
 شهز ديستدار سالمىد 

ًٞبټبی ثیطٸٶی ٸ ثٷبټبی ٖٳٹٲی ٖالٸٺ ثط ایٷ٧ٻ ثط تحط٤، اؾت٣ال٬ ٸ ٦یٟیت ظٶس٪ی ؾبٮٳٷساٴ ثیكتطیٵ تبحیط ضا زاضٶس، ثط تٹاٶبیی ٸ 

 ..چ٫ٹٶ٫ی پیط قسٴ آٶٽب ٶیع تبحیط ٲی٫صاضز

 .ٲٹيٹٖی ٦ٻ زض ټٳٻ قٽطټب ٲ٧طضا ثٻ آٴ اقبضٺ قسٺ ٦یٟیت ظٶس٪ی، زؾتطؾی ثٻ اٲ٧بٶبت ٸ ایٳٷی اؾت

 :هحیظ پاکیشُ ٍ هٌاسب -1

ؾ٧ٹت ٸ . ظیجبیی ٲحٹَٻ َجیٗی قٽطی ٸیػ٪ی اؾت ٦ٻ ثؿیبضی اظ اٞطاز ٶبذٹزآ٪بٺ ثٻ ٖٷٹاٴ ٸیػ٪ی زٸؾتساض ؾبٮٳٷس اظ آٴ ٶبٰ ٲیجطٶس

 .آضاٲف زض ٲحیٍ، ٶٓبٞت قٽط، اٲ٧بٴ تطزز ضاحت اظ ذهٹنیبت قٽط زٸؾتساض ؾبٮٳٷس اؾت

 :اّویت فضای سبش-2 

ایجبز ًٞبی ؾجع ی٧ی اظ ٸیػ٪یٽبیی اؾت ٦ٻ اٚٯت ثطای زٸؾتساض ؾبٮٳٷس قسٴ اظ اٴ ٶبٰ ٲیجطٶس اٲب زض ثؿیبضی اظ قٽطټب ٲحسٸزیتٽبی 

زض ثًٗی جبټب . ٪بټی ثٻ آٶٽب ضؾیس٪ی ٶكسٺ ٸ تجسی٭ ثٻ ظثبٮٻ زاٶی ٲیكٹز .ٲٹجٹز زض قٽط ٲبٶٕ اؾتٟبزٺ ؾبٮٳٷساٴ اظ ًٞبی ؾجع ٲیكٹز

ٶجٹزٴ نٷسٮی ٸ زؾتكٹیی ثٻ اٶساظٺ ٦بٞی ٸ ٶجٹزٴ ؾطپٷبٺ زض ًٞبټبی ؾجع ٶیع اظ ٲك٧الت . پبض٦ٽب ثٻ ٲ٧بٶی ٶباٲٵ تجسی٭ قسٺ اٶس

 .ٲٹجٹز اؾت

 :هکاًی بزای استزاحت-3

ٲخال پیبزٺ ضٸی . ی٧ی زی٫ط اظ ٸیػ٪یٽبی يطٸضی قٽط زٸؾتساض ؾبٮٳٷس، زض زؾتطؼ ثٹزٴ ٲ٧بٶی ثطای ٶكؿتٵ ؾبٮٳٷساٴ اؾت

 .ثسٸٴ اؾتطاحت٫بٺ، ثطای ؾبٮٳٷساٴ زقٹاض اؾت

 :پیادُ رٍی دٍستدار سالوٌد-4

پیبزٺ ضٸټبی ثبضی٥، ٶبټٳٹاض، . ٸيٗیت پیبزٺ ضٸټب ثط ٲیعاٴ تٹاٶبیی ؾبٮٳٷساٴ ثطای پیبزٺ ضٸی زض ٲحٯٻ احط ثؿعایی زاضز 

قطایٍ جٹی ٶبٲُٯٹة ٲٳ٧ٵ اؾت . ٚیط ټٳؿُح، قٯٹ٘ ٸ ثب جسٸٮٽبی ثٯٷس، ٲٹاٶٗی ثطای پیبزٺ ضٸی ؾبٮٳٷساٴ تٯ٣ی ٲی٫طزز

پیبزٺ ضٸی . ثٗس اظ ثبضـ ثطٜ، ذُط ؾط ذٹضزٴ ٸ ؾ٣ٹٌ ٲُطح اؾت. ٲك٧الت ؾبٮٳٷساٴ ضا زض اؾتٟبزٺ اظ پیبزٺ ضٸ ثیكتط ٦ٷس

 : زٸؾتساض ؾبٮٳٷس ثبیس ٸیػ٪یٽبی ظیط ضا زاقتٻ ثبقس

 ؾُٹح ٲؿُح ٚیط ټٳٹاض ٸ ٚیط ٮٛعٶسٺ 

 ٖطیى ٸ ٲٷبؾت ثطای ٖجٹض ٸیٯچط 

 جساٸ٬ ٦ٹتبٺ ٦ٻ ثتسضیج ٦ٹتبټتط قسٺ تب ثب ؾُح ذیبثبٴ ټٱ ؾُح ٪طزز 

 ضٕٞ ؾس ٲٗبثط تٹؾٍ ٞطٸقٷس٪بٴ زٸضٺ ٪طز، ٲبقیٷٽبی پبض٤ قسٺ ٸ زضذتبٴ ٲعاحٱ 

 اٸٮٹیت تطزز ثطای ٖبثطاٴ پیبزٺ 

 :ایوٌی گذرگاُ عابز پیادُ- 5

ٖجٹض ایٳٵ اظ ٖطو ذیبثبٴ ٲك٧ٯی اؾت ٦ٻ ثؿیبضی اظ ؾبٮٳٷساٴ ٲُطح ٦طزٺ اٶس ثطذی اظ  انالحبت ٸيٗیت ذیبثبٶٽب ثطای 

ٖجٹض ؾبٮٳٷساٴ قبٲ٭، ٶهت چطاٚٽبی ضاټٷٳبیی زض٪صض٪بٺ ٖبثط پیبزٺ، ٶهت ٶٹاضټبیی ضٸی ٪صض٪بٺ ٦ٻ ٲبٶٕ ؾط ذٹضزٴ ٲیكٹز، 

 .ؾبذت تٹٶ٭ ٸ پ٭ ټٹایی، ٶهت چطا٘ ضاټٷٳبیی ثب قٳبضـ ٲ٧ٗٹؼ ٸ ٢بث٭ ضٸیت ٸ پیبٲٽبی قٷیساضی ٲی ثبقٷس

ٲك٧٭ . اتٹٲٹثی٭ ټب ٸ تطاٞی٥ جبزٺ ای زض ا٦خط قٽطټب ٲٹاٶٗی ضا ټٱ ثطای ٖبثطاٴ پیبزٺ ؾبٮٳٷس ٸ ټٱ ضاٶٷس٪بٴ ایجبز ٲی٧ٷس

 . ضایج زی٫ط، ٖسٰ ضٖبیت پیبٲٽبی تطاٞی٧ی ٸ ٶیع ح١ ت٣سٰ ٖبثطاٴ پیبزٺ تٹؾٍ ضاٶٷس٪بٴ اؾت

 :قابلیت دستزسی-6



 .تهٹض ٲطزٰ زض ٦كٹضټبی  تٹؾٗٻ یبٞتٻ ٸ زض حب٬ تٹؾٗٻ ایٵ اؾت ٦ٻ قٽط آٶٽب ثطای ؾبٮٳٷساٴ َطاحی ٶكسٺ اؾت

ٶطزثبٶٽبی ؾیٳبٶی، ٣ٞساٴ ؾُح قیت زاض اظ ٲك٧الت تطزز ؾبٮٳٷساٴ اؾت ٸ ٲٽٷسؾبٴ ٸ َطاحبٴ قٽطؾبظی ثبیس ثطای ایٵ 

 .ٲٹاضز آٲٹظـ ثجیٷٷس

 :هحیظ ایوي-7

اٶ٫یعز ٸ ایٵ ٲٹيٹٔ ثٻ ٶٹثٻ ذٹز حؽ  احؿبؼ اٲٷیت زض ٲحیٍ ظٶس٪ی ٢ٹیب اقتیب٠ اٞطاز ضا ثطای ٞٗبٮیت زض ٲحٯٻ ثطٲی

 . اؾت٣ال٬، ؾالٲت ٞیعی٧ی ٸ ضٸاٶی ضا ایجبز ٦طزٺ ثبٖج ؾبظ٪بضی اجتٳبٖی ٲیكٹز

. احتٳبال زض ثؿیبضی اظ قٽطټب ؾبٮٳٷساٴ اظ آؾیجٽبی زی٫طاٴ زض اٲبٶٷس، اٮجتٻ  ایٵ اٲٷیت زض ؾبیط قٽطټب ثٻ ایٵ ٸيٹح ٶیؿت

ثطذی اظ ٲك٧الت قبٲ٭ ٸيٗیت ضٸقٷبیی ذیبثبٶٽب، ذكٹٶت، جطٰ، اٖتیبز، اؾتٗٳب٬ ٲٹاز ٲرسض زض اٲب٦ٵ ٖٳٹٲی ٸ ثی ذبٶٳبٶی 

 .ثیطٸٴ ضٞتٵ اظ ٲٷع٬ ټٷ٫بٰ قت ذهٹنب ثطای ثؿیبضی اظ ؾبٮٳٷساٴ ټٹٮٷب٤ اؾت. اؾت

 :پیادُ راُ ٍ هسیز دٍچزخِ سَاری - 8

ٸجٹز پیبزٺ ضاټٽب ٸ ٲؿیطټبی زٸچطذٻ ؾٹاضی قبذهٽبیی ثطای اضت٣بء ؾالٲت ٲحیٍ، ٲحیٍ ؾبٮٱ ٸ قٽط زٸؾتساض ؾبٮٳٷس 

اٲب زٸچطذٻ ؾٹاضاٴ ٲربَطاتی ضا ثطای ؾبٮٳٷساٴ ثٻ ٸجٹز ٲیأٸضٶس ٸ زض ثًٗی قٽطټب زٸ ٲؿیط ٲرتٯٝ ثطای زٸچطذٻ . اؾت

 .ؾٹاضاٴ ٸ ٖبثطاٴ پیبزٺ پیكٷٽبز ٲی٫طزز

 .پیبزٺ ضاټٽب ثبیس ټٳؿُح ثبقٷس ٸ اٞطاز زاضای ٸیٯچط ثطاحتی ثتٹاٶٷس ثٻ ایؿت٫بټٽب ٸ ٲؿیطټب زؾتطؾی زاقتٻ ثبقٷس

 .تٗجیٻ پبض٦یٷ٩ ٸ زؾتكٹیی زض پیبزٺ ضاټٽب ٶیع ثبیس ٲٹضز تٹجٻ ٢طاض ٪یطز

 :بٌاّای دٍستدار سالوٌد- 9

زض ثؿیبضی اظ قٽطټبی جٽبٴ ٲبٶٷس ٲٯجٹضٴ ٸ زټٯی ٶٹ، ثطای ثٷبټبی ٶٹؾبظ اؾتبٶساضزټبیی اضائٻ قسٺ ٦ٻ پؽ اظ ایجبز انالحبت 

 .ثٻ ؾٽٹٮت ثطای ؾبٮٳٷساٴ ٢بث٭ زؾتطؾی ثبقس

 :ثُٹض ٦ٯی ٸیػ٪یٽبی يطٸضی ثٷبټب زض قٽط زٸؾتساض ؾبٮٳٷس قبٲ٭ ٲٹاضز ظیط اؾت

 آؾبٶؿٹض 

 پٯٻ ثط٢ی 

 قیت ضاټٻ ټب ثطای ٖجٹض ٸیٯچط 

 ٖطیى ثٹزٴ ضاټطٸټب ٸ ٲسذ٭ زضټب 

 تٗجیٻ پٯٻ ټب ثب قیت ٲٷبؾت ٸ ذُٹٌ آټٷی 

 ٚیط ٮٛعٶسٺ ثٹزٴ ؾُٹح 

 تٗجیٻ نٷسٮی زض ٲ٧بٶٽبیی ذبل ثطای اؾتطاحت ؾبٮٳٷساٴ 

 تٗجیٻ تبثٯٹټبی ټكساض زټٷسٺ 

 احساث زؾتكٹیی ٖٳٹٲی ثطای اؾتٟبزٺ ٲٗٯٹالٴ 

ٸ اظ َطٞی ثؿیبضی اظ ثٷبټبی ٢سیٳی ٢بثٯیتٽبی ٞٹ٠ . اٮجتٻ تطؼ اظ آؾبٶؿٹض ٸ ٢ُٕ ثط٠ آٴ ٶیع اظ ٲك٧الت ٲٹجٹز اؾت

اٲب زض ا٦خط ٦كٹضټب تالقٽبیی ثطای ثبظؾبظی ٸ ایجبز تؿٽیالتی ثطای . ضا ٶساضٶس ٸ اٲ٧بٴ ثبظ ؾبظی آٶٽب ټٱ ٸجٹز ٶساضز

 .ؾبٮٳٷساٴ ٸ ٲٗٯٹٮیٵ ضا قطٸٔ ٦طزٺ اٶس



ؾبذتٳبٶٽب ٸ ٲطا٦ع ذطیس ثبیس ثٻ ٲح٭ ؾ٧ٹٶت ؾبٮٳٷساٴ ٶعزی٥ ثبقٷس تب آٶٽب ثٻ آؾبٶی ثتٹاٶٷس ثٻ ایٵ ذسٲبت ٸ 

 .تؿٽیالت زؾتطؾی زاقتٻ ثبقٷس

 :احداث دستشَیی عوَهی بِ تعداد کافی-10

٢بثٯیت زؾتطؾی ٲٗٯٹالٴ ثٻ زؾتكٹیی ٲٷبؾت ٸ ٶهت ٖالٲتٽبی ٲٷبؾت زض ٲ٧بٶٽبی ٲٷبؾت اظ ٸیػ٪یٽبی ٲٽٱ 

 .زؾتكٹیی ثبیس ًٞبی ٦بٞی ٸ ٢بثٯیت ٶكؿتٵ زاقتٻ ثبقس.  ثٷبټبی زٸؾتساض ؾبٮٳٷس اؾت

 : هشتزیاى سالوٌد-11

تبٲیٵ ذسٲبت . اضائٻ ذسٲبت ٲُبث١ ثب ٶیبظټبی ؾبٮٳٷساٴ، ضٖبیت ح١ ت٣سٰ اظ ٸیػ٪یٽبی قٽط زٸؾتساض ؾبٮٳٷس اؾت

 .ٸیػٺ ثطای ؾبٮٳٷساٴ، ٶٓیط نٝ جسا، پیكرٹاٴ ٲجعا ٸ نٷسٮی ثطای ٶكؿتٵ پیكٷٽبز ٲیكٹز

 :حمل ي وقل در شهز ديستدار سالمىد

 ارزانی-

 ّسایل ًقلیَ ػوْهی تا ًزخ کزایَ ارساى در دستزص ُوَ سالوٌذاى قزار دارد .

 کزایَ ُا ًزخ ثاتتی داضتَ ّ در ایي تارٍ تَ هحْ هطلْتی اطالع رساًی ضذٍ است. 

 

 قابل اعتماد بٌدن  -
 (.ضة ٌُگام ّ آخز ُفتَ ُا ًیش خذهات رساًی هیکٌٌذ).ّسایل ًقلیَ ػوْهی هتؼذد ّ قاتل اػتوادًذ 

 مقصد سفر -
  ،ّسایل ًقلیَ ػوْهی تزای رساًذى سالوٌذاى تَ ًقاط کلیذی ضِز ًظیز تیوارستاًِا،  هزاکش تِذاضت

 .پارکِای ػوْهی، هزاکش خزیذ، تاًکِا ّ هزاکش اصلی ضِز در دستزص آًِا قزار دارد
 اس ًظز تؼذاد کافی ّ تَ طزس هطلْتیثا سایز خطْط حول .ّسایل ًقلیَ ػوْهی تَ ُوَ ًقاط ضِز سفز هیکٌٌذ

 .ّ ًقلذرّى ضِزی هزتثط است
 خطْط حول ّ ًقل تخْتی تا یکذیگز ّ سایز ّسایل ًقلیَ هزتثطٌذ. 

 خدمات ًیژه  -
 خذهات حول ّ ًقل ّیژٍ تطْر هٌاسة در دستزص افزاد هؼلْل قزار گیزد. 

صندلیيای ًیژه سالمندان  -

 صٌذلی ّیژٍ سالوٌذاى در ّسایل ًقلیَ تؼثیَ ضذٍ است ّ حق آًِا تْسط سایز هسافزاى رػایت هیطْد. 
رانندگان ًسایل نقلیو-              

  راًٌذگاى هْدب ّ اس قْاًیي تزافیکی پیزّی هیکٌٌذ، در ایستگاُِای تؼییي ضذٍ تْقف هیکٌٌذ ّ هٌتظز

هیواًٌذ تا هسافزاًی کَ سْار اتْتْص ضذٍ اًذ، تز رّی صٌذلیِا تٌطیٌٌذ ّ د ر کٌار جذّل طْری تْقف 

.  هیکٌٌذ کَ سالوٌذاى تتْاًٌذ تزاحتی اس ّسیلَ ًقلیَ پیادٍ ضًْذ

 ایمنی ً راحتی           -
 ّسایل ًقلیَ ػوْهی ایوي ّ خلْت ُستٌذ ّ جزهی در آًِا صْرت ًویگیزد .

 تٌفقگاىيا ً ایستگاىيای ًسایل نقلیو          - 
  ایستگاُِای هسقف تا صٌذلیِای هٌاسة، پاکیشٍ ّ پزًْر، توٌظْر رػایت حال سالوٌذاى در ضزایط جْی

. ًاهطلْب در ًشدیکی هحل سکًْت سالوٌذاى قزار دارد

  ّ ُوَ افزاد تزاحتی تَ ایستگاُِا دستزسی داضتَ ّسطْح ضیة دار، پلَ تزقی، آساًسْر، سکُْای هٌاسة

 .دستطْیی ػوْهی دارًذ
 دستزسی تَ ایستگاُِا ّ جایگاُِای ّسایل ًقلیَ آساى تْدٍ ّ در هحل هٌاسثی ّاقغ ضذٍ اًذ. 

 کارکٌاى ضاغل در جایگاُِا هْدب ّ پاسخگْی سْاالت هزدم ُستٌذ. 

 



 اطالعات-
 در هْرد اًْاع ّسایل ًقلیَ هْجْد ّ ُوچٌیي چگًْگی دستزسی تَ آًِا تَ سالوٌذاى اطالع رساًی هیطْد. 
 اطالػاتی در هْرد جذّل سهاًثٌذی ّسایل ًقلیَ کَ تا خط خْاًا ًْضتَ ضذٍ در دستزص ُوگاى قزار گیزد. 
 جذاّل سهاًثٌذی خطْط اتْتْص راًی ّیژٍ هؼلْالى تَ ّضْح در دستزص است. 

 خدمات حمل ً نقل محلی -
  َخذهات حول ّ ًقل هحلی ضاهل راًٌذگاى داّطلثی است کَ خذهات رفت ّ تزگطت را تزای سالوٌذاى ت

 .هکاًِا ّ هزاسن ّیژٍ آًِا را تاهیي هیکٌذ
  تاکسی -

 یاراًَ کزایَ تاکسی تزای سالوٌذاى کن درآهذ تاهیي ضذٍ . ًزخ کزایَ تاکسی ارساى ّ یا تخفیف دار است

 .است
 تاکسیِا راحت ّ در دستزسٌذ ّ جایی تزای ًگِذاری ّیلچز ّ ػصاُای چٌذ پایَ در آًِا تؼثیَ ضذٍ است. 
 راًٌذگاى تاکسی هْدب ّ حاضز تَ خذهتٌذ. 

 جاده ىا -
  جادٍ ُا ػزیض، رّضي ّ ُوْارًذ ّ تجِیشات کاُص دٌُذٍ تزافیک در آًِا تؼثیَ ضذٍ است، چِارراُِا تا

چزاؽ ّ ػالئن تزافیکی تَ طزس هٌاسثی ػالهت گذاری گزدیذٍ اًذ، فاضالتِا سزپْضیذٍ ُستٌذ، ػالئن 

 .ُطذار دٌُذٍ هتؼذد در هکاًِای هٌاسة ًصة ضذٍ ّ ػوْم هزدم هیتْاًٌذ تزاحتی ایي ػالئن را تثیٌٌذ
 تزافیک تخْتی کٌتزل ضذٍ است. 
 جادٍ ُا ػاری اس هْاًغ هحذّد کٌٌذٍ دیذ راًٌذٍ است. 
 قْاًیي جادٍ ای تزای ُوَ السم االجزاست ّ راًٌذگاى تزای پیزّی اس آًِا تحت آهْسش قزار هیگیزًذ. 

 ميارت رانندگی -
 دّرٍ ُای تاس آهْسی تزای کسة هِارت راًٌذگی تزگشار هیگزدد ّ تؼذاد آًِا رّ تَ افشایص است. 

 پارگینگ -
 پارکیٌگ ارساى قیوت در دستزص ُوَ است. 
 جای پارک ّیژٍ سالوٌذاى  ّ هؼلْالى در هجاّرت ساختواًِا ّ ایستگاُِای ّسایل ًقلیَ تؼثیَ ضذٍ است . ّ

 .تز ًحٍْ چگًْگی استفادٍ اس اًِا ًظارت هیطْد
  َجِت پیادٍ ّ سْار ضذى سالوٌذاى ّ هؼلْالى، سکُْایی در هجاّرت ساختواًِا ّ ایستگاُِای ّسایل ًقلی

 .تؼثیَ ضذٍ است

: مسکه در شهز ديستدار سالمىد

ٲؿ٧ٵ ثطای ایٳٷی ٸ ؾالٲت اٞطاز اٲطی حیبتی اؾت ثیٵ ٲؿ٧ٵ ٲٷبؾت ٸ زؾتطؾی ثٻ ذسٲبت اجتٳبٖی ٸ ٖٳٹٲی اضتجبٌ ٸجٹز زاضز 

ٸايح اؾت ٦ٻ ثطذٹضزاضی اظ ٲؿ٧ٵ ٸ حٳبیت ٲُٯٹة ؾبٮٳٷس ثٻ . ٦ٻ ثٷٹثٻ ذٹز ثط اؾت٣ال٬ ٸ ٦یٟیت ظٶس٪ی ؾبٮٳٷساٴ تبحیط ٲی٫صاضز

ٸ ټٳچٷیٵ زض جبٲٗٻ ای ٦ٻ ثٻ آٴ تٗٯ١ . آٶٽب اجبظٺ ٲیسټس تب ثب ذبَطی آؾٹزٺ ٸ زض اٲٷیت ٸ آضاٲف زٸضاٴ پیطی ذٹز ضا ؾپطی ٦ٷٷس

. زاضٶس اظ اٖتجبض جٽبٶی ثطذٹضزاض ٪طزٶس

: ارساى بَدى -1

 ٲؿ٧ٵ ثب ٶطخ اضظاٴ زض زؾتطؼ ټٳٻ ؾبٮٳٷساٴ ٢طاض زاضز. 

 : خدهات ضزٍری -2

 ذسٲبت يطٸضی زض تٹاٴ ٲبٮی ؾبٮٳٷساٴ تبٲیٵ قسٺ اؾت. 

 :عزاحی -3

 ٲؿ٧ٵ ذٹـ ٶ٣كٻ ثٹزٺ ٸ زض ؾبذت آٴ اظ ٲهبٮح ؾبذتٳبٶی ٲطٚٹة اؾتٟبزٺ قسٺ اؾت. 

 ٸجٹز ًٞبی ٦بٞی زض ذبٶٻ ؾجت قسٺ اؾت تب ؾبٮٳٷساٴ ثتٹاٶٷس آظازاٶٻ زض آٴ حط٦ت ٦ٷٷس. 



  ٲخال ٪طٲبیف ٸ تٽٹیٻ آٶٽب  )ذبٶٻ ټب ٲجٽع ټؿتٷس ٸ ٸيٗیت ٲحیُی ٲٷبؾجی ضا ثطای ظٶس٪ی ؾبٮٳٷساٴ ٞطاټٱ ٲی٧ٷٷس

 .(ٲٷبؾت اؾت

 ٲؿ٧ٵ ثب ٶیبظ ؾبٮٳٷساٴ تُجی١ یبٞتٻ ثٻ َٹضی ٦ٻ ؾُٹح ذبٶٻ ټب ټٳٹاض ٸ ضاټطٸټب ثطای ٖجٹض ٸیٯچط ٖطیى ټؿتٷس .

 .حٳبٰ، زؾتكٹیی ٸ آقپعذبٶٻ ثٻ َٹض ٲٷبؾت َطاحی قسٺ اؾت

 :هٌاسب ساسی -4

 ا٢ساٲبتی زض ٲؿ٧ٵ ثط حؿت ٶیبظ ؾبٮٳٷساٴ اٶجبٰ ٪طٞتٻ اؾت. 

 ٲٷبؾت ؾبظی ٲؿ٧ٵ ثطای ؾبٮٳٷساٴ اضظاٴ اؾت. 

 تجٽیعات يطٸضی ثطای ٲٷبؾت ؾبظی ٲؿ٧ٵ ثٻ ؾٽٹٮت زض زؾتطؼ اؾت. 

 ٦ٳ٥ ٲبٮی ثطای ٲٷبؾت ؾبظی ٲؿ٧ٵ اضائٻ ٲی٫طزز. 

 زضثبضٺ ٲٷبؾت ؾبظی ؾبذتٳبٴ ثطای ثطآٸضزٴ ٶیبظټبی ؾبٮٳٷساٴ زض٤ نحیحی ٸجٹز زاضز. 

 :حفظ ٍ ًگْداری -5

 ذسٲبت ٶ٫ٽساضی ذبٶٻ ثطای ؾبٮٳٷساٴ اضظاٴ اؾت. 

 ٦ؿبٶی ٦ٻ ذسٲبت ٶ٫ٽساضی ضا اٶجبٰ ٲیسټٷس، ٢بث٭ اٖتٳبز ٸ ثب ٦ٟبیت ټؿتٷس. 

 ًٞبټبی ٖٳٹٲی، اؾجبة ٸ احبحیٻ ٸ ٢ؿٳتٽبی ٲكبء ؾبذتٳبٴ ثٻ ذٹثی ٶ٫ٽساضی قسٺ اٶس. 

 :پیز شدى فعال در هحلِ - 6    

 ذبٶٻ ټب زض ٶعزی٧ی ٲح٭ اضائٻ ذسٲبت ٸ تؿٽیالت ضٞبټی ٸا٢ٕ قسٺ اٶس .

  ذسٲبت اضظاٴ ٢یٳت ٸ زض حس اؾتُبٖت ٲبٮی زض ذبٶٻ ټب ثٻ ؾبٮٳٷساٴ اضائٻ ٲیكٹز ٦ٻ ثٻ ضٸٶس پیط قسٴ ٞٗب٬ آٶٽب

 .٦ٳ٥ ٲی٧ٷس

  ؾبٮٳٷساٴ زضثبضٺ ذسٲبت ٲٹجٹز، اَالٖبت ٦بٞی زاضٶس ٸ ایٵ ٲٹيٹٔ ثٻ آٶٽب ٦ٳ٥ ٲی٧ٷس تب ٞٗبالٶٻ ٲطحٯٻ پیطی ذٹز

 .ضا ؾپطی ٦ٷٷس

 :یکپارچگی اجتواعی-7

 تؿٽیالتی ثطای َطاحی ٲؿ٧ٵ ٞطاټٱ قسٺ اؾت تب ؾبٮٳٷساٴ ضا ثب ٲحیٍ اَطاٜ ی٧پبضچٻ ؾبظز .

 :اًَاع هسکي- 8          

 اٶٹأ ٲؿ٧ٵ ثب ٶطخ اضظاٴ ٸ ٲٷبؾت ثطای ؾبٮٳٷساٴ ثٻ ٸیػٺ ؾبٮٳٷساٴ يٗیٝ ٸ ٶبتٹاٴ زض ٲحٯٻ ٸجٹز زاضز .

 ؾبٮٳٷساٴ اظ ٪عیٷٻ ټبی ٲرتٯٝ ٲٳ٧ٵ ثٻ ذٹثی آ٪بټی زاضٶس. 

 ذبٶٻ ټبی اټسایی اضظاٴ، ثٻ تٗساز ٦بٞی ثطای اؾتٟبزٺ ؾبٮٳٷساٴ تبٲیٵ ٲیكٹز . 

 َیٟی اظ ذسٲبت ٸ اٲ٧بٶبت ضٞبټی ٲٷبؾت ؾبٮٳٷساٴ ٸ اٶٹأ ٞٗبٮیتٽب زض ذبٶٻ ټبی ؾبٮٳٷساٴ ٸجٹز زاضز. 

 ٶٹٔ ٲؿ٧ٵ ؾبٮٳٷساٴ ثبٖج ایجبز ی٧پبضچ٫ی آٶٽب ثب ٲحیٍ اَطاٜ اؾت. 

 :هحیظ سًدگی-  9          

 ذبٶٻ ټب ٦ٱ جٳٗیت ټؿتٷس .

 ؾبٮٳٷساٴ زض ٲحیٍ ظٶس٪ی احؿبؼ ضاحتی ٲی٧ٷٷس. 

 ذبٶٻ ټب زض ٲٷب١َ ثال ذیع احساث ٶكسٺ اٶس. 

 ؾبٮٳٷساٴ زض ٲحیٍ ظٶس٪ی احؿبؼ اٲٷیت ٲی٧ٷٷس. 



 ٦ٳ٧ٽبی ٲبٮی ثٻ ٲٷٓٹض ثطذٹضزاضی اظ ٲٗیبضټبی ایٳٷی تبٲیٵ ٲیكٹز. 

 مشارکتهای اجتماعی

: دستزسی بِ هٌاسبتْا ٍ فعالیتْا

  ٲ٧بٴ ٲٷبؾجتٽب زض ٲحٯٻ ثطای ؾبٮٳٷساٴ ٲٷبؾت اؾت ٸ ثب ٸؾبی٭ ٶ٣ٯیٻ ٲتٗسز ٸ اضظاٴ ٲیتٹاٴ ثٻ ایٵ ٲ٧بٶٽب زؾتطؾی

 .پیسا ٦طز

 ؾبٮٳٷساٴ ٲرتبضٶس ٦ٻ ثب زٸؾت یب ٲطا٢جت زټٷسٺ ذٹز زض ٲٷبؾجت قط٦ت ٦ٷٷس. 

 ظٲبٴ ضذساز ٲٷبؾجتٽب یٗٷی زض َٹ٬ ضٸظ ثطای ؾبٮٳٷساٴ ٲٷبؾت اؾت. 

 ٸ پصیطـ ؾبٮٳٷساٴ ٸ ذطیس ثٯیٍ  (یٗٷی ثٻ ًٖٹیت ٶیبظ ٶساضٶس)قط٦ت زض ٲٷبؾجتٽب ثطای ٖٳٹٰ ؾبٮٳٷساٴ آظاز اؾت

 .ؾطیٗب ٸ زض ی٥ ٲطحٯٻ اٶجبٰ ٲیپصیطز، ثٷبثطایٵ ؾبٮٳٷساٴ ثٻ ٲست َٹالٶی زض نٝ ٶٳی ایؿتٷس

 :ارساًی

  ؾبٮٳٷساٴ ثب ټعیٷٻ اضظاٴ زض ٲٷبؾجتٽب ٸ ٞٗبٮیتٽب قط٦ت ٦طزٺ اظ جبشثٻ ټبی ٲحٯی زیسٴ ٲی٧ٷٷس ٸ قط٦ت زض ایٵ

 . زض ثط ٶساضز (ٶٓیط ټعیٷٻ تطزز)ٞٗبٮیتٽب ټیچ٫ٹٶٻ ټعیٷٻ جٷجی یب ايبٞی 

  ثركٽبی زٸٮتی ٸ ذهٹنی، ؾبظٲبٶٽبی اضائٻ زټٷسٺ ذسٲبت ضای٫بٴ ضا حٳبیت ٲی٧ٷٷس تب ؾبٮٳٷساٴ ثتٹاٶٷس ټعیٷٻ ټب ضا

 .پطزاذت ٦ٷٷس

 :هجوَعِ ای اس فعالیتْا ٍ هٌاسبتْا

  تٗساز ظیبزی اظ ٞٗبٮیتٽب ٦ٻ ثب اؾت٣جب٬ ؾبٮٳٷساٴ ضٸثطٸ ٲیكٹز ٸ ثب ؾالئ١ ٸ ٸ ٖالی١ آٶٽب جٹض زض ٲی آیس زض زؾتطؼ

. ؾبٮٳٷساٴ ٢طاض ٲی٫یطز

  قط٦ت زض ٞٗبٮیتٽبی اجتٳبٖی، ٲكبض٦ت ٲطزٰ ثب ٪طٸټٽبی ؾٷی ٲرتٯٝ ٸ ثب پیكیٷٻ ٞطټٷ٫ی ٲتٟبٸت ضا تطٸیج ٲی

 .٦ٷس

 :اهکاًات رفاّی ٍ ساختارّا

  طزټٳبییٽب ثب حًٹض ؾبٮٳٷساٴ زض اٲب٦ٵ ٖٳٹٲی ٲرتٯٝ ٶٓیط ٲطا٦ع تٟطیحی، ٲساضؼ، ٦تبثربٶٻ ټب، ٲطا٦ع اجتٳبٖبت٪

 .زض ٲحٯٻ ټبی ٲؿ٧ٹٶی، پبض٦ٽب ٸ ثبٚٽب ثط٪عاض ٲیكٹز

  اٲب٦ٵ ضٞبټی زض زؾتطؼ ؾبٮٳٷساٴ ٢طاض زاضٶس ٸ ثطای تٹاٶٳٷس ؾبظی ٸ ٲكبض٦ت اٞطاز ٲٗٯٹ٬ ٸ ثیٳبض، ثب اٲ٧بٶبتی تجٽیع

 .قسٺ اٶس

  :بْبَد ٍضعیت اجزای فعالیتْا ٍ اعالع رساًی در بارُ آًْا

  ٞٗبٮیتٽب ٸ ٲٷبؾجتٽب ثٻ ذٹثی اَالٔ ضؾبٶی ٲیكٹز ٸ قبٲ٭ اَالٖبتی زض ٲٹضز اٶٹأ ٞٗبٮیتٽب، ٢بثٯیت زؾتطؾی ثٻ آٶٽب ٸ

 .اٶٹأ ٸؾبی٭ ٶ٣ٯیٻ ٢بث٭ اؾتٟبزٺ ٲیجبقس

 :تَجِ بِ اًشٍا در سالوٌداى

 يٳٵ تجٯیٙ ٞٗبٮیتٽب، زٖٹتٷبٲٻ ټبی قرهی ثطای ؾبٮٳٷساٴ اضؾب٬ ٲی٫طزز ٸ آٶٽب ضا ثٻ ٲكبض٦ت تكٹی١ ٲی٧ٷس. 

 ٶیبظ ٶساضز (ٶٓیط ؾٹاز )قط٦ت زض ٲٷبؾجتٽب ضاحت اؾت ٸ ثٻ ټیچ ٲٽبضت ذبنی. 

  اًٖبی اؾج١ ثبق٫بٺ ٦ٻ ټٱ ا٦ٷٹٴ زض ٞٗبٮیتٽب قط٦ت ٶٳی٧ٷٷس ټٳٹاضٺ زض ؾیبټٻ ٶبٲٻ ٶ٫بضیٽب ٸ تٯٟٷٽبی ثبق٫بٺ ٢طاض

 .زاضٶس ٲ٫ط آٶ٧ٻ ذٹز آٶٽب ت٣بيب ٦ٷٷس ٦ٻ اظ ؾیبټٻ حصٜ قٹٶس



 ثطای جٯت ؾبٮٳٷساٴ ٲٷعٸی ؾبظٲبٶٽب ثب ثط٢طاضی ٲال٢بتٽبی حًٹضی یب تٳبؾٽبی تٯٟٷی تالـ ٲی٧ٷٷس. 

 :تزٍیج یکپارچگی اجتواعی

  تؿٽیالت اجتٳبٖی َٹضی اضت٣بء یبٞتٻ اٶس تب اٞطاز اظ ٪طٸټٽبی ؾٷی ٲرتٯٝ ٸ ثب ٖالئ١ ٲتٟبٸت ثتٹاٶٷس ثُٹض ٲكتط٤ ٸ

 .چٷس ٲٷٓٹضٺ اظ آٶٽب اؾتٟبزٺ ٦ٷٷس ٸ تٗبٲ٭ ضا زض ٪طٸټٽبی اؾتٟبزٺ ٦ٷٷسٺ تطٸیج زټٷس

 ٲطا٦ع تٟطیحی ٸ تجٳٕ اٞطاز زض آٴ ؾجت اٞعایف اَالٖبت ٸ تجبز٬ آٶٽب ثیٵ ؾب٦ٷبٴ ٲحٯٻ ٲیكٹز. 

 تکزیم سالمىدان ي اجتماع پذیزی اجتماعی

 :خدهات جاهع ٍ تَام با احتزام بِ سالوٌداى

. ثطای ذسٲت ضؾبٶی ثٽتط زض ٲٹضز ذسٲبت تجبضی ضای٫بٴ ٸ ٖٳٹٲی ثب ؾبٮٳٷساٴ ٲكٹضت ٲیكٹز- 

 .اٶٹأ ذسٲبت تجبضی ٸ ٖٳٹٲی ٸ ٲحهٹالت ٲُبث١ ثب اٸٮٹیتٽب ٸ ٶیبظټبی ؾبٮٳٷساٴ تبٲیٵ ٲیكٹز- 

 .ٲطا٦ع ذسٲبتی ثطای پبؾر٫ٹیی ثٻ ؾبٮٳٷساٴ پطؾٷ٭ ٲٹزة، آٲبزٺ ثٻ ذسٲت ٸ آٲٹظـ زیسٺ زض اذتیبض زاضٶس- 

 ٍجِْ عوَم هزدم اس سالوٌدی

 .ضؾبٶٻ ټبی جٳٗی ؾبٮٳٷساٴ ضا زض اٶٓبض ٖٳٹٲی، اٞطازی ٲخجت ٸ ٚیط ٦ٯیكٻ ای تطؾیٱ ٲیٷٳبیٷس-

 تعاهالت خاًَادگی ٍ بیي ًسلی

 ٲٷبؾجتٽب، ٞٗبٮیتٽب ٸ ؾبذتبضټبی ٲٹجٹز زض ٲحٯٻ ټٳٻ ی اٞطاز ضا نطٜ ٶٓط اظ ٪طٸٺ ؾٷی جصة ٲی٧ٷس ٸ ایٵ ٦بض ضا اظ -

 .َطی١ ثطآٸضزٺ ٦طزٴ ٶیبظټب ٸ اٸٮٹیتٽبی ٲرتم ثٻ ټط ٪طٸٺ ؾٷی اٶجبٰ ٲیسټس

. ذبٶٹاز٪ی حًٹض ٸیػٺ زاضٶس- ؾبٮٳٷساٴ زض ٞٗبٮیتٽبی اجتٳبٖی-

. ٞٗبٮیتٽب ثٻ ٲٷٓٹض ٪طزټٳبیی ٶؿٯٽب ٸ ثطای ذكٷٹزی ٸ ٚٷبی ٲت٣بث٭ آٶٽب ثُٹض ٲٷٓٱ اضائٻ ٲی٫طزز-

 آهَسش ّوگاًی

 .آٲٹظـ زض ٲٹضز ؾبٮرٹضز٪ی ٸ ؾبٮٳٷساٴ زض ثطٶبٲٻ ټبی آٲٹظقی ٲ٣بَٕ اثتسایی ٸ ضاټٷٳبیی ٮحبِ ٲی٫طزز-

. ؾبٮٳٷساٴ ٞٗبالٶٻ ٸ ٲٷٓٱ ثب زاٶف آٲٹظاٴ ٸ ٲٗٯٳٽب زض اٶجبٰ ٞٗبٮیتٽبی ٲسضؾٻ ٲحٯٻ زض تٗبٲٯٷس-

 .ٞطنتٽبیی ثطای ؾبٮٳٷساٴ ٞطاټٱ ٲی٫طزز تب زاٶف، زاؾتبٴ ظٶس٪ی ٸ تجطثٻ ذٹز ضا زض اذتیبض ؾبیط ٶؿٯٽب ٢طاض زټٷس-

 ٍرٍد بِ جاهعِ

 .ؾبٮٳٷساٴ، ایٵ اًٖبی انٯی ٲحٯٻ زض تهٳیٱ ٪یطیٽبی ٲٹحط ثط ظٶس٪ی ذٹز ٲكبض٦ت ٲی٧ٷٷس-

 .ؾبٮٳٷساٴ ٲكبض٦ت جٹ ثطای ٲكبض٦ت ذٹز زض ٪صقتٻ ٸ آیٷسٺ تٹؾٍ جبٲٗٻ ٲحٯی قٷبؾبیی ٲیكٹٶس-

جبٲٗٻ ثطای ت٣ٹیت اضتجبَبت ٸ حٳبیتٽبی ٲحٯی ٞٗب٬ قسٺ اظ ؾبٮٳٷس ؾب٦ٷبٴ ٲحٯی ټٳچٹٴ ٲٷبثٗی ذجطی، ٲكٹضتی ٸ -

 .اجطایی ٸ شیٷٟٗبٴ ٦ٯیسی زذی٭ زض ؾطٶٹقت ٲحٯٻ اؾتٟبزٺ ٲی٧ٷٷس

 بزخَرداری اس هٌابع هالی

 .ؾبٮٳٷساٴ ٲحطٸٰ ٸ ٣ٞیط اظ ټٳٻ ذسٲبت ٖٳٹٲی، ذهٹنی ٸ ضای٫بٴ ثٽطٺ ٲٷس ٲی٫طزٶس-

 مشارکت شهزيودی ي اشتغال در شهز ديستدار سالمىد

 گشیٌِ ّایی بزای فعالیتْای داٍعلباًِ

. ثطای ٲكبض٦ت زاٸَٯجبٴ ؾبٮٳٷس ٪عیٷٻ ټبی ٲرتٯٟی ٸجٹز زاضز-

 .ؾبظٲبٶٽبی زاٸَٯت پصیط ثب ظیطؾبذتٽب، ثطٶبٲٻ ټبی آٲٹظقی ٸ ٸجٹز زاٸَٯجبٴ ثرٹثی تٹؾٗٻ یبٞتٻ اٶس-



 .(ٲخال ثب حجت ٶبٰ یب اظ َطی١ پبی٫بٺ زازٺ ټب اٶتربة قسٺ اٶس  )ٲٽبضتٽب ٸ ٖالی١ زاٸَٯجبٴ ثب ٞٗبٮیتٽبی پیكٷٽبزی ٲٷُج١ اؾت، -

ٲخال ٸؾیٯٻ ٶ٣ٯیٻ ثطای اٶٽب تبٲیٵ ٲی٫طزز ٸ یب ټعیٷٻ پبض٦یٷ٩ ثٻ آٶٽب پطزاذت ).زض قٛ٭ ٲٹضز تهسی اظ زاٸَٯجبٴ حٳبیت ٲیكٹز-

. (ٲیكٹز

 گشیٌِ ّایی بزای اشتغال

 .َیٟی اظ ٞطنتٽبی قٛٯی ثطای اقتٛب٬ ؾبٮٳٷساٴ ٸجٹز زاضز-

. ؾیبؾتٽب ٸ ٢ٹاٶیٵ اظ تجٗیى ؾٷی جٯٹ٪یطی ٲی٧ٷس-

. ثبظٶكؿت٫ی اٲطی اٶتربثی ثٹزٺ، اججبضی ٶیؿت-

. ٞطنتٽبی قٛٯی ثب ؾبٖبت ٦بضی ٢بث٭ تٛییط ثطای اؾترساٰ ٶیٳٻ ٸ٢ت ٸ یب ٞهٯی ؾبٮٳٷساٴ ٸجٹز زاضز-

. ٲكبٚ٭ ثطای اؾترساٰ ؾبٮٳٷساٴ ٸ آغاٶؿٽبی ٦بضیبثی ثطای ٦بض٪طاٴ ٲؿٵ ٸجٹز زاضز-

تب تٹاٶٳٷسی . اظ ؾبٖبت ٦بضی ٢بث٭ تٛییط ٸ ٞٗبٮیت زاٸَٯجبٶٻ ٸ ٶیٳٻ ٸ٢ت حٳبیت ٲی٧ٷس (یب ح٣ٹ٠ ث٫یطاٴ ٲخال اتحبزیٻ انٷبٜ)ازاضٺ ٦بض-

. ٦بض٪طاٴ ٲؿٵ ضا ثطای ٲكبض٦تط ثیكتط ٦ٷس

. ٦بضٞطٲبیبٴ تكٹی١ ٲیكٹٶس تب ٦بض٪طاٴ ٲؿٵ ضا زض ٦بض اث٣ب ٸ اؾترساٰ ٦ٷٷس-

 آهَسش

 .ٞطنتٽبی آٲٹظقی ثطای ٲكبٚ٭ پؽ اظ ثبظٶكؿت٫ی ٦بض٪طاٴ ؾبٮٳٷس ٸجٹز زاضز-

.  ٞطنتٽبی ثبظآٲٹظی ٶٓیط آٲٹظـ ٞٷبٸضیٽبی جسیس ثطای ٦بض٪طاٴ ٲؿٵ ٸجٹز زاضز-

 .ؾبظٲبٶٽبی زاٸَٯت پصیط ثطای پؿتٽبی قٛٯی پیكٷٽبزی ذٹز ثٻ زاٸَٯجبٴ ؾبٮٳٷس آٲٹظـ ٲیسټٷس-

 قابلیت دستزسی

 .ٞطنتٽبی قٛٯی ثطای ٲكبٚ٭ زاٸَٯجبٶٻ یب ثب زؾتٳعز قٷبذتٻ قسٺ اٶس-

 .ٸؾبی٭ ٶ٣ٯیٻ ثطای تطزز ثٻ ٲح٭ ٦بض زض زؾتطؼ اؾت-

. ٲحیُٽبی ٦بضی ثب ٶیبظټبی ٲٗٯٹالٴ ٲٷُج١ قسٺ اؾت-

 .ټعیٷٻ ايبٞی ثطای ٦بض٪طاٴ ٲكبض٦ت ٦ٷٷسٺ زض ٲكبٚ٭ زاٸَٯجبٶٻ یب ثب زؾتٳعز ٸجٹز ٶساضز-

 (ٲخال اظ ٮحّ ثٹزجٻ یب ٦بټف ټعیٷٻ ثیٳٻ)ؾبظٲبٶٽب ثطای جصة ٶیطٸی زاٸَٯت ؾبٮٳٷس ٸ آٲٹظـ ٸ یب زٸضٺ ټبی ثبظآٲٹظی ثطای آٶٽب -

 .ٲٹضز حٳبیت ٢طاض ٲی٫یطٶس

 هشارکت شْزًٍدی

 .ؾبٮٳٷساٴ اظ اًٖبی قٹضاټبی ؾبٮٳٷسی ٸ ټیئت ٲسیطٺ ؾبظٲبٶٽب ٲحؿٹة ٲی٫طزٶس-

ثطای ایٷ٧ٻ ؾبٮٳٷساٴ ثتٹاٶٷس زض جٯؿٻ ټب ٸ ٲٷبؾجتٽبی ٸیػٺ قٽطٸٶساٴ قط٦ت ٦ٷٷس اظ ٮحبِ ضظضٸ نٷسٮی، ٲطا٢جت اظ ٲٗٯٹالٴ، ٦ٳ٥ -

 .ثٻ اٞطاز ٦ٱ قٷٹا ٸ تساض٤ ٸؾبی٭ ٶ٣ٯیٻ ٲٹضز پكتیجبٶی ٢طاض ٲی٫یطٶس

. ؾبٮٳٷساٴ زض ؾیبؾتٽب، ثطٶبٲٻ ټب ٸ َطحٽبی ٲطثٹَٻ ثٻ ذٹز ٲكبض٦ت ٲی٧ٷٷس-

 هشارکتْای ارسشوٌد

 .ؾبٮٳٷساٴ ٲٹضز احتطاٰ ثٹزٺ اظ ٲكبض٦ت آٶٽب ت٣سیط ثٗٳ٭ ٲی آیس-

. ٦بضٞطٲبیبٴ ٸ ؾبظٲبٶٽب ثٻ ٶیبظټبی ٦بض٪طاٴ ٲؿٵ حؿبؼ ټؿتٷس-

.  ٲعایب ثطای ٦بضٞطٲبیبٶی ٦ٻ ٦بض٪طاٴ ٲؿٵ ضا اؾترساٰ ٲی٧ٷٷس، اٞعایف ٲی یبثس-



 سزهایِ گذاری

ٶٓیط تبٲیٵ ٚطٞٻ ثطای ٞطٸـ )ؾطٲبیٻ ٪صاضاٴ ؾبٮٳٷس ٲٹضز حٳبیت ٢طاض ٲی٫یطٶس ٸ ٞطنتٽبیی ثطای ذٹزاقتٛبٮی ٦بض٪طاٴ ٲؿٵ-

. ٸجٹز زاضز (ٲحهٹالت ٦كبٸضظی، نٷبیٕ زؾتی، آٲٹظـ ؾبزٺ زض ٲٹضز ٲؿبئ٭ تجبضی ٸ ؾطٲبیٻ ٪صاضی ذطز

 .ثطای حٳبیت ٦بض٪طاٴ ٲؿٵ زض ٲكبٚ٭ ذبٶ٫ی ٸ ذطز اَالٖبت زض ٢بٮت ٲٷبؾت َطاحی ٲیكٹز-

 دستوشد

 .٦بض٪طاٴ ٲؿٵ زؾتٳعزی ٖبزالٶٻ زضیبٞت ٲی٧ٷٷس-

. چٷبٶچٻ ٦بض٪طاٴ ټٷ٫بٰ اقتٛب٬ ثٻ ٦بضټبی ضای٫بٴ ټعیٷٻ ای ٲتحٳ٭ قٹٶس، ټعیٷٻ ثٻ آٶٽب ٲؿتطز ٲی٫طزز-

 .زضآٲس ٦بض٪طاٴ ؾبٮٳٷس ثبظٶكؿتٻ قبٚ٭ اظ ٲؿتٳطی یب زض آٲس ايبٞی آٶٽب ٦ؿط ٶٳی٫طزز-

 اطالعات ي ارتباطات در شهز ديستدار سالمىد

 ارائِ اعالعات

 .ؾیؿتٱ اضتجبَی ټٳ٫بٶی ٸ اؾبؾی ثهٹضت ٶٹقتبضی، ٲربثطاتی یب تٯٟٷی زض زؾتطؼ ټٳٻ اٞطاز ٢طاض ٪یطز-

. تٹظیٕ اَالٖبت ثٻ قیٹٺ ٲُٳئٵ ٲطتجب ٸجٹز زاقتٻ ثبقس ٸ تٹؾٍ زٸٮت یب ؾبظٲبٶٽبی زاٸَٯت پصیط تًٳیٵ ٲی٫طزز-

یٗٷی جبټبیی ٦ٻ آٶٽب ٞٗبٮیتٽبی ٲٗٳٹ٬ ظٶس٪ی ضٸظاٶٻ ذٹز ضا اٶجبٰ . اَالٔ ضؾبٶی زض ٶعزی٧ی ٲح٭ ؾ٧ٹٶت ؾبٮٳٷساٴ اٶجبٰ ٲیكٹز-

 .ٲیسټٷس

اَالٔ ضؾبٶی ثٻ قیٹٺ ای ٲٷبؾت زض ٲطا٦ع اجتٳبٖبت ثٻ َٹض ټٳ٫بٶی اٶجبٰ ٲیكٹز، یٗٷی ټط ٞطز حتی ثب تٹ٢ٟی ٦ٹتبٺ زض ایٵ ٲط٦ع -

. ثتٹاٶس اظ آٶٽب ثٽطٺ ٲٷس ٪طزز

. پرف ثطٶبٲٻ ټب ٸ اَالٖبت ٲٹضز ٖال٢ٻ ؾبٮٳٷساٴ اظ َطی١ ضؾبٶٻ ټبی اضتجبَی ذبل ٸ ٲٗیٵ ثٻ َٹض زٸضٺ ای پیكٷٽبز ٲیكٹز-

 ارتباط کالهی

ٲخال ایٵ اضتجبٌ ضا . ثٽتط اؾت زض ټٳٻ قٽطټب اٲ٧بٴ ثط٢طاضی اضتجبٌ ٸ اضائٻ اَالٖبت ثهٹضت ٦الٲی ثطای ؾبٮٳٷساٴ ٸجٹز زاقتٻ ثبقس-

ٲیتٹاٴ اظ َطی١ ثطپب ٦طزٴ ٶكؿتٽبی ټٳ٫بٶی ٸ حًٹض زض ٲطا٦ع اجتٳبٖبت ٸ ٦بٶٹٶٽب ٸ ټٳچٷیٵ اظ َطی١ ضؾبٶٻ ټبی ٲربثطاتی ثط٢طاض 

. ٦طز ٸ یب ٞطزی ٦ٻ ایٵ ٸْیٟٻ ضا ثٗٽسٺ زاضٶس ٸ ٲیتٹاٶس اَالٖبت ضا ثهٹضت چٽطٺ ثٻ چٽطٺ زض اذتیبض ؾبٮٳٷساٴ ٢طاض زټس

ؾبٮٳٷساٴ ٲٷعٸی اجتٳبٖی ، اَالٖبت ضا اظ َطی١ ٲٗتٳساٶی ٦ٻ ثب آٶٽب زض تٗبٲٯٷس زضیبٞت ٲی٧ٷٷس ٖٳستب ایٵ اٞطاز زاٸَٯجبٶی ټؿتٷس -

٦ٻ ثب ؾبٮٳٷساٴ اضتجبٌ تٯٟٷی زاضٶس یب ثٻ ٲال٢بت آٶٽب زض ٲٷع٬ ٲیطٸٶس، ثًٗب ایٵ ٪طٸٺ ٲسز٦بضاٴ ذبٶ٫ی، آضایك٫طاٴ، زضثبٶٽب ٸ ٶ٫ٽجبٶبٴ 

 .ټؿتٷس

 اعالعات ًَشتاری ٍ چاپی

زض اَالٖبت ٶٹقتبضی ٶٓیط ٞطٲٽبی ازاضی چبپی، ظیط ٶٹیؽ ثطٶبٲٻ ټبی تٯٹیعیٹٶی، ٲتٹٴ ٲ٧تٹة زض ٶٳبیك٫طټب، اظ حطٸٜ ثعض٨ -

 .اؾتٟبزٺ قسٺ اَالٖبت انٯی اٴ ثهٹضت تیتطٸاض ٸ ټٳچٷیٵ پطضٶ٩ ٶٳبیف زازٺ ٲیكٹٶس

 استفادُ اس سباًی سادُ ٍ قابل فْن

زض اَالٖبتی ٦ٻ ثهٹضت چبح قسٺ یب ٪ٹیب زض اذتیبض اٞطاز ٢طاض ٲی٫یطزاظ ٸاغٺ ټبی ؾبزٺ ٸ آقٷب اؾتٟبزٺ ٲیكٹز، جٳالت ثهٹضت ٦ٹتبٺ -

. ثیبٴ قسٺ ٸ ٲؿت٣یٳب ثٻ ٲٹيٹٔ اقبضٺ ٲی٧ٷٷس

 تجْیشات ٍ ارتباعات خَدکار

.  ذسٲبت ٲٷكی تٯٟٷی ضاټٷٳبییٽب ضا ثٻ آټؿت٫ی ٸ قٟبٜ اضائٻ زازٺ ٶحٹٺ ت٧طاض پیبٰ ضا ثطای تٳبؼ ٪یطٶس٪بٴ ثُٹض ٲساٸٰ ثیبٴ ٲی٧ٷس-



. ٦بضثطاٴ زض تٳبؾٽبی تٯٟٷی ح١ اٶتربة زاضٶس تب ثب ٞطز نحجت ٦ٷٷس ٸ یب پیٛبٰ ٪صاقتٻ تب ثٗسا ثب آٶٽب تٳبؼ ٪طٞتٻ قٹز-

تجٽیعات اٮ٧تطٸٶی٧ی ٶٓیط تٯٟٵ ټٳطاٺ، ضازیٹ، تٯٹیعیٹٴ، ذٹزپطزاظ ثبٶ٧ٽب ٸ ٲبقیٷٽبی ذطیس ثٯیٍ ټٳ٫ی ز٪ٳٻ ټبی ثعض٨ زاقتٻ ٸ -

. حطٸٜ ثعض٨ ضٸی اٴ چبح قسٺ اٶس

نٟحٻ ٶٳبیف ٲبقیٷٽبی ذٹزپطزاظ ثبٶ٧ٽب، ازاضٺ پؿت ٸ یب ؾبیط ذسٲبت ٲبقیٷی اظ ٶٹض ٦بٞی ثطذٹضزاض ثٹزٺ ټٳٻ اٞطاز ثب ټط ٢س ٸ ٢ٹاضٺ -

 .ای ٲیتٹاٶٷس اظ آٶٽب اؾتٟبزٺ ٦ٷٷس

 کاهپیَتز ٍ ایٌتزًت

ٖٳٹٰ ٲطزٰ زض اٲب٦ٵ ٖٳٹٲی ٶٓیط ازاضات زٸٮتی، ٲطا٦ع اجتٳبٖبت ٸ ٦تبثربٶٻ ټب ثٻ ٸٞٹض ٸ ثُٹض ضای٫بٴ ثٻ ٦بٲپیٹتط ٸ ایٷتطٶت -

 .زؾتطؾی زاضٶس

. ٶكبٶٻ ټب ٸ ٖالئٱ ثطای ؾبٮٳٷساٴ ٢بث٭ زض٤ اؾت  ٸ ثطای ټط ٦بضثط ؾبٮٳٷس زؾتیبضی آٲبزٺ ثٻ ذسٲت اؾت-

خدهات اجتواعی ٍ سالهت 

ذسٲبت اجتٳبٖی ٸ ؾالٲت ثرٹثی زض قٽط تٹظیٕ قسٺ ټط زٸ زض ی٥ ٲح٭ ثُٹض ٲٷبؾت اضائٻ ٲی٫طزٶس ٸ زؾتطؾی ثٻ آٶٽب ثب -

. ټط ٶٹٔ ٸؾیٯٻ ٶ٣ٯیٻ آؾبٴ اؾت

ٲطا٦ع ٲطا٢جت ٦ٷٷسٺ اظ ؾبٮٳٷساٴ ٶٓیط ذبٶٻ ټبی ثبظ ٶكؿت٫ی ٸ ؾطای ؾبٮٳٷساٴ زض ٶعزی٧ی اٲب٦ٵ ذسٲبتی ٸ ټٳچٷیٵ -

. ٲٷب١َ ٲؿ٧ٹٶی ٢طاض زاضز ثُٹضی٧ٻ ؾبٮٳٷساٴ زض تٗبٲ٭ ثب جبٲٗٻ ثعض٪تطی ٢طاض ٲی٫یطٶس

. اٲب٦ٵ ذسٲبتی ثب حّٟ ٶ٧بت ایٳٷی ؾبذتٻ قسٺ اٶس ثُٹضی٧ٻ اٞطاز ٶبتٹاٴ ٸ ٲٗٯٹ٬ ٦بٲال ثٻ آٴ زؾتطؾی زاضٶس-

. اَالٖبت ٢بث٭ ٸنٹ٬ ٸ قٟبٜ زض ٲٹضز ذسٲبت اجتٳبٖی ٸ ؾالٲت ثطای ؾبٮٳٷساٴ تبٲیٵ ٲیكٹز-

 .ټٳبټٷ٫ی ثطای اضائٻ ذسٲبت قرهی ثب حسا٢٭ ٶبٲٻ ٶ٫بضی اٶجبٰ ٲی٫یطز-

. پطؾٷ٭ ذسٲبتی ٸ ازاضی ثب احتطاٰ ٸ تٹجٻ ثب ؾبٮٳٷساٴ ضٞتبض ٲی٧ٷٷس-

. ٲحسٸزیتٽبی ا٢تهبزی ٦ٻ ٲبٶٕ زؾتطؾی ثٻ ذسٲبت حٳبیتی ٸ اجتٳبٖی ٸ ؾالٲت زض ٲحٯٻ ٲیكٹز ٦ٱ اؾت-

 .ثطای تسٞیٵ زؾتطؾی ٦بٞی ثٻ ؾبیتٽبی َطاحی قسٺ ٸجٹز زاضز-

 عزصِ خدهات

. َیٝ ٸؾیٗی اظ ذسٲبت  حٳبیتی اجتٳبٖی  ٸ ؾالٲت ثطای ثٽجٹز، حّٟ ٸ احهبی ؾالٲت زض ٲحٯٻ ٖطيٻ قسٺ اؾت-

. ذسٲبت ٲطا٢جتی قبٲ٭ ذسٲبت ؾالٲت، ٲطا٢جت ٞطزی ٸ ٶٓبٞت زض ذبٶٻ ٖطيٻ ٲیكٹز-

. زض ٖطيٻ ذسٲبت اجتٳبٖی ٸ ؾالٲت ثٻ ٶیبظټبی ؾبٮٳٷساٴ تٹجٻ ٲیكٹز-

 .پطؾٷ٭ اضائٻ زټٷسٺ ذسٲت ثطای ثط٢طاضی اضتجبٌ ٲٹحط ثب ؾبٮٳٷساٴ، اظ ٲٽبضتٽب ٸ آٲٹظقٽبی الظٰ ثطذٹضزاضٶس-

 حوایت اس سَی داٍعلباى

. زاٸَٯجبٴ اظ تٳبٲی ٪طٸټٽبی ؾٷی تطٚیت ٸ حٳبیت ٲیكٹٶس تب ثٻ ؾبٮٳٷساٴ زض َیٝ ٸؾیٗی اظ ؾبذتبضټبی ٲحٯی ٸ ثٽساقتی ٦ٳ٥ ٦ٷٷس-

هزاقبت ٍ بزًاهِ ریشی در ٍضعیت اضغزاری  

ؾبٮٳٷساٴ زض ثطٶبٲٻ ضیعی زض ٸيٗیت ايُطاضی ٮحبِ ٲی٫طزٶس ٸ ٶیبظټب ٸ ْطٞیت آٶٽب زض آٲبزٺ ؾبظی ٸ پبؾد زټی ثٻ ٸيٗیت -

. ايُطاضی زض ٶٓط ٪طٞتٻ ٲیكٹز
          ، ٲٗبٸٶت اٲٹض اجتٳبٖی ٸ ٞطټٷ٫ی قٽطزاضی تٽطاٴ1391ؾبظٲبٴ ثٽساقت جٽبٶی، قٽط زٸؾتساض ؾبٮٳٷس، تطجٳٻ ٞطیجب قطیٗت، اٶتكبضات ٦ٯ٥ ؾیٳیٵ، : ٲٷجٕ

 

 


