
 

  اداره کل ثبت احوال استـان مازندران

  فراخوان مقاالت با محور روز ملی جمعیت  

و ضرورت  سعه پایدار ملی ومنطقه ايبا توجه به نقش محوري جمعیت ومشخصه هاي مرتبط با آن در برنامه ریزي هاي تو  

با عنوان روز ملی  ازندران بر آنست تا همایشی ، ثبت احوال استان میها ریزتوجه به تغییرات وتحوالت جمعیت در برنامه 

برقراري  مناسب جهت تا ضمن فراهم آوردن بستري برگزار نماید جمعیتی مسائل  درزمینه باز اندیشی در جهت جمعیت  

فراهم جمعیتی  در استان   پیرامون تحوالت بحث وبررسی فضایی را براي جمعیتی ، ارتباط میان دست اندرکاران مطالعات 

کمک موثري در اتخاذ سیاست   ررسی ها وپژوهش ها ي جمعیت شناختیمطمئنا برونداد این همایش وانعکاس نتایج ب.آورد

 محورهاي در توانند میمحترم وکارشناسان  پژوهشگرانشرایط استان مازندران خواهد بود لذا هاي واقع بینانه ومتناسب با 

ه کل ثبت احوال اداردبیرخانه همایش  به 30/2/1396تا تاریخ  همایش  دراین شرکت خودرابراي مقاالت ذیل شده مشخص

  .مازندران ارسال نمایند

  مقاالت  محورهاي

  محور اول:  

اقتصاد مقاومتی ، تولید واشتغال وهدف :1396ناظر به شعار سال (پنجره جمعیتی ،رشد اقتصادي پایدار وکار شایسته  
  )هشتم از اهداف توسعه پایدار

 

  :پیشنهادي محورهاي 
 پنجره جمعیتی ونقش آن در توسعه پایدار:  1- 1

 رشد اقتصادي وتئوري جمعیت ،پروسه  تاثیر گذار بر تدوین سیاست هاي اقتصادي:  2- 1

  وضعیت بازار عرضه وتقاضاي نیروي کار در استان وراه هاي ایجاد شغل پایدار:  3- 1



  محور دوم: 

  
  ]آمارحیاتی در منطقه  آسیا واقیانوسیهناظر به دهه ثبت احوال و["همه دیده شویم"می خواهیم 

اي براي حمایت از  ، کشورهاي منطقه آسیا و اقیانوسیه ؛ تصمیم به اقدام مشترك منطقه15/69راساس قطعنامه کمیسیون ب(
 2015- 2024از این رو در اجالس وزراي کشورهاي عضو ، دهه ي . گرفتند) CRVS(احوال و آمار حیاتی هاي ثبت بهبود نظام

همه در تصویر دیده  ، با شعار   CRVS Decade (2015-2024))(» احوال و آمار حیاتی دهه ثبت«به عنوان    ،
  ).به تصویب رسید) Get everyone in the picture(  شوند

  
  : محورهاي پیشنهادي 

 اهداف ورویکردهاي  ثبت احوال درخصوص آمار حیاتی:  1- 2

 هنگام وقایع حیاتی راهکارهاي نهادینه سازي فرهنگ آماري ثبت به:  2- 2

  بررسی چالش هاي ثبت علت فوت در استان:  3- 2
  
  محور سوم:  
  

  ]ناظر به سیاست هاي کلی جمعیت[جمعیت مطلوب با اشتغال جوانان ورفاه سالمندان 
  

  :محورهاي پیشنهادي
  بررسی وضعیت نیروي کار استان:  1- 3
  چشم انداز جمعیت  مطلوب استان از نظر کمی وکیفی:  2- 3
  بررسی عوامل موثر در ارتقاي کیفی  سالمت سالمندان:  3- 3
  گزارش برنامه هاي انجام شده در زمینه توسعه اشتغال  در استان:  4- 3
  گزارش  برنامه هاي انجام شده در زمینه  مناسب سازي محیط هاي شهري براي بهره مندي سالمندان:  5- 3
  عرصه اشتغال با توانمند سازي سالمندانگزارش عملکرد سازمان هاي مردم نهاد فعال در :  6- 3


