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بسوِ تعالي

دستَرالعول ًحَُ آهارگيزي :
ّذف ّاي كلي اخشاي تشًاهِ ي ضٌاسايي خوؼيتي – صيست هحيغي سٍستا
.1ضٌاخت خوؼيتي هشدم سٍستا تِ هٌظَس ضٌاسايي گشٍُ ّاي ّذف تشًاهِ ّاي تْذاضتي
.2ضٌاخت ػَاهل صيست هحيغي هختلفي كِ هوكي است تِ ًَػي تش سالهت ايي خوؼيت هَثش تاضٌذ.

شٌاخت جوعيتي رٍستا بِ هفَْم :
الف:ضٌاخت خوؼيت سٍستا اص ًظش تؼذاد تاسٍسي  ،هشگ ،سضذ خوؼيت  ،تَصيغ سٌي ٍخٌسي  ،هْاخشت
ب:ضٌاسايي خوؼيت ّذف تشًاهِ ّاي تْذاضتي هختلف است .
ج:تْيِ آهاسّاي صيستي ٍضاخص ّاي تْذاضتي است .

شٌاخت جوعيتي رٍستا شاهل هزاحل سيز هي باشذ:
-1ضواسُ گزاسي هٌاصل ٍخاًَاسّا
-2دسج اعالػات سشضواسي دس پشًٍذُ خاًَاس
-3تكويل فشم تاصديذ سالياًِ خاًَاس
-4دسج اعالػات سشضواسي دس صيح حياتي
جوعيت يا گزٍُ ّذف بزًاهِ ّاي بْذاشتي عبارتست  :اص گشٍّي اص خوؼيت كِ تِ دليل هَقؼيت خاصص دس هؼشض تشٍص
يك يا چٌذ هطكل اص هطكالت سالهت ّستٌذ هاًٌذ خوؼيت صيش يكسال ، ،خوؼيت صًاى ضَّشداس ٍ.......

شٌاخت سيست هحيطي رٍستا :
ضٌاخت هحيغي كِ اًساى دس آى صًذگي هيكٌذ خصَصا اص ًظش ػَاهلي كِ هيتَاًذ تش سالهت افشاد تاثيش داضتِ تاضذ اص اّويت
خاصي دس تشًاهِ سيضي تْذاضتي تشخَسداس است .چٌيي ضٌاختي هَخة هيطَد تا ًياصّاي خوؼيت سا تِ ًحَ تْتشي ضٌاسايي
ًوايين.
ػَاهل صيست هحيغي ػَاهلي كِ دس تيشٍى اص افشاد ٍخَد داسد هثل هٌغقِ خغشافيايي هحل سكًَت يا كاس افشاد ٍهحيظ
اختواػي ٍفشٌّگي .

فعاليت ّاي هزبَط بِ شٌاسايي سيست –هحيطي رٍستا شاهل هَارد سيز است:
-1تْيِ كشٍكي سٍستا ًٍقطِ هٌغقِ
-2تكويل فشم اعالػات آتادي
-3دسج اعالػات هشتَط تِ تاصديذ اص ٍضؼيت تْذاضت هحيظ ٍحشفِ اي هٌاصل دس پشًٍذُ خاًَاس
گزد آٍري اطالعات جوعيتي ٍسيست هحيطي بِ عٌَاى پايِ اي بزاي اجزاي بزًاهِ ّاي هختلف بْذاشتي بسيار
ضزٍري است .
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شوارُ گذاري هٌاسل ٍخاًَارّا:
ضواسُ گزاسي هٌاصل ٍخاًَاسّا ًخستيي گام ضٌاسايي خوؼيتي سٍستا هحسَب هيطَد .تشاي ضشٍع ضواسُ گزاسي چٌاًچِ
ساختواى خاًِ تْذاضتي دٍلتي (غيش استيداسي)تاضذ اص سوت ساست خاًِ تْذاضت ضشٍع تِ ضواسُ گزاسي هيكٌين .اها اگش
خاًِ تْذاضت استيداسي تاضذ  ،سشضواسي اص سوت ساست ساُ اصلي ٍسٍد تِ سٍستا اص ضْشي كِ آى سا تحت پَضص داسد
آغاص هيطَد .دس سٍستاّاي اقواسي ًيض تِ ّويي تشتية تايذ ػول ضَد.سٍي دسب هٌاصل ضواسُ ساختواى سا دس صَست خظ
كسشي ٍضواسُ خاًَاس سا دس صيش خظ كسشي هي ًَيسين  .هثال  :ساختواى 1
خاًَاس 1

چٌاًچِ دس ساختواى دٍخاًَاس يا تيطتش سكًَت داضتِ تاضٌذ ضواسُ ساختواى تكشاس هيطَد ٍلي ضواسُ خاًَاس تِ تشتية اػذاد
اداهِ هي ياتذ هثل :ساختواى 2
خاًَاس 3ٍ2

تِ ّويي تشتية ساختواى ّا ٍخاًَاسّاي تؼذي ضواسُ گزاسي هيطَد .هثل:
ساختواى 3

ساختواى 4

خاًَاس 4

خاًَاس 5

ٍ .....

دس هَسد ساختواًي كِ دس عَل فاصلِ تيي دٍسشضواسي ساختِ هيطَد ضواسُ فشػي دادُ هيطَد ٍضواسُ خاًَاس آًْا آخشيي
ضواسُ خاًَاس سٍستا خَاّذ تَد.
هثال سٍستايي كِ 185خاًَاس داسد ٍساختواًي تيي ساختواى ّاي  46ٍ45آًْا ايداد ضذُ تاضذ ساختواى
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دادُ هيطَد.دس صَستي كِ خاًَاسي اص سٍستا هْاخشت كٌذ ٍخاًَاس خذيذي خايگضيي ضَد ضواسُ ساختواى ٍضواسُ خاًَاس
هْاخش تِ خاًَاس خذيذ دادُ هيطَد .
پس اص گزضت حذاكثش 5سال اص ضواسُ گزاسي تا تَخِ تِ ٍخَد تؼذادي ساختواى تا ضواسُ ّاي فشػي ًٍيض تِ دليل خاتِ
خايي ٍهْاخشت تشخي خاًَاسّا كِ تشتية ػذدي آًْا تا خاًَاسّاي هداٍس ّوخَاًي ًذاسد اقذام تِ تصحيح ضواسُ گزاسي
ساختواًْا ٍخاًَاسّا هيٌوايين .دس صَستي كِ تؼذادساختواى ّايي كِ ضواسُ فشػي گشفتِ اًذ ٍيا خاًَاسّايي كِ ضواسُ آًْا
دس سديف خاًَاسّاي هداٍس ًيست تيص اص  %20كل ساختواًْا يا خاًَاسّاي سٍستا تاضذ هيثايست قثل اص 5سال اقذام تِ
ضواسُ گزاسي هدذد ًوايين.
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فزم شوارُ  1آهارگيزي (صفحِ اٍل)
ستَى اٍل:هشتَط تِ سديف است كِ اص  1ضشٍع هيطَد.
ستَى دٍم:هشتَط تِ ًام ًٍام خاًَادگي افشادي است كِ دس خاًَاس صًذگي هيكٌٌذ تِ تشتية :
-1سشپشست خاًَاس
ّ-2وسش سشپشست (دس صَستي كِ ّ 2وسش داسد اص قذين تِ خذيذ ًَضتِ هيطَد)
-3فشصًذاى اص تضسگ تِ كَچك (دس هَسد فشصًذاًي كِ هتؼلق تِ يكي اص صٍخيي ٍيا ّيچكذام اص آًْا ًيست كلوِ فشصًذ هشد يا
فشصًذاى صى ٍيا فشصًذخَاًذُ ركش هيطَد).
-4ػشٍس ٍداهادسشپشست (دس صَست ػذم استقالل )
ًٍ ًَُ-5تيدِ سشپشست
-6پذسٍهادس سشپشست
-7خَاّشٍ تشادسسشپشست
-8سايش خَيطاًٍذاى
-9غيش خَيطاًٍذاى
افشادي اص خاًَاس كِ تِ داليلي هثل سشتاصي ٍ تحصيل دس داًطگاُ ،كاس دس ضْش يا كطَس ديگشي ٍيا سايش ٍضؼيت ّا دس صهاى
سشضواسي دس آى خاًَاس ًيستٌذ چٌاًچِ اًتظاس هيشٍد دس  6هاُ اٍل سال تِ خاًَاس تشگشدًذ خض خاًَاس هحسَب هيطًَذ دس غيش
ايي صَست خض خاًَاس تِ حساب ًوي آيٌذ ،تِ استثٌاي سشپشست خاًَاس كِ ّش سال هطخصات ٍي ثثت ٍدس صَست ػذم
حضَس دس ستَى هالحظات تَضيح دادُ هيطَد.
ستَى سَم  :هشتَط تِ تاسيخ تَلذ افشادي است كِ حتي االهكاى تش حسة سٍصٍ هاُ ٍسال اص سٍي ضٌاسٌاهِ ًَضتِ ضَد .دس
هَسد كَدكاى صيش6سال تِ ضٌاسٌاهِ اكتفا ًكٌيذ ٍسؼي كٌيذ تَلذ ٍاقؼي سا دسج كٌيذ صيشا گاّي تاسيخ ٍاقؼي تَلذ تا تاسيخ
هٌذسج دس ضٌاسٌاهِ تفاٍت داسد.
ستَى چْاسم :ضواسُ كذ هلي تا هطاّذُ كاست هلي تِ صَست كاهل ٍخَاًا ثثت ضَد .
ستَى پٌدن  :هشتَط تِ خٌس است كِ تِ صَست هشد يا صى ًَضتِ هيطَد.
ستَى ضطن :هشتَط تِ ًسثت اػضا خاًَاس تا سشپشست خاًَاس است.
ستَى ّفتن :هشتَط تِ ضغل افشاد است .ضغل ػثاستست اص ّش فؼاليت فكشي يا تذًي كِ قاًًَا هداص تاضذ ٍتِ هٌظَس كسة
دسآهذ (ًقذي يا غيش ًقذي)صَست هيگيشد .هثل كطاٍسصي –آهَصگاسي –هكاًيكي ٍ ...ضوٌا داًطدٍَهحصل ،سشتاصٍخاًِ داس
ضغل هحسَب ًوي ضَد .
ستَى ّطتن :هشتَط تِ هيضاى سَاد افشاد تاالي 6سال است كِ تش اساس گفتِ آًْا ًَضتِ هيطَد .هسلوا ايي ستَى تشاي
كَدكاى صيش 6سال سفيذ تاقي هي هاًذ.
ستَى ًْن :فقظ يك ًَع تيوِ كِ تيطتش استفادُ هيطَدثثت گشدد.
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ستَى دّن :هشتَط تِ ٍضؼيت تاّل است كِ يكي اص حاالت ّوسشداس –ّوسش هشدُ –ّوسش خذا ضذُّ -شگض اصدٍاج ًكشدُ
سا ضاهل هيطَد .
ستَى ياصدّن :دس صَست تاسداس تَدى هادس ػالهت صدُ ضَد ٍاگش تاسداس ًيست دس ستَى خلَگيشي هيكٌذ يا خلَگيشي ًويكٌذ
ػالهت صدُ ضَد ًٍَع خلَگيشي ًيض هطخص گشدد(.ضشايظ تٌظين خاًَادُ هٌظَس صًي است كِ هوكي است خَد يا ّوسش ٍي
اص يك سٍش پيطگيشي اص تاسداسي استفادُ كٌذ).
ستَى دٍاصدّنًَ :ع تيواسي ػالهت صدُ ضَد اها دس ستَى آخش ًَع هؼلَليت خسوي ثثت گشدد.
دس پاياى فشم ًام ٍ ًام خاًَادگي ٍ اهضاءتٌظين كٌٌذُ فشم ثثت گشدد.

هَاردي كِ السم است در هزحلِ كٌتزل آهارگيزي هَرد تَجِ قزار گيزد:
فرم جمعيت برحسب سن وجنس:
.1خوغ كليِ ستَى ّا كٌتشل ٍچك گشدد (ستَى هشد،صى ،صًاى ضَّشداس)دسهَسد خاًِ تْذاضت ّايي كِ سٍستاي اقواسي داسًذ
فشم ّاي ضويوِ ساتشسسي تِ ًحَي كِ تك تك ستَى ّا خوغ تستِ ضَد ٍخوغ كل آًْا دس فشم  101-1دس ستَى سٍستاي
اقواسي ثثت گشدد.دس صَست ػذم ّوخَاًي سفغ ًقص گشدد
.2تؼذاد صًاى ّش گشٍُ سٌي دس ستَى صًاى ضَّشداس تا ستَى كل صًاى كٌتشل گشدد هثال"اگش 10صى دس گشٍُ سٌي 14-10
سالِ داسين تؼذاد صًاى ضَّشداس كوتش ٍيا هساٍي تاضذ ًٍثايذ تيطتشاص تؼذادكل صًاى تاضذ.
.3دس فشم ضويوِ (هشتَط تِ سٍستا ّاي اقواسي )تؼذاد خاًَاس ٍ ًام سٍستا ثثت گشدد
 .4تؼذاد هَاسد صى ٍهشد صيش يكسال دس خذٍل خوؼيت تشحسة سي ٍخٌس تا فشم گشٍُ ّذف  7-0سال ّوخَاًي داضتِ
تاضذ(سٍستاي اصلي ٍاقواسي ّشكذام خذاگاًِ هقايسِ ٍ كٌتشل گشدد)
 .5تؼذاد كل خاًَاس ّاي ثثت ضذُ دس پاييي فشم تا خاًَاس ّاي ثثت ضذُ دس فشم گشٍُ ّذف  7-0سال ٍ فشم تْذاضت هحيظ
ٍتغزيِ يكساى تاضذ
 .6خوؼيت اتثاع خاسخي دس فشم ّاي هشتَعِ ًَضتِ شود.

فرم گروه هاي هدف :
.1خوغ ستَى ّاي يك سالِ ،دٍسالِ ،سِ سالِ ،چْاس سالِ ،دختش ٍ پسش تا گشٍُ ّاي سٌي  1-4سال خذٍل خوؼيت تش
حسة سي ٍخٌس يكساى تاضذ(.سٍستاي اصلي ٍاقواسي)
.2تؼذاد هَاليذ سال  1391تا هَاليذثثت ضذُ دس صيح تايذ يكساى تاضذ
.3تؼذاد صًاى تاسداس اٍل سال تا تَخِ تِ فشم ضواسُ ٍ 2فشم استخشاخي (5تشگي)كٌتشل ٍّواٌّگ ضَد.
.4خوغ تؼذاد كل صًاى 10-49سالِ دس خذٍل خوؼيت تش حسة سي ٍخٌس تا خذٍل فشم گشٍُ ّذف يكي تاضذ .
.5خوغ تؼذاد كل صًاى 10-49سالِ ضَّشداس دس خذٍل خوؼيت تش حسة سي ٍخٌس تا خذٍل فشم گشٍُ ّذف يكي تاضذ.
.6تؼذاد صًاى 20-65سالِ هتَلذيي ()1326-1371اص فشم استخشاخي گشٍُ ّاي سٌي استخشاج ٍثثت ضَد .
.7تؼذاد كل كَدكاى 12-6سالِ هتَلذيي ()1379-1385اص فشم استخشاخي گشٍُ ّاي سٌي استخشاج ٍثثت ضَد.
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هٌابع هَرد ًياس در كٌتزل اطالعات سيج حياتي:
.1هَاليذ:كٌتشل ٍهقايسِ تَلذ ثثت ضذُ دس خذاٍل صيح تا تؼذاد هَاليذ سال 1391دس دفتش هشاقثت اعفال ،هَاليذ ثثت ضذُ دس
دفتش صًاى تاسداس
.2هشگ ٍهيش  :كٌتشل ٍهقايسِ هَاسد هشگ ٍهيش ثثت ضذُ دس صيح تا هَاسد هشگ ٍهيش گضاسش ضذُ دس عي سال (فشم ثثت هَاسد
هشگ)
.3هَاسد هشگ صيش 5سال تا هَاسد گضاسش ضذُ تِ كويتِ هشگ ٍهيش
.4اعالػات خذٍل تٌظين خاًَادُ صيح تا آهاس تحت پَضص دس فشم  108تٌظين خاًَادُ كِ تِ صَست فصلي گضاسش هيگشدد
ٍاعالػات هٌذسج دس دفتش تٌظين خاًَادُ
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