
 تَاًوٌذػاصی
التلادی   

 تَاًوٌذػاصی
 فشٌّگی

 

 هشصیدس تَػؼِ سٍػتایی ٍ هٌاعك ووتش تَػؼِ یافتِ ٍ ( سُ)ًمؾ وویتِ اهذاد اهام خویٌی

 تَاًوٌذػاصی
 اختواػی

 

 (ًیاصهٌذاى)دس هَاخِْ تا خاهؼِ ّذف  (سُ)سٍیىشدّای وویتِ اهذاد اهام خویٌی



 (سُ)گؼتشُ خغشافیایی خذهات حوایتی وویتِ اهذاد اهام خویٌی

 

سٍػتاّای وـَس تحت پَؿؾ خذهات حوایتی اهذاد لشاس داسد وِ دس ػشفلل % 90تیؾ اص 

 -خدذهات فشٌّگدی   -خذهات تْذاؿتی ٍدسهاًی-اؿتغال-...(هؼىي ٍ)ػوشاًی : ّای

ٍام ّای لدشم  -حمَلی ٍ لضایی – (اصدٍاج ٍ خْیضیِ)كیاًت اص ًْاد خاًَادُ -هـاٍسُ

 .اص ایي ًْاد خذهات دسیافت هی ًوایٌذخذهات تیوِ ّای اختواػی  -الحؼٌِ اهذادی
 

 ٍ ػـایشسٍػتا ؿٌاػایی افشاد ٍ خاًَادُ ّای الصم الحوایِ دس ؿْش، : اػاػٌاهِ اهذاد  6هادُ 1تىلیف تٌذ 



 (1396)روستایی و شهری مورد حمایت تعداد خانوار
 :تحلیل خاهؼِ هذدخَیی

 ًفش؛ دس سٍػتاّا  هی تاؿٌذ2/042/508ٍ  خاًَاس1/030/507هَسد حوایت اهذاد؛ تِ تؼذاد  خاًَاسدسكذ 50حذٍد 
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 سٍػتایی ٍ ػـایش ؿْشی



 یٍضؼیت خاًَاس ٍ ًفش هـوَل خذهات حوایتی اهذاد دس هٌاعك هحشٍم ٍ هشص

  ایي هٌاعك ؿاهل هٌاعك هحشٍم ٍ هشصی وِ داسای ضشیة هحشٍهیدت
هی تاؿٌذ وِ اعالػات آهاسی خاهؼِ ّدذف هـدوَل خدذهات    6-9

 :حوایتی ٍ تَاًوٌذ ػاصی ایي ًْاد ، تِ ؿشح ریل هی تاؿذ 
 
خاًَاس  699/256: تؼذاد خاًَاس 
2/08: تُؼذ خاًَاس 
1/457/023: ًفش 

ِ وِ هـاّذُ هی گشدد لشیة تِ   اص خوؼیت سٍػتایی  دس % 71ّواى گًَ
 .هٌاعك هحشٍم صًذگی هی ًوایٌذ



 (1396)به تفکیک جنسیت و محل زندگی  (معیشت بگیر)تعداد مددجویان
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 ؿْشی

 سٍػتایی ٍ ػـایش

 :تحلیل خاهؼِ هذدخَیی

عشح ؿْیذ ٍ هـوَلیي  ػالوٌذاىٍ هاتمی هشد وِ اوثشاً صى % 70اص هدوَع خاهؼِ ّذف سٍػتایی ٍ ػـایشی تحت پَؿؾ ایي ًْاد 
 هی تاؿٌذ سخایی



 (1396)هَسد حوایت دس ػغح وـَس (هؼیـت تگیش)تشویة ػٌی هذدخَیاى
 :تحلیل خاهؼِ هذدخَیی
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185/385 

351/016 

811/754 



 تَاًوٌذػاصی اختواػی

اسایِ خذهات تْذاؿتی 
 ٍ پیـگیشاًِ

ػاخت ػشٍیغ تْذاؿتی ٍ حوام ٍ )
 (ووه تِ تاهیي آب آؿاهیذًی تْذاؿتی

 ٍ اخشای عشح غشتالگشی
 

(4486) 

 هؼىي سٍػتایی
احذاث ؛ تْؼاصی ، )

 (تىویل ٍ تؼویشات
 

(42/658) 

تیوِ اختواػی 
 سٍػتاییاى ٍ ػـایش

 (ًفش)
 

(85/714) 

 پشداخت ٍام ّای 
 لشم الحؼٌِ واسگـایی

 
 

(104/565) 

آهَصؽ هْاست ّای 
 صًذگی ٍ ًَػشٍػاى

 (سٍػتا ٍ ؿْش)
 

(588/541) 

 اسایِ خذهات
 حمَلی ٍلضایی 

 (ولی)
 

(86/595) 

 اهٌیت غزایی
ِ وَدواى صیش )  (ػال 6تغزی

 
 

(61/352) 

هـاٍسُ ٍ ساٌّوایی 
فشدی ٍ گشٍّی 

 (ٍیظُ سٍػتایی)
 

(613/050) 

 اصدٍاج ٍ خْیضیِ
 
 

(59/479) 

فشاًـیضدسهاى 
 سٍػتاییاى

 
(808/464) 



 تَاًوٌذػاصی فشٌّگی

ُ داًؾ  خذهات خَاتگا
 آهَصی

 
 (خذهت13/521)
 (داًؾ آهَص  5/686)

ٍ عالب  داًـدَیاى 
 (تشویثی)

 

(61/281) 

داًؾ آهَصاى 
 سٍػتایی

 

(148/721) 

 اسدٍّای صیاستی
 (استؼیي-لن-هـْذ-ػتثات)

 
 

(94/922) 
 

 خذهات
 آهَصؽ خاًَادُ 

 (تشویثی)
 

(941/633) 

 واًَى فشٌّگی
 (تشویثی)

(201/538) 
 

 (خذهت ًفش)

 ػَاد آهَصی
 
 

(13/073) 

اسدٍّای صیاستی  
 ػالوٌذاى

 (ؿَق صیاست)
 

(86/831) 



 (فشكت ّای ؿغلی)تَاًوٌذػاصی التلادی 

تأهیي هٌاتغ تشای  
 عشح ّای هـاغل

 (تؼْیالت اؿتغال سٍػتایی)
 

 (عشح 70/835)

آهَصؽ ّای هْاستی 
 (فٌی ٍ حشفِ یی) 

 
 

(42/994) 

 ؿٌاػایی
اػتؼذادّای  

 خاًَاسّای سٍػتایی
 

 (ًفش 439/558)
 
 

تؼتشػاصی فشٍؽ 
هحلَالت تَلیذی  

 سٍػتایی
 

تیوِ عشح ّای 
 (تشویثی)خَدوفایی

 
(44/841) 

 ایداد هـاغل
خشد ٍ خاًگی   

 (هٌغثك تش صیؼت تَم)
 

(18/014) 

ایداد فضاّای 
 خَدوفایی سٍػتایی

 
(43/721) 

سایگاى  تؼْیالت اًـؼاب 
 تشق ؛آب؛ گاص سٍػتایی

 
 

(61/726) 
 

 الالم ضشٍسی
 (آتگشهىي؛ تخاسی،هٌثغ آب)

 
 (هَسد96/188)

 

 ِهیلیاسد هٌاتغ ػودَهی ٍ  4700+ هیلیاسد هٌاتغ تاًىی 19600)هیلیاسد سیال 24/300: (1396)هدوَع هٌاتغ تخلیق یافت
 اختلاكی اهذاد



 هؼىي سٍػتایی
هؼدىي هٌداعك   تْؼاصی ٍهماٍم ػاصی دس ساػتای ػیاػت ّای هحشٍهیت صدایی؛ احذاث ،      

 :هحشٍم،سٍػتایی ٍ هشصی الذاهات ریل اًدام ؿذُ اػت 
 
 تا اػتفادُ اص ظشفیت ّای هشدهی ٍ ًْادّا سٍػتایید تْثَد ٍضؼیت هؼىي هذدخَیاى هَسد حوایت 1

 د تْثَد ٍضؼیت التلادی، اختواػی، فشٌّگی، ٍ تْذاؿتی خاًَادُ ّای هَسد حوایت2

 اص عشیك ػاخت سٍػتایید ایداد اؿتغال تشای هذدخَیاى هَسد حوایت 3

 .ؿْشّاد تشغیة خاًَادُ تِ ػىًَت دس سٍػتاّا ٍ خلَگیشی اص هْاخشت تِ 4
 . ّوىاسی ّوِ خاًثِ تا تٌیاد هؼىي اًمالب اػالهی هغاتك تفاّن ًاهِ هَخَد -5
 .اػتفادُ اص تؼْیالت تاًىی -6
 

 ًِسیال 150/000/000:  احذاث تاتت پشداختی  تالػَمػشا 
    



 خذهات تْذاؿتی ٍ پیـگیشاًِ دس حَصُ سٍػتایی

دس ساػتای الذاهات پیـگیشاًِ ٍ كشفِ خَیی دس ّضیٌِ ّای دسهاى ودِ تخدؾ   

ػوذُ ای اص ػثذ هلشفی خاًَاس سا دس تش هی گیشد، سٍیىدشد وویتدِ اهدذاد اص    

ػٌَات گزؿتِ، اتخار ػیاػت ّایی دس ایي صهیٌِ تَدُ  وِ ایي هْدن دس حدَصُ   

ًشم افدضاسی  تا ػاخت ػشٍیغ ّای تْذاؿتی ٍ حوام ٍ دس تخؾ ػخت افضاسی 

تدا  دس خْدت استمدای ؿداخق ّدای تْذاؿدتی       گشی غشتال عشح تا اخشای 

ّوىاسّای ٍصاست تْذاؿت ؛ دسهاى ٍ آهَصؽ پضؿدىی دس هٌداعك هحدشٍم ٍ    

هشصی ٍ سٍػتایی تا هـاسوت خیشیي ٍ اػتفادُ اص ظشفیت ًْادّا ٍ دػتگاُ ّای 

 .اخشایی كَست گشفتِ اػت



 خذهات حمَلی ٍ لضایی
یىی اص هـىالتی اػت وِ هذدخَیاى سا سًح هی دّدذ  ػذم آگاّی اص حمَق لاًًَی 

تٌظدین  )لزا ایي ًْاد تِ ػٌَاى یه ساّثشد تَاًوٌذ ػاص تا اسایِ خذهات حمَلی ٍ لضایی 

ؿشوت دس وویؼیَى ّای خؼاسات، هؼاهالت ٍ -تشسػی اػتؼالهات-تشسػی ٍ تٌظین لشاسداد -الیحِ-دادخَاػت ویفشی ٍ حمَلی

 .هی ًوایذ خَد لادس تِ احماق حك ٍ حمَق هذدخَیاى سا( ٍام هحىَهیي ًیاصهٌذ 

 ًفدشی ٍودالی  3967ظشفیدت  ٍ تا تْشُ گیدشی اص   لزا واسؿٌاػاى حمَلی ایي ًْاد 

اص هددذدخَیاى هدَسد    الصم حدوایت؛ تؼٌَاى هذافغ هؼلن حمَق هحشٍهیي ًیىَواس

حوایت ٍ ػدایش افدشاد ًیاصهٌذ وِ اص تضاػت ػلوی ٍ هالی الصم تشخَسداس ًیؼدتٌذ،  

 .سا هتىفل هی گشدد



 (وَدواى ٍ هادساى تاسداس ٍ ؿیشدُ)اهٌیت تغزیِ 

ایي ًْاد تا ّوىاسی ٍصاست تْذاؿدت، دسهداى ٍ آهدَصؽ پضؿدىی تدا      
داسای هـدىل ػدَت تغزیدِ دس    ( هذدخَ ٍ غیشهذدخَ)ؿٌاػایی ًیاصهٌذاى 

گشٍُ وَدواى ٍ صًاى دس ؿثىِ گؼتشدُ سٍػتایی تحت پَؿؾ الدذام تدِ   
 1396تَصیغ ػثذ غزایی ٍ تغزیِ هٌاػة هی ًوایذ تِ عَسی وِ دس ػدال  

 :هدوَػا تِ

 وَدن 61/352تؼذاد  -1

 هادس 1600تؼذاد  -2

 .سیال ،اسایِ خذهات ًوَدُ اػت 850/000تا ػشاًِ تخلیق هاّاًِ 



 فشاًـیضدسهاى سٍػتاییاى ٍ ػـایش

ِ ای غیشهـوَل  الذاهاتایي ًْاد   :سا تشای هحشٍهاى فشاّن هی ًوایذصیش تؼْذات تیو
 
ِدسهاىای ٍ خاًثی تخلیق اػتثاس ٍیظُ خْت پشداخت ّضیٌِ ّای غیش تیو. 
ّایی وِ هشاوض دسهاًی فَق تخللی ٍ خاف داسًذایداد ًماّتگاُ دس هشاوض اػتاى. 
تؼْیل اهَس دسهاًی هحشٍهاى اص عشیك خذهات هذدواسی یا اسائِ هـاٍسُ تِ آًاى. 
ٍوویویفیاسائِ خذهات تـخیلی خْت  ٍ هشاوضدسهاًی،داسٍییٍّواٌّگی تا  تؼاهل. 
  ، خذهات تیواسػتاًی ؿاهل پشداخت فشاًـیض دسهاى تؼتشی ٍ ػشپایی ، ّضیٌِ آهثدَالًغ

 .ّای خاسج اص ؿوَل تیوِ ّضیٌِ خشاحی
آی .آس.پشداخت فشاًـیض خذهات پاساولیٌیىی، ؿاهل آصهایـگاُ، سادیَلَطی، ام(MRI) ،

ّای دٍلتی، خلَكدی  ػی تی اػىي، آًظیَگشافی، فیضیَتشاپی، سادیَتشاپی، تفاٍت تؼشفِ
ٍ. ... 



 (كیاًت اص ًْاد خاًَادُ)اصدٍاج ٍ خْیضیِ 

وویتِ اهذاد تِ تَكیِ ٍتـدَیك تضسگداى دػدت تدِ اتتىداس تؼدیاس خالدة ٍ        
ِ ای صدُ ٍ اص  ِ  اهدددش اصدٍاج ٍ   1370ػدددال خذاپؼدددٌذاً ووددده تددد

تْیِ  خْیضیِ  ًَػشٍػاى ٍ تاصُ  داهادّا سا دسػغح تؼیاس ٍػدیغ آغداص ًودَدُ    
 . اػت

ؿَد وِ عثك ؿشایظ خاف تدشای تدأهیي    ّایی گفتِ هیتِ ووه :جهیسیهكمک 
ٍ ًیاصهٌذاى غیشهَسدحوایت تِ كدَست لدَاصم   خْیضیِ دختشاى هَسد حوایت 

 .دس اختیاس آًاى  لشاس هی گیشدخاًگی 
هثلغی اػت وِ عثك ؿدشایظ هؼدیي، تدشای تدأهیي لؼدوتی اص      : هدیه ازدواج

 .ؿَد تِ آًاى پشداخت هیپؼشاى خاًَاسّای هَسد حوایت ّای اصدٍاج  ّضیٌِ
 



 ِ ِ ّایالصم دس ّای  آهَصؽاسائ  :صهیٌ
 .احىامدیٌی ٍ هؼائل  -
   .هؼائل تْذاؿتی -
 .تْذاؿت سٍاًی  -
 .ػَادآهَصی -
 .اختواػیٍ فشٌّگی  -

ًظیش  ستظ  دػتگاّْای ری الذاهات اػاػی اػت وِ تا ّوىاسی اص خولِ 
ٍ ًْضت ػَادآهَصی تِ  ِ ّای تْذاؿت ٍ دسهاى  آهَصؽ ٍ پشٍسؽ، ؿثى

ِ هی  . ؿَد اخشا گزاؿت
 

 خذهات آهَصؽ خاًَادُ



 (ؿَق صیاست)اسدٍّای صیاستی ػالوٌذاى

ایي اسدٍّا  دس ساػتای افضایؾ ًـاط هؼٌَی ٍیظُ ػالوٌذاى      
ٍ تْشُ گیشی اص فشكت هؼٌَی صیداست تدشای اًتمدال هفداّین     

 –اسصؿی تِ آًاى تشای وؼاًی وِ تا وٌَى تَفیك صیاست ػتثات 
لن ٍ اهاوي هتثشوِ سا ًذاؿتِ اًذ پدیؾ تیٌدی    -هـْذ همذع

گشدیذُ وِ ػوذتا اص هذدخَیاى هٌداعك هحدشٍم ٍ هدشصی ٍ    
 .هٌدداعك سٍػددتایی هددی تاؿددٌذ، كددَست هددی پددزیشد  

 
 

 



شػت خاًَاس،  ایي ًْاد تا تَخِ تِ تفىیه هخاعثیي خاهؼِ ّذف اػن اص صًاى ػشپ     
تشًاهِ ّای  خَاًاى دس آػتاًِ اصدٍاج، صٍج ّای خَاى، ًَخَاًاى تا اسایِ خذهات ٍ

 :فشٌّگی اص لثیل
 
 (تاتؼتاى)غٌی ػاصی اٍغات فشاغت  -1

حل  -تلوین گیشی-حل تؼاسم -لاعؼیت-ّوذلی-وٌتشل خـن)دٍسُ آهَصؽ هْاست ّای صًذگی -2
 ...(تفىش خالق ٍ-تؼاهل هَثش -هؼالِ

 واسگاُ پیـگیشی اص آػیة ّای اختواػی -3
 تشًاهِ ّای اػتمادی -4
 ...(كٌایغ دػتی ٍ-واهپیَتش-لالی تافی-والع ّای خیاعی)حشفِ آهَصی  -5

 خذهات واًَى فشٌّگی



؛ اص چشخدِ تَاًوٌذػداصی  اهذاد دستحمك التلاد هماٍهتی تَاًؼتِ تا ایداد 
ّای هْداستی ٍ   آهَصؽدسٍى خاًَادُ ّای سٍػتایی ٍ ؿٌاػایی اػتؼذاد 

تشای ( كٌذٍق لشم الحؼٌِ اهذاد ٍالیت -تاًه ّا )ٍ تؼْیالتتأهیي هٌاتغ 
لالی تافی ،  وـاٍسصی، داهپشٍسیدسعشح ّای ایداد هـاغل خشد ٍخاًگی 

ٍ هـاغل خدذهاتی ایفدای ًمدؾ    ؿیالت ٍ پشٍسؽ آتضیاى ، كٌایغ دػتیٍ
 .ًوایددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددذ

اص هضیت ّای هـاغل ایدادی تَػظ وویتِ اهدذاد؛ پدایؾ ٍ پایذاسػداصی    
هـاغل سٍػتایی اص عشیك ًظاست هؼتوش ٍ ایداد تؼتشّای ػشضِ ٍ فدشٍؽ  

تِ لشیة 1396هحلَالت تَلیذی هذدخَیاى هی تاؿذ تِ عَسی وِ دس ػال 
اص خاًَاسّای هذدخَیاى سٍػتایی خَداتىدا ؿدذُ ٍ اص    48/253تؼذاد 

 .چتشحوایتی خاسج ؿذُ اًذ

 چشخِ تَاًوٌذػاصی التلادی



 شبکه های عصبی

 و صلی اهلل
 محمدوآل علی محمد  


