
 :ل اداری استاوداریمدیرکل بروامٍ ریسی، وًسازی ي تحًّ ،دکتر جًادی

آسیب  ي با عىايیه رياوشىاسی ،آمًزشی پیرامًن آسیب َای اجتماعی استان یبرگساری ديرٌ َا 

 و از ازدياج يبعد شىاسی خاوًادٌ، سالمت رياوی ي آمًزش مُارت َای زودگی، مشايرٌ پیش

 استمرار خًاَد داشتَمچىان ،آمًزش ازدياج متعادل ي پایدار

 ی در حبضیِاستبًذاری، هذیزکل بزًبهِ ریشی، ًَسبسی ٍ تحَل اداری  ،جَادیسیّذ هْذی دکتز       

 ّبی دٍرُتبکٌَى اس  درایي ببرُ گفت: ،درّیجذّن آببى  بزگشاری دٍرُ ی آهَسضی رٍاى ضٌبسی خبًَادُ

بب استفبدُ  ٍ اردبیل، ًیز، ًویي ٍ سزعیي استبًذاری ٍ فزهبًذاری ّبیضبغل در بب حضَر کبرکٌبى  کِ هذکَر

ٍ اعضبی ّیبت علوی  یرٍاى ضٌبس خبًَادُ ٍی هطبٍرُ  ی درحَسُاس اسبتیذ داًطگبّی ٍ هتخصصیي اهز

دٍرُ در هحل سبلي اجتوبعبت ضْیذ  دٍّز هبُ حذٍد  درجلسِ هتَالی ٍ چْبر ،بزگشارهی گزدد ّبداًطگبُ 

 .ُ استبزگشار گزدیذ،آببى هبُ  ٍّیجذّن هْز ٍیکن ٍیبسدّن42بِ تزتیب دررجبیی استبًذاری 

 

چٌبًچِ پیص اسایي بیبى اظْبر داضتٌذ:  استبًذاری اردبیل دفتز بزًبهِ ریشی، ًَسبسی ٍ تحَل اداریهذیزکل 

، هطخصبت ٍ هطبلعِ ی ًبٌّجبری ّبی اجتوبعی هفبّین، کلیبت ، ارائِ یّب ٍرُاس اّذاف بزگشاری ایي دضذُ،

ببرُ ی ًبٌّجبری ّبی اجتوبعی، تبییي رٍاى ِ ی ًظزیِ ی اًذیطوٌذاى هختلف درکالى ، ارائ ٍ در سطح خزد

ضبخصِ ّبی ًبٌّجبری ّبی  ًیش،ٍ درایي ببرُ یالگَّبی رٍاى کبٍٍ  ضٌبختی پیزاهَى ایي ًبٌّجبری ّب

 ٍارائِ راّکبرّبی عولی بزای بْبَد ایي آسیب ّب دراستبى هَجَد ّبی فزدی ٍ اجتوبعیاجتوبعی ٍ آسیب 

 در آیٌذُ ًیش ایي دٍرُ ّب تذاٍم خَاّذ یبفت.بِ سبب ضزٍرت اهز ٍتبکیذ هذیزاى عبلی دٍلت دراستبى ،بَدُ ٍ 

ضوي اضبرُ بِ عولکزد دفتز بزًبهِ ریشی، ًَسبسی ٍ تحَل اداری استبًذاری در سبل گذضتِ ٍ  ،دکتز جَادی

ی بب یدٍرُ ّب ،،دربزًبهِ ّبی آتی: قصذ دارینافشٍددفتز، تطکز اس هعبًٍت ٍ هسئَل دٍرُ ّبی آهَسضی ایي 

ی ٍ آهَسش هْبرت آسیب ضٌبسی خبًَادُ، خبًَادُ ٍ سالهت رٍاً،–تخصصی  –عٌبٍیي رٍاًطٌبسی خبًَادُ 



ِ ب هجوَعبً، آهَسش اسدٍاج هتعبدل ٍ پبیذار و ّبی سًذگی، هطبٍرُ پیص اس اسدٍاج ، هطبٍرُ بعذ اس اسدٍاج 

 بزگشار ًوبیین. ،جلسِ 61 یهذت سهبى اجزای

 

 

 

 

 


