


 ػِز دّطتذار طبلوٌذ



زاى گذػتَ، دبل ّ آيٌذٍيزات طبلخْردگي جوؼيت در اييرًّذ تغ  
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ػِز دّطتذار طبلوٌذ، ػِزی اطت کَ طبلوٌذاى در آى اس 
جبيگبٍ ثباليی ثزخْردار ثْدٍ ّ ػِزًّذاى ّ هظئْالًغ 

 ثزای آًبى ادتزام ّيژٍ ای قبئل ُظتٌذ 

ادتزاهی کَ ًَ در کالم ثلکَ در ػول ّ اجزا خْد را ًؼبى هی 
 دُذ، در ايي ػِز طبلوٌذاى

 خْد در ادارٍ اهْر هزثْط ثَ 

 خْد طِين ثْدٍ ّ در اثؼبد 

 هؼْرتی، طيبطت گذاری ّ اجزا 

 يبّر ّ پؼتيجبى هظئْالى ُظتٌذ









ارگبًِبی دخيل در طزح ػِز دّطتذار 

 طبلوٌذ در ايزاى



 طبختوبى ّ فضبُبي ثبس در ػِز

 طيظتن دول ّ ًقل

فزٌُگي  اجتوبػي ّرسػي ّجلت هؼبركتِبي هزدهي   

 ثِذاػتي درهبًي

 ػِز دّطتذار طبلوٌذ



فضبی طجش ايوي، هٌبطق طزپْػيذٍ هٌبطت ثزای اطتزادت ثب     
 صٌذلی ُبی رادت ّ ايوي

فضبی طجش هٌبطت جِت فزاغت ّ پيبدٍ رّی در هجتوغ ُبی     
 هظکًْی تْطظ طبسًذگبى هظکي

هذذّد کزدى طزّ صذا ّ آلْدگی ُْا در هکبى ُبی ػوْهی        

فضبی ثبس ثخصْؽ در پبرک ُب، ثْطتبى ُبی کْچک هذلی      

ّ جبيگبٍ ُبی ًؼظت جوؼی ّ تجِيش آى ثَ اقالم فزٌُگی، 
هٌبطت طبلوٌذاى....ّرسػی، تفزيذی   

صٌذلی ُبی رادت ّ ايوي ّ ثَ تؼذاد کبفی در هکبى ُبی     
 ػوْهی

 طبختوبى ّ فضبُبي ثبس در ػِز





پيبدٍ رُّبی هظطخ، رّػي ّ دارای دفبظ، ثذّى لغشًذگی ّ       

 ثَ اًذاسٍ کبفی پِي ثزای ػجْر ّيلچز

تْالت ُبی ػوْهی ّ رادت در دطتزص         

ايظتگبٍ ُبی دول ّ ًقل ّ صٌذلی ُبی رادت ّ ايوي ّ در     

 دطتزص در اهبکي ػوْهی

گذرگبٍ ػبثز پيبدٍ ايوي ّدر فْاصل هٌظن      

هکبى در دطتزص ثزای پبرک اتْهجيل طبلوٌذاى      

...(رّ گذر، سيز گذر، پل ػبثز)طبختبرُبی فيشيکی خيبثبى ُب       

 هٌبطت طبلوٌذاى

     

     

 طبختوبى ّ فضبُبي ثبس در ػِز





تبثلُْبی راٌُوبيی ّچزاؽ ػبثز پيبدٍ قبثل رّيت ثزای طبلوٌذاى      

اجزای درطت قْاًيي راٌُوبيی ّ راًٌذگی ثزای ػبثز پيبدٍ     

اطالػبت کبفی ثزای ًؼبى دادى هظيزُب    

طبختوبى ُب دارای آطبًظْر،پلَ ثزقی، پلَ ُب ثب ارتفبع ّ ػيت    

 کن، دارای ًزدٍ ّ ططْح غيز لغشًذٍ

اجزای اطتبًذاردُبی فضبی فيشيکی در طزاُبی طبلوٌذاى          

 طبختوبى ّ فضبُبي ثبس در ػِز





 طيظتن دول ّ ًقل

صٌذلی ّيژٍ طبلوٌذاى تؼجيَ ػذٍ در ّطبيل ًقليَ ػوْهی        

تخفيف ّيژٍ جِت اطتفبدٍ اس ّطبيل ًقليَ ػوْهی       

آهْسع راًٌذگبى در خصْؽ راٌُوبيی ّ کوک ثَ هظبفزاى طبلوٌذ      

(راًٌذگبى هؤدة ّ تبثغ قْاًيي ثب رػبيت اصْل تکزين طبلوٌذاى)  

اطويٌبى اس ّرّد ّ خزّج هظبفز قجل اس دزکت، ّ تْقف کبفی جِت      

 افزاد ًبتْاى در ايظتگبٍ ُب

هجِش ثَ تجِيشات هٌبطت ... پبيبًَ ُبی دول ّ ًقل اػن اسراٍ آُي ّ     

...(آطبًظْر)طبلوٌذاى   

ّطبيل ًقليَ هجِش ثَ ػالئن رّػي ًؼبًذٌُذٍ هقصذ          

   



 طيظتن دول ّ ًقل



...( رّسًبهَ، هجلَ، کتبة، طی ی)ايظتگبٍ ُبی راديْ ّ هطبلؼَ      

 ّتذْيل آًِب در درة هٌشل

ػضْيت رايگبى در توبم کتبثخبًَ ُبی دّلتی ّ غيز دّلتی       

تلفي هؼبّرٍ طبلوٌذی جِت ارائَ خذهبت هؼبّرٍ طالهت     

 جظوی ّرّاًی

تخفيف در ُشيٌَ خذهبت فزٌُگی، ٌُزی، ّرسػی ّاجتوبػی     

 ثْيژٍ در هزاکش دّلتی هثل فزٌُگظزاُب، کتبثخبًَ ُب ّطيٌوبُب

دّرٍ ُبی آهْسػی ثب هْضْػبت هْرد ػالقَ ّ هْرد ًيبس     

طبلوٌذاى اس جولَ کبهپيْتز، ايٌتزًت ّ اطتفبدٍ اس هْثبيل در 

 کبًْى ُبی هذلی

فزٌُگي  اجتوبػي ّرسػي  ّ جلت هؼبركتِبي هزدهي    





فزٌُگي  اجتوبػي ّرسػي  ّ جلت هؼبركتِبي هزدهي    

مرکز تحقیقات سالمندی و تقویت واحد پژوهشهای      
 سالمندی   

انجام پژوهش های سالمندی با رویکردشهر دوستدار       

 سالمند با جلب همکاری سایر ادارات و نهاد های ذیربط

برگزاری مراسم، مناسبت های مرتبط ملی،مذهبی و بین     
المللی و معرفی و تقدیر از سالمند نمونه و اهدای لوح و 

 جایزه بمنظور ارتقای جایگاه سالمند

شناسایی و جلب همکاری سازمان های دولتی، غیر دولتی     
و تشکل های مردم نهاد در توسعه اهداف شهر دوستدار 

     سالمند



ثبًک اطالػبتی الکتزًّيکی جبهغ طبلوٌذاى ثوٌظْر ػٌبطبيی دقيق      

ّضؼيت طٌی، جٌظی، تْسيغ جغزافيبيی، تذصيالت، طْاثق ّ تجزثيبت 

طبلوٌذاى ثَ تفکيک هٌبطق ػِز، ثوٌظْر اطتفبدٍ ثِتز اس ظزفيت ُب ّ 

 تْاًوٌذی ُبی طبلوٌذاى

       

اطتقزار ثبجَ ُبی اطالع رطبًی ّ تظِيالت در اهْر هزاجؼيي طبلوٌذ در     

(هثل پبطخگْيی ثذّى ًْثت در ثبًک ُب) توبهی طبسهبى ُب   

       

ثزًبهَ ّيژٍ طبلوٌذاى در صذا ّطيوب، فزٌُگ طبسی ًظجت ثَ جبيگبٍ ّ      

 هٌشلت طبلوٌذاى

فزٌُگي  اجتوبػي ّرسػي  ّ جلت هؼبركتِبي هزدهي    



       

جلت هؼبرکت ًيزُّبی داّطلت در خبًَ ُبی طالهت، کبًْى ُبی      

هذلی جِبًذيذگبى در جِت تْطؼَ ثزًبهَ ُبی طالهت طبلوٌذی ّ 

 خبًَ ُبی هِز

 

اطتفبدٍ اس جی پی اص در تلفي ُوزاٍ طبلوٌذاى       

     

هزثی ُبی ّرسػی ّ آهْسػی، اجزای دزکبت ّرسػی ّ ًزهؼی      

 ّيژٍ طبلوٌذاى در ثزًبهَ ّرسع صجذگبُی پبرک ُب ّ ثْطتبى ُب

 

 

فزٌُگي  اجتوبػي ّرسػي  ّ جلت هؼبركتِبي هزدهي    







 

 ثِذاػتي درهبًي

آهْسع طالهت طبلوٌذی در سهيٌَ هزاقجت اس خْد ثَ طبلوٌذاى ّ        

 هزاقجت اس طبلوٌذ ثَ خبًْادٍ ُب

جلظبت هؼبّرٍ خبًْادگی ثب هذْريت طبلوٌذ ّپزطغ ّ پبطخ     

 گزُّی ثب دضْر طبلوٌذاى ّ خبًْادٍ ُبی آًبى

آهْسع ػيٍْ ُبی پيؼگيزی اس دْادث خبًگی ّ تؼييي    

اطتبًذاردُبی خبًَ ُبی هظکًْی طبلوٌذاى،ُتل ُب، هِوبًظزاُب ّ 

با نصب زنگ اعالم کمک ) تبهيي طزّيض ُبی ثِذاػتی هٌبطت 

  (در محل قابل دسترس بو گروه ىای ىدف

خذهبت ّيژٍ ثَ طبلوٌذاى آطيت پذيزيب در هؼزض آطيت ُبی     

 جظوی، رّدی ّ اجتوبػی     





 ثِذاػتي درهبًي

ثظتَ ُبی آهْسع طالهت طبلوٌذی ّ هِبرت آهْسی هذيزاى ّ       

 هظئْالى ػِزی

دوبيت اس راٍ اًذاسی هزاکش رّساًَ ًگِذاری طبلوٌذاى        

هزاقجت اطتبًذارد ّ آسهبيؼبت کبهل پشػکی رايگبى ثز اطبص    
 دطتْرالؼول هزاکش ثِذاػتی درهبًی

پْػغ ثيوَ ای کليَ طبلوٌذاى تْطظ طبسهبى ُبی ثيوَ گز       

طزح ثيوَ طاليی ثزای کليَ ثبسًؼظتگبى کؼْری ّ لؼگزی      

آهْسع هؼبّريي ّ گزٍّ ُبی در گيز ثب هذْريت طالهت     
 طبلوٌذاى

   

 

 





 سالمندی و تکنولوژی



Age-friendly Cities  



  THANK YOU FOR YOUR ATTENTION 

 


