


 :7کالى هٌطقِ 
 عولیاتی ًوَدى یچالص ّا ٍ ساّکاسّا

 کلی جوعیتّای سیاست  

 ، (دکتش هشٍجی)کاضاى، (دکتش حیذسی)اصفْاى  

 (هٌْذس جضایشی)، چْاسهحال تختیاسی (دّقاًی دکتش)یضد 

 دکتش تشکاتی
 دکتش صالحی -دکتش یواًی
 خاًن سحیوی -دکتش اکثشی



 سیاست ّای کلی جوعیت هشتثط تا ٍصاست هتثَع 

  جاًطیٌی سطح اص تیص تِ تاسٍسی ًشخ افضایص تا جوعیّت جَاًی ٍ تالٌذگی پَیایی، استقاء  :(1) تٌذ•
ِ ای پَضص ٍ ضیشدّی ٍ تاسداسی دٍسُ دس تَیژُ هادساى تشای هٌاسة تسْیالت اختصاظ :(3) تٌذ•  تیو

ِ ّای   .ریشتط حوایتی هؤسسات ٍ ًْادّا تقَیت ٍ صًاى ٍ هشداى ًاتاسٍسی دسهاى ٍ صایواى ّضیٌ
 کاًَى اصالت تاسُ دس عوَهی آهَصش ّای تکویل ٍ اصالح تا خاًَادُ پایذاسی ٍ تٌیاى تحکین :(4) تٌذ•

ُ ای خذهات اسائِ ٍ استثاطی ٍ صًذگی هْاست ّای آهَصش  تش تأکیذ تا ٍ پشٍسی فشصًذ ٍ خاًَادُ  تش هطاٍس
 ٍ تْذاضتی خذهات اجتواعی، تأهیي ًظام تقَیت ٍ تَسعِ ٍ ایشاًی -اسالهی اسصش ّای ٍ فشٌّگ هثٌای

 .فشصًذآٍسی ٍ تاسٍسی سالهت جْت دس پضضکی هشاقثت ّای ٍ دسهاًی
 اجتواعی، آسیة ّای اص پیطگیشی ٍ جوعیّت سالن تغزیِ ٍ سالهت تأهیي صًذگی، تِ اهیذ استقاء :(6) تٌذ •

  .تیواسی ّا ٍ هحیطی صیست آلَدگی ّای سَاًح، اعتیاد، تَیژُ
 ًگْذاسی ٍ سالهت تاهیي تشای الصم ضشایط ایجاد ٍ سالوٌذاى تکشین ٍ احتشام تشای ساصی فشٌّگ :(7) تٌذ•

 دس سالوٌذاى ّای تَاًوٌذی ٍ تجاسب اص هٌذی تْشُ تشای الصم کاس ٍ ساص تیٌی پیص ٍ خاًَادُ دس آًاى
   هٌاسة ّای عشصِ



 :نمودن سیاست های کلی جمعیتکالن در عملیاتی چالش های   
 

باير غلط مسًلیه کالن کطوًر رر موًرر طی وٍ مسوًيلیا يس ر      ( 1•
 بُد ضا ي سایز رستگاٌ َا رر  مز جمعیا

عود  تًجوٍ بوٍ    )تمزکش بیص  س طد بز ضاخص میش ن باريری کلو   ( 2•
 ....(سایز عً مل مًثز بز میش ن باريری ماوىد مسکه، ضغل، 

عد  تًجیٍ کاف  سیاستگذ ر ن رر مًرر سیاسا َای کل  جمعیوا  (3•
 بالغ  مقا  معظم رَبزی ي عود  ااسووگًی  ي ودوزر خته کواف  بوٍ      

  جز ی بزوامٍ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 :جمعیتکلی فرصت ها و چالش های عملیاتی نمودن سیاست های 
 

 عمًم  آمًسش•

 رَىدگان خدما  ر ئٍ•

 آمًسش طیه  سري جمز کش مطايرٌ ي •

 سال اس  س  سري ج 5 ختصاص  سيجیه، َای آمًسش •
 



 آمًسش عمًم  جمعیا( 1

 ر َکارَاچالص َا ي • 
 (  رساوٍ مل  ي سایز ساسمان َا)وبًر بزوامٍ مىسجم رر آمًسش َای عمًم  جمعیا ي مً سی کاری •

 (ي یا سقطایطگیزی  س واباريری طت  بز ی بز ی )  فش یص آگاَ  عمًم 

 رر جُا تً ومىدساسی جً وانآهَصش ّای قثل اص اصدٍاج  عد  تًجٍ کاف  بٍ جایگاٌ•
 س  سري ج بٍ جً وانقبل بزوامٍ ریشی آمًسش  

 َمکاری ضعیف بیه بوط  بٍ يیژٌ رساوٍ مل •

    تقًیا َمکاری َای بیه بوط  بٍ يیژٌ با رساوٍ مل 

 فضای فیشیک  ي مىابع مال , ساختارویزيی  وساو •

  َدفمىدبٍ صًر   عتبار   ي توصیص کزر ي َشیىٍ تزبیا ویزيی  وساو  توصص 
 
 



ٍ رَىدگان خدما( 2   ر ئ

 
 :ساّکاسّاچالص َا ي •

 کاف  وبًرن آمًسش َا ي  ثز بوص وبًرن آن َا رر ر ستای  سیاستُای جمعیت •

  کارکىانتطًیق  بز ی  –بزوامٍ مدين آمًسض 
 ...(ویزيی  وساو  ي مىابع فیشیک  ي )ضعف بزوامٍ ریشی ي ساختار وامىاسب •
 باسوگزی رر ساختارَا ي مىابع  وساو  ي فیشیک 
 وبًرن جایگاٌ آمًسش رر ساماوٍ سیب بٍ عىً ن یک خدما با ضزیب باال•
 ازسىلي رریافت  ساماوٍ خدما آمًسش رر تعزیف ضزیب مىاسب بز ی 
 عد  رصد ي تبییه ضاخص َا رر س ح ي طد َای َدف•
 س ح ي طد َای َدفي رصد آوُا رر ضاخص َا تبییه 
 
 

 

 
 



 آمًسش َىگا  ي اس  س  سري ج( 3

 
 :ساّکاسّاچالص َا ي •

 ........(فضای فیشیک ، مىابع  وساو  ي )ي ساختار وامىاسب تطکیالت  بزوامٍ ریشی •
 باسوگزی رر ساختار فضای فیشیک  ي چار  تطکیالت  مز کش 
 ریدٌرریف ساسماو  بٍ ازسىل آمًسش توصیص 
 (ساعتٍ 6باالخص آمًسش )وامىاسب بًرن سمان آمًسش•
  باسوگزی ضیًٌ وامٍ فز یىد َای آمًسش  َىگا   سري ج  
 عد  تىاسب ازر خت  بٍ  ر ئٍ رَىدگان خدما بٍ يیژٌ اشضکان بزمبىای عملکزر•
ازر خا مبتى  بز آمًسش ي مطايرٌ ي عملکزر 
 خدما بز ی ساعا  بعد  س ظُز مز کشخزید 
 َا مىابع مال  موتلف رر رستگاَُای مجزی ي یا تاخیز رر ازر خا مدرسیه رستگاٌ    •
 

 



 مز کش مطايرٌ طیه ي اس  س  سري ج ( 4
 :ساّکاسّاچالص َا ي •

 ساعا آمًسش 6بز ی ........(فضای فیشیک ،  وساو  ي )ساختار وا مىاسب تطکیالت  •

 رر ساختار فضای فیشیک  ي چار  تطکیالت  مز کش  باسوگزی 
 سمان وامىاسب کالس َا ي طًالو  بًرن فز یىدَا•
 سيجیه ي باسوگزی رر فز یىدَا تد ي  تامیه میان يعدٌ بز ی 
 آمًسض ساماوٍ ثبا وا  بز ی ضزکا رر کالس  یجار 
 عد  تامیه ویزيی  وساو  بٍ يیژٌ مزبیان سایز رستگاٌ َا•
 َامطکل ازر خا طق  لشطمٍ  ساتید سایز ساسمان   •
خزید خدما بز ی ساعا  بعد  س ظُز مز کش 
 


