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 :بیانیه
 

اینهرو توجهه صهاه بهه      ام. تهری  واهاید دو هت اسهت    ریزی برای سالمت همه افراد جامعهه ییهی ام مهه    برنامهقانون اساسی جمهوری اسالمی ایران  0اصل  21و بند  20، 12مطابق اصول 

های کلی سالمت مبنی بر تحقهق روییهرد   سیاست 1ید مقام معظ  رهبری در بند به عالوه تاک.  باشدهای سنی و جنسی جامعه در هر برهه ام ممان و میان ا زامی میهای ویژه گروهنیاممندی

نگر به مقو ه سالمت را به سمت دیدمانی که در آن سالمت دارای مهاهیتی نندبعهدی بهوده و همهواره      بعدیمحور و تکجانبه و انسان سا  ، ضرورت تغییر دیدمان سنتی درمانسالمت همه

 . کندشود، ایجاب می، روانی، اجتماعی و معنوی آن تاکید میبر تحقق تؤاماً ابعاد جسمی

به صود اصتصاه داده است، و نیهز رونهد رو بهه رشهد عوامهل صطهر محیطهی تهدیدکننهده          درصد جمعیت کشور را 13که حدود ام سویی با توجه به جوان بودن ساصتار جمعیتی کشورمان 

بخشهی و  سال را با اتخها  روییهرد بهی     12تا21ت جوانان به ویژه گروه سنی های حومه سالمها، راهبردها و برنامهسامی اهداف، سیاستسالمت ای  قشر مه  ام جامعه، بامنگری و ییپارنه

دوم . به حهق ببیعهی جوانهان اسهت    جاناول اینیه برصورداری ام سالمت همه. توجه به سالمت جوانان ام نند جنبه مه  و اساسی است .نمایدنگر به مقو ه سالمت بیش ام پیش ا زامی میکل

توانهد  ه سهنی، مهی  گیری بسیاری ام عادات و رفتارهای اجتماعی در سنی  نوجوانی و جوانی، مدیریت سالمت جوانان و پاسخگویی شایسته به نیامهای صاه ای  گهرو اینیه با توجه به شیل

تهوان ام بسهیاری ام هزینهه ههای مسهتقی  و      گذاری بهرای ارتقهاس سهالمت جوانهان مهی     ته باشد و سوم اینیه با سرمایهدر آینده بیشتری  ارمش اقتصادی و اجتماعی را برای جامعه به همراه داش

ل شود، جلوگیری نمود و با تضمی  سالمت فهرد فهرد جوانهان کشهور، سهالمت که      غیرمستقی  سالمت که به دنبال ام دست رفت  سال های مفید مندگی به د یل مرگ و یا ناتوانی حاصل می

 . های آتی کشور را تضمی  نمودجامعه و نسل

و معنهوی  صیزِ سالمت جوانان و اتخا  تدابیر راهگشا در رابطه با هر حومه، با نظر به وضعیت کنونی سالمت آنها به  حاظ جسمانی، روانی، اجتماعی های کلیدی مسا هام اینرو شناسایی حومه

 . تواند مؤثر باشداسالمی ایران میهای مقدس نظام جمهوری و نیز اصول و ارمش

ی مهؤثری ام راهیارهها   ها، ام بریق ارائهه مجموعهه  اندرکاران بر آن بوده تا ام بریق شناسایی ابعاد مختلد سالمت جوانان و مقتضیات مر بوط به هر یک ام آندر سند مذکور، تالش دست

 . ر اقدام نمایندهای سالمت مربوط به هر یک ام ابعاد مذکونسبت به بهبود شاصص



.  جانبه به سالمت جوانهان بهوده اسهت   ها با روییردی همهها، راهبردها و برنامهای منسج  و ییپارنه ام اهداف، سیاستدر واقع هدف اصلی ام تدوی  ننی  سندی، تجمیع و تدوی  مجموعه

انهدرکار در حهومه   هها و نهادههای دسهت   های موجود در بدنه کارشناسی کشور و با مشارکت تمامی دسهتگاه گیری ام ارفیتاندکار سند سعی نمود تا با حداکثر بهرهدر ای  راستا تی  دست

 . مذکور اقدام نمایدتأمی ، حفظ و ارتقاس سالمت جوانان در کنار استفاده ام شواهد علمی و تجربی متق  و معتبر در داصل و صارج ام کشور نسبت به تدوی  سند 

های مختلد کشهور بهود   ها و دستگاهشده در بخشسامی تمامی اسناد تو یدگرفته در حومه سالمت جوانان و ییسانهای صورترو، ییپارنه نمودن تالشند پیشام دیگر اهداف تدوی  س

 . ها را فراه  آورندمت آنهایی ممینه ارتقاس سالای ام سالمت جوانان پرداصته و با ارائه مجموعه توصیهبودند تا به جنبه که هر یک به نوعی تالش نموده

های اجرایهی بهه نتهایو موردانتظهار صهود      ها در سایر نهاد و دستگاهاندرکاران نظام سالمت کشور و شرکای آنوقفه و مستمر تمامی دستامید آن است که سند مذکور بتواند با مشارکت بی

 . های مختلد علمی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی باشی انبه جوانان کشورمان در عرصهجای که هر روم شاهد روند رو به رشد شیوفایی همهبه گونه. دست یابد

وقفه صود در براحی سند نقش داشتند، کمال تشیر را اندرکاران و متخصصانی که در مراحل مختلد تدوی  سند مشارکت داشته و با همیاری بی المم است در ای  بخش ام تمامی دست

 . باش  داشته

های سند در راستای مأموریت و رسا ت ساممانی و نهادی رود که ضم  فراه  نمودن بستر اجرا و ارمیابی برنامهکش حومه سالمت انتظار میام همه د سومان و متو یان محمتدر آصر، 

 دمعطوف نماینجانبه و مستمر همه بخشی حومه سالمت جوانان ام بریق مشارکتصود، تمام تالش صود را به منظور تحقق اهداف بی 

 دكترسياري 

 معاون بهداشت 

 

 

 

 

 



 

 

 

 :پیشگفتار
 

 قهانون اساسهی، بنهداول ودوم     20و  12، 23، 0های نظام سالمت کشوردر راسهتای تحقهق اصهول    جوانان ییی ام ضرورت، اجتماعی و معنوی روانی  ی سالمت جسمی،حفظ و ارتقاتامی  ، 

ا هذکر  بدیهی است که تحقق اصول فوق. برنامه پنچ  توسعه است  22ماده وسیاست ها به بور غیر مستقی   6و2به بور مستقی  وبندهای های کلی سالمت ابالغی مقام معظ  رهبری سیاست

های سالمت جوانان، ام عههده ومارت بهداشهت   کنندهی بودن ماهیت تعیی با توجه به نند بعد 2232اندام جمهوری اسالمی ایران در افق و اهداف برنامه های توسعه کشور در راستای نش 

  21-12اندرکار در تامی ، حفظ و ارتقاس سالمت جوانهان بهه ویهژه گهروه سهنی     های  ینفع و دستها و سامماندرمان و آمومش پزشیی به تنهایی صارج بوده و نیاممند مشارکت همه دستگاه

 . سا ه است

جانبهه  ها است کهه در صهورت فهراه  شهدن بسهتر اجرایهی آن بها همیهاری گسهترده و همهه          ها، راهبردها و برنامهای جامع، ییپارنه و پویا ام اهداف، سیاستمجموعهسند سالمت جوانان، 

 . جانبه سالمت جوانان باشدتواند گام ارمشمندی در تأمی ، حفظ و ارتقاس همهها و نهادهای متو ی سالمت کشور، میدستگاه

شهده،  ههای شناسهایی  ها در هر یک ام حومهدار سالمت جوانان و نگونگی بهبود و ارتقاس وضعیت سالمت آنهای او ویترو که با هدف پاسخ به دو پرسش اساسی نیستی حومهسند پیش

ام اصل سوم قانون اساسی اشاره شده، حهق ببیعهی انسهان ام جملهه جوانهان      اول اینیه سالمت همان بور که در بند دوامده  . فرض کلیدی استوار بودتهیه و تدوی  شده است، بر نند پیش

  شیوه منهدگی و رفتارههای سها   در ایه  دوران     کشورمان است، دوم اینیه بنیان بسیاری ام رفتارهای تأثیرگذار بر سالمت و شیوه مندگی افراد در سنی  جوانی شیل گرفته و ام اینرو اتخا

هها در حهومه سهالمت    تهری  برنامهه  اثهربخش های ارتقای سالمت در جوانان ام هزینهه سوم اینیه برنامه. های مزم  در آینده صواهد داشتها به ویژه بیمارییماریتأثیر شگرفی بر کاهش بار ب

تهر بهه دنبهال    های کالنهای توسعه کشور را در عرصهبرنامه کننده سالمت نسل حاضر و آینده کشور بوده و پایدارینهارم اینیه توفیق در ارتقاس سالمت جوانان قطعاً تضمی . کشور هستند



همسهاالن و اعضهای صهانواده صهود داشهته باشهند و ام اینهرو نهر  بامگشهت          برتوانند بیشتری  تأثیر را فرض دست اندرکاران تدوی  سند ای  بود که جوانان میصواهد داشت و پنجمی  پیش

 .   ارتقاس سالمت آنها بسیار باال صواهد بود گذاری به منظورمستقی  و غیرمستقی  سرمایه

ههای  کننهده ههای جنسهیتی، تهاثیر تعیهی     به بوری که توجه تواماً به مواردی نون تفاوت در نیاممندی. اندرکار بر روییردی ترکیبی استوار گشتبه  حاظ روییرد تدوی  سند، اجماع دست

بخشهی  در  ههای  بهی   ت جوانان، ارجحیت پیشگیری بر درمان در تمامی ابعاد سالمت جوانان و نهایتاً ضهرورت مشهارکت و همیهاری   اجتماعی سالمت، تاثیر توسعه اجتماعی بر ارتقاس سالم

ر پاسهخگویی بهه   های هر حهومه عهالوه به   صیز کلیدی سالمت جوانان به نحوی عمل شد که برنامهدار و مسا ههای او ویتام سویی در شناسایی حومه. تحقق اهداف سالمت معطوف گردید

 . سا ه کشور قرار گیردهای توسعه پنوگیری و سیاستگذاری آتی در برنامهنیامهای سالمت کنونی کشور، مبنای مناسبی برای تصمی 

شهور بها ههدف ارتقهاس سهالمت جوانهان در       های ملی متعددی در سهط  ک ها پیش اسناد و برنامهنون ام سال. رو، یک سند جدید با محتوای جدید نیستنیته اساسی دیگر ای  که سند پیش

مند و پویا و بهه  رو سندی است که با اتخا  روییردی نظام ذا سند پیش. اندرکاران حومه سالمت تهیه و تدوی  شده استتحسی  دستها و موسسات تحقیقاتی متعدد و با تالش قابلدستگاه

روندهای محیطی تأثیرگهذار  نگاهی به کالنهای محیطیِ وضعیت موجود و نی ها، تهدیدات و فرصتها، قوتبا نظر به ضعدنمودن محتوای اسناد تو یدشده سامی و ییپارنهمنظور ییسان

 . ان دهدترام صود نشهای کلی حومه سالمت جوانان را در راستای اسناد فرادستی و سایر اسناد ه گیریتا بتواند جهت. بر سالمت جوانان کشور، تدوی  و سامماندهی شده است

:محورهای قابل مداصله به بور صالصه به شرح میر پیشنهاد می گرددبا عنایت به مطا ب پیشگفت ، .       

 سامی و تصمی  گیری مبتنی بر شواهد اتخا  سیاست های حامی سالمت جوانان وایجاد نظام تصمی  -

 ایجاد شبیه صبرگان علمی پیرامون موضوع -

 مراحل انجام تدوی  پیش نویس سند به شرح میر انجام پذیرفت، نظام ارائه صدمت،بامنگری  توانمندسامی اجتماعی  وتوانمندسامی فردی، جوانانایجاد محیط های حامی سالمت 

 تدوی  راهبردها و قدامات، دافتعیی  سیاست های کلی و اه، شناسایی و او ویت بندی مسائل و نا ش ها،تدوی  نش  اندام، مأموریت، اهداف کالن و ارمش ها، تدوی  مبانی نظری

 ابالعاتو  آمار مرور اسنادی، مقررات وقوانی   مرور اسنادی، باالدستی اسناد مرور اسنادی، حومه ایگاهمستندات پ ای مرور کتابخانه، صارجی ومستندات علمی داصلی  مرور نظامند،

. تخصصی انصبرگ مصاحبه با، دسترسدر   

  :می باشدجوانان به شرح میر سالمتاه  نا ش ها و مسائل استراتژیک پیرامون 

 نبود نظام فیری منسج  و دانش المم پیرامون موضوع در نارنوب ا گوی پیشرفت کشور -



 عدم هماهنگی و انسجام دستگاه های  ی ربط در ارتباط با نقش های اجرایی صود پیرامون موضوع -

و افزایش شیوع عوامل صطر بیماری های عیر واگیر در ای  گروه سنی شامل ا گوی تغذیه ای نامناسب، افزایش مصرف د یل صنعتی و مدرنیته شدن  تغییر سبک مندگی جوانان به -

 دصانیات و سبک مندگی ک  تحرك

 های ببیعی و فیزیو وژی دو جنس یاقتصادی موجود مبتنی بر نیاممند -تغییر ساصتارهای اجتماعی و عدم تطابق نظام های اجتماعی -

 میاد بودن فاصله بی  بلوغ جنسی، فیری و اجتماعی -

 صارج ام نارنوب صانواده تعداد موارد انتقال اچ آی وی ام بریق ارتباط جنسی محافظت نشده و  و افزایش جوانانمرتبط با اچ آی وی در  رفتارهای پرصطر  افزایش - -

 آن و افزایش رفتارهای جنسی پرخطر بعد از مصرف (شیشه)فتامینیآم مصرف ترکیبات متافزایش کاهش س   مصرف مواد مخدر،  -

 تهاج  فرهنگی و شیاف بی  نسلی  -

اول بهه  بهه ایه  ترتیهب کهه در وهلهه      . مند و آگاهانه و در قا ب یک نارنوب منسج  و کامالً هدفمند صهورت پهذیرفت  ای ام اقدامات به صورت نظامشناسی سند، مجموعهبه  حاظ روش

اد کلیدی مهه  حهومه   نمودن گستره تحت پوشش سند به  حاظ موضوعی، نسبت به تدوی  یک نارنوب عملیاتی به عنوان مبنای نظری و عملی سند، متشیل ام ارکان و ابعمنظور مشخص

 -ای و موادمغذی و عوامل محیطی و نیهز وضهعیت اجتمهاعی   تابو یک، تعذیهها، عوامل صطر شامل عوامل مهای در معرض صطر، بار بیماریهای جنسیتی، گروهشامل گروه)سالمت جوانان 

های ملی تهدوی  شهده و نهاار بهر حهومه جوانهان، مهروری        و برنامه ، بخشی  برای ای  کار، المم بود تا ضم  شناسایی ابعاد کلیدی موردتوجه در اسناد فرادستی. اقدام شد(  اقتصادی جوانان

در وهلهه دوم، بعهد ام اسهتخراج    .بر منابع علمی موجود و در دسترس پیرامون مداصالت مؤثر در حهومه سهالمت جوانهان و نیهز اسهناد راهبهردی سهایر کشهورها صهورت پهذیرد           2مندنظامنیمه

سهایی وضهعیت موجهود، تیمهی متشهیل ام تعهدادی ام       سهپس بهه منظهور شنا   . های سالمت متناسب بها ههر بعهد اسهتفاده شهد     نارنوب عملیاتی، ام آن به عنوان مبنایی برای استخراج شاصص

آوری ابالعهات دربهاره وضهعیت موجهود جوانهان اقهدام       پژوهشگران صبره حومه سالمتِ جوانان، با مراجعه به آمار موجود و در دسترس، گزارشات و سایر مستندات موجود نسبت به جمع

همراسهتا بها بررسهی    . شده در نارنوب عملیاتی سند بودوضعیت کنونی سالمت جوانان کشور به  حاظ ابعاد شناساییکننده به بوری که گزارش وضعیت موجود به صوبی توصید. نمودند

اسهایی و  بهه بهوری کهه پهس ام شن    . شده در حومه سالمت جوانان و بعضاً نوجوانان را شروع نمودندهای ملی تدوی مند اسناد و برنامهوضعیت موجود، تیمی دیگر ام پژوهشگران مرور نظام
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 Narrative review 



اندام، مأموریت، سیاست، راهبهرد، برنامهه   و مرتبط، محتوای هر یک ام مستندات بر مبنای نارنوب عملیاتی شناسایی شده  و  یل هشت برنسب هویتیِ نش  1گردآوری همه اسناد موجود

نهویس  ای تو یدشده درباره وضعیت موجود سالمت جوانان، صوراك المم برای تدوی  پیششده به همراه محتوبندینهایتاً مفاد استخراج و دسته. ها استخراج و مدون شدندو اصول و ارمش

                                                           
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :عبارتند ام و تحلیل اسناد منتخب موردمطا عه 

 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران -

 2232اندام جمهوری اسالمی ایران سند نش  -

 نقشه تحول نظام سالمت جمهوری اسالمی ایران  -

 سند سالمت منان -

 سند سالمت مردان -

 (11مصوب )سالمت جسمی و روانی جوانان جمهوری اسالمی ایران برنامه حفظ و ارتقای  -

 قوانی  برنامه توسعه  -

 جوانان جمهوری اسالمی ایران و نوجوانان باروری بهداشت سند -

 (23-22)ایرانی  جوانان و نوجوانان سالمت سند -

 جوانان جمهوری اسالمی ایران و نوجوانان سالمت جامع نقشه -

 توسعه نهارم برنامه قانون 226 ماده موضوع دو ت ما ی مقررات ام بخشی تنظی  قانون -

 مصوبه کمیته دصتران -

 ایران اسالمی جمهوری نظام در منان های مسئو یت و حقوق منشور -



های نهاار بهر مسهائل ههر     های راهبردی هشت گانه شامل راهبردها و برنامههای کالن و بستهنویس او یه سند متشیل ام بیانیه مأموریت، سیاستبه بوری که پیش. او یه سند را فراه  نمودند

ههای تخصصهی   ههدف ام برگهزاری نشسهت   . دار مورد بحث و مذاکره قرار گرفتهشت نشست تخصصی با حضور جمعی ام صبرگان و کارشناسان مربوط به هر حومه او ویتبسته در بی 

ههای  هها در اجهرای برنامهه   هها و سهاممان  دسهتگاه نمودن نقش و سه  ههر یهک ام   ها و نیز مشخصبخشی و توافق بر سر مفاد سند با مشارکت همه  ینفعان کلیدی ام تمامی دستگاهمشروعیت

هها ارسهال و   های  ینفع، برای آنهای کارشناسی صورت گرفته، نسخه نهایی سند به منظور تایید و تضمی  ضمانت اجرایی ام سوی تمامی دستگاهنهایتاً اینیه پس ام بحث. شده بودشناسایی

رو بتوانهد بها تحقهق    اندرکاران حومه سالمت جوانان، سند پیشجانبه و د سومانه همه متو یان و دستک صداوند متعال و همیاری همهامید است با کم. تغییرات پیشنهادی در سند  حاظ شد

نمهوده و نهایهت تهالش صهود      اندرکاران و عزیزانی که در تدوی  ای  سند مشارکتدر آصر ام همه دست. را فراه  نماید 2232اندام سالمت ایران اهداف صود، بستر المم برای تحقق نش 

 .نمای اند، قدردانی میدر راستای به ثمر رسانیدن ای  مجموعه ارمشمند و اثربخش معطوف نموده

 دكترمحمد اسماعيل مطلق

 مديركل سالمت جمعيت  خانواده ومدارس

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 فرهنگی انقالب عا ی شورای مصوبات -

 اسالمی نظام در صانواده تعا ی و تحیی  تشییل، های سیاست -

 عا ی آمومش در منان مشارکت ارتقاس هایسیاست -

 ایران اسالمی جمهوری سالمت نظام روی پیش های افق و ها نا ش دستاوردها، -

 ایران اسالمی جمهوری در منان سالمت کالن راهبردهای -

 جوانان ملی ساممان به فراغت جوانان اوقات مصوب های برنامه و ها سیاست اعالم درصصوه جوانان عا ی شورای مصوبه -

 جوانان امور ساماندهی ملی جامع برنامه سند -

 2232اندام سالمت جوانان در افق سند نش  -

 قانون تسهیل امدواج جوانان -

 منشور تربیتی نسل جوان  -

 



 

        

 :تعریف واژگان
 :انداندرکاران حومه اجرایی، مفهوم عملیاتی برصی ام واژگان و اصطالحات به کار رفته در سند آورده شدهدر ای  قسمت به منظور ایجاد  هنیت مشترك در میان مخاببان و دست

ای هه ی اسهت کهه بها اتیها بهه اصهول و ارمش      یهها ها، اهداف، راهبردها و برنامهییپارنه ام بیانیه مأموریت، سیاستای جامع و، مجموعهمنظور ام سند سالمت جوانان -سند سالمت جوانان

مستندی است مبتنی بر شواهد علمهی کهه در آن مسهائل    ای  سند . استتدوی  شده 2232اندام سالمت ایران جانبه جوانان کشور در راستای تحقق نش منظور ارتقاس سالمت همهایرانی و به -اسالمی

  .ن مشخص گردیده استکلیدی حومه سالمت جوانان کشور در آن شناسایی شده و سیاست ها، راهبردها و اقدامات در آ

توانند آمادانه به اتخها  تصهمیمات آگاهانهه بهرای     رو، وضعیتی است که در آن جوانان ام سحطی ام آگاهی و توانمندی برصوردارند که میمنظور ار سالمت در سند پیش -سالمت جوانان

 . های فیزییی، روانی و اجتماعی حداکثر بهره را ببرندن منبعی برای انجام فعا یتام سالمت صود به عنوا با روییرد توانمند سامیآینده صود پرداصته و در ای  راستا

 :اندازچشم
هها پیشهگیری   ابهتال بهه انهواع بیمهاری    ، ای  توانایی و انگیزه را دارد تا با اصالح مستمر سبک مندگی صود ام جسمانیبه بوری که به  حاظ . جانبه  برصوردار صواهند بود، ام سط  باالیی ام سالمت همه2232در سال  جوانان

پذیری نسبت به سالمت صود و ابرافیان صود داشهته باشهد، ام توانمنهدی نسهبی     ، توانائی های صود را بشناسد، قادر باشد بر تنش های روانی معمول مندگی غلبه کند ، احساس مسئو یتروانیبه  حاظ ، روانیبه  حاظ . نماید

به لحاظ اجتماعی قادر خواهند بود رابطه سالم وعاري از خشونتی با اطرافیان و محیط پیراموون خوود داشوته     .المت در سطوح مختلد و متناسب با نیامشان برصوردارندبرای جستجو و انتخاب صدمات س

 . وبدين ترتیب  باوجودرضايت از زندگی اجتماعی در جهت تعالی ، ترقی و شکوفايی جامعه بالفصل خود تالش و همکاري نمايند

 . نوعان صود برصوردار استتوجهی برای برقراری ارتبابات مؤثری با صود، صدا، ببیعت و سایر ه و به  حاظ معنوی ام ارفیت قابل 

جانبهه  راستای ارتقاس سهالمت جوانهان کشهور بها مشهارکت همهه       بخشی که مستمراً درهای بی ، نظامی است  نابک، پاسخگو در برابر تقاضای محیطی و مبتنی بر همیاری2232در سال  نظام سالمت جمهوری اسالمی ایران

بهرداری عادالنهه و   به عالوه با فراه  نمودن امیهان بههره  . و ام اینرو جایگاه اول را به  حاظ دارا بودن جوانانی سا   ام نظر جسمی، روانی و اجتماعی در سط  منطقه به صود اصتصاه صواهد داد. کندشرکای صود تالش می

بدون هیچ گونه تبعیض ببقاتی، احتمال مواجهه با عوامل محیطی تهدیدکننهده سهالمت   های در معرض صطر های مختلد جنسیتی و نیز گروهام صدمات سالمت به ویژه صدمات سط  اول، برای گروهآسان 



های عمومی ارتقاس دهنده سهالمت جمعیهت جهوان کشهور تهالش      در راستای تقویت سیاستهای ما ی وانسانی صود، گیری ام ارفیتای  نظام با حداکثر بهره.  رساندجوانان را به حداقل می

 . و اقتصادی کشور نهایت بهره را صواهد برد ، علمی های اجتماعی، فرهنگیگیریجانبه جوانان در تصمی نموده و در ای  راه ام مشارکت همه

ای افراد به ویژه جوانان، در ننی  جامعه. مند ام سط  باالی سواد سالمتو  برصوردار ام جوانانی سا  ، آگاه، توانمند و بهرهای است بر محوریت صانواده ، جامعه2232جامعه ایران در سال 

ومعنهوی   اجتمهاعی  ههای اجتمهاعی و آثهار سهوس آن بهر سهالمت جسهمانی، روانهی و         آفری ، ام مصونیت کامل در برابر ههر گونهه آسهیب   های پشتیبان سالمت و شادیبواسطه تقویت محیط

های محهروم  در ننی  محیطی امیان برقراری ارتبابات گسترده و کسب دانش به ویژه برای گروه. شودمندی ام حیات شایسته به عنوان حق آنها به رسمیت شناصته میبرصوردار بوده و بهره

 . شودجامعه  فراه  بوده و روم به روم بر سرمایه اجتماعی جامعه افزوده می

 (:رسالت)ریتمامو

بخهش هها    ریآن با سها  زیو گستره حومه سالمت و وجه تما یفلسفه وجود یکند و به عبارت یم  ییبخش سالمت را تع تی، ادامه و بقاس حومه فعا جادیا تیاست که مشروع یا هیانیب ،رسا ت

 .باشد یو ارمش ها و فلسفه حاک  برآن م تیمأموریت شامل اهداف، فعا  یاجزا اصل. در بخش سالمت است تیتعهدات حاکم انگریرا مشخص کرده و ب

گردد برای رسیدن به جایگاه برتر منطقه به  حهاظ  ، نظام جمهوری اسالمی ایران متعهد می2232اندام سالمت ایران در راستای نش  0جانبه و انسان سا  به منظور تحقق روییرد سالمت همه

گیری و سیاستگذاری حومه سالمت جوانان فراه  نموده و به ایه  ترتیهب موجبهات    های تصمی بخشی و جامعه مدنی را در تمامی عرصههای بی  ، بستر مشارکتبرصورداری ام جوانان سا 

دار سهالمت  ههای او ویهت  و حهومه ( ههای اجتمهاعی  صانهه، دانشهگاه و مدرسهه، محهل کهار و سهایر محهیط       )های پشتیبان سالمت جانبه جوانان در رابطه با هر یک ام محیطارتقاس سالمت همه

ای نزدیهک شهاهد افهزایش    رود در آینهده ام اینرو انتظار مهی . ایجاد کند( ای و محیطی، بهداشت باروری و امنیت و سرمایه اجتماعیرفتارهای پرصطر و سبک  مندگی،  عوامل صطر تغذیه)

 . ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی سالمت  باشی نشمگیری در کفیت مندگی جوانان کشور در رابطه با تمامی 

  

                                                           
0
 های کلی سالمت ابالغ شده ام سوی مقام معظ  رهبریسیاست 1بند   



: ها یریها و جهت گ ارزش  

مطا عات نحهوه   ویها برگرفته ام نتا یریجهت گ  یا. دینما یرا مشخص م( نش  اندام) یحرکت به برف جامعه آرمان ریمختلد مؤثر بر سالمت و در مس یتحول در عرصه ها یبرا تالش

 .به نش  اندام هستند لین یحرکت برا

بهه عهالوه   . ها صواهد داشهت شده ام آن های منتوها، راهبردها و برنامهها و تصمیمات اتخا شده، نقش بسیار مؤثری در درك سیاستها به عنوان مبنا و جزس الینفک سیاستابالع ام ارمش

ههای مهرتبط   تری  ارمشرو مه در تدوی  سند پیش. حومه اجرا، در رابطه با هر یک ام ارکان سند را فراه  نمایداندرکاران تواند ممینه ایجاد  هنیت مشترك میان دستها میآگاهی ام آن

 :با سالمت جوانان به قرار میر بوده است

ی، روانی، اجتماعی و معنوی و ارتباط متقابل جانبه، توجه تؤاما به تمامی ابعاد سالمت ام جمله سالمت جسمانمنظور ام سالمت همه: جانبه جوانانتوجه به رویکرد سالمت همه .2

پذیر صواهد بود که مسائل و مشیالت مربوط به سالمت آنهها بها نگهاهی    به بیان دیگر ارتقاس سالمت جوانان تنها در صورتی امیان. میان عوامل صطر مرتبط با هر بعد سالمت است

سهالمت   یانهدرکار ارتقها  ها و نهادهای مختلد دستای  مه  مستلزم تعامل و مشارکت پایدار دستگاه. ها نگریسته شودها و عوامل صطر بیماریکنندهجانبه به تعیی مند و همهنظام

 . جوانان است

انهواع آن  و ( افقهی و عمهودی  )ای است که توجه به تمامی ابعهاد  مفهوم عدا ت در سالمت دارای مصادیق بسیار گسترده: مندی از خدمات سالمتعدالت در دسترسی و بهره .1

ام جملهه مصهادیق عهدا ت در    . گیرندگان نظام سالمت قهرار گیهرد  ریزان و تصمی به عنوان یک اصل و ارمش بنیادی  باید همواره موردتوجه برنامه( ایای و مراودهتومیعی، رویه)

ههای صهدمات سهالمت،    ممان و میان، فراه  نمودن امیان پرداصت بابت هزینهتوان به دسترسی همه آنها به صدمات سالمت متناسب با نیام صود در هر رابطه با سالمت جوانان می

سط  سواد سالمت متناسب بها سهط  نیهام     یها به ابالعات سالمت به هنگام نیام و تالش در راستای ارتقاپذیر و نیامهای صاه آنها، تسهیل دسترسی آنهای آسیبتوجه به گروه

 . های مختلد آنهاگروه



هها  گیری شخصیت، سبک منهدگی و رفتارههای اجتمهاعی سها   در آن    ای در شیلکنندهصانواده به عنوان او ی  محیط پشتیبان سالمت جوانان نقش بسیار تعیی : اصالت خانواده .0

صتالالت روحی و روانهی جلهوگیری نمهوده و در    های اجتماعی و اتواند ام بروم بسیاری ام آسیببه بوری که تقویت بنیان صانواده و تاکید بر نقش مؤثر اعضای صانواده می. دارد

 . صورت قرار گرفت  جوانان در معرض عوامل صطر متعدد، در اصالح عادات رفتاری موثر واقع شود

نهان امهروم بهه ویهژه در     پذیر صواهد بهود کهه سهالمت جوا   های آینده در صورتی امیانتضمی  سالمت نسل. جوانان امروم، وا دی  فردا هستند: های آیندهتوجه به سالمت نسل .2

-سالمت جوانان به عنهوان سهرمایه   یجانبه و پایدار جوامع، تالش در راستای ارتقاها در توسعه همهام سویی با توجه به تاثیر سالمت انسان. یافته باشدحومه بهداشت باروری تحقق 

 . ایدهای توسعه ملی را تضمی  نمتواند استمرار و پایداری برنامههای اجتماعی، می

هها و قهوانی  صهود مؤکهد  هزوم بسهیو       تاکید مقام معظ  رهبری بر  زوم توجه به مقو ه سالمت در همه سیاسهت : ضرورت تعاون و همکاری همگانی در تحقق سالمت جوانان .2

ت جسمانی با رشهد روانهی و اجتمهاعی و تعها ی معنهوی      ای است که تمامیسالمت جوانان به گونه یاندرکار در حومه سالمت در راستای ارتقاها و نهادهای دستهمگانی دستگاه

 . کندای  مه  بر مسئو یت و پاسخگویی همگانی اجتماعی تاکید می. توأم شود

ام  سالمت جوانان، عوامل صطر محیطهی و اجتمهاعی اسهت کهه بهیش      تری  عوامل صطر جدی و تهدیدکنندهییی ام مه : تاکید بر عوامل اجتماعی و محیطی مؤثر بر سالمت .6

ای کهه شناسهایی ایه  عوامهل و تهالش در راسهتای پیشهگیری ام        بهه گونهه  . ای را در حومه سالمت جوانان فراه  نموده استسایر عوامل صطر ممینه بروم مسائل و مشیالت عدیده

ههای حهومه سهالمت بایهد موردتوجهه قهرار       ها و برنامهمی سیاستتری  مواردی است که در تماهای اجتماعی ام جمله مه ها و نیز کاهش آثار ناشی ام آسیبمواجهه جوانان با آن

 . گیرد

سالمت جوانان تنها ممانی اثربخش صواههد بهود کهه     یگرفته در راستای ارتقاهای صورتتالش: توجه به توانمندی جوانان برای کنترل سرنوشت فردی و اجتماعی خود .2

هها فهراه    های المم به منظور مراقبت ام صود و ابرافیان صود در برابر عوامل صطر فردی و اجتمهاعی را در آن کردن تواناییبتواند در بلندمدت فرهنگ صودمراقبتی مبنی بر نهادینه

 . نموده و احساس هویت و تعلق صابر اجتماعی بر اساس باورهای دینی را در آنها توسعه دهد



:سیاست ها  

است هاي ابالغی مقام معظم رهبريسی استنادبه (الف   

ارتقا پويايی ، بالندگی وجوانی جمعیت با افزايش نرخ باروري بیش از حد جايگزين ( 1 الف  

ین هزينه هاي زندگی رفع موانع ازدواج ، تسهیل وترويج تشکیل خانواده وافزايش فرزند ، كاهش سن ازدواج وحمايت از زوج هاي جوان وتوانمند سازي آنان در تام(  2الف

      وتربیت نسل صالح وكارآمد

ايرانی ومقابله با ابعاد نامطلوب زندگی غربی  –ترويج ونهادينه سازي سبك زندگی اسالمی (   3الف   

یطی وبیماريها ارتقا امید به زندگی تامین سالمت وتغذيه سالم جمعیت وپیشگیري از آسیب هاي اجتماعی ، به ويژه اعتیاد ، سوانح ، آ؛لودگی هاي زيست مح(  4الف   

جلب حمایت سیاستگذاران و مسوو ی  کشوری   ( ب   

 گیری مبتنی بر شواهد در ممینه سالمت جوانان کشور صمی ت( ج 

 ها و مراکز نظامی گاه های حامی سالمت به ویژه در محیط صانواده و مراکز آمومش عا ی، محیط های عمومی شهری و تفری  تأکید بر محیط( د

 های مردم نهاد و جوانان اجتماعی و حمایتی به ویژه روابط صانوادگی، ساممانهای  تأکید بر تقویت شبیه( ر

 ت سالمت  جوانان در سطوح مختلد مداصالوغیر حاکمیتی یافته بی  بخش های مختلد حاکمیتی  ساممان و ارتقاس مشارکت گسترش( م

 جوانان برای سالمت   تسهیل دسترسی به صدمات(  

:راهبردها  

 جوانان  اصالقی، اجتماعی و قانونی در ارتبابات اجتماعیموامی   یارتقا -



 سا   در ارتباط با سالمت جوانان کشور اجتماعی رفتارهای باماریابی برای بخشی بی  همیاری تقویت -

 بخشی مرتبط با سالمت جوانان بی  اهداف تحقق در مدنی نهادهای و ارتقاس نقش گسترش -

 ساصتارهای حقوقی مناسب همچون صیریه ها، انجم  ها و ساممان های مردم نهاد پیرامون موضوع سالمت  جوانان کشورتقویت فعا یت های مردمی در قا ب  -

  مندگی مهارت های تقویت اجتماعی، آسیب های ام پیشگیری و اجتماعی سالمت یارتقا -

 ها  سیاستگذاری و ها گیری تصمی  در جوانان مشارکت فرآیند و ساصتار سامی نهادینه -

  ارمیابی و اجرا و برنامه ریزی در مردمی مشارکت فرآیند و ساصتار سامی هادینهن -

 

 :اهداف کلی

ههای اجرایهی،   ههای آتهی سیاسهت   گیهری ایرانهی بهوده و جههت    -ههای اسهالمی  اهدافی که ناار بر اصول و ارمش. اندام سالمت جوانان استگذاری او ی  گام در راستای تحقق نش هدف

 :باشنداهداف کالن مرتبط با حومه سالمت جوانان به قرار میر می. نمایدگانه مشخص می1های های او ویتهای حومه سالمت جوانان را در هر یک ام حومهبرنامهراهبردها و 

 جانبه و انسان سا  در راستای تحقق روییرد سالمت همهشناسایی  ینفعان  .2

 بهبود سبک مندگی جوانان .1

 جوانان  ارتقاس سالمت اجتماعی .0

 افزایش آگاهی جوانان جهت تضمی  امدواج سا   و تقویت بنیان صانواده  .2

 گسترش پوشش صدمات بهداشت جسمی و روانی متناسب با سط  نیام جوانان .2

 ایارتقای ایمنی نظام حمل و نقل جاده .6

 بهداشت باروری جوانان .2

 سط  بهداشت روان جوانان یارتقا .1

 



 : های راهبردیبسته
بسهته راهبهردی شهامل     1گانه سالمت جوانان اسهت،  دار نههای او ویتهای اجرایی  یل هر یک ام اهداف کالن که منطبق بر حومهاهداف، راهبردها و برنامه سامماندهی مجموعهبه منظور 

 . های ناار بر مسائل حومه مربوبه براحی و تدوی  شده استهدف کالن، اهداف ویژه، راهبردها و برنامه

دهد تا ضم  برقراری ارتبابات افقی و عمودی میان ارکان سند، میزان دسترسی به اههداف ههر   گیرندگان حومه اجرا میریزان و تصمی گرفت  ننی  ساصتاری ای  امیان را به برنامه در نظر

در واقهع ههدف   . های مشخصی ام ممان مهورد ارمیهابی قهرار دهنهد    مدهای آن در بامهها و آثار و پیاگیری به  حاظ صروجیهای قابل اندامهها و سنجهشاصص حومه را با استفاده ام مجموعه

 . بندی سهو ت در اجرا، پایش و ارمیابی نتایو به دست آمده  یل هر یک ام اهداف کالن حومه سالمت جوانان بوده استاصلی ام ای  نوع تقسی 

 

 بسیج همگانی -ی راهبردی اولبسته

 هدف کالن

 جانبه و انسان سا  در راستای تحقق روییرد سالمت همهشناسایی  ینفعان 

 اهداف ویژه

 متو ی هایدستگاه بی  هماهنگی برقراری و هاکاریموامی حذف با مرتبط با حومه سالمت جوانان هایبخش بی  گسترده همیاری و هماهنگی یارتقا .2

 راهبردها

 (هارسانه و همساالنمراکز وموسسات آمومش عا ی ، صانواده،) جوانان سالمت ابعاد بر تاثیرگذار هایکانون گسترش تعامل با  .2

   جوانان امور به نسبت باورها و هانگرش اصالح و آگاهی سط  ارتقای ودرحومه سالمت  جوانان نیامهای روم بهسایی شنا .1

 :هابرنامه

 ...(ها و آمومشگاهها، محیط کار، پادگان)های عمومی سامی سالمت محیطبهینه .2

 ....ومحالت ،محیط کار ها، آمومشگاهها، ها، دانشگاهرسانه)های مختلد سالمت جوانان ام بریق موقعیت یارتقا .1



 جوانان سالمت امور در نهادها و هاساممان هدایت منظور به اجرایی ساصتار تشییل .0

 حوموی و ورمشی نظامی، ، عا ی های آمومشگاه در سالمت ارتقای اصتصاصی و مشترك برنامه تدوی  .2

 ایهای کالن توسعههای سالمت برح حاظ نمودن عوامل صطر تهدیدکننده سالمت جوانان در پیوست .2

 سبک زندگی -ی راهبردی دومبسته

 هدف کالن

 بهبود سبک مندگی جوانان

 اهداف ویژه

 جوانان محیطی میست و اجتماعی و بیو وژییی صطرسام عوامل و پرصطر رفتارهای ام پیشگیری .2

 تهدیدکننده سالمت جوانان  های بیماری صطر عوامل ام ناشی کاهش بار .1

 پذیر جامعههای آسیبهای صاه ابالعاتی گروهافزایش سط  سواد سالمت در جوانان با تمرکز بر نیاممندی .0

 افزایش دسترسی به غذای سا   ودارای ارمش تغذیه ای  .2

 فه دریافت ریز مغذیها ودرشت مغذیها ااض ناشی ام کاهش ویا)کاهش شیوع سوستغذیه  .2

 راهبردها

 جوانان سالمت تهدیدکننده و صطر عوامل کاهش و سالمت مثبت و کنندهحمایت فاکتورهای ارتقای بر تأکید با سا   رفتارهای ارتقای .2

 سامی جامعه و نهادهای تأثیرگذار نسبت به پیآمدهای مثبت ناشی ام بهبود سبک مندگی جوانانحساس .1

 آمومش وتوانمند سامی جوانان در محیط های آمومشی ، فرهنگی ،کارومیانهای جمعی  .0

 ...افزایش پوشش مراقبت های تغذیه ای در افراد در معرض صطر ومبتال به دیابت ، قلبی عروقی و -2



 ساماندهی مراکز ارائه دهنده صدمات سالمت به جوانان  -2

 هابرنامه

 های مختلد جوانانهای کامل صودمراقبتی ویژه گروهجوانان ام بریق تدوی  بستهاستقرار نظام صودمراقبتی در  .2

 کنترل وپیشگیری ام سوستغذیه ناشی ام ک  صوری وپرصوری  .1

 ای ویژه جوانانتدوی  و اجرای برح جامعه ارتقای فرهنگ و سواد تغذیه .0

 ..(ویتامی  د ، کلسی  وآه  ، روی ، )پیشگیری وکنترل کمبود ریز مغذی های شایع در جوانان  .2

 (دیابت ،فشارصون باال ، نربی صون باال، سربان ،بیماریهای قلبی عروقی)تدوی  پروتیل های تغذیه در پیشگیری ومراقبت بیماریهای غیر واگیر مرتبط با تغذیه  .2

 ، بوفه ها وصوابگاه های دانشجویی ومحیط کار بر مبنای سبد غذایی مطلوب  پادگانها واردوگاه های سربامی)واجرای برنامه بهبود تغذیه جوانان در مراکز جمعی مربوبه  تدوی  .6

 ساماندهی ارائه مشاوره تغذیه ورژی  درمانی ومیمل های تغذیه ای در اماک  ورمشی وبدنسامیها  .2

 در میان جوانان و تحرك بدنیتوسعه و ترویو فرهنگ ورمش  .1

 پذیر های آسیبمیان جوانان با توجه صاه به گروه در ا یل ، دصانیات و مواد مصرفسوسمانند  رفتارهای پرصطر  پیشگیری وکنترل برنامه اجرای و تدوی  .2

 جوانان در پرصطر رفتارهای مراقبت نظام تدوی  راهنمای جامع مدیریت و استقرار .23

  هادانشگاه در مشاوره فرصت دستیابی به یارتقا .22

 ههای سال بهه ویهژه جوانهان متعلهق بهه گهروه       21-12جوانان گروه سنی بی  در و مشروبات ا یلی، قتل و صودکشی و محرك سیگار، مواد مخدر تدوی  و اجرای برنامه کاهش اعتیاد به .21

 در معرض صطر گروه های پرصطر و 

 ( ا یل و دصانیات اعتیاد، کنترل)کنتر ی هایبرنامه قا ب در کلیدی تهدیدکننده سالمت جوانان صطر عوامل بر تاکید 23

 رتبط با تغذیه متدوی  پروتیل های تغذیه در پیشگیری ومراقبت بیماریهای غیر واگیر  22



 تدوی  واجرای سبد غذایی مطلوب گروه سنی جوان  21

 تدوی  واجرای سبد غذایی مطلوب گروه سنی جوان 20

 ساماندهی ارائه میمل ها ی تغذیه ای در اماک  ورمشی وبدنسامی  22

 سالمت اجتماعی -راهبردی سومی بسته

 هدف کالن

 سالمت اجتماعی جوانان یارتقا

 اهداف ویژه

 سالمت اجتماعی و مديريت آسیبهاي اين حوزه ي ايجاد ساختارهاي هماهنگ بین بخشی در جهت ارتقا .1

 جوانانتهیه و ارايه پیوست سالمت اجتماعی در تدوين سیاستها و برنامه هاي كالن با تاكید ويژه برحوزه  .2

 رفتارهاي سالم اجتماعی جوانان يارتقا .3

 نهادينه شدن مشاركت میانجیان مردم در حوزه سالمت اجتماعی جوانان .4

 سرمايه اجتماعی  جوانان يارتقا .5

 كاهش شاخص هاي آسیب هاي اجتماعی حوزه جوانان .6

 راهبردها

 

 

 



 

 راهبردها

 صود اجتماعی نظام به جوانان تعلق سط  ارتقاس به منظور بسترسامی .2

 جوانان در اجتماعی پذیری مسئو یت افزایش و تیا ید حقوق، کردننهادینه -1  

 توانمند سامی فردی و اجتماعی جوانان در راستای ارتقاس  شاصصهای سالمت اجتماعی -0

 ارایه صدمات و حمایتهای  اجتماعی جامع به جوانان بییار و جویای شغل-2

 پیشگیری ام مهاجرت نخبه هاحفظ سرمایه های انسانی کشور و  -2

 

 هابرنامه

 های در سط  محالتگذاریها و سیاستگیریسامی ساصتار و فرآیند مشارکت جوانان در تصمی نهادینه .2

 فرهنگی-اجتماعیهای های مندگی توانمندسام و پشتیبان سالمت جوانان با تمرکز صاه بر روی محیط صانواده، محیط آمومش، محیط کار و سایر محیطتوسعه محیط .1

 جامعه سالمت ارتقاس راستای در عمومی اجتماعی های شناسایی و هدایت شبیه .0

 جوانان برای مجامی سا   و حقیقی اجتماعی هایشبیه تنوع و تعداد گسترش .2

 عمومی هایرسانه توسط سالمت اجتماعی عوامل به توجه ترویو .2

 اجتماعی صشونت ام پیشگیری جامع برنامه تدوی  .6

 های مختلد جواناندر گروه( شامل کنترل اجتماعی، اقتصادی و محیطی)صشونت  غیرفردی کنترل برنامه اجرای و تدوی  .2

 اجتماعی هایآسیب مراقبت و پایش ییپارنه نظام ایجاد .1

 مندگی هایمهارت مفاهی  انتقال برای متنی و اینترنتی تصویری، صوتی، هایرسانه ام حمایت .2

 سا   برای جوانان تفریحات و فراغت اوقات دهیسامان برنامه اجرای و تدوی  .23



 جوانان ویژه به مختلد سنی های گروه برای اجتماعی ام  هایمحیط در فراغت، اوقات گذران و ورمشی امیانات و تسهیالت به دسترسی افزایش .22

 شهرها در ورمشی و تفریحی فضاهای افزایش .21

 هایی به منظور پوشش حداقل نیامهای پایهبرنامهشغل، شامل بی جوانان ام حمایتی بسته اجرای و تدوی  .20

 سا   برای جوانان و ام  محیطی در معنادار اشتغال به دسترسی امیان تسهیل .22

 امهور  و کهار  تومار توسهط  نیاممنهد  و پهذیر  آسهیب  اقشهار  در ویهژه  به صانگی مشاغل و اشتغا ی صود بریق ام منان به ویژه برای درآمد کسب و شغلی های ارفیت و ها مهارت توسعه .22

 .اجتماعی تأمی  و رفاه ومارت و اجتماعی

 ها دانشگاه و مدارس شامل آمومشی و کار تفریحی، مسیونی، مختلد های محیط در ایم  جامعه ملی برنامه اجرای .26

 اجتماعی و ارتقاس سالمت جوانان هایآسیب کاهش و پیشگیری در مشارکت برای کشور های سم  سامماندهی .22

 جوانان به اجتماعی تیا ید و حقوق آمومشی های بسته تدوی  و تهیه .21

 جوانان به اجتماعی تعاون آمومشی های بسته تدوی  و تهیه .22

 اشاعه و ارتقاس رفتارهای سا   اجتماعی در جوانان-13

 ا منفعه عام و صیریه امور در جوانان داوبلبانه مشارکت امیانات ساصت  فراه -12

 علمی گفتگوهای و مباحثه فضاهای ایجاد-11

 آنان شغلی هایمهارت میزان بندی درجه و جوانان برای وصدماتی  تو یدی صنعتی، شغلی، هایمهارت مدت کوتاه آمومشی های دوره برگزاری-10

 جوانان اقتصادی های نیاممندی رفع و کار های محیط با آشنایی جهت تحصیل حی  مشاغل و موقت شغلی های فرصت ایجاد-12

 ضدفرهنگی محصوالت و مواد قاناق با مبارمه-12

 فرهنگی تهاج  و نرم جنگ نارنوب در اجتماعی و اصالقی فساد های شبیه با برصورد و شناسایی-16

 تا می  بسته های حمایتی جوانان  در ممان بییاری و ام کار افتادگی-12



 جامعه تامی  بورسهای تحصیلی  داصلی و صارجی جهت جوانان مستعد دهک های پایی -11

 استفاده ام ارفیت ساممانهای مردمی جهت ارتقاس رفتارهای سا   اجتماعی جوانان-12

 فراه  آوردن امیان مهاجرت معیوس نخبه ها به کشور -03

 بررسی ادواری شاصص های سالمت اجتماعی جوانان و استقرار نظام ثبت و پایش ای  شاصص ها -02

 

 تشکیل خانواده -ی راهبردی چهارمبسته

 هدف کالن

 در جوانان امدواج 

 اهداف ویژه

 سالم  ازدواجدرراستاي ترويج  جوانان آگاهی افزايش .1

 راهبردها .2

 های تشویقی اجتماعی و اداریاستفاده ام میانیزم .2

 سامی جامعه و نهادهای تأثیرگذار نسبت به پیآمدهای مثبت امدوج آگاهانه و به موقع جوانانحساس .1

 راستای تقویت معیارهای عقالیی همسرگزینی در میان جوانانارتقاس فرهنگ و هنجارهای جامعه در  .0

 هابرنامه

 مناسب و صحی  معیارهای اساس بر پایدار صانواده تشییل برای جوانان تشویق و امدواج امر تسهیل و ترویو ام حمایت .2

  صانواده نارنوب پایبندی بهو  همسرگزینی در صحی  معیارهای آمومش .1



  نظام ارائه خدمات  یارتقا -ی راهبردی پنجمبسته

 هدف کالن

 گسترش پوشش صدمات بهداشت جسمی و روانی متناسب با سط  نیام جوانان

 اهداف ویژه

 شناصتی گیر همه و جمعیتی تغییرات به توجه با صدمت ارائه نظام توسعه .2

 پذیر آسیب هایگروه و نیاممند اقشار ام دو ت ویژه حمایت ارتقاس منظور به سالمت و اجتماعی هایبیمه کیفی و کمی توسعه .1

 افزایش انواع صدمات موردنیام جوانان .0

گانه صهدمات سهالمت بها تمرکهز صهاه بهر       های جنسیتی در هر یک ام سطوح سهافزایش دسترسی عادالنه همه جوانان به انواع صدمات سالمت متناسب با نیام صاه هر یک ام گروه .2

 صدمات سط  اول

 راهبردها

 .هاهای صاه جوانان ام بریق نزدیک کردن سامو کارهای ارائه صدمت به محل کار و مندگی آنفعاالنه در ارائه صدمات سالمت موردنیام گروهاتخا  روییرد  .2

-ها و سیاستگذاریریزیرنامهنفعان تأثیرگذار در باندرکاران و  یبخشی میان تمامی دست های بی  های بخش صصوصی و تقویت همیاری ها و توانمندیاستفاده ام حداکثر ارفیت .1

 جوانانهای حومه سالمت 

 های ابالعات سالمت سامی سیست  ییپارنه .0

 هابرنامه

 جوانان سالمت نیامهای به پاسخگویی برای سالمت ویژه صدمات ارائه بامنگری .2

 پذیر آسیب های گروه تفییک به اول سط  صدمات ویژه به سالمت صدمات نمودناستاندارد  .1



 پذیر های آسیبجوانان با تمرکز بر گروه سالمت ابالعاتی هاینیاممندی شناسایی .0

 سالمت صدمات ام جوانان مندی بهره افزایش برنامه اجرای و تدوی  .2

 های در معرض صطربه گروههای مختلد جوانان به ویژه جوانان متعلق به گروه سالمت صدمات ارائه وضعیت پایش منظور به سالمت او یه های مراقبت سط  در مند نظام توسعه .2

   سالمت نظام در معنوی و اجتماعی روانی، جسمی، سالمت مراقبت نظام ادغام .6

 بومی معضالت و ها بیماری به صاه توجه .2

 ایجاد مرکز ملی ابالعات سالمت جوانان .1

 ایجاد مراکز تحقیقاتی سالمت جوانان .2

 در جوانان میر و مرگ عمده عوامل کنترل و شناسایی .23

 تابعه های استان و شهرها تمامی در پزشیی آمومش و درمان بهداشت، ومارت سوی ام( غیرحضوری و حضوری) جوانان سالمت مشاوره مراکز نمودن دایر برای مجوم اعطای .22

 برسال مبتنی بر شواهد علمی متق  و معت 21-12دار در جوانان گروه سنی های او ویتتهیه دستورا عمل پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری .21

 سال 21-12سنی جوانان گروه در عضالنی و استخوانی هایبیماری کنترل تدوی  و اجرای برنامه .20

 سال 21-12عروقی در جوانان گروه سنی  قلبی اسیلتی و هایبیماری صطر عوامل کاهش تدوی  و اجرای برنامه .22

 صطر باال معرض در هایگروه اصتصاصی هایپیمایش انجام .22

 جوانان سالمت به سالمت نظام دار او ویت هایحومه در فناوری و عل  هایپارك و رشد مراکز ام تعدادی اصتصاه .26

 جوان سالمت مختلد ابعاد در نیامسنجی و پژوهش -22

 سال 11-22مرتبط با  بیماري هاي رفتاري از جمله ايدز  در جوانان گروه سنی   خطر عوامل كاهش تدوين و اجراي برنامه-11



 

 وبالیای طبیعی  ایحمل و نقل جاده -ششمی راهبردی بسته

 هدف کالن

 ایارتقای ایمنی نظام حمل و نقل جاده

 اهداف ویژه

 کاهش بار ناشی ام حوادث ترافییی .2

 ها در رانندگان جوان های حفظ ایمنی صود، همراهان و صودروارتقای سط  آگاهی، نگرش و مهارت .1

 در ممینه بالیای ببیعیهای حفظ ایمنی صود، همراهان ارتقای سط  آگاهی، نگرش و مهارت .0

 راهبردها

 ای گیری، تصویب، اجرا و نظارت بر نظام حمل و نقل جادهریزی، تصمی اندرکار در برنامههای دستها و دستگاهبخشی میان ساممانهای بی گسترش همیاری .2

نمودن های  ینفع و فراه منظور تجمیع و پردامش ابالعات دریافتی ام نهادها و ساممانبخشی بههای ابالعاتی میانهای ابالعاتی ام بریق تشییل و توسعه شبیه سامی نظام ییپارنه .1

 مبنای موثقی برای اتخا  تصمیمات شایسته در سط  مختلد

 سامی و ارتقای رفتارهای سا    فرهنگ .0

 هابرنامه

 ای جاده متخلفان مورد در پلیس گیرانه سخت پیگیری و قوانی  وضع .2

 نقل و حمل در صودرو ام بهینه استفاده ممینه در سامی فرهنگ .1

 و گهردان  روان مهواد  ام اسهتفاده  راننهدگی،  حهی   ایمنهی  کمربنهد  بست  غیرعادی، وضعیت با رانندگی غیرمجام، سرعت با مرتبط قوانی   ویژه، به موجود مقررات و قوانی  ا زام افزایش .0

 سیگار استعمال



 سال 21-12 سنی گروه در ترافییی حوادث کنترل برنامهتدوی  و اجرای  .2

 ...( وغیر ببیعی  حا ت  در رانندگی عدم ایمنی، کمربند بست ) جوانان با تمرکز صاه بر مردان میان در سالمت کننده حمایت رفتارهای نمودن آور ا زام .2

 کاهش آسیب ناشی ام بالیای ببیعی 

 :اهداف کالن

 ایرانی در برابر بالیای ببیعی و انسان ساصت پذیری جوانان ارتقای آمادگی و کاهش آسیب .6

 :اهداف ویژه

 بالیای ببیعی و انسان ساصتدر برابر   ارتقای سط  آگاهی، نگرش و مهارت های حفظ ایمنی صود .2

 محور کاهش صطر بالیا -مشارکت جوانان در راستای اجرای برنامه های سالمت افزایش .1

 :راهبردها

 در ممینه آمومش جوانان در برابر بالیای ببیعی و انسان ساصتدرون بخشی و بی  بخشی  یتوسعه همیاری ها .2

 سال 21-12وجود برنامه های آمومشی بالیا و فوریت ها برای گروه سنی  .1

 تمری  های عملیاتی با اجرای برنامه های آمومشی و جوانان سط  آگاهی، نگرش ارتقای  .0

 :برنامه ها

 سال 21-12 سنی درگروه  آمادگی و کاهش آسیب پذیری در  برابر بالیای ببیعی و انسان ساصتو آمومش  ارتقای  تدوی  و اجرای برنامه .2

 سال 21-12سنی  های کامل صودمراقبتی  در برابر بالیا ویژه گروهاستقرار نظام صودمراقبتی در جوانان  در  حوادث و بالیا ام بریق تدوی  بسته .1

 در دانشگاهها آشنایی با مفاهی  و اقدامات ضروری در فام پیشگیری، آمادگی و پاسخ به بالیا و فوریت ها  مدت کوتاه آمومشی های دوره برگزاری .0



 

 

 بهداشت باروری -ی راهبردی هفتمبسته

 هدف کالن

 بهبود بهداشت باروری جوانان

 اهداف ویژه

 در جوانان باروری  برای ارتقای سالمت کشور سالمت نظام توانمندسامی .2

 راهبردها

 باماریابی رفتارهای اجتماعی سا   در ارتباط با بهداشت باروری جوانان کشور .2

 استخراج و پایش ابالعات پایه بهداشت باروری .1

 باروری بهداشت حامی هایمحیط و هاسیاست ایجاد و اتخاد راستای در سالمت بر موثر هایساممان و نهادها هدایت و بلبی حمایت .0

 بریق  توجه صاه به پژوهش و تحقیق با محوریت سالمت باروریتوسعه صلق دانش ام  .2

 هابرنامه

 پایبندی به نارنوب صانواده و سا   امدواج، همسرگزینی  ممینه در جوانان  آگاهی افزایش .2

 پیشگیری ام رفتارهای پرصطر مرتبط با ایدم ممینه در جوانان  آگاهی افزایش. 1

 



 بهداشت روان -ی راهبردی هشتمبسته

 هدف کالن

 سط  بهداشت روان جوانان یارتقا

مهارت هاي اجتماعی جوانان به منظور تامین سالمت روان جوانان    ي ارتقا-1  

 روانپزشکی/پیشگیري از شیوع اختالالت روانشناختی -2

 راهبردها

 جوانان درشیوع اصتالالت روانی  ام پیشگیری .2

 تاسیس تا تقویت مراکز پژوهشی تخصصی در حومه سالمت روان  .1

 کارشناس سالمت روان در ای  حومه مراکز بهداشتی درمانی به منظور جذب مناسب در اصالح ساصتار  .0

 مردم، افراد کلیدی ، رسانه ها و نهادهای تأثیرگذار نسبت به پیآمدهای مثبت ارتقاس سالمت روانسامی حساس .2

 وتحصیلکار محیط در استرس صحی  مدیریت و پیشگیری برای مناسب حمایتی معیارهای و ها میانیزم توسعه و تعرید .2

 

 هابرنامه

 کار محل و ها رسانه ها، دانشگاه  در روان سالمت مالحظات گنجاندن جهت آمومشی هایبرنامه براحی .2

 و صودکشیپیشگیری امرفتار بالیا، در اجتماعی -روانی حمایت و مدایی انگ صانوادگی، روابط و پروری فرمند مندگی، های مهارت بر تأکید با روان سالمت ارتقای ملی برنامه اجرای .1

 صشونت

 همسانان آمومش مدل بر تمرکز با دانشجویان میان در روان سالمت محور با هایی برنامه اجرای .0

 سال 21-12های روانی در جوانان گروه سنی تدوی  اجرای برنامه کاهش عوامل صطر بیماری .2



 روان در میان جوانان سالمت افزایش و ترویو هدف باسالمت روان  متخصصان تربیت .2

 روانشناصتی مداصالت برای هابیمه صدمات پوشش سط در صصوه ایجاد بسترسامی

 

 

 
 

  


