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  در نظر گرفره شده است 1390-1394بل كيفيت مطلو  از جمله اهداف كيفي مركز در برنلمه ملي آملر كوور )تهيه آملرهل  رسمي 
نهلدينه كردن اسرفلده از اسرلنداردهل  آملر   هل  توليد،سلز  شيوهو گتاررش سايتري نظلرت و ارزيلبي در فرايند توليد آملر، بهينه  

هل  اجرايي و سلملندهي و توس ه توليد آملر به هل  توليدكننده آملر، ارتقل  نظلم آملرهل  ثبري دسرگلهر دسارگله بروزرسالني شاده د  
هل  اجرايي و بسش خصوصي و ت لوني در هل  دسارگله روش ثبري و ارزيلبي متارمر كيفيت اقالم آملرهل  ثبري، اسارفلده از ظرفيت  

هل  ذيل در جهت تحق  اين هدف هل  كلي و راهبرد  دسريلبي به اين هدف برشمرد. ف لليتتوان از جمله سايلست توليد آملر را مي
 انالم شده است. 

 هاي اجرايي كشورهاي اقالم آماري دستگاهاستانداردسازي تعاريف واژه 
هل  آملر  مولبه در كوور، نلشي از يكتلن نبودن ت لريف و مفلهيي هل و گزارشهل  موجود در نرليج طرحبسش مهمي از اخرالف

 نلپذير  وهل  توليدكننده آملر است كه اين موضوع موجب بروز موكالت مر دد  از قبيل مقليتهآملر  مورد اسرفلده در دسرگله
المللي، اتالف منلبع مللي و انتلني و در نهليت كلهش اعرملد عمومي نتبت به آملر منرور شده لي و بيننلپذير  آملرهل در سطح مجمع
نلپذير  در طو  زملن و نلپيوسرگي در سر  زملني اقالم هل  اقالم آملر  موجب مقليتهت لريف واژهمروالي شود. عالوه بر اين تييير مي

آملر كوور، مركز را موظف به تهيه ت لريف و مفلهيي،  برنلمه ملي 5ملده  «د»ر ايران و بند قلنون مركز آمل 3شود. ملده آملر  مي
رو اسرلنداردسلز  ت لريف و مفلهيي آملر  هل  اجرايي نموده است. از اينهل و سلير اسرلنداردهل  آملر  بل همكلر  دسرگلهبند طبقه
 8اسرلنداردسلز  ت لريف در  1393در سل  شود. مي در نظر گرفرهسلالنه مركز  اهداف عمليلتياز جمله هل  اجرايي و مركز، دسرگله

واژه آملر  اسرلندارد شده و در سلملنه ملي ت لريف  222حوزه و بل مولركت نمليندگلن مرتبط در هر حوزه انالم شد و در نهليت ت ريف 
واژه بيش  41، 1393شود در سل  طور كه مولهده ميشد. هملنبليلت بيورر اين ف لليت ميئدهنده جزبلرگذار  شد. جدو  زير نولن

ت لريف و مفلهيي اسرلندارد شده از طري  سلملنه ت لريف و مفلهيي آملر  درگله ملي آملر،  اسرلندارد شده است. ،شدهبينياز مقدار پيش
 قلبل دسررس است.

 هاي اجرايي كشورتفكيك دستگاههاي اقالم آماري استاندارد شده به تعداد تعاريف واژه-1جدول
تعداد واژه 
 نهايي شده

تعداد واژه 
 بيني شدهپيش

 رديف دستگاه اجرايي 

1 هل  اقرصلد حتل  -مركز آملر ايران 5 10

2 زيتت محيطحفلظت سلزملن  20 34

3 هلسلزملن شهردار  80 72

4  جبران خدمت اداره كل روابط كلر و -و رفله اجرملعي كلرت لون،  وزارت 30 54

 5  اداره كل اشريل  اتبلع خلرجي -و رفله اجرملعي كلرت لون،  وزارت 10 17
 6 دفرر هدايت نيرو  كلر وكلريلبي  -و رفله اجرملعي كلرت لون،  وزارت 20 14
 7  بيكلر  و بيمهمولغلاداره حمليت از -و رفله اجرملعي كلرت لون،  وزارت 11 16
 8  ا سلزملن فني و حرفه -و رفله اجرملعي كلرت لون،  وزارت 5 5

 جمع كل 181 222
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 المللي آماريهاي بينبنديسازي و بازنگري طبقهپياده 
مند  از سيترمي هل بل بهرههل  مسرلف آملر  زملني ميتر است كه دادههل و طرحاسرفلده از آملر و اطالعلت گردآور  شده از سرشملر 

ظي پذير برا  م رفي منهل  آملر  به عنوان  لر وبي اسرلندارد و مقليتهبند بند  شوند. به همين منظور طبقهطبقه منظي و منطقي
رود و از ديربلز مورد هل  اقرصلد  و نيز به منزله ابزار  مطمئن برا  نولن دادن كمبودهل و نقليص آملر و اطالعلت به كلر ميجريلن

 هل  موسصيبند هل  مسرلف اجرملعي، اقرصلد  و فرهنگي طبقهلذا برا  پديده ؛است المللي بودهينهل  بتوجه جوامع و سلزملن
قلنون  3عنوان مرجع رسمي آملر كوور و به منظور اجرا  ملده  اند. اين مركز بهبه كوورهل  عضو توصيه نموده را آنهلتهيه و اسرفلده از 

هل  آملر  را مورد توجه خلص قرار داده است و برا  ايالد هملهنگي در اسرفلده از بند بقهسلز  و بلزنگر  طمركز آملر ايران، پيلده
 است: هل  زير اقدام نمودهبند المللي آملر  بل سلير كوورهل  جهلن، در اين سل  نتبت به تدوين و بلزنگر  طبقههل  بينبند طبقه

 المللي آن بين بندي محصوالت ايران براساس نسخهو بازنگري طبقه 1التوالمللي محوري محصبندي بينطبقهويرايش دوم ترجمه 

دهد. تهيه اين خدملت را پوشش مي بند  جلم ي از محصوالت است كه كلالهل ووالت، طبقهامحور  محصالمللي بين بند طبقه
هليي كه نيلزمند به جزئيلت محصو  هترند، دادهردآور  و فهرست كردن انواع الني برا  گامنظور ارائه يك اسرلندارد جهبند  بهطبقه

هل، المللي خدملت، موازنه پرداختهل  خدملتي، تالرت داخلي يل خلرجي كلال، تالرت بين  ملي، ف لليتهلملنند توليد صن ري، حتل 
ودن  لر وبي برا  انالم ي نمابند  مذكور، فراهلي تهيه طبقهاامصرف و آملرهل  قيمت مورد نظر بوده است. از ديگر اهداف اص

بند  ترجمه طبقه 1393. در سل  بلشدسلز  انواع گونلگون آملر مربوط به كلال و خدملت ميهملهنگ  المللي و ارتقلهل  بينمقليته
ند  بويرايش دوم طبقهاسلس  بند  محصوالت ايران برويراسرلر  و تصحيح شد و بلزنگر  طبقه ،المللي محور  محصوالتبين
بند  در سه ملهه پليلن سل  از فهرست موضوعي طبقه ورسيد شروع شده بود به اتملم  1392كه از سل   المللي محور  محصوالتنبي

 سرلنده مركز آملر ايران اسرفلده شد. -داده هل هل  آملرگير  جدو برا  كدگذار  كلالهل و خدملت مربوط به طرح

 المللي آن بندي مشاغل ايران بر اساس نسخه بينو بازنگري طبقه  2المللي مشاغلبندي بينترجمه طبقه
هل  هل، آملرگير بند  اطالعلت مولغل حلصل از سرشملر سلخرن سيترمي برا  طبقهبند  مولغل، فراهي هدف اصلي از ارائه طبقه

ي، هل  جم يرر آملر از منلب ي ملنند سرشملر آور  و انرولبند  مولغل در سطح ملي برا  جمعا  و منلبع ثبري است. از طبقهنمونه
شود. به منظور اعمل  تيييرات هل  خلنوار  ديگر، آملرگير  از كلرفرملهل و ديگر منلبع اسرفلده ميهل  نيرو  كلر و آملرگير آملرگير 

 از مروكل كلرشنلسي گروه .گرفتآن در دسرور كلر مركز قرار  2008سلز  ترجمه نتسه بند  ملي ايران، نهلييايالد شده در طبقه
 الملليينب بند طبقه بر اسلس ايران مولغل بند طبقه بلزنگر  ف لليت، اجرملعي رفله و كلر، ت لون وزارت نملينده و مركز نمليندگلن
هل  فني و كلرشنلسي دقي  نتبت و بل بررسي گرفرند عهده بر را جديد سلخرلر اسلس بر ايران مولغل فهرست تهيه و 2008 -مولغل
 -لالمللي مولغبند  بينطبقه»يلبي اصالحلت تسصصي در حوزه مولغل اقدام نمودند كه حلصل آن در نوريه گزيني و م لد به واژه

 انالم خواهد شد. 1394بند  در سل  تدوين نوريه طبقه. الزم به ذكر است خواهد شدارائه « 2008ترجمه نتسه 

                                                 
1  Central Product Classification (CPC) Ver.2 
2 International Standard Classification of Occupations (ISCO-2008) 
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 هاي آمارگيريطرحبر  نظارت 
بر تملم مراحل تهيه، اجرا، اسرسراج و انرولر نرليج  به نظلرت برنلمه ملي آملر كوور مكلف 5ملده « د»مركز آملر ايران مطلب  بل بند 

راسرل نظلرت بر . در اين بلشدميعللي آملر  شورا  3/6/1387هل  نظلرت )مصو  نلمه و فرمهل  آملر  بر اسلس ماموعه آيينطرح

هل  اجرايي هل  آملر  مركز آملر ايران و سلير دسرگلهسلزملني طرحنظلرت درون مراحل جذ  نيرو  انتلني، آموزش، عمليلت ميداني،

 شود.ا ، توسط كلرشنلسلن خبره مركز انالم مينمونه به منظور كلهش خطلهل  غير

صورت ه سلزملني بنظلرت درونآن،  و اخرصلص اعربلر جداگلنه به زملنيسلذكر است در راسرل  تككيد بر نظلرت درون شليلن

هل  مورد نيلز به منظور رفع موكالت و تنگنلهل  پديد آمده نالم و گزارشسلزملني اهل  نظلرت درونتهيه و تدوين فرم بل تر جد 

هل  طرح بر سلزملنيرونروز نظلرت ب -نفر 2044 ل در اين س ربط قرار گرفت.آور  و در اخريلر متئوالن ذ هل، جمعدر اجرا  طرح

  .انالم شدذيل آملر  مركز به شرح 

  ؛سرشملر  عمومي كولورز  آملرگير  دامدار ؛ 

  خلنوارهل  شهر  و روسرليي؛ درامدآملرگير  از هزينه و  ؛هل  فرهنگي خلنوارآملرگير  از ف لليت 

 ؛آملرگير  از نيرو  كلر  ؛هلهل  شلخص قيمتطرح 

 بردار  كوور؛آملرگير  از م لدن در حل  بهره  ؛آملرگير  از گذران وقت 

 ؛فصل بهلر -آملرگير  از گردشگران ملي  هل  خلنوار ؛بردار  نمونه پليه طرحطرح فهرست 

 ؛هل  صن ري كوورآملرگير  از كلرگله   و تحقي  و توس ههل  ف لليتآملرگير  از 

 فروشي لوازم خلنگيفروشي و خردهعمدههل  آملرگير  از كلرگله.  

 هاي آمارگيريطرح ارزيابي كيفيت 
گير  و هل  درسااري )نمونههل  آملرگير  شاالمل خالصااه گزارش، موااسصاالت كلي طرح، شاالخصهل  ارزيلبي كيفيت طرحگزارش

هل  هل بر اساالس گزارشهل  نظلرت بر عمليلت ميداني اساات. اين گزارشموقع بودن و شاالخصگير  ، شاالخص بهنگلم و بهغيرنمونه

هل  نظلرت دفرر اسرلنداردهل و نظلرت بر گير  و گروههل  نمونهلسي آملر  و طرحشان شاده توساط دفلتر موضاوعي، دفرر روش   تهيه 

خالصه »و « موسصلت طرح»، برا  هر طرح پ  از تكييد صحتهل بررساي شده و  سار  اين گزارش شاود.  هل  آملر  تهيه ميطرح

 شوند.مديران و م لونلن مركز بلرگذار  ميشود و در سلملنه ارزيلبي كيفيت)اينررانت  به منظور دسررسي تهيه مي« طرح

طرح آملرگير  به شاارح زير ارزيلبي و  10هل  آملرگير  مركز آملر ايران، نرليج براساالس برنلمه ت يين شااده برا  ارزيلبي طرح 

 مرتبط تهيه شد: هل گزارش

 ؛ )به تفكيك  هلر فصل  1392 –آملرگير  از نيرو  كلر 

  ؛ 1392-صن ري كوورهل  آملرگير  از گلودار 

 ؛ 1391 -هل و مؤستلت متلفربر آملرگير  از شركت 
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 ؛ 1391 -هل و مؤستلت بلربر آملرگير  از شركت 

 ؛ 1391 -هل  كمكي حمل و نقل آبيآملرگير  از ف لليت 

 ؛ 1391 -هل  تلكتي تلفنيملرگير  از مؤستلت كرايه اتومبيل و آژان آ 

 ؛ 1391 –هل  زيلرتيهل  متلفرتي و كلرواننقل هوايي، گوت هل  كمكي حمل وآملرگير  از ف لليت 

 ؛ 1390 -بردار  كوورآملرگير  از م لدن در حل  بهره 

 و1390 -نفر كلركن و بيورر 10هل  صن ري آملرگير  از كلرگله 

 1393 -هلهل  آملرگير  مرتبط بل شلخص قيمتطرح . 

 چارچوب كيفيت آمارهاي مركز آمار ايران 

، 1فراداده اسرلندارد تبلد  داده وت لريف ارائه شده در  يكرلر ه مديريت كيفيت نيلز است. بنلبر نظلم، برا  داشرن محصوالت بل كيفيت

  ون و سلخره رهنمون كيفيت بل محصولي ساو   به را آملر  ملي سالزملن  يك اسات كه   لر وبي «آملر  كيفيت مديريت نظلم»

 شود. گفره مي«  لر و  كيفيت» آن به رواين از. گيردمي بر در سلزملن در را كيفيت به وابتره هل ف لليت همه  رر 

كه كميتااايون آملر سااالزملن ملل در  هل و  اساااتا  تهيه و تدوين  لر و  كيفيت برا  مراكز ملي آملر  به اندازهاهميت 

 2012نمود. اين  لر و  در ساال   2و  ملي كيفيتگروهي را موظف به تهيه و تدوين  لر  2010يكمين نوااتاات خود در ساال   

نهليي شاد و در هملن سال  در  هل و سومين نوتت كميتيون آملر سلزملن ملل، به عنوان الگو و دسرورال مل پيونهلد  در اخريلر   

يند. مركز آملر ايران هل  خود تهيه و تدوين نملعضاو قرار گرفت تل بل اسارفلده از آن،  لر وبي مرنلسب بل شرايط و وييگي   كواورهل  

فرايندهل  كلر ، تهيه و تدوين  لر و  كيفيت  بيوررسلز  شافلف  هل و اقداملت خود در زمينه كيفيت ونيز بل هدف افزايش ف لليت

 در دسرور كلر خود قرار داده است. ليتيي شده ذقآملرهل  مركز آملر ايران را طب  فرايند ت

 سازي چارچوب كيفيت آمارهاي مركز آمار ايرانو پيادهاركان و ساختار اجرايي تهيه، تدوين 

عللي آملر، موضوع تهيه شاااورا  مصو   1390-1394برنلمه ملي آملر ) 3 هل  سلزملن ملل و به اسرنلد ملدهدر راسرل  اجرا  توصيه

در مركز آملر ايران به تصاويب رسايد. بر اين اسلس، لزوم ايالد سلخرلر  كه به   «  لر و  كيفيت آملرهل  مركز آملر ايران»و تدوين 

در ، ايران ملرآ مركز آملرهل  كيفيت  لر و  اصو  و هلحوزهذيل به همراه  سالخرلر پ  از آن اين وظيفه مهي برردازد، به وجود آمد. 

 عللي كيفيت آملرهل  مركز آملر ايران مطرح و به تصويب رسيد.اولين جلته شورا 
 
 
 

                                                 
1 Standard for Data and Metadata Exchange(SDMX)  
2 National Quality Assurance Framework (NQAF) 
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 مصوب چارچوب كيفيت آمارهاي مركز آمار ايران اصولها و حوزه

 اصل به شرح زير تصويب شد: 18حوزه و  4 لر و  كيفيت مركز آملر ايران در 
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 كيفيت آمارها ارزيابيهاي سايرفعاليت
  رفاااي و م»و « ملاااي تضااامين كيفيااات كلرگاااله آموزشاااي، ترويااااي  ااالر و    »شااالمل  هااال  آموزشاااي برگااازار  كلرگاااله 

  و «SASافزار هل  آملرگير  بل اسرفلده از نرممحلسبه نملگرهل  ارزيلبي كيفيت طرح

  باال   هاال  آماالرگير  گياار  نملگرهاال  ارزياالبي كيفياات طاارح    ار  و گاازارشذباارا  بلرگاا « ساالملنه ارزياالبي كيفياات  »ايااالد

  .هل  ارزيلبي كيفيتهدف بهبود كيفيت گزارش

 كشور هاي آمارينقشهسازي و آمادهسازي بهنگامتهيه،  نظارت بر 
به لحلظ كنرر  پوشش  آنهلكيفيت  بنل بر اين هل هترند،هل  آملر  و سرشملر هل  آملر ، پليه اجرا  طرحبل توجه به اين كه نقوه

د. دهنهل را تحت تكثير قرار ميهل  آملر  و سرشملر نرليج طرح كيفيتهل  شهر  و روسرليي و ...، جيرافيليي، ت ين دقي  محدوده

هل  سلز  نقوههل  كوور و همچنين آملدههل  آملر  در اسرلنرسلني نقوههل  بهنگلمبر اجرا  طرحمركز آملر ايران نظلرت رو از اين

در اين راسرل، نظلرت بر مراحل تكمين اعربلر،  .از اهميت بتيلر زيلد  برخوردار استهل آملر  مورد نيلز مراحل مسرلف سرشملر 

اسرلني، توسط كلرشنلسلن خبره مركز آملر ايران انالم  واگذار  به بسش خصوصي، جذ  نيرو  انتلني، آموزش، اجرا و نظلرت درون

هل  مورد نيلز و گزارشديد گرهل  نظلرتي انالم رسلني بل تهيه و تدوين فرمهل  بهنگلمنظلرت بر اجرا  طرح، 1393شود. در سل  مي

 34ربط قرار گرفت. در اين سل  آور  و در اخريلر متئوالن ذ هل، جمعطرحاين برا  رفع موكالت و تنگنلهل  پديد آمده در اجرا  

سلز  آملدههل  آملر  و همچنين رسلني نقوهبهنگلم هل  تهيه ونفرا روز نظلرت دفرر  بر طرح 700نفرا روز نظلرت ميداني و حدود 

 هل  آملر  به شرح زير انالم شد.نقوه

 اسرلن؛ 13هل  آملر  شهر  رسلني نقوههل  بهنگلمطرح 

 اسرلن؛ 13هل  آملر  روسرليي رسلني نقوههل  بهنگلمطرح 

 بند  سرشملر  عمومي كولورز ؛هل  قبل از حوزهسلز  نقوهآملده 

 هل  آملر ؛بند  نقوهاجرا  عمليلت حوزه 

 هل  اجرايي در تبلت وهل  واحد كلر ردهسلز  و ورود نقوهآملده 

 هل  آملر  نتسه ب د از اجرا  سرشملر  عمومي كولورز .تهيه نقوه 

 نظارت بر ساماندهي آمارهاي ثبتي 
ر و به اسرنلد برنلمه ملي آمل 6بند الاف ملده  3هل  اجرايي كوور بر اسلس تبصره به منظور سلملندهي نظلم آملرهل  ثبري در دسرگله

 3/6/1387مصو  جلته مورخ « سرشملر  و سلملندهي نظلم آملرهل  ثبري ،ا هل  آملرگير  نمونهنلمه نظلرت بر طرحآيين»

هل  عمليلتي دسرگله -هل  اطالعلتيريايتالملندهي ساف سال مسرلابر مراحلرت اعللي آملر، مركز آملر ايران مكلف به نظشورا 

 در اين زمينه عبلرتند از: 1393در سل   بلشد. اهي اقداملت انالم شدههل ميضوابط و فرايند انرسل  نهليي اين سيترياجرايي مطلب  بل 

  ؛كوورنظلرت بر سيتري اطالعلت سلملنه امالك و متريالت 
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 هل  كوور؛هل  سلخرملني صلدر شده توسط شهردار نظلرت بر سيتري اطالعلت سلملنه پروانه 

  يل  وزارت صن ت، م دن و تالرت؛سيتري اطالعلت سلملنه بهيننظلرت بر 

 عمليلتي  تكسيتلت آ  )سررل  در شركت آ  و فلضال ؛ -بلزديد از سلملنه پليش )سيتري اطالعلتي 

 عمليلتي  برق ملزندران در توانير؛ -بلزديد از سلملنه پليش )سيتري اطالعلتي 

 هل و شنلسليي و رديلبي دام در هل و داروخلنهصيد، دام و طيور، دارو و مواد بيولوژيك، درملنگلهپرور  و هل  آبز هل  ف لليتبررسي سلملنه

 سلزملن دامرزشكي كوور؛

 ؛هل  آبزيلن و دام و طيورسلزملن دامرزشكي كوور شلمل سلملنه 1ع اطالعلت جيرافيلييبلزديد از سلملنه جلم 

  هل  هل  گلودار دامرزشكي كوور شلمل بررسي سلملنه كورلر دام و بلزديد از سلملنهبررسي سلملنه جلمع مديريت خدملت آملر  سلزملن

 ؛هل، دارو و مواد بيولوژيكهل و داروخلنههل  صن ري، درملنگلهدار غصن ري، مر

 ؛پرور  در سلزملن شيالت ايرانصيد و آبز  بررسي سلملنه 

 ؛هلد كولورز برداران كولورز  وزارت جبررسي سلملنه شنلسنلمه بهره 

  ؛بلزديد از سلملنه مديريت اطالعلت تحقيقلتي پيوهوگله علوم و فنلور 

 و بلزديد از سلملنه اتلق اصنلف كوور 

 بلزديد از سلملنه مركز اصنلف و بلزرگلنلن كوور. 

 هاي اجراييهاي فني به دستگاهراهنمايي 
هل  دسااارگلهبه واحدهل  آملر  هل  فني قلنون مركز آملر ايران، موظف به ارائه راهنمليي 3ملده  10مركز آملر ايران بر اسااالس بند 

 هل گير  آملرگير هليي كه برا  طراحي نمونههل  فني، مولوره و همكلر اجرايي كوور است. به منظور اجرا  اين قلنون، راهنمليي

 اجرايي صورت گرفت عبلرتند از:هل  سلير دسرگله

  هل  مربوط به زائران راهيلن نور؛مولوره و راهنمليي به سرلد مركز  راهيلن نور: آملرگير 

 بسش فنلور  اطالعلت و ارتبلطلت كوور؛ هل  آملرگير  حتل مولوره و همكلر  بل وزارت فنلور  اطالعلت و ارتبلطلت: طرح 

 سناي آملرگير  از مرسوالت پتري؛زارت فنلور  اطالعلت و ارتبلطلت: امكلنمولوره و همكلر  بل شركت پتت و و 

 ور  هل  بلزرگلني كوور بل هدف محلسبه بهرههل  بلزرگلني: اجرا  طرح آملرگير  از كلرگلهسته مطلل لت و پيوهشمولوره و همكلر  بل مؤ

 هل  مورد نظر؛در بسش

 ؛بنيلد متكن انقال  اسالمي -سلزملن ثبت اسنلد و امالك كوور -مولوره و راهنمليي به شهردار  تهران 

 ؛نلمههمكلر  بل سرلد مبلرزه بل قل لق كلال و ارز در خصوص عقد تفلهي 

 هل  علي و فنلور ؛هل  مصو  سرلد راهبر  شلخصآور  شلخصهمكلر  بل م لونت علي و فنلور  ريلست جمهور : جمع 

                                                 

1 Geographic Information System(GIS) 
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  ؛در خصوص كميره سلملندهي امور جوانلنهمكلر  بل وزارت ورزش و جوانلن  

 هل  طرح تحقي  و توس ه؛همكلر  بل وزارت علوم، تحقيقلت و فنلور : بررسي ثبري كردن داده 

 همكلر  بل وزارت فرهنگ و ارشلد اسالمي: بررسي راهكلرهل  مولركت اين وزارتسلنه در جهت ارتقل  فرهنگ آملر ؛ 

 ؛مي: بررسي تهيه سللنلمه فرهنگ و هنرهمكلر  بل وزارت فرهنگ و ارشلد اسال  

 ؛همكلر  بل وزارت فرهنگ و ارشلد اسالمي در كلرگروه راهبرد  فرهنگ و هنر  

 ؛فرهنگ آملر   همكلر  بل صدا و سيمل در خصوص ارتقل 

 ؛آموز  به شبكه ملي آملرهمكلر  بل وزارت آموزش و پرورش در خصوص اتصل  سلملنه دانش 

  هل  علي و فنلور ؛ي انقال  فرهنگي: بررسي طرح تحقي  و توس ه و شلخصعللهمكلر  بل شورا 

 نلمه؛تفلهي عقد ، صنليع دسري و گردشگر  در خصوصيهمكلر  بل سلزملن ميراث فرهنگ 

 هل  صهل  بلزرگلني در خصوص مترندات طرح آملرگير  از شلخيوهشسته مطلل لت و پؤور  مبهرهمطلل لت و بهبود  همكلر  بل مركز

 و ور بهره

 فرهنگ آملر   همكلر  بل وزارت آموزش و پرورش در خصوص ارتقل. 
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