
عه محلیبرنامه ملی راه اندازي و فعالیت دفاتر تسهیلگري و توس

با هدف پیشگیري ،کنترل و کاهش آسیب هاي اجتماعی         

ویرایش اول 
1398زمستان



 براي مسئولین به اسالمی انقالب رهبر تاکید

 در مضاعف و فوق عادت فوق العاده، کار

 مردم /اجتماعی آسیب هاي رفـع حـوزه

  هستند؛ ما عائله

  از نکشد عقب را خودش کشور وزارت

 باید کشور وزارت نشینی، حاشیه بحث

.دباش نشینی حاشیه کاهش مرکز در

رهبريمقام معظم 

 براي مسئولین به اسالمی انقالب رهبر تاکید

 در مضاعف و فوق عادت فوق العاده، کار

 مردم /اجتماعی آسیب هاي رفـع حـوزه

  هستند؛ ما عائله

  از نکشد عقب را خودش کشور وزارت

 باید کشور وزارت نشینی، حاشیه بحث

.دباش نشینی حاشیه کاهش مرکز در

رهبريمقام معظم 



برنامه مداخله سازمان اجتماعی کشور

کار توسعه محلی و تسهیل گري اجتماعی به عنوان راه
  برون رفت از مسایل فعلی



ابعاد متنوع و درهم تنیده ي  محالت هدف باز آفرینی شهري 

عدم 
تأمین  
سرمایه

سواد و 
تحصیالت 

پایین

عدم 
حقوق 
شهري

عدم 
مشارکت 

مردم

عدم 
مطالبه گر

ي

فاضالب 
در معابر

فرهنگی 

هنري

بهداشتی
درمانی

عدم 
امنیت 

عدم 
استفاده 

از ظرفیت  

اجتماعی

ناهنجاري ها
ي اجتماعی 

باال

فقر اقتصادي
کمبود 
خدمات

مسکن 
نامطلوب

و بی هویت

محیط زیست 
ناسالم

ضعف 
و حکمروایی 
مدیریت 
شایسته

طرح 
اجتماعی 
و سیاسی

آموزشی

ورزشی

تجهیزات  
اندك

سرانه 
  نامتناسب
با بعد 

خانوار

سازه 
ناپایدار

عدم 
  بهره گیري

از 
تسهیالت 

بانکی
کیفیت 
پایین 

زیرساخت 

ها

عدم 
بهداشت 

آلودگی  محیط
هوا، 

صوتی 

باالبودن 
جرائم و 
آسیب ها

عدم 
مدیریت  

ارائه 

خدمات

عدم 
مهارت  

حرفه اي

عدم 
مالکیت و 
استفاده از 

تسهیالت

ساخت و 
ساز غیر 
استاندارد



تعیین اهداف برنامه:گام اول 

 اجتماعی؛  ارتقاي مشارکت

ارتقا سرمایه اجتماعی

  توانمندسازي جامعه محلی به ویژه جوانان و کودکان؛

 بهبود وضعیت اقتصاد خانوار؛

  ترویج الگوي ایرانی اسالمی مصرف، کار و فعالیت؛

 ؛آسیب پذیر و آسیب دیدهکاهش آسیب هاي اجتماعی و حمایت از گروه هاي

 مشارکت همه جانبه و حداکثري جامعه محلی در تصمیم گیري ها و اقدامات محلی؛

 مدیریت هماهنگ و یکپارچه توسعه محلی و پرهیز از بخشی نگري؛

صی؛  بهره گیري از حداکثر ظرفیت ها و توان مدیریت شهري، جامعه محلی و بخش خصو

  بهبود وضعیت مسکن و بهسازي محیطی محله؛



کشور توسعه محلی به عنوان یکی از حلقه هاي مفقوده برنامه ریزي توسعه

اصلی توسعه محلی دو بازوي برنامه ریزيو  تسهیلگري

ري دفتر تسهیلک
و توسعه محلی

دولت 

بخش عمومی

گروه هاي  
مردمی

سازمان هاي  
مردم نهاد

تأمین بخشی از 
صندوق هاي  بودجه، 

 مالی خرد،

توانمندسازي و 
مقتدرسازي

قوانین و مقررات  مقتدرسازي

مشارکت در تصمیم 
سازي و نوسازي

مشارکت در 
تصمیم گیري، 

نهادسازي

ظرفت سازي و 
اطالع رسانی

تشکیل تعاونی با 
بخش خصوصی



مدل مفهومی  شناخت و پایش 

شناخت وضعیت موجود محله 

نیازسنجی

دارایی سنجی

آسیب سنجی

سنتز و تحلیل 

یکپارچه

ماتریس روابط و تعیین اولویت ها

تدوین سیاست هاي اجرایی

تدوین سند محله

جمع آوري داده هاي برنامه ریزي

کیفیت زندگی

کیفیت محیطی

تاب آوري اجتماعی

سرمایه اجتماعی

سالمت 

عهترکیب شاخص ها و تعیین وضعیت سطح توس

معیشت

تدوین اهداف و راهبردها

جمع آوري داده هاي شاخص هاي پایش

تدوین برنامه اقدام و پروژه ها





منطق انتخاب محالت

يشهر افرینی باز ملی شرکت توسط شده شناسایی محالت براساس -1
)مادر تخصصی(

 و  دارياستان توسط اجتماعی هاي آسیب شدت  براساس محالت بندي رتبه -2
  مادر مشاور مطالعات

 سطتو مددکاري و کالبدي و اقتصادي اجتماعی، اقدامات به محالت نیاز  -3
  مربوطه هاي دستگاه کارشناسان و ها سمن

گام دوم
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نفر 3,006,826:        اجتماعیتعداد جمعیت محالت هدف توسعه 

هکتار 317,836                 :  مساحت محالت هدف توسعه اجتماعی

شهر ارومیه  شهر اهواز

شهر ایالم



محلی انتخاب متولیان دفاتر تسهیلگري و توسعه

 حالتم سطح در دفاتر متقاضیان انتخاب براي استان سطح در فراخوان -1
هدف

  استانداري به دفاتر آمادگی اعالم -2

 ادرم مشاور به استانداري توسط متقاضیان سوابق و ها رزومه ارسال -3

گام سوم

 مشاور توسط متقاضیان تخصصی و فنی سوابق امتیازبندي و دهی وزن -4
مادر

 لگريتهیه لیست کوتاه متقاضیان دفاتر تسهی



گام سوم

حضور مشاور مادر در استان به همراه کارشناسان وزارت کشور 

ارزیابی فنی مجدد سوابق حرفه اي متقاضیان 

بررسی تخصص و مهارت هاي کارشناسان و مدیر دفتر 

رتبه بندي کارشناسان و اعالم به استانداري براي تغییر و بهبود

مصاحبه و ارزیابی مجدد کارشناسان 



گام سوم

امتیاز وضعیتامتیاز وضعیتامتیاز وضعیتامتیاز وضعیتامتیاز وضعیتامتیاز وضعیت

رشناسی   8کارشناسی ارشد (کارشناسی   = 4) (کارشناسی ارشد = 8) (دکتري = 10)میزان تحصیالت رشناسی   4کا 8کارشناسی ارشد 8کارشناسی ارشد 8کارشناسی ارشد 4کا

8101410101461024(1 تا  3 سال = 4 امتیاز ) (4 تا  7 سال = 8 امتیاز ) (8 و بیشتر= 10 امتیاز )سابقه کار 

4800610141424(1 تا  2 سال = 4 امتیاز ) (3 تا  5 سال = 8 امتیاز ) (6 و بیشتر= 10 امتیاز )سابقه کار مرتبط 

240024001414(1 تا  2 سال = 4 امتیاز ) (3 تا  5 سال = 8 امتیاز ) (6 و بیشتر= 10 امتیاز )تجربه مفید

856455ارزیابی کیفی  (امتیاز صفر تا  10)آشنایی با مبانی نظري و عملی

644244ارزیابی کیفی  (امتیاز صفر تا  10)آشنایی با قوانین و مقررات مربوطه

933644ارزیابی کیفی  (امتیاز صفر تا  10)دوره هاي آموزشی گذرانده شده 

877366ارزیابی کیفی  (امتیاز صفر تا  10)خالقیت 

868677ارزیابی کیفی  (امتیاز صفر تا  10)ارتباط عمومی 

977566ارزیابی کیفی  (امتیاز صفر تا  10)آموزش پذیري

- بله- بله- بله- بله- بله- بلهبله- خیر امکان همکاري تمام وقت 

√
78

√
40

√
63

√
42

√
58

√
52

50حداقل امتیاز 50حداقل امتیاز 60حداقل امتیاز 60حداقل امتیاز 60حداقل امتیاز 70حداقل امتیاز 270جمع کل

جمع امتیاز کارشناسان

کارشناس حقوقی-ثبتی

نحوه امتیازدهیمعیارها  
پریا محمدي مژگان احمدي فرزانه امجدیانخانم آذر وکیلی  خانم زارعی فر  کیوان کریمی 

کارشناس مالی- اقتصاديکارشناس شهرسازيکارشناس تسهیلگر و مددکاريکارشناس اجتماعیمدیر دفترعنوان
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دفتر تسهیلگري و توسعه محلی 135تعداد 

 محله کشور 235شهر،  36  استان، 22در  



 - 98سال  دفاتر تسهیلگري و توسعه محلیتوزیع جغرافیایی 
1397

)شهر(استان ر
 تعداد
دفاتر

تعداد 
همؤسس

 تعداد
شهرها

12
ان بلوچستو استان سیستان 

)زاهدان، چابهار، زابل(
16143

771)شیراز(استان فارس 13
221)قم(استان قم 14
882)وانمری سنندج،(استان کردستان 15
771)کرمان(استان کرمان 16

17
استان کرمانشاه 

)ناسالم آباد غرب، هرسی کرمانشاه،(
993

18
استان گلستان

)کاووس گرگان، گنبد( 
332

871)خرم آباد(استان لرستان 19
222)اراك، ساوه(استان مرکزي 20
651)بندرعباس(استان هرمزگان 21
331)یزد(استان یزد 22

13512936مجموع

محله کشور 235شهر،  36استان،   22دفتر تسهیلگري و توسعه محلی در  135مجموع 

)شهر(استان ر
تعداد 
دفاتر

تعداد 
همؤسس

تعداد 
شهرها

331)اردبیل(استان اردبیل 1

442)اصفهان(استان اصفهان 2

762)چهارباغ کرج ،(استان البرز 3

221)ایالم(استان ایالم 4

441)ریزتب(استان آذربایجان شرقی 5

991)هارومی(استان آذربایجان غربی 6

222)برازجان بوشهر،(استان بوشهر 7

14141)تهران(استان تهران 8

441)مشهد(استان خراسان رضوي 9

341)دبجنور(استان خراسان شمالی 10

11
استان خوزستان 

هر، مسجدسلیمان، خرمش اهواز، دزفول،(

)کارون
1185
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درحال حاضر

استان فاقد 9

محلی دفتر تسهیلگري وتوسعه

.است



محلیاعضاي دفتر تسهیلگري و توسعه 

  رائها تعارضات، و چالش ها رفع وظایف، تقسیم دستگاهی، بین هماهنگی دفتر مدیر
  .مکاتبات انجام گزارشات،

 با طارتبا برقراري مردم، با موثر ارتباط برقراري محله، به ورود  اجتماعی کارشناس
  .فرهنگی و اجتماعی اقدامات انجام و شناسایی محلی، بازیگران

  ذیر،پ آسیب و دیده آسیب افراد با موثر ارتباط خانواده، به ورود مددکاري کارشناس

  .وضعیت پایش درمان، مشاوره، پیشگیري،

   ها،مهارت آموزش اقتصادي، فرصت هاي و توانمندي ها شناسایی اقتصادي کارشناس

.شغلی فرصت هاي ایجاد و کارآفرینی مالی، حمایت جلب و بازار تحلیل

  خدمات، نتأمی بسترسازي محیطی، بهسازي داده، پایگاه تشکیل شهرسازي کارشناس
.مردم به مهندسی و فنی خدمات ارائه

  امور پیگیري حقوقی، مشاوره حقوقی، بخشی آگاهی و رسانی اطالع حقوق کارشناس

.امالك مالکیت و ثبتی حقوق به مربوط

)ساختار دفاتر و شرح و ظایف(گام چهارم



وظایف اصلی دفتر تسهیلگري و توسعه محلی

ساختار پیشنهادي اجرا، نظارت و پایش برنامه هاي توانمندسازي
با هدف مشارکت بازیگران محلی و مردم 

  گاز، رق،ب آب، شبکه نظیر زیرساختی و کالبدي پروژه هاي اجراي مطالبه گري و پیگیري
  ژه هايپرو سایر و معابر کیفیت بهبود و اصالح شهري، خدمات مسکن، و زمین تلفن،

.فیزیکی و کالبدي

  توان عدم نظیر زیرساخت ها و خدمات از بهره مندي عدم زمینه در مردم مشکالت شناسایی

 .معابر فیزیکی موانع برخی آنها، هزینه پرداخت مالی

  عیتوض بهبود در آنها مالی و اجرایی توان هم افزایی و خدمات رسان دستگاه هاي هماهنگی

محله

 بهداشت حرفه اي، و فنی مهارت هاي پایه، مهارت هاي زمینه هاي در محلی جامعه آموزش
  .موارد سایر و نوآوري و درآمد کسب شغل یابی، مهارت هاي خانواده، بهداشت و عمومی

 سالمندان ،بی سرپرست کودکان خانوار، سرپرست زنان نظیر آسیب پذیر گروه هاي شناسایی

 .یحمایت دستگاه هاي و نهادها حمایت جذب و مستمري بگیر خانواده هاي تهیدستان، تنها،

 افراد کار، کودکان بدسرپرست، زنان معتادان، نظیر اجتماعی آسیب داراي گروه هاي شناسایی
 .جامعه به بازگشت و حمایتی برنامه تدوین و موارد سایر و )خواب ها کارتن( بی مسکن

 کودکان ،خاص بیمارهاي ذهنی، و حرکتی – جسمی معلولین نظیر کم توان گروه هاي شناسایی
پشتیبانی و حمایتی برنامه تدوین و موارد سایر و تغذیه سوء داراي

نوسازي و 

بهسازي محله و 

تأمین خدمات 

شهري

توانمندسازي  

 اجتماعی جامعه

محلی



وظایف اصلی دفتر تسهیلگري و توسعه محلی

ساختار پیشنهادي اجرا، نظارت و پایش برنامه هاي توانمندسازي
با هدف مشارکت بازیگران محلی و مردم 

  حمایت جذب و جلب با اجتماعی کارآفرینی و پیوندي بانکداري نظیر خرد مالی تأمین تسهیل

  اداره نظیر متولی دستگاه هاي

  کارگاه هاي راه اندازي جهت کم بهره و اشتغال زایی وام هاي ارائه تسهیل و آموزش هماهنگی،

  .مالیات و بیمه کاهش در دستگاه  ها حمایت جذب و کوچک

  اه ها،کارگ طریق از کار بازار به حرفه مندان اتصال تسهیل و خانگی مشاغل برنامه اجراي

  .یمتول دستگاه هاي به پیشنهاد و حمایتی سیاست هاي تدوین نیز و جشنواره ها

  محلی درتق شبکه با ارتباط طریق از اجتماعی اعتماد ارتقاي و اجتماعی سرمایه هاي شناسایی

  .محله اصلی بازیگران شناسایی و

 بخش در ویژه به محلی، نهادهاي ایجاد و محله در نهاد مردم سازمان هاي فعالیت از حمایت

  .آنها مطالبه گري و آگاهی ارتقاي و ورزشی هنري، گروه هاي نوجوانان، جوانان، زنان،

  محله در فعال نهادهاي و دستگاه ها عملکرد گزارش تدوین

تپیشنهادا ارائه و توسعه و تسهیل دفتر فعالیت هاي و برنامه ها دوره  اي پایش و ارزیابی

توانمندسازي  

ه  اقتصادي جامع

محلی

 نظارت و پایش

محله و جامعه  

محلی

 ظرفیت سازي و

نهادسازي



زن

61%

مرد

39%

63

456

291

دکتري 

د  کارشناسی ارش

کارشناسی 

استان هدف توسعه اجتماعی 22محلی در دفاتر ویژگی هاي کارشناسان 

تخصص هاي نفرهاي اصلی با  810

 و شهرسازيحقوق مددکاري اجتماعی، اقتصاد، علوم اجتماعی، 



 فترد اقدامات عملیاتی و مفهومی سازي جریان و سازي آگاه کارگاه برگزاري

1396 بهمن کشور وزارت در محلی توسعه و تسهیلگري

هادسازمان هاي مردم ن –کارشناسان مربوطه  –با حضور مدیران کل اجتماعی 

مشاور مادر  –مهندسان مشاور  –موسسات پژوهشی و تحقیقاتی 

) آموزش اهداف برنامه و شرح خدمات(گام پنجم

تانداري هااس فرهنگی و اجتماعی کل مدیران با کنفرانس ویدئو جلسه برگزاري

  استانی مدیران و کارشناسان اشکاالت و ابهامات رفع راستاي در



استان و آموزش کارشناسان دفاتر محلی 22حضور در 

با کارگاه هاي جداگانه اجتماعی، مددکاري، اقتصادي، حقوقی و شهرسازي



آموزش کارشناسان  



گام ششم

کارگاه آموزشی دو روزه براي کارشناسان و مدیران دفاتر برگزاري 
تسهیلگري



گام ششم

برگزاري نشست ظرفیت سازي مدیران استانی با حضور استاندار ،معاون 
سیاسی مدیران دستگاههاي اجرایی استان 

هدف آگاه سازي، هماهنگی و همراه سازي دستگاه هاي استانی با 



گام ششم



گام ششم



پشتیبانی اداري و نهادي از دفتر 



گام هفتم  

دستورالعمل 

نیازسنجی اجتماعی و 
اقتصادي

دستورالعمل 

شناسایی اراضی  
مستعد توسعه

دستورالعمل 

برداشت هاي کالبدي



توسعه  تسهیلگري ودعوت از مدیران ملی و استانی در افتتاح دفاتر 
محلی 

افتتاح دفتر تسهیل  گري و توسعه محلی در کرمان
سالمیبا حضور دکتر پورابراهیمی رییس کمیسون اقتصادي مجلس شوراي ا



وسعه محلی بازدید مسئوالن استانی و کشوري از دفاتر تسهیلگري و ت

ي و توسعه بازدید دکتر نهاوندیان معاون اقتصادي رئیس جمهور از دفتر تسهیل گر
محلی شهر خرم آباد



وسعه محلی بازدید مسئوالن استانی و کشوري از دفاتر تسهیلگري و ت

ي و توسعه بازدید دکتر نهاوندیان معاون اقتصادي رئیس جمهور از دفتر تسهیل گر
محلی شهر کرمان



وسعه محلی بازدید مسئوالن استانی و کشوري از دفاتر تسهیلگري و ت

ري و دفتر تسهیل گرییس سازمان اجتماعی کشور از  بازدید دکتر رستم وندي 
توسعه محلی شهر کرمانشاه



اتر حضور راهبران استانی  و تخصصی در دف:هشتم گام 

بازدید ماهانه راهبران از دفاتر استانی و تهیه گزارش عملکرد ماهانه

ارزیابی عملکرد 

کارشناسان دفاتر



تخصصی ازدفاتراستانی  و گزارش راهبران 

بازدید ماهانه راهبران از دفاتر استانی و تهیه گزارش عملکرد ماهانه



) پایگاه داده(تدوین دستورالعمل هاي مورد نیاز براي فعالیت کارشناسان و تشکیل بانک اطالعاتی 

کارشناسان تخصصی براي فعالیت تدوین دستورالعمل هاي 

تهیه 

نقشه پایه

تمام  

شماري 

نمونه  

گیري

مصاحبه و 

گفتگو

شناسایی 

افراد 

کلیدي

ایی نیازها،  پرسشنامه هاي تمام شماري و نمونه گیري و برگزاري جلسات گفتگو فردي و جمعی براي شناس
. آسیب ها و دارایی محله مطابق مدل مفهومی است

کارشناس  

اجتماعی

کارشناس  

اقتصادي

کارشناس  

شهرسازي 

کارشناس 

مددکاري

کارشناس 

حقوقی

م براي دستورالعمل ها عالوه بر یکسانی و استانداردسازي اقدامات در سطح محالت، انعطاف پذیري الز
ند عملیاتی  شناسایی وضعیت هاي پیش بینی نشده را داراست و مسیر بهبود و اصالح همراه به صورت فرآی

.  صورت می گیرد

گام هشتم 



گام نهم  

)خانوار(شناسایی وضعیت اجتماعی، اقتصادي و کالبدي در مقیاس پالك 



گام نهم  



يکالبدتشکیل پایگاه داده اجتماعی ،اقتصادي و : اقدامات پایه

محله 235: محالت  هدفنقشه تهیه و به روزرسانی . 1
)  هکتار اراضی بافت پرشهري 14000تدقیق پالك ها و خط معابر با مساحت بیش از (

پالك 462033: برداشت کالبدي در مقیاس  پال ك. 2
ت، قدمت بنا،  ، تعداد طبقا...)تعداد مدارس، کتابخانه، مساجد، درمانگاه، زمین ورزشی و (برداشت کاربري اراضی (

)نوع سازه، مصالح نما و سایر مشخصات کالبدي ابنیه

معبر 198836: آمار برداشت معابر. 3
)مبلمان شهري فاقد جدول، معابر خاکی، بدون سیستم جمع آوري آب هاي سطحی،، معابر فاقد روشناییمعبر، عرض (



لبديکاتشکیل پایگاه داده اجتماعی ،اقتصادي و : اقدامات پایه

مورد 8518:  محالتدارایی هاي فیزیکی شناسایی . 4
...)ی و شناسایی مشخصات مدارس، فرهنگسراها، کتابخانه ها، مساجد، حسینیه ها، اماکن ورزشی، تفریح( 

نفر 88290با نمونه ) شناخت وضعیت اجتماعی و فرهنگی(پیمایش میدانی . 5
ت زندگی،  ، آسیب هاي اجتماعی، رضای)مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی(سرمایه اجتماعی(

...)بیکاري، مشارکت اقتصادي، تحصیالت، هزینه خانوار، شناسایی نیازها و 

خانوار 548727: سرشماري عمومی محالت هدف. 6
...)   ي وسن، جنس، تحصیالت، وضع فعالیت، اشتغال، مهاجرت، در آمد و هزینه خانوار، وضع زناشویی، بارور(



تماعیاجورود به محله، شناسایی افراد اثرگذار و بسیج : اقدامات پایه

نفر 5224: اثرگذارافراد و گروه هاي شناسایی . 7
....)معتمدین محلی،مشهوران، روحانیون، ایثارگران، مدیران و (

جلسه 32451:  محالتجلسه با ساکنان برگزاري . 9

جلسه 1254: محلینشست با نهادهاي برگزاري . 8
...)هیئت هاي مذهبی، خیریه ها ، سازمان هاي مردم نهاد، انجمن ها غیردولتی(

جلسه   6784: برگزاري جلسه پیگیري امور محله با مدیران. 10



اقتصادياعتمادسازي، توانمندسازي اجتماعی و : اقدامات پایه

 اجتماعی سالمت توانمندسازي آموزشی دوره  2381 برگزاري .11
)موضوع 24 در( فرهنگی و

زندگی ي ها مهارت .1

شهروندي حقوق .2

شهروندي تعامل .3

خشم کنترل .4

خانواده روابط تحکیم .5

)..و گاز برق، انرژي،( مصرف الگوي .6

اسالمی زندگی سبک .7

اولیه هاي کمک و امداد .8

خانواده بهداشت .9

محیط بهداشت .10

اجتماعی و فردي سالمت .11

استرس و اضطراب کنترل .12

پروري فرزند .13

  بارداري دوره سالمت .14

ها بیماري از پیشگیري .15

زنان هاي بیماري از پیشگیري .16

)مبدا از زباله تفکیک( زیست محیط .17

غذایی مواد بهداشت و تغذیه .18

 موثر ارتباط .19

خوب شهروند و محله .20

کار و  کسب طرح تهیه .21

اعتیاد از پیشگیري .22

اعتیاد از رهایی .23

آن هاي آسیب از پیشگیري و مجازي فضاي هاي مهارت .24



اقتصادياعتمادسازي، توانمندسازي اجتماعی و : اقدامات پایه

لباس الگوهاي طراحی و خیاطی.١

بافی فرش و بافی گلیم.٢

 محصوالت بندي بسته.٣

 شغلی هاي وایده کارآفرینی.۴

بازاریابی و بازارسنجی.۵

حصیربافی دوزي، سوزن.۶

آرایشگري.٧

)رب و مربا ترشیجات،( هفتگی و روزانه محصوالت تهیه.٨

  )حرفه 16 در( اقتصادي توانمندسازي کارگاه هاي 8564 برگزاري .12



 هتوسع هدف محالت دیده آسیب افراد پرونده تشکیل و شناسایی .13  

)گروه 10 در(   نفر 15421  :اجتماعی

اقتصادياعتمادسازي، توانمندسازي اجتماعی و : اقدامات پایه

)ذهنی حرکتی، جسمی،( معلوالن .1

خانوار سرپرست زنان .2

  خودکشی به اقدام .3

اعتیاد درگیر خانوارهاي و افراد .4

خاص هاي بیماري .5

طالق اثر بر بی همسر افراد .6

بضاعت بی خانوارهاي و افراد .7

نیازمند سالمندان .8

دیده آسیب کودکان .9

آسیب دیدگان سایر .10



وضعیت سرمایه اجتماعی در استان هاي هدف

شاخص  

سرمایه  

اجتماعی

مشارکت اجتماعی
مشارکت رسمی

مشارکت غیر رسمی

اعتماد اجتماعی

اعتماد شخصی

اعتماد مدنی

اعتماد نهادي

انسجام اجتماعی
حمایت اجتماعی

شبکه روابط اجتماعی

سرمایه اجتماعی



اجتماعی در استان هاي هدف وضعیت مشارکت

مشارکت اجتماعی

مشارکت رسمی

مشارکت غیر رسمی

مشارکت اجتماعی

مشارکت غیررسمی مشارکت رسمی



اجتماعی در استان هاي هدف وضعیت اعتماد

اعتماد اجتماعی

اعتماد شخصی

اعتماد مدنی

اعتماد نهادي

اعتماد اجتماعی

اعتماد شخصی

اعتماد مدنی

اعتماد نهادي



در استان هاي هدفسرمایه فرهنگی وضعیت 

سرمایه فرهنگی

ذهنی 

نهادي

عینی

سرمایه فرهنگی

ذهنی

نهادي

عینی



در استان هاي هدفآسیب هاي اجتماعی وضعیت 



)نیازسنجی(خدمات و امکانات مورد نیاز محالت 
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ارائه اقدامات صورت گرفته 

تسهیلگري و توسعه محلی دفاتر  توسط

1398پاییز 



کشوراصلی و کلیدي محالت هدف توسعه اجتماعی مسائل 

امنیت اجتماعی ،سرقت، فقدان مدارك هویتی

یی هویتی شناساتعداد افراد فاقد مدارك 

نفر 8798     :شده

:ازدواج شناسایی شدهثبت واقعه عدم 
نفر 3829      

:تابعیت شناسایی شدهتعداد افراد بدون 

نفر 5761      

):اعبراي اتب(کارت آمایشی تعداد افراد فاقد 

نفر 70779

گروه 112: تشکیل و فعالسازي گروه هاي حقوقی

اقدام 141: تعداد اقدام هاي گروه هاي حقوقی

اقدام 339: گروه اقدام هاي پیشگیرانه

نفر 16738: تعداد افراد گیرنده مشاوره حقوقی

برگزاري کارگاه آموزشی در زمینه موضوعات 

نفر 5984با پوشش کارگاه  403: حقوقی

نفر 354: دریافت مدارك هویتی

مورد  110: تعداد تفاهم نامه با دستگاه ها و نهادها



مسائل اصلی و کلیدي محالت هدف توسعه اجتماعی کشور

  اعتیاد
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ن 
جا

ای
رب

آذ
ی

رق
لش

بی
رد

ا

ن
ها

صف
ا

رز
لب

ا

الم
ای

هر
ش

بو

ي
ضو

 ر
ن

سا
را

خ

ی
مال

ش
ن 

سا
را

خ

ن
تا

س
وز

خ

تا
س

چ
لو

و ب
ن 

تا
س

سی
ن

س
ار

ف

م
ق

ن
تا

س
رد

ک

ن
ما

کر

اه
ش

مان
کر

ن
تا

س
لر

ي
کز

مر

ن
گا

مز
هر

زد
کلی

کشور

تعداد افراد معتاد  

سطح در شناسایی

محالت هدف

5328031131329644150038208

1

99

0

953205926215682080601752375011259

تفکیک استانبرخی از آن ها به آمار معتادین شناسایی شده و ارجاع 

...)و  تولید و توزیع مواد مخدر، معتادان(اعتیاد و مشروبات الکلی : اولین آسیب اجتماعی محالت هدف

لی با تولید، توزیع و مصرف مواد مخدر و مشروبات الکمحله هدف توسعه اجتماعی  86درگیر بودن جدي 

)یمحدودیت در منابع مال(شناسایی معتادان و ارجاع بخشی از آن ها به مراکز ترك اعتیاد : اقدام اول

آگاهی بخشی و مهارت آموزي به گروه هاي در معرض آسیب به ویژه کودکان و نوجوانان  : اقدام دوم



کشوراصلی و کلیدي محالت هدف توسعه اجتماعی مسائل 

سالمت، بهداشت و خانوارهاي داراي معلول

ند  به مراکز مربوطه ارجاع شده انفر  4078: اقدام)  درصد تحت پوشش 87( نفر 17361: تعداد افراد معلول
.اقدام موثر انجام شده است مورد 2651و 

)  درصد جمعیت 5,8(نفر  182548: تعداد افراد سالمند

:تعداد افراد داراي اختالالت روانی شناسایی شده

نفر  2334  

جهت ارتقاي آموزشی کارگاه  804: اقدام
ساعت آموزشی 1239سطح سالمت روان بیش از 

با موضوع  (در بحران مداخله  243: اقدام

)  خودکشی

رفاهی با همکاري دستگاه هاخدمات : اقدام

:شده تعداد بیماران نیازمند تأمین هزینه درمان شناسایی
نفر  4536 

نفر  103,166 :          تعداد خانوارهاي فاقد بیمه درمانی



کشوراصلی و کلیدي محالت هدف توسعه اجتماعی مسائل 

خانواده، وضعیت طالق، زنان سرپرست خانوار

:اجتماعیتعداد کودکان آسیب دیده 

نفر 42,974 

نفر 11,503: افراد بی همسر براثر طالقتعداد 

و راهنمایی هاي فردي و مشاوره : اقدام

مورد 15237گروهی 

نفر 27,454: زنان سرپرست خانوارتعداد 
نفر 22786معادل درصد  83: تحت پوشش

گیرسیدگی به اختالفات خانواد: اقدام
نفر 2178 

درصد   13:         بیمه از کل محالتافراد بدون 

:جمعیت تحت پوشش نهادهاي حمایتی
درصد 87 



اصلی و کلیدي محالت هدف توسعه اجتماعی کشورمسائل 

خانواده، وضعیت طالق، زنان سرپرست خانوار

کارگاه 27364: تعداد کارگاه هاي آموزشی در زمینه خانواده: اقدام



کشوراصلی و کلیدي محالت هدف توسعه اجتماعی مسائل 

سایر اقدامات حوزه مددکاري اجتماعی 

تعداد تیم ها و گروه هاي مددکاري

مورد 434

مورد 232: پروژه هاي اجراشدهتعداد 

:  تعداد مشاوره ها

مورد 9266

:جمعیت تحت پوشش
نفر161627 

:تعداد بازدید از منزل
مورد 6551 



کشوراصلی و کلیدي محالت هدف توسعه اجتماعی مسائل 

وضعیت کالبدي و خدمات زیرساختی و عمرانی

درصد  42: عاديبا اسناد پالك هاي 

درصد 8:  اوقافیهاي مسکونی پالك 

:عدم امکان امدادرسانی به داخل معبر
کیلومتر174

):نیاز به آسفالت(خاکیطول معابر 

کیلومتر 78  

:عمومیبه حمل و نقل نبود دسترسی 

)  محله 159(درصد  67 

:یمعابر بدون سیستم جمع آوري آب هاي سطح

کیلومتر 1170

:طول معابر نیاز به روشنایی
)کیلومتر23,700(درصد معابر  32  

:محلیه خدمات هفت گاننبود دسترسی مناسب به 

)محله146(درصد  62  

: برقاز و دسترسی غیررسمی به شبکه آب، گ

)پالك 72,300(درصد  15

:مساحت محالت خارج از محدوده شهر

هکتار 680بیش از 



مسائل اصلی و کلیدي محالت هدف توسعه اجتماعی کشور

وضعیت کالبدي و خدمات زیرساختی و عمرانی

مدرسه، (فضاي خدماتی  132احداث یا تکمیل 
...)کتابخانه، زمین ورزشی و 

)ازآب،برق،گ(متر شبکه زیرساختی  23804احداث 

واحد مسکونی 1283احداث و مقاوم سازي 

، آسفالت، جوي(اقدام بهسازي محیطی  377اجراي 
...)نقاشی دیواري، سطل زباله و 

متر آسفالت معابر  6700اجراي 



کشوراصلی و کلیدي محالت هدف توسعه اجتماعی مسائل 

يبیکاري، ظرفیت هاي ایجاد اشتغال و مشارکت اقتصاد

محالت کشور کلشاخص

36,4نرخساله و بیشتر 10مشارکت اقتصادي جمعیت 

32,2نسبتساله و بیشتر 10اشتغال جمعیت 

18,7نرخساله و بیشتر 10بیکاري جمعیت 

14,2سهماشتغال ناقص

56,9نرخشاخص فالکت 

10400تعدادبنگاه هاي اقتصادي شناسایی شده

1430تعدادکارگاه توانمندسازي اقتصادي

21300تعدادهاي آموزشیافراد شرکت کننده در کارگاه

790تعدادهاي ارسالی کارشناسان اقتصادينامهطرح

6700تعداداشتغال ایجاد شده 

وضع اقتصادي محالت هدف توسعه اجتماعی کل کشور



کشوراصلی و کلیدي محالت هدف توسعه اجتماعی مسائل 

يبیکاري، ظرفیت هاي ایجاد اشتغال و مشارکت اقتصاد

بضاعتبی خانوارهاي 
خانوار  160,221شامل  درصد 89 

)خانوار 22,430درصد 14: تحت پوشش(

درصد 18,7: نرخ بیکاري

درصد  36,4: اقتصادينرخ مشارکت 

درصد 56,9: شاخص فالکت 

:غیرفعالهاي اقتصادي تعداد بنگاه 

بنگاه 368 

:فعالتعداد بنگاه هاي اقتصادي 

بنگاه 3960

:شده تعداد بنگاه هاي اقتصادي شناسایی

بنگاه 10400



اصلی و کلیدي محالت هدف توسعه اجتماعی کشورمسائل 

يبیکاري، ظرفیت هاي ایجاد اشتغال و مشارکت اقتصاد

 نیازها و موانع پیش روي
بنگاه هاي اقتصادي

تعداد بنگاه  
هاي اقتصادي

5,685مجوزهاي فعالیت

4,468مکان فعالیت

5023تجهیرات فعالیت

4045نیروي کار

5,818فروش محصول

4,493تأمبن مواد اولیه

6023سرمایه در گردش

تعداد جلسات برگزارشده با گروه ها

جلسه 2158 

:  تعداد افراد گروه ها

نفر  4167

:گاه هاتعداد گروه هاي پایدار تشکیل شده از بن

گروه 431

:کارگاه هاي مهارت آموزيتعداد 

نفر 102768کارگاه با جمعیت  8564 



کشوراصلی و کلیدي محالت هدف توسعه اجتماعی مسائل 

يبیکاري، ظرفیت هاي ایجاد اشتغال و مشارکت اقتصاد

1398تا آبان  1397شده از خرداد ایجاد شغل  6700



مسائل اصلی و کلیدي محالت هدف توسعه اجتماعی کشور

کودکان بازمانده از تحصیل

.دنفر به تحصیل بازگردانده شده ان 4251: اقدامنفر  42451: تحصیلتعداد افراد بازمانده از 

عدم ثبت نام مدارس به دلیل نداشتن شناسنامه و یا کارت هویتی  

:ممانعت خانواده ها براي حضور کودکان در مدرسه به دالیل مختلف از جمله
دسترسی نامناسب -کار کودکان -هزینه تحصیل   -

مدرسه نبود مدرسه و عدم اعطاي مجوز براي تبدیل سایر بناها به
)استفاده از دارایی هاي محله براي حل مشکالت محله(



...��ی ما��م � ��دا �یاید    
  

�ی رو�م � ��دا را �ساز�م                                            


