
 

 ابالغی رهبز هعظن انقالب اسالهی کلی بهزه وری در سیاست های

 

 فناوری و علن» کلی های سیاست» 

 کیذ تأ تا ػلوی ضکَفایی ٍ اًذاص چطن سٌذ اّذاف تِ دستیاتی هٌظَس تِ کطَس تحمیماتی ٍ آهَصضی ًظام ساختاس ٍ ػولکشد ساصی تْیٌِ -2
 :تش
 استماء ٍ هٌاتغ تْیٌِ هػشف تش تأکیذ تا 1404 سال پایاى تا داخلی ًاخالع تَلیذ ٪4 حذالل تِ پظٍّص ٍ تحمیك تَدخِ افضایص -8-2

 .ٍسی تْشُ
 29/06/1393اتالغی 

 

 سالهت» کلی های سیاست» 

 سساًی اعالع پاسخگَیی، تش تأکیذ ٍ ػذالت هحَسیت تا سالهت یکپاسچِ ٍ خاهغ ّای هشالثت ٍ خذهات ایوٌی ٍ کیفیت تْثَد ٍ افضایص -8
 :عشیك اص اسخاع ٍ تٌذی سغح تشًظام هٌغثك دسهاًی ٍ تْذاضتی ضثکِ لالة دس ٍسی تْشُ ٍ کاسآیی اثشتخطی، ضفاف،

 ٍ استاًذاسدّا تذٍیي تا خذهات ٍ آهَصش سالهت، ّای هشالثت دس ػلوی ٍ هتمي ّای یافتِ تش هثتٌی الذام ٍ گیشی تػوین تشٍیح -1-8
 آهَصش ًظام دس ّا آى ادغام ٍ پیطگیشی ٍ سالهت استماء خذهات اٍلَیت تا تٌذی سغح ًظام استمشاس سالهت، ّای فٌاٍسی اسصیاتی ساٌّواّا،

 .پضضکی ػلَم

 .استاًذاسدّا تؼییي ٍ تالیٌی حاکویت ًظام تشٍیح ٍ استمشاس تا سالهت ّای هشالثت ٍ خذهات ایوٌی ٍ کیفیت افضایص - 8- 2
 .آًاى تَاًوٌذساصی ٍ سالهت استماء ّذف تا کطَس هؼلَالى خاهؼِ ٍ خاًثاصاى تشای حوایتی هشالثتی، خاهغ تشًاهِ تذٍیي -3-8

 18/01/1393اتالغی 
 

  اقتصاد هقاوهتی»سیاست های کلی» 
ی ًیشٍی کاس ، تمَیت سلاتت پزیشی التػاد، ایداد تستش صتَاًوٌذساهحَس لشاسدادى سضذ تْشُ ٍسی دس التػاد تا تمَیت ػَاهل تَلیذ ،  -3

 سلاتت تیي هٌاعك ٍ استاًْا ٍ تِ کاسگیشی ظشفیت ٍ لاتلیت ّای هتٌَع دس خغشافیای هضیت ّای هٌاعك کطَس.
 ّای ضاخع استماء ٍ اًشطی ضذت کاّص ٍسی،  تْشُ ٍ اضتغال تَلیذ، افضایص خْت دس ّا یاساًِ ساصی ّذفوٌذ اخشای ظشفیت اص استفادُ -4

 .اختواػی ػذالت
 التػاد ًطاى اػغای ٍ هَلذ اضتغال ٍ گزاسی سشهایِ کاسآفشیٌی، ٍسی، تْشُ ثشٍت، تَلیذ افضٍدُ، اسصش ایداد دس خْادی فشٌّگ تمَیت -20

 صهیٌِ. ایي دس تشخستِ خذهات داسای اضخاظ تِ هماٍهتی
 30/11/1392اتالغی 

 

 پزورش و آهوسش نظام در تحول ایجاد کلی سیاست های  
 :تش تأکیذ تا هذیشیتی ًظام ٍ اداسی هالی، ساختاس دس تحَل -6

 تستشساصی ٍ ساصی فشٌّگ ساصی، ظشفیت تا ّوشاُ پَیاساصی ساصی، چاتک سٍیکشد تا سغَح ی کلیِ دس اداسی ساختاس تاصهٌْذسی -6 -1
 ایداد ٍیظُ تِ پشٍسش؛ ٍ آهَصش ٍ اداسی ًظام کلی ّای سیاست ٍ اساسی لاًَى تش هٌغثك دٍلتی، غیش ٍ هشدهی ّای هطاسکت تمَیت تشای
 دس اخشایی ّای دستگاُ ٍ ػوَهی ًْادّای سایش ٍ پظٍّطی ٍ ػلوی هشاکض ّا، داًطگاُ ػلویِ، ّای حَصُ ّا، خاًَادُ هؼلواى، هطاسکت ی صهیٌِ
 تشتیت ٍ تؼلین فشآیٌذ



 

 دس هٌذسج ّای هأهَسیت ٍ اّذاف تحمك هٌظَس تِ سٌَاتی ی تَدخِ لَایح دس پشٍسش ٍ آهَصش ًیاص هَسد ی تَدخِ دس اٍلَیت سػایت -6 -2 
 کلی ّای سیاست

 پشٍسش ٍ آهَصش ًظام ٍسی تْشُ ٍ کیفیت استماء ّذف تا هػاسف ٍ هٌاتغ هذیشیت تْثَد -6 -3 
  10/02/1392اتالغی

 

 ایزانی سزهایه و کار اس حوایت هلی، تولیذ کلی های  سیاست 
 :تا تَلیذ ػَاهل ٍسی  تْشُ افضایص ٍ سلاتت لذست تشدى تاال    -1

 هلی تَلیذ ساختاس تاصساصی ٍ اغالح    - 

 تَلیذ کیفیت تْثَد ٍ ّا  ّضیٌِ کاّص    - 

 تٌثیْی ٍ تطَیمی تذاتیش اًَاع اتخار    - 
 تَلیذ ػَاهل تؼاهل ساصی تْیٌِ    - 

 تا پظٍّطی ٍ آهَصضی هشاکض تیي تٌاسة ایداد ٍ خاللیت ٍ هْاست اًگیضُ، افضایص تا کاس ًیشٍی ٍسی  تْشُ استماء ٍ ساصی تَاًوٌذ  -12
 .کاس تاصاس ًیاصّای
 24/11/1391اتالغی 

 

 سیاست های کلی اشتغال 
 تا تَأم تیکاسی ًشخ کاّص خْت دس التػادی تاصاسّای تٌظین ٍ تداسی ٍ اسصی هالی، پَلی، ّای سیاست پایذاسی ٍ ساصی ّواٌّگ -7

 .تَلیذ افضایص ٍ تَلیذ ػَاهل ٍسی تْشُ استماء
 .کاس ًیشٍی ٍسی تْشُ ٍ دستوضدّا افضایص تیي تٌاسة سػایت -13

 28/04/1390اتالغی 
 

 گذاری سزهایه تشویق» اهور در نظام کلی های سیاست» 

 سفغ ٍ هثادلِ ّای ّضیٌِ کاّص ٍ هذیشیتی ٍ ساختاسی اغالحات تَیظُ الصم الذاهات ٍ اغالحات تا کطَس التػاد ٍسی تْشُ افضایص -4
 .هَاًغ

 خزب دس ٍسی، تْشُ ٍ هذیشیت استماء ٍ اضتغال تَسؼِ التػادی، سضذ الوللی، تیي تاصاسّای تِ دستشسی فٌی، داًص کسة تِ تَخِ -8
 .هذت تلٌذ ٍ هستمین گزاسی سشهایِ اٍلَیت تا خاسخی، گزاسی سشهایِ
 29/11/1389اتالغی 

 

 کلی اصالح الگوی هصزفهای  سیاست 
تأکیذ تش ضاخع ّای کاسآهذی، هسٍَلیت پزیشی،  ٍ تشٍیح فشٌّگ تْشُ ٍسی تا اسائِ ٍ تطَیك الگَّای هَفك دس ایي صهیٌِ ٍ تا تَسؼِ -3

 اًضثاط ٍ سضایت هٌذی
 ضذت ضاخع» هستوش کاّص هٌظَس تِ غیشلیوتی ٍ لیوتی الذاهات اص هتؼادل ای هدوَػِ اػوال تا اًشطی هػشف دس خَیی غشفِ -7

 تا تَسؼِ ضطن تشًاهِ پایاى تا کًٌَی هیضاى دٍم یک حذالل تِ ٍ تَسؼِ پٌدن تشًاهِ پایاى تا کًٌَی هیضاى سَم دٍ حذالل تِ کطَس «اًشطی

 :صیش ّای سیاست تش تأکیذ



 

 .اًشطی تَلیذ خذیذ ّای ظشفیت ایداد دس اًشطی هػشف ٍ اًتمال تَلیذ، دس ٍسی تْشُ افضایص تِ دادى اٍلَیت - 

 .اًشطی هػشف ٍ ػشضِ ساصی تْیٌِ هٌظَس تِ کطَس اًشطی ساهاًِ یکپاسچِ ٍ خاهغ هغالؼات اًدام - 

 اخشای تشای تاًکی تسْیالت کشدى فشاّن ٍ هالی حوایت ًظیش تطَیمی ّای سیاست اػوال ٍ اًشطی ٍسی تْشُ هلی تشًاهِ تذٍیي - 

 .اًشطی کاسایی استماء تشای خػَغی ٍ هشدهی ًْادّای گیشی ضکل ٍ اًشطی ػشضِ ٍ هػشف ساصی تْیٌِ ّای عشح

 .هٌاسة کاس ٍ ساص تا اًشطی کالى ّای ضاخع پایص - 

 ٍاسدات ٍ تَلیذ تشای هلی اخثاسی استاًذاسدّای اػوال ٍ تذٍیي اًشطی، هػشف ٍ ػشضِ تِ هشتَط همشسات ٍ لَاًیي تػَیة ٍ تاصًگشی - 

 .تش اًشطی تَلیذی فشآیٌذّای اغالح تِ تَلیذکٌٌذگاى الضام ٍ آًْا اخشای حسي تش ًظاست ًظام تمَیت ٍ تش اًشطی تدْیضات ٍ ٍسایل کلیِ

 سْل استفادُ اهکاى کشدى فشاّن هٌظَس تِ ضْشی تشٍى ٍ ضْشی دسٍى آّي ساُ تش تأکیذ تا ػوَهی ًمل ٍ حول ساختاس تمَیت ٍ اغالح - 

 .ػوَهی ًمل ٍ حول ٍسایل اص اسصاى ٍ

 .ًَیي ٍ پزیش تدذیذ ّای اًشطی سْن افضایص ٍ تشق تَلیذ هٌاتغ ساصی هتٌَع ًیشٍگاّْا، تاصدّی افضایص - 

 .حشاست ٍ تشق ّوضهاى تَلیذ ٍ تشق تاصدُ پش ٍ همیاع کَچک پشاکٌذُ، تَلیذ ًیشٍگاّْای اص تشق تَلیذ گستشش - 

 .آّي ساُ ٍ لَلِ خظ عشیك اص ًفتی ّای فشآٍسدُ اًتمال ساصی حذاکثش خولِ اص اًشطی ّای حاهل اًتمال ّای سٍش تْثَد - 

 :صیش ّای سیاست چاسچَب دس کطاٍسصی تخص تَیظُ ّا تخص توام دس آب تْیٌِ هػشف ضذى ًْادیٌِ ٍ ٍسی تْشُ استماء -8

 .آى ساصی ٌّگام تِ ٍ هختلف ّای تخص دس آب هػشف الگَی هلی سٌذ اخشای ٍ تذٍیي عشاحی، - 

 .آب هػشف ٍ ًگْذاسی استحػال، ساصی تْیٌِ ّای عشح اص حوایتی ٍ تطَیمی ّای سیاست اػوال - 

 .آتْا آلَدگی اص خلَگیشی ٍ آب هٌاتغ کیفیت پایص آب، ضایؼات کاّص تشای الصم ضَاتظ ٍ استاًذاسدّا اػوال ٍ تذٍیي - 

 ٍ تخػیع ساصی تْیٌِ ٍ ضشب آب تَصیغ ٍ تأهیي تْیٌِ ّای ساهاًِ ایداد کاسآهذتش، آتیاسی ّای ضیَُ اػوال ٍ کطت الگَی اغالح - 

 .تیطتش التػادی ٍ ساّثشدی اسصش تشاساع تَلیذ تخص دس آب هػشف

 .آب چشخاًی تاص ٍ هدذد استفادُ تشای سیضی تشًاهِ - 

 ٍ هٌفی تشاص داسای صیشصهیٌی ّای سفشُ دس تَیظُ آب هػاسف ٍ هٌاتغ تیي تؼادل ایداد تشای هٌاسة ػولیاتی ّای تشًاهِ اخشای ٍ تذٍیي - 

 .اللیوی ضشایظ تا ساصگاس سیل، ٍ خطکسالی هذیشیت اػوال

 :صیش ّای سیاست چاسچَب دس ٍسی تْشُ استماء -10

 .خاهؼِ کاس ٍ کسة اص حاغل هٌافغ تِ تیطتش ّشچِ اتکای سوت تِ هلی دسآهذ تحمك سٍیکشد تحَل - 

 :عشیك اص ٍسی تْشُ اص حاغل هٌافغ تسْین ًظام استمشاس تش تأکیذ تا ٍسی تْشُ افضایص - 

 .پایِ داًص التػاد تش تأکیذ تا هادی ٍ اختواػی اًساًی، ّای سشهایِ اص ًاضی هٌافغ ٍ افضٍدُ اسصش ساصی ذاکثشح -

 .تٌگاّی ٍ ػوَهی تخص دس ّا پشداخت ًظام دس اًگیضضی کاسّای ٍ ساص مشاساست -

 .اختواػی ٍ التػادی هٌافغ تشاساع کطَس هٌاتغ تخػیع فشآیٌذ تْثَد ٍ ػولیاتی سیضی تَدخِ استمشاس -

 .دٍلتی دستگاّْای دس ػولکشد حساتشسی اخشای ٍ گشا ًتیدِ سٍیکشد اتخار اسصضیاتی، ٍ اسصیاتی ساختاسّای اغالح -

 .اخشایی فشآیٌذّای ٍ اتضاسّا ّا، سٍش همشسات، ٍ لَاًیي اغالح -

 .حوایتی ّای تشًاهِ کلیِ دس کاس ًیشٍی ساصی تَاًوٌذ اٍلَیت -
 15/04/1389اتالغی 

 



 

 و   طبیعی  ، هنابع هعذى  ، بخش آب  ، هنابع ، انزژی اقتصادی  اهنیت  های در بخش  نظام  کلی  های سیاست

  و نقل  حول
  آب  هٌاتغ  کلی  سیاستْای

 . آى  هػشف ٍ  ًگْذاسی ٍ  ػشضِ ٍ  استحػال دس  آب  سیاسی ٍ  اهٌیتی ٍ  التػادی  اسصش  تِ  تَخِ ٍ  ٍسی تْشُ استماء -2
  عثیؼی  هٌاتغ  کلی  سیاستْای

  سشػت ٍ  هٌاسة  ٍسی تْشُ  افضایص ٍ  حفاظت  تشای  گیاّی  پَضص  ی تَسؼِ ٍ  تدذیذضًَذُ  عثیؼی  هٌاتغ  احیای تش  هلی  ػضم ایداد  -1
 . صهیٌِ  ایي دس  هشدم  هطاسکت  خلة ٍ  ػوَهی  فشٌّگ  تِ  تخطیذى استماء ٍ  هٌاتغ  ایي تَلیذ سًٍذ  تِ  تخطیذى

 ًمل ٍ  حول  تخص  کلی  سیاستْای

  . ٍ اعالػات  اًساًی  ٍ هٌاتغ  ٍ هذیشیت  ٍ ًمل  حول  ٍ تْثَد سٍضْای  پیطشفت  اص عشیك  ػالی  سغح  تِ  تا سسیذى تْشُ ٍسی  افضایص -2
 20/12/1379اتالغی


