
 

 (9911)آخرین ویرایش شهریور  شهرستان لردگان های اجتماعیطرح تقسیم کار ملی برای کنترل و کاهش آسیب شهرستانیبرش 

1 
 

 ی اجتماعیهاآسیبطرح تقسیم کار ملی برای کنترل و کاهش  برش شهرستانی مسائل بنیادی و دراز مدت در

 دستگاه معین دستگاه همکار دستگاه اصلی موضوع ردیف
ی اصلی / هاشاخص  

 اهداف کمّی
 اولویت اقدام

شناسی آسیب

 سیاستها، برنامه و

 اقدامات پیشین

چالشها و موانع +

داساسی وضع موجو  

1 
فقر و 

 نابرابری

اداره تعاون،  
کار و رفاه 
 اجتماعی

هاي اجرايی متناظر شوراي رفاه و دستگاه
نفر از صاحبنظران و  2تأمين اجتماعی کشور، 

 کارشناسان مجرب مرتبط با موضوع
 

 کاهش فاصله طبقاتی
 هاتوزيع برابر فرصت

 هاي حمايتی و امداديازتوزيع ثروت و اصالح نظامب

له کاهش فاص
طبقاتی دو 

دهك پايين 
و باالي 

 جامعه

توسط 
هاي دستگاه

اصلی و همکار 
 گرددتعيين 

 بیکاری 2

دبيرخانه 
شوراي 
اشتغال 
 شهرستان

 2هاي اجرايی عضو شوراي اشتغال، دستگاه
نفر از صاحبنظران و کارشناسان مجرب مرتبط 

 با موضوع
 کاهش نرخ بيکاري 

کاهش 
بيکاري 

 جوانان با
تحصيالت 

 گاهیدانش

3 

مناطق 

بحرانی و 

 حاد

دفتر امور 
امنيتی و 
انتظامی 
 فرمانداري

 

جهاد   ،ي شهرستانريزبرنامهشوراي 
فرماندهی انتظامی،  ،اداره اطالعات ،کشاورزي

جمعيت هالل احمر، اداره  تعاون، کار و رفاه 
نفر از صاحبنظران  2اجتماعی، اداره بهزيستی، 

 عو کارشناسان مجرب مرتبط با موضو

سپاه ناحيه، 
 هاي تابعهشهرداري

ها و هاي اقتصادي، اجتماعی بخشارتقاء شاخص
ه ميانگين  شهرستان تا پايان نقاط حاد و بحرانی ب

 ؛برنامه
کاهش نرخ بيکاري و فقر در مناطق حاد به ميانگين 

 شهرستانی تا پايان برنامه

 

4 
پرونده های 

 قضایی

دادگستري 
 شهرستان

 شهرستان،رماندهی انتظامی ف
نفر از صاحبنظران  2اداره اطالعات شهرستان، 

 و کارشناسان مجرب مرتبط با موضوع
 

هاي حوزه ،هادانشگاه
علميه خواهران و 

برادران)ائمه جمعه و 
جماعات( و 

هاي صنفی و تشکل
 غيردولتی ذيصالح

کاهش ميزان پرونده هاي وارده به دستگاه قضا از 
ی و گسترش نهادهاي داوري محل طريق
 سفيدي ريش

 هاي موجودافزايش سرعت رسيدگی به پرونده
افزايش اختيار نهادهاي انتظامی و امنيتی با رعايت 

 ضوابط شرعی و قانونی
هاي سرعت رسيدگی و متقن کردن پرونده افزايش
 موجود 

 

5 

مدیریت 

ها و پارک

 هاتفرجگاه

بخشداريها 
 و شهرداريها

 رهنگی،اداره حفاظت محيط زيست، ميراث ف
اداره  ،سپاه ناحيه، صنايع دستی و گردشگري

تبليغات اسالمی،  فرماندهی انتظامی 
نفر از  2شهرستان، اداره ورزش و جوانان، 

صاحبنظران و کارشناسان مجرب مرتبط با 
 موضوع

شبکه بهداشت و 
درمان شهرستان، 
بنياد شهيد و امور 

 ايثارگران شهرستان

امکانات رفاهی براي ايجاد فضاي پاکيزه، سالم و با 
 مسافرين

 هاگيري بيشتر مردم از پارکريزي براي بهرهبرنامه
 هاارتقاء سالمت محيط زيست تفرجگاه

 افزايش سطح امنيت فيزيکی و روانی 
ها جهت استفاده معلولين و سازي تفرجگاهمناسب

 جانبازان داراي محدوديت حرکتی 
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ها و موانع چالش

اساسی وضع 

 موجود

شناسی یبآس

ها، سیاست

ها و برنامه

 اقدامات پیشین

اولویت 

 اقدام
 دستگاه همکار دستگاه معین های اصلی/ اهداف کمیشاخص

دستگاه 

 اصلی
 ردیف موضوع

هاي اصلی و همکار توسط دستگاه

 تعيين گردد.

مناطق 

ويژه 

اجتماعی 

شهرستان 

از جمله: 

آباد؛ حاجی

 شيرانی 

ازي مناطق ويژه اجتماعی، بازآفرينی، توانمندسازي و بهس -

 5هاي فرسوده شهرستان در طی دو برنامه ها و بافتحاشيه

ساله کشور )برنامه ششم و هفتم  توسعه اجتماعی و 

 اقتصادي کشور(

ي دسترسی به خدمات شهري، آموزشی و هاشاخصارتقاء  -

خدمات بهداشتی و درمانی در اين مناطق به سطح متوسط 

 کشوري

امنيت اجتماعی و امنيت عمومی در  ارتقاء شاخص احساس -

 اين مناطق 

 گرتسهيلنهادهاي  سازيفعال -

ي غيردولتی و نهادهاي خيريه در هاتشکل سازيفعال -

 محالت هدف

از طريق  ايحاشيهی به امالک و اراضی مناطق بخشهويت -

 صدور سند مالکيت براي صاحبان آنها

از  سازي با استفادهو آگاهي فرهنگی هافعاليتانجام  -

 هاي دفاع مقدس:آموزه

 برگزاري اردوهاي راهيان نور -

 احداث نمايشگاه فرهنگی دفاع مقدس -

ين، نشحاشيهايجاد بانك اطالعاتی از ساکنين مناطق  -

ي الزم جهت هازمينهيابی مهاجرت، فراهم کردن ريشه

ينان به محل سکونت اصلی خود و نشحاشيهبازگرداندن 

 کيفيت زندگی در اين مناطق شهرها و ارتقاء -بهسازي روستا

 

بنياد شهيد و امور 

ايثارگران شهرستان، 

بنياد مسکن،سپاه 

ناحيه شهرستان، 

ي هاحوزهمديريت 

علميه خواهران و 

برادران شهرستان، 

ي غيردولتی هاتشکل

 مرتبط

هاي کليه دستگاه

عضو ستاد، 

جمعيت هالل 

احمر، اداره 

اطالعات، شبکه 

بهداشت و درمان 

داره شهرستان، ا

بهزيستی، 

، هاشهرداري

فرماندهی 

انتظامی 

نفر  2شهرستان، 

از صاحبنظران و 

کارشناسان 

مجرب مرتبط با 

 موضوع

اداره راه و 

شهرسازي 

 شهرستان

نشينی حاشيه

هاي و بافت

 فرسوده

1 
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و موانع  هاچالش

اساسی وضع 

 موجود

اسی شنآسیب

، هاسیاست

و  هابرنامه

 اقدامات پیشین

اولویت 

 اقدام
 دستگاه همکار دستگاه معین ی اصلی/ اهداف کمیهاشاخص

دستگاه 

 اصلی
 ردیف موضوع

هاي اصلی و همکار توسط دستگاه

 تعيين گردد.

توسط 

شوراي 

هماهنگی 

مبارزه با 

مواد 

مخدر 

تعيين 

 گردد.می

کاهش دسترسی به مواد مخدر و روانگردان ها در محيط  -

ا و فضاهاي هاي هدف به ويژه اطراف مدارس، دانشگاه ه

 عمومی

 جمع آوري معتادان متجاهر از چهره شهرها و محالت -

ي هابرنامهدرصدي نرخ بروز اعتياد با تمرکز بر  5کاهش  -

پيشگيري اوليه از اعتياد در اقشار آسيب پذير جامعه و 

متناسب با گروهها و کانون هاي اولويت دار هدف) 

 ، سربازان(وزان، دانشجويان، زنان، کودکان، کارگرانآمدانش

درصدي نرخ شيوع سوء مصرف مواد مخدر در  5کاهش  -

 55سال شهرستان تا پايان سال  46تا  15جمعيت 

درصدي ماندگاري معتادان در فرآيند درمان و  11افزايش  -

و کاهش نرخ عود اعتياد با مشارکت  هاآسيبکاهش 

 هاخانواده

 بهبود استانداردهاي علمی، فنی و عملکردي فعاليت مراکز -

 درمان و کاهش آسيب اعتياد

ي اجتماعی از معتادان بهبود يافته هاحمايتتوسعه و ارتقاء  -

 و خانواده آنها

ري حداکثري از پتانسيل هاي موجود در نهادهاي گيبهره -

ي مردم نهاد براي کنترل و کاهش هاتشکلمدنی و 

 ي اجتماعی به ويژه اعتيادهاآسيب

هاي مواد مخدر در دستگاه ي مبارزه باهاشيوهاصالح و ارتقاء  -

 ي متولی امرهاسازماناجرايی ذيربط و 

اداره تعاون، کار و 

رفاه اجتماعی 

شهرستان، دانشگاه 

ها و مراکز آموزش 

عالی شهرستان، 

اداره آموزش و 

پرورش شهرستان، 

اداره تبليغات 

اسالمی شهرستان، 

فرهنگ و ارشاد 

اسالمی شهرستان، 

سپاه ناحيه 

شهرستان، اداره 

بهزيستی، مديريت 

ي علميه هاحوزه

خواهران و برادران 

شهرستان، 

ي غيردولتی هاتشکل

 مرتبط

 

کليه دستگاه 

هاي عضو  

شوراي هماهنگی 

مبارزه با مواد 

مخدر شهرستان، 

نفر از  2

صاحبنظران و 

کارشناسان 

مجرب مرتبط با 

 موضوع

 بهزيستی

با هماهنگی 

دبيرخانه 

شوراي 

هماهنگی 

مبارزه با 

خدر مواد م

 شهرستان

 2 اعتياد
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و  هاچالش

موانع اساسی 

 وضع موجود

اسی شنآسیب

، هاسیاست

و  هابرنامه

 اقدامات پیشین

 ردیف موضوع دستگاه اصلی دستگاه همکار دستگاه معین ی اصلی/ اهداف کمیهاشاخص اولویت اقدام

هاي اصلی و توسط دستگاه

 همکار تعيين گردد.

هاي ازدواج -

 سال اول5

 رزندان طالقف -

با درصد از ميزان طالق در هر سال ) 6کاهش  -

 سال اول زندگی(  5تأکيد بر کاهش طالق در 

 افزايش مراکز خدمات مشاوره قبل از ازدوج -

اجباري شدن و افزايش آموزش هاي قبل از  -

 ازدواج

 بهبود خدمات آزمايشگاهی پيش از ازدواج -

يی که لزوماً بايد طالق هاخانوادهکاهش آسيب  -

 گيرندب

ي زندگی در دوره جوانی و قبل هامهارتآموزش  -

 از ازدواج

تقويت دفاتر مشاوره خانواده و تأمين پوشش بيمه  -

 اي 

دانشگاه ها و مراکز 

آموزش عالی 

شهرستان، مديريت 

ي علميه هاحوزه

خواهران و برادران 

شهرستان، خيريه 

ي هاتشکلها و 

 غيردولتی مرتبط

دادگستري 

شهرستان، اداره 

هنگ و ارشاد فر

اسالمی، امور 

بانوان فرمانداري 

اداره ورزش و 

جوانان، شبکه 

بهداشت و درمان 

شهرستان، اداره 

تبليغات اسالمی 

نفر از  2شهرستان،

صاحبنظران و 

کارشناسان مجرب 

 مرتبط با موضوع

اداره بهزيستی 

 شهرستان
 3 طالق
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و  هاچالش

موانع اساسی 

 وضع موجود

اسی شنآسیب

 ،هاسیاست

و  هابرنامه

 اقدامات پیشین

 ردیف موضوع دستگاه اصلی دستگاه همکار دستگاه معین ی اصلی/ اهداف کمیهاشاخص اولویت اقدام

هاي اصلی و توسط دستگاه

 همکار تعيين گردد.

. 

زنان در معرض 

 خطر

 کاهش روابط خارج از چهارچوب خانواده -

ارتقاء وضعيت عفاف و حجاب در سطح  -

ي اقناعی و هاوشرجامعه از طريق 

 فرهنگی

افزايش سطح آگاهی عناصر خانواده در  -

 سطح کلی 

 کودکان ) پسر و دختر( در معرض خطر -

 

امور بانوان 

فرمانداري 

ي هاتشکل

 غيردولتی مرتبط

اداره بهزيستی، شبکه 

بهداشت و درمان 

اداره فرهنگ و  شهرستان،

شهرداري  ارشاد اسالمی،

مرکز شهرستان، کميته 

خمينی  امداد امام

شهرستان، دادگستري 

شهرستان، دفتر امور 

اجتماعی فرمانداري، اداره 

زندان ها، اداره ورزش و 

جوانان شهرستان، اداره 

آموزش و پرورش 

نفر از  2شهرستان، 

صاحبنظران و کارشناسان 

 مجرب مرتبط با موضوع

 

فرماندهی 

انتظامی 

 شهرستان

مفاسد 

اخالقی و 

 اجتماعی
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و  هاچالش

ع اساسی موان

 وضع موجود

اسی شنآسیب

، هاسیاست

و  هابرنامه

 اقدامات پیشین

 ردیف موضوع دستگاه اصلی دستگاه همکار دستگاه معین ی اصلی/ اهداف کمیهاشاخص اولویت اقدام

هاي اصلی و توسط دستگاه

 همکار تعيين گردد.

 

زنان بی همسر 

 نيازمند

توقف رشد تعداد زنان سرپرست خانوار  -

ر طالق و مرگ و مير ناشی از ) بر اث

 تصادفات(

ي پايه زندگی در هامهارتافزايش  -

 زنان سرپرست خانوار

ي اجتماعی و هاحمايتافزايش  -

خدمات مددکاري براي زنان آسيب 

 ديده و دختران فراري

ي شغلی و تأمين هاايجاد فرصت -

 اجتماعی

 

اداره تبليغات اسالمی 

ناحيه سپاه  شهرستان،

هرستان، مديريت ش

ي علميه هاحوزه

خواهران و برادران 

ها و شهرستان، خيريه

ي غيردولتی هاتشکل

 مرتبط

، فرمانداري امور بانوان

کميته امداد امام خمينی 

 )ره( شهرستان،

ي تابعه هاشهرداري

شهرستان، فنی و 

، پليس راهنمايی ايحرفه

و رانندگی شهرستان، 

پليس راه شهرستان، 

جمعيت هالل احمر 

مين شهرستان تأ

 2اجتماعی شهرستان، 

نفر از صاحبنظران و 

کارشناسان مجرب 

 مرتبط با موضوع

اداره بهزيستی 

 شهرستان

زنان 

سرپرست 

 خانوار
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و  هاچالش

موانع اساسی 

 وضع موجود

اسی شنآسیب

، هاسیاست

و  هابرنامه

 اقدامات پیشین

 ردیف موضوع دستگاه اصلی کاردستگاه هم دستگاه معین ی اصلی/ اهداف کمیهاشاخص اولویت اقدام

هاي اصلی و توسط دستگاه

 همکار تعيين گردد.

زنان سرپرست 

 خانوار

پوشش رايگان خدمات بهداشت و درمان در  -

 محيط زندان

 افزايش سواد آموزي در محيط زندان -

 حضوري، کابينی و شرعی( تسهيل مالقات ) -

 استفاده از مجازات جايگزين حبس -

 يانحمايت از خانواده زندان -

 گسترش مراکز مراقبت بعد از خروج -

 اشتغال زندانيان -

هدفمند شدن اجراي احکام حبس در زندان و  -

 .. .احکام قضايی از جمله عفو، مرخصی و

 

ي تابعه هاشهرداري

شهرستان، خيريه 

انجمن حمايت ها،  

 از زندانيان

شهرستان، بنياد 

 زندانيانتعاون 

شهرستان، مديريت 

ي علميه هاحوزه

ن و برادران خواهرا

شهرستان، و 

ي غيردولتی هاتشکل

 مرتبط

 

شبکه بهداشت و 

 درمان شهرستان،

اداره بهزيستی 

شهرستان، کميته 

امداد امام خمينی 

)ره( شهرستان، فنی 

شهرستان،  ايحرفهو 

دادگستري 

شهرستان، شوراي 

هماهنگی مبارزه با 

اداره  ،مواد مخدر

آموزشو پرورش، اداره 

وان امور بان ،اطالعات

نفر از  2، فرمانداري

صاحبنظران و 

کارشناسان مجرب 

 مرتبط با موضوع

 زندان لردگان

زندانيان و 

خانواده 

 زندانيان

4 



 

 (9911)آخرین ویرایش شهریور  شهرستان لردگان های اجتماعیطرح تقسیم کار ملی برای کنترل و کاهش آسیب شهرستانیبرش 

8 
 

 

و  هاچالش

موانع اساسی 

 وضع موجود

اسی شنآسیب

، هاسیاست

و  هابرنامه

 اقدامات پیشین

 ردیف موضوع دستگاه اصلی دستگاه همکار دستگاه معین ی اصلی/ اهداف کمیهاشاخص اولویت اقدام

هاي اصلی و توسط دستگاه

 همکار تعيين گردد.

و اهداف و  هابرنامهشناسايی شگردها،  - -

 اقدامات دشمنان

کاهش آسيب پذيري هاي مرتبط با تهديدات  -

 امنيتی

 افزايش ضريب احساس امنيت اجتماعی -

مديريت و کاهش تنش هاي قومی، مذهبی،  -

 نسلی و جنسی

ب پذيري ها و تهديدات تهيه برآورد آسي -

 انی و هشداردهیرساطالع

ي تابعه هاشهرداري

شهرستان، اداره 

بهزيستی،کميته امداد 

امام خمينی )ره( 

شهرستان، اداره تعاون، 

کار و  رفاه اجتماعی، 

اداره ورزش و جوانان، 

و پرورش،  اداره آموزش

، فرمانداريامور بانوان 

ي غيردولتی هاتشکل

 مرتبط

تظامی فرماندهی ان

شهرستان،سپاه 

شهرستان،  ناحيه

دادگستري 

، شهرستان

دبيرخانه شوراي 

، تأمين شهرستان

دانشگاه ها و مراکز 

آموزش عالی 

نفر از  2، شهرستان

صاحبنظران و 

کارشناسان مجرب 

 مرتبط با موضوع

اداره اطالعات 

 شهرستان

و  هاآسيب

تهديدات 

امنيت 

 اجتماعی
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و  هاچالش

موانع اساسی 

 موجود وضع

اسی شنآسیب

، هاسیاست

و  هابرنامه

 اقدامات پیشین

 ردیف موضوع دستگاه اصلی دستگاه همکار دستگاه معین ی اصلی/ اهداف کمیهاشاخص اولویت اقدام

هاي اصلی و توسط دستگاه

 همکار تعيين گردد.

کاهش ميزان 

اضطراب و 

 خودکشی

 خلقی، اضطرابی ،کاهش اختالالت روانی -

مندي از زندگی زناشويی  ارتقاء رضايت -

 و روابط جنسی مشروع

 توقف رشد ميزان خودکشی در کشور -

 افزايش نرخ اميد به زندگی -

 

پزشکی قانونی 

شهرستان، اداره ورزش و 

جوانان شهرستان، 

فرماندهی انتظامی 

شهرستان، اداره 

بهزيستی، اداره تبليغات 

اسالمی شهرستان،سپاه 

 ناحيه شهرستان

 

و رفاه اداره تعاون، کار 

اجتماعی شهرستان، 

اداره بهزيستی، 

ي تابعه هاشهرداري

ستان، فرماندهی شهر

، انتظامی شهرستان

اداره ورزش و جوانان، 

جمعيت هالل احمر، 

اداره تبليغات اسالمی 

شهرستان، امور بانوان 

، دانشگاه ها فرمانداري

و مراکز آموزش عالی 

نفر از  2شهرستان،

صاحبنظران و 

 کارشناسان مجرب

 مرتبط با موضوع

شبکه بهداشت 

و درمان 

 شهرستان

اختالالت 

روانی و 

رفتارهاي 

پرخطر) 

خودکشی 

 ..(.و
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و  هاچالش

موانع اساسی 

 وضع موجود

اسی شنآسیب

، هاسیاست

و  هابرنامه

 اقدامات پیشین

 دیفر موضوع دستگاه اصلی دستگاه همکار دستگاه معین ی اصلی/ اهداف کمیهاشاخص اولویت اقدام

هاي اصلی و توسط دستگاه

 همکار تعيين گردد.

کودکان  -

خيابانی و 

 کار

مهدهاي  -

 کودک 

فرهنگ و ارشاد اسالمی  

ناحيه شهرستان،سپاه 

ي هاتشکلهرستان، ش

 غيردولتی مرتبط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شبکه بهداشت و درمان 

شهرستان شهرستان، اداره 

 آموزشو پرورش، 

، امور بانوان فرمانداري دفتر

دادگستري شهرستان، اداره 

بهزيستی، کانون پرورش 

فکري کودکان و نوجوانان 

شهرستان، تامين اجتماعی، 

بيمه  خدمات درمانی، 

جمعيت هالل احمر، کميته 

امداد، شهرداري تابعه 

شهرستان، فرماندهی 

انتظامی شهرستان، شوراي 

هماهنگی مبارزه با مواد 

پزشکی ، مخدر شهرستان

نفر از  2قانونی شهرستان، 

صاحبنظران و کارشناسان 

 مجرب مرتبط با موضوع

 

 

 

 

 اداره بهزيستی

ي هاآسيب

اجتماعی 

 کودکان
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و  هاچالش

موانع اساسی 

 وضع موجود

اسی شنآسیب

، هاسیاست

و  هابرنامه

 اقدامات پیشین

 ردیف موضوع دستگاه اصلی دستگاه همکار دستگاه معین ی اصلی/ اهداف کمیهاشاخص اولویت اقدام

هاي اصلی و توسط دستگاه

 همکار تعيين گردد.

دختران  -

 وزآمدانش

دختران  -

 دانشجو

 ي پايه زندگیهامهارتافزايش  -

 ي ارتباطیهامهارتارتقاء  -

 ارتقاء وضعيت حجاب و عفاف -

ي اجتماعی و هاحمايتافزايش  -

توانبخشی آسيب ديدگان و 

 دختران پناهجو

 ارتقاء فرهنگی -

 

سپاه ناحيه شهرستان، 

جمعيت هالل احمر، امور 

 مساجد شهرستان

 

اداره تبليغات اسالمی 

شهرستان، کميته امداد امام 

خمينی )ره( شهرستان، 

فرهنگ و ارشاد اسالمی 

شهرستان، امور بانوان 

فرمانداري، اداره بهزيستی، 

دانشگاه ها و مراکز آموزش 

عالی شهرستان،  اداره 

تبليغات اسالمی شهرستان، 

 2پرورش، اداره آموزش و 

نفر از صاحبنظران و 

کارشناسان مجرب مرتبط با 

 موضوع

اداره ورزش و 

 جوانان

ي هاآسيب

اجتماعی 

 جوانان

11 
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و  هاچالش

موانع اساسی 

 وضع موجود

اسی شنآسیب

، هاسیاست

و  هابرنامه

 اقدامات پیشین

 ردیف موضوع اصلی دستگاه دستگاه همکار دستگاه معین ی اصلی/ اهداف کمیهاشاخص اولویت اقدام

هاي اصلی و توسط دستگاه

 همکار تعيين گردد.

مديريت شرايط 

مدارس پرخطر 

و تحکيم ارتباط 

 فرزند و خانواده

 

 ي پايه زندگی و سواد کاربرديهامهارتافزايش  -

ي هاآسيبي پيشگيري از هابرنامهگسترش  -

 اجتماعی در مدارس

افزايش فضاي تفريحی متناسب با سن و جنس  -

 وزانآمدانش

 استانداردسازي محيط آموزشی -

تشکلهاي 

غيردولتی 

مرتبط، جمعيت 

هالل احمر 

 شهرستان

دانشگاه ها و مراکز 

آموزش عالی 

شهرستان،  اداره 

بهزيستی،کميته امداد 

امام خمينی شهرستان، 

تعاون،کار ورفاه 

اجتماعی شهرستان، 

اداره ورزش و 

جوانان،سپاه ناحيه 

، اداره شهرستان

سالمی، اداره تبليغات ا

اطالعات شهرستان، 

بنياد شهيد و امور 

ايثارگران  شهرستان، 

امور بانوان فرمانداري، 

نفر از صاحبنظران و  2

کارشناسان مجرب 

 مرتبط با موضوع

اداره آموزش و 

پرورش 

 شهرستان

ي هاآسيب

اجتماعی 

محيط هاي 

 وزيآمدانش

11 
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و  هاچالش

موانع اساسی 

 وضع موجود

اسی شنآسیب

، هاسیاست

و  هابرنامه

 اقدامات پیشین

 ردیف موضوع دستگاه اصلی دستگاه همکار دستگاه معین ی اصلی/ اهداف کمیهاشاخص اولویت اقدام

هاي اصلی و توسط دستگاه

 همکار تعيين گردد.

کنترل  -

هدفمند 

امور 

 اهخوابگاه

 

 کاهش ميزان شکست هاي عاطفی -

 کاهش مصرف الکل و دخانيات -

قاء هدفمند ارتباط دختر و پسر در کنترل و ارت -

 محيط دانشگاه با هدف تسهيل امر ازدواج

 افزايش پايگاه هاي دانش بنيان -

ايجاد فضاي فرهنگی، هنري با نشاط در دانشگاه  -

 ها و مراکز آموزش عالی

، امور هاشهرداري

، فرمانداريبانوان 

جمعيت هالل 

احمر، فرهنگ و 

ارشاد اسالمی 

 شهرستان

 

و مراکز دانشگاه ها 

آموزش عالی 

شهرستان، اداره 

بهزيستی،کميته 

امداد امام خمينی 

)ره( شهرستان، 

اداره ورزش و 

جوانان، اداره 

اطالعات 

شهرستان، بنياد 

شهيد و امور 

ايثارگران 

نفر از  2شهرستان، 

صاحبنظران و 

کارشناسان مجرب 

 مرتبط با موضوع

 هايدانشگاه

 ،آزاد اسالمی

پيام نور، علمی 

 برديو کار

مسائل 

اجتماعی و 

فرهنگی 

محيط هاي 

 دانشگاهی

12 
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و  هاچالش

موانع اساسی 

 وضع موجود

اسی شنآسیب

، هاسیاست

و  هابرنامه

 اقدامات پیشین

 ردیف موضوع دستگاه اصلی دستگاه همکار دستگاه معین ی اصلی/ اهداف کمیهاشاخص اولویت اقدام

هاي اصلی و توسط دستگاه

 د.همکار تعيين گرد

 

شبکه هاي 

 موبايلی

 ارتقاء سطح سواد رسانه اي جامعه -

اجراي گسترده آموزش هاي سبك زندگی در  -

 عصر رسانه

 افزايش آگاهی والدين از فضاي مجازي -

 کاهش بزه هاي اجتماعی فضاي مجازي -

 

اداره آموزشو 

پرورش، فرهنگ و 

ارشاد اسالمی 

 شهرستان

اعضاء متناظر 

شوراي عالی فضاي 

مجازي در 

تان، اداره شهرس

اطالعات 

شهرستان، اداره 

تعاون،کار ورفاه 

اجتماعی 

شهرستان، دانشگاه 

ها و مراکز آموزش 

 2عالی شهرستان، 

نفر از صاحبنظران 

و کارشناسان 

مجرب مرتبط با 

 موضوع

پليس فتا 

فرماندهی 

انتظامی 

 شهرستان

ي هاآسيب

فضاي 

 مجازي

13 
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و  هاچالش

موانع اساسی 

 وضع موجود

اسی شنآسیب

، هاسیاست

و  هابرنامه

 اقدامات پیشین

 ردیف موضوع دستگاه اصلی دستگاه همکار دستگاه معین ی اصلی/ اهداف کمیهاشاخص اولویت اقدام

هاي اصلی و توسط دستگاه

 همکار تعيين گردد.

ارتقاء سالمت 

ود اداري و بهب

کيفيت خدمات 

هاي دستگاه

رسان و خدمات

نهادهاي عمومی 

) نظير 

 (هااريشهرد

انی، شفاف سازي و گسترش خدمات رساطالع -

 غيرحضوري

 کاهش رتبه فساد اداري -

 کاهش نارضايتی از کارکرد نظام اداري و اجرايی -

 افزايش پاسخگويی نهادهاي عمومی و دولتی -

 

ي هاتشکل

غيردولتی، سازمان 

بازرسی شهرستان، 

ي هاحوزهمديريت 

علميه خواهران و 

برادران شهرستان، 

مه جمعه و ستاد ائ

جماعات 

شهرستان، دانشگاه 

ها و مراکز آموزش 

عالی 

شهرستان،سپاه 

 ناحيه

 

فرهنگ و ارشاد 

اسالمی شهرستان، 

اداره تبليغات 

اسالمی شهرستان، 

اداره اطالعات 

نفر از  2شهرستان،

صاحبنظران و 

کارشناسان مجرب 

 مرتبط با موضوع

 

 ،بازرسی

ارزيابی 

و عملکرد 

رسيدگی به 

شکايات 

 نداريفرما

نارضايتی از 

کارکرد نظام 

اداري و 

 اجرايی

16 
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و  هاچالش

موانع اساسی 

 وضع موجود

اسی شنآسیب

، هاسیاست

و  هابرنامه

 اقدامات پیشین

 ردیف موضوع دستگاه اصلی دستگاه همکار دستگاه معین ی اصلی/ اهداف کمیهاشاخص اولویت اقدام

هاي اصلی و توسط دستگاه

 .همکار تعيين گردد

کاستن از بدبينی مردم در مناسبات فردي،  - 

 درصد 11خانوادگی و اجتماعی به ميزان 

افزايش اميد مردم در مناسبات فردي، خانوادگی و  -

 اجتماعی

 11کاستن از بدبينی مردم به مسئولين به ميزان  -

 درصد

 افزايش سرمايه اجتماعی -

 

ستاد ائمه جمعه و 

جماعات 

شهرستان، دانشگاه 

وزش ها و مراکز آم

عالی شهرستان، 

ي هاتشکل

 غيردولتی

 

هاي کليه دستگاه

اجرايی شهرستان 

و نهادهاي اجرايی 

وابسته به قواي سه 

گانه و نهادهاي 

عمومی و نهادهاي 

نفر از  2انقالبی، 

صاحبنظران و 

کارشناسان مجرب 

 مرتبط با موضوع

 

اداره فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

بی اعتمادي 

 اجتماعی
15 



 

 (9911)آخرین ویرایش شهریور  شهرستان لردگان های اجتماعیطرح تقسیم کار ملی برای کنترل و کاهش آسیب شهرستانیبرش 

17 
 

 

 و هاچالش

موانع اساسی 

 وضع موجود

اسی شنآسیب

، هاسیاست

و  هابرنامه

 اقدامات پیشین

 ردیف موضوع دستگاه اصلی دستگاه همکار دستگاه معین ی اصلی/ اهداف کمیهاشاخص اولویت اقدام

هاي اصلی و توسط دستگاه

 همکار تعيين گردد.

تخلفات  -

مربوط به 

 رانندگان

درمان  -

اعتياد به 

الکل و 

کاهش 

آسيب 

 جوانان

اجرايی شدن اهداف کمی مندرج در برش  -

شهرستانی سند ملی مقابله و کاهش عرضه و 

 درمان و کاهش آسيب مشروبات الکلی

 

 

اعضاء مشخص 

شده در برش 

شهرستانی سند 

ملی پيشگيري و 

مقابله با مصرف 

 مشروبات الکلی

هاي تمامی دستگاه

عضو کميته 

پيشگيري و مقابله 

با مصرف مشروبات 

و دانشگاه  الکلی

نفر  2 ،آزاد اسالمی

از صاحبنظران و 

کارشناسان مجرب 

 مرتبط با موضوع

فرماندهی 

انتظامی 

 شهرستان

مصرف 

مشروبات 

 الکلی

14 
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و  هاچالش

موانع اساسی 

 وضع موجود

اسی شنآسیب

، هاسیاست

و  هابرنامه

 اقدامات پیشین

اولویت 

 اقدام
 تگاه همکاردس دستگاه معین ی اصلی/ اهداف کمیهاشاخص

دستگاه 

 اصلی
 ردیف موضوع

هاي اصلی و توسط دستگاه

 همکار تعيين گردد.

 درصدي ساالنه جرائم 11کاهش  - 

درصدي مبارزه با قاچاق کاال و  61تشديد  -

 سوخت و ارز

درصدي اقدامات مربوط به  51افزايش  -

کنترل و مبارزه با جرائم مشهود اخالقی و 

 ناهنجاري هاي اجتماعی

 مسلحانه و خشنکاهش سرقت  -

کاهش خريد و فروش و قاچاق سالح گرم و  -

 سرد

 پوشش حداکثري انتظامی مناطق جرم خيز -

از  هاخانوادهارتقاء کيفيت زندگی در بين  -

طريق باز تعريف ارزش هاي فرهنگی و 

ي جامعه نسبت سازآگاهباورهاي عمومی و 

 به آنها

 

اداره تعاون، کار و رفاه 

 اجتماعی شهرستان،

کزي و شرکت بيمه مر

مديريت  ،هاي بيمه گر

ي علميه هاحوزه

خواهران و برادران 

شهرستان، )ائمه 

جمعه و جماعات 

ي هاتشکلشهرستان(، 

 غيردولتی

 

دفتر امور امنيتی و 

سپاه  ،فرمانداريانتظامی 

هرستان، ناحيه ش

فرماندهی انتظامی 

ي هاشهرداري ،شهرستان

تابعه شهرستان، اداره 

 بهزيستی،  فرهنگ و

ارشاد اسالمی شهرستان، 

اداره ورزش و جوانان، اداره 

اطالعات شهرستان، اداره 

تبليغات اسالمی 

شهرستان، اداره زندان ها 

و اقدامات تأمينی و تربيتی 

نفر از  2شهرستان، 

صاحبنظران و کارشناسان 

 مجرب مرتبط با موضوع

دادگستري 

 شهرستان

امنيت 

عمومی)سرقت، 

نزاع، خشونت، 

 پرخاشگري و

 قتل
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