معرفی اوجمه علمی رفاه اجتماعی ایران :اهداف و کارکردها
یىی اص هْوتشیي اّذاف ػلَم اجتوبػی ضٌبخت هَضَػبت هشبَط بِ خبًَادُ ٍ جبهؼِ  ،اػن اص استببعبت،
هسبئلً ،یبصّب ،هغبلببت ،احسبسبت ٍ ادساوبت ٍ تشجیحبت اجتوبػی بِ هٌظَس ًیل بِ یه جبهؼِ بشابش ،ػبدالًِ ٍ
سٍ بِ تَسؼِ ٍ پیطشفت است وِ دس آى ّوِ الطبس ٍ عبمبت اجتوبػی دس وٌبس ّن صًذگی خَة ٍ هسبلوت آهیض
داضتِ ببضٌذ .اص ایي پٌذاضت هیتَاى دسن وشد وِ حَصٓ سفبُ اجتوبػی ،داسای چِ اّذاف ٍ چِ وبسوشدّبی
هی ببضذ .سفبُ اجتوبػی بِ غَست اخع دس چبسچَة هغبلؼبت ػلَم اجتوبػی لشاس داسد ٍ بب تؼبیِ ٍ تذٍیي
سیبست ّبی اجتوبػی بٌْگبم ،گشٍّْبی ّذف سا ضٌبسبیی ٍ دسغذد سفغ ًیبصّبی اٍلیِ (سفبُ ػیٌی /هبًٌذ
هؼیطت ،هسىي ٍ ٍ )...ثبًَیِ (سفبُ رٌّی /هبًٌذ ،اهیذً ،طبط ٍ سضبیت اجتوبػی) آًْب است .اص ایيسٍ ،هیتَاى
گفت وِ ّذف اغلی سفبُ اجتوبػی اسائِ خذهبت اجتوبػی بِ گشٍّْبی هختلف بِ هٌظَس ًیل بِ یه ٍضؼیت
ایوي است وِ دس لَای آى بب وٌبس صدى هخبعشات ٍ ػذملغؼیتّبی هبدی ٍ هؼٌَی بِ یه اهٌیت ّستیضٌبختی
(آساهص ٍ آسبیص) بشسٌذ.
بب تَجِ بِ ّذف فَق ،اًجوي ػلوی سفبُ اجتوبػی ایشاى دس سبل  9831ضىل گشفت وِ هشوض فؼبلیت آى دس
تْشاى ٍ داًطىذُ ػلَم اجتوبػی داًطگبُ ػالهِ عببعببئی هیببضذ .ایي اًجوي «غیشاًتفبػی» ٍ هتطىل اص هجوغ
ػوَهیّ ،یئت هذیشُ ،ببصسس ،گشٍّْبی ػلوی -تخػػی ٍ ٍاحذّبی اجشایی است وِ اص هیبى اضخبظ
حمیمی ٍ حمَلی ػضَ فؼبل (ػضَیت پیَستِ ،ػضَیت ٍابستِ ،ػضَیت داًطجَیی ،ػضَیت افتخبسی ٍ
ػضَیت سبصهبًی) هیپزیشد.
اسوبى اًجوي سفبُ اجتوبػی ایشاى ،ػببستٌذ اص:هجوغ ػوَهیّ ،یئت هذیشُ ٍ ببصسس .ضبیبى روش است وِ اػضبی
ّیئت هذیشُ ٍ ببصسس (بب تَجِ بِ آخشیي تػویوبت) ّ ،ش سِ سبل یه ببس تَسظ هجوغ ػوَهی اًتخبة
هیضًَذّ .یئت هذیشُ هتطىل اص ً 5فش ػضَ اغلی ٍ دٍ ػضَ ػلیالبذل هیببضذ .سئیس ٍ خضاًِداس ًیض تَسظ
اػضبی ّیئت هذیشُ اًتخبة هیضَد.
اًجوي هزوَس،اّذاف هتٌَع ٍ چٌذٍجْی داسد وِ ایي اهش هبّیتی پَیب بِ آى بخطیذُ است .اسائِ سٌّوَدّب بِ
هسئَلیي دس حَصُ سفبُ اجتوبػی (هبًٌذ هسبیل هشبَط بِ هؼیطت ،بْذاضت ٍ سالهت ،آهَصش ،اضتغبل ،هسىي،
اٍلبت فشاغت ٍ ٍ )..ووه بِ تَلیذ داًص هشتبظ بب حَصٓ سفبُ اجوبػی ،تؼبهالت بستشهٌذ بیي اًجوي ٍ سبیش

ًْبدّبی آوبدهیه ٍ اجشایی ،سٍابظ بب هحبفل ػلوی هشتبظ بب سفبُ اجتوبػی ٍ استمبی جبیگبُ صیشهجوَػِّبی
هشتبظ بب سفبُ ٍ سیبست اجتوبػی ،اص اّذاف ایي اًجوي ػلوی سفبُ اجتوبػی ایشاى هیببضٌذ.
البتِ اّذاف پَیب هبّیتی هٌؼغف ٍ سٍ بِ تؼبلی بِ اًجوي ػلوی سفبُ اجتوبػی ایشاى دادُ است .گشٍّْبی ػلوی –
تخػػی دس حَصُّبی هختلف اص جولِ هسىي ،آهَصش ،سالهت ٍ غیشُ ،دس وٌبس گشٍّْبی ّذف خبظ ًظیش
سبلوٌذاى ،وَدوبى ،هؼلَالى ،صًبى ،هْبجشاى ٍ جَاًبى ،هیذاى ػول ٍ وبسگضاسی ایي اًجوي سا استمبء بخطیذُ
است .لزا ،اًجوي ػلوی سفبُ اجتوبػی ایشاى دس ساستبی تحمك اّذاف ٍ ٍػذُّبی خَیص ،همذهبت گشٍّْبی
ػلوی سا ضىل دادُ است وِ ایي گشٍّْب هطتىل اص حذالل  5ػضَ ّستٌذّ .ش گشٍُ ًیض داسای یه ضَسای
ػوَهی گشٍُ ،ضَسای هذیشت گشٍُ ،هذیش گشٍُ ٍ دس ًْبیت دبیش گشٍُ است وِ ّش وذام وبسٍیژُّبی خبظ
خَد داسًذ.

