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 هشاقثت ّای اٍلیِ تْذاؿتی

دس اػتاى آرستایجاى غشتی 

 

 

سٍیکشدّا                                 

                                                  چالؾ ّا 

                                                                  ساّکاسّا  

 

 

 

 

 

 

 1392تْوي هاُ 
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 هقذهِ
ضؾبٙز  انٚی زا١كٖب٥ ٧بي ف٤ٚٛ دعقْی ّك٤ض  سبٝي٠، حيؼ ٣اضسَبي ؾغح ؾالٝز 

:  ض٠ّ اؾبؾی 4اي٠ ضؾبٙز ٨ٜٝ  اظعطيٌ . آحبز ػبٝق٦ اؾز

 ض٧جطي ٣ س٤ٙيز Stewardship 

 س٤ٙيس ٢ٝبثـ Resource  

 (اىعايف ،ا١جبقز ٣ٝسيطيز ٢ٝبثـ) سبٝي٠ ٝبٙی 

اضائ٦ ذسٝبر (Services provision) 

. ٣ زض ٍبٙت قبذم ٧بي ٨ٜٝ ٝٚی ٣ثي٠ اٙٞٚٚی ديٖيطي ٝيٖطزز

 

 يْی اظ ان٤ٗ  (Primary health care)١ؾبٛ ٝطاٍجز ٧بي ا٣ٙي٦ ث٨ساقشی 

. چ٨بضٕب٦١  ١ؾبٛ اضائ٦ ذسٝبر زض ٍبٙت ّبضّطز ٧بي ّٚيسي شّط قس٥ ٝحؿ٤ة ٝيك٤ز

زض٢ٝبعٌ )ذسٝبر ٝطاٍجشی ث٨ساقشی زض ؾغح ا٣ٗ اظ عطيٌ ذب٦١ ٧بي ث٨ساقز

٣ ظيط ١ؾط ٝطاّع ث٨ساقشی زضٝب١ی (  زض ٢ٝبعٌ ق٨طي)٣ دبيٖب٨٧بي ث٨ساقشی (ض٣ؾشبيی

س٤ؾظ  ثط١ب٦ٝ ٧بيی ٦ّ زض ؾغح ٝٚی سس٣ي٠ ٣  (ض٣ؾشبيی-ض٣ؾشبيی، ق٨طي ٣ ق٨طي)

.  س٤ؾظ ؾغ٤ح ٝرشٚو ١ؾبٛ قج٦ْ اػطا ٝيك٤ز، ٝحٌَ ٝيك٤ز

١ؾبٛ ث٨ساقشی ّك٤ض ٝؿئ٤ٙيز حيبسی ٣ ٝؿشٞط سبٝي٠، حيؼ ٣اضسَبي ّ٘ آحبز ػبٝق٦ 

زض عی ثيف اظ  (اظ ظٝبٟ ثبضزاضي سب ظايٞبٟ اي٠ٞ)ضا زض ع٤ٗ ظ١سٕی ٣ حشی ٍج٘ اظ س٤ٙس

٧يز ز٦٧  اظ عطيٌ ٝطاٍجز ٧ٞطا٥ ثب حيؼ قئ١٤بر ا١ؿب١ی، ضفبيز ػ٢ج٦ ٧بي ٝحطٝب٦١ 

. ث٤زٟ ٣ اذشيبض آ١بٟ ثب ضفبيز ٣ػ٥٤  سقطيو قس٥ ٝكشطي ٝساضي ثطف٨س٥ زاضز

ٝؼ٤ٞف٦ حبضط سالقی ثطاي سجيي٠ ٣ س٤٢يط ٝقضالر ٝشقسز ٣ ثقضب ديچيس٥ ثرف 

ث٨ساقز زا١كٖب٥ ف٤ٚٛ دعقْی ٣ ذسٝبر ث٨ساقشی زضٝب١ی آشضثبيؼبٟ مطثی زض ىطآي٢س 

:  ف٢ب٣ي٠ عطح قس٥ زض  اي٠ ٝرشهط  فجبضس٢س اظ . سقيي٠ قس٥ ٝص٤ّض اؾز 
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 (ػنطاىيبي ػٞقيشی ٣ ؾيبؾی)دط٣ىبي٘ آٝبضي اؾشبٟ-  1

ؾبذشبض اػطايی ٣د٤قف ذسٝبر  ث٨ساقشی ؾغح ا٣ٗ  -  2

  1391ٕعاضـ ٝرشهطي اظ فْٞٚطز ٣احس ٧بي ؾشبزي ٣ ٝحيغی ؾبٗ - 3

ض٣يْطز ٧بي ؾبظٝب١ی  - 4

چبٙف ٧ب ٣ ٝكْالر ١ؾبٛ ؾالٝز - 5

  (حساّظط يِ ؾب٦ٙ)ف٢ب٣ي٠ ضا٧ْبض٧بي ٤ّسب٥ ٝسر - 6

  (ث٦ ٤ٝاظار اٍساٝبر ػبضي)ديف ثي٢ی ف٢ب٣ي٠ اٍساٝبر ٣ ىقبٙيز ٧بي ؾبظٝب١ی - 7

  ض٣يْطز٧ب، چبٙف ٧ب ٣ ضا٧ْبض٧ب ٣ اٍساٝبر، ف٢ب٣ي٠زض اي٠ ٝؼ٤ٞف٦ نطىب ث٦ شّط 

٦ّ ؾبظٝبٟ ضا زض١ي٘ ث٦ ا٧ساه ثط١ب٦ٝ اي ٝغ٤ٚة ِّٞ ذ٤ا٧س ّطز،  ثؿ٢س٥ قس٥ ٣ 

اٍساٛ  / ثطاي إٓب٧ی ثيكشط، س٤ػ٦ نبحج٢ؾطاٟ ٝحشطٛ ضا ث٦ ف٢ب٣ي٠ اذشهبنی ٧طف٤٢اٟ 

سحٚي٘ ٣ضقيز ٤ٝػ٤ز، ا٧ساه، اؾشطاسػي  )٦ّ زضثطٕيط١س٥  اػعاي ٝشقسز يِ ثط١ب٦ٝ

ف٢ب٣ي٠ شّط قس٥ زض اي٠ ٝؼ٤ٞف٦ زضثطٕيط١س٥ . اؾز ػٚت ٝي٢ٞبيس  (٧ب ٣ ىقبٙيز ٧ب

ّٚي٦ ثط١ب٦ٝ ٧بي  شي٘ ثرف ث٨ساقز ١ج٤ز٥ ٣ اي٠ ٤ٝاضز نطىب ثطاؾبؼ ا٤ٙ٣يز ث٢سي 

زض ذبس٦ٞ الظٛ ٝيسا١س اظ . ّبضق٢بؾی ٣ ثطاي يِ ؾبٗ ّبضي زض ١ؾط ٕطىش٦ قس٥ اؾز

ظحٞبر ٧ْٞبضاٟ ٝحشطٛ ٝسيطاٟ قج٦ْ ٧بي ث٨ساقز ٣ زضٝبٟ ٣ ض٣ؾبي ٝطاّع 

ث٨ساقز ق٨طؾشبٟ،  ٕط٨٧٣بي ّبضق٢بؾی ٣ ٝقب١٣ي٠ ٝحشطٛ ى٢ی ٣ اػطايی ٝطّع 

ث٨ساقز اؾشبٟ زض اي٠ ذه٤ل نٞيٞب٦١ سكْط ١ٞبيٜ ٣ ٝعيس س٤ىيٌ اي٠ فعيعاٟ ضا اظ 

. زضٕب٥ ثبضيشقبٙی ٝؿئٚز ٝي٢ٞبيٜ

 

                                                                دکتش اًتظاسهْذی  

                                                            هعاٍى اهَس تْذاؿتی داًـگاُ علَم پضؿکی  

                                                          ٍ خذهات تْذاؿتی دسهاًی ارستایجاى غشتی
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پـشٍفـایـل 

جغشافـیای جوؼیتی 

ٍ جـغشافیای سیاسی 

استاى آرستایجاى غشتی
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 1390تشاكن ًسثی جوؼیت كطَس ٍ استاى آرستایجاى غشتی  : (1)جذٍل ضواسُ 

 

هٌطقِ 
 ( Km2)هساحت 

خاكی 

دسصذ 

 (هساحت)

تَصیغ ًسثی 

 (دسصذ)جوؼیت 

ًفش دس كیلَهتش 

هشتغ 

 46 100 100 1628554كطَس 

استاى آرستایجاى 

غشتی 
37411 3/2 1/4 82 

 (سوٌاى) 6 (ایالم  )7/0 (الثشص)3/0 (الثشص)5122پاییي تشیي ًسثت  

تاالتشیي ًسثت 
18785 

 (سیستاى ٍتلَچستاى)

2/11 

 (سیستاى ٍتلَچستاى)

2/6 

  تْشاى) 

890 

 (تْشاى)

 

 
 1390استاى –گضیذُ هقایسِ ای ضاخصْای جوؼیتی كطَس  (2 )جذٍل 

 

استاى كطَس ػٌَاى ضاخص 

 48/37 12/38كل  سال فؼال اصًظش اقتصادی 10جوؼیت تاالی 

 32/39 58/37ضْشی 

 51/39 49/39سٍستایی 

 48/61 86/60كل  سال غیشفؼال اصًظشاقتصادی 10جوؼیت تاالی 

 67/62 37/61ضْشی 

 41/59 59/59سٍستایی 

سالِ ٍ تیطتشكطَس دسسِ تخص 10تَصیغ ضاغالى 

ػوذُ اقتصادی 

 8/25 99/18كطاٍسصی 

 35/14 23/29صٌؼت 

 5/44 92/45خذهات 
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 1390هقایسِ تشخی اص ضاخص ّای كطَس ٍاستاى اص سشضواسی  (3)جذٍل 

 

هالحظات استاى كطَس ػٌَاى ضاخص 

 74/3 54/3تؼذخاًَاس 

 سیستاى ٍتلَچستاى 3/4تاالتشیي تؼذخاًَاس 

 گیالى 2/3پاییي تشیي تؼذخاًَاس 

 

 102 102ًسثت جٌسی 

 تَضْش 119تاالتشیي ًسثت جٌسی 

 خشاساى ضوالی 99پاییي تشیي ًسثت جٌسی

ٍگیالى 

 73/62 39/71هیضاى ضْشًطیٌی 

 تْشاى 35/91تاالتشیي هیضاى ضْشًطیٌی 

 كْكلیَیِ 64/47پاییي تشیي هیضاى ضْشًطیٌی 

ٍتَیشاحوذ 

هْاجشت 

داخلی 

هْاجشت پزیشی 

دّویي استاى  177539 5334666

هْاجشت 

پزیشكطَس 

تاالتشیي هْاجشت پزیشی 

 دسصذتْشاى 68/17

100 %34/3 %
پاییي تشیي هْاجشت پزیشی 

 دسصذایالم 77/0

هْاجشت دّی 

دّویي استاى  177376 5334666

هْاجشت دُ 

كطَس 

تاالتشیي هْاجشت دّی 

 دسصذتْشاى 12/16

100 %32/3 %
پاییي تشیي هْاجشت دّی 

 دسصذ ایالم 76/0
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دسصذ ضْشًطیٌی ٍسٍستاًطیٌی استاى ٍكطَس   (4)جذٍل ضواسُ 

 

 (كطَس)دسصذ ضْشًطیٌی  دسصذ ضْش ًطیٌی جوؼیت استاى سال سشضواسی

1390 3080576 74/62 4/71 

1385 2873459 03/60 46/68 

1375 2496320 68/52 31/61 

1365 1971677 42 29/54 

1355 1407604 7/31 03/47 

1345 1087182 9/26 98/37 

1335 721136 22 67/31 

 



 9 

 
هقایسِ جوؼیت ٍ خاًَاس  ضْشی سٍستایی كطَس   (5)جذٍل ضواسُ 

 1390سشضواسی - استاى

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 خاًَاس صى هشد جوؼیت ػٌَاى

 ٢١١٨٥٦٤٧ ٣٧٢٤٤٠٠٠ ٣٧٩٠٥٦٦٩ ٧٥١٤٩٦٦٩ كل كطَس

 ١٥٤٢٧٨٤٨ ٢٦٦٢٣٠٢٣ ٢٧٠٢٣٦٣٨ ٥٣٦٤٦٦٦١ ضْشی

 ٥٧٤٤٦١٤ ١٠٥٩٣٥٦٦ ١٠٨٥٣٢١٧ ٢١٤٤٦٧٨٣ سٍستایی

 ١٣١٨٥ ٢٧٤١١ ٢٨٨١٤ ٥٦٢٢٥ غیش ساكي

 ٨٢٢٧٤٩ ١٥٢٥٤٤٩ ١٥٥٥١٢٧ ٣٠٨٠٥٧٦ آرستایجاى غشتی

 ٥٣٥٩٦٨ ٩٦١٠٣٩ ٩٧١٥٠٥ ١٩٣٢٥٤٤ ضْشی

 ٢٨٦٧٨١ ٥٦٤٤١٠ ٥٨٣٦٢٢ ١١٤٨٠٣٢ سٍستایی

---- غیش ساكي
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 1390 سٌی كطَس ٍ استاى آرستایجاًغشتی  تَصیغ ًسثی ٍ هقایسِ ای گشٍُ ّای  ( 6)جذٍل ضواسُ 
 

 سالِ ٍ تیص تش 65 سالِ 15-64 سالِ 0-14جوؼیت 

 7/5 9/70 4/23كل كطَس 

 44/5 27/69 3/25استاى آرستایجاى غشتی 

تاالتشیي فشاٍاًی ًسثی 

6/37  

سیستاى )

 (ٍتلَچستاى

70/72 

 (ى اهاصًذس)

1/8 

 (گیالى  ) 

پائیي تشیي فشاٍاًی 

ًسثی 

25/21  

 (گیالى  )

20/58  

سیستاى ٍ )

 (تلَچستاى 

95/2 

 (سیستاى ٍتلَچستاى )
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جغشافیای سیاسی استاى آرستایجاى غشتی تِ تفكیك ضْشستاى ٪ ( 7)جذٍل ضواسُ

تؼذاد سٍستا تؼذاد ضْش تؼذاد دّستاى تؼذاد تخص ضْشستاى 

 634 5 20 5اسٍهیِ 

 77 2 4 2اضٌَیِ 

 180 2 7 2تَكاى 

 64 2 4 2پلذضت 

 152 2 5 2پیشاًطْش 

 102 1 6 2تكاب 

 188 2 5 2چالذساى 

 76 1 4 2چایپاسُ 

 213 6 11 4خَی 

 285 3 6 2سشدضت 

 158 2 7 2سلواس 

 148 3 5 2ضاّیٌذط 

 69 2 4 2ضَط 

 131 2 5 2هاكَ 

 198 2 5 2هْاتاد 

 196 3 11 3هیاًذٍآب 

 96 2 4 2ًقذُ 

 2967 42 113 40جوغ 
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 1391جوعیت تشآٍسدی تِ تفکیک هحل ػکًَت، جٌغ  ٍ ؿْشػتاى اػتاى آرستایجاًغشتی :(8)جذٍل ؿواسُ 

کل ؿْشػتاى  (صیج حیاتی)سٍػتایی (تشآٍسد)ؿْشی

 (تشآٍسد)
 ؿْشػتاى

 صى هشد جوع صى هشد جوع

 اسٍهیِ 983392 144852 150373 295225 343585 344582 688167

 اؿٌَیِ 71180 17202 17629 34831 18071 18278 36349

 تَکاى 228928 27479 29003 56482 85696 86750 172446

 پیشاًـْش 125885 23895 24936 48831 37935 39119 77054

 پلذؿت 42805 14908 15951 30859 5964 5982 11946

 تکاب 77317 17626 17790 35416 21375 20526 41901

 چالذساى 46551 13881 14374 28255 8907 9389 18296

 چایپاسُ 43330 10231 10435 20666 11192 11472 22664

 خَی 359933 64174 67896 132070 113676 114187 227863
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 ػشدؿت 112835 26117 26959 53076 29561 30198 59759

 ػلواع 194488 46465 49266 95731 47802 50955 98757

 ؿاّیٌذط 91300 21961 22884 44845 23490 22965 46455

 ؿَط 52669 16056 16947 33003 9819 9847 19666

 هاکَ 89493 18638 19216 37854 25455 26184 51639

 هْاتاد 218548 33941 35608 69549 74252 74747 148999

 هیاًذٍآب 263377 61866 66304 128170 66080 69127 135207

 ًقذُ 122229 18865 19641 38506 41699 42024 83723

 جوع 3124260 578157 605212 1183369 964561 976330 1940891
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پَؿؾ دػتشػی آحاد جاهعِ اػتاى تِ ٍاحذ ّای 

اسائِ خذهات تْذاؿتی دسهاًی ػغح اٍل 

 (هٌاتع)
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ٍضعیت فعالیت ٍاحذ ّای تْذاؿتی اػتاى :( 9)جذٍل ؿواسُ  

 آرستایجاى غشتی 

 
 سقساز ٣ضقيز ٣احس اضائ٦ ٢٢ّس٥ ذسٝز

 115 عجٌ عطح ٝطّع ث٨ساقشی زضٝب١ی ض٣ؾشبيی

 115 ىقبٗ

 38 عجٌ عطح ٝطّع ث٨ساقشی زضٝب١ی ق٨طي

 38 ىقبٗ

ٝطّع ث٨ساقشی زضٝب١ی 

  ق٨طي ض٣ؾشبيی

 55 عجٌ عطح

 55 ىقبٗ

 992 عجٌ عطح ذب٦١ ث٨ساقز

 992 ىقبٗ

 73 عجٌ عطح دبيٖب٥ ث٨ساقشی ق٨طي

 64 ىقبٗ

 6 عجٌ عطح دبيٖب٥ ث٨ساقشی ض٣ؾشبيی

 6 ىقبٗ

 6 دبيٖب٥ ٝطاٍجز ث٨ساقشی ٝطظي

 4 ٝطّع ٝكب٣ض٥ ثيٞبضي٨بي ضىشبضي

 

 

                                                 
 . دبيٖب٥ ٝكب٣ض٥ ث٦ آٝبض ٝص٤ّض اضبى٦ ٕطزيس٥ اؾز6زض ٧يش٦ ايسظ ؾبٗ ػبضي  
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 ٍضعیت هالکیت ٍاحذّای تْذاؿتی دسهاًی تحت پَؿؾ هعاًٍت اهَس تْذاؿتی داًـگاُ  (: 10)جذٍل ؿواسُ  

 1387-1391علَم پضؿکی آرستایجاًغشتی

ى
ػتا

ْش
ؿ

 

 پایگاُ تْذاؿتی سٍػتایی پایگاُ تْذاؿتی هشکضتْذاؿتی دسهاًی ؿْشی هشکضتْذاؿتی دسهاًی سٍػتایی خاًِ تْذاؿت

ح
عش

ق 
عث

 

ل
عا

ف
 

ی
ٍلت

د
 

ی 
اس

یج
ػت

ا
/

س 
شا

ػتق
ا ت

َق
ه

ح 
عش

ق 
عث

 

ل
عا

ف
ی 

ٍلت
د

 

ی 
اس

یج
ػت

ا
/

س 
شا

ػتق
ا ت

َق
ه

ح 
عش

ق 
عث

 

ل
عا

ف
 

ی
ٍلت

د
 

ی 
اس

یج
ػت

ا
/

س 
شا

ػتق
ا ت

َق
ه

ح 
عش

ق 
عث

 

ل
عا

ف
 

ی
ٍلت

د
 

ی 
اس

یج
ػت

ا
/

س 
شا

ػتق
ا ت

َق
ه

ح 
عش

ق 
عث

 

ل
عا

ف
 

ی
ٍلت

د
 

ی 
اس

یج
ػت

ا
/

س 
شا

ػتق
ا ت

َق
ه

 

139
1 

992 992 851 141 115 115 107 8 93 93 75 18 73 64 24 40 6 6 4 2 

139
0 

993 993 847 147 116 116 106 10 91 91 75 16 74 62 33 37 6 6 4 2 

138
9 

999 999 825 174 116 116 109 9 91 91 73 18 74 62 26 36 6 6 4 2 

138
8 

100
0 

961 808 153 118 113 103 10 89 89 77 12 76 62 27 35 4 4 3 1 

138
7 

942 942 805 137 118 112 107 5 87 87 73 14 76 60 30 30 4 4 3 1 
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ٍاحذ ّای تاتعِ هعاًٍت تْذاؿتی داًـگاُ علَم   (سػوی ٍ پیواًی  ) ًیشٍی اًؼاًی  (:11)جذٍل ؿواسُ  

 1392 اتتذای ػال پضؿکی ٍ خذهات تْذاؿتی دسهاًی  اػتاى آرستایجاى غشتی

 استاى

 هثاسصُ تا تیواسیْا پضضك پضضك تَْسص تَْسص
هثاسصُ تا 

 تیواسیْا
 تْذاضت هحیط

تْذاضت 

 هحیط

تْذاضت 

 خاًَادُ

تْذاضت 

 خاًَادُ

 كل سدیفْا تا تصذی كل سدیفْا
تا 

 تصذی
 تا تصذی كل سدیفْا تا تصذی كل سدیفْا

كل 

 سدیفْا
 تا تصذی

1889 1821 419 394 266 235 217 184 729 683 

 
تْذاضت 

 حشفِ ای

تْذاضت 

 حشفِ ای
 با تصذی کل ردیفُا سایز سایز آسمایشگاٌ آصهایطگاُ پشستاسٍ تْیاس پشستاسٍ تْیاس هاها هاها

 با تصذی کل ردیفُا با تصذی کل ردیفُا با تصذی كل سدیفْا تا تصذی كل سدیفْا تا تصذی كل سدیفْا تا تصذی كل سدیفْا

52 47 227 216 394 325 201 167 1376 1169 5770 5241 
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 اٍلَیت ّای احذاث ٍاحذ ّای اسائِ کٌٌذُ   خذهات  (: 12)           جذٍل ؿواسُ  

 1391          تْذاؿتی تِ تفکیک ؿْشػتاى  اػتاى آرستایجاى غشتی 

 خاًِ تْذاضت هشكض تْذاضتی دسهاًی
ًام هشكض 

 تْذاضت
استقشاس  سدیف

 هَقت
 تخشیثی استیجاسی

استقشاس 

 هَقت
 تخشیثی استیجاسی

 1 اسٍهیِ 7 32 1 2 5 

 2 اضٌَیِ    1  1

 3 تَكاى 7 4  2 2 2

 4 پیشاًطْش  2 3 1  

 5 پلذضت  4 1 1  1

 6 تكاب  2  1  

 7 چالذساى  1  1  

 8 چایپاسُ  2    1

 9 خَی 2 18 3  2 

 10 سشدضت  1   1 

 11 سلواس 9 12 4 1  

 12 ضاّیي دط 1 4 5 2  

 13 ضَط  2  1 1 

 14 هاكَ  4    

 15 هْاتاد 1 3 2  1 2

 16 هیاًذٍآب  13 6  1 

 17 ًقذُ      1

 جوغ 27 104 25 13 13 8
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پیؾ تیٌی تْثَد اػتاًذاسد تجْیضات ٍ تعویشات     (: 13)                 جذٍل ؿواسُ  

 1392                   اػاػی ٍاحذّای تْذاؿتی اػتاى آرستایجاى غشتی 
ستاد مرکز بُداشت 

 شُرستان
 خاوٍ بُداشت مرکز بُداشتی درماوی پایگاٌ بُداشتی

وام مرکز 

 بُداشت
 ردیف

 تجُیزات
تعمیرات 

 اساسی
 تجُیزات

تعمیرات 

 اساسی
 تجُیزات

تعمیرات 

 اساسی
 تجُیزات

تعمیرات 

 اساسی

 1 اريمیٍ 190 196 41 48 27 27 1 1

 2 اشىًیٍ 29 29 5 5 0 0 1 1

 3 بًکان 61 63 16 16 4 4 1 1

 4 پیراوشُر 42 44 8 8 1 2 1 1

 5 پلدشت 30 30 5 5 0 0 1 1

 6 تکاب 36 42 8 8 1 1 1 1

 7 چالدران 30 33 4 4 1 1 1 1

 8 چایپارٌ 17 18 4 4 1 1 1 1

 9 خًی 90 95 22 22 7 9 1 1

 10 سردشت 54 57 11 11 2 2 1 1

 11 سلماس 65 70 11 11 3 4 1 1

 12 شاَیه دژ 47 50 8 8 1 1 1 1

 13 شًط 30 30 6 6 1 1 1 1

 14 ماکً 33 33 6 6 1 2 1 1

 15 مُاباد 64 64 17 17 2 4 1 1

 16 میاوديآب 90 100 20 20 4 7 1 1

 17 وقدٌ 38 38 9 9 4 4 1 1

 جمع 946 992 201 208 60 70 17 17



 20 

 دُ علت اٍل هشگ تشاػاع ًظام حثت هشگ اػتاى آرستایجاى (: 14)                جذٍل ؿواسُ  

 1388-1391غشتی 

 زضنس 1388ؾبٗ دسصذ 1389سال دسصذ 1390 سال دسصذ 1391سال  سدیف

1 
تیواسی ّای 

 قلثی ٍ ػشٍقی
45 

تیواسیْای قلثی ٍ 

 ػشٍقی
44 

تیواسیْای قلثی ٍ 

 ػشٍقی
42 

ثيٞبضي٨بي ٍٚجی ٣ 

 فط٣ٍی
41 

2 
سشطاى ّا ٍ 

 تَهَس ّا
17 

سشطاى ّا ٍ 

 تَهَسّا
 16 ؾطعبٟ ٧ب ٣ س٤ٝ٤ض٧ب 16 سشطاى ّا ٍ تَهَسّا 16

3 
حَادث هشتَط 

 تِ حول ٍ ًقل
6 

تیواسیْای دستگاُ 

 تٌفسی
7 

سَاًح ٍ حَادث غیش 

 ػوذی
10 

ؾ٤ا١ح ٣ ح٤ازص ميط 

 فٞسي
10 

4 
تیواسی ّای 

 دستگاُ تٌفسی
6 

حَادث هشتَط تِ 

 حول ٍ ًقل
6 

تیواسیْای دستگاُ 

 تٌفسی
7 

ثيٞبضي٨بي ز٣ضاٟ ح٤ٗ 

 س٤ٙس
7 

5 

تیواسی ّای 

دٍساى حَل 

 تَلذ

5 
تیواسیْای دٍساى 

 حَل تَلذ
5 

تیواسیْای دٍساى 

 حَل تَلذ
6 

ثيٞبضي٨بي زؾشٖب٥ 

 س٢يؿی
6 

6 

تیواسی ّای 

سٍاًی ٍ 

 اختالل سفتاسی

4 
تیواسیْای سٍاًی ٍ 

 اختالل سفتاسی
4 

تیواسیْای سٍاًی ٍ 

 اختالل سفتاسی
4 

ثيٞبضي٨بي ض٣ا١ی ٣ 

 اذشالٗ ضىشبضي
4 

7 

حَادث غیش 

غیش )ػوذ 

 (تشافیكی

3 
سَاًح ٍ حَادث 

 غیش ػوذی
3 

ًاٌّجاسیْای هادس 

 صادی ٍ كشٍهَصٍهی
3 

١ب٢٧ؼبضي٨بي ٝبزض 

 ظازي ٣ ّط٤ٝ٣ظ٣ٝی
3 

8 

ًاٌّجاسی ّای 

هادسصادی ٍ 

 كشٍهَصٍهی

2 

ًاٌّجاسیْای هادس 

صادی ٍ 

 كشٍهَصٍهی

3 
تیواسیْای دستگاُ 

 گَاسش
2 

ثيٞبضي٨بي زؾشٖب٥ 

 ٤ٕاضـ
2 

9 

تیواسی ّای 

دستگاُ ادساسی 

 ٍ تٌاسلی

2 
تیواسیْای غذد ، 

 تغزیِ ٍ هتاتَلیك
2 

تیواسیْای غذد ، تغزیِ 

 ٍ هتاتَلیك
2 

ثيٞبضي٨بي ازضاضي ٣ 

 س٢بؾٚی
2 

10 

تیواسی ّای 

غذد، تغزیِ ٍ 

 هتاتَلیك

2 
تیواسیْای دستگاُ 

 گَاسش
2 

تیواسیْای ادساسی ٍ 

 تٌاسلی
 2 ذ٤زّكی 2
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 1391خالصِ گضاسؽ عولکشد ػال 

 
 7 ٝؼ٤ٞفب  ٣1391 ٣احس ٧بي سبثق٦  آٟ  زض ؾبٗ   حَصُ هعاٍى اهَستْذاؿتی (الف

ثبض ٤ٝضز دبيف ٣ اضظيبثی ض٣ؾب ٣ ّبضق٢بؾبٟ ازاضار ظيطٝؼ٤ٞف٦ ٝقب١٣ز ث٨ساقز ٣ظاضر 

  ز٣ عطح 1391زض ػطيبٟ ؾبٗ . ٝشج٤ؿ ٣ يِ ثبض ٤ٝضزدبيف ٝكشطُ ٢ٝغ٦َ اي ٍطاض ٕطىز 

٣يِ  (ديٞبيف ؾالٝز ز٧بٟ ٣ ز١ساٟ ٣ ثطضؾی ٣ضقيز ٝهطه قيط)دػ٧٣كی ّك٤ضي  

٣ ز٣ عطح دبي٤ٚر زض ؾغح اؾشبٟ  (ؾالٝز ض٣اٟ ٣ اىؿطزٕی)عطح دػ٧٣كی زاذ٘ اؾشب١ی

اػطا ٕطزيس  ٦ّ ١شبيغ آٟ ٤٢٧ظ ٢ٝشكط ١كس٥ ٣ٙی عطح ٧بي دبي٤ٚر ٤ٝضز اضظيبثی ّبضق٢بؾی 

 َٝب٦ٙ س٤ؾظ ٧ْٞبضاٟ ؾشبزي س٨ي٦ ٣ زض ٝؼالر فٚٞی 11زض ؾبٗ يبز قس٥ . ٍطاض زاضز

 ١يط اظ 28زض ٧ٞي٠ ؾبٗ  . يب ٢ّٖط٥ ٧بي فٚٞی اضائ٦ ٕطزيس (ث٤٨ضظ)ف٤ٞٝی/سرههی

 ّبضٕب٥ يب ٧ٞبيف ّك٤ضي قطّز ٣ ثب ثط١ب٦ٝ ٧بي ػسيس 90ّبضق٢بؾبٟ ح٤ظ٥ ٝقب١٣ز زض 

٧ٞچ٢ي٠ زض ع٤ٗ ؾبٗ ٧ْٞبضاٟ . يب اضظيبثی ٝيعاٟ ديكطىز ثط١ب٦ٝ ٧بي ػبضي آق٢ب قس١س

ث٦ ف٤٢اٟ ٧ؿش٦ ا٤ٝظقی ASQافضبي ٧يئز فٚٞی زا١كٖب٥ زض ّبضٕب٨٧بي ّك٤ضي اظ ػ٦ٚٞ

ثبظآ٤ٝظي دعقْبٟ ٣ ّبضق٢بؾبٟ ثب ح٤ظ٥ ٝقب١٣ز / قطّز ٣ زض ثط١ب٦ٝ ٧بي ا٤ٝظقی

 ّبضٕب٥ ا٤ٝظقی ػ٨ز ٝسيطاٟ، 34 ٝؼ٤ٞفب سقساز 1391زض ؾبٗ .  نٞيٞب٦١ ٧ْٞبضي زاقش٢س

 ١يط اظ ٧ْٞبضاٟ 1011دعقْبٟ ٣ ّبضق٢بؾبٟ زض ح٤ظ٥ ٝقب١٣ز ا٤ٝض ث٨ساقشی سكْي٘ ٣ ّال  

 ّبضٕب٥  ثب 392زض ٧ٞي٠ ٝسر .. ؾشبزي ٣احس ٧بي سبثق٦ زض اي٠ ػٚؿبر قطّز ٤ٞ١ز١س

 ١يط اظ ّبض٢ّبٟ ٝحيغی ٣احس ٧بي سبثق٦ ٝطاّع ث٨ساقز ق٨طؾشبٟ 18152 ف٤٢اٟ ػ٨ز 296

.  ثطٕعاض ٕطزيس

گشٍُ گؼتشؽ ؿثکِ   (ب

 ١يط اظ زا١ف ا٤ٝظاٟ ث٤٨ضظي  80ثطٕعاضي آظ٤ٟٝ ىي٢بٗ ٣ ىبضك اٙشحهيٚی - 
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 زضنس ٣ اىعايف ١ؿجز 50ّب٧ف ١ؿجز ث٤٨ضظاٟ ثب ٝسضُ سحهيٚی ظيط زديٜٚ ث٦ ظيط - 

 زضنس  60ث٤٨ضظاٟ ثب ٝسضُ زديٜٚ ث٦ 

 زضنسي زا٣عٚجبٟ ؾالٝز ض٣ؾشبيی 50زضنسي زا٣عٚجبٟ ؾالٝز ق٨طي ٣ 30اىعايف - 

 1388ػصة قس٥ ١ؿجز ث٦ ؾبٗ 

 ٧عاض 650 ٣ اىعايف ىطإيطاٟ اظ 1390زضنسي ف٢ب٣ي٠ آ٤ٝظقی ١ؿجز ث٦ ؾبٗ 45اىعايف - 

 زض ثط١ب٦ٝ زا٣عٚجبٟ ث٨ساقشی  1391 ٧عاض ١يط زض  ؾبٗ 704 ث٦ ١1390يط زض ؾبٗ 

اىعايف سؿ٨ي٘ زؾشطؾی ث٦ ذسٝبر دعقِ ذب٤١از٥ زض ٢ٝبعٌ ض٣ؾشبيی ٣ ٢ٝبعٌ ق٨طي -

 ٝطّع ث٨ساقشی زضٝب١ی 168 ٝطّع ث٦ 160 ٧عاض ١يط ػٞقيز اظ 20ظيط 

 زضنسي ٣إصاضي ذسٝبر زاض٣يی ٝطاّع ٝؼطي دعقِ ذب٤١از٥ ث٦ ثرف 40اىعايف - 

  1387ذه٤نی ١ؿجز ث٦ ؾبٗ 

 ث٦ 1387زضنس زض ؾبٗ 20اىعايف قْبه ثي٠ دعقِ ذب٤١از٥ ٤ٝضز ١يبظ ٣ ٤ٝػ٤ز اظ - 

  1391زضنس زض ؾب34ٗ

اىعايف ٝيب١ٖي٠ سقسازٝطاّع ث٨ساقشی زضٝب١ی ض٣ؾشبيی ٝؼطي ثط١ب٦ٝ دعقِ ذب٤١از٥ ىبٍس - 

 ٝطّع  9 ٝطّع ث٦ 5دعقِ اظ 

 زضنسي 6اىعايف ػٞقيز سحز د٤قف ٧ط دعقِ ذب٤١از٥ ض٣ؾشبيی ٣ اىعايف - 

 زضنسي ز٧ٖطزقی ٧ب س٤ؾظ دعقِ 5ٝطاػقبر ٝطزٛ ث٦ دعقِ ثب ٝيب١ٖي٠ ّب٧ف 

ذب٤١از٥ ثسٙي٘ اىعايف ٝطاػقبر ٣ اؾشيبز٥ اظ دعقْبٟ زض چ٢سي٠ ٝطّع  

 ٣احس 107ّب٧ف ٝطاّع ث٨ساقشی زضٝب١ی ٝؼطي ثط١ب٦ٝ دعقِ ذب٤١از٥ زاضاي ثيش٤س٦  اظ - 

 ٣احس ث٦ زٙي٘ ّٞج٤ز دعقِ 75ث٦ 

 ثسٙي٘ ّٞج٤ز 1389 ٣ 1390 ١ؿجز ث٦ ؾبٗ ٧بي 1391اىعايف ّؿ٤ضار ثي٦ٞ اي زض ؾبٗ - 

ديكط١٣س٥ دعقِ زض ٝطاّع ض٣ؾشبيی 

ّبٝ٘ قسٟ د٤قف ٣احس ٧بي اضائ٦ ذسٝبر ث٨ساقشی ا٣ٙي٦ زض ؾطاؾط اؾشبٟ - 
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٣احس ٧بي اضائ٦ ذسٝبر ٝحيغی اؾشبٟ  (اؾشَطاض ٤ٍٝز/اؾشيؼبضي)ٝح٘ اؾشَطاض ميط ز٣ٙشی- 

 زضنس اىعايف يبىش٦ 17 ث٦ 1391 دب١عز٥ زضنس ث٤ز ٦ّ زض دبيبٟ ؾبٗ 1387زضاثشساي ؾبٗ 

.  اؾز

 ٝطّع ث٨ساقشی زضٝب١ی 34 )زضنس ٣احس ٧بي اضائ٦ ٢٢ّس٥ ذسٝبر ؾغح اؾشب15ٟحساٍ٘ - 

.  ثسٙي٘ ٍسٝز ؾبذز آ٨١ب سرطيجی ٝيجبق٢س ( ذب٦١ ث٨ساقز٣154 

  ضزيو قنٚی ح٤ظ٥ ث٨ساقز اؾشبٟ ثطاؾبؼ ؾبذشبض سكْيالسی ػسيس، 5770اظ ٝؼ٤ٞؿ - 

ث٦ فجبضر زيٖط زض . ىبٍس ٝشهسي ٝيجبق٢س (زضنس10) ضزيو زاضاي ٝشهسي ٣ ثَي٦ 5241

.   ١يط ضا ثطف٨س٥ زاض١س5770 ١يط ٝؿئ٤ٙيز 5241حبٗ حبضط 

 ٝح٤ض ّٚی ؾ٘، اٙش٤ض، آة ٣ ىبضالة، سبالؾٞی، 7سقسازّ٘ ذسٝبر آظٝبيكٖب٧ی زض -

فٞسسب ثسٙي٘ سؿ٨ي٘  (ٝز اٝيشبٝي٠-ٝطىي٠)ٝبزضاٟ ثبضزاض، مطثبٖٙطي ٤١ظازاٟ ٣ ٤ٝاز ٝرسض

 1387 ٧عاض ٤ٝضز زض ؾبٗ 290زؾشطؾی ايؼبزقس٥ ٣ ثط١ب٦ٝ ٧بي ػسيسا ازمبٛ قس٥ اظ ثيف اظ 

.   اىعايف يبىش٦ اؾز٧1391عاض ٤ٝضز زض ؾبٗ 525ث٦ ثيف اظ 

پیـگیشی ٍ هثاسصُ تا تیواسیْای ٍاگیش   (ج
 

 زض يِ نس٧عاض 8/2 ث٦  1386 زض ؾبٗ 2/3ٝيعاٟ ثط٣ظ ؾ٘ ضي٤ي اؾٞيط ٝظجز اظ - 

 زض يْهس ٧عاض ١يط 1/7 ث٦ 1386 زضؾبٗ 2/9ػٞقيز ٣ ّ٘ ٤ٝاضز ثط٣ظ ؾ٘ ّكو قس٥ اظ 

.   ّب٧ف يبىش٦ اؾز1391ػٞقيز زض ؾبٗ 

قبذم ٧بي ٝطاٍجشی ثيٞبضيبثی ٣ ٝسيطيز ؾ٘ اؾشبٟ اظ ٝيب١ٖي٠ ٧بي ّك٤ضي دبيي٠ ث٤ز٥ - 

-91قبذم ٧بي ثط٣ظ ؾ٘ ضي٤ي زض عی ؾب٨ٙبي . ٣زضؾب٨ٙبي اذيط ث٨ج٤زي ١يع ١ساقش٦ اؾز

زضنس ٤ٝىَيز زضٝبٟ زض ؾب٨ٙبي ٕصقش٦ ّب٧ف ٣ قْؿز . اىز ٝحؿ٤ؾی زاقش٦ اؾز89

. زضٝبٟ ١يع ثس٣ٟ سنييط ث٤ز٥ اؾز
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 ٝيٚي٤ٟ ١يط اظ دبيب٦١ ٧بي ٝطظي اؾشبٟ سطزز ّطز٥ ا١س ٦ّ 5/2 ثيف اظ 1391زض ػطيبٟ  ؾبٗ - 

زض ٧ٞي٠ .  ؾبٗ ٣اػس قطايظ ٣اّؿ٠ د٤ٙي٤ ذ٤ضاّی زضيبىز ّطز٥ ا١س15 ٤ٝضز ظيط 793

 ٤ٝضز اظ ٝشطززي٠ اظ ١ؾط اثشال ث٦ ٣ثب زض دبيٖب٨٧بي ٝطاٍجز ث٨ساقشی ٝطظي 29630ٝسر 

.  ٤ٝضز اضظيبثی، ٦١٤ٞ١ ثطزاضي ٣ ديٖيطي ٍطاض ٕطىش٢س

ز٣ زضنس ) ٤ٝضز ٝك٤ُْ  ّكو  4278اظ دبيٖب٨٧بي زيس٥ ٣ضي آ١ي٤ٚا١عاي اؾشبٟ - 

 ٤ٝضز ٍغقی ا١ي٤ٚآ١عا ٕعاضـ 250 ٦١٤ٞ١ ؾ٤اح ٤ٕٚ س٨ي٦ ٣ اظ ا٨١ب ىَظ ٣1401  (ٝطاػقي٠

.  ٤ٝضز ى٤ر قس١س9اظ ثي٠ ٤ٝاضز ٍغقی ّكو قس٥ زض دبيٖب٥ ٧بي زيس٥ ٣ضي . ٕطزيس١س

 ١يط اظ د٢ب٢٧سٕبٟ ؾب٠ّ زض اضز٣ٕب٨٧بي ؾغح اؾشبٟ سحز ٝطاٍجز 449زض ع٤ٗ ؾبٗ  - 

ث٨ساقشی ٍطاض زاقش٦،  ذسٝبر دعقْی ؾغح ا٣ٗ ضا ثه٤ضر ضايٖبٟ زضيبىز ّطز٥ ٣ زض 

.  ن٤ضر ٙع٣ٛ ث٦ ؾغ٤ح سرههی اضػبؿ قس٥ ا١س

ٝظجز ٣ ذب٤١از٥ آ١بٟ عجٌ ؾب٨ٙبي ٕصقش٦ سحز د٤قف HIVزض ع٤ٗ ؾبٗ ّٚي٦ اىطاز - 

. ٣ ثي٦ٞ ؾالٝز اؾشبٟ ٍطاض زاقش٢س (ض٥)ذسٝبر ثي٦ٞ اي ّٞيش٦ اٝساز اٝبٛ

 زض آظٝبيكٖب٥ 1391 اضؾبٙی اظ ٝطّع ٝسيطيز ثيٞبضي٨ب زض ؾبٗ CD4يِ زؾشٖب٥ - 

.  ٝطّعي اؾشَطاض يبىش٦ ٣ ػ٨ز ا١ؼبٛ آظٝبيكبر سْٞيٚی ٤ٝضز ث٨ط٥ ثطزاضي ٍطاض ٕطىز

 ٝطّع 4 ّٚي٢يِ ٝظٚظی ظ١سا٨١بي اؾشبٟ ٣ 5زض ع٤ٗ ؾبٗ ٕصقش٦ ا٤ٝضار ٝطث٤ط ٝطث٤ط ث٦ - 

ٝكب٣ض٥ ثيٞبضي٨بي ضىشبضي ديٖيطي ٣ قكٞي٠ ز٣ض٥ دبيٖب٥ زيس٥ ٣ضي ظ١سا٨١بي اؾشبٟ اػطا ٣ 

.   ٤ٝضز ػسيس آ٤ٙزٕی ث٦ ٣يط٣ؼ ّكو ٣ سحز ٝطاٍجز ٍطاض ٕطىز5زضػطيبٟ آٟ 

ؾ٘، ايسظ، ٝبالضيب، )زض ع٤ٗ ؾبٗ ١يبظ٧بي زاض٣ئی ثيٞبضاٟ ٝجشال ث٦ ثيٞبضي٨بي ٧سه - 

اظ ٝطّع ٝسيطيز ثيٞبضي٨ب سبٝي٠ ٣ دؽ اظ سؼ٤يع ٝشرههي٠ شيطثظ زض اذشيبض  (..ٙيكٞب١يب ٣

.  ثيٞبضاٟ ٍطاض ٝيٖطىز
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ٝيب١ٖي٠ ٤ٝاضز طجز ٣ ٕعاضقس٧ی ثيٞبضي٨بي آٝيعقی زض عی قف ؾبٗ ٕصقش٦ زچبض - 

.  ١َهبٟ ٣ ّب٧ف ٕطزيس٥ اؾز

 يِ ٤ٝضز اثشال ث٦ ٧بضي ثس١جبٗ چ٢سي٠ ثبض ٕعـ س٤ؾظ ؾٔ ٧بض زض 1391زض ػطيبٟ ؾبٗ - 

يْی اظ ض٣ؾشب٧بي ١َس٥ ٣ ثی س٤ػ٨ی ذب٤١از٥ اسيبً اىشبز ٦ّ فٚيطمٜ اٍساٝبر زضٝب١ی يِ 

. ٧يش٦ دؽ اظ ثؿشطي ى٤ر ٤ٞ١ز

٧ٞعٝبٟ ثب اؾشب٨١بي قٞبٙنطة )٤ٝاضز اثشال ث٦ ثط٣ؾ٤ٚظيؽ زض ؾب٨ٙبي اذيطزض ؾغح اؾشبٟ- 

زضنس 33 ١ؿجز ث٦ ؾبٗ ٝبٍج٘  ١يع ثب  1391ث٦ ثيف اظ ز٣ثطاثط اىعايف يبىش٦ ٣زض ؾبٗ   (ّك٤ض

اىعايف ٤ٝاضز اثشال ٤ٝاػ٦ ث٤زيٜ ٦ّ  فٞسسب ثسٙي٘ اىز د٤قف ٣اّؿي٢بؾي٤ٟ زا٨ٝبي ؾجِ ٣ 

.  ؾ٢ٖي٠ ث٤ز٥ اؾز

 اىعايف 6569 ٤ٝضز ث٦ 5771 ١ؿجز ث٦ ؾبٗ ٍج٘ اظ آٟ اظ ٤ٝ1391اضز حي٤اٟ ٕعيسٕی ؾبٗ - 

يبىز ٦ّ ّٞج٤ز ٣اّؿ٠ ٣ ؾطٛ ضس ٧بضي زض ٝب٨٧بي دبيب١ی ؾبٗ ٝسيطيز ٤ٝاضز حي٤اٟ 

.   ٕعيس٥ ضا ثب ٝكْ٘ ٝضبفو ٤ٝاػ٦ ؾبذز

١ؿجز ث٦ ٤ٝ91اضز ثط٣ظ ثيٞبضي٨بي ّيؿز ٧يساسيِ ٣ ؾبِٙ ٕعاضـ قس٥ ١يع زض ؾبٗ - 

. ؾبٗ ٝبضی  اىعايف ٝحؿ٤ؾی زاقش٦ اؾز

ضا٥ ا١ساظي ١ؾبٛ ٝطاٍجز عنيبٟ ثيٞبضي٨بي ٢ٝش٦َٚ اظ آة ٣ مصا زض ؾب٨ٙبي ٕصقش٦ ثبفض - 

قس٥ ٤ٝاضز ٝظجز ٕعاضـ قس٥ ض١٣س ض٣ث٦ ث٨ج٤زي زاقش٦ ثبقس، ثغ٤ضي ٦ّ ٤ٝاضز ّكو اظ 

.  اىعايف يبىش٦ اؾز (زضنس اظ 36ّ٘) ٤ٝضز 56ث٦  (زضنس اظ 3ّ٘)٤ٝضز 5

 ٤ٝضز قذف ؾط فٞسسب  زض ٝساضؼ اؾشبٟ ّكو ٣ سحز 6600 ثيف اظ 1391زض ؾبٗ - 

.  زضٝبٟ ٍطاض ٕطىش٢س

 ٝيٚي٤ٟ ز٣ظ ا٤١اؿ ٣اّؿ٠ ٣ ؾبيط ٝحه٤الر ثي٤ٙ٤غيِ 3/3 ثيف اظ 1391زض ػطيبٟ ؾبٗ - 

 ق٨طؾشبٟ سبثق٦ ثه٤ضر ٝش٢ب٣ة ٣ ٢ٝؾٜ 17اظ ٝطّع ٝسيطيز ثيٞبضي٨ب زضيبىز ٣ زض ؾغح 

ذ٤قجرشب٦١ د٤قف اي٠ٞ ؾبظي زض ؾغح اؾشبٟ زض ٝغ٤ٚثشطي٠ ٣ضقيز ٍطاض . س٤ظيـ ٕطزيس
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 ثطاي ثيٞبضي٨بي ٍبث٘ ديكٖيطي ثب ٣اّؿ٠، (Surveillance)١ؾبٛ ٝطاٍجز ث٨ساقشی. زاضز

ثيٞبضي٨بي ٧سه ضيك٦ ٢ّی؛ حصه ٣ ٢ّشطٗ ٣ ديبٝس ٧بي ١بٝغ٤ٚة اي٠ٞ ؾبظي زض ؾغح 

 (AFP)اؾشبٟ ثه٤ضر ىقبٗ ديٖيطي  ٝيٖطز١س ٣ قبذم فْٞٚطزي ٝطاٍجز ىٚغ ق٘ حبز

.  اؾشبٟ اظ ٝغ٤ٚثيز ذ٤ثی زض ؾغح ّك٤ض ثطذ٤ضزاض اؾز

  پیـگیشی ٍ هثاسصُ تا تیواسیْای غیش ٍاگیش (د
زض ٢ٝبعٌ ض٣ؾشبيی اؾشبٟ اىطاز  (ىبن٦ٚ ز٣ مطثبٖٙطي) 1384-88زض ىبن٦ٚ ؾب٨ٙبي - 

 زضنس، ثط٣ظ زيبثز 72زضنس، اىطاز دط٥ زيبثشيِ 23زضٝقطو ذغط  اثشال ث٦ زيبثز 

.   زضنس اىعايف يبىش٦ اؾز32زضنس ٣ قي٤ؿ اٟ 27

 ٤ٝضز زض يِ 3س٤ٙس ظ١س٥  زض ع٤ٗ ؾبٗ  1000ٝيعاٟ ثط٣ظ ٧يذ٤سيط٣ئيسي ز٣ض٥ ٤١ظازي زض - 

٤ٝضز ػسيس ثيٞبضي ّكو ٣  سحز زضٝبٟ ٧181عاض س٤ٙس ظ١س٥ ث٤ز٥ ٣ زض ع٤ٗ ؾبٗ ٕصقش٦  

.  ٍطاض ٕطىش٢س

 ثطاي ا٣ٙي٠ ثبض ٣ ٧ٞعٝبٟ ثب ؾطاؾط ّك٤ض عطح مطثبٖٙطي 1391زض ػطيبٟ ٝطزاز ٝب٥ ؾبٗ - 

زض عی ٝسر ثبٍيٞب١س٥ سب . ى٢ي٘ ّش٤١٤ضي اظ ٤١ظازاٟ زض ١ؾبٛ قج٦ْ  ازمبٛ ٣ آمبظ ث٦ ّبض ّطز

 ٤ٝضز ٝك٤ُْ ٣ 64 ٤ّزُ سحز مطثبٖٙطي ٍطاض ٕطىش٦ ٣ 40000دبيبٟ ؾبٗ ثيف اظ 

 ١يط ثبٙل 73ث٦  (قي٤ؿ) ّكو ٕطزيس١س ٣ سقساز ٤ٝاضز ثيٞبضي PKU ٤ٝضز ػسيس 16ٝشقبٍجب 

.  ٕطزيس

 ظ٣ع سحز 39766زض ضاؾشبي اػطاي ثط١ب٦ٝ ديكٖيطي اظ ثط٣ظ ٤ٝاضز ػسيس سبالؾٞی، - 

 4 ظ٣ع ٧ٞعٝبٟ زاضاي  نيز ثشب سبالؾٞی ٝي٤٢ض ث٤ز١س ٦ّ ىَظ 30مطثبٖٙطي ٍطاض ٕطىش٢س ٣ 

  ظ٣ع ٧ٞعٝبٟ ٝي٤٢ض ؾب٠ّ زض 617ان٤ال ٝيجبيؿز ّ٘ . ظ٣ع اظ اظز٣اع ٢ٝهطه قس١س

زضنس سحز د٤قف 60ؾغح اؾشبٟ سحز ذسٝبر ث٨ساقز ثبض٣ضي ٍطاض ٝيٖطىش٢س ٦ّ ىَظ 

زض ٝقطو ثبضزاضي ٣ احشٞبٗ س٤ٙس ٤١ظاز ٝجشال ث٦ ثشب سبالؾٞی  (زضنس40)ٍطاض زاقش٦ ٣ ثَي٦ 

 .  ٝبغ٣ض  ٍطاض زاض١س
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تْذاؿت هحیظ ٍ حشفِ ای  (ُ

  1388  زضنس زض ؾبٗ ١97ؿجز زؾشطؾی ذب٤١اض٧بي ض٣ؾشبيی ث٦ اة قطة ؾبٜٙ اظ - 

 اىعايف يبىش٦ ٣ ٝغ٤ٚثيز آٟ اظ ١ؾط ّٚط ثبٍيٞب١س٥ زض ٧ٞي٠ 1391 زضنس زض ؾبٗ 7/98ث٦ 

زضنس ث٦ 86زضنس ضؾيس٥ ٣ ٝغ٤ٚثيز آٟ اظ ١ؾط ثبّشطي٤ٙ٤غيِ اظ 77 زضنس ث٦ 72ٝسر اظ 

قبذم ٧بي ٝص٤ّض ثطاي ذب٤١اض٧بي ق٨طي اؾشبٟ زض ؾبٗ ٤ٝضز . زضنس ضؾيس٥ اؾز3/92

 زضنسي ٝغ٤ٚثيز آة قطة  اظ ١ؾط ّٚط ثبٍيٞب١س٥ ٣ 4/0ّب٧ف : ٕعاضـ فجبضس٢س اظ 

 زضنسي ٝغ٤ٚثيز اظ ١ؾط ثبّشطي٤ٙ٤غيِ   3/0ّب٧ف 

-1388)ٝيب١ٖي٠ ١ؿجز زؾشطؾی ذب٤١اض ض٣ؾشبيی ث٦ س٤اٙز ث٨ساقشی زض عی چ٨بض ؾبٗ- 

.  زضنس ضؾيس٥  اؾز6/80 زضنس ضقس زاقش٦ ٣ ث٦ 7/3 ّال (1391

 ث٦ 1388 زضنس زض ؾبٗ 3/59ػٞـ آ٣ضي ٣ زىـ ث٨ساقشی ظثب٦ٙ ٧بي ض٣ؾشبيی اظ ٝيب١ٖي٠  - 

اي٠ ١ؿجز ٧ب ثطاي زىـ ىض٤الر ث٨ساقشی .  زضنس زض ؾبٗ ٤ٝضز ٕعاضـ ضؾيس٥ اؾز5/69

.   زضنس ضؾيس٥ اؾز62 زضنس ث٦ 4/53زاٛ ٧ب زض ٧ٞبٟ زا٦٢ٝ ظٝب١ی  اظ 

 زضنس 1/92 ث٦ ١5/90ؿجز اٝب٠ّ ف٤ٞٝی ق٨طي زاضاي ٝقيبض ث٨ساقشی ٣ ث٨ؿبظي اظ  - 

.  ضؾيس٥ اؾز

ٝيب١ٖي٠ ١ؿجز قبمٚي٠ اٝب٠ّ ٣ ٝطاّع ق٨طي ٣ ض٣ؾشبيی ؾغح اؾشبٟ زاضاي ّبضر ٝقبي٦٢ - 

دعقْی زض ؾب٨ٙبي اذيط ضقس ذبنی ١ساقش٦ ٣ حشی زض ثطذی ق٨طؾشب٨١ب ثب اىز ٝحؿ٤ؾی 

.  ٧ٞطا٥ ث٤ز٥ اؾز

ىطا٣ا١ی ٦١٤ٞ١ ثطزاضي ٤ٝاز مصايی اظ ؾغح فطض٦  زض ؾب٨ٙبي ٕصقش٦ اىعايف ٣  ١بٝغ٤ٚة - 

.   زضنس اىعايف يبىش٦ اؾز52 ثيف اظ 1388ث٤زٟ  ١شبيغ آظٝبيكبر ١يع ١ؿجز ث٦ ؾبٗ دبي٦ 

زضنس 21اظ   (1388-91)اؾشيبز٥ اظ ػ٤ـ قيطي٠ زض ١بٟ ٧بي ؾ٢شی زض عی ٝسر يبز قس٥- 

 زضنس ث٦ 29 زضنس ّب٧ف ٣ زضنس ٦١٤ٞ١ ٧بي ثب ١ِٞ ثيف اظ حس ٝؼبظ اظ 6/14ث٦ 

.  زضنس ّب٧ف يبىش٦ اؾز6/11



 28 

ثب  ( ثيٞبضؾشب30ٟاظ ) ثيٞبضؾشبٟ  ؾغح اؾشبٟ 17ثی ذغط ؾبظي دؿٞب١س ٧بي دعقْی زض - 

اؾشَطاض زؾشٖب٨٧بي ثی ذغط ؾبظ ا١ؼبٛ ٣ ؾبذز ٝح٘ اؾشَطاض زؾشٖب٨٧بي ثيرغط ؾبظ زض 

اي٠ اٝط زض ق٨طؾشبٟ اض٣ٝي٦ ثب اٍساٛ اثشْبضي ثطاي . ٝبثَی ثيٞبضؾشب٨١ب زضزؾز اٍساٛ ٝيجبقس

.  ٣احس ٧بي آظٝبيكٖب٧ی ٣ ٝغت ٧بي ذه٤نی زض زؾز ديٖيطي ٣ اٍساٛ ٍطاض ٕطىش٦ اؾز

  ىطا٣ا١ی ثبظزيس اظ ٝطاّع 91زضػطيبٟ عطح س٤ؾق٦ ٣ سكسيس ث٨ساقز ٝحيظ زضعی ؾبٗ - 

زضنس ّب٧ف ٤ٝ٣اضز ٝقطىی ٝشرٚيي٠ ث٦ زازٕب٥ 12س٨ي٦ ٣ س٤ظيـ ٤ٝاز مصايی اؾشبٟ 

 زضنس ١ؿجز ث٦ ؾبٗ ٝبٍج٘ اىعايف 30زضنس ٣ سقساز ٝطاّع ٣ اٝب٠ّ سقغي٘ قس٥ ثيف اظ 22

.  ١كبٟ ٝيس٧س

س٤ٙيسي -زضعی ؾب٨ٙبي ٕصقش٦ ق٢بؾبيی ٣ سحز د٤قف ٍطاض زازٟ ٣احس ٧بي ن٢يی- 

زضث٨ساقز حطى٦ اي ٤ٝضز ديٖيطي ىقبٗ ٍطاض زاقز ٦ّ ثطاؾبؼ  اٝبض ػٞـ ث٢سي قس٥ اظ 

٣احس٧بي سبثق٦ ذ٤قجرشب٦١ اي٠ ٨ٜٝ ث٦ دبيبٟ ضؾيس٥ ٣ ٢ّشطٗ ف٤اٝ٘ ظيبٟ آ٣ض قيٞيبيی ٣ 

.  ىيعيْی ٣ اض٤١٤ٕٝی ٣ػ٦٨ ٧ٞز ٧ْٞبضاٟ ٍطاض ٕطىش٦ اؾز

سؿ٨يالر  ٣سبؾيؿبر ث٨ساقشی ٣احس ٧بي س٤ٙيسي اؾشبٟ زض عی ؾب٨ٙبي اذيط زض ثطذی -  

. ٤ٝاضز اىز ٝحؿ٤ؾی ديسا ّطز٥ اؾز

 ثيف 1388-91سقساز ضا٢١سٕبٟ ٝقبي٦٢ قس٥ زض ٝطّع سرههی عت ّبض زا١كٖب٥ زض عی - 

.   زضنس اىعايف يبىش٦ اؾز40اظ 

د٤قف ٝقبي٢بر قنٚی ١يط٣ي ّبض ٣احس ٧بي ّبضٕب٧ی اؾشبٟ  زض ؾب٨ٙبي ٕصقش٦ ّب٧ف - 

. زاقش٦ اؾز

ػالهت خاًَادُ، جوعیت ٍ هذاسع   (ٍ
 ٤ٝضز ٢ٝغجٌ ثب سقبضيو ّك٤ضي ث٤ز 11 سقساز1391 ٤ٝضز ٝطٓ ٝبزضي ؾبٗ 18اظ سقساز- 

٦ّ ٤ٝضز اضظيبثی ٣ ثطضؾی ىطاي٢س ٝطاٍجز س٤ؾظ ّبضق٢بؾبٟ ح٤ظ٥ ٧بي ٝقب١٣ز زضٝبٟ ٣ 

. ث٨ساقز ٍطاض ٕطىش٢س ٣ زضػٚؿ٦ زا١كٖب٧ی ٝغطح ٕطزيس٥ اؾز
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 زضنس اىعايف زاقش٦ ٣ ظ١بٟ ١8ؿجز ٝعز٣ػي٠ اؾشبٟ زض عی چ٨بض ؾبٗ ٕصقش٦ ثيف اظ - 

 زضنس ظ١بٟ ٣اػس 75. ؾب٦ٙ ضا سكْي٘ ٝيس٢٧س15-64 زضنس اظ ّ٘ ظ١بٟ ٧64ٞؿطزاض اؾشبٟ 

 ١ؿجز ث٦ 1391زضؾبٗ . قطايظ اؾشبٟ سحز د٤قف ذسٝبر ث٨ساقز ثبض٣ضي ٍطاض زاقش٢س

ّب٧ف، سطي ىبظيِ LD اىعايف، (LNG)ؾبٗ ٍج٘ د٤قف ذسٝبر ديكٖيطي ا٣ضغا١ؿی

.  زضنس ّب٧ف ١كبٟ ٝيس٧س15 (ٝطز ٣ ظٟ)اىعايف ٣ ثؿش٠ ٦ٙ٤ٙ

 1/5ث٦ 1388 زض ؾبٗ 94/3 زض اؾشبٟ اظ (LWB)ٝيب١ٖي٠ قبذم ّٜ ٣ظ١ی زض ثس٣ س٤ٙس- 

.   اىعايف يبىش٦ ٣ اي٠ دؿطىز زض ق٨طؾشب٨١بي ١َس٥ ٣سْبة ثيكشط ث٤ز٥ اؾز1391زض ؾبٗ 

ٝيب١ٖي٠ ٝيعاٟ ٝطٓ ٤١ظازي،ظيط يْؿبٗ ٣ ظيط د٢غ ؾبٗ زض ٧عاض س٤ٙس ظ١س٥ اؾشبٟ زض - 

 ق٨طؾشبٟ اىعايف ٣ زضثَي٦ ض١٣س ّب٧كی 9ؾب٨ٙبي اذيط ّب٧ف يبىش٦ ٣ٙی اي٠ ٝيعاٟ زض 

زاقش٦ ٣ يب طبثز ث٤ز٥ اؾز ٣ ١ؿجز ٤ٝاضز ى٤ر ثيٞبضؾشب١ی زض ؾب٨ٙبي اذيط ثسٙي٘ اىعايف 

.  ٝطاػقبر ض٣ث٦ اىعايف  ٕصاضز٥ اؾز

٧عاض زا١ف آ٤ٝظ ثس٣٣ض٣ز اثشسايی ٣ ا٣ٗ ٝش٤ؾغ٦ اؾشبٟ زض ٢ٝبعٌ ق٨طي ٣ 95ثيف اظ - 

٣ ٝقبي٦٢   (زضنس99ثب د٤قف  )ض٣ؾشبيی ٤ٝضز اضظيبثی َٝسٝبسی س٤ؾظ ّبض٢ّبٟ ث٨ساقشی

.  ٍطاض ٕطىش٢س   ( زضنس99 /6ثب د٤قف )دعقْی

زض٧ٞي٠ ؾبٗ زا١كؼ٤يبٟ ثس٣ ٣ض٣ز ث٦ ٣احس ٧بي آ٤ٝظقی زا١كٖب٥ ف٤ٚٛ دعقْی اض٣ٝي٦ - 

. سحز ٝقبي٢بر دعقْی ٍطاض ٕطىش٢س (زا١كؼ800٤ثيف اظ )

 

ػالهت سٍاًی، اجتواعی ٍ اعتیاد (ح
 4300 ىطا٣ا١ی قي٤ؿ اؾشب١ی ٤ٝاضز ثيٞبضي٨بي قسيس ض٣ا١ی ثيف اظ 1391زض اثشساي ؾبٗ - 

 ٤ٝضز فَت ٤ٝ6700ضز نطؿ ٣ 7500 ٧عاض ٤ٝضز، زضحس٣ز ٤ٝ20ضز، ذييو ض٣ا١ی ثيف اظ 

 ٤ٝاضز ثط٣ظ اي٠ اذشالالر ث٦ قطح ظيط ٕعاضـ 1391ٝب١سٕی ش٢٧ی  ث٤ز ٣ زض  دبيبٟ ؾبٗ 

: ٕطزيس
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 ٤ٝضز ٤ٝ500ضز نطؿ ٣ ٤ٝ1000ضز، 3000 ٤ٝضز، ذييو ض٣ا١ی550قسيس ض٣ا١ی   ثيف اظ 

. فَت ٝب١سٕی ش٢٧ی

 ٤ٝضز ثسالي٘ ٝرشٚو اظ ػ٦ٚٞ ث٨ج٤زي يب ميجز 2700زض ع٤ٗ ؾبٗ ٤ٝضز ٕعاضـ ثيف اظ -

. اظ زضٝبٟ ٍغـ ديٖيطي قس٥ ا١س

ذسٝبر ديكٖيطي اظ افشيبز زض ٣احس ٧بي سبثق٦ ٝكبث٦ ؾ٤٢ار ٍج٘ ازا٦ٝ زاقش٦ ٣ثطاي ثيف اظ -

 ١يط زض ٍبٙت ذسٝبر 880 ١يط زچبض ؾ٤ء ٝهطه ٤ٝاز دط١٣س٥ ىقبٗ سكْي٘ ٣ ثيف اظ 330

ّب٧ف آؾيت سحز د٤قف سيٜ ؾيبضي ث٤ز٥ ٣ ذسٝبر ؾط١ٔ ٣ ؾطؾ٤ظٟ ٣ ذسٝبر سنصي٦ 

. اي اظ ٣احس ٧بي سبثق٦ زضيبىز ّطز٥ ا١س

 سيٜ 2زض ٍبٙت ذسٝبر حٞبيز ض٣ا١ی ٣ اػشٞبفی ث٦ ظٙع٦ٙ ظزٕبٟ آشضثبيؼبٟ قطٍی - 

 ١يط  ضا سحز د٤قف ٍطاض زاز١س ٣ ٝطاّع ث٨ساقشی زضٝب١ی 600 ض٣ظ 40ٝساذ٦ٚ ٕط زض ٝسر 

ٝقي٠ زض ٢ٝغ٦َ ظٙع٦ٙ ظز٥ س٤ؾظ دعقْبٟ افعاٝی اظ ٣احس ٧بي سبثق٦ اؾشبٟ ث٦ ٝسر ؾ٦ ٝب٥ 

. د٤قف زاز٥ قس١س

ثس١جبٗ حبزط٦ سبؾو ثبض اسف ؾ٤ظي ٝسضؾ٦ قي٠ اثبز ق٨طؾشبٟ ديطا١ك٨ط ، عطح مطثبٖٙطي -

 سيٜ ّبضق٢بؾی زض ٝحيظ ض٣ؾشب ٣ يِ سيٜ زض ٣6 حٞبيز ٧بي ض٣ا١ی اػشٞبفی زض ٍبٙت 

 زا١ف ا٤ٝظ آؾيت زيس٥ ذسٝبر 160ثيٞبضؾشبٟ اٝبٛ ذٞي٢ی اض٣ٝي٦ ٝؿشَط قس١س ٣ ثطاي 

ػ٨ز سسا٣ٛ ذسٝبر حٞبيشی ثب زا١كٖب٨٧بي ف٤ٚٛ . اػشٞبفی اضائ٦ ٕطزيس-حٞبيز ض٣ا١ی

  .دعقْی ٦ّ ثيٞبضاٟ افعاٛ ٕطزيس١س ٧ٞب٢٧ٖی اػطايی الظٛ ١يع ٝق٤ٞٗ ٕطزيس

تْثَد تغزیِ جاهعِ  (ط
ثط١ب٦ٝ ٧بي حٞبيشی ٝبزضاٟ ثبضزاض ٣ ٤ّزّبٟ ثب ٧ْٞبضي ث٢يبز ف٤ٚي ٣ ّٞيش٦ اٝساز اٝبٛ - 

زض ق٨طؾشب٨١بي ٢ٝشرت ثطاؾبؼ قبذم ٧بي سنصي٦ اي  عطاحی ٣ ث٦ ٤ٝضز اػطا   (ض٥)ذٞي٢ی

. ٕصاقش٦ قس
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 18000زض ع٤ٗ ؾبٗ ٤ٝضز ٕعاضـ ثط١ب٦ٝ ا٤ٝظـ سنصي٦ ٣ آ٠٧ يبضي ٧يشٖی ثطاي ثيف اظ -

. زا١ف ا٤ٝظ زض ٝساضؼ اؾشبٟ اػطا ٕطزيس

دبيف ٧بي از٣اضي ػ٨ز ٢ّشطٗ اذشالالر ١بقی اظ ّٞج٤ز يس ٧ٞب٢١س ؾب٨ٙبي ٕصقش٦ ٤ٝضز -

  .ا٧شٞبٛ ٣ اػطا ٍطاض ٕطىز

آهَصؽ ٍ استقای ػالهت  (ی
 ثط١ب٦ٝ چبح ٣ زض 6ضؾب٦١ ا٤ٝظقی ْٝش٤ة  زض حيغ٦ 172000 ثيف اظ 1391زض ع٤ٗ ؾبٗ - 

.  اذشيبض شي٢يقبٟ ٧ط ٕط٥٣ ٍطاض ٕطىز

 زٍي٦َ ثط١ب٦ٝ 1200 زٍي٦َ ثط١ب٦ٝ ضازي٤يی ٣ ثيف اظ 1800زض ؾبٗ ٤ٝضز ٕعاضـ ثيف اظ -

اي٠ . س٤ٚيعي١٤ی اظ ٝطاّع نسا ٣ ؾيٞبي اض٣ٝي٦ ٣ ٨ٝبثبز ثب ٝكبضّز ّبضق٢بؾبٟ اػطا ٕطزيس

زٍي٦َ ٣ ثط١ب٦ٝ  3000 ثط١ب٦ٝ ٧بي  ا٤ٝظقی ضازي٤يی ثيف اظ 1385زض حبٙی اؾز ٦ّ  زض ؾبٗ 

.   زٍي٦َ ث٤ز٧1500بي ا٤ٝظقی س٤ٚيعي١٤ی ثيف اظ 

ػ٨ز ا٤ٝظـ ٣ اعالؿ ضؾب١ی ثط١ب٦ٝ دعقِ ذب٤١از٥ زض ٢ٝبعٌ ق٨طي د٤ؾشط ٣ ضؾب٦١  ٧بي - 

 . ْٝش٤ة ٣ ٣يػ٥ ١ب٦ٝ ٧بي ٝغج٤فبسی ثب سيطاغ ثبال  س٨ي٦ ٣ زض اذشيبض احبز ٍطاض ٕطىز

تْذاؿت دّاى ٍ دًذاى  (ک
 ؾبٗ  ٤ٝاضز ٝقبي٦٢  ز١ساٟ 6-12 ٣ زض ٕط٥٣ ؾ٢ی 1390زض ع٤ٗ ؾبٗ ٕصقش٦ ١ؿجز ث٦ ؾبٗ - 

 زضنس اىعايف، ٣اض١يف ى٤ٚضايس 21 زضنس ّب٧ف يبىش٦، ّكيسٟ ز١ساٟ 18دعقْی 

.  زضنس اىعايف ١كبٟ ٝيس٧س18زضنس اىعايف  ٣ سطٝيٜ 12زضنس اىعايف، ىيك٤ضؾيال١ز 18

 ؾبٗ  ٤ٝاضز ٝقبي٦٢  6 ٣ زض ٕط٥٣ ؾ٢ی ظيط 1390زض ؾبٗ ٤ٝضز ٕعاضـ  ١ؿجز ث٦ ؾبٗ - 

 زضنس اىعايف، ٣اض١يف ى٤ٚضايس 80 زضنس ّب٧ف يبىش٦، ّكيسٟ ز١ساٟ 16ز١ساٟ دعقْی 

زضنس ّب٧ف  ١كبٟ 67زضنس اىعايف  ٣ سطٝيٜ ز١ساٟ 20زضنس اىعايف، ىيك٤ضؾيال١ز 40

. ٝيس٧س
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تحج ٍ تحلیل ٍضعیت 
ٝط٣ض ّٚی فْٞٚطزي حبّی اظ سالـ ٦ٞ٧ ػب١ج٦ ؾغ٤ح ٝرشٚو ذسٝبسی،ّبضق٢بؾی ٣  

ٝسيطيشی ح٤ظ٥ ث٨ساقز اؾز، ٧طچ٢س زض ثقضی حيغ٦ ٧ب ١يبظ ث٦ ثبظ١ٖطي ى٤ضي زض ثط١ب٦ٝ 

٧ب٣ ىقبٙيز ٧ب ثيف اظ ديف ٤ٞٚٝؼ ٣ ذغيط ػ٥٤ٚ ٝي٢ٞبيس ٦ّ زض شي٘ ث٦ ثركی اظ آ٨١ب اقبض٥ 

: ٝيٖطزز

آ٤ٝظـ ٣ زا١ف اىعايی ثطاي ايؼبز اٝبزٕی زض ؾبظٝبٟ ث٦ ٢ٝؾ٤ض اضائ٦ ٝغ٤ٚة ذسٝبر ٣ - 1

ٝسيطيشی اٝطي ا١ْبض - ثط١ب٦ٝ ضيعي - ١ؾبضسی - اؾشيبز٥ اظ س٤ٙ٤٢ْغي ٧بي ػسيس ذسٝبسی

ؾبال٦١ ٢ٝبثـ ثؿيبض ٢٧ٖيز ٝبٙی ٣ ا١ؿب١ی نطه اضائ٦ ذسٝبر . ١بدصيط ٣ حيبسی ٝيجبقس

ث٨ساقشی ٝيك٤ز ٦ّ زض ن٤ضر ا١غجبً اٟ ثب ضؾبٙز ؾبظٝبٟ ٣ ١يبظ٧بي ٕيط١سٕبٟ ذسٝبر 

ا٤ٝظـ ض٠ٞ ذسٝز ٣ س٤ا٢ٞ١س ؾبظي ثس٦١ ؾبظٝبٟ . ث٨ط٥ ٣ضي ثباليی ضا ايؼبز ذ٤ا٧س ّطز

ثبفض اىعايف زا١ف ١ؾطي، س٤َيز ٨ٝبضر ٧بي قنٚی، ا١ٖيع٥ ثركی، زٍز ٣ ؾطفز زض 

ذ٤ا٧س قس ٦ّ زض ثطذی ٤ٝاضز .. اٍساٝبر ثط١ب٦ٝ اي، ٤١آ٣ضي ٣ ث٨ط٥ ٢ٝسي ث٨ي٦٢ اظ ٢ٝبثـ ٣ 

اىز ٝحؿ٤ؼ ثطذی قبذم ٧بي ث٨ساقشی زض . اي٠ ٨ٜٝ ٤ٝضز ثی س٤ػ٨ی ٍطاض ٕطىش٦ اؾز

.  ؾبٗ ٣ ؾب٨ٙبي  ٕصقش٦ ٤ٞ١زي اظ اي٠ ١َيه٦ ٝيش٤ا١س ثبقس

٧طچ٢س س٤اٟ اؾشيبز٥ اظ ى٠ ا٣ضي اعالفبسی زض ٧ْٞبضاٟ ثرف ث٨ساقز ثره٤ل ؾشبز - 2

. ٝقب١٣ز زض حس ٝغ٤ٚثی ٝيجبقس ٣ٙی س٤اٟ اؾشيبز٥ اظ ى٠ ا٣ضي اضسجبعی ١يبظ ث٦ اضسَبء زاضز

اٝط٣ظ٥ ١يبظ ٧ْٞبضاٟ ث٦ اؾشيبز٥ اظ ّبٝذي٤سط ّبٝال ٝطسيـ ٕطزيس٥ ٣ ١ؾبٛ ؾالٝز زض سبٝي٠ 

اي٠ اثعاض ٨ٜٝ اعالفبسی ٣ اضسجبعی ثطاي ٣احس ٧بي ٝحيغی اضائ٦ ٢٢ّس٥ ذسٝز ثط١ب٦ٝ ضيعي 

اس٤ٝبؾي٤ٟ ازاضي ىطنز زيٖطي ث٤ز ٦ّ .ّطز٥ ٣ ١ؿجز ث٦ سبٝي٠ اٟ ا٧شٞبٛ ػسي زاضز

 ثطاي ٣احس ٧بي ازاضي ؾشبزي ؾطاؾط اؾشبٟ سبٝي٠ ٣ يب زضزؾز 1391ذ٤قجرشب٦١ زض ؾبٗ 

سبٝي٠ ظيط ؾبذز ٧بي اضسجبعی سب ذب٦١ ث٨ساقز ١يع ٤ٝضز س٤ػ٦ ث٤ز ٣ ثطاي . اٍساٛ ٍطاض ٕطىز

 ذب٦١ ث٨ساقز اي٠ اْٝبٟ ىطا٧ٜ قس٥ اؾز ٦ّ ثب سبٝي٠ ّبٝذي٤سط ٤ٝضز ١يبظ اي٠ 400ثيف اظ 
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٣احس ٧ب ٣ ٝطاّع ث٨ساقشی زضٝب١ی ٝؼطي ثط١ب٦ٝ دعقِ ذب٤١از٥ ض٣ؾشبيی اْٝبٟ سْٞي٘ 

دط١٣س٥ ؾالٝز احبز ػبٝق٦ ض٣ؾشبيی ١يع ىطا٧ٜ ٣ ظ١ؼيط٥ ٝطاٍجز ث٨ساقشی اْٙشط١٣يِ 

اؾشيبز٥ اظ دشب١ؿي٘ ٧بي ض٣ث٦ ٕؿشطـ ى٠ ا٣ضي ٧بي ٤١ي٠ اضسجبعی . سْٞي٘ ذ٤ا٧س قس

زض ٝطاٍجز ث٨ساقشی   يْی اظ  (...اي٢شط١ز، اي٢شطا١ز، سٚي٠ ٧ٞطا ٣س٤ٚيعي٤ٟ ٧بي زيؼيشبٗ ٣)

٨ٝٞشطي٠ حيغ٦ ٧بي ١يبظ٢ٝس ٝساذ٦ٚ ٣ثط٣ظ ضؾب١ی زض ح٤ظ٥ ؾالٝز اؾز ٦ّ اٝيس ٝيط٣ز ثب 

.  ٧ْٞبضي ٝشرههي٠ اٝط اي٠ ض٣يْطز ١يع س٤َيز ٣ ٕؿشطـ ديسا ٢ّس

٣ ٤٧يز  (زٍز؛ ؾطفز؛ ّيييز زض ذسٝز)ضط٣ضر ثبظيبثی ١َف- 3

ق٢بذز ؾبظٝبٟ ٣ ػبيٖب٥ آٟ؛ ق٢بذز ذ٤ز ٣ػبيٖب٥ ذ٤ز زضؾبظٝبٟ؛ سقطيو ١َف ٣  )

ؾبظٝب١ی ّبض٢ّبٟ ث٨ساقز ٣ احيب ٣ افشجبض ثركی  اضظق٨ب ٣ ىطاي٢س  (اييبي آٟ ثب ػٞيـ ػ٨بر

٧بي ثب ّبضايی ٣ اططثركی ثبال ثب ق٢بذز ؽطىيز ٧بي ؾبظٝب١ی ٣ ثي٠ ثركی زض ٤ٝاػ٦٨ ثب 

چبٙف ٧بي ض٣ث٦ ٕؿشطـ ؾالٝشی زض ٝحيظ ّبضي يِ ١يبظ فبػ٘ ٣ذغيط ٣ ٦١ ىب١شعي 

.  ٝيجبقس

اٝط٣ظ٥ ّٚي٦ زا١كٖب٥ ٧بي ف٤ٚٛ دعقْی ّك٤ض  زاضاي ثط١ب٦ٝ اؾشطاسػيِ ثب سٞبٛ اػعاي - 4

زا١كٖب٥ ف٤ٚٛ دعقْی ٣ ح٤ظ٥ ٝقب١٣ز ا٤ٝض ث٨ساقشی زا١كٖب٥ ١يع زاضاي . ٤ٝضز ١يبظ ٧ؿش٢س

ثط١ب٦ٝ اؾشطسػيِ ٝيجبقس ٣ٙی زض ىطاي٢س ٧بي ثط١ب٦ٝ ضيعي ّٞشطي٠ س٤ػ٨ی ث٦ اٟ ٦ّ حبن٘ 

زض ثط١ب٦ٝ ٧بي فٞٚيبسی سس٣ي٠ قس٥ ٦ّ . ظحٞبر ٧ْٞبضاٟ ؾشبزي ح٤ظ٥ اؾز ١ٞی ق٤ز

١ؿجز ّٞی اظ ثط١ب٦ٝ ٧بي ػبضي ثرف ث٨ساقز ضا قبٝ٘ ٝيك٤ز الظٛ اؾز ثطضؾی ٣ضقيز 

٣ضـ ٤ٝػ٤ز ٦ّ ثرف ثؿيبض ٨ٜٝ يِ ثط١ب٦ٝ ٝيجبقس  ٧٣سه ٕصاضي ٧ب ثبيؿشی  ٝجش٢ی ثط 

٣اٍقيز ٧بي ٝحيغی  ث٤ز٥  ٣ ٝيعاٟ حه٤ٗ ث٦ ا٧ساه ١يع ثبيؿشی ٤ٝضز اضظيبثی َٝغقی ٣ 

ض٣يْطز قْٚی زض ىطاي٢س . دبيبٟ ز٣ض٥ ٍطاض ٕطىش٦ ٣ حشی زض ن٤ضر ٙع٣ٛ انالح ٕطز١س

ثط١ب٦ٝ ضيعي يِ آؾيت  ٨ٜٝ ؾبظٝب١ی اؾز ٦ّ انالح ىطاي٢س آٟ ١يبظ ث٦ ا٧شٞبٛ ػسي ٦ٞ٧ 

.  شي٢يقبٟ زاضز
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دبيف ٣ ٢ّشطٗ ؾغح ث٦ ؾغح ٣احس ٧بي اضائ٦ ٢٢ّس٥ ذسٝبر ٣ ؾغ٤ح ؾشبزي اظ - 5

٤ٝض٤فبسی اؾز ٦ّ ؾبظٝبٟ ضاث٦ ؾٞز ث٨ج٤ز ٝؿشٞط فْٞٚطز ٣ سقبٙی ض٤ٞ٢٧ٟ ٝيؿبظز ٣ 

١ؾبٛ ٢ٝس ١ج٤زٟ . الظ٦ٝ آٟ ق٢بذز اثعاض٧بي ٤ٝضز ١يبظ اي٠ ػعء ٨ٜٝ ٝسيطيشی ثط١ب٦ٝ ٧ب ٝيجبقس

٣ ضقو ؾبذشبضي ٣ فْٞٚطزي زض دبيف ؾغ٤ح ٝحيغی ٣ ١يع ٝس٣ٟ ١ج٤زٟ ىطآي٢س ثطضؾی ٣ 

ديٖيطي  ١ي٘ ث٦ قبذم ٧بي فْٞٚطزي ٝٚی ٣ اؾشب١ی ٨ٝٞشطي٠ ٝكْ٘ زض اي٠ حيغ٦ ٝيجبقس 

.  ٦ّ اٝيس اؾز ثب ثط١ب٦ٝ ضيعي ٧بي ٝس٣ٟ اي٠ ١َيه٦ سبحس ٠ْٞٝ سَٚي٘ يبثس

زض ٧ْٞبضي ثب ح٤ظ٥ ٝقب١٣ز سحَيَبر ٣ (HSR)ضؾبٙز دػ٧٣كی ح٤ظ٥ ث٨ساقز - 6

ى٢ب٣ضي زا١كٖب٥ ٣ ؾبيط ١ؾبٝبر دػ٧٣كی  ػبٝق٦ ٝح٤ض يْی زيٖط اظ اػعاي ٕعاضـ 

فْٞٚطزي ٝی ثبقس ٦ّ ثسٙي٘ ١ؾبٛ ٢ٝس ١ج٤زٟ ىطاي٢س ٧بي ؾبظٝب١ی،  زض اي٠ ٕعاضـ ّٞشط 

ؾبٝب١س٧ی ث٨ط٥ ثطزاضي ١ؾبٛ ٢ٝس اظ زاز٥ ٧بي ١ؾبٛ ٝطاٍجز زض س٤ٙيس . ثساٟ دطزاذش٦ قس٥ اؾز

زا١ف ث٤ٝی ٣ ثط١ب٦ٝ ضيعي ١ؾبٛ ؾالٝز ٝيش٤ا١س ض٠ٞ سحٌَ ثركی اظ ا٧ساه ازمبٛ آ٤ٝظـ 

دعقْی ثب ١ؾبٛ اضائ٦ ذسٝبر ث٦ ث٨ج٤ز ىطاي٢س سهٞيٜ ٕيطي ٣ سقبٙی ؾبظٝب١ی ِّٞ قبيب١ی 

 . ٢ّس ٣ زضاضسَبي ضسج٦ ث٢سي زا١كٖب٥ ١َف ثبضظي اييب ١ٞبيس

اضسَبي  ضسج٦ زا١كٖب٥ ث٦ سيخ يِ زض سيخ ث٢سي زا١كٖب٨٧بي ف٤ٚٛ دعقْی ّك٤ض ٣ -  7

ضط٣ضر حيؼ اي٠ ضسج٦ ٣ ىطا٧ٞی ظٝي٦٢ ٧بي َٝبيؿ٦ ثي٠ زا١كٖب٨٧بي سيخ يِ ّك٤ض ١يع 

٤ٝض٤فی اؾز ٦ّ ثبيؿشی ٤ٝضز ٣ػ٦٨ ٧ٞز ٣ سالـ ض٣ظاىع٣ٟ ٧ْٞبضاٟ ثطاي دط ّطزٟ 

.  قْبه ٧بي ٝشقسز ٤ٝػ٤ز  ٍطاض ٕيطز

 

فٚيطمٜ ٝكْالر ثؿيبض ٕؿشطز٥ زض ١ي٘ ث٦ ا٧ساه ؾالٝشی زض ؾغح ٝٚی ٣ اؾشب١ی، س٤ىيَبر 

١ؾبٛ ؾالٝز اؾشبٟ زض اّظط ح٤ظ٥ ٧بي سقيي٠ قس٥ ١ؿجز ث٦ ٕصقش٦ ثؿيبض چكٜ ٕيط ٝيجبقس 

:  ٦ّ  ثطذی اظ ٨ٝٞشطي٠ اي٠ ٤ٝىَيز ٧ب زض ٍبٙت قبذه٨بي ؾالٝشی فجبضس٢س اظ 

 2/2ث٦  ( TFR)ّب٧ف ٝيعاٟ ثبض٣ضي ّٚی ػٞيقز -
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 ؾبٗ  1/73 ؾبٗ  ٣ زض ظ١بٟ ث٦  ث٦ 71اىعايف قبذم اٝيس  ظ١سٕی زض ٝطزاٟ ث٦ ث٦ -

 زض ٧عاض س٤ٙس ظ١س٥ 6/9ّب٧ف ٝطٓ ٣ ٝيط ٤١ظازاٟ ث٦ -

 زضنس 7/97ث٦  (ظايٞبٟ زض ثيٞبضؾشبٟ )اىعايف ظايٞبٟ اي٠ٞ -

 زضنس ١80ؿجز ذب٤١اض٧بي ض٣ؾشبيی زاضاي س٤اٙز ث٨ساقشی ث٦ - 

اىعايف د٤قف ٝطاٍجز ٧بي ث٨ساقز ز٧بٟ ٣ ز١ساٟ زض ٢ٝبعٌ ض٣ؾشبيی ثطاي ٤ّزّبٟ -   

 زضنس  89 ؾبٗ ث٦ 6ظيط 

اىعايف ٝيعاٟ زؾشطؾی ذب٤١اض٧بي ض٣ؾشبيی ث٦ ٢ٝبثـ ف٤ٞٝی ٣ ث٨ؿبظي قس٥ آة قطة ث٦ - 

زضنس  7/98

  (Iodine deficiency disorders free)حصه ثيٞبضي٨بي ١بقی اظ ّٞج٤ز يس -

ٍغـ چطذف ٣يط٣ؼ ٣حكی ىٚغ اعيبٗ ٣ ىطا٧ٞی َٝسٝبر حصه ثيٞبضي٨بي ؾطذِ، -

ؾطذؼ٦ ٣ ػصاٛ 

ازمبٛ ثط١ب٦ٝ ٧بي ػسيس ديكٖيطي اظ ثيٞبضي٨بي غ١شيْی  ٣ٝشبث٤ٙيِ زض ١ؾبٛ قج٦ْ ث٦ ف٤٢اٟ - 

 (  ٧PKUيذ٤سيط٣ئيسي ز٣ض٥ ٤١ظازي ٣  )يِ ض٣يْطز ٝسضٟ زض ١ؾبٛ ؾالٝز

 ٧طچ٢س س٤ىيَبر ثسؾز اٝس٥ ثؿيبض ٝغ٤ٚة ث٢ؾط ٝيطؾ٢س  ٣ٙی س٤ػ٦ ث٦ ٝيبز ؾ٢س چكٜ ا١ساظ  

 ٣ َٝبيؿ٦ ٣ضقيز ٤ٝػ٤ز ثب ّك٤ض٧بي ٤ٝضز َٝبيؿ٦ 1404ػ٤٨ٞضي اؾالٝی ايطاٟ زض اىٌ 

زض ؾ٢س ٣ اضظيبثی س٤ىيَبر ١ؾبٛ ؾالٝز اي٠ ّك٤ض٧ب ٝبضا ثط اٟ ٣اٝيساضز ١ؿجز ث٦ ٢٨ٝسؾی 

ٝؼسز ؾبذشبضي ٣ ٝش٢بؾت ؾبظي آٟ ثب ١يبظ ٧بي ض٣ث٦ ضقس ػبٝق٦ ٣ س٨سيسار ٕؿشطز٥ 

ؾالٝشی ٝطسجظ ثب قي٥٤ ٧بي ظ١سٕی ٝسضٟ ٣ ؾبيط ف٤اٝ٘ ذغط ضىشبضي اٍساٛ ٣ ١ؿجز ث٦ 

سؼسيس ١ؾط زض ا٧ساه ٣  اؾشطاسعي ٧بي ثط١ب٦ٝ اي ٝش٢بؾت ثب قي٥٤ ٧بي ٤١ي٠ ٝسيطيز 

 . ؾالٝز ٧ٖٞبٛ ثب فطن٦ ٧بي ػ٨ب١ی ا٧شٞبٛ زاقش٦ ثبقيٜ
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سٍیکشدّا  
نطى٢ؾط اظ ض٣يْطز ٧بي ٝرشٚو ٣ ثكسر ٝش٤٢ؿ زض سحٚي٘ چبٙف ٧بي ١ؾبٛ ؾالٝز،  

زض اي٠ ٍؿٞز چبٙف ٧بي ديف ض٣ي ١ؾبٛ اضائ٦ ذسٝبر ث٨ساقشی نطىب ثطاؾبؼ ض٣اثظ 

ىيٞبثي٠ ّبضّطز ٧بي ّٚيسي ١ؾبٛ ؾالٝز ٝكشٞ٘ ثط ض٧جطي ٣س٤ٙيز، س٤ٙيس ٢ٝبثـ، سبٝي٠ ٝبٙی 

.  ؾب٦ٙ س٢ؾيٜ قس٥ ا١س1-٣2 اضائ٦ ذسٝبر عج٦َ ث٢سي ٣ ضا٧ْبض٧بي ٤ّسب٥ ٝسر فٞسسب 

 زض اي٠ ٝرشهط ، ٧سه، سقيي٠ چبٙف ٧بيی ث٤ز٥ ٦ّ زض ح٤ظ٥ زا١كٖب٥ يب ؾغح  ثسي٨ی اؾز

اؾشبٟ ضا٥ حٚی ٝشه٤ض ث٤ز٥ يب زضن٤ضر ّٚی ث٤زٟ ٍبثٚيز ديٖيطي ٣ حه٤ٗ اظ ؾغح ٝٚی 

اؾز ٣ چبٙف ٧بي ّالٟ ثي٠ اٙٞٚٚی ٣ ٝٚی اظ ٍجي٘ دبيي٠ ث٤زٟ ؾ٨ٜ ؾالٝز اظ  ضا زاقش٦

GNP،   ٟثبال ث٤ز OOP ٝس ١ؾط ١ج٤ز٥ .....  ، ؾيبؾشٖعاضي زض ذه٤ل ١ؾبٛ ٧بي ثي٦ٞ اي ٣

.  اؾز

 ؾبظٝبٟ ػ٨ب١ی ث٨ساقز اٍشجبؼ 2000قٞبي ّٚی ٝشس ٤ٝضز اؾشيبز٥، اظ ٕعاضـ ؾبٗ 

 ١ؾبٛ ٧بي ؾالٝز زض زؾشيبثی ث٦ زضُ چبٙف انٚی . (٤ٞ١1زاض قٞبض٥ )ٕطزيس٥ اؾز 

نحيح اظ ف٤اٝٚی اؾز ٦ّ ؾبذشبض اٟ ضا زؾشر٤ـ ١بضؾبيی ٝي٢ْس ٣ ثبفض ايؼبز قْبه 

٣ٍشی يِ ١ؾبٛ ؾالٝز ْٝٚو اؾز زمسم٦ ٣ . ثي٠ س٤اٟ ثب٥٤َٙ ٣ فْٞٚطز آٟ ٝيٖطزز

١ٖطا١ی ذ٤ز ضا اظ ف٤اٝ٘ ٝرشٚو س٨سيس ٢٢ّس٥ ؾالٝز ّ٘ ػبٝق٦ ذ٤ز ضنس ٢ّس ٣ اي٠ ضا 

 ؾب٦ٙ ديٖيطي ١ٞبيس، ثبيؿشی ح٤ظ٥ ١ٖطا١ی ذ٤ز ضا اظ اضائ٦ 70-80زض ع٤ٗ يِ ىطآي٢س 

ؾيبؾی ٝقغ٤ه - ىط٢٧ٖی -اٍشهبزي- نطه ذسٝبر ث٦ اىٌ ٧بي ٕؿشطز٥ سط اػشٞبفی

                                                 
يْی اظ چبٙف ٧بي ٨ٜٝ ٣ظاضر ث٨ساقز ٣ زضٝبٟ ٣ آ٤ٝظـ دعقْی مبٙجيز ض٣يْطز آ٤ٝظـ دعقْی ث٦ ض٣يْطز  

٧ٞب٦١٤ٖ١ ٦ّ زض ٤ٞ١زاض قٞبض٥ يِ  ١كبٟ زاز٥ قس٥ اؾز،  س٤ٙيس ٢ٝبثـ اظ ػ٦ٚٞ ا١ؿب١ی ٦ّ ثب آ٤ٝظـ . ذسٝبسی آٟ ٝيجبقس

ثبقس ٦ّ   (٣ ث٦ ف٤٢اٟ يِ ضا٧جطز)دعقْی ٝيؿط اؾز، ثبيؿشی ٝش٢بؾت ثب ١يبظ ١ؾبٛ ؾالٝز ٣ زض ضاؾشبي ا٧ساه آٟ 

ٝشبؾيب٦١ فٞال اي٦١٤ٖ٢ ١يؿز،  ٦ّ ضط٣ضر زاضز ض٣يْطز ٝص٤ّض  ث٦ ١ؾبٛ ؾالٝز ٧ٖٞب١ی ٣ ا٧ساه د٢غ ٕب٦١ آٟ ٝقغ٤ه 

 .  ٕطزز
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ؾ٢ؼف فْٞٚطز ١ؾب٨ٝبي ؾالٝز ث٦ . ١ٞبيس ٦ّ سب ضؾبٙز ٝق٤٨ز ذ٤ز ضا ٝحٌَ ؾبظز

ؾيبؾشٖعاضاٟ، ٝسيطاٟ فطن٦ ٧بي اػشٞبفی ثره٤ل ؾالٝز، اضائ٦ ٢٢ّسٕبٟ ذسٝبر 

ؾالٝشی، ١ٞبي٢سٕبٟ اىْبض ف٤ٞٝی ٣ ف٤ٞٛ ٝطزٛ اي٠ ىطنز ضا ىطا٧ٜ ٝي٢ْس سب ثطاي اضسَبي 

ؾالٝز سِ سِ اىطاز ػبٝق٦ ذ٤ز ثي٢سيك٢س، ثط١ب٦ٝ ضيعي ٢٢ّس ٣ ٢ٝبثـ ٤ٝضز ١يبظ ضا ثب 

اي٠ دط٣ؾ٦ ١يبظ٢ٝس ق٢بؾبيی ؾبظٝب١ی اؾز ٦ّ .اؾشيبز٥ اظ س٤ا١بيی ٧بي اػشٞبفی ىطا٧ٜ ١ٞبي٢س

ٝش٤ٙی ٝسيطيز سبٝي٠، حيؼ ٣ اضسَبي ؾالٝز ثب ٝكبضّز زؾشٖب٨٧ب ٣ ؾبظٝب٨١بي ٝؿئ٤ٗ زض 

.  اٝط س٤ؾق٦ ّك٤ض ٝی ثبق٢س

: ٧ٞب٦١٤ٖ١ ٦ّ اظ ٤ٞ١زاض قٞبض٥ يِ ٝؿشيبز ٝيٖطزز ا٧ساه ١ؾبٛ ٧بي ؾالٝز فجبضس٢س اظ

ؾغح ّٚی ؾالٝز - 1

س٤ظيـ ؾالٝز زض ٝيبٟ ػٞقيز - 2

ؾغح ّٚی دبؾد ز٧ی - 3

س٤ظيـ دبؾرس٧ی - 4

س٤ظيـ ٝكبضّز زض سبٝي٠ ٢ٝبثـ ٝبٙی - 5

الظ٦ٝ سبٝي٠ ا٧ساه ٝص٤ّض ٦ّ ذ٤ز ٝشض٠ٞ يِ ٧سه ثبالسط سحز ف٤٢اٟ قبذم زؾشيبثی 

(Overall attainment)ٝيجبقس، زض ّبضّطز ٧بي ّٚيسي ٧ط١ؾبٛ ؾالٝشی ٨١يش٦ اؾز   .

فٚيطمٜ ٤ٝىَيز ٧بي ثؿيبض ذ٤ة ١ؾبٛ ؾالٝز ّك٤ض زض ٝطاٍجز ٧بي ا٣ٙي٦ 

اظ ؾب٨ٙبي ٕصقش٦ (اضائ٦ ذسٝبر) ٝكْ٘ ١ؾبٛ ؾالٝز زض ح٤ظ٥ ّبضّطزي(PHC)ث٨ساقشی

، (ثبال)ثب چبٙف ٧بي ػسي ٤ٝاػ٦ قس٥ اؾز ٦ّ ٢ٝؼط ث٦ اىعايف ثيقساٙشی زض سحٌَ ا٧ساه

                                                 
دط٣اضح اؾز ٦ّ ٝؿئ٤ٙيز ٨١بيی يِ ١ؾبٛ ؾالٝز ثط ف٨س٥ ز٣ٙز اؾز ٦ّ ؾالٝز ضا ث٦ ف٤٢اٟ يِ  

زاضز ٣ اي٠ ٝؿئ٤ٙيز شاسی ٣ ٝؿشٞط ١يبظ٢ٝس ٝسيطيز زٍيٌ،  (١َف حبّٞيشی)ا٤ٙ٣يز ٝٚی سحز ؾيغط٥ ذ٤ز

. ٝؿئ٤ال٦١ ٣ حٞبيز عٚت ٝيجبقس
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اساله ٢ٝبثـ ؾبظٝب١ی، ّب٧ف ّبضايی، ّب٧ف اطط ثركی، فسٛ ضضبيز ٕيط١سٕبٟ ذسٝبر ٣ 

.  ثغ٤ض ّٚی زض ذ٤ة ث٤زٟ ٣ فبزال٦١ ث٤زٟ ١ؾبٛ ؾالٝز قس٥ اؾز
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 استثاط تیي كاسكشدّا ٍاّذاف ًظام سالهت  ٪ (1)ًوَداس ضواسُ 
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 (دیذگاٌ کالن يجامع)تًلیت 

 تًلیذ مىابع

 (سزمایٍ گذاری يآمًسش)

 تامیه مالی

 (جمع آيری ، اوباشت يخزیذ)

 ارائٍ خذمات
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إط ٨ٝٞشطي٠ ٧سه يِ ١ؾبٛ ؾالٝز ضا اضسَبي ؾالٝز اىطاز زض ١ؾط ثٖيطيٜ، انٚی سطي٠ 

زاضاي )ّبضّطز آٟ ١يع اضائ٦ ذسٝبر ؾالٝز ذ٤ا٧س ث٤ز ٣ ؾبيط ّبضّطز٧ب ا٧ٞيز ّٞشطي

ث٢بثطاي٠ ظٝب١ی ٦ّ ذسٝبر اططثرف . زض َٝبيؿ٦ ثب آٟ ذ٤ا٢٧س زاقز (١َف ٝكبضّز ٢٢ّس٥

زض زؾشطؼ ػٞقيشی ٦ّ ثبيؿشی اظ آ٨١ب ث٨ط٥ ٢ٝس ق١٤س، ٍطاض ١ٖيطز ١بضؾبيی زض ١ؾبٛ اضائ٦ 

آؾيت ق٢بؾی ١بضؾبيی ١ؾبٛ اضائ٦ ذسٝبر آقْبض ٝيؿبظز ٦ّ . ذسٝبر ضا ايؼبز ذ٤ا٧س ّطز

ضيك٦ ١بضؾبيی ٧ب ٝيش٤ا١س زض سبٝي٠ ١بفبزال٦١ ٢ٝبثـ، فسٛ ا٤ٙ٣يز ث٢سي، ؾبظٝب١س٧ی ١ب٢ٝبؾت، 

١َم زض زا١ف ٣ ٨ٝبضر ١يط٣ي ا١ؿب١ی ٝؿششط ثبقس ٣ ثسي٨ی ذ٤ا٧س ث٤ز ٦ّ ذ٤ز ذسٝز ٣ 

الظٛ ث٦ يبزا٣ضي اؾز ٦ّ سبٝي٠ . ٨١بيشب ث٨ساقز ف٤ٞٝی ٣ ىطزي سحز سبطيط ٍطاض ثٖيطز

ذسٝبر ّبٝال ٢ٝغجٌ ثب ذ٤اؾش٦ اىطاز زٙيٚی ثط ٝييس ث٤زٟ آٟ ذسٝز ١ج٤ز٥ ٣ ضط٣ضي اؾز 

٦ّ ١ؾبٛ ؾالٝز ١يع ثطاؾبؼ ا٧ساه سقيي٠ قس٥،  ٝساذالر ٨ٜٝ سط،  ٤ٝطط سط، اططثرف سط ضا 

٣ػ٦٨ اٍساٛ ٍطاض ز٧س ٣ الظ٦ٝ سي٤ً يْی ثط زيٖطي زض ١ؾط ٕطىش٠ ا٤ٙ٣يز ٧ب ٣ س٤اظٟ ١ؿجی 

س٤ػ٦ ث٦ ١َف ف٤اٝ٘ ٝرشٚو  زض سقيي٠ ١يبظ٧بي ذسٝبر ؾالٝز . ثي٠ اي٠ ز٣ ذ٤ا٧س ث٤ز

ثبض  چيسٝب٨١بي ٝشقسزي زض ١ؾب٨ٝبي ؾالٝز عٚت ٝي٢ْس ٣ ضط٣ضي ذ٤ا٧س ث٤ز اىطاز ػبٝق٦

زيٖط ف٤اٝ٘ ايؼبثی ٣ ايؼبزي آٟ ٤ٝضز سؼعي٦ ٣ سحٚي٘ ٍطاض ٕطىش٦  ٣اظ اي٠ ض٧ٖصض ض٠ٞ 

                                                 
٧عاض ؾبٗ ضا ثب 592ىَظ  (ىطزي)اططثرف- ٝساذ٦ٚ ّٞشط ٧عي185٦٢زض ٝغبٙق٦ اي زض ايبالر ٝشحس٥ ٝكرم قس٥ اؾز ٦ّ  

 ٧عاض ؾبٗ 638ٝيٚيبضز زالض حيؼ ّطز٥، زضحبٙي٦ْ ثب نطه ٧ٞي٠ ٝجٚل ث٦ ٧عي٦٢ اططثرف سطي٠ ٝساذالر، 21نطه ٧عي٦٢ 

 (زض ّك٤ض٧بي ىَيط)١ؿجز ىبن٦ٚ ثي٠ ؾب٨ٙبي حيؼ قس٥ ثب  افساز ّٞشط سَطيجب ٝكبث٦ ٣ حشی ثيكشط ٧ٜ . حيؼ ٝيٖطزيس

 . ذ٤ا٧س ث٤ز

اىطاز ػبٝق٦ زض ٧طز٣ ػ٢ؽ ٣ زض ؾ٢ي٠ ٝرشٚو زض ٝقطو ٝربعطار ٝشيب٣سی ٍطاض زاض١س ٣ ا٤ٙ٣يز ث٢سي ثطاؾبؼ  

اي٠ سيب٣ر ٧ب ف٤اٝٚی ٧ؿش٢س ٦ّ ٕصض . ٝربعطار ث٦ ٝي٤٨ٛ ا٤ٙ٣يز زازٟ ث٦ يِ ٕط٥٣ ػٞقيشی ذبل ١يع ذ٤ا٧س ث٤ز

سجسي٘ ٝكْ٘ ثيٞبضي٨بي ٣إيط ث٦ ميط )ضا ث٦ ٕصض اديسٝي٤ٙ٤غيِ  (ٝطٓ ٣ ٝيط دبيي٠ سط ٣ اٝيس ظ١سٕی ع٤ال١ی سط)ػٞقيشی

 .سجسي٘ ٝي٢ٞبي٢س (٣إيط
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.  ق٢بؾبيی اػعاي اي٠ ف٤اٝ٘،  ؾبظٝب١س٧ی ذسٝبر ؾالٝز ٤ٝضز اضظيبثی ٣ انالح ٍطاض ٕيطز

.   اػعاي ٤ٝطط زض اي٠ ىطآي٢س ضا ١كبٟ ٝيس٧س٤ٞ١2زاض قٞبض٥ 

زض اي٠ ٝؼ٤ٞف٦ سالـ ثط اي٠ ث٤ز٥ اؾز ٦ّ ف٢ب٣ي٠ چبٙف ٧بي ٝقب١٣ز ا٤ٝض ث٨ساقشی 

.  زا١كٖب٥  ثب ٧ٞي٠ ٍبٙت ػٞـ ث٢سي  ٣ زض چ٨بضچ٤ة ٣ضقيز ىقٚی ؾبظٝب١ی سس٣ي٠ ٕطزز
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 چْاسچَب سٌجص ػولكشد ًظام سالهت ٪  (2)ًوَداسضواسُ 
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 تْذاؿتی داًـگاُ اهَس کًٌَی حَصُ هعاًٍت  ٍ هـکالتچالؾ ّا

  ّای هلیچالؾ (الف

 

فسٛ حبّٞيز زمسم٦ ٧بي ١ؾبٛ ؾالٝز زض ؾيبؾز ٧بي ف٤ٞٝی ز٣ٙز ثقٚز ضقو  -1

 ؾبذشبضي ؾغ٤ح سهٞيٜ ٕيط، ؾيبؾز ٕصاض ٣ ٍب٤١ٟ ٕصاض ٢ٝبؾجبر

  
  اييبي سق٨سار ٝٚی ٣ اؾشب١ی س٤ؾظ ؾبظٝب٨١بي ضقو ٝيطط زض ٝؿئ٤ٙيز دصيطي ٣ -2

 زض ثْبضٕيطي ٤ٍا١ي٠   (زاٝذعقْی، ػ٨بز ّكب٣ضظي، ن٢قز ٝقسٟ ٣ سؼبضر، اثيب )ز٣ٙشی 

 َٝطضار ؾالٝشی ٣

  
  ضقو ػسي زض س٤ػ٦ ث٦ ؾ٢س چكٜ ا١ساظ ٣ا٧ساه ثط١ب٦ٝ اي- 3

  
 ضقو ثط١ب٦ٝ ضيعي آ٤ٝظقی زض ٨ٝبضر ا٤ٝظي ضقش٦ ٧بي ٝطسجظ زض َٝبعـ ّبضزا١ی ٣- 4

 ّبضق٢بؾی زض زا١كٖب٨٧بي ثرف ذه٤نی

  
ض٣يْطز  ػبٝـ ١ج٤زٟ ىطاي٢س ازمبٛ آ٤ٝظـ ٣ دػ٧٣ف زض ١ؾبٛ اضائ٦ ذسٝبر ٣ مبٙجيز- 5

 ؾٖٞب١شبؾي٤ٟ ٣ حشی ىطإٞب١شبؾي٤ٟ ؾبظٝب١ی زض ؾغ٤ح ٝرشٚو ١ؾبٛ ؾالٝز

  
 ثط٣ظ قْبه زا١كی، ٨ٝبضسی ٣ سؼطثی ثي٠ ١ؿ٘ ٍجٚی ٣ ىقٚی ثس٦١ ّبضق٢بؾی ١ؾبٛ -6

 ؾالٝز ٣ ىَط قسيس ؾطٝبي٦ ؾبظٝب١ی اظ ١ؾط ١يط٣ي ا١ؿب١ی ٝب٧ط

  
 ٣ قييز ث٦ ح٤ظ٥ (دعقِ ذب٤١از٥ ض٣ؾشبيی)ذط٣ع دعقْبٟ اظ فطن٦ ذسٝبر ث٨ساقشی- 7

 زض ١ؾبٛ   ٍبث٘ ٝالحؾ٦ ثسٙي٘ سيب٣س٨بي (ز٣ٙشی ٣ ذه٤نی)ذسٝبر زضٝب١ی ؾطدبيی 

  دطزاذز



 44 

  
 ١ؾبٛ ٢ٝس ١ج٤زٟ ٣ فسٛ اؾشٞطاض ٣ ضقو ؾبذشبضي ٣ فْٞٚطزي ٣احس ٧بي ؾشبزي زض -8

 ث٦ قبذم ٧بي فْٞٚطزي  دبيف ٣احس ٧ب، ٝس٣ٟ ١ج٤زٟ ىطاي٢س ثطضؾی ٣ ديٖيطي حه٤ٗ

  اؾشب١ی ٝٚی ٣

  
ّب٧ف ّبضايی ٣ اطط ثركی ١ؾبٛ ثط١ب٦ٝ ضيعي زض ح٤ظ٥ ؾالٝز ٣ ضقو ػسي زض  - 9

 ٣ ٝجش٢ی ثط ق٤ا٧س، ٣اضزاسی   ثط١ب٦ٝ ٧بي ّك٤ضي ثطاؾبؼ ١يبظ زض١٣ی ٕيطي ثطذی قْ٘

ىَساٟ ؾبذشبض دػ٧٣كی ػ٨ز اضظيبثی ١َبزا٦١ ثط١ب٦ٝ ٧ب، ؾ٤ً ثطذی عطح٨بي  ث٤زٟ،

  ٧ب  فسٛ اؾشٞطاض ثط١ب٦ٝ ٣ضاؾشب ثب ض٣يْطز ٧بي ميط ؾبظٝب١ی دػ٧٣كی زضاي٠

  
زاز٥  سقسز ٝطاّع س٤ٙيس ٣ا١شكبض: اقْبالر فسيس٥ زض ٝسيطيز زاز٥ ٧بي ١ؾبٛ ؾالٝز - 10

١شبيغ  ث٨ساقشی ، ٝكْ٘ زؾشطؾی ث٦- دبضاّٚي٢يِ- ٧ب، ٝؼعا ث٤زٟ ؾبٝب٦١ ٧بي ثيٞبضؾشب١ی

اؾيت ٧بي )ؾالٝز ٝغبٙقبر ٣ آٝبض ٣ اضٍبٛ ؾبظٝب١ی ٣ ٝٚی ٤ٝضز ١يبظ ثط١ب٦ٝ ضيعي زض ح٤ظ٥

 (..... ٣اػشٞبفی؛ افشيبز

زض ؾغح ؾ٤ٛ ٣ )فسٛ ٝكبضّز ؾبظٝب٨١بي ثي٦ٞ ٕط زض ثط١ب٦ٝ ٧بي ّب٧ف ف٤اٝ٘ ذغط - 11

 (چ٨بضٛ

ٝحس٣زيز قسيس زض اؾشيبز٥ اظ دشب١ؿي٘ نسا ٣ ؾيٞب زض ا٤ٝظـ ٣ اضسَبي ؾالٝز آحبز - 12

ػبٝق٦ ثسٙي٘ ّٞج٤ز قسيس ٢ٝبثـ ٝبٙی ٣ ثال٢ٝبظؿ ث٤زٟ سجٚيل  ضىشبض٧بي ميط ث٨ساقشی ثطذاله 

 ثط١ب٦ٝ د٢ؼٜ 37ث٢س اٙو ٣ ع  ٝبز٥ 

ٍب٤١ٟ ػبٝـ ٢ّشطٗ زذب١يبر ٣ ٣ػ٤ز ٍٚيبٟ )٣ػ٤ز س٢بٍضبر زض اػطاي ٝيبز ٍب١٤١ی-13

 (ؾطا٧بي ض٣ث٦ س٤ؾق٦

ّٞج٤ز قسيس ٝطثی ث٨ساقز زض ٝساضؼ ٣ ٝضبفو قسٟ ثبض ّبضي ّبض٢ّبٟ ثرف - 14

ث٨ساقز 
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: ضقو ٧ٞب٢٧ٖی ثي٠ ثركی ثب ؾبظٝبٟ ا٤ٝظـ دط٣ضـ زض- 15

احساص ٝساضؼ ثس٣ٟ ٙحبػ قسٟ ٤ٝاظي٠ ث٨ساقشی   -  

ديكجطز ا٧ساه ٝساضؼ ٝط٣ع ؾالٝز   - 

آثر٤ضي ٧ب، ؾط٣يؽ ث٨ساقشی، ٢ٝبثـ )ّٜ س٤ػ٨ی ث٦ ٤ٝاظي٠ ث٨ساقز ٝحيغی زض ٝساضؼ- 

 (سبٝي٠ آة 

فسٛ ث٨ط٥ ٢ٝسي ؾبظٝب١ی اظ دشب١ؿي٘ زا١ف ا٤ٝذشٖبٟ زا١كٖب٨٧بي ف٤ٚٛ دعقْی زض - 16

زض ديكجطز  (ثره٤ل ث٨ساقز ٝحيظ ٣ ث٨ساقز حطى٦ اي)زؾشٖب٨٧بي ز٣ٙشی ٣ ذه٤نی

ا٧ساه ١ؾبٛ ؾالٝز  
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 اػتاًیچالؾ ّای  (ب

 کلیات  (1

٣ سطزز٧بي ٕؿشطز٥ ٝطظي ثب ؾ٦ ّك٤ض  ثب ّك٤ض٧بي ّٞشط س٤ؾق٦ يبىش٦اؾشبٟ ٧ٜ ٝطظ ث٤زٟ  -

٣ س٨سيسار ؾالٝشی ٝطزٛ ٢ٝغ٦َ  (فطاً ١رؼ٤اٟ، سطّي٦ ٣)زاضاي ٝكْالر ديچيس٥ ؾالٝشی 

زض اؾشبٟ ٝؿشَط ث٤ز٥ ٣ سطزز ض٣ظا٦١   زضنس دبيٖب٨٧بي ٝطاٍجز ث٨ساقشی ٝطظي20)٣ ّك٤ض

ذط٣ع ض٣ظا٦١ زض حس٣ز - ثب ٣ض٣ز   ٝؿبىط ٣ض٣زي ٣ ث٦ ٧ٞبٟ سقساز ٝؿبىط ذط٣ػی3500

، ٍبچبً ٕؿشطز٥ ( IHR َٝطضار  ذ٤زض٣ اظ دبيب٦١ ٧بي ٝطظي اؾشبٟ ٣ ٙع٣ٛ افٞب2000ٗ

،  (اظ آة ٣ مصا  قي٤ؿ ثيٞبضي٨بي ظئ٤١٤ظ ٣ ثيٞبضي٨بي ٢ٝش٦َٚ )ّبال ٣ زاٛ 

ّٜ ؾ٤ازي ٣ ١بثطاثطي ػ٢ؿيشی زض ؾ٤از آ٤ٝظي،  - 

   ، ٣ ض١٣س ض٣ث٦ ٕؿشطـ آٟ ق٨ط٧ب ١كس٥ دسيس٥ حبقي٦ ١كي٢ی ٢ّشطٗ- 

   (Westernizationمٚج٦ ض٣يْطز )قي٥٤ ظ١سٕی ٝطزٛ- 

افشيبز ٣ ثيْبضي  - 

 (سنصي٦ اي، مصايی، ضىشبضي)س٨سيس ٢٢ّس٥ ؾالٝشی سنييط ٣ ٕؿشطـ ضىشبض٧بي دطذغط- 

ٕطز ٣ - ذكْؿبٙی )اض٣ٝي٦  سنييطار اٍٚيٞی ٣ سبطيط آٟ ثط ؾالٝشی ؾب٢ّبٟ ح٤ظ٥ زضيبچ٦- 

،  (ذكْی زضيبچ٦ اض٣ٝي٦- مجبض

زض اظ ػ٦ٚٞ  )٤ٝانالسی ٣ ٝكْالر زؾشطؾی ث٦ ذسٝبر  نقت اٙقج٤ض ث٤زٟ ضا٨٧بي- 

،  (ٝبزضاٟ ثبضزاضٝطاٍجز 

 ثبىز ٣ سطّيت ػٞقيشی اؾشبٟ ػ٤اٟ ٣ ٝش٤٢ؿ ث٤زٟ- 

ث٨ط٥ ٢ٝسي اظ ؾيؿشٜ زىـ ىبضالة ٝسضٟ زض ق٨ط٧ب ٣ حبقي٦ ق٨ط٧ب / ىَساٟ زؾشطؾی ث٦ - 

اث٨بٛ زض ٝسيطيز ثبظاض ٣ ٝيبزي٠ ز٣اة ق٨طؾشب٨١ب ٣ س٨سيسار ؾالٝشی ٕؿشطز٥ اظ اي٠ - 

عطيٌ  
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 17اظ )ؾ٢شی ث٤زٟ ّكشبضٕب٨٧بي ؾغح اؾشبٟ ٣ ٝكْالر ٕؿشطز٥ ث٨ساقشی اي٠ ٣احس٧ب- 

 ( زضنس ن٢قشی ٝيجبق٢س٣30احس ّكشبضٕب٥ زاٛ

ضقو ػسي زض ١ؾبضر ثط اؾشيبز٥ اظ اىع٣ز١ی ٧ب زض ّكب٣ضظي ٣ زاٝذط٣ضي ٣ ف٤اضو -

 (....ثبٍيٞب١س٥ ؾ٤ٞٛ، ا١شی ثي٤سيِ ٧بي زاٝی ٣)١بٝغ٤ٚة ا٨١ب ثط ؾالٝشی احبز ػبٝق٦

  

  (گؼتشؽ ؿثکِ) هـکالت ػاختاسی ٍ هٌاتع(2

  

ّ٘   زضنس اظ21فٚيطمٜ ّبٝ٘ ث٤زٟ د٤قف قج٦ْ، ث٦ زٙي٘ ٍسٝز ثبالي آٟ زض اؾشبٟ،  -1

ىبٍس ؾبذشٞبٟ ز٣ٙشی ث٤ز٥ (ة.ة،ح.ة، ٛ.خ) ٣احس اضائ٦ ذسٝبر ق٨طي ٣ ض٣ؾشبيی 1273

قبٟ ١ؾبٛ ٣ ٝطزٛ فعيع ض٣ؾشبيی ١ٞی ثبقس زض زض ١ب٢ٝبؾت سطي٠ ىضب٧بي اؾشيؼبضي ٦ّ  ٣

 .ذسٝز ا١ؼبٛ ٝی ٕيطز اضائ٦

  
 1002) زضنس ٣احس٧بي اضائ٦ ذسٝبر ق٨طي ٣ ض٣ؾشبيی ٣اػس ؾبذشٞبٟ ز٣ٙشی 79اظ -2

عی   زضنس ١يبظ ث٦ سقٞيطار ٣ ث٨ج٤ز اؾشب١ساضز ىضبي ىيعيْی زاض١س ٦ّ زض20حساٍ٘  (٣احس 

اي٠ .ػٞقب يِ ٣ ١يٜ ٝيٚيبضز ضيبٗ افشجبض سرهيم ٣ ٧عي٦٢ ٕطزيس٥ اؾزىَظ  ؾبٗ ٕصقش٦ 3

 . زضحبٙی اؾز ٦ّ ٍسٝز ٣ ىطؾ٤زٕی ىضب٧بي ىيعيْی ض٣ظ ث٦ ض٣ظ اىعايف ٝييبثس

٢ٝيِ اظ ق٨طؾشبٟ )ا١يْبُ ٣ سكْي٘ چ٨بض ق٨ط ػسيس چبٙسضاٟ، دٚسقز ٣ ق٤ط- 3 

ثس٣ٟ ىضبي ىيعيْی ثطاي ؾبذشٞب٨١بي ازاضي ( ٢ٝيِ اظ ق٨طؾشبٟ ذ٤ي)٣ چبيذبض٥ (ٝب٤ّ

قج٦ْ ث٨ساقز ٣ زضٝبٟ ٣ ٝطّع ث٨ساقز اي٠ ق٨طؾشب٨١ب 

اضائ٦    ٣ؾبي٘ ٣ سؼ٨يعار ذسٝبسی، سكريهی ١٣ؾبضسی ٣احس٧بي ٝؿشقٞ٘ ث٤زٟ  - 4

  (١ؾبضسی) ٣ؾشبزي( ذسٝبسی)ٝحيغی٢٢ّس٥ 
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 ٧٤ّ17ؿشب١ی ٣ نقت اٙقج٤ض ث٤زٟ ضا٨٧بي ٤ٝانالسی ض٣ؾشبيی زض ثرف افؾٜ -5

ق٨طؾشبٟ سبثق٦ اؾشبٟ ٣ٝكْالر فسيس٥ زض ذسٝبر ضؾب١ی ث٦ ػٞقيز ؾب٠ّ زض ٢ٝبعٌ 

 . (ثره٤ل ٝسيطيز ذسٝبر ث٨ساقشی ٝبزضاٟ ثبضزاض)ٝص٤ّض

 ٝكْالر فسيس٥ ٣ ثط٣ظ چبٙف ػسي زض سبٝي٠ ٣اّؿ٠ ٣احس ٧بي سبثق٦ ثسٙي٘ ٝؿش٨ِٚ - 6

  .ث٤زٟ ذ٤زض٧٣بي ٤ٝػ٤ز حٞ٘ ٣اّؿ٠ ٣ فسٛ ٣ػ٤ز دشب١ؿي٘ ثرف ذه٤نی زض اي٠ ٤ٝضز

ػبيٖعي٢ی  آٝج٤ال١ؽ ٧بي  ٤ٝػ٤ز ىطؾ٤ز٥  زض ٝطاّع ث٨ساقشی /   ضط٣ضر سبٝي٠ -7

زضٝب١ی ٣ سؿ٨يالر ظايٞب١ی احٞسآثبز سْبة، ٢ٙ٤ٍؼی، ثبض٣ً، زيعػسيع، چ٨بضثطع، ظي٥٤، 

٢ٕٖچي٠، اي٤ا٣مٚی 

 ثب (ق٨طؾشبٟ ٣ اؾشبٟ  ) ٝه٤ة ٣احس٧بي ؾشبزي يفسٛ س٢بؾت چبضر سكْيالر -8 

   ؾالٝز ٝب٤ٝضيز ؾبظٝب١ی ٣ قطح ٣ؽبيو ض٣ث٦ ٕؿشطـ ١ؾبٛ

زض   ٕطزيس٥ ٣ ٍسٝز ثبالي ١ؾبٛ قج٦ْ ٢ٝؼط ث٦ ثبظ١كؿشٖی ٕط٥٣ ظيبزي اظ ث٤٨ضظاٟ   -9 

 زاضاي ٝسضُ ّٞشط اظ ؾ٤ٛ ( ١يط700) زضنس اظ ث٤٨ضظاٟ 40 حس٣ز  حبٗ حبضط ١يع

ثسٙي٘   ١ٞی ثبق٢س ٣ ضا٢٧ٞبيی ث٤ز٥ ٦ّ زا١ف ٣ س٤اٟ الظٛ ػ٨ز اييبي ١َف ؾبظٝب١ی ضا زاضا

  . ؾبٗ ٝشَبضی ثبظ١كؿشٖی ديف اظ ٤ٝفس ٝيجبق٢س20ؾبث٦َ ثبالي 

 سيب٣ر زضيبىشی دعقْبٟ ف٤ٞٝی قبم٘ زضثرف ٧بي ٝرشٚو زا١كٖب٥ ف٤ٚٛ دعقْی - 10 

 (دعقِ ذب٤١از٥)ض٣ؾشبيی  (اٙو

 ( ٝطاّع ث٨ساقشی زضٝب١ی)ق٨طي  (ة

 ا٣ضغا١ؽ ٣ زضٝب١ٖب٥ ثيٞبضؾشب٨١ب (ع

 ٝسيطيز قج٦ْ، ٝطّع ث٨ساقز ٣ ثيٞبضؾشبٟ  (ز

 دعقْبٟ ؾشبزي  (٥

 ٢ٝؼط ث٦ فسٛ سٞبي٘ دعقْبٟ ػ٨ز  ذب٤١از٥ٝشيب٣ر ث٤زٟ ١ؾبٛ دطزاذز ث٦ دعقْبٟ  -11

 زضنس ّٞج٤ز 40ثب ثط١ب٦ٝ دعقِ ذب٤١از٥ ض٣ؾشبيی قس٥ ٣ زض حبٗ حبضط حساٍ٘  ٧ْٞبضي
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زاضز ٦ّ ٢ٝؼط ث٦ ١بضضبيشی ٝطزٛ، ديٖيطي٨بي چبٙف ثطا١ٖيع ٝسيطاٟ ق٨طؾشبٟ  دعقِ ٣ػ٤ز

 20)٣ افٞبٗ ّؿ٤ضار ثي٦ٞ اي ٝضبفو  ( ٝؼٚؽ ىطٝب١ساضاٟ ٣ ١ٞبي٢سٕبٟ ٝحشطٛ اظ ػ٦ٚٞ )

 .ٝيٖطزز (زضنس

 زضنس دعقْبٟ زاضاي دؿز ؾبظٝب١ی  زض ٝحٚی ميط اظ دؿز 50ثْبضٕيطي حس٣ز -  12

 انٚی فٚيطمٜ ّٞج٤ز قسيس دعقِ زض ١ؾبٛ قج٦ْ

ىَساٟ ىيسثِ ) فسٛ اػطاي ١ؾبٛ اضػبؿ ٣ ؾغح ث٢سي ذسٝبر زض ؾغح ز٣ٛ ٣ ثبالسط- 13 

 (ؾغح ز٣ ث٦ يِ ٣ ؾطزضٕٞی ٕط٥٣ ػٞقيشی ٧سه ٣ اضائ٦ ٢٢ّسٕبٟ ذسٝز

سجسي٘ ١َبط ض٣ؾشبيی ث٦ ق٨طي ٣ ٝكْالر اضائ٦ ذسٝبر /٨ٝبػطر اظ ض٣ؾشب ث٦ ق٨ط- 14

 ؾغح ا٣ٗ

  حبقي٦ ١كي٢ی ٣ ٕؿشطـ ض٣ظاىع٣ٟ آٟ ٣ ٝحس٣زيز زؾشطؾی ث٦ ذسٝبر - 15

 قبذم فساٙز 52) ضقو ؾبذشبضي زض سبٝي٠ ٝقيبض قبذم ٧بي فساٙز زض ؾالٝز- 16

  (زض ؾالٝز ٝه٤ة ٧يئز ٣ظيطاٟ

ىَساٟ اعالفبر ٤ٝضز ١يبظ زض ٤ٝضز ١بثطاثطي زض ديبٝس ٧بي ؾالٝشی، زؾشطؾی ٧ب ٣ ث٨ط٥ - 17

٢ٝسي ٧ب  

 )(ٝكْالر ىطإيط ػبثؼبيی ١يط٣ي ّبض ٣ ٝحط٣ٝيز ٝضبفو ق٨طؾشب٨١بي ٤ّچِ- 18

اقشنبٗ ا١حهبضي ؾطايساضاٟ ٝطاّع ث٨ساقشی زضٝب١ی ض٣ؾشبيی ث٦ اٝط ٨ٖ١جب١ی ٣ - 19

ٝكْالر ٝجشال ث٦ آٟ زض ٝسيطيز ىضبي ٝطاّع ٝص٤ّض 

                                                 
 دؿز ؾبظٝب١ی ث٦ دعقْبٟ سرهيم ٣ ٝبثَی ثال سهسي 226 ضزيو دعقِ ف٤ٞٝی ٣احس ٧بي ٝحيغی،  403اظ ٝؼ٤ٞؿ  

 دعقِ زضٝكبمٚی ميط اظ دؿز ؾبظٝب١ی ٣ ثب اثالك ا١كبيی ثْبضٕيطي قس٥ 105اظ سقساز دؿز ٧بي زاضاي ٝشهسي . ٝيجبق٢س

ا١س ٦ّ زض ٝكبم٘ ٝسيطيشی، دعقْب١ی ٦ّ ازا٦ٝ سحهي٘ زاز٥ يب زض حبٗ سحهي٘ ز٣ض٥ سرههی ٝيجبق٢س ٣ ؾبيط دعقْبٟ زض 

 .ٝكبم٘ زيٖطي زض ؾغح اؾشبٟ ٝكن٤ٗ ذسٝز ٝيجبق٢س
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اث٨بٛ ػسي زض ١ح٥٤ سِٞٚ ظٝي٨٢بي ثب ّبضثطي ث٨ساقشی ثطاؾبؼ ؾبذشبض ٕؿشطـ - 20

قج٦ْ ثسٙي٘ ٝحس٣زيز ٢ٝبثـ  

 سقسز ٢ٝبثـ زض سقيي٠ ضطيت ٝحط٣ٝيز اؾشبٟ ٣ اث٨بٛ زض سرهيم ٢ٝبثـ ٝبٙی ٤ٝضز ١يبظ - 21

ّبضايی ١ؾبٛ طجز ٣ اططثركی زض ٣احس ٧بي )  طجز ٝطٓ اؾشب١ٟؾبٛچبٙف ٧بي - 22

 (نس٣ض ٤ٕا٧ی ى٤ر

 ٝكْالر ى٢ی ٣ اػطايی ثط١ب٦ٝ دعقِ ذب٤١از٥ ٣ ثي٦ٞ ض٣ؾشبيی زض ؾغح اؾشبٟ- 23

 

 

   چالؾ ّای تشًاهِ ای گشٍّْای کاسؿٌاػی 

 

 ػالهت خاًَادُ،جوعیت ٍ هذاسع

 ضقو ػسي زض اٍساٛ ثط١ب٦ٝ اي ثطاي ّب٧ف ٤ٝاضز ٝطٓ ٝبزضاٟ ثبضزاض ٣ ٤ّزّبٟ- 1

ّٞج٤ز ١يط٣ زض ٝطاّع ث٨ساقشی زضٝب١ی ػ٨ز اػطاي ثط١ب٦ٝ ٧بي ؾالٝز ٤١ػ٤ا١بٟ، - 2

  ػ٤ا١بٟ ٣ ٝساضؼ

 سقبٝ٘ ٢ٝبؾت ثب ٣ظاضر آ٤ٝظـ ٣ دط٣ضـ زض ضقو ؾبذشبضي زض ايؼبز ٣ ٕؿشطـ- 3

 ٝساضؼ ٝط٣ع ؾالٝز  ٧بي ث٨ساقشی اظ ػ٦ٚٞ اػطاي ثط١ب٦ٝ

 ذب٤١از٥  ثبض٣ضي ٣ ثط١ب٦ٝ ٧بي ؾالٝز  ّٞج٤ز افشجبضار سرهيم يبىش٦ زض- 4

ػالهت هحیظ ٍ کاس 

زضنس 18)اؾشبٟ دبيي٠ ث٤زٟ قبذم س٤اٙز ث٨ساقشی زض ثطذی ٢ٝبعٌ ض٣ؾشبيی ٣ ٝحط٣ٛ-1

(  زؾشطؾی  ىبٍس اؾشبٟ ض٣ؾشبيی٧بي ذب٤١اض 

                                                 
 ثب حض٤ض ١ٞبي٢سٕبٟ دعقْبٟ ذب٤١از٥ ؾطاؾط اؾشبٟ سكْي٘ ٕطزيس ٝكْالر 20/11/1392زض ػٚؿ٦ اي ٦ّ زض ٤ٝضذ٦  

اػطايی ٣ ى٢ی ثط١ب٦ٝ ث٦ سيهي٘ ٤ٝضز ثحض ٣ ثطضؾی ٍطاض ٕطىز ٦ّ ا٧ٜ ٝح٤ض٧بي ٤ٝضز ثحض زض ثرف ضٞي٦ٞ ٧ٞي٠ 

 .ٝؼ٤ٞف٦ زضع ٕطزيس٥ اؾز
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سحز د٤قف ١ج٤زٟ ثطذی ٢ٝبعٌ ض٣ؾشبيی اظ ١ؾط ذسٝبر آة قطة  - 2

 فسٛ اْٝبٟ ػصة ٢ٝبثـ اؾشب١ی ػ٨ز ث٨ج٤ز قبذم ٧بي ث٨ؿبظي ٢ٝبعٌ ض٣ؾشبيی- 3

آ٣ضي  فسٛ اٙعاٛ ّبضىطٝبيبٟ ث٦ ث٨ؿبظي ٝحيظ ّبض ثقس اظ احطاظ قطايظ ؾرز ٣ ظيبٟ- 4

 اػشٞبفی  ٍب٤١ٟ سبٝي76٠ثطذی ٝكبم٘ فٚيطمٜ ٣ػ٤ز ٤ٝاز ٍب١٤١ی زض آيي٠ ١ب٦ٝ سجهط٥ ٝبز٥ 

اؾشقالٛ ث٨ساقشی   ث٦ نبحجبٟ ن٢بيـ ثس٣ٟ افغبي ٤ٝاىَز ان٤ٙی ٣ دط٣ا٦١ ث٨ط٥ ثطزاضي - 5

  ٍب٤١ٟ سبٝي٠ اػشٞبفی76 ايي٠ ١ب٦ٝ سجهط٥ ٝبز٥ ٣3ىٌ ٝبز٥ 

 ىَساٟ ١ؾبٛ ٝطاٍجز ثيٞبضي٨بي قنٚی زض ؾيؿشٜ قج٦ْ - 6

 ٝكْالر ١ؾبضر ث٨ساقشی ثط ٝطاّع س٨ي٦ ٣ س٤ظيـ ٤ٝاز مصايی ٣ اٝب٠ّ ف٤ٞٝی- 7

سقعيطار   ثسٙي٘ اضػبؿ دط١٣س٥ ٧ب ث13٦سغ٤ي٘ ىطآي٢س ضؾيسٕی ث٦ ػطايٜ ٝك٤ٞٗ ٝبز٥ - 8

 نبزض٥ ح٤ْٝشی ٣ فسٛ سبطيط ثبظزاض١سٕی ٝح٤ْٝيز ٧بي

  (اظٝبيكٖب٨٧ب/ ٝغت ٧ب)ٝكْالر زىـ ث٨ساقشی دؿٞب١س ٧بي ٣يػ٥- 9

س٨سيس ٢ٝبثـ آة قطة ق٨طي ٣ ض٣ؾشبيی ثسٙي٘ فسٛ سقيي٠ ٣ سحسيس حس٣ز س٤ؾظ - 10

قطّز ٧بي اة ٣ ىبضالة 

ٝكْ٘ آثساضاٟ )ؾ٢شی ث٤زٟ ٣ ضقو زض ١ؾبضر ثطٝسيطيز ٢ٝبثـ آة قطة ض٣ؾشبيی- 11

 (ض٣ؾشبيی

 هذیشیت تیواسیْای ٍاگیش

  (IHR)ّٞج٤ز ٢ٝبثـ ٝبٙی زض اػطاي ث٨ي٦٢ َٝطضار ث٨ساقشی ثي٠ اٙٞٚٚی- 1

 ثطاي  ٝؿئ٤ٗ زض دبيب٦١ ٧بي ٝطظي  ثي٠ زؾشٖب٥ ٧بي  ١بّبىی زض ؾغح ٝٚی ٧ٞب٢٧ٖی- 2 

    IHR  اػطاي ث٨ي٦٢

  ٝطظي ػبيٖب٥ ١ب ٢ٝبؾت دبيٖب٥ ٧بي ٝطاٍجز ث٨ساقشی ٝطظي زض سقسازي اظ دبيب٦١ ٧بي- 3

 اؾشبٟ  اسب٨ٍبي ايع٦ٙ٣ س٢يؿی ثب ىكبض ٢ٝيی زض ثيٞبضؾشب٨١بي ٢ٝشرت فسٛ سْٞي٘ سؼ٨يع- 4

 ثسٙي٘ ّٞج٤ز ٢ٝبثـ ٝبٙی  



 52 

  ظٝي٦٢ ٧بي ٧ْٞبضي ثيٞبضؾشب١ی ثب ١ؾبٛ ٝطاٍجز ثيٞبضي٨بضقو - 5

 HIV ٣ػ٤ز ٤ٝاظي ّبضي زض ذسٝبر ٝكب٣ض٥ اي - 6

ضقو ذسٝبر ٝطاٍجشی ثيٞبضي٨بي ٧سه ثقٚز ّٞج٤ز ١يط٣ي ا١ؿب١ی  - 7

فسٛ زؾشطؾی ث٦ اظٝبيكٖب٥ ٝطػـ ث٨ساقشی ٣ اضؾبٗ ٦١٤ٞ١ ٧ب ث٦ س٨طاٟ،سجطيع ٣ ؾ٢٢سع - 8

 هذیشیت تیواسیْای غیشٍاگیش 

 زض ؾغح ؾ٤ٛ ٣)فسٛ ٝكبضّز ؾبظٝب٨١بي ثي٦ٞ ٕط زض ثط١ب٦ٝ ٧بي ّب٧ف ف٤اٝ٘ ذغط - 1

  (چ٨بضٛ

 34اىز ضسج٦ اؾشبٟ زض ح٤ظ٥ طجز ؾطعب٨١ب ث٦ ضسج٦ - 2

  ّٞج٤ز دعقِ ٣ّبضق٢بؼ قبم٘ زض ٣احس٧بي ٝكب٣ض٥ ٣يػ٥ غ١شيِ ٣چ٢سديك٦ ث٤زٟ- 3

 دطؾ٢٘

ٕؿشطـ ض٣ظاىع٣ٟ ف٤اٝ٘ ذغط ثيٞبضي٨بي ميط٣إيط اظ ػ٦ٚٞ زذب١يبر، فبزار مصايی ٣ - 4

سنصي٦ اي ١ب٢ٝبؾت 

ضقو ث٨ط٥ ٢ٝسي اظ ١شبيغ ٝغبٙقبر ٝٚی ٣ اؾشب١ی ػ٨ز عطاحی ٝساذالر - 5

ی، اجتواعی ٍ اعتیاد ػالهت سٍاى 

 زضنس سرز 10ٍب٤١ٟ )فسٛ سرهيم سرز ض٣ا١ذعقْی زض ثيٞبضؾشب٨١بي ف٤ٞٝی- 1

  (ثيٞبضؾشب٨١بي ف٤ٞٝی

  زض ؾغح ػبٝق٦  فسٛ اضائ٦ ذسٝبر دؽ اظ سطذيم اظ ثيٞبضؾشبٟ ٧بي ض٣ا١ذعقْی- 2 

 ؾبظٝب٨١ب ٤ٝاظي ّبضي ٣ اػطاي ٧ٞعٝبٟ ثطذی اظ ثط١ب٦ٝ ٧بي ث٨ساقز ض٣اٟ زض ؾبيط - 3

( آ٤ٝظـ ٣ دط٣ضـ- ث٨عيؿشی ) 

اث٨بٛ زض ىطاي٢س ٝسيطيز ٣ ١ؾبضر ثط ٣احس٧بي اضائ٦ ذسٝبر ٝكب٣ض٥ اي ثرف ز٣ٙشی ٣ - 4

ذه٤نی 
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 ثركی زض اػطاي ٨ٝبضر ا٤ٝظي ٧بي ٟضقو ػسي زض ٧ْٞبضي ٣ ٝكبضّز ثی- 4

 اػشٞبفی 

 ػالهتتْذاؿت ٍ استقای آهَصؽ  

ىَساٟ ثط١ب٦ٝ ػبٝـ، ٝس٣ٟ ٣ ازمبٛ يبىش٦ ثطاي آ٤ٝظـ ٣ إٓب٥ ؾبظي ٕط٨٧٣بي ٧سه - 1

 ثط١ب٦ٝ اي

 آحبز ٝحس٣زيز قسيس زض اؾشيبز٥ اظ دشب١ؿي٘ نسا ٣ ؾيٞب زض ا٤ٝظـ ٣ اضسَبي ؾالٝز - 2

 ثط ث٨ساقشی  ػبٝق٦ ثسٙي٘ ّٞج٤ز قسيس ٢ٝبثـ ٝبٙی ٣ ثال٢ٝبظؿ ث٤زٟ سجٚيل ضىشبض٧بي ميط

  ثط١ب٦ٝ د٢ؼ37ٜ ٝبز٥   ث٢س اٙو ٣ ع ذاله

 ّٞج٤ز ٢ٝبثـ ٝبٙی - 3 

   اضسجبعی آ٤ٝظقی ثطاي ػبٝق٦ٝش٢بؾتفسٛ اؾشيبز٥ اظ قي٥٤ ٧بي - 4

ؾطا٧بي ؾالٝز فسٛ ٣ػ٤ز ىط٢٧ٔ - 5 

 

 تْذاؿت دّاى دًذاى

ضقو ػسي زض ٝيعاٟ ىقبٙيز ز١سا١ذعقْبٟ قبم٘ زض ١ؾبٛ قج٦ْ - 1

زض ؾب٨ٙبي اذيط اىز ضسج٦ اؾشبٟ زض ح٤ظ٥ ث٨ساقز ز٧بٟ ٣ ز١ساٟ - 2

                                                 
زض حبٗ حبضط ض٣يْطز ّٚی ٕط٥٣ آ٤ٝظـ ث٨ساقز ٣ اضسَبي ؾالٝز زض زا١كٖب٨٧بي ف٤ٚٛ دعقْی ٝشْی ث٦ قي٥٤ ٧بي  

ؾ٢شی ثب ّٞشطي٠ ث٨ط٥ ٣ضي ٝيجبقس ٦ّ ان٤ال ٝيجبيؿز ػ٨ز ٧ٜ اىعايی ّبضايی ثب ٝكبضّز ثي٠ ثركی ٣ ف٤ٞٛ ٝطزٛ ث٦ 

ؽطىيز ؾبظي اػشٞبفی ٣ اضسَبي ؾالٝز ٣ اؾشطاسػي ٧بي ؾالٝز زض ٦ٞ٧ ؾيبؾش٨ب ٣ ايؼبز ٣ س٤َيز زيسٕب٨٧بي ٝكشطُ 

 .زض ذه٤ل ؾالٝز ف٤ٞٝی ا٧شٞبٛ ٣ضظز ٣ اٙجش٦  اضاز٥ اي ى٤ً اٙقبز٥ ضا عٚت ٝي٢ٞبيس

ا١شؾبض ٝيطىز ثط١ب٦ٝ ٧بي ث٨ساقز ز٧بٟ ٣ ز١ساٟ ثب حض٤ض ث٨ساقز ّبضاٟ ز٧بٟ ز١ساٟ ٦ّ ز٣ض٥ سحهيالر سْٞيٚی  

ز١سا١ذعقْی ضا عی ّطز٥ ا١س ث٨ج٤زي ٍبث٘ ٝالحؾ٦ اي ديسا ٢ّس ٦ّ ٝشبؾيب٦١ زض اّظط ظٝي٦٢ ٧بي ىقبٙيشی ا٧ساه سقيي٠ قس٥ 

فٚيطمٜ . ٝحٌَ ١كس٥ ا١س ٣ سٞبي٘ قسيس ز١سا١ذعقْبٟ ث٦ ذط٣ع اظ ١ؾبٛ قج٦ْ اي٠ فسٛ س٤ىيٌ ضا ٝضبفو ؾبذش٦ اؾز

ضط٣ضر ثْبضٕيطي س٨ٞيسار  اػشٞبفی ٣ ؾبظٝب١ی ػ٨ز ث٨ط٥ ٢ٝسي اظ دشب١ؿي٘ اي٠ ٧ْٞبضاٟ زض ١ؾبٛ قج٦ْ ديف ثي٢ی 

  .ٝيٖطزز ثب ىقبٙيز ٧بي ثط١ب٦ٝ اي زضزؾز اٍساٛ اي٠ ٝكْ٘ زض ؾب٨ٙبي آسی سب حسي ّب٧ف يبثس
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ساّکاسّای پیـٌْادی دس ػغح هلی 
 ثبظسقطيو س٤ٙيز ١ؾبٛ ؾالٝز زض فطن٦ ف٤ٞٝی ز٣ٙز ٣ ١ؾبٛ ثط١ب٦ٝ ضيعي ّك٤ض ٣- 1

 ضط٣ضر سط٣يغ ض٣يْطز ٦ٞ٧ ز٣ٙز ثطاي ضؾيسٟ ث٦ ؾالٝز زض ٦ٞ٧ ؾيبؾش٨ب

  عطاحی ٣ افٞبٗ ١ؾبضر ٧بي ٤٧ق٢ٞس ٣ ؾ٢ؼف ٧بي ز٣ض٥ اي -2 

 زا١كٖب٧ی،  ازمبٛ ثط١ب٦ٝ ٧بي اػطايی ١ؾبٛ ؾالٝز زض ٤ّضي٤ٙ٤ْٛ آ٤ٝظقی ضقش٦ ٧بي -3 

 ١ؾبٛ  ٧ٞؿبٟ ؾبظي ١ؾبٛ آ٤ٝظقی ٣ سطثيز ١يط٣ي ا١ؿب١ی ٝشرهم ٝش٢بؾت ثب ١يبظ ٧بي

  ؾالٝز

 اٙعاٛ ؾبظٝب١ی زض ١ح٥٤ ثْبضٕيطي ّبضق٢بؾبٟ ؾشبزي، اٍساٛ ٧سى٢ٞس ػ٨ز اضسَبي -4 

  ٣ ىيسثِ ٧بي ٝؿشٞط ، زا١ف ١ؾطي ٣ ث٨ج٤ز ١ٖطـ ٣ دبيف فْٞٚطز ىطاي٢سي ّبضق٢بؾبٟ

  ٝسا٣ٛ ٨ٝبضر ٧بي حطى٦ اي س٤ؾق٦

 ، ثطضؾی اْٝبٟ.......سؼسيس ١ؾط ٣ انالح ى٤ضي ١ؾبٛ دطزاذز دعقِ ذب٤١از٥ يب  -5 

  ثط١ب٦ٝ د٢ؼٜ ٝكبث٦ ثب حٞبيز ٧بي ٝس٣ٟ اظ ٝشرههي٠ ثبٙي٢ی36 ٝبز٥ اٙواؾشيبز٥ اظ ث٢س 

 َٝبٛ ٝحشطٛ ٣ظاضر ٣ٍز سحز ف٤٢اٟ 11/8/1389 ٤ٝضذ٦ ٣305244ىٌ ١ب٦ٝ قٞبض٥ 

  دطزاذز ٣يػ٥ ٝشرههي٠ زض ٢ٝبعٌ ٝحط٣ٛ ث٦ ٢ٝؾ٤ض اضسَبي ذسٝبر زؾش٤ضاٙقٞ٘

ؾغ٤ح  ا١ؼبٛ دبيف ٣ اضظقيبثی ٝس٣ٟ، ثط١ب٦ٝ ضيعي دبيف ٣ اضظقيبثی ثط٣ٟ ؾبظٝب١ی-8 

  ٤ٝضزيسك٤يٌ دبيف ٧بيقْ٘ ٕيطي ٣ ٝٚی، اؾشب١ی ٣ ٝحيغی، 

 ، ث٤ٝی ّطزٟ (EBP)قْ٘ ٕيطي ثط١ب٦ٝ ٧بي اػطايی ثطاؾبؼ ق٤ا٧س ٝحيغی -9

 ٧بي اػطايی، ا٧شٞبٛ ث٦ ازمبٛ زض ىطآي٢س اػطاي ثط١ب٦ٝ  ثط١ب٦ٝ

 ، ثطضؾی ىطاي٢س نس٣ض ٝؼ٤ظ  (HMIS)س٤َيز ١ؾبٛ اعالفبر ٝسيطيز ؾالٝز -10 

، اٙعاٛ ث٦ ا١شكبض ١شبيغ ٝغبٙقبر ثطاؾبؼ ثط١ب٦ٝ ظٝبٟ ث٢سي ،ػٞـ  HIS اعالفبر ١ؾبٛ ٧بي

٧سى٢ٞس ٣ ٝس٣ٟ زاز٥ ٧بي آٝبضي ٝٚی اظ ٝطاػـ شيطثظ ٣ اضؾبٗ ث٦ ح٤ظ٥ ٧بي  آ٣ضي

 (دبيٖب٥ زاز٥ اي)ث٨ساقز، ضا٥ ا١ساظي ؾبٝب٦١ اعالفبر اْٙشط١٣يِ ؾالٝز ٝقب١٣ز
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ث٨ج٤ز ١ؾبٛ دطزاذز دعقْبٟ قبم٘ زض ثط١ب٦ٝ دعقِ ذب٤١از٥ ض٣ؾشبيی -11

ديٖيطي سرهيم ٢ٝبثـ ٝبٙی الظٛ ػ٨ز اضسَبي قبذم ٧بي د٤قكی ٣ّييی -12

سؼسيس ١ؾط زض ؾبذشبض ّٚی ٣ ٝيبز س٤اى٢َب٦ٝ ٧بي ٝكشطُ ىيٞبثي٠ ١ؾبٛ ؾالٝز ٣ - 13

ؾبظٝب٨١بي ثي٦ٞ ٕط زض ثط١ب٦ٝ دعقِ ذب٤١از٥ ٣ ثي٦ٞ ض٣ؾشبيی ٣ ثطضؾی سقٞيٜ آٟ ث٦ ٢ٝبعٌ 

ّب٧ف )ق٨طي زض ّٞشطي٠ ظٝبٟ ٠ْٞٝ ٕبٝی اؾبؾی زض ضاؾشبي انالح ١ؾبٛ ؾالٝز

OOPذ٤ا٧س ث٤ز (... ، ّب٧ف ١يبظ٧بي اَٙبيی، ث٨ج٤ز قبذم ٧بي فساٙز زض ؾالٝز ٣  .
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چْاسچَب اصلی  هذیشیت  تاهیي، حفظ ٍ استقای ػالهت جوعیت  تحت پَؿؾ اػتاى  

  (EBP) ٝجش٢ی ثط اؾ٢بز ٝٚی ٣ ق٤ا٧س ٝحيغیثط١ب٦ٝ ضيعي ٣ ؾبظٝب١س٧ی- 1

سبٝي٠ ٢ٝبثـ ٤ٝضز ١يبظ ٣احس ٧بي سبثق٦         -  2

اضائ٦ ذسٝبر ثب د٤قف ّبٝ٘ ػٞقيشی ٣ ثب ّيييز  -  3

١ؾبضر ٣ ٢ّشطٗ ىطآي٢س ٧بي ٝسيطيشی، ّبضق٢بؾی ٣ ذسٝبسی - 4

 اؾشب١ی –ٝكبضّز ىقبٗ ٣ ٤ٝطط زض دط٣غ٥ ٧بي ٝٚی - 5

ػٚت ٝكبضّز ٣ ٧ْٞبضي ؾبيط ؾبظٝب٨١ب - 6

ث٨ج٤ز ث٨ط٥ ٢ٝسي اظ ى٠ ا٣ضي٨بي ٤١ي٠ اضسجبعی  - 7

 

 اػتشاتظی ّای  ػاصهاًی  حَصُ هعاًٍت اهَس تْذاؿتی
 

 اؾشب١ی ٤ٝضز سق٨س-سس٣ي٠ اؾ٢بز ٝٚی •

 ؾ٢س س٤ؾق٦ ؾالٝز اؾشبٟ،سس٣ي٠ - 

  ؾ٢س سنصي٦ ٣ ا٢ٝيز مصايی- 

  ؾ٢س ؾالٝز ض٣اٟ- 

ٕؿشطـ ٣ ث٨ج٤ز ّيييز ثط١ب٦ٝ ٧بي مطثبٖٙطي ٤١ظازي،٤ّزّی، ظ١بٟ، ٝيب١ؿبالٟ  •

 ٣ ؾب٢ٞٙساٟ

 ث٨ج٤ز ٣ اضسَبي ٝسيطيز ٝجش٢ی ثط ق٤ا٧س  •
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ٝسيطيز ث٨ج٤ز اؾشيبز٥ اظ ١يط٣ي ا١ؿب١ی ّبضآٝس زض ثس٦١ ّبضق٢بؾی ٣ ٝسيطيشی  •

 ١ؾبٛ ؾالٝز

احيب، اؾشٞطاض ٣ س٤َيز ١َف ١ؾبضسی ح٤ظ٥ ث٨ساقز ثطىطآي٢س ٧بي ّبضي ثي٠  •

 ثركی

 سقٞيٌ ١ؾبٛ اعالفبر ّبضثطزي ث٨ساقشی  •

 ايؼبز دبيٖب٥ زاز٥ اْٙشط١٣يِ  ١ؾبٛ اضائ٦ ذسٝبر ؾغح ا٣ٗ  •

ضاؾشبي ا٧ساه  ثي٠ اٙٞٚٚی زض٣ ا٧٤ٖٙبي ثبضظ ق٢بؾبيی ٣ ث٨ط٥ ٢ٝسي اظ اْٝب١بر  •

 ؾبظٝب١ی 

 ثط١ب٦ٝ ضيعي اؾشيبز٥ ث٨ي٦٢ اظ دشب١ؿي٘ ٧بي زا١كٖب٥ زض ضاؾشبي ا٧ساه ثط١ب٦ٝ اي •

                                                 
. ٝشبؾيب٦١ اظ دشب١ؿي٘ ١يط٣ي ا١ؿب١ی ح٤ظ٥ ؾالٝز ثطاي ديكجطز ا٧ساه ث٨ساقشی ثر٤ثی ٣ ث٦ زضؾشی اؾشيبز٥ ١ٞيك٤ز 

ثركی اظ اي٠ ١بضؾبيی ث٦ ١بّبضاٝسي زض ثْبضٕيطي ١يط٣ي ا١ؿب١ی، فسٛ س٢بؾت ؾبذشبض ثب فْٞٚطز، ٝكْالر ٝسيطيشی، 

ضقو ٝيطط زض س٤ا٢ٞ١س ؾبظي ثس٦١ ّبضق٢بؾی ٝطسجظ اؾز ٦ّ ٢ٝؼط ث٦ اىعايف قْبه ثي٠ س٤اٟ ثب٥٤َٙ ٤ٝضز ا١شؾبض ثب 

فْٞٚطز ٣اٍقی ىقٚی قس٥ اؾز ٦ّ ١شبيغ ٝغ٤ٚة زض ثطذی ح٤ظ٥ ٧ب حبن٘ ١ٖطزيس٥ ٣ سالـ ّبىی ١يع زض ث٨ج٤ز فْٞٚطز 

ثسي٨ی اؾز ١شيؼ٦ اي٠ ١بضؾبيی ٝيش٤ا١س زض ٝيعاٟ زؾشطؾی، ث٨ط٥ ٢ٝسي، زضز ٣ ض١غ، ١بس٤ا١ی ٣ ٝق٤ٚٙيز، . ٝك٤٨ز ١كس٥ اؾز

ذب٤١ازٕی ٣ اػشٞبفی، سكسيس ىَط ٣ ٨١بيشب ٝطٓ ظ٣زضؼ ذ٤ز ١ٞبيی ٢ّس ٦ّ ّٞشط ٧ٜ ٤ٝضز س٤ػ٦ -سضييـ ح٤ًَ ىطزي

 .ٍطاض ٝيٖيطز

 ٦ّ زض حبٗ حبضط ٝحس٣ز ث٦ ٕطزآ٣ضي زاز٥ ٧بي دبي٦ اؾز ث٦ ١َكی (HIS)ثبيؿشی ١َف ىقٚی ١ؾبٛ اعالفبر ؾالٝز 

ىطاسط ثب ؾبذشبض ى٢ی ٣ چ٨بضچ٤ة ؾبظٝب١ی ٝقي٠ ٕؿشطـ يبثس ٣ ض٠ٞ سقطيو قبذم ٧ب ٣ اؾشب١ساضز ٧بي ٢ٝغجٌ ثب ١ؾبٛ 

 .ثي٠ اٙٞٚ٘ ثش٤ا١س ّبضايی ٣ اطط ثركی ثط١ب٦ٝ ٧ب ثؿ٢ؼس، ىيسثِ ثس٧س ٣ انالح ١ٞبيس
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 فطض٦ث٨ط٥ ٢ٝسي اظ دشب١ؿي٘ ٧بي ثي٠ اٙٞٚٚی زا١كٖب٥ ثب ؽطىيز ؾبظي ؾبظٝب١ی ٣  •

 ث٨ساقشی ث٦ ّك٤ض٧بي ٧ٞؿبي٦  (اػطايی، آ٤ٝظقی، دػ٧٣كی)ذسٝبر 

 س٤َيز حض٤ض ١ؾبٛ ث٨ساقشی زض فطن٦ ٧بي ف٤ٞٝی ٣ ػٚت ٝكبضّز آحبز •

  ٣ ٕط٨٧٣بي اػشٞبفیػبٝق٦

حٞبيز عٚجی ٣ىقبٗ ؾبظي ٣ ػٚت ٝكبضّز شي٢يقبٟ ؾبظٝب١ی زض ٍبٙت  •

 ّبضٕط٨٧٣ب، ّٞيش٦ ٧ب ٣ ق٤ضا٧بي ثي٠ ثركی

سط٣يغ ٣ حٞبيز اظ ايس٥ ٧ب ٣ ىقبٙيز ٧بي ٤١ ٣ ٝجشْطا٦١ زض ضاؾشبي ا٧ساه  •

  ث٨ساقشی

س٤ا٢ٞ١س ؾبظي ٣ اضسَبي زا١ف ١ؾطي ٣ ٨ٝبضسی ثس٦١ ٝسيطيشی،ّبضق٢بؾی ٣  •

 ذسٝبسی ١ؾبٛ ث٨ساقشی

ثط١ب٦ٝ ضيعي اؾشيبز٥ ث٨ي٦٢ اظ ى٢ب٣ضي٨بي ٤١ي٠ اعالفبسی ٣ اضسجبعی زض ث٨ج٤ز  •

 ٝطاٍجش٨بي ث٨ساقشی 

 

                                                 
ّؿت اٝبزٕی ثطاي دصيطـ ٝؿئ٤ٙيز ٣ اييبي ١َف ػسيس ٣ ّبٝ٘ ايؼبة ٝي٢ٞبيس زا١ف، ٨ٝبضر ٣ س٤ا١بيی ٧بي  

ث٤٨ضظاٟ، ّبضزاٟ ٧ب ٣ ّبضق٢بؾبٟ، دعقْبٟ ذب٤١از٥، ٝسيطيز ١ؾبٛ ؾالٝز ق٨طؾشبٟ  ٣ اؾشبٟ ٣ ّبضق٢بؾبٟ 

 .ثب ثطٕعاضي ز٣ض٥ ٧ب ٣ اضز٧٣بي ا٤ٝظقی ٣ ثبظا٤ٝظي اضسَبء يبثس (ق٨طؾشبٟ ٣ اؾشبٟ)ؾشبزي
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احيب، ثطٍطاضي ٣ س٤َيز  ىطآي٢س ٧بي ثط١ب٦ٝ اي اظ ػ٦ٚٞ ١ؾبٛ دبيف ٣ اضظقيبثی  •

 ؾغح ث٦ ؾغح ١ؾبٛ قج٦ْ ٣ ديٖيطي ٤ٝطط

 سهٞيٜ –ذسٝبسی - سجيي٠ ٣ س٤٢يط ١َف ٧ب ٣ ػبيٖب٥ ٧بي ؾبظٝب١ی زض ١ؾبٛ ازاضي •

 ٕيطي اؾشبٟ 

ساّکاسّای کَتاُ  هذت  

 

گؼتشؽ ؿثکِ 
  ؾبذشٞبٟ ثطاي ٣احس٧بي اضائ٦ ذسٝبر ق٨طي 271 افشجبض الظٛ ػ٨ز احساص  سبٝي٠ -1

  :ض٣ؾشبيی ث٦ قطح ػس٣ٗ ظيط ٣

  ذب٦١ ث٨ساقز (اٙو 

 ٣احس  140: سقساز ٤ٝضز ١يبظ  

  ٝيٚي٤ٟ ضيب1500ٗ: ٧عي٦٢ ٧ط ٣احس   

  ٝيٚيبضز ضيب210ٗ: ٧عي٦٢ ّ٘   

 
 ض٣ؾشبيی/ ٝطّع ث٨ساقشی زضٝب١ی ق٨طي (ة

  ٣احس89:سقساز ٤ٝضز ١يبظ

                                                 
اي٠ اٝط ٢ٝؼط ث٦ سجسي٘ ػطيبٟ يِ ؾ٤ي٦ اعالفبر ث٦ يِ ػطيبٟ ىقبٗ ٣ د٤يبي ز٣ عطى٦ قس٥ ٣ ث٦ ث٨ج٤ز فْٞٚطز ٝؿشٞط  

 .ؾغ٤ح ٝرشٚو ؾبظٝبٟ ِّٞ ذ٤ا٧س ّطز
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  ٝيٚي٤ٟ ضيب5000ٗ: ٧عي٦٢ ٧ط ٣احس

  ٝيٚيبضز ضيب440ٗ: ٧عي٦٢ ّ٘ 

 ض٣ؾشبيی/ دبيٖب٥ ث٨ساقشی ق٨طي (ع

 42: سقساز ٤ٝضز ١يبظ 

  ٝيٚي٤ٟ ضيب250ٗ: ٣احس  ٧عي٦٢ ٧ط

 ٝيٚيبضز ضيبٗ 100: ٧عي٦٢ ّ٘ 

 هیلیاسد سیال  750: جوع هٌاتع هالی هَسد ًیاص  تشآٍسدی 

 

سبٝي٠ افشجبض الظٛ ػ٨ز احساص ٣احس٧بي ازاضي ق٨طؾشب٨١بي دٚسقز، چبٙسضاٟ، ق٤ط  -1

   ٣ چبيذبض٥

 ث٣٦احس ٧بي سبثق٦  سبٝي٠ افشجبض الظٛ ػ٨ز سقٞيطار ٣ ث٨ج٤ز اؾشب١ساضز ىضبي ىيعيْی   -2

  ٝيٚيبضز ضيبٗ 20 ٝيعاٟ حساٍ٘  

ىطؾ٤ز٥ ٣سؼ٨يع حسا٨ٍٚبي ٝح٘ ضط٣ضر سبٝي٠ افشجبض الظٛ ػ٨ز ػبيٖعي٢ی سؼ٨يعار  -3 

 ضيبٗ  ٝيٚيبضز20   ٝقبزٗ ثيش٤س٦ دعقْبٟ زض ٢ٝبعٌ ض٣ؾشبيی

 سبٝي٠ افشجبض الظٛ ػ٨ز ذطيس ٣ ث٨ط٥ ثطزاضي اظ ذ٤زض٧٣بي ِّٞ زاض ٣ قبؾی ث٢ٚس -4

 .  ٝيٚيبضز ضيب250ٗ زؾشٖب٥ ث٦ ٝجٚل 35حساٍ٘  زض ٢ٝبعٌ ض٣ؾشبيی نقت اٙقج٤ض

 سرهيم افشجبض يب ذطيس ٣ سح٤ي٘ ز٣ زؾشٖب٥ ذ٤زض٣ي ٢ٝبؾت ػ٨ز حٞ٘ ٣اّؿ٠- 5

 افشجبض ٤ٝضز ١يبظ ز٣ ٣ ١يٜ ٝيٚيبضز ضيبٗ  

 زؾشٖب٥ آٝج٤ال١ؽ ٤ٝضز ١يبظ ٝطاّع سبثق٦ 8سبٝي٠ افشجبض ػ٨ز اثشيبؿ - 6

اذص ٝؼ٤ظ ثْبضٕيطي  ضا٢١س٥ ػ٨ز ذ٤زض٧٣بي ِّٞ زاض ز٣ٙشی ديف ثي٢ی قس٥ - 7

 ١يط ثطاي ذ٤زض٧٣بي ِّٞ زاض ٣ يِ ١يط ثطاي آٝج٤ال١ؽ 35) ١يط 36 ث٦ سقساز 

 ( ٝطّع زٙعي ؾٚٞبؼ
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 سؿطيـ زض سه٤يت ٣ اثالك چبضر سكْيالسی ػسيس ٣احس ٧بي ؾشبزي ق٨طؾشبٟ ديٖيطي - 8 

  ٣ نس٣ض ٝؼ٤ظ ٧بي الظٛ ػ٨ز ثْبضٕيطي ١يط٣ي ا١ؿب١ی ٤ٝضز ١يبظ ٣ اؾشبٟ

سؼسيس ١ؾط زض دعقْبٟ ثْبض ٕطىش٦ قس٥ زض ٝكبمٚی ٦ّ ثؼع ضقش٦ انٚی ذ٤ز ذسٝز - 9

. ٝي٢٢ْس

ٙع٣ٛ س٤ػ٦ ػسي ث٦ زضذ٤اؾز ٧بي ٧ْٞبضاٟ دعقِ ذب٤١از٥ ٣ ا١ؼبٛ انالحبر - 10

 ؾبذشبضي ٣ ٧ٞب٢٧ٖی اػطايی ثط١ب٦ٝ ٧بي ى٢ی ػبضي

  ١يط زا١ف ا٤ٝظ ث٤٨ضظي200 ٕيطي حساٍ٘ ث٤٨ضظ ٝؼ٤ظ ديٖيطي زضيبىز- 11

  

 اػتاًی دسدػت پیگیشی  / تشًاهِ ّای هلی

 

دط٣غ٥ ٝٚی عطاحی، اػطا ٣ اضظقيبثی ٝسٗ زيس٥ ٣ضي ثسذيٞی ٧ب زض ّك٤ض ثب  •

ٝسيطيز اؾشبز ٝحشطٛ ػ٢بة اٍبي زّشط ِٝٚ اىضٚی اثالمی ٝقب١٣ي٠ ث٨ساقز 

   (زضزؾز ديٖيطي)٣ظاضر ٝشج٤ؿ 

  (سس٣ي٠ قس٥ ٣ زضزؾز ثطضؾی)سس٣ي٠ ؾ٢س ػبٝـ ؾالٝز ض٣اٟ •

سس٣ي٠ قس٥، ثطضؾی قس٥ ، زض ىبظ )سس٣ي٠ ؾ٢س ػبٝـ سنصي٦ ٣ ا٢ٝيز مصايی اؾشبٟ •

 (١ؾطذ٤ا٧ی اظ اؾبسيس

 (سس٣ي٠ قس٥ ٣ زضزؾز ثطضؾی)عطح ديكٖيطي اظ ذ٤زّكی  •

 (زض زؾز ٣يطايف)سس٣ي٠ ضا٢٧ٞبي ى٢ی ٝسيطيز ١ؾبٛ ؾالٝز ق٨طؾشبٟ •

 (زضزؾز اٍساٛ)ثط١ب٦ٝ ضيعي سبٝي٠  ا٧ساه ثط١ب٦ٝ ٧بي فساٙز زض ؾالٝز  •
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 (زضزؾز اٍساٛ)ىطا٧ٞی ظٝي٦٢ اػطاي َٝطضار ث٨ساقشی ثي٠ اٙٞٚٚی  •

 (زضزؾز ٣يطايف)سس٣ي٠ اعٚؽ ؾالٝز اؾشبٟ ثطاي ا٣ٙي٠ ثبض زض ّك٤ض •

 سس٣ي٠ ٕعاضـ ٨١بيی اضظيبثی ٣ضقيز ث٨ساقز ٝحيغی ظ١سا٨١بي اؾشبٟ •

ىطا٧ٞی ظٝي٦٢ ٧بي ٣إصاضي ذسٝبر ٝقبي٢بر قنٚی ١يط٣ي ّبض اؾشبٟ ث٦ ثرف  •

 ذه٤نی سحز ١ؾبضر ى٤ّبٗ د٤ي٢ز اؾشب١ی ثط١ب٦ٝ 

 سس٣ي٠ چ٨بضچ٤ة ٕعاضـ فْٞٚطز ؾبال٦١ قج٦ْ ٧بي ث٨ساقز ٣ زضٝبٟ ق٨طؾشبٟ  •

  اّن اقذاهات تشًاهِ ای دس ساػتای اّذاف اقتصاد هقاٍهتی

 سقيي٠ ٢ٝبثـ زضآٝسي ػسيس  •

 زضآٝس ظايی اظ عطيٌ اذص ٧عي٦٢ ٧بي مطثبٖٙطي ز٣ض٥ ٤١ظازي - 

  ذسٝبر ٝطاٍجز آظٝبيكٖب٧ی زيبثزاذص ٧عي٦٢ - 

 سط٣يغ ٣إصاضي ا٤ٝض زاض٣ذب٦١ اي ٝطاّع ث٨ساقشی زضٝب١ی ث٦ ثرف ذه٤نی •

سبّيس ثط فسٛ سقغيٚی يب ١َهبٟ ٧يچ يِ اظ ىقبٙيز ٧بي  ثط١ب٦ٝ ٧بي ّبضق٢بؾی  •

 زض فطن٦ ذسٝبر 

  اؾشيبز٥ حساّظطي اظ س٤اٟ ّبضق٢بؾی ٧ْٞبضاٟ ؾشبزي •
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احيبء ٕط٨٧٣بي ّبضق٢بؾی زض ضاؾشبي ػ٤ٕٚيطي اظ ؾٖٞب١شبؾي٤ٟ ٣  •

 ىطإٞب١شبؾي٤ٟ ؾبظٝب١ی

  پیؾ تیٌی اجشای  اقذاهات تشًاهِ ای فٌی/ اجشا 

 
افغبي دط٣ا٦١ ث٨ط٥ ثطزاضي ثقس اظ اؾشقالٛ ٣ افٞبٗ  ديٖيطي انالح ىطآي٢س - 

ٝحيظ ّبض زض ّبضٕب٨٧بي ػسيس اٙشبؾيؽ س٤ؾظ ٝطاّع  قطايظ ٍب١٤١ی زض

 (زضزؾز ديٖيطي اظ ؾغح ٝٚی)ث٨ساقز ق٨طؾشبٟ

٧بي ػبضي ثب ٝكبضّز ديف  سكْي٘ ّٞيش٦ ٧بي سرههی ٝسيطيز ثط١ب٦ٝ- 

ّؿ٤سبٟ ٣ افضبي ٧يئز فٚٞی شيطثظ زض ٍبٙت ٝطاّع سحَيَبسی زا١كٖب٥ ػ٨ز 

ث٨ج٤ز ىطآي٢س ٧بي ّبضي، فٚٞی ٣ دػ٧٣كی 

٧ٞب٢٧ٖی سكْي٘ ّٞيش٦ ؾبٝب١س٧ی اضاضی ثب ّبضثطي ث٨ساقشی ؾطاؾط اؾشبٟ زض - 

 ؾغح زا١كٖب٥ 

 ققج٦ ٧بي ٣يػ٥ ضؾيسٕی ث٦  احيبء ق٤ضا٧بي ح٘ اذشاله ٣ يب اذشهبل-

٣اذشهبل ققج٦ ٣يػ٥ زازٕب٥  (دبي٤ٚر اض٣ٝي٦)ث٨ساقشی زض زازٕب٨٧ب  سرٚيبر

سرٚيبر ث٨ساقز حطى٦ اي ّبضذب١ؼبر ثب س٤ػ٦ ث٦ ػطي٦ٞ  ػ٨ز ضؾيسٕی ث٦

زض اض٣ٝي٦ ثه٤ضر دبي٤ٚر اػطا ٣ عطح ) ٧بي ١ؿجشب ثبال ٣ سبّيس ؾغح ٝٚی

 (ديك٨٢بزي سس٣ي٠ ٣ آٝبز٥ ػ٨ز ديك٨٢بز ث٦ ؾغح ٝٚی 

 ٣  (EOP)سس٣ي٠ ثط١ب٦ٝ فٞٚيبسی دبؾد ث٨ساقز ف٤ٞٝی زض ثاليب ٣ ى٤ضيز ٧ب- 

 (اػطايی- زض حبٗ ٣يطايف فٚٞی)دساى٢س ميط فبٝ٘ 

 (زض زؾز اٍساٛ)ؾبٝب١س٧ی ذسٝبر ٝكب٣ض٥ اي ثيٞبضي٨بي ضىشبضي- 

 (زضزؾز ثط١ب٦ٝ ضيعي)سس٣ي٠ ١ؾبٛ ٝطاٍجز ثيٞبضي٨بي قنٚی- 
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ْٝبسجبر )اؾشيبز٥ اظ دشب١ؿي٘ ق٨طزاضي ٧ب زض ضا٥ ا١ساظي ىط٢٧ٔ ؾطاي ؾالٝز - 

ا١ؼبٛ ٣ زض حبٗ ديٖيطي اظ ق٨طزاضي اض٣ٝي٦ زض ضاؾشبي اضسَبي ؾالٝز ٧ٖٞب١ی  

 (٣ ؾب٢ٞٙساٟ

 عطح ْٝب١يعاؾي٤ٟ ٢ّشطٗ ١ؿد زاض٣ئی ثط١ب٦ٝ دعقِ ذب٤١از٥ ض٣ؾشبيیاػطاي - 

  (اسٞبٛ ىبظ دبي٤ٚر ٣ اػطا زض ؾطاؾط اؾشبٟ)

زضزؾز ثط١ب٦ٝ )ثط١ب٦ٝ ضيعي اؾشيبز٥ ث٨ي٦٢ اظ س٤اٟ ٣ دشب١ؿي٘ ضاثغي٠ سرههی - 

 (ضيعي

ثط١ب٦ٝ ضيعي فٞٚيبسی  ق٢بؾبيی ١يبظ٧بي آ٤ٝظـ ٧ٖٞب١ی ٝجش٢ی ثط ق٤ا٧س ٣ - 

 (زض زؾز ديٖيطي)سس٣ي٠ ثط١ب٦ٝ ٧بي آ٤ٝظـ ث٨ساقز ٣ اضسَبي ؾالٝز

ثط١ب٦ٝ ضيعي فٞٚيبسی ث٨ط٥ ٢ٝسي اظ دشب١ؿي٘ نسا ٣ ؾيٞبي ٝطّع اؾشبٟ ٣ ٝطّع - 

٨ٝبثبز زض ٍبٙت ثط١ب٦ٝ ٧بي ٝس٣ٟ اظ ػ٦ٚٞ ؾبمٚيٌ س٤ٚيعي١٤ی ٣ ؾبمٚيٌ ؾؿی 

ثه٤ضر ٝؿشٞط ٣ زض ع٤ٗ ؾبٗ ثب ا٧ساه اظ ديف سقيي٠ قس٥  

ثطٕعاضي ّبضّب٥ ٧بي ) اؾشبٟ ٝطثيبٟ ٝطاّع آ٤ٝظـ ث٤٨ضظيس٤ا٢ٞ١س ؾبظي - 

آ٤ٝظقی اذشهبنی ٣ ٧ٞب٢٧ٖی حض٤ض زض ّبضٕب٨٧بي ثط١ب٦ٝ اي ٕط٨٧٣بي 

 (ّبضق٢بؾی

عطح ؾبٝب١س٧ی ٝطاّع ػٞـ آ٣ضي قيط زض ؾغح اؾشبٟ ثب ٝكبضّز شي٢يقبٟ - 

 (سس٣ي٠ قس٥، زض زؾز ثطضؾی )
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آ٤ٝظـ ث٨ساقز ٣ اضسَبي ؾالٝز زض ٨ٝس ٧بي ٤ّزُ اْٝبٟ ؾ٢ؼی اػطايی  - 

 (زضزؾز ثط١ب٦ٝ ضيعي)٣ ديف زثؿشب١ی

اٍساٛ قس٥، زض )س٨ي٦ ق٢بؾ٢ب٦ٝ ٣احس ٧بي ّبضي ؾطاؾط اؾشبٟ ٣ ثط٣ظ ضؾب١ی آٟ- 

 (زؾز ثطضؾی

 ؾبال٦١  ث٦ ٝسيطيز اضقس زا١كٖب٥ /قف ٝب٦٧ / س٨ي٦ ى٤ضٝز ٕعاضـ ؾ٦ ٝب٦٧- 

 (ثب١ِ اعالفبر ؾالٝز)س٨ي٦ ٕعاضقبر ى٢ی اظ ثط١ب٦ٝ ٧بي سحز ٝؿئ٤ٙيز- 

 ػ٨ز ث٨ط٥ ثطزاضي زض ىطآي٢س سس٣ي٠ ثط١ب٦ٝ ٧بي اؾشب١ی ٣ سس٣ي٠ س٤ؾق٦ ؾالٝز

: 

 

 :ٕعاضقبر سس٣ي٠ ٣ ٢ٝشكط قس٥

 ٟثط١ب٦ٝ ػبٝـ ٢ّشطٗ زذب١يبر اؾشب 

 سحٚيٚی ػٞقيز اؾشبٟ ، -ؾيٞبي اٝبضي 

                                                 
اي٠ ٕعاضقبر ث٦ ف٤٢اٟ ثب١ِ اعالفبر ؾالٝز اؾشبٟ  ث٦ ٝظبث٦ ٍغقبر ٝرشٚو  دبظٗ ثعضٓ ؾ٢س ؾالٝز اؾشبٟ ،  ثب  سبٝي٠ ٢ٝبثـ فٚٞی  

، سقيي٠ ػبيٖب٥ (EBPM)ض٣ظ  اظٝطاػـ ٝقشجط ثي٠ اٙٞٚٚی ٣ ٝٚی ث٦ ٢ٝؾ٤ض  آ٤ٝظـ ٣سط٣يغ سحٚي٘ ثط١ب٦ٝ اي ٝجش٢ی ثط زاز٥ ٧بي ٝحٚی

ثط١ب٦ٝ زضا٤ٙ٣يز ث٢سي ١ؾبٛ ؾالٝز، س٤ػي٦ ا٧ساه ثط١ب٦ٝ اي، اضظيبثی ٤١ؿ ٣ ٝيعاٟ حه٤ٗ ث٦ قبذم ٧ب، ٢ٝبثـ ٤ٝضز ١يبظ، ا٤ٝظـ ٧بي 

ٝحيغی ٣ ثْبضٕيطي زض ىطآي٢س دبيف ٣ اضظقيبثی ثط١ب٦ٝ ٧ب زض سٞبٛ ؾغ٤ح س٨ي٦ ٝيك١٤س ٣ ٝحش٤اي ٕعاضقبر ؾطقبض اظ اعالفبر ٝييس 

 .ّبضثطزي زض ّبٙجسي ٝجشْطا٦١ ٝيجبق٢س
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 ؾغح )ثط١ب٦ٝ ػبٝـ ديكٖيطي ٣ ٢ّشطٗ اذشالالر ١بقی اظ ّٞج٤ز يس

 ، (ا٣ٗ

 ،ٟثط١ب٦ٝ ػبٝـ ّب٧ف ٝطٓ ٝبزضاٟ ١بقی اظ ف٤اضو ثبضزاضي ٣ ظايٞب 

 ٟثط١ب٦ٝ ػبٝـ ٢ّشطٗ دسي٤ٙ٤ْظ زض ٤ّزّبٟ ٣ زا١ف ا٤ٝظاٟ اؾشب 

 ٟثط١ب٦ٝ ػبٝـ ٢ّشطٗ ثط٣ؾ٤ٚظ ا١ؿب١ی زض اؾشب 

  عطح حصه ػ٤ـ قيطي٠ ٣ ٢ّشطٗ ١ِٞ ١بٟ ٣ دطٝيْؽ زض ١ب٤١ايی

  ٧بي ق٨طؾشبٟ اض٣ٝي٦

  ٗ1387-١92ؾبٛ ٝطاٍجز آؾيت ٧بي ١بقی اظ ح٤ازص چ٨بضق٢ج٦ اذط ؾب 

   :گضاسؿات دسدػت اقذام

 ؾبٗ،  اضظيبثی ّيييز اة قطة ٢ٝبعٌ ق٨طي، ٧5بضي، ايسظ، ؾ٘، ٝطٓ ٤ّزّبٟ ظيط 

ؾ٤ا١ح ٣ ح٤ازص ثب ض٣يْطز ح٤ازص سطاىيْی، ١ؾبٛ ٝطاٍجز زيس٥ ٣ضي آ١ي٤ٚآ١عا، ؾيٞبي 

 ٝطٓ اؾشبٟ ٣ ض١٣س ز٥ ؾب٦ٙ آٟ

                                                 
فْٞٚطزي ٣ -س٨ي٦ ٣ سس٣ي٠ اي٠ ٕعاضقبر سب سْٞي٘ ٨١بيی ثطاؾبؼ ثط١ب٦ٝ ٧بي ىقبٗ ح٤ظ٥ سسا٣ٛ يبىش٦ ٣ ؾبال٦١ ثطاؾبؼ اعالفبر اٝبضي 

 .اذطي٠ يبىش٦ ٧بي فٚٞی ٝٚی ٣ثي٠ اٙٞٚٚی سؼسيس ١ؾط ٣ زض اذشيبض شي٢يقبٟ ؾبظٝب١ی ٍطاض ذ٤ا٧س ٕطىز
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  دسدػت اقذام   تا ّوکاسی  هعاًٍت  اهَسدسهاى  داًـگاُ/ فعالیت ّای پیؾ تیٌی ؿذُ

 احيبي ٣احس ٧بي زيبثز زض ثيٞبضؾشب٨١بي ف٤ٞٝی اؾشبٟ •

 ضا٥ ا١ساظي ٝطّع ى٤ً سرههی زيبثز  •

 ثط١ب٦ٝ ضيعي ىقبٗ ؾبظي ٝطاٍجز سرههی زيبثز ثب ٝكبضّز ثرف ذه٤نی  •

 ديٖيطي اسٞبٛ دط٣غ٥ ٧بي ثی ذغطؾبظي دؿٞب١س٧بي ٣يػ٥ ثيٞبضؾشب١ی  •

ٕؿشطـ عطح ٝسيطيز دؿٞب١س ٧بي ٣يػ٥ ٣احس ٧بي ذسٝبر سكريهی ٣ زضٝب١ی  •

  (دبي٤ٚر اض٣ٝي٦)ؾطدبيی

 ازمبٛ ثط١ب٦ٝ مطثبٖٙطي ؾطعبٟ ٤ٙ٤ّضّشبٗ زض ١ؾبٛ قج٦ْ •

  ؾبٝب١س٧ی اػطاي ثط١ب٦ٝ طجز ؾطعبٟ ٝجش٢ی ثط ػٞقيز •

ضا٥ ا١ساظي ٝطاّع ٝقي٠ دعقِ ذب٤١از٥ ض٣ؾشبيی زض ثيٞبضؾشب٨١بي ف٤ٞٝی  •

 ق٨طؾشب٨١بي سبثق٦ ػ٨ز سؿ٨ي٘ زؾشطؾی ػٞقيز ض٣ؾشبيی ٣ ضىـ ّٞج٤ز دعقِ 
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  فعالیت ّای پیؾ تیٌی ؿذُ تا ّوکاسی هعاًٍت  آهَصؿی  داًـگاُ
 

 ؾبٝب١س٧ی اؾشيبز٥ ث٨ي٦٢ اظ ىضب٧بي ذسٝبسی ثب ا٧ساه ا٤ٝظقی  •

ؾبٝب١س٧ی اؾشيبز٥ ٝشَبث٘ اظ دشب١ؿي٘ ١يط٣ي ا١ؿب١ی ٝشرهم زض اٝط ا٤ٝظـ ٣  •

 ثبظا٤ٝظي ١يط٣ي ا١ؿب١ی

سس٣ي٠ ثط١ب٦ٝ ٧بي آق٢بيی فٞٚی زا١كؼ٤يبٟ قبم٘ ث٦ سحهي٘ زض ٣احس ٧بي  •

 آ٤ٝظقی زا١كٖب٥  ثب ١ؾبٛ ٝطاٍجز ٧بي ا٣ٙي٦ ث٨ساقشی

ٝكبضّز افضبي ٧يئز فٚٞی زا١كٖب٥ زض سس٣ي٠ ٕعاضقبر ى٢ی اظ ثط١ب٦ٝ ٧بي  •

 ١يط اظ اؾبسيس 20 ٝؼ٤ٞف٦ ثب ٝكبضّز ثيف اظ 7سب٤٢ّٟ )اػطايی ثب ض٣يْطز ٤١ي٠ 

  (زا١كٖب٥ سس٣ي٠ ٣ ٝؼ٤ٞف٦ ٧بي زيٖط ١يعزضزؾز اٍساٛ ٝيجبقس

ٝشرهم زض ضاؾشبي ا٧ساه / ثط١ب٦ٝ ضيعي ثطٕعاضي ثبظا٤ٝظي دعقْبٟ ف٤ٞٝی •

 (٥ ضيعي قس٥   ف٤٢اٟ ثط١ب18ٛثب   93ثطاي ؾبٗ )١ؾبٛ ؾالٝز 

اضسَبي ث٨ط٥ ٢ٝسي اظ دشب١ؿي٘ ٝشرههي٠ فض٤ ٧يئز فٚٞی زض ٍبٙت ى٤ّبٗ  •

 (زض زؾز اٍساٛ)د٤ي٢ز ٧بي فٚٞی 

زض ز٣ض٥ ٧بي ز٣ ٧يش٦ اي ثط١ب٦ٝ  ثبظآ٤ٝظي دعقْبٟ / ثط١ب٦ٝ ضيعي آ٤ٝظـ •

 ث٨ساقز ض٣اٟ زض ٝطّع آ٤ٝظقی زضٝب١ی ض٣ا١ذعقْی اض٣ٝي٦
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فعالیت ّای پیؾ تیٌی ؿذُ تا ّوکاسی هعاًٍت  تحقیقات ٍ فٌاٍسی   داًـگاُ 

 

 سس٣ي٠ عطح ؾبٝب١س٧ی اؾشيبز٥ اظ زاز٥ ٧بي ١ؾبٛ ٝطاٍجز زض س٤ٙيس زا١ف ث٤ٝی ٣ -  1

  :  ثب ٧سهثط١ب٦ٝ ضيعي ١ؾبٛ ؾالٝز
 سحٌَ ثركی اظ ا٧ساه ازمبٛ ا٤ٝظـ دعقْی ثب ١ؾبٛ اضائ٦ ذسٝبر •

 (ٝجش٢ی ثط ق٤ا٧س)ث٨ج٤ز ىطآي٢س سهٞيٜ ٕيطي زض ١ؾبٛ ؾالٝز •

اضسَبي ػبيٖب٥ زا١كٖب٥ ف٤ٚٛ دعقْی اض٣ٝي٦ زض عج٦َ ث٢سي زا١كٖب٨٧بي ف٤ٚٛ دعقْی  •

 ّك٤ض

 (سس٣ي٠ قس٥، زض زؾز ثطضؾی)

عطح ديك٨٢بزي ث٨ط٥ ٢ٝسي اظ دشب١ؿي٘ ثرف ث٨ساقز ثطاي ىقبٗ ؾبظي  ٝطّع سحَيَبر -   2

:   ف٤اٝ٘ اػشٞبفی ٤ٝطط ثط ؾالٝز ثب ٧سه

 ( ٕب52٦١قبذم ٧بي )سؿطيـ زض اػطاي ثط١ب٦ٝ قبذم ٧بي فساٙز زض ؾالٝز  •

  (زض زؾز ثط١ب٦ٝ ضيعي ثب ٝكبضّز ٝقب١٣ز ٝحشطٛ سحَيَبر زا١كٖب٥)           
 

ػ٨ز  ( ف٤٢ا180ٟثيف اظ )ق٢بؾبيی، احهبء ٣سقيي٠ ف٢ب٣ي٠ دػ٧٣كی ٤ٝضز ١يبظ ح٤ظ٥ ث٨ساقز -    3

س٤ٙيس زا١ف ث٤ٝی ّبضثطزي ثب ض٣يْطز ٧بي دػ٧٣ف زض فٞٚيبر ٝكط٣ط ث٦ اؾشيبز٥ اظ ١شبيغ زض 

ضاؾشبي  ث٨ج٤ز قبذم ٧بي ث٨ساقشی ثب اؾشيبز٥ اظ دشب١ؿي٘ افضبي ٝحشطٛ ٧يئز فٚٞی زا١كٖب٥ ٣ زض 

 (زضزؾز ثطضؾی)ٍبٙت دط٣ظ٥ ٧بي سحَيَبسی ٣ دبيبٟ ١ب٦ٝ ٧بي زا١كؼ٤يی ٣ سحهيالر سْٞيٚی 

  ٣ ق٤ضاي دع٧٣كی زا١كٖب٥ HSRث٨ط٥ ٢ٝسي ٢ٝغَی ٣ٝجش٢ی ثط ق٤ا٧س اظ دشب١ؿي٘  ق٤ضاي -  4
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 تقَیت حضَس ًظام تْذاؿتی دس عشصِ ّای عوَهی ٍ

 جلة هـاسکت آحاد ٍ گشٍّْای اجتواعی

ق٢بؾبيی ٣ ثطٍطاضي اضسجبط ٣ ث٨ط٥ ٢ٝسي ٤ٝطط اظ ؽطىيز ٧ب ٣ دشب١ؿي٘ ٧بي  •

 اػشٞبفی ١ؾيط

ؾبظٝب٨١بي ٝطزٛ ٨١بز، -  

ذيطي٠ ؾالٝز  - 

، (ق٨ط ٣ ض٣ؾشب)ق٤ضا٧بي اؾالٝی-  

ق٨طزاضي ٧ب،  -  

٧يئبر ٝص٧جی، - 

ا١ؼ٠ٞ ٧بي ن٢يی، - 

 ا١ؼ٠ٞ ا٣ٙيب ٣ ٝطثيبٟ-  
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 (چـن اًذاص ًیشٍی اًؼاًی)تَاًوٌذ ػاصی تذًِ هذیشیتی ٍ کاسؿٌاػی تخؾ تْذاؿت
 

ا٧ساه ٣ ىقبٙيز ٧بي فْٞٚطز زض ضاؾشبي ٧ٞؿ٤ ؾبظي ١ؾبٛ دطزاذز ٝجش٢ی ثط •

 ؾبظٝب١ی

       د٤زٝب١یMPHعی ز٣ض٥  ٣ّبضق٢بؾبٟ ػ٨ز  دعقْبٟ سطميت •

سقيي٠ ف٢ب٣ي٠ آ٤ٝظقی ثس٦١ ّبضق٢بؾی ٣ ٝسيطيشی ثرف ث٨ساقز ثطاؾبؼ ١يبظ  •

 ف٤٢اٟ سقيي٠ ٣ زضزؾز 42)ؾ٢ؼی ٣ ١ؾط ّبضق٢بؾی ٝش٢بؾت ثب ا٧ساه ؾبظٝب١ی

  (اٍساٛ ٍطاض زاضز

ثطٕعاضي آ٤ٝظـ ٧بي ميط حض٤ضي ٣ آظ٤ٟٝ ٧بي ٝشٞطّع اظ ّبضق٢بؾبٟ ٣  •

ّشبة ٝسيطيز ثط١ب٦ٝ ٧بي )ٝسيطاٟ ٕط٨٧٣بي ّبضق٢بؾی ؾشبز ٣ ٝحيغی 

 (س٢سضؾشی، ث٨ساقز ٝؿبىطر ثي٠ اٙٞٚٚی ٣ ٕعاضقبر ى٢ی ؾبظٝبٟ ػ٨ب١ی ث٨ساقز

ثط١ب٦ٝ ضيعي ثطٕعاضي ّبضٕب٨٧بي ا٤ٝظقی حض٤ضي ثطاؾبؼ ١يبظ ؾبظٝب١ی ثب  •

  (...ػؿشؼ٤ي اْٙشط١٣يِ ٣ ضىط١ؽ ٤١يؿی ٣)٧ْٞبضي افضبي ٧يئز فٚٞی 

                                                 
 (ث٤٨ضظاٟ)زض ىطآي٢س ا٤ٝظـ ٣ س٤ا٢ٞ١س ؾبظي ثبيؿشی ث٦ ّٚي٦ ؾغ٤ح اظ ػ٦ٚٞ اضائ٦ ٢٢ّسٕبٟ ا٣ٙي٠ ؾغح اضائ٦ ذسٝبر 

س٤ػ٦ ٣يػ٥ اي ٕطزز، ثط٧ٞي٠ اؾبؼ الظٛ ٝي٢ٞبيس ض٠ٞ ثط١ب٦ٝ ضيعي ثطاي ثبظا٤ٝظي ث٤٨ضظاٟ فعيع ثط سؼسيس ١ؾط زض ٝش٤ٟ 

 .ا٤ٝظقی ز٣ض٥ ث٤٨ضظي ٝش٢بؾت ثب ١يبظ سنييط يبىش٦ ػبٝق٦ سبّيس ٕطزز

زض٧ٞي٠ ضاؾشب يبظز٥ ١يط اظ ٧ْٞبضاٟ ؾشبز ٝطّع ث٨ساقز  اؾشبٟ ٣ ق٨طؾشبٟ زض عی ؾبٗ ػبضي زض ز٣ض٥ ٝص٤ّض دصيطىش٦  

 ٣ ٝكن٤ٗ ث٦ سحهي٘ ٝيجبق٢س
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ٝش٢بؾت ثب “غ٣ض١بٗ ّالة ؾالٝز” ثطٕعاضي ٢ّيطا١ؽ ٧بي ٧يشٖی ثط١ب٦ٝ ضيعي  •

 ػٚؿ٦ ثب حض٤ض افضبي ٧يئز 15سب٤٢ّٟ ثيف اظ )١يبظ ٧بي ض٣ظ ١ؾبٛ ؾالٝز

  (فٚٞی زا١كْس٥ ٧بي زا١كٖب٥ ٣ ٧ْٞبضاٟ ّبضق٢بؼ سكْي٘ قس٥

  قطح ٣ؽبيو ٤ٝضز سيب٧ٜثطاؾبؼ فْٞٚطز ّبضق٢بؾی اضظقيبثی ٝب٧ب٦١  •

سقيي٠ ٣ ٝقطىی ّبضق٢بؼ ٦١٤ٞ١ اظ ٧طٕط٥٣ ٣ ٝقطىی ٧طؾ٦ ٝب٥ يِ ّبضق٢بؼ  •

 (زضزؾز ثطضؾی) زض ؾغح ٝحيغی ٣ ؾشبزيثطػؿش٦ اظ ثي٠ ّبضق٢بؾبٟ ٦١٤ٞ١

 زض ؾغ٤ح ٝحيغی ٣ سَسيط اظ ّبض٢ّبٟ ٝؿئ٤ٙيز دصيط، ٝكبضّز عٚت ٣ ٤١آ٣ض •

 ؾشبزي

 (زضزؾز چبح)سس٣ي٠ قي٥٤ ١ب٦ٝ عطاحی ٣ اػطاي ّبضٕب٥ ٧بي ا٤ٝظقی •

آ٤ٝظـ ّبض٢ّبٟ ٝحيغی ثطاي اؾشيبز٥ ث٨ي٦٢ اظ ّبٝذي٤سط زض ضاؾشبي ١ؾبٛ ٝطاٍجز  •

 ٣ دط١٣س٥ اْٙشط١٣يِ ؾالٝز

٣ سؿ٨يالر ضىب٧ی ٧ْٞبضاٟ زض حس َٝس٣ضار ٣ سبٝي٠ ذسٝبر حطى٦ اي  •

 زضچ٨بضچ٤ة َٝطضار ػبضي ؾبظٝب١ی

 

 



 74 

  تشًاهِ سیضی تشگضاسی ًـؼت ّای تیي تخـی
 

ثطٕعاضي ١كؿز ٧بي سرههی ثب شي٢يقبٟ زاذٚی ١ؾبٛ ٝطاٍجز ٧بي ا٣ٙي٦  •

 (ٝشرههي٠ ثبٙي٢ی، دعقْبٟ ذب٤١از٥ٕط٨٧٣بي ا٤ٝظقی زا١كْس٥ ٧ب، )ث٨ساقشی

 ثطٕعاضي ١كؿز ٧بي ىهٚی ثب ٝسيطاٟ ١ؾبٛ ؾالٝز ق٨طؾشبٟ •

١ؾبٛ دعقْی، ّبضىطٝبيبٟ، )ثطٕعاضي ١كؿز ٧بي سرههی ثب شي٢يقبٟ ن٢يی •

  ( ؾبيط ن٤٢ه ثرف ذه٤نیٝشهسيبٟ، 

ثب ٝح٤ض٧بي )١كؿز ٝكشطُ ض٣ؾبي ١ساٝشٖب٨٧ب ٣ قج٦ْ ٧بي ث٨ساقز ٣ زضٝبٟ •

 (ث٨ساقز ٝحيظ، ّب٧ف آؾيت ٣ ٝسيطيز ٝطاٍجز ؾ٘ ٣ ايسظ

ٝسيطيز )٧ٞبيف ٝكشطُ ٝؿئ٤ٙي٠ ٣احس ٧بي ث٨ساضي يٖب٨١بي ١ؾبٝی ٣ ا١شؾبٝی •

 (ٝطاٍجز قس٥ ثيٞبضي٨بي ٢ٝش٦َٚ اظ آة ٣ مصا ٣ ثط١ب٦ٝ ٧بي ث٨ساقشی

٧ٞبيف ٝكشطُ ثب ىطٝب١ساضاٟ ٣ ض٣ؾبي قج٦ْ ٧ب ثب ٝح٤ضيز  ّبضٕط٥٣ ؾالٝز ٣  •

 ا٢ٝيز مصايی

ّٞيؿي٤ٟ ؾالٝز ق٤ضاي )٧ٞبيف ٝكشطُ ثب افضبي ق٤ضا ٧بي اؾالٝی ق٨ط٧ب  •

 (اؾالٝی ق٨طي؟

ثطٕعاضي ١كؿز ٝكشطُ ثب ٧يئز ٝسيط٥ اسبً ثبظضٕب١ی ٣ ن٢بيـ ٝقبزٟ اؾشبٟ ثب  •

 ٝكبضّز ؾبظٝبٟ ن٢بيـ ٣ سبٝي٠ اػشٞبفی ٣ ازاض٥ ّبض 
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تثییي ٍ تٌَیش ًقؾ ّا ٍ جایگاُ ّای ػاصهاًی 

  تصوین گیشی اػتاى–خذهاتی -  دس ًظام اداسی

اضظيبثی ّبضايی ٣ اطط ثركی ّبضٕط٥٣ ؾالٝز ٣ ا٢ٝيز مصايی اؾشبٟ زض عی - 

 (زضزؾز ثطضؾی)ؾب٨ٙبي اػطاي ثط١ب٦ٝ ٧بي س٤ؾق٦ ؾ٤ٛ، چ٨بضٛ ٣ د٢ؼٜ

 ثب ٧ٞز ّبضق٢بؾبٟ ثرف ث٨ساقز  Health for all policyسطػ٦ٞ ّشبة - 

٣ ٝكبضّز ض٣اثظ ثي٠ اٙٞٚ٘ زا١كٖب٥ ػ٨ز سجيي٠ ١َف ؾبظٝب٨١بي ىطاثركی زض 

سبٝي٠ ٣ اضسَبي ؾالٝز ثب ٧ٞب٢٧ٖی زىشط ا٤ٝظـ ث٨ساقز ٣ اضسَبي ؾالٝز  

سطػ٦ٞ ث٦ اسٞبٛ ضؾيس٥ زض حبٗ ٣يطايف ازثی، )ٝقب١٣ز ث٨ساقز ٣ظاضر ٝشج٤ؿ 

  (ا١شكبض دؽ اظ ٣يطايف فٚٞی
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  دس ساستای اّذاف تْذاضتیًَ ٍ هثتكشاًِتشٍیج ٍ حوایت اص ایذُ ّا ٍ فؼالیت ّای 

 

عطح ديك٨٢بزي ث٦ ؾغح )عطح ث٨ج٤ز ٝطاٍجز ٧بي ث٨ساقشی زض ٝطظ٧بي ثي٠ اٙٞٚٚی •

ٝٚی اضؾبٗ ٣ زض زؾز ديٖيطي س٤ؾظ ٍبئٜ َٝبٛ ٝحشطٛ ٣ظيط اظ ٝجبزي ازاضي 

 (شيطثظ

حصه ػ٤ـ قيطي٠ ٢ّ٣شطٗ ١ِٞ ١بٟ ٣ دطٝيْؽ زض ٣احس ٧بي ١ب٤١ايی عطح  •

  ق٨طؾشبٟ اض٣ٝي٦ ثب ٍبثٚيز اقشنبٗ ظايی زض ثرف ذه٤نی

سجسي٘ )عطح ث٨ج٤ز اؾشيبز٥ اظ دشب١ؿي٘ ث٤٨ضظاٟ زض ٣احس٧بي ؾبظٝب١ی ٤ٝضز ١يبظ •

٨ٝبػطر ٣ ّب٧ف ػٞقيز ض٣ؾشبيی ٣ ٝقغ٘ ٝب١سٟ / ١َبط ض٣ؾشبيی ث٦ ق٨طي

  (دشب١ؿي٘ ث٤٨ضظاٟ

 ْٝب١يعاؾي٤ٟ ١ؾبٛ دطزاذز دعقِ ذب٤١از٥ ٣ قيبه ؾبظي آٟ  •

 (عطح اض٣ٝي٦)دٚيؽ ى٤ضيز ٧بي ث٨ساقز ٝحيظ •

سس٣ي٠ قس٥، ثطضؾی )ٝسيطيز ث٨ساقشی ٤ٝاػ٦٨ ثب دطس٧٤بي دعقْی  ٝٚیعطح  •

  (قس٥، زضزؾز اٍساٛ ثطاي ١ؾطذ٤ا٧ی اظ اؾبسيس

 ديك٨٢بز سنييط ٝحبّٜ سرٚيبر ث٨ساقشی اظ سقعيطار ث٦ ق٤ضاي ح٘ اذشاله  •
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ق٢بؾبيی ٣ احهبء دشب١ؿي٘ )عطح ؾبٝب١س٧ی ٣ ؾبظٝب١س٧ی ٧ْٞبضي ثي٠ اٙٞٚٚی •

  (٧بي ؾبظٝب١ی ٣اؾشب١ی ػ٨ز ٝسيطيز ثْبضٕيطي

عطح اثشْبضي افعاٛ ٝشرههبٟ ض٣ا١ذعقِ ٣ ٤١ض٤ٙ٣غيؿز ث٦ ٝطاّع ث٨ساقشی  •

  (دبي٤ٚر اض٣ٝي٦)زضٝب١ی ػ٨ز ٣يعيز ثيٞبضاٟ ٝكْ٘ زاض

س٨ي٦ ثط١ب٦ٝ ١طٛ اىعاضي طجز ٣ ا١بٙيع ىقبٙيز ٧بي ثط١ب٦ٝ اي ث٨ساقز ز٧بٟ ٣ ز١ساٟ ثب  •

 ف٤٢اٟ ؾيْبؼ 

عطح اضائ٦ ذسٝبر ز١سا١ذعقْی ديكٖيطي زض ٢ٝبعٌ ٝحط٣ٛ ٝطظي ثب ٧ْٞبضي  •

  ثؿيغ ػبٝق٦ دعقْی ثب اؾشيبز٥ اظ ز٣ ٣احس ز١سا١ذعقْی ؾيبض ثؿيغ ػبٝق٦ دعقْی
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پیَػت ّا 

 
اّن هـکالت ٍ پیـٌْادات اجشایی ٍ فٌی تشًاهِ پضؿک - 1

خاًَادُ اص دیذگاُ پضؿکاى ؿاغل دس تشًاهِ  

 

عٌاٍیي پظٍّـی هَسد ًیاص تخؾ تْذاؿت - 2

 

عٌاٍیي آهَصؿی ؿٌاػایی ؿذُ تشای تَاًوٌذ ػاصی - 3

ًیشٍی اًؼاًی 
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اّن هـکالت ٍ پیـٌْادات اجشایی ٍ فٌی تشًاهِ پضؿک خاًَادُ اص 

دیذگاُ پضؿکاى ؿاغل دس تشًاهِ 

 هـکالت  اجشایی ٍ ػاختاسی (الف
ضط٣ضر احشطاٛ ث٦ دعقْبٟ ٣ حيؼ حطٝز ٣ اضسَبي ػبيٖب٥ ؾبظٝب١ی ٣ اػشٞبفی آ١بٟ  - 1

ضط٣ضر ٝش٢بؾت ؾبظي اىعايف ؾطا٦١ ثب اىعايف سقطى٦ - 2

  سيب٣ر ىبحف ١ؾبٛ دطزاذز ثي٠ دعقْبٟ قبم٘ زض ثرف ث٨ساقز ثب ثرف زضٝبٟ  -3

ض٣اع اضػبؿ ٝق٤ْؼ  - 4

٢ٝغَی ١ج٤زٟ س٤ٍقبر ٝطزٛ اظ دعقِ ذب٤١از٥  - 5

فسٛ ضفبيز َٝطضار ازاضي ٝؿئ٤ٙيز سيٜ ؾالٝز س٤ؾظ دعقْبٟ اظ ػ٦ٚٞ ٝؿئ٤ٙيز - 6

ٝطاّع ث٨ساقشی زضٝب١ی ٝح٘ ذسٝز   

دبيي٠ ث٤زٟ ؾَو ثبظذطيس ٝطذهی ؾبٙيب٦١ - 7

ضط٣ضر ثبظ١ٖطي زض ى٤ضٝز چِ ٙيؿز ٣ قيبه ؾبظي آٟ  - 8

ثبال ضىش٠ ٝطاػقبر ٣ اىعايف  ا١شؾبضار ٝطزٛ ثسٙي٘ ّب٧ف ىطا١كيع ٣يعيز ٣ سعضيَبر -  9

ضايٖبٟ  

فسٛ ٧ٜ ذ٤ا١ی ؾبفبر ذط٣ع دعقِ ٣ ٝبٝب ثب ؾبيط ّبض٢ّبٟ ٣ ٝكْالر ٝشطست ثط - 10

آٟ 

١بزيس٥ ٕطىش٠ ٨ٝٚز يِ ٝب٦٧ اضػبؿ ثيٞبض ٣ زضذ٤اؾز اضػبؿ ْٝطض س٤ؾظ ؾغح ز٣ٛ - 11

٣ ٝطاّع دبضاّٚي٢يِ فٚيطمٜ ٝحس٣زيز ؾَو اضػبفبر ٧ط دعقِ 

دبيي٠ ث٤زٟ ؾ٨ٜ اضػبفبر ١ؿجز ث٦ ٝطاػقي٠  - 12

قيبه ١ج٤زٟ ١ؾبٛ دطزاذز  - 13

ع٤ال١ی ث٤زٟ ىطآي٢س ث٦ ّبضٕيطي دعقْبٟ زض ثس٣ ٍطاضزاز - 14

دطزاذز ثب سبذيط حٌ اٙعح٦ٞ دعقْبٟ - 15
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٣ػ٤ز ٝكْ٘ ز٧ٖطزقی زض ٝطاّع سِ دعقِ - 16

١بظٗ ث٤زٟ ؾغح ذسٝبر ضىب٧ی زض ٝطاّع ٣ ضط٣ضر ىطا٧ٜ ؾبذش٠ اْٝب١بر ا٣ٙي٦ ٣ - 17

 زضذ٤ض قبٟ 

ٝكْالر ىيٞبثي٠ دعقْبٟ زض سَؿيٜ ٣ؽبيو ٣ س٢ؾيٜ ا٤ٝضار ػبضي ٣ ضط٣ضر - 18

ٝسيطيز فبزال٦١ اٝط س٤ؾظ ٝطّع ث٨ساقز ٣ ١ؾبضر ثط ١ح٥٤ اػطا 

 فٚيطمٜ سق٨سار  ٣ظاضسی 1392فسٛ دطزاذز حٌ اٙعح٦ٞ ٣يعيز دبي٦  ؾبٗ - 19

 

 

هـکالت فٌی ٍ تشًاهِ ای   (ب
سقساز ى٤ً اٙقبز٥ ظيبز ٝطاػقي٠ ٣ سحز اٙكقبؿ ٍطاض ٕطىش٠ ٣ؽبيو ٝطاٍجشی دعقْبٟ - 1

سي٤ً ا١شؾبضار زضٝب١ی ث٦ ا١شؾبضار ث٨ساقشی ؾغح ا٣ٗ اظ ػب١ت ٝطزٛ - 2

ضقو قسيس زض إب٧ی ٧بي اػشٞبفی زض ذه٤ل ٣ؽبيو دعقِ ذب٤١از٥  - 3

ضط٣ضر ث٦ ض٣ظ ضؾب١ی ٙيؿز زاض٣يی ثه٤ضر ؾبٙيب٦١ ٣ ٝش٢بؾت ثب ١يبظ ػبٝق٦  - 4

قي٤ؿ ١ؿجشب ظيبز اىؿطزٕی زض ثطذی ٢ٝبعٌ ض٣ؾشبيی ٣ ٙع٣ٛ س٤ػ٦ ػسي ث٦ اي٠ اٝط - 5

ٍطاض ٕطىش٠ آظٝبيكبر ا٣ٙي٦ ٣ )ضط٣ضر ثبظثي٢ی زض ؾغح ث٢سي ذسٝبر آظٝبيكٖب٧ی - 6

 (اظٝبيكبر ٝطاٍجشی زض ؾغح يِ

  E- learningضقو إٓب٧ی دعقْبٟ اظ ثط١ب٦ٝ ٧ب ٣ ضط٣ضر ثبظآ٤ٝظي ٧بي اظ عطيٌ - 7
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ًیاصّای پظٍّـی حَصُ تْذاؿت 
 

٧طچ٢س ا٤ٙ٣يز ث٢سي ٝكْالر ؾالٝشی يِ ّك٤ض زض ؾغح ٝٚی آٟ ١قيي٠  ٣ اثالك ٝيٖطزز، 

٣ٙی ١ح٥٤ ثط١ب٦ٝ ضيعي،  ديبز٥ ؾبظي ٣ اػطاي ٝساذالر ثسٙي٘  ٝشيب٣ر ث٤زٟ  زضُ ف٤اٝ٘ 

ذغط، ا٧٤ٖٙبي ظ١سٕی ٣  اثشال  ٣ ٣ٍبيـ ث٨ساقشی  اٙعاٝب زض ٤١احی ٝرشٚو يِ ّك٤ض 

اٝط٣ظ٥ زض ّك٤ض٧بي س٤ؾق٦ يبىش٦ زاز٥ ٧بي ثؿيبض ٕؿشطز٥ ٣ فٞيَی . ا٤ٖٙي يْؿب١ی ١ساضز

اٍشهبزي، ٕط٨٧٣بي -عجَبر اػشٞبفی)زضحيغ٦  ف٤اٝ٘ ذغط ثطحؿت ٝشنيط٧بي ٝرشٚو

ثب  (....ؾ٢ی ٣ ػ٢ؿی، ٕط٨٧٣بي آؾيت دصيط، ضىشبض٧بي ٝهطه ذسٝبر ٝطاٍجز ؾالٝز ٣

  ثه٤ضر (input, process, output, outcome, impacts)ض٣يْطز ىطآي٢سي

٣ ٢ٝشكط ٝيٖطز١س،   (...ّبضايی، اططثركی، ٧عي٦٢ اي، ث٨ط٥ ٣ضي ٣)ٝؿشٞط ػٞـ ا٣ضي، سحٚي٘ 

 (٦ّ ثيكشطي٠ ١يبظ ضا ٧ٜ ث٦ اي٠ ٤١ؿ سحٚي٘ ٧ب زاض١س)٣ٙی اي٠ اٝط زض ّك٤ض٧بي زض حبٗ س٤ؾق٦

ثسي٨ی اؾز ثس٣ٟ ٣ػ٤ز اعالفبر زض ح٤ظ٥ ٧بي . زض ا٤ٙ٣يز ٧بي اٍساٛ ٍطاض ١ٞيٖيطز

ٝص٤ّض ، اضظيبثی قبذم ٧بي ؾالٝشی  ثسٙي٘ ٝشيب٣ر ث٤زٟ ا٧٤ٖٙبي اديسٝي٤ٙ٤غيِ ٣ٍبيـ 

ث٨ساقشی ٣ ف٤اٝ٘ ظٝي٦٢ ؾبظ ا٨١ب ٣ ضىشبض٧بي ػٞقيز زض اٍٚيٜ ٧بي ٝرشٚو، ٝكْ٘ ٣ چيعي 

ؾبظٝبٟ ػ٨ب١ی ث٨ساقز ث٦ ّٚي٦ ١ؾبٛ ٧بي ؾالٝز ػٞـ آ٣ضي . ػع اساله ٢ٝبثـ ١ر٤ا٧س ث٤ز

٣ سطّيت زاز٥ ٧بي ٝرشٚو ٣ ٝشقسز زض٤ٝضز ٝشنيط٧بي شّط قس٥   اظ عطيٌ ٝغبٙقبر 

ديٞبيكی زض ٝيبٟ ٕيط١سٕبٟ ذسٝبر ، سؿ٨يالر ذسٝبر ؾالٝز، ؾبيط ٝغبٙقبر زا١كٖب٧ی 

اي٠ ا٤ٝضار زض ١ؾبٛ ؾالٝز ػ٤٨ٞضي اؾالٝی ايطاٟ ث٦ . ٣ ٝغبٙقبر ّييی ضا س٤ني٦ ٝي٢ٞبيس

زض . ن٤ضر ازمبٛ يبىش٦ زض ٍبٙت ٣ظاضر ث٨ساقز زضٝبٟ ٣آ٤ٝظـ دعقْی  ديٖيطي ٝيٖطزز

اي٠ ثرف ى٨طؾز ف٢ب٣ي٠ دػ٧٣كی ٤ٝضز ١يبظ ح٤ظ٥ ث٨ساقز زا١كٖب٥ ثطاي سبٝي٠ سْبٙيو 

ؾبٝب١س٧ی اؾشيبز٥ اظ "زض اي٠ ذه٤ل عطح  . ؾبظٝب١ی ٣ ١يبظ٧بي دبي٦ زضع ٕطزيس٥ اؾز

 " زاز٥ ٧بي ١ؾبٛ ٝطاٍجز زض س٤ٙيس زا١ف ث٤ٝی ٣ث٨ط٥ ثطزاضي زض ثط١ب٦ٝ ضيعي ١ؾبٛ ؾالٝز
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ثره٤ل ٝيبز )١يع ثطاؾبؼ ٝؿش٢سار ثي٠ اٙٞٚٚی ٣ ٝٚی،  ٤ٍا١ي٠، ايي٠ ١ب٦ٝ ٧بي ؾبظٝب١ی

ٝغبٙقبر ديٞبيكی اؾشب١ی زض زؾز اٍساٛ ٍطاض زاضز ٦ّ دؽ اظ ١ؾطذ٤ا٧ی .. ٣ (ٍب١٤١ی ازمبٛ

ّبضق٢بؾی ٣ ٧ٞب٢٧ٖی ٧بي ؾبظٝب١ی ٣ سه٤يت زض ٝطاػـ شيطثظ ث٦ ٤ٝضز اػطا ٕصاقش٦ 

ذ٤ا٧س قس، سب اظ اي٠ ض٧ٖصض ثركی اظ ٝكْالر دػ٧٣ف زض فٞٚيبر ٣ ١يبظ ٧بي اعالفبسی 

 . ١ؾبٛ ث٨ساقشی ٝطسيـ ٕطزز

ًظام هذیشیت خذهات تْذاضتی 

ضا٧ْبض٧بي انالح زض ١ؾبٛ ؾالٝز -1

ضا٧ْبض٧بي ٝكبضّز دصيطي ػبٝق٦ زض ىطاي٢س ذسٝبر ؾالٝشی -2

ضا٧ْبض٧بي س٤ؾق٦ ٣س٤ا٢ٞ١سؾبظي ٢ٝبثـ ا١ؿب١ی -3

ايؼبز، حيؼ ٣اضسَبء ١ؾبٛ ا١ٖيعقی ّبض٢ّبٟ ثرف ث٨ساقز -4

ٝسيطيز ؾالٝز ق٨طؾشبٟ زض ؽطىيز ؾبظي -5

س٤َيز ٣ث٨ج٤ز ١ؾبٛ دبيف ٣اضظقيبثی ٝسيطيز ذسٝبر ث٨ساقشی ٣زضٝب١ی -6

ث٨ج٤ز ّبضآٝسي ١ؾبٛ اضػبؿ ثبس٤ػ٦ ث٦ اػطاي ثط١ب٦ٝ دعقِ ذب٤١از٥ -7

 ّبضايی ٣اططثركی ثط١ب٦ٝ ٧بي آ٤ٝظقی ٣ثبظآ٤ٝظي ّبض٢ّبٟ ث٨ساقشی ث٨ج٤زقي٥٤  ٧بي -8

سقيي٠  ٧عي٦٢ سٞبٛ قس٥ ثؿش٦ ٧بي ذسٝبر ث٨ساقشی -9

ضضبيز ؾ٢ؼی اضائ٦ ٢٢ّسٕبٟ ٣ٕيط١سٕبٟ ذسٝبر ث٨ساقشی -10

اظ ١ؾبٛ اضائ٦ ذسٝبر ث٨ساقشی زضٝب١ی / ٝغبٙق٦ زؾشطؾی ٣ث٨ط٥ ٢ٝسي ث٦ -11

١يبظؾ٢ؼی ذسٝبر ث٨ساقشی ٣ضا٧ْبض٧بي اضسَبء ١ؾبٛ اضائ٦ ذسٝبر ٝش٢بؾت ثب ١يبظ٧بي -12

ػبٝق٦ 

ؾ٢ؼف زؾشب٣ضز٧بي ١ؾبٛ ؾالٝز زض ظٝي٦٢ ذسٝبر اضائ٦ قس٥ ٣عطح٨بي ٝساذ٦ٚ اي - 13

ٝٚی ٣اؾشب١ی 

 DALEسقيي٠ قْبه ٧بي ؾالٝز ثطاؾبؼ قبذم -14
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ىبيس٥ زضذه٤ل ذسٝبر ث٨ساقشی اضائ٦ قس٥ - اططثركی ٧٣عي٦٢ ٝغبٙق٦ ٧عي٦٢ - 15

 ٕب٦١  52ؾ٢ؼف فساٙز زض ؾالٝز ثطاؾبؼ قبذم ٧بي -16

اظ افضبء ٧يئز فٚٞی زا١كٖب٥ ثط  (Public health)١يبظؾ٢ؼی ا٤ٙ٣يش٨بي ث٨ساقشی -17

( evidence-base research)دبي٦ ق٤ا٧س 

سقيي٠ ضطايت ٧ٞجؿشٖی ثي٠ ف٤اٝ٘ ٝؿشقس٢٢ّس٥ ٣ف٤اٝ٘ انٚی ثب ديبٝس٧بي ٣ٍبيـ -18

ث٨ساقشی ث٦ ٢ٝؾ٤ض ا٤ٙ٣يز ث٢سي ٣  عطاحی ٝساذالر 

ثطضؾی ٝيعا٨١بي ثط٣ظ ٣ف٤اٝ٘ ٝؿشقس٢٢ّس٥ ٣ؾبيط ىبّش٤ض٧بي اديسٝي٤ٙ٤غيِ ٤ٝطط زض -19

ثيٞبضي٨بي قنٚی اؾشبٟ 

ٝغبٙق٦ ضا٧ْبض٧بي ث٨ج٤ز ٝكبضّز ثي٠ ثركی ؾبظٝب٨١بي ٝؿئ٤ٗ زضضاؾشبي ٧سه -20

سبٝي٠، حيؼ ٣اضسَبء ؾالٝز ػبٝق٦ 

ٝغبٙق٦ ضا٧ْبض٧بي ذطيس ذسٝز ث٨ساقشی اظ ثرف ذه٤نی -21

22 -GI S ٣ّبضثطز آٟ زض ٝطاٍجز اديسٝي٤ٙ٤غيِ ٣ٍبيـ ث٨ساقشی ٣ عنيب٨١ب 

ثطضؾی ٝكْالر ٨ٝبػطر ث٦ ق٨ط ٣حبقي٦ ١كي٢ی زض ثط١ب٦ٝ ٧بي س٤ؾق٦ اي ٣ؾالٝشی - 23

ٝغبٙقبر َٝبيؿ٦ اي ٝيعاٟ قي٤ؿ ٣ٕؿشطـ ضىشبض٧بي ث٨ساقشی -24

ٝغبٙقبر ٝطث٤ط ث٦ زا١ف، ١ٖطـ ٣فْٞٚطز ٕط٨٧٣بي ػٞقيشی ٧سه زض ظٝي٦٢ -25

ضىشبض٧بي ؾالٝز ١ٖط 

ثطضؾی ثب٣ض٧ب ٣ ١ٖطق٨بي ميط نحيح زض ظٝي٦٢ ضىشبض٧بي ؾالٝز ٝح٤ض - 26

 Health)ثطضؾی اْٝبٟ اؾشَطاض ١ؾبٛ س٤ا٢ٞ١س ؾبظي ٝطزٛ ثطاي ذ٤ز ٝطاٍجشی- 27

promotion)  
ٝغبٙق٦ ضا٧ْبض٧بي اؾشَطاض آ٤ٝظـ ػبٝـ ؾالٝز ٕط٨٧٣بي اذشهبنی ؾ٢ی ٣ - 28

ثب ٧ْٞبضي ثي٠ ثركی    (..زا١ف ا٤ٝظاٟ، زا١كؼ٤يبٟ، ن٤٢ه، ١يط٣ي ّبض ٣)قنٚی

ٝغبٙقبر زض ظٝي٦٢ ضا٧ْبض٧بي سبٝي٠ ٣ حيؼ ؾالٝز زض حبقي٦ ق٨ط٧ب - 29
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ٝغبٙقبر اديسٝي٤ٙ٤غيِ زضذه٤ل ىَط -26

ٝغبٙقبر زض ظٝي٦٢ ٝسيطيز ثحطاٟ زضؾ٤ا١ح ٣ح٤ازص ميطٝشطٍج٦ ٣قطايظ ديچيس٥ -27

سقيي٠ حساٍ٘ اؾشب١ساضز٧بي سؿ٨يالر دكشيجب١ی، )٣اضغطاضي ١َف ١ؾبٛ ؾالٝز 

 (آة،سنصي٦،ؾ١٤ْشٖب٥ ٣ذسٝبر ث٨ساقشی زضٝب١ی ٕط٨٧٣بي ٧سه اذشهبنی

ثطضؾی ثب٣ض٧ب ١٣ٖطق٨بي مٚظ زض ظٝي٦٢ ضىشبض٧بي ؾالٝز ٝح٤ض -28

 ثطضؾی ضا٨٧بي ث٨ج٤ز ٣انالح ٝسيطيز اؾشيبز٥ اظ اعالفبر ث٨ساقشی-29

ٝغبٙقبر زض حيغ٦ ثط١ب٦ٝ ٧بي دبؾر٤ٖيی ١ؾبٛ ؾالٝز، سبٝي٠ ٢ٝبثـ، ؾغح ؾالٝز ٣ - 30

س٤ظيـ آٟ 

تْذاضت هحیط ٍحشفِ ای 

ٝغبٙق٦ اديسٝي٤ٙ٤غيْی ثيٞبضي٨بي قنٚی اؾشبٟ ٣عطاحی ٝساذالر ث٦ ٢ٝؾ٤ض ّب٧ف ثط٣ظ  -1

ٝؿ٤ٞٝيز ٧بي مصايی  (Surveillance)ٝغبٙق٦ عطاحی ١ؾبٛ ٝطاٍجز -2

ثطضؾی فٚ٘ ضقو ٝكبضّز ّبضىطٝبيبٟ زض سبٝي٠ حساٍ٘ ٧بي اؾشب١ساضز٧بي ث٨ساقشی -3

اي٢ٞی ثطاي ١يط٣ي ّبض ٣ اضائ٦ ضا٧ْبض٧بي فٞٚيبسی  

س٤ظيـ ٝغبٙق٦ ٝيعاٟ اططثركی ٤ٍا١ي٠ ٝطث٤ط ث٦ اي٢ٞی ٤ٝازقيٞيبيی زض ٨ٖ١ساضي - 4

٣ٝهطه 

ثطضؾی قي٥٤ ٧بي ضىـ ؾطيـ آ٤ٙزٕی ٢ٝبثـ ٣قج٦ْ ٧بي آة قطة زض٤ٝاٍـ ثط٣ظ - 5

آ٤ٙزٕی 

ثطضؾی ٤ٝا١ـ ؾبذشبضي ٣ ضا٧ْبض٧بي اػطايی زىـ ٤ٝاز ظايس اظػ٦ٚٞ دؿٞب١س٧بي - 6

ثيٞبضؾشب١ی 

ٝغبٙق٦ زضذه٤ل ١ح٥٤ ٨ٖ١ساضي ؾيؿشٜ سبؾيؿبر ث٨ساقشی آة زض ض٣ؾشب٧ب -7 

ٝغبٙق٦ زضذه٤ل ّبضثطز ث٨ي٦٢ دطس٧٤بي ي١٤ؿبظ زض ٝطاّع سكريهی ٣زضٝب١ی ٣ن٢قشی -8

ثطضؾی سبطيط ىقبٙيش٨بي ؾالٝز ّبض زض ث٨ج٤ز قبذه٨بي ؾالٝز -9
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ٝغبٙق٦ ث٨ج٤زٝسيطيز زىـ ٤ٝاز ظايس ػبٝس -10

٣ٝيْط٣ثی ٢ٝبثـ ٣قج٦ْ ٧بي آة  (آٙی ٣ ٝقس١ی)سقيي٠ دشب١ؿي٘ ٧بي آ٤ٙزٕی قيٞيبيی-11

قطة ق٨طي ٣ ض٣ؾشبيی 

ثطضؾی ضا٧ْبض٧بي ديكٖيطي اظآ٤ٙزٕی احشٞبٙی ٢ٝبثـ ٣قج٦ْ ٧بي آة ثب ٤ٝازقيٞيبيی -12

٣ٝيْط٣ثی 

ثطضؾی ػبٝـ زؾشطؾی ٣ث٨ط٥ ٢ٝسي ػٞقيز ٧بي ق٨طي ٣ح٤اٙی ق٨ط٧ب اظ آة ؾبٜٙ ثب -13

اضائ٦ ضا٧ْبض٧بي فٞٚيبسی 

ثطضؾی ٝربعطار قنٚی ١بقی اظ ١َ٘ ٣ا١شَبٗ ظثب٦ٙ -14

آؾيت ضؾب٨١بي قيٞيبيی ٣ ضازي٤اّشي٤ زضمصا -15

 (...ح٤ازص ٢ٝعٗ،ّبض،ضا٢١سٕی ٣)آؾيج٨بي ١بقی اظ ح٤ازص -16

اؾشطؾ٨بي ض٣ا١ی ٝحيظ ٧بي ّبض -17

ث٨ساقز ٝحيغی  (IFA)ؾيؿشٜ ٧بي زاز٥ دطزاظي ٣ اعالفبسی -18

ثطضؾی ٣ضقيز ٤ٝػ٤ز ٣ قْبه ثب ٣ضقيز ٝغ٤ٚة ٣ سقيي٠ ضا٧ْبض٧بي ث٨ج٤ز -19

ث٨ساقز ٝحيغی ثيٞبضؾشب٨١ب ٣ٝطاّعث٨ساقشی زضٝب١ی 

ٝغبٙقبر زض ظٝي٦٢ ث٨ساقز ٤٧ا، االي٢س٥ ٧ب ٣ ٝسيطيز ٢ّشطٗ آ٤ٙزٕی ٤٧ا ثب ٝكبضّز -20

ثي٠ ثركی 

ثطضؾی ٝربعطار دطس٤سبثی ٣دطس٤ٕيطي زض١٣ی ٣ثيط١٣ی زضٝطاّع س٤ٙيس ٣ّبضثطز -21

 (ثره٤ل دطس٤ دعقْی)دطس٧٤بي ي١٤ؿبظ

ثطضؾی ١َف ّٞيش٦ ٧بي حيبؽز ى٢ی، ث٨ساقز ّبض ٣ذب٦١ ٧بي ث٨ساقز ّبضٕطي -22

ّبضذب١ؼبر زض سبٝي٠ ؾالٝشی ١يط٣ي ّبض 

اططثركی ثط١ب٦ٝ ٧بي ق٨ط ٣ ض٣ؾشبي ؾبٜٙ ثطضؾی ضا٧ْبض٧بي اضسَبء ّبضايی -23 

ثطضؾی ٣ضقيز ث٨ساقز ٝحيغی ٝطاّع آ٤ٝظقی،سطثيشی ٣سيطيحی -24
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ٝغبٙقبر س٤ؾق٦ ن٢قشی ٣ٝربعطار ث٨ساقشی -25

ٝغبٙقبر اططار ف٤اٝ٘ قيٞيبيی ٝحيظ ّبض ثط ض٣ي  ؾالٝشی ١يط٣ي ّبض -26

ٝغبٙقبر اطط ف٤اٝ٘ ىيعيْی ٣اض٤١٤ٕٝيْی ٝحيظ ّبض ثط ض٣ي ؾالٝشی ١يط٣ي ّبض -27

 ؾبٗ زضّبضٕب٥ 15ٝغبٙقبر ف٤اضو اػشٞبفی ٣ث٨ساقشی اقشنبٗ ث٦ ّبض ٤ّزّبٟ ظيط -28

٧بي ٍبٙيجبىی 

 زض ٝطاّع ٣اٝب٠ّ عجد مصا HACCPٝغبٙقبر چ١٤ٖٖی افٞبٗ َٝطضار -29

١َف ث٨ج٤ز ىطآي٢س٧بي س٤ٙيسار مصايی ن٢قشی زض ؾالٝشی آحبز ػبٝق٦ ثره٤ل -30

٤ّزّبٟ 

ّب٧ف ضبيقبر ٤ٝاز مصايی اظ ػ٦ٚٞ ١بٟ زض ٝطاح٘ س٤ٙيس سب ٝهطه  -31

ًظام هشاقثت تیواسیْا 

ٝغبٙق٦ ؾج٨ْبي ظ١سٕی ٣ف٤اٝ٘ ذغط ٤ٝطط زض ثط٣ظ ثيٞبضي٨بي ميط٣إيط  -1

ٝغبٙقبر اديسٝي٤ٙ٤غيِ ثيٞبضي٨بي ميط٣إيط -2

ٝغبٙقبر اديسٝي٤ٙ٤غيِ ثيٞبضي٨بي غ١شيْی ٣ ّط٤ٝ٣ظ٣ٝی ث٦ ٢ٝؾ٤ض سقيي٠ ٝيعا٨١بي قي٤ؿ -3

٣ عطاحی ٝساذالر ٧ٖٞب١ی ثطاي ديكٖيطي اظ ثط٣ظ 

 DALYٝغبٙقبر ا٤ٙ٣يز ث٢سي ثيٞبضي٨ب ثطاؾبؼ -4

زض ظٝي٦٢ ثيٞبضي٨بي ٣إيطزاض ثب ا٤ٙ٣يز  (٤ٝضسبٙيشی ٣ ٤ٝضثيسيشی)ٝغبٙقبر اديسٝي٤ٙ٤غيِ -5

ؾ٘،ثيٞبضي٨بي ٝكشطُ ا١ؿبٟ ٣ زاٛ، ثيٞبضي٨بي ذ١٤عاز ٣ ثيٞبضي٨بي ٢ٝش٦َٚ اظ آة ٣ )ثبال

 (... ٤ٝازمصايی ٣ 

ٝغبٙقبر س٤ؾق٦ ذسٝبر ذ٤زٝطاٍجشی زض ثيٞبضي٨بي ٝع٠ٝ -6

ٝبالضيب،ست ٧بي ذ١٤طيعي )ٝغبٙقبر اديسٝي٤ٙ٤غيِ ثيٞبضي٨بي ٢ٝش٦َٚ س٤ؾظ ١بٍٚي٠ -7

 (...ز٢٧س٥، ٙيكٞب١يب ٣
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ضا٧ْبض٧بي ) HIV/AIDSٝغبٙقبر ػبٝق٦ ق٢بذشی ٣اديسٝي٤ٙ٤غيْی زض ظٝي٦٢ ٝطاٍجز -8

ديكٖيطي اظ آ٤ٙزٕی ث٦ ٣يط٣ؼ ثطحؿت ٕط٨٧٣بي ػٞقيشی ٣ػ٢ؿی ، ؾبذز ضىشبضؾبٜٙ 

، HIV/AIDS،زؾشطؾی ٣ث٨ط٥ ٢ٝسي اظ ذسٝبر ث٨ساقشی ٣زضٝب١ی ؾطدبيی ٣ثؿشطي اىطاز 

    Peer  education ثيٞبضي٨بي آٝيعقی،آ٤ٝظـ ٣اعالؿ ضؾب١ی ثطاؾبؼ قي٥٤

 (،ذسٝبر ّب٧ف آؾيت،١ؾبٛ دبيف ضىشبضي ٣ حٞبيش٨بي اػشٞبفی ٣ذب٤١ازٕی اظ ثيٞبضاٟ

ٝغبٙقبر ثيٞبضي٨بي ٍبث٘ ديكٖيطي ثب ٣اّؿ٠ -9

ٝغبٙقبر ض٣ق٨بي سكريم آظٝبيكٖب٧ی دبس٤غ٨١بي ٤ٝػس ثيٞبضي٨بي في١٤ی ٣ّبضايی -10

٣اططثركی آ٨١ب 

ٝغبٙقبر اططثركی ٣اّؿ٨٢بي ٤ٝضز اؾشيبز٥ زض ثط١ب٦ٝ اي٢ٞؿبظي ّك٤ضي -11

زض زضٝبٟ ثيٞبضي ؾ٘  (MDR)ٝغبٙقبر ا٧٤ٖٙبي ثط٣ظ ٣ قي٤ؿ َٝب٣ٝز زاض٣يی -12

ٝغبٙقبر اديسٝي٤ٙ٤غيْی ثيٞبضي٨بي ٤١دسيس ٣ثبظدسيس -13

فط٣ٍی سقيي٠ ٝيعاٟ قي٤ؿ ف٤اٝ٘ ذغط زض ثيٞبضي٨بي ٍٚجی -14 

سقيي٠ ٝيعاٟ قي٤ؿ ثيٞبضي٨بي فط٣ً ّط١٣ط زض ٕط٨٧٣بي ػٞقيشی ٧سه -15

سقيي٠ ٤ٝططسطي٠ ٣ٝييسسطي٠ اؾشطاسػي ٧ب ػ٨ز مطثبٖٙطي ف٤اٝ٘ ذغط ثيٞبضي٨بي -16

ميط٣إيط 

ثطضؾی ض٣ق٨بي ٝرشٚو سطُ اؾشقٞبٗ زذب١يبر -17

اضظيبثی ٣ث٨ج٤زثركی ١ؾبٛ ػبضي طجز ؾطعب٨١ب  -18

سقيي٠ ٢ٝبؾجشطي٠ ض٣ـ ػٞـ آ٣ضي زاز٥ ٧ب ثطاي عطاحی ٝساذالر زض ثيٞبضي٨بي ٍٚت -19

٣فط٣ً 

سقيي٠ ٣اضظيبثی ٢ٝبؾجشطي٠ ض٣ق٨بي مطثبٖٙطي ؾطعب٨١بي قبيـ -20

ق٢بذز ٕط٨٧٣بي زضٝقطو ذغط ثسذيٞی ٧ب ثبس٤ػ٦ ث٦ ف٤اٝ٘ غ١شيْی ،ٝحيغی ٣          -21

قي٥٤ ٧بي ظ١سٕی 
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ثطضؾی اديسٝي٤ٙ٤غيِ ح٤ازص ٣ ؾ٤ا١ح اظ ػ٦ٚٞ  ح٤ازص سطاىيْی زض ٕط٨٧٣بي - 22

ػٞقيشی ٧سه 

سالهت سٍاًی ٍ اجتواػی 

ٝغبٙق٦ ١ح٥٤ اضائ٦ ذسٝبر زضٝب١ی ٤ٝطط ثطاي ثيٞبضاٟ ض٣ا١ی زض ؾغح ز٣ٛ ١ؾبٛ اضائ٦ -1

. ذسٝبر ث٨ساقشی 

ٕؿشطـ ذسٝبر ٝطاٍجشی ٝجش٢ی ثط ػبٝق٦ ٣ ذب٤١از٥ ث٦ ٢ٝؾ٤ض ث٨ج٤ز ّيييز ظ١سٕی -2

. ثيٞبضاٟ ض٣ا١ی 

. ٝغبٙقبر ثطضؾی قبذم ٧بي ؾالٝز ض٣اٟ ػبٝق٦ ٣ سقيي٠ ٝيعاٟ قي٤ؿ اذشالالر ض٣ا١ی-3

ٝغبٙق٦ ّب٧ف ٣اثؿشٖی زضٝبٟ ثيٞبضاٟ ض٣ا١ی ث٦ ثيٞبضؾشبٟ سرههی ٣ اضائ٦ ضا٧ْبض٧بي -4

...  فٞٚيبسی اظ ػ٦ٚٞ ٣يعيز زض ٢ٝعٗ ٣ زضٝبٟ ؾطدبيی 

  (...ذ٤زّكی، ىطاض اظ ٢ٝعٗ ٣ )قي٥٤ ٧بي ٝسيطيز ٝساذ٦ٚ زض ثحطا٨١ب -5

ثطضؾی قي٥٤ ٧بي ازمبٛ ىطإيطي ٨ٝبضر ٧بي ظ١سٕی زض سٞبٛ ؾغ٤ح ٣ ٕط٥٣ ٧بي -6

. ٧سه ػٞقيشی 

ؾب٢ٞٙساٟ، ىَطا، د٢ب٢٧سٕبٟ )ثطضؾی قي٤ؿ اذشالالر ض٣ا١ی زض ٕط٥٣ ٧بي اػشٞبفی ذبل -7

 . (٣ آ٣اضٕبٟ، ٤ّزّبٟ ٣ ظ١بٟ 

ٝغبٙق٦ ّب٧ف ثبض اػشٞبفی اثشال ث٦ اذشالالر ض٣ا١ی ٣ ٕؿشطـ حٞبيز ٧بي اػشٞبفی  -8

ثطضؾی ٝيعاٟ قي٤ؿ ٣ ف٤اضو ػؿٞی ض٣ا١ی ذك١٤ز ذب١ٖی فٚي٦ ظ١بٟ ٣ عطاحی -9

ٝساذالر ديكٖيطي 

ثطضؾی ٝيعاٟ قي٤ؿ ،فٚ٘ ٣ف٤اضو ػؿٞی ض٣ا١ی ٤ّزُ آظاضي ٣عطاحی ١ؾبٛ ٝطاٍجز -10

ث٨ساقشی 

ٝغبٙقبر ػبٝق٦ ق٢بذشی ٣ اديسٝي٤ٙ٤غيِ سقيي٠ قي٤ؿ ؾ٤ء ٝهطه ٤ٝاز ث٦ سيْيِ - 11

٤١ؿ ٤ٝاز ٣ٕط٨٧٣بي ػٞقيشی 
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ٝغبٙقبر ؾ٢ؼف اططثركی اٍساٝبر زضٝب١ی ٣ّب٧ف آؾيت زض ؾ٤ء ٝهطه ٤ٝاز - 12

ثطضؾی چ١٤ٖٖی اػطاي ثط١ب٦ٝ ٧بي ّب٧ف  سَبضب زضؾ٤ء ٝهطه ٤ٝاز - 13

فٚ٘ ٕطايف ػ٤ا١بٟ ث٦ ٤ٝاز ٝرسض  - 14

ثطضؾی فٚ٘ ٣ ف٤اٝ٘ ٤ٝطط زضاٍساٛ ث٦ ذ٤زّكی ٧ب - 15

ثطضؾی اططثركی ذسٝبر ّب٧ف آؾيت زض ػ٤ٕٚيطي اظ ف٤اضو افشيبز سعضيَی - 16

زضٝطاّع ٕصضي 

تْثَد تـغـزیِ جاهؼِ 

اضظيبثی اطط ثركی ثط١ب٦ٝ ٧بي سنصي٦ ضايٖبٟ ٣ قيطٝساضؼ  -1

اضظيبثی ٝيعاٟ اططثركی ثط١ب٦ٝ ٧بي اذشالالر ّٞج٤ز يس  -2

ٝغبٙقبر ٝطث٤ط ث٦ م٢ی ؾبظي ٤ٝاز مصايی ثب ٝيْط٤١٣سطي٢ز ٧ب  -3

سس٣ي٠ ا٤ٖٙي نحيح سنصي٦ ٣ ٝهطه ث٨ي٦٢ ٤ٝاز مصايی  -4

ا٢ٝيز مصايی ٣ ؾطعب٨١بي قبيـ  -5

ثطضؾی ضغيٜ مصايی زض ٢ّشطٗ ٧يذطٙيذيسٝی ٧ب ٣ ٧يذطسب١ؿي٤ٟ  -6

اضظيبثی اطط ثركی عطح٨بي ٝساذ٦ٚ اي سنصي٦ اي ثط ٝيعاٟ ّب٧ف قي٤ؿ ؾ٤ء سنصي٦ زض -7

٤ّزّبٟ  

اضظيبثی اطط ثركی ثط١ب٦ٝ آ٠٧ يبضي زض زا١ف آ٤ٝظاٟ زذشط زثيطؾشب١ی -8

ثطضؾی قي٤ؿ چبٍی زض ٕط٥٣ ٧بي ػٞقيشی ٧سه  -9

ثطضؾی ٣ضقيز سنصي٦ ٣ ا٤ٖٙي ضقس زذشطاٟ -10

قي٥٤ ٧بي آ٤ٝظـ اططثرف ٕط٨٧٣بي ػٞقيشی ٧سه -11
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سالهت خاًَادُ ٍجوؼیت 

اضظيبثی اططثركی ٝساذالر عطاحی قس٥ ث٨ساقشی ٣زضٝب١ی ث٦ ٢ٝؾ٤ضّب٧ف ٝطٓ - 1

  80-85ٝبزضاٟ ثطاطط ف٤اضو ثبضزاضي ٣ظايٞبٟ عی ؾب٨ٙبي 

آ٤ٝظقی ٍج٘ اظ اظز٣اع ٝغبٙقبر اضسَبء اطط ثركی ذسٝبر ٝكب٣ض٥ اي - 2

ىبيس٥ ٝطاٍجش٨بي ز٣ضاٟ ثبضزاضي اططثركی ٧٣عي٦٢ -ٝغبٙقبر َٝبيؿ٦ اي ّبضايی- 3

زضثرك٨بي ز٣ٙشی ٣ذه٤نی 

ثطضؾی فٚ٘ ّٜ س٤ػ٨ی دعقْبٟ ث٦ ّبضر دبيف ضقس ٤ّزّبٟ ٣فسٛ طجز دبيف ٧بي - 4

ا١ؼبٛ ٕطىش٦ 

ثطضؾی ٤ٝططسطي٠ ض٣ـ آ٤ٝظـ ٨ٝبضس٨بي ظ١بق٤يی ث٦ ظ٣ػي٠ زض آؾشب٦١ اظز٣اع - 5

ٝغبٙقبر سقيي٠ قي٤ؿ ٝطز٥ ظايی زض َٝبيؿ٦ ثب ٝقيبض٧بي ػ٨ب١ی ٣عطاحی ٝساذالر ثطاي - 6

ّب٧ف آٟ  

ثطضؾی فٚ٘ ٝطٓ ٤١ظازاٟ ٣ سقيي٠ ف٤اٝ٘ ٍبث٘ اػش٢بة زضٝطٓ ز٣ض٥ ٤١ظازي - 7

ثطضؾی ٝربعطار س٨سيس ٢٢ّس٥ ظ١سٕی ٤ّزّبٟ ٣ ا٤ٙ٣يز ث٢سي ػ٨ز عطاحی - 8

ٝساذالر ديكٖيطي 

ضا٧ْبض٧بي اىعايف ٝكبضّز ٝطزاٟ زض ث٨ساقز ثبض٣ضي - 9

اضسَبي إٓب٧ی ظ١بٟ ٣ٝطزاٟ زضذه٤ل ح٤ًَ ث٨ساقز ثبض٣ضي - 10

ٝغبٙقبر زض ظٝي٦٢ سبٝي٠ ٤ٝٙي٦ ٧بي سبطيطٕصاض ؾالٝز زض ث٤ٚك زذشطاٟ ٣دؿطاٟ - 11

ثطضؾی اططثركی ثط١ب٦ٝ ٝطاٍجش٨بي ازمبٛ يبىش٦ ٤ّزُ ثيٞبض زضّب٧ف ٝيعاٟ اثشال ٣ٝطٓ - 12

 ؾبٗ ٣5ٝيط٤ّزّبٟ ظيط 

ثطضؾی فٚ٘ فسٛ ٝطاٍجز ٤ّزُ ثيٞبض ثطاؾبؼ اؾشطاسػي ٝب١ب س٤ؾظ دعقْبٟ - 13
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 ػٌاٍیي آهَصضی

 

 ػٌَاى

 

ًحَُ 

  آهَصش

 

 هخاطثیي

 

هذیشاى 

ستاد 

 داًطگاُ

هذیشاى 

ٍكاسضٌاساى 

ستادی 

حَصُ 

 هؼاًٍت

هذیشاى ًظام 

سالهت 

 ضْشستاى

كاسضٌاساى 

ًظام 

سالهت 

ستاد 

 ضْشستاى

 × × ×  2 اسصضیاتی دس ًظام سالهت

 × × ×  2 كاسگاُ ًظام ًَیي پایص ٍ اسصضیاتی

 اصَل تشًاهِ سیضی ٍ اًَاع تشًاهِ ّای ساصهاًی
 

2  × × × 

 × × ×  1  سٍش تحقیق هقذهاتی
   ×  1 سٍش تحقیق پیطشفتِ 

   ×  1  هقالِ ًَیسی

   ×  SPSS 1(1)هذیشیت دادُ ّا 

   ×  STATA 1(2)هذیشیت دادُ ّا 

 ×  ×  2 اصَل ٍ هثاًی اپیذهیَلَطی
 ×  ×  2 اپیذهیَلَطی تیواسیْای ٍاگیش

 ×  ×  2 اپیذهیَلَطی تیواسیْای غیشٍاگیش
 ×  ×  1 هٌاتغ دادُ ّا ٍ ًظام ّای ثثت ٍ گضاسضذّی ٍقایغ تْذاضتی

  × ×  2 جوؼیت ضٌاسی

 × × ×  1 هذیشیت طغیاى تیواسیْا
 × × × × 1 هذیشیت تْذاضتی دس ضشایط پیچیذُ ٍ اضطشاسی

 × × × × 1 هذیشیت تْذاضتی سَاًح ٍ حَادث
  ×   1جستجَی الكتشًٍیك هقذهاتی 

  ×   1جستجَی الكتشًٍیك پیطشفتِ 

  ×   1هشجغ ًگاسی   الكتشًٍیك 

ٍ كاستشد اًْا دس هشاقثت ٍقایغ GIS ٍ ARC GISسیستن 

 تْذاضتی

1  ×   

 × × ×  1 اصَل تشًاهِ سیضی ػولیاتی دس ًظام سالهت
   ×  1 هْاست اهَصی ضیَُ ّای تذسیس 

   ×  1 هْاست آهَصی ضیَُ ّای اسصضیاتی اهَصضی 

                                                 
 ؾب٦ٙ سس٣ي٠ ٣ زض اثشساي ٧طؾبٗ ثب ١ؾطار ّبضق٢بؾی سؼسيس ١ؾط 2-3ف٢ب٣ي٠ شّط قس٥ زض اي٠ ٝؼ٤ٞف٦ ثطاي يِ ز٣ض٥  

 . ٣ زض ع٤ٗ ؾبٗ ٤ٝضز ديٖيطي ٍطاض ذ٤ا٧س ٕطىز

 ث٦ ٢ٝع٦ٙ آ٤ٝظـ ث٦ قْ٘ ػٚؿ٦ 2زض ذه٤ل ١ح٥٤ آ٤ٝظـ، فسز يِ ث٦ ٢ٝع٦ٙ آ٤ٝظـ ثه٤ضر ّبضٕب٧ی، فسز  

 . ث٦ ن٤ضر آ٤ٝظـ ميط حض٤ضي ٣ آظ٤ٟٝ ٝشٞطّع ٝی ثبقس3آ٤ٝظقی ٣ فسز 

ف٢ب٣ي٠ زضع قس٥ ثطاي ٝسيطاٟ ؾشبزي زا١كٖب٥ دؽ اظ ٧ٞب٢٧ٖی ثب ٝقب١٣ي٠ ٝحشطٛ زا١كٖب٥ ٣ ثطاؾبؼ ١يبظ ؾبظٝب١ی  

  .ثطٕعاض ذ٤ا٧س قس
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 ػٌَاى

 

ًحَُ 

  آهَصش

 

 هخاطثیي

 

هذیشاى 

ستاد 

 داًطگاُ

هذیشاى 

ٍكاسضٌاساى 

ستادی 

حَصُ 

 هؼاًٍت

هذیشاى ًظام 

سالهت 

 ضْشستاى

كاسضٌاساى 

ًظام 

سالهت 

ستاد 

 ضْشستاى

   ×  1 تشاٍسد تاس تیواسیْا

   ×  2 اضٌایی تا ًظاهْای هشاقثت تْذاضتی 

 × × ×  3هذیشیت  تشًاهِ ّای تٌذسستی  
   ×  2 سٍش ضٌاسی تَلیذ ػلن دس ًظام سالهت

  × × × 2 اضٌایی تا ضیَُ ّای پشداخت دس ًظام سالهت

  × ×  2 تَسؼِ صٌؼتی ٍ هخاطشات  تْذاضتی

   × × 2 ضْشًطیٌی ٍ تاثیش اى دس ًظام سالهت

  × ×  2 حاضیِ ًطیٌی ٍ تْذیذ كٌٌذُ ّای سالهتی 

 × × × × 2 ػَاهل اجتواػی هَثش تش سالهت
 × × × × 2 هثاًی ٍ هفاّین ػذالت دس سالهت

آضٌایی تا جایگاُ ًظام سالهت دس تشًاهِ ّای پٌج سالِ كطَس 

 (تشًاهِ پٌجن)

2 × × ×  

 × × ×  2 هَاد هخذس ٍ سیاست ّای كٌتشلی آى
  × ×  2 اصَل سفتاس ساصهاًی

  × × × 3 خصَصی ساصی دس ًظام سالهت سٍیكشد ّا ٍ ساّثشدّا

    × 2 هذیشیت هٌاتغ دس ًظاهْای سالهت

    × 3 سیاست ّای جْاًی ٍ ًظاهْای سالهت

  × ×  2000 3(WHO )گضاسش جْاًی تْذاضت

  × ××  2002  3 (WHO )گضاسش جْاًی تْذاضت

 × × ××  2008  3(WHO )گضاسش جْاًی تْذاضت

  ×  × 3  ٣  2 هقشسات تْذاضتی تیي الوللی ٍ الضاهات اى

  × ×  3  ٍ  2 اضٌایی تا هثاًی ٍ هفاّین  اقتصاد تْذاضت 

   × × EBDM 1تصوین گیشی هثتٌی تش ضَاّذ 

فشٌّگ جاهؼِ، خشدُ ّا فشٌّگ ّا ٍّوسَ ساصی تا  ًظام 

 سالهت

2  × ×  

 × × ×  2 ضیَُ صًذگی ٍ استقای سالهت
 × × ×  1 آهَصش ّوگاًی، هخاطة ضٌاسی ٍ سساًِ ّای اهَصضی

  × × × 2  ٍ ًظام سالهت،  فشصت ّا ٍ تْذیذ ّا(NGOs)سوي  ّا

 


