
 قشربندی اجتمبعی ) طبقبت / دهک هبی درآمدی (مسئله 

اهداف عملیبتی 

 / ویژه

O1 – مُد    ضاخصدُا   ماوىد   صًدذیی  ّای استاًذاسد اجضای اص تشخی سطح سٌجش

/ سدارر مرعده َدا      WHO َدا   اسدتاو اد   تراسدا  )مسکه ي يضعیت کیفیت ، سالمتی

   ِسال 2 چٌذ دٍسُ دسآهذی دس طیدس دّىْای هختلف معتثر( 

O 2 – يالعدی، اضدتلا ،   سدراوٍ    دآمد  ) اجتواػی ٍ التظادی ششایط تیي ساتطِ تؼییي

 یی یشٍّْا /طثمات اجتواػی دس طدی صًذٍ ویفیت ...( ي سترسی تٍ خ مات تُ اضتی 

 ِسال 2 چٌذ دٍسُ

  حمبیت و رفبه اجتمبعی

اهداف 

 عملیبتی/ویژه

O1 – تشًاهِ ّدای مودایتی    ی/واّش یافضایشتی ٍضغ هَجَد، سْن ٍ سًٍذ اسصیا- 

تؼییي اثشات آًْدا تدش سد هت     ٍ سفاّی دٍلت اص یشٍّْای اجتواػی  ون تشخَسداس

 آیٌذُسال  2 -1دٍسُ ّای سٍاًی آًاى دس  ٍ رٌّی جسوی،

O 2 – اجشایی تشًاهِ ّذفوٌذی یاساًِ ّدا ٍ ووده    واسایی ٍ اثشتخشی هیضاى تؼییي

ٍسدؼت اًدضٍای    ٍ اجتوداػی  )ضکاف طثماتی(ّای هؼیشتی دٍلت دس واّش ًاتشاتشی

  امتواػی دس یشٍّْای آسیة پزیش جاهؼِ

O3-   تؼییي ٍضؼیت شثىِ ّای موایت اجتواػی ٍ پیًَذ ّای اجتوداػی ٍ اػتوداد

   آیٌذُسال  2 -1دٍسُ ّای دس  اجتواػی دس استاى

 سالمت و سبک زندگی

اهداف 

 عملیبتی/ویژه

O1 – صد ا )جوؼدی  ّدای  سساًِ ّای تشًاهِ اثشات ٍ سْن هَجَد، ٍضؼیت سٌجش 

ِ  افدشاد   آیداّی  سطح استماء دس  اجتواػی ّای شثىِ ،....(يسیما ِ  ًسدثت  جاهؼد  تد

 سالِ 3 -1 دس چٌذ دٍسُ....(  دیاتت ، چالی) هضهي تیواسیْای

 اهداف سه سبل آینده



O 2 – کطدايدی   صدىعتی، )وداس  هحد   پشخطدشدس  سفتاسّای(  فراياوی) شیَع تؼییي ،

دس )تُیٍ مدًا  ايییدٍ /فرارىد آما ٌ سدای  / مصدرف (       تغزیٍِ ًیض تشسسی ساختماوی......( 

یشٍّْای هختلف اجتواػی تشمسة هَلفِ سَاد س هت ٍ هیضاى الگَساصی سفتاسی 

   ِلسا2 -1 چٌذ دٍسُ دسطیمتًسطٍ(  -)اتت ائیهثثت/ هٌفی هذاسع

O 3-دسطدی  تؼییي اهیذ تِ صًذیی ٍ شادواهی ٍ ػَاه  هَثش تش آى دس استاى صًجاى 

 لِسا2 -1 چٌذ دٍسُ

-O 4      تشسسی ٍضؼیت  هَجَد اص ًظش هشداٍسُ ٍ ساٌّودایی ٍ تشًاهدِ سیدضی اص ًظدش

چٌدذ   دسطدی استمای ووی ٍ ویفی هذاخ ت هشاٍسُ ای سٍاًپضشىی ٍ سٍاًشٌاسدی  

 لِسا2 -1 دٍسُ

-O 5چٌدذ   دسطدی  تؼییي ٍضؼیت س هت دّاى ٍ دًذاى تِ تفىیه یشٍّْای سٌی

 لِسا2 -1 دٍسُ

 

 بهداشت و سالمت مبدر و کودک

اهداف 

 عملیبتی/ویژه

O1 – تشًاهدِ ٍ ًیدض   هحتدَی  وفایت، تَدى، فشاّن ّای هَلفِ اًطثاق هیضاى اسصیاتی 

ظاست تدش صایوداى    ًٍ تاسداسی میي اصدٍاج، اص لث  دٍساى هشاٍسُ ّای اّذاف تحمك

 لِسا 2  چٌذ دٍسُ دسطی WHO تا دستَس الؼو  ّای وشَسی ٍ استاًذاسد ّای 



O 2 – فشٌّگدی  ، اجتوداػی  ، التظدادی  ّدای  فداوتَس  اص یه ّش  سْن تؼییي ٍ ....

ِ  هختلدف  یشٍّْدای  ٍ  طثمدات  دس ٍودَدن  هدادس  سد هت  تدش  تاثیشیزاس )  جاهؼد

/ اشتغال( تذٍیي سیاست ّای هثتٌدی   دسآهذ:  التظادی – سٍستا/شْش:  جغشافیایی

ُ  جْت استماء س هت هادساى ٍ وَدواى دسطیس ّای پظٍّشی د تش دادُ  2 چٌدذ دٍس

 لِسا

 کبر و اشتغبل

اهداف 

 عملیبتی/ویژه

O1 – شفافیت،واسایی  لَاًیي ٍ دسدتَسالؼو    ی، وفایت،اثشتخش ٍ همایسِ سٌجش

تدشای شدٌاخت    )تخص خ ماتی/ صدىعتی( واستیي الوللی هشتَط تِ  ّای اجشایی هلی ٍ

فمذاى ًاساصیاسی  دس هشاغ  هختلف ٍتذٍیي ساّىاسّای تْثَد مد    لَت، ضؼف ٍ

 لِسا 3 -1 چٌذ دٍسُ هحیط واسسالن  دسطی هسائ  واسیش ٍواسفشها ٍ استماء سفاُ ٍ

O 2 –  اسصیداتی  ِ  سدث   عدًدياوی،  فیزرکدی، ) وداس  هحیطدی  شدشایط    اًطثداق  دسجد

)تراسدا  اسدتاو اد َا     (QWL)وداسی  صًدذیی  ویفیدت  ّای هشخظِ تا  ...(م رررتی

)تُدرٌ يد ،کداداری، دضدارتمى  ،    پیاهذّای هثثدت تا ٍ تؼییي استثاط آى  معتثر عُاوی(

ُ  دسطدی  ...(ي )ضیًع ي ديو  غیثت ایکاد، تیمادرُا  ضللی/ هٌفی ديحیٍ کاد...(   چٌدذ دٍس

 لِسا 2-3

 آموزش و سواد

اهداف 

 عملیبتی/ویژه

O1 – سد هت،  شاخظْایدس خظَص اص داًش/سَاد  استثاط/  تفاٍت هیضاى تشآٍسد 

ٍ  ياگیدر،  ، مدزمه )تیواسیْدای  الگَّدای  ٍ تْذاشتی خذهات اص استفادُ ...( گیررُدا  َمد

ی دسجْت تْثَد سیاست یدزاسی  یدسیشٍّْای هختلف اجتواػی ٍ تذٍیي ساّىاسّا

) سالمت، آمًیش،دساوٍ َا  عمعدی  تیي تخشی س هت تشای تْشُ ییشی اص ّوىاسیْای

 لِسا 3 چٌذ دٍسُ دسطی .....(ي

O 2 – اوسان،  سالمت تا مرتثط َا  آمًیش)  هحتَی ، دستشسی هیضاى/  سطح تؼییي

)علرافیداری،  ، ویفیدت ، تشاتدشی آهدَص     ....(يدفتاد  مثثت، محدیط یرسدت    ایگًسای 

دس جاهؼِ شْشی ٍ سٍستایی / الشاسهختلف اجتواػی دسطدی   ..(ي. التصا  ، عىسیتی

   ِسال 2چٌذ دٍسُ 



- O3  تؼییي واسوشد، اثشتخشی ٍ آسیة ّای هتاثش اص ًظام ٍسٍدی هَسسات آهَص

ػالی ٍ داًشگاُ ّا)تدا سٍیىدشد ًظدام آهَصشدی، سیاسدتگزاسی، طدٌؼت چداج ٍ        

 ِسال 2چٌذ دٍسُ دسطی هَسسات غیشاًتفاػی آهَصشی ٍ.....( 

 آسیب هب و مسبئل اجتمبعی

اهداف 

 عملیبتی/ویژه

O1 – اجتوداػی،  هحیط ششایط ٍ صهیٌِ سًٍذ، شى ، ٍسؼت، اتؼاد، ٍتؼییي سٌجش 

 مدًد    :فسا  خطًوت،)  ماد ٍ هْن اجتواػی هسائ  ٍ  ّا آسیة ٍتثؼات پیاهذ ػل ،

، تک   گدر   اعتیا  وطیىی، حاضیٍ پ ر ٌ کً کان، مطکالت ، داوت ، رافتٍ، لاچاق سایمان/ 

دس جاهؼدِ ٍ   آسیة ّای اجتواػی ماطدلِ اص تجدشد ٍ اصدٍاج سدفیذ ٍ...    ٍ ًیض .....(

-1چٌذ دٍسُ الشاس هختلف اجتواػی دسطی  )سُ (تخویي ٍ تشآٍسد دسجِ دسییشی 

 ِسال 3

O 2 – اجتوداػی  ساص ٍواسّدای  وفایت ٍ شفافیت اثشتخشی، واسایی، دسجِ تؼییي 

 هسدائ   ٍ  ّدا  آسدیة  تا هماتلِ تشای (اوسداا   لًاویه، حاکمیتی، َا  سیاست) هَجَد

دس چاسچَب تشًاهِ ّدای   (اثرتخص، ممثً  مىسا ،)اسّای تْثَد ًیض ساّى ٍ اجتواػی

سالِ  دس ساستای هسائ  هؼیشتی ٍسفداُ اجتوداػی، استمداء     5التظادی ٍ اجتواػی 

 سالِ 2ّای سطح ٍویفیت صًذیی ٍ سالن ساصی هحیط جاهؼِ دسطی چٌذ دٍسُ 

 محرومیت و انسوای اجتمبعی

اهداف 

 عملیبتی/ویژه

O1 – سًٍذ، )مزمه/حدا ( اتؼاد، ٍسؼت، هَاجِْ  ًَع،تشآٍسد  ٍ هستوش اسصیاتی، پایش ،

فمش ٍهحشٍهیدت، افدشاد    ....(ي )سیاستگذاد  ، م رررتی ، فرَىگی ضرارط اعتماعیصهیٌِ 

)  سترسدی  ٍتؼییي  مجن تثؼات آى ...(ي )تیکادان، اللیت َا، مُاعررهٍیشٍّْای دسییش

پاریه تٍ خ مات تُ اضتی، تثعیض، واتراتر ، تريیي ضیًع تیمادرُا، افً  کیفیت ي اسدتاو اد   

 یٌذُسال آ 3 -1ّای  دسطی دٍسُ ...(ي یو گی ي تارتٍ یرسته  د فمر

 



O 2 – فعاییدت َدا  ضدُريو  ، مطدادکت      )آمدًیش، اثدشات تاصداسًدذیی فمدش    تشآٍسد

ٍ تؼییي ًمش ٍ ساتطِ آى تا س هت جسدوی، رٌّدی،    ...(ي َا اعتماعی ي تصمی  سای 

تشچسة صًی اجتواػی، صهیٌِ ساصی آسیة ّا  ٍ هسائ  اجتواػی، الگَّای تیواسی 

ٍ  ) ک  ترخًد اد،دس یشٍّْای  دسییش ٍ... ٍ هیشایی، ًفشت دسطدی  ....(ي آسیة پذرر عامعد

 سالِ   2چٌذ دٍسُ 

 زیستمسبئل محیط 

اهداف 

 عملیبتی/ویژه

O1 – َا  محدیط  ) آیً گیٍسؼت ٍ اثشات هسائ  هحیط صیست هستوش اتؼاد، اسصیاتی

یرست، یتایٍ َا، یتایٍ ي فاضالب تیمادستاوی، تایرافت یتایٍ،  فه را سًیاو ن یتایدٍ، تلییدرات   

ّدا  ٍ سدوَم طدٌؼتی،    تغییشات آب ٍ َّایی، پسداب  ، يدٌ ا  تر سایی /خطکسدایی ( 

ّدای جدزتی تدشای دفدغ فاضد ب،      استفادُ هفشط اص وَدّا ٍ سوَم وشاٍصی، چاُ

ّای تجذیذ پزیش، آلَدیی ٍسای  ًملیِ، آلَدیی طَتی، اهدَاج هداَّاسُ ای ٍ   اًشطی

تش س هت آًسداى ٍ هٌداتغ طثیؼدی هدَسد      ّای هشتَطِ ٍ تؼییي اثشات آًْاپاساصیت

   ِسال 3 -1 دٍسُ ّای طی دس  ) آب، مًا غذاری....(استفادُ دسجَاهؼِ

O 2 – هیض تؼییي ِ اص  ...(ي )فدراَ  تً ن، سترسدی  اى تشخَسداسی هٌاطك هختلف جاهؼد

تؼییي ساتطِ آى تا سد هت    / مىاته معتثر...( WHOمطاتك  )کیفیت، استاو اد آب سالن 

هٌتملِ اص آب ٍ تذٍیي ساّىاسّدای اطد می    اًساى ، تشٍص ٍشیَع تیواسیْای ٍاییش

هتَاصى دس چاسچَب سیاست ّای هلی ٍ تیي الوللی تدشای استمداء    هٌسجن ٍ پایذاس،

 سالِ 2استاًذاسد ٍویفیت صًذیی  دسطی چٌذ دٍسُ 

 حمل و نقل

اهداف 

 عملیبتی/ویژه

O 1– تخص اسصیاتی سطح آهادیی هذیشیت مو  ًٍم / سیاستگزاساى/ هتَلیاى اهش(

ًْادیٌدِ ودشدى فشٌّد ،     دس  ....(ي پلیس داَدًد، دسداوٍ َدا    داٌ، ضُر اد ، ضُرسای  ي

... دس تشغیة افشادجاهؼدِ تدِ   ٍ لَاًیي ٍ الضاهات تشافیه فشاّن ساصی صیشساختاسّا،

 چرخدٍ سدًاد ، پیدا ٌ دي    ي  عمدًمی، ي ومدل  ) ضثکٍ حمل استفادُ اص مو  ًٍم  سالن

ساتطِ آى تا س هت، سَاًح، تؼاه ت اجتواػی، تشافیه شْشی ٍ جدادُ  ٍتؼییي  ....(ي



 

)عدا ٌ ا   ي  دين ضدُر    ٍ تذٍیي سیاست ّای تخظدیض فادای مود  ًٍمد       ای

هثتٌی تشًیاص دسجْت تْثَد اهٌیت،ویفیت ٍسفاُ سدفشّای دسٍى ٍ تدشٍى شدْشی    (

 ُسال آیٌذ 3 -1 دسچٌذ دٍسُ

O 2 – درلدی، )  شدْشی  ٍ تدشٍى  دسٍى ٍ ًم  مو  ویفی/ووه اًطثاق دسجِ تؼییي 

( ) تا تمرکدز ترفدراَ  تدً ن،  سترسدی، اسدتاو اد ،      ًَاری ،....ي اتًتً  متري،ترامًا،: یمیىی

ی تدشای  یدسجَاهغ شْشی ٍسٍسدتایی  ٍ اسائدِ ساّىاسّدا    ... (ي کیفیت، ارمىی، امىیت

سضایت هشدم دس چاسچَب سیاست ّای هلی ٍ ود ى دسطدی    ٍ استماء سفاُ، س هت

 سال2ِچٌذ دٍسُ ّای 


