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مجری طرح :دفتر داًطىذُ ػلَم اداری ٍ دفتر خَاثگبُ فجر
عنوان طرح:

دٍلت رفبُ در ایراى

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ لرآى

وتبة ٍ وتبثخَاًی

ػلن ٍ اًذیطِ 

سیبست ٍ اجتوبع 

ادة ٍ ٌّر

هحرٍهیت زدایی

گردضگری ػلوی فرٌّگی 

فَق ثرًبهِ 

اهداف طرح :
ثررسی سبختبر سیبسی ٍ التصبدی دٍلت رفبُ
ثررسی زیرسبخت ّبی الزهِ در ضىل گیری آى در ایراى
ثررسی وبرآهذ ثَدى یب ًجَدى دٍلت رفبُ در ایراى
خالصه طرح :
در یه دٍلت رفبُ ،حىَهت ًمص ولیذی در تثجیت ٍ ارتمبی رفبُ التصبدی ٍ اجتوبػی ضْرًٍذاى آى جبهؼِ دارد ٍ چٌ یي پبی ِ ٍ اس بض
چٌیي دٍلتی ثر هجٌبی ثراثری فرصتّب ٍ تَزیغ ثراثر ثرٍت ٍ هسٍَلیت اجتوبػی در ثراثر وسبًی وِ ًویتَاًٌذ حذالل اهىبًبت الزم ث رای
یه زًذگی را فراّن وٌٌذ ،لرار دارد .هؼوَالً دٍلت رفبُ خذهبت ػوَهی هرثَط ثِ تحصیالت اثتذایی ،خ ذهبت ثْذاض تی ٍ هس ىي را ددر
ثرخی هَارد ثب ّسیٌِ ون یب حتی ثذٍى ّسیٌِ) فراّن هیوٌذ .از ایي هٌظر ،دٍلت رفبُ در وطَرّبی ارٍپبی غرثی ًسجت ثِ آهریىب ثِ ط َر
لبثل هالحظِای گستردُتر است ٍ در ثسیبری هَارد ضبهل پَضص وبهل خذهبت سالهت ٍ خذهبت یبراًِای آهَزش ػبلی است .در ل بًَى
اسبسی جوَْری اسالهی ایراى اصَل هتؼذدی ثِ هجبًی دٍلت رفبُ اضبرُ دارد ،از جولِ -1 :ثٌذ یه اصل  43لبًَى اسبسی وِ ثِ هَج ت
آى تبهیي ًیبزّبی اسبسی هردم هبًٌذ هسىي ،خَران ،پَضبن ،ثْذاضت ،درهبى ،آهَزش ٍ پرٍرش ٍ اهىبًبت الزم ث رای تط ىیل خ بًَادُ
ثرای ّوِ ثر ػْذُ دٍلت است -2 .آهَزش ٍ پرٍرش رایگبى :ثٌذ دٍم اصل سَم ٍ ًیس اصل سیام لبًَى اسبسی ،آهَزش ٍ پرٍرش رایگ بى
در توبم سطَح ٍ تسْیل ٍ تؼوین آهَزش ػبلی را از اّذاف دٍلت جوَْری اسالهی ایراى هیداًذ -3.اصل ثیس ت ٍ ًْ ن ل بًَى اسبس ی
همرر هیدارد« :ثرخَرداری از تبهیي اجتوبػی از ًظر ثبزًطستگی ،ثیىبری ،پیری ،از وبر افتبدگی ،ثیسرپرستی ،در راُ هبً ذگی ،ح َاد ٍ
سَاًح ٍ ًیبز ثِ خذهبت ثْذاضتی ٍ درهبًی ٍ هرالجتّبی پسضىی ثِ صَرت ثیوِ ٍ غیرُ ،حمی است ّوگبًی ،دٍل ت هىل ا اس ت طج ك
لَاًیي از هحل درآهذّبی ػوَهی ٍ درآهذّبی حبصل از هطبروت هردم ،خذهبت ٍ حوبیتّبی هبلی فَق را ث رای ی هی ه اف راد وط َر
تبهیي وٌذ ».اهب آیب در ایراى ،ثِ الساهبت ضىل گیری دٍلت رفبُ در وط َر پرداخت ِ ض ذُ اس ت خبص ِ در دٍرُای و ِ تؼ بدل ٍی ؼیت
التصبدی جبهؼِ ثْن ریختِ ٍ ثیطتریي آسیت را هتَجِ لطر ون درآهذ جبهؼِ وردُ است ،لسٍم ثررسی ٍیؼیت دٍل ت در ای راى احس بض
هی ضَد .از ایي رٍ از محمد ماشیهچیان دپصٍّطگر حَزُ التصبدی ،سردثیر هجلِ ایٌترًتی ثَرشٍا ٍ هترجن وتبة ػمل هؼبش) ٍ دکتر
جعف خی خواهان دػضَ ّیئت ػلوی جْبد داًطگبّی ٍ -احذ هطْذ ،صبحت وتت ٍ هم بالت) دػ َت ث ِ ػو ل آه ذُ اس ت .س بختبر
سیبسی ٍ التصبدی دٍلت رفبُ ،زیرسبختّبی الزهِ در ضىل گیری آى در ایراى ٍ وبرآهذ ثَدى یب ًجَدى دٍلت رفبُ در ایراى ه َارد ه َرد
ثحث در ایي ًطست خَاّذ ثَد.
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