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السامات اجرای طرح:
 -1تّزکش گفتّاْ ِذیزاْ ارضذِ ،ؼأٚیٓ استأذار ،فزِأذاراْ  ٚتخطذاراْ ٔ ٚ ٚیش ساختار جذیذ ساسِاْ ِذیزیت  ٚتزٔاِٗ
ریشی استاْ تز تزٔاِٗ ِیاْ ِذت ِ ٚغاٌثٗ گزی اس دستگاٖ ٘ای اجزایی استاْ .
 -2تاِیٓ  ٚتخػیع اػتثارات تٗ دستگاٖ ٘ای فزٕ٘گی  ٚاجتّاػی استاْ تز اساص تزٔاِٗ ِیاْ ِذت .
 -2اٌشاَ ِذیزاْ دستگاٖ ٘ای اجزایی  ٚسایز ٔٙاد٘ا تز تذٚیٓ  ٚاجزای تزٔاِٗ ٘ای ػٍّیاتی ساالٔٗ در چارچٛب تزٔاِٗ
ِیاْ ِذت .
 -3تؼییٓ ا٘ذاف کّی تزای ا٘ذاف تؼییٓ ضذٖ در تزٔاِٗ ِیاْ ِذت تزای ِٛاردی کٗ اِکاْ دستزسی تٗ آِار٘ای ثثتی
ٚجٛد دارد در ساي اٚي اجزای تزٔاِٗ .
 -4ایفای ٔمص را٘ثزدی ِؼأٚت سیاسی ،اجتّاػی  ٚإِیتی  ٚدفتز اِٛر اجتّاػی  ٚفزٕ٘گی استأذاری  ،در اجزای
تزٔاِٗ ِیاْ ِذت .
 -5تٛجٗ تٛاِاْ تٗ ضٙز٘ا  ٚرٚستا٘ا در تذٚیٓ  ٚاجزای تزٔاِٗ ٘ای ػٍّیاتی .

اَداف میان مدت حًزٌ فرَىگی ي اجتماعی استان (طی سال )9: -99
 -1تٙثٛد ٔسثی فزٕ٘گ تزافیک
 -2تٙثٛد ٔسثی فزٕ٘گ آپارتّاْ ٔطیٕی
 -3وا٘ص ٔسثی اسزاف در ِػزف الالَ اساسي ( ٔاْ  ٚأزژي )
 -4افشایص ٔسثی ِطارکت ٘ای ِزدِی در اِٛر فزٕ٘گی  ٚاجتّاػی
 -5افشایص ٔسثی ٔطاط  ٚسالِت اجتّاػي
 -6افشایص ٔسثی سزأٗ ِغاٌؼٗ
 -7کا٘ص ٔسثی ِیشاْ ارتکاب جزائُ ( سزلت ٔ ،شاع  ٚلاچاق ِٛاد ِخذر)
 -8کا٘ص ٔسثی سٛء ِػزف ِٛاد ِخذر  ٚرٚأگزداْ ٘ا
 -9کا٘ص ٔسثی ِیشاْ عالق
 -11افشایص ٔسثي ٚالؼٗ اسدٚاج
 -11تٙثٛد ٔسثي ٚضؼیت ػفاف  ٚحجاب
 -12وا٘ص ٔسثي تّایً تٗ استفاٖ اس ِا٘ٛارٖ
 -13ارتماي ٔسثي سٛاد رسأٗ اي
 -14افشایص ٔزخ تارٚري
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 -15ارتماي ٔسثي فزٕ٘گ وار
اسىاد تاالدستی مًرد استفادٌ :
 -1سیاست ٘ای کٍی ٔظاَ  ،اتالغی ِماَ ِؼظُ ر٘ثزی ( داَ ظٍٗ اٌؼاٌی )
 -2رٚیکزد٘ا  ٚسیاست ٘ای ریاست ِحتزَ جّٛٙری
ِ -3ػٛتات ضٛرای ػاٌی أمالب فزٕ٘گی
ِ -4ػٛتات ضٛرای اجتّاػی کطٛر
تا درٔظز گزفتٓ ِسایً اٌٛٚیت دار استاْ تز اساص اػالَ دستگاٖ ٘ای تخػػی در حٛسٖ فزٕ٘گی  ٚاجتّاػی

سیاست َای كلی استان در حًزٌ فرَىگی ي اجتماعی:
 -1وا٘ص آسیة ٘اي اجتّاػي
 -2ارتما ي ٔطاط  ٚسالِت اجتّاػي
 -3تزٚیج  ٚگستزش سثه سٔذگي تزاساص آِٛسٖ ٘اي دیٕي
 -4تٛسؼٗ وّي  ٚویفي ِطاروتٙاي ِزدِي
سیاست كلی  :كاَص آسیة َای اجتماعی
ِٛضٛع  :عالق
را٘ثزد٘ا :
 -1تزرسي ِ ٚغاٌؼات ِیذأي ِزتثظ تا ِٛضٛع عالق
 -2تٛسؼٗ  ٚتمٛیت ِزاوش ِطاٚرٖ تخػػي استاْ در حٛسٖ خأٛادٖ
-3ارتماي آگا٘ي ٘اي ػِّٛي  ٚایجاد حساسیت در خأٛادٖ ٘ا
 -4آِٛسش  ٚتٛإّٔذ ساسي جٛأاْ در آستأٗ اسدٚاج  ٚسٚجیٓ جٛاْ
 -5تٛإّٔذ ساسي سٔاْ ِغٍمٗ تٗ ِٕظٛر وا٘ص آسیة ٔاضي اس عالق

ِٛضٛع  :اػتیاد
را٘ثزد٘ا :
 -1تٛسؼٗ  ٚگستزش ِطارکت ٘ای ػِّٛی در جٙت فزٕ٘گ پیطگیزي ِػزف سٛء ِٛاد ِخذر ( اجتّاػی کزدْ )
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 -2رتماي آگا٘ي ٘اي ػِّٛي  ٚایجاد حساسیت در خأٛادٖ ٘ا تٗ ٚیژٖ در تیٓ ٔٛجٛأاْ  ٚجٛأاْ ٔسثت تٗ ػٛالة ِػزف
سٛء ِٛاد ِخذر
 -3تزرسي ِ ٚغاٌؼات ِیذأي درحٛسٖ ِٛاد ِخذر
 -4تمٛیت تزٔاِٗ ٘اي ِذاخٍٗ گزأٗ در جٙت وا٘ص آسیة اػتیاد
 -5حّایت اس خأٛادٖ ِؼتاداْ  ٚپیطگیزی اس گستزش آسیة ٔاضی اس اػتیاد سزپزست خأٛادٖ

ِٛضٛع  :سزلت
را٘ثزد٘ا :
 -1تزرسي ِ ٚغاٌؼات ِیذأي تا ِٛضٛع سزلت
 -2ارتماي آگا٘ي ِٙ ٚارت ِزدَ در سِیٕٗ ٘طذار ٘اي إِیتي در جٙت حفظ اِٛاي
 -3ارتماي آگا٘ي ٘اي حمٛلي  ٚدیٕي افزاد ساتمٗ دار در ایٓ خػٛظ ( وسة حالي ) ... ٚ

ِٛضٛع ٔ:شاع
را٘ثزد٘ا :
 -1تزرسي ِ ٚغاٌؼات ِیذأي تا ِٛضٛع ٔشاع
 -2آگاٖ ساسي ِزدَ تٗ ٚیژٖ ٔسً ٔ ٛاس ػٛالة فزٕ٘گي  ٚاجتّاػي ایجاد درگیزي ٔ ٚشاع
 -3تزٚیج  ٚگستزش آِٛسٖ ٘ای دیٕی  ٚفضایً اخاللی در رٚاتظ اجتّاػی
 -4اػّاي سیاست ٘اي حّایتي اس لزتأیاْ أٛاع خطٔٛت

سیاست كلی  :ارتقا ی وطاط ي سالمت اجتماعی
ِٛضٛع  :ارتماي ٔطاط
را٘ثزد٘ا :
 -1تزرسي ِ ٚغاٌؼات ِیذأی تا ِٛضٛع سالِت رٚحی  ٚرٚأی ِزدَ
 -2تٛسؼٗ ٚرسش ٘اي ّ٘گأي در استاْ
 -3تزٔاِٗ ریشي تٗ ِٕظٛر استفادٖ تٙیٕٗ اس فضا٘اي ٚرسضي تزاي دستزسی آساْ آحاد ِزدَ
 -4تٛسؼٗ  ٚساِأذ٘ي فضا٘اي تفزیحي  ٚتفزج گاٖ ٘ا تٗ ِٕظٛر دستزسي آساْ آحاد ِزدَ
 -5تزٚیج فزٕ٘گ ٚرسش  ٚسفز در خأٛادٖ ٘ا تا استفادٖ اس آِٛسٖ ٘ای دیٕی
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 -6ارتماي آگا٘ي آحاد ِزدَ در خػٛظ اغٛي تٙذاضت رٚاْ

ِٛضٛع  :سالِت ِؼٕٛی
را٘ثزد٘ا :
 – 1تزٚیج  ٚگستزش فزٕ٘گ الاِٗ ّٔاس در تیٓ آحاد جاِؼٗ تٛیژٖ در تیٓ ٔٛجٛأاْ  ٚجٛأاْ
 -2تزٚیج  ٚگستزش فزٕ٘گ کار  ٚتالش  ٚکسة رٚسی حالي
 -3تزٚیج  ٚگستزش اِز تٗ ِؼزٚف ٙٔ ٚی اس ِٕکز
 -4غیأت اس حزیُ دیٓ  ٚتزخٛرد تا تزٚیج فزق ضاٌٗ  ٚأحزافی

سیاست كلی  :ترييج ي گسترش سثك زودگی تراساس آمًزٌ َای ديىی
ِٛضٛع :حمٛق  ٚتىاٌیف ضٙزٔٚذي
را٘ثزد٘ا :
 -1ارتماي فزٕ٘گ آپارتّاْ ٔطیٕي ّ٘ ٚسایگي تز اساص لٛأیٓ  ٚآِٛسٖ ٘اي دیٕي
 -2ارتماي فزٕ٘گ تزافیه آحاد افزاد تٗ ٚیژٖ دأص آِٛساْ
 -3غیأت اس حزیُ ٘ای ػِّٛی  ٚأتظاَ تخطی تٗ ِؼاتز ػِّٛي

ِٛضٛع :وا٘ص اسزاف
را٘ثزد٘ا :
 -1تثییٓ اٌگٛي ِػزف ِغٍٛب تز اساص آِٛسٖ ٘اي دیٕي در سِیٕٗ ٘اي ِختٍف سٔذگي
 -2تزٚیج  ٚگستزش فزٕ٘گ سادٖ سیستي در رفتار٘اي رٚسِزٖ سٔذگي آحاد ِزدَ
 -3تزٚیج اٌگٛي ِػزف ِغٍٛب در تیٓ خأٛادٖ ٘ا

ِٛضٛع ٔ :مص  ٚواروزد خأٛادٖ
را٘ثزد٘ا :
 -1تثییٓ ِٛضٛع تطىیً خأٛادٖ  ٚاسدٚاج ِثتٕي تز آِٛسٖ ٘اي دیٕي تزاي ٚاٌذیٓ  ٚجٛأاْ در سٓ اسدٚاج
 -2تزٚیج  ٚگستزش فزٕ٘گ اسدٚاج آساْ ،تٗ ٕ٘گاَ  ٚآگا٘أٗ تز اساص آِٛسٖ ٘اي دیٕي
 -3تطٛیك ٚاٌذیٓ  ٚجٛأاْ در سٓ اسدٚاج در جٙت الذاَ تٗ ٕ٘گاَ تزاي اسدٚاج

تروامٍ میان مدت حًزٌ فرَىگی ي اجتماعی استان قسييه تا تاكید تر ايلًيت َا  -سال 9: -99

دتیرخاوٍ كارگريٌ اجتماعی ي فرَىگی

 -4تسٙیً ضزایظ  ٚسِیٕٗ تزاي اسدٚاج تٗ ٕ٘گاَ جٛأاْ در سٓ اسدٚاج
 -5تٛإّٔذ ساسي خأٛادٖ ٘ا در جٙت تزتیت دیٕي فزسٔذاْ
 -6تثییٓ تاثیز ِا٘ٛارٖ  ٚفضاي ِجاسي در تشٌشي تٕیاْ خأٛادٖ ٘ا  ٚگستزش آسیة ٘اي اجتّاػي
 -7ضٕاسایي خأٛادٖ ٘اي آسیة پذیز  ٚتالش در جٙت وا٘ص آسیة در خأٛادٖ ٘اي ِذوٛر
 -8ضٕاسایي ِ ٚؼزفي خأٛادٖ ٘اي ِٛفك تٗ ػٕٛاْ اٌگ ٛتٗ آحاد جاِؼٗ

 -9تٛإّٔذساسی خأٛادٖ ٘ا در اتؼاد ِختٍف سٔذگی(ِذیزیت التػاد،سالِت  ٚتؼاِالت اجتّاػی)
 -11تزرسی ِ ٚغاٌؼات ِیذأی در سِیٕٗ اِٛر خأٛادٖ

ِٛضٛع  :کتاتخٛأی ِ ٚغاٌؼٗ
را٘ثزد٘ا :
 -1تزرسي ِ ٚغاٌؼات ِیذأی تا ِٛضٛع ٚضؼیت کتاتخٛأی ِزدَ
 -2تٛسؼٗ کتاتخأٗ ٘ای ػِّٛی  ٚدستزسی آساْ ِزدَ تٗ کتاب
 -3تٛسؼٗ  ٚتمٛیت ِزاکش کأ ْٛپزٚرضی فىزي کٛدکاْ ٛٔ ٚجٛأاْ
 -4تزٚیج فزٕ٘گ کتاتخٛأی تیٓ آحاد جاِؼٗ تٛیژٖ کٛدکاْ ٛٔ ،جٛأاْ  ٚجٛأاْ

ِٛضٛع :جّؼیت  ٚفزسٔذ آٚري
را٘ثزد٘ا :
 -1تثییٓ آثار  ٚتثؼات وا٘ص جّؼیت در وطٛر تزاي خأٛادٖ ٘ا تٗ ٚیژٖ ِشدٚجیٓ جٛاْ
 -2تزٚیج  ٚگستزش فزٕ٘گ فزسٔذ آٚري تزاي خأٛادٖ ٘ا تٗ ٚیژٖ ِشدٚجیٓ جٛاْ
 -3اػّاي تزٔاِٗ ٘ا  ٚسیاست ٘اي تطٛیمي تزاي خأٛادٖ ٘اي پیطگاَ در افشایص جّؼیت  ٚفؼاالْ فزٕ٘گي ایٓ حٛسٖ
 -4تسٙیً ضزایظ  ٚسِیٕٗ تزاي فزسٔذ آٚري خأٛادٖ ٘ا تٗ ٚیژٖ ِشدٚجیٓ جٛاْ  ٚسٚجیٓ داراي یه فزسٔذ

 -5تزرسی ِ ٚغاٌؼات ِیذأی تا ِٛضٛع جّؼیت  ٚسیاست ٘ای جّؼیتی
 -6ایجاد گفتّاْ درخػٛظ سیاست ٘ای جّؼیتی در تیٓ ٔخثگاْ حٛسٖ ،دأطگاٖ  ٚگز٘ ٖٚای ِزجغ
 -7حّایت اس درِاْ ٔاتارٚری در استاْ
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ِٛضٛع  :ػفاف  ٚحجاب
را٘ثزد٘ا :
 -1تثییٓ ِٛضٛع ػفاف  ٚحجاب تز اساص آِٛسٖ ٘اي دیٕي تزاي آحاد جاِؼٗ تٗ ٚیژٖ تزاي ٔسً ٔٛ
 -2تزٚیج  ٚگستزش فزٕ٘گ ػفاف  ٚحجاب تزاي خأٛادٖ ٘ا تٗ ٚیژٖ در تیٓ ٔسً ٔٛ
 -3تطٛیك  ٚحّایت اس فؼاالْ فزٕ٘گي در سِیٕٗ ػفاف  ٚحجاب  ،در تخص ٘اي ِختٍف
 -4تسٙیً ضزایظ  ٚسِیٕٗ ٘اي السَ تزاي پذیزش تیطتز ایٓ ٕ٘جار دیٕي در تیٓ آحاد جاِؼٗ
 -5وٕتزي ِستّز تز تٕگاٖ ٘ا  ٚوارگاٖ ٘اي وٛچه تٌٛیذ پٛضان تٗ ِٕظٛر جٍٛگیزي اس ارائٗ ٌثاص ٘اي ٔإِاسة
 -6وٕتزي ِستّز ِزاوش ػِّٛي ِٛ ،سسات دٌٚتي  ،تٕگاٖ ٘اي التػادي در جٙت رػایت ػفاف  ٚحجاب
 -7پیگیزي اجزاي لأ ْٛأغثاق اِٛر اداري  ٚفٕي ِٛسسات پشضىي تا ِٛاسیٓ ضزع ِمذص
 -8ایجاد حساسیت در تیٓ آحاد جاِؼٗ ٔسثت تٗ آثار  ٚتثؼات گستزش تي حجاتي  ٚتي تٕذ  ٚتاري در جاِؼٗ  ٚافشایص ِغاٌثات
ػِّٛي ٔسثت تٗ ػفاف  ٚحجاب
سیاست كلی  :تًسعٍ كمی ي كیفی مطاركت َای مردمی
را٘ثزد٘ا :
 -1سِیٕٗ ساسي ایجاد ساسِأٙاي ِزدَ ٔٙاد جذیذ تزاي ِطاروت در تحمك ِاِٛریت دستگاٖ ٘ا
 -2آِٛسش  ٚتٛإّٔذ ساسي ِذیزاْ ساسِاْ ٘اي ِزدَ ٔٙاد در جٙت ایفاي ِٛثز ٔمص ٘اي ِٛرد أتظار
 -3حّایت ِادي ِ ٚؼٕٛي اس ساسِاْ ٘اي ِزدَ ٔٙاد ّ٘س ٛتا ِاِٛریت دستگاٖ ٘اي اجزایي تٗ ِٕظٛر ارتماي سغح ّ٘ىاري
 -4احیاي ٔمص ِحٛري ِساجذ در ِطاروت ٘اي اجتّاػي ِزتٛط تٗ ِحٍٗ ٘ا
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