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 اهداف طرح :

 دٍلت رفبُ یٍ التصبد یبسیسبختبر س یثررس

 یراىآى در ا یریالزهِ در ضىل گ یّب یرسبختز ثررسی

 یراىفبُ در اًجَدى دٍلت ر یبوبرآهذ ثَدى  ثررسی
 

 : خالصه طرح

ِ پب یيضْرًٍذاى آى جبهؼِ دارد ٍ چٌ   یٍ اجتوبػ یرفبُ التصبد یٍ ارتمب یتدر تثج یذیدٍلت رفبُ، حىَهت ًمص ول یهدر  ٍ اس بض   ی 

 یبت الزم ث را حذالل اهىبً تَاًٌذ یوِ ًو یدر ثراثر وسبً یاجتوبػ یتثراثر ثرٍت ٍ هسٍَل یغّب ٍ تَز فرصت یثراثر یثر هجٌب یدٍلت یيچٌ

ٍ هس ىي را ددر   یخ ذهبت ثْذاض ت   یی،اثتذا یالتهرثَط ثِ تحص یهؼوَالً دٍلت رفبُ خذهبت ػوَه را فراّن وٌٌذ، لرار دارد. یزًذگ یه

ثِ ط َر   یىبًسجت ثِ آهر یغرث یارٍپب یهٌظر، دٍلت رفبُ در وطَرّب یي. از اوٌذ ی( فراّن هیٌِثذٍى ّس یحت یبون  یٌِهَارد ثب ّس یثرخ

در ل بًَى   است. یآهَزش ػبل ای یبراًِپَضص وبهل خذهبت سالهت ٍ خذهبت  بهلهَارد ض یبریتر است ٍ در ثس گستردُ یا لبثل هالحظِ

وِ ثِ هَج ت   یلبًَى اسبس 43اصل  یهثٌذ  -1دٍلت رفبُ اضبرُ دارد، از جولِ:  یثِ هجبً یاصَل هتؼذد یراىا یاساله یجوَْر یاسبس

خ بًَادُ   یلتط ى  یهردم هبًٌذ هسىي، خَران، پَضبن، ثْذاضت، درهبى، آهَزش ٍ پرٍرش ٍ اهىبًبت الزم ث را  یاسبس یبزّبیً یيآى تبه

 یگ بى آهَزش ٍ پرٍرش را ی،لبًَى اسبس ام یاصل س یس: ثٌذ دٍم اصل سَم ٍ ًیگبىآهَزش ٍ پرٍرش را -2دٍلت است.  ػْذُّوِ ثر  یثرا

 یٍ ًْ ن ل بًَى اسبس     یس ت اصل ث -3.داًذ یه یراىا یاساله یاز اّذاف دٍلت جوَْر را یآهَزش ػبل ینٍ تؼو یلدر توبم سطَح ٍ تسْ

ح َاد  ٍ   ی،در راُ هبً ذگ  سرپرستی، یث ی،از وبر افتبدگ یری،پ یىبری،ث ی،از ًظر ثبزًطستگ جتوبػیا یياز تبه یثرخَردار: »دارد یهمرر ه

دٍل ت هىل ا اس ت طج ك      ی،است ّوگبً یحم یرُ،ٍ غ یوِثِ صَرت ث یپسضى یّب ٍ هرالجت یٍ درهبً یثِ خذهبت ثْذاضت یبزسَاًح ٍ ً

اف راد وط َر    ی ه  ی ه  یفَق را ث را  یهبل ّبی یتهردم، خذهبت ٍ حوب تحبصل از هطبرو یٍ درآهذّب یػوَه یاز هحل درآهذّب یيلَاً

ای و ِ تؼ بدل ٍی ؼیت     خبص ِ در دٍرُ  گیری دٍلت رفبُ در وط َر پرداخت ِ ض ذُ اس ت       اهب آیب در ایراى، ثِ الساهبت ضىل «وٌذ. یيتبه

است، لسٍم ثررسی ٍیؼیت دٍل ت در ای راى احس بض     ٍ ثیطتریي آسیت را هتَجِ لطر ون درآهذ جبهؼِ وردُ  التصبدی جبهؼِ ثْن ریختِ

دکتر   ( ٍ دپصٍّطگر حَزُ التصبدی، سردثیر هجلِ ایٌترًتی ثَرشٍا ٍ هترجن وتبة ػمل هؼبش چیان محمد ماشیهضَد. از ایي رٍ از  هی

س بختبر  . ، صبحت وتت ٍ هم بالت( دػ َت ث ِ ػو ل آه ذُ اس ت      ٍاحذ هطْذ - یجْبد داًطگبّ یػلو یئتػضَ ّد جعف  خی خواهان

یراى ه َارد ه َرد   ًجَدى دٍلت رفبُ در ا یبوبرآهذ ثَدى  یراى ٍآى در ا یریالزهِ در ضىل گ یّب یرسبختز، دٍلت رفبُ یٍ التصبد یبسیس

 ذ ثَد.ثحث در ایي ًطست خَاّ
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