اهذاف استراتژی YES
بخش جوانان بعنوان رهبران

هسيش استشاتژيل ضوبسُ :1حػَل اعويٌبى اص هطبسمت رَاًبى دس تػوين گيشي دس مليِ سغَح
هذيشيت،حبمويت ٍ اسائِ خذهبت
هسيش استشاتژيل ضوبسُ :2تقَيت ًقص سّجشي رَاًبى دس استجبط ثب گشٍّْبي آسيت پزيش ٍ دسحبضيِ هذافؼِ
گشي ثشاي آًْب ٍثب آًْب ٍ ،تؼييي ٍ پبسخگَيي ثِ هَضَػبت اضغشاسي .
هسيش استشاتژيل ضوبسُ:3اٍلَيت دادى ٍ سشهبيِ گزاسي دس تَسؼِ فشدي ٍ حشفِ اي ثشاي ايفبي ًقطْبي فؼلي ٍ
آتي سّجشي ثشاي افشاد رَاى .
هسيش استشاتژيل ضوبسُ :4تقَيت سّجشي رَاًبى دس گطَدى دسّبي ثشاي هطبسمتْبي رذيذ.
بخش جوانان بعنوان داوطلبين

هسيش استشاتژيل ضوبسُ :1افضايص هؼٌي داس هذاخلِ رَاًبى داٍعلت .
هسيش استشاتژيل ضوبسُ :2ايزبد اًگيضُ ٍ حفظ ٍ ًگْذاسي رَاًبى داٍعلت .
هسيش استشاتژيل ضوبسُ :3تضويي سفبُ،اهٌيت ٍ سالهت داٍعلجيي رَاى دس مل ٍ ثِ ٍيژُ پس اص پيَستي آًْب ثِ
ثشًبهِ ّب ٍ اسائِ خذهبت دس روؼيت ّبي غليت سشخ ٍ ّالل احوش.
هسيش استشاتژيل ضوبسُ :4ضٌبسبيي داٍعلجيي رَاى ثؼٌَاى هطبسمت مٌٌذگبى دس ثشًبهِ ّبي اثتنبسي.
هسيش استشاتژيل ضوبسُ :5ضٌبسبيي ٍ ثْجَد اسصضْبي ارتوبػي مِ هٌزش ثِ تَسؼِ داٍعلجيي رَاى هي گشدًذ.
بخش جوانان بعنوان بهره منذان

هسيش استشاتژيل ضوبسُ :1اضبػِ اغَل اسبسي ٍ اسصضْبي ثطشدٍستبًِ ثشاي مليِ رَاًبى ثؼٌَاى ٍسيلِ اي ثشاي
ايزبد تغييش دس ضيَُ تفنش ،ىربت ربى ّب ٍ تقَيت هقبٍم سبصي

هسيش استشاتژيل ضوبسُ :2تقَيت تَاًبئيْبي فشدي ثْشُ هٌذاى رَاى اص عشيق تبميذ خبظ ثش تَاًوٌذي ّبي آًبى
ٍ ًيبصّبي تَسؼِ اي آًْب.
هسيش استشاتژيل ضوبسُ :3تَسؼِ ٍ اضبػِ فشٌّگ ثْشُ گيشي اص ثْشُ هٌذاى رَاى ٍ ثبصگشداًذى آًْب ثِ رَاهؼطبى
.
هسيش استشاتژيل ضوبسُ :4ايزبد استجبط ٍ پبسخگَيي مليِ ثشًبهِ ّبي غليت سشخ ٍ ّالل احوش ٍ خذهبت
سسبًي ثِ ًيبصّبي ثْشُ هٌذاى رَاى ٍ گشٍّْبي رَاى دس حبضيِ .

ژی مذاخله جوانان Y.E.S
استرات

بخش جوانان بعنوان رهبران

راهبردهای هدف :1

ايزبد صهيٌِ ّبي هٌبست رْت تطخيع ٍ ثنبسگيشي هْبست ّبي سّجشي مليِ افشاد اص رولِ رَاًبى(.مبًَى
داًطزَيي)
افضايص ػضَيت رَاًبى روؼيت هلي ٍ ايزبد سبختبس ّبي ّذايتي رَاًبى مِ ثِ سّجشاى رَاى اًتخبة ضذُ
اربصُ دّذ تب ثب ّوتبيبى خَد هشتجظ ثَدُ ٍ هَضَػبت ٍ غذاي رَاًبى سا اص عشيق سبختبسّبي حبمويتي
روؼيت هلي ثِ گَش ديگشاى ثشسبًٌذ.
ايزبد هنبًيسوْبيي رْت حػَل اعويٌبى اص ثشاثشي رٌسيتي دس اسمبى تػوين گيشي ٍ هذًظش قشاس دادى تٌَع ٍ
گًَبگًَي داٍعلجبى ٍ گشٍُ ّبي ّذف مِ ثِ آًْب خذهبت سسبًي هي ضَد(تشثيت هشثي اص توبم سضتِ ّب اص توبم
ضْشّب)

ايزبد ٍ گستشش هحيظ ّب ٍ ضشايظ مِ دس آًْب سّجشاى ثتَاًٌذ ػويقب ثب تؼذاد ٍسيؼي اص گشٍُ ّبي رَاًبى استجبط
ثشقشاس مٌٌذ(ضجنِ ارتوبػي)
راهبردهای هدف :2

ايزبد فشغتْب ٍ اسايِ اثضاس آهَصضي هشتجظ ثشاي رَاًبى دس ًتيزِ آًْب هي تَاًٌذ اسصش ّبي ثطشدٍستبًِ سا دسك
ًوبيٌذ ٍ ،هي آهَصًذ مِ چگًَِ ثبيذ ثغَسمبسآهذ هذافؼِ گشي ًوَدُ ٍ هْبست ّبي صيستي ٍثيي فشدي سا رْت
خذهت ثِ گشٍُ ّبي هختلف استقبء ثخطٌذ.
حػَل اعويٌبى اص ايٌنِ داٍعلجيي رَاى ثتَاًٌذ ّوِ ربًجِ دس هَضَػبت دخيل ضذُ ٍ اصّوتبيبى رَاى خَد
دسگشٍُ ّبي دس حبضيِ حوبيت ًوبيٌذ(.هذاخالت سٍاًي – ارتوبػي ثشاي ّوتبيبى خَد ،پيطگيشي اص اػتيبد)
راهبردهای هدف :3

ايزبد فشغتْبي آهَصضي هشتجظ رْت آهبدُ سبصي رَاًبى ٍ پيطشفت ثشاي ايفبي قَي ًقص ّبي سّجشي ٍ
هسئَليت ّبي ٍاگزاس ضذُ (آهَصش اهذاد –هشثيگشي-آهَصش هشثي گشي پيطگيشي اص اػتيبد ،آهَصش سّجشي
احشثخص) LIDER SHIP-
فشاّن ًوَدى فشغت ّبيي ثشاي سّجشاى رَاى رْت فشاگيشي اص تزبسة سّجشي اسضذ ٍ تسْيل سًٍذي ثشاي گزس
آسام ٍ هٌبست ثيي سّجشاى مًٌَي ٍ آتي.
ايزبد سيستن ّبي ًظاستي سسوي ٍ غيش سسوي ثؼٌَاى ٍسيلِ اي ثشاي استقبء تَسؼِ رَاًبى دس روؼيت هلي ٍ
اسائِ هنبًيسن ّبيي مِ هؼشف ٍ استقبء دٌّذُ پَيبيي ٍ اثتنبسات رَاًبى دس روؼيت ّبي هلي غليت سشخ ٍ
ّالل احوش ثبضٌذ.
ايزبد سيستن ػبهل ّبي استجبعي ٍيژُ(هخل رلسبت ثحج ٍ غيشُ) ،دس ًتيزِ مبسمٌبى ٍ داٍعلجبى مليِ سٌيي
ثتَاًٌذ اص هٌبفغ آى ثْشُ هٌذ ضذُ ٍ ثش اسبس ًظشات رَاًبى دس روؼيت هلي فؼبليت ًوبيٌذ.

راهبردهای هدف :4

حوبيت اص هطبسمت سّجشاى رَاًبى روؼيت ّبي غليت سشخ ٍ ّالل احوش دس سيستن ػبهل ّبي ضجنِ اي(هخل
اتحبدّبيي هب رَاًبى ٍ غيشُ)ثَيژُ ضجنِ ّبيي مِ ثشاي پبسخگَيي ثِ هَضَػبت تَسؼِ اي ٍ اقذاهبت رَاًبى
ايزبد ضذُ اًذ
مبًذيذ مشدى ٍ حوبيت اص سّجشاى رَاًبى رْت هؼشفي ٍ ًوبيبدى روؼيت هلي دس ضجنِ ّبي هختلف هخل ضجنِ
ّبي هلي هتخػػيي فٌي ،ضجنِ ّبي عشح ّبي هَضَػي ،ضجنِ ّبي هٌغقِ اي رَاًبى غليت سشخ ٍ ُالل
احوش ٍ ًيض ضجنِ ّبي هشثَط ثِ سبصهبًْب ٍ ضشمبي خبسري.
بخش جوانان بعنوان داوطلبين

راهبردهای هدف :1

گٌزبًذى ٍ ادغبم آهَصش ثطشدٍستبًِ دس دسٍس ٍ سشفػل ّبي دسسي هذاسس ٍ آهَصضْبي غيش
سسوي(دادسس).
اسائِ گستشُ ٍسيؼي اص هَقؼيت ّبي مبسّبي داٍعلجبًِ ثشاي مَدمبى،ثضسگسبالى ٍ رَاًبى مِ ثبػج رزة اػضبء
گشٍُ ّبي هٌضٍي ضذُ ٍ دسضنل دّي خَة گشٍُ ّبي هحلي هَحش ثبضذ.
تنويل ضنلْب ٍ ضيَُ ّبي اًزبم مبس داٍعلجبًِ سٌتي ثب ضيَُ غيش سسوي ٍ هتنجشاًِ مبس داٍعلجبًِ رَاًبى اص
رولِ هطبسمت ّبي مَتبُ هذت تش ،اًزبم مبسّبي داٍعلجبًِ آى اليي ٍ هيضاى موتشي اص مبس داٍعلجبًِ سسوي.
راهبردهای هدف :2

ضٌبسبيي ٍ حوبيت اص داٍعلجبى رَاى رْت هذاخلِ دس ثشًبهِ ّب ٍ خذهبت اسائِ ضذُ تَسظ روؼيتْبي هلي دس
گشٍُ ّبيي مِ ايي رَاًبى ثِ آى ٍاثستِ ّستٌذ.

اتخبر سيستن ّبي هذيشيت داٍعلجبى رْت استقبء تَاًوٌذسبصي ٍ تشغيت ٍ تطَيق هْبست ّبي سّجشي دس ثيي
داٍعلجيي رَاى
ّذايت ً،ظبست ٍ فشاّن ًوَدى ديگش فشغتْبي الصم ثشاي تَسؼِ هْبست ّبي رَاًبى هخل آهَصش ٍ هذاخلِ
رْت ايفبي ًقص ثب هسئَليت ثيطتش ٍ هَاسد پيچيذُ تش مِ هٌتذ ثِ افضايص هْبست ّبي صًذگي ٍ ثنبسگيشي ثيطتش
رَاًبى داٍعلت غليت سشخ ٍ ّالل احوش دس ثبصاسّبي مبسي هحلي ٍ هلي گشدد.
ايزبد ساّْبي سٍضي تش ٍ اسائِ حوبيت ّبي الصم ثشاي هذاخلِ آسبى ٍ هطبسمت مَدمبى ًَ،رَاًبى ٍ رَاًبى دس
چْبسچَة مبسّبي داٍعلجبًِ روؼيت ّبي هلي،ثٌحَي مِ ثبػج تشغيت ٍ تطَيق آًْب ثشاي اداهِ مبس ثػَست
داٍعلجيي ثضسگسبل گشدد.
راهبردهای هدف :3

اسائِ اعالػبت الصم ثِ داٍعلجيي رَاى ،آهَصش ٍ تبهيي هٌبثغ الصم رْت حػَل اعويٌبى اص ايٌنِ آًْب قبدس ثِ
حوبيت اص ثْذاضت فيضيني،سالهت فنشي ٍ داسائي ّبي فشدي ٍ ضخػي خَد دس عي هذت ّونبسي ٍ هذاخلِ
دس ثشًبهِ ّبي داٍعلجبًِ روؼيت ّبي غليت سشخ ٍ ّالل احوشّستٌذ(.آهَصش سالهت رَاًبى – پيطگيشي اص
سشعبى ،ايذص) -
ثيوِ مشدى داٍعلجيي رَاى اص عشيق سيستن ثيوِ حَادث داٍعلجيي فذساسيَى ثب ديگش ثيوِ ّبي هحلي .
تنويل ضنلْب ٍ ضيَُ ّبي اًزبم مبس داٍلجبًِ سٌتي ثب ضيَُ غيش سسوي ٍ هتنجشاًِ مبس داٍعلجبًِ رَاًبى اص رولِ
هطبسمت ّبي مَتبُ هذت تش ،اًزبم مبسّبي داٍعلجبًِ آى اليي ٍ هيضاى موتشي اص مبس داٍعلجبًِ سسوي.
راهبردهای هدف :4

سشهبيِ گزاسي رْت اسائِ آهَصش ٍ هْبست ّبي تَسؼِ اي ثشاي رَاًبى ثِ هٌظَس افضايص سٍينشدّبي اثتنبسي
دس ساستبي عشاحي ثشًبهِ ّب ٍ اسائِ خذهبت(.سثبت ّبي ًزبتگش،عشح سحبة)

ايزبد فشغتْبيي ثشاي اًزبم ثحج ّب ٍ گفتگَّبي ثيي ًسلي ٍ هطبسمت ثيي داٍعلجيي رَاى ٍ داٍعلجيي
ثضسگسبل ثوٌظَس سٍيبسٍيي ثب چبلطْبي ثطشدٍستبًِ اص عشيق ثنبسگيشي هزوَػِ اي اص سٍينشدّبي اثتنبسي
ٍرذيذ ٍسٌتي آصهبيص ضذُ.
ايزبد هحيظ ّبي اهي مِ دس آى افشاد رَاى ثتَاًٌذ پيطٌْبدات ٍ عشح ّبي اثتنبسي خَد سا اسائِ ًوبيٌذ ٍ ثِ
غَست آصهبيطي آًْب سا تست مشدُ تب ًيبصّبي هَرَد اقطبس آسيت پزيش سا هشتفغ ًوبيٌذ ٍ روؼيت هلي ضوي
تقَيت سٍيِ ّبي سٌتي اص دسس ّبي فشاگشفتِ ضذُ ٍ ثْتشيي اقذاهبت ثْشُ رستِ ٍ اقذاهبت خَد سا استقبء
ثخطٌذ(.رطٌَاسُ فيلن ٍ ػنس ثطشدٍستي)
راهبردهای هدف :5

تقَيت داٍعلجيي رَاى ثؼٌَاى سفشا ٍ ًوبيٌذگبى ّوتبّبي رَاى خَدّ ٍ ،وچٌيي ديگش گشٍّْب ٍ ػوَم ربهؼِ دس
توبهي اهَس ثطشدٍستبًِ سٍصاًِ مِ اًزبم هي ضَد(.هبًَس اػتيبد)
ثْجَد (داخلي ٍ خبسري)اقذاهبت الْبم ثخص،سٍينشد،هذل ّبٍ هخبلْبيي مِ تَسظ رَاًبى داٍعلت رْت
پبسخگَيي ثِ ًيبصّبي ثطشدٍستبًِ گشٍّْبي هختلف ربهؼِ اسائِ هي گشدًذ.
بخش جوانان بعنوان بهره منذان

راهبردهای هدف :1

تَرِ ثِ اغَل اسبي غليت سشخ ٍ ّالل احوش ٍ اسصضْبي ثطشدٍستبًِ ثؼٌَاى ساختبس ٍ صيش ثٌبي اغلي سفتبس
فشدي
اضبػِ اغَل اسبسي ٍ اسصضْبي ثطشدٍستبًِ ثؼٌَاى صيش ثٌبي هذافؼِ گشي غليت سشخ ٍ ّالل احوش اص ربًت ٍ
ثشاي گشٍُ ّبي دس حبضيِ ربهؼِ
ينپبسچِ سبصي سٍضْبي غيش سسوي ٍ سٍينشد ّبي ّوتب ثب ّوتب دس اضبػِ اغَل اسبسي ٍ اسصضْبي ثطشدٍستبًِ
ًِضت دس دسٍى روؼيت هلي ٍ ثشًبهِ ّبي آى ثب گشٍُ ّبي ربهؼِ

ّوبٌّگ سبصي ٍ ادغبم چبسچَة تقَيت هقبٍم سبصي فذساسيَى ثيي الوللي دس توبهي ثشًبهِ ّبيي مِ ّذف آًْب
رَاًبى ّستٌذ ٍ يب ثب رَاًبى مبس هي مٌٌذ.
هذاخلِ ثْشُ هٌذاى رَاى ثؼٌَاى هذافؼِ گشي مليذي دس تغييش تفنشات ٍ ثؼٌَاى ػبهليي تغييش دس ساستبي تقَيت
هقبٍم سبصي گشٍُ ّب ٍ عجقبت ارتوبػي ايي رَاًبى
راهبردهای هدف :2

اسائِ آهَصضْبي الصم ٍ فشغت ّبي تحػيلي ثشاي مبسمٌبى ٍ داٍعلجيي رْت تقَيت تَاًوٌذي ٍ مبسايي آًْب
ثشاي مبسمشدى ثب افشاد رَاى دس مليِ گشٍُ ّبي سٌي
گٌزبًذى حوبيت سٍاًي -ارتوبػي دس مليِ ثشًبهِ ّبي هشثَط ثِ رَاًبى
ارشاي آهَصضْبي هْبست ّبي صًذگي ثشاي ثْشُ هٌذاى رَاى ٍ دس مليِ ثشًبهِ ّبيي مِ رَاًبى دس آى دخيل
ّستٌذ
تشغيت سقبثت ّبي فشدي دس ثيي مَدمبىًَ،رَاًبى ٍ رَاًبى اص عشيق دخيل ًوَدى آًْب دس ثشًبهِ ّبي غليت
سشخ ٍ ّالل احوش
ثنبسگيشي ٍ هذاخلِ دادى مَدمبىًَ،رَاًبى دس عشح سيضي،ارشاءً ،ظبست ٍ اسصيبثي مليِ ثشًبهِ ّبيي مِ آًْب دس
آى هطبسمت داسًذ.
راهبردهای هدف :3

ضٌبسبيي ثْشُ هٌذاى رَاى ثؼٌَاى ػَاهلي مليذي دس اقذاهبت غليت سشخ ٍ ّالل احوش ٍ تَسؼِ گشٍّْب ٍ
گٌزبًذى آًْب دس امٍس ثؼٌَاى دست اًذسمبساى اغلي دس اسائِ خذهبت ضوي هذ ًظش قشاس دادى ًيبصّبي خبظ ايي
گشٍُ

ثنبسگيشي هنبًيسن ّبيي ثشاي آهَصش ّوتب ثب ّوتب دس هيبى ثْشُ هٌذاى رَاى>دس ًتيزِ ايي افشاد تقَيت ضذُ ٍ
هي تَاًٌذ دس هشاحل تػوين ميشي هطبسمت ًوبيٌذ
دسيبفت ًظشات ثْشُ هٌذاى دٍاى دس صهيٌِ مليِ ثشًبهِ ّبي روؼيت هلي ٍ اسائِ خذهبت
ثبصثيٌي سبختبس داخلي رْت حػَل اعويٌبى اص هطبسمت ثْشُ هٌذاى رَاى رذيذ دس اسمبًي مِ ًوبيبًگش ثْشُ
هٌذاى روؼيت هلي هي ثبضٌذ.
راهبردهای هدف :4

اًزبم اسصيبثي تَاًوٌذي ٍ آسيت پزيشي ثب تبميذ خبظ ثش هذاخلِ رَاًبى هجتنش ثِ ٍيضُ دس ثشًبهِ ّب ٍ خذهبتي
مِ ّذف آًْب ثْشُ هٌذاى هي ثبضٌذ.
ثنبسگيشي هنبًيسن ّبيي ثشاي اسصيبثي ضخػي ثْشُ هٌذاى رَاى دس خبسد اص روؼيت ّبي هلي
ضشيل ضذى ثب ضشمبي خبسري رْت تؼييي ٍ تبهيي ًيبص ّبي گشٍُ ّبي آسيت پزيش رَاى ٍ گشٍُ ّْبي رَاًي
مِ دس حبضيِ قشاس داسًذ(.هطبسمت ثب ثْضيستي،هطبسمت ثب ٍصاست ثْذاضت ًٍيض هطبسمت ثب اًزوي هذدمبسي
ارتوبػي)

