ثؼوِ تؼبلی

دستورالعول هحاسبه شاخصهای بهرهوری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالهی

ٍصاست فشٌّگ ٍ اسؿبد اػالهی داسای اّذاف ٍ ٍظبیف لبًًَی صیش هیثبؿذ:
اهداف اساسی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالهی

 .1سؿذ فضبئل اخاللی ثش اػبع ایوبى ٍ تمَا
 .2اػتمالل فشٌّگی ٍ هلًَیت خبهؼِ اص ًفَر فشٌّگ اخبًت
 .3اػتالی آگبّیّبی ػوَهی دس صهیٌِّبی هختلف ٍ ؿکَفبیی اػتؼذادّب ٍ سٍحیِ تحمیك ،تتجغ ٍ
اثتکبس دس خبهؼِ
 .4سٍاج فشٌّگ ٍ ٌّش اػالهی
 .5آگبّی خْبًیبى ًؼجت ثِ هجبًی ٍ هظبّش ٍ اّذاف اًمالة اػالهی
 .6گؼتشؽ هٌبػجبت فشٌّگی ثب هلل ٍ الَام هختلف ثِ خلَف هؼلوبًبى ٍ هؼتضؼفبى خْبى
 .7فشاّن آهذى صهیٌِّبی ٍحذت هیبى هؼلویي
وظایف اساسی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالهی

 .1ػیبػتگزاسی ثشای سؿذ ٍ اػتالی فشٌّگ ٍ ٌّش ایشاى ٍ اػالم ثِ ػٌَاى ػٌبكش َّیت هلی
 .2ػیبػتگزاسی ٍ ثشًبهِسیضی دس صهیٌِ فشٌّگ ػوَهی ٍ اكَل ػیبػت فشٌّگی کـَس
 .3ثشًبهِ سیضی ٍ ایدبد ثؼتشّبی الصم ثِ هٌظَس پشٍسؽ اػتؼذاد ،اًگیضُ ٍ رٍق فشٌّگی ٍ ٌّشی ٍ
تمَیت سٍحیِ اثتکبس ٍ تحمیك آحبد خبهؼِ ثِ ٍیظُ ًؼل خَاى
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 .4ػیبػتگزاسی ٍ ثشًبهِسیضی ثشای تَػؼِ ،تؼویك ٍ تشٍیح فشٌّگ لشآى کشین ٍ ػتشت عبّشیي
(ػلیْن الؼالم)
 .5ثشًبهِ سیضی دس ساػتبی صًذُ ًگبّذاؿتي ٍ تجییي اًذیـِ دیٌی ،فشٌّگی ٍ ػیبػی حضشت اهبم
خویٌی (سُ)
 .6تذٍیي ساّکبسّبی ػولی دس خْت تحمك هٌَیبت ٍ تأکیذات سّجش هؼظن اًمالة اػالهی دس حَصُ
فشٌّگ ٍ ٌّش
 .7ثشًبهِسیضی خْت ثْشُگیشی اص اثضاس ٍ اهکبًبت هتٌبػت ثِ هٌظَس سٍیبسٍیی ثب خٌگ ًشم فشٌّگی ٍ
تجلیغبت ػَء سػبًِّبی ثیگبًِ
 .8ػیبػتگزاسی ٍ ثشًبهِ سیضی ثِ هٌظَس فشاّن ػبصی صهیٌِ کبسآفشیٌی ،اؿتغبل پَیب ٍ سًٍك التلبدی
ثخؾ فشٌّگی کـَس
 .9ثشًبهِسیضی ٍ ّوبٌّگی دس صهیٌِ ّوکبسی ثب هشاخغ تلوینگیش ٍ تأثیشگزاس دس استجبط ثب هٌْذػی
فشٌّگی کـَس
 .10ػیبػتگزاسی ،ثشًبهِسیضیّ ،ذایت ٍ حوبیت اص سؿذ ٍ تَػؼِ فؼبلیتّبی فشٌّگیٌّ ،شی،
هغجَػبتی ٍ اعالعسػبًی
 .11ػیبػتگزاسی ثشای تؼییي ضَاثظ كذٍس هدَص تأػیغ ،تَػؼِ یب اًحالل هشاکض ،هَػؼبت،
کبًَىّب ،اًدويّب ،هدبهغ ٍ ػبیش تـکلّبی فشٌّگیٌّ ،شی ،هغجَػبتی ٍ اعالع سػبًی
 .12ػیبػتگزاسی ،ثشًبهِسیضی ٍ ًظبست ثش اداسُ اهَس هشثَط ثِ دٍسُّبی آهَصؽ ػبلی ػلوی-
کبسثشدی فشٌّگ ٍ ٌّش
 .13ثشًبهِسیضی ٍ ًظبست ثش ایدبد ٍ گؼتشؽ فضبّبی فشٌّگی ٍ ٌّشی ؿبهل کتبثخبًِّب ،کبًَىّبی
فشٌّگی ٍ ٌّشی هؼبخذ ،ػبليّبی ًوبیؾ ،هَصُّبی فشٌّگی ٍ ٌّشی ،هشاکض دائوی ًوبیـگبُّبی
فشٌّگی ٍ ٌّشی ٍ ًظبیش آى
 .14تْیِ ٍ تذٍیي آئیيًبهِّب ،ضَاثظ ٍ همشسات ًبظش ثش ثشگضاسی خـٌَاسُّبً ،وبیـگبُّب ،هشاػن ٍ
هؼبثمبت فشٌّگی ٍ ٌّشی دس ػغح هلی ٍ ثیيالوللی
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 .15ػیبػتگزاسی ،ثشًبهِسیضی ٍ حوبیت اص تَػؼِ کوی ٍ کیفی ٍ ثْشُهٌذی اص فٌبٍسی اعالػبت،
استجبعبت ٍ سػبًِّبی دیدیتبل دس ثخؾ فشٌّگ ٍ ٌّش؛ اػن اص فضبی ٍالؼی ٍ هدبصی
 .16ػیبػتگزاسی ثشای تؼییي ضَاثظ ٍ ثشًبهِّبی هشثَط ثِ آهَصؽ هٌبثغ اًؼبًی ثخؾ فشٌّگ ٍ ٌّش ٍ
تأػیغ ،اداسُ ٍ اًحالل هَػؼبت آهَصؿی دس سؿتِّبی فشٌّگی ٍ ٌّشی ٍ ًظبست ثش فؼبلیت آىّب
ثب ّوکبسی دػتگبُّبی ریسثظ
 .17ثشًبهِ سیضی ٍ ًظبست ثش اخشای لبًَى حوبیت اص حمَق هؤلفبى ،هلٌفبىٌّ ،شهٌذاى ٍ پظٍّـگشاى
لبًَى حوبیت اص پذیذآٍسًذگبى ًشم افضاسّبی چٌذ سػبًِای ٍ ایدبد هشاکضی ثشای ثجت آثبس
پذیذآٍسًذگبى
 .18تذٍیي ػیبػتّبی حوبیتی ثشای تأهیي خذهبت اختوبػی ،دسهبًی ٍ اػتجبسی ًَیؼٌذگبى،
ٌّشهٌذاى ٍ سٍصًبهًِگبساى
 .19ػیبػتگزاسی ،ثشًبهِسیضیً ،ظبست ٍ حوبیت اص اهَس هشثَط ثِ هؼشفی ٍ ثضسگذاؿت ػبلوبى ٍ
هتفکشاى ػشكِ فشٌّگ ٍ توذى اػالم ٍ ایشاى ٍ احیب ٍ اًتـبس آثبس اسصًذُ آًبى ٍ ّوچٌیي هؼشفی
آثبس فشٌّگی ٍ توذى اػالم ٍ ایشاى
 .20ػیبػتگزاسی ثشای تذٍیي ضَاثظ ٍ ؿبخق ّبی هشثَط ثِ :
 .20-1تَػؼِ ،گؼتشؽ ،احذاث ،ثْشُ ثشداسی ٍ ًحَُ اداسُ هدتوغّب ،تبالسّب ،فشٌّگؼشاّب ٍ ػبیش فضبّب
ٍ هشاکض فشٌّگی ،هغجَػبتی ،کتبثخبًِّبی ػوَهی ،کبًَىّبی فشٌّگی ٌّشی هؼبخذ ثب تأکیذ ثش
ثْیٌِػبصی اسائِ خذهبت فٌی ،تخللی ٍ آهَصؿی
 .20-2كذٍس اخبصُ تبػیغ ،اًحالل ٍ ًحَُ اداسُ هَػؼبت خجشی ٍ ًوبیٌذگیّبی خجشگضاسی ٍ
سػبًِّبی خبسخی ٍ كذٍس اخبصُ فؼبلیت ثشای خجشًگبساى خبسخی دس کـَس ثش عجك همشسات
هشثَعِ ٍ ًظبست ثش آىّب
ً .20-3حَُ فؼبلیت خجشًگبساى داخلی ٍ ًظبست ثش اخشای آى
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 .21تؼییي ضَاثظ هشثَط ثِ اًتـبس ًـشیبت ٍ ثَلتيّبی داخلی ٍ ثشٍؿَسّبی ٍصاستخبًِّب ،هَػؼبت ٍ
ؿشکتّبی دٍلتی ٍ ًْبدّبی اًمالة اػالهی
 .22تؼییي اّذاف کوی ٍ کیفی دس خْت غٌی ػبصی اٍلبت فشاغت آحبد خبهؼِ ثب ّوکبسی
دػتگبُّبی ریسثظ
 .23ػیبػتگزاسی ٍ تٌظین ثشًبهِّبی فشٌّگیٌّ ،شی ٍ تجلیغبتی ثشای اًؼکبع هٌبػت فؼبلیتّب ٍ
الذاهبت دٍلت ٍ دػتگبُّبی اخشایی ٍ ًْبدّبی اًمالة اػالهی ٍ هَػؼبت ػوَهی غیشدٍلتی دس
ػغح خبهؼِ
 .24ػیبػتگزاسی دس خْت كذٍس هدَص فؼبلیتّبی فشٌّگیٌّ ،شی ٍ تجلیغبتی اللیتّبی دیٌی ٍ
هزّجی ؿٌبختِ ؿذُ دس لبًَى اػبػی ٍ ًظبست ثش آىّب
 .25ػیبػتگزاسی دس خْت ؿٌبػبًذى هجبًی ،اّذاف ٍ دػتبٍسدّبی اًمالة اػالهی ٍ فشٌّگ ٍ ٌّش
ایشاًی ثِ خْبًیبى اص عشیك تَػؼِ هٌبػجبت ،هجبدالت ٍ سٍاثظ فشٌّگی ثب هدبهغ ٍ ػبصهبىّبی
ثیيالوللی ٍ هٌغمِای
 .26ثشًبهِسیضی ثشای حوبیت اص كذٍس هحلَالت فشٌّگی ٍ ٌّشی ثِ خبسج کـَس ٍ حضَس هؤثش دس
ثبصاسّبی خْبًی
 .27ػیبػتگزاسی ٍ ًظبست ثش اهَس حح ٍ صیبست دس چبسچَة لَاًیي ٍ همشسات هلَة هشثَعِ
 .28ػیبػتگزاسی ٍ ًظبست ثش فؼبلیتّبی اٍلبف ٍ اهَس خیشیِ ثش اػبع لَاًیي ٍ همشسات هشثَعِ
 .29ػیبػتگزاسی دس خْت تمَیت ،تَػؼِ ٍ آهَصؽ صثبى فبسػی دس خبسج اص کـَس
 .30ػیبػتگزاسی ٍ ًظبست ثش فؼبلیتّبی فشٌّگی  -تجلیغبتی دس خبسج اص کـَس ٍ پیگیشی ٍ ّوبٌّگی
اًؼمبد ٍ اخشای هَافمتًبهِّب ٍ ثشًبهِ هجبدالت فشٌّگیٌّ ،شی ٍ تجلیغی ثب ػبیش کـَسّب

دس اخشای ٍظبیف ٍ اًدبم هبهَسیتّب ،ػالٍُ ثش هؼبًٍتّبی تَػؼِ اهَس هذیشیت ٍ هٌبثغ ٍ هؼبًٍت
حمَلی ،اهَس هدلغ ٍ اػتبىّبٍ ،صاست فشٌّگ ٍ اسؿبد اػالهی داسای چٌذیي هؼبًٍت ػولیبتی اػت.
ایي هؼبًٍتّب ػجبستٌذ اص :هؼبًٍت اهَس فشٌّگی ،هؼبًٍت اهَس ٌّشی ،هؼبًٍت اهَس هغجَػبتی ٍ
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اعالعسػبًی ٍ هؼبًٍت لشآى ٍ ػتشت .چٌذ ػبصهبى ٍاثؼتِ ًیض دس اهَس فشٌّگیٌّ ،شی ٍ سػبًِای کـَس
فؼبل ّؼتٌذ کِ هؼئَلیت تحمك اّذاف فشٌّگی دٍلت سا ثش ػْذُ داسًذ .اّن ایي ػبصهبىّب ػجبستٌذ اص:
ػبصهبى حح ٍ صیبست ،ػبصهبى اٍلبف ٍ اهَس خیشیِ ،ػبصهبى خجشگضاسی خوَْسی اػالهی ایشاى ،ػبصهبى
فشٌّگ ٍ استجبعبت اػالهی ٍ ػبصهبى اهَس ػیٌوبیی ،ػوؼی ٍ ثلشی کـَس.
تغجیك فؼبلیتّبی دس حبل اًدبم تَػظ فؼبالى تحت تَلی ٍصاست فشٌّگ ٍ اسؿبد اػالهی ثب ٍیشایؾ
چْبسم عجمِثٌذی اػتبًذاسد فؼبلیتّبی التلبدی ) ،(ISIC,Rev.4ثِ ایي كَست اػت کِ فؼبلیتّبی
ٌّشی  ،ػشگشهی ٍ تفشیحی دس ثخؾّبی  91 ٍ 90لشاس هیگیشد.
ّوچٌیي ثبیذ اص فؼبلیتّبی ػتبد ٍصاستخبًِ یبد کشد کِ ٍظیفِ هذیشیت ػوَهی فؼبلیتّبی هزکَس سا ثش
ػْذُ داسد کِ ثش اػبع عجمِثٌذی  ،ISICدس کذ  841لشاس هیگیشد.
رهیافت سنجش بهرهوری در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالهی :فؼبالى اكلی دس فؼبلیتّبی ٌّشی،
ػشگشهی ٍ تفشیحی ،ثْشُثشداساًی ّؼتٌذ کِ ػوذتبً ثِ كَست ؿشکتی فؼبلیت داسًذ .دس تمؼینثٌذی
ًْبدی ،ایي فؼبالى سا هیتَاى دس ًْبد ؿشکتّبی غیشهبلی عجمِثٌذی ًوَد.
ٍصاست فشٌّگ ٍ اسؿبد اػالهی ٍ ٍاحذّبی ٍاثؼتِ ثِ آى ،ػْذُداس اًدبم هبهَسیتّب ٍ ٍظبیف لبًًَی
ّؼتٌذ کِ ثِ ػیبػتگزاسیّ ،ذایت ،پـتیجبًی ٍ ًظبست ثش فؼبلیتّبی دس حبل اًدبم دس فؼبلیتّبی
هزکَس هؼغَف اػت .اص ایي سٍ ،ػتبًذُّبی ٍصاست فشٌّگ ٍ اسؿبد اػالهی سا ًیض ثبیذ ثش ایي اػبع
تجییي ًوَد .اص آًدب کِ ًویتَاى ثِ ایي هبهَسیتّب ٍ ٍظبیف هحلَالت هـخلی سا هٌتؼت کشد ،ثش
اػبع تدشثیبت ٍ سٍؽّبی ؿٌبختِ ؿذُ هیتَاى فؼبلیتّب ٍ فشایٌذّبیی کِ هتٌبظش ثب ایي هبهَسیتّب ٍ
ٍظبیف ّؼتٌذ سا ثِ ػٌَاى خبًـیٌی ثشای ػتبًذُ هٌظَس ًوَد .ثٌبثشایي ،ػتبًذُ ٍصاست فشٌّگ ٍ اسؿبد
اػالهی ػجبست اص کلیِ فؼبلیتّب ٍ فشایٌذّبیی اػت کِ ثِ هٌظَس ػیبػتگزاسیّ ،ذایت ،پـتیجبًی ٍ
ًظبست دس ٍاحذّبی ػتبدی ٍ ٍاحذّبی ٍاثؼتِ اًدبم هیؿَد.
هحبػجِ ػتبًذُ ٍصاست فشٌّگ ٍ اسؿبد اػالهی سا ثبیذ گبم ًخؼت دس اًدبم هحبػجبت ثْشٍُسی ایي
دػتگبُ للوذاد ًوَد .گبم دٍم ،ػجبست اص تؼذیل کیفی اسلبم هحبػجِ ؿذُ دس گبم اٍل ،ثش اػبع هیضاى
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تحمك ّذ ف یب اّذاف اكلی اػت .دس كَستی کِ هْوتشیي ّذف ّش فؼبلیت التلبدی سا افضایؾ تَلیذ
هحلَالت للوذاد کٌین ،دس آى كَست ثبیذ هیضاى سؿذ اسصؽ افضٍدُ فؼبلیتّبی هشتجظ ثب فشٌّگ،
تفشیح ٍ ػشگشهی (ثِ خض فؼبلیتّبی ٍسصؿی) سا ثِ ػٌَاى للن تؼذیل کٌٌذُ ؿبخق ػتبًذُ دس ًظش
گشفت.
ثب دس اختیبس داؿتي ؿبخق ػتبًذُ ٍ ػتبًذُ تؼذیل ؿذُّ ٍ ،وچٌیي ؿبخق ًْبدُّب ،هحبػجِ
ؿبخقّبی ثْشٍُسی دػتگبُ اهکبىپزیش خَاّذ ؿذ.

 -1ستانده
ثِ هٌظَس هحبػجِ ثْشٍُسی ٍصاست فشٌّگ ٍ اسؿبد اػالهی الصم اػت دس هشحلِ اٍلً ،وبگشّبی هشثَط
ثِ ػتبًذُ ثش اػبع هؼیبسّبی صیش تْیِ ؿَد:
ً -1-1وبگشّبی ػتبًذُ ثبیذ ّوِ فؼبلیتّبی ٍصاست فشٌّگ ٍ اسؿبد اػالهی ٍ ٍاحذّبی ٍاثؼتِ
ثِ آى سا کِ دس خْت اًدبم هبهَسیتّب ٍ ٍظبیف هلشح دس هلَثبت لبًًَی اػت ؿبهل
ؿَد.
ً -2-1وبگشّبی هشثَط ثِ ػتبًذُ ثبیذ ثِ تفلیلیتشیي ؿکل هوکي تْیِ ؿًَذ.
ً -3-1وبگشّب ثشای چٌذ ػبل (هثالً اص  )1390تْیِ ؿَد.
 -4-1ثِ هٌظَس تْیِ ًوبگشّب ثِ لیوت ثبثت الصم اػت کِ ػبل پبیِ هـخق ؿَد .تشخیح آى
اػت ػبل پبیِ هتغیش ثَدُ ٍ هحبػجبت ثِ كَست صًدیشُای اًدبم ؿَد .دس كَستی کِ
اعالػبت ثشای ایي هٌظَس کفبیت ًکٌذ ،هیتَاى اص سٍؽ ػبل پبیِ ثبثت اػتفبدُ ًوَد .دس
ایي ؿشایظ تَكیِ هیؿَد کِ ّوگبم ثب ػبل پبیِ آهبسی کـَس ،ػبل  1390ثِ ػٌَاى ػبل
پبیِ هٌظَس گشدد.
 -5-1ثِ هٌظَس خوغ صدى ًوبگشّب ،الصم اػت کِ ّشیک اص آىّب ثب اػتفبدُ اص ّضیٌِ هتٌبظش دس
ػبل پبیِ هَصٍى ؿًَذ.
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 -6-1الصم اػت کِ ًوبگشّب ثب اػتفبدُ اص هتغیشّبی کیفی هٌبػت (ًوبگش دػتبٍسد) تؼذیل
گشدًذ.
ًوبگشّبی ػتبًذُ ثشای ٍصاست فشٌّگ ٍ اسؿبد اػالهی هیتَاًذ هتغیشّبیی هبًٌذ تؼذاد هلَثبت هشتجظ
ثب فؼبلیت ػیبػتگزاسی ٍ ثشًبهِسیضی ،تؼذاد هدَصّبی كبدس ؿذُ ،تؼذاد ػبػتّبی كشف ؿذُ ثشای
آهَصؽ فؼبالى ثخؾ ،تؼذاد ػبػتّب یب تؼذاد گضاسؽّبی هشثَط ثِ ًظبست ٍ کٌتشل ،تؼذاد ػبػتّبی
كشف ؿذُ ثشای پـتیجبًی ٍ ًظبیش آى ثبؿذ.
ثشای تؼذیل کیفی ًوبگشّبی ػتبًذُ الصم اػت کِ اص ًوبگش دػتبٍسد اػتفبدُ ؿَد .هْوتشیي دػتبٍسد
فؼبلیتّبی ٍصاست فشٌّگ ٍ اسؿبد اػالهی ،اسصؽ افضٍدُ فؼبلیتّبی فشٌّگی ،ػشگشهی ٍ تفشیحی
اػت .دس ایي صهیٌِ تَكیِ هیؿَد کِ ًخؼت ًوبگشّبی ػتبًذُ ثِ تفکیک ثشای ّوِ فؼبلیتّب ثِ
تفکیک فشٌّگی ،ػشگشهی ٍ تفشیحی تْیِ ؿذُ ٍ ػپغ ثب ًشخ سؿذ صیشفؼبلیت هتٌبظش ثب آى تؼذیل
ؿَد.

 -2نهاده
ًْبدُّبی هتٌبظش ثب ػتبًذُ ثشای هحبػجِ ثْشٍُسی ػجبستٌذ اص کبس ،ػشهبیِ ٍ هلشف ٍاػغِ .اص آًدب کِ
آهبس هَخَدی ػشهبیِ دس دػتگبُّبی دٍلتی دس دػت ًجَدُ ٍ فشایٌذ ثشآٍسد آى ًیض صهبىثش اػت ،دس ایي
دػتَسالؼولًْ ،بدُّب هٌحلش ثِ هلشف ٍاػغِ ٍ کبس خَاّذ ثَد .ثب ٍخَد ایي الصم اػت کِ ثشآٍسد
هَخَدی ػشهبیِ ثِ ؿشح هٌذسج دس ثٌذ  1-2دس ثشًبهِ هحبػجبتی ٍصاستخبًِ لشاس گیشد تب ؿشایظ الصم
ثشای هحبػجِ ثْشٍُسی ػَاهل تَلیذ (ؿبهل هَخَدی ػشهبیِ) فشاّن گشدد.

 -1-2هوجودی سرهایه
هَخَدی ػشهبیِ ،ػشهبیِ ثبثت یب ػشهبیِ فیضیکی اكغالحبتی ثشای یک هفَْم ٍاحذ ّؼتٌذ .ثش اػبع
تؼشیف ،ػشهبیِ ثبثت ػجبست اػت اص هدوَػِ کبالّبیی ّؼتٌذ کِ ػوش هفیذ آىّب هؼوَالً ثیؾ اص یک
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ػبل ثَدُ ٍ ثِ دفؼبت دس فشایٌذ تَلیذ هحلَالت دیگش هَسد اػتفبدُ لشاس هیگیشًذ .ثش اػبع اعالػبتی
کِ اص ػبختبس آهبسی دػتگبُّبی دٍلتی دس دػت اػت ،ایي دػتگبُّب ٍ اص خولِ ٍصاست فشٌّگ ٍ
اسؿبد اػالهی فبلذ ثشآٍسد هَخَدی ػشهبیِ ؿبهل ػبختوبى ٍ تبػیؼبت ،هبؿیيآالت ٍ تدْیضات ٍ ػبیش
کبالّبی ػشهبیِای ّؼتٌذ .اص ایي سٍ دس ؿشایظ کًٌَی ،هحبػجِ ثْشٍُسی ثش اػبع ؿبخق هَخَدی
ػشهبیِ اهکبىپزیش ًویثبؿذ .ثب ٍخَد ایي ،الصم اػت کِ هحبػجبت ؿبخقّبی ثْشٍُسی هجتٌی ثش
هَخَدی ػشهبیِ دس اػشع ٍلت دس دػتَس کبس ٍصاست فشٌّگ ٍ اسؿبد اػالهی لشاس گیشد .اص آًدب کِ
پیؾًیبص تْیِ ایي ؿبخقّب دػتشػی ثِ آهبس چٌذ ػبلِ هَخَدی ػشهبیِ اػت ،ضشٍسی اػت کِ
دػتگبُ هزکَس ثشًبهِ خَد سا ثشای اًدبم ثشآٍسد هَخَدی ػشهبیِ هشثَط ثِ ػتبد ٍصاستخبًِ ٍ ٍاحذّبی
ٍاثؼتِ ،ظشف ػِ هبُ پغ اص اثالؽ ایي دػتَسالؼول دس اختیبس ػبصهبى هلی ثْشٍُسی ایشاى لشاس دّذ.
 -2-2هصرف واسطه
هلشف ٍاػغِ ؿبهل اسصؽ کبالّب ٍ خذهبتی اػت کِ دس فشایٌذ تَلیذ ثِ هلشف سػیذُ یب تغییش ؿکل
هییبثٌذ .هلشف ٍاػغِ ؿبهل هلشف حبهلّبی اًشطی (ثشق ،گبص ٍ اًَاع ػَختّب) ،هَاد هلشفی
(اًَاع کبغز ٍ ًَؿت افضاسٍ ،ػبیلی کِ ػوش هفیذ آىّب هؼوَالً کوتش اص یک ػبل اػت ٍ ػبیش هَاد ٍ
هلضٍهبت هلشفی) ٍ ًیض خذهبت (هبًٌذ ثشٍىػپبسی خذهبت لشاسدادی ًظبفت ػبختوبى ٍ ًظبیش آى)
هیثبؿذ.
الصم اػت کِ اسصؽ الالم هختلف هلشف ٍاػغِ دس ػغح تفلیل ثبال ٍ هتٌبظش ثب الالم ػتبًذُ اػتخشاج
ؿذُ ٍ ثب ؿبخق لیوت هٌبػت ثِ لیوت ثبثت تجذیل ؿًَذ .ثبیذ تَخِ داؿت کِ ؿبخق لیوت هَسد
اػتفبدُ ثبیذ حتی االهکبى ثیبًگش تغییشات لیوت للن هَسد اػتفبدُ دس ٍصاستخبًِ ثبؿذ .هثالً دس كَستی کِ
لیوتّبی تشخیحی ثشای ثشق ٍ ػَخت اػوبل هیؿَد ،اػتفبدُ اص ؿبخق لیوت کل حبهلّبی اًشطی،
احتوبالً هیضاى هلشف اًشطی سا کوتش اص هیضاى ٍالؼی ثشآٍسد خَاّذ ًوَد.
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 -3-2نیروی کار
دس هشحلِ اٍل ،الصم اػت کِ ثبًک اعالػبتی کبهلی اص کبسکٌبى ؿبهل عجمِثٌذیّبی هختلف ثش حؼت
ٍیظگی ّبی هتٌَع تْیِ ؿَدّ .وچٌیي الصم اػت کِ اعالػبت هزکَس ثب ّشیک اص الالم ػتبًذُ کِ لجالً
اؿبسُ ؿذ ،دس تٌبظش لشاس گشفتِ ٍ عجمِثٌذی هتمبعغ هشثَط ثِ آى ثذػت آیذ .هثالً ثشای ػیبػتگزاسی ٍ
ثشًبهِسیضی ،اعالػبت پشػٌلی ثِ تفکیک سؿتِ ٍ هیضاى تحلیالت ،ػبثمِ کبسی ،دسخِ ؿغلی ٍ ًظبیش آى
هَسد ًیبص خَاّذ ثَد .ثشای ػبیش ٍظبیف ٍ فؼبلیتّبً ،ظیش پـتیجبًی ٍ ًظبست ًیض الصم اػت کِ اعالػبت
هزکَس خوغآٍسی گشدد .دس كَست اهکبى ثْتش اػت کِ اعالػبت هشثَط ثِ ًیشٍی کبس ،ػالٍُ ثش
ایٌکِ ثش اػبع فشد ؿبغل تْیِ هیؿَد ،ثش اػبع ػبػت کبس اًدبم ؿذُ ًیض تْیِ گشدد .تَكیِّبی
اػتبًذاسد ثش هحبػجِ ؿبخقّبی ثْشٍُسی ثش اػبع ػبػت کبس اًدبم ؿذُ تبکیذ داسًذ تب اص ایي عشیك
ثتَاى ػغح دلت هحبػجِ ؿبخقّبی ثْشٍُسی سا افضایؾ داد .دس هشحلِ ثؼذ الصم اػت کِ خجشاى
خذهبت ّشیک اص عجمبت هزکَس اػتخشاج ؿذُ ٍ دس خذٍل دسج گشدد .اعالػبت خجشاى خذهبت
(ؿبهل حمَق ٍ هضایبی ًمذی ٍ غیشًمذی ٍ ًیض ػْویِ تبهیي اختوبػی پشداختی تَػظ کبسفشهب ثِ ًیبثت
اص کبسکٌبى) ثِ هٌظَس ٍصىدّی ثِ ّشیک اص عجمبت کبسکٌبى ٍ دس ًْبیت تلفیك آىّب ضشٍسی اػت.

 -3شاخصهای بهرهوری
ؿبخقّبی ثْشٍُسی ؿبهل ؿبخقّبی تک ػبهلی ٍ چٌذ ػبهلی اػت .اص آًدب کِ دس ایي دػتَسالؼول
دٍ ًْبدُ هلشف ٍاػغِ ٍ ًیشٍی کبس هَسد تَخِ لشاس گشفتِ اػت ،ثٌبثشایي دٍ ؿبخق ثْشٍُسی تک
ػبهلی لبثل هحبػجِ خَاّذ ثَد :ؿبخق ثْشٍُسی هلشف ٍاػغِ ٍ ؿبخق ثْشٍُسی کبس .ؿبخق
ثْشٍُسی چٌذ ػبهلی ًیض ًؼجت ؿبخق ػتبًذُ ثِ ؿبخق تشکیجی هلشف ٍاػغِ ٍ ًیشٍی کبس هیثبؿذ.
دس كَستی کِ ثشآٍسدّبی هشثَط ثِ هَخَدی ػشهبیِ اًدبم ؿَد ،ؿبخق ثْشٍُسی چٌذػبهلی ؿبهل
ػبهل ػشهبیِ ًیض خَاّذ ثَد.
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شاخص بهرهوری سرهایه :دس ؿشایظ کًٌَی هحبػجِ ؿبخق ثْشٍُسی ػشهبیِ اهکبىپزیش ًیؼت .اهب دس

كَستی کِ اسلبم هَخَدی ػشهبیِ دس دػتشع لشاس گیشد ،ؿبخق هزکَس اص تمؼین ؿبخق ػتبًذُ ثِ
ؿبخق هَخَدی ػشهبیِ ثذػت هیآیذ .اص آًدب کِ ػذد ؿبخق ثذػت آهذُ دس ػبل پبیِ 100
هیثبؿذ ،اسلبم ػبلّبی پغ اص آى ًـبًگش هیضاى تغییش دس ثْشٍُسی ػشهبیِ خَاّذ ثَد.
شاخص بهرهوری هصرف واسطه :اص تمؼین ؿبخق ػتبًذُ ثِ ؿبخق هلشف ٍاػغِ ثذػت هیآیذ.
اص آًدب کِ ػذد ؿبخق ثذػت آهذُ دس ػبل پبیِ  100هیثبؿذ ،اسلبم ػبلّبی پغ اص آى ًـبًگش هیضاى
تغییش دس ثْشٍُسی هلشف ٍاػغِ خَاّذ ثَد.
شاخص بهرهوری نیروی کار :اص تمؼین ؿبخق ػتبًذُ ثِ ؿبخق ًیشٍی کبس ثذػت هیآیذ .دس ایٌدب
ًیض اسلبم ػبلّبی غیشپبیِ ثیبًگش هیضاى تغییش دس ثْشٍُسی ًیشٍی کبس هیثبؿذ.
شاخص بهرهوری چند عاهلیّ :وبًگًَِ کِ رکش ؿذ ،دس ؿشایظ فمذاى دػتشػی ثِ آهبس هَخَدی
ػشهبیِ ،ؿبخق ثْشٍُسی چٌذ ػبهلی ثِ ؿبخق ثْشٍُسی چٌذػبهلی کبس ٍ هلشف ٍاػغِ تٌضل خَاّذ
یبفت .ثشای ثذػت آٍسدى سلن ایي ؿبخق الصم اػت کِ ػذد ؿبخق ػتبًذُ ثش ؿبخق تشکیجی ًیشٍی
کبس ٍ هلشف ٍاػغِ تمؼین ؿَد .اهب پیؾ اص آى الصم اػت کِ ؿبخق تشکیجی هزکَس هحبػجِ ؿَد.
ثذیي هٌظَس اص ػْن ّضیٌِای هلشف ٍاػغِ ٍ ًیشٍی کبس اػتفبدُ هیگشدد .ثذیي تشتیت کِ ؿبخق
ًیشٍی کبس دس ػْن ّضیٌِای آى ٍ ؿبخق هلشف ٍاػغِ دس ػْن ّضیٌِای آى ثِ كَست خذاگبًِ
ضشة ؿذُ ٍ ػپغ ثب یکذیگش خوغ هیؿًَذ .هٌظَس اص ػْن ّضیٌِای ًیشٍی کبس ػجبستؼت اص ّضیٌِ
خجشاى خذهبت دس ػبل لجل تمؼین ثش خوغ ّضیٌِ خجشاى خذهبت ٍ هلشف ٍاػغِ دس ػبل لجل .ػْن
ّضیٌِای هلشف ٍاػغِ ًیض ػجبستؼت اص ّضیٌِ هلشف ٍاػغِ دس ػبل لجل تمؼین ثش خوغ ّضیٌِ خجشاى
خذهبت ٍ هلشف ٍاػغِ دس ػبل لجل(ّوِ ثِ لیوت خبسی).
شاخص بهرهوری انرژی :ؿبخق ثْشٍُسی اًشطی ػجبست اػت اص ًؼجت ؿبخق ػتبًذُ ثِ ؿبخق
همذاسی اًشطی .ثشای هحبػجِ ؿبخق ثْشٍُسی اًشطی الصم اػت کِ ّوِ حبهلّبی اًشطی ثب اػتفبدُ اص
هجذلّبی تؼشیف ؿذُ اػتبًذاسد ،ثش حؼت یک ٍاحذ همذاسی ًظیش ثـکِ ًفت یب ثی تی یَ ثیبى ؿذُ ٍ
ػپغ هحبػجِ اًدبم ؿَد.
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پیوست 1

هفاهین اصلی
 فؼبلیت ) : (Activityفؼبلیت ػجبست اػت اص فشایٌذ یب تشکیجی اص ػولیبت کِ ثِ تَلیذ
هدوَػِای اص هحلَالت هیاًدبهذ.
 ػتبًذُ ) : (Outputکبالّب ٍ خذهبت تَلیذ ؿذُ دس یک کبسگبُ کِ دس خبسج اص آى لبثل
دػتشع هی ثبؿذ سا گَیٌذ ثِ ػالٍُ کبالّب خذهبت تَلیذ ؿذُ ثشای خَد هلشفی.
 اسصؽ ػتبًذُ ) : (Value of Outputاسصؽ ػتبًذُ دس حَصُ هحلَالت ثبصاسی ،ػجبستؼت
اص هدوَع اسصؽ هحلَالت تَلیذ ؿذُ ٍ دس هَسد خذهبت غیشثبصاسی ًظیش خذهبت دٍلتی،
اسصؽ ػتبًذُ ثش اػبع سٍؽ غیشهؼتمین ػجبست اػت اص هدوَع ّضیٌِّبی تَلیذ ؿبهل خجشاى
خذهبت ،هلبسف ٍاػغِ ،هلشف ػشهبیِّبی ثبثت ٍ خبلق ػبیش هبلیبتّبی ثش تَلیذ.
 حدن ػتبًذُ ) : (Volume of Outputحدن ػتبًذُ دس حَصُ هحلَالت ثبصاسی
ػجبستؼت اص هدوَع اسصؽ ػتبًذُ ثِ لیوتّبی ػبل پبیِ .دس خذهبت غیشثبصاسی ًظیش خذهبت
دٍلتی ػجبست اػت اص خوغ تؼذاد هحلَالت یب خذهبت تَلیذ ؿذُ پغ اص اػوبل ٍصىّبی
ّضیٌِای.
 دػتبٍسد )ّ : (Outcomeذف ٍ ًتبیدی اػت کِ اص فؼبلیت اًتظبس هیسٍد .دس فؼبلیتّبی
ٍصاست فشٌّگ ٍ اسؿبد اػالهی یکی اص دػتبٍسدّبی هْن ،افضایؾ ًشخ سؿذ اسصؽ افضٍدُ
فؼبلیتّبی فشٌّگی ،تفشیحی ٍ ػشگشهی اػت.
ًْ بدُ )ًْ : (Inputبدُ ؿبهل ػَاهلی ّؼتٌذ کِ دس فشایٌذ تَلیذ ثشای تَلیذ هحلَل یب ػتبًذُ
هَسد اػتفبدُ لشاس هیگیشًذ ًظیش ًیشٍی کبس ،ػشهبیِ فیضیکی ،اًشطی ،هَاد اٍلیِ ٍ خذهبت.
 هلشف ٍاػغِ ) : (Intermediate Consumptionاسصؽ کبالّب ٍ خذهبت هلشف ؿذُ
یب تغییش ؿکل یبفتِ دس فشایٌذ تَلیذ سا گَیٌذ .هلشف ٍاػغِ ؿبهل کبالّبی ػشهبیِای هَسد
اػتفبدُ دس فشایٌذ تَلیذ ًویؿَد.
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 ثْشٍُسی ) : (Productivityػجبست اػت اص ًؼجت حدن ػتبًذُ ثِ حدن ًْبدُ هَسد اػتفبدُ
دس تَلیذٍ .اطُ حدن ثیبًگش اسصؽ پغ اص حزف تغییشات لیوتی اػت.
 ثْشٍُسی ًیشٍی کبس ) : (Labor Productivityػجبست اػت اص ػتبًذُ ثِ اصای یک ٍاحذ
اص ًْبدُ ًیشٍی کبس.
 ثْشٍُسی اًشطی) : (Energy Productivityػجبست اػت اص ػتبًذُ ثِ اصای یک ٍاحذ اص
اًشطی.
 ثْشٍُسی تک ػبهلی ) : (Single Factor Productivityثْشٍُسی تک ػبهلی ػجبست
اػت اص ًؼجت ػتبًذُ ثِ یکی اص ًْبدُّبی تَلیذ .ثْشُ ٍسی تک ػبهلی سا ثْشٍُسی خضیی ًیض
هیگَیٌذ.
 ثْشٍُسی چٌذ ػبهلی ) : (Multi-factor Productivityثْشٍُسی چٌذ ػبهلی تغییش دس
ػتبًذُ سا هشتجظ ثب تغییش چٌذ ًْبدُ تَلیذ هیػٌدذ.
 ثْشٍُسی کل ػَاهل تَلیذ ) : (Total Factor Productivityهؼوَالً ثِ ػٌَاى هتشادف
ثْشٍُسی چٌذ ػبهلی ،دس ؿشایغی کِ ّوِ ًْبدُّبی هَسد اػتفبدُ دس تَلیذ هَسد ًظش ثبؿٌذ ،ثِ
کبس هیسٍد.
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پیوست 2
نهادهها ،ستاندهها و دستاوردها در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالهی

اعالػبت دسثبسُ ًشخ سؿذ
اسصؽ افضٍدُ صیش فؼبلیتّب
ثِ هٌظَس تؼذیل کیفی

ًتبیح ٍ دػتبٍسدّب

آثبس ثلٌذهذت

ػتبًذُّب

دػتبٍسدّب

ًْبدُّب

فشایٌذ تَلیذ خذهت ثب تؼذیل

فشایٌذ تَلیذ خذهت ثذٍى تؼذیل

كشیح کیفیت

كشیح کیفیت

اًذاصُ گیشی دػتبٍسد
فؼبلیتّبی اًدبم ؿذُ دس
خبهؼِ ػبلن ،پَیب ٍ
اسصؽ هذاس

ٍصاست فشٌّگ ٍ اسؿبد

تؼذیل کیفی ػتبًذُ; ًشخ سؿذ تؼذاد هلَثبت  /تؼذاد ػبػتّبی

اػالهی ٍ ٍاحذّبی ٍاثؼتِ

صیش فؼبلیتّبی هشتجظ ثب

كشف ؿذُ ثشای آهَصؽ فؼبالى

ثش اػبع ًشخ سؿذ اسصؽ

فشٌّگ ،ػشگشهی ٍ تفشیح

ثخؾ /تؼذاد گضاسؽ ّبی ًظبستی

تؼذاد کبسکٌبى،
ًْبدُّبی ٍاػغِ ،ػشهبیِ

افضٍدُ فؼبلیتّبی فشٌّگی،
ػشگشهی ٍ تفشیحی

ًشخ سؿذ فؼبلیتّبی فشٌّگی ،ػشگشهی ٍ تفشیحی دس
ػَاهل هحیغی

ًتیدِ تبثیش ػبیش ػَاهل ًظیش ػیبػتّبی التلبد کالى،
ػَاهل ثیيالوللی ٍ ًظبیش آى
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پیوست 3
هثال عددی بر اساس ارقام فرضی

ستانده و ستانده تعدیل شده
ػتبًذُ (تؼذاد هَاد هلَةً /وبگش دػتبٍسد
(ؿبخق
تؼذاد ػبػت کبس /تؼذاد
گضاسؽ ّب)

اسصؽ افضٍدُ)

ًشخ سؿذ ػتبًذُ تؼذیل ؿذُ،
ٍصى دادُ ؿذُ ثب ػْن

ػتبًذُ تؼذیل ؿذُ

ػیبػتگزاسی پـتیجبًی ٍ ؿبخق اسصؽ ػیبػتگزاسی پـتیجبًی ٍ

ػبل

ٍ ّذایت

ًظبست

افضٍدُ

ٍ ّذایت

ّضیٌِای

ّضیٌِّب
ػیبػتگزاسی

پـتیجبًی ٍ

ٍ ّذایت

ًظبست

ًظبست

شاخص

خوغ

2000 1388

3000

100

2000

3000

20000

50000

70000

ػیبػتگزاسی

پـتیجبًی ٍ

ٍ ّذایت

ًظبست

ستانده
کل
100

2040 1389

3050

102

2080

3120

23000

55000

78000

0.01

0.03

104.0

2060 1390

3100

107

2202

3304

27000

59000

86000

0.02

0.04

110.1

2070 1391

3200

109

2254

3381

30000

67000

97000

0.01

0.02

112.7

2090 1392

3300

112

2338

3507

33000

71000

0.01 104000

0.03

116.9

2200 1393

3330

115

2524

3786

37000

79000

0.03 116000

0.05

126.2

تَضیح ػوَهی :ػتَىّبی حبٍی اسلبم ایتبلیک ،اسلبم هحبػجبتی ٍ ػبیش ػتَىّب ؿبهل اسلبم ثجتی
دسیبفتی اػت.
اسلبم کبهالً فشضی اػت ٍ دس ایٌدب تٌْب اسایِ هثبلی ثشای چگًَگی هحبػجبت هٌتح ثِ ؿبخقّبی
ثْشُ ٍسی هَسد ًظش ثَدُ اػت .سٍؿي اػت کِ دس دًیبی ٍالؼی ثشای سػیذى ثِ ایي خذاٍل ثِ اعالػبت
تفلیلی ٍ تفکیکی ،هغبثك ثب تَضیحبت هتي ًیبص خَاّذ ثَد .هثالً هیتَاى ثشای ّشیک اص الالم هشتجظ ثب
ػتبًذُ ،ػتَىّبی خذاگبًِای سا دس ًظش گشفت.
تَضیح دسثبسُ خذٍل ػتبًذُ:
دس ػتَى ػتبًذُ تؼذیل ؿذُ ،ػتَىّبی ػتبًذُ ثب اػتفبدُ اص ًشخ سؿذ اسصؽ افضٍدُ فؼبلیتّبی فشٌّگی،
تفشیحی ٍ ػشگشهی تؼذیل ؿذُ اػت .سٍؽ کبس ثذیي كَست ثَدُ اػت کِ سلن ػبل لجل دس هدوَع
ًشخّبی سؿذ ػتبًذُ ٍ ًشخ سؿذ اسصؽ افضٍدُ ثخؾ هزکَس ثِ ػالٍُ یک ،ضشة ؿذُ اػت.

14

دس ػتَى ًشخ سؿذ ػتبًذُ تؼذیل ؿذٍُ ،صى دادُ ؿذُ ثب ػْن ّضیٌِایً ،شخ سؿذ ػتبًذُ تؼذیل ؿذُ دس
ػْن ّضیٌِای (ّضیٌِ ّش ًَع اص فؼبلیت تمؼین ثش هدوَع ّضیٌِّب) ػبل لجل ثِ ػٌَاى ػبل پبیِ دس سٍؽ
صًدیشُای ،ضشة ؿذُ اػت.
دس ػتَى ؿبخق ػتبًذُ کلً ،شخ ّبی سؿذ ثذػت آهذُ ثب یکذیگش خوغ ؿذُ ٍ پغ اص آى ثب ػذد یک
ًیض خوغ ؿذُ ٍ دس سلن ؿبخق ػبل لجل ضشة ؿذُ اػت .ثشای ػَْلت ،ػذد ؿبخق ػبل 100 ،1388
فشم ؿذُ اػت.
نیروی کار
ًشخ سؿذ ؿبخق ًیشٍی

ؿبخق تؼذاد/

ػبل

کبسٍ ،صى دادُ ؿذُ ثب ػْن

ػبػت ًیشٍی کبس

ّضیٌِ خجشاى خذهبت

ػیبػتگزاسی پـتیجبًی ٍ

ػیبػتگزاسی ٍ

پـتیجبًی ٍ

ّذایت

ًظبست

ًظبست

ٍ ّذایت

ّضیٌِای
خوغ

100 1388

100

14000

36000

50000

شاخص

ػیبػتگزاسی

پـتیجبًی ٍ

ٍ ّذایت

ًظبست

نیروی
کار کل
100

105 1389

106

16215

39325

55540

0.01

0.04

105.7

109 1390

109

19386

42539

61925

0.01

0.02

109.0

113 1391

116

21606

48441

70047

0.01

0.04

115.1

115 1392

120

24090

51866

75956

0.01

0.02

118.4

120 1393

125

27232

57986

85218

0.01

0.03

123.5

تَضیح دسثبسُ خذٍل ًیشٍی کبس:
دس ػتَىّبی هحبػجبتی (ایتبلیک) ًشخ سؿذ ؿبخق ًیشٍی کبس ٍصى دادُ ؿذُ ثب ػْن ّضیٌِایً ،شخ
سؿذ ؿبخق ًیشٍی کبس ّش فؼبلیت دس ػْن ّضیٌِای ّوبى فؼبلیت دس ػبل لجل ضشة ؿذُ اػت .دس
ػتَى ؿبخق ًیشٍی کبس کلً ،شخ ّبی سؿذ ثذػت آهذُ ثب یکذیگش خوغ ؿذُ ٍ پغ اص آى ثب ػذد
یک ًیض خوغ ؿذُ ٍ دس سلن ؿبخق ػبل لجل ضشة ؿذُ اػت .ثشای ػَْلت ،ػذد ؿبخق ػبل ،1388
 100فشم ؿذُ اػت.
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هصارف واسطه
ًشخ سؿذ ؿبخق هلشف

ؿبخق هلشف

ػبل

ٍاػغِ ثِ لیوت ثبثت

ّضیٌِ هلشف ٍاػغِ

ػیبػتگزاسی پـتیجبًی ٍ

ػیبػتگزاسی ٍ

پـتیجبًی ٍ

ّذایت

ًظبست

ٍ ّذایت

ًظبست

خوغ

100 1388

100

6000

14000

20000

ٍاػغٍِ ،صى دادُ ؿذُ ثب

شاخص

ػْن ّضیٌِای

هصرف

ػیبػتگزاسی

پـتیجبًی ٍ

ٍ ّذایت

ًظبست

واسطه
کل
100

109 1389

106

6785

15675

22460

0.03

0.04

106.9

112 1390

111

7614

16461

24075

0.01

0.03

111.3

113 1391

118

8394

18559

26953

0.00

0.04

116.4

116 1392

119

8910

19135

28045

0.01

0.01

118.1

118 1393

123

9768

21014

30782

0.01

0.02

121.4

تَضیح دسثبسُ خذٍل هلبسف ٍاػغِّ :وبًٌذ خذٍل ًیشٍی کبس ػول هیؿَد.
هجووع نهادهها
ًشخ سؿذ ؿبخق ًْبدُ ّب،
ٍصى دادُ ؿذُ ثب ػْن ّبی

ؿبخق

ػبل

ؿبخق

هلشف

ّضیٌِ خجشاى

ّضیٌِ هلشف

ًیشٍی کبس

ٍاػغِ

خذهبت

ٍاػغِ

ّضیٌِای
خوغ ّضیٌِ ّب

100.0 1388

100.0

50000

20000

70000

شاخص

ًیشٍی کبس هلشف ٍاػغِ نهاده کل
100

105.7 1389

106.9

55540

22460

78000

0.04

0.02

106.1

109.0 1390

111.3

61925

24075

86000

0.02

0.01

109.7

115.1 1391

116.4

70047

26953

97000

0.04

0.01

115.5

118.4 1392

118.1

75956

28045

104000

0.02

0.00

118.4

123.5 1393

121.4

85218

30782

116000

0.03

0.01

122.9
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تَضیح دسثبسُ خذٍل هدوَع ًْبدُّب:
ثِ هٌظَس ثذػت آٍسدى ؿبخق ًْبدُ کل ًیض اص سٍؽ ٍصى دّی ثب اػتفبدُ اص ػْن ّضیٌِای (ًیشٍی کبس
ٍ هلشف ٍاػغِ) اػتفبدُ هیکٌین .سٍؽ کبس هبًٌذ دٍ خذٍل لجلی اػت.
شاخصهای بهرهوری

ػبل

ؿبخق

ؿبخق

ًشخ سؿذ

ًشخ سؿذ

ثْشٍُسی

ثْشٍُسی

ؿبخق

ؿبخق

ؿبخق

هلشف

چٌذػبهلی کبس

ثْشٍُسی

ثْشٍُسی

ثْشٍُی کبس

ٍاػغِ

ًشخ سؿذ

ٍ هلشف ٍاػغِ ثْشٍُسی کبس هلشف ٍاػغِ

100.0 1388

100.0

100.0

چٌذػبهلی

98.4 1389

97.3

98.1

-1.6

-2.7

-1.9

101.0 1390

98.9

100.4

2.7

1.7

2.4

97.9 1391

96.8

97.6

-3.0

-2.1

-2.8

98.7 1392

99.0

98.8

0.8

2.3

1.2

102.2 1393

103.9

102.7

3.6

5.0

3.9

تَضیح دسثبسُ ؿبخقّبی ثْشٍُسی:
ّوِ هحبػجبت خذاٍل گزؿتِ ،ثب ّذف سػیذى ثِ خذٍل ؿبخقّبی ثْشٍُسی اًدبم ؿذُ اػت .دس ایي
خذٍل ،ػذد ؿبخق ػتبًذُ کل تؼذیل ؿذُ ثِ تشتیت ثش ػذد ؿبخق ًیشٍی کبس ٍ هلشف ٍاػغِ
تمؼین ٍ دس ػذد  100ضشة ؿذُ اػت تب ؿبخق ثْشٍُسی تک ػبهلی ثذػت آیذ .اص تمؼین سلن
ؿبخق ػتبًذُ کل تؼذیل ؿذُ ثش ؿبخق ًْبدُ کل ًیض ػذد ؿبخق ثْشٍُسی چٌذ ػبهلی کبس ٍ
هلشف ٍاػغِ ثذػت هیآیذ .ػِ ػتَى آخش ًیض اسلبم هشثَط ثِ ًشخ سؿذ ؿبخقّبی ثْشٍُسی تک
ػبهلی ٍ چٌذ ػبهلی اػت.
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