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 :چکيده

ًطبى هی دّذ افضایص اهیذ ثِ صًذگی ٍ کبّص ًشخ سضذ جوؼیت هبًٌذ سًٍذّبی کًٌَی تحَالت جوؼیت ضٌبختی تحلیل 

ًبضی اص ثب تغییشات ثضسگ اجتوبػی طی سی سبل آتی ٍ دس  حشکت هی کٌذسبلخَسدگی جوؼیت ثب ضتبة دس هسیش  ایشاى  کطَس

ًطبًِ  .ثیص اص یك چْبسم جوؼیت ثیص اص ضصت سبلِ خَاٌّذ ثَد 0341ثٌحَیكِ تب سبل  تحَالت جوؼیتی سٍثشٍ خَاّذ ثَد

،کِ یكی اص سِ ثحشاى هلی کًٌَی ثشًبهِ ی هبلی صٌذٍق ّبی ثبصًطستگپبیذاسی اٍلیِ هسبئل پیص سٍ سا هی تَاى دس هطكالت 

اتخبر لضٍم سجت دیذ. ثِ ّویي  آیٌذًُْب دس سبلْبی آضذُ ثشای ثیٌی تبسیك پیص التصبدی ٍ دٍسًوبی ضطن تَسؼِ کطَس هیجبضذ، 

فشاگیش هلی یشی ثحشاى ّبی جوؼیت ضٌبختی ٍ جلَگیشی اص ضكل گیك سیبست اجتوبػی حسبة ضذُ هتٌبست ثب تغییشات 

 لضٍمهَضَع پبیذاسی هبلی صٌذٍق ّبی ثبصًطستگی ثش ثش ثب توشکض هذیشاى ٍ ثشًبهِ سیضاى . اگشچِ ثشخی ثِ ًظش هی سسذسی ضشٍ

هجبحث ًظشی جذیذ ٍ تبکیذ هی کٌٌذ ایي تحمیك ثب تكیِ ثش ساُ حل اصلی تشیي دس ًظبم ثبصًطستگی ثِ ػٌَاى اصالحبت پبساهتشیك 

ی دّذ کِ پیص ضشط تحَل دس سیبست گزاسی اجتوبػی دس ثخص سبلوٌذاى اتخبر سٍیكشدی ًطبى هجْبًی آصهَدُ ضذُ تجشثیبت 

جبهغ تش ٍ اٍلَیت دادى ثِ تغییشات پبسادایوی یؼٌی اصالح اًگبسُ ّب ٍ ثبٍسّبی رٌّی ثِ هسئلِ سبلوٌذی ٍ ثبصًطستگی است. ثب 

ًَیسٌذگبى تحمیك همبلِ کِ اخیشا ثش پبیِ ی ضذُ ایي کِ تَسط سبصهبى جْبًی ثْذاضت هؼشف "سٍیكشد سبلوٌذضذى فؼبل"توشکض ثش 

حَصُ ّبی اصلی سیبست  ،تب ثب هؼشفی تجشثیبت هَفك جْبًیاست تالش کشدُ ٍ جْت صٌذٍق ثبصًطستگی اًجبم ضذُ است، 

ٍ ثشًبهِ ّبی هختلف دس  اغلت دس ایشاى هغفَل هبًذُ سٍضي سبصد. ثب هشٍس الذاهبتکِ گزاسی اجتوبػی دس حَصُ ثبصًطستگبى سا 

فْشستی اص سیبست ّب ٍ ثشًبهِ ّبی الذام دس ایشاى ثشای استمب دس ًْبیت سطَح هلی ٍ هحلی دس کطَسّبی گًَبگَى ایي تحمیك 

 حبکویتی، هذیشیتی ٍ فٌی اسائِ هی کٌذ.  سِ سطح : کیفیت صًذگی ثبصًطستگبى ٍ سبلوٌذاى دس 

ی ثبصًطستگی، اصالحبت پبسادایوی، سیبست گزاسی اجتوبػی، سبلخَسدکی کلوبت کلیذی: سبلوٌذضذى فؼبل، صٌذٍق ّب
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