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   ریاستایه   مختصر معرفی
 

  :تاریخچه

 ثط گصقتِ زض وِ اؾت ایي زض تَخِ لبثل ًىتِ. ثبقس هی عَالًی ثؿیبض پالًگصاضی ٍ ؾبظی پبلیؿی ؾبثمِ وِ یبثین هی زض وٌین هطاخؼِ گصقتِ ثِ اگط

 زض هؿئلِ ایي افغبًؿتبى، زض خسیس تحَل ٍضٍز ثب اهب ،ثَز گطفتِ نَضت تَخِ ووتط هثجت پسیسُ ایي ثِ افغبًؿتبى زض خْبى وكَضّبی ؾبیط ذالف

 ؾبل زض ؾپؽ یس ٍپالى ایدبز گطز ٍ پبلیؿی  آهطیت  اثتسا زض ػسلیِ ٍظاضت زض چٌبًچِ   .گطفت لطاض تَخِ هَضز تطی خسی ثهَضت زٍلتی ازاضات

 .یبفت اضتمب ایٌَظاضت  چَة چْبض زض پالى ٍ پبلیؿی هؿتمل ضیبؾت ثِ  1311

 :ایجاد ضرورت
 ضیبؾت افغبًؿتبى هلی اًىكبف اؾتطاتیػی ًْبیت زض ٍ( ػسالت ٍ لبًَى) ٍظاضت ؾبلِ پٌح اؾتطاتیػی تحمك ،اًىكبف پبلیؿی ثوٌظَض ػسلیِ ٍظاضت

 ایي. اؾت ًوَزُ ایدبز ثبقس، هی اًىكبفی ّبی پطٍغُ تٌظین ٍ تغجیمی ّبی پالى ثِ آى اًىكبف ٍ ؾتطاتیػیا حلیلت زاض ػْسُ وِ ضا پالى ٍ پبلیؿی

 ّوبٌّگی زض ضا اًىكبفی ّبی پالى ٍ ّب پبلیؿی زاقتِ تٌگبتٌگ ضاثغِ افغبًؿتبى هلی اًىكبف ؾتطاتیػیا لضبئی ٍ ؾتطاتیػی ؾىتَض ػسلی ٍا ثب ثرف

 گعاضقبت ٍ وطزُ ًظبضت ّب پطٍغُ تغجیك اظ ّوچٌبى ثرف ایي. زاز ذَاّس تَؾؼِ ٍظاضت ّبی ًیبظهٌسی ٍ ّب ضطٍضت بؼاؾ ثِ ٍ زیگط ازاضات ثب

 ؾتطاتیػیه ایٌَظاضت تحلیل ٍ تَحیس ذَاّس ًوَز .ااخطاات ٍاحسّبی شیطثظ ضا زض هغبثمت ثب پالًْبی ػولیبتی ٍ 

 : دیذگاه
 گیطی تهوین ٍ اؾتطاتیػیه هسیطیت زض ػسلیِ ٍظیط خاللتوآة قرم ذهَل ثِ ٍظاضت ضّجطی همبم ترٌیىی ّوىبض ًمف ضا ضیبؾت ایي زیسگبُ

 .هیسّس تكىیل قبى ّبی

 : اهذاف
  ّب زض ػطنِ ّبی وبضی ٍظاضت ػسلیِعطح ٍ اًىكبف پبلیؿی. 

 ٍ تدعیِ اؾتطاتیػی ٍظاضت ػسلیِ ٍ ؾىتَض ػسلی تحلیل. 

 ٌْبز ثِ حىَهت ٍ خلت ووه ّبی هَؾؿبت ذبضخیعطح ٍ تطتیت پطٍغُ ّبی اًىكبفی ٍظاضت خْت پیك . 

 ٍ ؾیؿتن گعاضـ زّی ثِ ؾبیط ضیبؾت ّبی هطوعی ٍ ٍالیتی زض نَضت ضطٍضت اضائِ هكَضُ ّبی ترٌیىی زض هَضز پالًگصاضی. 

 ذتي آى ثب پالى تهٌیف ٍ تفىیه ًیبظهٌسی ّبی ٍاحس ّبی ٍظاضت زض هطوع ٍ ٍالیبت ثب زض ًظط زاقت اٍلَیت ّبی پیكجیٌی قسُ ٍ ّوبٌّگ ؾب

 .اؾتطاتیػیه ٍظاضت

 ( پطٍغُ ّبی اًىكبفی ٍظاضت ػسلیِاًىكبف ؾیؿتن هؼلَهبتی )زیتبثیؽ. 

 :وظایف کلیذی
  ٍ ؾتطاتیػیه خْت هٌظَضی ثومبم ضّجطی ٍظاضت ٍ اضایِ آى ثِ ازض هغبثمت ثب پالى  ّبی تغجیمی ضیبؾت ّبی شیطثظ ٍظاضت پالى تحلیل تَحیس

 ازاضات هطثَعِ .

  ٍ هؼلَهبت ٍ قبذم ّبی پالًی ٍ اضؾبل آى ثِ ضیبؾت ّبی هطوعی ٍ ٍاحسّبی زٍهی خوغ آٍضیتطتیت ضٌّوَزّبی پالًگصاضی، عطح. 



1 

 

 اضلبم ٍ احهبئیِ ّبی هؼلَهبتی، ضطٍضیبت ٍ ًیبظهٌسی ّبی ٍظاضت غطو عطح ٍ تطتیت پالى اًىكبفی خوغ آٍضی. 

  قسُ زض ؾغح هطوع ٍ ٍالیبت خوغ آٍضیپالًی عطح پالى اًىكبفی ثط اؾبؼ هؼلَهبت، اضلبم ٍ قبذم ّبی .  

  زفبع اظ ثَزخِ اًىكبفی زض هطاخغ شیطثظ ؾتطاتیػی ٍظاضتاعطح ٍ تطتیت پطٍپَظل  پطٍغُ ّبی اًىكبفی زض هغبثمت ثب ٍ. 

  . 
 یطثظ، تَحیس ٍ تحلیل گعاضقبت اظ تغجیك پالى ّبی وبضی ضیبؾت ّب ٍ اضائِ آى ثِ همبهبت شیهالح ٍ ازاضات شخوغ آٍضی. 

 پالى تغجیمی ٍ اضائِ گعاضـ آًْب ثِ همبهبت  ،ؾتطاتیػیا، زض هغبثمت ثب پبلیؿیی اًىكبفی ت اظ تغجیك ثطًبهِ ّب ٍ پطٍغُ ّبایدبز ّوبٌّگی ٍ ًظبض

 .شیطثظ

 ( پالًگ ؾتطاتیػی ٍ ؾیؿتن اتحلیل  - بلیؿی اًىكبف پ ، تطتیت ٍتْیِ اقتطان زض خلؿبت وویتِ ّبی ترٌیىی ثیي الَظاضتی)صاضی . 

 :فعالیت های اجرا شذه

 
 زٍلتی شیطثظ هطاخغ ثِ آى اضایِ ٍ ٍظاضت شیطثظ ّبی ٍاحس ؾبالًِ گعاضـ تحلیل لؿوت زض  پطؾًَل ترٌیىی ّوىبضی ٍ ضٌّوبئی . 

 م همب اظ آى هٌظَضی اذص ٍ ٍظاضت ٍالیتی ٍ هطوعی شیطثظ ّبی ٍاحس 1335 ؾبل ػولیبتی پالًْبی اظ تحلیل لؿوت زض پطؾًَل ضٌّوبئی 

 . آى تغجیك خْت ٍظاضت ضّجطی

 ایبالت ذبضخِ ٍظاضت هرسض هَاز ثب هجبضظُ ٍ لبًَى تٌفیص الوللی ثیي ازاضُ عطف ثب زٍلت هرتلظ تیئّ السٍلتی ثیيّبی  ٍضوكبح زض اقتطان 

 . ؾطیالًىب وَلَهجَ قْط زض  اهطیىب هتحسُ

   ٍظاضت اًىكبفی  ّبی پطٍغُ ٍ پالًْب اظتغجیكًظبضت .  

 آى اظ ًظبضت ٍ ضیبؾت یَهیِ ّبی فؼبلیت ّوبٌّگی ٍ تهسیطی. 

 ظهیٌِ زض ضٌّوبیی ٍ قبى وبضی ًَالم اظ آگبّی ثوٌظَض ضطٍضت حؿت ضیبؾت  وبضهٌساى ثب وبضی خلؿبت تسٍیط  . 

  ایٌطیبؾت وبضی اؾتمبهت ضٍقٌی زض قبى ٍظبیف الیحِ عجك پطؾًَل یَهیِ ًظبضت اظ اخطاات  . 

 ٍِظاضت شیطثظ ٍاحسّبی ؾبیط ثِ زّی گعاضـ ٍ پالًگصاضی هَضز زض ترٌیىی ّبی هكَضُ اضای . 

 ُشیطثظ ّبی ضیبؾت(   34  هیعاى الی 1333   هیعاى) گصقتِ یىؿبل وبضی اخطاات اظ گعاضقبت  اضایِ خْت هطثَعِ ثرف  ثب ترٌیىی هكَض 

 .ػسلیِ ٍظاضت

 ٍلتیؿتطـ ضٍاثظ هٌحیث فَول پبیٌت ٍظاضت ثِ ٍظاضتْب ٍ ؾبیط ازاضالت زگ. 

 تْیِ   الوَلغ ػٌس ٍظاضت ضّجطی همبم ثِ  آض ثی ؾی هترهم قرم  پیكٌْبزی ّبی عطح ػسلیِ ٍظاضت  ویفی ٍ ووی ٍضغ ثْجَز غطو ٍ 

 .اؾت ُ گطزیس تمسین

 ضطٍضت حؿت ترٌیىی قىل ثِ پطؾًَل  وبضی لبثلیت تمَیِ ثطای وبضی تین ثِ گطٍّی ٍ اًفطازی قىل ثِ هترهم قرم هْبضت ٍ زاًف 

 .گطزیسًس هؼطفی آهَظقی ّبی ثطًبهِ ثِ ضثغ ایي زض افطاز اظ ثؼضی ضوٌبً ٍ یبفتِ تمبلاً

 التهبز هحتطم ٍظاضت ثِ اى اضایِ ٍ 1334 هبلی ؾبل( ؾبلتوبم) چْبضم ضثغ اًىكبفی ّبی پطٍغُ گعاضـ ٍتَحیس ،تحلیل خوغ آٍضی. 

 هبلیِ هحتطم ٍظاضت ثِ آى اضایِ 1334ٍ هبلی ؾبل(  توبم ؾبل) چْبضم ضثغ ّبی ثطًبهِ پیبهس ٍ هحبنل اظ گعاضـ تطتیت ٍ تْیِ ،خوغ آٍضی . 

  ِخوَْضی ضیبؾت اهَض هحتطم ازاضُ ثِ آى اضؾبل ٍ( ،خسی،زلَ لَؼ) ّبی هبُ عی اًىكبفی ّبی پطٍغُ ٍاض هبُ گعاضـ ٍتطتیت تْی .  

 ٍظاضت ثؼسی ّبی ؾبل كبفیاًى پالى زض قوَلیت غطو زٍهی ّبی ٍاحس پیكٌْبزی ّبی پطٍغُ ثٌسی خسٍل ٍ فْطؾت. 

 افغبًؿتبى اؾالهی خوَْضی وبثیٌِ  4/3/1334 هَضخ( 32) ُ قوبض ههَثِ 14 ثٌس اخطاات. 

  ٍظاضت هطثَط ثرف اًىكبفی عطح چٌبى ٍّن ثَز گطزیسُ ثطگصاض هحلی زضاضگبًْبی تطووي افغبى پطٍغُ اضتجبط ثِ وِ زضخلؿِ  اقتطان 

 . هحلی اضگبًْبی ازاضُ ثِ آى اضایِ ٍ هتصوطُ پطٍغُ زضهَضز ػسلیِ
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 ٍظاضت همبم ثِ آى   گعاضـ اضایِ ٍ ثبض زٍ اعفبل تطثیت  ٍ انالح هطوع تؼویط اػوبض پطٍغُ ؾدل ٍ ثجت ثطآٍضزثبًی خْت ثلد ٍالیت ثِ ؾفط . 

  ال آًَ انالح هطوع احبعِ زیَاض وبضی اضبفِ ثطآٍضز ٍ ؾطٍی خْت ثبهیبى ٍالیت ثِ ؾفط.   

 هطثَعِ ازاضُ ثِ اى گعاضـ اضایِ ٍ قیطپَض تؼویط اهٌیتی ٍ حىیوبتیت هَاز ثطآٍضزثبًی. 

  هطثَط ازاضُ ثِ اى گعاضـ اضایِ ٍ قیطپَض تؼویط اعطاف وبًىطیتی هَاًغ ثبالی ذبضزاض ؾین ٍ ظضّی ّبی زضٍاظُ ًهت ثطآٍضزثبًی. 

 ػسلیِ ٍظاضت هحتطم همبم هطثَط ٍاحس ظضّی زضٍاظُ ٍ ولىیي ًهت ثطآٍضزثبًی. 

 زاضاالهبى ٍالغ ػسلیِ ٍظاضت هطوعی تؼویط اػوبض وبض خطیبى اظ تًظبض. 

 فطٌّگ ٍ اعالػبت ٍظاضت ثِ ایٌَظاضت  ؾبالًِ گعاضـ اضؾبل. 

 ٍاحس ّبی شیطثظ ٍظاضت ٍ اضؾبل آى ثِ ازاضُ اهَض ج.ا.ا .  حول هبُ گعاضقبت ٍتحلیل تَحیس 

 ،ٍِالیبت سلیِػ ّبی ضیبؾت1335 هبلی ؾبل وبضی پالى تَحیس ٍ تحلیل هغبلؼ. 

 اهَض ازاضُ ثِ 1335 هبلی ؾبل اٍل ضثغ وبضی پالى اضؾبل. 

 اؾالهی خوَْضی ضیبؾت اٍل هؼبًٍیت زفتط ضیبؾت ثِ ؾَم ضٍظ نس ّبی پالى اضؾبل. 

 احهبئیِ هطوعی هحتطم ازاضُ ثِ(  تَحیس ، تحلیل) هغبلؼِ اظ ثؼس  آى ضوبین ٍضق( 3) ثب چْبضم ضثغ احهبئیِ ّبی  فَضهِ اضؾبل. 

   :آورد های عمذه دست
 

 ِ(ثؿت اظ عطیك ثطًبهِ ؾی ثی آض   50، تهَیت  اؾترسام)هبلیِ هحتطم ٍظاضت ضّجطی وویتِ ثِایٌَظاضت   آض ثی ؾی پطٍغُ  پطیعًتیكي اضای ٍ 

 . آى اؾترسام پالى تْیِ

 هیجبقس عجغ آهبزُ ٍ ضؾبًیسُ  ًْبئی هطحلِ  ثِ  اظتحلیل ثؼس ضا  ػسلیِ ٍظاضت پبلیؿی . 

 ضطٍضت حؿت ترٌیىی قىل ثِ پطؾًَل  وبضی لبثلیت تمَیِ ثطای وبضی تین ثِ گطٍّی ٍ اًفطازی قىل ثِ هترهم قرم هْبضت ٍ ًفزا 

 .گطزیسًس هؼطفی آهَظقی ّبی ثطًبهِ ثِ ضثغ ایي زض افطاز اظ ثؼضی ضوٌبً ٍ یبفتِ اًتمبل

  اضؾبل گطزیسُ اؾت  خوَْضی یبؾتض زٍم  هؼبًٍیت زفتط ضیبؾتٍ  اهَضهحتطم  ازاضُنس ضٍظُ ثِ  گعاقبت. 

 اؾت گطفتِ نَضت آى هؼیي ٍلت ثِ احهبئیَی ّبی فَضهِ   تحلیل هؼلَهبت ٍ خوغ آٍضی .  

 اؾت گطفتِ نَضت پالى ثِ هغبثك ضثغ ایي زض یَهیِ وبضی اخطاآت . 

  پیكٌْبزی عطح (CONCEPT Paper) ُالتهبز اضؾبل گطزیسُ  هحتطم ٍظاضت ثِ تطتیت ٍ ػسلیِ ٍظاضت 1336 ؾبل اًىكبفی ّبی پطٍغ

 .                       پبیبى اؾت.


