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ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟ ّﺮﺣﻤﻦ اﻟ ّﺮﺣﯿﻢ
ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﻫﻤ ّﯿﺖ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺟﻤﻌ ّﯿﺖ در اﻗﺘﺪار ﻣﻠّﯽ؛ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻮﯾﻨﺪﮔﯽ ،ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ و ﺟﻮاﻧﯽ ﺟﻤﻌ ّﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ و
اﻣﺘﯿﺎز؛ و در ﺟﻬﺖ ﺟﱪان ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿّﺖ و ﻧﺮخ ﺑﺎروری در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻠﯽ ﺟﻤﻌﯿّﺖ اﺑﻼغ ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ
داﺷ ﻧﻘﺶ اﯾﺠﺎﺑﯽ ﻋﺎﻣﻞ ﺟﻤﻌﯿّﺖ در ﭘﯿﴩﻓﺖ ﮐﺸﻮر ،ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎی ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮای رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘ ﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺟﻤﻌ ّﯿﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﴐوری اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫ ﻫﻨﮕﯽ و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر ﺑﯿﻦ ارﮐﺎن ﻧﻈﺎم و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ذﯾﺮﺑﻂ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ،
اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺑﺎ دﻗّﺖ ،ﴎﻋﺖ و ﻗ ّﻮت ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد و ﻧﺘﺎﯾﺞ رﺻﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ ﮔﺰارش ﺷﻮد.

۱

ارﺗﻘﺎء ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ،ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ و ﺟﻮاﻧﯽ ﺟﻤﻌﯿّﺖ

راﻫﮑﺎر

اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﺑﺎروری ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ

رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ازدواج
۲

ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي ﻛﻠﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ

۳
۴

ﺗﺴﻬﯿﻞ و ﺗﺮوﯾﺞ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﺎﻧﻮاده و اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮزﻧﺪ
ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻦ ازدواج و ﺣ ﯾﺖ از زوجﻫﺎی ﺟﻮان و ﺗﻮا ﻨﺪﺳﺎزی
آﻧﺎن در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﺴﻞ ﺻﺎﻟﺢ و ﮐﺎرآﻣﺪ
اﺧﺘﺼﺎص ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻣﺎدران ﺑﻮﯾﮋه در دوره
ﺑﺎرداری و ﺷﯿﺮدﻫﯽ
ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪای ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی زاﯾ ن و درﻣﺎن ﻧﺎﺑﺎروری
ﻣﺮدان و زﻧﺎن و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺣ ﯾﺘﯽ ذیرﺑﻂ
ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺑﻨﯿﺎن و ﭘﺎﯾﺪاری ﺧﺎﻧﻮاده

آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرتﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ و ارﺗﺒﺎﻃﯽ

راﻫﮑﺎر

اﺻﻼح و ﺗﮑﻤﯿﻞ آﻣﻮزشﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ
در ﺑﺎره اﺻﺎﻟﺖ ﮐﺎﻧﻮن ﺧﺎﻧﻮاده و ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوری

ﻋﺮﺻﻪ

ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻈﺎم ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘ ﻋﯽ ،ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ
و ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺟﻬﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎروری و ﻓﺮزﻧﺪآوری

ﺗﺮوﯾﺞ و ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪﺳﺎزی ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﻼﻣﯽ -اﯾﺮاﻧﯽ
۵

اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎورهای ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارزشﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ-اﯾﺮاﻧﯽ

ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻏﺮﺑﯽ
ارﺗﻘﺎء اﻣﯿﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ

۶

ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ و ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺳﺎ ﺟﻤﻌ ّﯿﺖ
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘ ﻋﯽ،
ﺑﻮﯾﮋه اﻋﺘﯿﺎد ،ﺳﻮاﻧﺢ ،آﻟﻮدﮔﯽﻫﺎی زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﺑﯿ ریﻫﺎ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزی ﺑﺮای اﺣﱰام و ﺗﮑﺮﯾﻢ ﺳﺎﳌﻨﺪان

۷

اﯾﺠﺎد ﴍاﯾﻂ ﻻزم ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ و ﻧﮕﻬﺪاری آﻧﺎن در ﺧﺎﻧﻮاده
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺳﺎز و ﮐﺎر ﻻزم ﺑﺮای ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از
ﺗﺠﺎرب و ﺗﻮا ﻨﺪیﻫﺎی ﺳﺎﳌﻨﺪان در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ

ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزی

۸

ﺗﻮا ﻨﺪﺳﺎزی ﺟﻤﻌ ّﯿﺖ در ﺳﻦ ﮐﺎر

راﻫﮑﺎر

اﺻﻼح ،ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺳﺎزﮔﺎر ﮐﺮدن ﻧﻈﺎﻣﺎت ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و آﻣﻮزشﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ،
ﻓﻨﯽ ـ ﺣﺮﻓﻪای و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ و اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ و ﻋﻼﯾﻖ اﻓﺮاد

۹

ﺑﺎز ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﻀﺎﯾﯽ و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺟﻤﻌﯿّﺖ ،ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ زﯾﺴﺘﯽ

ﺗﺄﮐﯿﺪ

ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺘﻌﺎدل و ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﺟﻤﻌﯿّﺘﯽ

ﺣﻔﻆ و ﺟﺬب ﺟﻤﻌ ّﯿﺖ در روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزی و ﮐﻢ ﺗﺮاﮐﻢ
۱۰

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ

اﯾﺠﺎد ﻣﺮاﮐﺰ ﺟﺪﯾﺪ ﺟﻤﻌﯿّﺘﯽ ﺑﻮﯾﮋه در
ﺟﺰاﯾﺮ و ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎی ﻋ ن

راﻫﮑﺎر

۱۱

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ داﺧﻞ و ﺧﺎرج
ﻫ ﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻠﯽ ﺟﻤﻌ ّﯿﺖ

راﻫﮑﺎر

۱۲

ﺗﺸﻮﯾﻖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﺣﻀﻮر و ﴎﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاریدر ﮐﺸﻮر و
ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی آﻧﺎن

ﺣ ﯾﺖ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری
اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﺎ درآﻣﺪ ﮐﺎﻓﯽ
ﺗﺪوﯾﻦ و اﺟﺮای ﺳﺎز و ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ

ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﻫﻮﯾﺖﺑﺨﺶ ﻣﻠﯽ )اﯾﺮاﻧﯽ ،اﺳﻼﻣﯽ ،اﻧﻘﻼﺑﯽ(
۱۳
۱۴

ارﺗﻘﺎء وﻓﺎق و ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ اﺟﺘ ﻋﯽ در ﭘﻬﻨﻪ ﴎزﻣﯿﻨﯽ
ﺑﻮﯾﮋه در ﻣﯿﺎن ﻣﺮزﻧﺸﯿﻨﺎن؛ و اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر
رﺻﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺟﻤﻌ ّﯿﺘﯽ در اﺑﻌﺎد ﮐ ّﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ

اﯾﺠﺎد ﺳﺎز و ﮐﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ
راﻫﮑﺎر

ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ
اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺟﻤﻌ ّﯿﺘﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ

ﻫﺪف

اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺆﺛﺮ و ﻣﻮﻟّﺪ

