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 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 معاونت اجتماعی

 اجتماعی و اعتیاد هایآسیب ازکارگروه پیشگیری دبیرخانه 

 و اعتیاد یاجتماع یهابیآساز پیشگیری  کارگروه رخانهیدبستاد( یفرایندها و ساختار)نامهوهیش عنوان:
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 و تعاریف مقدمه . 1صل ف

 مقدمه.1-1

کیفیت زندگی منتهی شود. افزااش  رننزد   ابعاد که به رشد همراه با بهبود  شودمین هنگامی حاصل توسعه متواز

متعزاد  در   ایجامعزه ی در اشجزاد  عاست، بلکه مان جانبههمهتوسعه به مانعی برای دستیابی  تنهانهاجتماعی  هایآسیب

به دلیزل  افراد را  تواننمیلذا  ؛فرد قرار دارد آسیب اجتماعی حاصل شراشطی است که خارج از کنتر آشنده خواهد بود. 

تلقی  زاآسیبنامتوازن و  ،ساختار اجتماعی، اگر دشگرعبارتبهآسیب، انحراف شا کجرنی شان مورد سرزن  قرار دارد. 

خزود موجزد آسزیب اجتمزاعی باشزند. لزذا        کزه اشز  نزه   ،شوندمیشود، افراد در چنبره شرایط مسئله آفرین گرفتار 

 د باشند. افرااش  مسائل نیا باشد معطوف به ساختار اجتماعی ن نه  هایحلراه

جوامع مختلف و نزد هر گروه اجتمااعی، تلقای   که در طوریبهاست اجتماعی از ابعاد ارزشی برخوردار  هایآسیب

نظزر از  صزرف . (1)تمتفانت اسز  عنوان یک مشکل یا آسیب اجتماعیها بهآن  های اجتماعی و ارزیابیافراد از پدیده

 هاشیها پدشدهاجتماعی، فصل مشترک همۀ اش  مسائل در آن است که همۀ آن هایآسیبگذاری ها در نامنت دشدگاهتفا

ای که نوعی وفاق و آمادگی جمعای  گونهنامطلوب بوده و افکار عمومی جامعه و نخبگان را به خود مشغول داشته، به

 .(2)ها پدشد آمده استآن برای مهار

. لذا بزرای توصزی ،   باشندمیتابع زمان ن مکان  شدتبهاجتماعی،  هایآسیببرای حل  شناختیجامعه هایتوصیه

هر اقدام برای  ازآنجاکهزمانی محدنده کننده آن را در نظر گرفت.  –درک ن حل هر آسیب اجتماعی، باشد جوانب مکانی 

. درنتیجه، شزک  سازدمیاجتماعی را دستخوش تغییراتی  محیط سپ ،اجتماعی است حل آسیب اجتماعی خود شک کن 

را داشزته ن از  محزیط  که توان سازگاری با شراشط متغیزر   گرددمیبرنامه اجتماعی اصالحی در صورتی با موفقیت قرش  

اشز    نیساتند  "ثابا   امور "و مربوط به  "اندنسبی "های اجتماعیآسیب درناقعصلب بودن ن جامیت به دنر باشد. 

 . (3)با اشخاص، زمان ن مکان ن فرهنگ جوامع است تنگاتنگ مفاهیم در ارتباط 

 اجتمزاعی از   هزای آسزیب به عبزارتی   است؛ اجتماعی هایآسیببه سیر تکوش  توجه اهمیت  ،دشگر تأملقابلنکته 

. همزه  شابنزد مزی خاصزی رشزد ن تحزو      هزای موقعیتن در شراشط ن  خیاندبرمی اینشژهاجتماعی ن فرهنگی  هایبستر

گفت  توانمی طورکلیبه. اما نماشندنمیاعی مسیر شکسان ن مشابهی را در سیر  پوش  تکوشنی خود طی اجتم هایآسیب

بزه شزک    هزا آنبر رنند تغییر ن تحو  برخی ناقعیات اجتماعی در جهت بد  شزدن   نبی کمزشر  1ایمرحلهالگوی پنج 

 بسزا چزه . کننزد نمیاز مراحل مابور عبور  باراجبهاجتماعی همگی  هایآسیب کهآنتوضیح  . آسیب اجتماعی حاکم است

شک آسیب اجتماعی در نقطه آغازش  پیداش  خود ن به سبب مهیا نبودن برخی شراشط، از بد  شزدن بزه شزک دغدغزه     

عمومی محرنم بماند ن لذا فرصت بحث پیرامون آن مهیا نشود ن برخوردی عملی با آن صورت نگیرد. عوامزل مختلفزی   

الگزوی پزنج    که در اشنجزا  مجزا  پزرداخت  بزه آن نیسزت.      شودمیاجتماعی  هایآسیبح برخی منجر به توقی  ن طر

 :به شرح زشر است الذکرفوقای مرحله
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اجتماعی با  هایمؤلفهن شا تغییر در نحوه تعامل اجااء ن  اجتماعی هایپدیدهآغاز دگرگونی در وضعی  برخی  -1

. پذشرنزد صزورت ی تند شا کند برخوردار باشند ن به شکلی تدرشجی ن شزا سزرشع   از شتاب توانندمی هادگرگونیاش   :شکدشگر

 باشند. جانبههمهموردی شا  توانندمیهمچنی  اش  تغییرات 

اجتماعی توجه خود را بر  هایگرنهدر اش  مرحله بخشی از جامعه ن شا برخی از  مرحله آگاهی و احساس تغییر: -2

  .سازندمیاعی متمرکا تغییر نضعیت بعضی پدشدارهای اجتم

نرند به اش  مرحله نشزانه آن اسزت کزه آسزیب اجتمزاعی از رهگزذر        و تدوین پاسخ: گذاریسیاس مرحله  -3

مباحثزات ن   اشنجزا اسزت. در   بزازکرده مرحلزه جدشزدی    سزوی بزه ذشنفع راه خزود را   هایگرنه هایرنشارنشیتعامالت ن 

. اش  گفتگوها دشگر در مورد نفس آسیب اجتماعی افتدمیاتفاق ماعی گوناگون ن متنوع در حو  آسیب اجت اظهارنظرهای

اسزت. از   "؟موضوع چه باید کرد" دیگرعبارتبهامری ذهنی نیس  بلکه متمرکز بر جنبه عملی و اجرایی و  مثابهبهن 

. شزود میارائه مختل  مرتبط شا ذی مدخل  هایگرنهساده تا تخصصی از سوی نهادها ن  هایحلراههمی  رن طیفی از 

 ، سیاست شا پاسخی معطوف به حل آسیب اجتماعی است. آشدمیدر اش  مرحله حاصل  درنهاشتآنچه 

قزانونی   هزای سیاسزت ، پس از تدنش  هاسیاستن مجری  مسئو در اش  مرحله ناحدهای  مرحله اجرا و عمل: -4

بزا عبزور از مراحزل     درناقزع . گیزرد مزی بزه خزود   ن برخورد شا مواجه با آسیب اجتماعی جنبه اجراشی  شوندمینارد عمل 

، اقزداماتی کزه سزوگیری    گیزرد مزی صورت بورنکراتیک ن سازمانی، اشنک اقدامات عملی در ناکن  به آسیب اجتماعی 

کزه از حزوزه    سزازند مزی دگرگزون   چنزان آنشا نضزعیت آسزیب اجتمزاعی را     درنهاشتدارند. اش  اقدامات  طلبانهاصالح

آن در اشزکا  شزا شزراشط جدشزد      بازتولیزد ن شا منجر بزه   شوندمیموقت شا دائم( به کنار نهاده  طوربهجمعی) هایآگاهی

 نجود نخواهد داشت.اجتماعی نضعیت شکسانی  هایآسیب. از همی  رن پس از مواجه عملی با شوندمی

مسزئله   عنزوان بزه  کزه  هزاشی پدشزده فراشند بازسازی در مورد جامعه شزا بخشزی از آن ن نیزا     مرحله بازسازی: -5

از برخورد با آسیب اجتماعی  آمیاموفقیتدر حالت ان  جامعه با خرنج  .پذشردمیشکسان صورت  صورتبه اندشدهشناخته

شراشط را عادی ن مطابق با هنجارهزای عمزومی ن شزا     کوشدمین  زندمیذهنی ن عینی  دشدهآسیبدست به ترمیم نقاط 

نبزوده   آمیزا توفیقسیب اجتماعی آه دهد. در سوی دشگر ن در شراشطی که برخورد با مبتنی بر نوعی هماهنگی جدشد جلو

کند. در اش  حالت  خودنماشی تریشافتهسازمانن در اشکا  جدشد ن  شدهبازسازی رفتهرفته تواندمیاست، آسیب اجتماعی 

محزوری را بزه    چنزدان نههی فرعی ن جاشگا ن شا در حوزه شناخت ن آگاهی، شودمیجامعه آماده مواجه با آسیب جدشدی 

 .(4)سازدمیآن را از کانون توجه خود خارج  نوعیبهن  کندمیمسئله اعطاء 

از شراشط متحو  اجتماعی در هر جامعه نیا هسزت. در   متأثرنوش  البته  هایقالباجتماعی در  یهاآسیببازسازی 

مصرف  سویبهالگوی آسیب اعتیاد ن عواقب ناشی از آن، از شکل مصرف ترشاک ن مواد مشتق شده از آن  ،کنونیجامعه 

جدشد ن متنوعی را به همراه  تأثیراتات ن اکستازی ن مواد صنعتی نظیر شیشه دگرگونی پذشرفته ن با خود تبع هایقرص

 .گیردمیصورت آنرده است. در اشنجا زاش  اشکا  جدشدی از رفتارهای نابهنجار در بط  شک آسیب اجتماعی قدشمی 

بار   بایاد  هاا آنحال  ن بزرای   اسزت اجتماعی امری طبیعی  هایآسیببشری پیداش   –انسانیتوجه به دشدگاه با 

 کزه آن. خالصزه  شود تأکیدماوراء طبیعی، کلی، فرازمانی و فرا روای  گونه(،  هایحلراهنه تصحیح روابط انسانی) و 

 ازبرآمزده   تأثیرات کنندهنفیالبته  تأکیدیبشری است. چنی   -در اش  قلمرن دارای صفت تعیی  بخشی انسانی چیاهمه
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در جامعزه،   چیزا همزه ن لزذا   گذردمیانسان  از صافی ذه  چیاهمهغیر بشری نیست. اما شادآنر اش  مهم است که  منابع

فرهنگی،  هایجرشان گیریشکلبه عواملی اشاره نمود که در  توانمی ایجامعهدر هر  انسانی ن بشری دارد. رنگ ن بوی

 اساسی دارند.  تأثیرگذاریصادی ن ... در آن جامعه قتسیاسی، ا

هزا را در جهزت بهبزود    منظزور پیشزگیری آن  قدام بهاجتماعی هرگونه ا هایآسیبتنوع ن گستردگی از سوی دشگر 

ها های اجتماعی بی  از ساشر گرنهعالنه بر آن برخی افراد شا گرنه. کندها میبندی آنسالمت جامعه موکو  به انلوشت

 های اجتمزاعی های در معرض آسیبباشست جمعیتاجتماعی بوده ن می هایآسیبن افراد در معرض پیامدها ن آثار سوء 

اجتمزاعی   هزای آسزیب اجتماعی مدنظر قرار گیزرد.   هایآسیبتعیی  انلوشت در حل قرار دهد. را در انلوشت پوش  خود 

 تأثیر، اما نسبت به شکدشگر نیا آشندمیبه شمار  ناکارآمدهمگی ساختاری هستند ن نشات گرفته از نظام اجتماعی   اگرچه

اجتماعی، شاشسته اسزت   هایآسیببرای  حلراهند. لذا در تبیی  ن ارائه تضعی  شکدشگر مؤثرداشته ن در تقوشت ن  تأثرن 

در کزانون توجزه ن قزرار     هاآسیببر ساشر  تأثیرگذارن بیشتر  ترپراهمیت هایآسیب، اجتماعی هایآسیب بندیرتبهکه با 

قارار   مادنرر ی  دیگری اجتماعی و نقش هریک در ایجاد یا تقو هایآسیبپیوستگی  سویکگیرند. بنابراش  باشد از 

شزدن مطلزب    تزر رنش صورت پذشرد. برای  اجتماعی هایآسیبمشخصی درباره  بندیاولوی گیرد و از سوی دیگر، 

اجتماعی مختل  در سطوح مختلز    هایآسیباجتماعی را دارای ساختاری هرمی شکل دانست که  هایآسیب توانمی

 تاأثیر خاود   تار کانن تقابل با یکدیگر، هریک از آسیب اجتمااعی  ضمن داشتن رابطه م هاآسیباین آن جای دارند. 

اجتمزاعی در چزارچو     هزای آسیبباشد تالش کرد تا  رنازاش . نماشندمی آفرشنینق ن البته در تدانم آن نیا  پذیرندمی

 موردتوجه 2بلماتیکپرنن پیچیده  چندبعدیشک مشکل  عنوانبه دشگرعبارتبهن  هاآسیباز  ایشافتهنظامنحدت شافته ن 

 قرار گیرد.

به شک آسیب اجتماعی خود شک  دهندهشکلبنیادش   هایضرنرت به اصالحات صوری ن غفلت ازبودن  خوشد 

 خودپرشور ن هیجان گونه،  هایحلراهآسان، ساده ن سرشع، همچون  هایحلراهمسئله اجتماعی در برخی جوامع است. 

 ،و هرچند ممکن اس  احساسات و عواطف بخشی از جامعه را تسکین دهند فزایدامیاجتماعی  هایآسیببر  ایگره

ن کنتر  ن  شوندنمیپدشدار  ایلحظهاجتماعی به شکل آنی ن  هایآسیبآسیب شا مسئله  نیستند.  حلراهاما بدنن شک 

 .باشندمیبرآمده از ساخت تارشخی جامعه  هاآننیا به شکل فوری ممک  نیست زشرا  هاآنشا کاه  

. نجود سالمت اجتماعی عامل مهمزی  تأکیددارندرنانی  –اجتماعی  هایآسیبدر  سالمتشواهد فرانانی بر نق  

امنیت اجتماعی است. سالمت اجتماعی همچنی   تأمی  درنهاشتن اجتماعی ن حفظ نظم اجتماعی ی هاآسیبدر کنتر  

که افراد در  ایجامعهماعی داشته باشد. از سوی دشگر ن نابهنجاری اجت گرشایقانونممک  است نق  مهمی در کاه  

رابطه قزوی  شواهد متعددی ، دهندمیرا نشان  3آن از سالمت اجتماعی برخوردارند، شراشط بهتری از مشارکت اجتماعی

ماعی فقدان سالمت اجت. دهندمیقرار  تائیدن  تأکیدرا مورد اجتماعی ن نابهنجاری  ازخودبیگانگیبی  سالمت اجتماعی، 

شکی  تواندمی. بنابراش  سالمت اجتماعی شودمیهای اجتماعی ن انسانی منجر به کاه  امنیت اجتماعی ن افو  سرماشه

                                                           
2 Problematic 
3 Social Participation 
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 بازجامعه محسو  شود که نادشده گرفت  ن در حاشیه گذاشت  آن، به معنای  اجتماعی سالمت رنانی تأمی از منابع مهم 

 .(5) است اجتماعی هایآسیبن  التدر به رنی حمله انواع ن اقسام اختال کردن

 موردتوجزه توسعه اجتماعی  هاینامهبرکانون تمام  عنوانبهامرنزه تمام کشورها دنیا، سالمتی را از دشدگاهی دشگر 

مثبت شا  تأثیرمستقیم شا غیرمستقیم تحت  طوربه( معنوی ن. ابعاد مختل  سالمت)جسمی، رنانی، اجتماعی دهندمیقرار 

حزدند   هاآنفیاشکی ن اجتماعی  ن اقتصادی در  محیطمختلفی است که سهم اثر محیطی شامل  هایکنندهمنفی تعی  

های گااف آشند ن درنهاشت هاشنههای اجتماعی به دالشل متعدد به نجود میکه آسیبرحا ، ازآنجاشیهبه درصد است. 55

کنند، لذا ضرنرت توجه ن پرداخت  به های مختل  به فرد، جامعه ن دنلت تحمیل مین عوارض نامطلو  فرانانی از جنبه

متولی  عنوانبهپس نزارت بهداشت شود، پررنگ می های پیشگیری از آنمدها ن راهااش  موضوع برای شناخت عوامل، پی

 سالمت را مطالبه کند. های اجتماعی ن اقتصادی، کنندهتعیی  دائمسالمت نظیفه دارد با رصد 

عوامل محیطی ن اجتماعی مشوق، در کنزار رفتارهزای اجتمزاعی سزالم موجزب ارتقزای       بنابر مطالب که بیان شد، 

زارت بهداشزت، درمان ن آموزش پاشزکی با معاننت اجتماعی ن شود.میاجتماعی های سالمت اجتماعی ن کاه  آسیب

حیطه ن ضرنرت اتخاذ راهبرد مشزارکت جامعه ن همکزاری ن مشززارکت بزی  بخشززی در      توجه به اهمیت فرانان اش 

های اش  عه فعالیتمجمونزارت بهداشزت فعالیت خود را آغاز نمود.  هایمعاننتشکزی از  عنوانبه1335 خردادماه سزا 

سالمت اجتماعی در هر سه حوزه فرد، خانواده ن جامعه است که بهبود آن نیازمند کار بی  بخشی معاننت نگاهی جامع به

  .ن مشارکت مردم است

حزوزه  ن اعتیزاد   اجتمزاعی  هزای آسزیب  کارگرنه پیشزگیری از دبیرخانه دسزتور نزشر بهداشزت  در همی  راسزتا به

بزززازنی تسزززهیلگر ن  عنززوانبززه رسززماً )تشکیل معاننززت اجتمززاعی(در همزززان زمزززان بهداشزززت در نزارت المتسزز

ن در  اجتماعززی معرفزی ن تشززکیل گردشزد     هزای آسزیب خصززوص   در ایمقابلهاقدامات پیشزگیرانه ن  کنندههماهنگ

جلسززات سززتاد   تخصصززی، برگززااری    هزای کارگرنهمهمزی چزون تشزکیل  راسزتای تحقق مأمورشت خزود، نظاش 

 هزای دسزتگاه ن ارتبزاط بزا اشزخاص حقیقزی ن حقوقزی، مشزانره ن راهبری کارشناسزان  برقزراری هماهنگی منظوربه

 ن اجزرا را بر عهده گرفزت. اشز  دبیرخانززه در زشرمجموعزه معاننزت     رشایبرنامهن  گذاریسیاستاندرکارچرخزه  دسزت

 .یت اسزتاجتماعی نزارت بهداشزت مشزغو  به فعال

 با محورشت شزورای اجتماعی هایآسیبملی کنتزر  ن کاهز   کارتقسیمطزرح  ابالغ بزه دنبزا دشگر،  طرفاز  

بخشزی  دارعهده هاارگاننزارت بهداشزت ن درمان ن آموزش پاشزکی نیا در کنار سزاشر  ،(1335)سا  اجتماعی کشزور 

عنزوان مجزری اصزلی دن آسزیب     نزارت بهداشت بزه  .اجتماعی شزد هایآسیباز اقدامزات مربزوط به کنتر  ن کاه  

های دانشگاهی در نظزر گرفتزه   اجتماعی شعنی اختالالت رنانی ن رفتارهای پرخطر ن مسائل اجتماعی ن فرهنگی محیط

ن  شزینی نحاشزیه های زندانیان، های اجتماعی دشگر نظیر اعتیاد، طالق، زندانیان ن خانوادهشد ن همچنی  در ساشر آسیب

قزز  ن جاشززگاه دبیرخانززه    نملززی   کزار تقسیمطزرح شرنع بزا  عنوان دستگاه همکار حضور دارد.بهفرسوده  هایبافت

همزززکاری ن   شزززد، در اشززز  خصزززوص بزززرای     تزر پررنگاجتماعززی ن اعتیززاد  هایآسیب کارگرنه پیشگیری از

 طوربه های اجتماعزیآسزیباز پیشزگیری کارگرنه سززتاد  ایهجلسهمختلزز  کشززور  هایدستگاههماهنگززی بیزز  

 .شودمیهای مرتبززط برگززاار مختلزز  نزارت بهداشززت ن سززاشر دسززتگاه هایبخ  مسزتمر بزا حضزور
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اجتمزاعی ن اعتیزاد بزرای تسزهیل      هایآسیبمهم دبیرخانه کارگرنه پیشگیری از  هایانلوشتاز  در شراشط کنونی

راشندهای هماهنگ در کشور، طراحی ساختار مناسب است که شکی از کارهزای مزؤثر در اشز  خصزوص تزدنش       انجام ف

 هزای آسزیب دبیرخانه کارگرنه پیشزگیری از   فراشندهای. بیان هاستفعالیت بخشیدن بهمنسجم برای انسجام  نامهشیوه

نیزا   هزا فعالیزت ، به رنند انجام ارزشزیابی  سازیشفافاجتماعی ن اعتیاد در سطوح مختل  ستادی، دانشگاهی ن... ضم  

ن آشزنا بزه    نظزر صزاحب تخصصی نزارت بهداشزت ن افزراد    هایکارگرنه. اش  سند با مشارکت دبیرخانه، کندمیکمک 

است تا مبناشی برای عملکرد حوزه ستادی دبیرخانه ن نیا سزاختارهای متنزاظر در    شدهتهیهی مربوطه حوزه هایفعالیت

 نامزه شزیوه اشز    عزالنه بهعلوم پاشکی فراهم نماشد.  هایدانشگاهاجتماعی  هایمعاننتتخصصی ن  ایهکارگرنهسطح 

تخصصی در  هایکارگرنهدبیرخانه در سطح  هایزشرمجموعه هایفعالیت مناسب دهیسازماننقشه راهی برای  تواندمی

 باشد.  هادانشگاهاجتماعی  هایمعاننتن سطح ملی 

 هایآسیبکه در سه بخ  تعارش  ن مفاهیم، ساختار ن فرآشندهای  دبیرخانه کارگرنه پیشگیری از  امهنشیوهاش   فاهدا

 عبارتنداز: شدهتدنش اجتماعی ن اعتیاد 

  هایآسیبپیشگیری از  دبیرخانهحیطه نظاش  نزارت بهداشت، درمان ن آموزش پاشکی در  سازیشفاف 

  ازمانیسبرنندرنن ن  هایبخ برای ساشر  اجتماعی

  مرتبط بزا دبیرخانزه کزارگرنه     زشرمجموعه هایقسمت هایفعالیتدر اشجاد نحدت رنشه هدفمند شدن ن

 اجتماعی ن اعتیاد هایآسیباز  پیشگیری
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 تعاریف و مفاهیم. 2

سی اسزت.  در زبان انگلیشا مشکل  5معضلمعناشی  ر، دانست ن لذا فاقد باآشدمیهر آنچه پدشد  توانمیرا پدشده  : 4پدیده

 اصزطالح . انزد اجتمزاعی های مختل   «پدشده»سیاسی نیا  هایآزادیاقتصادی ن توسعۀ  مثل رشد بنابراش  نقاشع مثبتی

 هایحوزهدر  عمدتاًاست،  خانوادههم «سؤا »با  ازآنجاکه ثانیاًبار معناشی خنثاشی دارد ن  «پدشده»نیا انالً مثل  «مسئله»

هزم اگزر از مسزئله     شناسزی جامعهعینی نظیر  هایحوزهبه کار رند. در  تواندمیاضیات نظری از قبیل فلسفه ن رش صرفاً

داده  «پاسز  »پی  رنی محقق بگذارد تا  «سؤالی»شاملی شود که  تواندمیای را  «پدشده»ذکری به میان آشد، هر آن 

را  «علت پاشی  آمدن س  اعتیاد»هم  شود. مثالً «حل»تا عمالً  رشابرنامهپی  رنی محقق ن  «مشکلی»شود ن نه الااماً 

انلزی از جزنس    را . ناضح است که فقزط  «علت افااش  امید به زندگی»دانست ن هم  «مسئله اجتماعی»شک  توانمی

 است.« مشکل اجتماعی»

از مزردم، آن را مخزل کیفیزت زنزدگی ن      تزوجهی قابزل مشکل اجتماعی نضعیتی اسزت کزه شزمار     :6مشکل اجتماعی

نیازمنزد مداخلزۀ    لزذا خود بدانند. مشکل اجتماعی دارای علل ن شزا عزوارض اجتمزاعی هسزتند ن      وافقموردت هایارزش

: فقزر،  کنزد مزی  بیشزتر را  هزا آنمشزکالت اجتمزاعی نضزوح    نگاهی بزه فهرسزت نزوعی    است.  -نه فردی –اجتماعی

نهادهای اجتماعی)مشزکالت   نابرابری)نابرابرهای اقتصادی، اجتماعی، قومی ن نژادی، جنسی، اعتقادی، سنی(، مشکالت

نهززاد خززانواده، مشززکالت نهززاد آمززوزش، مشززکالت نهززاد سززالمت، مشززکالت نهززاد تولیززد، مشززکالت نهززاد اداری(،  

 )انحرافات( اجتماعی)اعتیاد، خشونت، فحشا ن ساشر انحرافات، جرم ن باه(.هایآسیب

مشزکل   کزه درحزالی ، شزود میمحدند  ن رنابط بالفصل ان مشکل فردی به فرد مرز مشکل اجتماعی با مشکل فردی:

، تهدشزد شزده اسزت. بزر همزی  اسزا ،       شودمیمردم محترم شمرده  ازنظراجتماعی برای عموم مهم است: ارزشی که 

، اما حل مشکل اجتماعی نیازمند مداخلۀ اجتماعی است. برای رنشز  شزدن   شودمیمشکل فردی با مداخلۀ فردی حل 

 هاآنگفت که  توانمیاختالف داشته باشند،  باهمزناشوشی مفید است: اگر زنجی  اش  تماشا نگاهی به مشکل اختالفات

 هزا آندر رنابزط   هاششزان خزانواده خانوادگی مختلفی دارند، شا  هایپیشینه، دارندسلیقه، اختالف عقیده شا سازندنمی باهم

کردن طرفی   نصیحتنظیر  هاشیحلهرا توانمینیا  هاتبیی بر اسا  همی   .اندآنردهدخالت کرده، اش  اختالف را پدشد 

آن  شناسیسبببه مشانران متخصص اندششید. در همه اش  موارد، هم خود مشکل، هم  هاآنشا ارجاع  هاششانخانوادهشا 

بزاال   ایجامعهشده است. اما اگر شیوع طالق در  تبیی  نآن در چارچو  فرد ن رنابط بالفصل ان شناساشی  حلراهن هم 

آن را به سطح فردی ن بی  فردی تقلیزل داد ن   شناسیسببهمۀ  تواننمید شا رنند افااششی داشته باشد، انالً دشگر باش

در فزرد ن رنابزط بزی  فزردی ان      تواندنمیاندششید، باشد  شناسیسببهم که برای مشکلی با آن ابعاد ن آن  حلیراهثانیاً 

آن است کزه   ترعقالنین  ترمنصفانه، بلکه اندنساختهمشکلی داشته ن  همباگفت که آن دن  تواننمیمحدند باشد. دشگر 

 هااش  نظم اجتماعی مشکلی داشته شا تغییری کرده که سبب شده است شمار زشادی از زنجبه اش  نکته بیاندششیم که آشا 

                                                           
4 phenomenon/issue 
5 problem 
6 Social problem 
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فزردی ن  کامالً  شناسیببساجتماعی را هم قبو  نداشته باشیم ن بر اسا  شک  شناسیسببنسازند. حتی اگر اش   باهم

اش  مداخله را باشد به چشم شک مداخلزۀ اجتمزاعی    بازهمها را به مراکا مشانره ارجاع دهیم، بخواهیم زنج شناختیرنان

مشانرۀ خزانواده بزه تعزداد کزافی از      درزمینۀالزم  هایآموزشکنیم،  اندازیراهببینیم: باشد مراکا مشانرۀ به تعداد کافی 

دچار اختالف گسترش داده باشزیم ن...   هایزنجباشیم، فرهنگ مراجعه به مراکا مشانرۀ مابور را در میان مشانران داده 

میان مشکل فردی ن اجتمزاعی،   هاتفانتهمه به معنای شک مداخلۀ اجتماعی است نه فردی. سرچشمۀ همۀ اش   هااش 

الرننده باشد، دشگر از نص  فزردی درآمزده، نصز     دشدشم، در ابعاد مشکل است: هرگاه حجم مشکلی باال شا با کهچنان

( رنند افااششی، در شک مشکل الزم است تا 2( شیوع باال ن/شا)1. پس نجود الاقل شکی از دن معیار)کندمی اجتماعی پیدا

هزای  تمزاشا آسزیب   صورتبههای اجتماعی نیا اش  تماشا آن را به شک مشکل اجتماعی بد  کرده باشد. در مورد آسیب

  .(1)است دی از اجتماعیفر

 یشود که هر جامعهی اطالق میشاها ن فرآشندهآسیب اجتماعی به نقاشع، پدشده : 7/ انحراف اجتماعیآسیب اجتماعی 

هزا را مخزل نظزم    کنزد ن آن مورد بانر خود غیرمنطقی تلقی می یهامفرنض در زمان معی  با رجوع به مجموعه ارزش

در میزان اهزل فز     آسیب اجتماعی  .(6)بار منفی همراه استبا پندارد ن های مشخص میجامعه در زمان معی  ن لحظه

کزه   رندمزی به کار ، نظیر خودکشی هاآننه همۀ  تری شامل برخی از مشکالت اجتماعی نورد مفهوم محدندصرفاً در م

نظیزر فقزر ن   « جتمزاعی ا تمشزکال »هسزتند ن سزاشر انزواع    « انحرافات اجتماعی» ن حداکثر« رنانی هایآسیب»عمدتاً

اند اگرچه بخشی ن دسته از مشکالت اجتماعیتر، آسیب اجتماعی آبه عبارت دقیق .گیردبرنمیرا در  مشکالتی نظیر آن

ها رفتاری اسزت: رفتزار عزدن  از    ترش  تظاهر آنها نیستند که مهمشوند، نلی همۀ آناز مشکالت اجتماعی قلمداد می

 .(7)اجتماعیهنجار 

ن شزا همجزنس گراشزی     حجزابی بی. در جامعۀ ما رفتارهاشی چون دهدمیحلقۀ اش  زنجیره را تشکیل  ترش کوچک :جرم

شود ن مفهوم دشگر از مشکل اجتماعی است. بدش  ترتیب اکثر فوق نیا می شدهمطرحعالنه بر جرم بودن مشمو  موارد 

مشکل اجتمااعی، آسایب اجتمااعین انحارات اجتمااعی،       لزوماً هرشوند اما شده نوعی مشکل تلقی میمفاهیم مطرح

زشست اشاره کزرد  هاشی چون مصائب جمعی ن شا آلودگی محیطتوان به پدشده. برای نمونه میبزهکاری و یا جرم نیس 

تلقزی   جزرم  شزا ، باهکزاری  اجتمزاعی/ آسزیب اجتمزاعی    امزا انحزراف   ودشها با عنوان مشکل اجتماعی شاد میکه از آن

باهکاری شا جرم نیست. پس از مشزکل   کهدرحالیمشکل اجتماعی باشد  تواندمیرفتاری چون طالق  مثالً .(7)شودنمی

 هزای لبزا  پوشزیدن   مثزا  نوانعبهقرار دارند.  ن جرم ، باهکاری8اجتماعی انحراف آسیب اجتماعی/ اجتماعی به ترتیب

 تواندمی شودمی، ن باهکاری تلقی اجتماعی به ترتیب نوعی نابهنجاری، انحراف کهاش نامتعارف ن فرار از خانه، عالنه بر 

  مشکل اجتماعی هم باشد.

                                                           
 

 
، کجرفتزاری  "، کجزرنی اجتمزاعی  "انحزراف اجتمزاعی   "هزای معزاد  هم که شکی از انواع مشکالت اجتماعی است،   social devianceدر برابر 8

ی بزرای  بهتر هایمعاد  "کجرنی اجتماعی"، ن "کجرفتاری اجتماعی"، "انحراف اجتماعی "اصطالحات  نجود دارند. "اجتماعی سیبآ "ن  "اجتماعی
 .برشممیرا به کار  "آسیب اجتماعی "، اما برای رعاشت مالحظات اداری رنندمیآن به شمار 
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بر تخطی های اجتماعی کجاست؟ معموالٌ در جامعه در برادر ناقع سؤا  اش  است مرز جرم با ساشر انحرافات/ آسیب

دهند تا افراد خاطی را به تبعیت از هنجارهای خود نادارد، نظم درننی خزود را  از هنجارهای خود ناکن  منفی نشان می

راحتی ن سهولت انجام دهد. ناکن  منفی جامعه به رفتارهای انحرافی، اعزم از  حفظ کنند ن بتواند کارکردهای خود را به

کا  غیررسمی از  مخالفزت کالمزی ن نصزیحت گرفتزه تزا تحقیزر ن تمسزخر ن        انحراف فردی ن اجتماعی، اغلب به اش

کافی کنتر  نشود، آنگاه جامعزه بزه    قدرگیرد، اما اگر با اش  برخوردها آسیب اجتماعی بهن طرد صورت می 3زنیبرچسب

مجازاتی نضزع   شود، شعنی با نضع قانون، آن را جرم قلمداد کرده، برای مرتکب آن،متوسل می 15قدرت رسمی حکومت

هزای اجتمزاعی دانسزت، جزا اشنکزه      توان دارای ماهیتی متفانت از دشگر انحرافات شا آسیبکند. بنابراش  جرم را نمیمی

بزه نهادهزای    11ای است که با ناکن  غیررسمی جامعه کنتر  نشده ن جامعه طی فراشند جرم انگزاری انحراف اجتماعی

شکل شماره شزک، چزارچو  مفهزومی    تکب آن انحراف اجتماعی را داده است. انتظامی ن قضاشی اجازۀ مجازات افراد مر

  .دهدمینماش  را رنابط اش  اصطالحات با شکدشگر 

 

 
 چارچو  مفهومی  آسیبهای اجتماعی12)رفیعی، 1388(

 

اشجاد شزراشط  ن آرزنشی در افق زمانی گسترده های سازمان در آشنده، رنند فعالیتانداز ادامه چشم(: اندازچشمرنما )دو

مختلز ، پتانسزیل    هزای مقیزا  در ناقزع، خصوصزیاتی کزه شزک منطقزه در       اندازچشماست. اساسی برای تحقق آن 

 . (8)به آن را دارد شدنتبدشل

                                                           
9 labeling 
10 sate 
11 Criminalization 

که در  ایگونههای اجتماعی در اشران مانند ساشر کشورهای جهان توافقی قطعی نجود ندارد، بهبندی مشکالت اجتماعی ن آسیبدربارۀ تعارش  ن طبقه 12
هزای اجتمزاعی همشوشزانی فزرانان داشزته ن      نظران، مصادشق مشکل، مسئله، انحراف ن آسزیب های دنلتی ن غیردنلتی ن مکتوبات صاحباسناد سازمان

 نماشدهای فوق را دشوار میبندیاجتماعی ن مشکالت اجتماعی در هر شک از دسته هاآسیببندی برخی از  طبقه

یمشکل اجتماع

آسیب

اجتماعی

جرم
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سیاستی نظیر تعرش  موضوع شا مساله،  هایفعالیتمجموعه  عنوانبه توانمی را گذاریسیاستفراشند  :گذاریسیاست

بزرای رنشزارنشی بزا     . اشز  فراشنزد سیاسزتی   ا ن پاش  ن ارزشیابی در نظزر گرفزت  ، اجرگذاریقانون، طراحی، کار دستور

 درگذشزته کزه   هزاشی سیاسزت ناشزی از   هایچال مشکالت ن  با توجه بهن اغلب  گیرندمیاجتماعی شکل های آسیب

 .(15, 3) شابندمیتغییر  انداتخاذشده

انتخا  مسزیر، نسزیله ن رنش درسزت بزرای تزأمی  هزدف. بزه عبزارتی در         شعنی انتخا  اهداف درست،  ریزی:برنامه

رشای فراشنزدی  شود. برنامهبینی میپی  غیرثابترشای، اهداف ن اقدامات الزم برای مواجهه با تغییرات ن عوامل برنامه

 کنداه رسیدن به آن ن چگونگی طی مسیر، ترکیب ن ادغام میها را در راستای هدف، رها ن فعالیتاست که همه تالش

 هزای فعالیزت ن راهنمزاشی بزرای    کنزد مزی  یسازمان را رهبزر  هاآرماناش  فراشند جهت توفیق در دستیابی به اهداف ن 

  .(12, 11) شودمیعملیاتی سازمان محسو  

معزی  بزا توجزه بزه      هزای هزدف عملیات برای نیل به  بینیپی  توانمیعملیاتی را  رشایبرنامه :ریزی عملیاتیبرنامه

. اهداف عملیاتی که بزرای هزر   استراتژشک تعرش  کرد رشایبرنامهدر  شدهترسیمن خطوط کلی  هامحدندشتامکانات ن 

سان ن مدشران هر معاننت ذشل هر استراتژی شود با نظر تحلیلی کارشناصورت سالیانه تدنش  میاداره کل/دفتر/مرکا به

 . (12)شوند.بیان می

برنامه ضزرنرت   بندی مشخص است که برای تحقق شک بازمانمنظور از فعالیت شک اقدام عملیاتی مشخص  فعالیت:

ی توسزط شزک   راحتز بزه هزا در موعزد پزاش     شوند که سنج  درصد پیشزرفت آن ی نوشته میاگونههبها دارد. فعالیت

 :پذشر باشد. هر فعالیت باشدکارشنا  ستاد/ دانشگاه امکان

  مشخص اشاره کند نه هدف، راهبرد شا سیاست شا برنامه،  کامالًبه شک اقدام 

 ،کامالً شفاف باشد 

 ،راه ن رنش اقدام محرزی داشته باشد  

   ماه به طو  انجامد.  4-2به لحاظ زمانی بی 

  شی باشد )شامل سزوابق قبلزی فعالیزت،    زداابهامجهت  توضیحات تکمیلیپاراگراف  1دارای حداقل

 ی همکار، مالحظات شا نکات کلیدی(هاسازمانهای مرتبط، فهرست نامهشی آاسناد شا 

  نگر خاتمزه آن فعالیزت باشزند. )منظزور     کزه بیزا  یطوربهباشد  فهرستی از مستندات ن شواهددارای

 گیرند(مستندات بارگذاری شده مورد ارزشابی قرار می هاآنهاشی هستند که بر اسا  شاخص

 درناقعآن.  یبندزمان ی چنهماجرائی ن  بینیی پپاش  عبارت است از نظارت بر نحوه اجرای برنامه، بر اسا   پایش:

 دهای خدمات ن مقدار انطباق فراشندهای اجراشی با فراشندهای مطلو  است.ارزشابی میاان حصو  استاندار ،پاش 

-تعیی  اش  مطلب که آشا هزدف  منظوربهآنری، تحلیل ن تفسیر اطالعات دار برای جمعزشیابی فرآشند نظامار: ارزشیابی

یابی، بزه بررسزی اثربخشزی    ارزش درناقعاند شا در حا  تحقیق شافت  هستند ن به چه میاانی تحقیق شافته موردنظرهای 

  .(13).پردازدیم شدهیی تع یهاهدفن میاان دستیابی برنامه به  هابرنامه
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ناسزی  از خرد جمعی ن ارتقزاء کیفیزت کارش   یریگبهره علمی -مشورتیفلسفه نجودی کمیته  : علمی -کمیته مشورتی

ی سزالمت  هزا طزه یحها ن پیشنهادهای داخلی ن خارج نزارت بهداشت، درمان ن آموزش پاشکی در برنامهامور مرتبط با 

از دبیرخانه کزارگرنه پیشزگیری    تشمأمور تراثربخ تحقق  تصمیم سازی ن راستایی اجتماعی در هابیآساجتماعی ن 

  ی اجتماعی ن اعتیاد مدنظر است.هابیآس

ن  دنلتزی ع هزای ذشنفز  هزا، نهادهزا ن سزازمان   کننده، تمامی دستگاهمنظور از مرجع درخواست کننده:ستمرجع درخوا

های مختل  نسبت به های اجتماعی کشور هستند که از کانا آسیبدر حوزه پیشگیری  ن فعا  اندرکارن دست یردنلتیغ

به جهت قزرار گزرفت  در    ن اعتیاد اجتماعزی یهاآسیب ازپیشزگیری  کارگرنهطرح مسائل پیشنهادی خود به دبیرخانه 

   نماشند.اقدام می کار نهاشی ستاد دستور

هزا ن نهادهزای ذشنفزع در    منظور از دسزتگاه  اجتماعی: هایآسیب از پیشگیری حوزه در ذینفع نهادهای و هادستگاه

-دارای مأمورشت ن اهداف تعرش  ها ن نهادهاشی هستند که به لحاظ کارکردی ن نهادیبخشی، تمامی دستگاه حوزه فرا

جزوشی،  رن در تعیی  ن تبیی  مسائل، چارههای اجتماعی کشور بوده ن ازاش آسیب از شده ن مشخصی در حوزه پیشگیری

 ازپیشززگیری  سزززتاد  هزا پزس از تصزوشب در    تحلیل راهکارهای پیشنهادی برای مسائل مطرنحزه ن نیزا اجزرای آن   

 اندرکار هستند.ذشنفع ن دست ،ن اعتیاد های اجتماعزیآسزیب

اجتمزاعی ن   هزای آسیب ازدبیرخانه کارگرنه پیشگیری  اجتماعی و اعتیاد: هایآسیباز دبیرخانه کارگروه پیشگیری 

منظزور  بزه  است که در معاننت اجتماعی نزارت بهداشت، درمان ن آموزش پاشکیناحدی مستقر ، حوزه سالمت  اعتیاد

، همزاهنگی،  رشزای برنامزه  ،گزذاری سیاستاجتماعی اقدام به  هایآسیبن پیشگیری از  ارتقای سالمت رنانی اجتماعی

 .کندمینزارت بهداشت  تشمأموراقدامات مربوطه در حوزه  پاش  ن ارزشیابی ن مستندسازی

اند پس از بررسی موضوع، نتیجه را هیئت رسیدگی به موضوعی خاص که اعضای آن موظ : تخصصی کارگروه

ن مصزوبات شزورای   ملزی   کزار یمتقسفعلی بر اسا  طرح   در شراشط .دهندگیری به مرجع باالتر گاارش برای تصمیم

نزارت بهداشت) کارگرنه سالمت رنان، کارگرنه اعتیاد ،کارگرنه طزالق، کزارگرنه    تخصصی کارگرنه 6اجتماعی کشور 

در حیطه پیشگیری ( های دانشگاهیمسائل اجتماعی ن فرهنگی محیطن کارگرنه  HIV/AIDSکارگرنه  ،نشینییهحاش

 اجتماعی فعالیت دارند. هاییبآساز 
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 اجتماعی و اعتیاد هایآسیباز  شگیریدبیرخانه کارگروه پیساختار . 2

  مقدمه . 1-2

 خصزوص بهسازمان ن   بنیادش هایقدمن رسالت سازمانی از  اندازچشمدرک ن زبان مشترک در مورد اهداف،  درشافت

بسزترهای بزرای    هماهنزگ ن منسزجم    هایفعالیتنوپا است. بیان اصو  ن کلیات، تعیی  مسیر اقدامات ن  هایسازمان

 ت.شارا پی خواهد د هافعالیتنحدت رنشه 

 دبیرخانه اندازچشم. 2-2

 منسجم، یامجموعه 1455حوزه سالمت، در افق زمانی سا  ن اعتیاد  اجتماعی هاییبآساز دبیرخانه کارگرنه پیشگیری 

که بر بستر شزبکه ارتباطزات    .است ، اثربخ  ن برخوردار از کارشناسان خبرهیانبندان کارآمد، مشارکت پذشر، پوشا، رنزآمد، 

 :منظوربهرا  یسازمانبرننن  یسازماندرنن یهایتفعالن هدفمند،  شدهشایربرنامه یاگونهبهگسترده ناقعی ن مجازی، 

  اجتماعی در کشور،  هاییبآسدر حیطه  ایخانهیردبارائه باالترش  کیفیت خدمات 

  اجتماعی حوزه سالمت، هاییبآسطراحی الگوهای بومی مداخالت در حیطه  یدهسازمانهماهنگی ن 

   در کشور،  یمستندسازپاش  ن ارزشیابی ن  یهاسامانه ترش یقدقدست شافت  به 

  اجتماعی حوزه سالمت در سطح کشور یهایبآسمجازی در حیطه  یهاآموزشساماندهی ن تنظیم فنانری 

 هداشت خواهد کرد.  
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 آن هایبخشو  پیشگیری از آسیب اجتماعی و اعتیاد کارگروه ترکیب دبیرخانه. 3-2

 است مشاهدهقابلجاشگاه دبیرخانه ن ناحدهای همکار  کنیدیمزشر مشاهده  1که در نمودار شمار طورهمان

 

 

 

 

 

 

  

 معاونت اجتماعی

 

ی از دبیرخانه کارگروه پیشگیر

های اجتماعی و اعتیادآسیب  

 

اجتماعی و  هایآسیبپیشگیری از  کارگروه
 علوم پزشکی هایدانشگاه اعتیاد

 سالمت عالی شورای دبیرخانه

 غذایی امنیت و

 

ستاد کارگروه پیشگیری از 

اجتماعی  هایآسیب

و اعتیاد )نمایندگان 

اخلی و د هایسازمان

 خارجی(

 

 کمیته مشورتی 

 

 تخصصی هایکارگروه

با تأکید  وزارت بهداشت

 کار ملیبر طرح تقسیم

 

اجتماعی  هایمؤلفهاداره کل 

 بر سالمت مؤثر

 

اداره کل امور خیرین و 

 مؤسسات خیریه سالمت

 

های کل سازماناداره 

 سالمت نهادمردم
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 اجتماعی و اعتیاد هایآسیبپیشگیری از کارگروه  دبیرخانهو اعضاء وظایف . 4-2

امزور  سزه کارشنا )کارشزنا     ن یزر دب، متشزکل از  اجتمزاعی ن اعتیزاد   هاییبآسپیشگیری از دبیرخانه کارگرنه 

یالت ، کارشنا  مدشرشت سالمت، کارشنا  پاشکی اجتمزاعی( اسزت. جاشگزاه دبیرخانزه در سزاختار ن تشزک      یاجتماع

 18/52/1335/د  مزور   2844/212شزماره  معاننت اجتماعی با استناد به نامه معانن محترم توسعه ن مدشرشت منابع به 

 است. شدهمشخصبه معاننت اجتماعی  اجتماعی و اعتیاد هایآسیب پیشگیری از کارگرنه یرخانهدبمبنی بر الحاق 

 عبارتند از:  اجتماعی ن اعتیاد هاییبآساز پیشگیری دبیرخانه کارگرنه  گانهپنجنظاش  

 

بزر طزرح    تأکیداجتماعی با  هایآسیبدر راستای  ارتقاء سالمت رنانی ن اجتماعی ن پیشگیری از  گذاریسیاست .1

 اجتماعی هایآسیبملی کنتر  ن کاه   کارتقسیم

بزر طزرح    تأکیزد ی بزا  اجتمزاع  هایآسیبدر راستای ارتقاء سالمت رنانی ن اجتماعی ن پیشگیری از  رشایبرنامه .2

 اجتماعی هایآسیبملی کنتر  ن کاه   کارتقسیم

نزارت بهداشت، درمان ن  سازمانیبرننن  سازمانیدرننن اقدامات  هافعالیت، هابرنامه سازیهماهنگهمکاری ن  .3

 اجتماعی  هایآسیبدر حیطه آموزش پاشکی 

 آسیب اجتماعی  هایحوزهاجراشی نزارت بهداشت در  هایبرنامهپاش  ن ارزشیابی  .4

 آسیب اجتماعی  هایحوزهدر  نزارت بهداشت هایبرنامهن عملکرد  نریبهرهمستندسازی ن ارائه گاارش  .5

 

 اجتماعی  هایآسیبپیشگیری از  کارگروه  ستادو اعضاء  وظایف. 5-2

گونزاگون حزوزه    یهزا برنامزه هزا ن  پیشبرد سیاست منظوربه، نزارت بهداشت های اجتماعیستاد کارگرنه پیشگیری از آسیب

 های همفکر ن همکار در ارتباط است. های اجتماعی، با سازمانپیشگیری از آسیب

 نظاش  ستاد عبارتند از:

o در حزوزه پیشزگیری از    ها ن نهادهزای ذشنفزع  ها با دستگاهسازمان درشافت موضوعات مشترک بی  نزارت بهداشت ن ساشر

 ملی کارمیتقسبر طرح  دیتأکهای اجتماعی با آسیب

o   سزاشر توسزط   اظهزارنظر به اشتراک گذاشت  موضوعات کارشناسی شده ن مهم به تشخیص نزارت بهداشت برای طزرح ن 

  ها ن نهادهای ذشنفعها با دستگاهسازمان

o نزارت بهداشت یسازمانبرننن  یسازماندرننن هماهنگی بی  اعضای  کارمیتقس 

o   های اجتماعی  در جلسات ستاد برای آسیب شده ییتعپیگیری ن نظارت بر مصوبات 
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 است:  شدهلیتشکهای اجتماعی از  افرادی ذیل اعضای ستاد کارگروه پیشگیری از آسیب* 

 )رئیس ستاد( معاننت اجتماعی نزارت بهداشت، درمان ن آموزش پاشکی 

 (ستاد یردب) حوزه سالمتن اعتیاد های اجتماعی پیشگیری از آسیبکارگرنه مسئو  دبیرخانه   

 رشای کشورسازمان مدشرشت ن برنامهنماشنده رسمی  

 مرکا امور اجتماعی ن فرهنگی نزارت کشور رئیسنزشر ن  مقامقائم  

 نماشنده رسمی نزارت نرزش ن جوانان  

 بهاشستی کشورنماشنده رسمی  

 ستاد مبارزه با مواد مخدر نماشنده رسمی  

 ن اجتماعی قوه قضائیه های فرهنگی پیشگیری اداره کلنماشنده رسمی  

 سالمت شهرداری تهران مدشرکلنماشنده رسمی  

 انجم  مددکاران اجتماعی اشران  نماشنده رسمی 

 نماشنده رسمی سازمان نظام رنانشناسی ن مشانره 

 نزارت بهداشت یدفتر کنتر  ن ارزشابی تجوشا ن مصرف کاالهای سالمت سازمان غذا ن دارننماشنده رسمی  

 رنان سالمت امور داشت درمشانر نزشر به  

 نزارت بهداشت بر سالمت مؤثراجتماعی  هایمؤلفهکل اداره نماشنده رسمی  

 نزارت بهداشت سالمت نهادمردم هایسازمانکل نماشنده رسمی اداره  

 نزارت بهداشت سالمت خیرشه مؤسساتخیرش  ن امور کل نماشنده رسمی اداره  

 ده ن مدار  نزارت بهداشتسالمت جمعیت، خانوا دفترنماشنده رسمی  

 نزارت بهداشت اعتیاد ن اجتماعی، رنانی سالمت دفترنماشنده رسمی   

 مرکا مدشرشت شبکهنماشنده رسمی  

 نزارت بهداشتامور فرهنگی ن دانشجوشی  معاننتنماشنده رسمی  

، درمان ت بهداشتبا تصوشب معاننت اجتماعی نزاراجتماعی  هایآسیبفعا  در  نهادمردم هایسازمان گاننماشند 

 ن آموزش پاشکی

، انجم  پاشکان اشرانانجم  علمی رنانرسمی انجم  علمی ن تخصصی مرتبط با موضوع کارگرنه )نظیر: ماشنده ن 

 اشران، انجم  مددکاران اجتماعی اشران ن...(  شناسیجامعهرنانشناسی اشران، انجم  

، رنانشزنا ، مزددکار اجتمزاعی(    شزنا  بیآس، شنا جامعه، پاشکرنان) نظرانصاحبنفر از اساتید دانشگاه ن  6 

 الزم هایصالحیتناجد  اجتماعی هایآسیبحوزه 

ن نهادها ن مراکا علمی، پژنهشی ن دانشگاهی  هاسازمان، هادستگاهتبصره: بنا بر ضرنرت ن دستور جلسات از ساشر  

 .آشدمی عمل بهن حوزنی دعوت 

 



16 

 

 ، درمان و آموزش پزشکیتخصصی وزارت بهداشت هایکارگروهمعرفی   . 6-2

کزارگرنه پیشزگیری از    بیرخانزه ، د13اجتمزاعی  هزای آسزیب ملی برای کنتزر  ن کزاه     کارتقسیمبر اسا  طرح 

رنان،  سزالمت کارگرنه فعا  نزارت بهداشزت، درمزان ن آموزشزی پاشزکی)کارگرنه      6با  اجتماعی ن اعتیاد هایآسیب

ن کارگرنه  (HIV/AIDSکنتر  اشدز ن بیمارهای آمیاشی) کارگرنه ،نشینییهحاشق، کارگرنه کارگرنه اعتیاد، کارگرنه طال

 نظارت دارد. هاآنهمچنی  بر ن  همکاری (های دانشگاهیمسائل اجتماعی ن فرهنگی محیط

ت اجتماعی ن اعتیزاد نزار  هایآسیب از کارگرنه پیشگیریتخصصی ذشل دبیرخانه  هایکارگرنه کارکردهای اصلی

 عبارتنداز: ملی کارتقسیمطرح به با استناد  بهداشت، درمان ن آموزش پاشکی

 پیشنهادی ملی هایبرنامهمبتنی بر شواهد برای  هایسیاستاستفاده از بهترش  شواهد علمی در دستر  ن تدنش   .1

 تخصصی هایکارگرنهاجتماعی با مشارکت  هایآسیبتدنش  برنامه جامع پیشگیری از  .2

 فعا  در اش  زمینه هایدستگاهمختل  ن  هایحوزهمرتبط در  العادهفوقشیابی اقدامات پاش  ن ارز .3

 ای پیشرفت امور در سطح ملی/ استانیدنره هایگاارشن تهیه  مستندسازی .4

اجتماعی ن اعتیاد نزارت بهداشت، درمان ن  هایآسیبهماهنگی ن تعامل مطلو  با دبیرخانه کارگرنه پیشگیری از  .5

 کیآموزش پاش

علزوم   هزای دانشگاهاجتماعی ن اعتیاد  هایآسیبکارگرنه پیشگیری از  هایدبیرخانههماهنگی ن تعامل مطلو  با  .6

 پاشکی ن خدمات بهداشتی درمانی کشور

 هایگاارشاجرای تکالی  ن نظاش  محوله در چارچو  مصوبات ن تصمیمات شورای تصمیم گیر فرادست ن ارائه  .7

 اجتماعی ن اعتیاد هایآسیبپیشگیری از  الزم به دبیرخانه کارگرنه

درنن بخشزی ن بزرنن بخشزی دنلتزی ن      هزای بخز  جلب مشارکت حداکثری ذشنفعان)مردم، بخ  خصوصزی،   .8

 علوم پاشکی ن خدمات بهداشتی درمانی کشور( هایدانشگاهنهادهای علمی ، پژنهشی در 

، طلبزی حماشزت مزالی،   تزأمی  ، فرادسزت ) ر عملیاتی برای مصوبات شورای تصمیم گیز  هایبرنامهتسهیل استقرار  .3

 بازارشابی اجتماعی(

 هزای آسیببه دبیرخانه کارگرنه پیشگیری از  هانشستن مصوبات  جلساتصورتبرگااری منظم کارگرنه ن ارسا   .15

 اجتماعی ن اعتیاد

  

                                                           
نشاییی و  یهحاشا روان، کارگروه سالمت روانی اجتماعی و اعتیاد، کارگروه طالق، کاارگروه   سالمت)کارگروه  تخصصی هایوهکارگر)ساماندهی( تشکیل 13

همچیاین کاارگروه   و  ( بر اساس بید دو مصوبات هشتاد و یکمین جلسه شورای اجتماعی کشورهای دانشگاهیمسائل اجتماعی و فرهیگی محیطکارگروه 

HIV/AIDS  هاای آسایب دبیرخانه کاارگروه پیشاگیری از    با همکاری العادهفوقبرای انجام اقدامات  شورای اجتماعی کشور 59ات جلسه مصوببر اساس 

 وزارت بهداشت تشکیل شد. اجتماعی و اعتیاد
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 سالمت روان. کارگروه 1-6-2

نزارت بهداشت، درمان ن آموزش پاشکی در ماعی، اجت هایملی کنتر  ن کاه  آسیب کارتقسیمبا توجه به طرح 

رنان با مسئولیت مدشرکل سالمت رنانزی   سالمتکارگرنه  .شده استعنوان دستگاه اصلی معرفیبه سالمت رنان حوزه

ی را در اشز  راسزتا بزا همکزاری دبیرخانزه کزارگرنه       العزاده اجتماعی ن اعتیاد مستقر در معاننت بهداشت اقدامات فزوق 

 های اجتماعی ن اعتیاد معاننت اجتماعی به عهده دارد.از آسیبپیشگیری 

 

 وظایف. 1-2-6-2

 ملی کاررنان در کشور با تأکید بر طرح تقسیم حوزه سالمتملی در های سیاسترصد  .1

 رنان سالمتارتقای ن راهکارهای  هاسیاستارائه  .2

 رنان سالمتملی تدنش  برنامه جامع  .3

عضزو سزتاد   هزای ن نهادهزای   هزا، سزازمان  رنان در دسزتگاه  سالمتمرتبط با حوزه های ها ن فعالیتبررسی برنامه .4

 هابر اسا  ضرنرت ن انلوشت کشوراجتماعی ن اعتیاد  هایآسیبپیشگیری از 

ها، سازمان ن نهادهزای  رنان دستگاه سالمت مرتبط با حوزه هایهای همکاری ن هماهنگی در فعالیتبررسی زمینه .5

 کشوراجتماعی ن اعتیاد  هایآسیب عضو ستاد پیشگیری از

 های کاری کارشناسی ن تخصصی حسب ضرنرتتشکیل کمیته .6

 شابی سالمت رنان در کشورتوصی  ن تبیی  ن علت .7

 رنان بر اسا  موازش  علمی ن تجار  اجراشی سالمت مرتبطبندی مداخالت انلوشت .8

 های پژنهشی در زمینه سالمت رنانتدنش  ن فراخوان انلوشت .3

سزالمت رنان بزا همکزاری ن همزاهنگی دبیرخانزه کزارگرنه        ایمنطقزه ملی ن  ایمداخله هایمد ن اجرای تدنش   .15

 های اجتماعی ن اعتیاد نزارت بهداشت، درمان ن آموزش پاشکیپیشگیری از آسیب

 هامنظور رفع آنرنان ن ارائه راهکارهای به سالمتها حیطه شناسی موانع اجراشی برنامهآسیب .11

هزای مردمزی، خیزرش ، مراکزا حزوزنی، علمزی،       نهاد ن تشزکل های مردماستفاده از ظرفیت سازمان ازیسنهادشنه .12

 رنان سالمت هایبرنامهرشای ن اجرا ن پاش  ن ارزشیابی ، برنامهگذاریسیاستپژنهشی ن دانشگاهی در 

 رنان  سالمتبررسی ن در صورت نیاز درخواست تجدشدنظر در قوانی  ن ضوابط مرتبط با  .13

 رنان در نزارت بهداشت سالمت مرتبط باهای اجراشی ها ن فعالیتپاش  برنامه .14

 رنان نزارت بهداشت، درمان ن آموزش پاشکی سالمتارزشابی اثربخشی مداخالت حوزه  .15

اجراشی به دبیرخانه کارگرنه پیشزگیری از   هایفعالیتن  هابرنامهای در مورد های دنرهمستندسازی ن ارائه گاارش .16

 ای ن اعتیاد نزارت بهداشت، درمان ن آموزش پاشکیهآسیب
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 . اعضاء 1-2-6-2

 در امور سالمت رنانبهداشت مشانر نزشر  

 نزارت بهداشت اعتیادسالمت رنانی اجتماعی ن مدشرکل دفتر  

 نزارت بهداشت اعتیادسالمت رنانی اجتماعی ن دفتر  معانن 

 نزارت بهداشت سالمت رنانرئیس اداره  

 سالمت رنان نزارت بهداشت کارشناسان اداره 

 درمان نزارت بهداشترسمی معاننت نماشنده  

 رنانشاشکی تهران انستیتودانشکده علوم رفتاری ن سالمت رنان رسمی نماشنده  

، درمان با تصوشب معاننت اجتماعی نزارت بهداشتسالمت رنان  هایسم شا شبکه  نهادمردم هایسازماننماشنده  

  پاشکین آموزش 

، انجم  پاشکان اشرانانجم  علمی رنانرسمی انجم  علمی ن تخصصی مرتبط با موضوع کارگرنه )نظیر: نماشنده  

 اشران، انجم  مددکاران اجتماعی اشران ن...(  شناسیجامعهرنانشناسی اشران، انجم  

، رنانشزنا ، مزددکار   شزنا  بیآس، ا شنجامعه، پاشکرنان) نظرانمحققی  ن صاحبنفر از اساتید دانشگاه ن  7 

 الزم هایصالحیتناجد کشور  سالمت رنانحوزه اجتماعی( 

ن نهادها ن مراکا علمی، پژنهشی ن دانشگاهی  هاسازمان، هادستگاهتبصره: بنا بر ضرنرت ن دستور جلسات از ساشر  

 .آشدمی عمل بهن حوزنی دعوت 
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 گاهیهای دانشمحیط و فرهنگی مسائل اجتماعی  . کارگروه2-6-2

نزارت بهداشت، درمان ن آموزش پاشکی در ، اجتماعی هایآسیبملی کنتر  ن کاه   کارتقسیمبا توجه به طرح 

مسزائل   کزارگرنه  .شزده اسزت  عنوان دستگاه اصزلی معرفزی  به گاهیهای دانشمسائل اجتماعی ن فرهنگی محیطحوزه 

اشز   در را  یالعزاده فوقاقدامات  دانشجوشی ن فرهنگی  معاننت تمسئولیبا  گاهیهای دانشمحیطن فرهنگی اجتماعی 

 به عهده دارد.اجتماعی ن اعتیاد معاننت اجتماعی  هایآسیبراستا با همکاری دبیرخانه کارگرنه پیشگیری از 

 وظایف. 1-5-6-2

بزر طزرح    در کشزور بزا تأکیزد    دانشزگاهی هزای  مسائل اجتماعی ن فرهنگی محزیط حوزه ملی در های رصد سیاست .1

 ملی کارتقسیم

 گاهیهای دانشمسائل اجتماعی ن فرهنگی محیطکاه  ن کنتر  ن راهکارهای  هاسیاستارائه  .2

 گاهیهای دانشمسائل اجتماعی ن فرهنگی محیطپیشگیری ن کنتر   ملی تدنش  برنامه جامع .3

هزا،  در دسزتگاه  گاهیدانشز  هزای مسائل اجتماعی ن فرهنگزی محزیط  های مرتبط با حوزه ن فعالیت هابرنامهبررسی  .4

 هابر اسا  ضرنرت ن انلوشت اجتماعی ن اعتیاد کشور  هایآسیبستاد پیشگیری از ها ن نهادهای عضو سازمان

هزای  مسزائل اجتمزاعی ن فرهنگزی محزیط    های مرتبط با حزوزه  های همکاری ن هماهنگی در فعالیتبررسی زمینه .5

 اجتماعی ن اعتیاد کشور هایآسیبضو ستاد پیشگیری از عها، سازمان ن نهادهای دستگاهبا  گاهیدانش

 کاری کارشناسی ن تخصصی حسب ضرنرت هایکمیتهتشکیل  .6

 در کشور های دانشگاهیمسائل اجتماعی ن فرهنگی محیط شابیعلتتوصی  ن تبیی  ن  .7

علمی ن تجار   بر اسا  موازش  دانشگاهیهای مسائل اجتماعی ن فرهنگی محیطبا مرتبط مداخالت  بندیانلوشت .8

 اجراشی

 های دانشگاهیمسائل اجتماعی ن فرهنگی محیطدر زمینه پژنهشی  هاین فراخوان انلوشت تدنش  .3

ن ارائه راهکارهای  گاهیهای دانشمسائل اجتماعی ن فرهنگی محیطحیطه در ها شناسی موانع اجراشی برنامهآسیب .15

 هامنظور رفع آنبه

هزای  مسزائل اجتمزاعی ن فرهنگزی محزیط     کنتر  ن کاه  ایمنطقهملی ن  ایمداخله هایمد تدنش  ن اجرای  .11

اجتمزاعی ن اعتیزاد نزارت بهداشزت،     هایپیشگیری از آسیبدبیرخانه کارگرنه همکاری ن هماهنگی  با گاهیدانش

 درمان ن آموزش پاشکی

اکزا حزوزنی، علمزی،    هزای مردمزی، خیزرش ، مر   نهاد ن تشزکل های مردماستفاده از ظرفیت سازمان سازینهادشنه .12

مسائل اجتماعی ن حوزه  هایبرنامهاجرا ن پاش  ن ارزشیابی  رشای،برنامه ،گذاریسیاستدر پژنهشی ن دانشگاهی 

 دانشگاهیهای فرهنگی محیط

 های دانشگاهیمسائل اجتماعی ن فرهنگی محیطهای اجراشی برای کنتر  ن کاه  ها ن فعالیتپاش  برنامه .13

 های دانشگاهیمسائل اجتماعی ن فرهنگی محیط ازاخالت حوزه پیشگیری ارزشابی اثربخشی مد .14
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پیشزگیری از  کارگرنه  دبیرخانهاجراشی به  هایفعالیتن  هابرنامهای در مورد های دنرهمستندسازی ن ارائه گاارش .15

 ن اعتیاد نزارت بهداشت، درمان ن آموزش پاشکیهای آسیب

 . اعضاء 1-5-6-2

 اجراشی معاننت دانشجوشی ن فرهنگی  مقامقائممشانر علمی پژنهشی ن  

 امور دانشجوشی مدشرکل 

 مدشرکل امور فرهنگی 

 دفتر سالمت رنانی اجتماعی ن اعتیاد معاننت بهداشت مدشرکل 

 رئیس اداره مشانره ن سالمت رنان 

 رئیس اداره آموزشی ن پاش  سالمت رنان 

 رئیس اداره امور رفاه، خوابگاه ن تغذشه دانشجوشی 

 شورای انضباطی دبیر 

 های اجتماعی ن اعتیاد نزارت بهداشتدبیرخانه کارگرنه پیشگیری از آسیبنماشنده رسمی  

بزا   هزای دانشزگاهی  مسائل اجتماعی ن فرهنگی محزیط آشنا به  هایسم شا شبکه  نهادمردم هایسازماننماشنده  

 آموزش پاشکی، درمان ن تصوشب معاننت اجتماعی نزارت بهداشت

، انجم  پاشکان اشرانانجم  علمی رنانرسمی انجم  علمی ن تخصصی مرتبط با موضوع کارگرنه )نظیر: اشنده نم 

 اشران، انجم  مددکاران اجتماعی اشران ن...(  شناسیجامعهرنانشناسی اشران، انجم  

 نشزنا ، مزددکار اجتمزاعی(    ، رناشزنا  بیآس، شنا جامعه، پاشکرنان) نظراننفر از اساتید دانشگاه ن صاحب 7 

 الزم هایصالحیتناجد  های دانشگاهیمسائل اجتماعی ن فرهنگی محیطحوزه 

ن نهادها ن مراکا علمی، پژنهشی ن دانشگاهی  هاسازمان، هادستگاهتبصره: بنا بر ضرنرت ن دستور جلسات از ساشر  

 .آشدمی عمل بهن حوزنی دعوت 
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 اعتیاد کارگروه. 3-6-2

 عنزوان بزه  مخدر مواددبیرخانه ستاد مبارزه با  ،اجتماعی هایآسیبملی کنتر  ن کاه   کارتقسیمبه طرح  با توجه

 اسزت.  شزده معرفزی دستگاه همکزار   عنوانبهحوزه اعتیاد  در نزارت بهداشت، درمان ن آموزش پاشکیدستگاه اصلی ن 

را  یالعادهفوقمستقر در معاننت بهداشت اقدامات د ن اعتیا ی اجتماعیبا مسئولیت مدشرکل سالمت رنانکارگرنه اعتیاد 

 به عهده دارد.اجتماعی ن اعتیاد معاننت اجتماعی  هایآسیباش  راستا با همکاری دبیرخانه کارگرنه پیشگیری از در 

 وظایف . 1-1-6-2

 ملی کارتقسیمبا تأکید بر طرح  اعتیاد مرتبط با ملی ن راهکارهای هاسیاستبررسی  .1

 نامه جامع پیشگیری ن کنتر  اعتیاد در نزارت بهداشت تدنش  بر .2

های ن نهادهای عضو ستاد ها، سازمانهای مرتبط با حوزه کنتر  ن کاه  اعتیاد در دستگاهها ن فعالیتبررسی برنامه .3

 هااجتماعی ن اعتیاد کشور بر اسا  ضرنرت ن انلوشت هایآسیبپیشگیری از 

هزا،  های مرتبط با حوزه کنتر  ن کاه  اعتیزاد سزاشر دسزتگاه   هنگی در فعالیتها ن هماهای همکاریبررسی زمینه .4

 اجتماعی ن اعتیاد کشور هایآسیبن نهادهای عضو ستاد پیشگیری از  هاسازمان

 های کاری کارشناسی ن تخصصی حسب ضرنرتتشکیل کمیته .5

 ر  اجراشیبندی مداخالت حوزه پیشگیری از اعتیاد بر اسا  موازش  علمی ن تجاانلوشت .6

 های پژنهشی در زمینه کاه  ن کنتر  اعتیاد تدنش  ن فراخوان انلوشت .7

کنتر  ن کزاه  اعتیزاد بزا همکزاری ن همزاهنگی دبیرخانزه        ایمنطقهملی ن  ایمداخله هایمد تدنش  ن اجرای  .8

 های اجتماعی ن اعتیاد نزارت بهداشت، درمان ن آموزش پاشکیکارگرنه پیشگیری از آسیب

 اعتیاد در نزارت بهداشت مرتبط بااجراشی  هایفعالیتن  هانامهبرپاش   .3

 ارزشابی اثربخشی مداخالت حوزه پیشگیری از اعتیاد نزارت بهداشت، درمان ن آموزش پاشکی .15

اری، ذگز سیاسزت  ن خیزرش  در مردمزی   هزای تشزکل ن  نهزاد مزردم  هزای سزازمان استفاده از ظرفیت  سازینهادشنه .11

 کاه  ن کنتر  اعتیاد هایبرنامهش  ن ارزشیابی ن اجرا ن پا رشایبرنامه

پیشزگیری از  به دبیرخانه کارگرنه اجراشی  هایفعالیتن  هابرنامهدر مورد  ایدنره هایگاارشمستندسازی ن ارائه  .12

 ن اعتیاد نزارت بهداشت، درمان ن آموزش پاشکی هایآسیب
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 اعضاء  .1-1-6-2

 نزارت بهداشت تیاداعن  ی اجتماعیسالمت رنانمدشرکل دفتر  

 نزارت بهداشت اعتیادسالمت رنانی اجتماعی ن دفتر  معانن 

 رئیس اداره پیشگیری ن درمان مصرف مواد نزارت بهداشت 

 کارشناسان اداره پیشگیری ن درمان مصرف مواد نزارت بهداشت 

 درمان نزارت بهداشترسمی معاننت نماشنده  

 رئیس مرکا ملی تحقیقات اعتیاد اشران 

 مواد دانشگاه علوم بهاشستی سوءمصرفرئیس مرکا تحقیقات  

 رئیس مرکا تحقیقات مدشرشت رفاه اجتماعی دانشگاه علوم بهاشستی 

 های اجتماعی ن اعتیاد نزارت بهداشتدبیرخانه کارگرنه پیشگیری از آسیبنماشنده رسمی  

، با تصوشب معاننت اجتماعی نزارت بهداشتاعتیاد  فعا  در حوزه هایسم شا شبکه  نهادمردم هایسازماننماشنده  

 درمان ن آموزش پاشکی

، انجم  پاشکان اشرانانجم  علمی رنانرسمی انجم  علمی ن تخصصی مرتبط با موضوع کارگرنه )نظیر: نماشنده  

 اشران، انجم  مددکاران اجتماعی اشران ن...(  شناسیجامعهرنانشناسی اشران، انجم  

، رنانشزنا ، مزددکار   شزنا  بیآس، شنا جامعه، پاشکرنان) نظرانصاحبمحققی  ن ز اساتید دانشگاه ن نفر ا 7 

 الزم هایصالحیتناجد کشور حوزه اعتیاد اجتماعی( 

ن نهادها ن مراکا علمی، پژنهشی ن دانشگاهی  هاسازمان، هادستگاهتبصره: بنا بر ضرنرت ن دستور جلسات از ساشر  

 .آشدمی عمل هبن حوزنی دعوت 
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 . کارگروه طالق4-6-2

ن  دبیرخانه شزورای عزالی انقزال  فرهنگزی     ،اجتماعی هایآسیبکاه  ملی کنتر  ن  کارتقسیمطرح با توجه به 

 عنزوان بزه نزارت بهداشت، درمزان ن آمزوزش پاشزکی    متولی اصلی ن  عنوانبهدر حوزه طالق  سازمان بهاشستی کشور

خزانواده ن مزدار     با مسئولیت اداره کل سزالمت جمعیزت،  طالق تخصصی کارگرنه  .است شدهمعرفیدستگاه همکار 

 هزای آسزیب اش  راستا با همکاری دبیرخانه کارگرنه پیشگیری از  در را یالعادهفوقمستقر در معاننت بهداشت اقدامات 

 اجتماعی ن اعتیاد معاننت اجتماعی به عهده دارد.

 . وظایف1-3-6-2

 طالق کاه  ملی اهکارهاین ر هاسیاستبررسی  .1

 تدنش  برنامه جامع پیشگیری ن کنتر  طالق در نزارت بهداشت .2

دبیرخانزه  همکزاری ن همزاهنگی    طزالق بزا   کنتر  ن کزاه   ایمنطقهملی ن  ایمداخله هایمد تدنش  ن اجرای  .3

 اجتماعی ن اعتیاد نزارت بهداشت، درمان ن آموزش پاشکی هایپیشگیری از آسیبکارگرنه 

عضزو  ن نهادهزای   هزای سازمان، هادستگاهدر  طالق مرتبط با حوزه کنتر  ن کاه  هایفعالیتن  هابرنامه بررسی .4

 هاانلوشتبر اسا  ضرنرت ن  کشوراجتماعی ن اعتیاد  هایآسیبستاد پیشگیری از 

، سزازمان ن  هادستگاه طالق کاه کنتر  ن مرتبط با حوزه  هایفعالیتهمکاری ن هماهنگی در  هایزمینهبررسی  .5

 اعتیاد کنتر  ن کاه نهادهای 

 کاری کارشناسی ن تخصصی حسب ضرنرت هایکمیتهتشکیل  .6

 بر اسا  موازش  علمی ن تجار  اجراشی مداخالت حوزه کاه  طالق بندیانلوشت .7

  طالق ن کنتر  پژنهشی در زمینه کاه  هایانلوشت تدنش  ن فراخوان .8

 در نزارت بهداشت طالق تبط بامراجراشی  هایفعالیتن  هابرنامهپاش   .3

 نزارت بهداشت، درمان ن آموزش پاشکیارزشابی اثربخشی مداخالت حوزه پیشگیری از طالق  .15

رشای برنامه ،اریذگدر سیاستن خیرش   مردمی هایتشکلن  نهادمردم هایسازماناستفاده از ظرفیت  سازینهادشنه .1

 طالقتر  ن کنکاه   هایبرنامهن اجرا ن پاش  ن ارزشیابی 

پیشزگیری از  کارگرنه  دبیرخانهاجراشی به  هایفعالیتن  هابرنامهای در مورد های دنرهمستندسازی ن ارائه گاارش .11

 ن اعتیاد نزارت بهداشت، درمان ن آموزش پاشکیهای آسیب
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 . اعضاء 2-3-6-2

 خانواده ن مدار   ،سالمت جمعیتدفتر کل مدشر 

 ه ن مدار  خانواد ،سالمت جمعیتدفتر  معانن 

 خانواده ن مدار   ،جمعیتبارنری دفتر سالمت کارشناسان اداره سالمت  

 معاننت اجتماعی ن پیشگیری از نقوع جرم قوه قضائیهنماشنده رسمی  

 دبیرخانه شورای عالی انقال  فرهنگینماشنده رسمی  

 نزارت فرهنگ ن ارشاد اسالمینماشنده رسمی  

 سازمان بهاشستی نماشنده رسمی 

 های اجتماعی ن اعتیاد نزارت بهداشتپیشگیری از آسیب دبیرخانه کارگرنهنماشنده رسمی  

، با تصوشب معاننت اجتماعی نزارت بهداشتطالق فعا  در حوزه  هایسم شا شبکه  نهادمردم هایسازماننماشنده  

 ن آموزش پاشکیدرمان 

، انجم  پاشکان اشرانانجم  علمی رنانعلمی ن تخصصی مرتبط با موضوع کارگرنه )نظیر:  رسمی انجم نماشنده  

 اشران، انجم  مددکاران اجتماعی اشران ن...(  شناسیجامعهرنانشناسی اشران، انجم  

، رنانشزنا ، مزددکار   شزنا  بیآس، شنا جامعه، پاشکرنان) نظراننفر از اساتید دانشگاه ن محققی  ن صاحب 7 

 الزم هایحوزه طالق کشور ناجد صالحیتاجتماعی( 

ن نهادها ن مراکا علمی، پژنهشی ن دانشگاهی  هاسازمان، هادستگاهتبصره: بنا بر ضرنرت ن دستور جلسات از ساشر  

 .آشدمی عمل بهن حوزنی دعوت 

  



25 

 

 نشینی. کارگروه حاشیه5-6-2

 نشینیحاشیهشهرسازی در حوزه نزارت راه ن  ،اجتماعی هایآسیبملی کنتر  ن کاه   کارتقسیمبا توجه به طرح 

ار دسزتگاه همکز   عنزوان بزه نزارت بهداشت، درمزان ن آمزوزش پاشزکی    دستگاه اصلی ن  عنوانبه فرسوده هایبافتن 

 یالعادهفوقدر معاننت بهداشت اقدامات  مستقرتوسعه شبکه مرکا با مسئولیت  نشینیحاشیهکارگرنه  .است شدهمعرفی

 به عهده دارد.اجتماعی ن اعتیاد معاننت اجتماعی  هایآسیباش  راستا با همکاری دبیرخانه کارگرنه پیشگیری از در را 

 وظایف. 2 -1-4-6

  نشینیحاشیه هایآسیب ن کنتر  کاه ملی ن راهکارهای  هاسیاستبررسی  .1

  شتدر نزارت بهدا نشینیحاشیه هایآسیبتدنش  برنامه جامع پیشگیری ن کنتر   .2

 نشزینی حاشزیه  هایآسیبمرتبط با حوزه کنتر  ن کاه   هایفعالیتن هماهنگی در  هاهمکاری هایزمینهبررسی  .3

 ن نهادهای عضو کارگرنه هاسازمان، هاساشر دستگاه

عضزو  ن نهادهزای   هزای سازمان، هادستگاهدر طالق  مرتبط با حوزه کنتر  ن کاه  هایفعالیتن  هابرنامهبررسی  .4

 هاانلوشتبر اسا  ضرنرت ن  کشوراجتماعی ن اعتیاد  هایآسیبیشگیری از ستاد پ

 کاری کارشناسی ن تخصصی حسب ضرنرت هایکمیتهتشکیل  .5

 بر اسا  موازش  علمی ن تجار  اجراشی نشینیحاشیه هایآسیبمداخالت حوزه پیشگیری از  بندیانلوشت .6

همکزاری ن   بزا  نشزینی حاشزیه  هزای آسزیب  تزر  ن کزاه   کن ایمنطقهملی ن  ایمداخله هایمد تدنش  ن اجرای  .7

 اجتماعی ن اعتیاد نزارت بهداشت، درمان ن آموزش پاشکی هایپیشگیری از آسیبدبیرخانه کارگرنه هماهنگی 

 نشینیحاشیه هایکاه  آسیبهای پژنهشی در زمینه تدنش  ن فراخوان انلوشت .8

 در نزارت بهداشت نشینیحاشیه با آسیب های اجتماعیهای اجراشی برای مقابله ها ن فعالیتپاش  برنامه .3

 نزارت بهداشت، درمان ن آموزش پاشکی نشینیحاشیه هایآسیبارزشابی اثربخشی مداخالت حوزه پیشگیری از  .15

اری، ذگز ن خیزرش  در سیاسزت  مردمزی   هزای تشزکل ن  نهزاد مزردم  هزای سزازمان استفاده از ظرفیت  سازینهادشنه .11

 نشینیحاشیه هایآسیبن کنتر  کاه   هایبرنامهپاش  ن ارزشیابی رشای ن اجرا ن برنامه

اجراشی به دبیرخانه کارگرنه پیشزگیری از   هایفعالیتن  هابرنامهای در مورد های دنرهمستندسازی ن ارائه گاارش .12

 های ن اعتیاد نزارت بهداشت، درمان ن آموزش پاشکیآسیب
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 . اعضاء 2 -2-4-6

 همرکا توسعه شبک رئیس 

 مرکا توسعه شبکه معانن 

 مرکا توسعه شبکه کارشناسان  

 شهرسازینزارت راه ن رسمی نماشنده  

 ناجارسمی  نماشند 

 سازمان بهاشستینماشنده رسمی  

 نزارت بهداشتاجتماعی ن اعتیاد  هایآسیبکارگرنه پیشگیری از دبیرخانه نماشنده رسمی  

بزا تصزوشب معاننزت اجتمزاعی نزارت      نشزینی در پدشزدۀ حاشزیه   هایسم شا شبکه  نهادمردم هایسازماننماشنده  

 بهداشت، درمان ن آموزش پاشکی

، انجم  پاشکان اشرانانجم  علمی رنانرسمی انجم  علمی ن تخصصی مرتبط با موضوع کارگرنه )نظیر: نماشنده  

 اشران، انجم  مددکاران اجتماعی اشران ن...(  شناسیجامعهرنانشناسی اشران، انجم  

 ، رنانشزنا ، مزددکار اجتمزاعی(    شزنا  بیآسز ، شنا جامعه، پاشکرنان)نظرانصاحبنفر از اساتید دانشگاه ن  7 

 الزم هایصالحیتناجد  غیررسمی هایسکونتگاهن  نشینیحاشیهحوزه 

ن نهادها ن مراکا علمی، پژنهشی ن دانشگاهی  هاازمانس، هادستگاهتبصره: بنا بر ضرنرت ن دستور جلسات از ساشر  

 .آشدمی عمل بهن حوزنی دعوت 
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 (HIV/AIDS)کنترل ایدز و بیمارهای آمیزشی. کارگروه 6-6-2

بزا   (HIV/AIDS)کزارگرنه کنتزر  اشزدز ن بیمارهزای آمیاشزی      شورای اجتماعی کشور 35با توجه مصوبات جلسه 

اقزدامات   تشزکیل شزد. اشز  کزارگرنه     مسزتقر در معاننزت بهداشزت    ارهای آمیاشزی مرکا کنتر  اشدز ن  بیم مسئولیت

به اجتماعی ن اعتیاد معاننت اجتماعی  هایآسیباش  راستا با همکاری دبیرخانه کارگرنه پیشگیری از  در را یالعادهفوق

  عهده دارد.

 وظایف. 1-3-6-2

در کشور با تأکید بر طرح  (HIV/AIDS)ارهای آمیاشیاشدز ن بیمکنتر  ن کاه   در حوزه  ملی هایسیاستبررسی  .1

 ملی کارتقسیم

 در نزارت بهداشت ( HIV/AIDS)تدنش  برنامه جامع پیشگیری ن کنتر  اشدز ن بیمارهای آمیاشی .2

هزا،  در دستگاه(  HIV/AIDS)های مرتبط با حوزه کنتر  ن کاه  اشدز ن بیمارهای آمیاشیها ن فعالیتبررسی برنامه .3

 هااجتماعی ن اعتیاد کشور بر اسا  ضرنرت ن انلوشت هایآسیبهای ن نهادهای عضو ستاد پیشگیری از سازمان

 آمیاشزی  های مرتبط با حوزه کنتر  ن کزاه  اشزدز ن بیمارهزای   های همکاری ن هماهنگی در فعالیتبررسی زمینه .4

(HIV/AIDS) اجتماعی ن اعتیاد کشور هایآسیبعضو ستاد پیشگیری از ها، سازمان ن نهادهای دستگاه 

 های کاری کارشناسی ن تخصصی حسب ضرنرتتشکیل کمیته .5

بر اسا  موازش  علمی ن تجار   (HIV/AIDS)اشدز ن بیمارهای آمیاشیبندی مداخالت حوزه کنتر  ن کاه  انلوشت .6

 اجراشی

بزا   (HIV/AIDS)شزی اشزدز ن بیمارهزای آمیا  کنتر  ن کزاه    ایمنطقهملی ن  ایمداخله هایمد تدنش  ن اجرای  .7

های اجتماعی ن اعتیاد نزارت بهداشزت، درمزان ن آمزوزش    همکاری ن هماهنگی دبیرخانه کارگرنه پیشگیری از آسیب

 پاشکی

 (HIV/AIDS)های پژنهشی در زمینه کاه  ن کنتر  اشدز ن بیمارهای آمیاشیتدنش  ن فراخوان انلوشت .8

 در نزارت بهداشت (HIV/AIDS)دز ن بیمارهای آمیاشیاشبا  مرتبطهای اجراشی ها ن فعالیتپاش  برنامه .3

نزارت بهداشزت، درمزان ن    (HIV/AIDSاشزدز ن بیمارهزای آمیاشزی)   ارزشابی اثربخشی مداخالت حوزه پیشگیری از  .15

 آموزش پاشکی

ی رشااری، برنامهذگهای مردمی ن خیرش  در سیاستنهاد ن تشکلهای مردماستفاده از ظرفیت سازمان سازینهادشنه .11

 (HIV/AIDS)اشدز ن بیمارهای آمیاشیکاه  ن کنتر   هایبرنامهن اجرا ن پاش  ن ارزشیابی 

اجراشی به دبیرخانزه کزارگرنه پیشزگیری از     هایفعالیتن  هابرنامهای در مورد های دنرهمستندسازی ن ارائه گاارش .12

 های ن اعتیاد نزارت بهداشت، درمان ن آموزش پاشکیآسیب
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 . اعضاء 2-3-6-2

 رئیس مرکا کنتر  اشدز ن  بیمارهای آمیاشی 

 مرکا کنتر  اشدز ن  بیمارهای آمیاشی معانن  

 مرکا کنتر  اشدز ن  بیمارهای آمیاشیکارشناسان  

 معاننت اجتماعی ن پیشگیری از نقوع جرم قوه قضائیهرسمی نماشنده  

 سازمان بهاشستینماشنده رسمی  

 های اجتماعی ن اعتیاد نزارت بهداشتاز آسیب دبیرخانه کارگرنه پیشگیرینماشنده رسمی  

با تصوشب معاننت اجتماعی  کنتر  اشدز ن بیمارهای آمیاشیحوزه  هایسم شا شبکه  نهادمردم هایسازماننماشنده  

 ، درمان ن آموزش پاشکینزارت بهداشت

، رنانشزنا ، مزددکار   شزنا  بیآس، شنا جامعه، پاشکرنان) نظرانصاحبمحققی  ن نفر از اساتید دانشگاه ن  7 

 های الزمکشور ناجد صالحیت کنتر  اشدز ن بیمارهای آمیاشیحوزه  اجتماعی( 

، انجم  پاشکان اشرانانجم  علمی رنانرسمی انجم  علمی ن تخصصی مرتبط با موضوع کارگرنه )نظیر: نماشنده  

 اشران، انجم  مددکاران اجتماعی اشران ن...(  شناسیجامعهرنانشناسی اشران، انجم  

ن نهادها ن مراکا علمی، پژنهشی ن دانشگاهی  هاسازمان، هادستگاهتبصره: بنا بر ضرنرت ن دستور جلسات از ساشر  

 .آشدمی عمل بهن حوزنی دعوت 

 ت.اس شدهارائه( 1فرم پیوستی شماره) های تخصصیراهنمای برگااری جلسات کارگرنه :2تبصره 
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دبیرخانزه کزارگرنه    ذشزل  نزارت بهداشزت  تخصصزی  هزای کزارگرنه ملزی   کارتقسیمبر طرح  تأکید*دستورالعمل اجراشی با 

 اجتماعی ن اعتیاد نزارت بهداشت، درمان ن آموزش پاشکی هایآسیبپیشگیری از 

 توسطهای مربوطه ی معاننتهای تخصصی نزارت بهداشت پس از معرفی ن پیشنهاد نامبردگان از سواحکام رئیس کارگرنه .1

توسزط  نیزا  احکزام اعضزاء    گزردد. های اجتماعی نزارت بهداشت صادر میمعانن اجتماعی ن رئیس ستاد پیشگیری از آسیب

 کارگرنه مستقر خواهد بود. معانندر محل ادارات تخصصی رئیس/  هاکارگرنهرئیس کارگرنه صادر خواهد شد. 

کزار ملزی کزه    های تخصصی با  اسزتناد بزه طزرح تقسزیم    ای انتخا  رئیس کارگرنههای نزارت بهداشت برتبصره: معاننت

 معاننت اجتماعی نزارت بهداشت بیشتر ارتباط را دارد برای تسهیل فراشند اقدامات همفکری نماشند. 

واهزد  آرای حاضزرش  معتبزر خ   دنسوم، با حداقل نص  اعضاء تشکیل ن مصوبات آن با کسب بارشک هرماهجلسات کارگرنه  .2

 بود

 گرددمیرئیس کارگرنه تشکیل  تائیدکارگرنه در صورت ضرنرت بنا به پیشنهاد اعضاء ن  العادهفوق: جلسه 1تبصره  .3

 کنندهشرکتآن دستگاه، سازمان ن نهاد شا مافوق نی اختصاص داشته ن اعضا جلسات به نماشنده رسمی  رأی: حق 2تبصره  .4

 اهد داشت. نخو رأیاز طرف نماشنده ثابت، حق 

 جلساتصورت. همچنی  شودمیرنز کاری قبل از جلسه برای اعضاء ارسا   5جلسات عادی حداقل شک هفته شا  نامهدعوت .5

 رئیس کارگرنه ارسا  خواهد شد. یضامن مصوبات کارگرنه، با ا

به دبیرخانه  بارشک ماهر سهای هدنره صورتبهکارگرنه  هایفعالیتاز کلیه مکاتبات ن همچنی  گاارش اقدامات ن  اینسخه .6

 نزارت بهداشت ارسا  خواهد شد.  های اجتماعی ن اعتیادیبآسپیشگیری از  کارگرنه

های پس از تائید رئیس ستاد پیشگیری از آسیبتصمیمات کارگرنه در خصوص نحوه عملیاتی سازی مصوبات ابالغی ستاد،  .7

 خواهد بود. االجراالزم مقرراتنهادهای عضو طبق قوانی  ن  ن هاسازمان، هادستگاهبرای اجتماعی نزارت بهداشت 

کارشناسی، تهیه طرح ن ... از بی  اعضای کارگرنه نسبت بزه   هایبررسیرئیس کارگرنه برای  تائیدبا  تواندمیدبیر کارگرنه  .8

 موضوع اقدام نماشد. تناسببهکاری  هایکمیتهاشجاد 

ن اعتیزاد حسزب درخواسزت آن     های اجتماعزیآسزیب ازپیشزگیری جلسه ستاد  کارگرنه، در هایفعالیتگاارش اقدامات ن  .3

 ارائه خواهد شد شا درخواست دبیرخانه توسط رئیس کارگرنه

ن اعتیزاد نزارت   هزای اجتماعززی  آسزیب ازپیشزگیری منظم در جلسات ستاد  طور موظ  است به هاکارگرنهرئیس شا مدشر  .15

 شرکت نماشند.بهداشت 
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 : مشورتی -علمیکمیته و اعضای ایف ظو . 7-2

در ن  کندیمن تصمیم سازی به دبیرخانه کمک  یریگمیتصمبازنی مشورتی در خصوص  عنوانبهمشورتی علمی کمیته 

. اعضزای کمیتزه مشزورتی از بزی  افزراد      کنزد یممرتبط با دبیرخانه هم کمک مشورتی  یهاحوزهصورت درخواست به ساشر 

، رنانشزنا ، مزددکار   اجتمزاعی  شزنا  بیآسز ، شزنا  جامعه، پاشکرنان یهارشتهاز ) اجتماعی در حیطه علوم نظرصاحب

 .گرددیم( انتخا  حوزنیمتخصصی  علوم ، علوم ارتباطات، رفاه اجتماعی، اجتماعی

 وظایف . 1-7-2

   اجتماعی هایآسیبملی کاه  ن کنتر   یهااستیسهمکاری ن مشارکت علمی در تدنش 

 اجتماعی هایآسیبکاه  ن کنتر  جامع ت علمی در تدنش  برنامه همکاری ن مشارک 

  اجتماعی هایآسیبدر حوزه  یامنطقهملی ن  یهابرنامهارائه مشورت ن همکاری در پاش  ن ارزشیابی 

  اجتماعی هایآسیبمعاننت اجتماعی در حوزه  هاتشمأمورعلمی در حوزه ساشر  یهامشورتارائه 

  اجتماعی هایآسیبنظری مرتبط با حوزه کاه  ن کنتر   یهاپژنه انجام  منظورهبعلمی  یهامشورتارائه 

  هایآسیبن پاشلوت مرتبط با حوزه کاه  ن کنتر   یامداخله یهاپژنه انجام  منظوربهعلمی  یهامشورتارائه 

 اجتماعی

  علوم پاشکی در حوزه  یهااهدانشگهمکاری ن مشارکت در تدنش  محتوای آموزشی برای کارشناسان معاننت اجتماعی

 اجتماعی هایآسیب

  اجتماعی هایآسیبهمکاری ن مشارکت در تدنش  محتوای آموزشی برای عموم جامعه در حوزه پیشگیری ن مقابله با 

  ن... ها شهماتخصصی،  یهاکارگاه، پانل تخصصیمشارکت ن همفکری در برگااری 
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 علوم پزشکی کشور هایدانشگاه ی و اعتیادهای اجتماعپیشگیری از آسیب کارگروه. 8-2

علوم پاشکی کشور  یهادانشگاهدانشگاه مستقر در معاننت اجتماعی  اجتماعی ن اعتیاد هاییبآسپیشگیری از کارگرنه  

ن  یامزور اجتمزاع  کارشزنا    ن دبیزر  عنزوان بزه رئیس دبیرخانه، معانن اجتماعی دانشگاه  عنوانبهاست. رئیس دانشگاه 

 است. ن امور اداری دبیرخانه  هایهماهنگمسئو  انجام  اجتماعی سالمت معاننت هایآسیب

 عبارتند از: دانشگاه  اجتماعی ن اعتیاد هاییبآساز پیشگیری کارگرنه  عمدهنظاش  

 اجتماعی شاشع در منطقه هایآسیبمحدنده تحت پوش  دانشگاه از نظر  هایشتانلوارزشابی نضعیت ن تعیی   .1

 تأکیداجتماعی با  هایآسیبدر راستای  ارتقاء سالمت رنانی ن اجتماعی ن پیشگیری از  ایمنطقه گذاریسیاست .2

 اجتماعی هایآسیبملی کنتر  ن کاه   کارتقسیمبر طرح 

در راستای ارتقاء سالمت رنانی ن اجتماعی ن پیشگیری از ن بومی  مؤثرن پیشنهاد مداخالت  ایمنطقه رشایبرنامه .3

 اجتماعی هایآسیبملی کنتر  ن کاه   کارتقسیمبر طرح  تأکیداعی با اجتم هایآسیب

استان  هایدستگاهبا ساشر سازمانی سازمانی ن برننها ن اقدامات درننها، فعالیتسازی برنامههمکاری ن هماهنگ .4

 اجتماعی  هایآسیبدر حیطه  تحت پوش  هایشهرستانن 

 آسیب اجتماعی  هایحوزهدر  گاهدانشاجراشی  هایبرنامهپاش  ن ارزشیابی  .5

 آسیب اجتماعی  هایحوزهدر  جاری هایبرنامهن عملکرد  نریبهرهمستندسازی ن ارائه گاارش  .6

 

 کارگرنه دانشگاهی انجام اقدامات زشر را نیا به شکل مستمر بر عهده دارد: الذکرفوقعالنه بر نظاش  عمده ن اصلی 

بررسی ن مداخله در  منظوربهبع  بومی منطقه تحت پوش  دانشگاه علوم پاشکی ها ن منای ظرفیتریکارگبهشناساشی ن  .1

 های اجتماعی آسیب

 یهزا کزارگرنه نزارت بهداشزت ن   اعتیزاد  ن اجتمزاعی  هزای آسزیب  از پیشگیری از دبیرخانه شدهابالغی هابرنامهاجرای  .2

 تخصصی آن

 های کارشناسی ن تخصصی حسب ضرنرتتشکیل کمیته .3

 تحت پوش  یامنطقهاجتماعی  هایآسیبهای پژنهشی در زمینه ان انلوشتتدنش  ن فراخو .4

اجتماعی  هایآسیبدر حوزه پیشگیری از آن دسته از  هادستگاهن  هاسازمانن پیگیری فعا  اقدامات ساشر  یطلبتشحما .5

 ملی مسئولیت اصلی آن به نزارت بهداشت محو  شده است. کارمیتقسکه طبق طرح 
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 : دانشگاههای اجتماعی کارگروه پیشگیری از آسیب بتثا اعضای* 

 (کارگرنه)رئیس  رشاست دانشگاه 

 (کارگرنه دبیرمعانن اجتماعی دانشگاه ) 

 (کارگرنهسالمت )کارشنا   هایآسیبکارشنا  امور اجتماعی ن  

 معانن بهداشتی دانشگاه  

 معانن درمان دانشگاه 

 معانن دانشجوشی فرهنگی دانشگاه 

 معاننت بهداشتی دانشگاه هایماریبیمدشر گرنه  

 کارشنا  مسئو  سالمت رنان دانشگاه 

 مدشر گرنه سالمت خانواده ن جمعیت ن مدار  معاننت بهداشتی دانشگاه 

 کارشنا  مسئو  آموزش بهداشت ن ارتقاء سالمت دانشگاه 

 مسئو  ناحد شا رابط مددکاری اجتماعی دانشگاه 

 رئیس حراست دانشگاه 

 استان / شهرستانسمی بهاشستی رنماشنده  

 استانداری / فرمانداری رسمینماشنده   

 رسمی فرماندهی نیرنی انتظامی استان / شهرستاننماشنده  

 در استان/ شهرستانستاد مبارزه با مواد مخدر رسمی نماشنده  

 / شهرستان دادگستری استانرسمی نماشنده  

 مرکا استان / شهرستانشهرداری ی رسمنماشنده  

رئزیس   تائیددانشگاه ن معاننت اجتماعی پیشنهاد با اجتماعی  هایآسیبفعا  در  نهادمردم هایسازمان گاننماشند 

 دانشگاه 

، انجم  پاشکان اشرانانجم  علمی رنانرسمی انجم  علمی ن تخصصی مرتبط با موضوع کارگرنه )نظیر: نماشنده  

 اشران، انجم  مددکاران اجتماعی اشران ن...(  شناسیجامعهی اشران، انجم  رنانشناس

، رنانشزنا ،  شزنا  بیآسز ، شزنا  جامعزه ، پاشکرنان) نظرانصاحبن  عضای هیات علمی ن محققی نفر از ا 6 

 الزم هایصالحیتناجد  های اجتماعیآسیبحوزه مددکار اجتماعی( 

ن نهادها ن مراکا علمی، پژنهشی ن دانشگاهی  هاسازمان، هادستگاهز ساشر تبصره: بنا بر ضرنرت ن دستور جلسات ا 

 .آشدمی عمل بهن حوزنی دعوت 
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 اعتیاد و اجتماعی یهابیآس از پیشگیری کارگروه دبیرخانه فرایندهای .3 فصل

 مقدمه . 1-3

ظرفیزت   که بتواند بر تمززام است  یاشبکهمدشرشت هر برنامه تحولی، نیازمند ساختاری پوشا، مشارکتی، فراگیر ن 

 ازپیشزگیری  کزارگرنه  دبیرخانزه   یهابرنامهتالش شده است در طراحی  رنش ازاشود.  مادی ن انسانی سازمان متمرکا

، استفاده گردد. با یرددر برگ، از ساختاری شکشارچه ن منسجم که مشارکت تمامی ذشنفعان را اجتماعی ن اعتیاد هاییبآس

، گزذاری یاسزت سمزرتبط آن فراشنزدهای اجراشزی اشز  سزند در چنزد بخز          یهزا بخز  انه ن به نظاش  دبیرخ توجه

، پزاش  ن ارزشزیابی ن مستندسزازی تنظزیم     یسزازمان بزرنن ن  یسزازمان درنن یسزاز هماهنگ، همکاری ن شایربرنامه

 :گرددیم

 

 گذاریسیاست. 2-3

 (موضوع تعیین.  در دستور کار قرار گرفتن )1-2-3

گیرند به اجتماعی ن اعتیاد قرار می هاییبآسستاد پیشگیری از  دستور کارتهیه موضوعاتی که در دبیرخانه برای 

  :کندهای ذشل عمل میرنش

مختلز ، حراسزت نزارت    هزا معاننزت ) سزازمان  ناحدهای مختل  درنن  هایگاارشدبیرخانه برای تعیی  موضوع از  -ال 

ای در حا  اجزرا ن  دنره هایبرنامهمربوط به ارزشیابی  هایگاارشدر طو  سا   در اش  راستا کندمیاستفاده بهداشت ن ...( 

اجتمزاعی   هزای معاننتاجتماعی منطقه تحت پوش )بومی( از ناحدهای امور اجتماعی،  هایآسیب بندیانلوشتشناساشی ن 

 . شودمیعلوم پاشکی درشافت  هایدانشگاه

 ملزی  کزار تقسزیم بزر طزرح    تأکیزد اجتمزاعی بزا    هایآسیبدر حیطه  نزارت بهداشت 14تخصصی هایکارگرنهتمامی  - 

ن نظزرات تخصصزی اعضزای     هزا پزژنه  دار را بر اسا  بررسی اطالعات ن شواهد حاصزل از  مهم  ن انلوشت هایموضوع

خانزه  اجتمزاعی ن اعتیزاد بزه دبیر    هایآسیبن جهت طرح در ستاد پیشگیری از  کنندمی... در طی جلسات تعیی   کارگرنه ن

 .کنندمیارسا  

 آرای حاضرش  معتبر خواهد بود. دنسومبا حداقل نص  اعضا تشکیل ن مصوبات آن با کسب  بارشک هرماه: جلسه کارگرنه 1تبصره

 سزاشر  ن، شورای اجتماعی کشزور  اجتماعی هایآسیبستاد پیشگیری از  عضو اجراشی هایهای رسیده از دستگاهگاارش -د

 گیرند. کار قرار می دستور به نرند موضوع مبنای خدمات ن... کنندگانارائهها، نظر ردم شا رسانهذشنفعان، اعالم نظر م

. اسزت  شزده گرفتزه  نظزر  در« مسئلهکاربرگ بیان »شده، فرمی تحت عنوان اعالم مسائلبرای مستند نمودن رنند : 2تبصره

های مختلفی از داخل شزا  سوی گرنه از اجتماعیآسیب سالمت اجتماعی ن پیشگیری امکان اعالم مسائل مرتبط با  ازآنجاکه

 شزده طراحزی ای ساده خارج نظام سالمت ن شا نزارت بهداشت، درمان ن آموزش پاشکی نجود دارد، کاربرگ مذکور به شیوه

                                                           
شزده اسزت.   سزتگاه اصزلی معرفزی   عنزوان د گردد چون نزارت بهداشت در دن آسیب اجتمزاعی بزه  های تخصصی درشافت میهای پیشنهادی از کارگرنهبیشتر موضوع 14

هزای اجتمزاعی   آسیب ازهمچنی  اش  آمادگی نجود دارد هر دستگاه دشگر بر اسا  فرمت پیشنهادی، موضوع درخواستی خود را جهت بررسی ن طرح در ستاد پیشگیری 
 ن اعتیاد به دبیرخانه ارسا  کند.
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 .(2)فرم پیوسزتی شزماره   اسزت «پیشزنهاددهنده مرجزع  »ای از مساله از دشدگاه که تنها شامل توصی  ساده ایگونهبهاست. 

کزاربرگ   .شزود  ثبزت  اطالعزاتی  بانک شک درنن در مسائل تمامی است الزم ،شده کارشناسی مسائل دهیسازمان منظوربه

 .گیردمیاجتماعی قرار  هایآسیبجلسات آتی ستاد  یبرنامههای فوق پس از تاشید توسط رئیس کارگرنه در 

 تدوین سیاست.  2-2-3

 اجتمزاعی ن اعتیزاد، بسزته    هزای آسیب ازستاد پیشگیری  کار دستورها در پس از تعیی  موضوعات ن قرار گرفت  آن

موضوع، ستاد نسزبت   هر با رابطه در قوی ن معتبر شواهد پشتوانه با موفق اجراشی راهکارهای نجود ن موضوع فورشتبه

م ستاد بر اسا  دن  کند. نحوه اقدااقدام می (سرشع مسیر) «شواهد خالصه»ن شا تدنش  « نامهسیاست»به سفارش تدنش 

 .است شدهدادهنشان  3-1در چهار موقعیت متفانت در جدن  « میاان نجود شواهد»ن « میاان فورشت»متغیر 

 سازی بر اسا  فورشت موضوع ن نجود شواهد معتبر. شواهد مورداستفاده در تصمیم3-51 جدن 

 ندارد  وجود مشخص حلراه یبرا معتبر شواهد

 

     شواهد            دارد  وجود مشخص حلراه یبرا معتبر واهدش

  یفور

 دارد  یفور شواهد خنصه نررات اجماع

 ندارد  یفور نامهسیاس  پژوهش

 

 نامه تدوین سیاست . 1-2-2-3

 موردتوافزق  شود که شواهد کافی برای اثبات اثربخشی شک راهکار مشزخص ن نامه در رابطه با موضوعاتی تدنش  میسیاست

همه ذشنفعان نجود نداشته ن الزم است با مراجعه به دان  ن تجربه جهانی ن با استناد به مطالعات متاآنالیا موجود ن در دسزتر ،  

نامه تنظیم شوند. هدف ای کشور شناساشی ن در چارچو  سیاستهای زمینهگستره راهکارهای اثربخ  ن البته متناسب با نشژگی

ترش  سیاست اجراشزی از  اندرکار تدنش  مصوبات در انتخا  متناسبگذاران ن ذشنفعان دستنامه کمک به سیاستاز تدنش  سیاست

 میان راهکارهای موجود به پشتوانه شواهد ن مستندات معتبر ن موثق است. 

 نامه به شرح زشر است:مراحل تدنش  سیاست

 نامه(،سفارش تدنش  سیاستنامه )کننده سیاستبا تدنش  نامهتفاهمبست  قرارداد/  .1

 مربوطه ن در صورت ضرنرت ستاد، مشورتینامه ن تیم همکار توسط ناحد/کمیته کننده سیاستتوجیه ن آموزش تدنش  .2

 نوشس سند سیاست توسط طرف قرارداد، تدنش  ن ارائه پی  .3

 ،مربوطه ن ستاد مشورتیدر ناحد/کمیته  شدهتدنش نامه نوشس سیاستبررسی پی  .4

بنزدی ن اعمزا  نظزرات ذشنفعزان در     ، جمزع نامه ن راهکارهای پیشنهادی در کارگرنه تخصصی مزرتبط سیاستبررسی  .5

مشزورتی   های اجراشی توسط کمیتزه نوشس سیاستنامه، آماده کردن پی در سیاست پیشنهادشدههای حلخصوص راه

  ،گذارهای سیاستمربوطه با کمک ن نظارت دبیرخانه برای طرح در کانون
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گذار توسط سیاست هاینامه نهاشی در دستور جلسه کانونهای اجراشی به انضمام سیاستنوشس سیاستار دادن پی قر .6

 دبیرخانه.

 تدوین خالصه شواهد. 2-2-2-3

 نهادهای ن شا شود گیریتصمیم موضوعی مورد در سرعتبه است الزم موضوع مشخص بوده ن هایحلراهدر مواردی که 

نامه از فرمت سیاست جایبه اند،منتشر کرده خصوصدراش  معتبری شواهد سازمان جهانی بهداشت مانند لیالملبی  حاکمیتی

 علمی معتبر بومینماشد، نجود شواهد شود. نکته مهم دشگر که تدنش  خالصه شواهد را الاامی میخالصه شواهد استفاده می

 .موردتوافق است  هایحلراهمبنی بر اثربخ  بودن 

 هاسیاست پیشنهاد و شواهد بررسی. 3-2-2-3

شا ناحد فنی مسئو  نظیفه دارد نظر کارشناسی خود را در مورد  مشورتینامه شا خالصه شواهد کمیته پس از تدنش  سیاست

 تدنش  نماشد. دستورالعملهای اجراشی را مطابق های پیشنهادی اعالم ن مت  سیاستحلمستندات ن راه

 شوند.های تخصصی بررسی میشا خالصه شواهد( در جلسات کارگرنه نامهسیاستستندات آن )های اجراشی ن مسیاست

رنز از درشافزت مزوارد    15حزداکثر بعزد از    ،نوشس مصوبات پیشزنهادی نامه ن پی بررسی سیاست منظوربهجلسات کارگرنه 

گیری در رابطه با موضوعی خزاص( نیزا   صمیمالعاده )به علت فورشت ت. ضم  آنکه برگااری جلسات فوقشود تشکیل بررسیقابل

 مجاز خواهد بود. 

 های اجراییانتخاب و تصویب سیاست .3-2-3

-، پس از بررسی سیاستهاکانون. اش  گرددمیمرتبط با موضوع ارسا   گذارهای سیاستکانونبه  شدهتدنش مستندات سیاسی 

، نظر خود را مبنی بر تصوشب، رد، شا اصالح مت  مصوبات شدهرائهاهای اجراشی نوشس ابالغیه سیاستنامه نهاشی ن مت  پی 

مسئو  پیگیری اقدامات بعدی، متناسب با نظر «  اجتماعی ن اعتیاد هایآسیبدبیرخانه کارگرنه پیشگیری از »د. نداراعالم می

 خواهد بود.  شدهاعالم

 یزیربرنامه. 3-3

 :گیردمیاقدامات ذشل صورت  رشایبرنامهبرای 

اجتمزاعی ن اعتیزاد،    هایآسیبشده در ستاد پیشگیری از  ن تصمیمات مصو  هاسیاستتخصصی در راستای  هایکارگرنه .1

 .کنندمین آنرا به ستاد جهت تصوشب نهاشی اعالم  نماشندمیعملیاتی اقدام ن شا همکاری  رشایبرنامهنسبت 

اجتمزاعی   هایمعاننتناحد امور اجتماعی می ن ابالغ آن به خدمتی با همکاری مراکا عل هایبستهتهیه دبیرخانه نسبت به  .2

 .کندمیاقدام  ی علوم پاشکیهادانشگاه

توسزط   شزده شناسزاشی بزومی   هزای ظرفیزت از  تواندمیکارگرنه تخصصی در کشور،  هابرنامهن اجرای  رشایبرنامه منظوربه .3

 .شکی استفاده کندعلوم پا هایدانشگاهاجتماعی  هایمعاننتناحدهای امور اجتماعی 
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  یسازمانبرونو  یسازماندرون یسازهماهنگهمکاری و . 4-3

  هزم ارز شزاغل در معاننزت    سطح ملزی ن همکزاران   در  اجتماعی هاییبآسدبیرخانه پیشگیری از در حا  حاضر

 علوم پاشکی جاشگاه ستادی داشزته ن فاقزد بازنهزای اجرائزی ن عملیزاتی در سزطوح شهرسزتان ن        یهادانشگاه

 . باشندیم ناحدهای ارائه خدمت

  پزی    هزا سزا  ستاد ن دبیرخانه بسته به موضزوع از   هاییتفعالن  هابرنامهاجتماعی هدف  هاییبآسهر شک از

علوم پاشکی  یهادانشگاهزشرمجموعه نزارت بهداشت ن  یهامعاننتمختلفی از ساشر  یهابخ توسط ادارات ن 

 کل ن شرح نظاش  مشخص ن معی  است. ترنن دارای برنامه ن پ شدهیممدشرشت 

  هزا از نرند  نزارت ن دانشگاهاجتماعی ن اعتیاد  هاییبآسشاغل در دبیرخانه پیشگیری از ضرنری است همکاران

 .کنند یاپرهن موازی کاری تخصصی ن فنی  اقداماتبه 

 استخراج نواقص ن  مسئو  برنامه ن با دشدگاه ن نگاهی فراتر از نگاه فنی اداراتانجام تحلیلی جامع  نق  دبیرخانه

عدم توجه به لانم همکزاری ن همزاهنگی   ن  هایبآسبه اش   یبعدتکل نگاه که به دلیاست  شیهاچال موانع ن 

 اتفاق افتاده است. اجتماعی  هاییبآستوسعه در امر پیشگیری ن مقابله با  یهابخ تمام 

  ن  یسزازمان برنندرنن ن مختل   یهابخ بی   شیافااهمبر  اجتماعی با تمرکا هاییبآسدبیرخانه پیشگیری از

ن مسزئولی  عزالی اجرائزی در سزطوح ملزی، اسزتانی ن شهرسزتانی         سوشکتوجیه ن هداشت مسئولی  دانشگاه از 

ن پیشزگیری را در   یامقابلزه از سوی دشگر سطح مطالبه گری برای انجام اقزدامات   )استانداران، فرمانداران ن ...(

ساشر سطوح اجرائی ن نظارتی عالی کشور ن در سطح دانشگاهی از معاننت به بهداشت نزارت  سطحاز  سطح ملی

 انتقا  ن ارتقاء دهد.رشاست دانشگاه ن استاندار ن فرماندار  اجتماعی به

   ی خدمتی در حیطه یهابستهن  هادستورالعمل، هابرنامهبدشهی است ادارات مسئو  کمافی السابق مسئو  تدنش

هزا  در سزطح دانشزگاه   هزا آنملی ن ناحدها ن ادارات زشرمجموعه تخصصی های تخصصی خود در قالب کارگرنه

 خواهند بود.

 یسازمانبرون یسازهماهنگهماهنگی و  . 1-4-3

 :شودیماقدامات زشر انجام  یسازمانبرننبرای هماهنگی 

o انتقزا   از طرشزق   سزازی آگاهتحت پوش  ن  هایشهرستان ان ن فرماندارانبرقراری ارتباط تنگاتنگ با استاندار

بزا   هزا آناز  طلبزی شزت حمان  اجتماعی به اششزان  هاییبآسادارات تخصصی در خصوص  اطالعات درشافتی از

   ذشربط ایهن دستگاه هاسازمانساشر  با بی  بخشیمشخص ی برنامه ن نقشه همکاری ارائه

o  مزرتبط بزا سزالمت در سزاشر      اجتماعی هایآسیبدر حوزه ذ ن نفو فکر، اشدهصاحبشناساشی افراد متخصص ن

 هزای کمیتهبا اششان در قالب دعوت ن شرکت در جلسات  فکریهمها ن کسب نظرات آنها ن مشورت ن دستگاه

 ن اقدامات. هابرنامهبه اششان در خصوص مصوبات ن  رسانیاطالعمشورتی ن 

o یهزا گزرنه ن  اجتمزاعی ن اعتیزاد   هزای یبآس ازپیشگیری  ستادبرای اعضای  جلسات دستورنامه ن ارسا  دعوت 

 خارج از نزارت بهداشت مشورتی
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o  اجتماعی ن اعتیاد هایآسیب ازستاد پیشگیری  سازمانیبرننارسا  مت  نهاشی مصوبات به اعضای 

o  ه اجتماعی ن اعتیاد موظ  است حداکثر ظرف مدت شک هفته نسبت ب هایآسیب ازدبیرخانه کارگرنه پیشگیری

 نماشد. اقدام های عضو ارسا  به دستگاه منظوربهن مصوبات نهاشی  جلسهصورتتهیه مت  

 

 

 یسازماندرون یسازهماهنگهماهنگی و . 2-4-3

 :شودیماقدامات زشر انجام  یسازماندرننبرای هماهنگی 

o  اد  نظر ن جلب مشارکت فنی ن اجتماعی به منظور تب هاآسیبن ادارات مرتبط با  هامعاننتارتباط مستمر با ساشر

 اجرائی ساشر بخ  های درنن سازمان در اجرای برنامه ها ن استفاده از تمامی پتانسیل های موجود سازمان 

o   هزای یمتز ن  اجتمزاعی ن اعتیزاد   هزای آسزیب از پیشگیری  برای اعضای ستاد جلسات دستورنامه ن دعوتارسا 

 شک هفته قبل از رنز جلسهحداقل  تخصصی نزارت بهداشت هایکارگرنهن  مشورتی

o  پزی  از برگزااری   جلسزه صزورت اجتماعی ن اعتیاد بر اسا   هایآسیبمسئو  دبیرخانه کارگرنه پیشگیری از ،

 کند. جلسه اقدام می کار دستورجلسه آتی، نسبت به تعیی  

o مربوطزه، نسزبت بزه     علوم پاشکی متولی اجرای مصوبه هایدانشگاهاجتماعی  هایمعاننتجتماعی، ا ناحد امور

 .کنداجرای برنامه بر اسا  ابالغ دبیرخانه اقدام 

 

 پایش و ارزشیابی. 5-3

  که در راستای طرح تقسیم کزار ملزی بزر عهزده نزارت بهداشزت      اجراشی  هایاقدامات ن برنامه ن ارزشیابی پاش

از جمله نظاش  دستگاه متبوع منعقده  هاینامهتفاهمات شورای اجتماعی کشور شا مصوبن شا بر اسا   شده گذشته

هزای تخصصزی نزارت   در کارگرنه شدهطراحین استانداردهای ابالغی شا  هاشاخصبا استفاده از ، شودیمشمرده 

 بهداشت

  که باشزد در   اجتماعی ن اعتیاد هاییبآس ازپیشگیری  ستاد اجراشی مصو  هایرنامهاقدامات ن ب ن ارزشیابی پاش

ن  هزا شزاخص درنن شزا بیزرنن نزارت بهداشزت انجزام شزوند بزا اسزتفاده از         هزای بخ ساشر توسط سطح ملی 

 های تخصصی نزارت بهداشتکارگرنهدر  شدهطراحیاستانداردهای 

  هزای یبآس ازپیشگیری  ستاد مصو  هایاز نضعیت اجرای اقدامات ن برنامه گیریگاارشهماهنگی، پیگیری ن 

هزای علزوم   ح استانی ن شهرستانی توسزط معاننزت اجتمزاعی دانشزگاه    که باشد در سطو نزارتی اجتماعی ن اعتیاد

ن اسزتانداردهای   هزا شزاخص درنن شا بیرنن بخشی دانشگاه انجام شوند بزر اسزا     هایبخ پاشکی ن شا ساشر 

 هزای آسزیب های دانشگاهی پیشگیری از های تخصصی نزارت بهداشت دبیرخانه کارگرنهدر کارگرنه شدهطراحی

 اجتماعی
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 هزای یبآس ازپیشگیری  ستاد مصو  هایاز نضعیت اجرای اقدامات ن برنامه گیریگاارشنگی، پیگیری ن هماه 

هزای علزوم   ها که باشد در سطوح استانی ن شهرستانی توسط معاننت اجتماعی دانشزگاه دانشگاه اجتماعی ن اعتیاد

ن اسزتانداردهای   هزا شزاخص سزا   درنن شا بیرنن بخشی دانشگاه انجام شوند بزر ا  هایبخ پاشکی ن شا ساشر 

 اجتماعی هایآسیبهای دانشگاهی پیشگیری از در دبیرخانه کارگرنه شدهطراحی

  

 هزای شزاخص کلیه اقدامات ن مصوبات، ضرنری است استاندارد اقدامات ن ن ارزشیابی تذکر مهم: با توجه به لانم پاش  

، برای مصوبات ن اقزدامات  هابرنامهارزشیابی اثربخشی  هایشاخص ن ن فراشندها با استانداردها هافعالیتارزشابی انطباق 

ن برای مصوبات ن اقدامات استانی ن شهرستانی توسط کارگرنه دانشگاهی طراحی  های تخصصیکارگرنه توسط نزارتی

 ن اعالم شود.

 است. دهشارائه( 3در فرم پیوستی شماره ) هابرنامه ن ارزشیابی : اطالعات مربوط به پاش 1تبصره 

تخصصزی نزارت   هزای کزارگرنه توسزط   ماهزه ن سزاالنه(  ماهه، شز  )سه ایدنره صورتبهگاارش عملکرد  :2تبصره

)فرم پیوستی شودمیعلوم پاشکی کشور به دبیرخانه ارائه  هایدانشگاهبهداشت ن ناحد امور اجتماعی معاننت اجتماعی 

 (.4شماره

 هاپیشنهادهای تخصصی ن تدنش  بازخورد مناسب حانی ت کارگرنهپاش  در جلسا هایگاارشن ارائه  بندیجمع 

 اصالحی ن ارتقائی برای مجرشان ن دست اندرکاران

 ن پاش  مجدد اقدامات تکمیلی ن اصالحیدانشگاهی  /استانی /دهنده به مجرشان ملیارسا  بازخورد بهنگام ن شاری 

 

 مستندسازی. 6-3

توسط ناحدهای امور اجتماعی معاننزت   مصو  )گاارش پیشرفت کار(  هایبرنامهاجرای ای پیشرفت گاارش دنره .  ارائه1-6-3

 هزای آسزیب دبیرخانه کارگرنه پیشزگیری از  به تخصصی نزارت بهداشت کشور  هایکارگرنهعلوم پاشکی ن سشس  هایدانشگاه

 .  اجتماعی ن اعتیاد

  مزاه   3حزداقل هزر    / دانشزگاهی  نزارتزی  « تماعی ن اعتیزاد اج هایآسیبدبیرخانه کارگرنه پیشگیری ن کنتر  : »1تبصره

را از ناحد )های( مجری درشافزت ن   مصوبات ستاد کشوری / دانشگاهی ن شورای اجتماعی کشوراجرای   گاارش پیشرفت بارشک

 .کندگاارش می ن شورای اجتماعی کشور آن مراتب را به  معاننت اجتماعی نزارت بهداشت اسا  بر

 ضرنرت برحسب هافعالیتتحلیلی از جرشان اقدامات ن  هایگاارشیه ته .  2-6-3

اجتمزاعی ن   هزای یبآس ازستاد پیشگیری  ها، اسناد، اطالعات، مذاکرات ن مصوباتضبط ن نگهداری گاارش .  3-6-3

 توسط دبیرخانه های تخصصی ن ...ن کارگرنه اعتیاد
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 های تخصصیراهنمای برگزاری جلسات کارگروه(1فرم شماره)

 ی که در آن بزا فراشند .باشدیمتخصصی  یهاکارگرنهدر برگااری جلسات  مندنظامشیوه شک گیری از هدف از تدنش  اش  راهنما، بهره

هزای  تغییزر سیاسزت  تزرش  شزواهد، بزه    با استفاده از به هاگرنه افراد نبی   مندنظامن اطالعات ن گفتگوی آگاهانه ن  هاشدهامبادله ن ترکیب 

  برسیم. های جدشدن سیاست هابرنامهشا تصمیمات، موجود 

است که شک شا چندش  بار در طی زمان تکرار  شده ن بزا اشز  هزدف طراحزی      شدهشتهدادشالوگ شک تجربه گرنهی  ،در شکل کلی

از افراد خواسته  . در طو  اش  فرآشندمورد موضوعات اجتماعی بیان کنند های خود را دردشدگاه شافتهسازمانشود تا افراد در فضاشی ام  ن می

کنندگان قائزل  شود فرضیات قبلی خود را کنار گذاشته ن مشتاقانه همکاری کنند ن از تجربیات خود سخ  بگوشند، به حقوق ساشر شرکتمی

، کننزدگان شرکتواملی چون  اشجاد ارتباط ن تسهیل گفتگو بی  ن برای پذشرش ساشر احتماالت آمادگی داشته باشند. چنی  فضاشی از عبوده 

  پذشرد.می یرتأث شدتبهها موضوع بحث، طراحی هوشمندانه ن هداشت بحث

 های تخصصیبرگزاری جلسات کارگروه یهاقدم 

 ارکان برگااری جلسه .1

 موضوع جلسه   .2

 مستندات جهت ارائه در جلسه  .3

 انتخا  افراد جهت حضور در جلسه  .4

 از افراد دعوت .5

 آمادگی جهت برگااری جلسه .6

 برگااری جلسه .7

 بعد از جلسه شدهیهتهمستندات  .8

 ارکان برگزاری جلسه -1

 مسزئو  دارند،  شامل  رئیس، معانن، کارشناسان ن  یتمسئولها ن هماهنگی امور در برگااری نشست یماًمستقارکان برگااری جلسه که 

 :باشدیمهر شک در برگااری جلسات نشست به شرح جدن  زشر  تیمسئولباشند که امور اداری هر کارگرنه می

 شرح وظیفه مسئول

 کارگروه مقامقائمرئیسن 
منابع، بازخورد به کارگرنه در مورد نتاشج جلسات، نظارت بر حس  اجرای  تأمی مدشرشت جلسات، ، اعالم دستور جلسات

 کار

 معاون کارگروه
هزای  ا برای حضور در جلسات، بیان مسئله در جلسه، پیگیزری تشزکیل کمیتزه   ها، پیشنهاد اعضاعالم مسائل ن انلوشت

 فنی، سفارش شا تهیه مستندات مرتبط

 جلساتتهیه صورت ،ساشت رنزرسانیبهبرداری از جلسات، ، نتتوزشع مستندات  ،ها ن مستنداتنامهارسا  دعوت گروه کار دبیر

 

 است.  ذکرشدهبرگااری ن تشکیل جلسه افراد صرفاً در  مسئولیتاست که  ذکرشانشا

 دستور کار  جلسه -2
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اجتماعی تعیی  ن به اعضزاء   هاییبآسدستور کار هر جلسه حداقل شک هفته قبل توسط رئیس کارگرنه با هماهنگی دبیرخانه پیشگیری از 

 .گرددیمارسا  

  مستندات جه  ارائه در جلسه -3

 ن در جلسه توزشع شود عبارتند از:   شدهارسا  نامهدعوتمراه با جهت ارائه در جلسه که الزم است ه مستندات

 پیشی  جلسهصورت .1

 مسائل بندیانلوشتکاربرگ بیان مساله ن  .2

  فعلی  جلسهصورتبا  مرتبطمستندات  .3

 نوشس مصوبات پی  .4

 

  انتخاب افراد جه  حضور در جلسه -4

در  نامهشیوهکه در  هستند ملی کارتقسیمعضو همکار در طرح  هایمانسازهای تخصصی نماشندگان نزارتخانه ن ثابت کارگرنه اعضای

دبیرخانه کزارگرنه   رئیس کارگرنه تخصصی ن مسئو  تائیدن  تشخیص پیشنهاد اعضای کارگرنه ن. بنا به مورد آن توضیحات کامل ارائه شد

 در برخی جلسات کارگرنه مجاز خواهد بود.  الذکراجتماعی ن اعتیاد، شرکت افرادی غیر از اعضای فوق هایآسیبپیشگیری از 

 

 دعوت از افراد -5

اقداماتِ مربوط به هماهنگی قبل از جلسه ن جلوگیری از برنز هر نوع قصزور، مزوارد زشزر مطزابق چزارچو  زمزانی        دهیسازمان منظور

 است: شدهتعرش 

 توضیحات زمان تحویل کار نام مسئول مربوطه عنوان اقدام

  جلسه نامهدعوتتهیه 
 ظهر  12قبل از ساعت 

 قبل هفتهشک 
 

  جلسه قبلتنریم صورت
 شکظهر  12قبل از ساعت 

 قبل هفته
 

ارسال مستندات مربوط به هر جلسه 

 قبلی  و...( جلسهصورت، نامهدعوت)
 

 5 ظهر  12قبل از ساعت 

 رنز قبل
 

  هاتماس دهی گزارشتکمیل فرم 
شک رنز  12قبل از ساعت 

 قبل

ت تا فرم گاارش دهی مطابق الاامی اس

 تکمیل گردد. شدهتعرش در جدن   آنچه

تکثیر مستندات موردنیاز جلسه به 

تعداد اعضای جلسه )متن مصوبه 

 پیشنهادی،....(

 
رنز تا پاشان ساعت اداری 

 قبل
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را در جلسه ارائزه کننزد الزم اسزت     چنانچه فرد شا افرادی قرار است پی  از بحث گرنهی در جلسه سخنرانی کنند شا مستندی از موارد فوق

سخنرانی، فرمت مستندی که باشد ارائه شود ن  زمانمدتن مواردی چون  شدهارسا نامه اششان حداقل شک هفته زندتر از زمان جلسه دعوت

 شادآنری شا ارسا  شود. نامهدعوتالذکر همراه با فرمت اسالشدها ن ساشر نکات الزم

گزردد. اشز  فزرم    ها  به شرح زشر تکمیزل مزی  تما  دهی گاارشها ن حضور مدعوش  در جلسه فرم ارسا  نامه اطالع از منظوربههمچنی  

 گیرد.جهت اطالع رشاست جلسه پی  از جلسه در اختیار اششان قرار می

 ( گذاشته شود. عالمت ) پس از ارسا  مستندات از طرشق فکس در قسمت مربوطه *

با مدعوش  تما  حاصل گردد. ن متعاقباً در قسمت مربوطه در جدن  زشر  بالفاصلهاست  ضرنریپس از ارسا  مستندات از طرشق فکس، **

 ( گذاشته شود. عالمت )

ور شخص مدعو/ نماشنده ان با حض -2ها ن آمیا فکسارسا  موفقیت -1حصو  اطمینان از  منظوربهپس از ارسا  فکس الزم است تا ***

 شده تما  حاصل گردد ن نتاشج آن در قسمت مربوطه در جدن  زشر درج گردد.های تما  ثابت ن شا همراه افراد دعوتشکی از شماره

 آمادگی جه  برگزاری جلسه -6

ن به رشاست جلسه  شدهتکمیللسه تخصصی پی  از ج هایکارگرنه دبیر نسیلهبهزشر  لیستچکآمادگی برای برگااری جلسه  منظوربه

 .گرددمیارائه 

 هاتماس دهی گزارشفرم 

 تارش  جلسه:         /         /    شماره جلسه: 

 ساعت جلسه:                  رنز جلسه:   

 شماره فکس نام ن نام خانوادگی ردش 

 **تماس *فکس

 ***نتیجه تما 

ت انجام شد
با موفقی

 

انجام نشد
  گرفته شد 

تما
  گرفته نشد 

تما
 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        
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 آمادگی برگااری جلسه لیستچک

 توضیحات خیر بله موضوع

    سال  رزرن شده ن با مسئو  سال  هماهنگ  شده است.

    هماهنگ شده است. کنندهشرکتپذشراشی جلسه متناسب با افراد 

    است. شدهتهیهجلسه ن حضور در  نامهدعوتدرشافت  اعالم نفهرست مدعوش  

    است. شدهکنتر جلسه  کامشیوتر ن پرنژکتور ن سیستم صوتی سال 

    است. شدهکنتر امکانات جهت نت برداری شا  ضبط صدا 

    است. شدهتهیهمستندات جلسه جهت توزشع به تعداد الزم 

    است. شدهآمادهبرنامه جلسه ن کاغذ ن قلم به تعداد 

    است. شدهآماده کنندگانشرکت غیا حضورنبرگه 

    است. شدهآمادهاسالشدهای سخنران درشافت شده ن برای نماش  

عنوان جلسه بعدی ن زمان ن مکان آن مشخص بوده ن رشاست جلسه برای اعالم به 

 .باشدمیاز آن مطلع  کنندگانشرکت
   

    سه هماهنگ شده است.خبر از جلعکس ن در صورت لانم با رنابط عمومی جهت تهیه 

 

 برگزاری جلسه -7

دقیقزه در    15 – 15در طزی  رئیس شزا معزانن کزارگرنه   . در هر جلسه در ابتدا باشدمینی  معاننمدشرشت جلسه بر عهده رئیس کارگرنه شا 

بزر اسزا    موضوع بحزث   خود را پیرامون ارائهشود درخواست می سخنراناننماشد. سشس از راستای دستور جلسه موضوع بحث را مطرح می

گفتگزو  بحزث ن  به  موضوع جلسهدر رابطه با  شودمیفرصت داده  کنندهشرکتافراد  کلبه ازآنپسن  انجام بدهند شدهتعیی برنامه از پی  

نظزرات   دیبنز جمع درنهاشتمطرنحه توضیحات خود را ارائه داده ن  سؤاالتبشردازند. در انتهای جلسه سخنران شا رشاست جلسه در پاس  به 

گیرد ن اششان دستور جلسه بعدی، تقسیم نظاش  برای جلسه بعدی ن شا تشکیل کمیته فنزی بزا   توسط رئیس جلسه با رنش اجماع انجام می

 گردد، مستندات الزم در جلسه توزشع مینامهدعوتکند. در صورت عدم ارسا  مستندات همراه با مسئولیت شکی از اعضا را  اعالم می

باشد که  ایگونهبهمسئولی  دارد تا فرص  مناسب برای بیان نررات را برای همگان فراهم آورد و جو جلسه  ریاس  جلسه

 :باشدمیگونه نگرانی نررات خود را بیان نمایند. سایر نکات مهم در برگزاری جلسه به شرح زیر افراد بدون هیچ

 ارائه برنامه جلسه ن اهداف آن ن شیوه هداشت جلسه 

 های عملی ن اجراشی نمودن راهکارها در شراشط بومیراد به بحث درباره جنبههداشت اف 

       استفاده از رنشکرد حل مساله در هداشت جلسه )تباد  اطالعات، بارش افکار، عدم برخزورد شخصزی، لزانم تصزور خزود در

 های ساشر افراد(جاشگاه دشگران، توجه به منافع دشگران، توجه به اجااء منطقی بحث
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 توانند از بیانات دشگران استفاده کنند اما ذکر هوشت ن محل کار آنها ن شا هزر  افراد می» رای رعاشت کامل اش  قانون: تذکر ب

 «در جلسه جاشا نیست کنندگانشرکتشک از 

  هاهحاضرش  در جلسه ن فراهم نمودن فرصت شکسان برای بیان دشدگا تمامیبهتوجه شکسان 

 هاگیری از برنز تعارض ن برخوردهای شخصی بی  آناشجاد تعامل بی  افراد ن پیش 

  جلسه بندیزمانتوجه به 

  بازخورد به حاضرش  در زمینه بکارگیری نتاشج پیشی 

  پرسشنامه از حاضرش   نسیلهبهارزشابی جلسات 

 بعد از جلسه شدهیهتهمستندات  -8

 تخصصی در فضاشی مختص هر جلسه ذخیره گردد: ایهکارگرنهاطالعات  بانک درالزم است پس از پاشان هر جلسه موارد زشر 

  کنندگانشرکتاسامی 

 جلسهصورت  

  شدهارائهاسالشدهای 

  شدهارائهمستندات  

 )فاشل صوتی، تصوشری شامل فیلم ن عکس ) در صورت نجود 

  از جلسه ) در صورت نجود( شدهتهیهخبر 

 :شدبامیبه شرح زشر   جلسهصورتن  کنندگانشرکتفرم ثبت مشخصات 

 (موضوع دستور کار جلسه)جلسه( شماره ترتیبی جلسه)در  کنندگانشرک فرم ثب  مشخصات 

 امضاء اشمیل آدر  تلف  همراه تلف  فاکس سازمان سمت نام ن نام خانوادگی ردش 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         
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 لسهجصورتفرم 
 

 وزارت بهداش ، درمان و آموزش پزشکی

 کارگروه تخصصی ....................

 : کد سند

 : برگزارکنندهگروه  جلسهصورتمشخصات 

 : دبیر جلسه

 :شماره جلسه

 : مکان جلسه

 : تاریخ جلسه

 : ساع  جلسه

 : جلسه دستور

 :جلسه دبیر :جلسه رئیس

 :هاخانم حاضران

 :آقاشان 

  غاشبان

 در جلسه شدهمطرحخالصه مذاکرات 

 

 مصوبات

 مسئو  انجام بازه زمانی انجام شرح مصوبه ردش 

1    

2    

3    
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 ( کاربرگ بیان موضوع2فرم)شماره 

 

 :سمت ن سازمان  :پیشنهاددهندهعنوان مرجع  :     /     /تارش 

   اسامی همکاران

   عنوان موضوع

   توصی  موضوع

موضزوع   بزر  تأثیرگذارلل ع

 پیشنهادی

1. ....... 

2. ….. 

3. ….. 

 

عوارض اشجادشده به دلیزل  

 پیشنهادیموضوع 

1. ..... 

2. … 

3. … 

 

 

 

 

 

 

  



47 

 

 هابرنامهو ارزشیابی (جدول پایش 3فرم)

 

 

 

 

 

 :مصوبه موضوع

 :یاصل یمجر

 :همکار هایدستگاه

 (شاخص) نشانگر
 هدت

 هدت تحقق زمان

 ......انیپا تا
 یزمان اترتو هاداده اف یدر مرجع

 نشانگر نام نشانگر نوع

 داد درون
     

     

 ندیفرا
     

     

 داد برون
     

     

 امدیپ
     

     

 دستاوردهای

 میانی

     

     

  دستانردهای

 بلند مدت
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 هابرنامهن ارزشیابی گاارش پاش  تدنش  فرمت  (4) فرم

 تارش  ، گاارش کنندهتهیه ناحد ن دستگاه سیاست، عنوان برنامه، نعنوا: ان  صفحه
 

  گاارش، گردآنرندگان اسامی:  دنم صفحه
 

 اجراشی خالصه

-چال  دستانردها، برنامه، اسا  بر اهداف تحقق درصد ،ن ارزشیابی پاش  شیوه آن، اهداف ن برنامه مختصر توصی  شامل اجراشی خالصه

 .شدبامی آن راهکارهای ن ها

 مطالب فهرست
 

 مقدمه

 برنامه اجرای بندیزمان آن، هایپرنژه ن برنامه اهداف ،بررسی مورد برنامه توصی 

  یابیشارز ن پاش  انجام شیوه

 میانی ن بلند دستانردهای ، پیامدها،دادهابرنن فراشند، دادها، درنن) هاداده گردآنری شیوه ها،شاخص شامل برنامهن ارزشیابی  پاش  نظام

  هاداده نتحلیلتجاشه شیوه برنامه، پاش  برای مورداستفاده منابع ،(مدت

  برنامه یابیشارز ن پاش  نتاشج

ن  دادها برنن ن فراشند، داد درنن ن تدارک در) هاچال  ، برنامه با مقاشسه ن( deliverable)برنامه دستانردهای ن هاشاخص مقادشر شامل

... ) 

 نتاشج تحلیل

  هاحلراه کردن اجراشی شیوه ن هاچال  رفع برای هاشیحلراه برنامه، ع ض ن قوت نقاط

  گیرینتیجه

 بعدی مراحل در برنامه ادامه چگونگی ،هاچال  رفع اصلی محور برنامه، نضعیت  خالصه
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 جمهوری اسالمی ایران                                                                                                   

 کشور وزارت                                                                                                         

 شورای اجتماعی کشور                                                                          

 

 

 

 

 طرح تقسیم کار ملی

 برای کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی
شورای اجتماعی کشور( 6/01/59مورخ  68مصوب جلسه   –نهایی  ویرایش)  

 

 

 

 

 

 

 

 مرکز اموراجتماعی و فرهنگی

0359 -دی ماه
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 ردیف
 لویت اقداموا اهداف کمّی/  شاخص های اصلی معیندستگاه  دستگاه همکار دستگاه اصلی موضوع

آسیب شناسی 

سیاستها، برنامه و 

 اقدامات پیشین

 چالشها و موانع اساسی وضع موجود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

حاشیه 

نشینی و 

بافت های 

 فرسوده

 

ستاد ملی 

بازآفرینی شهری 

وزارت راه )پایدار 

 (و شهرسازی

و شرکت مادر 

تخصصی عمران و 

بهسازی شهری 

 رانای

 

کلیه دستگاههای عضو 

ستاد ملی، جمعیت هالل 

احمر، وزارت اطالعات ، 

وزارت بهداشت، درمان 

و آموزش پزشکی، 

 سازمان بهزیستی  ، 

های مراکز  شهرداری

، اج، نااستانها 

 

 بنیاد مستضعفان، 

بنیاد مسکن، 

 بسیجسازمان 

 ،مستضعفین

 سپاه پاسدارن 

 انقالب اسالمی، 

صداو  سازمان

 ،سیما

نهادهای مدنی 

، شبکه 

روحانیون 

کشور و 

تشکلهای 

غیردولتی 

 مرتبط

محله در طی دو برنامه  0011آفرینی، توانمندسازی و بهسازی باز  -

ساله کشور )برنامه ششم و هفتم  توسعه اجتماعی و اقتصادی  9

 کشور( 

زشی و خدمات ارتقاء شاخصهای دسترسی به خدمات شهری، آمو -

 بهداشتی و درمانی در این مناطق به سطح متوسط کشوری

ارتقاء شاخص احساس امنیت اجتماعی و امنیت عمومی در این  -

 مناطق

  فعال سازی نهادهای تسهیل گر -

فعال سازی تشکلهای غیردولتی و نهادهای خیریه در محالت  -

 هدف

هویت بخشی به امالك و اراضی مناطق حاشیه ایی از طریق  -

 دور سند مالکیت برای صاحبان آنهاص

انجام فعالیت های فرهنگی و آگاه سازی با استفاده از آموزه  -

 های دفاع مقدس 

 برگزاری اردوهای راهیان نور  -

 احداث نمایشگاه های فرهنگی دفاع مقدس  -

ایجاد بانك اطالعاتی از ساکنین مناطق حاشیه نشین ، ریشه یابی  -

الزم جهت بازگرداندن حاشیه مهاجرت، فراهم کردن زمینه های 

شهرها و  -نشینان به محل سکونت اصلی خود و بهسازی روستا

 ارتقای کیفیت زندگی  در این مناطق

 

: شهرستانهای 

مشهد، تهران، 

کرج، زاهدان، 

، کرمانشاه، اهواز

چابهار، ارومیه، 

 سنندج

آم
و 

ن 
رما
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ت،
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د
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ی 
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ی 
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های ها و برنامهنگری و توجه به سیاستعدم پیش -

های ها و محلهگیرانه در گسترش محدودهپیش

 نابسامان شهری؛

یزی مناسب و قابل اتصال به ربودجهنبود  -

های محلی برای حل موضوع برنامه

 یررسمیغی هاگاهسکونت

خالء ها و تنگناهای قانونی موجود در برخی  -

 یررسمیغی هاگاهسکونتها در زمینه

قانون ساختار نظام جامع رفاه و کامل عدم اجرای  -

 تأمین اجتماعی

های مناسب تأمین مسکن کم درآمدها نبود الگوی -

مسکن های تأمین و جدا بودن سیاست در کشور

باشد( از که عمدتاً دولتی و از باال به پایین می)

در سطح  های توسعۀ شهریها و سیاستبرنامه

 محلی

عدم استفاده مناسب از پتانسیل مشارکت نهادهای  -

های مشارکت مردم و نهادهای یردولتی و زمینهغ

 محلی

و  برساختها عدم نظارت و کنترل شهرداری -

سازهای خارج از محدوده شهری و نیاز به 

 بازنگری در قوانین موجود

 نهایی ( ویرایش) های اجتماعی ار ملی برای کنترل و کاهش آسیبطرح تقسیم ک
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 لویت اقداموا اهداف کمّی/  ص های اصلیشاخ دستگاه معین دستگاه همکار دستگاه اصلی موضوع ردیف
آسیب شناسی سیاستها، 

 برنامه و اقدامات پیشین

چالشها و موانع اساسی 

 وضع موجود

 اعتیاد 2
ستاد مبارزه دبیرخانه 

 با مواد مخدر

 

کلیه دستگاههای 

عضو ستاد مبارزه 

 با مواد مخدر

وزارت تعاون، کار و رفاه 

وزارت علوم،  اجتماعی ، 

،  فناوری تحقیقات و

وزارت آموزش و 

پرورش، دادستانی 

عمومی و انقالب تهران 

،سازمان تبلیغات اسالمی ، 

ستادعالی کانونهای 

  فرهنگی هنری مساجد ،

  دانشگاه آزاد اسالمی

سازمان بسیج مستضعفین،  

سازمان بهزیستی ،  

نهادهای مدنی ، شبکه 

روحانیون کشور و 

تشکلهای غیردولتی 

 مرتبط

ی به موادمخدر و روانگردانها در محیط کاهش دسترس -

های هدف به ویژه اطراف مدارس، دانشگاهها، فضاهای 

 عمومی 

 جمع آوری معتادان متجاهر از چهره شهرها و محالت  -

درصدی نرخ بروز اعتیاد با تمرکز بر برنامه های 9کاهش  -

پیشگیری اولیه از اعتیاد در اقشار آسیب پذیر جامعه و 

و کانونهای اولویت دار هدف )دانش متناسب با گروهها 

 آموزان، دانشجویان، زنان، کودکان، کارگران، سربازان(

درصدی نرخ شیوع سوء مصرف موادمخدر در  9کاهش  -

 0359سال کشور  تا پاپان سال  86تا  09جمعیت 

درصدی ماندگاری معتادان در فرایند  01افزایش  -

 درمان و کاهش آسیبها و کاهش نرخ عود اعتیاد با

 مشارکت خانواده ها

علمی، فنی و عملکردی فعالیت بهبود استانداردهای  -

 مراکز درمان و کاهش آسیب اعتیاد 

توسعه  و ارتقای صیانت و حمایت های اجتماعی از  -

 معتادان بهبود یافته و خانواده آنها

بهره گیری حداکثری از پتانسیل های موجود در  -

کنترل و  نهادهای مدنی و تشکلهای مردم نهاد برای

 کاهش آسیب های اجتماعی به ویژه اعتیاد 

اصالح و ارتقاء ساختار امر مبارزه با موادمخدر در  -

 دستگاههای اجرایی ذیربط و سازمان های متولی امر

مراکز استانها و 

سیستان و : استانهای 

بلوچستان ، کردستان 

، کرمانشاه ، کرمان ، 

 تهران و همدان
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 نهایی ( ویرایش) های اجتماعی طرح تقسیم کار ملی برای کنترل و کاهش آسیب
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 لویت اقداموا اهداف کمّی/  شاخص های اصلی دستگاه معین دستگاه همکار دستگاه اصلی موضوع ردیف

آسیب 

شناسی 

سیاستها، 

برنامه و 

اقدامات 

 پیشین

چالشها و 

موانع اساسی 

 وضع موجود

 طالق 3

دبیرخانه شورای 

الب عالی انق

 فرهنگی  و 

سازمان بهزیستی 

 کشور 

امور زنان و خانواده ریاست  قوه قضائیه، معاونت

، وزارت ؛وزارت ورزش و جوانان ، جمهوری

، سازمان بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 تبلیغات اسالمی

 

 ،وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

و نشرارزشهای بنیاد حفظ آثار 

 نهادهای مدنی ، ،  اع مقدسفد

شبکه روحانیون کشور و خیریه ها 

 و تشکلهای غیردولتی مرتبط

) با تأکید بر  در هرسال  درصد از میزان طالق 6کاهش   -

 (پنج سال اول زندگی کاهش طالق در 

 افزایش مراکز خدمات مشاوره قبل از ازدواج -

 اجباری شدن و افزایش آموزشهای قبل از ازدواج -

 واجبهبود خدمات آزمایشگاهی پیش از ازد -

 کاهش آسیب خانواده هایی که ضرورتاً باید طالق بگیرند -

آموزش مهارتهای زندگی در دوره جوانی و قبل از  -

 ازدواج

 تقویت دفاتر مشاوره خانواده و  تامین پوشش بیمه ایی   -

استانهای تهران، البرز، گیالن، 

 رضوی، فارس، اصفهان ،خراسان 

 مرکزی
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4 
مفاسد 

 اخالقی
 ناجا

صدا و سیما، سازمان بهزیستی،  بهداشت و 

درمان، شهرداری تهران، کمیته امداد امام 

خمینی ، قوه قضاییه، سازمان بسیج، وزارت 

کشور، آموزش و پرورش، سازمان زندانها، 

 ورزش و جوانان

اده ریاست امور زنان و خانو

جمهوری، نهادهای مدنی، 

 تشکلهای غیردولتی

 

 انواده خکاهش روابط خارج از چارچوب  -

ارتقاء وضعیت عفاف و حجاب در سطح جامعه از طریق  -

 روشهای اقناعی و فرهنگی 

 افزایش سطح آگاهی عناصر خانواده در سطح کلی  -

 در معرض خطر ( پسر و دختر)کودکان  -

 زنان در معرض خطر

5 

زنان 

سرپرست 

 خانوار

 سازمان بهزیستی

کمیته ، امورزنان و خانواده ریاست جمهوری 

 آموزش امداد امام خمینی، شهرداریها، سازمان

  هالل احمر جمعیتفنی و حرفه ای، 

سازمان تبلیغات اسالمی، سازمان 

نهادهای مدنی ،  بسیج مستضعفین،

شبکه روحانیون کشور و خیریه ها 

 دولتی مرتبطو تشکلهای غیر

توقف رشد تعداد زنان سرپرست خانوار ) براثر طالق و  -

 مرگ و میرناشی از تصادفات (

 افزایش مهارتهای پایه زندگی در زنان سرپرست خانوار -

افزایش حمایتهای اجتماعی و خدمات مددکاری برای  -

 زنان آسیب دیده و دختران فراری

 مین اجتماعی أایجاد فرصت های شغلی و ت -

اصفهان ی آذربایجان شرقی ،استانها

، کرمان و استانهای محروم و نیز  

 زنان بی همسر نیازمند

 نهایی ( ویرایش) های اجتماعی طرح تقسیم کار ملی برای کنترل و کاهش آسیب
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6 

آسیبهای 

اجتماعی 

 کالنشهرها

های شهرداری 

 کالنشهرها

، مراکز استانها سازمان بهزیستی، ناجا، دادستانی 

، صداو سیما،  سازمان ،امام خمینی  کمیته امداد

هرداریها و فرمانداریهای کالنشهرها، سازمان ش

دهیاریها وزارت کشور، معاونت امور زنان و 

 خانواده 

 

  سازمان آموزش فنی و حرفه ای ، 

نهادهای مدنی و تشکلهای 

 غیردولتی

پاکسازی کامل معابر اصلی کالنشهرها از تکدی گری  -

 آشکار و پنهان) دستفروشی(

پاکسازی متروها، ترمینالهای مسافربری و راه آهن   -

 دست فروشیکالنشهرها  از 

 افزایش مراکز نگهداری و اسکان موقت کارتن خوابها -

 

معتادان متجاهر، زنان خیابانی،  

 کارتن خوابها،  متکدیان



55 

 
 

 

 

 

 دستگاه معین دستگاه همکار دستگاه اصلی موضوع دیف
 /  شاخص های اصلی

 اهداف کمّی
 لویت اقداموا

آسیب شناسی 

سیاستها، برنامه و 

 اقدامات پیشین

شها و چال

موانع 

اساسی وضع 

 موجود

7 

زندانیان و 

خانواده 

 زندانیان

 قوه قضاییه 

دانها و سازمان زن)

اقدامات تامینی و 

 (تربیتی

و آموزش  درمان ،بهداشتوزارت 

 بهزیستی، کمیته امدادسازمان ، پزشکی

فنی و آموزش ، سازمان امام خمینی 

،وزارت صداو سیماسازمان حرفه ای، 

ارزه با مواد دادگستری،ستادمب

مخدر،وزارت آموزش و پرورش 

وزارت اطالعات، معاونت امور زنان و 

 خانواده  

شهرداریها، خیریه ها،  

تشکلها،انجمن حمایت از 

زندانیان و بنیاد تعاون 

زندانیان کشور ،  نهادهای 

مدنی ، شبکه روحانیون کشور 

 و تشکلهای غیردولتی مرتبط

در محیط  نبهداشت و درماخدمات پوشش رایگان  -

 زندان

 افزایش سواد آموزی در محیط زندان -

 تسهیل جابجایی زندانیان به استان موطن زندانی -

 تسهیل مالقات)حضوری،کابینی و شرعی(  -

 استفاده از مجازات جایگزین حبس -

 حمایت از خانواده زندانیان -

 گسترش مراکزمراقبت بعد از خروج  -

 اشتغال زندانیان -

در زندان و احکام  هدفمند شدن اجرای احکام حبس -

  قضایی از جمله: عفو ،مرخصی و... 

 استان تهران

 استان البرز
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8 

آسیب ها و 

تهدیدات امنیت 

 اجتماعی 

 وزارت اطالعات 

ناجا، سپاه ، قوه قضاییه، صدا و سیما، 

ر ، وزارت علوم، تحقیقات وزارت کشو

 و فناوری

شهرداری ها، سازمان 

بهزیستی، کمیته امداد امام 

خمینی ، وزارت تعاون، کار و 

رفاه اجتماعی، وزارت ورزش 

و جوانان، وزارت آموزش و 

پرورش، معاونت امورزنان و 

خانواده ریاست 

جمهوری،سازمان های مردم 

 نهاد 

و اقدامات شناسایی شگردها، برنامه ها و اهداف  -

 دشمنان 

 کاهش آسیب پذیریهای مرتبط با تهدیدات امنیتی  -

 افزایش ضریب احساس امنیت اجتماعی  -

مذهبی، نسلی و مدیریت و کاهش تنشهای قومی، -

 جنسی

تهیه برآورد آسیب پذیرها و تهدیدات اطالع رسانی و  -

 هشدار دهی 

-  

کالن شهرها ، 

مناطق مرزی و 

استانهای با بافت 

 مذهبی/ قومی 

 ناهمگون

 نهایی ( ویرایش) ی های اجتماعطرح تقسیم کار ملی برای کنترل و کاهش آسیب

 



56 

 
 

 

 

 

  

9 

 اختالالت روانی

رفتارهای و 

 پرخطر

..  و )خودکشی

)  

 ،وزارت بهداشت

و آموزش  درمان

 پزشکی

، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

بهزیستی، نیروی انتظامی، سازمان 

صداوسیما ، سازمان    شهرداریها،

 ، جمعیتوزارت ورزش و جوانان

،  سازمان تبلیغات اسالمی ، هالل احمر

وزارت  ،اونت امورزنان و خانواده مع

دانشگاه  علوم، تحقیقات و فناوری،

   آزاد اسالمی

سازمان پزشکی قانونی، 

وزارت ورزش و جوانان، ناجا، 

سازمان نظام روانشناسی ، 

 سازمان تبلیغات اسالمی ، بسیج 

 لقی، اضطرابیکاهش اختالالت روانی، خُ -

ط جنسی ارتقاء رضایتمندی از زندگی زناشویی و رواب -

 مشروع

  توقف رشد میزان خودکشی در کشور -

 افزایش نرخ امید به زندگی -

کاهش میزان 

و اضطراب 

خودکشی با تأکید 

:  ستانهای ا بر 

ایالم، لرستان، 

خراسان  کرمانشاه و

 جنوبی

11 

آسیب های 

اجتماعی 

 کودکان 

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی

،  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 وزارت آموزش و پرورش ، وزارت کشور ،

وزارت دادگستری، سازمان بهزیستی، کانون 

پرورش فکر کودکان و نوجوانان، تامین 

خدمات درمانی، های اجتماعی، بیمه 

جمعیت هالل احمر، کمیته امداد، 

ستاد مبارزه با موادمخدر،  ،شهرداری، ناجا

سازمان پزشکی قانونی، سازمان نهضت سواد 

 ،یآموز

سازمان صداوسیما ، کانونهای 

فرهنگی هنری مساجد ، بسیج ، 

 نهادهای غیردولتی و

 سازمانهای مردم نهاد

-  

کودکان  -

 خیابانی و کار

مهدهای  -

 کودك
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 لویت اقداموا اهداف کمّی/  شاخص های اصلی دستگاه معین دستگاه همکار دستگاه اصلی موضوع ردیف

آسیب شناسی 

سیاستها، برنامه و 

 امات پیشیناقد

چالشها و موانع 

اساسی وضع 

 موجود

11 
آسیب های 

 جواناناجتماعی 
وزارت ورزش 

 و جوانان 

سازمان تبلیغات اسالمی، کمیته امداد امام 

 خمینی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،

امورزنان و خانواده ریاست  معاونت 

، سازمان بهزیستی، وزارت علوم، جمهوری

ارت آموزش و تحقیقات و فناوری ، وز

دانشگاه  ،سازمان تبلیغات اسالمیپرورش، 

   آزاد اسالمی

 بسیجسازمان 

، امور مستضعفین 

جمعیت  مساجد، 

 هالل احمر

 زندگی پایه مهارت های افزایش  -

 ارتباطی مهارتهایارتقای  -

 ارتقاء وضعیت  عفاف و حجاب -

افزایش حمایتهای اجتماعی و توانبخشی آسیب دیدگان و  -

 و دختران پناهج

 ارتقای فرهنگی  -

 دانش آموز دختران -0

 دختران دانشجو -0
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12 

آسیبهای 

اجتماعی 

محیطهای  دانش 

 آموزی

وزارت آموزش 

 و پرورش

سازمان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 

 د امام خمینی، وزارتبهزیستی، کمیته امدا

، ورزش و اجتماعی رفاهو تعاون،کار

 سازمان،مستضعفین  بسیجسازمان ،  جوانان، 

، ، سازمان تبلیغات اسالمی، صدا و سیما

وزارت اطالعات ، بنیاد شهید و امور 

 ایثارگران ، معاونت امور زنان و خانواده 

نهادهای مدنی و 

تشکلهای غیردولتی، 

 هالل احمرجمعیت 

 یش مهارتهای پایه زندگی و سواد کاربردیافزا -

گسترش برنامه های آموزشی پیشگیری از آسیب های  -

 اجتماعی در مدارس

افزایش فضای تفریحی متناسب با سن و جنس دانش  -

 آموزان

 استاندارد سازی محیط آموزشی -

مدیریت شرایط مدارس 

پرخطر و تحکیم ارتباط 

 دهفرزند و خانوا

13 

 اجتماعیمسایل  

 رهنگی و ف

های محیط

 دانشگاهی

وزارتین علوم، 

تحقیقات و 

 فناوری و

بهداشت، 

درمان و 

آموزش 

 پزشکی

، سازمان بهزیستی،  اسالمیدانشگاه آزاد  

وزارت ورزش و   کمیته امداد امام خمینی، 

در  جوانان، نهاد نمایندگی رهبری

دانشگاهها، وزارت اطالعات ، بنیاد شهید و 

  امور ایثارگران

ریها، معاونت شهردا

امورزنان و خانواده 

، ریاست جمهوری

جمعیت هالل احمر،  

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

 کاهش میزان شکستهای عاطفی  -

 و دخانیاتکاهش مصرف الکل  -

کنترل و ارتقاء هدفمند ارتباط دختر و پسر در محیط  -

 دانشگاه با هدف تسهیل امر ازدواج 

 افزایش پایگاه های دانش بنیان -

د فضای فرهنگی، هنری بانشاط  در دانشگاهها و مراکز ایجا -

 آموزش عالی 

 

 دانشگاه پرخطر کشور 01 -

کنترل هدفمند امور  -

 خوابگاهها

اختصاص دو واحد درس  -

عمومی در خصوص 

آسیبهای اجتماعی در کلیه 

 مقاطع و رشته های تحصیلی

 نسخه غیرقابل استناد( -دوم با اعمال نظر  دستگاهها )ویرایشهای اجتماعی پیش نویس طرح تقسیم کار ملی برای کنترل و کاهش آسیب

 

 نهایی ( ویرایش) های اجتماعی طرح تقسیم کار ملی برای کنترل و کاهش آسیب
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 دستگاه معین دستگاه همکار دستگاه اصلی موضوع ردیف
 /  خص های اصلیشا

 اهداف کمّی
 لویت اقداموا

آسیب شناسی 

سیاستها، برنامه و 

 اقدامات پیشین

چالشها و موانع 

اساسی وضع 

 موجود

14 
آسیبهای فضای 

 مجازی
مرکز ملی فضای 

 مجازی

کلیه دستگاههای اجرایی عضو 

شورای عالی فضای مجازی، وزارت 

 رفاه تعاون،کار و وزارت اطالعات،  

   نشگاه آزاد اسالمیدا اجتماعی،

وزارت آموزش و پرورش  ، 

سازمان صداوسیما ، وزارت 

وزارت  فرهنگ و ارشاد اسالمی، 

 علوم، تحقیقات و فناوری

 ارتقاء سطح سواد رسانه ای جامعه  -

اجرای گسنرده آموزشهای سبك زندگی در عصر  -

 رسانه

 افزایش آگاهی والدین از فضای مجازی -

 مجازی کاهش بزه های اجتماعی فضای  -

 شبکه های موبایلی 
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15 

ارائه گزارش در 

خصوص نارضایتی از 

کارکرد نظام اداری 

 و اجرایی

سازمان مدیریت و 

  برنامه ریزی

صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد 

، اسالمی اسالمی، سازمان تبلیغات

و دهیاریها، دیوان  اسازمان شهرداریه

 وزارت اطالعات  -عدالت اداری

سازمان بسیج  تشکلهای غیر دولتی،

، حوزه علمیه، ستاد  ائمه مستضعفین

، سازمان بازرسی کل کشور، جمعه

 وزارت علوم تحقیقات و فناوری 

اطالع رسانی، شفاف سازی و گسترش خدمات  -

 غیرحضوری

 اری کاهش رتبه فساد اد -

 کاهش نارضایتی از کارکرد نظام اداری و اجرایی  -

 افزایش پاسخگویی نهادهای عمومی و دولتی -

ارتقاء سالمت اداری و 

 بهبود کیفیت خدمات 

دستگاههای خدمات 

رسان و نهادهای 

نظیر )عمومی 

 (شهرداریها

16 
بی اعتمادی 

 اجتماعی 
 سازمان صدا و سیما

کلیه دستگاههای اجرایی دولت و 

هادهای اجرایی وابسته به قوای سه ن

گانه و  نهادهای عمومی و نهادهای 

 انقالبی

، ستاد ائمه جمعه و جماعات

نهادهای مدنی و تشکلهای 

غیردولتی،  وزارت علوم، تحقیقات 

 و فناوری

کاستن از بدبینی مردم در مناسبات فردی،  -

 درصد 01خانوادگی و اجتماعی به میزان 

، خانوادگی و اسبات فردیافزایش امید مردم در من -

 اجتماعی 

 01کاستن از بدبینی مردم به مسئوولین به میزان  -

 درصد

 افزایش سرمایه اجتماعی -

کاستن از شکاف 

 پنداشت مردم و واقعیت

17 
مشروبات   مصرف

 الکلی
 وزارت کشور

 و تمامی دستگاههای عضو کمیته ملی

   دانشگاه آزاد اسالمی
 اعضای مشخص شده در سند ملی

اجرایی شدن اهداف کمی مندرج  در سند ملی  -

مقابله و کاهش عرضه و درمان و کاهش آسیب 

 مشروبات الکلی

 

 

تخلفات مربوط به  -

 رانندگان 

درمان اعتیاد به الکل  -

در  و کاهش آسیب

 جوانان

 نهایی ( ویرایش) ای اجتماعی هطرح تقسیم کار ملی برای کنترل و کاهش آسیب
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 موضوع ردیف
دستگاه 

 اصلی
 دستگاه معین دستگاه همکار

 /  شاخص های اصلی

 اهداف کمّی
 اقدام لویتوا

آسیب شناسی سیاستها، 

 برنامه و اقدامات پیشین
 چالشها و موانع اساسی وضع موجود

18 

 امنیت عمومی

سرقت ، نزاع، ) 

خشونت، 

 (پرخاشگری و قتل 

 قوه قضائیه

بسییج سازمان ، ناجا

سازمان  مستضعفین، 

صداو سیما، 

شهرداریهای سراسر 

کشور، سازمان 

، وزارت بهزیستی

فرهنگ و ارشاد، 

 زارت اطالعات، و

وزارت ورزش و 

، سازمان  جوانان،

، تبلیغات اسالمی

سازمان زندانها، 

 وزارت کشور 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 

بیمه مرکزی و شرکت های بیمه گر، 

، شبکه سازمان نظام روانشناسی کشور

ائمه جمعه و )روحانیون کشور

 و تشکلهای غیردولتی( جماعات

 نه جرایم ساال درصدی 01کاهش  -

درصدی مبازره با قاچاق کاال،  61تشدید  -

 سوخت و ارز

درصدی اقدامات مربوط به  91افزایش  -

کنترل و مبارزه با جرایم مشهود اخالقی 

 و ناهنجاریهای اجتماعی 

 کاهش سرقت مسلحانه و خشن  -

کاهش خرید و فروش و قاچاق سالح  -

 سرد و گرم 

پوشش حداکثری انتظامی مناطق جرم  -

 خیز

قای کیفیت زندگی در بین خانواده ارت -

ها از طریق باز تعریف ارزشهای فرهنگی 

و باورهای عمومی و آگاه سازی جامعه 

 نسبت به آنها

تشدید اقدامات اطالعاتی -

و عملیاتی با هدف ضربه 

و زدن به باندهای سارقین 

جرایم سازمان یافته در 

استانهای ایالم، کرمانشاه، 

لرستان، سیستان و 

، تهران، اصفهان ن بلوچستا

 فارس، خراسان رضوی و 

 بوشهر

 

 

اولویت بندی عدم  -

جرایم سرقت براساس 

فراوانی و جغرافیای 

 جرم

 

 بهره مندیعدم  -

از توان  مناسب

مشارکتی مردم در 

راستای پیشگیری و 

 برخورد 

 

 

عدم تناسب کارکنان با جمعیت و کمبود -

 گشست های خودرویی و پیاده 

 ی رسمی و غیر رسمیضعف نظارت ها -

 ضعف در برخورد با سارقان-

 افزایش فاصله طبقاتی و اقتصادی -

عملکرد منفی رسانه ها و نارسایی های -

 آموزشی

 ضعف نظارت اجتماعی  -

 ضعف باورهای دینی  -

 جرم زایی محیط خانوادگی  -

 دگرگونی در ارزشهای اجتماعی  -

 باال بودن نرخ بیکاری -

نونی و قدیمی بودن وجود خالء های قا -

 بعضی از قوانین 

اطاله دادرسی پرونده ها در محاکم  -

 قضایی 

- 

 

 نهایی ( ویرایش) های اجتماعی طرح تقسیم کار ملی برای کنترل و کاهش آسیب
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 دستگاه معین دستگاه همکار دستگاه اصلی موضوع ردیف
 /  شاخص های اصلی

 اهداف کمّی
 لویت اقداموا

آسیب شناسی 

سیاستها، برنامه 

و اقدامات 

 پیشین

چالشها و موانع 

اساسی وضع 

 موجود

1 
فقر و 

 نابرابری

وزارت تعاون،  کار و رفاه 

 اجتماعی

دستگاههای اجرایی عضو شورای 

 عالی رفاه و تأمین اجتماعی
 

 کاهش فاصله طبقاتی -

 توزیع برابر فرصت -

 بازتوزیع ثروت و اصالح نظامهای حمایتی و امدادی -

کاهش فاصله طبقاتی دو  -

دهك پایین و باالی 

 جامعه
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 بیکاری 2
دبیرخانه شورای عالی 

 اشتغال

دستگاههای اجرایی عضو شورای 

 عالی اشتغال

کاهش بیکاری جوانان با  - کاهش نرخ بیکاری - 

 تحصیالت دانشگاهی

3 

مناطق 

بحرانی و 

 حاد

 وزارت کشور

 (استانداریها) 

 یزیسازمان مدیریت و برنامه ر

جهاد کشاورزی ،  ، وزارتکشور

، هالل اطالعات، ناجا وزارت 

احمر، وزارت تعاون، کار و رفاه 

 اجتماعی، سازمان بهزیستی

،  بنیاد های حکومتی

، سپاه  شهرداریها

 ، پاسداران انقالب اسالمی

 صداو سیما سازمان

شهرستانها و نقاط  ارتقاء شاخصهای اقتصادی، اجتماعی -

 میانگین  استان تا پایان برنامه، به حاد و بحرانی

کاهش نرخ بیکاری و فقر در مناطق حاد به میانگین  -

 استانی تا پایان برنامه

شهرستان در سطح  31تعداد 

  کشور

 قوه قضائیهپرونده های  4
ناجا ، وزارت دادگستری، وزارت  

 اطالعات

مجلس شورای اسالمی ، 

سازمان صداوسیما ، 

کاهش میزان پرونده های وارده به دستگاه قضا از طریق  -

 گسترش نهادهای داوری محلی و ریش سفیدی 

 ..... استانهای:

 های اجتماعی مسائل بنیادی و دراز مدت در طرح تقسیم کار ملی برای کنترل و کاهش آسیب
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قات و تحقیوزارت علوم،  قضایی

فناوری، شبکه روحانیون 

ائمه جمعه و )کشور

و تشکلهای ( جماعات

صنفی و غیردولتی 

 ذیصالح

 افزایش سرعت رسیدگی به پرونده های موجود -

عایت افزایش اختیار نهادهای انتظامی و امنیتی با ر -

 ضوابط شرعی و قانونی

افزایش سرعت رسیدگی و متقن کردن پرونده های  -

 موجود 

5 

مدیریت 

سواحل و 

 تفرجگاهها

 وزارت کشور

 ( استانداریها )

 محیط زیست، حفاظت سازمان

صنایع میراث فرهنگی، سازمان 

 بسیج  دستی و گردشگری، سازمان

، سازمان تبلیغات مستضعفین 

،  می، ناجا، شهرداریهااسال

فدراسیون نجات غریق و غواصی، 

 وزارت ورزش و جوانان

وزارت بهداشت، درمان و 

، بنیاد آموزش پزشکی

 شهید و امور ایثارگران

ایجاد فضای پاکیزه، سالم و با امکانات رفاهی برای  -

 با تاکید بر سواحل شمالی  مسافرین

واحل جنوبی برنامه ریزی برای بهره گیری بیشتر از س -

 کشور

 ارتقاء سالمت محیط زیست تفرجگاهها -

 افزایش سطح امنیت فیزیکی و روانی  -

مناسب سازی تفرجگاهها جهت استفاده جانبازان دارای  -

 محدودیت حرکتی 

 

 سواحل شمال کشور -

 سواحل مُکّران -


