




 ادارٌ کل فرَىگ ي ارشاد اسالمی

ادارٌ کل تعاين، کار ي رفاٌ اجتماعی

  داوشگاٌ علًم پسشکی

شُرداری /معايوت عمراوی استاوداری

 ادارٌ کل بُسیستی استان ي دبیرخاوٍ شًرای سالمىدان استان

 سازمان مدیریت ي بروامٍ ریسی

 (تامیه اجتماعی ویريَای مسلح ي –بیمٍ سالمت َمگاوی  -تامیه اجتماعی )سازمان َای بیمٍ گر...



ادارُ کل فرٌّگ ٍ ارضبد اسالهی



:سیاستهایاجرایی

ایجاد هماهنگی در معرفی برنامه ها و موضوعات سالمندی با تشکیل کمیته اطالع 1.
رسانی موضوعات سالمندی

استفاده از برنامه های صداوسیما برای معرفی موضوعات سالمندی2.

جریان سازی و پایدارسازی موضوعات سالمندی در مباحث رسانه های جمعی3.

استفاده از انجمن های علمی در راستای معرفی اهمیت موضوع سالمندی در رسانه های 4.
جمعی

حمایت از برقراری و حفظ ارتباط سالمند با جامعه و جلوگیری از مجزا شدن سالمندان5.

حمایت از ازدواج مناسب سالمندان6.

ایرانی -ترویج معنویت، فرهنگ و سبک زندگی اسالمی7.

انجام پژوهش های مرتبط8.

ٍزارت فرٌّگ ٍ ارضبد اسالهی: دستگبُ هسئَل کطَری
ادارُ کل فرٌّگ ٍ ارضبد اسالهی: دستگبُ هسئَل استبًی



:دستگبّْبی ّوکبر ادارُ کل فرٌّگ ٍ ارضبد اسالهی 
دبیرخانهشورایسالمندان

صداوسیما

رسانههایجمعیومجازی

شهرداریها

فرهنگيدبیرخانهشورايعالیانقالب

حوزههایعلمیه

آموزشوپرورش

علوم،تحقیقاتوفناوری

پزشکیبهداشت،درمانوآموزش

ارتباطاتوفناوریاطالعات

سازمانبهزیستی

تبلیغاتاسالمی

سازمانبسیجمستضعفین

سازماناوقافوامورخیریه

بنیادبرکت

سمنهایمرتبط/انجمنهایعلمی

سالمندانحسبموردسایردستگاههایعضوشورایملی



:سیاستهایاجرایی

 فرهنگ سازی و تولید دانش بومی سالمت معنوی در سالمندی یا مشارکت فعال همه

(حوزه و دانشگاه)گروههای مرجع

حمایت از خدمات مشاوره ای و آموزشی سالمت معنوی و معناداری زندگی

 ،ادغام مفاهیم بومی شده سالمت معنوی و معناداری زندگی در مراقبت های بهداشتی

درمانی و توانبخشی سالمندان

انجام پژوهش های مرتبط

ضَرایعبلی اًقالة فرٌّگی: دستگبُ اصلی هسئَل کطَری
ادارُ کل فرٌّگ ٍ ارضبد اسالهی: دستگبُ اصلی هسئَل استبى



:دستگبّْبی ّوکبر ادارُ کل فرٌّگ ٍ ارضبد اسالهی 

دبیرخانهشورایسالمندان

بهداشت،درمانوآموزشپزشکی

حوزههایعلمیه

بهزیستیکشور

تعاون،کارورفاهاجتماعی

علوم،تحقیقاتوفناوری

فرهنگوارشاداسالمی

اوقافوامورخیریه

تبلیغاتاسالمی

شورایسیاستگذاریائمهجمعه

ستادائمهجماعت

شهرداریها

انجمنهایعلمی

سمنهایمرتبط

سایردستگاههایعضوشورایسالمندانحسبمورد



ادارُ کل تعبٍى، کبر ٍ رفبُ اجتوبعی



:سیاستهایاجرایی

استفاده از ظرفیت های دستگاه های اجرایی و شهری برای ارائه موضوعات سالمندی

استفاده از ظرفیت های دینی، فرهنگی و هنری در خصوص سالمندی

لحاظ نمودن موضوعات سالمندی در محتواهای آموزشی

استفاده از ظرفیت های صندوق بازنشستگی

استفاده از ظرفیت های مراجع دانشگاهی و حوزوی

بهره مندی از ظرفیت های سازمان های مردم نهاد و...

شناسایی و معرفی معضالت سالمندی برای جامعه

تبیین و ترویج سیاست ها و اقدامات پیشگیرانه و مقابله ای در خصوص تبعیض سنی در سطوح فرد، خانواده و جامعه

آموزش عموم جامعه به منظور حمایت و احترام سالمندان با تأکید بر حفظ استقالل و عزت نفس

ایجاد فرصت های آموزش برای سالمندان

جلوگیری از محروم سازی سالمندان از انواع خدمات

تبیین و ترویج سیاست ها و اقدامات پیشگیرانه و مقابله ای در خصوص سالمند آزاری

تبیین و ترویج سیاست ها و اقدامات پیشگیرانه و مقابله ای در خصوص سالمند ستیزی

حمایت از سیاست ها و اقدامات پیشگیری از شکاف نسلی

انجام پژوهش های مرتبط 

ٍزارت تعبٍى، کبر ٍ رفبُ اجتوبعی: دستگبُ هسئَل کطَری
ادارُ کل تعبٍى، کبر ٍ رفبُ اجتوبعی: دستگبُ هسئَل استبى 



:دستگبّْبی ّوکبر ادارُ کل تعبٍى، کبر ٍ رفبُ اجتوبعی 
دبیرخانهشورایسالمنداناستان

شهرداریهاودهیاریهای،فرمانداریها،بخشداریهااستانداری،سازمان

انجمنهایعلمی/سمنهایمرتبط

بخشخصوصیوتعاونی

سازمانبهزیستی

معاوناجتماعیوپیشگیریازوقوعجرمقوهقضاییه

حوزههایعلمیه

تبلیغاتاسالمی

ستادائمهجماعت/شورایسیاستگذاریائمهجمعه

سازمانوصندوقهایبازنشستگی

بهداشت،درمانوآموزشپزشکی

وزارتعلوم،تحقیقاتوفناوری

آموزشوپرورش

ورزشوجوانان

دادگستری

بنیادشهیدوامورایثارگران

رسانههایجمعیومجازی

سایردستگاههایعضوشورایسالمندانحسبمورد



:سیاستهایاجرایی

تربیت نیروی انسانی مبتنی بر نیاز سالمندان

حمایت از پژوهش های کاربردی درزمینه موضوعات سالمندی

جلب مشارکت های سازمان مردم نهاد و خیرین در امور سالمندی

نهادینه سازی همکاری بین بخشی در قالب کمیته های استانی و شهرستانی

 با تاکید بر مشارکت ( از پایین به باال)تصمیم سازی مبتنی بر شواهد در قالب ساختار محیطی

گروه های هدف

انجام پژوهش های مرتبط

ٍزارت تعبٍى، کبر ٍ رفبُ اجتوبعی: دستگبُ اصلی هسئَل کطَری
ادارُ کل تعبٍى کبر ٍ رفبُ اجتوبعی: دستگبُ اصلی هسئَل استبى



:دستگبّْبی ّوکبرادارُ کل تعبٍى، کبر ٍ رفبُ اجتوبعی

دبیرخانهشورایسالمندان

سازماناموراداریاستخدامی

بهداشت،درمانوآموزشپزشکی

علوم،تحقیقاتوفناوری

سازمانبرنامهوبودجه

مجمعنمایندگانمجلسشورایاسالمی

زیرمجموعهوزارتکشور

جهاددانشگاهی

مجمعخیریناستان

سمنهایمرتبط

سایردستگاههایعضوشورایسالمندانحسبمورد



داًطگبُ علَم پسضکی



:سیاستهایاجرایی

ترویج تکنولوژی جدید آموزشی به  منظور کسب دانش و مهارت های جدید

ترویج مهارت آموزی برای مدرسین سالمندان

توسعه فرصت های آموزشی برای سالمندان

ترجمان و انتقال دانش در حوزه سالمندی

انجام پژوهش های مرتبط

ٍزارت بْداضت، درهبى ٍ آهَزش پسضکی: دستگبُ اصلی هسئَل کطَری
داًطگبُ علَم پسضکی: دستگبُ اصلی هسئَل استبًی



:دستگبّْبی ّوکبرداًطگبُ علَم پسضکی
دبیرخانهشورایسالمندان

تعاون،کارورفاهاجتماعی

علوم،تحقیقاتوفناوری

سازمانبهزیستیکشور

صداوسیما

جهاددانشگاهی

ارتباطاتوفناوریاطالعات

آموزشوپرورش

سمنهایمرتبط

انجمنهایعلمی

شهرداریها

رسانههایجمعیومجازی

سایردستگاههایعضوشورایسالمندانحسبمورد

 



:سیاستهایاجرایی

تأکید بر خود مراقبتی

ادغام خدمات پیشگیرانه در نظام شبکه

افزایش دسترسی سالمندان به اقدامات پیشگیرانه سالمت

 استفاده از ظرفیت مکاتب طب کل نگر، سنتی و مکمل برای ارتقاء سطح سالمتی و تندرستی

سالمندان

ترویج سبک زندگی سالم در تمامی دوره های سنی

جلب مشارکت بخش غیردولتی در اقدامات پیشگیرانه

انجام پژوهش های مرتبط

ٍزارت بْداضت، درهبى ٍ آهَزش پسضکی: دستگبُ اصلی هسئَل کطَری
داًطگبُ علَم پسضکی: دستگبُ اصلی هسئَل استبى



:دستگبّْبی ّوکبرداًطگبُ علَم پسضکی
دبیرخانهشورایسالمندان

بهزیستیکشور

تعاون،کارورفاهاجتماعی

جهادکشاورزی

ورزشوجوانان

خصوصی،بیمههاینیروهایمسلحپایهوتکمیلی،بیمههایبخشبیمههای :شامل(سازمانهایبیمه

)وسایربیمههایخاص

صندوقهایبازنشستگی

انجمنهایعلمی

سمنهایمرتبط

صداوسیما

رسانههایجمعیومجازی

شهرداریها

سایردستگاههایعضوشورایسالمندانحسبمورد



:سیاستهایاجرایی

توسعه کمی و کیفی مراکز ارائه خدمات درمانی

تأکید بر ارائه خدمات درمانی در محل زندگی

جلب مشارکت بخش غیردولتی در ارائه خدمات درمانی

استفاده از فناوری های نوین برای بهبود ارائه خدمات

بهبود دسترسی به دارو برای سالمندان غربالگری بیماری ها و مشکالت شایع سالمندی

غربالگری بیماری ها و مشکالت شایع سالمندی

مراقبت طوالنی مدت مبتنی بر جامعه

انجام پژوهش های مرتبط

ٍزارت بْداضت، درهبى ٍ آهَزش پسضکی: دستگبُ اصلی هسئَل کطَری
داًطگبُ علَم پسضکی: دستگبُ اصلی هسئَل استبى



:دستگبُ اصلی هسئَل
داًطگبُ علَم پسضکی 

:دستگبّْبی ّوکبر
دبیرخانهشورایسالمندان

تعاون،کارورفاهاجتماعی

سازمانبهزیستی

بیمههای :شامل(سازمانهایبیمه

پایهوتکمیلی،بیمههایبخش

خصوصی،بیمههاینیروهایمسلحوسایربیمههایخاص(

انجمنهایعلمی

سمنهایمرتبط

بخشخصوصی

ارتباطاتوفناوریاطالعات

صنعت،معدنوتجارت

سایردستگاههایعضوشورایسالمندانحسبمورد



هعبٍى عوراًی استبًداری
ضْرداری 



:سیاستهایاجرایی

ترویج و حمایت از سیاست های محیط دوستدار سالمند

 افزایش دسترسی سالمندان به خدمات درمانی و توان بخشی

انجام پژوهش های مرتبط

ٍزارت راُ ٍ ضْرسبزی: دستگبُ اصلی هسئَل کطَری
ضْرداری -هعبٍى عوراًی استبًداری: دستگبُ اصلی هسئَل استبًی



:ضْرداری/دستگبّْبی ّوکبر هعبٍى عوراًی استبًداری
دبیرخانهشورایسالمندان

سازمانبرنامهوبودجه

شهرداریها

ادارهکلامورروستاییاستانداری

استانداریها،سازمانشهرداریهاودهیاریهای،فرمانداریها،بخشداریها(زیرمجموعهوزارتکشور(

سازمانبهزیستی

تعاون،کارورفاهاجتماعی

بهداشت،درمانوآموزشپزشکی

صنعت،معدنوتجارت

ارتباطاتوفناوریاطالعات

ورزشوجوانان

خصوصی،بیمههاینیروهایپایهوتکمیلی،بیمههایبخشبیمههای :شامل)سازمانهایبیمه
)مسلحوسایربیمههایخاص

سازماننظاممهندسی

علوم،تحقیقاتوفناوری

رسانههایجمعیومجازی

سایردستگاههایعضوشورایسالمندانحسبمورد



:سیاستهایاجرایی

توسعهوحمایتازبرنامههایمشارکتیواجتماعمحورسالمندان

توسعهوحمایتازبرنامههایحوزهمعنویتودینداریدرسالمندی

توسعهوحمایتازبرنامههایفرهنگی،هنریوادبیسالمندان

توسعهوحمایتازبرنامهوفعالیتهایورزشیدرسالمندی

توسعهوحمایتازبرنامههایگردشگری،زیارتیوسیاحتیسالمندی

توسعهنشاطاجتماعیومدیریتاوقاتفراغتباحمایتازبرنامههاییمانندکسبوکارخانگی،بازیهایبومیوملی،بازی

وسرگرمیوسایربرنامههایتفریحی

برایانجامخدماتمذکوردرحوزه...(امکانات،فضاهایفیزیکی،تربیتنیرویانسانیمتخصصو)توسعهزیرساختها

سالمندی

مدلسازی،شبکهسازیوتوسعهسمنهایارائهدهندهخدماتمذکوربهسالمندانبهویژهخیریهوداوطلب

اطالعرسانیوتسهیلدسترسیبهخدماتمذکور

توسعهومناسبسازیبرنامههاوخدماتمذکوربارویکردجامعهمحوربرایسالمندان

حمایتازرویدادها،جشنوارههاومسابقاتمرتبط

تهیهوتولیدمحتواومحصوالتتخصصی

استانداردسازیوانجامپژوهشهایمرتبط 

(ضْرداری ٍ دّداری)ٍزارت کطَر: دستگبُ اصلی هسئَل کطَری
ضْرداری -هعبًٍت عوراًی استبًداری: دستگبُ اصلی هسئَل استبى



:ادارُ کل اهَر رٍستبیی استبًداری/ دستگبّْبی ّوکبر ادارُ کل اهَر ضْری ٍ ضَراّبی استبًداری
دبیرخانهشورایسالمندان

سازمانبرنامهوبودجه

صداوسیمایجمهوریاسالمیایران

تعاون،کارورفاهاجتماعی

بهداشت،درمانوآموزشپزشکی

سازمانبهزیستی

ورزشوجوانان

امورگردشگریومیراثفرهنگی

فرهنگوارشاداسالمی

هایعلمیهحوزه

سازمانتبلیغاتاسالمی

سمنهایمرتبط

جهاددانشگاهی

شورایعالیانقالبفرهنگی



ادارُ کل بْسیستی استبى



:سیاستهایاجرایی
 مشارکت سالمندان در سیاست گذاری، برنامه ریزی و اجرای برنامه ها و تصمیم گیری های مربوط به سالمندان در امور

خودشان

حمایت از تشکل های سالمندان

حمایت از طرح ها و مدل های توانمندسازی مبتنی بر مشارکت سالمندان

آمایش فضای کسب وکار و فعالیت های داوطلبانه

تعیین ظرفیت های بالقوه سالمندان برای اشتغال

ایجاد دسترسی به مشاوره اشتغال سالمندان

تبیین برنامه های آمادگی بازنشستگی

بسترسازی برای ایجاد کسب وکار مبتنی بر مهارت بدون توجه به سن

تأکید بر مهارت آموزی سالمندان

بازنگری سن بازنشستگی

ایجاد هماهنگی و تعامل بین نسلی در محیط های کار

دسترسی به تسهیالت مالی

حمایت از فضای ارائه خدمات و محصوالت تولیدی سالمندان

ایمنی و امنیت محیط کار

انجام پژوهش های مرتبط

سبزهبى بْسیستی کطَر: دستگبُ اصلی هسئَل کطَری
ادارُ کل بْسیستی استبى : دستگبُ اصلی هسئَل استبًی



:دستگبّْبی ّوکبرادارُ کل بْسیستی  استبى
دبیرخانهشورایسالمندان

سازمانبرنامهوبودجه

تعاون،کارورفاهاجتماعی

استانداریها،سازماناموراجتماعی،سازمانشهرداریهاودهیاریهای(زیرمجموعهوزارتکشور
)بخشداریهاکشور،فرمانداریها،

بهداشت،درمانوآموزشپزشکی

فرهنگوارشاداسالمی

صنعت،معدنوتجارت

بانکمرکزیوبانکهایتحتپوشش

سازمانوصندوقهایبازنشستگی

بخشخصوصیوتعاونی

مجمعخیرینکشور

سمنهایمرتبط

انجمنهایعلمی

سازماناموراداریاستخدامی

شهرداریهاودهداریها

سایردستگاههایعضوشورایسالمندانحسبمورد



سالمندانتوسعه کمی و کیفی خدمات توان بخشی :3-3راهبرد 

:سیاستهایاجرایی

جلب مشارکت بخش غیردولتی در ارائه خدمات توان بخشی

تأکید بر ارائه خدمات توان بخشی در محل زندگی

توسعه کمی و کیفی مراکز ارائه خدمات توان بخشی

مراقبت طوالنی مدت مبتنی بر جامعه

بهبود دسترسی به تجهیزات پزشکی و کمکی نوین در مراقبت از سالمندان

انجام پژوهش های مرتبط

سبزهبى بْسیستی کطَر: دستگبُ اصلی هسئَل کطَری
ادارُ کل بْسیستی استبى:  دستگبُ اصلی هسئَل استبى



:دستگبّْبی ّوکبر ادارُ کل بْسیستی استبى  
دبیرخانهشورایسالمندان

بهداشت،درمانوآموزشپزشکی

تعاون،کارورفاهاجتماعی

صنعت،معدنوتجارت

بیمههای :شامل(سازمانهایبیمه

پایهوتکمیلی،بیمههایبخش

خصوصی،بیمههاینیروهایمسلحوسایربیمههایخاص(

ره(کمیتهامدادامامخمینی(

انجمنهایعلمی

سمنهایمرتبط

سایردستگاههایعضوشورایسالمندانحسبمورد



:سیاستهایاجرایی

تبیین انواع مدل های مراقبتی از سالمندان

اصالح مدل های مراقبتی موجود از سالمندان

ایجاد و حمایت از مدل های کارآمد نگهداری متناسب با نیاز سالمندان

ترویج و حمایت از مدل های مراقبت در منزل از سالمندان مبتنی بر خانواده و مراقبین غیررسمی

آموزش مراقبین رسمی و غیررسمی سالمندان

حمایت بیمه ای از انواع مدل های مراقبت سالمندان

انجام پژوهش های مرتبط

سبزهبى بْسیستی کطَر: دستگبُ اصلی هسئَل کطَری
ادارُ کل بْسیستی استبى: دستگبُ اصلی هسئَل استبى



:دستگبّْبی ّوکبرادارُ کل بْسیستی استبى 
دبیرخانهشورایسالمندان

تعاون،کارورفاهاجتماعی

بهداشت،درمانوآموزشپزشکی

بیمههای :شامل(سازمانهایبیمه

پایهوتکمیلی،بیمههایبخش

خصوصی،بیمههاینیروهایمسلحوسایربیمههایخاص(

علوم،تحقیقاتوفناوری

ره(کمیتهامدادامامخمینی(

بنیادشهیدوامورایثارگران

بخشخصوصی

انجمنهایعلمی

سمنهایمرتبط

سایردستگاههایعضوشورایسالمندانحسبمورد



:سیاستهایاجرایی

تبیین سازوکار تشکیل بانک های اطالعاتی سالمندان مبتنی بر نیاز

تبیین مدل های تحلیل داده ها و ارائه گزارش های کاربردی مورد نیاز کشور

تجمیع اطالعات و آمار سالمندی مبتنی بر سامانه جامع

سیاست گذاری و برنامه ریزی مبتنی بر شواهد و با رویکرد آینده پژوهانه

انجام پژوهش های مرتبط

دبیرخبًِ ضَرای هلی سبلوٌداى کطَر: دستگبُ اصلی هسئَل کطَری
دبیرخبًِ ضَرای سبلوٌداى استبى: دستگبُ اصلی هسئَل استبى



:دستگبّْبی ّوکبردبیرخبًِ ضَرای سبلوٌداى استبى

مرکزآمارایران

سازمانبرنامهوبودجهکشور

بهداشت،درمانوآموزشپزشکی

تعاون،کارورفاهاجتماعی

سازمانبهزیستی

وزارتارتباطاتوفناوریاطالعات

سازمانثبتاحوال

سازمانثبتاسنادوامالک

زیرمجموعهوزارتکشور،شهرداریها

ره(کمیتهامدادامامخمینی(

بیمههای :شامل(سازمانهایبیمه

پایهوتکمیلی،بیمههایبخش

خصوصی،بیمههاینیروهایمسلحوسایربیمههایخاص(

سمنهایمرتبط/انجمنهایعلمی

سایردستگاههایعضوشورایسالمندانحسبمورد



سبزهبى هدیریت ٍ برًبهِ ریسی استبى



:سیاستهایاجرایی

اولویت بندی گروه های مختلف جمعیت سالمند

برقراری یارانه برای سالمندان نیازمند

تأمین حداقل حقوق و دستمزد برای سالمندان

برقراری تخفیفات در برخورداری از خدمات عمومی

حمایت از خدمات مشاوره ای مالی سالمندان

انجام پژوهش های مرتبط

سبزهبى برًبهِ  ٍ بَدجِ: دستگبُ اصلی هسئَل کطَری
سبزهبى هدیریت ٍ برًبهِ ریسی: دستگبُ اصلی هسئَل استبى



:دستگبّْبی ّوکبرسبزهبى هدیریت ٍ برًبهِ ریسی

دبیرخانهشورایسالمندان

مجلسنمایندگانمجلسشورایاسالمی

تعاون،کارورفاهاجتماعی

اقتصادواموردارایی

ادارهکلامورروستاییاستانداری

بانکمرکزیوبانکهایتحتپوشش

سازمانبهزیستی

ره(کمیتهامدادامامخمینی(

بنیادشهیدوامورایثارگران

بنیادمستضعفان

بنیادبرکت

استانداریها،سازماناموراجتماعی،سازمانشهرداریهاو(زیرمجموعهوزارتکشور

)دهیاریهایکشور،فرمانداریها،بخشداریها

(شهرداریهاودهیاریهایکشور)ادارهکلامورشهریوروستاییاستانداری

سمنهایمرتبط

مجمعخیریناستان

سایردستگاههایعضوشورایسالمندانحسبمورد



:سیاستهایاجرایی

حمایت از پژوهش های توسعه ای و ارزیابی فناوری در رابطه با سالمندان

توسعه استفاده از فناوری های نوین در مراقبت از سالمندان

استفاده از فناوری توسعه خدمات برای سالمندان

تبیین و فراهم سازی سازوکارهای به کارگیری فناوری برای سالمندان

حمایت از استفاده از فناوری در آموزش موضوعات سالمندی

انجام پژوهش های مرتبط

هعبًٍت تحقیقبت ٍ فٌبٍری ریبست جوَْری: دستگبُ اصلی هسئَل کطَری

هرکس اهَزش ٍ پژٍّص تَسعِ ٍایٌدُ ًگری : دستگبُ اصلی هسئَل استبى

پبرک علن ٍ فٌبٍری/ سبزهبى هدیریت ٍ برًبهِ ریسی



:دستگبّْبی ّوکبر ادارُ کل تعبٍى، کبر ٍ رفبُ اجتوبعی  
دبیرخانهشورایملیسالمندان

وزارتعلوم،تحقیقاتوفناوری

وزارتارتباطاتوفناوریاطالعات

صنعت،معدنوتجارت

بهداشت،درمانوآموزشپزشکی

سازمانبرنامهوبودجهکشور

انجمنهایعلمی

سمنهایمرتبط

سایردستگاههایعضوشورایسالمندانحسبمورد



:سیاستهایاجرایی

بازنگری قوانین و مقررات

بازنگری ساختارها

بازنگری فرایندها

انجام پژوهش های مرتبط

سبزهبى برًبهِ  ٍ بَدجِ: دستگبُ اصلی هسئَل کطَری

سبزهبى هدیریت ٍ برًبهِ ریسی: دستگبُ اصلی هسئَل استبى



:دستگبّْبی ّوکبرسبزهبى هدیریت ٍ برًبهِ ریسی 

دبیرخانهشورایملیسالمندان

سازماناموراداریاستخدامی

ثبتاحوال

دفترامورحقوقیاستانداری

مجمعنمایندگانمجلسشورایاسالمی

انجمنهایعلمی

سمنهایمرتبط

سایردستگاههایعضوشورایسالمندانحسبمورد



:سیاستهایاجرایی

تالش برای اختصاص درصدی از مالیات بر ارزش افزوده به  نظام سالمندی

اختصاص درصدی از مالیات کاالهای آسیب رسان به  نظام سالمندی

استفاده از منابع هدفمندی یارانه ها برای نظام سالمندی

انجام پژوهش های مرتبط

سبزهبى برًبهِ  ٍ بَدجِ: دستگبُ هسئَل کطَری 
سبزهبى هدیریت ٍ برًبهِ ریسی: دستگبُ هسئَل استبى



:دستگبّْبی ّوکبرسبزهبى هدیریت ٍ برًبهِ ریسی
دبیرخانهشورایملیسالمندان

اقتصادواموردارایی

بانکمرکزیوبانکهایتحتپوشش

تعاون،کارورفاهاجتماعی

بیمههای :شامل(سازمانهایبیمه

پایهوتکمیلی،بیمههایبخش

خصوصی،بیمههاینیروهایمسلحوسایربیمههایخاص(

مجمعنمایندگانمجلسشورایاسالمی

صندوقهایبازنشستگی

ره(کمیتهامدادامامخمینی(

مجمعخیریناستان

سایردستگاههایعضوشورایسالمندانحسبمورد



:سیاستهایاجرایی

 (با تاکید بر عدالت افقی و عمودی)استفاده از نظام بیمه ای کارآمد و متناسب

استفاده از ظرفیت سازمان های مردم نهاد و خیرین

مدیریت بهینه منابع و مصارف به ویژه در صندوق های بازنشستگی

شناسایی، استحقاق سنجی و دهک بندی گروه هدف

تقدم پیشگیری و غربالگری، تمرکز بر : اتخاذ رویکردهای بهینه ساز مصارف منابع مالی مانند

توانمندسازی و مهارت آموزی، محرومیت زدایی و حمایت از اقشار آسیب پذیر، بازنگری در 

...قوانین بیمه ای و بازنشستگی و

انجام پژوهش های مرتبط

سبزهبى برًبهِ  ٍ بَدجِ: دستگبُ هسئَل کطَری
سبزهبى هدیریت ٍ برًبهِ ریسی: دستگبُ هسئَل استبى



:دستگبّْبی ّوکبرسبزهبى هدیریت ٍ برًبهِ ریسی
دبیرخانهشورایملیسالمندان

اقتصادواموردارایی

بانکمرکزیوبانکهایتحتپوشش

تعاون،کارورفاهاجتماعی

بیمههای :شامل(سازمانهایبیمه

پایهوتکمیلی،بیمههایبخش

خصوصی،بیمههاینیروهایمسلحوسایربیمههایخاص(

مجمعنمایندگانمجلسشورایاسالمی

صندوقهایبازنشستگی

(ره)کمیتهامدادامامخمینی

مجمعخیریناستان

سمنهایمرتبط

سایردستگاههایعضوشورایسالمندانحسبمورد



سبزهبى ّبی بیوِ ای استبى
سالمت همگانی  -تامین اجتماعی

...تامین اجتماعی نیروهای مسلح و 



 

:سیاستهایاجرایی

توسعه کیفی خدمات بیمه پایه و تکمیلی سالمندان

توسعه کمی خدمات بیمه پایه و تکمیلی سالمندان

افزایش کمی و کیفی خدمات تحت پوشش بیمه پایه و تکمیلی برای سالمندان

در خصوص ارتقا کیفیت زندگی و منزلت ( مستمری)حمایت از ایجاد نظام پرداخت هوشمند یارانه

سالمندان

انجام پژوهش های مرتبط

ٍزارت تعبٍى، کبر ٍ رفبُ اجتوبعی : دستگبُ هسئَل کطَری
ادارُ کل تبهیي اجتوبعی ٍ بیوِ سالهت ّوگبًی: دستگبُ هسئَل استبى



:دستگبّْبی ّوکبر  ادارُ کل تبهیي اجتوبعی ٍ بیوِ سالهت ّوگبًی 
دبیرخانهشورایسالمندان

سازمانبرنامهوبودجه

تعاون،کارورفاهاجتماعی

بهداشت،درمانوآموزشپزشکی

سازمانبهزیستی

بیمههای :شامل(سازمانهایبیمه

پایهوتکمیلی،بیمههایبخش

خصوصی،بیمههاینیروهایمسلحوسایربیمههایخاص(

مجمعخیریناستان

سمنهایمرتبط

سایردستگاههایعضوشورایسالمندانحسبمورد



 (راَبرد2مسئًل پیگیری )ادارٌ کل فرَىگ ي ارشبد اسالمی

 (راَبرد2مسئًل پیگیری )ادارٌ کل تعبين، کبر ي رفبٌ اجتمبعی

  (راَبرد3مسئًل پیگیری )داوشگبٌ علًم پسشکی

(راَبرد2مسئًل پیگیری )شُرداری /معبيوت عمراوی استبوداری

 (راَبرد4مسئًل پیگیری )ادارٌ کل بُسیستی استبن ي دبیرخبوٍ شًرای سبلمىدان استبن

 (راَبرد5مسئًل پیگیری )سبزمبن مدیریت ي بروبمٍ ریسی

 (راَبرد1مسئًل پیگیری ...( )تبمیه اجتمبعی ویريَبی مسلح ي –بیمٍ سالمت َمگبوی  -تبمیه اجتمبعی )سبزمبن َبی بیمٍ گر




