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 پیشگفتار 

گام در راه تحقق   نیومسعنوان ه ب، توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ششمساله برنامه پنج

شم    سند چ سوب م     ست یانداز باهداف  شور مح ضوعات   دیدگاه جامعبرنامه با  نی. اگرددیساله ک نگر و نگاه ویژه به مو

، ضمن تأکید بر رشد تولید رقابتی مبتنی بر    یمقام معظم رهبر یابالغ کلی یهااست یس خاص با سرلوحه قرار دادن  

به عنوان اولین   ،اسااالمی و تعامس سااازنده با جهان  -وری در چارچوب اقتصاااد مقاومتی و فرهنا ایرانیدانش و بهره

 است. دهیگرد نیتدوهای اقتصاد مقاومتی بر مبانی نظری سیاست برنامه مبتنی

برخوردار است.  یاژهیو گاهیاااز ج یاستانو  یامنطقه یهابرنامه یو اجرا تدوینتوجه به  ،برنامهاین  هیهت یدر راستا

 یرهنگو ف ی، اجتماعیدر توسعه اقتصاداصفهان استان  گاهیش و جانقبا توجه به  ریزی استانسازمان مدیریت و برنامه

 برنامه سند نیتدو ،ییاجرا یهادستگاه یهاتیفعال در یانگرش برنامه و یو بخش یاستان یهادلتعا جادیکشور و ا

 .باشدکه مجموعه اسناد حاضر نتیجه آن می را در دستور کار خود قرار داد استان توسعه ششم

س اساسی ئبندی مساتبیین و اولویتپس از  (1396-1400) استانششم توسعه  برنامه پنج سالهدر فرآیند تدوین 

شده س استان در افق برنامه ارائه ئمند برای حس مساهای مشخص و نظامگامها، فراروی توسعه استان به تفكیك بخش 

 ترینصلیا با فرابخش و بخش هر در شده ارائه انداز چشم بین متقابس ارتباط حفظ ضرورت بر کیدأت با این برنامه .است

 بلند راهبردهای و هاهدف ،اساسی مسائسو با لحاظ  توسعه هایمحدودیت و تنگناها ترینعمده و توسعه هایقابلیت

کشد. را به تصویر می ششم برنامه در کمی اهداف و اساسی اقدامات و اجرایی هایسیاست را مشخص نموده و مدت

 :شده است تدوین و تهیه زیر اصول رعایت با وهای فرابخشی ( و حوزه2( و )1های بخشی )این اسناد در سه مجلد حوزه

 مقاومتی اقتصاد بر حاکم محورهای و کلی هایسیاستو  رهبری معظم مقام ابالغی کلی هایسیاست کامس تحقق -1

 اساسی قانون 44 اصس کلی هایسیاستو 

 استان ساله بیست اندازچشم راستای در فرابخش و بخش هر اندازچشم در شده ترسیم جایگاه به دستیابی -2

 اقتصادی و اجتماعی فرهنگی، مختلف ابعاد در اسالمی -ایرانی توسعه الگوی راهنمای خطوط به توجه -3

 امید و تدبیر دولت رویكردهای و هابرنامه -4

 ششم برنامه در کشور ریزیبرنامه ملی نظام دادن قرار اصس و قانون به پایبندی و رعایت -5

 استان توسعه پایه نظریه و استان آمایش طرح مطالعات بر کیدأت -6

 دولتی غیر عمومی و تعاونی خصوصی، هایبخش مشارکت جلب -7

 .موجود نابعم از بهینه استفادهو  برنامه اجرایی ضمانت بینی پیش و پذیری نظارت ، هاسیاست و تصمیمات شفافیت -8

كی منابع اعم از طبیعی، فیزی وریبهرهارتقای  نظیر برنامه اصلی عناصر به توجهدر فرایند تدوین این اسناد،  همچنین

 دهنش استفاده هایظرفیت احصای و فناوری و دانش پذیری،رقابت ای،منطقه توازن خصوصی، بخش حضور ،و انسانی

 وسعهتتحقق اهداف میزان  یابیارزضمن  یاستان یو فرابخش یبخش توسعه برنامه ششم اسنادبوده است.  کیدأت مورد

 نیو تدو هااستیراهبردها، س ها، الزامات،تنگناها و چالشدربرگیرنده  ،پنجم و توصیف وضعیت موجوداستان در برنامه 

 نیدر تدو نی. همچنباشدریزی استراتژیك میرویكرد برنامهاستفاده از  با ششمدر برنامه  یو اقدامات اساس هایاستراتژ

 و هاتیمتناسب با قابل یافتگیمتوازن در درون استان به مفهوم توسعه پیشرفت جادیا و نیسرزم شیآما، اسناداین 



شكیس تو های کارشناسی تخصصی بخشی و فرابخشی، سازماندهی گروه-های علمیگروهاستفاده از  و تریمحو، تنگناها

نظران صاحب هایدگاهیاستان و استفاده از د ییاجرا یهاهمه جانبه دستگاه یبرنامه با همكارو تدوین  قیتلف تهیکم

 .استحوزه و دانشگاه مدنظر قرار گرفته 

تهیه   بندی و تلفیق برنامه استان و ، جمعآنچارچوب  های اجرایی درتدوین برنامه و هدایت دستگاه  تهیه دستورالعمس 

  )دبیرخانهسازمان   معاونت هماهنگی برنامه و بودجههای کالن استان براساس اسناد فرادستی در     نویس سیاست  پیش

انجام شده است، که از مساعی مجموعه مدیران      1395در سال  های اجرایی استان  و با همكاری دستگاه تدوین برنامه( 

سان این دفتر    شنا ستان  های اجرایی دستگاه تمامی مشارکت فراگیر  و و کار های  و چالشس ئرفع مسا  گردد.تقدیر میا

برنامه استان و تخصیص منابع     های ملحوظ دراستان در گرو پایبندی به اهداف، راهبردها و سیاست    توسعه پیش روی 

سترده          شارکت گ ست که با توجه به م سی آن ا سا سانی و مالی به اقدامات ا ستان در فرآیند       ان سان ا شنا مدیران و کار

 .رسدبه نظر میاین اهداف قابس تحقق امه، برنو اجرای تدوین 

شورای برنامه    دانم که از در پایان الزم می ست محترم  ستاندار و ریا ستان    ا سعه ا که ما را در این امر یاری و  ریزی و تو

 تشكر و قدردانی نمایم. ،دریغ خود قرار دادندمورد حمایت بی

 

 نعمت اهلل اکبری                                                                                                                            

ریزی استان اصفهانرئيس سازمان مدیریت و برنامه                                                                            

 

 

 

 



 

 فصل اول

 آموزش عمومی

 مقدمه

های دستیابی به ظرفیت برایتحول بنیادين باورهای فرهنگی، نهادهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ، توسعه

 ، بیش واين جايگاهنیل به . استاقتصادی  و اجتماعیهای انسانی، ها و توانايیجديد و ارتقاء کمی و کیفی قابلیت

 که توسعه دهدمینشان نیز  تجارب جهانی. جامعه استو علمی ارزشی  ،پیش از همه، مستلزم تحول فرهنگی

  است.انسانی  آموزش نیرویدانايی و گسترش  گرو در، جانبه و پیش شرط هرگونه تحولپايدار و همه

آموزشی و توسعه يافتگی های میان هزينه یبوده و همبستگی مستقیمنظام آموزشی گذرگاه نیل به دانايی 

یآنگونه زندگی م "ما همه و  دهدمیرا تعلیم و تربیت تشکیل  مابنیاد حیات جمعی گفت  توانمی وجود دارد.

و پايه ستر مهمترين بو گستردگی مخاطبان مسئولیت به لحاظ . نهاد آموزش و پرورش "شويمکنیم که تربیت می 

پیشگامان های نظريهبر خالف از اين رو است که  است.يند آصلی اين فرسهامدار ا و در واقعنیروی انسانی  توسعه

بنیادی ياد  هایگذاریهای آموزشی به عنوان سرمايهبر اهمیت منابع مادی، از هزينه در تاکیدنظريه توسعه، 

نابع مادی م بکارگیری، ارتقای کیفیت و اثر بخشی افزايش مهارت و تخصصنتیجه آن که گذاری . سرمايهشودمی

در اند به جرگه جوامع توسعه يافته وارد شوند که توانسته آنانیبی شک  .است امروزدر دنیای پر رقابت و معنوی 

سرمايه انسانی موانع پیشرفت تکیه بربا اند توانستهمنابع فیزيکی  و با وجود فقر بودهموفق اصالح نظام آموزشی خود 

 باورهارشد  .بسیاری است هایارزشواجد به خودی خود آموزش  هایهزينهنیز اما از ديدگاه فردی  را کنار بزنند.

 های، آداب اجتماعی، کاهش هزينهو استدالل منطقی ، نظمها، پرورش هويت اجتماعیافزايش قابلیتو اعتقادات، 

رات آن همه درگرو کیفیت خدماتتبعات و ثمورود به عصر دانايی و برای و آمادگی محیط زيست  اجتماعی، حفظ
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 آن محسوبو پیشرانه که دانايی محور توسعه است، آموزش و پرورش موتور محرکه با اين باور . آموزشی است

منسوخ و های و روش ترک رويکردهافراهم کردن بسترهای الزم و ، ضمن با سرعتبايد . از اين رو شودمی

از  توانمین با اين باور که .بوداساسی در اين بخش  لتحو به دنبالو با ديدگاهی آينده نگرانه  آموزشی متصلب

به عنوان يک آموزشگاه بزرگ غافل بود.  چه ه به عنوان متقاضی وچنظام آموزش و پرورش  بیرونیفضای  تأثیر

های بااليی کرده و هزينهها در اصالح نظام آموزشی را با موانع جدی روبرو اری تالشیکم توجهی به اين مهم بس

  .کندمیرا به آن تحمیل 

های در کشور ما آموزش و پرورش به عنوان مهمترين نهاد تعلیم و تربیت ماموريت دارد با تاکید بر شايستگی

ورت اجتماعی و جهانی را به ص، ، خانوادگیطیبه در ابعاد فردی به مراتبی از حیات مخاطبانزمینه دستیابی ، پايه

بر اين اساس چشم انداز بخش . و اثر بخش فراهم سازد آمدرساختاری کانظام مند، همگانی، عادالنه و الزامی در 

های تربیتی ممتاز در سطح ، برخوردار از توانمندیاسالمی -ايرانی، فرهنگ و تمدن دينی هایارزش بر مبنای

 ، عدالت محور، مشارکت جو، برخوردار، اثربخشفطرت و استعدادها، کارآمد، يادگیرنده شکوفايی، توانمند در منطقه

 .گرديده است ترسیممن ، تعالی جو ، متعهد ، امین و بصیر ؤاز مربیان و مديران م

 چشم انداز بخش

ای قطب منطقه، ق با اصول متعالی دين مبین اسالممند از آموزش عمومی کیفی و فراگیر مطاباستانی بهره

 ،، متخصصای متکی بر سرمايه انسانی دارای فضايل اخالقیای برای دستیابی به جامعهفنی و حرفه یهاآموزش

تعامل سازنده و اثر بخش  ، دارایها و فضاهای مناسب آموزشی، پاسخگو به نیازهای روز، مجهز به فناوریشايسته

 ، خودباور و کارآفرين.کت جو، مسولیت پذير، خالقمن، مشارؤربیانی مبرای آموزش م هابخشبا ساير 

 بخش ماموریت

 عملیاتی نمودن سند تحول بنیادين آموزش و پرورش، با هدف دستیابی به نظام آموزشی مترقی و پاسخگو .1

به تحوالت محیطی به عنوان يک ضرورت اجتناب ناپذير با عزم ملی و همراهی همه جانبه تمامی نهادها و 

 .، به ويژه نهاد خانوادهم تربیتینظاثر در ؤعوامل م

 های علمی پژوهشی و تجربیات بومی و ملی.های آموزشی مبتنی بر يافتهتوسعه و کاربست روش .2

های شغلی و مربیان برای خدمت مطلوب و نیز رفع دغدغهو افزايش انگیزه اعتالی منزلت اجتماعی  .3

 معیشتی فرهنگیان .

اجتماعی و سیاسی آنان برای پاسخگويی به نیازها و ، بینش دينی اهتمام به آموزش مستمر مربیان، رشد .4

 شرايط متحول آموزشی.

 .فناوری اطالعات و ارتباطات ثرؤکاربست متوسعه و  .5



   3/ آموزش عمومی

ی، کالن آموزش هایسیاستتربیت و استانداردهای مهارتی بر اساس  اهتمام به تولید محتوای تعلیم و .6

 . فناوری و مهای علپیشرفتهمگام با  پاسخگو به نیازهای جامعه و

پايه و حمايت از  مقاطعاستمرار توجه به عدالت آموزشی و پوشش کامل آموزش عمومی با اولويت  .7

محروم مناطق  آموزاندانشاستثنايی و  آموزاندانشدارای نیازهای ويژه و شرايط خاص مانند  آموزاندانش

 عشايری.و 

بخش  تکیه برای و مهارتی تقاضا محور با فنی و حرفه یهاآموزشتوسعه کمی و کیفی و رشد متوازن  .8

 سند آمايش استان. منطبق برو غیر دولتی 

 مرتبط با بخش ی استانیهادستگاه

آموزش عمومی  .ایحرفهفنی و پرورش عمومی و آموزش  آموزش در دو بخش اصلی قابل بررسی است:آموزش 

متوسطه ان پايپیش دبستانی تا مقطع جمعیت الزم التعلیم از تحصیلی پوشش ادارات آموزش و پرورش  زير نظر

ی حرفهفن یهاآموزش .کندمیدنبال آموزشی باالتر با هدف انتقال مفاهیم دانش پايه و پیش نیاز سطوح را دوم 

را اجرای نظام کارآموزی و کارورزی  وای های فنی حرفهارتقای مهارت ،غیر رسمینیز در دو شاخه رسمی و ای 

سازمان آموزش ادارات آموزش و پرورش،  را هاآموزش. اين کندمیدنبال پاسخگويی به تقاضای بازار کار  ا هدفب

 . کننده میئاراسازمان جهاد کشاورزی و ادارات فرهنگ و ارشاد اسالمی  ،ایفنی و حرفه

 عمومیو پرورش آموزش  -الف-1

 وضع موجودتبیین بررسی عملکرد گذشته و  -1 -الف-1

، بزرگساالن ، استثنايیعادی یهاآموزشعمومی و پايه علمی و نظری ذيل  یهاآموزش ،پرورشادارات آموزش و 

میزان باسوادی، درصد ثبت  ی نظیريهاشاخص باعمومی  یهاآموزشکمی عملکرد د. نو راه دور را بر عهده دار

 بررسیابل قو تراکم در کالس معلم به دانش آموز  نسبت ،حصیل زنان و دختران، وضعیت تتحصیلیپوشش  ،نام

  است.

دسترسی و پوشش  میزان در بررسی مهممتغیرهای هدف از جمله توزيع و پراکندگی جمعیت  چگونگی

اين به  استناد ،توزيع مخاطبان و عوامل آموزشی نحوهو نیز گستردگی ضمن آنکه به دلیل  خدمات آموزشی است.

خواهد  همراهرا به های متناقض و غیر واقعی نتیجه گیری، در مناطق و عدم تعادلنحوه توزيع  فارغ از هاشاخص

و امکانات تحصیلی  فضا ،های آموزشو عدم امکان رصد بخش در حوزه ی آماریهامحدوديت، عالوه بر آن .داشت

ه ئثری در جهت تنوع نحوه اداره و اراؤدامات ماخیر اق هایسال. در ساخته استتحلیل وضعیت بخش را دشوار 

 نشده است. ارائهآن از نتايج دقیقی گرچه هنوز ارزيابی  .خدمات آموزشی در مدارس اجرا گرديد

آموزش  مقاطع مختلفدر استان عادی و استثنايی آموز دانش 718378 تعداد 1394-95 سال تحصیلی در 

مشغول به  دوم( درصد دوره متوسطه 4/13 اول و درصد دوره متوسطه 3/26 درصد دوره ابتدايی، 4/60)عمومی 
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 نزديک بهاين تعداد اند. استثنايی قرار داشته یهاآموزشنفر تحت پوشش  4836از اين تعداد . اندتحصیل بوده

، تعداد ای رسمیآموزان شاخه فنی حرفهبا احتساب دانش .دهدمیرا تشکیل کشور  آموزاندانشدرصد از کل  03/6

نفر و  69391معادل  1384 -85سال تحصیلی  نسبت به تعداداين . رسدمینفر  768813به استان  آموزاندانش

اين  آموزاندانشمتوسط کاهش ساالنه شمار  با اين وجود داشته است کاهشدرصد  8/0 به طور متوسط ساالنه

در جمعیت دانش آموزی رشد کاهش  است.بوده درصد  6/1و برابر با از اين میزان بیشتر دوره ها در کل کشور 

شاخص پوشش تحصیلی افزايش بوده و  درصد( 8/2)هسال 6-17جمعیت گروه سنی رشد کاهش  کمتر ازاستان 

 حاکی از حضور بیشتر جمعیت الزم التعلیم در نظام آموزشی است. نیز 

درصد در مناطق  2/90، دهدمیرا تشکیل درصد از کل جمعیت استان  9/14که ی استان آموزدانش جمعیتاز 

گفتنی است که متناظر با تبديل برخی نقاط روستايی به .  انددرصد در مناطق روستايی توزيع شده 8/9شهری و 

واحد درصد  2/5 حدود 1384در مقايسه با سال  استان شهری آموزاندانشهای جمعیتی نسبت شهری و جابجايی

 زايش داشته است. اف

 22/2به ترتیب  نیز داير استان هایکالستعداد معلمان و ساالنه  کاهشمتوسط  1384-1394 هایسالطی 

برآيند  درصد بوده است. 3/1و  03/1کمتر و به ترتیب در سطح کشور  کاهشاين میزان  امابوده درصد  86/1و 

 7/17معلم از به دانش آموزنفر و نسبت  2/25به  4/24 ازمیانگین تراکم در کالس افزايش در استان اين تغییرات 

 .استبوده  نفر 23نفر به 

 2/98با نرخ  قیاسدر دوره ابتدايی  پايه اولدرصدی  8/98ثبت نام خالص  نرخ با توجه به ناستان اصفها

 لیپوشش تحصی .شودمی شناختهی آموزشخدمات سطح دسترسی باال به های با درصدی سطح کشور از جمله استان

درصدی در مقطع متوسطه اول نشانگر موفقیت نظام آموزشی در جذب  8/97درصدی در مقطع ابتدايی و  9/98

ر بتدايی و متوسطه اول دپوشش تحصیلی مقطع امیانگین باالتر از مقايسه ها در آموزان است. اين شاخصدانش

پوشش  زيرجمعیت الزم التعلیم استان از نفر  15380با اين وجود هنوز است .  درصد( 9/86و  5/98)سطح کشور

 .نیستند رسمی ایآموزش عمومی و فنی حرفهتحصیلی 

باالتر از متوسط  نسبتاين . کنندمیاستان در مدارس غیر دولتی تحصیل  آموزاندانشدرصد از  3/15

يک نظام دولتی با سطح مشارکت در استان نیز عمومی آموزش خدمات  گفت توانمی. است (درصد 3/11)کشوری

  .است پايین بخش غیر دولتی

ساله و باالتر  6باسوادی جمعیت  نرخ 1390 سالعمومی  نتايج سرشماریمطابق باسوادی، شاخص  در مورد

در اين سال . استدرصد( بوده  75/84)یواحد درصد باالتر از میانگین کشور 02/3 بوده کهدرصد  77/87استان 

ال که در س دهدمیبرآوردها نشان  .است بودهسوم کشور  جايگاهدر  سنیاين گروه درصد باسوادی استان از نظر 

  سال ( باسواد هستند. 10-49)گروه هدف استان درصد جمعیت 96بیش از  1394

به  جمعیت شاغلبدون احتساب ساله و باالتر استان  6تحصیل جمعیت  هایسالمتوسط  1390در سال  

در اين سال  است.بوده سال(  14/8)کشورمیانگین  سال باالتر از 82/1بوده که در مقايسه سال  96/9تحصیل 
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نفر(  518578)درصد 7/11 به اين ترتیب بوده است:نیز سال و باالتر استان  6ترکیب سطح تحصیالت جمعیت 

نفر( در سطح  818224)درصد 5/18 ،نفر( در سطح آموزش ابتدايی و سواد آموزی 1044017)درصد 6/23 ،سواد بی

آموزش  در سطح نفر( 776931)درصد 6/17نفر( در سطح متوسطه و  1208221)درصد 3/27 ،تحصیلی راهنمايی

 نفر ( در ساير سطوح تحصیلی. 59108)مابقی درصد 3/2عالی و 

ر بیشت ، معموالًهای کیفی بخش آموزش نسبت به ابعاد کمی آناهمیت جنبه با وجودز اهمیت آنکه ئنکته حا
قادر به ، به تنهايی علی رغم اهمیتهايی که شاخصهای کمی است. ها در اين بخش محدود به شاخصبررسی
منظمی  سازوکارهنوز که ما در نظام آموزشی بخصوص ها اين بررسی. نیست اين حوزهاصلی  هایمشخصهبیان 
يا نهادهای های اولیا و مربیان ، انجمناولیا، آموزاندانشاز سوی خدمات آموزشی کیفی و ارزشیابی ارزيابی برای 

شیوه اداره غیر  ،ماهیت دولتیدر  توانمیای از اين تنگنا را بخش عمده. دشوارتر است، غیر دولتی وجود ندارد
های یوهش وجوداال بودن هزينه تمام شده، افت کیفیت، ب .بخش جستجو کردرقابتی و نیز تنگناهای اقتصادی 

تمرين انديشیدن  ،)مذاکره، مشارکت، تفاهم، کار گروهیآموزاندانشهای اجتماعی ضعف مهارت، آموزشقديمی 
 . برشمرداين بخش کیفی نقاط ضعف مهمترين  جمله ازتوان را می( و خالقیت

است. يادگیری  -های نوين ياددهیاستقرار روش عدم ،های کیفیپیامدهای کم توجهی به شاخصاز جمله 
در  مؤثرشاهد تحول جدی و هنوز ی صورت گرفته هاگذاریهای کمی و سرمايهشاخص ارتقایرغم علیچنانکه 

تکیه  .نبوده و تغییرات موردی وگسسته نتوانسته است به تحوالت اساسی در نظام آموزشی منجر شوداين بخش 
، استقبال قابل هاعتبار سنجیابه عنوان مالک اصلی برای کسب نمره باالتر آموزان دانشرقابت  محفوظات، بر

رسالت  ايفاینظام آموزشی در ضعف های انهاز جمله نشهای کمک درسی آزاد آموزشی و کتاب هایکالستوجه از 
 است. آناصلی 

ضمن  (1390)سند تحول بنیادين آموزش و پرورش اهداف و راهکارهای مصوب دردر پاسخ به اين شرايط، 
استقرار نظام  و نیزدر نظام تعلیم و تربیت رسمی با رويکرد تعالی بخش، پويا و بالنده  تحولکید بر نوآوری و أت

 هایيژگیوشکل گیری مدارس با  برایی را يارزشیابی و تضمین کیفیت در تعلیم و تربیت رسمی عمومی راهکارها
ورد توجه ارزيابی بیرونی منظارت و و رسالت اصلی نظام آموزشی ول، خود ارزياب و پاسخگو نسبت به ئمس ،متعالی

 :ه استقرار داد

 وکارهای قانونی و ساختار مناسب برای سنجش و ارزيابی عملکرد نظام تعلیم و تربیت رسمی ايجاد ساز.  

 طراحی و اجرای نظام ارزشیابی نتیجه محور. 

 ت کیفیسسات آموزش و پرورش برای شفاف سازی عملکرد و ارتقای ؤبندی مدارس و منظام رتبه برقراری
 .های رقابت منطقی و علمی میان آنانو تقويت انگیزه

 ولیت به مدارسئتفويض اختیار و مس. 

  آنان در برنامه های درسی در سطح مدرسه و مؤثراستقرار سازوکارهای توانمندی معلمان برای مشارکت 
 .ای آنانتقويت هويت حرفه

 رويکرد رقابتی بر اساسو ها مبتنی بر شايستگی بهینه سازی نظام پرداخت. 
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 1384-93 هایسالعوامل آموزشی طی  روند 

 آموزاندانش -

درصد  9/0با کاهش متوسط ساالنه  1384-94 هایسالدر استان بخش آموزش عمومی  آموزاندانشتعداد 

ر اين د الزم التعلیمروند نزولی جمعیت  از کمتر، اين کاهش در مقايسه است .نفر رسیده  718378به  787769از 

متوسط ساالنه  به طوردر عین حال جمعیت دانش آموزی استان در برنامه چهارم بوده است. درصد(  8/2)هاسال

ساله  6-17جمعیت درصد از  84/5است.  داشتهافزايش درصد  93/0ساالنه و در برنامه پنجم کاهش درصد  4/2

  .در اين استان هستندکشور  آموزاندانشدرصد از  03/6کشور و 

 توسط کاهش سالیانهم 1383-94 هایسال. طی هستندمناطق روستايی  دراستان  آموزاندانشاز درصد  8/9

، 9/10، 74/0به ترتیب ، متوسطه اول و متوسطه دوم ابتدايیکشور در سه دوره تحصیلی روستايی  آموزاندانش

داليل جمله . از بوده استدرصد  13و  83/12، 04/2 اين کاهش در استان بیشتر و به ترتیباما درصد بوده  15/7

تشکیل مدارس های جمعیتی و نیز محدوديت ، جابجايیتبديل نقاط روستايی به شهربايست در را میاين کاهش 

توزيع جمعیت دانش آموزی استان به تفکیک دوره و نوع اداره روند  (1-1)جدول. کرد جستجومتوسطه در روستاها 

 .دهدمینوع مدرسه نشان به تفکیک دوره و را روند اين  (2-1)لو جدو

 دوره ابتدایی 

در همه کشورها . های آموزشی استی و تضمین کننده کیفیت ساير دورهابتدايی رکن آموزش عموم مقطع

استان ی ابتداي آموزاندانشتعداد  .شودمی شناختهجامعه از حقوق اولیه و اساسی  آموزش دوره ابتدايیدسترسی به 

در برنامه نفر رسیده است.  329746به  نفر 330509از درصد  05/0کاهش ساالنه  با 1384-89 هایسالطی 

مقطع  آموزاندانشتعداد  ،به اين دوره اضافه شدن يک پايه تحصیلیبه تبع تغییر نظام آموزشی و و در پی پنجم 

در صورت عدم احتساب  .افتافزايش ينفر  433390به نفر  330020 از درصد 3/7 ساالنهمتوسط با رشد ابتدايی 

در  .رسددرصد می 04/2در برنامه پنجم به  مقطعاين  آموزاندانشپايه ششم، رشد ساالنه تعداد  آموزاندانش

 .است بودهدرصد  8/2اين مقطع  آموزاندانشرشد ساالنه شمار  1384-94هایسالمجموع طی 

درصد در سال  72/98 به 1389 سال در 82/97از پوشش واقعی اين مقطع  درصداز حیث عدالت آموزشی، 

در ابتدای برنامه درصد  2/98 ازنیز ابتدايی به متوسطه اول  مقطع گذر ظاهری ازنرخ افزايش يافته است.  1393

از مقطع  ءقاارتنرخ  ،با توجه به استقرار نظام ارزشیابی توصیفیيافت. همچنین در اين دوره  ءارتقادرصد  93/99 به

 ترککاهش توفیق بخش در حاکی از درصد افزايش يافته که  5/99 درصد به 2/98 ابتدايی به متوسطه اول نیز از

ارزشیابی  اجرای و ی درسیهاتغییر محتوای کتابتوسعه،  در برنامه پنجم. استاين مقطع  آموزاندانشتحصیل 

 مورد توجه قرار گرفت. آموزاندانشهای اجتماعی و تقويت مهارت های کیفیدر راستای بهبود شاخصتوصیفی 

 . گرچه ايننیستساختار رسمی نظام آموزش و پرورش عمومی  ءجزاين دوره ، پیش دبستانیدوره در مورد 

با محیط کودکان و آشنايی ها ، مهارتو تربیتیگیری شخصیت و روابط اجتماعی شکل در نقش آنلحاظ دوره به 
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شد ر و باداشته  یقابل توجهافزايش  ،استان اخیر تعداد نوآموزان هایسالدر  .ی استخاص دارای جايگاهآموزشی 

در  است. اين افزايشنفر رسیده  46437به نفر  34467از برنامه چهارم و پنجم  هایسالدرصد طی  1/6 ساالنه

درصد کودکان  65حدود  1394سال در قابل توجه است. سنی درصدی جمعیت اين گروه  35/1رشد مقايسه با 

بوده درصد  54در سطح کشور  اين نسبت اند .پیش دبستانی بوده یهاآموزشاستان تحت پوشش  هسال 5سنین 

از جمله موانع پوشش  هامشکالت اقتصادی خانوادهمراکز پیش دبستانی در همه مناطق و نیز  وجودعدم  است.

 است. اين گروه سنیکامل 

 دوره متوسطه اول 

نفر  195938نفر به  241637با روند نزولی از  1384-89 هایسالطی دوره متوسطه اول  آموزاندانش تعداد

قابل توجه کاهش داشته است. کاهش درصد  1/4 نفر و به طور متوسط سالیانه 45699رسیده که از نظر تعداد 

راهنمايی مقطع اجرای نظام جديد آموزشی و حذف پايه اول  ناشی از 1391در سال اين دوره  آموزاندانشتعداد 

اين مقطع با متوسط  آموزاندانشدر طول برنامه پنجم تعداد ادامه داشته است.  1393تا سالکه روند نزولی آن بوده 

کاهش يافته است.  1394نفر در سال  189167به  1390نفر در سال  186897کاهش ساالنه يک درصد از 

ساالنه با کاهش  مقطع متوسطه اول آموزاندانشتعداد  1384-94هایسالابتدايی در مجموع طی  عمقطبرخالف 

 . بوده است مواجهدرصد  6/2

 1394درصد در سال  76/97به  1384در سال  9/92 پوشش تحصیلی واقعی از درصد ،تحصیلیدر اين مقطع 

درصد در ابتدای برنامه به  25/97از  توسطه دومنرخ گذر)ظاهری( از متوسطه اول به ماما  است.افزايش يافته 

کید أهای آموزشی با تهای کارگاهی و فناوری. ساماندهی فعالیتدهدمینشان کاهش  1393درصد در سال 85/96

شاخص های از جمله طرح توانمیرا در راستای اهداف سند تحول موضوعی و بهبود فرآيند يادگیری  هایکالسبر 

 .برشمرداجرا شده در اين دوره 

  دوره متوسطه دوم 

 1384نفر در سال 215623 ازدرصد  6/4کاهش سالیانه متوسط با  نیزدوره متوسطه دوم  آموزاندانش تعداد

در طول برنامه پنجم با اجرای نظام جديد آموزشی اين تعداد با متوسط . رسید 1389نفر در سال  170788به 

تعداد  1384-94هایسالنفر کاهش يافت. در مجموع طی  95821نفر به  165255درصد از  7/12کاهش ساالنه 

 1384در سال پوشش تحصیلی واقعی اين مقطع  درصد کاهش داشت. درصد 6/8آموزان اين مقطع ساالنه دانش

 .يافتافزايش درصد  2/91به  1384درصد بود که در سال  5/83ا برابر ب
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 1384-94هایسالجمعیت دانش آموزی به تفکیک دوره و نوع اداره طی (. 1 -1)جدول

 نوع اداره دوره

 برنامه پنجم برنامه چهارم

85-1384  90-1389  
متوسط 

 رشدسالیانه
91-1390  92-1391  93-1392  94-1393  95-1394  

متوسط 

 رشدسالیانه

ی
دای

ابت
 

-25/0 296505 300288 دولتی  293799 354170 358523 357694 362869 4/5  

9/1 33241 30221 غیردولتی  36221 45319 51312 61931 70521 1/18  

درصد 

 غیردولتی
1/9 1/10 1/2  11 3/11 5/12 8/14 3/16 3/10  

-/05 329746 330509 کل  330020 399489 409835 419625 433390 7 

ول
ه ا

سط
تو

م
 

-2/4 176361 218432 دولتی  175969 117680 114455 111781 167402 2/1-  

-34/3 19577 23205 غیردولتی  20928 13801 14046 14724 21765 1 

درصد 

 غیردولتی
6/9 10 82/0  6/10 5/10 9/10 6/11 5/11 1/2  

-11/4 195938 241637 کل  196897 131481 128501 126505 189167 1-  

وم
 د

طه
س

تو
م

 

-95/4 149055 192106 دولتی  142810 137813 132832 129038 78165 14-  

-57/1 21723 23517 غیردولتی  22445 23564 24280 24761 17656 8/5-  

درصد 

 غیردولتی
9/10 7/12 10/3  6/13 6/14 15.5 1/16 4/18 8/7  

-56/4 170778 215623 کل  165255 161377 157112 153799 95821 7/12-  

ره
دو

ه 
س

ع 
جم

 

-64/2 621921 710826 دولتی  612578 609663 605810 598513 608436 2/0-  

-63/0 74541 76943 غیردولتی  79594 82684 89638 101416 109942 4/8  

درصد 

 غیردولتی
8/9 7/10 77/1  5/11 9/11 9/12 5/14 3/15 4/7  

-43/2 696462 787769 کل  692172 692347 695448 699929 718378 9/0  

 دولتی  غیرمدارس  آموزاندانش -

در مدارس  (آموزاندانشدرصد  3/15)استان آموزاندانشنفر از  109942 تعداد 1394-95در سال تحصیلی 

دانشسهم نسبی درصد( بیانگر افزايش  8/9)1384اين نسبت در مقايسه با سال  .اندثبت نام نمودهغیردولتی 

 تعداد 1384-94 هایسالبا وجود کاهش جمعیت دانش آموزی استان طی مدارس غیر دولتی است. آموزان 

از جمله علل اين . است داشتهدرصد افزايش  9/3به طور متوسط ساالنه و نفر  33000 غیردولتی آموزاندانش

 آموزدانش 6349 پوشش باو  1393از سال که بود از مدارس غیر دولتی  اجرای طرح خريد خدمات آموزشیافزايش 

 .ز گرديداآغدر استان 

و درصد 3/16 دوره ابتدايی بادرصد،  4/18دوره متوسطه دوم با غیر دولتی  آموزاندانش 1394در سال 

  اند.هر مقطع را داشته آموزاندانشدرصد به ترتیب باالترين سهم از  5/11متوسطه اول با 
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 هاسایر دوره آموزاندانش -

نفر  5225از درصد  3/1 با رشد متوسط سالیانهبرنامه چهارم  در طولاستان استثنايی  آموزاندانشجمعیت 

 آموزاندانشبیشتر پوشش  درتالش  اين افزايش به دلیليافت. فزايش ا 1389سال در نفر  5582به  1384در سال

 کاهشو سیر نزولی با  آموزاندانشاين  تعدادبرنامه پنجم  در امامدارس بوده است. اين نیازهای ويژه در دارای 

تلفیقی فراگیر در مدارس عادی  آموزاندانشثبت نام ، اين کاهش اليلداز  .رسیدنفر  4936به درصد  1/3سالیانه 

اين گروه از کمک به رشد اجتماعی و تربیتی با هدف بوده که  منعطف سازی مدارس طرحاجرای  به دنبال

 .است شده دنبال آموزاندانش

 برتر در مدارسستعداد ابا  آموزاندانشتحصیلی شناسايی و پوشش ، توسعههای چهارم و پنجم در برنامه

وسعه، تدو برنامه  طی آموزاندانشاين تعداد طوريکه ه ب بودبه گسترش  رو روند صعودیبا  استعدادهای درخشان

 5/6)معادل 1384در سال نفر  2771 از آموزاندانشتعداد اين  .داشتافزايش درصد  12و  6/6 به ترتیبساالنه 

از جمله است.  رسیده 1394در سال درصد کشور(  3/5)معادل نفر 7721به( مشابه در کشور آموزاندانشدرصد 

نوان عکیفی اين مدارس  ارتقایو  سازیاندارد است، کشور در قیاس با کلآموزان دانش درصد اينکاهش داليل 

 است.شده 

، از فضای فیزيکیمطلوب فاده تاس و هااستفاده بهینه از نیروی انسانی، توازن رشته با هدفدر برنامه پنجم 

نفر  11780برابر با  1384در سال  اين مدارس آموزاندانشتعداد  گرديد.روزی تجمیع و ساماندهی مدارس شبانه

ل و نیازهای خاص و متفاوت ئعدم توجه به مسا. رسیدنفر  5085با کاهش قابل توجه به  1394در سال بود که 

 .بوده است آموزاندانشاين از جمله داليل کاهش جمعیت  هابا توجه به هزينه سرانه آن مدارسنوع اين 

تربیت قرآنی و های پايه تقويت مهارت ودر راستای اهداف سند تحول آموزش و پرورش  1392از سال 

تحت پوشش اين  استان آموزاندانشنفر از  1614تعداد  1394. در سال اندازی شدمدارس قرآنی راه، آموزاندانش

های ورزشی شتهمستعد ر آموزاندانشتوجه خاص به همچنین مدارس تخصصی ورزش نیز با هدف مدارس بودند. 

 .اندمدارس مشغول به تحصیل بودهاين استان در  آموزاندانشنفر از  1614تعداد  1394سال در  اندازی شد.راه

 1384-94 هایسالترکیب جمعیت دانش آموز دولتی )عادی( به تفکیک نوع واحد سازمانی (. 2 -1)جدول

 نوع اداره

 برنامه پنجم برنامه چهارم

85-1384  90-1389  
متوسط 

 رشدسالیانه
91-1390  92-1391  93-1392  94-1393  95-1394  

متوسط 

 رشدسالیانه

-73/3 566486 684972 عادی  556147 529944 489489 488941 494442 9/2-  

6/6 3817 2771 تیزهوشان  4904 5892 7068 7712 7646 7/11  

-76/4 1936 2471 نمونه دولتی  2063 3774 9287 12302 12968 3/58  

7/3 19130 19695 20391 19628 16554 6 14647 10937 شاهد  
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 نوع اداره

 برنامه پنجم برنامه چهارم

85-1384  90-1389  
متوسط 

 رشدسالیانه
91-1390  92-1391  93-1392  94-1393  95-1394  

متوسط 

 رشدسالیانه

7/16 48356 45990 35172 23404 26111   26971 0 هیات امنایی  

8/88 21749 24456 37323 20721 1713 3 1914 1652 *سایر  

-56/2 615771 700997 جمع دولتی  607492 604475 598730 594964 604291 1/0-  

 شامل مدارس وابسته، ورزش و قرآنی* 
       

 دایر هایکالسمدارس و  -

درصد  2 )دولتی و غیردولتی( استان با متوسط کاهش ساالنهمدارستعداد  1384-90 هایسالطی  :مدارس 

 1389 سالاجرای طرح يک نوبته کردن مدارس در به  اين کاهشدلیل عمده  .رسیدواحد  4850 واحد به 5358 از

 1391 سال از گفتنی است  درصد بود. 1/2متوسط نرخ کاهش ساالنه تعداد مدارس شهری دولتی  .گرددباز می

با  تعداد مدارس ،آموزشی آموزان بین مناطق و نواحیدانشنامتوازن اجرای سند تحول و متناسب با افزايش در پی 

  واحد رسید. 4765به  1393سال در رو به افزايش نهاد و درصد  2/1رشد متوسط ساالنه 

 7/2 متوسطکاهش دولتی شهری در مقابل  آموزاندانشدرصدی  5/5 ساالنه رشد ابتدايی متوسطمقطع در 

اين تغییرات و بوده است.  1391 سال دردلیل اضافه شدن يک پايه به اين دوره  بهدرصدی واحدهای آموزشی 

واحدهای آموزشی استان به تفکیک دوره را روند تعداد  (3-1)جدول. شودمیها نیز ديده ها در ساير دورهجابجايی

 .دهدمینشان 

 1384-93هایسالای تعداد واحدهای آموزشی به تفکیک دوره و نوع اداره طی آمار مقایسه(. 3 -1)جدول

 نوع اداره دوره

 برنامه پنجم برنامه چهارم

85-1384  90-1389  
 متوسط

 رشدسالیانه
91-1390  92-1391  93-1392  94-1393  95-1394  

متوسط 

 رشدسالیانه

 ابتدایی
-2 2213 2447 دولتی  2062 2104 2133 2137 2126 8/0  

-3/1 2531 2704 کل  2403 2482 2538 2665 2673 7/2  

متوسطه 

 اول

-4/3 1266 1504 دولتی  1379 1076 1065 1063 1110 3/5-  

-2/3 1453 1710 کل  1192 1242 1222 1218 1275 7/1  

متوسطه 

 دوم

-9/1 701 773 دولتی  685 772 702 705 551 3/5-  

-7/1 866 944 کل  852 962 877 882 717 2/4-  

جمع 

 سه دوره

-4/2 4180 4724 دولتی  4126 3952 3900 3905 3787 1/2-  

-2 4850 5358 کل  4447 4686 4637 4765 4665 2/1  
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 تغیرهایم از و داشته آموزشی نیروی بکارگیری با مستقیمی رابطه درس کالس تشکیل :دایر هایکالس

مدارس  آموزاندانش شماردرصدی  6/2 ساالنهبرنامه چهارم با کاهش در . است بخش هایهزينه تعیین اصلی

علی رغم اينکه در اين برنامه . داشتدرصد کاهش  2/2 نیز ساالنهمدارس اين  داير هایکالستعداد استان دولتی 

در برنامه پنجم با اجرای برنامه  کالس کاهش يافت 837کالس به  1100چند پايه ابتدايی نیز از  هایکالستعداد 

به  يافتبا شدت بیشتری ادامه ها تعداد کالس یکاهشروند  1391از سال  ، بخصوصيک نوبته کردن مدارس

درصد  4/1درس بالغ بر  هایکالس کاهش ،آموزاندانشدرصدی  2/0کاهش متوسط ساالنه در برابر طوريکه 

که  شد به طوریچند پايه روستايی مربوط می هایکالسبخشی از اين کاهش به روند افزايشی  ضمن آنکه بود.

 .کالس رسید 954به  1394ها در سال تعداد اين کالس

 4/1 کاهش ساالنه همپایداير  هایکالستعداد  ،برنامه چهارم و پنجم توسعه هایسالطی در مجموع 

در اين دوره با . رسید کالس 24136 به 29113 يافت و ازدرصد کاهش  8/1 ساالنه آموزاندانششمار  یدرصد

به طور نسبی  پايه چند هایکالسافزايش زير حد نصاب و  هایکالستجمیع  همچونهايی بکارگیری روش

مناطق شهری  برایو  5/8مناطق روستايی  هایکالسنرخ کاهش ساالنه  محدودتر شد.درس  هایکالس توسعه

  نشان داده شده است. (4-1)به تفکیک سه دوره تحصیلی در جدول داير هایکالسروند تغییرات  درصد بود. 4/0

 در. دهدمینشان استان تحصیلی را برای سه مقطع روند تراکم دانش آموز در کالس درس  (5-1)جدول

با توجه به پنجم  برنامه در اما .کاهش يافتنفر  9/23نفر به  4/24 م در کالس داير ازکشاخص ترا ارمبرنامه چه

که  دهدمینشان  ديگرمقايسه  .افزايش يافتنفر  2/25آموز اين شاخص به نسبی کالس به دانشدرصد کاهش 

نفر  8/16و  5/28منطقه آموزشی استان به ترتیب  40در در ابتدای برنامه چهارم بیشترين و کمترين تراکم کالس 

  ست.ا هاتفاوتکه حاکی از افزايش اين  رسیدهنفر  9/13و  1/30 بهپنجم بوده که در پايان برنامه 

طرح يک نوبته کردن ، ساماندهی نیروی انسانی و استفاده بهینه از فضای مدارسهدف با  1391 در سال

درصد به خوبی  3/7درصد در ابتدای برنامه چهارم به  4/21نوبت دوم از  هایکالسکاهش  .مدارس اجرا گرديد

 و امکانات آموزشی است.  هافضااز مطلوب برداری بهرهها در گويای نقش مهم سازماندهی کالس

 1384-94 هایسالدایر دولتی به تفکیک نوع در  هایکالسروند (. 4 -1)جدول

 جنسیت دوره
 برنامه پنجم برنامه چهارم

85-1384  90-1389  
متوسط 

 رشدسالیانه
91-1390  92-1391  93-1392  94-1393  95-1394  

متوسط 

 رشدسالیانه

 ابتدایی

-5/0 10325 10595 عادی  10261 12118 12182 12057 12034 1/4  

-7/1 1921 2095 مختلط  1900 2299 2208 2046 1119 4/12-  

-8/5 818 1100 چندپایه  801 769 930 959 974 5 

-7/0 12246 12690 جمع کل  12161 14417 14390 14103 14127 8/3  

متوسطه 

 اول

-8/3 6767 8219 عادی  6711 4574 4516 4363 6430 1/1-  

-9/0 155 162 مختلط  120 86 67 54 77 5/10-  

-8/3 6922 8381 جمع کل  6831 4660 4583 4417 6507 2/1-  
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 جنسیت دوره
 برنامه پنجم برنامه چهارم

85-1384  90-1389  
متوسط 

 رشدسالیانه
91-1390  92-1391  93-1392  94-1393  95-1394  

متوسط 

 رشدسالیانه

متوسطه 

 دوم
-8/2 6037 6942 جمع کل  5742 5437 5254 5229 3502 6/11-  

جمع 

سه 

 دوره

-1/2 23129 25756 عادی  22714 22129 21952 21649 21966 8/0-  

-7/1 2076 2257 مختلط  2020 2385 2275 2100 1196 3/12-  

-8/5 818 1100 چندپایه  801 769 930 959 974 5 

-2/2 26023 29113 جمع کل  25535 25283 25157 24708 24136 4/1-  

 1384-93هایسال طی دوره تفکیک بهشاخص تراکم در کالس دایر دولتی (. 5 -1)جدول

 دوره
 برنامه پنجم برنامه چهارم

85-1384  90-1389  
متوسط 

 رشدسالیانه
91-1390  92-1391  93-1392  94-1393  95-1394  

متوسط 

 رشدسالیانه

46/0 2/24 7/23 ابتدایی  2/24 6/24 9/24 4/25 7/25 5/1  

-45/0 5/25 1/26 متوسطه اول  8/25 3/25 25 3/25 7/25 0 

-26/2 7/24 7/27 متوسطه دوم  9/24 3/25 3/25 7/24 3/22 7/2-  

-43/0 9/23 4/24 کل دوره ها  24 1/24 1/24 2/24 2/25 2/1-  

  نیروی انسانیوضعیت  -

مام وقت، ت صورتبکارگیری کارکنان به  اشکال متنوعدرسی و نیز  هایبرنامه ،نظام آموزشیات مداوم تغییر

یق بررسی و ارزيابی دق، و نظاير آن، پرورشی، تربیت بدنی و سالمت غیرآموزشی ،آموزشی، غیر موظف، وقتنیمه

در روند  تغییرات سريعگذشته  هایسالدر ضمن آنکه . سازدمیتغییرات نیروی انسانی در اين بخش را دشوار 

با  بخصوص با توجه به حجم باالی آنبخش را اين نیروی انسانی  ريزیبرنامهموضوع  اًاساسجمعیت الزم التعلیم 

. ه استفراهم آمدکارکنان يی مواجه کرده که با کاهش اين تغییرات فرصت مناسبتری برای سازماندهی اهدشواری

. اين اشتغال دارنداداری و خدماتی در اداره کل آموزش و پرورش استان  ،کادر آموزشی 55812 اکنون تعدادهم 

 2/6پنجم درصد و نسبت به ابتدای برنامه  3/9چهارم نیروی شاغل در ابتدای برنامه  61550 تعداد در مقايسه با

 6/0هارم و پنجم چش طی دو برنامه کاهش نیروی انسانی بخ. دهدمیکاهش نشان درصد  15 و در کلدرصد 

  درصد( بود. 4/14)مدارس دولتی آموزاندانشواحد درصد بیشتر از کاهش شمار 

 4/14کاهش طی دو برنامه توسعه، در برابر که تا جايی متفاوت بود  رونددر مورد نیروهای آموزشی اين 

افزايش نسبت دانش آموز به معلم از  ،ییراين تغ. بوديمرا شاهد درصدی معلمان  34کاهش  ،آموزاندانشدرصدی 

تغییر اين نسبت در برنامه چهارم بیشتر بوده است. بخش مهمی . ضمن آنکه داشت در پیرا  نفر 23نفر به  7/17



   13/ آموزش عمومی

می به عنوان نیروی آموزشی باز معلمانهای جديد در کنار پست ايجادساختار اداری و بازتعريف به تغییر از اين 

  گردد.

در درصد  2/18به  1389ل سا درصد در 6/15نسبت کارکنان آموزشی به اداری نیز از در اين مجموعه 

تغییرات نسبت دانش  (7-1)وضعیت کارکنان آموزشی مدارس و جدول (6-1)جدول افزايش داشته است. 1393سال

 .دهدمیبرنامه چهارم و پنجم را نشان دو آموز به معلم در 

 1384-93هایسال طی دوره تفکیک به )معلم(آموزشی مدارس دولتی کارکنانتعداد (. 6 -1)جدول

 دوره
 برنامه پنجم برنامه چهارم

85-1384  90-1389  
متوسط 

 رشدسالیانه
91-1390  92-1391  93-1392  94-1393  95-1394  

متوسط 

 رشدسالیانه

-21/5 ابتدایی  6/2  

-38/4 متوسطه اول  5/4-  

-33/9 متوسطه دوم  8/8-  

-31/6 جمع  6/2-  

 * 1384-1394هایسال طی دوره تفکیک به معلم نسبت دانش آموز به(. 7 -1)جدول

 دوره
 برنامه پنجم برنامه چهارم

85-1384  90-1389  
متوسط 

 رشدسالیانه
91-1390  92-1391  93-1392  94-1393  95-1394  

متوسط 

 رشدسالیانه

6/2 4/28 5/26 9/24 26 6/25 25/5 27 9/20 ابتدایی  

3/3 1/21 7/17 3/16 16 6/18 24/0 8/18 5/18 متوسطه اول  

-9/4 5/13 7/16 16 8/16 5/16 72/4 3/17 7/13 متوسطه دوم  

6/2 23 7/21 4/20 9/20 7/20 91/3 4/21 7/17 کل  

 خاص به دلیل اجرای نظام جدید آموزشی بوده است. هایسالتغییرات در *

 های آموزشی شاخص - 

به عنوان يکی  1394 و 1384 هایسال درابتدايی  مقطعدختر به پسر  آموزاندانشنسبت  :نسبت جنسیتی

محسوسی نداشته است)نسبت جنسیتی  تغییربوده که  4/94و  7/94به ترتیب  عدالت آموزشی هایشاخصاز 

 برایاين شاخص اما بوده است(.  1/95و  8/95ها به ترتیب استان در اين سالسال  6-11جمعیت گروه سنی 

اول از متوسطه  برای مقطع کهتا جايی   دهدمیای متفاوتی را نشان هنسبتدوم متوسطه  اول و به خصوصدوره 

سال  12-14جمعیت  1/95با توجه به نسبت جنسی  وافزايش يافته  1394در سال  2/96به  1384در سال  1/92

باال  7/137شاخص  دوم متوسطه مقطعدر  به مدارس نسبت به پسران است.ورود بیشتر دختران بیانگر استان 

نسبت جنسیتی )دهدمیرا نشان  آنانپوشش تحصیلی قابل توجه جمعیت دانش آموز دختر نسبت به پسر و نیز بودن 
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عالقه بیشتر دختران به ادامه تحصیل و ورود به دانشگاه، باالتر  .(بوده است 96جمعیت استان در اين گروه سنی 

اين  .مردبرشاز جمله داليل اين تفاوت  توانمیرا بودن هزينه فرصت تحصیل در میان پسران نسبت به دختران 

 بخش آموزش عمومی است. آموزاندانشنسبت در مورد 

 آموزاندانشنسبت جنسی  ،ایحرفهنظری و فنی دوم متوسطه  دوره آموزاندانشاحتساب مجموع  در صورت

 هایسالاستان در  آموزاندانشنسبت جنسی  (8-1)جدول .يابدکاهش می 6/109به  1393-94سال تحصیلی در 

 .دهدمیهای تحصیلی نشان به تفکیک دورهرا  94-1384

اهای تنگنگذشته امکان محاسبه دقیق اين شاخص به لحاظ  هایسالدر  نرخ پوشش تحصیلی واقعی:

با  1392به گروه سنی محصالن و نیز جابجايی آنان کمتر بود. از سال آماری و بخصوص وابستگی اين شاخص 

ان امک، رصد بازماندگان از تحصیل و ساماندهی نیروی انسانی بخشتدقیق آمار  به منظور ایسامانهراه اندازی 

ت به نسبتحصیلی پوشش شاخص قابل توجه  تغییراتاز  یبخش تر اين شاخص فراهم گرديد.محاسبه دقیق

 گردد.موضوع باز میگذشته نیز به اين  هایسال

 1384-94 هایسال طی دوره تفکیک استان بهآموزش عمومی  آموزاندانشنسبت جنسی (. 8 -1)جدول

 1384-85 دوره
 برنامه پنجم

92-1391 93-1392 94-1393 95-1394 

 4/94 5/94 7/94 7/94 7/94 ابتدایی

 2/96 6/95 5/94 7/93 1/92 متوسطه اول

 7/137 1/120 4/120 7/121 -  متوسطه دوم

برنامه در پايان درصد بوده که  82/97استان  در ابتدايی مقطعنرخ پوشش تحصیلی  ،برنامه چهارم در ابتدای

 28/1و از میانگین کشوری  واحد درصد باالتر يک کمتر ازنرخ اين  درصد افزايش يافته است. 72/98 پنجم به

اين دوره تحصیلی  دردرصد( 100)1404سال  برای گذاری نقشه جامع علمی کشورتر از هدفپايینواحد درصد 

 است.

درصد در  76/97درصد در ابتدای برنامه چهارم به  9/92از پوشش تحصیلی متوسطه اول نیز نرخ دوره در 

با توجه  است. گرديدهدرصد اعالم  83کشور  . در شرايطی که اين نرخ در کليافته استافزايش پنجم برنامه  پايان

پوشش نظام  خارج ازاستان سال  12-14گروه سنی نفر از جمعیت  4413 دتعدا 1394در سال شاخص اين به 

صد درصد در نظر گرفته شده  1404برای سال اين شاخص در نقشه جامع علمی کشور  آموزش عمومی بوده اند.

 است.

برنامه  پاياندرصد در  2/91 درصد در ابتدای برنامه چهارم به 5/83متوسطه دوم نیز اين نرخ از در دوره 

درصد  95گذاری نقشه جامع علمی کشور برای اين دوره تحصیلی هدفدر اين شاخص . يافته استافزايش پنجم 

 سال 15-17گروه سنی از جمعیت  نفر 10050 تعداد 1384شاخص، در سال اين با توجه به  بینی شده است.پیش

 .اندنبودهای و فنی حرفهآموزش عمومی  هایدورهپوشش زير استان 
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در توانايی نظام آموزشی  های نشان دهندهشاخصاز )ظاهری( و نرخ ماندگاری نرخ گذر :گذر تحصیلینرخ 

نرخ گذر . استآموزش بخش  در لفه کیفیتؤبه نوعی بیانگر مو آموزشی  های دورهدر  آموزاندانشنگهداشت 

درصد در انتهای برنامه  93/99 چهارم بهصد در ابتدای برنامه رد 2/98از مقطع ابتدايی به متوسطه اول از ظاهری 

نرخ نیز ر با کشودر مقايسه  .استدختران باالتر از  پسر آموزاندانشنرخ گذر در مقطع ابتدايی . م رسیده استجپن

 درصد( است.  6/97)باالتر از میانگین کشوری استان درمقطع ابتدايی ظاهری گذر 

 زاکه اين شاخص تا جايی  استدارای وضعیت متفاوتی م متوسطه اول به متوسطه دو دوره ظاهرینرخ گذر 

. اين شاخص دهدمینشان کاهش درصد در انتهای برنامه پنجم  85/96به درصد در ابتدای برنامه چهارم  25/97

 مقطعاول وارد  متوسطهدوره  آموزاندانشدرصد از  2/3 که در سال پايان برنامه به طور متوسط دهدمینشان 

یفیت کضعف در  توانمینرخ پايین گذر تحصیلی را  علت ،خارج از نظام آموزشیعوامل صرفنظر از اند. بعدی نشده

دوره متوسطه اول به دوم در استان نرخ گذر تحصیلی  با اين وجود نظام آموزشی جستجو کرد.درونی و کارايی 

 .درصد( است 6/93)حد درصد باالتر از میانگین کشوریوا 25/3

 وپايه استعداد و عاليق آنان  بر آموزاندانشهدايت تحصیلی  :در رشته های تحصیلی آموزاندانشتوزیع 

توسعه برنامه چهارم و پنجم  است که در قوانین موضوعاتیاز های مختلف رشته بین آموزاندانش توزيعنیز توازن 

علوم تجربی  رشتهدر  دومره متوسطه دوآموزان دانشی از قابل توجهدرصد در حال حاضر  .بوده استتاکید مورد 

. رسیددرصد  16/22درصد به  08/24از و  با کاهش روبرو بوددر برنامه پنجم اين نسبت  چه . گرکنندتحصیل می

سهم درصد کاهش يافت، اما  39/18درصد به  96/21سهم رشته رياضی فیزيک نیز از پنجم در طول برنامه 

  رسید.درصد  52/17 درصد به 43/16با افزايش روبرو بود و از های علوم انسانی رشته

 است قابل توجه بودهای به رشته های فنی حرفهان خصوص دختره ب آموزاندانشاخیر گرايش  هایسالطی 

در پايان درصد  4/41 به چهارمدرصد در ابتدای برنامه  8/38 اين شاخه ازدختر  آموزاندانش سهم کهتا جايی 

رشته تحصیلی نشان  5در را متوسطه دوم استان  آموزاندانشنحوه توزيع  (9-1)جدول .يافتافزايش برنامه پنجم 

 .دهدمی

 بین رشته های مختلف آموزان پایه دوم متوسطه دومتوزیع دانش(. 9 -1)جدول

 94-95 89-90 84-85 رشته تحصیلی شاخه تحصیلی
 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 نظری
 39/18 11021 96/21 12665 14/19 15209 ریاضی فیزیک

 16/22 13280 08/24 13889 94/19 15838 علوم تجربی

 52/17 10500 43/16 9477 41/20 16215 علوم انسانی

 08/58 34801 47/62 36031 49/59 47262 جمع نظری

 فنی
 36/18 11002 35/18 10584 81/15 12558 ایفنی حرفه

 56/23 14120 18/19 11060 70/24 19625 کاردانش

 92/41 25122 53/37 21644 51/40 32183 جمع فنی
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های تحصیلی و عرضه رشتهبرونداد نظام آموزشی  نمايانگردر رشته های مختلف توزيع فارغ التحصیالن 

رشتهن آموزان به ايای و کاردانش و هدايت تحصیلی دانشحرفه های فنیبا توجه به گسترش و تنوع رشته است.

درصد افزايش يافته  5/41به درصد  38 از 1389-93 هایسالطی استان  های فنیدورهالتحصیالن سهم فارغ ها

. هستیم 1393 درصد در سال 7/58 به 1384درصد در سال 62 کاهش اين نسبت از شاهددر شاخه نظری اما است. 

 (10-1)جدول درصد کاهش يافته است. 5/14 درصد به 2/16از نیز های علوم انسانی التحصیالن رشتهفارغسهم 

 .دهدمیهای مختلف نشان در رشتهرا استان ای و فنی حرفهالتحصیالن آموزش عمومی توزيع فارغ

 طی برنامه چهارم و پنجمدر رشته های مختلف  التحصیالن آموزش عمومیفارغتوزیع آمار(. 10 -1)جدول

شاخه 

 تحصیلی
 رشته تحصیلی

1385-1384* 94-1393  

 جمع پسر دختر
درصد 

 از کل
 جمع پسر دختر

درصد 

 از کل

 نظری

 2/22 9540 5567 3973 4/21 11002 5836 5166 ریاضی فیزیک

 22 9454 2496 6958 2/21 10916 2557 8359 علوم تجربی

 5/14 6240 1563 4677 6/19 10118 2314 7804 انسانیعلوم 

 7/58 25234 9626 15608 62 31946 10707 21239 جمع نظری

 فنی
 3/18 7889 4412 3477 2/17 8854 5052 3802 ایفنی حرفه

 23 9877 4784 5093 8/20 10726 4311 6415 کاردانش

 3/41 17766 9196 8570 38 19580 9363 10217 جمع فنی

 100 43000 18822 24178 100 51526 20070 31456 جمع کل

در ابتدای برنامه چهارم سال  25/14میانگین سطح تحصیالت معلمان استان از  :سطح تحصیالت معلمان

در مجموع طی دو برنامه  سال در انتهای برنامه پنجم افزايش يافت. 56/15سال در پايان برنامه و  16/15به 

سطح تحصیالت معلمان میانگین داشته است.  ءارتقادرصد(  2/9)سال 5/1میانگین سطح تحصیالت معلمان استان 

ابتدايی است. میانگین سطح تحصیالت معلمان سال(  5/15)از میانگین کشورباالتر سال  06/0در مقايسه استان 

دهد که میانگین سال است. مقايسه ديگری نشان می 20/16دوم و متوسطه  57/15اول معلمان متوسطه  97/14

سال ارتقا  43/0 و 3/0 و 4/1برنامه به ترتیب سطح تحصیالت معلمان مقطع ابتدايی، متوسطه اول و دوم طی دو 

  يافته است.

گان مدارک التحصیالن آموزش عالی و افزايش تعداد دارندبا رشد فارغنه چندان قابل توجه در قیاس  تغییراين 

 4/10حداقل به ويژه که طی دو برنامه چهارم و پنجم  ؛مل استأدانشگاهی در طول برنامه چهارم و پنجم قابل ت

نفر از معلمان دوره  1086نزديک به اند. در شرايط فعلی هنوز قبلی شده کارکناندرصد از کارکنان جديد جايگزين 

میانگین سطح تحصیالت معلمان مقطع ابتدايی حدود يک هستند.  هدرصد معلمان اين مقطع( ديپلم 5/8)ابتدايی

 .استدر حد کارشناسی ها سال باالتر از مدرک کاردانی و در مورد ساير دوره
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 1389-94 هایسالمیانگین سنوات خدمت کارکنان آموزشی بخش است که طی موضوع قابل توجه ديگر 

میانگین سطح تحصیالت  (11-1)جدول ايش يافته است.سال افز 2/19سال به  5/17سال از  7/1با افزايش 

 .دهدمیرا نشان توسعه پنجم  در برنامه چهارم و معلمانمیانگین سنوات خدمت  (12-1)استان و جدولمعلمان 

های جذب معلمان از طريق دانشگاه فرهنگیان و بهبود شیوه ایحرفههای سطح شايستگی در راستای ارتقای

 نفر با هدف اشتغال در سمت معلمی مشغول به تحصیل هستند. 3510هم اکنون بالغ بر 

 1384-93 هایسال طی دوره تفکیک میانگین سطح تحصیالت معلمان بخش دولتی به(. 11 -1)جدول

 1393-94 1392-93 1391-92 1390-91 1389-90 1384-85 دوره
تغییر طی میزان 

 1384-93 هایسال

 4/1 97/14 93/14 65/14 46/14 47/14 57/13 ابتدایی

 56/0 57/15 56/15 38/15 36/15 31/15 01/15 متوسطه اول

 43/0 20/16 16/16 07/16 11/16 04/16 77/15 متوسطه دوم

 1384-93 هایسال طی دوره و جنسیت تفکیک میانگین سنوات خدمت معلمان به(. 12 -1)جدول

 1393-94 1392-93 1391-92 1390-91 1389-90 جنسیت دوره
 تغییر میانگین

 سنوات

 ابتدایی
 4/18 6/17 4/17 6/17 7/17 زن

4/0 
 1/20 6/19 8/19 7/19 2/20 مرد

 متوسطه اول
5/20 6/19 1/19 7/16 1/16 زن  

1/4 
1/22 8/21 9/20 9/18 5/18 مرد  

 متوسطه دوم
 0/19 3/18 7/17 0/16 3/15 زن

3/3 
 8/21 2/21 7/20 3/19 1/19 مرد

 سواد و سواد آموزی -

سال و  6معیت جدرصد باسوادی  ،1390سال نفوس و مسکن  یمطابق اطالعات سرشمار :وضعیت سواد

درصد  سوم کشور قرار داشته است.از نظر شاخص باسوادی در جايگاه و استان بوده درصد  8/87 باالتر استان

اين گروه سنی نرخ باسوادی  بوده است. 75/84 کمتر از اين میزان و برابر با باسوادی اين گروه سنی در کل کشور

 2/89 و در مورد جمعیت شهری و روستايی به ترتیبدرصد  7/90مردان  برایو  8/84استان  زناناستان برای در 

 134140کهاستان فاقد سواد بوده اند سال و باالتر  6نفر از جمعیت  518578اين سال در . بوده استدرصد  2/79و

های انتشهرسسال و باالتر  6جمعیت درصد باسوادی فاصله  .اندقرار داشتهسال  10-49 گروه سنینفر آنان در 
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ز میاب آنبیشتر به بافت شهری يا روستايی اين اختالف که  شودمیديده درصد  2/91 تا 8/77 در دامنهاستان 

 درصد بوده است. 5/95استان  10-49نرخ باسوادی گروه سنی  1390در سال  .گردد

نرخ  اختالفکه تا جايی استان است در سوادی میان زنان و مردان روندها همچنین گويای کاهش شکاف بی

اما تفاوت . يافته استکاهش  1390در سال درصد  9/5به  1385سال در درصد  47/6از مردان  وباسوادی زنان 

  .درصد ثابت مانده است 10ره در حد بین درصد باسوادی جمعیت شهری و روستايی طی اين دو

 25/96معادل سال(  10-49)برای گروه هدفرا  1394سال سوادی جمعیت استان در  درصد باها دبرآور

 .دهدمینشان درصد  19/96و  8/95زنان و مردان به ترتیب  برایدرصد و 

های دورهها و کالس در استان تحت پوششنفر  93773 تعداد 1384-1393 هایسالی ط :سواد آموزی

موفق به دريافت  (نفر 69317)درصد آنان 73اند که بوده مقدماتی، تکمیلی، پايانی و پنجم()مختلف سوادآموزی

از جمعیت غیر ساکن و روستايی  سواد آموزاندرصد  33 و زن ،درصد سواد آموزان 91بیش از  .اندقبولی شدهکارنامه 

 اند.بوده

-49)هدفسواد  بیدرصد از مجموع جمعیت  42 نزديک به 1384-93 هایسالسواد آموزان قبول شده طی 

درصد  7/4حداقل اند. به اين ترتیب به طور متوسط هر سالبودهنفر(  165722)1385سال استان در  ه(سال 10

-1)جدول. سوادی استبینرخ کاهش در نسبی ه بیانگر توفیق کاستان کاسته شده هدف گروه سواد  ازجمعیت بی

بر حسب جنسیت و منطقه در برنامه چهارم و پنجم را نشان و قبول شده تعداد سواد آموزان تحت پوشش  (13

 .دهدمی

طی های مختلف ی دورههاشده تعداد سواد آموزان بر حسب جنسیت و منطقه و قبول(. 13 -1)جدول

 1384-1393 هایسال

 سال

سواد آموز 

 شهری

سواد آموز 

 روستایی
جمع  سواد آموز زن سواد آموز مرد

سواد 

 آموز

قبول 

 شدگان
 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

84 27376 9/68 12353 1/31 2332 86/5 37397 1/94 39729 28183 

89 15655 4/66 7913 6/33 1020 3/4 22548 7/95 23568 19961 

90 7393 3/60 4870 7/39 1876 3/15 10387 7/84 12263 9252 

91 2503 3/60 1649 7/39 973 4/23 3179 6/76 4152 2594 

92 3239 5/62 1943 5/37 510 84/9 4672 2/90 5182 3353 

93 6490 1/73 2389 9/26 1333 15 7546 85 8879 5974 

 69317 93773 43/91 85729 6/8 8044 2/33 31117 8/66 62656 جمع
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 وضعیت فضاهای آموزشی استان -

 غیر قابل انکار است. آموزاندانشو جذب  فراگیری، جذاب و دلنشین آموزشی در مجهزايمن، فضاهای  نقش

ها و نیازهای با ويژگیمطابق سند تحول بنیادين آموزش و پرورش به ايجاد و متناسب سازی فضاهای تربیتی  در

آموزشی، کتابخانه، آزمايشگاه، و بهره مندی مدارس از فضاهای اسالمی  -ايرانیفرهنگ ات یقتضمو  آموزاندانش

 شده است.کید أتمناسب فضای سبز و فضای ورزشی 

اتاق درس  26726 واحد با 3703برابر  1384در سال فیزيکی استان  هایآموزشگاهتعداد  :فضاهای احداثی
به  مهطی اين برنااست. افزايش يافته ق درس اات 29276آموزشگاه با  4017اين تعداد به 1388سال بوده که در 

درصد آن جايگزين فضاهای تخريبی بوده است. در  47 اتاق درس احداث گرديده که 737 طور متوسط ساالنه
جايگزين فضاهای تخريبی بوده  هایکالسآن  درصد 65اتاق درس احداث گرديده که  569ساالنه  ،برنامه پنجم

 .اتاق درس رسیده است 32124واحد با  4236ها به در پايان برنامه پنجم تعداد آموزشگاه. به اين ترتیب است
درصد از  3/7هنوز  تک نوبته شدن مدارسرغم اجرای برنامه علی 1394در سال تحصیلی گفتنی است 

  .گرددباز میکمبود فضاهای آموزشی  مشکلکه بخشی از آن به  نوبته بوده دومدارس استان 

 هایکالسدرصد از  6/40، 1394سال آخرين اطالعات شناسنامه مدارس مطابق  :وضعیت فیزیکی مدارس

 ها تخريبی است. درصد کالس 30فاقد استاندارد و مازاد(  هایکالسدرس استان)به جز 

 48بالغ بر ،مدارسو توسعه فضاهای جنبی های بهسازی ا اجرای طرحب برنامه چهارم و پنجم و هایسالطی 

درصد مدارس  57بیش از و مند بوده های چند منظوره بهرهاز سالناستان درصد از مدارس دوره اول و دوم متوسطه 

بررسی دقیقی  ،مدارسدر مورد وضعیت تجهیزات آموزشی  .هستندمجهز گرمايشی های ايمن استان به سیستم

 مدارس از تجهیزات مناسب آموزشی برخوردار هستند.نیمی از  حداقلها برآوردمطابق صورت نگرفته اما 

استقبال و ساز رکت و همکاری گسترده خیرين مدرسهروند مشا، ساخت و ساز مدارس منابع مالیاز حیث 

قرار داده است.  کشورسوم  در رتبهی های مردماز نظر کمکرا استان اصفهان  ،حوزهاين در  آنانقابل توجه 

زمین و فضا و  تأمین منابعمجموع درصد از  25 بیش ازدر طول برنامه چهارم و پنجم  که دهدمیبرآوردها نشان 

ها و تعداد اتاق درسروند تغییر  (14-1)جدول.  اندکرده تأمینخیرين مدرسه ساز  را استانتجهیزات آموزشی 

 .دهدمیرا نشان  1389-94 هایسالطی  مدارس استان

 احداثی در استان در برنامه چهارم و پنجماتاق درس موجود و روند تعداد مدارس و (. 14 -1جدول)

 1394 1393 1392 1391 1390 1389 عنوان

 فضای آموزشی
 4264 4236 4195 4171 4126 4055 تعداد آموزشگاه

 32587 32124 31727 31355 30454 29807 تعداد اتاق درس

 فضای احداثی
 300 215 78 216 346 136 تعداد اتاق درس جدید

 163 182 294 685 301 395 اتاق درس جایگزین
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 هانقاط قوت و ضعف، تنگناها و چالش 

 : نقاط قوت

  وجود اسناد باال دستی شامل سند تحول بنیادين، سند برنامه درس ملی، سند ملی آموزش و پرورش و طرح

 راهبردی آموزش و پرورش. 

  پژوهش محور و  یهاآموزششامل دانش آموز محوری،  هاآموزشتوجه به استقرار رويکردهای جديد در

 .ارزشیابی توصیفی

 های اطالعات و ارتباطاتنسبی نیروی انسانی بخش با فناوریهای مناسب و آشنايی وجود زيرساخت. 

 مندی از مشارکت خیرين و سازمانهای مردم نهادوجود بستر مناسب برای بهره. 

 .پوشش تقريبا صد در صدی دوره ابتدايی و دسترسی مناسب جمعیت الزم التعلیم استان به امکانات آموزشی 

 مراکز تحقیقات معلمان و جايگاه مناسب استان در مسابقات، سراهای دانش آموزیمندی از پژوهشبهره ،

 ها و انتشارات علمی پژوهشی کشور. آزمون

 :نقاط ضعف 

 های راهبری برای الگو برداری از تجارب موفق آموزشی و تربیتی.ضعف سیستم 

 ها.های آموزشی و کاربست آنتمرکز گرايی و عدم وجود بستر الزم برای ابتکار و نوآوری 

  با بازار  آموزاندانشضعف نظام سنجش استعداد و هدايت تحصیلی و فقدان نظام اجرايی مناسب برای آشنايی

 .کار

 اولويت کسب نمره نسبت به دريافت مهارتآموزاندانشهای فردی بین ضعف نظام ارزشیابی و غلبه رقابت ،

 های ارتباطی اجتماعی و کار جمعی.

 های اولیا و مربیان در انجمننهادهای مرتبط با بخش به ويژه  مؤثر عدم حضور و مشارکت جدی، فعال و

 نظارت و ارزيابی فعالیتهای آموزشی.

  ایهای تخصصی و حرفهارتقای صالحیت الزم برایعدم انگیزه دغدغه های معیشتی فرهنگیان و. 

  مالی و اعتباری.مداوم  هایتنشبه اعتبارات دولتی و بخش وابستگی شديد 

  یهاآموزشها و سرفصلهای درسی به عنوان تنها مرجع يادگیری و نقطه اتکای اصلی در بودن کتابمحور 

 رسمی.

 های آموزشیهای کمی در ارزيابی بخش و عدم وجود نظام ارزيابی کیفیت و اثر بخشی فعالیتغلبه شاخص. 

  اين تنوعبازخوردها و آثار  ارائهتنوع قابل توجه مدارس و عدم. 

  اطالعات و آمار بخش.ضعف نظام 

 ها خروج نیروهای مجرب و جذب برخی نیروهای کم تجربه به بخش آموزش و نیز انتقال مربیان ديگر دوره

 اخیر. هایسالبه دوره ابتدايی در 
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  های جديد در تدريس.از فناوری مؤثربی رغبتی مربیان به استفاده 

 ن و آموزش شهروندی و محیط زيست.های آموزش برای زيستعدم گسترش دامنه آموختن به حیطه 

  های اطالعات و همپای رشد سريع و همه گیر فناوری آموزاندانشبه در جوابگويی عدم توانايی مدارس

 .آنانروز و شرايط  های پرورشی با نیازهاو ناهمخوانی فعالیتارتباطات 

  پیش دبستانی یهاآموزشی متنوع مرتبط با هادستگاهمیان عدم هماهنگی. 

 وکم توجهی به دروس زبان  ای و تغییرات فناوریهای درسی با نیازهای فردی و منطقهبرنامه عدم تناسب الزم

 . خارجی، هنر و تربیت بدنی

 های جديد، فرسودگی بخشی از فضاها و کمبود تجهیزات کمبود فضای آموزشی در مناطق پر تراکم و شهرک

 ای.شی مدارس و مراکز آموزش فنی حرفهآموز

 ها :فرصت

 سند تحول بنیادين آموزش و پرورش والن عالی کشور بر اجرایئکید مسأحمايت و ت. 
 ها نسبت به آموزش فرزندان و وجود تقاضای اجتماعی بسیار برای ادامه تمايل و اشتیاق قابل توجه خانواده

 تحصیل.

 .وجود بستر مناسب برای توسعه مدارس غیر دولتی 

  مطالبات و توقعات مردم از نظام آموزشی.رشد فرهنگ عمومی و افزايش 

 های مناسب فناوری اطالعات و ارتباطات.وجود زيرساخت 

 های علم و دانشگاه فرهنگیان، صنايع بزرگ، شهرک علمی تحقیقاتی و پارک ،وجود مراکز آموزش عالی
 فناوری.

 : تهدیدها

  آموزشی از سبد مصرفی خانوارهاهای سهم هزينهکاهش آن در  تأثیرمشکالت اقتصادی و تنگناها و. 

 های مناسب برای جذب نیروی متخصص و شاخص به بخش آموزش در مقايسه با ساير عدم وجود زمینه
 .هابخش

 های شغلی و اقتصادیهای فردی و مهارتی در موفقیتکاهش اعتماد عمومی نسبت به جايگاه شايستگی. 

  اين تغییرات در برابرانطباق سريع عوامل آموزشی های سريع جمعیتی و عدم امکان جابجايیتحوالت و. 

 آموزاندانشهای بی مورد میان ها در مورد رسالت آموزش و پرورش و ترويج رقابتضعف نگرش خانواده. 

 بر فرآيند صحیح و رسالت اصلی تعلیم و تربیت در مدارس هادانشگاهمنفی شیوه گزينش دانشجو در  تأثیر. 

 تأمینو مشارکت پايین مردم در  و موانع حمايتی و مالی برای توسعه مدارس غیر دولتی هامحدوديت 
 .آموزشی هایهزينه

 ضعف حضور و مشارکت جامعه و نهادهای مدنی در نظارت و ارزيابی آموزش عمومی. 

 آن در آموزش و پرورش تأثیرمعنوی و مادی جامعه و  هایارزشموجود بین  هایتنش. 

  کاهش سهم اعتبارات بخش آموزش در بودجه عمومی و عدم پرداخت حقوق و عوارض آموزشی از سوی

 . هادستگاهبرخی 
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  و یغیر رسم یهاآموزشعدم وجود نظام جامع تعلیم و تربیت دوران کودکی و کم توجهی نسبت به جايگاه 

 . کودکان فرآيند ارتقای فکری و تربیتیمحیط خانواده در 

 آموزش و پرورش به عنوان نهاد پايه تشکیل سرمايه انسانی و اجتماعی. عدم نگرش به 

 ای و محروم در نظام آموزشی.حضور مخاطبان بخصوص کودکان مناطق حاشیه موانع 

 برنامه راهبردی آموزش و پرورش عمومی -2 -الف-1

 اهداف کمی -

 هدف کلی ردیف

وضعیت در  هدف کمی
 هایسالپایان 

 های برنامه ششمسال

 پنجم چهارم سوم دوم اول واحد عنوان
1393 1394 

1 

و بسط  تأمین
عدالت در 

برخورداری از 
های فرصت

 تعلیم و تربیت

نرخ پوشش 
نوآموزان در دوره 
 پیش از دبستان

 85 83 80 75 70 65 63 درصد

پوشش تحصیلی 
 8/99 6/99 4/99 2/99 99 9/98 7/98 درصد واقعی دوره ابتدايی

پوشش تحصیلی 
واقعی دوره 
 متوسطه اول

 99 8/98 5/98 3/98 98 8/97 5/97 درصد

پوشش تحصیلی 
واقعی دوره 
 متوسطه دوم

 93 93 5/92 92 5/91 2/91 91 درصد

درصد باسوادی 
ساله و  10جمعیت 

 باالتر
 92 91 90 5/89 89 5/87 87 درصد

2 
ارتقاء کیفیت 
 تعلیم و تربیت

آموزان سهم دانش
غیر دولتی از کل 

 آموزاندانش
 25 24 23 21 18 3/15 15 درصد

آموزان درصد دانش
های نظری از رشته

آموزان کل دانش
 دوره دوم متوسطه

 59 60 5/60 61 3/61 3/61 6/61 درصد

نرخ گذر ظاهری از 
دوره ابتدايی به 

 متوسطه اول
 100 100 100 99/99 97/99 93/99 8/99 درصد

نرخ گذر ظاهری از 
دوره متوسطه اول 

 به متوسطه دوم
 99 5/98 98 98 97 85/96 96 درصد

3 
بازنگری و 
بازمهندسی 
ساختارها، 

بهبود شاخص 
آموز نسبت دانش

به معلم در دوره 
 ابتدايی

 28 28 28 28 28 4/28 5/26 نفر
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 هدف کلی ردیف

وضعیت در  هدف کمی
 هایسالپایان 

 های برنامه ششمسال

 پنجم چهارم سوم دوم اول واحد عنوان
1393 1394 

ها و رويه
 هاروش

بهبود شاخص 
آموز دانشنسبت 

به معلم در دوره 
 متوسطه اول

 19 5/19 20 20 21 1/21 5/18 نفر

بهبود شاخص 
آموز نسبت دانش

به معلم در دوره 
 متوسطه دوم

 16 16 16 16 8/15 5/13 7/16 نفر

4 

ارتقاء منزلت 
اجتماعی و 

 جايگاه
ای حرفه

سرمايه انسانی 
 با تاکیدبخش 

بر نقش 
الگويی و 
 جايگاه معلم

سهم جذب 
ی آموختهدانش

واجد شرايط ساير 
برای  هادانشگاه

ای در تربیت حرفه
دانشگاه فرهنگیان 

از کل ظرفیت 
 دانشگاه

 20 18 14 12 8 5 0 درصد

  اساسی ها و اقدمات، سیاست راهبردها -

 اقدام اساسی سیاست راهبرد دیفر

1 

و  کاهش نابرابری

های ايجاد فرصت

برابر آموزشی در 

با  آموزشیمناطق 

مناطق اولويت 

 محروم

    ته یه بستتت مه    ته نا خاص برای  های بر ای 
 محروم از امکانات مناسب آموزشیمناطق 

 دکانکو جذبشناسايی و    و تحصیلی  پوشش  افزايش 
صیل  از بازمانده شیه  تح ست   با ای مناطق حا  هایسیا

  هاروزیشبانه و مرکزی روستا مدارس طرححمايتی، 

  سترش بهره  آموزشهای روشبرداری از گ
 غیرحضوری و مجازی 

   و الکترونیکی محتوای ،هوشتتتمند   مدارس  توستتتعه 
 اولیاء و معلمان ،آموزاندانش مجازی يادگیری

  دور راه از آموزش گسترش برنامه 

  يت گاه       اولو يت ن نابع و تقو تخصتتتیص م
 مقطع تحصتتیلیتخصتتصتتی و زيربنايی به 

و حاشتتیه مناطق محروم ويژه دربهابتدايی 
 ای شهرها

 ای و ارتق یدبستتتتان پیش دوره کیفی و کمی توستتتعه
 های عمومی نسبت به اين دورهآگاهی

   به معلمان مجرب و عالقمند    جذب ايجاد انگیزه برای 
 های آموزش ابتدايیدوره

 سوادی به بی ورودمبادی  انسداد 
     هتوسع  کمتر مناطقتوجه خاص به وضعیت آموزشی 

 و حاشیه شهرها عشايری، يافته
   قای یت  ارت به       کیف نايی  گاه زير ب يت ن  موزشآو تقو

 مقطع ابتدايی

  ستتازماندهی، نظارت و ارتقای کیفیت نهادهای دولتی
  های آموزشتتتگاه در بخش از جمله   مؤثرو غیر دولتی 

 آزاد و واحدهای آموزش پیش دبستانی 



 (1396 -1400اسناد راهبردی برنامه ششم توسعه استان اصفهان)/ 24

 اقدام اساسی سیاست راهبرد دیفر

  توستتعه متوازن و عادالنه، مقاوم ستتازی و
فضتتاهای آموزشتتی، پرورشتتی،  نوستتازی 

متناستتب با  مدارس ورزشتتی و بهداشتتتی 
اقتضائات  ،آموزاندانشها و نیازهای ويژگی

نگ ايرانی  مه   استتتالمی -فره نا های  ، بر
 یشرايط اقلیمی و فرهنگ ودرسی و تربیتی 

  مدارس سازی مقاوم و آفرين خطر مدارس بازسازی 
 استحکام بدون

 یتاز ظرف مؤثره سطح مشارکت خیرين و استفاد ءارتقا
 منابع مالی آموزش و پرورش تأمینهای قانونی در 

  و تراکم در کالس رعايت حد نصاب تعداد دانش آموز
 ی جديدهافضا احداثدر 

 های انگیزشی در توزيع منابع بخشامتوجه به نظ 

 لزوم بروز رسانی تجهیزات آموزشی و کارگاهی مدارس 

2 

ارتقای کیفیت 

عوامل آموزشی، 

فرايندها، بهبود 

 هامحتوی و خروجی

     متناستتتب ستتتازی حجم و محتوای منابع
درستتی و ستتاعات و روزهای آموزشتتی با  

 آموزاندانش هایويژگیها و توانمندی

    ستمرار ست    ا هبرنامبازبینی در حجم و محتوای سیا
با هدف تربیت  و تربیتی یآموزشت  و مواد درستی  های

 ی خالق، مستعد و با انگیزه آموزاندانش

 ضمین کیفیت  شاخص  تدوين های نظارت، ارزيابی و ت
 آموزشی

   پژوهش محور یهاآموزشتوجه به 

  رد منابع و مديريت وری بهره افزايش و سازی  بهینه 
 آموزشی واحدهای

 سات   بندی مدارس و ايجاد نظام رتبه س  مؤ
آموزشی و پرورشی به منظور شفاف سازی     
يت انگیزه      یت و تقو قای کیف عملکرد و ارت

 های رقابت منطقی و علمی

 سسات   و مدارس بندیرتبه نظام اجرای شی  مؤ  و آموز
 پرورشی

  میان مدارس سازنده رقابت های و زمینهايجاد فرصت 

        به باور  مان، بصتتتیرت دينی و  يت اي تقو
سالمی و توانمندسازی    هایارزش انقالب ا

برای وفتتاداری و  آموزاندانشمربیتتان و 
 حمايت آگاهانه از اين ارزش ها

 قرآنی های برنامه وگسترش توسعه ، تعمیق 

   يت هارت  و آداب تقو ندگی  های م نايی  و ز  حل  توا
 هاآموخته به عمل و مسائل

  به محیط يادگیری در   تنوع بخشتتتی  های 
 آموزاندانشفرآيند تعلیم و تربیت 

  و  افزاریستتتخت و افزارینرم تجهیزات ستتتاماندهی
 اين امکاناتبکارگیری نحوه 

        به عنوان يکی از به ورزش و ستتتالمت  توجه جدی 
 دروس اصلی آموزشی.

    تايج ندازی ارزيابی ن  مدارس  کیفی و اقتصتتتادی راه ا
 متنوع

       های ند یت بخشتتتی فرآي  و ياددهی کیف
شمندانه از     ستفاده هو يادگیری با تکیه بر ا

 های نوين فناوری

  ملی اينترانت به مدارس اتصال 

  يادگیری در فعال هایروش کاربست 

  سانیان منابع بر تأکید با آموزشگاهی مديريت بهبود 

           به مام  ماز و اهت مه ن قا عه فرهنگ ا توستتت
 مدارسبرپايی نماز جماعت در 

   ارائه ) آموزاندانش تربیتی و پرورشتتتی امور به  توجه 
مه    نا مه    و قرآن آموزش جامع  های بر نا  با  تلفیقی بر
 (یقرآن اهداف

  قرآنی هایآموزه ارائه در مربیان سازی توانمند 
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 اقدام اساسی سیاست راهبرد دیفر

       کارآفرينی و جامع  مه  نا تنظیم و اجرای بر
های تحصیلی آموزی برای تمام دورهمهارت

 به ويژه در دوره دوم متوسطه

 

 آموزیدانش های علمیتشکل تقويت 

  مناطق  در مهارت هایجشتتنواره و المپیادها برگزاری
 آموزشی

 فضتتای در  آموزاندانشفعال  تقويت حضتتور و ارتباط
 فرهنگی و اقتصادی جامعه 

  آموزی ايجاد شتتبکه های پژوهشتتی دانش
ساختار نظام تعلیم و تربیت رسمی و    درون 

 نوينهای  عمومی با استفاده از فناوری

 و کاربست نتايج آن. کاربردیهای توسعه پژوهش  

 های پژوهشی در معلمانارتقاء دانش، بینش و مهارت 

     قای ندهی و ارت ما ظا  ستتتا مار،       من کاربردی آ جامع و 
 و ارزيابی بخش تاطالعا

      جه یابی نتی ظام ارزشتتت طراحی و اجرای ن
محور بر استتاس استتتانداردهای ملی برای  

 گذر از دوره های تحصیلی

   بخشمتناسب سازی نظام توزيع منابع با عملکرد 

 نیاز مورد آموزشتتتی هاینحوه تدوين بستتتته توجه به 
 تحصیلی مختلف هایدوره

  ،ريزیبرنامه   نظام  فرآيند  واستتتتقرار بازنگری  طراحی 
 درسی

3 

ساماندهی نیروی 

انسانی و بازنگری در 

ساختارهای اداری و 

 مديريتی

      عداد اصتتتالح ستتتاختار اجرايی وکاهش ت
مديريت کارآمد و      با هدف  واحدهای اداری   

 اثربخش

  تدوين الگوی کارآمد و شتتفاف برای توستتعه نظام مند
 مشارکتهای مالی مردم با اولويت رعايت آموزشی

  جای بکارگیریه ب خدمات خريد ستتیاستتت  توستتعه 
  نصاب حد زير مدارس در رسمی انسانی نیروی

 که کالستتتها نصتتتاب حد بر مازاد آموزاندانش انتقال 
 غیر مدارس  به  شتتتوند  می کالس تقستتتیم به  منجر

  حمايتی بسته با انتفاعی

  افزايش نقش شتتوراهای آموزش و پرورش
توستتعه ، ريزیبرنامهاستتتانها و مناطق در 

 منابع و امکانات تأمینها و مشارکت

  به انجام تعهدات مالی و غیر مالی        ها دستتتتگاه الزام
 مندرج در قانون شوراهای آموزش و پرورش

  هدايت شوراهای آموزش و پرورش در راستای وظايف
 مندرج در قانون شورا

     سازی اختیارات مدارس با قوانین سب  متنا
 و مقررات موضوعه

   حستتتاب و مدارس  مالی  نوين دستتتتورالعمل  ايجاد  
 با مأتو نظارت)کشتتور  ستتراستتر   مدارس در يکپارچه

 (اختیار

  درصتتتد 30 حداقل   به  مدارس  تعالی  طرح تستتتری  
  مدارس ازمديران

      یت معلم از طريق جامع ترب ظام  طراحی ن
یت        با تمرکز بر ترب یان  گاه فرهنگ دانشتتت
آموزگار دوره ابتدايی و تربیت دبیران ستتاير 
کاری ستتتتاير        با هم قاطع آموزشتتتی  م

 ی کشور  هادانشگاه

 
 

 تربیت دانشجو مطابق با نیاز بخش تدوين برنامه 
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4 

ارتقای نظام تربیت 

 معلم

ارتقای جايگاه 

معلمان در جامعه و 

بازنگری در 

سرمايه  هایسیاست

 انسانی

  ای و های حرفهاستتتقرار نظام شتتايستتتگی
 اعتقادی مديران و معلمان 

 ایحرفه و علمی صالحیتهای  احراز شاخصهای   تبیین 
 شغلی های رسته به توجه با

  رستتته و هارشتتته از هريک برای استتتانداردها تعريف 
 شغلی های

  ايجاد سازوکارهای الزم برای تقويت جايگاه
باز و منزلت فرهنگی و اجتماعی معلمان، 

ها و اصول حاکم برشیوهمهندسی سیاست
های جذب، تربیت و نگهداشت معلمان با 

، ای معلمانهای حرفهکید بر شايستگیأت
مناسب از بازنشستگان آموزش و مندی بهره

پرورش و تجارب پیشکسوتان آموزش و 
 پرورش

 آموزش در مشاغل  بندی طبقه طرح اجرای و بینی باز 
 پرورش و

  و علمی های صتتتالحیت  احراز های شتتتاخص تبیین 
 شغلی هایرسته به توجه با ایحرفه

  رستتته و هارشتتته از هريک برای استتتانداردها تعريف
 شغلی های

   از هريک  در آنها  رستتتانی روز به  و عناوين  بازتعريف 
 وها نامه آيین تدوين و شتتغلی هایرشتتته و هارستتته

 اجرايی هایدستورالعمل

 الزامات -

  برای اجرای سند تحول بنیادين آموزش و پرورش موجودبسیج و تمرکز امکانات. 

  نظارت فراگیر مردم برعملکرد بخشالزامات قانونی به منظور توسعه مشارکت و تدوين راهکارها و. 

 ای شهرهاو حاشیهدر مناطق محروم  یتدوين الگوی توسعه آموزش. 

 ای ويژه سرانه مدارس، بر اساس شرايط منطقه به هدفمند کردن نظام توزيع و مصرف اعتبارات تخصیص يافته

 .و مقطع آموزشی

 ها رداختبندی پنی، مالی و فیزيکی( و اولويتوری در بکارگیری منابع )انساتدوين راهکارهای افزايش بهره

 .ای عوامل اداری، آموزشی و پرورشیحرفههای بر اساس شايستگی

  های آموزشی و پرورشیفعالیت« نظام تضمین کیفیت»تدوين الگوی. 

 ها در حوزه اداری و اصالح ساختار اجرايی از طريق کاهش واحدهای اداری و منطقی کردن تعداد پست

 .ادیتس

 منابع مالی مورد نیاز تحقق اهداف کمی از محل درآمدهای عمومی )میلیارد ریال((. 15 -1جدول)

 هدف کمی ردیف

 هایسال)به ترتیب  از محل درآمدهای عمومی

 برنامه ششم توسعه(
 جمع پنجم چهارم سوم دوم اول

 155 40 35 30 25 25 نرخ پوشش نوآموزان در دوره پیش از دبستان 1

 پوشش تحصیلی واقعی دوره ابتدايی 2

 پوشش تحصیلی واقعی دوره متوسطه اول 3

 پوشش تحصیلی واقعی دوره متوسطه دوم 4
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 هدف کمی ردیف

 هایسال)به ترتیب  از محل درآمدهای عمومی

 برنامه ششم توسعه(
 جمع پنجم چهارم سوم دوم اول

 950 240 200 190 170 150 باالترساله و  10درصد باسوادی جمعیت  5

 آموزانآموزان غیر دولتی از کل دانشسهم دانش 6

 نرخ گذر ظاهری از دوره ابتدايی به متوسطه اول 7

 نرخ گذر ظاهری از دوره متوسطه اول به متوسطه دوم 8

 تکرار پايه در دوره ابتدايیکاهش نرخ  9

 کاهش نرخ تکرار پايه در دوره متوسطه اول 10

 های پرورشی و تربیت بدنیتوسعه فعالیت 11

 های آموزشی و پرورشیارتقاء کیفیت فعالیت 12

 توسعه عدالت آموزشی 13

 جمع اعتبارات هزينه ای 14

 نوسازی، توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی 15

 جمع کل 16

 ای ارائه شده استفنی و حرفه هایآموزشای و کاردانش در قسمت مربوط به متوسطه فنی و حرفه هایآموزشهای توسعه هزينه* 

 منابع مالی مورد نیاز تحقق اهداف کمی در برنامه ششم )میلیارد ریال( تأمینشیوه (. 16 -1جدول)

 هدف کمی  ردیف

ی
ص

صا
حل درآمد اخت

از م
 

 از
حل

م
 

منابع
 

ی
داخل

 
ت

شرک
ی

ها
 

ی
دولت

 

 از
حل

م
 

ت
ال

سهی
ت

 
ی

بانک
 

ی 
سعه مل

ق تو
صندو

 

منابع مالی 
 خارجی

سرمایه 
بازار 

 

ی
ی ریال

الم
س

ك ا
صکو

 

سرمایه
ی

ش غیر دولت
خ

ی ب
گذار

 

سایر منابع 
حل 

از م
 

کل منابع مورد نیاز
 

سرمایه
ی

ستقیم خارج
ی م

گذار
ی 

ك ارز
صکو

ی و 
س جارج

فاینان
 

ی
شارکت

ی م
قراردادها

 

1 
نرخ پوشش نوآموزان در 

 دوره پیش از دبستان
40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 

2 
آموزان غیر سهم دانش

 آموزاندولتی از کل دانش
0 0 1000 0 0 0 0 0 0 2000 0 3000 

3 

نوسازی، توسعه و تجهیز 

فضاهای آموزشی و 

 پرورشی

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 1500 
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 مهارت آموزیو  ایحرفهفنی و  یهاآموزش -ب -1

 مقدمه

علوم  وها عمومی، مطالعه فناوری یهاآموزشکه عالوه بر  شودمیاطالق ی يهاآموزشبه ای آموزش فنی و حرفه

. کندمیدنبال های گوناگون اقتصادی و اجتماعی را کسب مهارتهای عملی و دانش مشاغل بخش ،وابسته به آنها

وری شاغلین را افزايش ، بهرهنمودهی که افراد را برای احراز شغل و کسب و کار آماده يهاآموزشبه عبارت ديگر 

 .که موجب کاهش مخارج و افزايش کیفیت زندگی می شوند کندمیهايی ايجاد داده و مهارت

 :شودمی ارائهرسمی و غیر رسمی  شکلای به دو آموزش فنی و حرفه، در استان 

های آموزش و از طريق هنرستان ،در چارچوب نظام آموزش رسمی کشور رسمی ایحرفه آموزش فنی و 

 . شودمیمدرک تحصیلی رسمی منجر  صدورپرورش، فرهنگ و ارشاد اسالمی و جهاد کشاورزی ارائه و به 

در خارج از نظام آموزش ی است که يهاآموزشغیر رسمی يا مهارت آموزی  ایحرفهفنی و  یهاآموزش

ی عال یهاآموزشو به اخذ گواهی نامه مهارت می انجامد. بخش  ارائهرسمی کشور به صورت پیوسته يا متناوب 

 .ستهاآموزشديگر اين  هاینیز از طبقه بندیآموزش عالی  مؤسساتو  هادانشگاه ایحرفهفنی 

و  هاآموزی، تعدد دستگاهو مهارت ایحرفهی و فن یهاآموزش هایويژگیاز جمله  ،همانگونه که اشاره شد

 برای. عدم وجود يک واحد متمرکز استانی  ستا هاآموزشدخیل در اين های آموزشی مجری، تنوع نظامصنايع 

 بررسی وضعیتکه  باشدمیی يهامحدوديتو نیز تنوع عناوين آموزشی از جمله  هاآموزشساماندهی و هماهنگی 

  را دشوار ساخته است. هاآموزشرآورد حجم اين و از جمله باين بخش 

هزار نفر جمعیت  1397تحصیل رسمی مجموع  هایسال متوسط 1390اساس اطالعات سرشماری سال  بر

از میانگین کشور بوده است. اين شاخص در مورد گروه شغلی  سال بیشتر 35/0سال بوده که  35/9شاغل استان 

درصد  9/7است.  گزارش شدهسال  7/5و بخش کشاورزی  84/8سال، بخش صنعت و معدن  2/10بخش خدمات 

 6/29تر بوده اند. همچنین ابتدايی و پايینمقطع درصد آنان دارای تحصیالت  7/26از کل شاغلین بیسواد بوده و 

شغلی  هایگروهسوادی در میان که باالترين درصد بی اندبودهبخش کشاورزی استان فاقد سواد  درصد از شاغالن

 یهاآموزشلزوم توجه بیشتر به  گويای اما در مجموع نشدههای مهارت غیر رسمی دورهشامل است. اين آمار 

 است.شغلی 

 استان در افق چشم انداز ایحرفهویژگی های بخش آموزش فنی 

 ایحرفهی فنی هاآموزشای قطب منطقه . 

  بر اساس معیارهای اسالمی ایحرفههای بهره مند از نیروی انسانی با فضائل اخالقی، دانش و شايستگی. 

  آوری های جديد و نیازهای بخش تولید و اشتغالبرخوردار از تجهیزات آموزشی متناسب با فن. 
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 سرزمین و سهولت دسترسی  مالحظات آمايش توزيع متعادل امکانات آموزشی در پهنه جغرافیايی با

 .متقاضیان

  و نهادهای دولتی و غیر دولتی مرتبط هادستگاهدارای تعامل و همکاری سازنده و اثربخش با ساير. 

  ی صنعتی و خدماتی کشورهابخشدارای رويکرد آموزشی تقاضا محور و مشارکت جو با.  

 گذشته و تبیین وضع موجودبررسی عملکرد  -1-ب-1

 و مهارت آموزی در استان  ایحرفهعملکرد اهداف کمی فصل آموزش فنی (. 17 -1جدول)

متوسط 

رشد 

 سالیانه

متوسط  سال های برنامه پنجم

رشد 

 ساالنه

های برنامه سال

 ردیف هدف کمی/ عنوان شاخص واحد چهارم

1394 1393 1392 1391 1390 1389 1384 

96/18- 18600 20528 22647 21023 43130 47/6 91985 67230 
 هزارنفر

 ساعت

می اداره میزان آموزش غیر رس

)دولتی ایکل آموزش فنی و حرفه

 (و غیر دولتی

1 

6/4-       54/1    هزارنفر

 ساعت

میزان آموزش غیر رسمی اداره 

ای کل آموزش فنی و حرفه

 ()دولتی

2 

5/26- 9289 11087 11602 10582 31883 18/7 82000 57978 
هزارنفر 

 ساعت

ای میزان آموزش فنی و حرفه

 های آزاد(غیر دولتی)آموزشگاه
3 

 درصد 2/86 1/89 66/0 9/73 3/50 2/51 54 9/49 -4/9
غیر دولتی از کل سهم آموزش 

 ایآموزش فنی و حرفه
4 

 ساعت 8/42 57 9/5 8/26 04/13 14 7/14 5/11 -19
سرانه آموزش غیر رسمی در 

 جمعیت فعال
5 

 مرکز 41 53 27/5 53 54 54 54 54 4/0
تعداد مراکزثابت آموزشی 

 ایآموزش فنی و حرفه سازمان
6 

4/1- 761 958 991 830 805 - 733  
 نفرهزار

 ساعت

های فنی و میزان آموزش

ای غیر رسمی به روستائیان حرفه

 و عشاير

7 

5/30 180 6/179 262 95 62 - 89  
 نفرهزار

 ساعت

آموزش دانشجويان در بخش 

 دولتی
8 

 آموزشگاه 681 892 54/5 934 1014 1372 1375 1383 3/10
های آزاد فنی و تعداد آموزشگاه

 ایحرفه
9 

 درصد - - - - 47 52 56 60 48/8

سهم آموزش غیر رسمی فنی و 

-ای در بخش صنعت حرفه

 ایسازمان آموزش فنی و حرفه

10 
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متوسط 

رشد 

 سالیانه

متوسط  سال های برنامه پنجم

رشد 

 ساالنه

های برنامه سال

 ردیف هدف کمی/ عنوان شاخص واحد چهارم

1394 1393 1392 1391 1390 1389 1384 

 درصد - - - - 46 39 33 31 -3/12

سهم آموزش غیر رسمی فنی و 

-ای در بخش خدمات حرفه

 ایسازمان آموزش فنی و حرفه

11 

 درصد - - - - 7 9 11 9 7/8

سهم آموزش غیر رسمی فنی و 

-کشاورزی ای در بخشحرفه

 ایسازمان آموزش فنی و حرفه

12 

39 715 477 369 - - - - - 
هزار 

 ساعتنفر

ای میزان آموزش فنی و حرفه

غیر رسمی به آسیب ديدگان 

 (دولتی و غیر دولتی)اجتماعی

13 

1 460 457 447 423 416 62/0-  نفر 390 378 
آموزان هنرستانهای شدان

 ی ارشاد اسالمیهنرهای زيبا
14 

 نفر 62362 43802 -8/6 43480 49305 52466 50296 49659 4/3

تعداد هنرجويان پايه دوم و سوم 

ای دولتی و غیر دولتی فنی حرفه

 و کاردانش

15 

2/2 3/42 43 5/44 43 8/38 8/1-  درصد 4/40 8/36 

سهم هنر جويان پايه دوم و سوم 

ای و کاردانش از فنی و حرفه

آموزان دوم و سوم کل دانش

 متوسطه

16 

6/6  3047 3064 3141 2885 2359 1/13-  نفر 4285 2129 

تعداد هنرجويان غیر دولتی پايه 

ای و های دوم و سوم فنی حرفه

 کاردانش

17 

1/3  1/6  1/6  6 85/5  43/5  7/6-  86/4  درصد 87/6 

سهم هنرجويان غیر دولتی پايه 

ای و های دوم و سوم فنی حرفه

کاردانش از کل دولتی و غیر 

 دولتی

18 

---- 4/41  1/41  5/40  40 5/39  1/39  درصد 8/38 39 

پايه های  دخترسهم هنرجويان 

ای و دوم و سوم فنی حرفه

پايه هنرجويانکاردانش از کل 

 های دوم و سوم

19 

---- 0 0 0 146 154 18/37  نفر 49 238 
آموزش دانش آموزی کاردانش و 

 ای جهاد کشاورزیفنی حرفه
20 

4/10  نفر 0 0 --- 0 372 600 480 500 
آموزش دانش آموزی کاردانش 
 بخش خصوصی جهاد کشاورزی

21 
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متوسط 

رشد 

 سالیانه

متوسط  سال های برنامه پنجم

رشد 

 ساالنه

های برنامه سال

 ردیف هدف کمی/ عنوان شاخص واحد چهارم

1394 1393 1392 1391 1390 1389 1384 

4/132  نفر 0 57 --- 60 95 485 1163 1750 

آموزش دانش آموزی 
)بزرگساالن( سنجش مهارت 

 مرکز جهاد کشاورزی

22 

4- 90 69 68 93 106 06/10  118 201 
هزارنفر 

 روز

آموزش بهره برداران جهاد 
 کشاورزی

23 
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  ایحرفهاداره کل آموزش فنی و 

 هاآموزشمیزان  -

غیررسمی اداره کل  یهاآموزش، در طول برنامه چهارم توسعه (17-1)براساس اطالعات مندرج در جدول

فنی بخش دولتی و غیر دولتی با رشد متوسط ساالنه  یهاآموزشبه عنوان متولی اصلی  ایحرفهآموزش فنی و 

 طی هاآموزشمیلیون نفر ساعت افزايش يافته است. اما میزان اين  92ساعت به  میلیون نفر 2/67درصد از  47/6

 میلیون نفر 1/43از  تا جايی کهدرصد روبرو بوده  96/18االنه برنامه پنجم با کاهش چشمگیر متوسط س هایسال

سازمان  یهاآموزشدرصد کل  7 حدود هاآموزشمیلیون نفر ساعت کاهش يافته است. اين  6/18ساعت به 

 .دهدمیرا تشکیل کشور در طول برنامه پنجم  ایحرفهآموزش فنی و 

بخش غیر دولتی و در  هاآموزشروند نزولی به کاهش عمده اين دلیل که  دهدمینشان  هاآموزشبررسی 

استان طی  ایحرفه. به طوريکه میزان آموزش غیررسمی اداره کل آموزش فنی و  گرددباز میآزاد  هایآموزشگاه

درصد  61/4 ساالنهو در برنامه پنجم  افزايشدرصد  54/1با به طور متوسط ساالنه برنامه چهارم توسعه  هایسال

چهارم و  در برنامهدرصدی  18/7افزايش متوسط از آزاد  هایآموزشگاهدر مورد  اين رونداست. ته کاهش داش

. اين تغییرات کاهش سهم بخش غیر در برنامه پنجم حکايت دارد هاآموزشدرصدی  5/26کاهش متوسط ساالنه 

را به ر پايان برنامه پنجم درصد د 50درصد در ابتدای برنامه چهارم به  86غیر رسمی از  یهاآموزشدولتی در 

رکود  ی تولیدی به تبعهابخشبه کاهش تقاضای  توانمیاست. از مهمترين داليل اين روند نزولی  دنبال داشته

. در بخش غیر دولتی عالوه بر ی صنعتی به خدمات اشاره نمودهابخشاز  هاآموزشو نیز تغییر ترکیب  هافعالیت

ها و صنايع ی دولتی از جمله شهرداریهادستگاهرقابت بخش دولتی و ورود  مشکالت اقتصادی، بهموارد مذکور 

آزاد و نیز موضوع اصالح  هایآموزشگاهتسهیالت به  ارائه، عدم حمايت کافی در فنی یهاآموزشبزرگ به مقوله 

 .اشاره کرد توانمیغیر دولتی  یهاآموزشبا توجه به اجرای طرح بانک اطالعات بخش آمار و اطالعات 

به جمعیت فعال با  ایحرفهفنی و  یهاآموزششاخص سرانه در طول برنامه چهارم ، در پی اين تغییرات

برنامه  هایسالساعت افزايش يافت، اما اين شاخص طی  57ساعت به  8/42درصد از  9/5رشد ساالنه متوسط 

. اين سرانه با توجه به کمبود رسید ساعت 5/11ساعت به  8/26از  درصد در سال 19 کاهش پنجم با متوسط

 . ناسب با نیازهای جامعه نبوده استنیروهای متخصص، مت

 خاص هایگروهآموزش  -

 خاص نظیر هایگروهدر مورد  هاآموزشکاهش  ،ایحرفهفنی و  یهاآموزش میزان کاهندهروند با وجود 

به  ایهحرففنی و  یهاآموزش. به طوريکه کمتر بوده استروستايیان، عشاير، دانشجويان و اقشار آسیب پذير 

 1390هزار نفرساعت در سال  805درصد از  4/1ساالنه متوسط کاهش روستائیان و عشاير در طول برنامه پنجم با 
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است. آموزش مقرری بگیران بیمه بیکاری نیز در طول برنامه  کاهش داشته 1394هزار نفر ساعت در سال  761به 

 .د افزايش داشتدرص 32/8جم ساالنه پن

 درصد 53/30مهارتی به دانشجويان نیز در طول برنامه پنجم با افزايش متوسط ساالنه  یهاآموزشمیزان 

 . استو اشتغال ها گرايش دانشجويان به کسب مهارتگويای 

 مواجهکاهش  بابخش دولتی  ایحرفهفنی و  یهاآموزشمیزان در طول برنامه پنجم همانطور که اشاره شد 

. میزان آموزش افزايش داشتدرصد  46ساالنه  به طور متوسطها ها و زندان، آموزش در پادگانبا اين حال . بود

نیز ها و آموزش در زندان 1394ساعت در سال  هزار نفر 265به  1390ساعت در سال  هزار نفر 53ها از در پادگان

 ایحرفهآموزش فنی و  متوسط رشد ساالنه. رسیدساعت  هزار نفر 446هزار نفر ساعت به  108ها از در اين سال

  . است بودهدرصد  17بخش دولتی به شاغلین صنايع و صنوف در طول برنامه پنجم 

دولتی روند نزولی داشت به  ایحرفهفنی و  یهاآموزش در بخش زنانمیزان آموزش در طول برنامه پنجم 

ساعت  میلیون نفر 5/3به  1390ساعت در سال  میلیون نفر 2/4از  درصدی 13طوريکه با کاهش متوسط ساالنه 

درصدی داشته  10نسبت آموزش ديدگان زن در بخش دولتی نیز کاهش تقريبی در برنامه رسید.  1394در سال 

 است.

 هاآموزشترکیب   -

ا جايی تبخش دولتی به نفع آموزش بخش صنعت تغییر نموده است  یهاآموزشطی برنامه پنجم ترکیب 

 5/4و  5/41و  54ی صنعت، خدمات و کشاورزی به ترتیب هابخش یهاآموزشدر ابتدای برنامه پنجم، سهم  که

درصد تغییر کرده است. در بخش غیر دولتی آموزش خدمات،  9 و 31و  60درصد بوده که در پايان برنامه پنجم به 

 مربوط به هاآموزشدرصد از  88پنجم درصد و برنامه  87بوده به طوريکه در طول برنامه چهارم  غالب آموزش

 هاآموزشصنعت و کشاورزی از کل  یهاآموزشسهم آزاد  هایآموزشگاهدر برنامه چهارم  طیبوده است.  اين شاخه

 درصد رسیده است.  2و 10 درصد بوده که در برنامه پنجم بهيک  و 12 به ترتیب

 ارائهدر استان  ایحرفههای آموزشی فعال فنی و درصد از دوره 30های آموزشی بیش از از حیث تنوع حرفه

 . شودمی

 تعداد و ظرفیت فضاهای آموزشی -

واحد در پايان برنامه  54واحد در ابتدای برنامه چهارم به  41از  استان ایحرفهاداره کل فنی و  مراکز دولتی

 ایحرفهمراکز فنی . است بودهدرصد  60بیش از فضا و ظرفیت از نظر اين افزايش  .استپنجم افزايش يافته 

فنی  هایآموزشگاه. تعداد دهدمیرا تشکیل درصد از فضای آموزشی مشابه در سطح کشور  5/7 دولتی استان

و در پايان برنامه  892بوده که در پايان اين برنامه به  واحد 681غیر دولتی استان در ابتدای برنامه چهارم  ایحرفه

 افزايش يافته است.  واحد 1383 پنجم به



 (1396 -1400اسناد راهبردی برنامه ششم توسعه استان اصفهان)/ 34

)تعهد( در بخش  ایحرفهکه مجموع ظرفیت پذيرش ساالنه کارآموزان فنی  دهدمیمقايسه ديگر نشان 

 میلیون نفر 10حدود  پذيرش ظرفیت  بخش غیر دولتیثابتی داشته است.  برنامه پنجم روند تقريباًطی دولتی 

 .را داراستساعت در سال 

فزايش به ا نیز رواين بخش استفاده آموزشی  ظرفیت بال هاآموزشش میزان کاه به دنبالاخیر  هایسالطی 

. گرددبرآورد میدرصد از ظرفیت بخش غیر دولتی  40درصد از ظرفیت بخش دولتی و  10اين میزان بیش بوده و 

 وانتمیسنجی و رعايت نکردن مالحظات سند آمايش استان  رکود بخش تولید، عدم نیازاز جمله داليل آن را 

و ، برون سپاری ی آموزشیهاسیاست واگذاری فضااجرای با  1391. در بخش دولتی اين روند از سال برشمرد

کارگاه  30بالغ بر  1391-94 هایسالطی  در نهاد.توسط بخش خصوصی رو به کاهش  هاآموزشارائه افزايش 

 .گرديدآموزشی به بخش غیر دولتی واگذار 

 هاسایر فعالیت -

 ريزیبرنامهبا هدف مشاوره و هدايت آموزشی و رصد اشتغال مهارت آموختگان  راهکاردر طول برنامه پنجم 

هزار نفر  52درصد از  3/20آموزشی دنبال شد. اجرای برنامه مشاوره و هدايت آموزشی و شغلی با رشد متوسط 

با هدف فراگیر نمودن فرآيند مشاوره در رسید. اين برنامه  1394هزار نفر در سال  109به  1390مشاوره در سال 

رصد از طرف ديگر . شودمیکلیه مراکز آموزشی و اجرای طرح فرهنگ سازی آموزش مهارت در مدارس اجرا 

درصدی اشتغال مهارت  3/4برنامه پنجم نشان دهنده کاهش متوسط  هایسالاشتغال مهارت آموختگان در طول 

 های شغلی و عدم تطابق دوره آموزشی با نیاز بازار کار بوده است.تديدگان به داليلی از جمله کمبود فرص

استان در طول برنامه چهارم و پنجم به طور  ایحرفهتعداد کارکنان رسمی و پیمانی اداره کل آموزش فنی و 

ی اين تحصیل هایسالکید بر ارتقای مهارت مربیان، متوسط أدرصد افزايش داشته است. با ت 47/1متوسط ساالنه 

. تاه مدت يک سال افزايش داشته استکوآموزشی های نظر از دورهکارکنان در طول برنامه چهارم و پنجم صرف

های آموزشی ارتقاء مهارت در طول کمک به افزايش مهارت مربیان و مديران بخش غیر دولتی با برگزاری دوره

 برنامه پنجم روند افزايشی داشته است.

 و پرورش اداره کل آموزش  -

در هنرستانو کاردانش  ایحرفهفنی آموز پايه دوم و سوم دانش 62362تعداد  1384-85 تحصیلی در سال

 8/6 منفی ساالنهرشد متوسط  اين تعداد باکه  اندبودهمشغول به تحصیل اداره کل آموزش و پرورش استان های 

افزايش برنامه پنجم اين تعداد با روند  هایسال. در کاهش يافته است 1389-90ر در سال نف 43802درصد به 

حاکی از مقايسه ديگری ، آموزاندانشود کاهش شمار اين جبا واست.  رسیدهنفر  49659درصد به  4/3 ساالنه

درصد  4/40از  آموزاندانشبه کل و کاردانش  ایحرفه فنی هایشاخهپايه دوم و سوم  آموزاندانشافزايش سهم 



   35/ آموزش عمومی

واحد درصد  6/3اين سهم در مقايسه در استان  .استپنجم در پايان برنامه درصد  3/42در ابتدای برنامه چهارم به 

  درصد( است. 74/38)انگین کشورباالتر از می

درصد  6بوده و در حد  ناچیز ایحرفهفنی  یهاآموزش ارائهسهم بخش غیر دولتی در در طول دو برنامه 

 6/18با  ایحرفهدرصد، بازرگانی و  25درصد ، فنی با  7/55های کاردانش با رشته 1384در سال نده است. ثابت ما

همچنین سهم رشته اند.داشتهرا  هارشته آموزاندانشدرصد به ترتیب بیشترين سهم  85/0درصد و کشاورزی با 

  صعودی داشته است.نزولی و سهم کاردانش روند روند های کشاورزی و فنی طی دو برنامه 

رسمی ، آموزش دوگانه در  یهاآموزشدر  هادستگاهگیری از مشارکت ساير در برنامه پنجم در راستای بهره

، سازمان جهاد کشاورزی و بخش خصوصی دنبال شد. تناسب ایحرفهشاخه کاردانش با همکاری اداره کل فنی 

و  فضای کسب آشنايی بافرصت ايجاد زمینه و مربیان ماهر،  و روز آمدمهارت با نیاز بازار، استفاده از تجهیزات 

 .برشمرد هاازجمله مزايای اين همکاری توانمیرا ها و توسعه عدالت آموزشی ، کاهش هزينهکار

 ها در طول برنامه چهارم و پنجم نشان داده شده است. اين هنرستان آموزاندانشروند  (17-1)در جدول

 اسالمی اداره کل فرهنگ و ارشاد -

هنرستان هنرهای زيبا و يک مدرسه متوسطه اول  سه ،استاندر  رسمی ایحرفهفنی  یهاآموزشدر بخش 

عهده دارند. تعداد هنرجويان اين مراکز در طول  دانش آموز را بر 457آموزش ، رشته اصلی 7با تخصصی هنر 

نفر کاهش يافته و در برنامه پنجم با رشد  357نفر به  390درصد از  6/0برنامه چهارم با متوسط کاهش ساالنه 

 انددختر بودهدرصد هنرجويان  50نفر افزايش يافته است. در طول دو برنامه نزديک به  460درصد به  5/2ساالنه 

رسمی در اين  یهاآموزشهنر، در شاخه غیر دولتی مجوز راه اندازی هنرستانهای محدوديت صدور به . با توجه 

 .بخش منحصر به بخش دولتی بوده است

ه بظرفیت نسبتا ثابت اين مراکز  واستان تمرکز آن در دو شهر در استان هنر های هنرستان هایمشخصهاز 

استفاده داير بودن اکثر رشته های هنری، . باشدنمی آندختر بوده که جوابگوی متقاضیان  برای هنرجويانخصوص 

داد اين مراکز است. تع هایويژگیديگر از  هاآموزشسطح و کیفیت قابل توجه استان مجرب از ظرفیت هنرآموزان 

استان  ایحرفهمومی و فنی دوره دوم متوسطه ع آموزاندانشدرصد از کل  25/0در مقايسه مراکز اين هنرجويان 

ها در طول برنامه چهارم و پنجم نشان داده شده اين هنرستان آموزاندانشتعداد روند  (17-1)در جدول است.

  است.

 سازمان جهاد کشاورزی استان  -

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع  شاملواحدهای مختلفی جهاد کشاورزی استان در سازمان  

و بهره  آموزاندانشهای فنی مشاوره، آموزش طبیعی، مديريت ترويج کشاورزی و تعاون روستايی و نیز شرکت

رسمی  ایحرفهدر بخش فنی  1391از سال . کنندمیرا دنبال ی رسمی و غیر رسمی هابخشبرداران کشاورزی در 

های فنی مشاوره ادامه يافته با واگذاری به شرکت هاآموزشعمده  ،ی دانش آموزتوقف شیوه پذيرش رسم در پی
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نفر در  372درصد از  4/10ی که به اين شیوه آموزش می بینند با افزايش متوسط ساالنه آموزاندانشاست. تعداد 

 آموزاندانشر نف 180رسیده است. ضمن آنکه اين تعداد نسبت به متوسط  1394نفر در سال  500به  1391سال 

 برابر افزايش داشته داشته است.  8/2فعالیت  هایسالبخش رسمی اين سازمان در 

 هزار 118درصد به  10با متوسط کاهش ساالنه ، آموزش غیر رسمی بهره برداران کشاورزی در برنامه چهارم

نفر روز در پايان برنامه پنجم تنزل يافته است.  هزار 90درصد به  4نفر روز در پايان اين برنامه و با کاهش ساالنه 

 7/5)تحصیل شاغلین کشاورزی هایسالمتوسط بردار کشاورزی در استان با توجه به ار بهرههز 212 وجود بالغ بر

استقبال از اين  عدمروز در سال( بیانگر محدوديت عرضه و نیز  5/2)هاآموزشاين  قیاس با سرانه در سال( 

 یهاآموزشسهم در حال حاضر . بخش استدر اين نهايت شکاف میان عرضه و تقاضای آموزش  و در هاآموزش

بسیار درصد بوده که  7غیر رسمی کمتر از  یهاآموزشدر مقايسه با ساير  ایحرفهمهارتی بخش کشاورزی فنی 

های از ظرفیتبا وجود مزايای قابل توجه بهره گیری درصد( است.  19)تر از سهم شاغلین اين بخشپايین

حظه مالی مختلف دولتی و بخش غیر دولتی، عدم هماهنگی برای پاسخگويی به تقاضای آموزشی هادستگاه

عملکرد شاخصهای آموزشی سازمان جهاد کشاورزی در برنامه چهارم و پنجم را نشان  (17-1)جدول. شودمی

 .دهدمی

 هانقاط قوت و ضعف، تنگناها و چالش 

 :نقاط قوت 

  و سامانه مشاوره و سنجش جهت نظارت و پايش  ایحرفهبهره مند از سامانه جامع سازمان آموزش فنی و

 دوره های آموزشی، هدايت شغلی و رصد مهارت آموختگان .

  ایحرفهجهت اجرای نظام صالحیت مجرب انسانی  نیرویوجود امکانات سخت افزاری ، نرم افزاری و 

 غیر رسمی.  یهاآموزش

  ی مهارتی و خدمات فنی به هاآموزشانواع  ارائهغیر رسمی و امکان  ایحرفهانعطاف نظام آموزش فنی

 تمامی اقشار و صنوف.

  مهارتی یهاآموزشگستردگی و تنوع قابل توجه. 

 ها، نهادها و بخش غیر دولتیقابلیت درآمد زايی و ظرفیت انعقاد تفاهم نامه های آموزشی با تمامی ارگان. 

 غیر رسمی یهاآموزشالمللی مهارت و شناسايی نخبگان مهارتی در تجربه برگزاری مسابقات ملی و بین. 

 سنجش و ارزشیابی مهارت آموختگان نظامساز و کارهای مناسب  وجود. 
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 :نقاط ضعف 

 یهاآموزشمرتبط با و موازی ی متنوع هادستگاهگذاری واحد به منظور هماهنگی عدم وجود نهاد سیاست 

  .در استان ایحرفهفنی 

  متناسب با نیازهای جديد ایحرفهی فنی و هاآموزشعدم توسعه و پويايی. 

  غیر رسمی یهاآموزشکمبود مربیان ماهر و متخصص، در بخش. 

 فقدان ضمانت اجرايی جهت نگهداشت کارآموزان تا پايان دوره آموزشی . 

  رسمی ایحرفهکمبود تجهیزات آموزشی به روز در مراکز آموزش فنی. 

  غیررسمی و ناکارآمدی شاخصهای ارزيابی درونی  ایحرفهفنی و  یهاآموزشضعف نظام تحقیق و توسعه در

 بخش. و بیرونی

  ایحرفهفنی  یهاآموزشعدم استقبال بخش غیر دولتی در رشته های پر هزينه. 

  بخش خدمات در مقايسه بابخش کشاورزی  یهاآموزشسهم پايین. 

 : هافرصت

 وجود جمعیت جوان و جويای کار. 

  تخصصی. ایحرفهفنی  یهاآموزشی صنعتی و صنفی متنوع و متعدد متقاضی هابخشوجود 

 های صنعتی و صنفی قابل توجه در استان به ويژه در صنايع بزرگوجود ظرفیت. 

 های علم و فناوری. حقیقاتی و پارکوجود شهرک های علمی ت 

  های هدفلتحصیالن دانشگاهی به عنوان گروهآموزش عالی و فارغ ا مؤسسات، هادانشگاهوجود. 

 های الزم برای مشارکت بخش غیر دولتیوجود بسترها و زمینه. 

  برای  مساعدسابقه تاريخی، شهرت و اعتبار جهانی استان در رشته های مختلف هنر و وجود زمینه های

 های هنری.توسعه هنرستان

  : تهدیدها

 ناشناخته بودن نیازهای کمی و کیفی بازار کار از نظر مهارتی. 

 یهاآموزشهای الزم برای حضور بخش غیر دولتی به خصوص در ضعف ساز و کارهای تشويقی و انگیزه 

  .صنعتی

  ایحرفهی مهارتی و شغلی و اجرا نشدن نظام صالحیت هاآموزشضعف ارتباط میان بازار کار و.  

  های جديدی مهارتی در رشتههاآموزش ارائهپر هزينه بودن.  

 های مهارتیشرکت در دوره کاهش استقبال جوانان از. 

 ها و امکانات آموزشیدر مقايسه با ظرفیت هاهای جديد در مشاغل و مهارتتحوالت سريع صنايع و فناوری. 
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 آموزیای و مهارتآموزش فنی و حرفه یراهبرد برنامه -2 -ب-1

 اهداف کلی و راهبردها -

 ردیف اهداف کلی بخش راهبردهای دستیابی به هدف کلی

 یهاآموزشبرای هماهنگی و نظارت برتدوين سازوکارهای قانونی و نهادی  -الف

 ایحرفهمتنوع فنی و 

 ایحرفهفنی  یهاآموزشتشکیل ستاد ويژه هماهنگی  -ب 

تقويت انسجام و يکپارچگی 

ای نظام آموزش فنی و حرفه

 آموزیو مهارت

1 

و تقويت مسیرهای ی آموزشی هازيرنظام و هماهنگی بین توسعه همکاری -الف

 هاپیوستگی آن

وری در کاربرد افزايش بهره

 منابع
2 

ای و کنندگان آموزش فنی و حرفهعرضه کمکهای فنی و آموزشی به -ب

 آموزیمهارت

 ایهحرفبهبود کیفیت تجهیزات و توقف توسعه فضاهای دولتی در بخش فنی  -ج

 رسمی

های ارتقای پايداری منابع مالی و بازنگری در تخصیص منابع دولتی بین زيرنظام -د

 آموزیای و مهارتآموزش فنی و حرفه

لويت بخش غیر اوای و مهارت آموزی با توسعه هدفمند آموزش فنی و حرفه -الف

خدمات ايجاد قدرت انطباق  دولتی

 تقاضای بازار کارمراکز با 

 

 رسمی و غیر رسمیای ارتقای کیفی آموزش متوسطه فنی و حرفه اولويت  -ب 3

 مهارتی یهاآموزشخاص به  هایگروه بهبود دسترسی -ج

 های اطالعاتی از عرضه و تقاضای نیروی کارتشکیل بانک -د

 یهاآموزشافزايش اثربخشی  تقاضامحور یهاآموزشگسترش و ارتقای -الف

ای و فنی و حرفه

 آموزیمهارت

4 
 هاآموزشتضمین کیفیت و بهبود مستمر  -ب

 غیر دولتی یهاآموزشکنندگان همکاری و حمايتی از عرضههای طراحی بسته -الف

 هاآموزشکاهش رقابت و تصدی مستقیم بخش دولتی در -ب

های بخش گسترش مشارکت

دولتی و غیردولتی آموزش 

ای و فنی و حرفه

 آموزیمهارت

5 
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 اهداف کمی  -

وضعیت در پایان  های برنامه ششم توسعهسال

های برنامه سال

 پنجم

 هدف کمی

 ردیف اهداف کلی
 عنوان واحد اول دوم سوم چهارم پنجم

1394 1393 

37000 32000 29000 25000 23000 18600 20528 
هزارنفر 

 ساعت

میزان آموزش 

غیررسمی فنی و 

 ایحرفه

 )دولتی و غیردولتی(

های گسترش مشارکت

بخش دولتی و 

غیردولتی آموزش فنی 

ای و و حرفه

 آموزیمهارت

1 

 ساعت 7/12 5/11 13 14 16 18 22

آموزش غیر نسبت 

ای رسمی فنی و حرفه

 به جمعیت فعال

افزايش اثربخشی 

ای آموزش فنی و حرفه

 آموزیو مهارت

2 

 ساعت 1 1 5/1 2 5/2 5/3 5

نسبت آموزش 

غیررسمی فنی و 

ای به حرفه

 برداران روستائیبهره

ايجاد قدرت انطباق 

 مراکز با نیازها

 

3 
 درصد 43 2/43 5/43 44 5/44 45 46

هنرجويان فنی نسبت 

ای و کاردانش و حرفه

آموزان به کل دانش

 دوره دوم متوسطه

 درصد 3/36 37 5/37 6/38 2/39 40 3/41

نسبت هنرجويان فنی 

ای و کاردانش و حرفه

 دختر به کل هنرجويان
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 ها و اقدامات اساسی، سیاست راهبردها -

 ردیف راهبرد سیاست اقدام اساسی

  اليحه مرجع ملی آموزش اقدام برای تنظیم
 آموزیای و مهارتفنی و حرفه

 اندازی نظام جامع اطالعات بازار کار و  هرا
 و مهارتی ایحرفهی فنی و هاآموزش

  هماهنگی  هایگروهکارو استقرار تشکیل
استان و  سطح آ موزی در مهارت و حرفه

 هاشهرستان

  ،بسترسازی قانونی برای استقرار مرجع سیاستگذاری
 کیفیت و نظارت ريزی ، تضمینهماهنگی ، برنامه

 ای در راستای اصالح نظام آموزش فنی و حرفه
 بهبود کارکردها و نیاز بازارکار

 ای و شغلیهای حرفهتعیین چهارچوب صالحیت 

تدوين سازوکارها و 

بسته های قانونی و 

 حمايتی

1 

 های موجود آموزشی به تبیین ظرفیت
ريزی برای کاهش برنامهتفکیک مناطق و 

های شکاف بین ظرفیت و عملکرد در حوزه
 مورد تقاضا

 یهادستگاهوری در های بهرهتعیین شاخص 
تهیه  ورصد آنها ، هاآموزشکننده عرضه

های گزارش سالیانه در خصوص تحول شاخص
 وریبهره

  تمهیدات الزم به منظور انجام تعهدات مالی
 هادستگاهبین  و غیر مالی تفاهم های آموزشی

 و یدولت یهاسازمان ريسا یهاتیظرف از استفاده 
 و یاحرفه و یفن متوسطه آموزش یبرا یردولتیغ

 کاردانش

 یهاآموزش یریفراگ به الزام قانون شدن یاتیعمل 
 برنامه اول سال در یاحرفه و یفن

 در یآموزش یاستانداردها نيتدو در یهماهنگ 
 و یاحرفه و یفن آموزش بخش یهارنظاميز

 یآموزمهارت

 بین توسعه همکاری

ها و تقويت زيرنظام

مسیرهای پیوستگی 

 هاآن

2 

  بکارگیری روشهای واگذاری امکانات و خريد
 خدمات از بخش غیر دولتی

  فنی  یهاآموزشعدم توسعه ظرفیت
دولتی در مناطق دارای ظرفیت  ایحرفه

 آموزش غیر دولتی

  رشته های تسهیل در جابجايی تجهیزات و
آموزشی مراکز با هدف استفاده بهینه از 

 امکانات

 یدیتول محصوالت و خدمات فروش استیس تيتقو 
 یاحرفه و یفن آموزش مراکز

 بخش به یمتک ،هابنگاه ازین مورد یمال منابع تأمین 
 یآموزمهارت صندوق جاديا و تقاضا

 رنظاميز نیب یدولت منابع صیتخص نمودن متناسب
 یشآموز برابر یدسترس فرصت یبرقرار بر یمبتن ها

 هاآموزش یاثربخش و انیمتقاض یبرا

ارتقای پايداری منابع 

مالی و بازنگری در 

تخصیص منابع دولتی 

های بین زيرنظام

آموزش فنی و 

ای و حرفه

 آموزیمهارت

3 

  ساماندهی نیروی انسانی متخصص
 ای و کاردانشهای فنی و حرفهشاخه

 توزيع نیروی انسانی موجودريزی باز برنامه 

 مند برای ارتقای ريزی نظامبرنامه
 های دانشی و عملی هنرآموزانتوانمندی

  توسعه فرهنگ کار و کارآفرينی در
 هاهنرستان

 سازی پژوهش در زمینه آموزش فنی نهادينه
 ای و کاردانشو حرفه

 هاتدوين طرح کیفیت بخشی به هنرستان 

 اههنرستان امکانات و زاتیتجه بهبود و یروزآور به 

 هحرف و یفن آموزش وافزايش ظرفیت یبخش تنوع
 دختران یا

 و یاحرفه و یفن یدرس یزيربرنامه در تحول 
 آموزش و یخوداشتغال ،ینيکارآفر بر دیتأک با کاردانش

 العمرمادام

ارتقای کیفی آموزش 

متوسطه فنی و 

 ای و کاردانشحرفه

4 
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 ردیف راهبرد سیاست اقدام اساسی

  انجام مطالعات مستمر در مورد وضعیت فعالیت
مهارتی  یهاآموزشکارآموزان دوره ديده در 

 غیررسمی

 های گوناگون کارآفرينی در زمینه گسترش آموزش
 آموزش مهارتی

 روز نمودن محتوا و تکنولوژی آموزش مهارتیبه 

  تنظیم برنامه برای بکارگیری بخش غیردولتی و
بازنگری، اصالح و تدوين استانداردهای ها در بنگاه

 درسی مهارتی و برنامه

 ایبندی مراکز آموزش فنی و حرفهرتبه 

 ای برای اصناف و فنی و حرفه توسعه آموزش
 هاتعاونی

 

 افتيدر و آموختگانمهارت اشتغال مستمر یریگره 
 هاآموزش بازخورد

 یدولت انیمربو رتبه بندی  یشغل یارتقا ریمس نییتع 
 یبندرتبه و

 با  یآموزش یهابرنامه و هاوهیش در تحول جاديا
 ينیکارافر کرديرو

 و یمهارت یاستانداردها نيتدو و اصالح ،یبازنگر 
 هااهبنگ و یردولتیغ بخش مشارکت با یآموزش یمحتوا

 یدیتول صنوف و هاهياتحاد ع،يصنا مشارکت جلب، 
 انيجومهارت یابیارزش و آزمون در یکشاورز و یخدمات

 بر دیتأک با یآموزش مراکز یبندرتبه و یاعتبارسنج 
 آموختگانمهارت اشتغال زانیم

 یریادگي - یاددهي یها وهیش کاربرد و توسعه 
 نينو یاحرفه

افزايش و 

ارتقای کیفی 

آموزش 

غیررسمی 

 مهارتی

5 

  تدوين سند جامع مهارت برای شهرستانها بر پايه
 مطالعات سند آمايش استان

  برنامه آموزش تکمیلی به صورت برنامه ويژه تهیه
يا درج در محتوای برنامه آموزش مهارتی در 

 زيست و گردشگریموضوعات آب، انرژی و محیط

 های هنرتوسعه ظرفیت هنرستان 

 و نیسرزم شيآما و یامنطقه یازهاین به توجه 
 اب متناسب هابرنامه و هامحل رشته، ن،يعناو در یبازنگر

 ازهاین

 آموزش توسعه و تحول راه نقشه کاربست و نيتدو 
 مرتبط یهارنظاميز در یآموزمهارت و یاحرفه و یفن

 آب مثل مهم یهامقوله در آموزش بهويژه  توجه ، 
 یهاآموزش ارائه و، گردشگری  ستيزطیمح ، یانرژ

 یآموزمهارت کنار در یلیتکم

توسعه هدفمند 

آموزش فنی و 

ای و حرفه

 مهارت آموزی

6 

 یهاآموزشها و اطالعات کمک به تکمیل داده 
مهارتی )عرضه آموزش( در نظام جامع اطالعات 

 بازار کار

  تنظیم برنامه برای بکارگیری ظرفیت بخش
غیردولتی و کارفرمايان در تدوين استانداردها و 

 هامحتوای برنامه

  توسعه مشاوره شغلی و آموزشی در مراکز فنی و
 ایحرفه

 اد جامعه به مشاوره آموزش تسهیل دسترسی آح
برداری و اندازی، بهرهای از طريق راهفنی و حرفه

 گسترش مشاوره الکترونیکی

  بازنگری سرفصل دروس با هدف روزآمد نمودن
آموزی بر اساس و افزايش مهارت هاآموزشعلمی 

 نیاز بازارکار

  تاکید بر اجرايی شدن قانون الزام فراگیری
 ایحرفهی فنی و هاآموزش

 

 در بازارکار اطالعات جامع نظام از مستمر استفاده 
 یمهارت و یاحرفه و یفن آموزش توسعه

 یررسمیغ مشاغل یبرا یمهارت یهاآموزش توسعه 
 شده يیشناسا

 با یاحرفه و یفن آموزش در ینيکارآفر به توجه 
 یردولتیغ بخش نقش تيمحور

 یارتقا و یآموزحرفه به یاقتصاد یهابنگاه الزام 
 سازوکار جاديا و نیشاغل یاحرفه یهایستگيشا مستمر
 یآموزحرفه به یاقتصاد یهابنگاه قيتشو یبرا الزم

 کارگران

 هاتیفعال و هابرنامه میتنظ در انيکارفرما مشارکت 

 یابياستعداد مشاوره خدمات نظام یاجرا و یطراح، 
، تقويت آموزانمهارت به یشغل و یلیتحص تيهدا

 خوداشتغالیآموزش 

 ای در های آموزش فنی و حرفهسازی مشاورهعمومی
جامعه و تعمیم فرهنگ مهارت از طريق همکاری 

ای با ساير مشترک سازمان آموزش فنی و حرفه
 های جمعیی مرتبط و رسانههادستگاه

گسترش و 

ارتقای 

رويکردهای 

 تقاضامحور

7 
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 ردیف راهبرد سیاست اقدام اساسی

 آموزی ترويج ارزش کار و مهارتسازی فرهنگ
 های درسی آموزش و پرورشدر برنامه

 يافته بین سازمان همکاری تنگاتنگ و سازمان
ای و آموزش و پرورش برای آموزش فنی و حرفه

 ای درتعمیق و توسعه فرهنگ آموزش فنی و حرفه
 هاخانواده

 گیرانه برای تحلیل وضعیت انجام مطالعه پی
 گانآموختفعالیت مهارت

  ارزشیابی کیفیت و اعتبار سنجی مراکز آموزش
ر غی مؤسساتبا استفاده از مراکز و  ایحرفهفنی و 

 دولتی

 تدوين سند جامع مهارت در شهرستانها 

  اصالح الگوی ارزشیابی مهارت و توجه بیشتر به
 ارزشیابی عملی

 

 یاستانداردها نيتدو در یالمللنیب تجارب از استفاده 
 یآموزش

 اشتغال تیوضع مندنظام و مستمر یریگیپ 
 آموختگانمهارت

 تیفیک مستمر کنترل و یابيارز ستمیس توسعه 

 کنترل و یابيارز مناسب نظام یریبکارگ و جاديا 
 آموزش مستمر

 نایمرب و هنرآموزان مدرسان، یاحرفه یارتقا و تیترب 
 یمهارت

 کارآموزان، یکارآموز و یکارورز یارتقا و شيافزا 
 یمهارت انيدانشجو و انيهنرجو

 یموزآمهارت و کار ارزش جيترو یبرا یسازفرهنگ 
 هابنگاه و خانوارها به هاآموزش یمعرف و

 

 تضمین کیفیت

و  هاآموزش

بهبود مستمر 

 آنها

8 

 های فنی و اعتباری به بخش تقويت طرح کمک
آموزش فنی و متولی ی هادستگاهغیردولتی در 

مهارتی )رسمی و  یهاآموزشای و واگذاری حرفه
 غیررسمی( کم هزينه و دارای ظرفیت به آنها

  استفاده از روش واگذاری امکانات و خريد خدمات از
 بخش غیردولتی

 های دولتی در ريزی برای کاهش فعالیتبرنامه
های مهارتی دارای ظرفیت در بخش غیردولتی رشته

 هانظیر شهرداری

 

 یهاتیعالف از یبانیپشت در یتيحما بسته ینیبشیپ 
 و دولت نیب کار میتقس در ازجمله یخصوص بخش

 ،یمال تيحما ،یحقوق تي،حمایخصوص بخش
 ...یبرونسپار

 یاجرا امکان که یآموزش یهاره درو یسپاربرون 
 .دارد وجود یاحرفه و یفن آزاد هایآموزشگاه در آنها

طراحی بسته 

همکاری و 

حمايتی از 

کنندگان عرضه

غیردولتی 

 آموزش

9 

 الزامات -

  آموزی ای و مهارتآموزش فنی و حرفههماهنگی ايجاد مرجع 

  اين مرجع ها، وظايف و ساختار اليحه مربوط به مأموريت ارائهتدوين و 

 آموزی کشتتور، حداکثر تا پايان ستتال دوم ای و مهارتتهیه و تدوين اليحه قانون نظام آموزش فنی و حرفه

 برنامه 

 های آموزشیدوره و طیها ای مهارتالزام شاغلین اصناف به ارتق 

 

 

 

 



   43/ آموزش عمومی

 منابع مورد نیاز تحقق اهداف کمی  -

ب )به ترتی )میلیارد ریال ( منابع مورد نیاز از محل درآمد عمومی

 ردیف هدف کمی برنامه( هایسال

 اول دوم سوم چهارم پنجم جمع

4800 1300 1100 900 800 700 
میزان آموزش غیررسمی فنی و 

 و غیردولتی( ای)دولتیحرفه
1 

14600 3800 3400 3000 2400 2000 

ای و نسبت هنرجويان فنی و حرفه

آموزان دوره دوم کاردانش به کل دانش

 متوسطه

2 

 جمع کل 2700 3200 3900 4500 5100 19400

 )میلیارد ریال(حقق اهداف کمی از محل سایر منابعمنابع مالی مورد نیاز ت -

کل منابع مورد نیاز
 

حل 
از م

سایر منابع
 

سرمایه
ی

ش غیردولت
خ

ی ب
گذار

 

ی
ی ریال

الم
س

ك ا
صکو

 

سرمایه
بازار 

 

 منابع مالی خارجی

ی
سعه مل

ق تو
صندو

 

ی
ت بانک

ال
سهی

حل ت
از م

 

ت
شرک

ی 
حل منابع داخل

از م
ی

ی دولت
ها

 

ی
ص

صا
حل درآمد اخت

از م
 

 ردیف هدف کمی

ی
شارکت

ی م
قرادادها

 

ی
ك ارز

صکو
ی و 

س حارج
فاینان

 

سرمیاه
ی

ستقیم خارج
ی م

گذار
 

3300 3000 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 

میزان آموزش غیررسمی 
ای )دولتی و فنی و حرفه

 غیردولتی(

1 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

نسبت هنرجويان فنی و 
ای و کاردانش به حرفه

آموزان دوره کل دانش
 دوم متوسطه

2 

3300 3000 
 جمع کل 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 



 

 



 

 

 دومفصل 

 عالیآموزش 

 تحصیلی شاخص -1 -2

 و تحلیل وضع موجود   توصیف -1 -2-1

 وضعیت استان از لحاظ شاخص های خصوصی سازی آموزش عالی 

زی آموزش عالی مورد توجه قرار میبطور معمول چهار شاخص عمده برای بررسی وضعیت خصوصی سا

 ها عبارتند از:  گیرد. اين شاخص

 خصوصی به کل موسسات آموزشیآموزش عالی  شاخص نسبت تعداد موسسات 

  شاخص نسبت تعداد دانشجويان موسسات آموزش عالی خصوصی به کل دانشجويان 

  شاخص تعداد دانشجويان شهريه پرداز در موسسات آموزش عالی دولتی و خصوصی 

  شاخص سهم بخش دولتی و بخش خصوصی در تامین هزينه های آموزش عالی به تولید ناخالص داخلی 

 تعداد موسسات خصوصی به کل موسسات آموزش عالیشاخص نسبت  -

موسسه بوده که اين تعداد در  135بالغ بر  1387-88ل تعداد موسسات آموزش عالی استان اصفهان در سا

تعداد موسسات آموزش عالی استان اصفهان  1393 -94افزايش يافته و در سال موسسه  159به  1389-90سال 

آزاد  هایمشتمل بر دانشگاهموسسه غیردولتی  59 وموسسه آموزش عالی دولتی  111، مشتمل بر سهموس 170 هب

شاخص نسبت اسالمی و موسسات غیرانتفاعی افزايش يافته است. 
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رصد و نسبت د 35 معادل 1393-94موسسات خصوصی به کل موسسات آموزش عالی در استان اصفهان در سال 

های با ماموريت عام مشتمل بر دانشگاه اصفهان، درصد بوده است. دانشگاه 65 تی به کل،تعداد موسسات دول

 باشند.یم دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه کاشان، دانشگاه هنر اصفهان، دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان

 (1-2)جدول 

  هایسال طی دانشگاه نوع تفکیک به اصفهان استان در عالی آموزش موسسات تعداد توزیع(. 1 -2جدول)

 1393-94 تا 1387-88 تحصیلی

 نوع دستگاه اجرایی وابستگی

تعداد در 

 سال* 

1387-

88 

تعداد در 

 سال **

1388-

89 

تعداد 

 در سال 

1389-

90 

تعداد در 

سال 

*1391-

1392 

 تعداد در

 سال 

1393-

94 

سهم در 

 سال

94-1393 

 دولتی

وزارت 

 علوم

غیر 

 اهوابسته

 3 5 5 5 4 3 ماموريت عام

ماموريت 

 خاص

 26 45 45 44 44 45 پیام نور

جامع 

علمی 

 کاربردی

28 36 41 44 43 25 

فنی و 

 ایحرفه
9 10 10 10 13 8 

وابسته 

 ها
 2 3 3 1 1 1 فرهنگیان

 1 2 2 2 2 2 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 غیردولتی

 17 28 31 25 28 24 آزاد اسالمی دانشگاه

موسسات آموزش عالی غیردولتی 

 غیرانتفاعی
23 29 31 31 31 18 

 100 170 117 591 415 513 جمع کل

 65 111 109 310 79 88 مراکز آموزش عالی دولتی

 مراکز آموزش عالی غیر دولتی

 )دانشگاه آزاد اسالمی و دانشگاه غیر انتفاعی (
47 57 56 62 59 35 

 . موسسات آموزش عالی استان اصفهان   1388-89. **  اطلس اموزش عالی سال  88-92ماخذ: * اطلس اموزش عالی سال  

 

 



   47/ لیآموزش عا

 

 

تعداد موسسات آموزش عالی  استان اصفهان  به تفکیک دولتی و غیر دولتی طی سال های  (. 1 -2)نمودار

 1393-94و  1387-88تحصیلی 

 شاخص نسبت تعداد دانشجویان موسسات خصوصی به کل دانشجویان  -

دهد که  بررسی روند توزيع جمعیت دانشجويی در استان اصفهان در دو بخش دولتی و غیردولتی نشان می

سهم  1388-89روند توزيع جمعیت دانشجويی در اين دو بخش تقريبا ثابت بوده است. بطوری که طی سال های 

درصد  4/51به  1388درصد در سال  6/56دارای نشیب و فرازهايی بوده و از  ر بخش دولتیجمعیت دانشجويی د

درصد 6/48به  1388درصد در سال  4/43کاهش و طی همین بازه زمانی سهم بخش غیر دولتی از  1394در سال 

و از تعداد دانشج افزايش يافته است. در دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 1395در سال 

نفر  142283به  1394-95نفر افزايش و در سال  168852به  1392-93نفر با فراز و فرودهايی، در سال 129622

 کاهش يافته است. 

بررسی توزيع جمعیت دانشجويی در بخش غیر دولتی مشتمل بر دانشگاه های آزاد اسالمی و غیرانتفاعی 

دانشجويی در دانشگاه آزاد اسالمی بوده، به طوری که طی سالهای نشان می دهد که بیشترين تمرکز جمعیت 

درصد  69به  1388درصد در سال  82سهم جمعیت دانشجويی اين دانشگاه با فراز و فرودهايی از  1395تا  1388

درصد در  31به  1388درصد در سال  18کاهش و سهم موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی از  1395در سال 

 فزايش يافته است.ا 1395سال 

درصد در موسسات آموزش  4/43، 1387-88نفر دانشجويان استان در سال تحصیلی  243453از مجموع 

-89درصد در موسسات دولتی مشغول به تحصیل بوده اند. در سال تحصیلی  6/56عالی خصوصی و غیر دولتی و 

 2/55درصد در موسسات آموزش عالی خصوصی و غیر دولتی و  8/44نفر دانشجويان،  264384 از مجموع 1388

به  1391-92تعداد دانشجويان استان در سال تحصیلی درصد در موسسات دولتی مشغول به تحصیل بوده اند. 

درصد در موسسات غیر دولتی و خصوصی مشغول  8/46درصد در موسسات دولتی و  2/53نفر رسیده که  306115

و سهم موسسات آموزش عالی درصد  77/30 برابر سهم دانشگاه آزاد اسالمی در اين سالبه تحصیل بوده اند. 
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 بوده درصد 16غیر انتفاعی، که شايد بتوان آنها را بخش خصوصی واقعی در آموزش عالی نامید، تنها  -غیردولتی 

در بخش غیر  7/43درصد در بخش دولتی و  3/56نفر دانشجويان استان،  321169از  1392-93در سال  است.

نفر کاهش يافته که سهم  298856تعداد دانشجويان به  1394-95دولتی مشغول به تحصیل بوده اند. در سال 

   درصد بوده رسیده است.  6/48درصد و بخش غیر دولتی به  4/51بخش دولتی به  

و   4/30با  ، پس از دانشگاه آزاد اسالمی1395و  1394در سال  به لحاظ سهم دانشجو از کل دانشجويان

درصد  60، 1389-90در سال  است کهه درصد قرار دارد. قابل توج 5/20و  9/21، دانشگاه پیام نور با درصد 5/33

 3/52به  1393-94بوده اند که اين سهم در سال از کل دانشجويان استان در اين دو دانشگاه مشغول به تحصیل 

در  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،درصد افزايش يافته است.  54به  1394-95درصد کاهش و در سال 

و در  درصد 8/2به  90که اين رقم در سال درصد از جمعیت دانشجويی را به خود اختصاص داده  4/3، 1388سال 

افزايش يافته است.کل دانشجويان  درصد از 8/3به  1395درصد و در سال  5/3به  1394سال 



 

 

 1393-94تا   1387-88سال های تحصیلی  توزیع تعداد دانشجویان در موسسات آموزش عالی استان اصفهان به تفکیک نوع دانشگاه طی(. 2-2جدول)

 

335093122230852335583433934076383733690912.012.4

736366871980789943508544081938698116127921.920.5پیام نور

81362349025922258271969237680394842471412.48.3جامع علمی کاربردی

1089412110108142987113921179313615138794.34.6فنی و حرفه ای

344724802385101901627336551255020.21.8وابسته

8274787882708785102531194011306114583.53.8

8655789219954029891894195961189685610006930.433.5

190002926639728438204917744259488694504615.315.1

243453264384294162318435306115321169318826298856100.0100.0

137896145899159032175697162743180792173101153741

56.655.254.155.253.256.354.351.4

43.444.845.944.846.843.745.748.6

تعداد در 

سال

1394-95

سهم در 

سال

1393-94

سهم در 

سال

1394-95

دولتی

فرهنگیان و سایر دستگاه های اجرایی

وزارت علوم

وابستگي

تعداد در 

سال

1393-94

تعداد در 

سال

1391-92

تعداد در 

سال

1392-93

نوع دستگاه اجرايي

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تعداد در 

سال

1389-90

تعداد در 

سال

1388-89

تعداد در 

سال

1387-88

تعداد در 

سال

1390-91

غیردولتی
دانشگاه آزاد اسالمی

موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی

غیر وابسته ها

ماموریت عام

ماموریت خاص

جمع کل

مراکز آموزش عالی دولتی

سهم بخش دولتی آموزش عالی از کل

سهم بخش غیردولتی آموزش عالی از کل

مراکز آموزش عالی غیر دولتی
105557118485135130142738140377145725145115

)دانشگاه آزاد اسالمی و دانشگاه غیر انتفاعی (
143372
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 اخص تعداد دانشجویان شهریه پرداز در موسسات آموزش عالی دولتی و خصوصیش -

نفر بوده، تعداد  294162تعداد کل دانشجويان استان برابر با  1389-90در حالی که در سال تحصیلی 

. به عبارت ديگر، در بودندای  نفر، دانشجويان غیرشهريه 42731نفر از آنان، دانشجويان شهريه پرداز و 251431

 صد از دانشجويان برای تحصیل در مقطع آموزش عالی شهريه پراخت کرده اند و تنهادر 85 اين سال تحصیلی، 

تعداد  1393-94در سال تحصیلی اند.  های تحصیلی رايگان ثبت نام نموده درصد از کل دانشجويان در دوره15

نفر از آنان دانشجويان شهريه پرداز  267692نفر افزايش يافته، که تعداد  318826شجويان استان به کل دان

درصد از دانشجويان  84نفر، دانشجويان غیر شهريه ای بوده اند. به عبارت ديگر در اين سال تحصیلی، 51134و

از کل دانشجويان در دوره های  درصد 16برای تحصیل در مقطع آموزش عالی شهريه پرداخت نموده اند و تنها 

نفر  298856از  1394-95تحصیلی رايگان مشغول به تحصیل بوده اند. اين درحالی است که در سال تحصیلی 

ای بوده اند و سهم دانشجويان شهريه  نفر غیر شهريه 54679پرداز و  نفر شهريه 244177دانشجويان استان، 

 درصد کاهش يافته است.   82پرداز به 

 1389-90تحصیلی  های سال طی شهریه پرداخت نحوه تفکیک به استان دانشجویان سهم(. 3 -2ل)جدو

 1393-94 تا

 نوع دستگاه اجرایی وابستگی

تعداد در 

 سال

90-

1389 

تعداد در 

 سال

91-

1390 

تعداد در 

 سال

92-

1391 

تعداد در 

 سال

93-

1392 

 تعداد در

 سال

94-

1393 

 درتعداد 

 سال

95-

1394 

 دولتی

وزارت 

 علوم

غیر 

 هاوابسته

 7511 7542 7500 6323 5896 6302 ماموريت عام

ماموريت 

 خاص

 61279 69811 81938 85440 94350 80789 پیام نور

جامع 

علمی 

 کاربردی

25922 25827 19692 37680 39484 24714 

فنی و 

 ایحرفه
3233 3448 3970 4023 4247 4636 

 0 0 0 0 0 0 فرهنگیان وابسته ها

 922 883 875 237 95 55 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 غیردولتی
 100069 96856 96118 94195 98918 95402 دانشگاه آزاد اسالمی

 45046 48869 44259 49177 43820 39728 موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی

 

 شهريه پردازدانشجويان 

 ایدانشجويان غیرشهريه

 کل دانشجويان

 سهم دانشجويان شهريه پرداز

 ماخذ: دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی استان اصفهان 



   51/ آموزش عالی

 

    ثبت نام شدگان و شاخص های مربوط به آن  

اين شاخص سهم ثبت نام شدگان را به تفکیک جنسیت نشان می دهد. سهم ثبت نام شدگان زن به کل 

به  1394-95درصد بوده که اين رقم در سال تحصیلی  6/50برابر با  139-94ثبت نام شدگان در سال تحصیلی 

درصد پذيرفته شدگان متعلق به مراکز آموزش عالی  1394،2/54-95درصدکاهش يافته است. در سال   6/49

 درصد مربوط به مراکز آموزش عالی غیردولتی بوده است. سهم پذيرفته شدگان مرد در اين سال در 8/45دولتی و 

درصد بوده است. سهم پذيرفته شدگان زن در بخش دولتی  4/45درصد و در بخش غیردولتی  6/54بخش دولتی، 

درصد را به خود اختصاص داده است. بیشترين سهم پذيرش مربوط به دانشگاه  51درصد و در بخش غیردولتی  49

س از دانشگاه فرهنگیان و ساير درصد از کل پذيرفته شدگان می باشد. کمترين سهم پ 4/32آزاد اسالمی با 

شدگان  درصد پذيرفته 4/3درصد، مربوط به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با  2/1های اجرايی با  دستگاه

 (4-2بوده است. )جدول 

 ( تحصیلیت نام شدگان به تفکیک دوره های)مقاطعسهم ثب -

یلی را ارائه نموده است. در اين )مقاطع( تحصثبت نام شدگان به تفکیک دوره هایشاخص مذکور سهم 

 2/4سهم دوره های کارشناسی،  ،درصد 8/25سهم دوره های کاردانی،  1394-95در سال تحصیلی خصوص 

سهم دکتری تخصصی  درصد و 1درصد و سهم دکتری حرفه ای  22 درصد و سهم دوره های کارشناسی ارشد 

 بوده است.  درصد در سال 9/2
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  های سال طی جنس تفکیک به استان  عالی آموزش موسسات در شدگان نام ثبت تعداد(. 4 -2)جدول

 1394-95 تا 1389-90  تحصیلی

 
 ماخذ: موسسه پژوهش و برنامه ريزی آموزش عالی کشور

  

4864524556065202567056021111مرد

4906546263555532494951751415زن

977010707119611073410619107771213کل

7638857289217881668158351312مرد

8321975346428613261305999زن

10406119561281811272994288941110کل

11541147311687913960148742729مرد

391848935846439540291211زن

15459196242272518355189032122کل

4955733763256695683066091313مرد

8951574159318022027228867زن

5850891179188497885788971010کل

13018382157868627811مرد

04023529824137611زن

130585117367692765411کل

17231949219723521772185334مرد

86791410561153969106533زن

25902863325335052741291833کل

1076110101100051015210214106482021مرد

1264512429123641253313987137623939زن

2340622530223692268524201244102829کل

57674785119مرد

610053261715زن

11867101111412کل

300714492848606497395158050484100100مرد

201462667430077298253592935080100100زن

521527301179116800938750985564100100کل

1931034827386013958735599350516969مرد

750014245177131729215842159924446زن

2874650481567475740951441510435960کل

1076110101100051015215981154333131مرد

1264512429123641253320087190885654زن

2340622530223692268536068345214140کل

تعداد در 

سال

1392-93

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دانشگاه آزاد اسالمی

غیردولتی

دولتی

ماموریت عام

وزارت 

علوم

غیر 

وابسته ها

فنی و 

حرفه ای

ماموریت 

خاص

موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی

جامع 

کاربردی

پیام نور

فرهنگیان و سایر 

دستگاه های اجرایی
وابسته

تعداد در 

سال

1390-91

جمع کل

مراکز آموزش عالی دولتی

مراکز آموزش عالی  غیر دولتی

تعداد در 

سال

1391-92

نوع دستگاه اجراييوابستگي

تعداد در 

سال

1389-90

سهم  در 

سال

1394-95

سهم  در 

سال

1393-94

تعداد در 

سال

1393-94

تعداد در 

سال

1394-95
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عالی استان به تفکیک جنس طی سال های تعداد ثبت نام شدگان در موسسات آموزش (. 5 -2)دولج

 1394 -95و  1393 -94تحصیلی 

 ماخذ: موسسه پژوهش و برنامه ريزی آموزش عالی کشور 

 

4845468413.411.3مرد

5511513515.313.7زن

10356981928.713.0کل

326130599.07.4مرد

8894583523.415.6زن

9942889413.211.8کل

7647909621.222.0مرد

350735359.29.4زن

111541263114.816.7کل

339340329.49.8مرد

184821094.95.6زن

524161417.08.1کل

1285960.41.4مرد

652720.20.7زن

1938680.31.2کل

79810712.22.6مرد

147114713.93.9زن

226925423.03.4کل

102141398728.333.9مرد

106481376228.036.8زن

242012441032.232.4کل

5767478516.011.6مرد

6100532616.014.2زن

118671011115.813.4کل

3605341310100.0100.0مرد

3804437445100.0100.0زن

7522375416100.0100.0کل

200722253855.754.6مرد

212961835756.049.0زن

391554089552.154.2کل

159811877244.345.4مرد

167481908844.051.0زن

360683452147.945.8کل

جمع کل

مراکز آموزش عالی دولتی

مراکز آموزش عالی  غیر دولتی

وابسته

فرهنگیان و سایر 

دستگاه های اجرایی ) در 
سال 93 فقط اطالعات دستگاه 

اجرايی است(

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

غیردولتی

دانشگاه آزاد اسالمی

موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی

سهم  در 

سال

1393-94

سهم  در 

سال

1394-95

دولتی

وزارت 

علوم

غیر 

وابسته ها

ماموریت عام

ماموریت 

خاص

پیام نور

جامع 

کاربردی

فنی و 

حرفه ای

تعداد در 

سال

1393-94

تعداد در 

سال

1394-95

نوع دستگاه اجراييوابستگي
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تعداد ثبت نام  شدگان در موسسات آموزش عالی  استان به تفکیک مقطع طی سال های   (. 6 -2)جدول

 1394-95تا  1389-90 تحصیلی

175129541154441910000.0کاردانی

53444981516048694691542610105413490813.5کارشناسی

37564946517846834783448835174004412424.9کارشناسی ارشد

00000000000.0دکترای حرفه ای

495646108210281100844462493978735.4دکتری تخصصی

6110000.040000.0کاردانی

29662131108248302977987395159327742220.4کارشناسی

2515930547072412980.23560414588.8کارشناسی ارشد

00000000000.0دکترای حرفه ای

00247180111140.6دکتری تخصصی

077469520955481468665037.17117726737.3کاردانی

037955192730557976209011.04016536414.7کارشناسی

00192921000.02100.0کارشناسی ارشد

00000000.0000.0دکترای حرفه ای

00000000.0000.0دکتری تخصصی

5560848469647415714172133330.94335511926.3کاردانی

29042795410821716184413.390610222.8کارشناسی

00000000.0000.0کارشناسی ارشد

00000000.0000.0دکترای حرفه ای

00000000.0000.0دکتری تخصصی

00.0500.0کاردانی

13058511736769276540.2311245841.6کارشناسی

000001400642731.6کارشناسی ارشد

00000000000.0دکترای حرفه ای

000000000110.5دکتری تخصصی

03502637410037380.2کاردانی

1296134516251475103011452295310873.0کارشناسی

210364457527416386213293932.4کارشناسی ارشد

638677771927659725596056260278.2دکترای حرفه ای

37934628941132333635938842219.0دکتری تخصصی

79116260623858775541503047223901423821.7کاردانی

3670031952306852851327367262066646105331087829.9کارشناسی

679787361192214637184651853163718708814449.2کارشناسی ارشد

43842949556944949241409616821.8دکترای حرفه ای

21129140595819882354196696398244.2دکتری تخصصی

31424226470648143978239419103311282714.5کاردانی

918411016118661189410756643016117346510714.0کارشناسی

0943888389721212051206217213.1کارشناسی ارشد

00000000000.0دکترای حرفه ای

00000000450.2دکتری تخصصی

1679426881279702784024887233622021187061948925.8کاردانی

5591056232674796411662063566536551386183637248.2کارشناسی

1078814299182692118425381259291323149361656422.0کارشناسی ارشد

107611061266149611081217116587701.0دکترای حرفه ای

10851283177824013418355213230522212.9دکتری تخصصی

85653998011167621170371168571107131001007522375416100.0کل

574116395170261714915368159383468114941242463.7کاردانی

1002613264249282370923940240171842207392038756.1کارشناسی

39915469595957095944618637245022624837.7کارشناسی ارشد

638677771927659725596056260278.2دکترای حرفه ای

874992137314431430119881341338123455.6دکتری تخصصی

110531048610944106919519742466327212706536.3کاردانی

4588442968425514040738123326368258178791598543.9کارشناسی

6797883012310154751943719743637699141031662.3کارشناسی ارشد

43842949556944949241409616821.8دکترای حرفه ای

21129140595819882354196696798744.4دکتری تخصصی

نوع دستگاه اجراييوابستگي
سهم در سال 

1389-90

تعداد در 

سال

*1394-95

تعداد در 

سال

*1393-94

سهم در سال 

 95-94
براساس اطالعات 

مرکز پژوهش

تعداد در سال

1392-93

تعداد در سال

1393-94

تعداد در سال

1394-95

سهم در سال 

 95-94
براساس اطالعات 

دانشگاه ها

پیام نور

جامع 

کاربردی

فنی و 

حرفه ای

وابسته

فرهنگیان و سایر 

دستگاه های اجرایی ) در 

سال 93 فقط اطالعات 

دستگاه اجرايی است(

مراکز آموزش عالی  غیر دولتی

تعداد در سال

1389-90

تعداد در سال

1390-91

تعداد در سال

1391-92

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

غیردولتی

دانشگاه آزاد اسالمی

موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی

جمع کل

مراکز آموزش عالی دولتی

دولتی

وزارت علوم

غیر 

وابسته ها

ماموریت عام

ماموریت 

خاص
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الس تعداد ثبت نام شدگان در موسسات آموزش عالی  استان به تفکیک مقطع و جنس طی(. 7 -2)جدول

 1394-95و   1393-94های  تحصیلی

کلکلکلزنمردکلزنمرد

0000000.00.0کاردانی

22422666490825962817541314.013.5کارشناسی

20212103412417892215400426.824.9کارشناسی ارشد

0000000.00.0دکترای حرفه ای

42136678746047993940.735.4دکتری تخصصی
0000000.00.0کاردانی

24404982742230226305932724.220.4کارشناسی
61184714582333716044.08.8کارشناسی ارشد
0000000.00.0دکترای حرفه ای
861465110.50.6دکتری تخصصی

53381929726749322185711738.037.3کاردانی

37581606536426941322401610.414.7کارشناسی

000021210.10.0کارشناسی ارشد

0000000.00.0دکترای حرفه ای

0000000.00.0دکتری تخصصی

31022017511926141721433523.226.3کاردانی

9309210227791279062.32.8کارشناسی

0000000.00.0کارشناسی ارشد

0000000.00.0دکترای حرفه ای

0000000.00.0دکتری تخصصی

0004150.00.0کاردانی

38519958475491240.31.6کارشناسی

205682734915640.41.6کارشناسی ارشد

0000000.00.0دکترای حرفه ای

65110000.00.5دکتری تخصصی

38038370370.20.2کاردانی
37870910872626919532.53.0کارشناسی

149244393822473292.22.4کارشناسی ارشد
28431860225031256285.478.2دکترای حرفه ای
22220042216722138816.819.0دکتری تخصصی

28531385423826851216390120.921.7کاردانی

5756512210878570348301053327.329.9کارشناسی

45203624814449453763870858.349.2کارشناسی ارشد
5611216826709614.621.8دکترای حرفه ای
57740598262833596341.844.2دکتری تخصصی

13761451282717401571331117.714.5کاردانی
23272780510734353911734619.014.0کارشناسی

10811091217259161512068.113.1کارشناسی ارشد
0000000.00.0دکترای حرفه ای
1451340.20.2دکتری تخصصی

127076782194891201266941870624.925.8کاردانی

18216181563637218566200523861851.348.2کارشناسی

8587797716564768972471493619.922.0کارشناسی ارشد

3404307702763826580.91.0دکترای حرفه ای

123598622211262104323053.12.9دکتری تخصصی

410853433175416398053541875223100.0100.0کل

8478394612424758739071149461.463.7کاردانی

1013310254203879428113112073953.756.1کارشناسی

29863262624821532869502233.637.7کارشناسی ارشد

28431860225031256285.478.2دکترای حرفه ای

6575771234633705133858.055.6دکتری تخصصی

42292836706544252787721238.636.3کاردانی

8083790215985913887411787946.343.9کارشناسی

560147151031655364378991466.462.3کارشناسی ارشد

5611216826709614.621.8دکترای حرفه ای

57840998762933896742.044.4دکتری تخصصی

غیردولتی

دولتی

جمع کل

مراکز آموزش عالی دولتی

مراکز آموزش عالی  غیر دولتی

تعداد در سال

1394-95 نوع دستگاه اجرايي وابستگي

ماموریت عام

پیام نور

جامع 

کاربردی

فنی و 

حرفه ای

ماموریت

 خاص

غیر 

وابسته ها

فرهنگیان و سایر 

دستگاه های 

اجرایی ) در سال 93 

فقط اطالعات دستگاه 

اجرايی است(

وابسته

موسسات آموزش عالی غیردولتی 

غیرانتفاعی

دانشگاه آزاد اسالمی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکی

سهم  در 

سال

1393-94

سهم  در 

سال

1394-95

وزارت 

علوم

تعداد در سال

1393-94
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 ( تحصیلیت نام شدگان به تفکیک دوره های)مقاطعسهم ثب -

را ارائه نموده است. در اين )مقاطع( تحصیلی های شاخص مذکور سهم ثبت نام شدگان به تفکیک دوره

 34درصد بوده که سهم بخش دولتی  20برابر با  1389-90ی در سال تحصیلیهای کاردانخصوص سهم دوره

درصد بر اساس  21به  1394-95درصد بوده است. اين سهم در سال تحصیلی  66درصد و بخش غیردولتی 

ت موسسه پژوهش و برنامه ريزی آموزش عالی درصد براساس اطالعا 25.8اطالعات موسسات آموزشی استان و 

کشور افزايش يافته است. نکته قابل توجه اينکه سهم بخش دولتی حدودا به دو برابر افزايش و سهم بخش غیر 

دولتی به نصف کاهش يافته است. که می تواند به دلیل وجود دانشگاه های جامع کاربردی و فنی و حرفه ای که 

سهم دوره های مقطع کاردانی با هدف مهارت پروری تشکیل می دهد، بیان نمود.  عمده دانشجويان آنها را

 82درصد و بخش غیردولتی  18درصد بوده که سهم بخش دولتی  65برابر با  ، 1389-90در سال  کارشناسی

عات درصد و براساس اطال 51اين سهم براساس اطالعات دانشگاه ها برابر با  1394-95درصد بوده است. در سال 

درصد  58درصد و در بخش غیر دولتی  42درصد بوده است. اين سهم در بخش دولتی برابر با  2/48مرکز پژوهش 

-95درصد در سال  23به  1389-90درصد در سال تحصیلی  13از سهم دوره های کارشناسی ارشد بوده است. 

 76به  63بخش غیر دولتی از  درصد کاهش و در 24درصد به  37افزايش يافته که در بخش دولتی از  1394

بدون تغییر و  1394-95و  1389-90طی سالهای تحصیلی سهم دکتری حرفه ای  افزايش يافته است. درصد 

 40به  41درصد و در بخش غیر دولتی از  60به  59بوده است.  اين سهم در بخش دولتی از درصد برابر با يک 

 1394-95برابر با يک درصد بوده که در سال  1389-90 التخصصی در سدرصد تغییر يافته است. سهم دکتری 

 19کاهش و در بخش غیر دولتی از  34به  81در اين بین سهم بخش دولتی از است.  درصد افزايش يافته 3به 

 درصد افزايش يافته است. اين افزايش مربوط به دانشگاه آزاد اسالمی بوده است.  66به 

یل تفاوت در به دل  1395تا  1389های قاطع تحصیلی مختلف طی سالتعداد و سهم ثبت نام شدگان در م

آموزش عالی کشور و در جدول براساس اطالعات موسسه پژوهش و برنامه ريزی  (5-2منابع در جدول شماره)

 براساس اطالعات دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی استان آورده شده است.  (6-2شماره)

 استان نفر جمعیت  تعداد دانشجو در یکصد هزار -

شاخص تعداد دانشجو در يکصد هزار نفر جمعیت نشان دهنده نسبتی از جمعیت است که به آموزش عالی 

افزايش يافته،  نفر 6029به ، 1389-90در سال نفر بوده و  5202، 1387-88در سال دسترسی دارند. اين شاخص 

پس از  1394-95و در نهايت در سال تحصیلی  نفر رسیده 6470به بیشترين سهم برابر با  1390-91در سال 

نفر و  5538اين رقم در کشور برابر با  1389نفر منتج شده است. در سال  5870افزايش و کاهش های متعدد به 

 نفر بوده است.   6313نفر افزايش يافته است. که در اين سال سهم استان   6090به  1393در سال 
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 1394-95تا  1387-88سهم دانشجویان استان از جمعیت استان طی سال های  تحصیلی(. 8 -2)جدول

 ماخذجمعیت : محاسبات مرکز آمار ايران

 سال  24تا  18نسبت دانشجو به جمعیت  -

سال در استان اصفهان نشان می دهد که از کل جمعیت  24تا  18شاخص نسبت تعداد دانشجو به جمعیت 

درصد در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی به تحصیل اشتغال  6/40، 1389-90ساله در سال  18-24جوان 

 24تا  18جمعیت داشته اند. مطابق شاخص های کالن نقشه جامع علمی کشور در صد پوشش آموزش عالی به 

درصد اعالم شده است در حالی که اين شاخص در سطح کشور  60به شکل مطلوب منطقه ای  1404سال در افق 

درصد رسیده، رقم مطلوب طی برنامه  38به  1390بوده و در سال  2/34( برابر با )پايان برنامه چهارم1389در سال 

درصد افزايش يافته است. در استان  3/48به  1393سال  درصد اعالم شده است و در نهايت در 40پنجم توسعه 

افزايش يافته و در سال  1390-91درصد در سال  4/45به  1387-88درصد در سال  5/31اصفهان اين رقم از 

ساله در استان و  18-24درصد کاهش يافته است. اين کاهش که همراه با کاهش جمعیت  45به  92-1391

ست، می تواند از سوی ديگر به دلیل پذيرش بیشتر دانشجويان در تهران و ديگر نقاط کاهش تعداد دانشجو بوده ا

 )کاهش تمايل به تحصیالت دانشگاهی ادامه تحصیل در خارج کشور باشد. کشور و همچنین افزايش تقاضا برای

 نیز می تواند دلیل ديگری بر اين مدعا در نظر گرفته شود.(

 

632682692681760725

165619171721163613821204پیام نور

جامع علمی 

کاربردی
531525397753782485

22261229236270273فنی و حرفه ای

49207336710108وابسته

170178207238224225

195520101897192019181966

814890990884968885

602964706165641463135870

326035703278361134283020

487949224965500750505091 برآورد جمعیت استان )هزار نفر (

277029002888280428862850

جمع کل

مراکز آموزش عالی دولتی

مراکز آموزش عالی غیر دولتی

)دانشگاه آزاد اسالمی و دانشگاه غیر انتفاعی (

ماموریت خاص

فرهنگیان و سایر دستگاه های 

اجرایی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

غیردولتی
دانشگاه آزاد اسالمی

موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی

تعداد در 

سال

1389-90

تعداد در 

سال

1390-91

تعداد در 

سال

1391-92

تعداد در 

سال

1392-93

تعداد در 

سال

1393-94

تعداد در 

سال

1394-95

نوع دستگاه اجراييوابستگي

دولتی
وزارت علوم

غیر وابسته ها

ماموریت عام
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و  1387-88ساله طی سال های  تحصیلی  18-24نسبت  دانشجویان استان به جمعیت (. 9 -2جدول)

92-1391  

 نسبت دانشجویان خارجی به کل دانشجویان  -

نسبت دانشجويان خارجی به کل دانشجويان يکی ديگر از شاخص هايی است که ابعاد بین المللی شدن 

درصد بوده است )برای  1/0ور  در انتهای برنامه چهارم حدود دانشگاه ها را نشان می دهد. اين شاخص در کش

درصد  1/0درصد رسیده است که طی اين دوره )برنامه پنجم( از  4/0( و در انتهای برنامه پنجم نیز به 1389سال 

 رسیده است.  1393درصد در سال  3/0به  1390در سال 

دانشجوی خارجی مشغول به تحصیل بوده اند  نفر 485تعداد  1389-90در استان اصفهان در سال تحصیلی 

نفر در بخش دولتی  445،  1389-90نفر افزايش يافته است. در سال  1426به  1394-95که اين تعداد در سال 

نفر در بخش  1183به  1394-95نفر در بخش غیر دولتی مشغول به تحصیل بوده اند که اين تعداد در سال  40و 

یر دولتی افزايش يافته است. در اين سال بیشترين تعداد مربوط به موسسات با نفر در بخش غ 243دولتی و 

 نفر دانشجو قرار دارد. 504نفر دانشجو بوده و پس از آن دانشگاه پیام نور با  540ماموريت عام با 

 بوده که در سال 16/0برابر با  1389-90نسبت تعداد دانشجويان خارجی به کل دانشجويان استان، در سال 

درصد بوده  28/0های مذکور برای بخش دولتی، درصد افزايش يافته است. اين رقم طی سال 48/0به  95-1394

درصد افزايش يافته است.   17/0درصد به  03/0درصد افزايش يافته است. در بخش غیردولتی، از  77/0که به 

مربوط به دانشگاه های زيرمجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش  1389-90بیشترين اين سهم در سال 

درصد کاهش يافته است. در اين سال بیشترين سهم  14/1به  1394-95درصد که در سال  51/1پزشکی با سهم 

 بوده است.   6/0برابر با  1389-90که اين رقم در سال درصد بوده  5/1مربوط به موسسات با ماموريت عام با 

 

 

 

 

سالسالسالسالسالسالسالسال

1387-881388-891389-901390-911391-921392-931393-941394-95

243453264384294162318435306115321169318826298856

773504748894725067701998679663

31.535.340.645.445.0
نسبت دانشجو به جمعیت 18 -24 

ساله

جمعیت 18-24 ساله 

استان  )نفر(

تعداد دانشجویان )نفر(

شرح



   59/ آموزش عالی

 

 1394-95تا  1387-88تعداد دانشجویان خارجی استان طی سال های  تحصیلی(. 10 -2)جدول

تا  1387-88تحصیلینسبت دانشجویان خارجی به کل دانشجویان استان طی سال های  (. 11 -2)جدول

95-1394 

 

 

 

 

 

0.60.61.01.11.21.5

0.150.400.60.60.80.8پیام نور

جامع علمی 

کاربردی
0.000.000.020.000.05_

0.050.330.030.050.040.06فنی و حرفه ای

000000وابسته

1.511.431.361.211.251.14

0.030.030.060.150.270.22

0.030.030.030.070.060.05

0.160.240.350.370.470.48

0.280.410.610.550.860.77

0.050.130.200.17
)دانشگاه آزاد اسالمی و دانشگاه غیر انتفاعی (

نسبت دانشجوی خارجی در مراکز آموزش عالی دولتی

نسبت دانشجوی خارجی در مراکز آموزش عالی غیر دولتی
0.030.03

 سال

1394-95

دولتی
وزارت علوم

غیر وابسته ها

ماموریت عام

ماموریت خاص

فرهنگیان و سایر دستگاه های 

اجرایی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 سال

1389-90

سال

1390-91

 سال

1391-92

 سال

1392-93

 سال

1393-94
نوع دستگاه اجراييوابستگي

غیردولتی
دانشگاه آزاد اسالمی

موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی

نسبت دانشجوی خارجی به کل دانشجویان استان

194205329387474540

121373519460568504پیام نور

004020جامع علمی کاربردی

5103668فنی و حرفه ای

000000وابسته

125126139144141131

303259147259219

101216322924

4857581069117614971426

44571499499712091183

288243
)دانشگاه آزاد اسالمی و دانشگاه غیر انتفاعی (

تعداد دانشجوی خارجی در مراکز آموزش عالی دولتی

تعداد دانشجوی خارجی در مراکز آموزش عالی غیر دولتی
404475179

 سال

1392-93

 سال

1393-94

 سال

1394-95

دولتی
وزارت علوم

غیر وابسته ها

ماموریت عام

ماموریت خاص

فرهنگیان و سایر دستگاه های اجرایی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

نوع دستگاه اجراييوابستگي
 سال

1389-90

سال

1390-91

 سال

1391-92

غیردولتی
دانشگاه آزاد اسالمی

موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی

تعداد کل دانشجویان خارجی استان
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 سهم دانشجویان به تفکیک جنسیت  -

اين شاخص سهم دانشجويان را به تفکیک جنسیت نشان می دهد. سهم دانشجويان زن به کل دانشجويان 

، کاهش يافته است. بر همین 1391-92درصد در سال  2/50درصد به  2/53، از 1387-88در سال تحصیلی 

به  1391-92درصد بوده که در سال تحصیلی  8/46، 1387-88اساس سهم دانشجويان مرد در سال تحصیلی 

درصد کاهش يافته و در  6/58به  4/61درصد افزايش يافته است. سهم دانشجويان زن در مراکز دولتی از  8/49

درصد کاهش يافته است. با مقايسه ارقام فوق سهم دانشجويان زن در  8/40درصد به  6/42بخش غیر دولتی از 

درصد  6/74،  1391-92های دولتی می باشد. از کل دانشجويان در سال تحصیلی  بخش دولتی اعم از دانشگاه

درصد در گروه  4/65درصد در گروه هنر، 5/65درصد در گروه علوم پزشکی،  7/70از زنان در گروه علوم پايه، 

بوده اند. درصد از آنها در گروه فنی و مهندسی  35درصد در گروه کشاورزی و دامپزشکی و  7/59علوم انسانی، 

که البته اين ساختار در بخش دولتی و غیر دولتی شبیه به يکديگر است. براساس جدول زير در بخش دولتی به 

 4/71،  1392استثنای گروه فنی و مهندسی بیش از نیمی از جمعیت دانشجويی زنان بوده اند برای مثال در سال 

 4/67درصد از گروه علوم پزشکی ،  5/64از گروه هنر، درصد  5/70درصد از جمعیت دانشجويی گروه علوم پايه ، 

درصد از گروه کشاورزی و دامپزشکی زنان بوده اند. در گروه فنی و مهندسی  7/59درصد از گروه علوم انسانی و 

درصد از جمعیت دانشجويی را شامل می شوند. در بخش غیر دولتی نیز ساختار جنسیتی گروه های  9/32زنان 

درصد در  3/89، 1392به استثنای گروه فنی و مهندسی به نفع زنان بوده به طوری که در سال عمده تحصیلی، 

درصد در گروه علوم انسانی و  61درصد در گروه هنر،  4/62درصد در گروه علوم پايه،  9/80گروه علوم پزشکی، 

 9/20)می بیش از يک پنجمفنی و مهندسی کدرصد در گروه کشاورزی و دامپزشکی زنان بوده اند. در گروه  8/59

 درصد( جمعیت دانشجويی زنان بوده اند. 



   61/ آموزش عالی

 

تا  1387-88تعداد دانشجویان استان به تفکیک گروه تحصیلی طی سال های  تحصیلی  (. 12 -2)جدول

92-1391 

 ( تحصیلیدانشجویان به تفکیک دوره های)مقاطع سهم -

یصیلی نشان مسات آموزش عالی استان را به تفکیک دوره های تحشاخص مذکور سهم دانشجويان موس

نشان می 1388-92صفهان طی سالهای دهد. بررسی وضعیت جمعیت دانشجويی در مقاطع تحصیلی در استان ا

دهد که طی اين مدت جمعیت دانشجويی در تمام مقاطع تحصیلی رشد داشته است. اما بیشترين رشد جمعیت 

نفر در سال  15021درصد بوده که تعداد دانشجويان آن از  6/19دانشجويی مربوط به مقاطع تحصیالت تکمیلی با 

ت های مقاطع تحصیالت تکمیلی رسیده است. عالوه بر اين، افزايش ظرفی 1392نفر در سال  36684به  1388

-92طی سالهای اخیر سبب شده است تا روند توزيع جمعیت دانشجويی در بین مقاطع تحصیلی طی سالهای 

 2/6، 1388تغییر يابد، بطوری که جمعیت دانشجويی استان اصفهان در مقاطع تحصیالت تکمیلی در سال  1388

افزايش يافته است. در همین بازه زمانی سهم  1392سال درصد در  12درصد تغییر به  8/5درصد بوده که با 

 1392درصد در سال  9/17به  1388درصد در سال  4/20جمعیت دانشجويان مقطع کاردانی با روندی کاهشی از 

کاهش يافته است.با  1392درصد در سال  7/68درصد به  8/71و سهم جمعیت دانشجويان مقطع کارشناسی از 

ت دانشجويی در استان اصفهان در هر دو بخش دولتی و غیردولتی در مقطع کارشناسی آنکه عمده تمرکز جمعی

است، اما روند توزيع در دو بخش کمی با هم متفاوت است . در بخش دولتی بیشترين تغییرات کاهشی جمعیت در 

وندی رمقطع کارشناسی بوده است. به طوری که سهم جمعیت دانشجويان اين دوره تحصیلی طی پنج سال با 

کاهش يافته است. در همین مدت سهم  1392درصد در سال  2/71به  1388درصد در سال  6/78سريع از 

و سهم دانشجويان مقاطع  1392درصد در سال  6/14به  1388درصد در سال  3/12دانشجويان مقطع کاردانی از 

 يش يافته است. افزا 1392درصد در سال  3/12به  1388درصد در سال  2/7تحصیالت تکمیلی از 

کل زن  کل زن  کل زن  کل زن  کل زن  کل زن  کل زن 

137896 79477 5930 4192 4275 2484 31440 9778 8825 845 17099 12106 70327 50073 137896

146045 87762 7441 5290 5252 3246 40998 14554 8900 5714 12256 8763 71199 50195 145899

159033 95525 7156 5446 5566 3256 39917 13771 8588 5505 15108 10651 82697 56896 159033

175699 105302 7906 5803 7204 4286 43573 15033 8785 5666 15637 11087 92593 63426 175699

162743 95381 7323 5163 7161 4275 41174 13546 10090 6508 12857 9180 84138 56709 162743

105452 44957 5067 3298 2956 1460 54468 11820 3167 2771 6756 5519 33040 20088 105558

118367 49521 6517 4210 3199 1616 61138 12411 3436 2983 6754 5497 37323 22804 118485

134995 54342 6081 4330 3919 2277 75267 15129 3108 2791 7027 5783 39593 24033 135130

142739 57613 8564 5541 4425 2628 79363 16111 4139 3490 6994 5742 39253 24101 142739

143515 58552 11470 7157 4014 2401 78281 16361 3441 3073 6595 5335 39714 24226 143372

243348 124434 10997 7490 7231 3944 85908 21598 11992 3616 23855 17625 103367 70161 243454

264412 137283 13958 9500 8451 4862 102136 26965 12336 8697 19010 14260 108522 72999 264384

294028 149867 13237 9776 9485 5533 115184 28900 11696 8296 22135 16434 122290 80929 294163

318438 162915 16470 11344 11629 6914 122936 31144 12924 9156 22631 16829 131846 87527 318438

306258 153933 18793 12320 11175 6676 119455 29907 13531 9581 19452 14515 123852 80935 306115

تعداد کل

دانشجویان
سال تحصیلی 

1387-88

کل 

1388-89

1389-90

1390-91

1391-92

کل  هنر  کشاورزی و دامپزشکی فنی و مهندسی  علوم پزشکی علوم پایه علوم انسانی 

1387-88

دولتی

1388-89

1389-90

1390-91

1391-92

1387-88

غیر دولتی

1388-89

1389-90

1390-91

1391-92
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در بخش غیر دولتی مقدار تغییر در توزيع جمعیت دانشجويی در مقطع کاردانی بیش از ساير مقاطع بوده، به 

کاهش يافته است. در  1392درصد در سال  8/21به  1388درصد در سال  31طوری که جمعیت دانشجويی آن از 

ه مقاطع تحصیالت تکمیلی بیشتر بوده، به طوری ک دو مقطع ديگر شاهد روندی افزايشی هستیم. اين افزايش در

رسیده است. اين موضوع به معنای سه  1392درصد در سال  7/11به  1388درصد در سال  8/4طی پنج سال از 

 برابر شدن سهم دانشجويان اين مقاطع تحصیلی طی پنج سال است. 

رصد از دانشجويان مقطع کاردانی، د 4/32، 1392از مجموع دانشجويان در مقاطع مختلف تحصیلی در سال 

درصد از دانشجويان مقاطع تحصیالت تکمیلی زنان بوده اند.  2/48درصد از دانشجويان مقطع کارشناسی و  55

که البته، اين ساختار در دو بخش دولتی و غیر دولتی تفاوت هايی را نشان می دهد، بطوری که در بخش دولتی 

درصد از دانشجويان  5/51درصد از دانشجويان مقطع کارشناسی و  2/65دانی، درصد از دانشجويان مقطع کار 1/32

زنان بوده اند. در بخش غیردولتی نیز در همه مقاطع تحصیالتی سهم  1392مقاطع تحصیالت تکمیلی در سال 

شجويان درصد از دان 5/42درصد از دانشجويان مقطع کاردانی،  7/32، 1392اند، به نحوی که در سال کمتری داشته

درصد از دانشجويان مقاطع تحصیالت تکمیلی زنان بوده اند. اين الگوی توزيع تقريبا در  2/44مقطع کارشناسی و 

 های مورد مطالعه وجود داشته است.همه سال

تا  1387-88تعداد دانشجویان استان به تفکیک مقطع تحصیلی طی سال های  تحصیلی  (. 13 -2)جدول

92-1391 

 تحصیالت تکمیلی کارشناسی کاردانی سال تحصیلی

88-1387 4/20 8/71 8/7 

89-1388 9/22 8/68 3/8 

90-1389 6/21 5/69 9/8 

91-1390 19 8/69 2/11 

92-1391 9/17 7/68 4/13 

 6/16 7/3 2 نرخ رشد



   63/ آموزش عالی

 

 

 مقایسه روند جمعیت دانشجویی در مقاطع تحصیلی استان اصفهان طی سال های  تحصیلی (. 2 -2)نمودار

 1391-92تا  88-1387 

 جنسیت و وابستگی تفکیک به اصفهان استان تحصیلی مقاطع در دانشجویی جمعیت سهم(. 14 -2)جدول

  1391-92 تا 1387-88  تحصیلی  های سال طی

 سال تحصیلی

 غیردولتی دولتی

 کارشناسی کاردانی
تحصیالت 

 تکمیلی
 کارشناسی کاردانی

تحصیالت 

 تکمیلی

88-1387 
 9/44 2/46 8/33 3/45 6/66 3/37 زن

 8/4 63 31 2/7 6/78 3/12 کل

89-1388 
 3/47 1/44 2/33 3/46 67 43 زن

 7/5 6/68 8/24 8/7 9/68 5/21 کل

90-1389 
 4/47 7/41 1/33 1/48 3/66 9/42 زن

 8/6 9/68 4/23 1/8 1/70 1/20 کل

91-1390 
 1/45 2/41 2/34 6/49 9/65 2/42 زن

 6/9 2/69 5/20 4/10 2/70 7/17 کل

92-1391 
 2/44 5/42 7/32 5/51 2/65 1/32 زن

 7/11 9/65 8/21 3/12 2/71 6/14 کل

 سهم دانشجویان به تفکیک گروه های تحصیلی  -

اين شاخص نیز سهم دانشجويان موسسات آموزش استان به کل دانشجويان را به تفکیک گروه های تحصیلی 

آمده است، بیشترين نرخ رشد جمعیت دانشجويی در استان اصفهان ( 12-2ان می دهد. همان گونه که در جدول)نش

نفر در  18818به  1388نفر در سال  10904درصد بوده و جمعیت دانشجويی اين گروه از  5/11در گروه هنر با 
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درصد و  1/9افزايش يافته است. پس از اين گروه تحصیلی، گروه کشاورزی و دامپزشکی با نرخ رشد  1392سال 

درصد قرار دارند. کمترين میزان رشد جمعیت دانشجويی در گروه علوم پايه  8/6نی و مهندسی با نرخ رشد گروه ف

کاهش يافته  1392نفر در سال  19421به  1388نفر در سال  23826درصد بوده که تعداد دانشجويان آن از  -4با 

 است. 

سهم جمعیت دانشجويی را طی سالهای علیرغم نرخ رشد باالی دانشجويان گروه هنر، اين گروه کمترين 

مورد مطالعه داشته است. الگوی توزيع جمعیت دانشجويی در گروه های عمده تحصیلی در استان اصفهان نشان 

می دهد که عمده تمرکز جمعیت دانشجويی اين استان در دو گروه علوم انسانی و فنی و مهندسی بوده است. 

درصد در گروه فنی و مهندسی  3/35دانشجويان در گروه علوم انسانی و درصد از  5/42، 1388بطوری که در سال 

درصد در گروه  4/40نفر دانشجوی شاغل به تحصیل در اين استان  306115از مجموع  1392بوده اند و در سال 

درصد جمعیت دانشجويی اين استان  80درصد در گروه فنی و مهندسی توزيع شده اند، يعنی  39علوم انسانی و 

 ر اين دو گروه بوده اند.د

بررسی روند توزيع جمعیت دانشجويی در گروه های عمده تحصیلی نشان می دهد که بیشترين درصد تغییرات 

 3/35درصد بوده است، به نحوی که سهم جمعیت دانشجويی اين گروه از  7/3افزايشی در گروه فنی و مهندسی با 

)از درصد 6/1اين گروه ، گروه هنر با زايش يافته است. پس از اف 1392درصد در سال  39به  1388درصد در سال 

درصد  3از درصد) 7/0شاورزی و دامپزشکی با ( و گروه ک1392درصد در سال  1/6به  1388درصد در سال  5/4

 -4/3( قرار دارند. بیشترين تغییرات کاهشی نیز در گروه علوم پايه با 1392درصد در سال  7/3به  1388در سال 

کاهش  1392درصد در سال  3/6به  1388درصد در سال  8/9است وسهم دانشجويان گروه علوم پايه از  درصد

 يافته است. 

الگوی توزيع جمعیت دانشجويی در گروه های عمده تحصیلی در دو بخش دولتی و غیردولتی با يکديگر 

نی انسانی و پس از آن درگروه فمتفاوت است يعنی در بخش دولتی عمده تمرکز جمعیت دانشجويی در گروه علوم 

 7/51به  1388درصد در سال  1/51و مهندسی است و در طی پنج سال ، جمعیت دانشجويی گروه علوم انسانی از 

درصد  3/25به  1388درصد در سال  8/22درصد و جمعیت دانشجويی گروه فنی و مهندسی با تغییرات افزايشی از 

ی توزيع عمده رشته های دانشگاه پیام نور به عنوان بزرگترين مرکز رسیده است. در بخش دولت 1392در سال 

 جذب دانشجوی بخش دولتی در گروه علوم انسانی از علل اصلی اين روند تمرکز محسوب می شود.

در بخش غیردولتی عمده تمرکز جمعیت دانشجويی در گروه فنی و مهندسی و پس از آن در گروه علوم 

 1388-92جمعیت در اين  دو گروه تحصیلی با هم متفاوت است، يعنی طی سالهای انسانی است و روند توزيع 

درصد در سال  6/54به  1388درصد در سال  6/51سهم دانشجويان گروه فنی و مهندسی با روندی افزايشی از 

 7/27به  1388درصد در سال  3/31رسید، اما سهم دانشجويان گروه علوم انسانی با روندی کاهشی از  1392

تنزل نموده است و اين موضوع نشان دهنده اهتمام بخش غیر دولتی در توسعه رشته های 1392درصد در سال 

 فنی و مهندسی است.



   65/ آموزش عالی

 

 سهم دانشجویان به تفکیک نوع موسسه  -

اين شاخص سهم دانشجويان در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی استان را به تفکیک نوع موسسه 

 دهد.  می نشان

به  8/13ماموريت عام(، از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) سهم دانشجويان 1387-88یلی در سال تحص

 2/30های مذکور از کاهش يافته است. در دانشگاه پیام نور اين سهم طی سال 1394-95درصد در سال  4/12

صد افزايش يافته در 6/4به  5/4درصد کاهش يافته  و در مورد دانشگاه فنی و حرفه ای از رقم  5/20درصد به 

 درصد افزايش يافته است.   3/8به  3/3است.  در دانشگاه علمی و کاربردی اين سهم از 

به  6/35درصد ، برای دانشگاه آزاد اسالمی از  8/3به   4/3اين تغییرات برای دانشگاه های علوم پزشکی از 

 ه است. درصد بود 1/15به  8/7درصد و برای دانشگاه های غیرانتفاعی از  5/33

 

 1394-95تا  1387-88های تحصیلی تعداد دانشجویان به تفکیک نوع موسسه طی سال(. 3 -2)نمودار

 

 

 

 

 

 

 



 

 1394-95تا  1387-88تفکیک نوع موسسه آموزشی در استان اصفهان طی سال های  تحصیلی  تعداد و سهم جمعیت دانشجویی به (. 15 -2)جدول

 

 

 

335093122230852335583433934076383733690913.810.512.012.4

736366871980789943508544081938698116127930.227.521.920.5پیام نور

8136234902592225827196923768039484247143.38.812.48.3جامع علمی کاربردی

1089412110108142987113921179313615138794.53.74.34.6فنی و حرفه ای

344724802385101901627336551255021.40.80.21.8وابسته

8274787882708785102531194011306114583.42.83.53.8

8655789219954029891894195961189685610006935.632.430.433.5

19000292663972843820491774425948869450467.813.515.315.1

243453264384294162318435306115321169318826298856100100100.0100.0

غیردولتی
دانشگاه آزاد اسالمی

موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی

جمع کل

دولتی
وزارت علوم

غیر وابسته ها

ماموریت عام

ماموریت خاص

فرهنگیان و سایر دستگاه های اجرایی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تعداد در 

سال

1391-92

تعداد در 

سال

1392-93

تعداد در 

سال

1393-94

تعداد در 

سال

1394-95

سهم در 

سال

1393-94

سهم در 

سال

1394-95

سهم در 

سال

1387-88

سهم در 

سال

1389-90

نوع دستگاه اجراييوابستگي

تعداد در 

سال

1387-88

تعداد در 

سال

1388-89

تعداد در 

سال

1389-90

تعداد در 

سال

1390-91



   67/ آموزش عالی

 

 سهم دانش آموختگان به تفکیک جنسیت  -

اين شاخص سهم دانش آموختگان را به تفکیک جنسیت نشان می دهد. سهم دانش آموختگان زن به کل 

درصد بوده و سهم دانش آموختگان مرد  51نفر،  25206، با تعداد 1389-90دانش آموختگان در سال تحصیلی 

، تعداد 1393-94تحصیلی درصد بوده است. در سال  49نفر،  23755به کل دانش آموختگان در اين سال، با تعداد 

درصد کاهش يافت. اين نسبت برای دانش  47نفر افزايش يافته و سهم آن به  31021دانش آموختگان زن به 

-95درصد را به خود اختصاص داده است. در سال تحصیلی  53نفر بوده و سهمی برابر با  34541آموختگان مرد 

درصد کاهش يافت. در اين سال تعداد دانش  46همی برابر با نفر با س 28243تعداد دانش آموختگان زن به  1394

درصد را به خود اختصاص داد. بررسی روند دانش آموختگی در  54نفر سهمی برابر با  32705آموختگان مرد با 

نشان می دهد که تعداد دانش آموختگان زن تا سال تحصیلی  1394-95تا  1389-90استان طی سالهای تحصیلی 

د افزايشی داشته و پس از آن رو به کاهش گذاشته است. سهم دانش آموختگان زن طی سال های رون 93-1392

درصد کاهش يافت. عمده تفاوت سهم دانش آموختگان زن نسبت به مرد به دلیل سهم  46درصد به  51مذکور از 

طلب که عمده دوره بیشتر مردان در دانشگاه های جامع علمی کاربردی و فنی حرفه ای است که با لحاظ اين م

های برگزار شده در اين دانشگاه ها ، کاردانی بوده و زمان تحصیل کوتاه است. نسبت دانش آموختگی مردان طی 

اندکی کاهش يافته است. سهم مردان در دانش  1394-95سالهای فوق بطور کلی افزايشی بوده و در سال 

-2افزايش يافته است. )جدول  1394-95د در سال درص 54به  1389-90درصد در سال  49آموختگان استان از 

16) 
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تعداد و سهم دانش آموختگان  به تفکیک نوع موسسه آموزشی در استان اصفهان طی سال (. 16 -2)جدول

 1394-95تا  1387-88های  تحصیلی  

 ماخذ: دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی استان اصفهان 

 

 

316539703394374346013515131311مرد

390745574118438344743620161413زن

707285277512812690757135141412کل

212624132684284827022620988مرد

687377687755927185567434272826زن

89991018110439121191125810054181716کل

06600402241966639751101923مرد

03500216622603575404401214زن

01010061886456102141155501619کل

2331260219811943231724911078مرد

1280121010171331788829533زن

361138122998327431053320755کل

120220140120140950.50.40.3مرد

356294134277315701.410.2زن

47651427439745516510.70.3کل

575519512585606504222مرد

9258721034129713911088444زن

150013911546188219971592333کل

142091598916218155801581414566604645مرد

105981017110781121511060010122423436زن

248072616026999277312641424688514041کل

122915561891193617221403554مرد

126712691356142613221036544زن

249628253247336230442439554کل

237553386930842309513454132705495354مرد

252062964128361323963102128243514746زن

489616351059203633476556260948کل

83171632412733134351700516736354951مرد

133411820116224188191909917085536260زن

216583452528957322543610433821445555کل

154381754518109175161753615969655149مرد

118651144012137135771192211158473840زن

273032898530246310932945827127564545کل

جمع کل

مراکز آموزش عالی دولتی

مراکز آموزش عالی  غیر دولتی

سهم  در 

سال

1389-90

وابسته
فرهنگیان و سایر 

دستگاه های اجرایی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

غیردولتی

دانشگاه آزاد اسالمی

موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی

سهم  در 

سال

1393-94

سهم  در 

سال

1394-95

دولتی

وزارت 

علوم

غیر 

وابسته ها

ماموریت عام

ماموریت 

خاص

پیام نور

جامع 

کاربردی

فنی و 

حرفه ای

تعداد در 

سال

1391-92

تعداد در 

سال

1392-93

تعداد در 

سال

1393-94

تعداد در 

سال

1394-95

نوع دستگاه اجراييوابستگي

تعداد در 

سال

1389-90

تعداد در 

سال

1390-91



   69/ آموزش عالی

 

 مقاطع( تحصیلی نش آموختگان به تفکیک دوره های)سهم دا -

شاخص مذکور سهم دانش آموختگان به تفکیک دوره تحصیلی را نشان می دهد. بر اساس اطالعات سال 

درصد، در مقطع  67درصد، در مقطع کارشناسی  23، سهم دانش آموختگان در مقطع کاردانی، 1389-90تحصیلی 

درصد بوده  38/0 ،درصد و مقطع دکتری تخصصی 31/0درصد، در مقطع دکتری حرفه ای،  9کارشناسی ارشد 

است. در اين سال، بیشترين سهم مربوط به مقطع کارشناسی و کمترين سهم مربوط به مقطع دکتری حرفه ای 

 بوده است. 

درصد افزايش يافته و در سال تحصیلی  27در مقطع کاردانی به 1393-94سهم دانش آموختگان در سال 

 درصد کاهش يافته است.  23به  95-1394

-95درصد کاهش و در سال تحصیلی  63در مقطع کارشناسی به 1393-94گان در سال سهم دانش آموخت

 درصد افزايش يافته است.  66به  1394

درصد افزايش يافته و در سال  10در مقطع کارشناسی ارشد به 1393-94سهم دانش آموختگان در سال 

 همان سهم ثابت مانده است.  95-1394

به  1394-95کاهش و در سال  3/0در مقطع دکتری حرفه ای به 1393-94سهم دانش آموختگان در سال 

 درصد کاهش يافته است.  21/0

 1394-95کاهش و در سال  37/0در مقطع دکتری تخصصی به 1393-94سهم دانش آموختگان در سال 

 (17-1)جدول ه است.درصد افزايش يافت 48/0به 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (1396 -1400اسناد راهبردی برنامه ششم توسعه استان اصفهان)/ 70

تعداد و سهم دانش آموختگان  به تفکیک مقطع و گروه عمده تحصیلی در استان اصفهان (. 17 -2)جدول

    1394-95تا  1389-90طی سال های  تحصیلی 

 

487121058843495020.5کاردانی

481249154635461845333501676.3کارشناسی

207527382574315737733220283028.5کارشناسی ارشد

000000000.0دکترای حرفه ای

137162198263308319474646.6دکتری تخصصی

6110000.0300کاردانی

8857995998171187711033975217.221817کارشناسی

1362216212422253021.9723کارشناسی ارشد

0000000.0000دکترای حرفه ای

0000000.0000دکتری تخصصی

060003713387461286933028.633.6کاردانی

04000247625824085462206.68.3کارشناسی

00000000.00.0کارشناسی ارشد

00000000.00.0دکترای حرفه ای

00000000.00.0دکتری تخصصی

355036432845312628162747201313کاردانی

611691531482896150.10.51کارشناسی

000000000کارشناسی ارشد

000000000دکترای حرفه ای

000000000دکتری تخصصی

670566246420589052705016372524کاردانی

156801677117788181131756916164302929کارشناسی

130217101620224922782258191820کارشناسی ارشد

12014294138107147505050دکترای حرفه ای

81519202723343دکتری تخصصی

487121058843495020کاردانی

481249154635461845333501976کارشناسی

207527382574315737733220303028کارشناسی ارشد

000000000دکترای حرفه ای

137162198263308319474647دکتری تخصصی

670566246420589052705016372524کاردانی

156801677117788181131756916164302929کارشناسی

130217101620224922782258191820کارشناسی ارشد

12014294138107147505050دکترای حرفه ای

81519202723343دکتری تخصصی

9788479429821064737554کاردانی

151820122224212118891504333کارشناسی

0027195549000کارشناسی ارشد

000000000دکترای حرفه ای

000000000دکتری تخصصی

180402516320551199382141620639232723کاردانی

514205951259516621906150055823676366کارشناسی

68909117903611073123821130791010کارشناسی ارشد

2402841882762142940.310.300.21دکترای حرفه ای

2903544345666706840.380.370.48دکتری تخصصی

768809443089725940439618288747100100100کل

103571769213189130661508214886577072کاردانی

342224072939504419564204238155190196185کارشناسی

5588740773898805100499000314744کارشناسی ارشد

1201429413810714710.51دکترای حرفه ای

282339415546643661233دکتری تخصصی

768374717362687263345753433028کاردانی

171981878320012202341945817668959186کارشناسی

13021710164722682333230771111کارشناسی ارشد

1201429413810714710.51دکترای حرفه ای

815192027230.00.10.1دکتری تخصصی

تعداد در سال

1392-93
نوع دستگاه اجراييوابستگي

تعداد در سال

1389-90

تعداد در سال

1390-91

تعداد در سال

1391-92

دولتی

وزارت علوم

غیر 

وابسته ها

ماموریت عام

ماموریت 

خاص

پیام نور

جامع 

کاربردی

فنی و 

حرفه ای

وابسته

تعداد در سال

1393-94

تعداد در سال

1394-95

سهم در سال 

1389-90

تعداد در 

سال

1393-94

تعداد در 

سال

1394-95

مراکز آموزش عالی دولتی

مراکز آموزش عالی  غیر دولتی

فرهنگیان و سایر 

دستگاه های اجرایی ) در 

سال 93 فقط اطالعات 

دستگاه اجرايی است(

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

غیردولتی

دانشگاه آزاد اسالمی

موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی

جمع کل



   71/ آموزش عالی

 

  اعضای هیات علمی و شاخص های آن 

  سهم اعضای هیات علمی تمام وقت به تفکیک جنسیت  -

نشان می دهد. در سال تحصیلی  شاخص مذکور سهم اعضای هیات علمی تمام وقت به تفکیک جنسیت را

 19/27نفر اعضای هیات علمی استان اعم از تمام وقت، پاره وقت و حق التدريس،  9864، از مجموع 90-1389

درصد مرد بوده اند.الزم به ذکر است اطالعات اين بخش دانشگاه پیام نور در دسترس نبوده  81/72درصد زن و 

موسسه آورده شده است. در سال  9ی غیرانتفاعی تنها مربوط به و اطالعات مربوط به موسسات آموزش عال

درصد  25/29نفر افزايش يافته و سهم زنان به  14275، تعداد اعضای هیات علمی استان به 1393-94تحصیلی 

شود که طی سالهای درصد کاهش يافته است. با بررسی بیشتر نشان داده می 74/70افزايش و سهم مردان به 

ین تمامی رده های اعضای هیات علمی اعم از تمام وقت و پاره وقت تنها سهم زنان در رده استاد در ب 94-89

کاهش يافته و در رده های ديگر روند افزايشی داشته است. در طی اين سالها سهم زنان در بین اعضای هیات 

هم اعضای هیات علمی درصد افزايش يافته است. بیشترين س17/24درصد به  6/22علمی تمام وقت استان از 

های پس از آن دانشگاهدرصد( و  5/42)متعلق به دانشگاه آزاد اسالمی1393-94تمام وقت زن در سال تحصیلی 

درصد( اختصاص داشته است. کمترين سهم پس از دانشگاه  5/17درصد( و ماموريت عام ) 84/32)علوم پزشکی

درصد( و دانشگاه  35/0مربوط به دانشگاه فنی و حرفه ای) جامع علمی کاربردی که هیات علمی تمام وقت ندارد،

دانشگاه و موسسه که اطالعات خود را  9تنها های غیر انتفاعی)درصد( بوده است. سهم دانشگاه 21/1)فرهنگیان

درصد  7/31درصد به  9/30درصد بوده است. سهم زنان در بین نیروهای حق التدريس از  5/5اند(، ارائه نموده

يافته که اين نیروها در دانشگاه های با ماموريت عام، دانشگاه آزاد اسالمی، دانشگاه و موسسات آموزش  افزايش

عالی غیر انتفاعی و دانشگاه فنی و حرفه ای مشغول به کار می باشند. الزم به ذکر است درصورت لحاظ نمودن 

سهم ها و تحلیل روند متفاوت خواهد بود.  اطالعات دانشگاه پیام نور و ديگر موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی،

 (18-2)جدول 

 سهم اعضای هیات علمی تمام وقت به تفکیک مرتبه علمی  -

 12/42از  1394تا  1389سهم اعضای هیات علمی تمام وقت به کل اعضای هیات علمی استان طی سالهای 

تان با مرتبه استاد در سال درصد کاهش يافته است. سهم اعضای هیات علمی تمام وقت اس 45/33درصد به 

درصد افزايش يافته است. سهم اعضای  6/8به  1393-94درصد بوده که در سال  8برابر با  1389-90تحصیلی 

برابر  1389-90هیات علمی تمام وقت با مرتبه دانشیاری به کل اعضای هیات علمی تمام وقت در سال تحصیلی 

درصد افزايش يافته است. سهم اعضای هیات  32/14به  1393-94درصد بوده که در سال تحصیلی  83/12با 

 1/43برابر با  1389-90علمی تمام وقت با مرتبه استاديار به کل اعضای هیات علمی تمام وقت در سال تحصیلی 

درصد افزايش يافته است. سهم اعضای هیات علمی تمام وقت با مرتبه  9/45به  1393-94درصد بوده که در سال 
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درصد بوده که در سال  1/36برابر با  1389-90ل اعضای هیات علمی تمام وقت در سال تحصیلی مربی به ک

 درصد کاهش يافته است.  2/31به  94-1393

-90الزم به ذکر است سهم اعضای هیات علمی حق التدريس به کل اعضای هیات علمی استان در سال 

 (18-2)جدول کاهش يافته است.درصد  6/44به  1393-94درصد بوده که در سال  50، 1389

 سهم اعضای هیات علمی تمام وقت به تفکیک دستگاه اجرایی  -

شاخص ديگر سهم اعضای هیات علمی تمام وقت به کل اعضای هیات علمی تمام وقت استان به تفکیک 

ر ی ددستگاه های اجرايی است. اين سهم برای اعضای هیات علمی تمام وقت در وزارت علوم، تحقیقات و فناور

درصد افزايش يافته است.  98/32به  1393-94درصد بوده که در سال  09/31، برابر با 1389-90سال تحصیلی 

سهم اعضای هیات علمی تمام وقت به کل اعضای هیات علمی تمام وقت استان در فرهنگیان در طی اين سال 

 درصد افزايش يافته است.  77/0ها از صفر درصد به 

می تمام وقت به کل اعضای هیات علمی تمام وقت در وزارت بهداشت، درمان و سهم اعضای هیات عل

 درصد کاهش يافته است.  34/21درصد بوده و به  26/24آموزش پزشکی در طی اين سال ها برابر با 

موسسه  9سهم اعضای هیات علمی تمام وقت دانشگاه های غیر انتفاعی استان ، که البته فقط اطالعات 

درصد بوده که در  78/3،  1389-90ت، به اعضای هیات علمی تمام وقت استان، از سال تحصیلی لحاظ شده اس

 درصد افزايش يافته است.  9/4به  1393-94سال 

سهم اعضای هیات علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسالمی به کل اعضای هیات علمی تمام وقت استان طی 

 (   18-2)جدول درصد کاهش يافته است. 8/39به  1393-94درصد بوده که در سال  7/40، 1389-90سالهای 



 

 

 1393-94تا  1387-88سال های  تحصیلی  تعداد اعضای هیات علمی  به تفکیک نوع موسسه آموزشی در استان اصفهان طی (. 18 -2)جدول

 

کل مردزن کل مردزن کل مردزن مردزن مردزن مردزن مردزن مردزن مردزن مردزن مردزن مردزن مردزن 
1389-9017151235205976659116887122310202633116051242614526754698412911631292111761872936919842463

1390-91191443311971096931211592913251031295212205129401962645621062143121013531518219730475810622612

1391-921413773018812776311130103115269130315513006141402362916581225161129914601919621533189412252900

1392-9312126123918915378920141110323294136354415009163722702996871328192135915513322525837195713283137

1393-9410114423151159746171301052273391434106174013193722682365631139202137315752220923130883111392945

1389-90000000000000000

1390-91000000000000000

1391-92000000000000000

1392-93000000000000000

1393-94000000000000000

1389-900018020038000000000000000000000000180200380000380

1390-910020055975900000000000000000000000200559759000759

1391-92006691165183400000000000000000000000669116518340001834

1392-93007951431222600000000000000000000000795143122260002226

1393-94009591745270400000000000000000000000959174527040002704

1389-90040481000100000100011322169248452246044182270452462

1390-910407111000100000100011353186462714246077199515714727

1391-9204191410001000001100213582196068962571910232664896913

1392-930411217100010000011002125326164997525711213273702975995

1393-940411318200020000020002125026579811254481131427784811251147

1389-90000000000000000

1390-9100000000000000000

1391-920004610000461000000010

1392-931234610000581300000013

1393-94101727461000014233700000037

1389-9088780016618428600470551690122542106001480000036963910080110001009

1390-91467300119184270004545617001227421070014900000328620948011000949

1391-92856700152186272004585917501235421100015200000372624996011000997

1392-9384670015118627100457631780124242113001550000037562910040110001005

1393-9482650014719028400474651760124242115001570000037964010190110001020

1389-90271788071066125408116961385113191140021624521007446109429994051287169212128140898210129994831

1390-91258737071002132455967663853227901390246456511744611002320239912841683111251361026217632025021

1391-9225173104986153489964715855227921390236360312364901091342041313141727111181291093232734205276

1392-93292772041068177538964788856228941390226261812095491026340247814051883111181291167223534025414

1393-942847440310311965658578261061229102141023656911259504955340949114111902101121221195221434095433

1389-90336914271432220123607091602401252215034549935122157144963152347499719

1390-91417214271544230123907081502401252220542563445126171144862207427634867

1391-92477613271634252134407061302701282224344969651135186154762245451696944

1392-93579915211925284165308181702801292223047170562163225204666232473705996

1393-945810310211926333216306181502804322223444968764170234145468236451687989

1389-90105233182239759282951911613586740002148846222052733916743679414365001806230619138157247596114364314

1390-91652212035971086294963121151384694210325224522905279532494501024177647318342307215749964503127317765047

1391-929920867712042188318104111130150074444131550482410629553294510126421215391934247368913712060563155821216654

1392-939719980814822586344106620141157186472137596472640932084323560133623035742001257582916692498644165923037376

1393-94102200964178130473551036171301538925151446525028901335284318501136122645992040263998219682950585167922647853

1389-903048571434120912743011816498581401071640228745410095961439349844014091849261772031050244834985550

1390-91299809143411561364789797028602351051630258956711766661427383644414101854251731981233260338365888

1391-922988071331114915751411777598622331051660249160512387331540411646414491913261651911338277841166220

1392-933498711525126018256613808418643361111670239162012117791497410754015682108311641951399270841076410

1393-9434284710241223202598117888910673371171690279769312617381404409655515812136241661901431266540966422

1389-9040910901962731968409138120197200775458161595472860273604931176103222334934940321541552175587751525340949349864

1390-913641030217631224243014412119420867748126762746292030368620142511162451561291732444161240922116217363876561210935

1391-923971015690123533374751555222072259825063646554930703038665815321243280462371003338343867151536225119014336623712874

1392-934461070823150738465261632332212412945364737074833103241170415341339283364101114356946838601833269320434367641013786

1393-94444104797418054270557163428208242710258248176951358040449777157912392765636011543621477510062134314020164344636014275

کل 

هیات علمی
پاره وقت تمام وقت پاره وقت تمام وقت پاره وقت  کل  کل 

غیر 

وابسته ها

ماموريت عام

ماموريت 

خاص

تمام وقت نوع دستگاه اجرايي

مربی

سال

جمع مراکز آموزش عالي غیر دولتي

جمع کل

پیام نور

) اطالعات 

ارائه نشده 

است.(

جامع 

علمي 

کاربردي

فني و 

حرفه اي

وابسته ها

ساير دستگاههاي 

اجرايي

)دانشگاه فرهنگیان(

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

غیردولتي

دانشگاه آزاد اسالمي

)کلیه واحدهاي دانشگاه(

موسسات آموزش عالي غیردولتي غیرانتفاعي*

)مربوط به 9 موسسه(

جمع مراکز آموزش عالي دولتي

وابستگي

دولتي

وزارت علوم

تمام وقت 

دانشیاراستادیار

حق التدریس

جمع 

کل  کل کل  پاره وقت تمام وقت پاره وقت 

مدرس حق التدریساستاد

پاره وقت تمام وقت 
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 1393-94تا  1387-88 استان اصفهان طی سال های  تحصیلیتعداد اعضای هیات علمی  (. 4 -2)نمودار

 

اصفهان به تفکیک مرتبه علمی طی سال های  تحصیلی تعداد اعضای هیات علمی  استان (. 5 -2)نمودار

 1393-94تا  88-1387

  جمع بندی وضعیت آموزش عالی استان اصفهان 

بررسی وضعیت بخش آموزش عالی استان نشان می دهد، با بهبود شاخص های تعداد دانشجو در يکصد 

افزايش  نفر 6165به  ، 1391-92در سال نفر بوده و  5202، 1387-88در سال اين شاخص  هزار نفر جمعیت

-95نفر رسیده و در سال   6313و  6414به ترتیب به  1393-94و  1392-93يافته و پس از آن در در سال های 

نفر  6090کشور برابر با  1394نفر کاهش يافته است. اين در حالی است  که اين رقم در سال  5870به  1394

 بوده است. 



   75/ آموزش عالی

 

به  1387-88درصد در سال تحصیلی  5/31ساله استان، از  18-24جمعیت در شاخص تعداد دانشجو به 

درصد  46به بیشترين مقدار خود حدود  1392-93افزايش يافته است و در سال  1390-91درصد در سال  45.4

درصد رسیده است.  اين میزان  7/40به حدود  1394-95رسیده و پس ازآن روند کاهشی طی نموده و در سال 

 درصد بوده است.  3/48برابر با  1394ر در سال برای کشو

آموزش عالی در ايران به دلیل شکل نگرفتن بخش خصوصی واقعی در آن با مشکل محاسبه سهم واقعی 

صد از دانشجويان برای تحصیل در مقطع آموزش  8/82، 1387-88بخش خصوصی مواجه است. معهذا در سال 

 اند.نام نمودههای تحصیلی رايگان ثبتدرصد از کل دانشجويان در دوره 1/17عالی شهريه پراخت کرده اند و تنها

درصد و پس از آن روند کاهشی  86به  1390-91درصد و در سال  85، اين سهم به 1389-90در سال تحصیلی 

درصد از کل دانشجويان از آموزش عالی رايگان  16درصد رسیده است. تنها  82به  1394-95طی نمود و در سال 

 رخوردار بوده اند. ب

نشان می  1388-92بررسی وضعیت جمعیت دانشجويی در مقاطع تحصیلی در استان اصفهان طی سالهای 

دانشجويی در تمام مقاطع تحصیلی رشد داشته است. اما بیشترين رشد جمعیت دهد که طی اين مدت جمعیت 

نفر در سال  15021درصد بوده که تعداد دانشجويان آن از  6/19دانشجويی مربوط به مقاطع تحصیالت تکمیلی با 

ی لرسیده است. عالوه بر اين، افزايش ظرفیت های مقاطع تحصیالت تکمی 1392نفر در سال  36684به  1388

-92طی سالهای اخیر سبب شده است تا روند توزيع جمعیت دانشجويی در بین مقاطع تحصیلی طی سالهای 

 2/6، 1388تغییر يابد، بطوری که جمعیت دانشجويی استان اصفهان در مقاطع تحصیالت تکمیلی در سال  1388

ت. در همین بازه زمانی سهم افزايش يافته اس 1392درصد در سال  12درصد تغییر به  8/5درصد بوده که با 

 1392درصد در سال  9/17به  1388درصد در سال  4/20جمعیت دانشجويان مقطع کاردانی با روندی کاهشی از 

کاهش يافته است. 1392درصد در سال  7/68درصد به  8/71و سهم جمعیت دانشجويان مقطع کارشناسی از 



 

 شاخص های بخش آموزش عالی در استان اصفهان عملکرد اهداف کمی /  -2 -2

 هدف کمی / عنوان شاخص ردیف
واحد 

 متعارف
88-1387 89-1388 90-1389 91-1390 92-1391 93-1392 94-1393 95-1394 

 41 41 2/37 38 5/36 6/38 - - درصد سهم ثبت نام شدگان زن به کل ثبت نام شدگان 1

 59 59 8/62 62 5/63 5/61 - - درصد نام شدگانسهم ثبت نام شدگان مردبه کل ثبت  2

 1/21 3/21 8/23 9/23 9/26 6/19 - - درصد سهم ثبت نام شدگان مقطع کاردانی به کل ثبت نام شدگان 3

 2/51 1/53 8/54 8/57 3/56 3/65 - - درصد سهم ثبت نام شدگان مقطع کارشناسی به کل ثبت نام شدگان 4

 4/23 7/21 1/18 6/15 3/14 6/12 - - درصد کارشناسی ارشد به کل ثبت نام شدگانسهم ثبت نام شدگان مقطع  5

 1/1 95/0 28/1 08/1 1/1 25/1 - - درصد سهم ثبت نام شدگان مقطع دکتری حرفه ای به کل ثبت نام شدگان 6

 2/3 92/2 05/2 5/1 28/1 26/1 - - درصد سهم ثبت نام شدگان مقطع دکتری تخصصی  به کل ثبت نام شدگان 7

 5870 6313 6414 6165 6470 6029 - - تعداد تعداد دانشجو در يکصد هزار نفر جمعیت 8

 - - - 45 4/45 6/40 3/35 5/31 درصد سال 24تا  18نسبت دانشجو به جمعیت  9

 48/0 47/0 37/0 35/0 24/0 16/0 - - درصد درصد  دانشجويان خارجی به کل دانشجويان 10

 - - - 3/50 2/51 51 9/51 1/51 درصد دانشجويان زن به کل دانشجويانسهم  11

 - - - 7/49 8/48 49 1/48 9/48 درصد سهم دانشجويان مرد به کل دانشجويان 12

 - - - 4/40 4/41 6/41 04/41 47/42 درصد سهم دانشجويان گروه علوم انسانی به کل دانشجويان 13

 - - - 35/6 11/7 53/7 1/7 8/9 درصد به کل دانشجويان سهم دانشجويان گروه علوم پايه 14

 - - - 42/4 06/4 98/3 66/4 9/4 درصد سهم دانشجويان گروه علوم پزشکی  به کل دانشجويان 15

 - - - 39 6/38 2/39 - - درصد دانشجويان کل به مهندسی و فنی گروه دانشجويان سهم 16

 - - - 6/3 7/3 2/3 - - درصد دانشجويان کل به دامپزشکی و کشاورزی گروه دانشجويان سهم 17

 - - - 1/6 2/5 5/4 - - درصد دانشجويان کل به هنر گروه دانشجويان سهم 18

 - - - 9/17 19 6/21 - - درصد دانشجويان کل به کاردانی دوره دانشجويان سهم 19

 - - - 7/68 8/69 5/69 - - درصد دانشجويان کل به کارشناسی دوره دانشجويان سهم 20

 - - - 4/13 2/11 8/8 - - درصد دانشجويان کل به ارشد کارشناسی دوره دانشجويان سهم 21



 

 

 هدف کمی / عنوان شاخص ردیف
واحد 

 متعارف
88-1387 89-1388 90-1389 91-1390 92-1391 93-1392 94-1393 95-1394 

      درصد دانشجويان کل به ای حرفه دکتری دوره دانشجويان سهم 22

      درصد دانشجويان کل به تخصصی دکتری دوره دانشجويان سهم 23

  12 6/10 2/11 5/10 5/10   درصد دانشجويان کل به  فناوری و تحقیقات علوم وزارت دانشجويان سهم 24

  9/21 5/25 9/27 6/29 5/27   درصد دانشجويان کل به نور پیام دانشگاه دانشجويان سهم 25

  4/12 7/11 4/6 1/8 8/8   درصد دانشجويان کل به کاربردی علمی جامع دانشگاه دانشجويان سهم 26

  3/4 7/3 7/3 9/0 7/3   درصد دانشجويان کل به  ای حرفه و فنی دانشگاه دانشجويان سهم 27

  16/0 05/1 53/0 2/3 81/0   درصد دانشجويان کل به فرهنگیان دانشگاه دانشجويان سهم 28

  5/3 7/3 3/3 8/2 8/2   درصد دانشجويان کل به  پزشکی آموزش و درمان بهداشت وزارت دانشجويان سهم 29

         درصد دانشجويان کل به  اجرايی های دستگاه ساير دانشجويان سهم 30

31 
غیر انتفاعی به کل  -سهم دانشجويان موسسات آموزش عالی غیر دولتی 

 دانشجويان
  3/15 8/13 1/16 8/13 5/13   درصد

  4/30 9/29 8/30 06/31 4/32   درصد سهم دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمی به کل دانشجويان 32

 3/46 3/47 2/51 9/47 47/46 48/51   درصد سهم دانش آموختگان زن به کل دانش آموختگان 33

 7/53 7/52 8/48 1/52 53/53 52/48   درصد سهم دانش آموختگان مرد به کل دانش آموختگان 34

 5/34 3/22 2/21 9/22 6/26 46/23   درصد سه دانش آموختگان مقطع کاردانی به کل دانش آموختگان 35

 9/62 9/63 1/66 3/66 63 9/66   درصد سهم  دانش آموختگان مقطع کارشناسی به کل دانش آموختگان 36

 74/12 87/12 77/11 07/10 65/9 96/8   درصد سهم  دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد به کل دانش آموختگان 37

 33/0 22/0 29/0 21/0 3/0 31/0   درصد به کل دانش آموختگان سهم  دانش آموختگان مقطع دکتری حرفه ای 38

 77/0 7/0 6/0 48/0 37/0 38/0   درصد سهم  دانش آموختگان مقطع دکتری تخصصی به کل دانش آموختگان 39

  17/24 79/23 87/22 03/22 6/22   درصد سهم هیات علمی تمام وقت زن به کل هیات علمی تمام وقت 40

  83/75 2/76 13/77 78 4/77   درصد علمی تمام وقت مرد به کل هیات علمی تمام وقت سهم هیات 41



 

 هدف کمی / عنوان شاخص ردیف
واحد 

 متعارف
88-1387 89-1388 90-1389 91-1390 92-1391 93-1392 94-1393 95-1394 

  6/8 1/8 1/8 1/8 8   درصد سهم هیات علمی تمام وقت با مرتبه استاد به کل هیات علمی تمام وقت 42

  32/14 45/13 41/13 41/13 83/12   درصد سهم هیات علمی تمام وقت با مرتبه دانشیار به کل هیات علمی تمام وقت 43

  9/45 1/46 3/46 45 1/43   درصد سهم هیات علمی تمام وقت با مرتبه استاديار به کل هیات علمی تمام وقت 44

  2/31 4/32 2/32 5/33 1/36   درصد سهم هیات علمی تمام وقت با مرتبه مربی  به کل هیات علمی تمام وقت 45

  6/44 5/46 4/48 3/51 50   درصد به کل هیات علمیسهم هیات علمی حق التدريس  46

47 
سهم هیات علمی تمام وقت وزارت علوم تحقیقات و فناوری  به کل هیات 

 علمی تمام وقت
  98/32 1/33 29/32 5/32 09/31   درصد

 _ _ _ _ _ _   درصد سهم هیات علمی تمام وقت دانشگاه پیام نور  به کل هیات علمی تمام وقت 48

49 
سهم هیات علمی تمام وقت دانشگاه جامع علمی و کاربردی  به کل هیات 

 علمی تمام وقت
 0 0 0 0 0 0   درصد

  77/0 28/0 23/0 0 0   درصد سهم هیات علمی تمام وقت دانشگاه فرهنگیان به کل هیات علمی تمام وقت 50

51 
کل  سهم هیات علمی تمام وقت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی  به

 هیات علمی تمام وقت
  34/21 44/21 71/22 78/22 26/24   درصد

52 
سهم هیات علمی تمام وقت ساير دستگاه های اجرايی به کل هیات علمی تمام 

 وقت
  _ _ _ _ _   درصد

53 
غیر انتفاعی   -سهم هیات علمی تمام وقت موسسات آموزش عالی غیر دولتی 

 به کل هیات علمی تمام وقت
  9/4 8/4 24/4 11/4 78/3   درصد

  8/39 2/40 4/39 4/40 7/40   درصد سهم هیات علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسالمی به کل هیات علمی تمام وقت 54

 



 

 برنامه راهبردی آموزش عالی  -3 -2

 

1393139413951396139713981399واحد عنوان 

هم راستا کردن آموزش عالی کشور با نظام اقتصادی - اجتماعی کشور 
استفاده از نظام یکپارچه جمع آوری، پردازش و نشر مستمر اطالعات 

بازار کار و تحوالت نیازهای حال و آینده جامعه برای آموزش عالی کشور

طراحی و استقرار نظام جامع پیگیری وضعیت اشتغال دانش آموختگان و

 تمهید تاثیر گذاری جدی آن در سطح بندی دانشگاه ها
نفرتعداد دانشجو

رصد وضعیت اشتغال دانش آموختگانمتناسب سازی تحصیل و اشتغال 
تعیین اولویت های آموزش پزشکی و غیر پزشکی بر مبنای 

نیازهای ملی و مبتنی بر آمایش سرزمینی آموزش عالی

نرخ ناخالص ثبت نام 

) جمعیت 24-18 سال (
درصد

عمومی سازی علمماموریت گرا کردن موسسات آموزش عالی با رویکرد آمایشی و توسعه پایدار 
تدوین برنامه دانشگاه ها برای ایجاد رشته های جدید مبتنی بر مزیت های منطقه ای و ماموریت هر 

دانشگاه
نفرتعداد دانشجویان داخلی

درصدسهم دانشجویان داخلیامکان سنجی اداره تعدادی از واحدهای دانشگاه پیام نور به شکل غیر دولتیمنحصر کردن فعالیت دانشگاه های مهارتی در حوزه ماموریت خودبازنگری و اصالح ماموریت دانشگاه ها ، در انطباق با ماموریت اصلی 

بازنگری و تقویت ارتباط دانشگاه با بخش های اقتصادی - اجتماعی 
فراهم آوردن شرایط اجرای صحیح آموزش های عملی و کاربردی دوره های 

مهارتی در محیط های کار و کارگاهی
نفرتعداد دانشجویان گروه علوم پایه به کل دانشجویاناستفاده از گرنت تحقیقاتی به منظور توسعه پژوهش های ماموریت گرا و کاربردی کردن علم

ترویج و ارتقای سطح اثربخشی پژوهش های کاربردی در دانشگاه هاتحول در برنامه ریزی های درسی با توجه به نیازهای ذینفعان اقتصادی - اجتماعی 
طراحی و اجرای برنامه های آموزشی جدید تولید محور و علمی کاربردی بر اساس نیازهای بومی و ملی 

در حوزه علوم پزشکی و غیر پزشکی
درصدسهم دانشجویان گروه علوم پایه به کل دانشجویان

توسعه کارآموزی و کاروزی در دوره های آموزش عالیمتنوع سازی مدارك برای پاسخگویی به نیازهای جامعه 
طراحی و اجرای الگوهای کارآفرینی در حوزه سالمت به منظور ایجاد ارتقای جایگاه های شغلی دانش 

آموختگان علوم پزشکی
نفرتعداد دانشجویان تحصیالت تکمیلی گروه علوم پایه

افزایش دوره های فرصت های مطالعاتی اعضای هیات علمی در بخش های 

اقتصادی - اجتماعی

طراحی مدل سوبسیدهای درونی ) از رشته های کم اولویت به رشته های پراولویت ، از رشته های 

پرتقاضا به رشته های کم تقاضا و از فراگیران برخوردار به فراگیران محروم ( در دانشگاه های کشور

سهم دانشجویان تحصیالت تکمیلی گروه علوم پایه 

به کل دانشجویان تحصیالت تکمیلی
درصد

ارائه دروس کاربردی در دانشگاه ها  با همکاری مدرسین متخصص غیر 

دانشگاهی از حوزه های مختلف
اجرایی سازی سند راهبردی در رشته ها و مقاطع به صورت هدفمند و مبتنی بر اولویت ها

مشارکت دادن ذینفعان بخش های اقتصادی - اجتماعی در برنامه ریزی 

آموزشی و درسی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

استقرار کامل سیاست ها و ضوابط اجرایی آمایش سرزمین با مشارکت کالن منطقه ها و دانشگاه های 

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و غیر پزشکی

استفاده از شیوه های گوناگون برای تعیین صالحیت حرفه ای فارغ 

التحصیالن برای احراز مشاغل  با مشارکت ذینفعان اقتصادی - اجتماعی
تعیین برنامه توسعه رشته ها در دانشگاه ها مبتنی بر مزیت های منطقه ای و ماموریت ها

تعریف دوره های مورد نیاز جامعه مستقل از مدارك رسمی ) کاردانی ، 

کارشناسی و تحصیالت تکمیلی ( در چارچوب نظام صالحیت حرفه ای

تعیین تعداد برنامه های بازنگری شده در گروه های پزشکی مبتنی بر نیازهای نظام سالمت و نیاز سایر 

بخش های اقتصادی  - اجتماعی

حمایت از دانشگاه های گسترش دهنده دوره های کارورزی و منظور نمودن 

مالك میزان اجرای دوره های کارورزی در رتبه بندی و سطح بندی دانشگاه ها
استقرار برنامه آموزش تخصصی پزشکی خانواده

استفاده از ظرفیت های مازاد دانشگاه ها و موسسات آموزش های باز و آزاد 

غیر رسمی و صدور گواهینامه های الزم برای آنها
طراحی مدل یا مدل های جدید ارائه آموزش رشته های پزشکی و سایر رشته ها

تدوین و تصویب برنامه جامع توسعه رشته های جدید

ایجاد تنوع در انواع مدارك تحصیلی صادره خصوصا در سطوح پایین تر از کارشناسی در راستای تقویت 

آموزش های مهارتی و توجه بیشتر به نیازهای بازار کار

جدول شماره 2- راهبردها، سياست ها و اقدامات اساسی با لحاظ اهداف کمی در هدف کلی هماهنگی بين برنامه های آموزش عالی با نيازهای بخش های اقتصادی - اجتماعی کشور

سال های برنامه ششم 
اقدام اساسی سیاست راهبردهای دستیابی به هدف کلی 

وضعیت در پایان سال های برنامه پنجم هدف کمی 

1
هماهنگی بین برنامه های آموزش عالی 

با نیازهای بخش های اقتصادی - اجتماعی کشور

اهداف کلی  ردیف 
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سامان دهی و یکپارچه سازی نظام های عرضه کننده آموزش عالی در کشور 
زمینه سازی برای ایجاد نهادهای حرفه ای - تخصصی غیردولتی برای 

اعتبارسنجی ملی و بین المللی ، پایش و تضمین کیفیت

اجرای نظام سطح بندی دانشگاه ها و اعمال نتایج آن در میزان حمایت های مالی دولت و 

تعیین شهریه های نوبت دوم
نفرتعداد دانشجویان دولتی

زمینه سازی وحمایت از توسعه نهاد نظام تضمین کیفیت و اعتبارسنجی 
ایجاد و ارتباط موثر بین نتایج سطح بیندی دانشگاه ها و موسسات آموزش 

عالی با حمایت های مالی
نفرتعداد دانشجویان غیر دولتیاصالح هرم اعضای هیات علمی متناسب با ماموریت دانشگاه ها

نهادینه سازی ارزیابی درونی و بیرونی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالیمتوازن سازی هرم دانشجویان ) نسبت دانشجویان در سطوح تحصیلی (
اصالح ترکیب مدرسین و نظام ارتقا در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مهارتی متناسب با نیازهای 

دوره های مذکور

متوازن سازی هرم اعضای هیات علمی
طراحی و اجرای مستمر سازوکارهای نظارت بر آزمون های جامع و پایان نامه 

ها در دوره های تحصیالت تکمیلی

اجرای نظام اعتبار بخشی آموزشی مراکز و برنامه های آموزش مداوم و آموزش های مهارتی و حرفه ای 

در نظام سالمت

متناسب سازی جمعیت دانشجویی در دانشگاه های با ماموریت علمی - مهارتی

 و دانشگاه های با ماموریت آموزش های علمی - پژوهشی
واسپاری ماموریت های قابل واگذاری حوزه آموزش به سایر مراکز و نهادفراهم سازی زمینه های یکپارچه سازی در آموزش عالی

تعداد  هیات علمی تمام وقت وزارت علوم تحقیقات و 

فناوری ) حضوری(
نفر

حمایت از کاهش ظرفیت پذیرش در دانشگاه های فاقد زیرساخت های الزمتوسعه متوازن آموزش عالی در استان ها مبتنی بر رویکردهای آمایشی
نسبت دانشجو به هیات علمی تمام وقت وزارت 

بهداشت درمان و آموزش پزشکی
نفر

حمایت موثر از دانشگاه های برتر کشورحمایت از موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی با کیفیت باال
نسبت دانشجو به هیات علمی تمام وقت

 دانشگاه های غیر دولتی
نفر

متناسب نمودن پذیرش ها با هدف اصالح هرم دانشجویی و هماهنگی

 با آموزش های عمومی پیش از دانشگاه

نسبت هیات علمی تمام وقت استادیار به باال به کل 

هیات علمی تمام وقت در دانشگاه های وابسته به 

وزارت علوم تحقیقات و فناوری ) حضوری(

درصد

بازنگری و اصالح رشته های تحصیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی 

کشور

نسبت هیات علمی تمام وقت استادیار به باال به کل 

هیات علمی تمام وقت در دانشگاه های وابسته به 

وزارت بهداشت درمان  اموزش پزشکی ) حضوری(

درصد

برقراری نسبت مناسب بین دانشجو و اعضای هیات علمی

توسعه میان رشته ای و چند گرایشی

متناسب سازی پذیرش ها با نیازهای استانی و منطقه ای

برقراری توازن و ارتقای کیفیت در آموزش عالی2

جدول شماره 3- راهبردها، سياست ها و اقدامات اساسی با لحاظ اهداف کمی در هدف کلی برقراری توازن و ارتقای کيفيت در آموزش عالی

اقدام اساسی سیاست راهبردهای دستیابی به هدف کلی اهداف کلی  ردیف 
سال های برنامه ششم وضعیت در پایان سال های برنامه پنجم هدف کمی 
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تسهیل امکان جذب دانشجویان خارجی 
 ایجاد سازوکار الزم برای تسهیل ورود دانشجویان

 و اعضای هیات علمی خارجی به کشور

انعقاد تفاهم نامه های همکاری با کشورهای هدف و پیش بینی ردیف های

 اعتباری فاینانس برای تامین وام شهریه به دانشجویان خارجی شاغل به تحصیل در ایران
نفرتعداد دانشجویان خارجی

تسهیل تبادل استاد - دانشجو
    تسهیل مبادالت مالی برای دریافت شهریه از دانشجویان 

خارجی و پرداخت حقوق اعضای هیات علمی خارجی

تشکیل کارگروه اجرایی توسعه دیپلماسی علمی مرکب از نمایندگان وزارتخانه ها

 و سازمان ها برای اجرای عملیات مربوط به همکاری های بین المللی و تسهیل ترددهای علمی و مبادالت 

ارزی

   ایجاد زمینه های الزم برای تشویق و تحصیل دانشجویان خارجی در ایرانتوسعه همکاری های علمی - پژوهشی بین المللی 
شناسایی ظرفیت های موجود در دانشگاههای داخل کشور برای فعالیت های

بین المللی و ماموریت محور کردن دانشگاههای کشور جهت برقراری ارتباط با کشورهای منطقه و جهان

واگذاری ماموریت آموزش های بین المللی به دانشگاه های برتر 
   توسعه استفاده از استادان مشاور راهنمای

مشترك داخلی و خارجی در رساله های بین المللی

شناسایی بازارهای آموزش عالی موجود در منطقه و جهان جهت حضور

 دانشگاههای داخل کشور در عرصه های بین المللی و جلب ذهن های فعال و برتر

 از ملیت های مختلف و درنتیجه پیشرفت علمی و تحقیقاتی موثرتر دانشگاههای کشور

 دانش افزایی اعضای هیات علمی برای ارائه دروس در سطح بین المللی

بهبود و گسترش حضور جهانی دانشگاه های کشور در مجامع علمی 

بین المللی و شناساندن توانائی های علمی و آموزشی جمهوری اسالمی ایران

 در زمینه علوم پزشکی و غیر پزشکی در  سطح دنیا

معرفی دانشگاههای کشور به زبان  بین المللی به سایر کشورها    برقراری امکان تدریس به زبان دوم

    حمایت از سرمایه گذاری های مشترك با دانشگاه های 

خارجی کشورهای هدف جمهوری اسالمی ایران
معرفی ظرفیت پذیرش دانشجویان بین الملل در دانشگاههای کشور

 تنوع بخشی به منابع تامین اعتبارات پژوهشی دانشگاه ها

 در پروژه های مشترك با دانشگاه های خارج از کشور
گسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهادهای آموزشی و تحقیقاتی معتبر بین المللی

    توسعه دیپلماسی علمی برای تسهیل عملیات اجرایی

 مربوط به همکاری های بین المللی
کمک به تربیت نیروی انسانی به ویژه در سالمت برای کشورهای منطقه 

مشارکت در تامین هزینه های طرح های پژوهشی

 و فناورانه و دوره های آموزشی مشترك
ورود به عرصه های بین المللی در آموزش های پزشکی  و غیر پزشکی

فراهم نمودن زمینه اعتبار بخشی دانشگاههای کشور توسط سازمان های اعتباربخشی معتبر بین المللی

-نظام مند نمودن و استانداردسازی بین المللی فرآیند  نظارت و ارزیابی دانشگاه های کشور

-اجرای برنامه اعتباربخشی در دانشگاهها مطابق با چارچوب استاندارهای بین المللی

3

حضور موثر نظام آموزش عالی کشور در نشر علم و توسعه 

فناوری و تربیت دانشجو در سطح بین المللی 

بهره برداری از علم و فناوری تولید در سطح بین الملل
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ایجاد یکپارچگی و هم افزایی نهادهای متولی آموزش عالی 
  انتقال اختیارات تصمیم گیری از حوزه های ستادی به دانشگاه ها

و موسسات آموزش عالی و ارتقا جایگاه حمایتی و نظارتی ستاد
بازنگری رسالت، ساختار و کارکردهای دانشگاه های کشور بر اساس مدل دانشگاه های کارآفرین

-مهندسی فرایندهای دانشگاه های کشور بر اساس مدل دانشگاه کارآفرین    تبیین مسئولیت ها و روابط متقابل دولت و هیات امناارتقای کیفیت فضاهای فیزیکی، امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی و زیرساخت های اطالع رسانی  

  استفاده کامل از ظرفیت هیات امنا در اداره امور دانشگاه هاارتقای تعدادی از دانشگاه های نسل دوم به سطح نسل سوم ) دانشگاه کارآفرین (

    کارآمدسازی هیات های امنا از طریق عضویت

ذینفعان موثر اقتصادی ـ اجتماعی در سطوح ملی و محلی
-اصالح زیرساخت ها و منابع دانشگاه های کشور بر اساس مدل دانشگاه کارآفرین

   تحول و چابک سازی نظام اداری دانشگاه ها

    متناسب سازی نسبت کارکنان به دانشجو تا رسیدن به وضع مطلوب

حمایت موثر از توسعه مراکز رشد علم و فناوری در دانشگاه ها

 با هدف توسعه کارآفرینی و ایجاد شرکت های دانش بنیان در محیط دانشگاه

  توسعه امکانات کالبدی در دانشگاه ها

    مدیریت بهینه در بهره برداری از فضاهای فیزیکی و کمک آموزشی

حمایت موثر از فعالیت های دانشگاه ها در راستای

 توسعه کارآفرینی و تحول به دانشگاه های نوع سوم

  تقویت زیرساخت های آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاه ها 

از طریق توسعه تعامل با سایر نهادها و سازمان ها

   ایجاد و رشد شبکه مراکز رشد علم و فناوری دانشگاهی

    برنامه ریزی برای دوره های اجرایی کارآفرینی در دانشگاه ها

ایجاد و توسعه پایگاه یکپارچه جمع آوری،

پردازش و نشر اطالعات آموزش عالی، پژوهش و فناوری

4

ایجاد زیرساخت های مدیریتی مناسب در آموزش عالی

تجهیز نظام آموزش عالی کشور برای تحول دانشگاه های 

کارآفرین 
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   تعیین مقیاس اقتصادی دانشگاه هارقابتی کردن فعالیت های آموزش عالی به لحاظ اقتصادی 

امکان سنجی و ارائه پیشنهاد برای تاسیس صندوق ملی توسعه علمی و تامین

 سرمایه مالی مورد نیاز آن به منظور اصالح نظام اقتصاد آموزش عالی و رقابتی کردن فعالیت دانشگاه ها

 سازماندهی دانشگاه های تازه تاسیس مبتنی بر اصول اقتصادی )اقتصاد مقیاس و اقتصاد منابع(قیمت گذاری واقعی خدمات آموزش عالی با توجه به سطح بندی دانشگاه ها 

جداسازی اعتبارات رفاهی از منابع عمومی دولت و تبدیل آنها به

 تسهیالت از طریق تقویت صندوق های رفاه دانشجویی

تحول در تامین منابع ) مالی، انسانی و ...( در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور 
 تعیین سهم دانشجویان آموزش رایگان دانشگاه ها و موسسات

 آموزش عالی متناسب با منابع تعیین شده از محل بودجه عمومی دولت
ارائه تسهیالت دانشجویی به صورت وام 

-توسعه مدل جامع درآمدزایی دانشگاه های کشور   اصالح نظام قیمت گذاری در آموزش  عالی با تکیه بر اصل رقابت پذیریتوسعه منابع دانشگاه ها از محل تبدیل علم به ثروت 

-طراحی مدل گرنت های آموزشی در دانشگاه های کشور   بکارگیری تسهیالت به جای یارانه در ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان

-طراحی مدل وام های آموزشی در دانشگاه های کشورتوسعه و تقویت فرهنگ وقف و جلب حمایت و مشارکت خیرین و کمک به تاسیس بنیادهای حامی 

   اصالح و شفاف سازی نظام گزارش دهی مالی دانشگاه ها

طراحی مدل سوبسیدهای درونی )از رشته های کم اولویت به رشته های پر اولویت،

 از رشته های پر تقاضا به رشته های کم تقاضا، و از فراگیران برخوردار به فراگیران محروم(

در دانشگاه های علوم پزشکی

ایجاد معافیت عوارض شهرداری ها طرح های تملک دارایی های سرمایه ای

 دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی، مراکزپژوهشی و پارك های علم و فناوری

کارآمد سازی اداره اقتصادی آموزش عالی کشور5

جدول شماره 3- راهبردها، سياست ها و اقدامات اساسی با لحاظ اهداف کمی در هدف کلی برقراری توازن و ارتقای کيفيت در آموزش عالی

اقدام اساسی سیاست راهبردهای دستیابی به هدف کلی اهداف کلی  ردیف 

رشد و بالندگی شخصی و حرفه ای اعضای هیات علمی و دانشجویان با مشارکت خود آنها 
   برگزاری کرسی های آزاداندیشی با محوریت

بررسی و ارائه راه حل مسائل فرهنگی ـ اجتماعی

تقویت مراکز مشاوره و سالمت دانشجویی در دانشگاه ها

 از طریق تامین فضاهای کالبدی و نیروهای کارشناسی

تقویت اخالق حرفه ای و جلوگیری از بروز ناهنجاری های علمی - اخالقی در محیط دانشگاه 
    برگزاری نشست های فرهنگی دانشجویی با هدف معرفی چهره های

 شاخص علمی ـ فرهنگی با تکیه بر جنبه های اخالقی )اسوه های فرهنگی(

توسعه دوره های تکمیلی برای اعضای هیات علمی مانند فلوشیپ ، 

پسادکترا و فرصت های مطالعاتی چند ماهه در حوزه اخالق حرفه ای

-طراحی ابزار و اجرای مطالعه پیمایشی ارزشها در میان فراگیران دانشگاه های علوم پزشکی   تدوین منشور اخالق حرفه ای در دانشگاه هاارتقای سطح فرهنگ عمومی جامعه با افزایش نقش دانشگاه ها 

تقویت روحیه و فرهنگ علم باوری و پذیرش مرجعیت علمی دانشگاه در حل مسائل و مشکالت جامعه 
   اصالح و بازنگری در مقررات موجود ارتقا اعضای هیات علمی در راستای رعایت

 اخالق، ارزش ها و هنجارهای علمی و آکادمیک با هدف جلوگیری از تخلفات و تقلبات آکادمیک

ایجاد ساختار  متناسب برای رصد و پایش وضعیت ارزشها و

 مبانی اخالقی  در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی پزشکی

 ایجاد سازوکارهای الزم برای شناسایی و تبیین مسائل و مشکالت بخش های دولتی و خصوصی

 و ارجاع آنها برای بررسی و ارائه راهکار اجرایی به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی
تدوین کدهای اخالق حرفه ای در حوزه های آموزش، پژوهش، درمان، و امور اداری

استفاده از رسانه ها و نهادهای ذیربط )شورای فرهنگ عمومی و...( و برای تقویت علم باوری در جامعه 

استقرار نظام پایش رعایت استانداردهای اخالق حرفه ای

 در حوزه های آموزش، پژوهش، درمان، و امور اداری

6
افزایش تعهد به تعالی و پایبندی به ارزش ها و  هنجارهای

 علمی - اخالقی

جدول شماره 3- راهبردها، سياست ها و اقدامات اساسی با لحاظ اهداف کمی در هدف کلی برقراری توازن و ارتقای کيفيت در آموزش عالی

اقدام اساسی سیاست راهبردهای دستیابی به هدف کلی اهداف کلی  ردیف 



 



 

 

 

 فصل سوم

 فرهنگ و هنر، ورزش و جوانان، 

 زنان و خانواده

 مقدمه 

ريزی فرهنگ و هنر، ورزش و جوانان و زنان شورای برنامه»، «نظام تهیه و تدوين برنامه ششم توسعه استان»براساس 

ريزی تعريف شد که رياست آن بر عهده مديرکل محترم فرهنگ و ارشاد به عنوان يکی از شوراهای برنامه« و خانواده

اجد بررسی اعم از موضوعات بخشی و فرابخشی در اين شورا، اسالمی استان قرار گرفت. با توجه به تنوع موضوعات و

 با تشکیل سه کارگروه شامل: 

 کارگروه فرهنگ و هنر )با مسئولیت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی(

 کارگروه ورزش و جوانان )با مسئولیت اداره کل ورزش و جوانان(

 اری(کارگروه خانواده )با مسئولیت اداره کل امور بانوان استاند

فرهنگ و هنر، ورزش و جوانان و زنان و »ريزی نويس اولیه متن هر کارگروه مربوط به شورای برنامهپیش

های آماده گرديد، در تدوين و تنظیم متن مورد اشاره از اطالعات تخصصی و ظرفیت کارشناسی تمامی دستگاه« خانواده

 خصوصی نیز لحاظ گرديده است. مربوط استفاده شده و نظرات دست اندرکاران و فعالین بخش
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دتاً که عم« زنان و خانواده»و نیز « فرهنگ و هنر»شايان ذکر است با توجه به ماهیت مسائل مرتبط با دو حوزه 

)بر  یها و تهديدات، اهداف، راهبردها و اقدامات اجرايباشد، بررسی نقاط قوت و ضعف، فرصتانتزاعی و توصیفی می

باشند، های به دست آمده و ذکر شده عمدتاً توصیفی می( شکلی متفاوت به خود گرفته و گزارهSWOTاساس مدل 

هرچند مطابق با الگوی ارائه شده شاخص های کمی مورد بررسی قرار گرفته و به ويژه در جداول مربوط به آن پرداخته 

 شده است.

دلیل عدم تجانس و امکان ادغام همه آنها در قالب يک سند، در نهايت ها و به پس از ادغام گزارش های کارگروه

سند راهبردی »و « سند راهبردی ورزش، جوانان»، «سند راهبردی فرهنگ، هنر و رسانه»سه سند راهبردی شامل 

ر د به شرح زير برای اين شورا تهیه، تدوين و به تأيید کارگروه تخصصی آمايش و محیط زيست و« زنان و خانواده

 ريزی و توسعه استان رسید.نهايت ستاد برنامه و شورای برنامه

 فرهنگ، هنر و رسانه -الف-3

 بررسی عملکرد گذشته و تبیین وضع موجود -1 -الف-3

دلیل محقق های اجرای برنامه به هر هايی صورت گیرد که طی سالبینیهای سنواتی پیشريزیبديهی است در برنامه

های آماری در های اولیه به انجام رسد، عالوه بر اين بررسی دادهبینیتر و فراتر از پیشنشده و يا عملکردی موفق

تر روشن هايی هر چه دقیقريزان اصلی را در جهت تدوين برنامهتواند ذهن برنامههای توسعه تعريف شده میبرنامه

های های پايانی برنامههای اصلی و کلیدی حوزه فرهنگ و هنر در سالسازد، بر اين اساس جدول مقايسه شاخص

 شود.های صورت گرفته برای پايان برنامه ششم ارائه میبینیچهارم و پنجم با پیش

های های پایانی برنامههای اصلی و کلیدی حوزه فرهنگ و هنر در مقاطع سالمقایسه شاخص(. 1 -3)جدول

 چهارم، پنجم و ششم توسعه

 عنوان ردیف
سال 

1389 

سال 

1394 

متوسط رشد 

های سال

برنامه پنجم 

 توسعه)درصد(

سال پایانی 

برنامه 

ششم 

 توسعه

متوسط رشد 

های سال

برنامه ششم 

 توسعه)درصد(

 2 1868 6/2 1692 1490 عناوين کتاب های منتشر شده 1

 5 1927 8 1510 1027 های فرهنگی هنری مساجدکانون 2

3 
های کوتاه، مستند و انیمیشن تولید فیلم

 شده
44 69 4/9 88 5 

 0 21 4/8 21 14 های سینماتعداد سالن 4
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 عنوان ردیف
سال 

1389 

سال 

1394 

متوسط رشد 

های سال

برنامه پنجم 

 توسعه)درصد(

سال پایانی 

برنامه 

ششم 

 توسعه

متوسط رشد 

های سال

برنامه ششم 

 توسعه)درصد(

 2 193 3 175 151 ای موسیقیاجرای صحنه 5

 2 361 3/0 327 322 ای موسیقیدفعات اجرای صحنه 6

 2 190 -- 172 219 های تولید شدهعناوين نمايش 7

 2 1010 -- 915 1635 اجرای نمايش دفعات 8

 9/1 270 6/6 245 178 های آزاد تجسمیآموزشگاه 9

 2 21 5/11 19 11 های آزاد تئاترآموزشگاه 10

 9/1 89 1/10 81 50 های آزاد موسیقیآموزشگاه 11

 8/1 23 3/21 21 8 های آزاد سینمايیآموزشگاه 12

 1/2 10 6/17 9 4 هاتعداد نگارخانه 13

 1 1403 4/3 1335 1131 هاظرفیت چاپخانه 14

 1 193 3/9 184 118 موسسات فرهنگی هنری 15

 9/0 90 8/7 86 59 موسسات قرآنی 16

 1 166 11 158 94 نشريات در حال انتشار 17

 1/1 90 6/7 85 59 مراکز فروش مطبوعات 18

 1 522 14 497 258 کانون های تبلیغاتی 19

 صنایع فرهنگی -

های مربوط به نشر کتاب، مطبوعات، تبلیغات و های اخیر با گسترش فعالیتدر سال :چاپ و نشربخش الف(  

تر گرديد، هرچند گسترش کمی در استان گستردهروز بهروز صنعتها، اين چاپخانه های ايجاد بازار کار برایساير زمینه

ه ب دفمند نمودن فعالیت آنها را نیز نبايد ناديده انگاشت، با نگاهباشد، اما گسترش کیفی و هاين واحدها قابل توجه می

های استان صورت گرفته، زير ساخت اصلی افزايش فعالیت ناشران گسترش کمی و کیفی چاپخانهاهتمامی که در 

ر به اصفهان های چاپ و نشر از مرکز کشوراستا انتقال بخشی از فعالیت در اين ب فراهم است،ااستان در ارائه و نشر کت

رار )که به لحاظ جغرافیايی و قز توزيع کتاب در اصفهانسازی جهت گسترش توزيع کتب چاپ شده و ايجاد مرکو زمینه

های شمال به جنوب و شرق به غرب، دارای مزيت نسبی در اين زمینه است( میگرفتن در مرکز کشور و در مسیر راه

هايی که ه باشد، همچنین با توجه به ضرورت انتقال صنايع و حرفهتواند به عنوان يک هدف قابل وصول مورد توج
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ها در يک محدوده واحد، کنند و نیز با عنايت به ارجحیت قرار گرفتن چاپخانههای صوتی و غیر آن ايجاد میآاليندگی

 تواند به عنوان يک اولويت مد نظر قرار گیرد.ايجاد شهرک چاپ و نشر می

ها نشريه گوناگون در زمینه 200در زمان حاضر در حدود  ات و رسانه های دیجیتال:بخش مطبوعات ، تبلیغب( 

رسد، از اين تعداد بخش قابل توجهی به نشريات های توزيع متفاوت در سراسر استان اصفهان به چاپ میو گستره

وسعه است، اما ت عمومی اختصاص يافته و در اين بخش به لحاظ کمی، نیازهای استان به صورت نسبی تأمین شده

عالین تواند مد نظر مسئولین و فنشريات تخصصی در زمینه علوم انسانی ، علوم تجربی و فن آوری، هدفی است که می

 مربوط قرار گیرد.

انشگاهی، دفرهنگی، هنری، ، دينیهای که استان اصفهان با توجه به پراکندگی و گسترش فعالیت ینکته مهم

، تواند بیش از پیش در ارائه نشريات تخصصی سهم داشته باشدمی ،شاورزی و گردشگریاقتصادی، خدماتی، صنعتی، ک

 فراهم نمودهای در فضای رسانههای مورد اشاره همچنین بستر مناسبی برای توسعه تبلیغات گسترش فعالیتاينست که 

 است.

ی واسط غاتی حلقههای تبلیفعالیتکند، چرا که آنچه که گفته شد در ارتباط با توسعه صنعت تبلیغات نیز صدق می

شوند، بديهی است های مورد اشاره و مخاطبین و مصرف کنندگان آنها محسوب میهای مرتبط با فعالیتبین مجموعه

توانند درون استانی، ملی و يا فرا ملی باشند، امری که ما را به اهمیت افزونکه اين مخاطبین و مصرف کنندگان می

 سازد.یغات رهنمون میتر توسعه صنعت تبل

يابیم که حوزه تبلیغات در میمقدماتی نگاه هستند، در يک فعال استان  در سطحتبلیغاتی کانون  479حاضر درحال

در استان اصفهان رشد کمی و کیفی قابل توجهی يافته است، رشدی که الزاماً اهداف فرا استانی و برون مرزی را کامالً 

 گردد.های مادی و معنوی محسوب نمیضرورتاً رشدی متوازن در زمینه فعالیت محقق نساخته و نیز

توان مهد هنرهای تجسمی به شمار آورد، تنوع و کیفیت آثار هنرهای اصفهان را می :های هنریج( فعالیت

است بیش  یضروربا توجه به اين پیشینه  کند.ثابت میتجسمی سنتی و امروزين عرضه شده در استان اين موضوع را 

های الزم صورت گرفته و جنبه های گوناگون حمايتی از اين ريزیهای مربوط، برنامهفعالیتی از پیش جهت توسعه

فعل المللی و شناخت بازارهای بال، عالوه بر اين گسترش ارتباطات بینديده شودبخش در برنامه کاری مديران استان 

با هماهنگی سازمان موضوع اقتصاد فرهنگ و هنر امری است که بايد به همین جهتو بالقوه اهمیت بسیاری دارد، 

 .به صورت جدی تر به آن پرداخت های مختلف،

در قالب اجراهای عمومی در استان موسیقی زمینه های الزم برای گسترش کمی هنر رغم آن که هم اکنون و به

جامعه شناسی هنر، مثبت ارزيابی نمی گردد، موانعی ای که همواره به لحاظ دغدغه های مذهبی و پیشینهوجود دارد، 

ای در استان ايجاد نموده است، هرچند اين نگاه با مسئولیت پذيری ذهنی و فرا ذهنی در جهت توسعه موسیقی صحنه
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مهم اما ها و رفتارها قابل اصالح است، مديران، هنرمندان، دست اندرکاران و مخاطبین موسیقی و تغییر در برخی روش

های گیری گروهنگريسته شود، از جمله شکل اين هنر نیزساير جنبه های به  کهاست ر از آن توجه به اين مهم ت

در اين راستا  های مجازی.ی همچون تدوين موسیقی فیلم و ارائه آثار هنری در قالبيهاموسیقی جهت توسعه فعالیت

يینی، حماسی، فولکلور و گويش محور، پرده خوانی های آگذشته درخشان هنر نمايش مکتب اصفهان در حوزه نمايش

و نیز طنز تلخ و شیرين، يکی از مهم ترين بسترهای تعريف و هويت بخشی به هنر نمايش در سطح کشور است که 

ی شود. سالم سازی فرهنگپیشینه درخشانی از آثار و هنرمندان اين هنر در استان، بهترين دستمايه آن محسوب می

ها ها و رسوم مطلوب فرهنگهای مختلف به يکديگر، برجسته نمودن و انتقال باورها، ارزشتجربیات نسل جامعه، انتقال

توان با بهره گیری از يابد که در اين استان میها، از جمله اهدافی است که در هنر نمايش محوريت میوخرده فرهنگ

 .آن را متجلی ساختها و لهجه های موجود، پیشینه کهنسال هنر نمايش و نیز گويش

های سینمايی قابل قیاس با ساير هنرهای ديرپا و تاريخی نیست اما گسترش نسبی هر چند قدمت فعالیت

های سینمايی در اصفهان به صورت کلی موضوعی کامالً جديد و مربوط به سالیان اخیر است، عالوه بر اين فعالیت

باشد، آنچه که مهم است تعريف جايگاه ا نیز قابل توجه نمیهها به نسبت ساير استانتنوع و کمیت اين فعالیت

 های سینمايی در کنار ساير هنرهای ريشه دار استان و با توجه به محدود بودن امکانات و اعتبارات است.فعالیت

صندلی در اختیار تماشاگران قرار داده  6972سینما در سطح استان فعال بوده که مجموعاً  19هم اکنون تعداد 

 هایرسد توسعه کمی سالنبه نظر مینفر بوده است،  578/168/1بالغ بر  1393است، تماشاگرانی که تعداد آنها در سال 

های شرکت سسات سینمايی وؤسینما در استان به لحاظ توجیه اقتصادی عملیاتی نیست، اما فعالیت بیش از پیش م

اطق ، همچنین شهر اصفهان و بعضی شهرها و منباشدمیرسی با توجه به مزيت های نسبی استان قابل بر ،تولید فیلم

توان با به ، افزون بر اين میهای فیلم سازی شوندمیزبان گروه ،ای که دارندجلوه های ويژه اتوانند بطبیعی استان می

میشن( )انیئید و توسعه هنر و صنعت پويا نماهای بالقوه موجود و پرورش آن، بستری مناسب جهت رشکار گیری توانايی

 فراهم آورد، مؤلفه ای که با بکارگیری مفاهیم واالی فرهنگ دينی و ملی دست آوردهای مؤثری به بار خواهد آورد.

ب حمايت دينی در قال عام هایطی سالیان اخیر گسترش فعالیت :و تبلیغات مذهبیقرآنی  ،های دینیفعالیتد( 

و در اين رابطه ساختارهای کمی و برنامه های کیفی ارائه شده  استه بودمد نظر در استان از تأسیس موسسات قرآنی 

ترش گوناگون در رابطه با گس هایفعالیتريزی و اجرای عالوه بر اين برنامه از میانگین کشوری بسیار باالتر است و

هنری در های فرهنگی سعی شده محتوای تمامی برنامهاً است، ضمن قرار گرفتهفرهنگ عفاف و حجاب مورد توجه 

 .راستای مفاهیم قرآنی و روائی باشد
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های لی رغم توانمندی حوزه اصفهان در تربیت مبلغین مذهبی زير ساخت های کافی برای گسترش فعالیتع

تبلیغی در تمامی نقاط استان موجود نیست ، در اين رابطه حمايت از تأسیس خانه عالم و مساجد جديد در مناطق دور 

 باشد.افتاده بايد مد نظر 

 (که به لحاظ حقوقی مسائل و مشکالتی را دارند)تعداد امالک وقفی  اوقاف و امور خیریه:ه( امور مربوط به 

ربوط بیش از پیش به اين مشکالت توجه داشته و سعی در مهای ذيربط با همکاری سازمان ارگان می سازدضروری 

 از تمامی وجوه معنوی و مادی امالک وقفی فراهم آيد. تا بدين طريق امکان بهره مندی عموم ،حل آنها داشته باشند

ی مهم و اساسی وقف در نگاه کالن، بعد اقتصادی آن است، تقويت اين بعد از ابعاد موقوفات، توسعه شاخصه

هايی مواجه ريزی در جهت ارتقاء موقوفات را  با گرهاهداف فرهنگی و اجتماعی را به دنبال دارد. آنچه امروزه برنامه

های فرسوده رده است؛ فرسودگی در کالبد فیزيکی موقوفات است. نکته قابل تأمل اين است که بخش مهمی از بافتک

 و آثار تاريخی استان موقوفه می باشند.

از نظر قدمت و پراکندگی امامزادگان، استان اصفهان جزء پنج استان اول کشور است، وجود اين امامزادگان خبر 

، فضاهای موجود در اين اماکن عالوه بر کاربری زيارتی و مذهبی، دارای کارکرد دهدمین از گذشته مذهبی استا

های مطالعه، دفاتر مشاوره، مراکز عرضه محصوالت فرهنگی ها، سالنباشد، وجود کتابخانهفرهنگی و اجتماعی نیز می

فرهنگی و اجتماعی ياد شده است که می های فرهنگی نشان دهنده اهمیت و تأثیر اين اماکن بر کارکردهای و کانون

 های تحقیقاتی و کاربردی بیشتری انجام شود.طلبد در اين حوزه فعالیت

آموزش اولین و مهمترين سنگ بنای  ها:های فرهنگی هنری و توسعه خالقیتز( فرهنگ شهروندی، آموزش

ا و گرايش های آن نیز از اين امر مستثنی هباشد و حوزه فرهنگ و هنر با تمامی شقوق، رشتههر ساختار و مؤلفه می

برقرار  «شاگردی -استاد »های گوناگون فرهنگی و هنری در تمامی نقاط و به ويژه در اصفهان، رابطه نیست، در رشته

های خاص هر حوزه فرهنگی و هنری بودهها، فنون و ظرافتبوده و سلسله اساتید و شاگردان هر هنر نگاهبان روش

 اند.

های نوين آموزشی و نیز افزايش کمیت مراکز عمومی و خصوصی مربوط، سنتیان اخیر گسترش روشدر سال

های آموزشی قديم را کمرنگ نموده و در ضمن پاسخگويی مناسب به افزايش درخواست های آموزش گیرندگان، تا 

 حدودی انتقال تجربیات اساتید بارز به نسل های جديد کاهش پیدا کرده است.

های فرهنگی هنری های مسجد محور از طريق تأسیس کانوناهداف برنامه پنجم توسعه گسترش فعالیتيکی از 

در يک چهارم مساجد شهرها و روستاهای دارای جمعیت بیش از هزار نفر بود، هدفی که نه تنها برآورده شده که با 

کانون  1800آمده است، هم اکنون در حدود ريزی و مديريت صحیح کمیتی بسیار فراتر از آن نیز به دست اعمال برنامه
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ای و ديجیتالی های آموزشی، فرهنگی، هنری، قرآنی، کتابخانهفرهنگی هنری در سطح استان تأسیس شده که به فعالیت

 پردازند.می

با توجه به اين موضوع که سرانه سالن های مطالعه و کتابخانه  های عمومی و افزایش سرانه مطالعه:ح( کتابخانه

توان به صورت مناسب تری باشد، میهای تعريف شده در حوزه فرهنگ و هنر میهای عمومی از معدود شاخص

ريزی نمود. از جنبه ديگر ضروری است )با توجه وضعیت موجود در استان را بررسی نموده و برای توسعه بخش برنامه

های تخصصی نیز ها( به گسترش کتابخانهحوزه های فرهنگی و نیازهای آموزشی و پژوهشی استان در سايربه اولويت

ها و نهادها، مراکز صنعتی، ها و مراکز علمی و پژوهشی، حوزه های علمیه، سازمانپرداخت و در اين زمینه دانشگاه

 های رسمی و غیر رسمی نیازمند راهبری و حمايت هستند.خدماتی و کشاورزی و ساير تشکل

های سنی مختلف، متفاوت بوده و اين بديهی است نیازهای گروه ن و نوجوانان:ها و آثار ویژه کودکاط( فعالیت

های آموزشی، فرهنگی و هنری ويژه کودکان و باشد، فعالیتموضوع در حوزه فرهنگ و هنر نیز جاری و ساری می

و قرآنی و ساير های دينی نمايشی، موسیقی، آموزش تجسمی، هنرهای نوجوانان در زمینه نگارش و ادبیات، هنرهای

های فرهنگی و هنری پیگیری گردد، آثار فرهنگی هنری ويژه های مربوط بايد به صورت مستمر توسط دستگاهزمینه

های سنی مختلف، نشريات و مطبوعات، آثار حجمی و ساير تولیدات کودکان و نوجوانان همچون کتب مربوط به رده

ت مناسب در اختیار آنان قرار گیرد، اين موضوع به ويژه از اين منظر اولويت ريزی و اقدامافرهنگی و هنری بايد با برنامه

يابد که خدمات و آثار فرهنگی هنری فرا ملی، هويت فرهنگی کودکان و نوجوانان را تحت تأثیر شاخص مضاعفی می

 .دهدمیهای بعضاً نامطلوب خود قرار 

زايی های هنری در استان اصفهان همراه با اشتغالفعالیتدر گذشته نه چندان دور  ی( اقتصاد فرهنگ و هنر :

گسترده و رونق اقتصادی بوده است اما در حال حاضر بنابر داليلی چون تغییرات در سبد خانوار و نیازهای افراد، هجوم 

نیز از  وفرهنگی هنری که گاه در قالب تولیدات با شمارگان بسیار و ارزان قیمت آثار فرهنگی هنری نمود می يابد 

تضعیف بازارهای سنتی فرا ملی و عدم بازاريابی صحیح، اقتصاد فرهنگ و هنر در سطح استان کم توش و توان بوده 

 شود.های مسئول جهت رفع اين نقیصه احساس میريزی هماهنگ دستگاهو نیاز عاجلی به برنامه

  بخش ی توسعههاچالشعمده ترین تنگناها و  -2-الف-3

  بات مصوراهبردها و دستگاه های فرهنگی به در توجه ضعف فقدان يکپارچگی ساختار مديريت فرهنگی و

 .استان عمومی فرهنگ شورای

 های ها و حمايتتوسعه کمی مراکز تبلیغی، فرهنگی و هنری بخش خصوصی در دهه اخیر بدون اعمال هدايت

 الزم.
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  گذاری در بخش تبلیغات ، فرهنگ و هنر و عدم بهره مندی مناسب از های الزم جهت سرمايهفرصت نبود

 .های استانظرفیت

 به صورت عام(هنری استان به لحاظ اقتصادی غیر رقابتی بودن تولیدات(. 

 ها و نیازهاعدم تناسب امکانات و فضاهای فیزيکی بخش فرهنگ ، هنر و تبلیغات دينی با قابلیت. 

 ی و ی های ابزارو نیز استفاده نامناسب از نوآور با ذائقه و ساليق مخاطبان فرهنگیی عدم تناسب برنامه ها

 .فن آوری های نوين

 ها و مناسک مذهبی نیازمند اصالح.وجود برخی خرده فرهنگ 

 های ابالغی.فقدان نظام جامع تبلیغات دينی و عدم تناسب ساختار تشکیالتی دستگاه ها با ماموريت 

 های انديشمندان، توجه مناسب به تخصص عدمنخبگان دينی، فرهنگی و هنری و  ختضعف ساختاری در شنا

 .فرهنگیان و هنرمندان

 های نوين در ساختار مديريتی موقوفات استان.عدم ورود سیستم 

 .بی توجهی و کم توجهی به اجرای پیوست فرهنگی در طرح های بزرگ اقتصادی، اجتماعی، خدماتی، مسکونی 

 مقابله در عرصه جهاد فرهنگی مدون و استراتژینقشه راه  فقدان. 

  ضعف در تعريف و فعال سازی تمام بخش ها و ساختارهای ضعف انسجام در حوزه مديريت فرهنگی و نیز

 حلقه های واسط جهت توسعه ساختاری بخش تبلیغات دينی، فرهنگ و هنر. الزم و فقدان بعضی

 ی در تمامی سطوح و ضعف انتقال دانش و هنر فرهیختگان های دينی، فرهنگی و هنرعدم توسعه کامل آموزش

 به جوانان مستعد.

 برنامه راهبردی فرهنگ و هنر و رسانه -3-الف-3

 فرهنگ و هنر و رسانهی اهداف کلی و راهبردها(. 2 -3)جدول

 کلیراهبردهای دستیابی به هدف  هدف کلی ردیف

1 
اعتالی فرهنگی و اخالقی و نیز گرايش بیش از پیش  -

 فرد و جامعه به باورها و عملکرد دينی
 توسعه فرهنگ دينی -

 استحکام هويت ملی و وفاق فرهنگی - 2

ها، نمادها و نشتتتانه های هويت ايرانی تغییر و اشتتتاعه مؤلفه -

 اسالمی

هم توستتتعه ارتباطات فرهنگی بین مناطق مختلف در جهت       -

 های دينی، قومیتی و زبانیافزايی ظرفیت
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 کلیراهبردهای دستیابی به هدف  هدف کلی ردیف

3 

بالندگی، پويايی و توانمندی حوزه فرهنگ و نیز گرايش       -

جامعه به بهره گیری از فعالیت ها، خدمات و آثار فرهنگی          

 هنری فخیم و ارزشمند

 ها در ساختار فرهنگی هنریبهبود جايگاه ارزش -

ساليق فرهنگی و هنری   - شار مختلف به ويژه  ارتقاء ذائقه و  اق

 جوانان و نوجوانان

4 
همسويی بیش از پیش جامعه با گفتمان انقالبی اسالمی  -

 و انديشه های امام و رهبری

های امام و تبیین و ترويج گفتمان انقالبی استتالمی و انديشتته -

 رهبری و تشريح نکات کلیدی آن

 وافزايش رويکرد به اقتصتتاد مقاومتی و نیز فرهنگ ستتازی    -

 گسترش گفتمان اقتصاد مقاومتی

 ها به سبک زندگی ايرانی اسالمیرويکرد افراد و خانواده - 5
بیان موضتتوع و نیز گستتترش الگوها در ستتبک زندگی ايرانی  -

 اسالمی 

 المللیگسترش مناسبات فرهنگی بین - 6

عه      - ناطق در توستتت یت فرهنگی و هنری م بهره گیری از ظرف

 المللیمناسبات بین

 المللتوسعه روابط فرهنگی هنری استان در حوزه بین -

 تقويت و پايدارسازی اقتصاد فرهنگ و هنر - 7

ای، گستتتترش مخاطبین فرهنگی و هنری در عرصتتته منطقه -

 ملی و فراملی

 صیانت از حقوق مادی و معنوی پديدآورندگان آثار -

گسترش فعالیت بخش های غیر دولتی در جهت ارائه خدمات   -

 ر فرهنگی و هنریو آثا

 

 



 

 ششم )شاخص ها( متناظر با اهداف کلی در برنامهاهداف کمی(. 3 -3)جدول

 ردیف عنوان هدف کلی
 عنوان شاخص

 )هدف کمی(
 واحد

سال پایه 

1393 

متوسط نرخ  ششمسالهای برنامه 

رشد ساالنه 

 )درصد(

 سال

 اول

 سال

 دوم

سال 

 سوم

سال 

 چهارم

سال 

 پنجم

اعتالی فرهنگی و اخالقی و نیز  -1

گرایش بیش از پیش فرد و جامعه 

-4به باورها و عملکرد دینی 

بیش از پیش جامعه با همسویی 

گفتمان انقالب اسالمی و اندیشه 

رویکرد افراد و -5های امام و رهبری 

خانواده به سبک زندگی ایرانی 

تقویت و پایدار سازی -7اسالمی 

 اقتصاد فرهنگ و هنر

1 

 عناوين 

 کتاب های

 منتشر شده 

 دو درصد 1868 1831 1796 1760 1726 1658 عنوان

2 

 شمارگان

 کتاب های 

 منتشر شده 

 دو درصد 1689244 1656121 1623648 1591812 1560600 1500000 جلد

3 

های تعداد کتاب

کودک و نوجوان 

 منتشر شده

 پنج درصد 1201497 1144283 1089793 1037899 988475 941405 عنوان

4 
شمارگان نشريات 

 منتشر شده

میلیون 

 نسخه
 يک درصد 6733855 6667183 6601171 6535813 6471102 6407032

5 
کتابخانه 

 )مخزن دار(مساجد
 1093 1077 1061 1046 1030 1000 باب

يک و نیم 

 درصد

6 
کتابخانه 

 )باز(مساجد
 يک درصد 174 173 171 169 168 156 باب



 

 

 

 ردیف عنوان هدف کلی
 عنوان شاخص

 )هدف کمی(
 واحد

سال پایه 

1393 

متوسط نرخ  ششمسالهای برنامه 

رشد ساالنه 

 )درصد(

 سال

 اول

 سال

 دوم

سال 

 سوم

سال 

 چهارم

سال 

 پنجم

اعتالی فرهنگی و اخالقی و نیز -1

گرایش بیش از پیش فرد و جامعه 

رویکرد  -5به باورها و عملکرد دینی

خانواده ها به سبک زندگی افراد و 

همسویی بیش از  -4ایرانی اسالمی

پیش جامعه با گفتمان انقالبی 

اسالمی و اندیشه های امام و 

استحکام هویت ملی و  -2رهبری

 وفاق فرهنگی

7 

کانون های 

فرهنگی هنری 

 مساجد

 دو درصد 1885 1848 1811 1776 1741 1434 باب

8 
کانون های 

 تخصصی
 سه درصد 54 53 51 50 48 45 باب

 دو درصد 59 57 56 55 54 50 باب های مصلیکانون 9

10 
های کانون

 روستايی عشايری
 دو درصد 558 547 536 525 515 486 باب

11 
تعداد فضاهای 

 فرهنگی
 نیم درصد 234 233 232 231 230 229 باب

 

 

 

 



 

 ردیف عنوان هدف کلی

عنوان 

 شاخص

 )هدف کمی(

 واحد
سال پایه 

1393 

متوسط نرخ  ششمسالهای برنامه 

رشد ساالنه 

 )درصد(
 سال

 اول 

 سال 

 دوم

سال 

 سوم

سال 

 چهارم

سال 

 پنجم

اعتالی فرهنگی و اخالقی و نیز  -1

گرایش بیش از پیش فرد و جامعه 

 -5به باورها و عملکرد دینی

رویکرد افراد و خانواده ها به سبک 

 --3زندگی ایرانی اسالمی

پویایی و توانمندی حوزه بالندگی، 

فرهنگ و نیز گرایش جامعه به 

بهره گیری از فعالیت ها، خدمات و 

آثار فرهنگی هنری فخیم و 

تقویت و پایدارسازی  -7ارزشمند 

 اقتصاد فرهنگ و هنر

12 

تماشاگران فیلم 

در سالن های 

 سینما

 يک درصد 1240469 1228187 1216026 1203987 1192066 1168578 نفر

13 

فیلم های کوتاه، 

مستند و 

انیمیشن تولید 

 شده

 پنج درصد 88 84 80 76 72 66 عنوان

14 

تعداد سالن های 

 سینما
 - 21 21 21 21 21 19 باب

  



 

 

 

 ردیف عنوان هدف کلی
 عنوان شاخص

 )هدف کمی(
 واحد

سال پایه 

1393 

متوسط نرخ  ششمسالهای برنامه 

رشد ساالنه 

 )درصد(

 سال

 اول

 سال 

 دوم

سال 

 سوم

سال 

 چهارم

سال 

 پنجم

اعتالی فرهنگی و اخالقی و  -1

گرایش بیش از پیش فرد و  نیز

جامعه به باورها و عملکرد 

بالندگی، پویایی و  -3دینی

توانمندی حوزه فرهنگ و نیز 

گرایش جامعه به بهره گیری از 

فعالیت ها، خدمات و آثار فرهنگی 

 -2هنری فخیم و ارزشمند

ملی و وفاق استحکام هویت 

تقویت و پایدارسازی  -7فرهنگی

 اقتصاد فرهنگ و هنر

 دو درصد 193 189 186 182 178 176 نوبت ای موسیقیاجرای صحنه 15
 دو درصد 361 354 347 340 334 331 نوبت ای موسیقیدفعات اجرای صحنه 16

 درصددو  190 186 183 180 175 169 عنوان های تولید شدهعناوين نمايش 17

 دو درصد 1010 990 971 952 933 897 نوبت دفعات اجرای نمايش 18

 دو درصد 270 265 260 255 250 229 واحد های آزاد تجسمیآموزشگاه 19

 دو درصد 21 21 20 20 19 16 واحد های آزاد تئاترآموزشگاه 20

 دو درصد 89 88 86 84 83 68 واحد های آزاد موسیقیآموزشگاه 21

 دو درصد 23 23 22 22 21 20 واحد های آزاد سینمايیآموزشگاه 22

 دو درصد 10 10 10 9 9 9 واحد تعداد نگارخانه ها 23

 

 

 

 

 



 

 ردیف عنوان هدف کلی

عنوان 

 شاخص

 )هدف کمی(

 واحد
سال پایه 

1393 

متوسط نرخ  ششمسالهای برنامه 

رشد ساالنه 

 )درصد(
 سال

 اول 

 سال 

 دوم

سال 

 سوم

سال 

 چهارم

سال 

 پنجم

اعتالی فرهنگی و اخالقی و نیز  -1

ه ب جامعهگرایش بیش از پیش فرد و 

بالندگی،  -3باورها و عملکرد دینی

پویایی و توانمندی حوزه فرهنگ و نیز 

گرایش جامعه به بهره گیری از فعالیت 

ها، خدمات و آثار فرهنگی هنری فخیم 

گسترش مناسبات  -6و ارزشمند

 المللیفرهنگی بین

تقویت و پایدارسازی اقتصاد  -7

 فرهنگ و هنر

24 
 ظرفیت 

 چاپخانه ها
 يک درصد 1403 1389 1375 1361 1348 1295 ورق

25 
مؤسسات 

 فرهنگی هنری
 يک درصد 193 191 190 188 186 177 باب

26 
های خانه

 ديجیتال
 دو درصد 17 16 16 16 15 10 باب

27 
های هسته

 پژوهش
 دو درصد 110 108 106 104 102 90 باب

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ردیف عنوان هدف کلی

عنوان 

 شاخص

 هدف کمی
 واحد

سال پایه 

1393 

متوسط نرخ  ششمسالهای برنامه 

رشد ساالنه 

 )درصد(

سال 

 اول

 سال 

 دوم

سال 

 سوم

سال 

 چهارم

سال 

 پنجم

اعتالی فرهنگی و اخالقی و نیز  -1

گرایش بیش از پیش فرد و جامعه به 

بالندگی،  -3باورها و عملکرد دینی

پویایی و توانمندی حوزه فرهنگ و نیز 

به بهره گیری از فعالیت گرایش جامعه 

ها، خدمات و آثار فرهنگی هنری فخیم 

استحکام هویت ملی و  -2و ارزشمند

تقویت و پایدارسازی  -7وفاق فرهنگی

 اقتصاد فرهنگ و هنر

28 
نشريات در 

 حال انتشار
 يک درصد 166 164 163 161 160 146 عنوان

29 
مراکز فروش 

 مطبوعات
 يک درصد 90 89 88 87 86 84 واحد

30 
های کانون

 تبلیغاتی
 يک درصد 522 517 512 507 502 479 دفتر

  



 

 ردیف عنوان هدف کلی

عنوان 

 شاخص

)هدف 

 کمی(

 واحد
سال پایه 

1393 

 ششمسالهای برنامه 
متوسط نرخ 

رشد ساالنه 

 )درصد(
 سال اول

 سال 

 دوم

سال 

 سوم

سال 

 چهارم
 سال پنجم

اعتالی فرهنگی و اخالقی و نیز  -1

گرایش بیش از پیش فرد و جامعه 

 -5به باورها و عملکرد دینی

رویکرد افراد و خانواده ها به سبک 

همسویی  -4زندگی ایرانی اسالمی

بیش از پیش جامعه با گفتمان 

انقالبی اسالمی و اندیشه های امام 

استحکام هویت ملی  - 2و رهبری

ش گستر -6و وفاق فرهنگی

 مناسبات فرهنگی 

 المللیبین

31 

مدت زمان 

های برنامه

تولید شده در 

 صدا و سیما

 صفر درصد 377400 377400 377400 377400 377400 377400 دقیقه

32 

مدت زمان 

های برنامه

پخش شده از 

 صدا و سیما

 صفر درصد 1051200 1051200 1051200 1051200 1051200 1051200 دقیقه

33 
نفوذ ضريب 

 رسانه

به نسبت 

 جمعیت استان

 )ديجیتال(

 يک درصد 95% 94% 93% 92% 91% 90%

 



 

 

 

 ها و اقدامات اساسیراهبردها، سیاست -4-الف-3

 اقدامات اساسی سیاست ها راهبردها ردیف

 توسعه فرهنگ دينی - 1

فرهنگی و دينی جامعه و به کارگیری تمامی       پاستتتخگويی به نیازهای      -

 های موجود در اين راستاظرفیت

توستتعه رصتتد فرهنگی جهت شتتناخت بهتر مستتائل و مشتتکالت حوزه   -

 مربوط.

های تبلیغی نوين، اثربخش و فراگیر ستتازگار با موازين و طراحی شتتیوه -

 های اسالمی.ارزش

 اين منابعشناخت منابع وقفی و هدفمند نمودن انتفاع از  -

ساختارهای مردمی، حمايت از اقدامات اجرايی و نظارت بر عملکرد      - صی و  صو هدايت بخش خ

 صورت گرفته

های تبلیغی، فرهنگی و هنری مستتتجد محور جهت تقويت و تعمیق محتوای   توستتتعه فعالیت    -

 دينی اين فعالیت ها

 فاده از مضامین فخیم هماهنگ سازی و ساماندهی تبلیغات محیطی ارگان های فرهنگی و است    -

 و جذاب در تبلیغات

های  حمايت از غنی سازی اوقات فراغت در کانون های فرهنگی هنری مساجد و ساير تشکل      -

 مربوط

سیس کتابخانه    - سترش فرهنگ مطالعه و کتابخوانی با تأ صی، افزايش    گ ص های عمومی و تخ

سعه کتابخانه  سجد م منابع کتابخانه های موجود و نیز تو ستفاده از ظرفیت کانون های م حور با ا

 های فرهنگی هنری مساجد

 وری از موقوفات و اجرای نیات واقفینبهبود فرآيند بهره -

2 

ها، گستتترش و اشتتاعه مؤلفه -

نه      ها و نشتتتا ماد يت   ن های هو

 ايرانی اسالمی

توسعه ارتباطات فرهنگی بین  -

هت هم    ناطق مختلف در ج م

فیتتت      ظر يی  فزا نی،    ا ي هتتای د

 زبانیقومیتی و 

 استفاده از توان هنرمندان در راستای تقويت هويت و انسجام ملی -

ضامین و مفاهیم     - سب با م حمايت از ارائه تولیدات فرهنگی و هنری متنا

 ايرانی اسالمی

 حمايت از تولید و نشر آثار فرهنگی و هنری اقوام و نواحی -

 فولکلوريکحمايت از آئین ها و مناسک مذهبی و نیز فرهنگ و هنر  -

برپايی نمايشتتگاه های فرهنگی و هنری در ستتطح استتتانی با رويکرد تقويت انستتجام اقوام و   -

 نواحی

تکريم نخبگان و فعاالن حوزه فرهنگ و هنر با رويکرد تقويت هويت اسالمی ايرانی و انسجام    -

 اقوام

 وفاقتشتتکیل اتاق های فکر فرهنگی و برگزاری نشتتستتت های تخصتتصتتی به منظور ايجاد   -

 فرهنگی بین نخبگان، سیاست گذاران و مديران فرهنگی و هنری استان



 

 اقدامات اساسی سیاست ها راهبردها ردیف

3 

گاه ارزش    - جاي ها در  بهبود 

 ساختار فرهنگی هنری

ارتقاء ذائقه و ساليق فرهنگی  -

و هنری اقشتتار مختلف به ويژه 

 جوانان و نوجوانان

 

ايجاد امنیت حرفه ای برای ارائه کنندگان محصوالت و خدمات فرهنگی  -

 ری مجازهن

 ارتقاء منزلت و جايگاه کاری اصحاب فرهنگ و هنر -

 ها در حوزه فرهنگ و هنربسترسازی جهت افزايش خالقیت -

ی مديريت فرهنگی و هنری و الزام به ايجاد شتتفافیت قانونی در عرصتته -

 آن

 ارتقاء کمی و کیفی محصوالت فرهنگی و هنری -

 انتخاب آثار هنریارتقاء سطح حساسیت و شناخت عموم در  -

 توجه به اهمیت پردازش و ارائه اطالعات ساختاری -

 حمايت از تولید آثار فرهنگی و هنری فاخر -

 اصالح مقررات مرتبط با انجام فعايت ها و تولید آثار فرهنگی هنری -

 تکريم نخبگان، پیشکسوتان و اصحاب فرهنگ و هنر -

 اصحاب فرهنگ و هنرارائه تسهیالت بانکی و خدمات اجتماعی به  -

 بهره گیری از توان و تخصص بخش های غیر دولتی در ساماندهی به ارائه خدمات و آثار -

 ی خدمات فرهنگی و هنری و تسهیل در دسترسی همگان به اين خدماتتوزيع عادالنه -

 ايجاد پنجره واحد دريافت مجوزهای فرهنگی با استفاده از فضای سايبری -

 دايتی، حمايتی و نظارتی در ارتباط با تشکل های صنفی حوزه فرهنگ و هنرانجام اقدامات ه -

 تدوين نقشه راه و استراتژی کلی حوزه فرهنگی استان -

های در حال ساخت و احداث فضاهای   تأمین منابع مالی و امکانات مورد نیاز، تکمیل ساختمان  -

 فیزيکی الزم به ويژه در مناطق محروم

 ودن بانک جامع اطالعات فرهنگ و هنر استانتدوين و اجرايی نم -

4 

تمتتان              - ف گ يج  ترو ین و  ی ب ت

شه    سالمی و اندي های انقالبی ا

امام و رهبری و تشتتتريح نکات 

 کلیدی آن

افزايش رويکرد به اقتصتتتاد    -

سازی و   مقاومتی و نیز فرهنگ 

مان اقتصتتتتاد    گستتتترش گفت

 مقاومتی

و  انقالب استتتالمیارتقای کمی و کیفی شتتتیوه های تبلیغی و ترويجی  -

 انديشه های امام و رهبری

 به کارگیری ظرفیت فرهنگی و هنری در جهت بسط اقتصاد مقاومتی -

سالمی و   - حمايت از نهادها و فعاالن حوزه آموزش و پژوهش در ارتباط با ترويج مبانی انقالب ا

 انديشه های امام و رهبری

 مرتبطحمايت از تولید آثار و محصوالت فرهنگی و هنری  -

 های انقالب اسالمیبرگزاری هدفمند و کیفی مراسم بزرگداشت مناسبت -

 تولید محتوای فرهنگی و هنری مقوم اقتصاد مقاومتی -

 ريزی فرهنگی با مؤلفه های اقتصاد مقاومتیتطبیق برنامه -

ترويج عمومی مباحث مربوط با استتتفاده از ظرفیت کانون های فرهنگی هنری و تشتتکل های  -

 ی و مردمیصنف



 

 

 

 اقدامات اساسی سیاست ها راهبردها ردیف

5 

سترش     - ضوع و نیز گ بیان مو

الگوها در ستتبک زندگی ايرانی 

 اسالمی

 ترويج الگو و سبک زندگی ايرانی اسالمی -

ای و هدايت عمومی در جهت الگوگیری از سبک زندگی ايرانی اسالمی با تمرکز بر ابزار رسانه    -

 مشابهبهره گیری از ظرفیت کانون های فرهنگی هنری مساجد و ساختارهای 

 تبیین الگوی مصرف صحیح -

 های فرهنگی در جهت تبیین سبک زندگی ايرانی اسالمیتقسیم کار مناسب بین دستگاه -

های رايانه ای جذاب و قابل رقابت با نمونهارائه تستتهیالت جهت عرضتته بیش از پیش بازی  -

 های خارجی متناسب با تعالیم و ارزش های دينی

6 

فیتتت            - ظر یری از  گ هره  ب

عه    فرهنگی و هنری در توستتت

 المللیمناسبات بین

سعه روابط فرهنگی هنری   - تو

 المللاستان در حوزه بین

 المللیبهره گیری از ظرفیت بخش غیر دولتی در توسعه مناسبات بین -

یات، موستتتیقی،       - فه های فرهنگی هنری )ادب بهره گیری از ظرفیت مؤل

 رهنگ ايرانی اسالمیهنرهای تجسمی و...( در جهت معرفی و گسترش ف

یت       - عال جام ف يت از ان مات        حما خد ثار و  ئه آ های فرهنگی و هنری و ارا

 مربوط در سطح بین الملل

 المللیها و رويدادهای فرهنگی بینشرکت در مجامع، جشنواره -

تولید آثار فرهنگی و هنری برای تبیین ويژگی صتتلح دوستتتی ايرانیان و ايجاد جهانی عاری از  -

 خشونت

7 

گستتترش مخاطبین فرهنگی  -

ای، و هنری در عرصتتته منطقه 

 ملی و فراملی

مادی و      - نت از حقوق  یا صتتت

 معنوی پديدآورندگان آثار

های گستتترش فعالیت بخش -

جهتتت ارائتته         تی در  ل یر دو غ

 خدمات و آثار فرهنگی و هنری

های فرهنگی و های کارآفرين در حوزه فعالیت    حمايت از ايجاد شتتترکت     -

 هنری

 ت از توسعه اقتصاد فرهنگ و هنرحماي -

توسعه صادرات محصوالت فرهنگی و دينی در جهت افزايش توان رقابت -

 المللیدر سطح بازارهای داخلی و بین

 پذيری و رفع انحصار در تولیدات و خدمات فرهنگیتحقق رقابت -

 ريزی در جهت حمايت از حقوق مادی و معنوی پديد آورندگان آثاربرنامه-

های روز در ستتتطح مراکز و       تروي - ناوری  نات و ف کا ج بهره گیری از ام

 مؤسسات فرهنگی و هنری

 طراحی ساز و کارهای انگیزشی در جهت ترغیب منابع انسانی -

 های نو در حوزه فرهنگ و هنراستعداديابی و پرورش خالقیت -

 فرهنگی هنریگیری از محصوالت و آثار های برابر در تولید، عرضه و بهرهارائه فرصت -

های  های صنفی، مؤسسات و مراکز و نیز کانون   های کارآفرين، تشکل حمايت عملی از شرکت  -

 فرهنگی هنری فعال برای افزايش کمی و کیفی تولید آثار و خدمات فرهنگی هنری

های پژوهشتتی و برگزاری دوره های آموزشتتی عمومی و تخصتتصتتی در حوزه  حمايت از طرح -

شتتکلهای تور ارتقای کمی و کیفی ستترمايه انستتانی )با حمايت از فعالیتفرهنگ و هنر به منظ

 های فرهنگی و هنری مساجد(های صنفی، مؤسسات و مراکز و نیز کانون

 مقابله با تکثیر و عرضه غیر مجاز آثار و محصوالت فرهنگی و هنری -
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 زش و جوانانور -ب-3

 بررسی عملکردهای گذشته و تبیین وضع موجود  -1 -ب-3

 توصیف و تحلیل وضع موجود بخش ورزش  -

نتايج کلی حاصل از تحلیل نتايج مطالعات صورت گرفته در بخش ورزش استان بويژه مطالعات آمايش سرزمین 

)با مترمربع سرانه فضاهای ورزشی 6/0 ، استان اصفهان با حدوددهدمیو سند راهبردی توسعه ورزش استان نشان 

م از رسد ههای کشور برخوردار نیست و به نظر میاحتساب فضاهای در دست اجرا( از جايگاه مناسبی در بین استان

لحاظ توزيع فضايی فضاهای ورزشی در پهنه استان و هم از ديدگاه جنسیتی توزيع متوازنی ندارد. در کنار اين مطلب 

فعالین اقتصادی متعدد و صنايع مادر در استان، حمايت مسئولین ارشد کشور و استان از مقوله ورزش،  توان به وجودمی

ها به مقوله ورزش در استان، اقبال عمومی از ورزش و اعتقاد به اثرگذاری ورزش در جوانی جمعیت و توجه ويژه رسانه

ها ای استان به عنوان توانمندیر در حوزه ورزش حرفههای ورزشی فعال و نامداها و هیئتسالمت جامعه و وجود باشگاه

های اخیر طی های اصلی بخش ورزش در سالهای توسعه اين بخش در استان ياد نمود. جهت گیریو قابلیت

 های چهارم و پنجم توسعه عبارت بودند از: برنامه

تخاذ تمهیدات الزم، به منظور گسترش عدالت اجتماعی و بهره مندی نقاط مختلف کشور از فضاهای ورزشی و ا

وری از فضاهای ورزشی رشد تولید، توزيع و صادرات محصوالت ورزشی توسط بخش خصوصی و تعاونی و افزايش بهره

 های اجرايی. در اختیار دستگاه

اصالح ساختار تربیت بدنی به منظور توسعه کمی و کیفی، ترويج فرهنگ ورزش، تقويت حضور بخش دولتی و 

 ور پژوهشی و تربیت نیروی انسانی کیفی. توسعه ام

های شوراهای اسالمی شهر و روستا در بهره برداری از مراکز ورزشی و جلب همکاری مردم استفاده از توانمندی

ین های ورزشی تأمدر ايجاد اينگونه فضاها و حمايت از اشخاص حقیقی و حقوقی که وجوهی را برای کمک به فعالیت

 اند. کرده

 های درآمدی سازمان تربیت بدنی.انگیزه به منظور تقويت و توسعه فعالیتايجاد 

مندی اقشار مختلف مردم از فضاهای ورزشی، توسعه ورزش ها بر افزايش سرانه بهرهتمرکز و تاکید اين برنامه

ه است. های ورزشی و بسترسازی در جهت احداث و توسعه فضاهای ورزشی بودهمگانی، قهرمانی و توسعه زيرساخت

ای فرهنگی مورد توجه قرار گرفته است و اين در يک نگاه کلی، ورزش در برنامه های توسعه کشور به عنوان مقوله

موضوع باعث شده تمام ظرفیت های ورزش برای توسعه کشور به کار گرفته نشود. کارکردهای فرهنگی ورزش بسیار 

ها در نظر گرفته ريزی، سیاسی و بهداشتی ورزش نیز در برنامهمهم و تعیین کننده هستند اما اگر ظرفیت های اقتصادی

های برنامه توسعه و بودجه را به خود اختصاص خواهد داد و اين قابلیت را شود، سهمی بیش از دو يا سه بند از قانون
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ه را توسع دارد که خود به عنوان بخشی مستقل و نه به عنوان بخشی از فرهنگ به عنوان کارگروهی مهم راهبردهای

 به سرانجام رساند.

ها، نیروهای نظامی و براساس اطالعات موجود اداره کل ورزش و جوانان، اداره کل آموزش و پرورش، دانشگاه

های ها، باشگاههای دولتی، در کنار شهرداریها و سازمانانتظامی، اداره کل تعاون،کار و امور اجتماعی به عنوان دستگاه

های مختلف ورزشی تأثیر گذار های غیر دولتی، در حوزهای به عنوان بخشای خصوصی تک رشتههای و باشگاهحرفه

های است که اگرچه از لحاظ شکلی به حوزهبر ورزش استان هستند. اما نکته مهمی که بايد به آن اشاره نمود اين

زنجیروار به هم پیوسته و تقريباً های فعال به صورت شوند اما از لحاظ محتوا، همه حوزهمختلف ورزشی تفکیک می

 پوشانی زيادی دارند.هم

ها ای روبرو شد که اين چالشهای ويژههای اجرای برنامه پنجم توسعه، بخش ورزش در استان با چالشدر سال

های ناشی از مشکالت اقتصادی کشور، های ديگر بود. در کنار کمبود بودجه و عدم تخصیصبعضاً متفاوت با بخش

های برنامه پنجم در بخش ورزش را دچار اشکال نمود، مشکالت حقوقی مربوط بینیباال و رکود اقتصادی که پیش تورم

های اصلی خود به ورزشگاه نقش جهان نیز باعث شد اداره کل ورزش و جوانان به عنوان متولی اين بخش از ماموريت

هداف برنامه پنجم کمتر از آنچه پیش بینی شده بود محقق دور و بر حل بحران پیش آمده متمرکز شود. لذا بسیاری از ا

 گرديد. 

 ایعملکرد اهداف کمی و شاخص های بخش ورزش قهرمانی و حرفه(. 4 -3)جدول

 واحد برنامه اجرایی یا اقدام اساسی

 عملکرد در پایان برنامه چهارم و پنجم توسعه

سال پایه 

(1383) 

سال 

(1384) 

پایان برنامه 

 (1390چهارم )

برنامه پنجم 

(1394) 

های کسب شده در مسابقات مدال

 قهرمانی آسیا ساالنه
 34 26 31 - تعداد

های کسب شده در مسابقات مدال

 المللی ساالنهبین
 64 34 105 - تعداد

های کسب شده در مسابقات مدال

 قهرمانی جهان ساالنه
 32 60 11 - تعداد

 154 3 1 - تعداد های استعدادیابیکانون

 27492 20401 6023 - تعداد تعداد مربیان )زنان و مردان(



 (1396 -1400اصفهان)اسناد راهبردی برنامه ششم توسعه استان / 106

 واحد برنامه اجرایی یا اقدام اساسی

 عملکرد در پایان برنامه چهارم و پنجم توسعه

سال پایه 

(1383) 

سال 

(1384) 

پایان برنامه 

 (1390چهارم )

برنامه پنجم 

(1394) 

های های کسب شده در بازیمدال

دوحه، گوانجو  -سال یکبار 4آسیایی )هر 

 و اینچوان(

 تعداد

 دوحه گوانجو

 5 تیمی 17 تیمی

 3 انفرادی 6 انفرادی

پارا های های کسب شده در بازیمدال

گوانجو و  -سال یکبار 4آسیایی )هر 

 اینچوان(

 تعداد

 دوحه گوانجو

 5 تیمی 1 تیمی

 7 انفرادی 1 انفرادی

های ورزش قهرمانی هستند. کسب مدال در مسابقات ( به اهدافی اشاره شده است که در واقع قله4-3در جدول)

المپیک و پاراالمپیک هدف نهايی از ورزش قهرمانی است.  المللی و باالتر از همهقهرمانی در سطح آسیا، جهانی، بین

يکی از خالهای ورزش استان در طول سالیان گذشته مدال المپیک است، که متأسفانه در طول برنامه های اول تا 

المللی و جهانی وضعیت ورزشکاران اصفهانی مناسب بوده های آسیايی، بینپنجم توسعه محقق نشده است. در بازی

های ورزش استان با هماهنگی سندهای ما برای موفقیت در طول برنامۀ ششم توسعه الزم است، استراتژیاست ا

های مادی و معنوی های قهرمانان با ايجاد حمايتباالدستی و با توجه ويژه به استعداديابی و نخبه پروری و حفظ انگیزه

جهان، باالترين سطح از نمايش ورزش بوده و بدون  طراحی و اجرا شوند. المپیک به عنوان مهمترين رويداد ورزشی

تواند بدست آورد. الزم است در سالیان آينده با حمايت شک مدال المپیک باالترين افتخاری است که يک ورزشکار می

سازی آنها برای حضور موفق در المپیک فراهم آيد. اين موضوع جدی از ورزشکاران نخبه استان زمینه برای آماده

 اند به عنوان مهمترين هدف ورزش قهرمانی استان مورد توجه قرار گیرد.تومی

 های بخش ورزش همگانیعملکرد اهداف کمی و شاخص(. 5 -3)جدول 

 واحد برنامه اجرایی یا اقدام اساسی ردیف

 عملکرد در پایان برنامه چهارم و پنجم توسعه

سال پایه 

(1383) 

برنامه پایان 

 (1389چهارم )

برنامه پنجم 

(1394) 

 1461020 - - نفر میزان مشارکت در ورزش همگانی 1

 28 - - تعداد های ورزش همگانیبرگزاری جشنواره 2

 16065 2595 ت نفر میزان مشارکت در ورزش روستايی و عشايری 3

 34 - ت تعداد های بومی و محلیهای بازیبرگزاری جشنواره 4
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های های سنجش وضعیت توسعه ورزش همگانی در میان مردم در طول سالیان برنامه( شاخص5-3جدول)در 

که سال پايانی برنامۀ پنجم بوده است،  1394های اين جدول در سال توسعه مورد بررسی قرار گرفته است. طبق داده

اند. اين بدان معنا است که حدود اشتههای بدنی و ورزش مشارکت دنفر از مردم استان اصفهان در فعالیت 1461020

درصد از مردم اصفهان در کلیه اقشار که بخش عمده آن مربوط به آمارهای دانش آموزی، دانشجويی و نظامی  37

اند. توسعۀ ورزش همگانی که همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری نیز بوده است، های ورزشی پرداختهاست به فعالیت

های ورزش است. لذا نگرش مسئوالن به ويژه در حمايت از بخش خصوصی برای توسعۀ زيرساخت نیازمند تغییر در

های ورزش برای ای به فرهنگ سازی، ايجاد تسهیالت و کاهش هزينهالزم است در برنامۀ ششم توسعه توجه ويژه

 عموم مردم در دستور کار قرار گیرد.

 های گذشتههای عملکرد در سالجایگاه استان در ارزیابی شاخص(. 6 -3)جدول

 حوزه ورزش قهرمانی رتبه کلی سال استان ردیف
حوزه ورزش همگانی و 

 روستایی

 - - اول 1386 اصفهان 1

 - - اول 1387 اصفهان 2

 - - اول 1388 اصفهان 3

 - - پنجم 1389 اصفهان 4

 - - دوم 1390 اصفهان 5

 - - چهارم 1391 اصفهان 6

 - - هفتم 1392 اصفهان 7

 دوم اول اول 1393 اصفهان 8

سال گذشته نشان داده شده است. همانگونه  8رتبۀ کسب شده توسط استان اصفهان طی ( 6-3)در جدول شماره

 ها جايگاه اول تا چهارم است و مقامرتبه استان در میان سايراستان 1392و  1389های که مشخص است جز در سال

که ورزش استان  1392تا  1389های اول برای چهار مرتبه تکرار شده است. اين جدول نشان می دهد در طول سال

ترين نتايج نیز حاصل شده است. اين بیانگر آن است که توجه به با حاشیه های بسیاری روبرو بوده است پرنوسان

ع ريزی و ايجاد منابستان داشته است. در کنار برنامهها و عدم ثبات مديريت اثر نامطلوبی بر عملکرد ورزش احاشیه

های ورزش همگانی مناسب در ورزش ثبات مديريت و ايجاد حاشیه امن برای ورزش از مهمترين عوامل توسعه شاخص

 و قهرمانی خواهد بود. 
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 (2cm) 1392وضعیت سرانه اماکن ورزشی استان در پایان سال (. 7 -3)جدول

 شرح

سهم سایر ادارات  سهم وزارت ورزش

 دولتی
 سهم بخش خصوصی

 سرپوشیده روباز
 سرپوشیده روباز سرپوشیده روباز

 ودسرانه موج
2280 898 989 494 239 390 

3178 1483 629 

 سرانه در دست اجرا
530 95 - - - - 

625 - - 

 توصیف و تحلیل وضع موجود بخش جوانان -

باشد و تا زمانی که اين نیروی های منابع انسانی در هر کشوری میجمعیت جوان يکی از مهمترين توانمندی

قرار نگیرد، انتظاری از بارور شدن آن در آينده و سازندگی و آبادانی کشور به اش مورد توجه بالقوه در آغاز شکوفايی

دست آنها نخواهیم داشت. جوانان نیازهای متعددی دارند از نیازهای غريزی که خداوند در آنان وديعه نهاده تا با آن 

سی رور زمان بعد از تأمین نیازهای اسا)با زندگی در اجتماع( و به مر اجتماعیغرائز به کمال برسند تا نیازهايی که به طو

آيند. نیازهای غريزی و يا اولیه عبارتند از غذا، پوشاک، مسکن، و نیاز جنسی، و نیازهای ثانويه برای وی به وجود می

 عبارتند از امنیت،گذران اوقات فراغت، کسب احترام و منزلت و... .

های ايرانی اسالمی و با رويکرد عدالت اساس ارزشتا بر اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان بر آنست

از طريق شناسايی  هاای موجود، ارتقاء و توسعه منابع و زيرساختهمحوری، تفکر راهبردی، استفاده بهینه از ظرفیت

های تصمیم سازی را جهت توسعه مشارکت امور مرتبط با جوانان در حوزه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، زمینه

ان، ساماندهی ازدواج و اوقات فراغت در راستای ارتقای هويت دينی ملی و اعتالی نسل جوان فراهم آورد. لذا با جوان

 عه اين بخش در نظر گرفته شده است.های ذيل برای توستوجه به نیازهای جوانان اولويت

 های کاری بخش براساس محورهای توسعهاولویت 

 هويت 

 ازدواج 

 اوقات فراغت 

 آموزش 

 اشتغال 

 بهداشت و سالمت 
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 مشارکت های اجتماعی 

 امنیت 

 آسیب ها و تهديدات 

 رسانه 

 مسکن 

 سالمت جسمی ارتقای 

 خالقیت 

در ادامه و براساس نتايج حاصل از سرشماری عمومی نفوس و مسکن و همچنین اطالعات منتشر شده اداره کل 

 ول ذيل ارائه شده است.های جمعیتی جوانان استان طی جداثبت احوال استان، مهمترين ويژگی

 1390در سال  ساله استان اصفهان به تفکیک سن و جنسیت 29-15جمعیت جوانان (. 8 -3)جدول

 عنوان
 گروه سنی

 جمع
 29الی  15 29الی  25 24الی  20 19الی  15

 1640980 820490 243153 303161 274176 مرد

 1586064 793032 232824 297221 262987 زن

 3227044 1613522 475977 600382 537163 کل

نسبت گروه های سنی جوانان 

 استان از جمعیت کل استان
7/11% 2/13% 4/10% 4/35% 7/17% 

باشد. بر اين به تفکیک سن و جنس می 1390سال استان در سال  29-15( بیانگر تعداد جوانان 8-3جدول)

 29-25درصد گروه سنی  4/10سال،  24-20درصد گروه سنی  2/13سال،  19-15درصد گروه سنی  7/11اساس 

سال قرار  29-15درصد از جمعیت کل استان در گروه سنی  4/35سال می باشند؛ که نسبت به بقیه گروه های سنی 

صد در44/0شهرستان اصفهان با  دهدمیهای استان نشان سال بین شهرستان 29-15دارند. توزيع نسبی جمعیت 

درصد کمترين درصد اين گروه سنی را  0071/0سال بوده و شهرستان خوانسار با  29-15باالترين شهر جوان دارای 

به خود اختصاص داده است. در مقابل، مقايسه نرخ مرگ و میر در بین جوانان به تفکیک جنسیت و تفکیک مناطق 

اساساً نسبت مرگ و میر مناطق روستايی نسبت به مناطق شهری بیشتر بوده  دهدمیشهری و روستايی استان نشان 

 اند. و بر حسب جنس، مردان نسبت به زنان مرگ و میر بیشتری داشته
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کشد، بر اين اساس ساله استان را به تصوير می 29-15( میانگین سنی ازدواج و طالق در بین جوانان 9-3جدول)

 باشد.سال می 5سال و در بحث طالق اين اختالف میانگین بالغ بر  5/3دان و زنان اختالف میانگین سنی ازدواج مر

 ساله استان اصفهان 29-15میانگین سنی ازدواج و طالق (. 9 -3)جدول

 سن جنسیت شاخص

 میانگین سنی ازدواج
 5/24 زن

 29 مرد

 میانگین سنی طالق
 5/31 زن

 5/36 مرد

 باشد.می 1394آمارهای اين جدول مربوط به سال  *

عملکرد برنامه چهارم توسعه در حوزه جوانان در کنار ساير تجارب و اقداماتی که از طريق تنظیم مقررات توسط 

هیئت محترم وزيران، شورای عالی جوانان و ستاد ملی ساماندهی امور جوانان به دست آمد نشان داد که ساماندهی 

هايی است که بايد از طريق وضع قوانین و مقررات خاص رفع شود. لذا قانونگذار در دچار برخی از چالش امور جوانان

عدم شفافیت  -1هايی از جمله ها برآمد. چالشجريان تنظیم قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه درصدد رفع اين چالش

عدم برخورداری و شفافیت در منابع و اعتباراتی  -2انان های اجرايی در قبال فرايند ساماندهی امور جوتکالیف دستگاه

های قابل اتکاء برای عدم وجود شاخص -3های اجرايی بايد در حوزه ساماندهی امور جوانان هزينه کنند و که دستگاه

ی هاسنجش و پايش میزان پیشرفت نیل به اهداف برنامه ملی ساماندهی امور جوانان که بعضاً همچنان در طول سال

 برنامه پنجم هم کامالً مرتفع نشد و امید است در اين برنامه رفع گردند.

های برنامه چهارم های کلیدی )اهداف کمی( حوزه جوانان استان طی سالعملکرد شاخص(. 10 -3)جدول

 توسعه کشور

 ردیف
عنوان شاخص/ 

 هدف کمی

واحد 

 متعارف

سال 

 پایه

1383 

متوسط  برنامه چهارم توسعههای سال

دوره برنامه 

 چهارم
1384 1385 1386 1387 1388 1389 

1 
اجرای برنامه اوقات 

 فراغت
 - 400 300 250 - - - - هزار نفر

 - - - - - - - - واحد اجرای برنامه مسکن 2

 - 250 320 300    - هزار نفر اجرای برنامه ازدواج 3

 - 400 350 300 - - - - هزار نفرارتقا فرهنگ و هويت  4
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 ردیف
عنوان شاخص/ 

 هدف کمی

واحد 

 متعارف

سال 

 پایه

1383 

متوسط  برنامه چهارم توسعههای سال

دوره برنامه 

 چهارم
1384 1385 1386 1387 1388 1389 

 دينی و ملی جوانان

5 
اجرای برنامه اشتغال 

 ويژه جوانان
 - 20 70 50    - هزار نفر

های برنامه پنجم توسعه )اهداف کمی( حوزه جوانان استان طی سالهای کلیدیعملکرد شاخص(. 11 -3)جدول

 کشور

 ردیف
عنوان شاخص/ هدف 

 کمی

واحد 

 متعارف

سال 

 پایه

1389 

متوسط دوره  های برنامه پنجم توسعهسال

 برنامه پنجم

 )درصد(
1390 1391 1392 1393 1394 

1 

جوانان شرکت کننده )پسران( 

های اوقات فراغت به در برنامه

 کل جمعیت جوان کشور

 - 9/31 1/31 - - - - درصد

2 

جوانان شرکت کننده )دختران( 

های اوقات فراغت به برنامهدر 

 کل جمعیت جوان کشور

 - 5/35 01/35 - - - - درصد

3 
های آموزشی و برگزاری کارگاه

 معرفتی جوانان
 - 55000 50000 - - - - تعداد

4 

های مردم نهاد نسبت سازمان

های ثبت فعال به تعداد سمن

 شده

 70/0 80/0 05/0 02/0 01/0 0 60/0 درصد

5 
شرکت کننده در تعداد جوانان 

 جشنواره حضرت علی اکبر )ع(
 - 400000 30000 0 0 0 25 نفر
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  بخش های توسعه چالشعمده ترین تنگناها و  -2 -ب-3

 های بخش ورزش تنگناها و چالش -

 های ورزش همگانی در ارتقاء سطح سالمتی و کیفیت زندگی مردم عدم استفاده از ظرفیت 

  قهرمانی ناپايدار در ورزش استانروند 

 های بخش ورزش در توسعه اقتصادی استان عدم استفاده از ظرفیت 

 های ورزشی استان عدم تعادل و توازن در توزيع زيرساخت 

  استاندارد نبودن زيرساخت های ورزشی استان 

  سهم اندک مشارکت بخش خصوصی در توسعه زيرساخت های ورزشی 

 های اوقات فراغت دانش آموزان و دانشجويان ت بدنی در فعالیتسهم اندک ورزش و تربی 

  استاندارد نبودن فضا و تجهیزات ورزش دانش آموزی و دانشجويی 

 های روستايی، بومی، محلی و باستانی عدم توجه کافی به ورزش 

  ضعف در امور پژوهشی و تحقیقات ورزشی و عدم تناسب اعتبارات اختصاص يافته به بخش پژوهش 

 ای ضعف نظام باشگاه داری و نبود نظام ورزش حرفه 

  ضعف قوانین و مقررات بخش ورزش کشور و ضرورت تدوين و تصويب قانون جامع ورزش استان 

 های ساختاری، مديريتی، مالی و امکاناتی، فرهنگی و اجتماعی توسعه ورزش بانوان محدوديت 

  کمبود شديد اماکن و تجهیزات ورزشی اختصاصی معلولین و جانبازان و عدم امکان و سهولت در دسترسی به

 فضاها و امکانات ورزشی موجود 

 یهای ورزشتغییر الگوهای اجتماعی و رفتاری زندگی شهروندی و آثار آن در کاهش تحرک بدنی و فعالیت 

 های نیمه تمام ورزشی تعداد زياد پروژه 

  تقسیم کار استانی در بخش ورزشی استانعدم 

 های بخش جوانانتنگناها و چالش -

 ی، ريزی، هماهنگضعف نظام مديريت عالیه در امور مربوط به گذران اوقات فراغت اعم از سیاست گذاری، برنامه

  اجرا و نظارت

 های مرتبط های اجرايی دستگاهپوشش اندک نیازهای فراغتی جوانان از طريق برنامه 

 های فراغتی در برنامه  ها و جواناندولتی، خصوصی، خانواده امتعادل بودن سهم بخش دولتی، غیرن 

 های مربوط به گذران اوقات فراغترقابتی نبودن فعالیت 
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 ( غیر فعال، غیر رسمی و فردی)های گذران اوقات فراغت نامتناسب بودن شیوه 

 و ايرانی فقدان مبانی تئوريک منطبق با فرهنگ دينی، اسالمی  

 های زمانی های فراغتی به فضاها و دورهتوزيع نامناسب امکانات و فضاهای فراغتی و محدود بودن برنامه

 خاص 

 کمبود امکانات و منابع فراغتی متناسب با نیازهای جوانان  

 های اوقات فراغتبرنامه ريزی و اجرای عرضه محوری در برنامه  

 تی، نهادهای عمومی و غیر دولتیکمبود منابع مالی در بخش های دول  

 و به تبع آن تصدی  زمینه گذران اوقات فراغت شده در ريزیمدون و برنامه منسجم و فقدان تقسیم کار استانی

  گری دولت در اين زمینه

 اهداف کلی و راهبردها -برنامه راهبردی فصل ورزش و جوانان -3 -ب-3

 راهبرد هدف کلی ردیف

1 
  رشد و گسترش ورزش همگانی 

  حمايت از ورزش قهرمانی 

  ها و فضاهای ورزشیتوسعه متوازن و متعادل عرصه 

  بانوانسازی بسترهای حقوقی، فرهنگی و اجتماعی ورزش آماده 

  ارتقاء سهم ورزش همگانی در سالمتی و کیفیت زندگی مردم 

  پايدارسازی درآمدهای بخش ورزش 

   های ورزشی ايرانی در محیط –ارتقاء فرهنگ اسالمی 

  بنیان نمودن ورزش کشوردانش 

  آموزیتوسعه تربیت بدنی و ورزش دانش 

  توسعه تربیت بدنی و ورزش دانشجويی 

  علمی ورزش قهرمانی توسعه 

  ایحرفهعلمی ورزش  توسعه 

  هاتوسعه ورزش در سطوح پايه در فدراسیون 

  ایباستانی و زورخانههای توسعه ورزش 

   های مختلف بین رشته  تقويت نظام عادالنه منابع مالی، فیزيکی و انسانی

 ورزشی
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 راهبرد هدف کلی ردیف

2 

         خانواده زوج هاد  یان ن عالی بن های  تحکیم و ت

 جوان

    نان بهره های   مند از برنامه   افزايش نستتتبت جوا

 فراغتی

  جوانانمند افزايش مشارکت اجتماعی نظام 

  افزايش خالقیت جوانان 

    ،توانمندستتازی جوانان در حوزه ازدواج با تأکید بر ازدواج بهنگام، آگاهانه

 آسان و پايدار و تحکیم و تعالی نهاد خانواده جوان

   توانمندستتازی روانشتتناستتان و مشتتاورين فعال در حوزه ازدواج و خانواده

 جوان

      تأکید بر آموزه   فرهنگ ستتتازی در حوزه ازدواج و خانواده با  های  جوان 

 اسالمی و حفظ آداب و سنن ملی

    گیری مطلوب از بسترسازی در حوزه اوقات فراغت جوانان با رويکرد بهره

 هاظرفیت

       فرهنگ سازی با رويکرد تقاضامحوری و استمرار، پويايی و پیوستگی در

 های فراغتی جواناناجرای برنامه

  غنی سازی اوقات فراغت جوانان 

  های مردم نهاد جوانان با رويکرد نهادستتازی و  وانمندستتازی ستتازمان  ت

 ظرفیت سازی

  های مردم نهاد جوانانرشد کمی سازمان 

 

 اهداف کمی بخش ورزش -

 ردیف
اهداف کلی 

 بخش

 اهداف کمی
وضع موجود 

(1393) 

پایان برنامه 

ششم 

 توسعه
 واحد عنوان

1 

رشد و توسعه ورزش 

 همگانی

 50 42 درصد فعالیت جسمانی مردم استانارتقاء سطح 

2 
افزايش جمعیت روستايی و عشايری مشارکت کننده در 

 ورزش همگانی استان
 19278 16065 تعداد

 20 10کمتر از  درصد افزايش مشارکت جمعیت کارگری استان 3

 20 10کمتر از  درصد افزايش میزان معلول و جانباز دارای فعالیت بدنی منظم 4

5 

پايدارسازی ورزش 

 قهرمانی

 

 676 610 تعداد ورزشکاران دعوت شده به اردوهای تیم های ملی

 243 218 تعداد برگزيدگان تیم های ملی 6

 143 119 تعداد میزبانی مسابقات قهرمانی کشور 7

8 
 -المللی )آسیايیهای کسب شده بینافزايش مدال

 جهانی(
 192 172 تعداد
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 ردیف
اهداف کلی 

 بخش

 اهداف کمی
وضع موجود 

(1393) 

پایان برنامه 

ششم 

 توسعه
 واحد عنوان

9 

پايدارسازی ورزش 

 قهرمانی

توسعه و حمايت از باشگاه های ورزشی به عنوان نیروی 

باشگاه ورزشی به  0.5محرکه پیشرفت ورزش )ايجاد 

 نفر جمعیت( 10000ازای هر 

 1205 712 تعداد

10 

ارتقاء شیوه های استعداديابی و کشف و پرورش 

استعدادهای ورزشی )پرورش يک قهرمان به ازای هر 

 نفر جمعیت( 10000

 400 - نفر

11 

رشد و توسعه ورزش 

 همگانی

 50 ت درصد بهره برداری از پروژه های نیمه تمام ورزشی

 0.75 0.5کمتر از  درصد افزايش سهم ورزش در تولید ناخالص داخلی استان 12

13 
ارتقاء سطح آمادگی جسمانی و تناسب اندام کودکان و 

 نوجوانان برای فعال بودن از جهت جسمانی
 21 ت درصد

 25 ت درصد مستندسازی اماکن ورزشی دارای معارض 14

 اهداف کمی بخش جوانان -

 ردیف
 هدف کلی

 بخش

 هدف کمی
وضع 

موجود 

)پایان 

1393) 

 های برنامه ششمسال

سال 

 اول

سال 

 دوم

سال 

 سوم

سال 

 چهارم

سال 

 واحد عنوان پنجم

1 

ترويج ازدواج، 

تقويت، تحکیم و 

 تعالی نهاد خانواده

 جوان

ايجاد مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و 

 خانواده جوان
 30 27 25 22 19 15 مرکز

برگزاری دوره آموزشی قبل، حین و پس از 

 ازدواج
 110 90 80 70 60 50 دوره

دوره توانمندسازی ويژه  2برگزاری 

 روانشناسان و مشاورين جوان به طور سالیانه

 جشنواره

 نمايشگاه

 نشست

1 1 1 1 2 2 

2 

افزايش نسبت 

مند از جوانان بهره

 برنامه های فراغتی

های نسبت جوانان شرکت کننده در برنامه

 فراغتی به کل جمعیت جوان
 40 38 37 35 34 03/33 درصد
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 ردیف
 هدف کلی

 بخش

 هدف کمی
وضع 

موجود 

)پایان 

1393) 

 های برنامه ششمسال

سال 

 اول

سال 

 دوم

سال 

 سوم

سال 

 چهارم

سال 

 واحد عنوان پنجم

3 

توسعه مشارکت 

نهادمتد اجتماعی 

 جوانان

های مردم نهاد رشد سالیانه تعداد سازمان

 جوانان
 25 25 25 30 40 62 سمن

های دانش افزايی و ارتقای برگزاری کارگاه

های مردم نهاد جوانان مهارت اعضا سازمان

 )عمومی و تخصصی، مجازی و حضوری(

نفر 

 ساعت
- 6750 6000 5500 5500 5500 

 25 25 25 22 20 18 طرح های جوانانهای سمنحمايت از طرح

های ايجاد شبکه تخصصی موضوعی سازمان

 جوانان به طور ساالنهمردم نهاد 
 5 3 4 4 4 5 شبکه

های تشکیل مجامع ملی و استانی سازمان

 مردم نهاد جوانان
 1 1 1 1 1 1 مجمع

 های اساسی ماها و اقد، سیاستراهبردها -4 -ب-3

 بخش ورزش -

 اقدام اساسی سیاست راهبرد ردیف

 

توسعه متوازن و 

ها و متعادل عرصه

 فضاهای ورزشی

ور نمودن استفاده از اماکن بهره

 ورزشی

 استاندارد سازی اماکن ورزشی 
 چند منظوره نمودن استفاده از اماکن ورزشی 

ساماندهی فضاهای ورزشی 

 موجود

 تهیه اسناد مالکیت کلیه اماکن ورزشی موجود و در دست احداث 
 رفع معارضین کلیه اماکن موجود و در دست احداث 

 تهیه بانک اطالعاتی معارضین 

بهبود نگهداری و تعمیرات 

 اماکن ورزشی

 تهیه شناسنامه اماکن ورزشی موجود و در دست احداث 
 ها و اشخاص ارائه کننده خدمات نگهداری تهیه بانک اطالعات از شرکت

 تدوين برنامه نگهداری و تعمیرات اماکن 

توسعه فضاهای ورزشی بر 

اساس آمايش سرزمین و 

 نیازهای هر منطقه

 تهیه سند توسعه اماکن ورزشی برای هر منطقه در کشور
 اجرای برنامه آمايش سرزمین 

 های ورزش همگانیگسترش زيرساخت

 زمین با کاربری ورزشی تأمینهای اجرايی جهت همکاری با نهادها و دستگاه

تسريع روند واگذاری فضای 

توسعه فضاهای  -ورزشی 

ورزشی خاص معلولین و 

 جانبازان

ساخت    شی درحال  شکاران      تکمیل اماکن ورز ضور ورز شرايط الزم برای ح  با رعايت 

 معلول جانباز و

 معلولین برداری جانبازان وفضاهای ورزشی موجود جهت بهره مناسب سازی اماکن و
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 اقدام اساسی سیاست راهبرد ردیف

2 

سازی آماده

بسترهای حقوقی، 

فرهنگی و اجتماعی 

 بانوانورزش 

سازی فضاهای توسعه و آماده

 ورزشی خاص بانوان

 سازی فضاهای ورزشی خاص بانوانسازی و سالمايمن

 استفاده بهینه از اماکن ورزشی موجود

ارتقاء علمی و فنی نیروی 

 بانوان در سطحانسانی ورزش 

 علمی نمودن فرآيند استعداديابی دختران و بانوان ورزشکار 

 مند آموزش و تربیت مدرسايجاد نظام سطح

 توسعه ارتباط و تعامل با مراکز آموزشی و پژوهشی ورزش بانوان 

 وری ورزش بانوان های کاربردی در ارتقاء بهرهتوسعه آموزش و پژوهش

 المللی ورزشجايگاه بینارتقاء 

 بانوان با رعايت موازين اسالمی

 توسعه مسابقات ورزشی بانوان با رعايت موازين اسالمی 

 گیری از پوشش مطلوب در ورزش بانوانبسترسازی جهت بهره

 ها و مواد مسابقات ورزشی ويژه بانوان توسعه رشته

3 

ارتقاء سهم ورزش 
همگانی در سالمتی 

زندگی و کیفیت 
 مردم

بهبود نگرش عمومی نسبت به 
اهمیت و تأثیرگذاری ورزش 

 همگانی

 برای ترويج ورزش همگانی ای تبلیغات فراگیر رسانه

 های عمومی ورزش همگانی برگزاری همايش

 های ورزش همگانی برگزاری جشنواره

توسعه ورزش در مناطق 
 روستايی و عشايری

 ها و المپیادهای ورزش روستايی و عشايری برگزاری جشنواره

های توسعه و ترويج ورزش
 سنتی، بومی و محلی

 های سنتی، بومی و محلیاحیاء ورزش

مشارکت نهادهای عمومی 
های غیردولتی در اجرای برنامه

 ورزش همگانی

 اصالح نظام مديريت ورزش همگانی 

 کارخانجاتپیگیری اجرای ورزش صبحگاهی در مدارس، 

 پیگیری اجرای ورزش کارکنان دولت، کارگران و .....

های بسیج  نمودن پايگاهنامه همکاری با سازمان بسیج برای فعال   اجرايی نمودن تفاهم
 متنوع ورزش همگانی در طول سالهای در اجرای برنامه

در مستتتاجد،   های ستتتازمان بستتتیج در تبلیغات ورزش همگانی     مندی از ظرفیت  بهره
 هاها و پايگاهحسینیه

 هاساماندهی ورزش محالت با همکاری شهرداری

 های مختلف شهریورزش صبحگاهی، عصرگاهی و شامگاهی در موقعیتتوسعه 

سازی در زمینه توسعه فرهنگ
جانبازان و ورزش همگانی 
 معلولین

 ( ها وکالسهای آموزشی )تربیت مربی ،کالسبند برگزاری دوره

 هامراکز استان های سالمت درشهرها واندازی ايستگاه راه

 اجرای طرح ورزش در منزل

 ورزشی -ها و مسابقات فرهنگیها، جشنوارهبرگزاری همايش

 برگزاری روز ملی پارالمپیک درسطح کشور

 ورزش جانبازان و معلولین ی مورد نیازشتوزيع تجهیزات ورز و طراحی، تولیدتوسعه 

 توسعه ورزش همگانی در مراکز آسايشگاهی
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 اقدام اساسی سیاست راهبرد ردیف

4 
پايدارسازی 

درآمدهای بخش 
 ورزش

های مندی از ظرفیتبهره
بخش خصوصی و بازارهای 

مالی داخلی و خارجی در توسعه 
 ورزش

 مشارکت با بخش خصوصی برای بازسازی و نوسازی اماکن و فضاهای ورزشی 

 های خصوصی طراحی و تدوين نظام چگونگی حمايت از باشگاه

 ای خصوصی سازی ورزش حرفه

 گذاری و مشارکت بخش خصوصیبسترسازی جهت رفع موانع سرمايه

برداری از منابع جديد بهره
 درآمدی جهت توسعه ورزش

 ای و تبلیغاتی پايدار سازی درآمدهای رسانه

 توسعه گردشگری ورزشی 

 توسعه و تجاری سازی صنايع ورزشی 

 حمايت از کارآفرينان بخش ورزش

5 
ارتقاء فرهنگ 

اسالمی در -ايرانی
 های ورزشیمحیط

سازی از طريق فرهنگ
 های جمعیرسانه

 تدوين نظام جامع فرهنگی ورزش کشور 

 نامه اخالق ورزشی استقرار نظام

 استقرار برنامه جامع مبارزه با دوپینگ 

بنیان نمودن دانش 6
 ورزش کشور

های مبتنی نمودن کلیه فعالیت
های بخش ورزش بر يافته

 پژوهشی

 بومی سازی تجارب موفق ساير کشورها در توسعه ورزش

 نامه جامع پژوهشی تدوين و اجرای نظام

 نامه جامع آموزشیتدوين و اجرای نظام

 ها و تجهیزات ورزشی استانداردسازی فعالیت

7 
توسعه تربیت بدنی 

و ورزش 
 آموزیدانش

ارتقاء کیفیت و کمیت اجرای 
 درس تربیت بدنی در مدارس

 بدنی مقاطع مختلف تحصیلیريزی آموزشی و درسی تربیتبرنامه

 بدنی مدارس کشورايجاد نظام نظارت بر اجرای درس تربیت

 کردن سواد حرکتینهادينه 

تقويت نقش و سهم تربیت 
های اوقات بدنی در فعالیت

 فراغت دانش آموزان

آموزان به عنوان مکمل ستتاعت درس های فوق برنامه ورزشتتی دانشتوستتعه فعالیت
 بدنیتربیت

 توسعه و ترويج ورزش همگانی

توانمندسازی و بهسازی نیروی 
انسانی تربیت بدنی و ورزش 

 آموزی کشوردانش 

 آموزیارتقاء سطح علمی و عملی منابع انسانی حوزه تربیت بدنی و ورزش دانش

بهرمندی از ظرفیت علمی مراکز آکادمیک ) بويژه دانشتتگاه فرهنگیان( در ارتقاء علمی 
 بدنی و ورزش دانش آموزیتربیت

توسعه تربیت بدنی  8
 و ورزش دانشجويی

تقويت نقش و سهم ورزش در 
 فعالیت دانشجويان

 های ورزش قهرمانی دانشجويانتوسعه برنامه

 های ورزش همگانی دانشجويانتوسعه برنامه

علمی ورزش  توسعه 9
 قهرمانی

نهادينه کردن تخصص گرايی 
ساالری در فدراسیونو شايسته

 های عملیاتیها و برنامه
 هافدراسیونبرنامه جامع اصالح مقررات انتخاب و انتصاب مسئولین در 

آموزش و بهسازی نیروی 
انسانی متخصص در عرصه 

 های ورزش قهرمانی

 استقرار سامانه آمار و اطالعات نیروی انسانی ورزش

 ارتقاء سطح علمی مربیان 

های آموزشتتی )تربیت مربی، داوری، مديرورزشتتی، کالستتبند( در ورزش برگزاری دوره
 جانبازان و معلولین

 راه اندازی مراکز ورزش قهرمانی کلیه استانها با استفاده از فضاهای موجود
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 اقدام اساسی سیاست راهبرد ردیف

نظام مديريت ايجاد 
استعداديابی )کشف ، پرورش، 

 ارتقاء و...( تأمین منابع مالی

 افزايش ظرفیت بهره برداری از مراکز ورزش قهرمانی

 استقرار نظام علمی استعداديابی

ساماندهی و تدوين الگوی نظام 
مند مربیگری ورزش قهرمانی 
 بويژه مربیگری تیم های ملی

 هدفمند کردن نحوه انتخاب مربیان تیم های ملی

 استقرار نظام مبتنی بردانش و تجربه مربیان ورزش قهرمانی

ايجاد نظام ملی مسابقات 
 ورزشی

 ايجاد الگوی مطلوب برگزاری لیگ ها

 های عملیاتیبرگزاری مسابقات هدفمند در برنامه 

10 
علمی ورزش  توسعه

 ایحرفه

ايجاد بسترهای حقوقی و 
حمايت قانونی در راستای 

 داری حرفه ایتوسعه باشگاه
 ایهای صنفی دست اندرکاران ورزش حرفهتشکیل کانون

توسعه حرفه ای گری در 
 مديريت ورزش کشور

 برنامه آموزش يکپارچه مديران ورزشی

 ایانتخاب يا انتصاب مديران حرفهتدوين مقررات 

11 
توسعه ورزش در 
سطوح پايه در 

 هافدراسیون

اولويت بخشی به برنامه های 
 رده های سنی و پايه

 حمايت از برنامه های رده سنی پايه در فدراسیونها

12 
های توسعه ورزش

باستانی و 
 ایزورخانه

های توسعه و ترويج ورزش
 ایباستانی و زورخانه

 و گسترش ورزشهای باستانی و زورخانه ایاحیا 

تعامل فعال با فدراسیون 
 المللی مربوطهبین

 المللی ورزشهای زورخانه ایحمايت از فدراسیون بین

13 

تقويت نظام عادالنه 
منابع مالی، فیزيکی 

بین  و انسانی
های مختلف رشته

 ورزشی

های تغییر نظام توزيع کمک
 شدهمالی از منطق هزينه ايجاد 
 به منطق هزينه فايده

 اصالح نظام کمک های مالی وزارت به فدراسیونها

 اصالح نظام کمک های مالی وزارت به هیاتها

بازنگری در نظام ارزيابی 
ها ها و هیاتعملکرد فدراسیون

 برای تخصیص منابع
 هااصالح نظام ارزيابی عملکرد فدراسیون

 

 بخش جوانان -

 ردیف راهبردها هاسیاست

هارت    قاء ستتتطح دانش و م نان در حوزه ازدواج و   ارت های جوا

 های قبل، حین و پس از ازدواجخانواده جوانان در قالب آموزش

توانمندسازی جوانان در حوزه ازدواج با تأکید بر ازدواج 

بهنگام، آگاهانه، آسان و پايدار و تحکیم و تعالی نهاد 

 خانواده جوان

1 

 توسعه مراکز مشاوره ازدواج و خانواده جوانحمايت از ايجاد و 

سان و   بهره شنا مندی حداکثری و مطلوب جوانان از خدمات روان

 مشاورين فعال در حوزه ازدواج و خانواده جوان

توانمندسازی روانشناسان و مشاورين فعال در حوزه 

 ازدواج و خانواده جوان
2 
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 ردیف راهبردها هاسیاست

باورهای دينی، ملی و قومی در     حوزه ازدواج و تعمیق و تقويت 

 نهاد خانواده در بین جوانان

فرهنگ سازی در حوزه ازدواج و خانواده جوان با تأکید 

 های اسالمی و حفظ آداب و سنن ملیبر آموزه
3 

ها و امکانات بهینه ستتازی امکانات موجود و افزايش زيرستتاخت

بسترسازی در حوزه اوقات فراغت جوانان با رويکرد  فراغتی

 هامطلوب از ظرفیتگیری بهره
4 

 توانمندسازی ساختارهای اجرايی مرتبط با اوقات فراغت جوانان

 اصالح نگرش و فرهنگ سازی در حوزه اوقات فراغت جوانان

فرهنگ سازی با رويکرد تقاضامحوری و استمرار، 

های فراغتی پويايی و پیوستگی در اجرای برنامه

 جوانان

5 

 6 غنی سازی اوقات فراغت جوانان فراغتی جوانان هایتوسعه کمی و کیفی برنامه

سب با وضعیت هر      تعیین اهداف مشارکت اجتماعی جوانان متنا

 های کشوريک از استان

 7 های مردم نهاد جوانانرشد کمی سازمان
 ترغیب و تشويق جوانان فعال اجتماعی برای متشکل شدن

یت     نات و ظرف کا خت افزاری و    فراهم آوردن ام نرم های ستتت

 افزاری

 های هدففرهنگ سازی و آگاهی بخشی به گروه

های مردم نهاد   دانش افزايی و ارتقا مهارت اعضتتتاء ستتتازمان    

 جوانان

های مردم نهاد جوانان با رويکرد توانمندسازی سازمان

 نهادسازی و ظرفیت سازی
8 

افزايی فعتتالیتتت افزايش اعتمتتاد بتته نفس، خودبتتاوری و هم   

 های جوانانسمن

های جوانان در   افزايش توان تأثیرگذاری و ايفای نقش ستتتمن   

 سازیفرايند تصمیم

 زنان و خانواده -ج-3

 بررسی عملکرد گذشته و تبیین وضع موجود  -1 -ج-3

های چهارم و پنجم توسعه و البته مبتنی بر يک برنامه بلند مدت يعنی سند تا کنون در قالب برنامه 1384 از سال    

چشم انداز بیست ساله ، بر استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان و همچنین تقويت بنیان خانواده و ارتقاء جايگاه و 

 های سیاسی و اجتماعی توجه خاصی شده است.ها و هم در صحنهنقش زنان هم در سطح خانواده

های عملیاتی رفع خشونت علیه در اين راستا اقداماتی همچون تدوين برنامه جامع توسعه مشارکت زنان ، طرح

های بانوان ، بهبود شرايط کسب و کار، سالمت و غنی سازی اوقات فراغت زنان ، گسترش نهادهای مدنی و تشکل

خانگی و اصالح مقررات تأمین اجتماعی برای زنان بويژه زنان سرپرست خانوار و زنان  زنان ، ساماندهی مشاغل
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های بسیار خوبی برداشته شده است. با اين وجود عمدتا به دلیل گستردگی مباحث اين حوزه، صرفنظر بدسرپرست گام

شده گیری عايد نالزم ، نتايج چشم هایاز ارائه راهکارهای قانونی و قابل اجرا، عدم تأمین مالی مناسب و پوشش هزينه

 است. 

 خانواده -

های جمعیتی و سیر تغییرات آن در دهه های اخیر از مباحث مهم در بررسی مسائل حوزه زنان و توجه به ويژگی

 4879312، معادل  1390نتايج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالبراساس  جمعیت استان اصفهان،خانواده است. 

افزايش داشته است. نفر  320056، بالغ بر1385در مقايسه با سال درصد   37/1با متوسط رشد ساالنه نفر بوده که 

 2580853نفر بوده که از اين تعداد  5085896برابر با  1393که  جمعیت استان در سال  دهدمیبرآوردها نشان 

ان تشکیل داده اند . همچنین از اين تعداد درصد ( را زن 3/49معادل نفر) 2505043درصد( را مردان و  7/50معادل نفر)

 درصد در مناطق روستايی ساکن هستند . 8/13درصد در مناطق شهری و  2/86

درصد به  51/1جمعیت استان از ساالنه های ذاتی و حیاتی جمعیت، کاهش نرخ رشد توجه به متغیرها و مؤلفه با

رغم افزايش جمعیت واقع در علی دهدمیها نشان بررسی بوده است. وقايع جمعیتی  استانترين از مهمدرصد  37/1

زان میهمچنین ارتقاء و  ین باال بین جوانانسنتمايل به ازدواج در به سبب افزايش ی طی دهه اخیر، سنین جوان

ای ه گونه، بادامه يافتهها طی اين سال، روند نزولی نرخ باروری بر خانوارها فشارهای اقتصادیسنگینی  و تحصیالت

کاهش مستمر باروری در دو دهه اخیر منجر به تغییر در ساختار سنی جمعیت شده و هرم سنی جمعیت به تدريج از که 

 قرار گرفته است.  میانسالجمعیتی جوان در مسیر جمعیت 

شتر ، ازکل زنان ده ساله و بی1375-85های نفوس و مسکن طی ده ساله بر اساس نتايج ثبتی سرشماری     

درصد بدون همسر در اثر طالق  4/0درصد بدون همسر در اثر فوت همسر ،  3/6درصد دارای همسر ،  56استان 

درصد نیز هرگزازدواج نکرده بودند. که به مرور سهم زنان دارای همسر و بدون همسر در اثر فوت همسر وطالق  8/36و

نیز روند  1385-90های کاسته شده است . طی سال اندکی افزايش و در مقابل از سهم زنان هرگز ازدواج نکرده

افزايشی درصد زنان همسردار وبدون همسر در اثر فوت همسر و طالق ادامه داشته و بلعکس درصد زنان هرگزازدواج 

 نکرده با کاهش روبه رو بوده است. اين تغییرات می تواند به نوعی ناشی از تحوالت ساختار سنی جمعیت نیز باشد.

مورد بوده  39066 ، برابر1393های ثبت شده در سال تعداد ازدواج استان ، سازمان ثبت احوالثبتی آمار براساس 

يک سیر از  1380تا اواخر دهه  70از دهه  دهد آمار ازدواجنشان می 90تا  70مقايسه تعداد وقايع ازدواج از دهه  .است

در  .ورد گزارش شده( و بعد از آن رو به کاهش گذاشته استم 54890ها تعداد ازدواج1387برخوردار بوده)سال صعودی 

 رصد2/4، 1391مورد بوده که نسبت به سال 9006 برابرنیز  1393 تعداد طالق ثبت شده درسالکنار اين موضوع ، 

لذا بر اساس اين اطالعات، شاخص نسبت داشته است.  درصد افزايش 1/48 ،1385کاهش يافته و نسبت به سال 
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درصد رسیده  1/23به  1393درصد بوده که  اين شاخص در سال  84/12برابر  1385زدواج در استان در سال طالق به ا

های ، درصد رشد ساالنه تعداد طالق1375-85و همچنین دهه  1365 -75طی دهه  دهدمیها نشان است. البته روند

های استان از عد نرخ رشد ساالنه تعداد طالقبه ب 1385های استان از میانگین کل کشور بیشتر بوده، ولیکن طی سال

 باشد. تر میمیانگین کشور پايین

 ازدواج و طالق ثبت شده در نقاط شهری و روستایی(. 12 -3جدول)

 سال
 نقاط روستایی نقاط شهری جمع

 طالق ازدواج طالق ازدواج طالق ازدواج

1375 34286 2285 26075 1757 8211 528 

1380 39807 3304 34753 2878 5054 426 

1385 47341 6079 43499 5670 3842 409 

1389 51353 7867 48650 7187 2703 680 

1390 50606 8355 48036 7643 2570 712 

1391 46950 9399 44876 9215 2074 184 

1392 43720 8196 41568 8015 2152 181 

1393 39066 9006 37359 8787 1707 219 
 

 اداره کل ثبت احوال استان -مأخذ

 آموزش -

بردن رشد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جوامع نقش کلیدی  باال ی مطمئن درابزارآموزش همواره به عنوان     

 ویگیری هر چه مؤثرتر از نیروری و بهرهتجهیز نیروی انسانی، بهره دارد. کیفیت عملکرد و حل مشکالت مديريت ها،

است. آموزش در هر زمینه نه تنها به نظامی  هر درآموزش ريزی اصولی برایبرنامه يک همه نیازمند انسانی همه و

تر کند بلکه باعث پیوستگی و انسجام هر چه بیشارتقای رشد شخصیتی، اجتماعی و فرهنگی جوامع کمک بسیار می

 سازد.غايی رهنمون می عالی و را به سوی يک هدف انافراد يک جامعه به يکديگر شده و آن

ساله و باالتر استان اصفهان  6بر اساس نتايج سرشماری عمومی نفوس و مسکن از کل جمعیت  1390در سال 

اند. زنان باسواد در کل استان طی آن سال درصد با سواد بوده 88نفر يعنی  3906501نفر بوده،  4450808که بالغ بر 

و  91ای که نرخ عمومی باسوادی در جامعه مردان اند به گونهوادان را تشکیل دادهدرصد با س 52درصد و مردان  48

درصد دارای سطح  3/25ساله و باالتر استان اصفهان ،  6درصد بوده است. از کل جمعیت زنان با سواد  85در زنان 



   123/فرهنگ و هنر، ورزش و جوانان، زنان و خانواده

 

 

سطح تحصیالت متوسطه درصد دارای  6/31درصد دارای سطح تحصیالت راهنمايی، حدود  4/18تحصیالت ابتدايی، 

ساله و باالتر نیز  6درصد از جمعیت زنان باسواد  5/3باشند. همچنین درصد دارای سطح تحصیالت عالی می 2/21و 

درصد زنان  88اند. آمارها همچنان گويای اين مطلب است که دارای سطح تحصیالت سوادآموزی بزرگساالن بوده

درصد در مناطق روستايی استان ساکن هستند و از لحاظ پوشش  12ی فقط باسواد در مناطق شهری استان و مابقی يعن

تحصیلی نیز بويژه در مقطع آموزش متوسطه، میزان پوشش تحصیلی دختران و زنان ساکن در مناطق روستايی به 

اند تهداش ها و مقاطع مختلف ارقام متفاوتی راها اگرچه در پايهباشد. اين شاخصمراتب پايین تر از مناطق شهری می

در برخورداری از خدمات آموزشی  ولیکن در مجموع بیانگر شرايط موجود نظام آموزش و پرورش استان در وجود شکاف

 بین دختران و پسران و همچنین مناطق شهری و غیر شهری استان است.

 

درهرهزار  1375-90های تفکیک مناطق طی سال آموختگان زن استان اصفهان بهمیزان دانش(. 1 -3نمودار)

ساله و بیشتر 6نفرجمعیت باسواد   

 1375-90شده بر اساس نتايج سرشماری عمومی نفوس و مسکن  ماخذ: محاسبه*

در بخش آموزش عالی بر اساس نتايج سرشماری همان سال و همچنین آمار و اطالعات سازمان سنجش و 

درصدی شاغلین به تحصیل دانشجويان استان اصفهان به کل دانشجويان  7 آموزش کشور با عنايت به سهم حدود

ها و موسسات آموزش عالی گان دانشگاهکشور به عنوان رتبه دوم بعد از استان تهران ، نسبت جنسی بین دانش آموخته

ه است. يباً برابر بودها و مراکز آموزش عالی استان تقراز مجموع باسوادان و همچنین در بین پذيرفته شدگان دانشگاه

از هر هزار نفر زن  1390تا  1375های نکته قابل تامل در اين خصوص اينست که بر اساس اطالعات موجود طی سال

گان و دانشجويان زن افزوده شده سال و باالتر ساکن در استان اصفهان به سرعت بر تعداد دانش آموخته 6با سواد 
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ها رشدی چندين برابری داشته و استان اصفهان در مقايسه با کل کشور، ن سالای که نرخ مذکور طی آاست به گونه

 .دهدمیوضعیت بهتری را نشان 

 مشارکت اقتصادی  -

      از نظر مفهومی نرخ مشارکت اقتصادی عبارتست از:

و  تندهس (يعنی شاغل يا بیکار)دهد، چند درصد از جمعیت در سن کار، فعالنرخ مشارکت اقتصادی نشان می"

 "ساله و بیشتر 10عبارتست از درصد جمعیت فعال )شاغل و بیکار( به جمعیت 

در استان اصفهان، بیانگر اين مطلب است  1393لغايت  84های بررسی روند نرخ مشارکت اقتصادی طی سال     

درصد  1/65ه ب 84درصد در سال  7/64درصدی بوده و از  4/0های مذکور دارای رشد که نرخ مشارکت مردان در سال

درصدی  1/5های مذکور با  کاهش رسیده است ، اين در حالیست که اين نرخ در بین زنان در طی سال 1393در سال 

 رسیده است.  93درصد در سال  1/15به  84درصد در سال  2/20مواجه بوده، بطوری که از 

ر مناطق انگر آنست که اين نرخ دمقايسه نرخ مشارکت اقتصادی به تفکیک مناطق شهری و روستايی استان، بی

درصد  2/2درصد با حدود  7/41درصدی نسبت به سال قبل و در مناطق روستايی   7/0درصد با افزايش  41شهری 

 کاهش نسبت به سال قبل بوده است.

که نرخ بیکاری مردان در سال  دهدمی، نشان  93لغايت  84های روند نرخ بیکاری در استان اصفهان طی سال

رسیده است. اين درحالیست  93درصد در سال  9/9درصد بوده است که با يک کاهش نامحسوس به  10در حدود  84

 93درصد در سال  2/23به  84درصد در سال  20که اين نرخ در بین زنان با افزايش چند درصدی مواجه شده و از 

ها تأيید ری آنان را در طی اين سالرسیده است، که موضوع  کاهش نرخ مشارکت در بین زنان افزايش نرخ بیکا

 کند.می

بر اساس نتايج طرح آماری ، نیروی کار مرکز آمار ايران ، نرخ بیکاری استان در مناطق شهری استان در حدود 

درصدی برخوردار بوده است. اين در حالیست  3/1درصد گزارش شده است که نسبت به فصل سال قبل از افزايش  15

درصدی اين نرخ نسبت به فصل  2/2درصد بوده که شاهد کاهش  2/5مناطق روستايی در حدود  که نرخ بیکاری  در

 مشابه سال قبل هستیم.

درصد بوده  7/26درصد و در بین زنان  4/10در حدود  94از ديگر سوی، نرخ بیکاری استان در مردان در بهار 

 8/1درصدی در مردان و  6/0ب با رشدی حدود به ترتی 93است که اين نرخ در مقايسه با فصل مشابه آن در سال 

 درصد در بین زنان مواجه شده است. 
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اين در  .ولی پايین تر از متوسط کشوری استهای اخیر افزايش اندکی داشته است نرخ مشارکت زنان طی سال

 افزايش يافته است.  حالی است که نرخ اشتغال به میزان قابل توجهی کاهش ونرخ بیکاری نیز

 اجتماعی تأمین -

اعی ی اجتمهای مهم توسعهمندی از مزايای آن يکی از شاخصپوشش و جامعیت تأمین اجتماعی و کیفیت بهره

ی مدرن است. اگرچه در جوامع سنتی اشکال مختلف حمايت شود. تأمین اجتماعی يکی از الزامات جامعهمحسوب می

باشد. زنان به لحاظ ی مدرن میاز ضروريات جامعهو مساعدت اجتماعی وجود دارد ولی تأمین اجتماعی برخاسته 

های زيستی و شرايط فرهنگی و اجتماعی خاص، بیش از مردان نیازمند تأمین اجتماعی هستند. اين درحالی ويژگی

های فرهنگی جامعه و اين قشر از جامعه به دلیل شرايط معموال نابرابر در بازار کار و همچنین محدوديت که است

 مندی از مزايای تأمین اجتماعی دارند. مجال کمتری برای حضور رسمی در اقتصاد و بهره ،ای اجتماعیهمسئولیت

مندی از خدمات تأمین اجتماعی برای زنان در استان اصفهان بسیار میزان بهره ،طبق آمار و اطالعات موجود

ای )شامل نفر برخوردار از خدمات بیمه 1096هزار زن استان  در هر ده 1390باشد. در سال اندک و کمتر از مردان می

ای، يک ششم نرخ اند که اين وضعیت از لحاظ مقايسهبیمه شده اصلی، اختیاری، اجباری، خاص و توافقی( بوده

باشد. به عبارت ديگر وضعیت بیمه و تأمین اجتماعی زنان در استان برخورداری مردان استان از خدمات مذکور می

تر از مردان بوده است.علی رغم اينکه سهم زنان از بیمه شدگان اصلی سازمان تأمین اجتماعی طلوباصفهان بسیار نام

های اخیر تعداد باشد اما براساس آمار و اطالعات اداره کل تأمین اجتماعی استان طی سالدر مقابل مردان اندک می

هزار نفر با میانگین رشد  2854مستمری بگیران از های تأمین اجتماعی اعم از اصلی ، تبعی و افراد تحت پوشش بیمه

هزار نفر  افزايش يافته است، البته با اين توضیح که روند افزايشی سهم زنان به نسبت مردان  3154درصدی به  5

های آسیبباشد.الزم به توضیح اينکه، بررسی جامع موضوع رفاه و تأمین اجتماعی و توانمند سازی گروهاندکی بهتر می

بینی شده با همین عنوان، ذيل ساختار تدوين برنامه ششم استان انجام شده که در بخش ذير در شورای خاص پیشپ

 شود.به همین قدر بسنده می

 بهداشت و سالمت -

های ثابت بیمارستانی، مراکز بهداشتی و درمانی در مناطق شهری و های فعال، تختآمار تعداد بیمارستان بررسی

ای و تعداد کارکنان شاغل در اين مراکز های تشخیص طبی، موسسات تشخیص درمانی هستهشگاهروستايی، آزماي

، رو به  1390های درمانی طی سال وضعیت استان اصفهان از نظر تعدد مراکز و تسهیالت بهداشتی و دهدمینشان 

ت که ين واقعیت ناخوشايند اسرشد و بهبود بوده است . نکته قابل تامل در تحلیل وضعیت موجود اين بخش گويای ا

نین )سبا( و همچقالب برنامه سالمت بانوان ايرانیعلی رغم جهت گیری مديريتی بخش سالمت کشور و استان در 
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لیکن سهم بانوان به نسبت کل مراجعان مراکز بهداشتی و  ساالن وتمرکز بر جمعیت گروه هدف برنامه سالمت میان

خاص و شايع اين قشر، روندی سینوسی و حتی کاهنده در سالهای اخیر داشته  هایدرمانی البته در خصوص بیماری

 است .

ساله به تفکیک ده علت اصلی مرگ نشان  60تا  30میر زنان و مردان  از طرف ديگر تحلیل میزان مرگ و

طر وامل خهای قلبی و عروقی است که اهمیت شناخت عاولین علت فوت مردان و زنان کشور ناشی از بیماری دهدمی

کند و اما به عنوان دومین علت فوت همانقدر که مردان از ابتال به اين نوع بیماری و طبیعتا کنترل آنها را گوشزد می

به  توان نسبتی ناگواری که نمیروند. پديدهها از دست میبازند، زنان به خاطر ابتال به انواع سرطانحوادث جان می

 اعتنا بود آن بی

متوسط طول عمر در يک جامعه  دهدمیهای مهم آماری است که نشان ی يکی ديگر از شاخصامید به زندگ

تواند توقع حیات داشته باشد. هر چه شرايط چقدر است و يا به عبارت ديگر هر عضوی از آن جامعه چند سال می

بررسی  .يافت ی افزايش خواهدهای انسانی و اجتماعی بهبود يابد امید به زندگهای سرمايهبهداشتی و درمانی و شاخص

در  دهدمیهای عمومی نفوس و مسکن نشان اساس نتايج سرشماری شاخص امید به زندگی در استان اصفهان بر

افزايش يافته است ، اين روند  1390سال در   6/73به  1375سال در سال  7/66جامعه مردان استان اين شاخص از 

جدول زير  .دهدمیافزايش نشان  1390در سال  7/75به  1375سال در  70ز البته با شیب بیشتری برای زنان نیز ا

ی سالمت مادران براساس  مستندات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در قالب هفت های برنامهاهم اهداف و شاخص

گی ددر زمینه سالمت و ارتقاء کیفیت زن .دهدمیموضوع و وضعیت استان در سطح کشور را طی دهه گذشته نشان 

بینی شده با همین عنوان، ذيل ساختار تدوين برنامه ششم استان انجام نیز، بررسی جامع موضوع در شورای خاص پیش

 شود.  شده که در بخش به همین قدر بسنده می
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 1392 -سال استان اصفهان به تفکیک ده علت اول مرگ  60تا  30میزان مرگ زنان و مردان(. 2 -3)نمودار
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پزشکی اصفهان در مقایسه  های برنامه سالمت مادران دانشگاه علوماهداف بلند مدت وشاخص(. 13 -3)جدول

 با کشور

 موضوع ردیف
اصفهان سال 

1384 

کشور سال 

1384 

رتبه در 

 کشور

اصفهان 

 1390سال 

 1394سال اصفهان 

 شاخص هدف

1 

کاهش نسبت مرگ مادران بر اثر 

عوارض بارداری وزايمان )درصد 

 هزار(

6/24 24 - 
2/20 (1391) 

 5/19کشور 
- 

2 
افزايش پوشش مراقبت قبل از 

 بارداری
8/22 4/18 6 9/52 50 

3 
افزايش پوشش مراقبت دوران 

 بارداری )درصد(
7/97 3/94 5 6/99 98 

4 
زايمان ايمن افزايش پوشش 

 )درصد(
6/99 7/98 2 8/99 100 

5 
افزايش پوشش مراقبت های پس 

 از زايمان )حداقل دو بار ()درصد(
6/93 1/87 9 9/94 98 

6 
افزايش پوشش زايمان بدون درد 

 دارويی وغیر دارويی
9/1 9/ 8 9/7 50 

 40 9/62 2 3/42 2/58 کاهش میزان سزارين )درصد ( 7
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 هاتنگناها و چالش  -2 -ج-3

  آسیب ديدهعدم حمايت کافی از خانواده های در معرض آسیب و 

 گیری مناسب از مستندات موجودهای کاربردی در حوزه زنان و خانواده وعدم بهرهضعف مطالعات و پژوهش 

 جهت ارزيابی و  نان و خانواده در استافقدان ضمانت اجرايی برای تثبیت و تقويت جايگاه نظارتی دفاتر امور بانو

 ها در حوزه زنان و خانوادهها و بخشنظارت فعال بر ساير ارگان

  نبود بانک جامع اطالعات و آمار در حوزه مسائل فرهنگی زنان وخانواده و عدم ارتباط مناسب با فعاالن فرهنگی 

 های فرهنگی صورت گرفته در حوزه زنان و خانواده با ذائقه مخاطبان جامعه باتوجه ها و فعالیتعدم تطابق برنامه

 به پیشرفت و نوآوری در ابزارهای فرهنگی 

  قبل ، حین و بعد از ازدواج ويژه اقشار مختلف با هدف کاهش آمار طالقهای کافی، کمبود آموزش 

  مناسب برای دانش آموختگان زن مراکز آموزش عالی  های شغلی نسبینبود فرصت 

  کمبود فضاهای ورزشی و تفريحی ويژه برای زنان و دختران جوان 

 ی در های فرهنگی تبلیغهای بازدارنده و محدوديت زا برای مقابله با باورهای نادرست نسبت به روشغلبه شیوه

 زنان  حوزه

  ر معرض آسیبهای دای خاص برای خانوادهضعف پوشش بیمه 

  های زندگی در خانواده و عدم شناخت کامل زوجین از افزايش رو به رشد آسیب های ناشی از ضعف مهارت

 های شرعی و قانونی خود حقوق و مسئولیت

  روند رو به رشد سالخوردگی و تمايل به کوچک شدن بعد خانوار بین خانواده های جديد 

  و به رشد افزايش نرخ طالق خصوصاً طالق عاطفیباال رفتن سن ازدواج دختران و روند ر 

  های جدی بنیان خانواده افزايش آسیب های اجتماعی به خصوص اعتیاد و طالق و تهديد 

  ايش ای و افزآوری اطالعات و تبلیغات سوء در شبکه های ماهوارهبروز آسیب های نوپديد حاصل از گسترش فن

 دسرپرست و عدم وجود پوشش کامل امنیت اجتماعی، اقتصادی شمار زنان سرپرست خانوار و خانوارهای ب

   تهاجم فرهنگی، تغییر سبک زندگی و الگو گیری از ايده های فرهنگ غرب و تأثیرات منفی آن بر نگرش و

 انتظارات زنان از زندگی زناشويی و خانوادگی

   عدم پوشش حمايتی کافی  برای مددجويان زن بازتوان شده 

  رايط جذب و بکارگیری زنان فرهیخته، توانمند و کارآمد در مناصب مديريتی استان و وجود نامناسب بودن ش

 .هابرخی ديدگاههای جنسیتی در تصمیم گیری
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 برنامه راهبردی زنان و خانواده -3 -ج-3

 اهداف کلی و راهبردها -

 راهبرد هدف کلی ردیف

 انوادهخ تسهیل، تحکیم و تقويت بنیان 1

بهبود ساختارهای حاکمیتی پشتیبان از تشکیل، گسترش، تحکیم و تعالی  -
 خانواده 

های اعضای خانواده با رويکرد جامع تشکیل، ها و مهارتتوسعه آگاهی -
 گسترش، تحکیم و تعالی خانواده 

ديده برای پیگیری و حل های در معرض آسیب و آسیبحمايت از خانواده -
 لزل شدن خانوادهمشکالت مرتبط با متز

 افزايش سطح باسوادی زنان 2
بستر سازی و نهادينه سازی ارتقاء کمی و کیفی آموزش زنان با تاکید بر مناطق  -

 محروم

 های شغلی زنان افزايش فرصت 3

های عادالنه حضور های نهادی و قانونی الزم برای ايجاد فرصتارتقا زمینه -
 های اشتغال فعال زنان در عرصه

های الزم برای اشتغال و کارآفرينی زنان با تاکید ها و ارتقا زمینهبهبود حمايت -
کرده و صاحب مهارت و خودتأمین و زنان سرپرست خانوار، بر دختران تحصیل

 ازمند بويژه در مناطق محرومآسیب ديده و نی

4 
 افزايش سهم زنان از

 نظام جامع تامین اجتماعی
زنان سرپرست خانوار و های تامین اجتماعی با تاکید بر بیمه ارتقا هدفمند -

 دار و زنان شاغلهای آسیب ديده و نیازمند، زنان روستايی و زنان خانهخانواده

5 
 ارتقاء سطح سالمت و بهداشت

 باروری زنانو 

 اب متناسب خانواده و زنان سالمت فراگیر و جامع باکیفیت، خدماتتأمین  -
 سازی،فرهنگ سازی،ای آگاهمنطقه شغلی، های،ويژگی و نیازها ها،تياولو

 ود،خ سالمت تأمین در زنان گیریتصمیم و محورینقش از حمايت و سازینهادينه
 جامعه و خانواده

 ؤثرمبین بخشی  هماهنگی و اقتصادی و اجتماعی فرهنگی، علمی، سطح ارتقاء -
 خانواده و زنان سالمت بر

6 
تقويت جايگاه و نقش زنان در عرصه

 های اجتماعی و فرهنگی

 مردم هایسازمان و مردمی هایتشکل انواع یریگشکل از تيحما و لیتسه -
 خانواده و زن حوزه در نهاد

 یاجراي و فکری نقش ايفای منظور به مردمی هایتشکل هایتوانايی ارتقاء -
 خانواده و زنان امور با مرتبط

 حوزه در نظام اهداف چارچوب در نهادمردم یسازمانها یهاتیفعال یدهجهت -
 خانواده و انزن

 ادنه مردم یهاسازمان نیب یسازشبکه و دولتی بخش با تعامالت تقويت -
 مرتبط
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 اهداف کمی  -

 پیش بینی اهداف کمی 

 هدف کلی موضوع ردیف

وضعیت  هدف کمی
در پایان 

سال 
1393 

 سالهای برنامه ششم

 واحد عنوان
سال 

 اول

سال 

 دوم

سال 

 سوم

سال 

 چهارم

سال 

 پنجم

 خانواده 1
تسهیل، تحکیم و 
 تقويت بنیان خانواده

 9/5 6/5 3/5 5 7/4 4/4 درصد نرخ ازدواج به طالق

 آموزش 2
افزايش سطح 
 باسوادی زنان

میزان باسوادی زنان 
ساله و 6در جمعیت 

 باالتر

درصد زنان باسواد در 
ساله  6جمعیت زنان 
 و بیشتر

 1390سال 
8/84 

85 3/85 5/85 8/85 86 

میزان باسوادی زنان 
ساله و 6در جمعیت 

باالتر در نقاط 
 روستايی

درصد زنان باسواد 
روستايی در جمعیت 

ساله و بیشتر  6زنان 
 روستايی

 1390سال 

9/67 
1/68 4/68 6/68 9/68 2/69 

3 
مشارکت 
 اقتصادی

های افزايش فرصت
 شغلی زنان متناسب

نرخ مشارکت 
 اقتصادی زنان

درصد زنان فعال در 
ساله 10جمعیت زنان 
 و باالتر

8/14 3/15 8/15 3/16 9/16 4/17 

 نرخ اشتغال زنان

درصد زنان شاغل به 
کل جمعیت فعال 

 باالترساله و 10زنان 
76 4/76 8/76 2/77 6/77 78 

 نرخ بیکاری زنان
درصد زنان در 

جمعیت زنان فعال 
 ساله و باالتر10زنان 

1/20 20 7/19 3/19 9/18 5/18 

 تامین اجتماعی 4
افزايش سهم زنان 
از نظام جامع تامین 

 اجتماعی

ضريب پوشش بیمه 
ای جمعیت زنان 
فعال بیمه شده در 

سازمان تأمین 
 اجتماعی

درصد زنان فعال بیمه 
شده در کل جمعیت 

 فعال زنان
8/43 47 50 7/53 4/57 60 

ضريب نفوذ بیمه 
 اجباری زنان

درصد زنان بیمه شده 
اجباری در جمعیت 
زنان شاغل مزد و 

 حقوق بگیر

4/32 6/35 2/39 1/43 4/47 50 

5 
بهداشت و 

 سالمت

ارتقاء سطح سالمت 
و بهداشت و باروری 

 زنان

 امید به زندگی زنان
متوسط طول عمر 

 مورد انتظار
 1390سال 
7/75 

8/75 76 2/76 4/75 76 

 میزان باروری کل

میانگین تعداد 
فرزندان در طول 

 دوران باروری

 1390سال 
7/1 

9/1 9/1 2 2 1/2 
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 هدف کلی موضوع ردیف

وضعیت  هدف کمی
در پایان 

سال 
1393 

 سالهای برنامه ششم

 واحد عنوان
سال 

 اول

سال 

 دوم

سال 

 سوم

سال 

 چهارم

سال 

 پنجم

6 
های سازمان

 مردم نهاد

تقويت جايگاه و 
نقش زنان در 
عرصه های 

 اجتماعی و فرهنگی

های مردم سازمان 
نهاد مرتبط با حوزه 

 زنان و خانواده

تعداد سازمانهای 
 مردم نهاد

220 225 235 245 257 270 

 ها و اقدامات اساسیراهبردها و سیاست -4 -ج-3

 اقدام اساسی سیاست راهبرد ردیف

1 

بهبود ساختارهای حاکمیتی  -
پشتیبان از تشکیل، گسترش، 

 تحکیم و تعالی خانواده 
توسعه  آگاهی ها و مهارت -

های اعضای خانواده با رويکرد 
جامع تشکیل، گسترش، تحکیم 

 و تعالی خانواده 
های در حمايت از خانواده -

 ديده برایمعرض آسیب و آسیب
پیگیری و حل مشکالت مرتبط 

 خانواده با متزلزل شدن 
 
 
 
 

فرهنگ سازی و ارتقاء سطح آگاهی های  جامعه  -
نسبت به جايگاه، نقش و کارکردهای خانواده و لزوم 

 حفظ آن
مند در ظرفیت سازی برای ايجاد رويکرد نظام -

ها بمنظور تحکیم و ها و سیاستگذاریريزیبرنامه
 تقويت خانواده

 تشويق و ترغیب جوانان به ازدواج و فرزندآوری -
 برای توانمندسازی و شناسايی نظام توسعه -

 معرض در هایخانواده از آسیب رفع و پیشگیری
 فروپاشی

 مرتبط قضايی هایرويه و حقوقی نظام اصالح -
 خانواده تعالی و تحکیم تشکیل، با
توانمندسازی و تقويت بنیه اقتصادی خانواده ها  -

مندی کلیه خانوارهای ايرانی از پوشش نظام و بهره
 تأمین اجتماعیجامع 

 اقتصادی و اجتماعی هایزيرساخت تقويت -
 خانواده گسترش و تعالی تحکیم، تشکیل، با مرتبط

 راهبری و پايش گذاری،سیاست نظام تقويت -
 نظام کالن سطح در خانواده

 
 
 
 
 
 

سازی زوجین در خصوص حقوق و تکالیف آگاه -
 يکديگر

ای در حل مشکالت های مقابلهارتقاء مهارت -
 و تحکیم و تعالی آن خانواده

 توسعه و  ايجاد مراکز مشاوره خانواده -
 ارائه آموزش های پیش و پس از ازدواج -
 فعر و پیشگیری برای موثر مداخالت توسعه -

 فروپاشی  معرض در هایخانواده از آسیب
 ایهدستگاه کلیه هماهنگی و همگرايی بین -

 عهتوس برای اجتماعی و آموزشی فرهنگی، مرتبط
 مردان و زنان هایمهارت و هاآگاهی

های جوان ارايه تسهیالت ارزان قیمت به زوج -
 و خانواده های نیازمند

گذاری کار خانگی زنان و بیمه زنان خانهارزش -
 ای و تمکن مالیدار فاقد پوشش بیمه

ارائه تسهیالت اعطايی مسکن به زنان  -
سرپرست خانوار با اولويت مناطق کمتر توسعه 

 يافته
از جمله زنان زنان اقشار خاص  توانمندسازی -

سرپرست خانوار، بدسرپرست، معلول، زنان در 
 ريمناطق کمتر توسعه يافته، روستايی و عشا
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 اقدام اساسی سیاست راهبرد ردیف

2 
بستر سازی و نهادينه سازی  -

ارتقاء کمی و کیفی آموزش زنان 
 بويژه در مناطق محروم

مندی تحقق عدالت جنسیتی در دسترسی و بهره -
 از آموزش و پرورش

پوشش تحصیلی دختران با اولويت افزايش  -
 مناطق محروم، عشاير و کمتر توسعه يافته

 دختران الزم التعلیم و زنان بازمانده از تحصیل
های تحصیلی به توسعه طرح اعطای مشوق -

های محروم و کمتر برخوردار دارای دانشخانواده
 آموز دختر

ارتقاء کمی و کیفی مراکز و خدمات آموزشی  -
 بويژه در مناطق محروم و کمتر برخورداردختران 

های عمومی نسبت به ارتقاء سطح آگاهی -
 ضرورت تحصیل دختران و زنان

 ريزی آموزشی جنسیت محوربرنامه -
اصالح و بازنگری قوانین به منظور تأمین  -

آموزش رايگان و اجباری تا پايان دوره متوسطه 
 برای کلیه افراد الزم التعلیم، فاقد تابعیت، فاقد

 اوراق هويت و اسناد اقامتی
توسعه کمی و کیفی مدارس و مراکز آموزشی  -

شبانه روزی در مناطق محروم و کمتر برخوردار 
 به ويژه مناطق روستايی و عشايری

3 

های نهادی و ارتقا زمینه -
قانونی الزم برای ايجاد 

های عادالنه حضور فعال فرصت
 های اشتغال زنان در عرصه

ارتقا  ها وبهبود حمايت -
های الزم برای اشتغال و زمینه

کارآفرينی زنان با تاکید بر 
کرده و صاحب دختران تحصیل

مهارت و کارآفرين و زنان 
سرپرست خانوار، آسیب ديده و 

 نیازمند بويژه در مناطق محروم

های قانونی الزم برای بهبود وضعیت ايجاد زمینه -
 کاری زنان شاغل 

گیری نهادهای شکلساماندهی و حمايت از  -
ای خاص های حرفهحمايتی، مجامع و شبکه

معیشت و اشتغال و کارآفرينی زنان با تاکید بر 
 نهادهای مردمتوسعه سازمان

گذاری هايی قانونی برای ارزشايجاد مکانیزم -
دار و ايجاد زمینه برای ارتقاء هويت و کار زنان خانه

 هاتامین اجتماعی آن
رآفرينی برای زنان و دختران ايجاد زمینه های کا -

 کرده صاحب ايده، مهارت و تحصیل
حمايت و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار و  -

های آسیب ديده و نیازمند در انجام خانواده
 های اقتصادی و تامین  معیشتفعالیت

جذب سرمايه های پراکنده بخش خصوصی،  -
  تخصص ها و مهارت های زنان و تشکیل تعاونی

توانمندسازی زنان روستايی و عشاير  حمايت و -
برای تامین معیشت و فعالیت اقتصادی مبتنی بر 

 ایهای منطقهها و مزيتقابلیت
ه و کردهای زنان و دختران تحصیلارتقا توانايی -

های اقتصادی صاحب مهارت برای حضور در عرصه
 و ايفای نقش فعال در جامعه

ی بازنگری و تعديل خط مشی ها و برنامه ها -
کالن اقتصادی با رويکرد مشارکت کامل و متعادل 

 زنان 

رفع سهمیه بندی استخدامی زنان و رعايت  -
تعادل جنسیتی در بازار کار و تبديل وضعیت 

 استخدامی زنان سرپرست خانوار
تقويت نظارت بر بخش خصوصی و حل  -

اختالف کارگری و کارفرمايی و اشتغال زنان از 
 دستگاهها و مراجع ذيربطسوی 

توسعه و گسترش مشارکت از طريق کار در  -
ا بخانه و توسعه صنايع کوچک بويژه برای زنان 

اولويت طرح های اولويت دار و دارای توجیه 
 اقتصادی

در صنايع وابسته به  حمايت از سرمايه گذاری -
 کشاورزی با رويکرد توسعه اشتغال زنان روستايی 

ت افزايی و حرفه آموزش های مهارارايه  -
 آموزی و بازار يابی به زنان 

کز رشد و توسعه امرحمايت از راه اندازی  -
 کارآفرينی زنان

اعتبار خرد زنان روستايی و صندوق راه اندازی  -
صندوق غیر دولتی حمايت از توسعه  عشايری و

 های زنان روستايی و عشايری فعالیت
های بازاريابی و بازار سازی برای فعالیت -
 صادی زناناقت
ارائه خدمات مشاوره شغلی و کارآفرينی به  -

 دانشجويان دختر
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 اقدام اساسی سیاست راهبرد ردیف

ارتقاء برنامه های آموزشی و مهارتی مورد نیاز  -
زنان سرپرست خانوار با تأکید بر توسعه مشاغل 

 خانگی و تعاونی 
های مرتبط با حوزه توسعه همکاری بین دستگاه -

توانمندسازی زنان جهت ايجاد هم افزايی منابع و 
 های مختلف اقتصادیفعالیت هم راستا نمودن

 توجه و حمايت از اشتغال های غیر رسمی زنان -
 

کیفی مراکز آموزش  -حمايت از توسعه کمی  -
حرفه ای ويژه بانوان به ويژه در استان –فنی 

 های محروم 
های تحصیلی جديد برای بانوان ايجاد رشته -

 های منطقه متناسب با نیازها و ظرفیت
حمايت از آموزش های فنی و حرفه  -

 هنرستان و کار و دانش دخترانه ای،
ايجاد بانکهای اطالعاتی و گسترش نظام  -

رسانی مورد نیاز متقاضیان کار، کارفرمايان، اطالع
 سرمايه گذاران زن

ارائه مشوقها و تسهیالت بانکی به واحدهای  -
 کوچک تولیدی و صنعتی زنان 

مرزی در مراکز  توسعه و گسترش بازارچه های -
عمده تجاری جهت عرضه فرآورده ها و تولیدات 

 کوچک خانگی و صنايع دستی، تبديلی
های کارورزی خاص دختران اجرای طرح -

 جوان تحصیل کرده دانشگاهی 
 ايجاد مراکز تربیت کار آفرينی زنان  -
ايجاد و گسترش مجتمع های کشت و صنعت  -

 زنان متناسب با وضعیت آمايشی هر استان 
تهیه طرح جامع توانمندسازی جوانان ، به ويژه  -

دختران با تأکید بر توسعه فرهنگ کار و اشتغال و 
 کارآفرينی
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های بیمه ارتقا هدفمند -
نان زتامین اجتماعی با تاکید بر 
های سرپرست خانوار و خانواده

آسیب ديده و نیازمند، زنان 
دار و زنان روستايی و زنان خانه

 شاغل

های تامین اجتماعی و درمانی در بیمهتوسعه  -
های سطوح پايه و تکمیلی به منظور افزايش توانايی

 های مختلف زنان و خانوادهگروه
های های حمايتی برای گروهتوسعه نظام -

 پذير و در معرض آسیب زنان و خانوادهآسیب

توسعه شمول بیمه های پايه به مشاوره های  -
 ورخانواده و کلیه خدمات سالمت مح

لحاظ افراد تحت پوشش زنان سرپرست خانوار  -
 در محاسبه نرخ حق بیمه به عنوان تبعه يک

اجرای برنامه های بهسازی وضعیت تغذيه  -
 دختران و زنان

 ايجاد بانک اطالعاتی اقشار آسیب پذير  -
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 باکیفیت، خدمات تأمین -
 و زنان سالمت فراگیر و جامع

 ها،تياولو با متناسب خانواده
 شغلی، های،ويژگی و نیازها
 سازی،ای آگاهمنطقه

 و سازینهادينه سازی،فرهنگ
 و محورینقش از حمايت
 تأمین در زنان گیریتصمیم
 جامعه و خانواده خود، سالمت

 علمی، سطح ارتقاء -
 و اقتصادی و اجتماعی فرهنگی،
 رب مؤثربین بخشی  هماهنگی

 خانواده و زنان سالمت

آگاهی بستر سازی مناسب جهت افزايش  -
 سالمت زنان

سالمت جسمی و روانی تالش در جهت افزايش  -
فرهنگسازی جهت پیاده ها و مادران و فرزندان آن

  های زندگی سالم در خانوادهشیوهسازی 
توجه به نقش محوری زنان در تأمین سالمت  -

خانواده و جامعه در راستای تحقق رويکرد سالمت 
وانین ها، قهمه جانبه و انسان سالم در کلیه سیاست 

 و برنامه های سالمت کشور
 و کنترل وی ماریب ازی ریشگیپ بر تمرکز -

 واملع بر تاکید با زنان سالمت خطر عوامل تيريمد
 زنان  در فراگیر و شايع

طراحی و اجرای تحقیقات مرتبط با مشکالت  -
جسمی، روانی و اجتماعی زنان و راهکارهای 

 بهبود آن
مرتبط با بهداشت آگاه سازی و ارايه مهارتهای  -

 و سالمت زنان و خانواده
پايش، نظارت و ارزشیابی مستمر سالمت زنان  -

 و خانواده
های مرتبط تدوين و اجرای قوانین و آيین نامه -

 با ايمن سازی محیط شغلی زنان
ارائه خدمات پیشگیری اولیه و غربالگری  -

ها و سرطان های شايع در زنان با تعرفه بیماری
 ی زناندولتی برای تمام

ايجاد نظام جامع  اطالعات بهداشت و سالمت  -
 زنان
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 اقدام اساسی سیاست راهبرد ردیف

 بر تمرکز با منابع تخصیص وی زيربرنامه -
 شايع و تیاهم با هایبیماری کنترل و پیشگیری

 یزندگ طیمح و مختلفی سنی هاگروه در
 اب پیشگیری در منابع تخصیص وی زيربرنامه -

 باال خطر معرض دری هاگروه به ژهيو نگاه
 پژوهش، در زنان مشارکت جلب و سازیفرهنگ -

 هایطرح اجرای و ريزیبرنامه گذاری،سیاست
 جامعه و خانواده خود، سالمت توسعه

ی وحر سالمی زندگ سبک جيترو وی سازفرهنگ -
ی هایآگاه شيافزا و زنانی توانمندساز وی جسم و

  روانیو  جسمی سالمت حوزه دری عموم
 تامین هایطرح اجرای و هازيرساخت توسعه -

ی هاگروه به ژهيو نگاه با سالمت نیاز مورد خدمات
 کشور سراسر در باال خطر معرض در
 تامین هایطرح اجرای و هازيرساخت توسعه -

 لئمسا بر تمرکز با سالمت نیاز مورد خدمات
ی زندگ طیمح و مختلفی سنی هاگروه در تیبااهم
 کشور سراسر در زنان

ادهیپ جهتی بخش نیبی هایهمکار تقويت -
 کشور در سالمت توسعه هایبرنامه موفقی ساز
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 از تيحما و لیتسه -
 هایتشکل انواع یریگشکل

 نهاد مردم هایسازمان و مردمی
 خانواده و زن حوزه در
 هایتوانايی ارتقاء -

 منظور به مردمی هایتشکل
 اجرايی و فکری نقش ايفای
 خانواده و زنان امور با مرتبط

 یهاتیفعال یدهجهت -
 در نهادمردم یهاسازمان

 حوزه در نظام اهداف چارچوب
 خانواده و انزن
 بخش با تعامالت تقويت -

 نیب یسازشبکه و دولتی
 مرتبط نهاد مردم یهاسازمان

 

 یهامهارت و هاتیظرف ها،یتوانمند شيافزا -
 نهاد مردم یهاسازمان یسازمان

 حوزه درهای فعال جايگاه سازمان و نقش تقويت -
 خانواده و زن
فراهم آوردن زمینه های قانونی و اجتماعی الزم  -

های برای توسعه مشارکت زنان در  قالب تشکل
 غیردولتی، صنفی و...

بهره مندی از توان بالقوه زنان برای اجرای  -
برنامه های فراگیر ملی از قبیل : بهداشت عمومی، 
افزايش جمعیت، حفاظت از محیط زيست، صیانت 

 ملی و... از سرمايه های
فعال  نهاد مردم هایتشکل هایبرنامه از حمايت -

 هخانواد و انزن حوزهفرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی 
اعتمادسازی و تقويت ارتباط و تعامل موثر میان  -

 های مردم نهاد حوزه زنان و خانوادهدولت و سازمان

ط با مرتبايجاد تشکل های غیردولتی  تسهیل -
 حوزه زنان و خانواده

های نهادهای مدنی فعال در حمايت از فعالیت -
 حوزه زنان و خانواده

راه اندازی بانک اطالعات سازمان های مردم  -
 نهاد فعال درحوزه زنان و خانواده 

 های تخصصی شبکه ایتقويت همکاری -
 های مردم نهاد زنان و خانوادهسازمان

  



 

  



 

 

 

 فصل چهارم

 و دستی ميراث فرهنگی، صنایع

 گردشگری 

 مقدمه

 -صنعت گردشگری با اتکا بر منابع تاريخی هایفعالیتهای کشور در عرصه استان اصفهان يکی از مهم ترين استان

باشد و نقش منحصر به فردی در سیستم اقتصاد گردشگری کشور و همچنین در فرهنگی، هنری و طبیعی خود می

 اسالمی دارد.  -معرفی فرهنگ اصیل ايرانی

کشور در  ه اولاين استان با داشتن جايگاه نخست کشوری از نظر تعدد و تنوع صنايع دستی و صادرات آن و رتب

مرغوبیت صنايع دستی از سازمان يونسکو و داشتن عنوان )برند( شهر جهانی  المللیبیندريافت باالترين تعداد نشان 

 المللیینبصنايع دستی برای شهر اصفهان طبق اعالم شورای جهانی صنايع دستی، موقعیتی ويژه برای ارتقای جايگاه 

به بازارهای جهانی، جذب گردشگر و همچنین بهبود اشتغال پايدار به وجود  صنايع دستی کشور و استان و دستیابی

 آورده است.

گیری از غنای تاريخی و فرهنگی ويژه استان و اعتبار جهانی ويژه، عامل مهمی برای تقويت هويت ملی و بهره

لی بخش میراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری در خودباوری است. اين مهم رسالت ويژه ای را برای سازمان متو

هایاسالمی و انجام وظايف تصدی –های تاريخی ايرانی استان به وجود آورده تا ضمن صیانت از سرمايه
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های مردمی و اجتماعی و اقتصادی، با پیوند سه حوزه دهی و هدايت جريانای در سازماناجتماعی، نقش سازنده 

 مربوطه داشته باشد.

 تحلیل وضع موجود بخش میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان -1 -4

 صنایع دستی -1 -4-1

صنايع  رشته 296 در حال حاضرکشور، هنرهای سنتی و معاونت صنايع دستی بازنگری شده اساس آخرين آمار  بر

استان ها مربوط به رشتهمورد از اين 199که )بدون احتساب فرش و گبه( بندی شده استگروه طبقه 18در  دستی

رار در جايگاه نخست کشور قاز لحاظ تعدد و هم از لحاظ تنوع صنايع دستی باشد.از اينرو استان اصفهان میاصفهان 

قلمکار سازی، کاشی سنتی، سفال و توان به  قلمزنی، خاتم سازی، مینا سازی، . از مهمترين رشته های موجود میدارد

رد. اين استان ک چینی، گلیم بافی و ... اشارهسرامیک، مینیاتور، فیروزه کوبی، ملیله سازی، منبت چوب، معرق چوب، گره

 .شودمیاز لحاظ جمعیت شغلی نیز به عنوان اولین استان کشور شناخته 

فاده از صنايع پاک و دوری از اقتصاد تک محصولی با توجه به گرايش روزافزون ملل و کشورهای جهان به است

 به عنوان عاملی مؤثر در رشد و توسعۀ اقتصادی، تواندمینظیر نفت، تولید و مصرف صنايع دستی و هنرهای سنتی 

بويژه تحقق اقتصاد مقاومتی در اصفهان، خود را مطرح سازد. البته دوری از کمیت گرايی و توجه به کیفیت، امری است 

 موفقیت را در بخش های مختلف اين حوزه تضمین نمايد. تواندیمکه 

شايان ذکر است از آنجا که  ،محصوالت صنايع دستی استان اصفهان «میزان صادرات»در خصوص شاخص 

 ، استانباشدمیاز طريق آمار ارائه شده از سوی گمرکات قابل بررسی  اًگیری شاخص مذکور صرفسنجش و اندازه

مرزی نبودن و همچنین نداشتن پروازهای مستقیم خارجی در زمینه اين شاخص دارای آمار متناسب  اصفهان به دلیل

. همچنین وجود تجارت چمدانی محصوالت صنايع دستی، عدم ارائه اطالعات دقیق از باشدمیبا عملکرد واقعی خود ن

کاالهای صادر شده مزيد بر علت های محصوالت صنايع دستی استان، و عدم صدور گواهی مبدأ برای سوی فروشگاه

« میزان صادرات». بنابراين آمارهای ارائه شده از سوی گمرکات مبین شفاف برای معرفی وضعیت شاخص باشدمی

عدد و به دارا بودن باالترين ت با توجهاستان اصفهان  اما در مجموع. باشدمیمحصوالت صنايع دستی استان اصفهان ن

ايع کارگاهها و هنرمندان صن ر سطح کشور و همچنین به دلیل دارا بودن بیشترينتنوع محصوالت صنايع دستی د

)طبق آمار ارائه شده از سازمان میراث فرهنگی صنايع دستی و گردشگری کشور( و در نتیجه بیشترين میزان دستی

 . باشدمیدر زمینه فروش و صادرات نیز دارای جايگاه برتر  اًتولیدات صنايع دستی، قطع

شورهای کین پنج کشور عمده مقصد صادرات کاالهای صنايع دستی به ترتیب باالترين ارزش صادراتی، همچن

 . باشندمیعراق، افغانستان، امارات متحدۀ عربی، آلمان و ترکمنستان 
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 های داخلینمایشگاه -

رشد  خلی، شاهددر اين بخش نیز به دلیل رشد تولید و همچنین فروش، از نظر تعداد برگزاری نمايشگاه های دا

های ايم. اين نمايشگاهها در همه شهرستانهای استان به صورت مشارکتی، دائمی، موقت يا بازارچهنسبتاً مناسبی بوده

نوروزی و مناسبتی با حضور تولیدکنندگان صنايع دستی و به منظور ترويج و ارتباط مستقیم تولیدکنندگان و مصرف 

 ده است. کنندگان صنايع دستی داخلی برگزار ش

 های موقتبازارچه -

های موقت صنايع دستی در استان اصفهان با توجه به رشد تعداد گردشگران و افزايش نقدينگی در ايام بازارچه

 شودیمتعطیالت و سفرها، بصورت خودگردان و بدون هزينه برای دولت توسط فعاالن خصوصی صنايع دستی اجرا 

 ها هستیم. که هرساله شاهد رشد آن از نظر تعداد مناطق برگزاری و تعداد غرفه

 صدور پروانه تولید انفرادی و صدور پروانه تولید کارگاهی -

درصد بوده است. این رقم برای  35/3رشد متوسط صدور پروانه تولید انفرادی طی سالهای برنامه پنجم معادل 

. شرایط اقتصادی ویژه، عدم توان خرید محصوالت صنایع دستی باشدمیدرصد  -45/0پروانه تولید کارگاهی 

د اولیه، تجهیزات کارگاهی، اجاره های تولید به دلیل موااز سوی گردشگران داخلی و خارجی، افزایش هزینه

بهاء و ...، عدم پوشش بیمه شاغلین کارگاهها، صدور مجوزهای مربوطه توسط برخی از دستگاهها، عدم اعطای 

تسهیالت کم بهره به تولید کنندگان، و همچنین روند طوالنی بررسی طرحها برای اعطای تسهیالت توسط 

 گردد. موثر بر روند صدور مجوزها محسوب میبانکهای عامل از جمله عوامل بسیار مهم 

 صدور مجوز مشاغل خانگی)مستقل( -

سازمان میراث فرهنگی صنايع دستی و گردشگری  ،يکی از دستگاههای اجرايی متولی صدور مجوز مشاغل خانگی

 .باشدمیو ساير رشته های صنايع دستی های صنايع دستتتی، فرش دستباف رشته های مشاغل خانگی در حوزه است.

)مستقل( طی سالهای برنامه پنجم در کل کشور و از جمله استان اصفهان روند صدور مجوز مشاغل خانگی

دم ع کاهشی داشته است. عمده داليل عدم موفقیت در اين حوزه، عدم تخصیص اعتبار کافی برای پرداخت تسهیالت،

 و ... بوده است. %24به  %4زاعطای تسهیالت به بیمه شدگان صنايع دستی، افزايش سود تسهیالت ا

 صدور مجوز مشاغل خانگی)پشتیبان( -

درصد بوده است که نشان  75/35)پشتیبان( در طی دوره برنامه پنجم، شد متوسط صدور مجوز مشاغل خانگیر

ریزی دقیق، ساماندهی صحیح شاغلین، فراهم سازی بستر مناسب برای جذب افراد در قالب دهنده برنامه

 ن است. واحدهای پشتیبا
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 آموزش صنایع دستی  -

دوره های آموزشی کوتاه مدت تحت پوشش و نیز آموزش شاغالن صنايع دستی روند يکسانی را در طول سالهای 

 .باشدمیبرنامه پنجم طی نکرده که علت آن عدم تحقق اعتبارات در بعضی از سالهای برنامه 

 المللی مرغوبیت صنایع دستینشان ملی و بین -

نشان  187و  99، 59 به ترتیب 1394و  1392، 1390لی مرغوبیت کاال در صنايع دستی در سالهای تعداد نشان م

. باشدیمبوده است که اين رشد به دلیل فراهم سازی بسترهای مناسب از جمله برگزاری کارگاههای آموزشی و تبلیغات 

به  2012و  2010، 2008،  2007سالهای  )مهر اصالت( نیز درمرغوبیت کاال در صنايع دستی المللیبینتعداد نشان 

نشان بوده که علیرغم کاهش محدوديت تعیین شده از سوی مرجع تصمیم گیری و مجری  48و  30، 22، 2ترتیب 

(، در تعیین میزان آثار مورد پذيرش از سوی کشورهای عضو رشد خوبی WCCصالت )ا برنامه نشان بین الملی مهر

ازمان از سازمان يونسکو در جهان و نشان های ملی از س المللیبینیشترين تعداد نشان داشته است. قابل ذکر است که ب

 میراث فرهنگی ، صنايع دستی و گردشگری به هنرمندان شهر اصفهان و آثار فاخر و باکیفیت ايشان اختصاص دارد.

 شهرهای جهانی صنایع دستی -

میالدی و اهداف عالی ارتقاء  2014دستی در سال های شورای جهانی صنايع ها و ابالغیهبراساس آئین نامه 

سطح زندگی مردم وصیانت از صنايع دستی، اشتغالزايی و ترويج خالقیت در اين حوزه، شهر های مختلف جهان با ارائه 

درخواست خود به شورای جهانی صنايع دستی می توانند به عنوان شهر جهانی صنايع دستی در يک يا چندين زمینه 

 . سندبه ثبت بر

 هایتفعالیمیالدی به عنوان شهر جهانی صنايع دستی به ثبت رسید و از آن تاريخ  2015شهر اصفهان در اکتبر 

اجرايی در راستای هدف ارتقاء سطح صنايع دستی شهر اصفهان و حفظ عنوان  هایدستگاههمکاری نهادها و  مختلف با

های آموزشی، ترويجی، توسعهايع دستی در همه عرصهکسب شده با راهکارهای اجرائی جهت حرکت رو به رشد صن

حفظ و ارتقاء جايگاه شهر اصفهان و ثبت ديگر شهرهای شاخص  ای، تولیدی، اقتصادی و بازرگانی آغاز گرديده است.

 .باشدمیاستان در زمینه صنايع دستی از اهداف مورد نظر در اين بخش در سالهای برنامه ششم 

 میراث فرهنگی  -2 -4-1 

مورد شامل میدان نقش جهان، باغ ايرانی  4مکان ثبت شده از کشورمان، 21در فهرست میراث جهانی يونسکو از میان 

 دوطبقه قنات و میمه بخش در وزوان  میمه، ها )مزدآباد)باغ چهلستون و باغ فین(، مسجد جامع اصفهان و قنات

در فهرست آثار  1394باشند. همچنین تعداد آثار ثبت شده تاريخی استان تا پايان سال اردستان( در استان اصفهان می

 .باشدمیاثر  1730ملی 



   141/میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

 

 

آثار و ابنیه تاريخی پس از شناسايی و مستندسازی .است مورد 22000 استان در شده شناسايی تاريخی آثار تعداد

درصورت احراز شرايط در فهرست آثار ملی ثبت خواهند شد.  نسبت آثار ثبت شده در فهرست آثار ملی به کل آثار 

 رسیده است. 1394درصد در سال  9/7و  1389درصد در سال  5/7به  1384درصد در سال  3/5شناسايی شده از 

اثر تا  54اثر در پايان برنامه چهارم به  18وس)معنوی( ثبت شده استان در فهرست آثار ملی از تعداد آثار ناملم

 رسیده است. 1394پايان سال 

 1389 سال تا شیء 22175 به 1384 سال در مورد 17742 از شده مستندسازی تاريخی( اشیاء) منقول آثار تعداد

در طول سالهای برنامه پنجم،  اند.رسیده ملی ثبت به اثر دو تعداد اين از .است رسیده 1394 سال تا شیء 47831 و

 اند.شیء تاريخی مورد مرمت قرارگرفته 90هرساله حدود

های محلی، استانی دولتی ويا مشارکتی وجود دارد که تعداد آن ها موزه شامل موزه 24در استان اصفهان تعداد 

افزايش يافته است. در اين  1394موزه در سال  24و  1389در سال  موزه 15موزه در ابتدای برنامه چهارم به  11از 

 شود.هزار شیء تاريخی نگهداری می 20ها حدود موزه

محوطه،  13محوطه و منطقه باستانی با وسعت و قدمت مختلف وجود دارد. از اين تعداد  548در استان اصفهان 

یلک در تپه س در حال حاضر تنها محوطه آتشگاه در اصفهان وقابلیت تجهیز و تبديل به سايت موزه را دارا می باشند.

کاشان به صورت سايت موزه فعال هستند. مراحل تبديل سه منطقه تپه اشرف در شهرستان اصفهان، اکو موزه قورتان 

در شهرستان خمینی شهر و شهر زيرزمینی نوش آباد در شهرستان آران و بیدگل به سايت موزه، طی سالهای برنامه 

های زهتکمیل وتجهیز سايت مو در سالهای برنامه ششم به بهره برداری برسند. شودمینجم طی شده و پیش بینی پ

 استان نیز از اقدامات مهم در سالهای برنامه ششم خواهد بود.

در تحقق برنامه پنجم توسعه در بخش میراث فرهنگی عملکرد کمی اهداف در حوزه های ثبت آثار غیرمنقول و 

و نیز آثار طبیعی و میراث ناملموس در فهرست آثار ملی به طور کامل تحقق نیافته و با هدف تعیین شده در  منقول

 توان عوامل زير دانست:ترين داليل عدم تحقق اهداف در اين حوزه را میبرنامه اختالف داشته است. از عمده

عدم تحقق اعتبارات الزم از منابع ملی و استانی دربرنامه تأمین، حفاظت و مرمت میراث تاريخی غیرمنقول با   -

 ارزش تاريخی 

های ثبتی در شورای ثبت آثار ملی ايران )تعدادی از پرونده های ثبتی تهیه شده   کندی سرعت بررسی پرونده   -

سر می بر    سط اين اداره کل همچنان در نوبت ثبت به  ند و به تاخیر افتادن اين امر موجب کاهش آمار عملکرد تو

 نسبت به استاندارد تعیین شده در الگوی برنامه پنجم توسعه گشته است(.

سايی میراث ناملموس در حوزه        - شنا صص، کارآزموده و ماهر در زمینه  سانی متخ های زبان و کمبود نیروی ان

 های بخش میراث فرهنگیمبود نیروی انسانی در حوزههای محلی و شناخت فرهنگ و سنن بومی و نیز کگويش
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به طور کلی می توان عمده ترين معضالت حوزه میراث فرهنگی استان اصفهان که مانع تحقق کامل اهداف و 

 گردد را در موارد زير دسته بندی و مطرح نمود: آرمانهای تعیین شده اين بخش می

ت بودجه؛ با توجه به تعداد بسیار زياد بناهای ارزشمند تاريخی غنای استان به لحاظ آثار تاريخی و عدم کفاي -

اثر غیرمنقول تاريخی ثبت شده در فهرست آثار ملی( و عدم وجود اعتبار کافی  1700ثبت شده در سطح استان )

 برای توجه و اقدامات مرمتی و حفاظتی برای همه آنها، بسیاری از آنها وضعیت بحرانی داشته و نیازمند توجه و

هزينه اعتبار مرمتی می باشند. گفتنی است اعتبارات مرمتی و حفاظتی کفاف رسیدگی الزم به بناهای شاخص را 

نیز نمی دهد و ناگفته پیداست که بناهای تاريخی بسیاری در گوشه و کنار استان که نشانگر بخشی از هويت و 

 روند.تاريخ اين سرزمین می باشند، تدريجاً از بین می

ربوط به حرايم بناهای تاريخی و ساخت و سازهای خالف و بدون مجوز در محدوده بافت تاريخی؛ مشکالت م -

امروزه در اکثر نقاط  جهان، حريم پیرامونی بناها و محوطه های تاريخی قوانین و مصوبات خاص خود را داشته و 

ردد. اما گبه طور جدی برخورد می باشد و با متخلفیناحترام به اين قوانین برای حفظ و نگهداری آثار ضروری می

های متأسفانه قوانین و ضوابط مربوط به حفاظت مواريث فرهنگی در موارد بسیاری توسط مردم و نهادها و ارگان

حفر  گردند . به طور مثالشود و متخلفین مشمول برخورد قانونی الزم نمیدولتی و غیردولتی ناديده گرفته می

ور چهارباغ عباسی و بناهای تاريخی آن با تمام مخالفت اداره میراث فرهنگی و های مترو از زير محکانال

های مداوم، انجام پذيرفته است. همچنین ساخت و سازهای غیرقانونی در دل بافت تاريخی و يا در حريم پیگیری

اريخی ت. بافت تباشد که حیات مواريث فرهنگی استان را به مخاطره افکنده اسآثار فاخر، از ديگر معضالتی می

شهر اصفهان و شهرها و روستاهای تاريخی ديگر استان، نماد قدمت، اصالت و فرهنگ و تاريخ پربار اين استان 

ای هباشد. متاسفانه به دلیل عدم همکاری و هماهنگی الزم ارگانبوده و حفظ آن از موارد بسیار حائز اهمیت می

بت به لزوم حفاظت بافتها و بناهای تاريخی ، روز به روز بیشتر ذيربط و نیز پايین بودن سطح آگاهی عمومی نس

های شاهد تخريب عمدی و يا دخل و تصرف آثار و ساخت و سازهای مغاير با قوانین و ضوابط در محدوده بافت

 تاريخی هستیم.

 گردشگری و سرمایه گذاری -3 -4-1

 21 وکاهش متوسط 1384-87 دوره در درصدی 4/14 متوسط رشد استان بیانگرتعداد گردشگران خارجی وارد شده به 

 که بوده نفر 250102 معادل 1394 سال در خارجی گردشگران تعداد. است بوده 1389و  1388در سالهای  درصدی

 .باشدمی درصد 3/54 میزان به 1390 سال ابتدای از آن متوسط رشد

درصدی و در طی سالهای برنامه  6 رشد متوسط  1385-89طی دوره  ورودی به استانداخلی تعداد گردشگران 

 سالهای مسافران نوروزی پذيرش شده آموزش و پرورش طی رشد متوسط .درصدی داشته است 6/5پنجم رشد متوسط 
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 5/2با میانگین مدت اقامت  1394روز در سال  میلیون نفر 6/1به مرز  درصد گزارش شده است و 7/25 پنجم برنامه

 روز رسیده است.

. براساس اين هدف در تعريف شدشناسايی مناطق نمونه گردشگری  ،يکی از اهداف برنامه چهارم توسعه

شناسايی و منطقه نمونه  32 در دو مرحله مجموعاً 1388گردشگری و در سال نمونه منطقه  60، تعداد 1386سال

های مورد نیاز به منظور تشويق بخش خصوصی رساختمصوب گرديد و هم اکنون اقدامات اجرايی در زمینه ايجاد زي

منطقه نمونه گردشگری، دارای  20ضمناً  باشد.جهت مشارکت در توسعه مناطق نمونه گردشگری در دست اقدام می

 .شدبامیهای جامع سیس و نهايتاً طرحها، صدور موافقتنامه تأهای آنرحگذاران و طعملیات بررسی و تائید سرمايه

قانون برنامه پنجم نیز در راستای سیاست توسعه روستايی، روستاهای هدف گردشگری تعريف شدند  194 در ماده

در  شامل روستای گرمه و مهرجاناين روستاها  روستا در استان اصفهان مصوب گرديد. 22و برهمین اساس تعداد 

ر دهاقان، د پودهدر شهرضا، روستای  نروستای دماب و هستیجه در نجف آباد، روستای اسفرجاشهرستان خوروبیابانک، 

 مشهد کاوه در چادگان، روستای نشلج و دره و غیاث آباد در اصفهان، علی آباد مرکزی در آران و بیدگل، قورتان و قهی

 شهر و میمه، نیسیاندر شاهین و کلهرود سهدر سمیرم،  و دنگزنلو روستاهای جاجا در تیران و کرون، خفرو در کاشان 

 برای از میان برداشتن موانع توسعه روستايی می باشند.در نطنز  لنجان و ابیانه، هنجن و کمجاندر  ان، هاردنگدر اردست

 هاییتفعالو ايجاد برخورداری روستايیان از شرايط مطلوب زندگی، استفاده از گردشگری روستايی در نقش مکمل 

 .گردشگری، مورد توجه قرار گرفت کشاورزی در روستاهای هدف

های به عمل آمده از کیفیت خدمات سیسات و تجهیزات گردشگری، بازرسیأهای ارتقاء کیفیت تيکی از روش

مورد بازرسی انجام پذيرفته است. تعداد بازرسی از  900تعداد  1384باشد. براساس همین هدف در سال گردشگری می

 . رسیده استورد م 7100به  1394در سال  و مورد 1200به  1389خدمات گردشگری در سال

دستی و گردشگری ارتقاء سطح اطالعات عمومی مردم در خصوص مباحث مرتبط با بخش میراث فرهنگی، صنايع

گردد. لذا به استناد اين هدف، تعداد نفرات دريافت کننده خدمات آموزشی های مدنظر اين بخش تلقی میيکی از هدف

نفر  75طی سه دوره آموزشی تعداد  1384قرار گرفت. در سال  بررسیهای برنامه مورد به عنوان يک معیار طی سال

 1550به  1394در سال  و نفر 125به  1389اند که اين تعداد در سال دريافت کرده های مرتبط با گردشگریآموزش

 باشد.می 1390-94 طی دوره یدرصد 74نفر افزايش يافته که بیانگر رشد 

 تعداد واحدهای اقامتی -

واحد افزايش  55به  1389واحد بوده است که در سال  51تعداد هتل های استان  1384بر اساس آماردر سال 

ی تمتوسط رشد ظرفیت اقام تخت رسیده است. 7466تخت به  6125در همین دوره از  تعداد تخت اقامتی يافته است.

تخت در  16000به  1390تخت در سال  8569درصد بوده است و از  8/17)تعداد تخت( در طول سالهای برنامه پنجم 

درصد  8/5ن هتل رسیده که رشد متوسط آ 84هتل به  65رسیده است. تعداد هتلها در همین دوره از  1394سال 

.باشدمی



 

 عملکرد اهداف کمی/ شاخص های بخش میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری(. 1 -4)جدول

 ردیف
هدف کمی/عنوان 

 شاخص

واحد 

 متعارف

سالهای برنامه 

 چهارم

رشد متوسط 

دوره برنامه 

 چهارم/درصد

 سالهای برنامه پنجم
رشد متوسط 

دوره برنامه 

 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1384 پنجم/درصد

1 
 صادرات صنايع دستی

 - 710000 11700000 2414444 4260620 32258840 1374 18030194 1223316 دالر

 - 35230 183399 69311 78610 87148 97 136041 69013 کیلو 2

 -5/2 44 40 64 47 57 3/40 38 7 نمايشگاه نمايشگاههای داخلی 3

 83 104 26 31 21 21  18 --- بازارچه بازارچه های موقت 4

5 
صدور )و تمديد( پروانه تولید 

 انفرادی
 35/3 3749 4065 5654 6102 3896 36/9 1621 1036 فقره

6 
صدور )و تمديد( پروانه 

 تولیدکارگاهی
 -0.45 756 778 1070 782 856 42/13 837 783 فقره

7 
خانگی صدور مجوز مشاغل 

 )مستقل(
 فقره

طرح مشاغل خانگی )مستقل و پشتیبان( در 

 اين سالها وجود نداشته است.

2810 2029 593 242 240 39.4- 

8 
صدور مجوز مشاغل 

 خانگی)پشتیبان(
 35.75 33 36 54 19 19 فقره

9 
آموزش رشته های صنايع 

 دستی
 -72/19 1196 1405 1409 1863 3070 2.7 3830 3349 نفر

 3/72 97 50 580 125 550 --- 750 --- نفر آموزش شاغالن صنايع دستی 10

 3/54 -6 43591 46384 نفر تعداد گردشگران خارجی 11

 6/5 656160 565156 516573 430037 560554 - 503278 - نفر گردشگران داخلی 12



 

 

 

 ردیف
هدف کمی/عنوان 

 شاخص

واحد 

 متعارف

سالهای برنامه 

 چهارم

رشد متوسط 

دوره برنامه 

 چهارم/درصد

 سالهای برنامه پنجم
رشد متوسط 

دوره برنامه 

 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1384 پنجم/درصد

13 
تعداد مسافران نوروزی 

 آموزش و پرورشپذيرش شده 
 7/25 - 621127 - نفرروز

 8/17 7100 5900 5920 4200 3800 3/33 1200 900 مورد بازرسی از خدمات گردشگری 14

15 
ارائه خدمات آموزشی 

 گردشگری
 6/73 1550 1025 925 475 200 6/66 125 75 نفر

 8/5 84 79 76 66 65 8/4 55 51  تعداد هتل ها 16

17 
تعداد تخت اقامتی )منظور 

 ظرفیت اقامتی(
 8/17 16000 12500 9232 9292 8569 4 7466 6125 تخت

 3/8 24 20 18 17 16 36 15 11  تعداد موزه ها 18

19 
تعداد آثار غیر منقول ثبت شده 

 در فهرست آثار ملی

اثر ثبت 

 شده
1169 1649 41 1679 1701 1701 1713 1730 8/0 

20 
 فرهنگی غیرمنقول آثار

 شده مرمت تاريخی
  325 210 209 169 126  211 171 درصد

21 
تعداد آثار ناملموس )معنوی( 

 ثبت شده در فهرست آثار ملی
 0 18  0 27 3 0 6  

22 
تعداد آثار منقول شناسايی و 

 مستندسازی شده
 85/9 47831 46331 36331 33883 33390 25 22175 17742 مورد

23 
تعداد اشیاء تاريخی فرهنگی 

 مرمت شده در  طول سال
  89 50 110 106 110  177 230 شی



 (1396 -1400اسناد راهبردی برنامه ششم توسعه استان اصفهان)/ 146

 بررسی جایگاه استان در کشور  -2 -4

 صنایع دستی -1 -4-2

استان اصفهان بنا به دارا بودن بیشترين کارگاهها و هنرمندان صنايع دستی و در نتیجه بیشترين میزان تولیدات 

 .همچنین در خصوص دريافت مهر اصالتباشدمیصنايع دستی، قطعا در زمینه فروش و صادرات نیز دارای جايگاه برتر 

 رتبه اول را در بین استان های کشور داشته است.

 1389سال  -جدول آماری آثار برگزیده مهر اصالت کشور(. 2 -4)جدول

 استان ردیف
تعداد شرکت 

 کنندگان

تعداد آثار 

 منتخب

تعداد آثار برنده مهر 

 اصالت

 30 93 175 اصفهان 1

 4 16 21 کرمانشاه 2

 3 15 30 چهارمحال 3

 3 14 42 فارس 4

 3 13 18 همدان 5

 3 7 7 لرستان 6

 3 6 6 مرکزی 7

 2 28 140 تهران 8

 2 8 33 کرمان 9

 2 6 22 مازندران 10

 2 5 5 زنجان 11

 2 4 10 سمنان 12

 1 11 13 آذربايجان شرقی 13

 1 6 6 خوزستان 14

 1 6 13 قزوين 15

 1 5 13 يزد 16

 1 4 6 گیالن 17

 1 3 3 کردستان 18

  



   147/فرهنگی، صنایع دستی و گردشگریمیراث 

 

 

سامانه  ها ، درهای صنایع دستی استانمجوزهای سه گانه صادرشده معاونتجدول آماری تعداد (. 3 -4)جدول

 1395هوشمند طی سال 

 استان ردیف

 نوع مجوز

 آمار کلی مجوز ها

پروانه تولید 

 انفرادی

تا  پایان بهمن 

1395 

جواز تاسیس 

 کارگاهی

تا پایان بهمن 

1395 

پروانه تولید 

 کارگاهی

تا  پایان بهمن 

1395 

کارت 

 شناسایی

اسفند  25تا 

1395 

تعداد  تمدید صدور تمدید صدور تمدید صدور تمدید صدور تمدید صدور

ربايجان آذ کل
 شرقی



 آذربايجان
 غربی



اردبیل 

اصفهان 

البرز 

ايالم 

بوشهر 

تهران 

 چهارمحال
 و بختیاری



 خراسان
 جنوبی



 خراسان
 رضوی



 خراسان
 شمالی



خوزستان 

زنجان 

سمنان 

 سیستان و
 بلوچستان



فارس 

قزوين 

قم 

کردستان 

کرمان 

کرمانشاه 

 کهگیلويه
 و بويراحمد



گلستان 

گیالن 

لرستان 
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 استان ردیف

 نوع مجوز

 آمار کلی مجوز ها

پروانه تولید 

 انفرادی

تا  پایان بهمن 

1395 

جواز تاسیس 

 کارگاهی

تا پایان بهمن 

1395 

پروانه تولید 

 کارگاهی

تا  پایان بهمن 

1395 

کارت 

 شناسایی

اسفند  25تا 

1395 

تعداد  تمدید صدور تمدید صدور تمدید صدور تمدید صدور تمدید صدور

 مازندران کل

مرکزی 

هرمزگان 

همدان 

يزد 

 تعداد کل

 مأخذ:سازمان میراث فرهنگی صنايع دستی و گردشگری کشور

 

 
 2008(. مهر اصالت 1 -4)نمودار
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http://bpms.ichto.ir/group/automation/handicrafts/request_workshop?p_p_id=NetFormViewer_WAR_NetForm_INSTANCE_3Ut8GY9LCoAl&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_NetFormViewer_WAR_NetForm_INSTANCE_3Ut8GY9LCoAl_formId=1750&_NetFormViewer_WAR_NetForm_INSTANCE_3Ut8GY9LCoAl_goto=viewRecords&_NetFormViewer_WAR_NetForm_INSTANCE_3Ut8GY9LCoAl_customFilter=Tbl.state_id_work+%3D+13%20AND%20Tbl.request_status+%3E%3D+44%20AND%20Tbl.request_type+%3D1%20AND%20Tbl.date_license%20%3E=%20%272016-03-20%27%20AND%20Tbl.date_license%20%3C=%20%272017-02-18%27&_NetFormViewer_WAR_NetForm_INSTANCE_NizO9WjuWuv0_search=true
http://bpms.ichto.ir/group/automation/handicrafts/request_workshop?p_p_id=NetFormViewer_WAR_NetForm_INSTANCE_3Ut8GY9LCoAl&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_NetFormViewer_WAR_NetForm_INSTANCE_3Ut8GY9LCoAl_formId=1750&_NetFormViewer_WAR_NetForm_INSTANCE_3Ut8GY9LCoAl_goto=viewRecords&_NetFormViewer_WAR_NetForm_INSTANCE_3Ut8GY9LCoAl_customFilter=Tbl.state_id_work+%3D+13%20AND%20Tbl.request_status+%3E%3D+44%20AND%20Tbl.request_type+%3D2%20AND%20Tbl.date_license%20%3E=%20%272016-03-20%27%20AND%20Tbl.date_license%20%3C=%20%272017-02-18%27&_NetFormViewer_WAR_NetForm_INSTANCE_NizO9WjuWuv0_search=true
http://bpms.ichto.ir/group/automation/handicrafts/request_workshop_license?p_p_id=NetFormViewer_WAR_NetForm_INSTANCE_IoTnZSGsFJHZ&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_NetFormViewer_WAR_NetForm_INSTANCE_IoTnZSGsFJHZ_formId=1759&_NetFormViewer_WAR_NetForm_INSTANCE_IoTnZSGsFJHZ_goto=viewRecords&_NetFormViewer_WAR_NetForm_INSTANCE_IoTnZSGsFJHZ_customFilter=Tbl.state_id_work+%3D+13%20AND%20Tbl.request_status+%3E%3D+44%20AND%20Tbl.request_type+%3D1%20AND%20Tbl.date_license%20%3E=%20%272016-03-20%27%20AND%20Tbl.date_license%20%3C=%20%272017-02-18%27&_NetFormViewer_WAR_NetForm_INSTANCE_NizO9WjuWuv0_search=true
http://bpms.ichto.ir/group/automation/handicrafts/request_workshop_license?p_p_id=NetFormViewer_WAR_NetForm_INSTANCE_IoTnZSGsFJHZ&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_NetFormViewer_WAR_NetForm_INSTANCE_IoTnZSGsFJHZ_formId=1759&_NetFormViewer_WAR_NetForm_INSTANCE_IoTnZSGsFJHZ_goto=viewRecords&_NetFormViewer_WAR_NetForm_INSTANCE_IoTnZSGsFJHZ_customFilter=Tbl.state_id_work+%3D+13%20AND%20Tbl.request_status+%3E%3D+44%20AND%20Tbl.request_type+%3D2%20AND%20Tbl.date_license%20%3E=%20%272016-03-20%27%20AND%20Tbl.date_license%20%3C=%20%272017-02-18%27&_NetFormViewer_WAR_NetForm_INSTANCE_NizO9WjuWuv0_search=true
http://bpms.ichto.ir/group/automation/handicrafts/request_single_license?p_p_id=NetFormViewer_WAR_NetForm_INSTANCE_NizO9WjuWuv0&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_NetFormViewer_WAR_NetForm_INSTANCE_NizO9WjuWuv0_formId=1715&_NetFormViewer_WAR_NetForm_INSTANCE_NizO9WjuWuv0_goto=viewRecords&_NetFormViewer_WAR_NetForm_INSTANCE_NizO9WjuWuv0_customFilter=Tbl.state_id_work+%3D+21%20AND%20Tbl.request_status+%3E%3D+44%20AND%20Tbl.request_type+%3D1%20AND%20Tbl.date_license%20%3E=%20%272016-03-20%27%20AND%20Tbl.date_license%20%3C=%20%272017-02-18%27&_NetFormViewer_WAR_NetForm_INSTANCE_NizO9WjuWuv0_search=true
http://bpms.ichto.ir/group/automation/handicrafts/request_single_license?p_p_id=NetFormViewer_WAR_NetForm_INSTANCE_NizO9WjuWuv0&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_NetFormViewer_WAR_NetForm_INSTANCE_NizO9WjuWuv0_formId=1715&_NetFormViewer_WAR_NetForm_INSTANCE_NizO9WjuWuv0_goto=viewRecords&_NetFormViewer_WAR_NetForm_INSTANCE_NizO9WjuWuv0_customFilter=Tbl.state_id_work+%3D+21%20AND%20Tbl.request_status+%3E%3D+44%20AND%20Tbl.request_type+%3D2%20AND%20Tbl.date_license%20%3E=%20%272016-03-20%27%20AND%20Tbl.date_license%20%3C=%20%272017-02-18%27&_NetFormViewer_WAR_NetForm_INSTANCE_NizO9WjuWuv0_search=true
http://bpms.ichto.ir/group/automation/handicrafts/request_workshop?p_p_id=NetFormViewer_WAR_NetForm_INSTANCE_3Ut8GY9LCoAl&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_NetFormViewer_WAR_NetForm_INSTANCE_3Ut8GY9LCoAl_formId=1750&_NetFormViewer_WAR_NetForm_INSTANCE_3Ut8GY9LCoAl_goto=viewRecords&_NetFormViewer_WAR_NetForm_INSTANCE_3Ut8GY9LCoAl_customFilter=Tbl.state_id_work+%3D+21%20AND%20Tbl.request_status+%3E%3D+44%20AND%20Tbl.request_type+%3D1%20AND%20Tbl.date_license%20%3E=%20%272016-03-20%27%20AND%20Tbl.date_license%20%3C=%20%272017-02-18%27&_NetFormViewer_WAR_NetForm_INSTANCE_NizO9WjuWuv0_search=true
http://bpms.ichto.ir/group/automation/handicrafts/request_workshop?p_p_id=NetFormViewer_WAR_NetForm_INSTANCE_3Ut8GY9LCoAl&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_NetFormViewer_WAR_NetForm_INSTANCE_3Ut8GY9LCoAl_formId=1750&_NetFormViewer_WAR_NetForm_INSTANCE_3Ut8GY9LCoAl_goto=viewRecords&_NetFormViewer_WAR_NetForm_INSTANCE_3Ut8GY9LCoAl_customFilter=Tbl.state_id_work+%3D+21%20AND%20Tbl.request_status+%3E%3D+44%20AND%20Tbl.request_type+%3D2%20AND%20Tbl.date_license%20%3E=%20%272016-03-20%27%20AND%20Tbl.date_license%20%3C=%20%272017-02-18%27&_NetFormViewer_WAR_NetForm_INSTANCE_NizO9WjuWuv0_search=true
http://bpms.ichto.ir/group/automation/handicrafts/request_workshop_license?p_p_id=NetFormViewer_WAR_NetForm_INSTANCE_IoTnZSGsFJHZ&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_NetFormViewer_WAR_NetForm_INSTANCE_IoTnZSGsFJHZ_formId=1759&_NetFormViewer_WAR_NetForm_INSTANCE_IoTnZSGsFJHZ_goto=viewRecords&_NetFormViewer_WAR_NetForm_INSTANCE_IoTnZSGsFJHZ_customFilter=Tbl.state_id_work+%3D+21%20AND%20Tbl.request_status+%3E%3D+44%20AND%20Tbl.request_type+%3D1%20AND%20Tbl.date_license%20%3E=%20%272016-03-20%27%20AND%20Tbl.date_license%20%3C=%20%272017-02-18%27&_NetFormViewer_WAR_NetForm_INSTANCE_NizO9WjuWuv0_search=true
http://bpms.ichto.ir/group/automation/handicrafts/request_workshop_license?p_p_id=NetFormViewer_WAR_NetForm_INSTANCE_IoTnZSGsFJHZ&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_NetFormViewer_WAR_NetForm_INSTANCE_IoTnZSGsFJHZ_formId=1759&_NetFormViewer_WAR_NetForm_INSTANCE_IoTnZSGsFJHZ_goto=viewRecords&_NetFormViewer_WAR_NetForm_INSTANCE_IoTnZSGsFJHZ_customFilter=Tbl.state_id_work+%3D+21%20AND%20Tbl.request_status+%3E%3D+44%20AND%20Tbl.request_type+%3D2%20AND%20Tbl.date_license%20%3E=%20%272016-03-20%27%20AND%20Tbl.date_license%20%3C=%20%272017-02-18%27&_NetFormViewer_WAR_NetForm_INSTANCE_NizO9WjuWuv0_search=true


   149/فرهنگی، صنایع دستی و گردشگریمیراث 

 

 

 
 2010(. آثار برنده مهر اصالت 2 -4)نمودار

 میراث فرهنگی -2 -4-2

از لحاظ میزان برخورداری از آثار ثبتی منقول و غیرمنقول در سطح کشور رتبه پنجم را  1391استان اصفهان در سال 

 .پس از فارس، لرستان، کرمانشاه و آذربايجان شرقی داشته است

 گردشگری -3 -4-2

س از اصفهان رتبه ششم را پاز لحاظ تعداد سفر داخلی انجام شده برحسب نوع سفر و تعداد نفرشب اقامت، شهرستان 

 مشهد، تهران، شیراز، رشت و قزوين دارد.
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 شده بر حسب نوع انجام(. بیست شهرستان مقصد اصلی سفرهای داخلی به ترتیب تعداد سفر 3 -4)جدول

 1393تابستان  –سفر و تعداد نفر شب اقامت 

  



   151/فرهنگی، صنایع دستی و گردشگریمیراث 

 

 

 هاترین نقاط قوت و قابلیتاصلی -3 -4

 المللی.رتبه اول صنايع دستی در زمینه دريافت نشان اصالت از يونسکو در سطح بین 

 ای کشور.هدستی، باالترين حجم تولید و اشتغالزايی نسبت به ساير استانهای صنايعوجود بیشترين کارگاه 

 دستی استان.تنوع محصوالت و تولیدات صنايع 

  گران تراز اول کشور در استان.هنرمندان و صنعتوجود 

 دستی بعنوان يک برند.المللی نام اصفهان در عرصۀ صنايعشهرت و اعتبار ملی و بین 

 اسالمی است.-دستی استان يکی از مزيتهای نسبی اقتصاد مبتنی بر فرهنگ ايرانیصنايع 

  رشته صنايع دستی شناسايی شده در کشور(. 296رشته صنايع دستی در استان اصفهان )از  تعداد  199تولید 

 .غنای تاريخ و فرهنگ استان 

 های دوران تاريخی ت اسالمی کشور.مرکزيت میراث فرهنگی در زمینۀ ابنیه، آثار و محوطه 

 المللی.اعتبار جهانی تاريخ، فرهنگ و میراث مادی و غیرملموس استان در سطح بین 

 ست میراث جهانی يونسکو.تعدد آثار واجد شرايط جهت ثبت در فهر 

  اثر ملموس ثبت جهانی کشور در فهرست آثار میراث جهانی يونسکو در استان  19اثر ملموس از  4وجود

)میدان نقش جهان، مسجد جامع اصفهان، باغ فین کاشان، باغ چهلستون(. در خصوص ثبت جهانی آثار 

 باشد.اثر ناملموس می 2د، اين استان دارای باشاثر می 10ناملموس در مقام مقايسه با کل کشور که دارای 

  اثر طبیعی واجد ارزش ثبت در فهرست آثار ملی میراث طبیعی. 308وجود 

  پايگاه ملی میراث فرهنگی در استان. 5پايگاه جهانی و  4وجود 

  اثر واجد شرايط. 20000اثر ثبت شده در فهرست آثار ملی و حدود  1800وجود 

 های دفاتر مسافرتی، هتلداران و مهمانپذيران، و صنايع دستی بعنوان عضاء اتحاديهتشکیل مجمع گردشگری با ا

NGO .قوی و بازوی اجرايی در اين صنعت 

 هايی مانند ژئوتوريسم، کويرگردی، تنوع اقلیمی و مورفولوژی استان و امکان استفادۀ همزمان از قابلیت

 ورزی، گردشگری صنعتی، گردشگری درمانی وگردی، گردشگری ورزشی، گردشگری کشااکوتوريسم، طبیعت

 سالمت، گردشگری روستايی، گردشگری عشاير و غیره.

 .موقعیت ژئو استراتژيک و امکان استفاده اقتصادی ت اجتماعی و فرهنگی از گردشگری ترانزيت و عبوری 

  مومی کشور.عباالتر بودن سطح کیفیت و استانداردهای تأسیسات گردشگری موجود در استان نسبت به سطح 

 المللی کشور.رود بعنوان يکی از پنج محور گردشگری بینوجود رودخانه زاينده 



 (1396 -1400اسناد راهبردی برنامه ششم توسعه استان اصفهان)/ 152

 اصلی ترین نقاط ضعف -4 -4

 ها.عدم وجود زيرساخت های الزم در حوزه آموزش و توسعه و ترويج صنايع دستی در شهرستان 

 تخصصی.های فقدان نظام جامع آماری و پايگاه داده 

 .محدوديت شناختی از قوانین تجاری و بازرگانی بازارهای هدف صادرات در حوزۀ صنايع دستی 

 های اقتصادیهای اقتصادی نسبت به ساير بخشرقابت دشوار صنايع دستی در جذب سرمايه. 

  شانهای بین نعدم استقبال تولیدکنندگان از مباحث جديد در تولید، توزيع و صادرات صنايع دستی از قبیل اخذ

 . های جديد و...المللی و ملی،  بسته بندی، تجارت، بازاريابی، تبلیغات، کنترل کیفیت، طراحی

  عدم تناسب بین مسئولیتهای حوزه صنايع دستی و اختیارات قانونی مربوطه. بعنوان مثال تولید صنايع دستی

ع حالیکه فروشگاههای عرضه صناي زير نظر سازمان میراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری می باشد در

دستی زير نظر سازمان صنعت، معدن و تجارت، و آموزش صنايع دستی زير نظر سازمان آموزش فنی و 

 ای، و همچنین واردات و صادرات آن زير نظر وزارت امور اقتصاد و دارايی و ... می باشد.حرفه

  تولیدنبود  آگاهی و عدم  توجه  به  سلیقه مشتريان در مراحل. 

  هنری خلق شده توسط هنرمندان شاخص.عدم وجود شناسنامه ملی هنری جهت آثار ممتاز 

  از قبیل( ضعف نظامهای اطالعاتیMIS  وGIS.) 

  محدوديت منابع مربوط به حفاظت، مرمت و احیا آثار و ابنیه متعدد میراث فرهنگی واجد ارزش در استان

مالکین در جهت حفظ و نگهداری مواريث فرهنگی، مرمت و  های باستانی، مشارکت با)تعیین حرايم تپه

ساماندهی بازارها و فضاهای عمومی تاريخی، نگهداری اشیاء با ارزش تاريخی، تهیه ابزار تبديل اسناد با ارزش 

 .قديمی به اطالعات قابل دسترسی برای عموم( با توجه به حجم عملیات

 ارکت های مردمی.زه های مشها در حوضعف قوانین و دستورالعمل 

 های حفاظت، مرمت و احیا.ضعف ساختارهای دولتی و غیردولتی در تعامل وايفای نقش در حوزه 

  ضعف معرفی سیمای عمومی میراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری استان در بازارهای هدف داخلی و

 خارجی.

 مشکالت مربوط به نقل و انتقال بانکی جهت گردشگران خارجی. 

 رائه تبلیغات گسترده و بازاريابیضعف در ا. 

 خدمات شهری ضعیف برای گردشگران. 

 عدم تناسب فرهنگ ترافیکی دراستان با گردشگرپذير بودن. 

 نبود اينترنت پرسرعت به عنوان ابزاری جهت ارائه خدمات به گردشگران. 



   153/فرهنگی، صنایع دستی و گردشگریمیراث 

 

 

 کمبود تأسیسات اقامتی.  

 جاذبه های گردشگری.ها و خدمات دسترسی به عدم کفايت ظرفیت و امکانات شبکه 

 هاترین فرصتاصلی -5 -4

 .امکان توسعۀ صادرات صنايع دستی استان و کشور از طريق ايجاد منطقه ويژه اقتصادی صنايع دستی 

 گذاری در بخش صنايع دستی.تمايل ايرانیان خارج از کشور به سرمايه 

 آموزش عالی مربوط به صنايع دستی و هنرهای سنتی در استان.های متعدد بودن مراکز، مؤسسات و دانشگاه 

  میالدی از طرف يونسکو. 2015انتخاب اصفهان به عنوان شهر خالق صنايع دستی جهان در سال 

  میالدی از طرف کشورهای عضو  2015انتخاب اصفهان به عنوان شهر برگزيده صنايع دستی جهان در سال

 اقیانوسیه.صنايع دستی منطقه آسیا و 

 .تدوين سند آمايش سرزمین استان اصفهان 

 .تمايل ايرانیان خارج از کشور به سرمايه گذاری در میراث فرهنگی 

 فرهنگی بمنظور ثبت جهانی.-تعداد قابل توجه آثار واجد ارزش ملموس و ناملموس تاريخی 

  برابر ارزهای قدرتمندتر.افزايش قدرت خريد گردشگران خارجی ناشی از تأثیر نرخ برابری ريال در 

 المللی مانند يونیدو، يونسکو،جذب منابع مالی از نتهادهای بیتن امکانUNDP  وUNWTO  برای اجرای

 های اجرائی.ها و پروژهطرح

 گذاری در بخش گردشگری.ايرانیان مقیم خارج از کشور به سرمايه تمايل 

 کشور و استان.های کالن توسعه محوريت توسعه صنعت گردشگری در سیاست 

 .مرکزيت جغرافیايی استان اصفهان در کشور 

 اين فرصت در برقراری تعامالت صفهان با شهرهای فرهنگی مهم جهانشهر اخواهر خواندگی کالن(

 تواند موثر واقع گردد(.المللی بمنظور جذب بیشتر گردشگران خارجی میبین
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 و تهدیدها هااصلی ترین محدودیت -6 -4

 حوزه صنایع دستی -1 -4-6

 های اصالت در بازارکیفیت و بیهای چینی و هندی از صنايع دستی استان و عرضه کاالهای بیوجود کپی

 داخلی و جهانی.

 .عدم نظارت بر صادرات و واردات صنايع دستی 

  دستی.عدم نظارت بر عرضه صنايع دستی در فروشگاههای صنايع 

 .مسائل و مشکالت موجود در تخصیص اعتبارات و بودجه ساالنه 

 .ناکافی بودن تسهیالت مناسب حمايتی از تولیدکنندگان 

 .موانع و مشکالت ناشی از قانون کار 

 .عدم ثبات قیمت مواد اولیه 

 .عدم شناسايی بازار مناسب خارجی برای عرضه و فروش محصوالت صنايع دستی 

 ان داخلی به دلیل کمبود درآمد و مشکالت مالی.عدم استقبال خريدار 

 های استفاده  ناقص از توان رايزنان فرهنگی يا سفرای کشور در ساير کشورها يا بالعکس جهت انجام فعالیت

 ترويجی اين بخش.

 ها عدم توجه به قابلیتهای تزيینی و کاربردی مصنوعات دستی در هتل ها ،آژانس ها ، مراکز اقامتی، رستوران

 و...

  عدم  بهره گیری منطقی از رسانه های جمعی استانی، ملی و جهانی در راستای فعالیتهای آموزشی ترويجی

 ای.و توسعه

 های موجود در زمینه صنايع دستی و هنرهای سنتی در جامعه روستايی و عشايری مغفول ماندن از پتانسیل

 کشور )نیروی انسانی خالق، مواد اولیه ارزان و باکیفیت(.

 .ناکافی بودن حمايت جهت بیمه تمامی هنرمندان و تولید کنندگان واجد شرايط 

 .)عدم وجود موزه ی صنايع دستی در استان )آثار فاخر 

 حوزه میراث فرهنگی -2 -4-6

 .ضعف فرهنگ عمومی در نگهداری و حراست از آثار و ابنیۀ تاريخی و میراث فرهنگی 

  ها.پی در پی و تهديد جدی سازه های تاريخی آبی مانند پلخشکسالی های 

 های ها، پارکینگتوسعه روز افزون کالن شهر اصفهان و نیاز آن به امکانات وسیع شهری چون مترو، بزرگراه
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 های تاريخی را به خطر می اندازند.ها و ... که گاهاً سالمت ابنیه و بافتعمومی، مراکز خريد، تفرجگاه

 ندگانه بناهای تاريخی شاخص مانند میدان نقش جهان، بازار تاريخی، مسجد جامع و ... و دخالت مديريت چ

 اندازد.ها که گاهاً سالمت آثار را به خطر میساير ارگان

 حوزه گردشگری -3 -4-6

 .موازی کاری نهادهای ذيربط در امور گردشگری 

  قوانین و ضوابط احداث تاسیسات گردشگری.شفاف نبودن و بعضاً عدم وجود 

 .طوالنی بودن زمان واگذاری زمین به سرمايه گذاران 

 .ناکافی بون منابع بانکی و تسهیالت جهت تکمیل طرحها 

 های اجرايی ذيربط.عدم تمکین و اجرای قوانین حمايتی سازمان از سوی دستگاه 

 تی ذيربط در صنعت گردشگری.ضعیف بودن هماهنگی و مشارکت و همکاری دستگاههای دول 

 های جديد مانند انتشار اوراق مشارکتهای جلب و جذب منابع مالی مردمی با روشضعف در سیستم. 

 .تأثیر نامطلوب خشکی رودخانه زاينده رود بر گردشگری 

 برنامه راهبردی -7 -4

 اهداف کلی و راهبردها -1 -4-7

 راهبرد دستیابی به هدف کلی هدف کلی ردیف

1 

حفاظت و صیانت از صنايع دستی 

مللی الاستان و ارتقاء جايگاه ملی و بین

  آن

 معرفی، آموزش و ترويج صنايع دستی -

 دستیابی به نظام استاندارد کیفیت محصوالت صنايع دستی -

 برنامه ريزی و مديريت توسعه ظرفیت منابع انسانی -

 حراست صنايع دستیمديريت حفظ و  -

2 

های صنايع دستی استفاده از ظرفیت

استان در ايجاد نظام اقتصادی فراگیر 

 و کارآمد

 حمايت از تولید، بازرگانی و صادرات صنايع دستی -

 شناسايی بازارهای هدف و بازاريابی برای صنايع دستی استان در سطوح کالن -

و  با افزايش مشارکتکاهش اتکای بخش صنايع دستی به منابع مالی دولتی  -

 گذاری بخش خصوصیسرمايه

3 

حفظ و صیانت از میراث طبیعی و 

فرهنگی ملموس و ناملموس با 

های يافته بخشمشارکت سازمان

 مختلف

توسعه کمی و کیفی حفاظت، مرمت، معرفی و احیای میراث فرهنگی منقول و  -

 های دولتی و غیردولتیغیرمنقول با مشارکت تمامی بخش

گیری از ذخاير فرهنگی و پژوهش و معرفی میراث ناملموس با بهرهحفاظت،  -

 تاريخی ويژه استان
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 راهبرد دستیابی به هدف کلی هدف کلی ردیف

4 

تحرک بخشی به اقتصاد استان و 

ايجاد توازن منطقه ای با ايجاد 

های شغلی در بخش فرصت

  گردشگری

 ها و امکانات گردشگریارتقاء زيرساخت -

 ارتقای کمی و کیفی عرضه محصوالت و خدمات گردشگری -

 ريزی جهت جذب سرمايه ها و حمايت از بخش خصوصیبرنامه -

توسعه و تجهیز امکانات گردشگری در روستاها و مناطق مستعد جذب  -

 گردشگر

 ها و اقدامات اساسیراهبردها، سیاست -2 -4-7

 اقدام اساسی سیاست راهبرد

مدیریت حفظ و 

 حراست صنایع دستی

حفظ و تقويت 

جايگاه و اعتبار 

صنايع دستی 

 استان

 ایدستی از طريق آموزش های دورههای تولید و مصنوعات صنايعحفظ اصالت روش -

 تعامل با اتحاديه های صنايع دستی و ترغیب به شناسنامه دار کردن آثارهنری -

و  ملیهای تجلیل از هنرمندان و تولید کنندگان شاخص و طراحان نمونه استان و دارندگان نشان -

 المللی و دادن امتیازات ويژهبین

 احیای صنايع دستی و هنرهای سنتی منسوخ شده و يا در حال افول از طريق مستندنگاری -

 جلوگیری از تولید انبوه و صنعتی و نسخه برداری از صنايع دستی  -

 تجلیل از هنرمندان و تولید کنندگان شاخص و طراحان نمونه استان. -

وش صنايع دستی بی اصالت و کپی های تقلبی از طريق ارتباط موثر با شبکه جلوگیری از عرضه و فر -

 فعاالن صنايع دستی 

دستیابی به نظام 

استاندارد کیفیت 

محصوالت صنایع 

 دستی

تدوين 

استانداردهای 

کیفیت محصوالت 

 صنايع دستی

ای هصدور گواهینامه های تولید وتدوين استانداردهای الزم برای مواد اولیه، ابزار و تجهیزات و روش -
 درجه کیفیت هنرهای سنتی و صنايع دستی با همکاری موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی

 المللی. ها و فرآيندهای اجرائی و استقرار استانداردهای ملی و بیناستانداردسازی روش -

 ستانمستندسازی روشها و نحوۀ تأمین مواد اولیه و تولید تمامی مصنوعات و صنايع دستی ا -

برنامه ریزی و مدیریت 

توسعه ظرفیت منابع 

 انسانی

توسعه سرمايه 

های انسانی و 

ارتقاء مهارت های 

آنها برای ورود به 

عرصه های 

مهارتی صنايع 

 دستی

بررسی کارايی آمارهای موجود در اين حوزه و تعريف و تدوين آمارهای موردنیاز با همکاری  -
 دولتی در قالب اصول و قواعد يکسانهای غیر های مختلف و بخشدستگاه

فعال کردن کارگروه صنايع دستی با حضور اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان صنعت، معدن  -
و تجارت ، اداره کل فنی و حرفه ای، شهرداری ها و سازمان میراث فرهنگی صنايع دستی و گردشگری 

ال مديريت واحد در تربیت مربی و کارشناس، تولید و و ساير دستگاه ها و نهادهای مرتبط به منظوراعم
 توزيع و فروش و صادرات صنايع دستی، و فعالیتهای ترويجی در اين حوزه

آموزش تولیدکنندگان و دارندگان مشاغل مرتبط با صنايع دستی در حوزه حقوقی، بیمه ها و قوانین  -
 کار و مشاوره بازرگانی و سرمايه گذاری

ی تولید کنندگان صنايع دست رای تحت پوشش بیمه قرار دادن تعداد بیشتری ازاخذ مجوزهای الزم ب -
 استان
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معرفی، آموزش و 

 ترویج صنایع دستی

افزايش سطح 

آگاهیهای عمومی 

و دانش تخصصی 

در حوزه صنايع 

 دستی

 راه اندازی موزه زنده صنايع دستی با هدف نمايش مراحل مختلف تولید در رشته های شاخص استان -

تعامل و همکاری با سیمای استان جهت تهیه فیلم های مستند از تولید کنندگان مصنوعات دستی و  -

مراحل ساخت هر يک از رشته های تخصصی مرتبط و پخش آن از طريق شبکه های تلويزيونی و 

 تحت پوشش قرار دادن فضای خارج کشور

ر ويت، ترويج  و پرورش خالقیت دتعامل با دانشگاه ها و نیاز سنجی آموزشی بمنظور شناسايی، تق -

 رشته های صنايع دستی و هنرهای سنتی

راه اندازی سايت تخصصی جامع در استان با هدف معرفی انواع رشته های صنايع دستی و نکات  -

 هانی مرتبط با هريک از آن رشتهف

حمایت از تولید، 

بازرگانی و صادرات 

 صنایع دستی

ساماندهی نظام 

 تولید، بازاريابی و

صادرات صنايع 

 دستی

حمايت قانونی از بازارهای صنايع دستی در چارچوب قانون حق مالکیت اثر )کپی رايت( و جلوگیری  -

 از واردات محصوالت بی اصالت

 نظارت بر عرضه صنايع دستی در مراکز گردشگرپذير -

توسعه شهرهای انجام اقدامات الزم با همکاری ساير دستگاههای اجرايی ذيربط به منظور ايجاد و  -

 قانون برنامه ششم توسعه 98جهانی صنايع دستی موضوع ماده 

معرفی روستاهای دارای ظرفیت بومی و محلی در تولید صنايع دستی و معرفی به شورای توسعه و  -

 قانون برنامه ششم توسعه 26ريزی استان جهت استفاده از تسهیالت و امکانات موضوع ماده برنامه

 های وابسته در خصوص نظارت بر کارگاههایها و ساير تشکلصنايع دستی، تعاونیتعامل با اتحاديه  -

 تولیدی جهت رعايت استانداردهای الزم اعم از: کارگاهها، ابزارها، مواد اولیه، و مراحل تولید.

 راه اندازی شرکت تعاونی تخصصی در استان جهت عرضه مواد اولیه با کیفیت و قیمت مناسب. -

ارچه های تخصصی فروش در مبادی ورودی و خروجی شهر با همکاری شهرداری، راه اندازی باز -

 اتحاديه  صنايع دستی و سرمايه گذاران بخش خصوصی.

 توسعه فروش مجازی صنايع دستیحمايت از طرح های  -

فراهم نمودن زمینه های رسمی حضور هنرمندان شاخص استان اصفهان و يا آثارشان در  -

طريق شهرهای خواهر خوانده و يا از طريق رايزنان فرهنگی کشور در ساير  های بزرگ دنیا، ازحراجی

 کشورها

کاهش اتکای بخش 

صنایع دستی به منابع 

مالی دولتی با افزایش 

مشارکت و 

گذاری بخش سرمایه

 خصوصی

بهبود محیط 

کسب و کار با 

 تأکید بر کارآفرينی

و مشارکت بخش 

 خصوصی

 

 جهت تسهیل و مديريت صادرات صنايع دستی استانهمکاری با بخش خصوصی و تالش در  -

 های صنايع دستی  ترغیب بخش خصوصی به مشارکت در بوجود آوردن کارگاه ت بازارچه -

حمايت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنايع دستی با پرداخت تسهیالت بانکی، و جوايز   -

 صادراتی.

 نمونه استان.تجلیل از هنرمندان و تولید کنندگان شاخص و طراحان  -
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توسعه کمی و کیفی 

حفاظت، مرمت، معرفی 

و احیای میراث 

فرهنگی منقول 

وغیرمنقول با مشارکت 

تمامی بخشهای دولتی 

 و غیردولتی

حفاظت از میراث 

فرهنگی، و توسعه 

شاخصهای کمی و 

 کیفی آن

های اجرايی استان در حفاظت، مرمت و احیای میراث فرهنگی تعامل فعال و موثر با نهادها و دستگاه -

 جهت سرعت بخشیدن به اقدامات حفاظتی و جذب توان مالی 

تعامل فعال و موثر با بخش خصوصی و تشکل های غیردولتی استان در حفاظت، مرمت و احیای  -

 ا هد احیا و باززنده سازی اماکن تاريخی و جذب سرمايهمیراث فرهنگی جهت سرعت بخشیدن به رون

همکاری و رايزنی با نهادهای دارای نقش در حوزه میراث فرهنگی به منظور تدوين ضوابط تشويقی  -

 و حمايتی جهت مالکین بناهای تاريخی و حفظ حقوق آنها

 آموزش نیروی انسانی و پرورش نیروی متخصص -

ه منظور ارزش گذاری ابنیه به عنوان ابزاری در مديريت میراث تکمیل سامانه داده های مکانی ب -

 فرهنگی استان

فراهم آوردن زمینه الزم به منظور نگهداری و اداره اماکن تاريخی و موزه ها زير نظر هیأت امنای  -

 قانون برنامه ششم توسعه 100منتخب مطابق بند ت ماده 

 کاهش نسبت تعداد آثار شناسايی شده به ثبت شده -

 اردادن دستور کار احیای آثار تاريخی )دادن کاربری( در سرفصل اقدامات اجرايیقر -

برای جذب مشارکت بخش خصوصی در تغییر فراهم کردن امکانات قانونی و تسهیالت تشويقی  -

 ابنیه تاريخی و تبديل آن به واحد اقامتی يا پذيرايی. کاربری

حفاظت، پژوهش و 

معرفی میراث 

 گیریبهرهناملموس با 

از ذخایرفرهنگی و 

 تاریخی ویژه استان

آموزش، ظرفیت 

سازی و اشاعه 

فرهنگ حراست از 

 میراث ناملموس

 شناسائی و ثبت مظاهر فرهنگ معنوی و غیرملموس در فهرست میراث ملی -

 تحقیق و مستندسازی آداب و رسوم و فرهنگ عامۀ استان -

 هاهساختها، و نیز ابزارها، اشیاء، دستها، مهارتدانشها، تجلیات، رسوم، بازنمايیايجاد امکان نمايش  -

 در موزه های شاخص در استان

تر از اهمیت میراث فرهنگی ناملموس و لزوم حراست از آن از طريق شبکه های جوانآگاه سازی نسل -

 و آموزش رسمی و غیررسمی های اجتماعی

ناملموس را خلق، نگهداری و منتقل ها و افرادی که میراث مشارکت و دخالت گروهايجاد امکان  -

 در مديريت و حراست از آن کنندمی

ارتقاء زیرساخت ها و 

 امکانات گردشگری

تقويت هدفمند و 

هوشمند 

های زيرساخت

 گردشگری

 های عمومی گردشگری مانند هتل ها، ...ارتقاء سطح کمی و کیفی اقامتگاه -

 انسانی و تجهیزات و امکانات گردشگریايجاد بانکهای اطالعاتی از ظرفیت ها ، سرمايه  -

ساماندهی وضعیت جمع آوری و پردازش اطالعات آماری بخش گردشگری مبتنی بر نظام های  -

 المللی بین

 بهبود شبکه و ناوگان حمل و نقل  -

 المللیدرجه بندی،استانداردسازی و طبقه بندی واحدهای گردشگری براساس استانداردهای ملی وبین -

ی اجرايی استان به تهیه و الحاق پیوست تخصصی میراث فرهنگی، صنايع دستی و تعهد دستگاهها -

 قانون برنامه ششم 100گردشگری برای طرح های توسعه ای بزرگ و مهم مطابق ماده 
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 کپارچهي مديريت محافظت از زاينده رود به عنوان يکی از ارکان گردشگری استان و تالش برای تحقق -

 گاوخونی باتالق تا سرچشمه از آن

 تقويت خدمات شهری به خصوص در نقاط استراتژيک گردشگری با همکاری نهادهای مختلف -

ا ها بايجاد تسهیالت بمنظور صدور رواديد، رفع موانع، ارائه اطالعات و خدمات رفاهی در سفارتخانه -

 واحدهای ذيربط همکاری

ارتقای کمی و کیفی 

عرضه محصوالت و 

 خدمات گردشگری

آگاه سازی 

عمومی و آموزش 

تخصصی در 

راستای ارائه 

خدمات مطلوب تر 

در حوزه 

 گردشگری

رسانی سنجی، آموزش و اطالعمديريت توسعۀ منابع انسانی صنعت گردشگری استان از طريق ظرفیت -

 و بهبود کیفیت خدمات

 درخصوص گردشگران خارجی ایاستفاده از فنون بازاريابی مجازی و شبکهآموزش  -

 سايبری از طريق افزايش سرعت اينترنت و تقويت تجهیزات الکترونیکیتقويت فضای  -

 آموزش و ارتقاء سطح فرهنگ ترافیکی با تعامل با نهادهای مختلف -

ايبری ای، سالمللی از طريق فضای رسانههای گردشگری استان در فضای داخلی و بینمعرفی جاذبه -

 و بروشورهای تبلیغاتی

هیه در ت« ها و چگونگی تعامل با گردشگران خارجیزی مردم از شیوهساآگاه»تأکید خاص بر موضوع  -

 ای در زمینه گردشگریهای رسانهبرنامه

سازی جوامع محلی از اهمیت محیط طبیعی در حیات اجتماعی ت اقتصادی آگاه»تأکید خاص بر موضوع  -

 ایهای رسانهدر تهیه برنامه« های گردشگریو در فعالیت آنان

جهت ریزی برنامه

جذب سرمایه ها و 

حمایت از بخش 

 خصوصی

آماده سازی بستر 

مشارکت بخش 

 خصوصی

های بانکی کم بهره، قابل پرداخت بلند مدت و...( جهت توسعه فراهم کردن تسهیالت الزم )وام -

 گریهای گردشزيرساخت

 ( به منظور جلب مشارکت NGOمديريت حمايتی از بخش خصوصی و سازمان های مردم نهاد ) -

 گذارانتسهیل فرآيند و کوتاه نمودن زمان واگذاری زمین به سرمايه -

ای و تخصصی گردشگری )بند ث های حرفهگری به تشکلواگذاری بخشی از امور اجرايی و تصدی -

 قانون برنامه ششم توسعه( 100ماده 

توسعه و تجهیز 

امکانات گردشگری در 

روستاها و مناطق 

 مستعد جذب گردشگر

حمايت از 

شگری بومی و گرد

 روستايی

 

ريزی و توسعه استان برای های گردشگری و معرفی به شورای برنامهمعرفی روستاهای دارای پتانسیل -

قانون برنامه ششم توسعه و زمینه سازی جهت حضور بخش  26استفاده از تسهیالت و امکانات موضوع ماده 

 خصوصی

قانون برنامه ششم توسعه(  99تهیه و اجرای طرح  بهسازی روستاهای هدف گردشگری )پیگیری ماده   -

 گردشگری پايدار روستايیبا رويکرد 

های مردمی و آموزش وترويج گردشتگری نیروهای متخصص و با تجربه به منظور ايجاد تشکل تعلیم  -

 بته متردم مناطق روستايی

های تبلیغاتی برای معرفی جاذبه های طبیعتی و انستانی، خصوصتیات تنوع بخشی و توسعه برنامه -

 بتارز فرهنگتی، معماری و آداب و رسوم روستايی

 حمايت مضاعف از صنايع دستی بومی در روستاهای هدف گردشگری -
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 اهداف کمی -3 -4-7

ف
دی

ر
ی 
کم

ف 
دا

اه
 

 هدف کمی
وضعیت در 

 پایان سالهای
 برنامه ششمهای سال

 1400 1399 1398 1397 1396 1395 1394 واحد عنوان

1 

1- 
س

مو
امل

و ن
س 

مو
 مل

ی
نگ

ره
و ف

ی، 
بیع

 ط
ث

یرا
ز م

ت ا
یان

ص
 و 

ت
اظ

حف
 

 12 11 10 10 9 8 8 موزه تعداد موزه های فعال در سازمان

 15 14 13 11 10 9 9 موزه تعداد موزه های فعال خصوصی 2

 9 9 7 6 6 5 5 موزه تخصصی دستگاههای اجرايیتعداد موزه های تخصصی  3

 17 12 8 5 3 2 2 اثر ثبت شده تعداد آثار منقول ثبت شده در فهرست آثار ملی 4

 1930 1870 1830 1800 1775 1751 1730 اثر ثبت شده تعداد آثار غیر منقول ثبت شده در فهرست آثار ملی 5

 20 15 10 5 2 1 1 تعداد آثار ملیتعداد آثار طبیعی ثبت شده در فهرست  6

 100 92 80 70 62 57 54 تعداد تعداد آثار میراث ناملموس ثبت شده در فهرست آثار ملی 7

8 

تاريخی مرمت شده و  -تعداد آثار غیر منقول فرهنگی

برداری )در اختیار سازمان، ساير دستگاهها و قابل بهره

 بخش خصوصی(

 45 45 40 37 34 32 32 تعداد ملی

9 

تاريخی مرمت شده و قابل -تعداد آثار غیر منقول فرهنگی

بهره برداری )در اختیار سازمان، ساير دستگاهها و بخش 

 خصوصی(

 300 287 275 267 250 236 *220 تعداد استانی

10 
 ثبت آثار در فهرست میراث جهانی

 )غیر منقول، طبیعی، ناملموس (
 9 8 8 7 4 4 4 تعداد

 9 8 8 7 4 4 4 پايگاه پايگاههای جهانیتعداد  11

 11 11 11 10 9 7 4 پايگاه تعداد پايگاههای میراث فرهنگی ملی 12

 420 400 380 360 340 335 325 اثر مرمت شده تعداد بناهای مرمت شده در طول سال 13

 80 85 80 80 75 93 89 شدهشی مرمت تعداد اشیاء تاريخی فرهنگی مرمت شده در طول سال 14

15 

تعداد بناهای تحت بهره برداری )شامل خانه های 

برداری بخش خصوصی تاريخی مرمت شده تحت بهره

 باشد(نیز می

 40 38 38 35 35 34 31 بنا

 5 5 5 4 4 4 3 تعداد بافتهای شهری و روستايی مرمت شده 16

 35 33 30 28 27 25 22 تعداد مرمت  اشیاء تاريخی فرهنگی در دست بخش دولتی 17

 5 5 4 4 3 3 3 تعداد تجهیز موزه به سیستم حفاظت الکترونیک 18

 350 320 320 300 300 300 10000 تعداد ساماندهی و مستندسازی اموال منقول  تاريخی فرهنگی 19

 5 5 4 4 3 2 3 کاوش تعداد کاوشهای باستان شناسی در سال 20

 30 29 27 27 25 24 20 حوزه شناسی )مردم نگاری(تعداد حوزه مستندسازی شده مردم  21

 5 5 4 3 3 1 1 حوزه تعداد حوزه مستندسازی شده زبان و گويش 22



    161/فرهنگي، صنايع دستي و گردشگريميراث 

 

 

ف
دي
ر

ي  
كم
ف 

دا
اه

  

  هدف كمي
وضعيت در 

  پايان سالهاي
  برنامه ششمهاي سال

  1400  1399  1398  1397  1396  1395  1394  واحد  عنوان

1  

2- 
رت
و ا
ظ 

حف
ن
ها
صف

ن ا
ستا

ي ا
ست

 د
يع
صنا

ء 
قا

  

  -  70  -  60  -  50  -  نشان  المللي مرغوبيت كاال(مهر اصالت)نشان بين

  350  -  250  -  200  -  187  نشان  نشان ملي مرغوبيت كاال  2

3  
رشد ساليانه نسبت شاغلين آموزش ديده بخش 

  صنايع دستي به كل شاغلين داراي مجوز
  5  5  5  5  5  5  5  درصد

4  
هاي باز زنده سازي شده در حوزه هنرهاي رشته

  سنتي و صنايع دستي در سال
  3  3  2  2  1  ---  ---  تعداد

 14 10 6 4 2  -  -  رشته  برند سازي در حوزه صنايع دستي در سال  5

6  
مستندنگاري و تكميل پرونده هاي مربوط به 

  حقوق مالكيت معنوي و ثبت آثار در سال
  3  3  2  2  1  -  -  تعداد

 1 1 1 1 1  0  0  نمايشگاه  تعداد نمايشگاههاي داخلي استاني  7

 8 7 7 6 5  0  0  نمايشگاه  ايتعداد نمايشگاههاي داخلي منطقه  8

9  
 مراكز عرضه و فروشحمايت از ايجاد و توسعه 

  دائم محصوالت صنايع دستي
 1 1 1 1 1  -  -  طرح در سال

10  
صادرات  صنايع دستي به انضمام زيور آالت 

  سنتي
 100000 76000 58000 44000 34000  710  11700  هزار دالر

 4800 4500 4200 4000 3800  3749  4065  تعداد/فقره  هاي توليد انفرادي صادر شدهپروانه  11

 230 210 190 170 150  756  778  تعداد/فقره  پروانه هاي توليد كارگاهي صادر شده  12

 1500 1500 1500 1500 1500      نفر  بيمه شدگان تسهيالت در سال  13

 120 100 80 60 50      كارگاه  اعطاي تسهيالت كمكهاي فني و اعتباري  14

 1300 1100 900 700 650  612    نفر  صدور كارت شناسايي براي هنرمندان و شاغلين  15

 1 1 1 1 1      تعداد  هاي دائمي صنايع دستيايجاد بازارچه  16

1  3-
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ي
ا

 با 
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ج
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ي
ها
صت

فر
 

ي
شغل

 
 در

ش
خ
ب

 
ي
گر

دش
گر

  

  800000  650000  550000  420000  350000  300000  250102  نفر  تعداد گردشگران ورودي خارجي به استان

  1400000  1200000  1100000  1000000  950000  855000  656160  نفر  تعداد گردشگران داخلي  2

  117  112  107  102  96  91  84  باب  هاي استانتعداد هتل  3

  12  10  7  5  5  5  5  باب  ستاره 5و  4هاي تعداد هتل  4

  90000  75000  60000  45000  30000  20000  16000  تخت  تعداد تختهاي اقامتي (ظرفيت اقامتي)  5

 صرفا آمار عملكرد هرسال ذكر شده است. 20و  19، 18، 17، 16، 14، 13براي آيتمهاي  �
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  (ميليون ريال)مورد نياز طي سال هاي برنامه ششم هزينه اياعتبارات ). 4 -4(جدول

  فصول
اليحه 

1395  
  جمع  1399  1398  1397  1396

سال  متوسط نرخ رشد

  (درصد) 95به  99

  14  757803  193628  169849  148990  130693  114643  فصل ميراث فرهنگي

  14  14318  3659  3209  2815  2469  2166  فصل صنايع دستي

  14  11314  2889  2533  2233  1949  1710  فصل گردشگري

  14  783435  200176  175591  154038  135111  118519  جمع كل

هاي برنامه از از محل درآمدهاي عمومي طي سالاي مورد نيهاي سرمايهيياعتبارات تملك دارا). 5 -4(جدول

  (ميليون ريال) ششم

  فصول
اليحه 

1395  
  جمع  1399  1398  1397  1396

متوسط نرخ رشد سال 

  (درصد) 95به  99

  30  1175603  371293  285610  219700  169000  130000  فصل ميراث فرهنگي

  30  94047  29703  22848  17576  13520  10400  فصل صنايع دستي

  30  141072  44555  34273  26364  20280  15600  فصل گردشگري

  30  1410722  445551  342731  263640  202800  156000  جمع كل

  

  

   



 

 

 

 فصل پنجم

 رفاه، تأمين اجتماعی و توانمندسازی

 درآمدهای کمگروه 

 مقدمه 

راستای  ها و دراجتماعی به عنوان يکی از مظاهر پیشرفت و توسعه از جمله وظايف تفکیک ناپذير حکومت تأمینرفاه و 

 رفاه عموم مورد توجه می باشد. امروزه به تأمینپاسخگويی به نیازهای انسانی و همسو با سیاست عدالت گستری و 

ها درصدد ای با امنیت اجتماعی و اقتصادی ، دولتدلیل افزايش مطالبات عمومی از دولتها برای بستر سازی جامعه

اجتماعی می باشند. از اين رو محور فعالیت وزارتخانه تأمینری نظام رفاه و طراحی مناسب ترين سازوکار برای شکل گی

 تأمینهايی است که اجتماعی و يا عناوين و وظايف مشابه آن در جهان، عمدتا اتخاذ برنامه تأمینهايی با عنوان رفاه و 

 ،در نهايت ايجاد تفاهم وو تضمین سطح مناسب معاش برای خانوارها و تقويت آرامش و عزت نفس افراد و جامعه 

 اجتماعی گسترده ای را در برمی گیرد. تأمینای و نظام همبستگی اجتماعی ابزارهای بیمه
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ست . آمد اها  برای افزايش عدالت اجتماعی ، برپايی نظام رفاه اجتماعی کارشک يکی از مناسب ترين اهرمبی

قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران ، نظام  29در راستای تحقق  اهداف توسعه و عدالت اجتماعی و با الهام از اصل 

گردد که هدف آن حمايت از اقشار اطالق می ها وخدماتها ، کمکای از برنامهاجتماعی به مجموعه تأمینرفاه و 

یری ، تگی ، بیکاری ، پساعی و طبیعی و پیامدهای آن از نظر بازنشمختلف جامعه در برابر رويدادهای اقتصادی ، اجتم

اه ، و امینت جامعه ايرانی رفچشم انداز بیست ساله نیز برای  از کارافتادگی ، بی سرپرستی است. همانگونه که در سند

 اجتماعی ، فرصتهای برابر و .... و به دور از تبعیض در نظر گرفته شده است . تأمینغذايی ، 

پیش  کمک اجتماعی قانون اساسی اجتماعی در ايران بر بیمه اجتماعی استوار است ولی از آنجا که در تأمینظام ن

حاظ ( به همین ل شودمیمالی  تأمینکه مستلزم مشارکت مالی افراد نبوده و از محل درآمد عمومی بینی شده است )

 باشد.ای )حمايتی و امدادی( میو غیربیمه ایبیمهايران دارای دو بخش  اجتماعی در تأمینتوان گفت نظام می

ه است ک ایبیمهاجتماعی مجموعه ای از تدابیر ، روشها و اقدامات حمايتی و خدمات  تأمیننظام  ایبیمهبخش 

تگان ستگی و حمايت از بازماندگان شاغالن و بازنشسهدف آن حمايت از نیروی انسانی شاغل در دوران اشتغال ، بازنش

مهمترين خدمات ارايه شده در اين بخش ارايه بیمه خدمات درمانی و بیمه های اجتماعی در قالب پرداختهای است. 

، از کارافتادگی ، بازماندگی بیکاری، غرامت نقص عضو ، کمک بارداری و غیره را شامل  بازنشستگیانواع مستمری 

 .شودمی

ندوق اجتماعی، ص تأمیناجتماعی ، صندق  تأمینرت رفاه و وزا :دستگاههای متولی امور بیمه در  کشور عبارتند از

اجتماعی  أمینتکشوری، صندوق بیمه اجتماعی روستايیان و عشاير ، صندوق بیمه خدمات درمانی ، سازمان  بازنشستگی

زی رکاز قبیل صندوقهای بیمه مته به وزارتخانه ها و سازمانها)وابس بازنشستگینیروهای مسلح ، صندوق های بیمه و 

 ايران و شرکتهای تابعه ، صنعت نفت ، مخابرات و..... (

ها ، تدابیر ، خدمات و فعالیتهدفمند از انديشه ( شامل مجموعه ای منسجم و)حمايتی و امدادیایبیمهامور غیر

ای اداره براست که حمايت و مراقبت از خانواده ها و افرادی که به داليل مختلف فاقد توانايیهای الزم  ایبیمههای غیر

 در بر می گیرد  . ،زندگی شخصی ، خانوادگی و اجتماعی خود هستند

اجتماعی ، سازمان  تأمین وزارت رفاه و :از اجتماعی عبارتند تأمیننظام  ایبیمههای متولی بخش غیرسازمان

های نیکوکاری و سازمانهای های خیريه، انجمن، جمعیتامام خمینی)ره(، جمعیت هالل احمرامداد بهزيستی ، کمیته 

 غیردولتی.

جتماعی ، سازمان بیمه سالمت و بیمه اجتماعی روستايیان و عشاير تأمین اهای استانی دستگاه ایبیمهدر بخش 

، جمعیت هالل احمر و بنیاد شهید و امور ( سازمان بهزيستی، کمیته امدادحمايتی وامدادی)ایبیمهو در بخش غیر

 گیرد. م مورد تجزيه و تحلیل قرار میجبرنامه چهارم و پن هایسالطی  ايثارگران و عملکرد آنها



   165/های کم درآمدرفاه، تامین اجتماعی و توانمندسازی گروه

 

 

 ()حمایتی و امدادیایبیمهبخش غیر  -الف-5

 هالل احمر -1-الف-5

 بررسی عملکرد گذشته و وضع موجود بخش   -

های اجتماعی ه با بحرانهاستان اصفهان با واقع شدن در همسايگی هشت استان ديگر و معین پايتخت در مواج 

شرق و داشتن -جنوب و غرب-. قرار گرفتن در مرکز کشور و محل تالقی کريدور شمالگاه مهمی استدارای جاي

تبع آن ريسک باالی حوادث جاده ای را  های ارتباطی و حجم باالی رفت و آمد وسايل نقلیه بهکیلومتر راه 4800

رسیده  1393در سال  3445درصد به  120با رشد  1388مورد در سال  1551داراست. بگونه ای که حوادث جاده ای از  

 است.

وجود قطب های مهم صنعتی در زمینه فوالد ، پتروشیمی ، فرآورده های نفتی و سايت هسته ای و تراکم جمعیت 

هايی از اين استان از جمله شهرستان. همچنین بخشهای افزايش احتمالی حوادث استگی از زمینهدر نقاط پرخطر هم

، گلپايگان در شمال غرب و کاشان در شمال استان در مسیر گسل قرار گرفته ن در جنوب استانهای شهرضا و دهاقا

نگاهی اجمالی به تعداد عملیات  ه است. باريشتر را تجربه نمود 5/3-4بطوری که در چند سال اخیر چند زلزله با بزرگی 

مورد ثبت و زلزله  5261تعداد عملیات امدادی  1393مورد و در سال  1321تعداد  1388امدادی ثبت شده در سال 

در عملیات امدادی  "چهار برابری"ريشتر  به باال در شش سال گذشته نشان دهنده رشد  5/3های ثبت شده با بزرگی 

 های جمعیت هالل احمر استان است.در حوزه ماموريت 

در حوزه حوادث طبیعی به دلیل قرار گرفتن استان در اقلیم نیمه خشک دچار خشکسالی و همچنین سیل خیز  

استان اصفهان از حیث حوادث  خطرپذيری  ،بودن اغلب نقاط استان هستیم . بنابراين با توجه به آمار و مطالب مذکور

ت برنامه ريزی در فازهای باال و اقشار آسیب پذير و آسیب ديده در حال افزايش می باشد. در نتیجه توجه و ضرور

 و نهادها را دوچندان می نمايد . هاولیت سازمانئآمادگی و پاسخگويی به حوادث و مس ،پیشگیری

امدادگر  7395قراردادی وهمکاری  نیروی رسمی، پیمانی و 400ا داشتن جمعیت هالل احمر استان اصفهان ب

پايگاه  1 ساحلی و 1 کوهستان، 2 نجات بین شهری، و پايگاه امداد38نجات) و پايگاه امداد42 شعبه،26بندی شده،سطح

نجات تیپ يک دستگاه خودرو 1 ،دستگاه خودرو نجات تیپ دو21 بالگرد، 1، دستگاه آمبوالنس 44 هوايی(، امداد

 .نجات را انجام می دهد و خدمات امداد

تان، در کوهس آموزشی های پیش بیمارستانی، جستجو) درصد آموزش های تخصصی به  امداد گران و نجاتگران 

، حمايت روانی از حادثه ديدگان، تغذيه و اسکان در شرايط بروز نقل نجات در حوادث حمل و جستجو در آوار، جستجو و

ن برنامه پنجم درصد در پايا 20درصد در انتهای اين برنامه و به  18درصد در ابتدای برنامه چهارم به  23/17 حادثه( از
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های تخصصی ويژه امداد گران و نجاتگران با کشور نشان از جايگاه مناسب استان . مقايسه آموزشافزايش يافته است

 .باشديش کیفی خدمات ارائه شده می و توجه ويژه استان به افزا

، ه چادرقلم کاالی امدادی تعريف شده درمقابله با حوادث )وسايل اسکان و تغذيه اضطراری از جمل 22مجموع  

درصد در انتهای  13درصد به  10( ، در ابتدای برنامه چهارم از ، جیره خشک و...وف اولیه، ظر، وسايل گرم کنندهپتو

نامه چهارم بر هایساليافته است. مقايسه اين شاخص با کل کشور دردرصد در پايان  برنامه پنجم افزايش  15برنامه و 

 19کاالهای امدادی کشور به  تأمینبرنامه پنجم  هایسال يکسان استان و کشور بوده ولی در ه شرايطنشان دهند

 . باشدمی درصد پايین تر 4درصد رسیده و استان نسبت به کشور 

درصد در انتهای برنامه افزايش يافته  37درصد به  32نامه چهارم از بر هایسال پوشش امداد و نجات استان در

ين شاخص حاکی از برابری مقايسه ادرصد جامعه هدف رسیده است.  65است. در پايان برنامه پنجم اين پوشش به 

به  تآن با میانگین کشور در طول برنامه چهارم و پنجم بوده در عین حال میزان پوشش امداد و نجات استان نسب

 . یشتر بوده استواحد درصد ب 16متوسط کشور 

برنامه رو به بهبود بوده  هایسالاين شاخص همواره طی  نجات، امداد و هاینیرو از حیث زمان خدمات رسانی

برنامه  هایسالدقیقه درانتهای برنامه رسیده است. اين زمان طی  53/9دقیقه در ابتدای برنامه چهارم به  59/9و از 

. مقايسه زمان خدمات رسانی به حادثه ديدگان استان با کشور نشان دهنده است دقیقه کاهش يافته 20/9ه پنجم ب

 ای زمان خدمات رسانی کشور در انتهای برنامه پنجم می باشد.  کاهش يک دقیقه

رشد  دهد علی رغمبرنامه چهارم و پنجم نشان می هایسالطی  بررسی عملکرد هالل احمر استاندر مجموع  

هدف تا دستیابی به جايگاه مطلوب، با توجه به حادثه  قابل توجه شاخص های کمی و کیفی خدمات رسانی به جامعه

( عملکرد اهداف 1-5). جدولرگ فاصله قابل توجه ای وجود دارداستان از لحاظ طبیعی و استقرار صنايع بزخیز بودن 

 .هددم و پنجم را نشان میچهاربرنامه  هایسالاحمر استان طی  کمی جمعیت هالل

  برنامه چهارم و پنچم هایسالعملکرد اهداف کمی هالل احمراستان اصفهان طی (. 1 -5)جدول

هدف کمی/عنوان 

 شاخص

واحد 

 متعارف

های سال

 برنامه چهارم

متوسط 

رشد 

دوره  

 )درصد(

 های برنامه پنجمسال
متوسط  

رشد 

دوره  

 )درصد(
1384 1389 1390 1391 1392 1393 1394 

های تخصصی آموزش

ه امدادگران و ژوی

 نجاتگران

 18/2 20 43/19 19 8/18 35/18 0/9 18 23/17 درصد

قلم کاالی 22تأمین

امدادی متناسب با 

 جمعیت کل استان

درصد اقالم 
 گانه22

10 42/13 6/1 55/13 85/13 14 25/14 15 57/2 
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هدف کمی/عنوان 

 شاخص

واحد 

 متعارف

های سال

 برنامه چهارم

متوسط 

رشد 

دوره  

 )درصد(

 های برنامه پنجمسال
متوسط  

رشد 

دوره  

 )درصد(
1384 1389 1390 1391 1392 1393 1394 

درصد میزان پوشش 

 امداد و نجات

درصد 
پايگاههای 

امدادو نجات 
به نسبت 
محورهای 
 مواصالتی

32 37 2/9 50 51 59 62 65 78/6 

کاهش زمان خدمات 

رسانی نیروهای امدادو 

نجات به آسیب دیدگان 

 ناشی از حوادث

0/2- 09:53 09:59 زمان  09:50 09:47 09:45 09:40 09:20 3/1- 

–ارائه خدمات حمایتی 

فرآیند بازپیوند ارتقاء 

خانواده در هنگام بروز 

 حوادث

درصد تیمهای 
حمايت روانی 
جمعیت اسیب 

 ديده

2/7 8/7 1/6 3/8 5/8 7/8 9 1/9 23/2 

 تنگناها و چالش ها  -

  عدم آگاهی اکثريت جامعه در خصوص مقابله با حوادث 

  های مهم صنعتی در زمینه فوالد، حادثه خیز بودن استان به واسطه ی شرايط طبیعی و جغرافیايی و وجود قطب

پتروشیمی ، فرآورده های نفتی و سايت هسته ای و تراکم جمعیت در نقاط پرخطر استان که باعث افزايش پتانسیل 

 شود.حوادث در استان می

 های استان از جمله شهرضا ، دهاقان در جنوب و گلپايگان در شمال غرب و کاشان درشمال استقرار اکثر شهرستان

 ان در مسیر گسل است

  عدم به کارگیری استانداردهای جديد و به روز دنیا درخصوص عملیات امداد ونجات 

 .عدم تعیین متولی قانونی مشخص  برای  هماهنگی مواجهه با حوادث و سوانح و تعدد متولیان حوادث و سوانح 
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 برنامه راهبردی امداد ونجات (. 2 -5جدول)

 راهبردهای دستیابی به اهداف اهداف کلی

 کاهش خطر پذیری ناشی از حوادث
اجرای سیاست های پیشگیرانه برای کاهش خطرپذيری ناشی 

 از حوادث و سوانح

افزایش پوشش خدمات امداد و نجات حوادث و سوانح 

 استان

اجرای سیاست های پیشگیرانه برای کاهش خطر پذيری 

 ناشی از وحوادث و سوانح

حضور سریع و به موقع و موثر عوامل امدادی هنگام 

 بروز حوادث و سوانح

ارتقاء کارآيی و اثربخشی مداخالت امداد و نجات درحوادث و 

 سوانح

ارتقا ء کیفی خدمات ارائه شده به بازماندگان حوادث و 

 سوانح
 ارتقاء کارآيی و اثربخشی مداخالت امداد و نجات

 

 اهداف کمی برنامه ششم هالل احمر (. 3 -5جدول)

 اهداف کلی
 هدف کمی

وضعیت در پایان 

 سال
 سال های برنامه ششم

 پنجم چهارم سوم دوم اول 1394 1393 واحد عنوان

کاهش خطرپذیری 

ناشی ازحوادث و 

 سوانح

آموزشهای 
تخصصی ويزه 

امدادگران 
 ونجاتگران

 25 24 23 22 21 20 43/19 درصد

افزایش پوشش 

خدمات امداد ونجات 

حوادث وسوانح 

 استان

قلم کاالی 22تأمین
امدادی متناسب با 
 جمعیت کل استان

درصد اقالم 
 گانه22

25/14 15 30 50 65 85 100 

درصد میزان 
پوشش 

 امدادونجات

های درصد پايگاه
امدادونجات به 

نسبت محورهای 
 مواصالتی

62 65 70 75 80 90 100 

وبه حضور سریع 

موقع و موثر عوامل 

امدادی هنگام بروز 

 حوادث و سوانح

کاهش زمان 
خدمات رسانی 

نیروهای 
 امدادونجات

 9:10 9:12 9:14 9:16 9:18 9:20 9:40 زمان

ارتقاء کیفی خدمات 

ارائه شده به 

بازماندگان حوادث 

 وسوانح

ارائه خدمات 
ارتقاء  -حمايتی 

فرآيند بازپیوند 
 خانواده

درصد تیمهای 
حمايت روانی 

 جمعیت اسیب ديده
9 1/9 5/9 8/9 10 3/10 5/10 
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  راهبردها ، سیاست ها واقدام های اساسی هالل احمر(. 4 -5جدول)

 اقدام اساسی سیاست راهبرد

های اجرای سیاست

پیشگیرانه برای کاهش 

پذیری ناشی از خطر

 و سوانح حوادث

 های همگانیآموزشارتقای ارائه  -

های تخصصی ويژه امدادگران و ارائه آموزشتوسعه  -

 نجاتگران

ها و اماکن کشور با همکاری مقاومت سکونتگاهارتقای  -

های اجرايی ذيربط با تاکید بر مقاوم سازی تاسیسات دستگاه

 هازيربنايی و ساختمان

 ناستا گانه امدادی متناسب با جمعیت کل 22تأمین اقالم  -

های امداد و نجات متناسب با کل جمعیت پوشش پايگاه -

 استان

ارتقاء سطح آگاهی در  مورد استراتژی های پیشگیرانه و  -

 روش های ساخت و ساز در میان شهروندان

 بعد از بروز حوادث و سوانحفرآيند بازپیوند خانواده  ارتقاء -

های همگانی به ارائه آموزش -

 جامعه هدف

های تخصصی به آموزشارائه  -

 امدادگران

های اجرايی شدن دستورالعمل -

 هاگاهسازی سکونتمقاوم

توزيع اقالم امدادی بین  -

 ديدگانآسیب

 های امداد و نجاتاندازی پايگاهراه -

ديده از بازگرداندن افراد آسیب -

 حوادث و سوانح به خانواده

ارتقای کارآیی و 

اثربخشی خدمات امداد 

و حوادث و و نجات 

 سوانح

عملیات امداد و نجات بر اساس  فرايندتدوين  -
 المللیاستانداردهای ملی و بین

های جديد امداد و نجات بر تأسیس و راه اندازی پايگاه -
 حسب استانداردهای تدوين شده.

 ساماندهی و ارتقا کیفی و کمی تیمهای واکنش سريع -

اضطراری و ، درمان ارائه خدمات حمايتی )توانبخشی -
 روانی(

 بر برگزاری مانورهای آمادگی امداد و نجاتتاکید  -

 زمان پاسخگويیکاهش  -

انجام عملیات امدادونجات  -
و  المللیبراساس استانداردهای بین

 ملی

اجرای عملیات امدادونجات توسط  -
 های واکنش سريعتیم

ارائه خدمات درمان اضطراری به  -
 ديدگانآسیب

امدادونجات در انجام عملیات  -
 حداقل زمان ممکن

با کیفیت  ارائه خدمات

قابل ارائه به بازماندگان 

 حوادث و سوانح

 پوشش پايگاههای امداد و نجات متناسب با کل جمعیت -
 استانگانه امدادی متناسب با جمعیت  22الم قتأمین ا -

انجام عملیات امداد و نجات بر اساس استانداردهای ملی  -
 المللیو بین

 ارتقای کمی و کیفی بسته خدمات امداد و نجات -

توزيع اقالم امدادی بین  -
 ديدگان حوادث و سوانحآسیب

انجام عملیات امدادونجات  -
و  المللیبراساس استانداردهای بین

 ملی

های امدادونجات اندازی پايگاهراه -
 در کل استان  براساس نیاز

تعیین متولی برای انواع 

 سوانح و حوادث استان

 استاناحصای کلیه سوانح و حوادث  -
تعیین تکلیف برای دستگاههای مرتبط با امداد و نجات در  -

 خصوص سوانح و حوادث

انجام تکالیف در خصوص کلیه  -
سوانح و حوادث توسط دستگاه 

 ربطاجرايی ذی
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  الزامات -

  مديريت بحران مبتنی بر توانمندسازی جامعه 

  منطبق با نظام تقسیم کار و نقش های محوری هر و استان  امداد و نجات کشورطراحی و اجرای نظام جامع(

بحران  در امر مديريت استان  و نیروهای نظامی گیری از ظرفیتهای انسانی و عملیاتی کلیه سازمانهابهره سازمان و

 (استانو نجات  و مشخصا امداد

  ويی برای پاسخگ استان ناطق و سکونتگاههای تهیه و بهنگام سازی نقشه های خطر پذيری و آسیب پذيری م

 سوانح و حوادث انسان ساز و طبیعی

  های هشدار زودهنگام سوانح و حوادثطراحی و تدارک و استقرار سامانه 

  برای حوادث و سوانح  فاقد متولی مشخص تعیین متولی 

 تدوين سند پیشگیری و کاهش خطر پذيری 

 جات به منظور افزايش اثربخشی و کارايیو ن های ارايه خدمات امداداصالح روش 

 سازماندهی تیم های عملیات تخصصی امدادی 

  استانتهیه و تدوين سند برنامه عملیاتی امداد و نجات 

 اثربخشی مشارکت جوانان، داوطلبان  و گسترش تاب آوری اجتماعی در حوادث و  طراحی و استقرار نظام ارتقاء

 سوانح

  توانمندسازی آحاد جامعه)افراد و اجتماعات( به ويژه جوانان، داوطلبان برای پاسخگويی حوادث آوری و تاب ءارتقا

 و سوانح با تاکید بر مشارکت اجتماع محور در مديريت حوادث و سوانح

 )میلیارد ریال( عمومیاز محل درآمدهای  هالل احمر استان  منابع مالی مورد نیاز تحقق اهداف کمی(. 5 -5جدول)

 هدف کمی
 از محل درآمدهای عمومی و اختصاصی

 جمع پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول سال

 225 55 50 45 40 35 آموزش همگانی

5/4 4 آموزش تخصصی  5 5/5  6 25 

تهیه اقالم و 

 امکانات امدادی
90 100 110 120 130 450 

های پوشش پایگاه

 امداد و نجات
70 80 90 100 110 450 
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 بهزیستی -2-الف-5

 بررسی عملکرد گذشته و تبیین وضع موجود  -

در خدمات رسانی به  های مردمیمشارکتهای امور اجتماعی، توانبخشی، پیشگیری و سازمان بهزيستی در حوزه

جذب  رسانی به معلوالن با شناسايی ونیز خدمات اقشار آسیب پذير و پیشگیری از بروز و تشديد آسیب های اجتماعی و

هیه مسکن ت کارآفرينی ، نیکوکاران در راستای توانمندسازی ، کمک به اشتغال و معنوی خیرين و مادی و هایمشارکت

 هدف فعالیت می نمايد. هایگروهديگر نیازهای مادی  و

 :خانواده های زن سرپرست ، کودکان نیازمند و همچنین کودکان پیش دبستاتی، زنان و  حوزه امور اجتماعی

دختران در معرض آسیب ديده اجتماعی،کودکان خیابانی، معتادين و دختران فراری را تحت پوشش دارد. نسبت نفرات 

درصد در انتهای برنامه افزايش  9/2درصد در ابتدای برنامه چهارم به  6/2تحت پوشش بهزيستی به  جمعیت استان از 

 درصد افزايش يافته است. 2/4درصد رشد به  7/7های برنامه  پنجم با متوسط يافته است . اين نسبت طی سال

نسبت زنان سرپرست خانوار و دختران خود سرپرست به کل جمعیت استان در دهه گذشته رو به افزايش بوده 

ست. اين رويداد به دلیل تغییرات شديد عوامل اجتماعی و فرهنگی از قبیل افزايش نرخ طالق، افزايش سن ازدواج، ا

تمايل به تجرد و رشد اعتیاد می باشد. اين تغییرات باعث شده میانگین سنی زنان سرپرست خانوار کاهش يافته و 

سال به حمايت های مستقیم )معیشتی، سالمت،  50باالی نیازهای جديد را طلب کند. درحالی که اين افراد در سنین 

 مراقبت و ....( نیاز دارند در سنین پايین نیازهای اصلی اين گروه اشتغال و بیمه می باشد.

 164درصد به  6نفر درابتدای برنامه چهارم با رشد متوسط  120هزار نفر جمعیت استان از  100نسبت طالق به 

نفر در انتهای برنامه پنچم رسیده است. از داليل  207درصد به  4ين نسبت با رشد متوسط نفر افزايش يافته است . ا

 های قبل و بعد از ازدواج اشاره  نمود.کاهش رشد طالق در استان می توان به آموزش و مشاوره

 403به نفر در ابتدای برنامه چهارم  300کودکان بی سرپرست تحت پوشش در خانه های دولتی و غیردولتی از 

نفر افزايش يافته  541درصد به  10نفر در انتهای برنامه افزايش يافته است. طی برنامه پنجم اين تعداد با رشد متوسط 

 است.

نفر درانتهای برنامه  4796نفر در ابتدای برنامه چهارم به  2000سال دريافت کننده موادغذايی از  6کودکان زير 

 پنجم افزايش يافته است .

 به معلوالن اعم از ذهنی ، جسمی حرکتی ، روانی و سالمندان )در قالب خدمات مستمر و  ور توانبخشی:حوزه  ام

 غیرمستمر و آموزش و نگهداری در مراکز روزانه و شبانه روزی و...( خدمات ارائه می نمايد.

درصد در ابتدای  42ز نسبت بیماران روانی مزمن بهره مند از خدمات به کل بیماران روانی مزمن شناسايی شده ا 

درصد افزايش پیدا کرده است. مقايسه  70درصد در انتهای برنامه رسیده و در پايان برنامه پنجم به  66برنامه چهارم به 
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دهد استان در اين شاخص نسبت به  متوسط کشور دارای وضعیت مناسبتری است. اين نسبت با کل کشور  نشان می

اکز روزانه ، شبانه روزی، مستمری بگیران، دريافت کنندگان کمک هزينه درمان، برنامه بیماران روانی شامل بیماران مر

 کمک هزينه ترخیص از مراکز شبانه روزی و کمک هزينه نگهداری در منزل می باشند.

درصد از  75اند. بر اساس اهداف برنامه چهارم توسعه، يک درصد جمعیت استان را بیماران روانی تشکیل داده

نفر( تحت پوشش  11000درصد  از اين تعداد ) 30عداد بايد از خدمات توانبخشی بهره مند گردند، در حال  حاضر اين ت

درصد باقیمانده از خدمات مطلوب بهره70خدمات بهزيستی قرار دارند که ضرورت دارد با توسعه خدمات توانبخشی 

 مند شوند. 

 1394درصد درسال  6/1درصد به  4/1از  1390سال  نسبت معلولین شناسايی شده به کل جمعیت استان در

امعه ها و برنامه توانبخشی مبتنی بر جافزايش يافته است. توجه به بهره گیری از افراد شاغل در مراکز بهداشت دهیاری

در روستاها وشهرها دلیل روند مثبت اين شاخص بوده است . شرايط استان در اين شاخص با متوسط کشور يکسان 

 شد.بامی

تعداد معلولین خدمت گیرنده از بخش غیر دولتی به کل معلولین نیازمند خدمات مراکز توانبخشی در طی  برنامه 

 78درصد رسیده است که نسبت به کشور ) 84چهارم و پنجم همواره درحال افزايش بوده و در انتهای برنامه پنجم به 

خدمت گیرندگان در اين بخش شامل معلولین مراکز  درصد( استان پوشش بیشتری را در اين شاخص داشته است.

باشند. با توجه به افزايش تعداد مراکز و برنامه مراقبت در منزل خدمات ارائه شده روزانه، شبانه و مراقبت در منزل می

 افزايش يافته است.

استان در  روستايی نسبت افراد بهره مند از برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه در روستاها به کل جمعیت معلول

درصد رسیده که اين اقدام به دلیل بهره گیری از نیروی انسانی در مراکز بهداشت  100سال پايان برنامه پنجم  به 

ها و برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه صورت گرفته است. مقايسه اين شاخص با کشور که درحال حاضر دهیاری

 دهد استان وضعیت مناسب تری دارا می باشد.شود نشان می درصدی را شامل می 95پوشش 

نفر( و با توجه به میزان امید به  400000دهند )سال تشکیل می 60درصد جمعیت استان را افرادی باالی  8

نفر(  12000درصد از اين تعداد را سالمندان معلول و نیازمند حمايت ) 3زندگی، اين تعداد رو به افزايش می باشد. 

درصد جمعیت هدف  25ه با توجه به اهداف برنامه چهارم و پنجم توسعه مبنی بر پوشش حداقل دهند کتشکیل می

 درصد( از حمايت های توانبخشی و اجتماعی برخوردارند. 42نفر از سالمندان ) 50000در حال حاضر 

 :های اجتماعی آسیبها، پیشگیری از اعتیاد، پیشگیری از در قالب دفاتر پیشگیری از معلولیت حوزه امور پیشگیری

سازی برای متخصصین وعموم مردم، تالش کرده و با های آموزشی وآگاهو مراکز مشاوره، برگزاری جلسات وکارگاه



   173/های کم درآمدرفاه، تامین اجتماعی و توانمندسازی گروه

 

 

های اجتماعی در راستای ارتقاء فرهنگ پیشگیری در جامعه و گسترش مهارتها وآسیبشناسايی علل بروز معلولیت

 دارد.های فردی و اجتماعی گام بر می

طرح غربالگری و سنجش شنوايی و بینايی نوزادان و کودکان همواره در حال افزايش بوده بطوری که در    

نفر خدمات  167193نفر تحت پوشش طرح قرار گرفته بودند و در پايان برنامه چهارم به  85185ابتدای برنامه چهارم 

درصد رشد 29پنجم  نیز اين طرح با بیش از  سنجش شنوايی سنجی و بینايی سنجی ارائه گرديده است. در برنامه

 نفر از نوزادن و کودکان را مورد سنجش قرار داده است. 217000

هزار نفر بوده که با اقداماتی  100تعداد افراد تحت پوشش برنامه پیشگیری از اعتیاد استان درابتدای برنامه چهارم 

د، اجرای برنامه های مبتنی بر شواهد، آموزش کارشناسان از جمله تقويت منابع مالی برنامه و اختصاص اعتبار جدي

های هزار نفر افراد تحت پوشش آموزش 1134های بین بخشی، در انتهای برنامه پنجم به جديد و استفاده از ظرفیت

 پیشگیری ارئه گرديده است. 

نفر تحت پوشش قرار  3500رم ها، در ابتدای برنامه چهابرنامه آگاهسازی جامعه به منظور پیشگیری از معلولیت  

نفر رسید. طی برنامه پنجم نیز روند رشد ادامه پیدا کرد و به  22731گرفته بودند که در پايان برنامه اين تعداد به 

 نفر از برنامه آگاهسازی بهره مند گرديدند. 157168

، درمان و بازتوانی های پیش از ازدواجدهد در اين حوزه در بحث آموزشهمانطور که جدول ذيل نشان می

های بهداشتی ناشی از سوء استفاده مصرف مواد مخدر، و مشاوره و خدمات روانشناختی حضوری معتادان، کاهش آسیب

 و تلفنی خدمات بسیار مناسبی در برنامه های چهارم و پنجم به جامعه هدف ارئه گرديده است.

 افراد را هدف قرار داده است و به دنبال  فرايندی مشارکت در توانمند سازی   های مردمی:حوزه امور مشارکت

 ها و حل مشکالت شود.است که موجب تحرک بخشی منابع محلی و گروهی در تصمیم گیری

درصد  5/2درصد به 8/1های تحت پوشش اشتغال به کل نفرات تحت پوشش در برنامه چهارم از نسبت خانواده

درصد حفظ شده  5/2های برنامه پنجم علیرغم مشکالت مالی در حد در انتهای برنامه رسیده اين نسبت برای سال

دهد استان در زمینه ايجاد اشتغال جامعه درصد( نشان می5/1است. مقايسه اين نسبت با کشور در انتهای برنامه پنجم)

 هدف موفق تر عمل کرده است.

 مبتنی بر جامعه و توانمندسازی بخش در حال حاضر استان از نظر  اشتغال و کار آفرينی جامعه هدف،  توانبخشی

غیردولتی رتبه اول، در زمینه حمايت از معلولین ، سالمندان و بیماران روانی مزمن رتبه دوم، در حمايت  از نیازمندان و 

های اجتماعی رتبه چهارم، در ها و آسیبآسیب ديدگان اجتماعی رتبه چهارم، در توسعه خدمات پیشگیری از معلولیت

های کشور احراز های مردمی رتبه پنجم را در بین استانمین مسکن مددجويان و معلولین و جلب مشارکتخصوص تأ

 نموده است.
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های چهارم و پنجم توسعه بیانگر اين است که علیرغم اقدامات قابل های بهزيستی در برنامهبررسی شاخص  

ی از معلولیت ها، توانمندسازی، افزايش ضريب های اجتماعی، پیشگیرتوجهی که در زمینه پیشگیری و کاهش آسیب

نفوذ خدمات در سطح استان و افزايش رضايت مندی جامعه هدف انجام شده است ولی هنوز بخش قابل توجهی از 

کنند جمعیت هدف بهزيستی از خدمات  نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی برخودار نیستند و يا خدماتی که دريافت  می

 آنان را نمی دهد.کفايت نیازهای 

 

  



 

 

 

 های اجتماعی استانتوانمندسازی و کاهش آسیبعملکرد اهدف کمی حوزه حمایتی (. 6 -5جدول)

 هدف کمی . عنوان شاخص
واحد 

 متعارف

رشد متوسط  برنامه چهارم

 )درصد(

رشد متوسط  برنامه پنجم

 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1384 )درصد(

 7/7 2/4 2/4 4 3 9/2 2/2 9/2 6/2 درصد نسبت نفرات تحت پوشش به جمعیت کل استان

های تحت پوشش اشتغال به جمع کل خانوادهنسبت 

 نفرات تحت پوشش
 -11 5/2 2/2 6/2 3/3 5/4 8/6 5/2 8/1 درصد

 7/2 6/1 7/1 5/1 4/1 4/1 1/3 4/1 2/1 درصد نسبت معلولین شناسایی شده به جمعیت کل استان

نسبت معلولین متوسط به باالی تحت پوشش خدمات  

 نیازمند خدمات استانبه کل  معلولین  متوسط به باالی 
 -3/0 3/30 1/30 8/28 30 8/30 0/7 31 1/22 درصد

نسبت معلولین تحت پوشش خدمات به کل معلولین 

 نیازمند خدمات استان
 0/2 32 34 31 29 29 3/2 28 25 درصد

تعداد معلولین خدمت گیرنده  از بخش غیر دولتی به کل 

 خشیتوانبمعلولین شناسایی شده نیازمند خدمات مراکز 
 5/0 84 84 83 82 82 2/4 81 66 درصد

نسبت بیماران روانی  مزمن بهره مند  از خدمات  به کل  

 بیماران روانی مزمن  شناسایی شده
 9/0 70 69 68 68 67 5/9 66 42 درصد

نسبت افراد  بهره مند  از برنامه  توانبخشی مبتنی بر 

( در روستاها به کل جمعیت معلول CBR)جامعه 

 روستایی استان

 

 2/1 100 98 95 94 94 4/4 93 75 درصد

 8/10 4796 5828 2921 2876 2876 3/5 2590 2000 نفر سال دریافت کننده  مواد غذایی 6کودکان زیر 



 

 هدف کمی . عنوان شاخص
واحد 

 متعارف

رشد متوسط  برنامه چهارم

 )درصد(

رشد متوسط  برنامه پنجم

 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1384 )درصد(

های دولتی کودکان بی سرپرست  تحت پوشش در خانه

 و غیر دولتی
 1/8 541 395 400 400 367 1/6 403 300 نفر

 4/0 509 521 512 527 500 9/3 604 500 نفر تحت پوشش در خانواده کودکان بی سرپرست

 5/3 207 201 193 184 174 4/6 164 120 نفر هزار  نفر جمعیت  100نسبت طالق به 

 -2/3 0/7 29 درصد سهم اعتبار حمایتی از کل منابع عمومی

 3/9 186293 165000 1/1 85185 نفر سال 6-3غربالگری و سنجش بینایی کودکان

 7/199 46572 52732 7/4 141 نفر غربالگری و سنجش شنوایی نوزادان و کودکان

 1/63 10234 10628 5/0 620 نفر خدمات مشاوره ژنتیک

 4/45 73236 157168 1/22 3500 نفر هاآگاهسازی جامعه بمنظور پیشگیری از معلولیت

آموزش مهارتهای زندگی در مقاطع مختلف سنی و 

 تحصیلی
 5/25 116758 96486 5/16 11256 نفر

 7/8 9446 18556 6/40 1975 0 آموزش پیش از ازدواج

 7/16 16732 21047 8/18 3375 0 خانوادهآموزش زندگی 

 9/11 38094 30642 9/9 9700 نفر درمان و بازتوانی معتادان

 -4/24 2829 3682 5/14 840 نفر های بهداشتی ناشی از سوء مصرف موادکاهش آسیب

 4/8 400077 1134300 2/46 100000 نفر پیشگیری از اعتیاد

 7/22 124701 138354 7/2 21566 نفر مشاوره و خدمات روانشناختی )حضوری ، تلفنی(

 



   177/های کم درآمدتوانمندسازی گروهرفاه، تامین اجتماعی و 

 

 

 ها:تنگناها و چالش -

  کننده گزارشات آماری، محدوديت در تولید و دسترسی مناسب به فقدان نظام يکپارچه آماری، تعدد مراکز تولید

 اطالعات دقیق و يکسان

 های توانمندسازی و کاهش محرومیتريزی، اجرا و نظارت بر اجرای سیاستضعف در برنامه 

 ها و الگوهای وارداتی مرتبط با حوزه حمايتیسازی انديشهتوجه ناکافی به بومی 

  نظام پايش و ارزشیابی ارائه خدمات کامل نبودن استانداردها در 

 پذيری در برابر تهاجم فرهنگی، قرارداشتن استان در مرحله گذار اجتماعی )تضعیف نهاد خانواده، افزايش آسیب

 های اجتماعی و...(کاهش سن شیوع آسیب

  ی از رشد ناشپیامدهای ناشی از تغییر ساختار جمعیتی )اعم افزايش سهم جمعیت سالمند در کل جمعیت و تبعات

 (1360شديد جمعیت در دهه 

 اهی های رفهای کالن اقتصادی در نظام سیاستگذاری و تداوم نابرابریتبعات اجتماعی ناشی از اجرای سیاست

های آسیب پذير و حوزه خدمات های متفاوت افراد جامعه و تاثیرات حاصل از آن بر گروهبین مناطق مختلف و گروه

 حمايتی

 موجود  هایها، محدوديتی قوانین حوزه حمايتی و توانمند سازی )عدم بررسی دقیق منابع ، ظرفیتناکارآمدی برخ

 های اجتماعیو ...( و عدم اجرای کامل قوانین و مقررات مرتبط با حمايت

  معضل مهاجرت به شهرهای بزرگ و گسترش حاشیه نشینی 

  يسک ای )از قبیل رآسیب پذير، بويژه در حوزه بیمهناکارآمدی سازو کارهای مديريت و توزيع ريسک برای اقشار

 های ناشی ازهزينه های درمانی، از کارافتادگی و پیری، خشکسالی و...( 

  قرار داشتن استان  در معرض مخاطرات طبیعی همچون زلزله، سیل و خشکسالی و نرخ باالی آسیب ديدگان ناشی

 از حوادث طبیعی و غیر طبیعی)انسان ساز(

 ن نظام آماری و ثبت اطالعات مرتبط با بخش خدمات اجتماعیشفاف نبود 

 انتظارات و توقع سريع در حل و فصل مسائل اجتماعی در بین سیاستگذاران 

 نوبت خدمات حمايتیافزايش جمعیت نیازمند خدمات حمايتی و وجود افراد پشت 

 مهاجرت، حاشیهی از عوامل محیطی های اجتماعی ناشها و آسیبپذيری جامعه در مقابل ناهنجاریافزايش آسیب(

 (نشینی

  نظر معیشت، سالمت، تغذيه، مسکن و )از افزايش جمعیت سالمند و نیاز سالمندان به خدمات ويژه دوره سالمندی

 مراقبت در خانواده(

 عدم پوشش کامل جمعیت معلولین استان  
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 هابرنامه راهبردی حوزه حمایتی، توانمندسازی و کاهش آسیب -

 های اجتماعیدر برنامه ششماهداف کلی و راهبردهای حمایتی، توانمندسازی و کاهش آسیب(. 7 -5جدول)

 راهبردهای دستیابی به هدف کلی اهداف کلی بخش

توانمندسازی جامعه تحت پوشش )خروج از 

 چرخه حمایت مستقیم افراد قابل بازتوان(
 های مردم نهادو سازمان هاسازی تشکلسازی و شبکهظرفیت -

 ایتغییر روشهای حمايتی مستقیم به رويکردهای بیمه -

 کنترل رشد آسیبهای اجتماعی
 تشخیص و مداخله به هنگام در امور فردی  و خانوادگی -

 های اجتماعیتوسعه سامانه رصد آسیب -

 تشخیص و مداخله به هنگام الگریتوسعه خدمات غرب - کنترل رشد بروز معلولیت

 میزان نفوذ خدمات حمایتی
 ها و نهادهای مردم نهاداعتمادسازی و گسترش همکاری با سازمان -

 های خیريه و داوطلبکمک به تقويت ظرفیت جوامع محلی در راستای فعالیت -

 سپاری خدمات قابل واگذاری در حوزه حمايتیبرون -

 میزان نفوذ خدمات توانبخشی
 ات سیاریای و توسعه خدمتوسعه خدمات فراموسسه -

 سپاری خدمات قابل واگذاری در حوزه حمايتی و توانبخشی برون -

 کمک به تقويت ظرفیت جوامع محلی در راستای فعالیتهای خیريه و داوطلب -

 ای و توانمندسازی سالمندانتوسعه خدمات فراموسسه - میزان خدمات حمایتی سالمندان

 ششم  اهداف کمی برنامه -

 استان اصفهانبهزیستی اهداف کمی برنامه ششم (. 8 -5جدول)

 اهداف کلی

 هدف کمی
 برنامه پنجم

 سالهای برنامه ششم

 پنجم چهارم سوم دوم اول واحد عنوان
1393 1394 

توانمندسازی  جامعه 

تحت پوشش )خروج از 

چرخه حمایت مستقیم 

 افراد قابل بازتوانی(

اشتغال افراد 
 پوششتحت 

 6600 6400 6200 600 5800 5659 4686 نفر

ايجاد مسکن 
 برای  نیازمندان

 900 850 800 750 700 655 333 دستگاه

های کنترل رشد آسیب

 اجتماعی

بیمه اجتماعی 
افراد تحت 

 پوشش

 2268 2160 2057 1959 1866 1777 1777 نفر

کنترل افزايش 
 طالق

 7346 6931 6478 5999 5504 4476 3448 نفر

افزايش حمايت از 
 کودکان  خیابانی

 831 554 382 273 205 158 129 نفر

افزايش حمايت از 
 معتادان

 نفر
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 اهداف کلی

 هدف کمی
 برنامه پنجم

 سالهای برنامه ششم

 پنجم چهارم سوم دوم اول واحد عنوان
1393 1394 

 کنترل و کاهش  معلولیت

غربالگری بینايی 
 کودکان

 نفر

غربالگری 
 شنوايی

 نفر

میزان نفوذ خدمات 

 حمایتی

افزايش 
خانوارهای 

 مستمری بگیر

 29703 31118 32748 34385 36140 خانوار

افزايش کودکان 
تحت پوشش 

 تغذيه

 6119 5828 5551 5278 5036 4796 5828 نفر

شهريه پرداخت 
 دانشجويان

 3104 2690 2340 2045 1793 1579 1579 نفر

افزايش حمايت  
از کودکان  بی 

 سرپرست

 916 960 979 998 1017 1036 1055 

میزان نفوذ  خدمات 

 توانبخشی

افزايش 
توانبخشی مبتنی  

بر جامعه 
 روستايی

 21840 22978 24187 25460 26800 26800 26800 نفر

افزايش 
نی مبتتوانبخشی 

 بر جامعه  شهری

 24413 19531 15625 12500 10000 8000 7000 نفر

افزايش تأمین 
 وسايل توانبخشی

 13833 11528 9607 8142 6785 5900 4200 نفر

افزايش خريد 
خدمت  از بخش  

 غیر دولتی

 11197 9331 7776 6480 5400 4500 4500 نفر

 میزان خدمات
افزايش حمايت از 

 سالمندان
 79626 66355 55296 46080 38400 31207 28616 نفر
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 های اجتماعیهای حمایتی، توانمندسازی و کاهش آسیبراهبردها و سیاست -

 ها و اقدامات اساسیراهبردها، سیاست(. 9 -5)جدول

 اقدام اساسی سیاست راهبرد

توسعه توانمند سازی 

وگسترش کیفیت زندگی جامعه 

هدف و حمایت از اقشار 

 پذیرآسیب

سترش برنامه  - شتغال زايی  گ های ا
 و خودکفايی

 های اشتغال معلولینتقويت برنامه -

 حمايت از اشتغالهای خرد، خانگی و زود بازده -
پذير به های غیر نقدی به خانوارهای آستتیباعطای کمک -

 منظور تأمین امنیت قضايی

سازی شبکه ظرفیت سازی و

ها وسازمان های مردم تشکل

 نهاد

گسترش برنامه های اجتماع محور   -
 های همیار، خوديار و..()گروه

 های مردم نهادگسترش ظرفیت سازمان -

 های بومی و محلیتقويت مشارکت -

فضاسازی مناسب برای مشارکت افراد نیازمند حمايت در      -
 فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی

م حمایتی مستقیتغییر روشهای 

 ایبه رویکردهای بیمه
سعه بیمه های اجتماعی جامعه   - تو

 تحت پوشش
های اجتماعی زنان ستتترپرستتتت خانوار شتتتهری و      بیمه  -

 روستايی و معلولین

تشخیص و مداخله به هنگام 

 در امور فردی و خانوادگی
يت        - مات فور خد عه  های   توستتت

 اجتماعی

سانی و         - صوص اطالع ر سانه ای درخ ستگذاری ر  آگاهسیا
 سازی مردم

تقويت مداخله مددکاری اجتماعی قبل از مداخالت قضائی  -
 و انتظامی

 حضور سريع و زود هنگام مددکاری اجتماعی

توسعه سامانه رصد و دیدبان 

 های اجتماعیآسیب
ايجاد ستتتامانه رصتتتد و ديدبان        -

 های اجتماعیآسیب

های بانی آستتیبايجاد و توستتعه ستتامانه رصتتد و ديده   -
 اجتماعی

های  های کاربردی آينده پژوهی آستتتیب    حمايت از پژوهش  
 اجتماعی

اعتمادسازی و گسترش 

همکاری با سازمانها و نهادهای 

 مردم نهاد

توستتعه تعامالت بین بخشتتی در   -
های راستتتتای کنترل رشتتتد آستتتیب

 اجتماعی

های امدادی، حمايتی حوزهايجاد انسجام و هماهنگی بین   -
 ایو بیمه

 های غیررسمی و حاشیه ایسکونتگاهساماندهی 
 

توسعه خدمات فرا موسسه ای 

 و توانمند سازی سالمندان

مات         - خد های  مه  نا گستتتترش بر
شگیری     سالمندی و پی خانواده محور 

 های دوره سالمندیازآسیب

شرايط دوره      - سازی خانواده و جامعه از  سازی و فعال  آگاه 
 سالمندی

 سالمندان های بهها، باورها و ارزشنگرشتقويت  -

 سالمندیبه روزانه  خدماتسعه مراکز و ت-
یاز ستتتالمندان        حمايت   - ئه خدمات مورد ن در محیط از ارا

 خانواده
 

 الگریتوسعه خدمات غرب

 تشخیص و مداخله به هنگام
پیشتتتگیری از ايجتتاد معلولیتتت           -

 الگریهای غربتوسعه طرح و 

 های غربالگریطرح گسترش -

 گسترش خدمات مشاوره ژنتیک -

 های آگاه سازیگسترش طرح -



   181/های کم درآمدتوانمندسازی گروهرفاه، تامین اجتماعی و 

 

 

 اقدام اساسی سیاست راهبرد

 

ای توسعه خدمات فرا موسسه

 وتوسعه خدمات سیار
شی مبتنی بر   - تقويت برنامه توانبخ

 خانواده

 توان بخشی مبتنی بر خانواده به شهرها تسری برنامه -

سازی افراد معلول، خانواده ها و افرادجوامع محلی در   - آگاه 
 مورد ارائه خدمات مبتنی بر جامعه

 توانبخشی مشارکت خانواده در ارائه خدماتافزايش  -

 بخشیافزايش مهارت آموزی خانواده در ارائه خدمات توان -

برون سپاری خدمات قابل  -

واگذاری در حوزه حمایتی و 

 توانبخشی

کمک به تقویت ظرفیت  -

جوامع محلی در راستای 

 های خیریه و داوطلبانهفعالیت

ستتتازی ستتتازی و شتتتبکهظرفیت -
 سازمان های مردم نهادها و تشکل

 گسترش مراکز غیر دولتی -

 گسترش حمايت از سازمان های مردم نهاد -

 گسترش نظارت به مراکز غیر دولتی -

 گسترش خدمات اجتماع محور مبتنی بر گروه هدف -

 الزامات  -

 های مردم نهاد در امور حمايتی تسهیل مشارکت عمومی سازمان 

  های اجتماعیالخصوص پايگاه و دادهارتقای وضعیت دسترسی به اطالعات علی 

 های اجتماع محور تسهیل سازمان يابی اجتماعی از قبیل ظرفیت سازی و شبکه سازی گروه 

 تسهیل قانونی جذب منابع مالی غیر دولتی 

  الزام به تدوين پیوست اجتماعی، در برنامه ريزی و سیاستگذاری 

 سازیالزام به سیاستگذاری مبتنی بر قادرسازی و توانمند 

 جهت يابی منابع به سمت پیشگیری و توانمندسازی 

 های غیررسمیمحور قرار گرفتن عدالت اجتماعی و توجه به مناطق حاشیه نشین و سکونتگاه 

 ها در سیاستگذاری اجتماعیتعريف نقش و جايگاه و تفکیک حوزه استراتژيک دستگاه 

  قانونگذاری و قانون زدايی متناسب با رصد جامعه 

  جايگاه سازمانهای مردم نهادتقويت 

  تعريف و تبیین رابطه دولت باNGOs 

 به رسمیت شناختن جايگاه نهادهای حمايتی به عنوان حامی نیازمندان 

  اصالح نظام پرداخت و تعیین و اجرای قیمت تمام شده برای مراکز غیر دولتی 

 الزام به پاسخگويی دستگاههای موثر 

 واهدالزام به برنامه ريزی مبتنی بر ش 

 های رفاه و استانداردسازی خدماتالزام و مشخص شدن شاخص 
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  های تشخیص نیازمندی و خدمت متناسب با آن سطح بندی خدمات و تدوين شاخص 

 گسترش دانش تخصصی و چرخه مديريت دانش 

 تقويت رويکرد از حمايتی صرف به رويکرد توانمند سازی 

 ای و توسعه خدمات سپاریگسترش خدمات فراموسسه  
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  ایبیمهبخش   -ب-5

 بیمه تأمین اجتماعی -1-ب-5

 بررسی عملکرد گذشته و تبین وضع موجود بیمه های اجتماعی استان  -

 70درصد بیمه شدگان و حدود  85از آنجاکه دو صندوق تأمین اجتماعی و بازنشستگی کشوری، مجموعاً حدود 

های اين دو صندوق می تواند تا حد زيادی بیانگر زيرپوشش دارند، بررسی شاخصدرصد مستمری بگیران کشور را 

 وضعیت نظام بیمه اجتماعی کشور باشد.

 معیاراست که  یاجتماع هایبیمهپوشش  ضریبهای اجتماعی کشور، های نظام بیمهترين شاخصاز مهم

بیمه عجم نسبت از. اين شاخص شودمی شناختههای اجتماعی بیمه موجود وضعیت تحلیل و بررسی برایی مناسب

شود. اين شاخص بیانگر آن است که چه می حاصلاستان  کل جمعیت به تبعی و اصلی بگیرانمستمری و شدگان

های اجتماعی قرار گرفته اند. مهمترين خالء و نارسايی وضع موجود در پوشش درصدی از جمعیت استان زير چتر بیمه

ای برای شاغالن غیر مزد و ای مناسب و فقدان  پوشش بیمهنبود سیستم بیمههای اجتماعی، جمعیت بیمه

ای در طول برنامه چهارم توسعه و با تشکیل صندوق بیمه اجتماعی باشد. بخشی از اين خأل پوشش بیمهبگیرمیحقوق

جديد )رانندگان  ایهگروه دادن ای اقشار جديد از جمله تحت پوشش قرارروستائیان و عشاير و گسترش پوشش بیمه

تاکسی تلفنی، رانندگان حمل و نقل بار و مسافر عمومی، اعضای نظام پزشکی، کارگران ساختمانی و...( توسط سازمان 

 ه است.ها داشتتأمین اجتماعی برطرف شده است به گونه ای که اين شاخص بیشترين روند افزايشی را در اين سال

،  درصد بیمه شده کشور( 3/8) هزار نفر  بیمه شده اصلی 1083با  1394 لاجتماعی استان درسا تأمینسازمان   

 درصد از 63هزار نفر ، در حدود  3247تعداد   درصد مستمری بگیران کشور( با 5/10) هزار نفر  مستمری بگیر 210

یشتری ب ایبیمهدرصدی کشوری پوشش  52جمعیت  استان را تحت پوشش خود قرار داده است که نسبت به پوشش 

 . استرا داشته 

زندگی، سالمند شدن جمعیت زيرپوشش، باال بودن نرخ به طی دهه اخیر به دلیل تحوالت جمعیتی، افزايش امید 

ه نحو اجتماعی ب تأمینبگیران های شغلی و عوامل مشابه، تعداد بازنشستگان و مستمریحوادث و سوانح و بیماری

اين، اجرای قوانین بازنشستگی پیش از موعد و افزايش دامنه شمول اين  چشمگیری افزايش يافته است. عالوه بر

ات موجب اين تغییر اخیر منجر به تشديد روند رشد تعداد مستمری بگیران اين صندوق شده است. هایسالقوانین در 

 6/5فهان از ان اصبگیران( استشدگان اصلی به مستمریدر برنامه پنجم نسبت پشتیبانی صندوق )نسبت بیمه شده که

دهد وضعیت استان از کشور در رتبه پايین باشد، که نشان میمی 12/6کاهش پیدا کند. اين نسبت برای کشور  1/5به 

شود متوسط پیش بینی می باشد.تری از میانگین کشور قرار دارد. بخشی از اين تفاوت به دلیل  مهاجرپذيری استان می
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ن کاهش ای از ايجديد بیمه هایگروهکاهش يابد مگر آنکه بتوان با جذب آتی  هایسالشاخص نسبت پشتیبانی در 

 جلوگیری نمود.

 ند. به اين کاين شاخص  وضعیت پايداری سازمان را از نقطه نظر مالی بیان می :شاخص نسبت مصارف به منابع

در  ایکوتاه مدت بیمهمعنی که چه بخشی از منابع صرف برآورده کردن هرينه های مربوط به تعهدات بلند مدت و 

درصد بوده است. اين 95درصد و در سطح استان  74درسطح کشور 94شود. متوسط اين شاخص در سال هرسال می

درصد از منابع حاصل از وصول حق بیمه و ساير درآمدهای  95وضعیت در استان مناسب نبوده چرا که نزديک به 

ن تعداد مستمری بگیران تحت پوشش، صرف پرداخت هزينه های تأمین اجتماعی در استان اصفهان به دلیل باالبود

 انجام تعهدات )پرداخت مستمری( گرديده است.

 :اين شاخص  از نسبت بیمه شدگان اصلی به جمعیت شاغل بدست می ضریب نفوذ تأمین  بیمه های اجتماعی

است. مقايسه ضريب نفوذ بیمه  درصد رسیده 78آيد. اين شاخص در مورد استان و برای سال های برنامه پنجم به 

دهد تأمین اجتماعی در سطح استان نسبت به متوسط های برنامه پنجم نشان میهای اجتماعی با کشور در سال

 درصد( موفق تر عمل کرده و ضريب نفوذ خود را در بین شاغلین گسترش داده است.70کشوری )

و درمانی مورد نیاز بیمه شدگان تأمین اجتماعی را به  وظیفه ارائه خدمات تشخیصی مدیریت درمان تأمین اجتماعی

عهده دارد. اين مديريت درصدد است خدمات تشخیصی و درمانی مورد نیاز جمعیت تحت پوشش درمان تأمین اجتماعی 

 را به نحو مطلوب و با کمیت و کیفیت مناسب تأمین نمايد. 

انگاه تأمین اجتماعی وظیفه ارايه خدمات تشخیصی و پلی کلینیک و درم 28بیمارستان و  4در بخش درمان تعداد 

درمانی به بیمه شدگان تأمین اجتماعی و همچنین ساير مراجعین را به عهده دارند. در بخش درمان تأمین اجتماعی 

نفر در انتهای برنامه  3277200درصد به  13نفر در ابتدای برنامه پنجم با  رشد  2853600تعداد افراد تحت پوشش از 

سیده است. مقايسه  تعداد جمعیت تحت پوشش درمان تأمین اجتماعی باساير استانها از جايگاه دوم استان بعد از استان ر

 دهد.تهران خبر می

 عملکرد اهداف کمی بیمه های اجتماعی استان اصفهان (. 10 -5جدول)

 1389 واحد شاخصهای هدف

متوسط   های برنامهسال

رشد 

ساالنه 

 )درصد(
1390 1391 1392 1393 1394 

 93/3 1083413 1098329 1039075 986827 928715 834000 نفر تعداد بیمه شدگان اصلی

 39/6 210798 203116 189269 177894 164519 147000 پرونده تعداد مستمری بگیران
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 1389 واحد شاخصهای هدف

متوسط   های برنامهسال

رشد 

ساالنه 

 )درصد(
1390 1391 1392 1393 1394 

ضریب پوشش تأمین 

 اجتماعی استانی
 09/2 63 64 62 60 58 55 درصد

ضریب پوشش بیمه های 

 اجتماعی کشوری
 48/1 70 70 69 68 66 63 درصد

نسبت پشتیبانی تأمین 

 اجتماعی استانی
-31/2 1/5 4/5 5/5 5/5 6/5 5/6 برابر  

نسبت پشتیبانی بیمه 

 های اجتماعی کشوری
 0/00 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 برابر

ضریب نفوذ تأمین 

اجتماعی استانی )نسبت 

 جمعیت شاغل(به 

 26/4 78 78 74 70 66 60 درصد

ضریب نفوذ بیمه های 

اجتماعی کشوری )نسبت 

 به جمعیت شاغل(

 81/16 70 7/69 68 13/66 6/57 6/57 درصد

نسبت مصارف  به منابع 

 استانی
 /26 95 95 89 94 94 93 درصد

نسبت مصارف به منابع 

 کشوری
 90/2 74 74 72 69 66 72 درصد

 تحت پوششکل جمعیت 
هزار 
 نفر

- 2854 3016 3152 3281 3247 28/3 

 های برنامه چهارم در دسترس نیست  عملکرد سال

 هاتنگناها و چالش -

 ای و حمايتی فقدان پايگاه اطالعات جامع بیمه 

  ايجاد امتیازات خاص برای برخی از مشترکین برای مثال قضات، اعضاء هیأت علمی 

 برند.بازنشستگی به نحوی که افراد با درآمد بیشتر از نظام بازنشستگی انتفاع بیشتری میرونده نظام ساختار پس 

 ها به تعهدات و منابع صندوق ها و فقدان شاخص مناسب های اداره امور صندوقعدم تعیین نسبت کارآمد هزينه

 های مختلفبرای محاسبه  قیمت تمام شده خدمات برای صندوق

 ای برای شاغالن غیر مزد و حقوق بگیراسب و عدم استمرار پوشش بیمهای مننبود سیستم بیمه 



 (1396 -1400اسناد راهبردی برنامه ششم توسعه استان اصفهان)/ 186

  پوشش گروه های جمعیتی جديد با میانگین سنی باال 

 های حمايتی به صندوق های پوشش غیرمتوازن گروه های جديد باحمايت دولت و تحمیل هزينه های پوشش

 ایبیمه

 تگیصندوق های بیمه و بازنشس سربه سر شدن منابع و مصارف 

 های  بیمه به داليلی مانند کاهش نسبی رشد دستمزدها، نرخ بیکاری، اشتغال دربخش تضعیف منابع صندوق

 ای غیررسمی، بکارگیری نیروی کار غیرمجاز و فرار بیمه

  ،تضعیف سازوکارهای وصول حق بیمه و عدم امکان وصول مطالبات معوقه از کارفرمايان به دلیل شرايط اقتصادی

 ينگی کارفرمايانکمبود نقد

 ضعف در سیستم شناسايی کارگاه ها و کارگران شاغل در آنها 

 زندگی در جامعهبه عدم تناسب بین سن بازنشستگی و امید و  اهش سن بازنشستگیک  

 دهی و پاسخگويی در حوزه سرمايه گذاری نبود استراتژی شفاف و سازوکار گزارش 

 ه عملکرد و میزان بازدهی واقعی آنها های تحت پوشش از نظر نحوضعف نظارت بر شرکت 

 بگیران در استان کسری منابع صندوق بیمه بیکاری، پوشش آن تنها در مورد گروه کوچکی از مزد و حقوق 

 های پايین بودن نسبت میانگین دريافتی مستمری بگیران به میانگین سطح معیشت جامعه و در نتیجه جذب فرصت

 ر با به کار گیری بازنشستگان محدود شغلی موجود در اقتصاد کشو

 شامل: بیمه ای فقدان جامعیت و کفايت در تعهدات 

 )نبود جامعیت و کفايت در مزايای ازکارافتادگی کلی و جزئی )به خصوص موارد غیرناشی از کار 

 اثربخش نبودن خدمات و تعهدات کوتاه مدت 

 ها و مؤسسات غیردولتیکارگزاریها به روند کند واگذاری وظايف اجرايی و خدماتی دستگاه 

 نارسايی برخی قوانین و مقررات در جهت پاسخگويی به نیازهای کنونی جامعه هدف 

 (99-1395اجتماعی در برنامه ششم ) تأمینشاخصها و اهداف کمی اداره کل (. 11 -5جدول)

 واحد شاخصهای هدف

سال 

 پایه
 های برنامه ششمسال

متوسط رشد 

ساالنه 

 پنجم چهارم سوم دوم اول 1393 )درصد(

 هزار نفر تعداد بیمه شدگان اصلی

 هزار پرونده تعداد مستمری بگیران

ضریب پوشش تأمین اجتماعی 

 استانی
 درصد
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 واحد شاخصهای هدف

سال 

 پایه
 های برنامه ششمسال

متوسط رشد 

ساالنه 

 پنجم چهارم سوم دوم اول 1393 )درصد(

ضریب پوشش بیمه های اجتماعی 

 کشوری
 درصد

نسبت پشتیبانی تأمین اجتماعی 

 استانی
4/5 /درصدبرابر  

نسبت پشتیبانی بیمه های اجتماعی 

 کشوری
1/6 برابر/درصد  

8/78 درصد ضریب نفوذتأمین اجتماعی استانی  

ضریب نفوذبیمه های اجتماعی 

 کشوری
7/69 درصد  

4/100 درصد نسبت مصارف به منابع استانی 

 درصد نسبت مصارف به منابع کشوری

 هزار نفر کل جمعیت تحت پوشش

 ها واقدامات اساسی راهبردها، سیاست -

 های اجتماعی در برنامه ششمها و اقدامات بیمهراهبردها، سیاست(. 12 -5جدول)

 اقدام اساسی سیاست راهبرد

و سازوکار مناسب  برقراری ساختار

 های اجتماعیپوشش بیمه

برای های اجتماعی اجباری کردن بیمه
بگیر و شاغلین در افراد غیرمزد و حقوق

 های رسمی و غیررسمیبخش

طراحی و استقرار بیمه اجتماعی پايه 
فراگیر ويژه افراد بدون کارفرما و غیر 

 بگیرانمزد و حقوق

 اعمال اصالحات ساختاری

 

های اصالح ساختار کالن صندوق
های اجتماعی درچهارچوب نظام بیمه

 اليهتأمین اجتماعی چند 

طراحی بازنشستگی تکمیلی به صورت 
 مشارکت معین

اختصاص دادن جمعیت کشور به صندوق 
های مختلف بازنشستگی براساس رابطه 

 حقوق ودستمزد
 پادار نمودن صندوق بیمه فراگیر

سازی حداقل سن و سابقه متناسب
 بازنشستگی الزم با میزان امید زندگی

مؤثر های )پارامترهای( اصالح مؤلفه -
ها )از جمله فرمول بر فعالیت صندوق

 مستمری، سن بازنشستگی و..(
افزايش تدريجی سن بازنشستگی  -

 متناسب با سن امید به زندگی
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 اقدام اساسی سیاست راهبرد

 پایدار کردن منابع
تعهدات جاری و تأديه مطالبات  اجرای

 های بازنشستگیمعوق به صندوق
پادارنمودن اعتبارات مورد نیاز در بودجه 

 کل کشور

شاخص عدالت اجتماعی از  بهبود

و سازوکار  طریق برقراری ساختار

 ای برای جوامع هدفمناسب بیمه

های اجتماعی برای اجباری کردن بیمه
بگیر و شاغلین در افراد غیرمزد و حقوق

 های رسمی و غیررسمیبخش

ايجاد بانک اطالعاتی مشتمل بر 
 ...های کارگاه، کارگر و ويژگی

های در صندوق پرهیز از بنگاهداری

 ایبیمه

 ای براساسبیمه هایتنظیم امور صندوق
 اصول، قواعد و محاسبات

 فعالیت در بازارهای مالی

 گذاریاصالح نظام سرمایه

 ایهای بیمهصندوق

پذيری و اداره شفافیت محاسبه ايجاد -
 گذاریاقتصادی امور سرمايه

ای هسازی فعالیتسازی و سالمشفاف -
 اقتصادی

ابالغ درقالب وظايف نهاد تدوين و 
 تنظیم و مقررات

تمرکز بر تنظیم، هدایت و راهبری امور 

های اجتماعی از طریق نهاد تنظیم بیمه

 های اجتماعیمقررات بیمه

ای های بیمهتنظیم امور صندوق -
 براساس اصول، قواعد و محاسبات

 یگذارتعیین ضوابط و اصول سرمايه -

تقل مستصويب قانون تأسیس سازمان 
 تنظیم مقررات

 های اجتماعیبرنامه راهبردی بیمه -

 اهداف کلی و راهبردها  

 های اجتماعی در برنامه ششماهداف کلی و راهبردی بیمه(. 13 -5جدول)

 راهبردهای دستیابی به هدف کلی اهداف کلی

 گسترش پوشش

 های اجتماعیبیمه

 های اجتماعیو سازوکار مناسب پوشش بیمه برقراری ساختار -

 گیهای بازنشستريزی و ساماندهی بازپرداخت تعهدات جاری و تأديه مطالبات معوق صندوقبرنامه -

 ای برای جوامع هدفو سازوکار مناسب بیمه برقراری ساختار -

 های بیمه اجتماعیاعمال اصالحات ساختاری در جهت تجمیع صندوق -

 عدالت در دسترسی به

های پوشش بیمه

 اجتماعی

 های اجتماعیو سازوکار مناسب پوشش بیمه برقراری ساختار -

 اعمال اصالحات ساختاری -

 هاسازی مستمریمتناسب -

 مستمر هایشمول کسور حق بیمه بر کلیه دريافتی -

 ایای بر اساس اصول، قواعد و محاسبات بیمههای بیمهتنظیم امور صندوق -
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 راهبردهای دستیابی به هدف کلی اهداف کلی

 پایداری منابع و مصارف

 گیهای بازنشستريزی و ساماندهی بازپرداخت تعهدات جاری و تأديه مطالبات معوق صندوقبرنامه -

 هاگذاریپذيری و اداره اقتصادی امور سرمايهايجاد شفافیت محاسبه -

های های اجتماعی از طريق نهاد تنظیم مقررات بیمهتمرکز بر تنظیم، هدايت و راهبری امور بیمه -

 اجتماعی

دات و جامعیت تعه

های خدمات بیمه

 اجتماعی

 ایای بر اساس اصول، قواعد و محاسبات بیمههای بیمهتنظیم امور صندوق   -

 تکمیل بسته خدمات برای جامعه هدف  -

اصالح نظام 

گذاری سرمایه

 ایهای بیمهصندوق

 های اجتماعیهای بیمهپرهیز از بنگاهداری در صندوق  -

های اجتماعی از طريق نهاد مستقل تنظیم مقررات تمرکز بر تنظیم، هدايت و راهبری امور بیمه  -

 های اجتماعیبیمه

 بیمه سالمت -2 -ب-5

 بررسی عملکرد گذشته و تبیین وضع موجود بیمه سالمت  -

موجود در سه محور جمع آوری منابع، انباشت با توجه به حیطه های اصلی بیمه های سالمت، گزارش تبیین وضع 

ريسک و خريد خدمات تهیه گرديد. در هريک از محورها نیز به منظور ايجاد شفافیت و تحلیل هرچه بهتر بخش از هر 

 دو نوع شاخص های کیفی و کمی استفاده گرديده است.

  جمع آوری منابع 

منابع مالی بیمه های سالمت می باشد که به  نتأمیاين محور متاثر از دو بخش کلی پوشش جمعیتی و روش 

 .شودمیترتیب بررسی 

 پوشش جمعیتی 

 .داشت های اجتماعی سالمت قرارتحت پوشش بیمه درصد جمعیت استان 92، حدود 1393تا قبل از سال 

درصد رسیده است. با اين حال پوشش  93از طريق ايجاد صندوق بیمه همگانی اين پوشش به  1393در سال 

 . بیمه گران اصلیازمان بیمه گر در اجرا متغیر استاساس نوع خدمت، مکان ارائه و تا حدودی بسته به سبر 

 سالمت شامل سازمان بیمه سالمت ايران )گروه اصلی بیمه شدگان شامل کارکنان دولت و وابستگان آنان(،

و سازمان  نان(آکار و وابستگان اجتماعی ) گروه اصلی بیمه شدگان شامل کارکنان مشمول قانون  تأمینسازمان 

های مسلح و وابستگان آنان( و کمیته امداد امام خمینی )ره( ) بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح )پوشش نیرو

 پوشش اقشار کم درآمد و وابستگان آنان( است.
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مه یتی بیهای بیمه گر اصلی پايه حاکی از آنست که افزايش پوشش جمعروند تغییرات پوشش جمعیتی سازمان

یمه پايه مالی ب تأمینپنجم توسعه، عامل مثبتی در تقويت نظام  چهارم وپايه سالمت در سال های اجرای قانون برنامه 

 أمینتسالمت بوده است. عمده منابع مالی مورد نیاز توسعه پوشش جمعیتی پايه سالمت از محل منابع عمومی و دولتی 

 ابع مالی پايدار برای نظام بیمه پايه سالمت نگرديده است. من تأمینگرديده، با اين وجود منجر به 

برنامه رسیده و  اين درصد در پايان 89درصد در ابتدای برنامه چهارم به  76پوشش بیمه درمانی بیمه سالمت از 

 در مقايسه پوشش بیمه درصد افرايش يافته است. 93درصد اين پوشش به  5/4در انتهای برنامه پنجم با رشد متوسط 

اين تفاوت  به دلیل ظرفیت که  است درصد باالتر 3با کشور نشان می دهد سهم کشور نسبت به استان به میزان استان 

 .ها و صنعتی بودن استان می باشدآزاد و جمعیت واجد شرايط بیمه شدن بیمه سالمت در استان نسبت به ساير استان

اخص اين ش (شودتوسط فرد پرداخت می مستقیماًولی که از جیب )پخودفرما يا پرداخت در شاخص سهم پرداخت 

های برنامه پنجم تا اين شاخص علیرغم ثابت بودن طی سال. درصد بوده است 58 معادلدر برنامه چهارم و پنجم 

 .در پیش داردت مناسب به جامعه هدف راهی طوالنی یدستیابی به اهداف ايدآل و ارائه خدمات با کیف

درصد کل درآمد افراد بايد به نیازهای  40از  ی که بیشتريبا هزينه کمر شکن )هزينه ها در شاخص درصد جمعیت

باشد. همانطور که درصد می 6و  1/3خدمات سالمت به ترتیب درانتهای  برنامه چهارم و پنجم  (اساسی اختصاص يابد

ش می توان به افزاي اتاين تغییر . از داليل افزايش يافته است ها شود میزان اين شاخص در طی برنامهمالحظه می

افزايش تعداد نیازمندان و افزايش میزان آسیب پذيری  ، افزايش درآمد خانوارهای تحت پوشش،قیمت خدمات درمانی

 .اشاره نمودمالی خانوارهای تحت پوشش 

های رنامه( طی بی درمانی)سهم پرداختی بیمه از هزينه هامنابع  در شاخص افزايش مشارکت عادالنه در تأمین

 درصد بوده است.  7/83و  7/82چهارم و پنجم اين سهم به ترتیب 

دمات ای و ارائه خاستان نشان از وضعیت مناسبتر در پوشش بیمه بررسی عملکرد شاخص های بیمه سالمت در

بع بیشتری به بايست مناای میبه خانوارهای تحت پوشش دارد ولی تا دستیابی به موقعیت استاندارد ارائه خدمات بیمه

 اين بخش اختصاص داده شود.
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 عملکرد اهداف کمی بیمه های سالمت استان اصفهان در برنامه پنجم(. 14 -5جدول)

 هدف کمی/عنوان شاخص
واحد 

 متعارف

رشدمتوسط  برنامه چهارم

 دوره

 )درصد(

 های برنامه پنجمسال
رشد 

متوسط 

دوره 

 )درصد(
1384 1389 1390 1391 1392 1393 1394 

 درصد پوشش جمعیت

 درصد سهم پرداخت از جیب

درصد جمعیت با هزینه کمرشکن 

 خدمات سالمت
 درصد

افزایش مشارکت عادالنه در 

 منابع تأمین
- درصد

 درصد افزایش سهم بیمه ها  - 

 تأمین مالی بیمه های سالمت 

از سه بخش سرانه دولت از منابع عمومی، سهم کارفرما، و حق بیمه  منابع مالی بخش بیمه سالمت عمدتاً

می گردد. سرانه پرداختی توسط دولت بصورت مساوی برای همه بیمه شوندگان  تأمینپرداختی توسط بیمه شوندگان 

ه کشوندگان است گردد. حق بیمه سهم کارفرما نیز بصورت درصدی از حقوق بیمهها تعیین و پرداخت میو صندوق

گردد. حق بیمه کارکنان نیز به صورت درصدی از درآمد ماهانه ربط واريز میبصورت ماهیانه به صندوق های ذی

 برداشت و پرداخت می گردد. 

  هاتنگناها و چالش -

  هزار نفر جمعیت )روستائیان و بیمه همگانی( و وابستگی آن به منابع دولتی 1200برقراری بیمه رايگان برای 

 درصد( 20ها در مديريت مالی نظام سالمت )کمتر از سهم بیمه پايین بودن 

 های سالمت باال بودن سهم پرداخت مستقیم از جیب در هزينه 

 های کمر شکنمواجه با هزينه باال بودن تعداد خانوارهای 

 پايین بودن سهم دولت از کل هزينه های سالمت 

  موسسات ارائه دهنده خدمات سالمتکلیه مراکز و مناسب برای فقدان نظام رتبه بندی 

  تأمین کنندگان منابع )بیمه شده، کارفرما، دولت( مشارکتبودن سهم ناعادالنه 

 عدم رعايت ضوابط و استانداردهای مصوب برای شمول خدمات سالمت در نظام بیمه 

 عدم اهتمام به سطح بندی خدمات 

 .پراکندگی منابع بخش سالمت 
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 متهای سالبرنامه راهبردی بیمه -

  اهداف کلی و راهبردها   

 های سالمتاهداف کلی و راهبردها در برنامه ششم بیمه(. 15 -5جدول)

 راهبردهای دستیابی به اهداف کلی هدف کلی

 اجباری کردن بیمه همگانی پايه پوشش کامل جمعیت

 کاهش سهم پرداخت از جیب

 های سالمتهزينهافزايش سهم دولت از کل  -
 ت نظام ارجاع و پزشک خانواده

 ت مديريت منابع از طريق بیمه ها
 ت مشارکت به اندازه توان استفاده به اندازه نیاز 

 ت تغییر نظام پرداخت

 های کمرشکنکاهش خانوارهای مواجه با هزینه
 ای اقشار کم درآمدت پوشش بیمه

 ت تدوين راهنماهای بالینی

 )مشارکت به اندازه توان( استقرار حق سرانه پیشرونده در تأمین منابع مالیمشارکت عادالنه 

 پایداری منابع

تتتتت افزايش ستتهم پیش پرداخت از کل هزينه های ستتالمت )افزايش 
 ای(اثربخشی نظام بیمه

 ت مديريت منابع از طريق تجمیع آنها
 های تأمین منابعسازی روشمتنوع ت

 های سالمت در برنامه ششم اهداف کمی بیمه -

 های سالمتبینی اهداف کمی بیمهپیش(. 16 -5جدول)

 هدف کلی
 هدف کمی

وضعیت در 

 هایپایان سال
 سال های برنامه ششم

 پنجم چهارم سوم دوم اول 1394 1393 واحد عنوان

 پوشش جمعیت
افزايش پوشش 

 جمعیت
 97 96 95 94.5 94 93 93 درصد

کاهش سهم 

 پرداخت از جیب
کاهش سهم 

 پرداخت از جیب
 52 53 54 56 57 58 58 درصد

های هزینه

 کمرشکن

کاهش 
های هزينه

 پزشکی

درصد 
 مراجعین

6 6 6 6 5 5 5 

 مشارکت عادالنه
افزايش مشارکت 

 عادالنه
 85 85 85 84 84 7/83 7/83 درصد

 پایداری منابع
افزايش سهم 

 هابیمه
 23 22 21 20 19 18 18 درصد
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 هاراهبردها و سیاست -

 در برنامه ششم های سالمتها و اقدامات بیمهراهبردها، سیاست(. 17 -5جدول)

 اقدام اساسی سیاست راهبرد

اجباری کردن بیمه 
 همگانی پایه

های ها،کمکارائه خدمات اجتماعی)پرداخت يارانه -
بدون عوض( و خدمات بانکی به پوشش بیمه اجتماعی 

 فرد )شماره تأمین اجتماعی(

اختصاص شماره تأمین اجتماعی به کلیه افراد  -
 ايرانی ساکن کشور

نظام ارجاع و پزشک 
 خانواده

 ايجاد زير ساخت فناوری اطالعات -
 ايجاد پرونده الکترونیک سالمت -
 تدوين فرآيند ارجاع -
 تدوين راهنماهای بالینی -

 افزار مورد نیاز برای ايجاد زيرساخت الزمخريد نرم -
آموزش پرسنل نظام ارجاع در خصوص ايجاد  -

 پرونده الکترونیک سالمت
اجرايی کردن فرايند ارجاع توسط مراکز   -

 دهنده خدمات سالمتارائه
دهندگان اجرای راهنماهای بالینی توس ارائه -

 خدمات سالمت

مدیریت منابع از طریق 
 تجمیع آنها

 شناسايی منابع قابل هزينه کرد از طريق نظام بیمه -
 تجمیع منابع در صندوق واحد -
 تشکیل صندوق واحد -

 تخصیص منابع مالی به سازمان بیمه سالمت -

 مشارکت به اندازه توان
تعیین حق سرانه بیمه بر اساس درصد يکسان از حقوق  -

 و دستمزد
 انجام آزمون وسع برای شناسايی افراد نیازمند -

دريافت حق سرانه بیمه براساس درصد يکسان از  -
 گرهای بیمهحقوق و دستمزد در سازمان

 سرانه براساس آزمون وسعپرداخت حق -

 تغییر نظام پرداخت
 نگرتدوين نظام پرداخت آينده -
 فرانشیز پلکانی -
 خريد راهبردی خدمات سالمت -

نگری در مراکز اجرای نظام پرداخت آينده -
 سالمتدهنده خدمات ارائه

 دريافت فرانشیز پلکانی -
 خريد خدمات براساس نظام سرانه -

ای اقشار پوشش بیمه
 درآمدکم

 تدوين مدل بومی آزمون برای شناسايی افراد نیازمند -
 تعیین حق سرانه افراد نیازمند توسط دولت -
العالج های صعبتعیین صد در صد هزينه بیماری -

 هاتوسط بیمه
 تدوين راهنماهای بالینی -
کامل بیمه سالمت و کاهش سهم بیمار از  پوشش -

 های دارو و درمانهزينه

 اجرای آزمون برای شناسايی اقشار نیازمند -
 پرداخت حق سرانه افراد نیازمند توسط دولت -
 العالجهای صعبپرداخت صددرصد هزينه بیماری -

 هاتوسط بیمه
دهندگان اجرای راهنماهای بالینی توسط ارائه -

 خدمات سالمت

حق سرانه  استقرار
 روندهپیش

دريافت حق سرانه براساس درصدی از حقوق و  - تعیین حق سرانه بر اساس درصدی از حقوق و دستمزد -
 دستمزد

افزایش سهم پیش 
پرداخت از کل 

 های سالمتهزینه

ايجاد راهکار برای تضمین وصول به موقع حق سرانه  -
 بیمه

برقراری عوارض برای کاالها و خدمات آسیب رسان به  -
 سالمت

 تعیین حق سرانه بر اساس درصدی از حقوق و دستمزد -
پوشش کامل بیمه سالمت و کاهش سهم بیمار از  -

 های دارو و درمانهزينه

رسان به دريافت عوارض از کاالها و خدمات آب -
 سالمت

سرانه براساس درصدی از حقوق و دريافت حق -
 دستمزد

تدوين و اجرايی مقررات الزم برای وصول به موقع  -
 ق سرانه بیمهح
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 الزامات  -

  گسترش فرهنگ استفاده از بیمه 

 ايجاد پايگاه اطالعاتی برای شناسايی افراد تحت پوشش بیمه همگانی و ايجاد سامانه واحد اطالعات سالمت 

  ايجاد صندوق واحد 

  اجازه پرداخت بر مبنای اسناد الکترونیک 

  اصالح نظام پرداخت و تجمیع منابع 

       خريد راهبردی بر اساس قیمت توافقی در سطح تعرفه های مصوب 

 ها و درآمدهای مردم ای دارايیايجاد پايگاه داده 

  ايجاد سازوکار اجرايی برای ايجاد امکان رسیدگی به اسناد الکترونیک 

 .موکول شدن پرداخت به ارائه کننده خدمات سالمت منوط به رعايت راهنماهای طبابت بالینی 

 بنیاد شهید وامور ایثارگران -ج-5

 بررسی عملکرد گذشته و تبیین وضع موجود امور ایثارگران  -1-ج-5

 3560درصد جانبازان کشور( و  8جانباز ) 49490درصد شهدای کشور(  10شهید ) 23229استان اصفهان با  تقديم 

نفر را تحت  224021های شاهد )پدر، مادر، همسر و فرزندان( انوادهدرصد آزادگان کشور( و با احتساب خ 2/8آزاده )

ای پاسداشت ارزش ه پوشش قرار داده است. بی شک با توجه به  نقش مهم وتاثیرگذار ايثارگران در دفاع از کشور و

در زمینه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی  ارائه خدمات مطلوببه منظور  مجموعهلزوم توجه به اين  ،واالی انقالب

 نقش بسزايی در تحقق اهداف انقالب اسالمی خواهد داشت.

 1394استان در سال آمار ایثارگران (. 18 -5جدول)

 جانبازان

 شهدا آزادگان
 درصد از کل جمع

درصد و   25

 باالتر
 درصد 25زیر درصد از کل

     3561 

خدمات بنیاد شهید و امورايثارگران در سه بخش بهداشت درمان، امور فرهنگی و تعاون و اشتغال و مسکن به  

 خانواده های شاهد ارائه می گردد.
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درصد در انتهای برنامه  100درصد در ابتدای برنامه چهارم به  70پوشش بیمه همگانی و مکمل ايثارگران از 

 50برنامه چهارم به  درصد در ابتدای 35صصی درمانی از های تخنین افزايش پوشش آموزشچهم رسیده است.پنجم 

 .درصد درانتهای برنامه پنجم افزايش يافته است

درصد 10و خدمات ورزشی و تربیت بدنی به طور متوسط از  هاپوشش آموزش ،آموزشی در حوزه خدمات فرهنگی و

تعداد دانشجويان تحت پوشش دانشجويی با توجه همچنین  .ستدرصد افزايش يافته ا 30ه در ابتدای برنامه چهارم ب

-5)جدول نفر کاهش داشته است. 3300نفر به  3870 درصد از 3/9به کاهش تعداد متقاضیان با متوسط کاهش ساالنه 

 پنجم توسعه را نشان می دهد. عملکرد  اهداف بخش ايثارگران در برنامه چهارم و (18

 های برنامه چهارم و پنجم طی سالعملکرد اهداف کمی بخش ایثارگران (. 19 -5جدول)

 هدف کمی
واحد 

 متعارف

سال های برنامه 

 چهارم

رشد 

متوسط 

 برنامه

 های برنامه پنجمسال
رشد 

متوسط 

 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1384 )درصد(

 75 80 100 100 100 7/46 75 70 درصد پوشش بیمه همگانی

 75 80 100 100 100 7/46 75 70 درصد پوشش بیمه مکمل

پوشش آموزش های 

 تخصصی درمانی
 45 50 50 50 50 2/67 40 35 درصد

پوشش طرح پایش سالمت 

 ایثارگران
 196247 204548 213358 222458 231687 4/24 189126 170218 نفر

پوشش آموزشها و مسابقات 

 قرآنی 
 18/9 20 17 14 12 10 2/4 9 8 درصد

پوشش خدمات ورزشی و 

 تربیت بدنی
 18/9 40 32 28 25 20 9/6 19 12 درصد

پوشش خدمات آموزش 

 عمومی
 -9/3 4600 5200 5800 6200 6800 3/2 7500 6400 نفر

پوشش خدمات دانشجویان 

 روزانه دولتی
 -3/9 3300 3250 3100 2950 3870 2/6 2500 2200 نفر

تعداد مراسم و کنگره ها و 

 هایادواره
 18/2 1610 850 830 807 825 5/8 4806 3618 مراسم

تالیف و نشر کتاب مرتبط با 

 فرهنگ ایثار و شهادت
 12/9 708 654 584 483 435 4/7 264 210 عنوان

مستند سازی و نگهداری آثار 

 ایثارگران
 2/5 96216 94116 92001 89701 87286 10/3 84462 51789 مورد
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 هاتنگناها و چالش -2-ج-5

 توجه ناکافی به توانمندسازی و خوداتکايی ايثارگران 

 های اجرايی کشور پراکندگی مجريان و عدم امکان نظارت بر اجرای قوانین و مقررات ايثارگران در دستگاه 

  خدمات معیشتی و رفاهی ايثارگرانعدم جامعیت و کفايت 

 افزايش و عوارض ثانويه ناشی از مجروحیت و تاثیر آن بر درمان ايثارگران 

 های راهبردی ایثارگرانبرنامه  -3-ج-5

 اهداف کلی و راهبردها    -

 بخش ایثارگران اهداف کلی و راهبردها در برنامه ششم(. 20 -5جدول)

 راهبردهای دستیابی به هدف کلی اهداف کلی بخش ایثارگران

 قی،تعم ینیمعرفت د یاعتال
و توسعه  جیارزشها، باورها و ترو

جهاد و شهادت در  ،ثاریفرهنگ ا
 جامعه

 تولید آثار فاخر در مقوله فرهنگ ايثار، جهاد و شهادت -
تالش در جهت نهادينه نمودن فرهنگ ايثار، جهاد و شتتهادت در انديشتته، باور، منش و  -

 رفتار مردم و مسئوالن 
 ايثارگران در ترويج فرهنگ ايثار، جهاد و شهادتمشارکت فعال  -
فراهم نمودن زمینه و شتترايط شتتناستتايی و پیوندهای اجتماعی بین نستتلی ايثارگران و   -

 و شهادت ايثار و جهادخانواده آنان در مقوله فرهنگ 

 ارتقاء سطح علمی ،آموزشی -
و توانمندی ایثارگران و خانواده 

 آنان
 

آموزش و توانمند سازی جامعه ايثارگری در حوزه اشتغال و حمايت از کارآفرينان شاهد و  -
 ايثارگر 

اهتمام ويژه به امور تحصتتتیلی و فرصتتتت های آموزشتتتی ، تربیتی و فرهنگی جامعه        -
 ايثارگری

 های اجتماعی ايثارگرانارتقای مهارت -
توسعه و تقويت روحیه نشاط و شادابی و توسعه ورزش همگانی و تربیت بدنی  سالمت        -

 محور در جامعه ايثارگری

حفظ و ارتقای جایگاه و منزلت 
عزتمندی، خودباوری  اجتماعی،

 و هویت جامعه ایثارگری

 توسعه حمايت های حقوقی و قضايی از ايثارگران  -
های برابر برای های اجرايی در ايجاد فرصتتتهای جامعه و دستتتگاهاستتتفاده از ظرفیت -

 ايثارگران
 های اجرايیتشکیل سامانه عملکرد دستگاه -
 های توانمندسازی و مهارت آموزی در جهت خوداتکايی معیشتی ايثارگرانتوسعه حمايت -
 و معسر های معیشتی برای ايثارگران غیربرخوردار، محرومتوسعه حمايت -
 های کمک به تامین مسکن ايثارگرانتوسعه حمايت -

حفظ و ارتقا سطح سالمت و 
 کیفیت زندگی جامعه ایثارگری

 مدت()بیمه مراقبت طوالنی استقرار نظام مراقبت سالمندی برای ايثارگران -
 توسعه نظام خريد خدمت بهداشتی و درمانی -
 بهداشتی، درمانی و سالمت ايثارگرانها و تحقیقات کاربردی در امور توسعه آموزش -
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 فرهنگی و آموزشی -تعیین  اهداف کمی بر حسب اهداف کلی ایثارگران در برنامه ششم (. 21 -5جدول)

 های برنامه ششمسال
 در تیوضع

 هایسال انیپا
عنوان  هدف کمی

 هدف کلی
 عنوان واحد 1393 1394 اول دوم سوم چهارم پنجم

 درصد 5 8 10 13 16 20 25
افزايش پوشش آموزشها و مسابقات  

 قرآنی، فرهنگی و هنری ايثارگران

و 
ی 

ور
دبا

خو
ی، 

ند
ت م

عز
ی، 

اع
تم

اج
ت 

زل
من

 و 
اه

یگ
جا

اء 
تق
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 و

ظ
حف

ی
گر

ار
ایث

ه 
مع

جا
ت 

وی
ه

 

 درصد 4 6 10 12 14 17 20
های  زيارتی و افزايش پوشش برنامه

 سیاحتی ايثارگران

 درصد 4 6 10 12 14 17 20
افزايش پوشش  خدمات ورزشی و 

 تربیت بدنی ايثارگران

       درصد 

افزايش پوشش خدمات، آموزش و 
های اجتماعی پیشگیری از آسیب

 ايثارگران واجد شرايط

       درصد 

افزايش پوشش طرح سپاس و  مراجعه 
 معکوس

 ( ) ارتباط با ايثارگران

       درصد 
افزايش پوشش خدمات مددکاری 

 فردی و گروهی

       درصد 
افزايش پوشش خدمات مشاوره 
 خانوادگی ايثارگران واجد شرايط

 نفر 66029 66،029 4500 4300 4000 3800 3600
افزايش پوشش خدمات آموزش 

 عمومی ايثارگران

اء 
تق

ار
 و 

ی
ش

وز
 ام

ی ،
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ح

سط

ن
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 ارائه خدمات دانشجويان شهريه پرداز نفر 13000 14000 15500 15100 14900 14700 14500

 نفر 2100 2500 3100 3160 3200 3240 3270
دانشجويان افزايش پوشش خدمات
 روزانه دولتی

 درصد 16 18 20 22 23 25 35
خدمات  حمايت از  افزايش پوشش

 نخبگان و سرآمدان
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 هاراهبردها و سیاست -4-ج-5

 در برنامه ششم ثارگرانیاو اقدامات  هاراهبردها و سیاست(. 22 -5جدول)

 اقدامات اجرایی سیاست راهبرد ردیف

1 
های جامعه و استفاده از ظرفیت -

های های اجرايی در ايجاد فرصتدستگاه
 برابر برای ايثارگران

سیاستگذاری در راستای حمايت  -
 از تشکل ها و سازمانهای مردم نهاد

فعال نمودن شورای عالی ترويج  -
 فرهنگ ايثار و شهادت

ها و تشکل گیری و انسجامتشويق به شکل -
 سازمانهای مردم نهاد

 عالی ترويج فرهنگاستفاده از ظرفیت شورای  -
 ايثار و شهادت

2 

تولید آثار فاخر در مقوله فرهنگ ايثار،  -
 جهاد و شهادت

تالش در جهت نهادينه نمودن فرهنگ  -
ايثار، جهاد و شهادت در انديشه، باور ، 

 منش و رفتار مردم و مسئوالن
مشارکت فعال ايثارگران در ترويج  -

 فرهنگ ايثار و جهاد و شهادت
نمودن زمینه و شرايط شناسايی فراهم  -

و پیوندهای اجتماعی بین نسلی ايثارگران 
و خانواده آنان در مقوله فرهنگ ايثار و 

 جهاد و شهادت

سیاستگذاری افزايش آثار فاخر  -
فرهنگی، هنری، ادبی در مقوله 

 جهاد و شهادت فرهنگ ايثار،
يادگارها و میراث گرانبهای  انتقال -

ثار و شهادت ايثارگران و فرهنگ اي
 و انتقال آن به نسلهای آتی

های برنامهسیاستگذاری افزايش    -
جذاب و موثر بر قشر جوان در 

 ارتباط با فرهنگ ايثار و شهادت
تکريم و تعظیم مناسبت ها و ايام  -

 هامربوط به فرهنگ
 تقدير و تجلیل از ايثارگران -

های مادی و معنوی  به تولید آثار ارائه مشوق -
فرهنگی، هنری، ادبی در مقوله فرهنگ فاخر 
های جذاب و موثر برنامه و جهاد و شهادت ايثار،

 بر قشر جوان در ارتباط با فرهنگ ايثار و شهادت
ارائه مشوق های مادی و معنوی  برای  -

آوری، حفظ و نگهداری آثار، يادگارها و جمع
میراث گرانبهای ايثارگران و فرهنگ ايثار و 

 آن به نسلهای آتیشهادت و انتقال 
مناسبت ها و ايام مربوط به برگزاری مراسم  -

 ايثار و شهادت  فرهنگ
 ثبت گلزار شهداء به عنوان آثار ملی -
 اعطای نشان ايثار و نشان ويژه به ايثارگران -

3 

آموزش و توانمند سازی جامعه ايثارگری  -
در حوزه اشتغال و حمايت از کارآفرينان 

 شاهد و ايثارگر
ويژه به امور تحصیلی و فرصت اهتمام -

های آموزشی ، تربیتی و فرهنگی جامعه 
 ايثارگری

 های اجتماعی ايثارگرانارتقای مهارت -
تقويت روحیه نشاط و شادابی  توسعه و -

و توسعه ورزش همگانی و تربیت بدنی 
 محور در جامعه ايثارگریسالمت

بهره مندی ايثارگران از فرصت  -
های بورسهای مطالعاتی، 

تحصیلی و عضويت در هیأت های 
 هاعلمی دانشگاه

حمايت از  نقش آفرينی سرآمدان  -
و نخبگان شاهد و ايثارگر در تولید 

 علم و فناوری
بهره مندی از توان علمی و  -

تخصصی نخبگان ايثارگر در تولید 
 علم و کارآفرينی در جامعه

سیاستگذاری در راستای اشتغال   -
 ثارگرانو کارآفرينی اي

ريزی برای  بهره مندی ايثارگران از برنامه -
های تحصیلی و فرصت های مطالعاتی، بورس

 هاعضويت در هیأت های علمی دانشگاه
غنی سازی اوقات فراغت  برنامه ريزی برای  -

 جامعه ايثارگری
نقش آفرينی سرآمدان و  ريزی برای برنامه -

 وریفن آنخبگان شاهد و ايثارگر در تولید علم و 
بهره مندی از توان علمی  برنامه ريزی برای  -

و تخصصی نخبگان ايثارگر در تولید علم و 
 کارآفرينی در جامعه

4 

توسعه حمايت ها و تسهیالت رفاهی  -
 ايثارگران

توسعه حمايت های معیشتی ايثارگران و   -
 تالش در جهت خود اتکايی ايثارگران

جهت گیری خدمات معیشتی برای  -
 ايثارگران غیر برخوردار ، محروم و معسر

توسعه حمايت های کمک به تامین  -
 مسکن  ايثارگران

حمايت از ايثارگران معسر و فاقد  -
 درآمد و خانواده ايثارگران متوفی

 

ارائه کمک های معیشتی به ايثارگران معسر  -
و حمايت های مادی و معنوی از  و فاقد درآمد

 خانواده ايثارگران متوفی
های ضروری و اضطراری به رائه کمکا -

 ايثارگران نیازمند و خانواده ايشان

5 
 استقرار نظام  مراقبت  سالمندی برای

های پايش ايثارگران )براساس برنامه
 سالمت(

مراقبت  سیاستگذاری برای -
 طوالنی مدت سالمندی

 سالمندان ويژه ارائه خدمات -

ن دورامراقبت طوالنی مدت  ريزی برای برنامه -
 سالمندی

ای ارائه خدمات فرهنگی ، اجتماعی و مشاوره -
 به سالمندان

توسعه نظام خريد خدمت بهداشتی و  6
 درمانی

سیاستگذاری در راستای پوشش 
 هزينه های درمانی ايثارگران

پوشش هزينه های درمانی ايثارگران توسط 
 تکمیلی(و  ای )پايهسیستم بیمه
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 اقدامات اجرایی سیاست راهبرد ردیف

تحقیقات در امور ها و توسعه آموزش 7
 بهداشتی، درمانی و سالمت ايثارگران

سیاستگذاری در راستای افزايش 
های تحقیقاتی درمانی طرح

 ايثارگران

استفاده از ظرفیت ها و اقدامات وزارت بهداشت 
های اجرای طرح ، درمان و آموزش پزشکی جهت

 تحقیقاتی درمانی ايثارگران

 الزامات  -

   اصالح قوانین و مقررات به عنوان يک ضرورت حقوقی و ايجاد ضمانت اجرايی الزم برای دستگاهها 

 های فرهنگ ايثار نهادينه سازی فرهنگ ايثار در جامعه و بسیج عمومی برای شناسايی مؤلفه 

 رهنگ ايثار تبط با فکتاب و ... ( مر -سريال -انجام اصالحات اساسی و بنیادين در تولید آثار فرهنگی، هنری )فیلم

 و شهادت 

 های بعدی کشورتوسعه و ترويج بینش، تفکر و رفتار ايثارگران و مجاهدان به نسل 

  اصالحات ساختاری فرايندی در آموزش و پرورش کشور 

  اصالح برنامه ها و فرايندهای خدمات رسانی متناسب با نیازهای واقعی و حقیقی ايثارگران متناسب با شرايط

 قتصادی و اجتماعی کشور و همچنین شرايط جسمی، روحی ايثارگران فرهنگی، ا

  انجام اصالحات ساختاری و حقوقی در اعطای تسهیالت، خدمات و امتیازات به ايثارگران متناسب با قوانین

 های کلی نظام در حوزه های مختلفباالدستی و سیاست

  اصالح قوانین و مقررات و فرايندها در جهت توانمندسازی ايثارگران و پرهیز از ايجاد وابستگی ايشان به

 دستگاههای مربوطه 

 )ره( خمینی امام کمیته امداد -د-5

 بررسی عملکرد گذشته و تبیین وضع موجود کمیته امداد  -1-د-5

 مجتمع يک  خودکفايی، کارگاه 2 نیکوکاری، مرکز  65 استان با دارا بودن ( ره) خمینی امام کمیته امداد

فرهنگی ارائه خدمات حمايتی به بخشی از اقشار  کانون 23 آموزی و دانش يک خوابگاه تربیتی، و آموزشی فرهنگی

آموزش، مهارت  با هدف توانمند سازی واستقالل خانواده های محروم از طريق 1394محروم را برعهده دارد. در سال 

در طول برنامه پنجم تعداد  .خانواده تحت خدمات آموزشی اين نهاد قرار گرفته اند 38510و ايجاد اشتغال بالغ بر 

  .نفر افزايش يافته است 96000نفر به  87894درصد از  2.2متوسط رشد مستمری بگیران تحت پوشش با 
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 های برنامه پنجم کمیته امداد در سالعملکرد (. 23 -5جدول)

 واحد عملکرد شاخص
 سال

1389 

رشد  های برنامه پنجمسال

 متوسط

 1394 1393 1392 1391 1390 )درصد( 

- نفر آموزش خانواده تحت پوشش
 نفر تعداد مستمری بگیر

 مورد کمک به خرید و ساخت مسکن
 میلیون ريال های نیازمندمیزان وام پرداختی به خانواده

 اهداف کلی و راهبردها  -2-د-5

 اهداف کلی و راهبردهای کمیته امداد (. 24 -5جدول)

 راهبرد اهداف 

تأمین، تعمیر و مقاوم

سازی مسکن خانوار 

 مورد حمایت

 صورت خاصهای مردمی و مشارکت مؤسسات خیريه بهجذب مشارکت 

 استفاده  از تسهیالت بانکی کم بهره

 اجاره به شرط تملیک 

 ربطهای ذیها و دستگاهمشارکت سازمان 

توسعه خدمات آموزشی  

 و فرهنگی 

 های دينی و معنوی مددجويانی تعمیق باورها و ارزشگسترش زمینه 

های اعتقادی و فرهنگی، مهارت زندگی و اصالح الگوی مصرف برای خانوارهای ی آموزشتوسعه 
 مورد حمايت

 تقويت نهاد خانواده 

جويی و مقابله با اسراف، تبذير و و ترويج فرهنگ صرفه ی قناعت و مناعت طبعتقويت روحیه 
 گرايی در بین مددجويانتجمل

 های فردی خانوارهای مورد حمايتی توانمندیتوسعه

 ی اشتغال و خودکفايیتوسعه و تقويت ساز و کارهای تشويقی در مورد خانوارهای موفق، در زمینه 

 تقويت روحیه خودباوری و گسترش فرهنگ کار و تالش دانش بنیان و فرهنگ کارآفرينی 

تأمین کمک معیشت 

 )مستمری(

 اولويت بندی نیازمندان و ارائه خدمات متناسب با نوع، میزان و مدت نیاز

 های مردمی و خیريه هاتالش برای افزايش مشارکت 

 اهداف کمی  -3 -د-5

 )ره( استان  خمینی اماماهداف کمی برنامه ششم توسعه کمیته امداد (. 25 -5جدول)

 1393سال پایه واحد های هدفشاخص
متوسط رشد  های برنامه ششمسال

 پنجم چهارم سوم دوم اول ساالنه)درصد(

کمک به خرید 

 وساخت مسکن
 98/16 2،446 مورد
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 1393سال پایه واحد های هدفشاخص
متوسط رشد  های برنامه ششمسال

 پنجم چهارم سوم دوم اول ساالنه)درصد(

 4/0 98201 98162 98125 98025 97988 96،124 خانوار تعداد مستمری بگیر

میزان وام پرداختی 

به خانواده های 

 نیازمند

میلیون 
 ريال

86/23- 

آموزش خانواده تحت 

 پوشش
 77/12 نفر

 ها  تنگناها و چالش -4-د-5

 فقدان  برنامه جامع و هدفمند آموزشی 

 گرايش به تمرکز گرايی در مرکز 

 های خدمات امدادتعدد سرفصل 

 عدم ارتباط بین مديريت درآمد با مديريت هزينه 

  های ابالغیبرنامهعدم وجود بستر و زيرساخت الزم متناسب با 

 رسانی از طريق صدا و سیماعدم وجود برنامه جامع و هدفمند در خصوص تبلیغات و اطالع 

 مهاجر پذير بودن استان و تشکیل مناطق حاشیه نشین در حاشیه شهرها 

  



 

 



 

 

 فصل ششم

 سالمت و ارتقاء کيفيت زندگی

 مقدمه

خدمات سالمتی  ارائهکه به  شودمیکرد و سازماندهی اطالق ای از منابع، مديريت، هزينهنظام سالمت به مجموعه

که با هدف ارتقا، حفظ و برقراری  شودمیرا شامل  هايیفعالیتشود. از منظری ديگر کلیه به جامعه منجر می

کلیه عناصر تشکیل دهنده با يکديگر در تعامل و ارتباطند.  ،. در نظام سالمت مطلوبگرددمیسالمت جامعه انجام 

 جزای نظام سالمت با محیط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی در تعامل بوده و نظام سالمت پويا و بالنده است.ا

 ،درنظام سالمت استان وجود دارديی که هاچالش و هاويژگیبه برخی  با توجه به چهارچوب مفهومی فوق،

پردازيم:می
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 رهبری و حاکمیت -1 -6

کالن سالمت در منطقه تحت پوشش دانشگاه بر اساس اسناد باالدستی و  هایسیاستاجرايی و  هایبرنامه

و  زیريبرنامهدانشگاه در  .شودمیابالغ شده از طرف وزارت متبوع به دانشگاه تهیه  هایبرنامهو  هادستورالعمل

واحدهای تابعه و وابسته خود را در نظر گرفته و  ،پیشنهادی هایهبرنامای و اطالعات منطقه و گذاری، آمارسیاست

و  ريزیرنامهبکالن دولت و با هماهنگی شورای  هایسیاستبرنامه استان را پس از بررسی کارشناسی و تطبیق با 

ستاندار اکارگروه سالمت و امنیت غذايی استان نیز به رياست .کندمیتوسعه استان در هیات امنای دانشگاه تصويب 

 هایرنامهبو با دبیری رئیس دانشگاه علوم پزشکی به عنوان باالترين مرجع سیاست گذار سالمت در استان، تصويب 

را بر عهده دارد که  نفع سالمتهای مختلف ذیسازمان هایبرنامهسازی کالن مرتبط با حوزه سالمت و هماهنگ

 توان آنها را عملیاتی نمود.می ها،گیری برنامه با حضور پر رنگ آنها در جلسات و پی

تفصیلی و اجرايی در واحدهای تابعه و وابسته دانشگاه انجام  ريزیبرنامهبرنامه کالن دانشگاه،  تأيیدپس از 

گری امر سالمت استانی، در حوزه تحت پوشش خود تولی هایبرنامهمراکز بهداشت شهرستان هماهنگ با . شودمی

 را بر عهده دارند.

تولیتی سالمت، از  های علوم پزشکی هستند ولی در امورمتولی اصلی سالمت در استان دانشگاه هرچند

ير مغا هایسیاستسالمتی و جلوگیری از اجرای  هایبرنامهاختیارات الزم برای پايش و نظارت بر حسن اجرای 

و  هاتسیاسزهای سالمت، از طرفی با وجود تغییرات مستمر نیا درکلیه ابعاد بخش سالمت برخوردار نیستند.

کالن کشور و استان، ساختار ارائه خدمات سالمت دانشگاه برای پاسخگويی پويايی الزم را ندارد. در  هایبرنامه

مرتبط با استقرار استانداردهای سطح دوم خدمات  هایفعالیتحال حاضر بستر ساختاری مناسب برای اجرای بهینه 

تباربخشی واحدهای تشخیصی، درمانی، توانبخشی سرپايی و بستری، عملیات سالمت و اجرای عملیات نظارت و اع

مرتبط با امور  هایبرنامهآموزش و پژوهش پزشکی و همچنین اجرای  هایبرنامههای پزشکی، حوادث و فوريت

رد کدارو، غذا و تجهیزات پزشکی  فراهم نیست. همین ناهماهنگی ساختاری منجر به تشکیل جزاير جداگانه و عمل

 .استهای تخصصی دانشگاه شده مجزای هر يک از حوزه
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 نیروی انسانی سالمت -2 -6

ترين سرمايه هر نظام است. خوشبختانه بخش اعظم نیروی انسانی به ويژه نیروی انسانی آموزش ديده و ماهر مهم

دارند که به نوبه خود مديريت دقیقی را  نیروی انسانی بخش سالمت در سطح بااليی از دانش و مهارت قرار

 ن استاين اهمیت آ. داليل دارد اهمیت کارکرد به اين ويژه نگاه بهداشت، جهانی سازمان نگاه طلبد. ازمی

 وابسته آنها بودن دسترس در و انسانی نیروهای عملکرد ها وتمهار از ترکیبی به سیستمی هر عملکردکه 

 اختصاص انسانی منابع کردن روزآمد و تولید به سالمت بودجه از توجهی قابل بخش ،عالوه بر اين .است

  .است باال بسیار سالمت بخش انسانی نیروی ضعیف مديريت اقتصادی و انسانی هایشود. هزينهمی داده

دانش اجتماعی، اقتصادی و اقلیمی واجد تعداد زيادی از  -های فراوان فرهنگیاستان اصفهان به دلیل جاذبه

آموختگان سالمت و داوطلبان اشتغال به کار در حوزه ی سالمت است. جذب و به کارگیری نیروی انسانی در 

 های امنا است.دانشگاه تابع ضوابط قانون هیات

نیروی انسانی در دانشگاه انجام گرفته است ولی کمبودهای  تأمینای در حوزه هرچند اقدامات وسیع و گسترده

نیروی انسانی مراکز درمانی و برخی از رشته تأمینهای خدمات سالمت به خصوص در عرصه نیروی انسانی در

 هايی از اقدامات انجام گرفته عبارتند از:های تخصصی مشهود است. مثال

نیروی پرستاری مورد  تأمین، اکز درمانی ارجاعی و مناطق محرومسازی متخصصین در مراجرای طرح مقیم

 های موفق در حوزه توانمندسازی کارکنان و....ای مستقیم دانشگاه ، اجرای پروژهدهنیاز از طريق قراردا

 تأمین مالی -3 -6

 .شود می خدمات سالمت تلقی مالی تدارک برای پیوسته به هم و مرتبط هایفعالیت از ایمجموعه مالی نظام

ینه مالی و بیش تأمینسطح سالمت مطلوب جامعه، منطقی بودن شیوه  تأمیندر  مؤثرعوامل  ترينمهميکی از 

 تأمینها( نسبت به سهم پرداخت مستقیم مردم در کردن سهم بخش عمومی )منابع عمومی دولت، مشارکت بیمه

مالی خدمات سالمت است تا مردم از نظر پوشش حمايتی در زمان بیماری احساس آسودگی خاطر کنند و در صورت 

 ی و فقر از خدمات سالمت چشم پوشی ننمايند. ناتوان

 داشته بیماری( اتکا بروز از ها )قبلپرداخت پیش و عمومی منابع بر بیشتر منابع، تأمین یشیوه قدر هر

 خانوارها مستقیم های پرداخ محل از بیشتر مالی میزان منابع هرچه و باشدمی تردالنهعا سالمت نظام باشد،

 .بود خواهد ترغیرعادالنه سالمت، مالی منابع تأمین نظام گردد، تأمین بیماری زمان در و

 به زندگی شیوه تغییر نیز و جمعیت افزايش فناوری در حیطه سالمت، دلیل رشد به

 خدمات به افراد آگاهی سطح و( مالی و )فیزيکی دسترسی افزايش شدن، صنعتی سمت

است  روبرو ایفزاينده رشد با سالمت خدمات هایهزينه جديد، هایبیماری ظهور و سالمت
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 و هدفمند نظم با بخش سالمت به يافته اختصاص محدود منابع توزيع ضروری است و

 گیرد. صورت

 از درمان کشور و بهداشت بخش مالی منابع درصد 30 سالمت، ملی حساب های مطالعات براساس 

 خانوار مستقیم پرداخت طريق درصد از 50 از بیش و کارفرمايان محل از درصد 11 عمومی، منابع محل

 .می گیرد صورت

. گرددمیمالی سالمت به مشکالت ساختاری نظام سالمت کشور بر تأمینو مشکالت  هاچالشبسیاری از 

های جبران کننده گذاری اين حوزه اختیارات محدودی دارند. سازماندر حیطه سیاست های علوم پزشکیدانشگاه

باشند. اين موضوع اهمیت های ملی میسیاستگر استانی نیز تابع های بیمهو سازمان خدمات از جمله دانشگاه

توسعه اقتصادی اجتماعی کشور را در پوشش همگانی خدمات، تعريف بسته  ششمانداز و برنامه تحقق اهداف چشم

ن حوزه بیش از پیش های بیمه به عنوان الزامات دستیابی به اهداف دانشگاه در ايجامع خدمات و تجمیع صندوق

 سازد. نمايان می

 سالمت هایمراقبت و خدمات تدارك -4 -6

های ريزی شده است. اولويتطرح (PHC)بهداشتی  اولیه هایدرون مايه نظام سالمت کشور بر پايه مراقبت

 کشور در اين نظام بدين شکل تبیین گرديد: 

 امکانات از برخوردار شهری مناطق بر روستايی و محروم مناطق اولويت -1

 درمانی خدمات بر پیشگیری خدمات اولويت -2

 بستری. خدمات بر سرپايی خدمات اولويت -3

 مختلف سطوح در درمانی بهداشتی شبکه قالب در دولتی بخش در شده تعريف خدمات

پیوند سطوح مختلف مراقبت از اجزای ضروری  .گرددمی ارائه هر سطح در خاص کنندگان ارائه توسط و

PHC ای از ارائهنظام ارجاع از شبکهيابد. بندی خدمات و ارجاع تحقق میاست. اين پیوند از طريق نظام سطح 

 دهندگان و واحدهای ارائه خدمت در يک منطقه جغرافیايی خاص تشکیل شده است که: 

 کند.را بر اساس نیازهای واقعی جامعه تأمین می دسترسی عادالنه به مراقبت مناسب و به هنگام-

 کند. استفاده مؤثر وکافی از منابع در دسترس سالمت را تضمین می-

 سازد.دستیابی به بهترين بازده مراقبتی را با کمک منابع موجود فعلی میسر می-

 در حوزه تدارك خدمات سالمت هاچالشاهم  -1 -6-4

 مشکالت دسترسی و توزيع نامناسب به خدمات و منابع سالمت  -
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 اتکای بیش از حد به فناوری در ارائه خدمات تشخیصی درمانی  -

 القايی ايجاد تقاضای و بازار به سالمت خدمات کنندگان ارائه رويه بی ورود -

 لمی بومی روزآمدبالینی مراقبت در سطوح مراقبت مبتنی بر شواهد ع راهنماهای کمبود يا فقدان -

 مشکالت ارتباط بیمار با ارائه دهندگان خدمات درمانی  -

  مشکالت نظام ارجاع و عدم پیوستگی در سطوح مراقبت -

 سالمتی خدمات صحیح مصرف عدم رعايت الگوی -

 بار با منطبق اولويت سالمتی در خطر عوامل کنترل برای محور جامعه هایبرنامه نبود -

 کشور هایبیماری

 خدمت ارائه و شیوه چندگانگی تأمین منابع -

 سالمتی خدمات بسته تعريف در ابهام -

 نیاز اطالعات مورد ثبت عدم و فرد هر برای سالمتی پرونده وجود عدم -

 ارزشیابی و پايش فقدان سیستم و مديريت انجام کار، کیفی و کمی استانداردهای تبیین عدم -

 های دانش آموختگان سالمت با الزامات ارائه خدمت عدم تناسب توانمندی -

 درمانی با نیازهای مراقبتی جامعه بهداشتی خدمات تقاضای و عرضه نظام در ناهمگونی -

  مختلف هایسازمان توسط سالمت خدمات ارائه متفاوت کاری و وجود ساختارهایموازی -

 تخصصی خدمات توسعه و بسط بر جامعه و مديران گرايش-

 .های سالمتکیفیت نامناسب خدمات و مراقبت-

 مندی جامعه ازخدمات سالمتدر گسترش دسترسی عادالنه و بهره اهم راهبردها -2 -6-4

 طراحی و اجرای نظام ارجاع خدمات با محوريت پزشک خانواده  -

فیزيکی و تجهیزات پزشکی در نظام ارائه خدمات سالمت بر توزيع عادالنه و متناسب سازی منابع انسانی،  -

 بندی و نظام ارجاعاساس سطح

 گسترش خدمات نوين  مراقبتی بر اساس نیازسنجی مبتنی بر شاهد  -

 های دانش و سالمتتوسعه گردشگری سالمت در استان در قالب تاسیس شهرک -

 بندی خدمات و نظام ارجاع اساس سطحتکمیل و تجهیز کلیه واحدهای دولتی ارائه خدمات سالمت بر  -

 استانداردسازی ساختار فیزيکی کلیه مراکز درمانی  -

 ارتقای بهره مندی از خدمات و ارتقای دسترسی جغرافیايی به خدمات سالمت  -

  (Home Care)گسترش خدمات مراقبت در منزل -
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 های سالمت افزايش دسترسی اقتصادی به خدمات و مراقبت -

 های استانبندی و ارجاع آزمايشگاهم سطحطراحی و اجرای نظا -

 های استاندارد سرپايی توسعه مراقبت -

 ارتقای مشارکت بخش غیر دولتی و خريد راهبردی خدمات  -

 .توسعه خدمات کالیبراسیون تجهیزات پزشکی -

 بالینیاهم راهبردها در ارتقای کیفیت خدمات سالمت با رویکرد حاکمیت  -3 -6-4

 توسعه کاربری و استفاده از رهنمودهای بالینی و بسته استاندارد خدمات مبتنی بر شواهد بومی  -

 های سالمت در دانشگاه توسعه ارزيابی  فناوری -

 تقويت آزمايشگاه مرجع )رفرانس( برای مرجعیت کنترل کیفی آزمايشات  -

 ارض ناخواسته دارويی طراحی ساختار کشف و تبیین فرايند بررسی خطاهای پزشکی و عو -

 طراحی و ارتقای ساختار نظام رسیدگی به شکايات سالمت  -

 استقرار استانداردهای اعتباربخشی و رتبه بندی در مراکز درمانی  -

 ای توانمندسازی و توسعه آموزش کارکنان و بیماران و ارتقای نظام آموزش مداوم حرفه -

 ايع های شطراحی مسیرهای بالینی بیماران در بیماری -

 توسعه ايمنی بیماران در مراکز درمانی -

 المللی در مراکز درمانی منتخب های بیندستیابی به استانداردهای اعتباربخشی سازمان -

 سازی و تأمین نیروی انسانی متخصص مجرب ظرفیت -

 افزايش مراقبت از عفونت در خدمات سالمت  -

 بکارگیری ابزار ممیزی بالینی جهت ارتقای خدمات -

 های اولويت دار )مادران باردار ، نوزادان ، بیماران اورژانس و..(های سالمت با تاکید بر بیماریمراقبتارتقای  -

 دارويی خدمات کیفیت هایشاخصهای کنترل کیفی دارويی و مواد آرايشی و ارتقای توسعه فعالیت -

 سموم و دارو رسانی توسعه خدمات بررسی عوارض ناخواسته دارويی و اطالع -

  دارو منطقی مصرف و تجويز و ترويج دارو تجويز الگوی پايش -

 پاسخگویی در نظام سالمت -5 -6

داند. اين تجربه بر اساس بیمار از خدمات دريافتی معادل میتعريف پاسخگويی را با تجربه  ،سازمان جهانی بهداشت

بر اين پاسخگويی نظام سالمت در مبحث حقوق بیماران مستندات فراوان با پیامدهای سالمت ارتباط دارد. عالوه 
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دهنده خدمات سالمت، بیمارمحوری را به عنوان  ارائهنگاهی به فلسفه وجودی واحدهای  نیز قابل پی گیری است.

 . کندمیکانون تمرکز و توجه اقدامات مرتبط با ارتقای اين مراکز معرفی 

 در حوزه پاسخگویی  هاچالشاهم  -6-5-1

 ارائه دهندگان خدمات سالمت  –مشکالت ارتباط بیمار  -

 بندی مراکز درمانی کمرنگ بودن پاسخگويی و رعايت حقوق بیماران در نظام ارزشیابی و رتبه -

 های ارتباط با بیمارناکافی بودن آموزش ارائه دهندگان خدمات در خصوص مهارت -

 موانع فرهنگی و نگرشی در جهت رعايت حقوق بیماران  -

 کمبود منابع و مشکالت ساختاری در جهت بیمارمحوری مراکز درمانی  -

 عدم اطالع کافی بیماران از حقوق خود  -

 اهم راهبردها در حوزه پاسخگویی -6-5-2

 ارتقای بیمارمحوری در مراکز درمانی  -

 ارتقای مهارت های ارتباط با بیمار در کادر درمانی و گسترش مفاهیم اخالق پزشکی  -

 بندی و اعتبار بخشی مراکز سالمت لحاظ معیارهای پاسخگويی و تکريم بیماران در رتبه -

 های حمايت از حقوق بیماران گسترش انجمن -

 افزايش اطالع رسانی به جامعه در خصوص حقوق و مسئولیت های بیمار  -

 تدوين راهنماهای بالینی جهت بیماران با هدف ارتقای مراقبت از خود  -

 تقويت جايگاه مددکاری در مراکز درمانی.  -

 عدالت در سالمت -6 -6

های عادالنه برای دستیابی به سالمت جامع )رفاه کامل جسمی، روحی، روانی عدالت در سالمت به وجود فرصت

کلیه افراد جامعه داللت دارد. به طور اختصاصی عدالت در سالمت با توزيع عادالنه منابع سالمت  و اجتماعی( برای

بخش در عدالتیبی های کنند . تعیینشودمیخدمات سالمت ارزيابی  مندی عادالنه ازو امکان دسترسی و بهره

 توجه مرتبط هایهمه بخش به هاسیاست گذاری در است ضروری لذا باشند م پراکنده توسعه مختلف های

 اجتماعی ارزيابی هایگروه پذيرترينآسیب سالمت بر اًخصوص سالمت، یهابرنامه ها وسیاست احتمالی اثرات و

 شوند. تدوين هماهنگ هایسیاست آن اساس بر و گردد

 طوری که به سالمت اىهتفاوت حذف ،سالمت در عدالت ىهاسیاست از هدف داشت که توجه بايد

 از دسته آن حذف يا کاهش هدف بلکه نیست، باشند داشته را سالمتى کیفیت يکسان و سطح افراد همه
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ای از راهکارهای گسترش عدالت باشند. بخش عمده گرفته تنشأ قابل اجتناب عوامل از که است هايىتفاوت

نداشته رسالت سالمت محوری  اًهايی جستجو کرد که شايد ماهیترا بايد در حوزه عملکردی سازمان در سالمت

 شود که به طور مستقیم در حیطه عملکردی دانشگاه است.به مواردی اشاره می باشند. در اين جا تنها

 در حوزه عدالت در سالمت  هاچالشاهم  -6-6-1

 ای های بیمهپوشش غیر عادالنه حمايت -

 در استان  1مناطق مختلف استان و باال بودن ضريب جینی های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی درتفاوت -

 جاذبه های کم مناطق محروم برای کارکنان سالمت  -

 های مختلفپراکندگی و چند سويه بودن اقدامات مرتبط با ارتقای عدالت در سالمت در سازمان -

 های شغلی نابرابر در استان فرصت -

 توزيع نامناسب خدمات سالمت در استان. -

 اهم راهبردها در حوزه عدالت در سالمت -6-6-2

 بندی گسترش خدمات سالمت مبتنی بر نیاز و توجه به سطح -

 های اجتماعی مؤثر بر خدمات سالمت مشارکت عمومی با رويکرد مؤلفه -

 بکارگیری راهکارهای افزايش انگیزه کارکنان سالمت در مناطق محروم  -

 پايش اقدامات مرتبط با گسترش عدالت در سالمت در کارگروه سالمت و امنیت غذايی استان  همسوسازی و -

 های عدالت در سالمت بومی سازی و اجرای نظام مراقبت از شاخص -

 بندی توزيع و تخصیص منابع به مناطق کمتر توسعه يافته استان.اولويت -

 توسعه برنامه پنجم در فرابخش/بخش عملکرد ارزیابی و موجود وضعیت شناخت -7 -6

های و افق هاچالشدستاوردها، "گذاری در جلد اول کتاب به استناد نقطه نظرات ارائه شده توسط شورای سیاست

گروه شاخص زير  5 شاخص عملکرد نظام سالمت ترکیبی از "پیش روی نظام سالمت جمهوری اسالمی ايران

 :نشانگرهای مختلف باشند انند ترکیبی ازتومی است که خود نیز

 وضعیت سالمت جامعه -الف

 توزيع سالمت در جامعه -ب

                                                           
گیری پراکندگی آماری است که معموال برای سنجش میزان نابرابری در توزيع درآمد يا ثروت در يک يک واحد اندازه شاخص جینی،يا  ضریب جینی -1

هر چقدر ضريب جینی نزديک به عدد صفر باشد، برابری  .شود که ارزشی بین صفر و يک دارداين ضريب با نسبتی تعريف می .شودجامعه آماری استفاده می

 .کنددهد و بالعکس هر چقدر ضريب جینی نزديک به عدد يک باشد، توزيع نابرابر درآمد را مشخص میآمد را نشان میبیشتر در توزيع در
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 پاسخگويی نظام سالمت -ج

 توزيع پاسخگويی نظام سالمت -د

 .عادالنه بودن مشارکت مالی خانوارها-ه

نظام سالمت  های اجتماعی از جملهاصلی ارزيابی عملکرد تمامی نظام عدالت اجتماعی معیارهای کارايی و

کارايی به معنای دستیابی به باالترين سطح از اهداف با به کارگیری کمترين مقدار از منابع است. عدالت  هستند.

 در سالمت به معنای دستیابی به باالترين برابری ممکن در سالمتی برای آحاد جامعه است. 

ای که در جهت ارتقای سالمتی مداخله هایبرنامهبهداشتی درمانی و  هایبرنامهاز آنجا که میزان اثربخشی 

طراحی شده با کمک تغییرات میزان مرگ و میر شناخته می شوند و از طرف ديگر بررسی علل مرگ، نمايانگر 

مندی مردم جامعه از خدمات بهداشتی درمانی است، لذا بررسی علل مرگ و شاخص عمر از دست چگونگی بهره

 گیرد.نی( معیاری برای دستیابی به مشکالت عمده سالمت قرار میرفته )در اثر مرگ زودرس و ناتوا

ها استفاده نمود. محدوديت منابع توان از بار بیماریهمچنین برای دستیابی به مشکالت کلیدی سالمت می

یل می مقابله تهیه شود که بیشترين بار را بر جامعه تحکند که برای آن گروه از مشکالت تندرستی برنامهايجاب می

 ی اثربخش، با بیشترين افزايش در سطحکنند و در نتیجه کاستن از ابعاد مشکل، از طريق اجرای يک برنامهمی

سالمت جامعه همراه خواهد بود. در همین راستا در نقشه جامع سالمت استان، با مقايسه، تحلیل و دسته بندی 

و قابلیت  DALY 2بر شاخص رهای تأثیراولويت اصلی سالمت استان بر اساس معیا 5علل مرگ در استان، 

 پیشگیری به شرح ذيل انتخاب گرديدند:

 عروقی -های قلبی بیماری  -

 حوادث عمدی و غیرعمدی  -

 های حول و حوش تولدبیماری  -

 های روانی و اختالل رفتاریبیماری  -

 سرطان ها  -

 در اين سند تاکید شده است:

گذار بر سالمت وجود دارند که بومی آن منطقه بوده و ممکن  تأثیرها و اختالالت در هر استان، بیماری -الف

( و نظیر سالکفیت زندگی افراد اثرگذار باشند )توانند بر کیلیکن می زيادی نگذارند و تأثیراست بر شاخص مرگ 

 نمايند. ای را ايجاب میمداخله هایبرنامهطراحی 

                                                           
2Disability Adjusted Life Years. 
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ها در روند زمان خواهند ات بعدی که بر بار بیماریتأثیر ها نیز با توجه به شدت آنها وگروهی از بیماری-ب

نوپديد و باز پديد، که اين گروه نیز در طراحی مداخالت مد نظر قرار  هایبیماریگذاشت اهمیت می يابند نظیر 

 گیرند.

 ،سالمت کودکان، میانساالن، دهان و دندان هایبرنامه)نظیر  یهايبرنامهسیستم سالمت همچنین دارای  -ج

جاری  هایبرنامهمطابق روال معمول و تحت عنوان  یهمواره بايست باشد کهسالمندان ، مبارزه با سل، و....( می

اخصپنج گانه فوق در ارتقاء ش هایبرنامه تأثیرلیکن با عنايت به  . وشودمیانجام شوند و از اهمیت آنها کاسته ن

دار سالمت استان تعیین اولويت هایبرنامهها به عنوان رنامههای سالمتی استان و تحقق اهداف چشم انداز، اين ب

 دهند.ای سیستم سالمت را تشکیل میمداخله هایبرنامهگرديدند و عمده 

عوامل اقتصادی و اجتماعی است و  تأثیرسالمت به شدت تحت  عوامل اجتماعی تعیین کننده سالمت:

متغیرهای اقتصادی و اجتماعی متفاوتی به صورت مستقیم و غیرمستقیم سالمت مردم را تحت الشعاع قرار می

های گسترده در توزيع درآمد، شغل، تحصیالت و ... نه تنها می تواند منجر به دهند. به عنوان مثال وجود نابرابری

 گذارتأثیرتواند بر روی سالمت افراد و سالمت کل جامعه تر طبقات جامعه شود، بلکه میبروز فقر و ايجاد شکاف بیش

باشند. بنابراين های مختلف اجتماعی پراکنده میها در سالمت در بخشعدالتیباشد. اکثر عوامل ايجادکننده بی

نها بر آ هایسیاستالی ات احتمتأثیرهای مرتبط توجه شود و ها به همه بخشالزم است که در سیاست گذاری

ها هماهنگ و برنامه هاسیاستها در اجتماع، ارزيابی گردد و سپس بر اساس آن، سالمت آسیب پذيرترين گروه

 گردند.

های سالمت و به همین دلیل اتخاذ رويکرد عوامل اجتماعی تعیین کننده سالمت به منظور کاهش تفاوت

لويت اعالم شده از درمان و آموزش پزشکی به عنوان يکی از پنج اوارتقای عدالت در سالمت در وزارت بهداشت، 

 مد نظر قرار گرفته است. خانهوزارتسوی آن 

ها و نهادهای متفاوتی به صورت مستتقیم های ستازمانی تعريف شتده، وزارتطبتق قانون و بر استاس رسالت

زشکی، شورای عالی سالمت و امنیت غذايی )نظیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پ در امر سالمت دخالت دارند

بعضی از «( ره»ها، وزارت رفاه، سازمان بهزيستی، کمیته امداد امام خمینی و شورای سالمت و امنیت غذايی استان

نقش اجرايی دارند. گروه دومی نیز از نهادها و  کنند و برخی عمدتاًگذاری عمل میاين نهادها در جهت سیاست

لیکن در جهت تحقق عدالت  راهبرد آنها مطرح نیست و ترينمهمارند که ارتقاء سالمت به عنوان ها وجود دسازمان

 . اجتماعی و ارتقاء سالمت عموم مردم نقش دارند نظیر رسانه های عمومی، آموزش و پرورش و ...

ايی نمودن های بین بخشی و در راستای اجربه منظور هماهنگ نمودن فعالیت اين نهادها و گسترش همکاری

ر و راهبردها در سطح استان د هاسیاستمصوبات شورای عالی سالمت و امنیت غذايی و نیز اتخاذ تدابیر مناسب، 
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ها و قلمرو سالمت همگانی و امنیت غذا و تغذيه، کارگروه سالمت و امنیت غذايی با حضور نمايندگان سازمان

 گردد.میادارات تشکیل 

 های آنآشنایی با بخش سالمت استان و ویژگی -1 -6-7

 5190739کیلومتر مربع و  122717به استانی با وسعت  در حال حاضر، بخش سالمت استان ارائه خدمات سالمت

های مختلف آن، به عنوان يکی از های درخشان قسمتنفر جمعیت را برعهده دارد. اين بخش که به اتکای فعالیت

و با توجه به چشم انداز خود )در پايان  شوددهنده خدمات سالمت در کشور شناخته میهای ارائهترين بخشبرجسته

ترين، استانی است با مردمی دارای باالترين سطح سالمت و برخوردار از پیشرفتهبرنامه ششم، استان اصفهان 

 ريزی، هماهنگی،برنامه گذاری،متعهد است با انجام سیاست (ترين و پاسخگوترين نظام سالمت در کشورعادالنه

، حفظ و ارتقای سطح سالمت جسمی، روانی، اجتماعی تأمینشده و علمی در راستای  های کارشناسیاجرا و نظارت

ها و مندی از توانمندیپذير، فعالیت نموده و با بهرههای آسیبو معنوی جمعیت تحت پوشش خود با تأکید بر گروه

ساير نهادهای مؤثر در امر سالمت و نیز رعايت حقوق اسالمی، انسانی، توجه به اصل امکانات خود و تعامل با 

 پژوهش ترين خدمات سالمت را در بستر آموزش وگیرندگان خدمات نظام سالمت، کیفیمحوری و تکريمعدالت

 ترين زمان به آنان ارائه نمايد. در کوتاه پزشکی با کمترين هزينه و علوم در

فاده از با است علوم پزشکی مستقل اصفهان و کاشان، مسئولیت اصلی تحقق اين رسالت رادو دانشگاه 

تان در اس های دولتی، غیردولتی و خصوصی )از جمله بخش درمان تأمین اجتماعی، نیروهای انتظامی و ..(ظرفیت

 ،فاوت بر مقوله سالمتگذاری مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای متتأثیرسبب  به به عهده دارند و در کنار آنها،

نهادهای ديگری نیز به انجام اين مهم مشغولند که بعضی از اين نهادها نظیر کارگروه سالمت و امنیت غذايی و 

ها گذاری سالمت و اجرا دارند. گروه دومی نیز از نهادها و سازمانگر نقش مستقیم در سیاستهای بیمهسازمان

نقش غیرمستقیم مهمی در جهت  ولی ان مهمترين راهبرد آنها مطرح نیستعنو وجود دارند که ارتقا سالمت به

 های عمومی و آموزش و پرورش.تحقق عدالت اجتماعی و ارتقاء سالمت عموم مردم دارند نظیر رسانه

 551توانسته است با استفاده از امکانات و منابع فیزيکی خود مشتمل بر  در حال حاضر بخش سالمت استان

مرکز بهداشتی درمانی شهری و روستايی و مرکز سالمت  238پايگاه بهداشتی و پايگاه سالمت،  319، خانه بهداشت

 و خوراکی تولیدی واحد 622 تخت، 8745 ،اورژانس پايگاه140 بیمارستان، 51مرکز آموزشی درمانی و  15جامعه، 

 917 دارو، پخش شرکت 54 روسازی،دا کارخانه 12 بهداشتی، آرايشی، هایوردهآفر تولید واحد 48 آشامیدنی،

 و خدوم انسانی نیروی هزار 39روزی بیش از مرکز تحقیقاتی و نیز فعالیت شبانه 45پژوهشکده و  3داروخانه، 

پوشش ارائه دهد و جايگاه  زحمتکش، خدمات سالمت را در سه بخش دولتی، خصوصی و خیريه به جمعیت تحت

 دست آورد.  مناسبی را در نظام سالمت کشور به
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آنچه در خصوص تفاوت بخش سالمت استان اصفهان با اکثر استان های کشور قابل ذکر است، تعداد زياد 

شبکه( و وسعت و پراکندگی  23) تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان درمانیشبکه های بهداشتی و 

بسزايی داشته باشد. تأثیر سالمت  هایشاخصتواند در تغییرات می . اين امرباشدمیجمعیت تحت پوشش آن 



 

 

پنجم توسعه استان اصفهانارم و های چهدر پایان برنامه سالمتهای بخش وضعیت شاخصجدول (. 1 -6)جدول  

 واحد عنوان شاخص/ هدف کمی

های برنامه سال

 چهارم

رشد/ متوسط 

دوره برنامه 

چهارم 

 )درصد(

 های برنامه پنجمسال
رشد/ 

متوسط دوره 

برنامه پنجم 

 )درصد(
1384 1389 1390 1391 1392 1393 1394 

 -2/15 7/6 7 7 2/7 9/7 - 4/8 - مرگ در هزار تولد زنده میزان مرگ نوزادان

 -4/17 5/9 9/9 6/9 8/9 5/11 - 5/11 - مرگ در هزار تولد زنده مرگ کودکان زیر یکسال

 -8/17 1/11 7/11 3/11 12 5/13 - 7/13 - مرگ در هزار تولد زنده سال 5مرگ کودکان زیر 

 -6/0 1/16 8/19 6/9 2/20 2/16 82/13 2/21 6/24 مرگ در صد هزار تولد زنده نسبت مرگ مادران در صد هزار تولد زنده تا پایان برنامه

 امید به زندگی در بدو تولد
 0 2/75 2/75 - - - - - - مردان )سال(

 0 4/78 4/78 - - - - - - زنان )سال(

های ناشی از ترافیکی)با کل مرگمرگ ناشی از حوادث 

 سوانح و حوادث گزارش شده است(
 -230 3/14 6/16 - - - - - - مورد در صد هزار جمعیت

 هابروز کل سرطان
مورد در صد هزار 

 جمعیت

 2/14 - 6/161 8/141 5/156 5/141 - 153 - مردان

 5/10 - 169 160 6/143 9/152 - 169 - زنان

 های بهداشتاندازی خانهایجاد تجهیز و راه
 تعداد

 )درصد(
607 

545 
(7/96) 

_ - 
533 

(7/98) 

520 
(7/98) 

520 
(9/98) 

517 
(2/99) 

4/1 

 های بهداشتاندازی پایگاهایجاد، تجهیز و راه
 تعداد

 )درصد(
123 

193 
(8/74) 

_ - 
192 

(9/75) 

193 
(76) 

197 
(76) 

209 
(76) 

13/0 

استقرار برنامه پزشک خانواده در مناطق روستایی و 

 عشایری
 5/0 99 98 95 96 5/98 2/4 99 95 درصد



 

 واحد عنوان شاخص/ هدف کمی

های برنامه سال

 چهارم

رشد/ متوسط 

دوره برنامه 

چهارم 

 )درصد(

 های برنامه پنجمسال
رشد/ 

متوسط دوره 

برنامه پنجم 

 )درصد(
1384 1389 1390 1391 1392 1393 1394 

 -1/0 6/99 8/99 8/99 9/99 7/99 - 34/99 - روستايی )درصد( دسترسی به شبکه عمومی آب آشامیدنی

های آب آشامیدنی از نظر درصد موارد مطلوب نمونه

 باکتریولوژیک

 1/0 9/99 97/99 9/99 93/99 8/99 - 71/99 - درصد شهری

 4/1 3/99 08/99 8/99 54/98 9/97 - 62/97 - درصد روستايی

درصد خانوارهایی که در داخل خانوار دارای توالت 

 باشندبهداشتی طبق تعریف می
 96/4 1/93 9/92 4/91 5/90 7/88 - 8606 - درصد

 فاضالبدرصد خانوارهای روستایی که از سیستم دفع 

 صحیح )بهداشتی( برخوردارند
 3/1 5/91 4/91 4/91 3/90 - - - - درصد

 بروز حوادث مرتبط با کار به تفکیک کشنده و غیر کشنده
 -4/48 5 8/5 5/7 1/8 7/9 - 8/13 - کشنده )در صد هزار نفر(

 -04/17 146 163 7/183 6/172 176 - 217 - غیر کشنده )در صد هزار نفر(

 7/5 درصد سال 5وزنی در کودکان زیر شیوع کم 
 (73)سال 

57/5 - _ _ 6/5 _ _ _ 

 7/85 13/0 08/0 15/0 08/0 07/0 - - - در هزار نفر جمعیت بروز اختالالت خفیف روانی

 4/211 09/1 61/0 08/0 44/0 35/0 - - - در هزار نفر جمعیت بروز اختالالت شدید روانی

 2/19 124 113 110 108 104 35 97 72 تعداد های اورژانستعداد پایگاه

 8/29 196 156 156 153 151 66 148 89 تعداد تعداد ناوگان آمبوالنس استاندارد بیمارستانی

دسترسی به خدمات تخصصی بیمارستانی )مقیمی در 

 رشته های تخصصی(
 3433 424 - 103 - 12 - 0 0 تعداد مقیم

 3/23 4/7 4/7 9/7 1/7 6 - 5/6 - دقیقه شهرزمان حضور بر بالین بیماران اورژانس در 



 

 

 واحد عنوان شاخص/ هدف کمی

های برنامه سال

 چهارم

رشد/ متوسط 

دوره برنامه 

چهارم 

 )درصد(

 های برنامه پنجمسال
رشد/ 

متوسط دوره 

برنامه پنجم 

 )درصد(
1384 1389 1390 1391 1392 1393 1394 

 4 4/10 9/12 3/13 5/9 10 - 1/12 - دقیقه زمان حضور بر بالین بیماران  اورژانس در جاده

های پزشکی در طول راهدرصد پوشش استاندارد فوریت

 ها
 5/12 72 65 65 64 64 24 57 46 درصد

 5/12 8/1 6/1 6/1 6/1 6/1 17 4/1 2/1 نسبت راهای به ازاء یک صد کیلومتر تعداد پایگاه جاده

 7/1 6229 6139 6127 6102 6122 14 6119 5802 تعداد تعداد تخت بیمارستانی

 5/25 700 667 631 598 562 58 487 307 تعداد های ویژهتعداد تخت

 -4/8 477 - - - 521 - 554 - تعداد های اورژانس**تعداد تخت

 بر موجود نبودن اطالعات داللت دارد. " "_* عالمت  خط تیره 

ها متفاوت بوده است. **تعريف تخت اورژانس، در طی سال
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توسعه کودکان در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  هایشاخصبررسی  های توسعه کودکان:تغییرات شاخص

، مرگ  7/6در هزار تولد زنده به  9/7که میزان مرگ و میر نوزادان از  دهدمینشان  1394تا  1390 هایسالطی 

در  5/13و میزان مرگ و میر کودکان زير پنج سال از  5/9در هزار تولد زنده به  5/11و میر کودکان زير يکسال از 

ه از آن است ک در هزار رسیده است. بررسی روند تغییرات در طول پنج سال گذشته حاکی 1/11هزار تولد زنده به 

مرگ زير پنج سال و  هایشاخصکه افزايش مختصری در  1393هر سه شاخص روند نزولی داشته و به جز سال 

عالوه بر کاهش میزان مرگ و میر، شاهد سیر نزولی میزان مرگ  هاسالزير يکسال مشاهده شده است در بقیه 

 ايم. نیز بوده

ال حاضر در مقايسه با میانگین کل کشور، به طور میانگین استان اصفهان در ح سرانه تخت بیمارستانی:

ارم و پنجم توسعه شاهد روند نسبتاً ثابتی برنامه چه هایسالسرانه تخت کمتری را به خود اختصاص داده است. در 

ايی هه و در شهرستانهای بیمارستانی نیز در استان همگون نبودايم. عالوه بر اين، توزيع تختدر اين شاخص بوده

باشیم. خدمات بستری استان اصفهان کشش قابل توجهی چون اصفهان و کاشان شاهد تراکم تخت بیشتری می

های مجاور از جمله کهگیلويه و بوير احمد، چهارمحال و بختیاری ، لرستان و خوزستان دارد. اين کشش برای استان

ق و سرطان بیشتر است. بخش قابل در برخی خدمات از جمله خدمات چشم پزشکی ، سوختگی ، قلب و عرو

بیمارستانی مربوط به بخش دولتی است و بخش خصوصی نتوانسته سهم متناسبی را در بخش  هایتختتوجهی از 

به موارد غیرپیچیده و با رويکرد بازگشت سرمايه  های اين بخش نیز عمدتاًدرمان بستری به عهده گیرد. ظرفیت

 اختصاص يافته است.

های حمايتی اين برنامه، انباشت بخشی از تحول نظام سالمت و بهره گیری جامعه از پوششبا اجرای طرح  

برنامه ها انجامید. نیازهای پاسخ داده نشده در حوزه درمان به افزايش قابل توجه ضريب اشغال تخت بیمارستان

بیماران ی را با جمعیت انبوهی از ای دولتهويزيت نیز با افزايش دسترسی اقتصادی بیماران ، بیمارستان ارتقا کیفیت

و توسعه  دهدمیاستان تکافوی نیازهای بیماران را ن هایتخترسد تعداد در حال حاضر به نظر می مواجه ساخت.

بیمارستانی در برنامه ششم به طور جدی بايد مد نظر قرار گیرد. اين توسعه بايد در بخش خصوصی با  هایتخت

ها نیز بر اساس الگوی پیشنهاد شده  توازن نمودن الگوی توسعه درمانی شهرستاناولويت بیشتری دنبال شود. م

 سند آمايش استان بايد دنبال شود.

 ويژه بیمارستانی شامل تخت مراقبت ويژه بزرگسال ، کودک و نوزاد هایتخت سرانه تخت ویژه استان:

(ICU,PICU,NICU( و تخت مراقبت ويژه قلبی )CCU)  مختص مراقبت بیماران حاد و بحرانی است. استقرار

 در و نیروی انسانی ماهر و کافی است.تجهیزات پزشکی  تأمینهای باال جهت ها مستلزم صرف هزينهاين تخت

انتظار طوالنی برای دريافت اين  هایژه استان اندک بود و در نتیجه صفوي هایتخت ،ابتدای برنامه چهارم توسعه
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اخیر با شتاب زيادی در دستور کار قرار گرفت. با اين  هایسالها در شم می خورد. توسعه اين تختت به چخدما

ها بايد حال با توجه به کمبودهای موجود، در برنامه ششم توسعه نیز هم چنان گسترش کمی و کیفی اين تخت

 مورد توجه قرار گیرد.

های اورژانس، ناوگان تشکل از پايگاهساختاری م خدمات فوريت پزشکی در :خدمات فوریت پزشکی

پیش بیمارستانی و مراکز فرماندهی شامل اتاق فرمان اورژانس پیش بیمارستانی و ستاد هدايت بیماران آمبوالنس 

مرتبط با عملکرد اين خدمات نشان  هایشاخص. کندمیهای مراکز درمانی عمل و در ارتباط تنگاتنگ با اورژانس

ها با شرايط خاص استان گره خورده، از جمله ها و منابع مورد نیاز است. برخی شاخصدهنده بهبود زيرساخت

 ترافیکی و فرهنگ رانندگی با آن هایشاخصمیانگین زمان رسیدن مصدوم به مراکز درمانی در شهر اصفهان که 

 ارتباط دارد.

 در بخش بهداشت و درمان تحلیل عملکرد برنامه چهارم و پنجم توسعه -2 -6-7

ن در سال آاز و بعد  1393ها و گستردگی خدمات از لحاظ کمی و کیفی تا سال بخش سالمت با همه پیچیدگی 

به ها به ويژه موارد زير، توانسته در حد مطلوب به نیازهای اساسی مردم و جامعه پاسخ دهد و در کلیه زمینه 1394

 های خوبی دست يابد:موفقیت

ول نظام سالمت در بخش درمان، آغاز طرح تحول نظام سالمت در بخش بهداشت، استقرار سامانه طرح تح 

 ها،، پرداخت مبتنی بر عملکرد، استقرار حاکمیت بالینی در بیمارستانHISهای سپاس و تکمیل نرم افزارهای 

چگی در مديريت دانش و اجرای سامانه خدمات جامع در روستاها، سالمت و امنیت غذايی، حرکت به سوی يکپار

ارائه تسهیالت ويژه در مناطق محروم، درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومین حوادث  اطالعات حوزه سالمت،

و سوانح رانندگی، پايش و ارزشیابی مراکز درمانی، ارتقاء نظام رسیدگی به شکايات در مراکز درمانی، استانداردسازی 

وی انسانی مورد نیاز واحدها، رعايت منشور حقوق گیرندگان خدمات سالمت، نسبی نیر تأمینو مراقبت سالمت، 

توسعه دسترسی به خدمات درمانی، ارتقاء آمادگی در برابر حوادث و مخاطرات طبیعی، آموزش مداوم پزشکان و 

ريزی ر بودجههای مالی و استقراتوانمندسازی مردم برای حفظ و ارتقای آگاهانه سالمت، بهبود سیستم پیراپزشکان،

افزايش  های هدف، کاهش میزان مرگ و میر نوزادان و مادران باردار،مبتنی بر عملکرد، پوشش واکسیناسیون گروه

  .زندگی به های اورژانس و افزايش امیدپايگاه
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 توسعه پنجم برنامه در سالمت با مرتبط یقانون مواد تیوضع(. 2 -6)جدول

 شرح یقانون ماده فیرد

1 

 :32ماده 

 ادامه فعالیت شورای عالی سالمت و امنیت غذايی  -الف 

 استانداردهای ملی پیوست سالمت -ب

سالمت مبتنی بر مراقبت  -ج های سامانه خدمات جامع و همگانی 

 اولیه سالمت و پزشک خانواده روستايی، حاشیه شهرها و عشاير

شور  -د در چارچوب يکپارچگی بیمه  تهیه و اجرای نظام درمانی ک

 پايه درمان، پزشک خانواده، نظام ارجاع و ....

شورا هر      -الف سات  ست و جل شته ا شورا ادامه دا -60فعالیت 

 روز يکبار برگزار شده است. 45

 انجام نشده است. -ب

شهرهای زير    -ج ستايی،  هزار نفر و عشاير   20در مناطق رو

ست و در    %100به میزان  شده ا شهرها نیز در   انجام  شیه  حا

 باشد.حال انجام می

 انجام شده است. -د

2 

 :35 ماده

 انیرانيا سالمت یکیالکترون پرونده سامانه استقرار -الف

سالمت بطور يکپارچه و مبتنی بر     -ب سامان دهی خدمات بیمه 

 فناوری اطالعات

 

 .باشدمی انجام حال در-الف

 

 انجام نشده است. -ب

3 
 :36 ماده

سه  پرداخت-الف شکان  به ژهيو التیت  ترکم مناطق در شاغل  پز

 (یمتوال سال دو و مستمر)  افتهي توسعه

 

 باشد.در حال انجام می-الف

 

4 

 :37ماده 

 تهیه فهرست اقدامات و کاالهای آسیب رسان به سالمت -الف

سوانح     -ب صدومین حوادث و  شرط م درمان فوری و بدون قید و 

 رانندگی

خدمات و کاالهای تهديد کننده ستتتالمت در ممنوعیت تبلیغ  -ج

 هارسانه

 

 انجام شده است. -الف

 

 انجام شده است. -ب

 

 انجام شده است. -ج

5 

 :38ماده 

دستتتیابی به پوشتتش فراگیر و عادالنه خدمات ستتالمت و    -الف

 کاهش سهم مردم از هزينه های سالمت

 های درمانیتمرکز بیمه  -ب

 خانوادهاستقرار نظام ارجاع پزشک  -ج

 

 ه: بازنگری ارزش نسبی ارائه خدمات

 

 

 انجام شده است. -الف

 انجام نشده است. -ب

درصتتد انجام شتتده استتت و در بخش پس   80بیش از  -ج

 خوراند مشکل وجود دارد.

 انجام شده است. -ه
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 های اجرایی طرح تحول نظام سالمتاهم برنامه 

 پايه سالمت در استانبرنامه بیمه نمودن افراد فاقد بیمه   -

 هزار نفر20های اولیه بهداشتی درمانی به روستايیان و شهرهای زيربرنامه ارائه خدمات و مراقبت  -

 هزار نفر 50تا 20های اولیه بهداشتی درمانی به حاشیه نشینان و شهرهای برنامه ارائه خدمات و مراقبت  -

 هزار نفر و کالنشهرها 50تی درمانی به جمعیت شهرهای باالی های اولیه بهداشبرنامه ارائه خدمات و مراقبت  -

 برنامه ملی ترويج و توسعه خود مراقبتی.  -

 اهم دستاوردهای برنامه 

 روستايی-مرکز بهداشتی درمانی روستايی و شهری 171استقرار برنامه پزشک خانواده در  -1

 دهنفر پزشک در مراکز مجری برنامه پزشک خانوا 260بکارگیری  -2

 نفر ماما در مراکز مجری برنامه پزشک خانواده220بکارگیری  -3

 70000000هزار نفر با اعتباری معادل  20بهبود استاندارد تعمیرات فضاهای فیزيکی در روستاها و شهرهای زير  -4

 هزار ريال

 32000000ری معادل هزار نفر با اعتبا 20تجهیز کامل و بهبود استاندارد تجهیزات در روستاها وشهرهای زير -5

 هزار ريال

 پايگاه سالمت غیر ضمیمه 196مرکز سالمت جامعه و  96راه اندازی  -6

هزار نفر با اعتباری معادل  20مرکز سالمت جامعه و پايگاه سالمت در شهرهای باالی  210تعمیر و احداث  -7

 هزار ريال254800000

 20رکز سالمت جامعه و پايگاه سالمت در شهرهای باالی م 292تجهیز کامل و بهبود استاندارد تجهیزات در  -8

 هزار ريال 99790376هزار نفر با اعتباری معادل 

 نفر نیرو در مشاغل مختلف مراقب سالمت، پزشک، روانشناس بالینی و تغذيه 939جذب و بکارگیری تعداد  -9

 هزار ريال 25870000اعتباری معادل های سالمت با های دارويی در کلیه مراکز و پايگاهتأمین مکمل -10

  میلیون ريال 460128 اعتبار اختصاص و محروم مناطق در پزشکان ماندگاری طرح در پزشک 220شمول -11

 3 از بیش با دانشگاهی مراکز و دانشگاه ويژه های کلینیک در  متخصص پزشک 400 از بیش بکارگیری -12

 ريال( 000/000/841/203 میزان به سالمت تحول برنامه در خدمت جبران) ويزيت میلیون

 جمهوری سالمت خدمات هایتعرفه رعايت و خدمات نسبی ارزش کتاب اجرای اهداف درصد 87 تحقق -13

 ايران اسالمی
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 میلیون 41777 بر بالغ اعتباری اختصاص با فرانشیز نمودن رايگان با طبیعی زايمان هزار 31 از بیش پوشش -14

  ريال

  دانشگاهی مراکز در سزارين آمار درصد 20 کاهش -15

  ماموريت 86 انجام  با استان در هوايی اورژانس استقرار -16

 پرمصرف پزشتتکی تجهیتتزات و لتتوازم انواع قیمت درصدی 42 کاهش -17

 قلم( 2130 قلم به 1480 از دولتی ) هایبیمارستان در مصرفی ملزومتتات بتته دسترستتی افتتزايش  -18

 عملکرد ارزشیابی ضريب اعمال با کارکنان دريافتی در کیفیت نمودن لحاظ -19

 591805 رب بالغ اعتباری اختصاص با هتلینگ خدمات ارتقای قالب در درمانی مراکز نوسازی عملیات پیشرفت -20

 میلیون ريال

 توسعه بخش( نقاط قوت) هایقابلیت ترین اصلی 

 در استان امکان ارائه طیف متنوعی از خدمات سالمت -1

 وجود سطح بندی نظام خدمات بهداشتی درمانی -2

 قطب بودن نظام ارجاع بخش بهداشت و درمان استان در غرب و مرکز کشور  -3

 دسترسی مناسب آحاد جامعه به واحدهای ارائه دهنده خدمات -4

 ادغام آموزش پزشکی در نظام ارائه خدمات -5

 تلف مرتبط با علوم سالمتهای مخو دانشکده 1های علوم پزشکی تیپ وجود دانشگاه -6

 های مختلف تخصصی و فوق تخصصی در علوم پزشکیوجود رشته -7

 های مختلف علوم پزشکیو مراکز رشد در حیطه هاپژوهشکدهوجود مراکز تحقیقاتی متعدد،  -8

 استان در سالمت یوهشپژ یهاتيلووا وجود -9

 توانمند محققان ووجود نیروهای متخصص و اساتید علمی  -10

 های مختلف نظام سالمتتوانمند و متعهد در بخش وجود کارکنان -11

 حمايت و تعهد مديران ارشد بخش سالمت -12

 وجود زيرساخت فیزيکی گسترده و تجهیزاتی مناسب در نظام ارائه خدمات سالمت  -13

 آوری اطالعات و ارتباطات در ارائه خدمات سالمت وجود زيرساخت اولیه فن -14

 نهاد سالمت در استانی مردمهاوجود خیرين و مؤسسات خیريه و سازمان -15

 وجود بخش خصوصی فعال مرتبط با سالمت در استان -16

 وجود سیستم پويای آموزش کارکنان سالمت -17



   223/سالمت و ارتقاء کیفیت زندگی

 

 هااستقرار نظام مالی تعهدی در دانشگاه -18

 وجود سیستم پايش و ارزشیابی خدمات سالمت -19

 های مدون برای برخی از خدمات سالمتها و برنامهوجود پروتکل -20

 آموختگان سالمت در استانگیری از تعهدات خدمت دانشامکان بهره -21

 وجود کارخانجات داروسازی و گیاهان دارويی در سطح استان  -22

های اعتبار باالی علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بواسطه قرار گرفتن در رديف يک درصد دانشگاه -23

 برتر جهان

 های متعدد در قالب برنامه نظام تحول سالمت اجرای پروژه -24

 وجود آزمايشگاه های تخصصی تشخیصی )قطب کشوری( -25

 ها اجرای برنامه اعتباربخشی بیمارستان -26

 ارتقای ساختار فیزيکی و هتلینگ در مراکز ارائه خدمات سالمت  -27

 بستری بیماران جیب از پرداخت بهره گیری از اعتبارات طرح تحول نظام سالمت و کاهش -28

 غذايی یها فراورده سالمت و یمنيا امکان افزايش -29

 یدنیآشام و يیغذا یها وردهآفر کننده دیتول یخصوص یواحدها یهاشگاهيآزما ساختار یساز هماهنگ -30

 يیاجرا و یکيزیف یطراح نظر از

 ها و ادارات.در برخی از سازمان ISOاستقرار نظام مديريت کیفیت و اخذ گواهینامه  -31

 های )نقاط ضعف( بخشترین تنگناها و محدودیتعمده 

 نگرش درمان محوری بر سالمت محوریغلبه  -1

 با نیازهای عرصه خدمات راستا نبودن تربیت منابع انسانی هم -2

 پوشش ناکافی نظام پزشک خانواده در استان -3

 باال بودن نرخ جابجايی منابع انسانی -4

 ضعف در نظام انگیزش کارکنان -5

 توزيع نامتناسب نیروی انسانی -6

 توزيع ناهمگون جغرافیايی خدمات درمانی -7

 های غیربومیابستگی به تکنولوژیو -8

 قیمتنیاز به تجهیزات گران -9

 تقاضای القا شده در نظام سالمت -10
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 های ارائه خدمات سالمتناکافی و يا فرسوده بودن بخشی از زيرساخت -11

 ضعف در اجرای کامل نظام پايش و ارزشیابی خدمات بخش سالمت -12

 ضعف در اجرای کامل نظام ارجاع -13

 و راهنماهای بالینی بومی شده کمبود مراجع آموزشی بومی -14

 ها، تحلیل و انتشار اطالعاتآوری دادهضعف در نظام جمع -15

 هاشهرستان درمان های بهداشتشبکه در ITناکافی بودن زيرساخت مناسب و امن  -16

 سازی پرونده الکترونیک سالمتافزاری در پیادهافزاری و سختمحدوديت نرم -17

 کی مراجعینپاسخگويی ناکافی به نیازهای غیر پزش -18

 ضعف در اجرای منشور حقوق بیماران و ارائه دهندگان خدمات -19

 شده تأيید اسالمی -ايرانی سنتی طب ناکافی توسعه -20

 استفاده نابجا از طب سنتی و طب مکمل و وجود افراد سودجوی غیر متخصص در اين حوزه -21

 تجويز غیر منطقی دارو توسط بعضی از پزشکان -22

 راه دور ضعف در ارائه خدمات سالمت از -23

 های بیمارستانیضعف نظام يکپارچه ثبت عوارض دارويی و عفونت -24

 بیمار  –شاگردی و حکیم -ضعف رابطه استاد -25

 های سالمتهای مختلف به برنامهنبودن نگاه هماهنگ و منسجم بخش -26

 های سالمتهای انجام شده در راستای اولويتکاربردی نبودن پژوهش -27

 انین سالمت در حوزه سالمتکمبود کارشناس حقوقی آگاه به قو -28

 ضعف بازنگری برنامه آموزش گروه پزشکی در راستای نظام تحول سالمت -29

 کمبود نیروی انسانی -30

 ضعف توانمندی برخی از کارکنان -31

 های ناکافی تشويق و تنبیه کارکنانمکانیزم -32

 رسانی صحیح به جامعه ضعف در اطالع -33

 ضعف در توسعه گردشگری سالمت -34

 ضعف در سرآمدسازی خدمات درمانی  -35

 استان سطح در دارو حوزه در مجزا مالی سیستم نبود -36
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 کنندگان مصرف سالمت کننده تهديد شیمیايی هایآالينده گیریاندازه و تشخیص جهت ناکافی امکانات -37

 پايین بسیار مقادير در

 تشخیص در ضعف نوظهور و میکروبی و شیمیايی هایآالينده با ارتباط تخصصی در اطالعات کمبود -38

 بهداشتی و آرايشی آشامیدنی، غذايی، هایفرآورده در آالينده سريع

 غذازاد هایبیماریثبت  کپارچهيوجود نظام  عدم -39

و ناکارآمدی  سیتاس تازه یها پژوهشکده و یقاتیتحق مراکز مجموعه یبرا اعتبار و فيرد وجود عدم -40

 نظام پرداخت موجود.

 هاترین فرصتاصلی 

 های سالمت استانهمراهی و حمايت مديران ارشد استان و کشور از برنامه -1

 های سالمت محورهمراهی و حمايت روحانیت و ائمه جمعه از برنامه -2

همراهی و حمايت نمايندگان استان در مجلس شورای اسالمی و اعضای شوراهای اسالمی شهر از برنامه -3

 های سالمت استان

 دولت تدبیر و امید توجه ويژه به بخش سالمت در -4

 بخشی با ساير ادارات و نهادهاوجود هماهنگی بین -5

 نقش آفرينی مؤثر شورای عالی سالمت و امنیت غذايی کشور  -6

 وجود و حمايت شورای هماهنگی مديريت بحران و درمان استان -7

 وجود و حمايت کار گروه سالمت و امنیت غذايی -8

 مخدر استانوجود و حمايت شورای هماهنگی مبارزه با مواد  -9

 موقعیت جغرافیايی، تاريخی، اجتماعی و ارتباطی استان  -10

 درصد باالی باسوادی در استان -11

 وضعیت اقتصادی قابل قبول مردم استان -12

 وجود نقشه تحول در نظام سالمت کشور -13

 رابطین بهداشت و ...( های مشارکت مردمی )مانند بسیج سازندگی، بسیج جامعه پزشکی، روحانیت،زمینه -14

 محلی جمعیهای رسانه وجود -15

 های حامی سالمت در استانوجود محیط -16

 های معتبر فنی و مهندسی و علوم انسانی در استانوجود دانشگاه -17

 وجود صنايع مادر و توانمندی صنايع در سطح استان -18
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 های دانش بنیان در سطح استانوجود شهرک علمی تحقیقاتی و شرکت -19

 ایوجود پوشش مناسب بیمه -20

 نگ سالمت شهرداریوجود ستاد فره -21

 وجود  قوانین، مقررات و الزامات زيست محیطی -22

 گرايشات و باورهای مذهبی مردم -23

 برنامه نظام تحول سالمت -24

 های سالمتتوافق برجام در سرمايه گذاری کشورهای خارجی در برنامه -25

 حرکت به سمت واقعی شدن ارزش نسبی خدمات -26

 سالمت امکان بهره گیری از شبکه های اجتماعی در ارتقای -27

 GDPافزايش سهم سالمت از  -28

 های مرتبط با سالمتوجود برخی قوانین حمايتی از برنامه -29

 فرصت های ايجاد شده پس از برداشته شدن تحريم ها و رونق اقتصادی -30

 اسالمی در بخش سالمت –وجود فرهنگ غنی ايرانی  -31

 ترین تهدیدهای بخشعمده 

 کمبود اعتبارات بخش سالمت  -1

 ار سازمانی ارائه خدمات با نیازهای جامعهانطباق ناکافی ساخت -2

 عدم توازن ابعاد توسعه در استان -3

 هاتغییر الگوی بیماری -4

 تغییر سبک زندگی -5

 افزايش رفتارهای مخاطره آمیز بخصوص در  نوجوانان و جوانان -6

 در نقاط مختلف استان  تینامتوازن جمع عيتوز -7

 استان در( گانهیب)اتباع  یرانيرایغ مهاجران اديز تیجمع وجودبودن استان و  ريپذ مهاجر -8

 مشکالت اقتصادی در برخی از اقشار جامعه -9

 ورود، فروش و مصرف بیش از حد سموم و کودهای شیمیايی غیر مجاز در بخش کشاورزی -10

 نشینیمهاجرت و حاشیه -11

 کمبود منابع آب در استان -12
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والت پساب در آبیاری محصدفع غیر بهداشتی پساب صنعتی و غیر صنعتی و استفاده غیر قانونی از  -13

 کشاورزی در برخی نقاط استان

 وجود صنايع و منابع آالينده آب، خاک و هوا در استان -14

 آمار باالی حوادث ترافیکی  -15

 فرهنگ نامناسب تغذيه آحاد جامعه -16

 فرهنگ نامناسب استفاده از وسائل نقلیه موتوری -17

 جامعهپايین بودن سطح سواد سالمت  -18

 (تینامناسب جمع بیترک) تیجمع نامناسبهرم سنی  -19

 آندمیک بودن بیماری سالک در استان -20

 فرهنگ نامناسب مصرف دارو -21

 توجه ناکافی به خودمراقبتی -22

 گرهای بیمهپوشش ناکافی عمق خدمات سالمت توسط سازمان  -23

 های اطالعاتی جامع استانی و کشوریفقدان بانک -24

 بین آنهاهای موازی ارائه خدمات سالمت و ضعف هماهنگی وجود سازمان -25

ها و جامعه از نظام سالمت و انتظارات خارج از نظام سطح بندی شناخت ناکافی مسئولین ساير بخش -26

 خدمات

 گرايش بیماران در مراجعه به متخصصین  -27

 سرمايه گذاری ناکافی بخش غیردولتی در بخش سالمت -28

 و آرايشی()غذايی، دارويی، بهداشتی های تقلبی مرتبط با سالمتقاچاق و توزيع فرآورده -29

 ضعف مشارکت جامعه در امور سالمت -30

 های سالمتضعف پشتوانه قانونی در حمايت از برنامه -31

 ایهای کالن توسعهعدم اجرای کامل پیوست سالمت برای طرح -32

 وجود پتانسیل حوادث طبیعی و صنعتی در استان -33

 ريزی متمرکز در وزارت متبوع تفويض اختیار ناکافی در استان و برنامه -34

 گرسازمان های بیمهتعدد  -35

 گر های بیمههای شرکتبه موقع نبودن پرداخت -36



 (1396 -1400اسناد راهبردی برنامه ششم توسعه استان اصفهان)/ 228

ناهماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اعطای مجوز  -37

 تأسیس صنايع تولید مواد غذايی

 المللی بر واردات غذااثرات منفی تحريم های بین -38

 ات آن بر تغذيه خانوارهای غذايی غیر هدفمند و اثريارانه -39

 افزايش خانوارهای در محدوده و زير خطر فقر -40

 رشد آسیب های اجتماعی -41

 ناکافی بودن حمايت مسئولین سیاسی از اجرای قوانین مرتبط با سالمت -42

 تغییرات اقلیمی و شرايط آب و هوايی -43

 های برون بخشی مرتبط با سالمتضعف نظارتی دستگاه -44

 ر زمینه رسیدگی به تخلفات بهداشتینبود وحدت رويه مراجع قضايی د -45

های تأمین و توزيع آب شرب در مناطق شهری و روستايی ناکافی بودن سیستم ايمنی مناسب در سامانه -46

 و احتمال ايجاد آلودگی میکروبی و شیمیايی از طريق منابع مختلف با و يا بدون نیت سوء

 روانی( هایانگ و تبعیض نسبت به برخی بیماری ها )ايدز و بیماری -47

 یاقتصاد رکود -48

 و شبکه های اجتماعی هارسانه قيطر از نشده یکارشناسو  حیصح ریغ یها آموزش و ها امیپ هجوم -49

 یقاتیتحق یها تیفعال به هاسازمان گريد اعتبارات يک درصد اختصاص عدم -50

 مسائل اساسی 

 عدم انسجام تولیت در نظام سالمت  -1

 سالمتپايین بودن عدالت و پاسخگويی در نظام  -2

 محدوديت منابع مالی و نیروی انسانی در بخش سالمت -3

های ها، بیماریهای قلبی عروقی، سرطانها از واگیر به غیر واگیر ) افزايش بیماریتغییر الگوی بیماری -4

 روانی و......(

 جامعه افراد اکثر در حیرصحیغی زندگ سبک -5

 افزايش رفتارهای پرخطر خصوصاً در نوجوانان و جوانان -6

 های نوپديد و بازپديدر بیماریظهو -7

 آلودگی منابع آب، خاک و هوا -8

 صنعتی و کشاورزی بدون توجه به بعد سالمت )پیوست سالمت( ،توسعه فعالیت های عمرانی -9
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 وجود پتانسیل حوادث طبیعی و صنعتی در استان  -10

 ضعف در تأمین ايمنی غذا و امنیت غذايی -11

 فرهنگ ناصحیح تجويز و مصرف دارو.  -12

 ن نظام سالمتهدف کال 

 همراه با سالمت یبه زندگ دیام شيزااف -1

 

  



 

 عدم انسجام تولیت در نظام سالمت مسئله/مسائل اساسی

 هدف/اهداف بلندمدت

 های اولیه )خدمات نوين سالمت(پوشش همگانی خدمات سالمت با تأکید بر مراقبت 

 ایهای کالن توسعههای سالمت در تهیه پیوست سالمت برای قوانین مرتبط و طرحهای کشور با سیاستراستايی سیاستهم 

 سالمت های برابر هزينه در شهروندان از مالی حفاظت  

 ه به خدمات درمانی با کیفیتپوشش فراگیر در دسترسی عادالن 

 اقدامات اساسی های اجراییسیاست راهبردهای  بلندمدت

 های بخش ها و رویهاصالح سیاست

 سالمت در استان

 ها و سیاستريزیای و کشوری در برنامهمنطقه گیری از تجارب جهانی،بهره
 ها گذاری

 بخشی و فرابخشیدهی ارتباطات و تعامالت بینسازمان 

 استانداردسازی ارائه خدمات 
 ها و واحدهاهای ارائه خدمات سالمت به تفکیک بخشها و رويهمشیمستندسازی و اصالح خط 
 پیشنهاد اصالح قوانین مرتبط با بخش سالمت 

 های ذيربطتعیین نقش و مأموريت دستگاه 

  شوری های کای، قوانین و سیاستهای کالن توسعهاستفاده از پیوست سالمت برای کلیه طرح 

 های اجتماعی مؤثر کنندهمدیریت تعیین

 سالمت

 ارتقای تعامالت بین بخشی و فرابخشی 

 های مؤثر در سطح استقرار رويکرد عوامل اجتماعی سالمت در کلیه سازمان
 استانی
 های سالمت براساس شرايط روز دنیا و نیاز جامعه بازنگری نظام مراقبت 
  توسعه ظرفیت سازمانی کارگروه برای همکاری بین بخشی و پاسخگويی

 ها در برابر سالمت آحاد جامعه بخش

  محور قرار گرفتن سامانه پايش و ارزشیابی عدالت در سالمت برای
 غذايی های کارگروه سالمت و امنیت گیریتصمیم

 های مؤثر در سند سالمت با رويکرد همکاری افزايش همراهی همه سازمان
 بخشی و مشارکت مردمیبین

  نقش آفرينی مؤثر کارگروه سالمت و امنیت غذايی برای ايفای نقش محوری در ارتقای سالمت
 از طريق همکاری بین بخشی 

 ت و امنیت غذايی ها و ادارات از طريق کارگروه سالمجلب همکاری ساير سازمان 

 هانامه همکاری با ساير سازمانتدوين تفاهم 

 های حامی سالمت توسعه محیط 

 هاهمکاری در تهیه و تدوين استانداردهای مرتبط با سالمت در ساير بخش 
 های عدالت در سالمتسازی و اجرای نظام مراقبت از شاخصبومی 

  بخشی و بین بخشی جلب مشارکت نهادهای مؤثر در استقرار نظام مراقبت 

  پايش صحیح و دقیق تحقق مصوبات کار گروه 

 های ها و تواناییتوسعه و بکارگیری ظرفیت

 بالقوه و بالفعل بخش غیردولتی )خصوصی، خیریه،

 تعاونی و نهادهای عمومی مردمی(

 استقرار نظام خرید راهبردی خدمات سالمت 

 سازی ساختار و فرآیند مشارکت مردم نهادینه

های نظام ها و سیاستگذاری گیریتصمیمدر 

 سالمت

 ها )خصوصی، های موجود و ايجاد شده توسط ساير بخشاستفاده از ظرفیت
 خیريه، بسیج، ...( در راستای تحقق اهداف بخش سالمت

 های آسیب پذير با مشارکت مردم برنامه توانمندسازی گروه 

  اهداف بخش سالمتافزايش مشارکت بخش غیردولتی و دولتی در تحقق 

  پیگیری اجرای نقشه جامع سالمت استان 

 واگذاری بخشی از خدمات سالمت به بخش غیردولتی 
 های مرتبط با سالمتطراحی و اجرای بسیج 
 های جمعی در راستای تحقق اهداف بخش سالمتکارگیری رسانهبه 
 عههای اجتماعی عمومی در راستای ارتقای سالمت جامشناسايی و هدايت شبکه 

 های علمی و مرتبط با مشارکت مردم و سواد سالمتايجاد انجمن 

 گیری اجرای کامل پیوست سالمتپی 

  نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مرتبط با

 سالمت
 های پايش و ارزشیابی حوزه های مرتبطتدوين پروتکل 

 های پايش و ارزشیابیاجرای پروتکل 
   ارتقاء کیفیت خدمات سرپايی و بستری 

  استقرار نظام اعتباربخشی مؤسسات و صدور پروانه های حرف پزشکی 

 



 

 

 پایین بودن عدالت و پاسخگویی در سالمت مسئله/مسائل اساسی

 هدف/اهداف بلندمدت
 های اولیه )خدمات نوين سالمت(          پوشش همگانی خدمات سالمت با تأکید بر مراقبت سالمت ايمنهای افزايش دسترسی مردم به فرآورده 

 سالمت های برابر هزينه در شهروندان از مالی حفاظت                  پوشش فراگیر در دسترسی عادالنه به خدمات درمانی با کیفیت ی طب سنتیادغام خدمات درمانی تأيید شده 

 اقدامات اساسی های اجراییسیاست راهبردهای  بلندمدت

 

 

 

 

 

 

  دسترسی عادالنه به

مداوم و  جامع،خدمات 

 با کیفیت سالمت

 

 

 

 استقرار برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع 

  های آموزشی درخصوص برنامه پزشک خانواده و  نظام ارجاع تدوين برنامه 
 رسانی درخصوص برنامه پزشک خانواده و  نظام ارجاعاطالع 

 ام ارجاع بخشی در قالب ستاد راهبری برنامه پزشک خانواده و نظهماهنگی بین 

 آوری زيرساخت مورد نیاز برای استقرار و توسعه پرونده الکترونیکی سالمتفراهم 

    گسترش خدمات نوين مراقبتی بر اساس نیازسنجی مبتنی بر شواهد آموزش نیروی انسانی 

                                        استقرار نظام آمار و اطالعات استان ريزی و پايش عملکرد اعضای تیم سالمتبرنامه 

            طرح جامع کاهش تصدی گری دولت در ارائه خدمات سالمت      افزايش پوشش خدمات سرپايی و بستری سالمت استان 

  تقويت حاکمیت بالینی و نظام اعتبار بخشی در بیمارستان ها 

  های سالمت به کمک دانش و فناوری های اثربخشی مراقبت –افزايش هزينه
 نوين 

 

 توسعه کاربری و استفاده از راهنماهای طبابت بالینی و بسته استاندارد خدمات مبتنی بر شواهد بومی 
 ای توانمندسازی و توسعه آموزش کارکنان و بیماران و ارتقای نظام آموزش مداوم حرفه 

 و گروه های در معرض خطر توانمندسازی و آموزش بیماران 

  استقرار و تقويت نظام مديريت خطر و خطاها 

 ارائه خدمات يکپارچه سالمت با اولويت ارتقاء سالمت و پیشگیری 
  تقويت آزمايشگاه رفرانس برای مرجعیت کنترل کیفی آزمايشات 

 طراحی و ارتقای ساختار نظام رسیدگی به شکايات سالمت 

 المللی در مراکز درمانی منتخب های بینتباربخشی سازماندستیابی به استانداردهای اع 

  افزايش مراقبت از عفونت در خدمات سالمت 

  بکارگیری ابزار ممیزی بالینی 

 دار )مادران باردار، نوزادان، بیماران اورژانس و...(های اولويتهای سالمت با تاکید بر بیماریارتقای مراقبت 

 خدمات درمانی در دانشگاه )آينده نگاری توسعه بخش های بستری استان در برنامه ششم توسعه و  طراحی و تدوين برنامه سطح بندی
 متناسب با آمايش سرزمین(

 توسعه بیمارستان های مروج سالمت و بیمارستان های دوستدار سالمند 

 افزايش پوشش خدمات سرپايی و بستری سالمت استان 

 ارتقای فعالیت مرکز هدايت عملیات بحران د( انشگاهEOC) 

  (1394حمايت از ماندگاری پزشکان در بیمارستان های مناطق محروم )ويرايش 

 حضور متخصصان مقیم در بیمارستان های دانشگاه 

  يکپارچه سازی کمی و کیفی خدمات هتلینگ 

                            برنامه بهبود و ارتقاء شبکه آزمايشگاهی دانشگاه های علوم پزشکی  گیری از طب تسکینیبهره 

 توسعه کمی و کیفی بیمه

 های سالمت

 نگر با درنظرداشتن تقسیم ريسک مالی، ای سالمتتقويت و اجرای نظام بیمه
 کاهش مخاطرات اخالقی و تقاضای القائی

  افزايش سهم منابع عمومی در تأمین مالی سالمت 

  کنترل تقاضای القايی و اصالح الگوی مصرف 

  پیگیری اجرای برنامه بیمه سالمت ايرانیان 
 پذيرهای آسیبگر در راستای بیمه گروههای بیمههماهنگی بین سازمان 
 های درمانینظارت بر اجرای تعرفه 



 

 پایین بودن عدالت و پاسخگویی در سالمت مسئله/مسائل اساسی

 هدف/اهداف بلندمدت

 های اولیه )خدمات نوين سالمت(                        پوشش همگانی خدمات سالمت با تأکید بر مراقبت ها و جوامع برای مراقبت از سالمت خودارتقای توانمندسازی مردم، سازمان 

                                                افزايش دسترسی مردم به فرآورده های سالمت ايمن                            سالمت هایبرابر هزينه در شهروندان از مالی حفاظت  

                                                        پوشش فراگیر در دسترسی عادالنه به خدمات درمانی با کیفیت ی طب سنتیادغام خدمات درمانی تأيید شده 

 ظرفیت( سازیcapacity buildingدر حوزه فناوری )                                             های سالمت ظرفیت( سازیcapacity buildingپژوهش )های سالمت 

 اقدامات اساسی های اجراییسیاست راهبردهای  بلندمدت

 

 

 

 

 

 ،دسترسی عادالنه به خدمات جامع 

 مداوم و با کیفیت سالمت

 

 

 

  آموزش علوم پاسخگو نمودن

 پزشکی به جامعه

 

 های دارويی، تجهیزات پزشکی سازی منابع انسانی، فراوردهمتناسب
 و فضای فیزيکی با نظام ارائه خدمات

 های ارائه خدمات به مردم و در گسترش عدالت در تمامی زمینه
 های مختلف نظام سالمتمیان کارکنان و بخش

 های سالمتارتقای کیفیت خدمات و مراقبت 

 های آموزش مداوم ارائه دهندگان خدمات و آموزش تقويت برنامه
 های مجازی ضمن خدمت کارکنان با تأکید بر استفاده از آموزش

 ای بخصوص در علوم انسانی با تاکید توسعه آموزش های بین رشته
 بر مبانی سالمت

 استفاده از پژوهش های کاربردی در حوزه سالمت 

  پايش عدالت در ارائه خدمات 

   
 

 

  بندی ارائه خدمات اجرای برنامه سطح 

 دهنده خدماتنوسازی و بازسازی واحدهای ارائه 

 دهنده خدمات سالمت تجهیز واحدهای ارائه 
 نیازسنجی منابع بخش سالمت 

 های دانش و سالمتتوسعه گردشگری سالمت در استان در قالب تأسیس شهرک 

 گسترش خدمات مراقبت در منزل(Home Care)  ره گیری از طب تسکینیو به 

  توسعه ارائه خدمات سالمت از راه دور 

 آموزش و توانمند سازی نیروی انسانی 

  استقرار نظام خريد راهبردی خدمات سالمت 

 های سالمتپیاده سازی نظام جامع ارتقای کیفیت، تولید و توزيع فرآورده 

  توسعه مأموريت گرايی شبکه های سالمت با اولويت حل مشکالت سالمت جامعه 

 های علم و فناوری سالمت براساس آمايش سرزمین ها، مراکز رشد و پارکتوسعه خوشه 

 پردازی سالمت تسهیل و تشويق نوآوری، ايده و نظريه 

 ماهای مبتنی بر شواهدسازی راهنهای سالمت به تهیه و پیادههدايت مراکز تحقیقاتی و شبکه 

  ايجاد نظام اخذ نظرات و پاسخگويی برای کارمندان و آحاد جامعه 

  شاگردی  –تمرکز بر ايجاد رابطه استاد 

  بیمار  –تمرکز بر رابطه حکیم 

  تمرکز بر رابطه درون گروهی تیم های ارائه دهنده خدمت 

  ايجاد نظام تشويقی و تنبیهی برای حمايت از سالمت همه جانبه آحاد مردم 

 ها تمرکز زدايی ارائه خدمات طب تسکینی و توانبخشی در بیمارستان 

  برنامه بهبود و ارتقاء شبکه آزمايشگاهی دانشگاه های علوم پزشکی 

 های سالمتتوانمند سازی آزمايشگاه های کنترل کیفیت فرآورده 

  ارتقای رعایت اصول و ارزشحفظ و

های های متعالی در ارائه مراقبت

 سالمت

  ارتقای رعایت حقوق گیرندگان و ارائه

استقرار نظام  دهندگان خدمات سالمت

 خرید راهبردی خدمات سالمت

 رعايت منشور حقوق گیرندگان خدمات سالمت 
 افزايش رضايتمندی مراجعین 

 های اجتماعی خود آگاه سازی مردم به حقوق و مسئولیت 

 های مرتبط با سالمت برای رشد و ترويج بازآرايی اخالقی محیط
 های اخالقی اسالمی و فرهنگی در جامعهارزش

  تدوين و اجرای برنامه افزايش رضايتمندی و منزلت نیروی کار
 سالمت 

  ايرانی  –تاکید بر خدمات پايه طب سنتی اسالمی 

 های ارتباطیسازی کارکنان در جهت رعايت حقوق گیرندگان خدمت و مهارتظرفیت 
           بازبینی فرايندهای درمانی متناسب با نیازهای و انتظارات بیماران گسترش مفاهیم اخالق پزشکی 
                   آموزش مباحث حقوقی و قانونی مانند منشور حقوق بیمار کیفی خدمات هتلینگ يکپارچه سازی کمی و 

                  )حذف پرداخت غیررسمی )زيرمیزی                            تقويت جايگاه مددکاری در مراکز درمانی 

 های حمايت از حقوق بیماران       گسترش انجمن                           اجرای کامل قانون انطباق 

   ايرانی و راهنماهای بالینی مربوطه –طراحی بسته خدمات پايه طب سنتی اسالمی 

 های فرهنگی و اخالقی اسالم درجامعه از جمله حفظ های ارائه مراقبت سالمت برای رشد و ترويج ارزشاستفاده از ظرفیت محیط
 های زنان مسلمان ارزش



 

 

 

 مسئله/مسائل اساسی

 ها                                                                                           تغییر الگوی بیماریآلودگی منابع آب، خاك و هوا 

                                                         سبک زندگی غیرصحیح در اکثر افراد جامعه صنعتی و کشاورزی بدون توجه به بعد سالمت ،توسعه فعالیت های عمرانی 

                                                                                       افزایش رفتارهای پرخطر ضعف در تأمین ، ایمنی و امنیت غذایی 

 های نوپدید و بازپدیدظهور بیماری 

 لندمدتهدف/اهداف ب

                                                                                       کاهش بار ناشی از بیماری ها و عوامل خطر ارتقای شاخص توسعه کودکان 

                                کاهش میزان آالينده های آب، خاک، هوا به حداقل استانداردهای پذيرفته جهانی  ارتقای سالمت روانی اجتماعی مردم و جامعه 

 ها و جوامع برای مراقبت از سالمت خود                                         ارتقای توانمندسازی مردم، سازمان رتقای سالمت باروری و فرزندآوریا 

 های ناامن و بسیار ناامن غذايیافزايش میزان دسترسی و بهره مندی خانوارهای ايرانی به سبد غذايی مطلوب، سالم و ايمن با تأکید بر شهرستان 

 اقدامات اساسی های اجراییسیاست راهبردهای  بلندمدت

 ارتقای سطح سواد سالمت مردم 

  تغذیه جامعهاصالح الگوی 

 اصالح الگوی تحرك جامعه 

 توانمند سازی مردم در بکارگیری صحیح مهارت

های ارتباطی، مدیریت های زندگی با تأکید بر مهارت

 کنترل هیجانات، حل مسئله و مدیریت استرس(

 ها و عوامل خطربیماری تقویت نظام مراقبت 

 همکاری در اجرای کامل برنامه جامعه ایمن 

 جانبه با اعتیاد به مواد نامه مبارزه همهمشارکت در بر

 مخدر صنعتی و سنتی، روانگردان

 تأمین غذای سالم و ایمن 

 ها و عوامل طراحی نظام جامع مراقبت از بیماری

خطر با استفاده از فناوری اطالعات )با تأکید بر استفاده 

از نظام اطالعات جغرافیایی، کنترل از راه دور و پیش 

 سالمت متعاقب تغییرات آب و هوایی(بینی دراز مدت 

 

  توانمندسازی مردم برای حفظ و ارتقای آگاهانه
 سالمت خود

 ها، صدا و سیما و فضای توسعه استفاده از رسانه

 مجازی در جهت ترويج رفتارهای سالم 

  توسعه فرهنگ استفاده بهینه از خدمات سالمت در

 بین مردم 

  خدمات سالمت ساماندهی تبلیغات برای محصوالت و

 بر مبنای اصول جامعیت، صحت و قانونمندی

 آموزش و پرورش  مطبوعات محلی، های جمعی،های سالمت به جامعه از طرق مختلف )رسانهانتقال آموزش
 و ...(
  برنامه جامع خود مراقبتی 

 سازی و نقش آنان گیری و تصمیمسازی و اصالح باورهای جامعه نسبت به جايگاه زنان در تصمیمفرهنگ
 در سالمت خانواده و جامعه 

 ای طرح جامع ارتقای فرهنگ و سواد تغذيه 
  توانمندسازی افراد کلیدی و مرجع )روحانیون، مديران، اساتید دانشگاه، نخبگان و هنرمندان و ورزشکاران( در

 جوامع محلی در زمینه سالمت 

 بر توسعه فرهنگ ورزش در میان دختران و زنان های زندگی سالم با تأکید ترويج شیوه 

  توانمندسازی سالمندان و توانمندسازی جامعه در خصوص مراقبت از سالمندان 

 های بد سرپرست توانمندسازی زنان، توانمندسازی حاشیه نشینان و خانواده 

  ترويج زايمان طبیعی 

  و هماهنگی بیشتر با آنهااستفاده مناسب از نهادهای فرهنگی ، تربیتی و آموزشی جامعه 

 ا و ههای جاری سالمت با اولويتسازی برنامهمتناسب
 آمیز سالمتنیازهای اساسی و عوامل مخاطره

  بهبود حفاظت مردم در برابر تشعشعات 

 

 پذيرهای آسیبارائه خدمات مراقبتی ويژه گروه 
 ها و حوادثسرطان اختالالت خلقی، روانی و های قلبی عروقی،سازی خدمات مراقبتی ويژه بیماریپیاده 

 شده ها و راهنماهای بالینی بومیتدوين و اجرای پروتکل 

 های سالمتهای کاربردی در راستای اولويتدهی پژوهشجهت 

( سالمت  سیاستجامع هوای سالم ، ، ارتقای دسترسی به آب آشامیدنی سالم پیاده سازی اسناد سالمت استان

 های غیر واگیر، جوانان، سالمندان و ........(تغذيه، بیماریروان، امنیت غذا و 

(ايمنی غذا از مزرعه تا سفرهو سکته مغزی، ارتقاء ايمنی کار،  درمان سکته های قلبیهای ملی )اجرای برنامه... 

  فراهم نمودن امکان توزيع عادالنه سبد غذايی مطلوب و موادغذايی سالم برای برخورداری تمامی افراد جامعه
 از غذای مناسب و کافی 



 

 مسئله/مسائل اساسی

 آلودگی منابع آب، خاك و هواها                                                                                          * تغییر الگوی بیماری 

 صنعتی و کشاورزی بدون توجه به بعد سالمت ،سبک زندگی غیرصحیح در اکثر افراد جامعه                                                       * توسعه فعالیت های عمرانی 

                                                 ضعف در تأمین ، ایمنی و امنیت غذایی                                    افزایش رفتارهای پرخطر  * 

 های نوپدید و بازپدیدظهور بیماری 

 هدف/اهداف بلندمدت

                                                                                       کاهش بار ناشی از بیماری ها و عوامل خطر ارتقای شاخص توسعه کودکان 

                                کاهش میزان آالينده های آب، خاک، هوا به حداقل استانداردهای پذيرفته جهانی  ارتقای سالمت روانی اجتماعی مردم و جامعه 

 ارتقای سالمت باروری و فرزندآوری 

 سبد غذايی مطلوب، سالم و ايمن با تأکید بر شهرستان های ناامن و بسیار ناامن غذايی افزايش میزان دسترسی و بهره مندی خانوارهای ايرانی به 

 اقدامات اساسی های اجراییسیاست راهبردهای  بلندمدت

 اصالح شیوه زندگی 

 اصالح الگوی تغذیه جامعه 

 اصالح الگوی تحرك جامعه 

   توانمند سازی مردم در بکارگیری صحیح مهارت

های زندگی با تأکید بر مهارت های ارتباطی، مدیریت 

 کنترل هیجانات، حل مسئله و مدیریت استرس(

 ها و عوامل خطربیماری تقویت نظام مراقبت 

 همکاری در اجرای کامل برنامه جامعه ایمن 

 واد م جانبه با اعتیاد بهمشارکت در برنامه مبارزه همه

 مخدر صنعتی و سنتی، روانگردان

 تأمین غذای سالم و ایمن 

 ها و عوامل طراحی نظام جامع مراقبت از بیماری

خطر با استفاده از فناوری اطالعات )با تأکید بر استفاده 

از نظام اطالعات جغرافیایی، کنترل از راه دور و پیش 

 بینی دراز مدت سالمت متعاقب تغییرات آب و هوایی(

 

 تدوين و اجرای برنامه ترويج سبک زندگی سالم 

 نظارت بر بهبود ترکیب و سالمت مواد غذايی 
 حمايت ازتولیدکنندگان مواد غذايی مطلوب 

 سازی مواد غذايیمغذی 
 بومی سازی سبد غذايی مطلوب 

  ارتقای کنترل و پايش مواد غذايی، آشامیدنی ، آرايشی
 و بهداشتی

 هایی از آسیبارتقای سالمت اجتماعی و پیشگیر 
 های زندگی و فرزندپروریاجتماعی، تقويت مهارت

  تقويت مراکز پیشگیریDIC  و درمانیMMT 

  طراحی و استقرار برنامه جامع اصالح الگوی مصرف مواد غذايی 
 های تغذيه ای در واحدهای ای )زنان باردار، نوجوانان و جوانان، مراقبتهای تغذيهاستانداردسازی مراقبت

 و بستری خدمات سالمت( سرپايی

 پذيرهای آسیبسازی محصوالت پرمصرف در گروهسنجی غنیامکان 

 ( کنترل و پايش محصوالت حاوی نمک و سديم،  قندهای ساده، روغن و چربیPMS) 

  ساماندهی حمل و نقل بهداشتی موادغذايی از تولید تا مصرف 

 ذايی سالماستفاده از ظرفیت سازمان جهاد کشاورزی در تولید مواد غ 

 استفاده از رويکردهای ادغام يافته در دفع آفات و حاصلخیز کردن خاک در کشاورزی 
 هاسازی خاک کشاورزی و مواد غذايی منتخب با ريزمغذیغنی 
 گسترش استفاده از سبد غذايی مطلوب و راهنماهای غذايی کشور 
 سازی سبد غذايی مطلوببومی 
 های با بار باال در جامعه، بازتوانی و مشارکت يت پیشگیری از بیماریارائه خدمات جامع سالمت روان با اولو

 ها خانواده در مراقبت

  سازماندهی آموزش های مهارت زندگی 

 های اخالقی و معنوی و توانمندسازی جامعه برای تشکیل، تدارک مراقبت سالمت روانی و اجتماعی، آموزش
 تحکیم و تعالی بنیان خانواده 

   است سیجامع هوای سالم ، ، ارتقای دسترسی به آب آشامیدنی سالم اسناد سالمت استان )پیاده سازی

 های غیر واگیر، جوانان، سالمندان و ........(سالمت روان، امنیت غذا و تغذيه، بیماری

  ا ايمنی غذا از مزرعه تو سکته مغزی، ارتقاء ايمنی کار،  های قلبیدرمان سکتههای ملی )اجرای برنامه

 ...(سفره

 های کنترل کیفیت فرآورده های سالمتتوانمندسازی آزمايشگاه 



 

 

 وجود پتانسیل حوادث طبیعی و صنعتی در استان مسئله/مسائل اساسی

 ها و عوامل خطرکاهش بار ناشی از بیماری  هدف/اهداف بلندمدت

 اقدامات اساسی های اجراییسیاست راهبردهای  بلندمدت

  هابحرانمدیریت حوادث و 

 

  ارتقای آمادگی در برابر حوادث و مخاطرات طبیعی و
 انسان ساخت 

 بخشی به منظور کاهش مخاطرات ارتقا هماهنگی بین
 حوادث
  توسعه جامع خدمات )ساختاری و فرايندی( اورژانس

 بیمارستانی و پیش بیمارستانی 

  کنترل بار ناشی از سوانح و حوادث ترافیکی 

  جامعه ايمن به منظور کاهش گسترش شهرهای مجری
های رخداد حوادث در آمیز و زمینهرفتارهای مخاطره

 مختلف  هایمحیط

 تجهیز و توانمندسازی مراکز ارائه خدمات سالمت به منظور پاسخ به مصدومان حوادث 
 ای مراکز سازی سازهمقاوم 

 ای مراکز سازی غیرسازهمقاوم 

 توسعه کمی و کیفی خدمات اورژانس 

  هاها و مراکز مديريت حوادث و فوريتاورژانستجهیز 

 شهریهای اورژانس شهری و بینتوسعه پايگاه 

  استقرار سیستمHICS ها و مراکز درمانیدر بیمارستان 

 استقرار سیستم فرماندهی مشترک حادثه در استان 

 توانمندسازی منابع انسانی در ارتباط با حوادث 

 های مختلف مسکونی، تفريحی، کار و آموزشی شامل مدارس و استقرار برنامه جامعه ايمن در محیط 
 ها دانشگاه

 ( ارتقای فعالیت مرکز هدايت عملیات بحران دانشگاهEOC) 

 

 

 

 

 

  



 

 فرهنگ ناصحیح تجویز و مصرف دارو مسئله/مسائل اساسی

 هدف/اهداف بلندمدت

 های آرايشی و بهداشتی ايمندستیابی عادالنه آحاد مردم به فرآورده 

  المللی اين حوزههای بینهای تجويز و مصرف دارو در مقايسه با شاخصدرصدی شاخص 75دستیابی به نسبت 

  درصد 10کاهش سهم فرآورده های طبیعی، مکمل تغذيه ای، رژيمی، ورزشی قاچاق و تقلبی در کشور به کمتر از 

 تجهیزات پزشکی کشور از نهادهای معتبر بین المللی درصد صنايع دارويی، واکسن و 50های کیفیت توسط حداقل نامهکسب گواهی 

 های تغذيه ای، ورزشی و رژيمیهای طبیعی، مکملافزايش تجويز و مصرف منطقی فرآورده 

  درصد 10کاهش سهم فرآورده های دارويی و تجهیزات و ملزومات پزشکی قاچاق و تقلبی در کشور به کمتر از 

 المت ايمنافزايش دسترسی مردم به فرآورده های س 

 اقدامات اساسی های اجراییسیاست راهبردهای  بلندمدت

 مدیریت مؤثر بخش دارو 

 اصالح الگوی تجويز و مصرف دارو 
  ارتقای کیفیت، اثربخشی و ايمنی داروهای موجود در بازار

 دارو

 های طب سنتی و داروهای توسعه داروسازی سنتی و فرآورده
 گیاهی

 
 

  دارونظارت بر تأمین و توزيع 
 تأمین داروهای استراتژيک 

 گرآموزش تجويز صحیح دارو توسط درمان 
 ترويج فرهنگ مصرف منطقی دارو توسط بیماران 

 اطالع رسانی دارو و سموم 

 های دارويی و مواد آرايشی و رعايت اصول بهینه تولیدکنترل و تضمین کیفیت فرآورده 

 تانهای دارويی در استوزيع، انبارش و نگهداری فرآورده 

  استقرار نظام جامع يکپارچه ثبت عوارض دارويی و واکسن 
 های نوين و طب و داروسازی سنتی هم افزايی فناوری 

 

  



 

 

 محدودیت منابع مالی و انسانی در بخش سالمت مسئله/مسائل اساسی

 هدف/اهداف بلندمدت

 سالمت(های اولیه )خدمات نوين پوشش همگانی خدمات سالمت با تأکید بر مراقبت 

 های سالمت ايمنافزايش دسترسی مردم به فرآورده 

 پوشش فراگیر در دسترسی عادالنه به خدمات درمانی با کیفیت 

 اقدامات اساسی های اجراییسیاست راهبردهای  بلندمدت

 مدیریت منابع مالی و فیزیکی مورد نیاز بخش 

 

 المتس گذاری بخشاولويت بخشیدن پیشگیری نسبت به درمان در سرمايه 
 های مالی بهبود سیستم 

 ريزی مبتنی بر عملکرداستقرار بودجه 

   اصالح الگوی مصرف خدمات سالمت و مديريت مصرف منطقی 

 های کشوری اصالح نظام پرداخت بر اساس سیاست 

 دهنده خدمات گر و مراکز ارائههای بیمهتعامل پويای سازمان 

 سازی نظام گردش مالی بخش سالمتشفاف 

 های های سالمت به کمک دانش و فناوریاثربخشی مراقبت¬ش هزينهافزاي
 نوين افزايش سهم منابع عمومی در تأمین مالی سالمت

 نگهداشت و استفاده درست از تجهیزات پزشکی و فضای فیزيکی مديريت 

  پیگیری افزايش سهم بخش سالمت از اعتبارات استانی 
  اعتبارات ملیپیگیری افزايش سهم بخش سالمت استان از 

 های غیردولتی )خیرين سالمت و های مردمی و سازمانسازماندهی، هدايت و جلب کمک
)... 

 سازی، نگهداری و استفاده بهینه از منابع فیزيکی جويی در مصرف انرژی، يکپارچهصرفه 

  بازآرايی ساختارهای مالی بخش سالمت 

 

 

 تأمین منابع انسانی موردنیاز 

 ساالری در انتخاب، تعلیم و تربیت، انتصاب و ارزشیابی اجرای نظام شايسته
 های اسالمی نیروی انسانی بر اساس ارزش

 پروریتوانمندسازی شغلی و جانشین 

  بازبینی ساختار نیروی انسانی 
 دهنده خدمتجذب نیرو در راستای استانداردسازی نیروی ارائه 

 ش سالمتتربیت نیروهای متخصص مورد نیاز بخ 

 افزایش منزلت اجتماعی و سازمانی منابع انسانی 

 احقاق حقوق منطقی کارکنان بخش سالمت 
 تقويت نظام انگیزشی کارکنان بخش سالمت 

  شناسايی و تشويق کارکنان فعال و پرانگیزه )شامل هیئت علمی و غیر هیئت علمی ستادی
 و محیطی(

  هااجرا و اصالح نظتام پرداخت مبتنی بر عملکرد بیمارستان 

 

 اثربخشی مداخالت سالمتوری و هزینهافزایش بهره 

 جويی و مديريت نگهداشت منابع و تجهیزات پزشکی صرفه 
 استقرار سیستم ارزيابی فناوری سالمت 

  های سالمت به کمک دانش و فناوری های اثربخشی مراقبت –افزايش هزينه
 نوين 

 ارتقاء مراکز تحقیقاتی به پژوهشکده 

 استقرار نظام مديريت نگهداشت تجهیزات پزشکی و فضاهای فیزيکی 
 تشکیل کمیته ارزيابی فناوری سالمت استان 

 اصالح نظام مدیریت اطالعات بخش سالمت 

  مديريت اطالعات سالمتتهیه و تدوين استانداردهای نظام 
  توسعه خدمات الکترونیک پايه در نظام سالمت 

  

 تدوين برنامه جامع آمار و اطالعات بخش سالمت 
 هادهی بیماریگیری از زيج سالمت و نظام مراقبت و گزارشبهره 

  توسعه و استقرار پرونده الکترونیک سالمت 
  نظارت بر عرضه اطالعات موثق و مناسب مخاطب عمومی 



 

 های منتخب اصلی سند توسعه بخش سالمت استان اصفهان در برنامه ششم توسعهشاخص(. 3 -6)جدول

اهداف کلی بخش/ 

 بخشفرا

 اهداف کمی

 1393وضعیت در پایان سال 

 های برنامه ششمسال

 سال اول واحد عنوان
سال 

 دوم

سال 

 سوم

سال 

 چهارم

سال 

 پنجم

 افزایش امید زندگی

 6/9 7/9 7/9 8/9 8/9 9/9 در هزار تولد زنده در هزار تولد زنده 5/10کاهش مرگ کودکان زير يک سال به کمتر از 

 5/6 6/6 7/6 8/6 9/6 7 میزان در هزار تولد زنده در هزار تولد زنده 7کاهش مرگ نوزادان به کمتر از 

 7/10 9/10 1/11 3/11 5/11 7/11 میزان در هزار تولد زنده در هزار موالید زنده 10سال کمتر از  5ش میزان مرگ کودکان زير کاه

سال( ناشی از  70تا  30های زودرس )کاهش نسبی احتمال مرگ
 درصد تا پايان برنامه ششم 10های غیرواگیر به میزان بیماری

 3/16 7/16 2/17 4/17 7/17 1/18 درصد

کاهش بار ناشی از 

بیماری ها و عوامل 

 خطر

 6 7 8 9 10 11 درصد آسفیکسی هنگام تولد در هزار تولد زنده 10کاهش میزان صدمات زايمانی نوزاد به کمتر از 

 8/13 8/13 8/13 8/13 8/13 سال( 15-64در افراد 1390) 8/13 درصد سال و باالتر تا پايان برنامه  30پیشگیری از افزايش شیوع ديابت در افراد 

 5/12سال و باالتر به میزان  30کاهش شیوع فشارخون باال در افراد 
 درصد سال پايه تا پايان برنامه ششم 

 63/16 1/17 56/17 18 50/18 سال( 15-64در افراد 1390) 19 درصد

 10سال و باالتر به میزان  30کاهش شیوع کلسترول خون باال در افراد 
 درصد سال پايه تا پايان برنامه ششم 

 36/24 80/24 4/25 26 50/26 سال( 15-64در افراد 1390) 07/27 درصد

سال و باالتر به میزان  30کاهش شیوع فعالیت بدنی ناکافی در افراد 
 درصد سال پايه تا پايان برنامه ششم  10حداقل 

 10/36 90/36 7/37 50/38 30/39 سال( 15-64در افراد 1390)1/40 درصد

درصد سال پايه تا  10کاهش مرگ ناشی از حوادث ترافیکی به میزان 
 پايان برنامه ششم

 3/13 6/13 9/13 2/14 5/14 (92)سال8/14 هزار نفردر صد 

کاهش میزان بروز سرطان بر حسب نوع سرطان )کولورکتال، پستان و 
 نفر( تا پايان برنامه ششم 100000)در %5/12سرويکس( به میزان 

 هزار نفر 100در 
مردان، و 6/155منهای مالتوما 

 در زنان 8/124مالتوما 
140 5/136 133 5/129 126 

کاهش شیوع پوکی استخوان، کمردرد و آرتروز در جمعیت حداقل به 
 درصد سال پايه تا پايان برنامه ششم 10میزان 

 2 2 2 2 2 - درصد )نسبت به سال پايه(

کنترل بیماری ايدز به طوريکه میزان شیوع آن در جمعیت عمومی کمتر 
 درصد باقی بماند15/0از 

 02/0 02/0 02/0 02/0 02/0 02/0 درصد شیوع

های افزايش کمی و کیفی سیستم مراقبت و گزارش دهی بیماری
 درصد تا پايان برنامه ششم 50آمیزشی به میزان 

 50 45 40 30 20 10 درصد



 

 

اهداف کلی بخش/ 

 بخشفرا

 اهداف کمی

 1393وضعیت در پایان سال 

 های برنامه ششمسال

 سال اول واحد عنوان
سال 

 دوم

سال 

 سوم

سال 

 چهارم

سال 

 پنجم

 07/4 49/4 91/4 33/5 75/5 17/6 درصد درصدی در میزان بروز سل نسبت به سال پايه 20کاهش

 

 5/3 4/3 3/3 2/3 1/3 3 بروز در صد هزار نفر هاهای مورد انتظار در استاندرصد طغیان 70شناسايی حداقل 

 90 85 80 70 65 60 درصد درصد بیماران مشکوک به وبا  تا پايان برنامه ششم 90گزارش 

مرکز برای اجرای برنامه مقاومت آنتی بیوتیکی  تا پايان  23معرفی 
 برنامه 

 23 20 18 15 7 صفر تعداد مرکز

درصد موارد حیوان گزيده برای درمان و پیشگیری هاری  100مراجعه 
 ساعت اولیه 24در 

 100 95 90 80 70 60 درصد

 20 22 23 24 25 26 میزان بروز در صدهزار درصد نسبت به سال پايه 25کاهش بروز تب مالت به میزان 

 99 99 99 99 99 99 درصد درصد 99واکسن ها تا پوشش واکسیناسیون در همه 

 21 22 23 24 26 28 میزان بروز در صدهزار درصد سال پايه 15کاهش بروز سالک به میزان 

ارتقای رفتارهای سالم و پیشگیری از رفتارهای پرخطر در جوانان به 
 نسبت به سال پايه %10میزان 

 30 25 20 15 10 - درصد

 درصد شیوع اضافه وزن و چاقی در جامعه توقف روند افزايش

 8/18 8/18 8/18 8/18 8/18 8/18ماهه:  23-15کودکان 

 5/13 5/13 5/13 5/13 5/13 5/13ساله:  6کودکان 

 2/15 2/15 2/15 2/15 2/15 2/15چاقی بزرگساالن: 

 7/28 7/28 7/28 7/28 7/28 7/28اضافه وزن بزرگساالن: 

 2 02/2 03/2 05/2 07/2 09/2 درصد درصد تا پايان برنامه 2ساله به میزان  12کودکان  DMFارتقای شاخص 

درصد  63های تحت پوشش بازرسی بهداشت حرفه ای به افزايش کارگاه
 تا پايان برنامه

 72 70 68 66 64 62 درصد

 25آور  تا های پزشکی شاغلین در مشاغل سخت و زيانتوسعه مراقبت
 پايهدرصد سال 

 _ درصد

تعیین 
شاخص 

 پايه

5% 
افزايش 
نسبت به 
 سال پايه

5% 
افزايش 
نسبت 
به سال 

 پايه

5% 
افزايش 
نسبت به 
 سال پايه

درصد  5
افزايش 
نسبت به 
 سال پايه

کاهش بار ناشی از 

بیماری ها و عوامل 

 خطر

 



 

اهداف کلی بخش/ 

 بخشفرا

 اهداف کمی

 1393وضعیت در پایان سال 

 های برنامه ششمسال

 سال اول واحد عنوان
سال 

 دوم

سال 

 سوم

سال 

 چهارم

سال 

 پنجم

به میزان  1های درجه افزايش میزان بازرسی بهداشت حرفه ای از کارگاه
 درصد تا پايان برنامه 10

 100 100 100 100 100 100 درصد

ای از طريق بخش توسعه کمی و کیفی خدمات بهداشت حرفه
 درصد تا پايان برنامه 20خصوصی به 

 _ 

تعییین 
شاخص 

 پايه

1% 
افزايش 
نسبت به 
 سال پايه

1%  
افزايش 
نسبت 
به سال 

 پايه

1% 
افزايش 
نسبت به 
 سال پايه

درصد  1
افزايش 
نسبت به 
 سال پايه

 20کاهش مواجهه شاغلین با ريسک فاکتورهای ارگونومیکی به میزان 
 درصد سال پايه تا پايان برنامه 

 34 35 36 37 38 40 درصد

آمیز محیط کار به کاهش نسبت شاغلین در مواجهه با صدای مخاطره
 درصد سال پايه تا پايان برنامه 5میزان 

 13 14 15 16 17 18 درصد

 55 53 51 49 47 45 درصد درصد تا پايان برنامه 55درصد شاغلین دارای پرونده پزشکی به افزايش 

سالمت روانی 

اجتماعی مردم و 

 جامعه

 105 1/107 109 84/111 17/114 5/116 تعداد در صدهزار درصد نسبت به سال پايه 10کاهش میزان اقدام به خودکشی به میزان

 18/2 18/2 18/2 19/2 19/2 2.2 تعداد در صدهزار درصد نسبت به سال پايه 10میزانکاهش مرگ ناشی از خودکشی به 

های زندگی و فرزند پروری به میزان های مهارتافزايش پوشش برنامه
 گروه هدف(  %5درصد گروه هدف تا پايان برنامه )ساالنه  25

 27 22 17 12 7 2 درصد

افزايش پوشش برنامه کاهش آسیب اعتیاد )برنامه سرنگ و سوزن( به 
 در معتادان تزريقی مراکز کاهش آسیب اعتیاد تا پايان برنامه  %25میزان 

 56/0 5/0 44/0 37/0 31/0 25/0 درصد

پوشش صد درصدی جمعیت مناطق حاشیه ای شهرها در برنامه  
 محور تا پايان برنامه ششممداخالت سالمت اجتماعی با رويکرد اجتماع 

 100 100 100 100 100 100 درصد

کاهش میزان آالینده

های آب، خاك، هوا به 

حداقل استانداردهای 

 جهانی

 100 100 100 100 100 100 درصد درصد تا پايان برنامه 50ارتقاء وضعیت دفع فاضالب بیمارستان ها تا 

 97 97 95 95 93 91 درصد درصد تا پايان برنامه 90به  خطر سازی پسماند بیمارستانیارتقاء وضعیت بی

 50 45 40 35 30 29 درصد تا پايان برنامه ششم %25افزايش نظارت بر بهداشت آب آشامیدنی به میزان 

درصد نسبت به سال  5/2افزايش  نظارت بر بهداشت آب استخر به میزان 
 پايه

 98.5 98 97.5 97 96.5 96 درصد

زير کشت مزارع کشاورزی در حال آبیاری با فاضالب خام کاهش سطح 
 درصد نسبت به سال پايه تا پايان برنامه ششم 50به میزان 

 0 0 2 3 4 4 سطح زير کشت )هکتار(

کاهش بار ناشی 

از بیماری ها و 

 عوامل خطر

 



 

 

اهداف کلی بخش/ 

 بخشفرا

 اهداف کمی

 1393وضعیت در پایان سال 

 های برنامه ششمسال

 سال اول واحد عنوان
سال 

 دوم

سال 

 سوم

سال 

 چهارم

سال 

 پنجم

استقرار سیستم مديريتی ايمنی مواد غذايی با اولويت )ارائه مواد غذايی 
 پايان برنامه تا %20ها و ...( به میزان در بیمارستان ها و رستوران

 20 15 10 8 6 1 درصد

افزایش میزان 

دسترسی و بهره مندی 

خانوارهای ایرانی به 

سبد غذایی مطلوب، 

سالم و ایمن با تأکید 

های ناامن و بر استان

 بسیار ناامن غذایی

کاهش شیوع کمبود ريزمغذی های شايع )يد، آهن، روی، ويتامین د و 
درصد سال پايه تا پايان  10میزان ويتامین آ( در گروه های سنی به 

 برنامه
 

 درصد

ن 
دکا

کو
23-

15 
هه

ما
 

 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10 (5/10کمبود آهن )

 4/16 5/16 7/16 8/16 9/16 (1/17کم خونی )

روی کمبود 
(1/19) 

8/18 6/18 4/18 2/18 17 

 Dويتامینکمبود 
(3/23) 

6/22 3/22 22 5/21 21 

 Aويتامین کمبود 

(3/18) 
18 6/17 3/17 8/16 5/16 

ر 
 زي

ان
دک

کو
6 

ال
س

 

 5 1/5 3/5 5/5 7/5 (8/5کمبود آهن )

 کم خونی
(9/9) 

7/9 5/9 3/9 1/9 9 

روی کمبود 
(6/13) 

13 8/12 4/12 2/12 12 

 Dويتامین کمبود 
(8/61) 

59 58 57 57 55 

ان
وان

وج
ن

 

 10 3/10 5/10 7/10 9/10 (1/11کمبود آهن )

 8 2/8 4/8 6/8 8/8 (9کم خونی )

 2/10 6/13 6/13 6/13 6/13 (4/11روی)کمبود 



 

اهداف کلی بخش/ 

 بخشفرا

 اهداف کمی

 1393وضعیت در پایان سال 

 های برنامه ششمسال

 سال اول واحد عنوان
سال 

 دوم

سال 

 سوم

سال 

 چهارم

سال 

 پنجم

 Dويتامین کمبود 

(76) 
75 73 72 70 69 

دار
بار

ن 
زنا

 

 8/12 13 3/13 7/13 14 (3/14کمبود آهن)

 5/12 7/12 13 3/13 6/13 (14کم خونی )

 25 26 5/26 27 5/27 (28کمبود روی )

 Dود ويتامین کمب
(3/85) 

84 82 80 78 76 

 Aکمبود ويتامین 
(1/14) 

8/13 5/13 13 8/12 5/12 

الن
سا

یان
م

 

 5 2/5 3/5 4/5 5/5 (6/5کمبود آهن )

 9 2/9 5/9 7/9 10 (3/10کم خونی )

 Dويتامین کمبود 
(1/59) 

58 57 56 55 54 

 

يد ادرار 
 آموزاندانش

161 161 161 161 161 

 98 98 98 98 98 مصرف نمک يددار

 
های خوراکی خانوار و مصرفی در کاهش اسید چرب ترانس در روغن

 صنايع غذايی
 1 2 2 3 4 5 درصد

 
های خوراکی خانوار و مصرفی در کاهش اسید چرب اشباع در روغن

 صنايع غذايی
 5 6 7 8 9 10 درصد

 50/9 80/9 10 30/10 50/10 70/10 درصد سال پايه %10کاهش مصرف نمک در خانوارها به میزان  

 
 هب صنعتی آشامیدنی و غذايی مواد فرموالسیون در نمک درصد کاهش
 (پرخطر و پرمصرف های فرآورده اولويت با)برنامه انتهای تا %25میزان

 25 20 15 10 5 _ درصد

 
سال  %20افزايش میانگین دريافت روزانه میوه در خانواده ها به میزان 

 پايان برنامهپايه تا 
 250 245 235 225 212 212 گرم /نفر/ روز

کاهش شیوع کمبود ريزمغذی های شايع )يد، آهن، روی، 
 10ويتامین د و ويتامین آ( در گروه های سنی به میزان 

 درصد سال پايه تا پايان برنامه

 

 درصد

 



 

 

اهداف کلی بخش/ 

 بخشفرا

 اهداف کمی

 1393وضعیت در پایان سال 

 های برنامه ششمسال

 سال اول واحد عنوان
سال 

 دوم

سال 

 سوم

سال 

 چهارم

سال 

 پنجم

سال  %20افزايش میانگین دريافت روزانه سبزی در خانواده ها به میزان 
 پايه تا پايان برنامه

 270 260 250 240 228 228 گرم /نفر/ روز

 %20ها به میزان افزايش میانگین دريافت روزانه شیر و لبنیات در خانواده
 تا پايان برنامه سال پايه

 230 220 210 200 190 190 گرم /نفر/ روز

مواد  %100اجرای برنامه برچسب گذاری محصوالت خوراکی برای 
 غذايی صنف و صنعت

 100 90 80 70 60 50 درصد

 در مصرفی نباتی روغن کل از خانوار مصرف جامد روغن سهم کاهش
 درصد 20 به 99 سال تا کشور

 20 25 30 36 42 48 درصد

 آشامیدنی و غذايی مواد فرموالسیون در ساده قندهای درصد کاهش
 (      پرخطر و پرمصرف های فرآورده اولويت با) % 20 میزان به صنعتی

 20 16 12 8 4 _ درصد

 در یشیمیاي کودهای و کش آفت سموم باقیمانده پايش برنامه پوشش
 50 تا  باال آلودگی مخاطره احتمال با کشاورزی مصرف پر محصوالت
 (شده تعیین محصوالت جدول براساس)محصول 

 50 44 36 27 20 18 درصد

 با هایفرآورده اولويت با) PMS عرضه سطح در کنترل برنامه اجرای
    فرآورده قلم 100 حداقل برای( باال خطر ارزيابی

 90 80 70 60 50 40 درصد

 در آشامیدنی و غذايی محصوالت( بحرانی) انطباق عدم درصد کاهش
 ( درصد 5 به)  PMS عرضه سطح در محصوالت پايش برنامه

 6 8 10 12 15 20 درصد

 و غذايی هایفرآورده تولیدی کارخانجات PRPS امتیاز میانگین افزايش
 پايه سال به نسبت 99 سال پايان تا واحد 100 میزان به آشامیدنی

 100 80 60 40 20 _ واحد

 نسبت درصد 20 میزان به آشامیدنی و غذايی های فرآورده ايمنی افزايش
 پايه سال به

 20 16 12 8 4 _ درصد

پوشش همگانی 

خدمات سالمت با 

تأکید بر مراقبتهای 

 اولیه

  4/98 9/97 3/97 6/95 2/92 9/90 درصد درصد جمعیت تحت پوشش به مراقبتهای اولیه سالمت 100دسترسی 

های اولیه جمعیت تحت پوشش از مراقبتدرصد  90مندی حداقل بهره
 سالمت

 درصد
 5/54  

 1390سال 
      75 

سازی برای دستیابی به پوشش واکسیناسیون گسترش برنامه ايمن
 کودکان با واکسن پنوموکک و روتا ويروس

 99 99 99 98 50 0 درصد پوشش



 

اهداف کلی بخش/ 

 بخشفرا

 اهداف کمی

 1393وضعیت در پایان سال 

 های برنامه ششمسال

 سال اول واحد عنوان
سال 

 دوم

سال 

 سوم

سال 

 چهارم

سال 

 پنجم

سازی برای دستیابی به پوشش واکسیناسیون گسترش برنامه ايمن 
 کودکان با واکسن روتاويروس

 99 99 99 98 50 0 درصد پوشش

افزايش نسبت بیماران شناسايی شده مبتال به فشار خون با فشارخون 
 سال پايه تا پايان برنامه ششم %10کنترل شده به میزان 

 23/54 3/53 3/52 3/51 3/50 (1387)%3/49 درصد

 
افزايش نسبت بیماران مبتال به ديابت با قند خون کنترل شده به میزان 

 hba1cتا پايان برنامه ششم  10%
 42.9 42.2 41.4 40.6 39.8 (1393)39 درصد

ارتقای توانمندسازی 

ها و مردم، سازمان

جوامع برای مراقبت از 

 سالمت خود

پوشش  درصد جمعیت تحت 70پوشش برنامه ملی خودمراقبتی به میزان 
 تا پايان برنامه ششم

 70 55 40 25 10 - درصد جمعیت تحت پوشش

درصد سال پايه تا پايان برنامه  25افزايش سواد سالمت مردم به میزان 
 ششم

 87 6/83 2/80 8/76 4/73 70 میانگین امتیاز سواد سالمت

 100استقرار نظام جامع آموزش سالمت در مدارس کشور  به میزان 
 پايان برنامه ششمدرصد تا 

 100 80 60 40 20 - درصد مدارس تحت پوشش

درصد  تا پايان  10ستاره به میزان  5افزايش مدارس مروج سالمت 
 برنامه 

 28 26 24 22 20 5/18 در صد

ارتقاء آمادگی و تاب آوری نظام سالمت برای باليا و حوادث غیرمترقبه 
 تا پايان برنامه %40به میزان  1طبیعی و انسان ساخت در سطح 

 39 37 35 33 31 29 درصد

درصد سال  10آوری جمعیت عمومی برای باليا به میزان ارتقای تاب
 پايه  تا پايان برنامه ششم

 19 17 15 13 11 9 درصد

های درصد برای طرح 55توسعه و تقويت پیوست سالمت به میزان 
 ای مشمول تا پايان برنامه ششمکالن توسعه

 55 50 45 40 35 _ درصد

درصد قوانین مرتبط تا  5تحقق مقررات و الزامات پیوست سالمت برای 
 پايان برنامه ششم 

 5 4 3 2 1 0 درصد

ارتقای سالمت باروری 

 و فرزندآوری

 55 50 45 40 35 - میزان درصد تا پايان برنامه 10ريزی شده به میزان های برنامهافزايش بارداری

رضايتمندی از زندگی زناشويی در چارچوب سالمت باروری و افزايش 
 درصد تا پايان برنامه 10جنسی به میزان 

 درصد
 وضعیت بررسی
 94 سال موجود

2 2 2 2 2 

در صد هزار تولد زنده  تا پايان  15کاهش نسبت مرگ مادران به کمتر از 
 برنامه ششم

 15 16 8/16 8/17 8/18 8/19 در صد هزار تولد زنده



 

 

اهداف کلی بخش/ 

 بخشفرا

 اهداف کمی

 1393وضعیت در پایان سال 

 های برنامه ششمسال

 سال اول واحد عنوان
سال 

 دوم

سال 

 سوم

سال 

 چهارم

سال 

 پنجم

 5/57 54 5/50 9/46 3/43 7/39 درصد افزايش زايمان طبیعی و ايمن 

سال در راستای ابعاد ازدواج سالم به میزان  29تا  18ارتقا آگاهی جوانان 
 درصد  تا پايان برنامه ششم  30

 30 25 20 10 5 - درصد

 آحاد عادالنه دستیابی

 های فرآورده به مردم

 بهداشتی و آرایشی

 ایمن

 میزان به تقلبی و قاچاق بهداشتی و آرايشی هایفرآورده سهم کاهش
 درصد 10 سالیانه

 20 35 45 55 65 75 درصد

 40 35 30 25 20 15 درصد ايمن بهداشتی و آرايشی هایفرآورده به مردم آحاد عادالنه دستیابی

 رنامهب پوشش تحت بهداشتی و آرايشی های فرآورده اقالم تعداد افزايش
 (         باال خطر ارزيابی با هایفرآورده اولويت با) PMS عرضه سطح در کنترل

 100 80 60 40 20 0 تعداد

 75 نسبت به دستیابی

 هایشاخص درصدی

 دارو مصرف و تجویز

 با مقایسه در

 المللیبین هایشاخص

 حوزه این

 درصد 1 از کمتر به از فهرست خارج تجويز داروهای میزان کاهش
 تجويزها

 1 2 4 6 8 0 درصد

 مصوب دارويی های پروتکل اساس بر دارو تجويز درصد 50 به دستیابی
 هابیمارستان در تجويز کل به

 50 45 35 30 25 0 درصد

  %100 در الکترونیک پیچی نسخه و نويسی نسخه سامانه اندازی راه
 خدمات مراکزارائه

 100 90 75 50 20 0 درصد

 30 31 32 33 34 35 درصد %42 حداکثر به نسخ در تزريقی تجويزی اقالم میزان کاهش

 33 34 35 36 37 38 درصد نسخ %50 از کمتر به بیوتیک آنتی حاوی نسخ درصد کاهش

 نسخ)قلم  3 حداکثر به نسخ در تجويزی اقالم میانگین میزان کاهش
 (سرپايی دارويی

 2.98 2.99 3 3.01 3.02 3.03 تعداد

 منطقی مصرف و تجويز جهت آموزشی دوره 20 حداقل سالیانه برگزاری
 مردم و پزشکی هایگروه برای سالمت هایفرآورده

 30 28 26 24 22 20 تعداد

 فرآورده سهم کاهش

 مکمل طبیعی، های

 رژیمی، ، ای تغذیه

 تقلبی و قاچاق ورزشی

 از کمتر به کشور در

 درصد 10

مکان و هاعطاری کیفی سطح بر نظارت ارتقا برای درصد 20 دستیابی
 رژيمی و ورزشی های مکمل عرضه های

 20 15 12 9 6 3 درصد

 مکمل طبیعی، هایفرآورده %20 حداقل برای PMQC مطالعات انجام
 کشور بازار در ای تغذيه

 20 17 13 10 7 0 درصد

 های نامه گواهی کسب

 حداقل توسط کیفیت

 صنایع درصد 50

 موجود دارويی هایفرآورده %20 حداقل برای PMQC مطالعات انجام
 کشور بازار در

 20 17 13 10 7 0 درصد



 

اهداف کلی بخش/ 

 بخشفرا

 اهداف کمی

 1393وضعیت در پایان سال 

 های برنامه ششمسال

 سال اول واحد عنوان
سال 

 دوم

سال 

 سوم

سال 

 چهارم

سال 

 پنجم

 و واکسن ، دارویی

 پزشکی تجهیزات

 معتبر های نهاد از کشور

 المللی بین

 و تجویز افزایش

 فرآورده منطقی مصرف

 مکمل ، طبیعی های

 ای، تغذیه های

 رژیمی و ورزشی

 محصوالت توسط کشور دارويی بازار ارزش درصد 2 سهم به دستیابی
 کشور سطح در سنتی طب بر مبتنی دارويی شده تائید

 2 6/1 2/1 8/0 5/0 _ درصد

 محصوالت توسط کشور دارويی بازار ارزش درصد 20 سهم به دستیابی
 شورک سطح در طبیعی و گیاهی داروهای بر مبتنی دارويی شده تائید

 20 18 15 12 8 _ درصد

 فرآورده سهم کاهش

 و دارویی های

 ملزومات و تجهیزات

 و قاچاق  پزشکی

 به کشور در تقلبی

 درصد 10 از کمتر

 هایفرآورده اصالت کنترل و رهگیری سامانه درصدی 100 استقرار
 کشور پزشکی ملزومات و تجهیزات و زيستی دارويی،

 100 100 90 70 30 10 درصد

 و جابجايی تولید، عرضه، بر نظارت سامانه درصدی 100 اندازی راه
 INCB های کنترل مشمول داروهای و مواد مصرف

 100 100 100 80 40 10 درصد

 دسترسی افزایش

 هایفرآورده به مردم

 ایمن سالمت

 المتس های فرآورده کیفیت کنترل آزمايشگاه های توانمندی افزايش
 درصد 30 میزان به

 درصد
0 6 12 18 24 30 

 به کشور پزشکی علوم هایدانشگاه دستیابی درصدی 50 افزايش
 پايه سال به نسبت نیاز مورد پزشکی تجهیزات

 درصد
0 10 20 30 40 50 

 از مالی حفاظت

برابر  در شهروندان

 سالمت هایهزینه

 30 34 39 44 50 56 درصد جیب از کاهش پرداخت

 1 5/1 2 5/2 3 03/3 درصد بار سالمتفاجعه هایهزينه با مواجه خانوارهای

فراگیر در پوشش 

دسترسی عادالنه به 

خدمات درمانی با 

 کیفیت

 5/3 3/3 2/3 1/3 9/2 73/2 نسبت نیروی انسانی به تخت

 5/2 3/2 1/2 9/1 7/1 52/1 نسبت تخت به هزار نفر جمعیت



 

 

اهداف کلی بخش/ 

 بخشفرا

 اهداف کمی

 1393وضعیت در پایان سال 

 های برنامه ششمسال

 سال اول واحد عنوان
سال 

 دوم

سال 

 سوم

سال 

 چهارم

سال 

 پنجم

 درمانی خدمات ادغام

 طب یشده تأیید

 سنتی

 25 20 15 10 5 0 درصد سنتی طب خدمات خصوصی ارائه دهنده بخش پزشکی مؤسسات درصد

 3 2 2 1 1 0 تعداد طب سنتی خدمات ارائه دهنده دولتی هایبیمارستان تعداد

 5 4 3 2 1 1 تعداد سنتی طب خدمات ارائه دهنده دولتی هایکلینیک تعداد

سازی ظرفیت

(capacity building )

 های سالمتپژوهش

 26 22 17 11 7 5 تعداد افزايش تعداد اعضای هیأت علمی پژوهشی 

و  15معادل  hافزايش تعداد محققان علوم پزشکی ايرانی با شاخص 
 Scopusباالتر بر اساس 

 29 28 27 27 26 26 تعداد

 بندی يک درصدافزايش تعداد محققان علوم پزشکی ايرانی در رتبه
 Essential Scienceيا  ESIبرترين دانشمندان جهان توسط 

Indicators 

 6 6 5 5 5 5 تعداد

ر های علوم پزشکی دافزايش تعداد مقاالت منتشر شده توسط دانشگاه

مجالت برتر هر رشته بر اساس  %10که در  Scopus پايگاه استنادی
 شود يافت می SJRشاخص 

 170 165 160 155 151 147 تعداد

سازی در حوزه ظرفیت

 های سالمتفناوری

 2 1 1 1 0 0 تعداد افزايش تعداد واحدهای توسعه تحقیقات بالینی 

های علوم پزشکی )بر اساس مرکز رشد در دانشگاه 60توسعه و تقويت 
بنیان مستقر در مراکز رشد به تعداد کل مراکز رشد تعداد شرکت دانش

 حوزه سالمت(
 5 4 3 2 2 2 درصد

 

 

 

 



 

 

 

 ) ارقام به میلیون ریال(دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (1395-99توسعه استان )تجهیز و تخصیص منابع در برنامه ششم (. 4 -6)جدول

 منبع 
سال پایه 

(1393) 

متوسط نرخ رشد  های برنامه ششمسال

 ساالنه )درصد(

های جمع سال

 سال پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول برنامه

 2068550 %20 577430 481192 397680 331400 280848 234039 استانی

 1269546 %20 352161 293468 246824 205687 171406 142839 ملی

 78983352 %20 21451392 17876160 14896800 12414000 12345000 7137492 درآمد اختصاصی

 ) ارقام به میلیون ریال(علوم پزشکی کاشاندانشگاه  (1395-99تجهیز و تخصیص منابع در برنامه ششم توسعه استان )(. 5 -6)جدول

 منبع 
سال پایه 

(1393) 

متوسط نرخ رشد  های برنامه ششمسال

 ساالنه )درصد(

های جمع سال

 سال پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول برنامه

 372000 %20 104000 86000 72000 60000 50000 39000 استانی

 518000 %20 144000 120000 100000 84000 70000 41100 ملی

 10418000 %20 2903000 2419000 2016000 1680000 1400000 832000 درآمد اختصاصی

 

 

 



 

 

 

 

 میلیون ریال() ارقام به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (1395-99برنامه ششم توسعه استان ) پیش بینی اعتبار مورد نیاز استانی در(. 6 -6)جدول

 عنوان برنامه
های جمع سال های برنامه ششمسال

 سال پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول برنامه

 73000 19000 17000 15000 12000 10000 کنترل سالک

 10600 2300 2200 2200 2000 1900 امور سالمت پناهندگان

 549400 120000 110000 110000 104700 104700 احداث و پشتیانی واحدهای بهداشتی

 22800 5000 4800 4500 4500 4000 های شایعکنترل و پیشگیری  از سرطان

ارتقای سیستم راهبری و اعزام آمبوالنس از سنتی به 

 اتوماسیون و توسعه شبکه رادیویی از آنالوگ به دیجیتال
2000 3000 1000 1000 1000 8000 

 



 (1396 -1400اسناد راهبردی برنامه ششم توسعه استان اصفهان)/ 250

 (1پیوست شماره )

 سالمت و ارتقاء کیفیت زندگی الزامات و پیش نیازهای برنامه

ها و نهادهای خارج از نظام سالمت برای تحقق اهداف نظام سالمت مواردی می بايست توسط دولت و ساير سازمان

توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جمهوری  انجام پذيرد که اين موارد در مستندات کشوری و سند برنامه ششم

اند. عالوه بر اين شرايطی نیز بايد در استان اصفهان فراهم گردد تا اهداف برنامه سالمت و اسالمی ايران مطرح شده

 ارتقاء کیفیت زندگی استان محقق شوند که اين شرايط تحت عنوان الزامات و به شرح ذيل می باشند:

  اطالعات و ارتباطات بهره مندی از فناوری 

 های مديريتاستفاده از فناوری 

 های پژوهشی بهره گیری از فناوری 

 استقرارحاکمیت بالینی 

 تاکید بر عوامل اجتماعی تعیین کننده سالمت 

مات ها و اقداتواند نقش اصلی خود را در محوريت برنامهبرنامه سالمت و ارتقاء کیفیت زندگی درشرايطی می

 استان ايفا کند که پیش نیازهای زير برقرار باشد:مرتبط با سالمت 

 های اجرايی استانهای مرتبط و دستگاهتعهد و حمايت مديريت ارشد بخش سالمت و ساير بخش 

  ر های ديگريزی استان و کارگروهربط برنامهدر دستور کار کارگروه ذیها در سطح جامعه )نه شدن برنامهنهادي

 قرار گیرد.(

 های بین بخشی و درون بخشی قوی چه در موقع طراحی و چه ضمن اجرا همکاری 

 ها، دادگستری، نیروی انتظامی و ساير تهیه و فراهم آوری بسته اجرايی و قانونی )از طريق استانداری، فرمانداری

 های حقوقی و قانونی(بخش

 ها و نهادهااستقرار نقشه در برنامه راهبردی و عملیاتی سازمان. 

 

 

 

 

 



   251/سالمت و ارتقاء کیفیت زندگی

 

 سالمت و ارتقاء کیفیت زندگی برنامه (2پیوست شماره )

 اسناد فرادست توسعه ملی و استانی جهت تعیین جایگاه بخش/فرابخش 

 بالغی از طرف مقام معظم رهبریسالمت اهای کلی سیاست -1

 12/11/1393ششم  برنامه قانون در ابالغی جمعیت هایسیاست رويکرد -2

 های کلی آمايش سرزمینسیاست -3

 طرح آمايش استان -4

 های کلی اقتصاد مقاومتیسیاست -5

 قانون اساسی 44های کلی اصل سیاست -6

 برنامه پنجم توسعه کشور در بخش سالمت -7

 نقشه تحول نظام سالمت -8

 برنامه ملی تحول در حوزه بهداشت -9

 اهداف کلی و کمی برنامه ششم  -10

 نقشه جامع سالمت استان  -11

 اسناد ملی سالمت  -12

  امنیت غذا و تغذيه برنامه چهارمسند ملی توسعه فرابخشی 

 سند ملی سیاست ارتقای سالمت روان جامعه 

 های غیر واگیرسند ملی بیماری 

 سند تکامل کودکان  

 سند سالمت جوانان 

 سند ملی سالمندان 

 .......... 

 1394-99چهارمین برنامه استراتژيک کشوری کنترل و پیشگیری ايدز  -13

های پر شیوع از نظر سالک ازجمله اصفهان مربوط های استاناستانداریمصوبه هیئت محترم وزيران و ابالغ به  -14

 1389به  سال 

 (20/8/93-71737تفاهم نامه فی مابین وزارت آموزش وپرورش و وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی ) -15

 (18/7/94د مورخ  11036/300بسته خدمات سالمت سطح اول ) -16



 (1396 -1400اسناد راهبردی برنامه ششم توسعه استان اصفهان)/ 252

 انفصل چهارم قانون کار جمهوری اسالمی اير -17

 فصل يازدهم  قانون کار جمهوری اسالمی ايران -18

  1404چشم انداز استان اصفهان در افق  -19

 سیاست های کلی و محورهای حاکم بر اقتصاد مقاومتی -20

 های کلی برنامه ششم توسعهسیاست -21

 قانون اساسی 44سیاست های کلی اصل  -22

 مطالعات طرح آمايش استان و نظريه پايه توسعه استان -23

 کشورنقشه جامع علمی  -24

 استانداردهای اعتباربخشی بیمارستان  -25

  1334مقررات امور پزشکی و دارويی  مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب  -26

 های دوستدار ايمنی بیماران استانداردهای بیمارستان -27

 های پزشکیآيین نامه اجرايی طرح پوشش فراگیر فوريت -28

 برنامه سطح بندی خدمات درمانی  -29

 کاال و ارزقانون مبارزه با قاچاق  -30

 تفاهم نامه سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد ايران -31

 قانون تعزيرات حکومتی 3فصل  -32

 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرايشی و بهداشتی. -33
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