
 ّ چیست اجتواعی آّری تاب(:26)ضوارٍ گزُّی هثادثَ ًتایج

 اجتواعی هذدکاراى است؟ چگًَْ اجتواعی سالهت تا آى ارتثاط

 اقطار اجتواعی آّری تاب ارتقاء هسیز در تْاًٌذ هی چگًَْ

  تزدارًذ؟ گام جاهعَ هختلف

 رَثرَ وبگُارر ضرایط َ فطبرٌب ثب خُد زوذگی مراحل کلیً در ٌب اوسبن

 تٍذیذ را خسمبوی آوبن َ رَاوی سالمت تُاوذ می فطبرٌب ایه ضُوذ، می

 می کً است خطر پر ضرایط ثب ضذن فرایىذ مُاخً وُعی آَری تبة.ومبیذ

 ومبیذ. حفظ دضُار َضعیت ایه در را خُد کىذ تب کمک اوسبن ثً تُاوذ

 كً داروذ را آن تُاوبیي آَر تبة افراد ضُد، مي پذیذار ثحران َقتي

. ثرسىذ مطمئه َ امه ٌبي حل ي را ثً مسئلً، حل فىُن از استفبدي ثب

 می زیبد استرش دچبر ٌب، مُقعیت گُوً ایه در افراد سبیر كً حبلي در

 آَری تبة.كىىذ اوتخبة را مفیذي َ مىبست حل راي تُاوىذ ومی َ ضُوذ

 کطف َ مطبلعً ثً اخیر، ٌبیسبل در پرطرفذار ای حیطً عىُانًث

 در مقبَمت َ پیطرفت ثبعث پردازدَمی فردی ثیه َ فردی ٌبییتُاومىذ

-زیستی تعبدل ثرقراری در فرد قبثلیت آَری تبة. گرددمی دضُار ضرایط

 ترمیم وُعی ثبضذ، می آمیس مخبطري ضرایط مقبثل معىُی،در َ رَاوی

حبال ایه  .است ٌمراي ضىبختی َ عبطفی ٌیدبوی، مثجت پیبمذٌبی ثب خُد،کً

تُاوىذ در  سئُال مطرذ است کً مذدکبران اختمبعی چً وقص یب وقطٍبیی می

ارتقبء تبة آَری اختمبعی داضتً ثبضىذ َ ارتقبء تبة آَری اختمبعی چً 

 پرسص؛ ایه پبسخ ثً رسیذن ثرای ارتجبطی ثب سالمت اختمبعی خبمعً دارد.

 اختمبعی مذدکبران ازخبمعً وفری093 خمع در سُال ایه مدبزی فضبی در

 تحصیلی، مختلف مقبطع داوطدُیبن رضتً، ایه اسبتیذ ضبمل کً ایران

 صبحت سبیر َ مختلف سبزمبوٍبی َ ادارات در ضبغل اختمبعی مذدکبران

 تحلیل رَش از استفبدي ثب گرٌَی مجبحثً وتبیح َ. ضذ مطرذ وظران

 قرار تحلیل َ تدسیً مُرد(  4332) َالوذمه گریىٍبیم کیفی محتُای



 ایه. گردیذ استخراج اَلیً کذٌبی ٌب پبسخ تحلیل َ تدسیً ثب. گرفت

 مفبٌیم َ اصلی مفبٌیم  گرَي دَ در تحلیل َ تدسیً فرآیىذ طی در کذٌب

 .گرفتىذ قرار ریل ضرذ ثً فرعی

 

 

 هفاُین اصلی

 

  هفاُین فزعی                

 

تزتیت هذدکار 

اجتواعی هتخصص 

 ّ تاب آّر

 تاب آّری تَ هذدکاراى اجتواعی آهْسش هِارت -

آهْسش هستوز هِارت خْدآگاُی ّ تاب آّری تَ -

 هذدکاراى اجتواعی

تزگشاری کارگاُِای تاب اّری تزای هذدکاراى -

 اجتواعی ضاغل 

ًِادیٌَ کزدى هِارت اکتساتی تاب آّری در  -

 هذدکاراى اجتواعی 

   

تالش در جِت 

دساص ساسی  

جاهعَ ًسثت تَ 

  تاب آّری هقْلَ 

دغذغَ هٌذ ساختي اقطار هختلف جاهعَ ًسثت تَ  -

 هقْلَ تاب آّری 

 تاکیذ تز هِارت تاب آّری در پیطگیزی اس جزائن  -

تاکیذ تز هِارت تاب آّری تعٌْاى راُکاری تزای  -

 جاهعَ   افشایص سالهت اجتواعی در 

تاکیذ تز هِارت تاب آّری تعٌْاى راُکاری تزای  -

 افشایص سالهت رّاى فزد، خاًْادٍ   ّ جاهعَ

تاکیذ تَ هِارت تاب آّری تعٌْاى هِارت السم تزای -

 گذر اس تذزاى در جاهعَ

ضٌاختي هِارت تاب آّری تَ افزاد ّ سیستن آهْسضی  -

 جاهعَ 

 

 ّ پزّرش  تزتیت

 تاب آّر ًسل

 ُا آّری تَ کْدکاى اس هِذکْدک ضزّع آهْسش تاب-

آهْسش تاب آّری تَ کْدکاى در هذارص ّ هذیط ُای -

 آهْسضی 

 در ًِاد خاًْادٍ تَ کْدک آهْسش تاب آّری -

ًِادیٌَ کزدى هِارت تاب آّری در فزد اس دّراى  -

 کْدکی 

آهْسش تاب آّری در قالة تاسی تَ کْدکاى ّ تا  -

 ستاى سادٍ

 داًص تْهی تَ کْدکاىآهْسش تاب اّری تا  -



آهْسش ّ ارتقاء 

تاب آّری در 

                       جاهعَ 

آهْسش تاب آّری تَ گزُِّای هختلف جاهعَ هتٌاسة تا -

 ًیاس آًاى 

اجزای پزّتکل هذاخلَ تزای ارتقاء تاب آّری در -

جاهعَ  سطْح هختلف  

آهْسش تاب آّری تَ ّالذیي -  

تزگشاری کارگاُِای آهْسضی تا هْضْع تاب آّری در -

 سطخ جاهعَ 

آهْسش هستوز ّ تا کیفیت تاب آّری در سطْح جاهعَ -  

آّری در افزاد ّ اقطار تاثیز  ًِادیٌَ کزدى تاب-

 گذار جاهعَ 

  آهْسش تاب آّری تَ افزاد ّ خاًْادُِا  -

آهْسش تاب آّری تَ افزاد در هعزض خطز ّ آسیة  -  

استفادٍ اس کلیَ اهاکي ّ اهکاًات جاهعَ تزای  -

 آهْسش تاب آّری 

ارتقاء تاب آّری اجتواعی تا گستزش دوایت اجتواعی -

 ّ خاًْادگی در جاهعَ 

آهْسش تاب آّری تَ افزاد ّ گزُِّای هختلف تا  -

 تکٌیک ُا ّ رّضِای هتفاّت ّ کارتزدی 

 آهْسش داًص تْهی ّ کارتزدی تاب آّری تَ افزاد -

 جاهعَ

آهْسش ّ ًِادیٌَ کزدى هِارت تاب آّری در سطْح  -

  هذیزیتی کطْر

تذّیي ّ اجزای 

پزّتکل هذاخلَ 

تْهی تاب آّری در 

 جاهعَ 

تطکیل کار گزُِّا تخصصی هذدکاری اجتواعی تزای ضٌاسایی -

 پتاًسیل ُا ّ ضعف ُا در جاهعَ

تطکیل کار گزُِّای تخصصی هذدکاری اجتواعی جِت آهْسش تاب -

 اّری تَ افزاد هختلف 

تاسًگزی در سیستن آهْسضی ّ تزتیتی در سطخ جاهعَ تْسط  -

 هذدکاراى اجتواعی ّ سایز هتخصصیي 

 تْهی آهْسش پزّتکل ُای اجزاّ  تذّیيجلة هطارکت هزدم جِت -

  در سطخ جاهعَ  تاب آّری

ضٌاسایی کاهل ّ تاس تعزیف هْلفَ ُا اجتواعی تاب آّری در  -

 سطخ جاهعَ 

هطالثَ گزی تزای قذرت اجزایی تسِیل تاب آّری -  

تلفیق هفِْم تاب آّری تا اعتقادات ّ ارسضِای افزاد ّ جاهعَ -  

درگیزی ساسهاًِا ّ ارگاًِای هختلف جاهعَ جِت آهْسش تاب  -

 آّری تَ افزاد

ْهی ارتقاء ّ آهْسش تاب آّری هختص گزُِّای تذّیي پزّتکل ت -

 هختلف جاهعَ 

   تْلیذ هذتْای تْهی آهْسش تاب آّری-

 

 

 تِیَ کٌٌذٍ: پزّاًَ خفتاى؛ کارضٌاص ارضذ هذدکاری اجتواعی
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