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 :آیین نامه شورای ملی سالمندان جمهوری اسالمی ایران -الف 
( قان ن برنامه سووو   391)( ماده( بند )الف5نامه اجرايي جزء )آيينبا تصووو ي  3131فروردين ماه هيأت وزيران در 

مقرر كرد به منظ ر ساماندهي سالمت و رفاه سالمندان، ش رای ملي سالمندان كش ر به رياست وزارت تعاون،     ت سعه  

 :گرديدكار و رفاه اجتماعي و دبيری رئيس سازمان بهزيستي كش ر و با حض ر اعضای ذيل تشکيل 

 ویوزير بهداشت يا يکي از معاونان  .3

 وین وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي يا يکي از معاونا .1

 ویو شهرسازی يا يکي از معاونان  راهوزير  .1

 ویو دارايي يا يکي از معاونان  یاقتصادام ر وزير  .4

 ویوزير آم زش و پرورش يا يکي از معاونان  .5

 ویوزير كش ر يا يکي از معاونان  .6

 ویوزير جهاد كشاورزی يا يکي از معاونان  .7

 ویوزير صنعت، معدن و تجارت يا يکي از معاونان  .3

 ویش و ج انان يا يکي از معاونان وزير ورز .9

 ویيا يکي از معاونان  كش ر برنامه و ب دجهرئيس سازمان  .31

 رئيس صدا و سيمای جمه ری اسالمي ايران  .33

  )ره(سرپرست كميته امداد اما  خميني .31

 رئيس سازمان تأمين اجتماعي  .31

 رئيس سازمان بازنشستگي كش ری .34

 مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي نيروهای مسلح  .35

 متخصصين دانشگاهي .36

 

 کشور: ملی سالمندانشورای  مأموریت دبیرخانه -ب
ستقالل فردی، كرامت و منزلت            ستای حفظ ا سالمندان در را سازی  ضای الز  جهت ت انمند ش را ايجاد ف مأم ريت 

        كشوو ر با بسوويز سووازمان های مرد  نهاد و  ملي سووالمندان شوو رای ايشووان در خان اده و جامعه مي باشوود. دبيرخانه

دستگاه های عض  در امر خدمات رساني به سالمندان مي ك شد با سياستگذاری و ايجاد سيستم يکپارچه و منسجم،    

خدمات جامع سالمندی را در كش ر گسترش و تسری دهد و از اين طريق به افزايش سطح كيفيت زندگي سالمندان 

 جايگاه اجتماعي ايشان كمک نمايد.و رعايت تکريم و 

  :کشور ملی سالمندانف شورای یوظا -ج
 كش رسياست گذاری در جهت تأمين سالمت و رفاه سالمندان  –الف 

 در دستگاه های اجراييتص ي  برنامه های مرب ط به سالمندان  –ب 

 هماهنگي بين دستگاه های اجرايي برای ساماندهي ام ر سالمندان و اجرای برنامه های مص ب ش را –پ 

 آئين نامه داخلي ش رای مزب ر در اولين جلسه ش را به تص ي  خ اهد رسيد.  – 1تبصره

 خ اهد گرديد. كش ر تشکيلبهزيستي  در محلسالمندان  مليخانه ش رای دبير – 2تبصره
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  :کشور سالمندان ملیانه شورای دبیرخوظایف  -د
 سياست ها و برنامه های مرتبط با سالمت و رفاه سالمندان  تدوين –الف 

 تعيين دست ر جلسات ش را و برگزاری جلسات و دع ت از اعضا  –ب 

 پيگيری اجرای تصميمات ش را و دريافت گزارش عملکرد از دستگاه های ذيربط  –پ 

 تهيه گزارش پيشرفت برنامه ها و تخلفات دستگاه ها از اجرای تصميمات  –ت 

 تهيه بانک اطالعات سالمندان كش ر با همکاری دستگاه های ذيربط  –ث 
 

 کشور: سالمندانفعالیت های دبیرخانه شورای ملی  -هـ

 ابالغ رسمی سند ملی سالمندی کشور:تدوین و ـ 1

 جمعيت سالخ ردگي  از ناشي  های فرصت  و ها چالش به هماهنگ پاسخ  هدف با ايران سالمندان  ملي سند  اولين

سيدن  برای ايران، ستگذاری    هدايت برای چارچ بي بعن ان و نتيجه بهترين به ر  های فعاليت و ها برنامه ها، سيا

 .است شده تدوين كش ر سالمندان ام ر در آينده

تدوين برنامه عملياتي تحقق سووند ملي سووالمندی و اختصووا  رديف ب دجه ای مسووتقل برای تحقق آن در ب دجه  

3199  

 تدوين آيين نامه داخلي ش رای ملي سالمندان كش ر و تشکيل كارگروه های تخصصي ح زه سالمندی 
 

 ه عملیاتی سند ملی سالمندان کشور:تشکیل کمیته تدوین برنامـ 2
مبني بر انتخاب رئيس  3197صوودور ابالهيه از سوو ی وزير محتر  تعاون، كار و رفاه اجتماعي در سووال   با عنايت به

ش ر و            سالمندان ك سند ملي  ش ر به عن ان رئيس كميته تدوين برنامه عملياتي  سالمندان ك ش رای ملي  دبيرخانه 

ش رای عالي رفاه      سالمندان ذيل  شکيل كميته رفاه  سازما      ،ت سه  ص به جل سال  پيرو م  3195ن برنامه و ب دجه در 

دبيرخانه شووو را با همکاری دفتر حمايت های اجتماعي و ت انمندسوووازی وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اقدا  به 

سالمندی           سازمان های مرد  نهاد فعال در ح زه  ش را و  سات با حض ر نماينده كليه دستگاه های عض   برگزاری جل

 نم د. 
 

 : ورای ملی سالمندان کشوربرگزاری جلسات شـ 3
ساس آئين نامه اجرايي جزء   سالمي ايران وظيفه خطير      391بند الف ماده  5بر ا قان ن برنامه س   ت سعه جمه ری ا

ساماندهي ام ر مرتبط با سالمت و رفاه سالمندان به ش رای ملي سالمندان با دبيری سازمان بهزيستي كش ر واگذار          

سن ات اخير با  ش رای       گرديده كه در  صتي مغتنم در اختيار دبيرخانه  شکيل وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي فر ت

سي به اهداف خ د       ستر ست كه با ت جه به ظرفيت های متن ع و كارآمد وزارتخانه در، روند د ف ق الذكر قرار گرفته ا

 را تسريع نمايد. 
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 جلسات شورای ساماندهی امور سالمندان استان: ـ3ـ1

و بسترسازی سياست ها و برنامه های استان ها در قال  تشکيل ش رای ساماندهي ام ر سالمندان و سه          ساختاردهي  

ي و پژوهشي( در ذيل ش رای شاهي و حق قي و ام ر فرهنگي، آم زكميته تخصصي )ام ر سالمت و بيمه ای و ام ر رف

 استاني

ي، اجتماعي و مق له های مرتبط با سوووالمت       با تأكيد بر ايجاد هماهنگي بيشوووتر در فعاليت ها و طرا های رفاه            

     شوو رای ملي سووالمندان شوو رای سوواماندهي ام ر سووالمندان  3134سووالمندان و بر اسوواس آئين نامه مصوو ب سووال 

استان ها به رياست استاندار و دبيری مدير كل بهزيستي استان و عض يت تعدادی از مديران و روسای سازمان های          

شته بح ل و ق ه         مرب طه م رد انتظار مي سال های گذ سالمندان در  ش رای ملي  شد كه با پيگيری های دبيرخانه  با

 استان كش ر با حض ر استاندار محتر  و دستگاه های ذيربط جلسات ش رای استان ها برگزار گرديد. 13الهي در 

 

 اهداف: 

 حفظ كرامت و تکريم منزلت سالمندان در جامعه؛ -

 در كان ن خان اده؛ايجاد شرايط حض ر سالمندان  -

 آم زش سالمندی سالم و نح ه پيشگيری از بيماری ها و نات اني های دوران سالمندی؛ -

 سالمندان و شناخت اول يت ها؛ ت سعه تحقيقات كابردی در م رد نيازهای -

 ادها  برنامه های مرتبط با سالمت سالمندان در برنامه های ت سعه منطقه ای؛ -

 درماني، اجتماعي و مراقبتي سالمندان؛ارتقاء وضعيت بيمه های  -

 مناس  سازی معابر و اماكن عم مي جهت سه لت تردد و دسترسي سالمندان؛ -

 ايجاد تسهيالت ويژه جهت سالمندان در دستگاه های دولتي؛ -

 ت جه به بهداشت و ط  پيشگيری در سالمندان و ارائه خدمات درمان به هنگا ؛ -

 از سالمندان در منزل؛آم زش جامعه در م رد نح ه مراقبت  -

 ارتقاء شاخص های مراقبت از سالمندان در مراكز ت انبخشي. -

 

 کمیته های تخصصی:ـ 3ـ2

شکيل              ص بات خ د نيازمند ت سي و تخصصي م شنا ستان ها جهت انجا  مباحث كار سالمندان ا ش رای       دبيرخانه 

 كميته های تخصصي با حض ر نمايندگان دستگاه های عض  ش را مي باشد.

 كميته تخصصي ام ر سالمت و بيمه ای سالمندان؛  -

 كميته تخصصي ام ر رفاهي و حق قي سالمندان؛ -

 كميته تخصصي ام ر فرهنگي، آم زش و پژوهش. -

 

 :طرح توانمندسازی زنان سالمند به منظور بهبود کیفیت زندگی در دوران سالمندیـ 4
ازی ت انمندسار باال به كمک سازمان های مرتبط و تأمين حمايت های سالمتي اجتماعي در گروه های در معرض خط

 زنان سالمند به منظ ر بهب د كيفيت زندگي در دوران سالمندی
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 اهداف کیفی: 

ارتقای كيفيت خدمات ارائه شده به سالمندان در ح زه های مختلف از جمله سالمت جسمي و ت انبخشي،  -

 سالمت رواني و معن ی؛ 

 تعامل عاطفي و رواني سالمندان با خان اده و جامعه؛زمينه تکريم جايگاه سالمندان و فراهم نم دن  -

 در عرصه مراقبت و ت انمندسازی سالمندان؛سالمندان ايجاد فضای مناس  برای حض ر و مشاركت خان اده های  -

 طر در سالمندان؛اجتماعي و ترويز روحيه شادی و انبساط خاش ر فراهم سازی زمينه های نشاط و -

 برنامه ريزی برای گذراندن اوقات فراهت سالمندان و خارج نم دن آنان از انزوای اجتماعي؛ -

اتخاذ رويکرد جامع در ت سعه اجتماعات محلي با خلق فضای تعامل برای سالمندان و ايجاد محيط های دوستدار   -

 سالمند.

 

 اهداف کمی:

 محله از استان های تحت پ شش( 51استان كش ر ) 31مند در زن سال 45111تحت پ شش قرار گرفتن حداقل 
 

 و جریان سازی در کشور( دوینطرح های برتر )تـ 5

 طرح ایجاد محیط دوستدار سالمند: ـ5ـ1

آشناسازی دستگاه های مرتبط با اص ل و چارچ ب ايجاد محيط های دوستدار سالمند و آهاز فرايند انجا  پايل ت 

 آن در شهر اصفهان

 رايز       امروزه مفاهيمي چ ن عدالت مح ری، ت سعه همه جانبه، برابری فرصت ها و برخ رداری از جامعه سالم،

 ترين مفاهيمي هستند كه در مباني عل   اجتماعي و ادبيات رسانه ای به گ نه ای چشمگير با آن ها م اجهيم. 

 جمعيت فعلي كش ر ما را افراد سالمند درصد از 1/9د حاكي از آن است كه حدو3195سال آمارهای رسمي 

اني ر ايجاب مي كند كه مباقشا بينانه نسبت به وضعيت زندگي و ن ع ارتباطات اين تشکيل مي دهند. نگاهي واقع

 فرصت ها و عدالت اجتماعي را درخص   آنان همچ ن ساير آحاد جامعه مد نظر قرار دهيم. تحقق 

ظرف چند دهه اخير تح الت چشمگيری را به لحاظ رشد جمعيت و  جامعه ما همچ ن بسياری از ج امع دنيا

تغيير ساختارهای اجتماعي، سياسي، علمي و فرهنگي تجربه نم ده است. بي ترديد بهره مندی از آثار و نتايز اين 

 ع قتح الت زماني ميسر خ اهد ب د كه در تمامي بخش های كش ر، دگرگ ني های متناس  با نيازهای روز جامعه به و

 اختس به ويژه سالخ ردگان حاكي از آن است كه زير و نات ان بپي ندد. اما نگاهي اجمالي به وضعيت افراد آسي  پذير

مين اجتماعي و بهداشت أهای م ج د در كش ر به لحاظ ارائه خدمات شهری، بهره مندی از امکانات علمي و فرهنگي، ت

له حاضر اين است كه چرا در جامعه ما ت سعه أال يا مسؤي باشد. اما سعم مي، به هيچ وجه پاسخگ ی نياز اين افراد نم

ته له در يک حقيقت نهفأ؟ پاسخ به اين مسنداردوالن قرار ؤامکانات برای افراد سالمند چنان كه بايد، در مدار ت جه مس

، تا يت خدمات م ج داست و آن اين كه نيازسنجي و انجا  مطالعات ميداني و بررسي های ت صيفي برای ارزيابي كيف

نيازسنجي و بررسي وضعيت فعلي ارائه خدمات به سالمندان، تنها . به حال در دست ر كار مت ليان امر قرار نگرفته است

له حاضر پاسخ مي دهد. پر واضح است كه بسياری از شهرهای كش ر ما حتي از كمترين امکانات نيز أبه بخشي از مس

برخ ردار نيستند و سطح خدمات م ج د نيز با معيارهای  ی معل ليت و سالمندانافراد دارابرای استفاده مطل ب 

 جهاني، فاصله بسيار دارد. 
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 : اهداف کلی

جل  ت جه سياستگذاران خرد و كالن جامعه و مديران سط ا مختلف اجرايي نسبت به مسائل و مشکالت افراد  -

  .و ايجاد بسترهای فرهنگي الز  در اين زمينه سالمند

مين عدالت اجتماعي و تحقق خ استه های گروه های مختلف أبسترسازی جهت آهاز حركت هايي در راستای ت -

  .ن و پايگاه اجتماعي آنان در سطح جامعهأو درنتيجه تق يت ش دارای نياز های ويژه

ه عرص    تر سالمندان در  تق يت ارتباط های بين نسلي از طريق فراهم سازی تمهيدات الز  جهت حض ر فعال -

  .های مختلف و به ويژه گ شزد نم دن كرامت انساني آنان به نسل های بعدی

 عدادهااستشک فايي مين رضايت خاطر و افزايش اميد به زندگي در سالخ ردگان با ايجاد شرايط مناس  جهت أت -

  .عالئق آنان و

ر ح زه های مختلف علمي، د سالمند كمک به ت سعه همه جانبه كش ر از طريق گسترش مشاركت فعال افراد -

  .فرهنگي، اقتصادی و سياسي

-  

 :(CDDمحور ) )محله( توسعه مبتنی بر اجتماع ـ5ـ2

روش های تشکيل، عض گيری و برگزاری جلسات گروهي، اص ل سالمندی فعال همراه سالمتي، چارچ ب حفظ و 

ارتقاء سالمت و مراقبت از سالمندان، تاب آوری و محيط دوستدار سالمند، اص ل دستيابي به حق ق اجتماعي، مهارت 

، روش CDDو ايجاد تثبيت در برنامه  های الز  برای تسهيلگری هدايت گروه های مردمي، روش های ب مي سازی

های مديريت مالي و مستندسازی گروه های مردمي، روش ها و شاخص های پايش و ارزيابي عملکرد گروه های 

مردمي و محله مح ر، بازديد ميداني از عمليات اجرايي گروه های محله ای و روش های ت انمندسازی و ت سعه جامعه 

 ا مي باشد. مح ر برخي از عناوين اين طر

بر اساس دستاوردهای بدست آمده در ط ل زماني بيش ازيک دهه اجرای م فقيت آميز اين برنامه ها در ج امع محلي 

و روستايي كش ر ويتنا ، اين آم زش ها مي ت انند برای اجرای برنامه های مشابه در كش ر عزيزمان به ويژه در مناطق 

از منابع محلي و فقرزدايي و ايجاد اشتغال، با امکان ارزيابي نتايز، م رد استفاده روستايي و محرو  با تأكيد بر استفاده 

 قرار گرفته و گامي مؤثر در راستای استقالل و ت سعه محلي باشد. 

تجميع كليه خدمات قابل ارائه در يک سازمان مرد  نهاد و واگذاری ام ر به خ د مرد  است. در اين  CDDهدف از 

طرا م ض ع قابل طرا؛ سرعت بخشيدن به ام ر سالمندان، پيشگيری و مداخله به م قع خيرين جهت رفع مشکالت 

سترسي پيدا كرد و محروميت ها كاهش سالمندان مي باشد. با اجرای اين طرا مي ت ان به يک جامعه پ يا و شاداب د

سازمان های مرد  نهاد به      داده مي ش د. مهمترين نکته اجرای اين طرا آم زش روش های دقيق گزارش دهي 

 سازمان های دولتي باالدستي مي باشد. 
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 :طرح تأسیس و توانمندسازی بنیادهای فرزانگان ـ5ـ3

در ح زه سالمندی در قال  بنيادهای فرزانگان در  الگ سازی و ت انمندسازی تشکل های مردمي

 (كليه استان های كش ر )از شروع تا گسترش كش ری

جربه ت انب هي از وج د جايي كه با ،انساني است بلندای زندگي هر پ يايي و، لمندی دوره كمالسا

 ان تمي  ،ميان خ د باور كنند ررا دت انمندی سالمندان نگريست. اگرخان اده ها فردا  امروز، مي ت ان به گذشته،ها 

ن انجا  داد. از جمله ااز سال ها تجربه ای كه آنان دارند؛ برنامه ريزی های مناس  و مبتني بر واقعيت زندگي ش

 نيازهای سالمندان كه بايد م رد ت جه خان اده ها قرار گيرد استفاده از اين ت ان و تجربه است. 

ش رای ملي سالمندان كش ر به عن ان هماهنگ كننده اصلي كليه سياست ها و با ت جه به تبيين جايگاه دبيرخانه 

برنامه های مرتبط با اعتالی همه جانبه ی سالمندان كش ر، )از س ی سازمان مديريت و برنامه ريزی كش ر(؛ در 

ياستگذاری ن سحلقه ی ارتباطي بي"راستای سياستگذاری های دبيرخانه ش رای ملي سالمندان كش ر؛ بنياد فرزانگان 

مي باشد كه در اين راستا با جذب منابع م رد نياز جهت  "ح زه ی سالمندی در كش ر و جامعه هدف سالمندی

كليه سازمان های مرد  نهاد و جهت نيل  -خدمت رساني به سالمندان و بهره مندی از امکانات دستگاه های مختلف 

مي دارد و ت سط خ د سالمندان در جهت شناسايي و رفع به اهداف سند ملي تدوين شده سالمندی كش ر گا  بر 

 م انع و چالش ها و ارتقاء همه جانبه جمعيت سالمند راه اندازی مي ش د.

 

 هدف کلی: 

ستای             سالمندی، در را ش ر و جامعه هدف  سالمندی در ك ستگذاری ح زه ی  سيا ايجاد حلقه ی ارتباطي بين 

 اهداف سند ملي سالمندی كش ر

 

 اهداف جزیی:
 تکريم جايگاه سالمندان؛ 

 استفاده از تجارب علمي و عملي سالمندان در جهت ارتقای جايگاه وضعيت عم مي جامعه؛ 

  تبيين چارچ ب های حق قي و مسئ ليت های مدني مرتبط با ام ر سالمندان و ارائه خدمات مرتبط؛ 

           سالمندان از سعه ای  صادی و ت  شاركت های اجتماعي، فرهنگي، اقت ش يق م سهيل تعامل همه  ت طريق ت

 جانبه ی آنان با خان اده و جامعه محلي؛

  ترويز و تسووهيل دسووتيابي به ابعاد سووالمندی فعال و م فتق با تأكيد بر ارتقاء سووالمت رواني و حفظ ديدگاه

 سالمندی مثبت؛

 جانبه    برای ارتقاء همه  …استانداردسازی خ دمراقبتي و نح ه ی ارائه خدمات در منزل از س ی خان اده و

 ی سالمندی در هر طيفي از سالمت؛

     سترها از طريق آم زش و سالمند به لحاظ ه يت فرهنگي و تق يت ب تبيين و تعريف جايگاه و منزلت واقعي 

 خدمات مرتبط؛

 برنامه ريزی برای گذراندن اوقات فراهت سالمندان؛ 
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 ند در مديريت ام ر منزل، ام ر اقتصادی، تأمين امنيت برنامه های اجتماع و محله مح ر ت انمندسازی سالم

 و ايمني همه جانبه؛

 ايجاد محيط های دوستدار سالمند، ارتقاء سطح آگاهي، دانش و مهارت های سالمند مبتني بر نيازها؛ 

  اجتماعي؛ ام ر سالمندان در اجتماعي مشاركت روزافزون ميزان افزايش 

 آنها سالمت ارتقای جهت در كش ر در اكن ن هم كه هايي فعاليت و خدمات زمينه در سالمندان سازی آگاه 

 هستند؛ در دسترس

 افسردگي و تنهايي اجتماعي، انزوای خطر معرض در كه سالمنداني ايجاد منابع مناسبي در جامعه برای ارجاع 

 هستند؛

 و سالمند افراد ساير با دوستانه ارتباط برقراری بشردوستانه، و اجتماعي های فعاليت ايجاد زمينه ی ادامه 

 سالمندان؛ رواني رضايت ها جهت تضمين آن با اوقات صرف

 آم زش روش های سبک زندگي سالم؛ خ د مراقبتي و پيشگيری طريق از سالمندان سالمت ارتقای و حفظ 

 نات اني سالمندان؛ ابعاد و درمان ها، بيماری بروز از

 مذهبي، شركت در ت رهای زيارتي و سياحتي  های فعاليت اجتماعي، افزايش گروهي های فعاليت افزايش

 سالمندان؛

 هستند. چه در قال   مناس  و فعال جسماني نظر از كه سالمنداني مجدد كارگيری ايجاد زمينه ای برای به

 اشتغال پاره وقت، تما  وقت يا فعاليت های داوطلبانه؛

شده است و تاكن ن ثمرات خ بي به همراه داشته اين طرا طي پنز سال گذشته در تعدادی از استان ها فعال 

 است.

 متنوع گسترده ای که در بنیادهای مذکور عرضه می شوند شامل موارد زیر می باشد:  خدمات

 خدمات ح زه فرهنگي؛ 

 خدمات ح زه ورزشي؛ 

 خدمات ح زه سالمت؛ 

 خدمات ح زه پيشگيری؛ 

 خدمات ح زه آم زشي؛ 

 خدمات ح زه پژوهشي؛ 

  مذهبي؛خدمات ح زه 

 خدمات ح زه زيارتي و سياحتي؛ 

 خدمات ح زه هنری؛ 

 خدمات ح زه اشتغال و كارآفريني؛ 

 خدمات ح زه تفريحي؛ 

 خدمات ح زه اجتماع مح ر؛ 

 خدمات ح زه مشاركتي؛ 

 خدمات ح زه حق قي و ق انين؛ 

 خدمات ح زه مشاوره ای؛ 
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 خدمات خالقانه؛ 

 خدمات ح زه محله مح ر؛ 

 آگاه سازی خدمات ح زه اطالع رساني و 

 خدمات ح زه مداخله در بحران؛ 

 خدمات ح زه محيط دوستدار سالمند؛ 

 .خدمات ح زه ت انمندسازی 

 

 :مطالعه پیمایش ملی سالمندان ایرانـ 6
های حمايتي، مراقبتي و سالمت معم الً بيانگر كمب د اطالعات دقيق علمي كافي در سطح مشکالت بر سر سياست

مطالعه ی ملي سالمندان ايراني، در زمان دقيقي كه به "ش د. لذا سالمند جامعه ميملي در زمينه وضعيت افراد 

بط با های مرتاطالعات ناشي از آن نياز ب ده، مشغ ل به كار شده و اطالعات بسيار مرتبطي را در زمينه بهب د سياست

ف اصلي اين مطالعه درک دقيق و مراقبت و سالمت افراد سالمند جامعه مبتني بر ش اهد ارائه خ اهد كرد، زيرا هد

تحليل وضعيت م ج د سالمندان كش د و نح ه تأثير آن بر افراد سالمند كش رمان مي باشد. يافته های اين مطالعه 

جمع آوری خ اهد شد مي ت اند به درک فرآيند سالمندی در محيط فرهنگي اجتماعي متفاوت  كه در ف اصل منظمي

طريق اطالعات بسيار ارزشمندی برای مديران، سياستگزاران، پژوهشگران جهت  و خا  كش ر منجر ش د و از اين

 برنامه ريزی و سياستگزاری دقيق و مبتني بر ش اهد فراهم آورد.

 

 هدف کلی:

های ديناميک فرآيند پيچيده و چند بعدی بررسي ويژگي "پيمايشي سالمندان ايراني یمطالعه "هدف اصلي 

 ایرشتهسالمندی است. به عبارت ديگر در اين مطالعه با استفاده از يک رويکرد بين)جسمي، رواني، اجتماعي( 

ان ايراني و نح ه ی فرآيند داجتماعي، اقتصادی، رواني و جسمي يک تص ير كلي و كامل از وضعيت م ج د سالمن

ه تن ع جغرافيايي، سالمندی در سطز فردی و اجتماعي و ع امل مرتبط با آن در سطح ملي و منطقه ای با ت جه ب

 فرهنگي و ق ميتي فراهم آورد. 

 

 اهداف اختصاصی:

 تی:های جمعیّـ سنجش و مطالعه ویژگی 1

 سن و جنس؛ -

 وضعيت تأهل؛ -

 وضعيت مهاجرت: محل ت لد، محل سک نت؛ -

 س اد و تحصيالت؛ -

 ترتيبات زندگي؛ -

 نسلي آنها با والدين؛تعداد فرزندان و روابط بين -

 تحصيالت، وضعيت فعاليت و اشتغال فرزندان و تعداد ن ه ها و سن و جنس آنها.سن، جنس، س اد و  -
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 سنجش و مطالعه وضعیت سالمت و بهروزی اجتماعی: - 2

 شبکه اجتماعي؛ -

 استفاده ار كامپي تر و اينترنت؛ -

 حمايت اجتماعي؛ -

 های روزمره؛فعاليت -

 انتظارات؛ -

 محروميت اجتماعي؛ -

 رضايت از زندگي؛ -

 كيفيت زندگي؛ -

 اركت اجتماعي؛مش -

 ؛رسمي مراقبت رسمي و هير -

 ؛نابرابری اجتماعي -

 سرمايه اجتماعي. -

 سنجش و مطالعه وضعیت اقتصادی:  - 3

 وضعيت اشتغال در گذشته و حال حاضر؛ -

 وضعيت بيمه؛ -

 ها.ها، داراييميزان و منابع درآمد: مستمری و بازنشستگي، حمايت اجتماعي، درآمد خان ار، هزينه -

 مطالعه وضعیت عملکرد و سالمت جسمانی و ناتوانی:سنجش و  -4

 از ديدگاه فرد سالمند؛ عم مي سالمت كلي و -

 وضعيت شناختي؛ -

 های مزمن؛بيماری -

 وضعيت بينايي و شن ايي؛ -

 وج د بيماری يا عالمت باليني خا ؛ -

 فعاليت های روزمره زندگي؛ -

 .سق ط و آسي ، درد و ناراحت -

 انی:سنجش و مطالعه وضعیت سالمت رو -5

 ؛مشکالت استرسي -

 و احساسي؛ های شخصيتي ويژگي -

 افسردگي و اضطراب؛ -

 احساس تنهايي. -

 سنجش و مطالعه سبک زندگی و رفتارهای سالمندان: -6

 وضعيت تغذيه؛ -

 تحرک و فعاليت فيزيکي؛ -

 مصرف الکل، دخانيات و م اد مخدر. -
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 ی استفاده و کاربرد نتایج:هانهیزم

سطح ملي و استاني با قابليت تعميم به تن ع جغرافيايي و فرهنگي در م رد فراهم آوردن اطالعات دقيق در  -

وضعيت م ج د جسمي، رواني، اجتماعي سالمندان ايراني و روند فرآيند سالمندی جهت مديران، سياستگزاران، 

 برنامه ريزان ح زه رفاهي و سالمت سالمندان ايراني.

اجتماعي، رواني و جسمي سالمندان و رسيدن به سالمندی برنامه ريزی جهت به حداقل رساندن افت عملکرد  -

 سالم و سالمندی م فق و سالمندی فعال.

فراهم آوردن اطالعات دقيق در م رد وضعيت م ج د جسمي، رواني، اجتماعي سالمندان ايراني و روند فرآيند  -

 سالمندی جهت مراكز تحقيقاتي، دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي.

 ت دقيق جهت تدوين و مانيت رينگ و بازبيني سند ملي سالمندان ايران.فراهم كردن اطالعا -

 تعيين دقيق اول يت های عملياتي و تحقيقاتي در م رد سالمندان ايراني. -

 

 :همکاری با صندوق جمعیت ملل متحدپنج ساله و سالیانه تفاهم نامه ـ 7
گسترش  هدف با و كش ر آينده و امروز سالمندان وضعيت ارتقای راستای در كش ر سالمندان ملي ش رای دبيرخانه

و  ها برنامه مداو  رصد همچنين و سالمندی ح زه ش اهد در و نتيجه بر مبتني گذاری سياست ترويجي، های برنامه

ملل از سال  سازمان جمعيت صندوق با را مشتركي عمل برنامه و نامه تفاهم سالمندان، ام ر به مرب ط های فعاليت

 است. نم ده منعقد كن نتا  1134

 

 اهداف تفاهم نامه:

ت ليد داده های مرتبط با سالمندان در ابعاد اقتصادی اجتماعي و سالمت در جهت فراهم شدن ش اهد علمي منظ ر 

 سياستگذاری كه با دو معيار ذيل سنجش مي گردند:

 گزارشات م ثق.و تعداد و حجم اطالعات، برنامه ها و راهبردهای حاصل از اطالعات در قال  3

 تقای ت انمندی و منزلت سالمندان.و حمايت فني از هر برنامه ار1
 

 شاخص دیده بان سالمندی در ایران: طرح امکان سنجی ـ7ـ1

، HelpAge Internationalالمللي هيردولتي ت سط سازمان بين 1131بان سالمندی در سال شاخص ديده

شاخص معط ف به سه هدف اصلي است: اول، سنجش و ارتقای كيفيت زندگي اندازی و ت سعه اين اندازی شد. راهراه

های سالخ ردگي جمعيت های راهبردی به چالشزيستي سالمندان؛ دو ، برجسته كردن نقاط ق ت و ضعف پاسخو به

 كنندهيهای الز  برای ارائه ش اهد پشتيباندر سراسر دنيا؛ و باالخره س  ، تش يق به ت ليد و استفاده از داده

 سياستگذاری در م رد سالمندان.

 

 :هدف کلی

 ت سعه و كاربرد شاخص هايي كه به پايش درصد وضعيت سالمندان كش ر كمک كند.
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 :اهداف اختصاصی

امکان سنجي تدوين و تهيه شاخص ديده بان سالمندی اهداف كلي ذيل را دنبال مي  با ت جه به م ارد ذكر شده

 كند: 

 پشت انه نظری شاخص ديده بان سالمندی؛بررسي تحليلي و  -

بررسي ميزان تطابق شاخص ديده بان سالمندی با زمينه های اجتماعي، اقتصادی و فرهنگي ايران و اهداف  -

 پايش؛

بررسي و دقت پايش وضعيت سالمندان با تمركز بر مفه   رفاه چند وجهي شامل، رفاه مالي، سالمت،  -

 درساز سالمندان بر اساس زمينه های اجتماعي/اقتصادی و فرهنگي ايران؛ت انايي/قابليت، ايجاد محيط های قا

 سالمندی؛ شاخص ديده بان برای الز  امکان سنجي ت ليد و جمع آوری اطالعات و داده های -

 ارائه پيشنهادات كاربردی و عملي؛ -

 

 :در سطح ملی و اعالم رتبه ایران تهیه و تدوین شاخص جهانی دیده بان سالمندی

با ت جه به تغييرات جمعيتي ذكر شده، دبيرخانه ش رای ملي سالمندان كش ر در راستای ارتقای وضعيت سالمندان 

رفاهي با  -امروز و آينده كش ر و با هدف گسترش ش اهد برای حمايت از برنامه های ملي، سياست های اجتماعي 

سالمندان كش ر، تفاهم نامه و برنامه عمل  مح ريت برنامه ريزی برای سالمندان و همچنين رصد مداو  وضعيت

منعقد نم ده است. در اين راستا و به منظ ر  3195-3196مشتركي را با صندوق جمعيت سازمان ملل در سال 

سالمندی با حمايت صندوق  بان اهداف برنامه، دبيرخانه تصميم به تهيه و تدوين شاخص جهاني ديده دستيابي به

 HelpAgeره گيری از مشاوران سازمان بين المللي كمک رسان سالمندان )جمعيت ملل متحد، و با به

International ،گرفته است. هدف اصلي از اين بررسي، محاسبه و تدوين شاخص جهاني ديده بان سالمندی )

 مقايسه وضعيت آنان با ساير كش رها و تعيين رتبه ايران در سطح بين المللي مي باشد. 

 اعال  گرديد. 75ميالدی در جمع ساير كش رهای جهان  1135جا  شده رتبه ايران در سال بعد از بررسي های ان

 

 :اهداف

 تدوين شاخص جهاني ديده بان سالمندی اهداف كلي ذيل را دنبال مي كند:  با ت جه به م ارد ذكر شده تهيه و

 (؛GAWIمحاسبه شاخص جهاني ديده بان سالمندی ) -

 جهاني ديده بان سالمندی در قال  يک مقاله فارسي و انگليسي؛تهيه و تدوين گزارش شاخص  -

 در سطح بين المللي. تعيين رتبه ايران -

-  

 طرح تحلیل ذینفعان: ـ7ـ2

اين طرا را عملياتي نم ده و  3194دبيرخانه ش رای ملي سالمندان كش ر با همکاری دانشگاه تهران در سال 

ر راستای ت انمندسازی و مديريت يکپارچه ح زه سالمندان مي دستاورد اجرای اين طرا كتاب تحليل ذينفعان د

 باشد. 
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 :هدف کلی

با انجا  مطالعه كيفي و كمي در سطح سازمان های دولتي و هيردولتي اصلي مرتبط با سالمندان، جايگاه و ميزان 

نقاط ق ت و ضعف قدرت و نف ذ هر يک در پيشبرد اهداف خدمت رساني به سالمندان و نقش فعال هر يک تعيين و 

 و راهکارهای برای بهب د عملکرد ارايه مي گردد.

 

 :اهداف اختصاصی

 شناخت ذينفعان )دولتي و هيردولتي( مرتبط با مديريت يکپارچه ام ر سالمندان؛  -

تحليل الگ ی ساختاری روابط همکاری برون بخشي در شبکه ذينفعان و سنجش ميزان انسجا  و يکپارچگي  -

 مديريت يکپارچه ام ر سالمندان؛ سازماني در راستای

 تحليل ذينفعان و شناخت كنشگران كليدی و مؤثر بر ت انمندسازی سالمندان؛  -

 مدل سازی شبکه ای و نمايش م قعيت هندسي هر يک از ذينفعان بر مبنای قدرت آنها در شبکه؛  -

 سالمندان.شناخت چالش ها و فرصت ها در شبکه ذينفعان در راستای مديريت يکپارچه ام ر  -

 

 در تبریز: "سالمندی جمعیت و پیامدهای سیاستی آن"همایش منطقه ای  ـ7ـ3

ثبت بيانيه تبريز در حمايت از سالمندان و ت جه به سالمندی جمعيت در سند كميسي ن اجتماعي و اقتصادی سازمان 

 ( بانک ک1136) -UNESCAAPملل 

تيرماه سالجاری در شهرستان تبريز با  31و31در  "آنسالمندی جمعيت و پيامدهای سياستي "همايش منطقه ای

هماهنگي صندوق جمعيت ملل متحد، وزارت ام ر خارجه، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، سازمان جهاني كمک 

رسان سالمندان و دبيرخانه ش رای ملي سالمندان كش ر با حض ر وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، اساتيد دانشگاه، 

كميسي ن مجلس، نمايندگان دستگاه های عض  ش را و مهمانان خارجي از كش رهای ميانمار، استراليا، ژاپن،  اعضای

 ردد.سيايي با اهداف ذيل برگزار گمالزی، ويتنا ، تايلند، پاكستان و مدير اجرايي انجمن آ

 

 ف: اهدا

خص   در زمينه امنيت درآمد زمينه سازی تبادل ديدگاه ها و شناخت سالمندی جمعيت و پيامدهای آن به  -

 و نظا  های سالمت و مراقبت.

تسهيل تبادل دانش و تجربه در زمينه فرآيندهای تدوين سياست ها وطرا های مبتني بر ش اهد و حساس به  -

                  م ض ع جنسيت و نيز بحث و گفتگ  پيرام ن ظرفيت های سازماني و زير ساختي الز  برای اينگ نه

 يری ها.تصميم گ

 1111بررسي امکانات گسترش همکاری های منطقه ای و نح ه پيشبرد آن، با در نظر گرفتن دست ر كار جديد  -

 )اهداف ت سعه پايدار(.

ارائه پيشنهادهای ملم س به دولت ايران برای پيشرفت هر چه بيشتر در زمينه تدوين راهبرد و سياست ها برای  -

  انطباق پذيری با سالمندی جمعيت.

 



14 

 

) آبان ماه سالجاری( با 2112اقیانوسیه( سال  -برگزاری کنفرانس منطقه ای دو ساالنه سالمندی جمعیت )آسیا ـ7ـ4

 موضوع: نقش خانواده، اجتماع و دولت در جوامع رو به سالمندی

ه چبا ت جه به اهميت م ض ع سالمندی و برنامه ريزی برای اتخاذ سياست های كاربردی به منظ ر بهره گيری هر 

بهتر از اين پديده جمعيتي، اين كنفرانس كه به ص رت دو ساالنه در تما  قاره ها برگزار مي گردد، برای نخستين بار 

 در خاورميانه با ميزباني سازمان بهزيستي كش ر برگزار گرديد.

:)تايلند، كامب ج، كش ر مختلف از قبيل 11مهمان خارجي از 315آبان ماه سالجاری با حض ر  1تا  3كنفرانس مذك ر از 

هندوستان، چين، ژاپن، سريالنکا، بنگالدش، ايالت متحده آمريکا، اندونزی، آلمان، كره جن بي، سنگاپ ر، استراليا، نپال، 

بلژيک، ميانمار، آرژانتين، مالدي ، فيليپين و...(، و همچنين حض ر ارزنده سركار خانم دكتر ناتاليا كانم؛ مدير اجرايي 

نفر از اساتيد و صاح  نظران داخلي، نمايندگان مجلس، مقامات ارشد  151زمان ملل متحد و صندوق جمعيت سا

كش ر، نماينده كليه دستگاه های عض  ش رای ملي سالمندان كش ر، مديران بهزيستي و كارشناسان دبيرخانه ش رای 

مه ری جناب آقای اسحاق سالمندان كليه استان ها و هيره در هتل استقالل ضمن سخنراني معاون اول رييس ج

جهانگيری، وزير محتر  بهداشت، درمان و آم زش پزشکي و سرپرست محتر  وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، 

 سركارخانم دكتر ابتکار برگزار گرديد. 

مين ااين كنفرانس به عن ان نقطه عطفي در پيشبرد برنامه های مرتبط با سالمندان برای ايران ب ده است. يکي از مض

م رد بحث در ط ل كنفرانس اهميت سياستگزاری مبتني بر ش اهد ب ده و از نتايز مباحثات اين كنفرانس جهت 

 بازنگری و انطباق دهي مؤثر نسبت به برنامه های مرتبط با سالمندی سريع جمعيت، استفاده خ اهد شد.

مق له سالمندی و همچنين نهادهای فعال در برگزاری اين كنفرانس، بي شک ارتباط اثرگذار با كش رهای درگير با 

اين ح زه مي ت اند نقش بسيار مؤثری در ايجاد راه كارهای مناس  در سياستگذاری ح زه سالمندان در تما  مح رهای 

 دی محيط پيرام ن آنها داشته باشد.مرتبط از قبيل: معيشت، سالمت، آم زش، اشتغال و ت انمن

 

 :2117امه عمل مادرید همایش سومین بازنگری برن ـ7ـ5

نشست بين الدولي آسيا و اقيان سيه در زمينه س مين بازنگری و ارزيابي سند اقدا  بين المللي مادريد در زمينه 

در كش ر تايلند برگزار گرديد. از كش ر جمه ری اسالمي  1137سپتامبر سال  34تا  31( از م رخ 1111سالمندی )

ت ام ر خارجه و دو نفر از دبيرخانه ش رای ملي سالمندان كش ر( در آن نشست ايران سه نماينده )يک نفر از وزار

 حض ر داشتند.

در روز اول همايش: كش رها به ارائه گزارش مرور پيشرفت حاصله در زمينه برنامه اقدا  بين المللي مادريد در زمينه 

دبيرخانه ش رای ملي سالمندان كش ر وقت  رئيسنيز،( در آسيا و اقيان سيه پرداختند كه از كش ر ما 1111سالمندی )

گزارش مبس طي در خص   وضعيت گذشته، حال و نگاه به آينده ارائه نم ده و از دست اندركاران تقاضای ارائه 

گزارش بيانيه تبريز را اعال  نم دند. شايان ذكر است اهل  كش رها در روز اول و دو  در خص   سالمندان و ت سعه، 

تندرستي در سالمندی و تأمين محيط های مناس  و حمايتي نيز بيانات مختلفي داشته و م ض ع ارتقاء سالمت و 

ارائه بيانه تبريز در برنامه روز دو  گنجانده شد. در روز دو  بعن ان اولين ارائه دهنده، به م ض عات مختلف بيانيه تبريز 

امل يجه گيری نهايتاً با تص ي  گزارش نشست شپرداخته شد و پيشنهاد گرديد كه پس از ثبت در پيش ن يس سند نت

سند نتيجه گيری در سند اصلي اسکاپ درج گرديد.كه از اين م ض ع  مي ت ان بعن ان يکي از مهمترين دستاوردهای 
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اين همايش برای كش ر عزيزمان و از طرفي به گفته دست اندركاران همايش كش ر ايران بعن ان يکي ازكش رهای 

 ارائه نظرات كارشناسانه در م ض عات مختلف مرتبط معرفي گرديد. كامالً فعال در 

 

 : طرح پیشگیری و مقابله با سالمندآزاریـ 2
گ نه عمل يا اقدا  و رفتار يا بيان هر شکلي از گفتار و كالمي دانست  ت ان انجا  هرط ر كلي سالمندآزاری را مي به

خيلي ت جه »كه با رعايت شأن و منزلت و رفاه و آسايش سالمند يا سالمندان در تعارض باشد. ذكر جمالتي چ ن 

و مايملک تصاح  بدون اجازه مال  وتا برگرداندن سر و رو از سالمندان « گ يدداند چه مينکن، پير شده و نمي

سالمند، مضروب كردن وی يا تعدی جسمي به سالمند و عد  ارايه خدمتي به وی آنگاه كه نيازمند آن است، مصاديقي 

 از ان اع سالمندآزاری هستند. 

 

 هدف کلی:

ت انمندسازی افراد سالمند از طريق آگاهي آنها نسبت به حق ق اجتماعي، مالي، قان ني و نظارت در مسير دريافت 

 .ره و حمايتمشاو
 

 اهداف اختصاصی: 

 افزايش آگاهي اجتماعي در خص   سالمند آزاری؛ -

 جل گيری از رهاسازی ترک و يا واگذاری بي م رد و هير ضروری سالمندان به مراكز و خانه های سالمندان؛ -

 حمايت های منسجم بين سازماني كه از طريق بنگاه های خدماتي به سالمندان رسانيده ش د. -

 

 :سازی و اطالع رسانی آگاهـ 9

 :www.snce.irبه آدرس:  سایت دبیرخانه شورای ملی سالمندانمدیریت ـ 9ـ1

در پيشبرد اهداف دبيرخانه با ت جه به فعاليت سامانه به عن ان پل ارتباطي اين دبيرخانه با مخاطبين و به  -

های مرد  نهاد، كليه خص   مجامع علمي و همچنين دستگاه های عض  ش رای ملي سالمندان، سازمان 

 فرهيختگان در سطح كش ر و خان اده ها مؤثر مي باشد.

تاريخچه ق انين و مقررات سالمندی، آخرين  های عض  ش رای ملي سالمندان،لينک دستگاه اين سايت حاوی -

و  های سالمندی همچنين تشريح بيماریب ده و  سالمندانام ر اخبار  و های مرتبط با ح زه سالمندانپژوهش

 مقاالتي از اين دست با هدف دستيابي به سالمندی سالم در اين سايت گنجانده شده است.

 قسمتي از اين سايت نيز دارای امکان پرسش و پاسخ با سالمندان و همچنين قسمت ديگر برای ارتباط با صاح  -

 نظران و انديشمندان ح زه سالمندی در نظر گرفته شده است.

 

 :خدماتی سالمندی در سازمان های مردم نهاد کشور مجازی کهطرح راه اندازی شب ـ9ـ2

سالخ ردگي جمعيّت يکي از پيامدهای بلندمدت كاهش مرگ و مير، كاهش نرخ باروری است. سالخ ردگي جمعيّت 

يک م فقيت جامعه بشری و پيامد ت سعه فراگير مي باشد كه در ص رت مديريت صحيح و آگاهي و شناخت الز  از 

مه ه    م ج د، ظرفيت های بالق ه و بالفعل و نيازهای سالمندان از يکس  يک فرصت گسترده ای را در اختياروضعيت 
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ی جامعه قرار مي دهد كه با ط ل عمر بيشتر، بت انند به ط ر فعال در جامعه مشاركت نمايند. اما در ص رت عد  

الخ ردگي جمعيّت و پيامدهای آن، و فقدان برنامه برنامه ريزی و مديريت و عد  شناخت علمي و كافي از روندهای س

ها و مداخالت ملي صحيح مي ت اند به يک تهديد جدی برای اقتصاد، سيستم بهداشتي درماني و ارائه مراقبت و تهديد 

 رشد اقتصادی و ت سعه پايدار منتهي ش د. 

ذشته اقدا  به فراهم نم دن شرايط گسترش و فعال در كش ر، دبيرخانه از سال های گسالمندان سالم  با ت جه به وج د

بنياد در استان ها و شهرستان ها به  311بنيادهای فرزانگان در سراسر كش ر نم ده است كه در حال حاضر بيش از 

فعاليت مشغ ل مي باشند. هدف اصلي ايجاد سازمان های مرد  نهاد، استفاده از ظرفيت و ت انمندی آنها به عن ان 

 لت و ملت مي باشد. حلقه ای بين دو

و ت انمندسازی آنها واگذاری مسئ ليت سالمندان به  های محليدر قال  گروههدف از ت سعه بنيادهای فرزانگان 

خ دشان است. سالمندان در يک بنياد، محل، مركز دور هم گردآمده و وارد اجتماع مي ش ند و ضمن ورود به فعاليت 

 با ح زه سالمندی مي پردازند.  های اجتماعي به مشاركت در ام ر مرتبط

در راستای ت انمندسازی بنيادهای فرزانگان؛ دبيرخانه ش رای ملي سالمندان كش ر با همکاری صندوق جمعيت سازمان 

ملل متحد اقدا  به راه اندازی سايتي پ يا و چند منظ ره برای ثبت فعاليت ها و ارائه خدمات بنيادها و كليه سازمان 

 عال در ح زه سالمندی نم ده است. های مرد  نهاد ف

در تما  زمينه های م رد نياز سالمندان از  های مجازی ارتباطات سالمندان را در كش روسيله شبکهه بدر اين سايت 

تا س د سالمندان عزيز را در ام ر مرب ط به افزايش خ اهيم داد  جمله تخفيفات، كس  و كار، گردشگری و تبليغات

 بستری برای تجميع منابع م ج د در كش ر برای سالمندان را فراهم آوريم. از اين طريق ه و خ دشان تضمين نم د

 برخي از اهداف راه اندازی اين سايت به شرا ذيل مي باشد:

 های مرد  نهاد و شناخت نيازهای واقعي سالمندان كش ر؛سازمان مندی از ظرفيتبهره -

 های آم زش برای سالمندان؛ايجاد فرصت -

 جل گيری از محرو  سازی سالمندان از ان اع خدمات ح زه سالمندی؛ -

های مرب ط به سالمندان در گيریها و تصميمريزی و اجرای برنامهمشاركت سالمندان در سياستگذاری، برنامه -

 ام ر خ دشان؛

 های سالمندان؛حمايت از تشکل -

 ايجاد فضای ارائه خدمات و محص الت ت ليدی سالمندان؛ -

 ه از فناوری های ن ين برای بهب د ارايه خدمات سالمندی؛استفاد -

 برقراری تخفيفات در برخ رداری از خدمات عم مي برای سالمندان؛ -

          معرفي فعاليت، عملکرد بنيادهای فرزانگان و مؤسسات مرد  نهاد ح زه سالمندی كش ر و خدماتي كه ارائه  -

 مي دهند؛

 به راه اندازی مؤسسات مرد  نهاد ك چک محلي؛ تش يق مرد  به خص   در سطح محالت -

تجميع منابع م ج د در ح زه سالمندی كش ر و متمركز نم دن كليه خدمات و امکانات سازمان های دولتي و  -

 هيردولتي؛

 ايجاد منابع درآمدزا برای بنيادهای فرزانگان و ت انمندسازی سازمان های مرد  نهاد ح زه سالمندی؛ -

 دان و خان اده هايشان به خدمات ح زه سالمندی؛دسترسي آسان سالمن -
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 ايجاد وحدت رويه، انسجا  بخشي و همگرايي سازمان های مرد  نهاد ح زه سالمندی؛ -

 استانداردسازی آم زش به مراقبين سالمندان و ساماندهي ح زه مراقبت از سالمندان؛ -

مندی از تخفيفات هزينه های م رد نياز در راه اندازی سامانه گردشگری سالمندان با در نظر گرفتن امکان بهره  -

تسهيل در امر گردشگری از طريق شبکه مجازی با ارتباط گرفتن امر سفرهای تفريحي، سياحتي، زيارتي و 

 ؛سالمندان با يکديگر

های الز  از طريق شبکه راهم كردن ارتباطات سالمندان با يکديگر و آگاه كردن آنها به مسايل و دادن آم زشف -

 ؛به آنها مجازی

 جل  مشاركت های اجتماعي و اقتصادی و فرهنگي و پزشکي و سالمت و ارائه خدمات و ... مشاهل مختلف؛ -

 ايجاد وحدت رويه و همگرايي در ارائه خدمات كليه دستگاه های عض  ش رای ملي سالمندان در ح زه سالمندی؛ -

 اشتغال زايي و كارآفريني. -

 

 :هفته تکریم منزلت سالمندان کشور ساالنه بزرگداشت ـ9ـ3

 اهداف:

 خدمت رساني به سالمندان و نيازمندان با هدف حل مشکالت آنان و دستيابي به سالمندی مثبت؛  -

 فرهنگ سازی در كش ر برای احترا  و تکريم سالمندان؛  -

 ايجاد شرايطي مناس  جهت مشاركت اجتماعي سالمندان؛ -

 به زندگي؛دستيابي به رضايت سالمندان و اميد  -

 تش يق خان اده سالمندان جهت نگهداری آنان در خان اده؛   -

 بهره مندی از تجارب و ت انمندی سالمندان در عرصه های مناس ؛  -

 در ح زه سالمندی؛ الملليهای بينظرفيت سازماناستفاده از  -

 ت انمندسازی سالمندان؛ -

 ايجاد شرايطي با نشاط جهت تفريح و شادی سالمندان؛ -

 سازی سازمان های مرد  نهاد فعال در ح زه سالمندی؛ت انمند -

 حفظ تکريم سالمندان كه تکريم ارزش هاست؛ -

 حساس سازی نسبت به مباحث ح زه سالمندی در سراسر كش ر. -

 

 :کمک به امور رفاهی و تکریم سالمندانـ 11
)مازندران، سيستان و بل چستان  استان كش ر از سهپايل ت بص رت  3195سال دبيرخانه ش رای ملي سالمندان در 

 مرتبط با مناسبت ها ونيز  ورزشي، تفريحي، فرهنگي وحمايتي، رفاهي، فعاليت های  :شاملهايي برنامه ، از و ايال (

به منظ ر تکريم سالمندان و ايجاد روحيه شاداب و پرنشاط درسالمندان و در نتيجه ارتقاء برای سالمندان ايا  خا  

  حمايت كرد. ي، اجتماعي و معن ی آنان، روانسالمت جسمي

 

 

 اهداف: 



18 

 

   تکريم جايگاه سالمندان و ارتقاء كيفيت سالمت جسمي، رواني، اجتماعي و معن ی سالمندان 

 در سالمندان   انبساط خاطر ترويز روحيه شادی و 

  برنامه ريزی برای گذراندن اوقات فراهت سالمندان 

 دیاقتصا های اجتماعي، فرهنگي و سالمندان از انزوای اجتماعي و تش يق به فعاليت در مشاركت خارج نم دن 

 کلید واژگان تخصصی: 

 همان جدول صحیح می باشد.


