تسن اهلل الشحوي الشحین

سٌذ هلی پیطگیشی ،هقاتلِ ،دسهاى  ،کاّص آسیة ٍ تاصتَاًی هصشف الکل
( ) 9392-9396
هثتٌی تش تشًاهِ ّای طشح تحَل اجتواعی ٍ ًقطِ تحَل ًظام سالهت جوَْسی اسالهی ایشاى

ضَسای اجتواعی کطَس
کویتِ هلی پیطگیشی ٍ هثاسصُ تا هطشٍتات الکلی

ٍ
ٍصاست تْذاضت ،دسهاى ٍ آهَصش پضضکی
دفتش سالهت سٍاًی ،اجتواعی ٍ اعتیاد

سٌد هلی پیشگیسی  ،هقابلِ ،دزهاى  ،کاّش آسیب ٍ باشتَاًی

هصسف الکل( ) 6931-6931

هقذهِ
٘ظش ث ٝتحشيٓ ٔلشف اِىُ دس ديٗ ٔجیٗ اػالْ  ٚآثبس ٔخشة آٖ ثش خؼٓ  ٚسٚاٖ افشاد  ٚفشاٚا٘ی آٔٛصٞ ٜبی ديٙی ٔجٙی ثش اختٙبة اص آٖ ٕٞ ٚچٙیٗ ثش اػبع
ػیبػت ٞبی وّی اثالغی ٔمبْ ٔؼظٓ سٞجشی دس ثش٘بٔ ٝپٙدٓ تٛػؼ ٝالتلبدی ،اختٕبػی  ٚفشٍٙٞی وـٛس ٔجٙی ثش سٚيىشد «ا٘ؼبٖ ػبِٓ» « ٚػالٔت
ٕٝٞخب٘ج ،»ٝثٙٔ ٝظٛس استمبء ؿبخلٟبی ثٟذاؿت سٚاٖ ثٚٝيظ ٜدس دا٘ؾآٔٛصاٖ ٘ ٚیض ٔجبسص ٕٝٞ ٜخب٘ج ٝثب آػیت ٞبی اختٕبػی اص خّٕٔ ٝلشف اِىُ ،دس دٝٞ
پیؾ س ٚو ٝد ٝٞپیـشفت  ٚػذاِت ٘بْ ٌزاسی ؿذ ،ٜػٙذ ّٔی پیـٍیشی  ،دسٔبٖ  ،وبٞؾ آػیت  ٚثبصتٛا٘ی ٔلشف اِىُ تذٚيٗ ؿذ ٜاػت.
ثب تٛخ ٝثٌ ٝؼتش ٜػٛأُ تبثیش ٌزاس دس ايٗ حٛص ٜايٗ ٘ىت ٝآؿىبس ٔی ؿٛد ؤ ٝؼئِٛیت پیـٍیشی ،دسٔبٖ  ٚوبٞؾ آػیت  ٚثبصتٛا٘ی ٘بؿی اص ٔلشف اِىُ
فشاتش اص يه ػبٔب٘ ٝتخللی تحت ػٛٙاٖ ٚصاست ثٟذاؿت  ٚيب دا٘ـٍبٞ ٜبی صيش ٔدٕٛػ ٝآٖ اػت  ٚايٗ ٔ٘ ٟٓیبص ثٕٞ ٝبٍٙٞی ٕٞ ٚىبسی ثیٗ ثخـی داسد
 .با تَجِ بِ ايٌکِ ًقشِ تحَل ًظام سالهت کشَز ٍ بسًاهِ ػولیاتی بسًاهِ پٌجن دز شَزای سیاست گرازی ٍشازت بْداشت تدٍيي ٍ تصَيب
گسديدُ است  ،تلٕیٓ ػبخُ  ٚصيشثٙبيی ثشای چٍٍ٘ٛی فشا ٓٞوشدٖ ٔذاخالت  ٚػیبػت ٌزاسی ٔ ٚذيشيت پیـٍیشی ،دسٔبٖ  ٚوبٞؾ آػیت  ٚثبصتٛا٘ی
٘بؿی اص ٔلشف اِىُ دس ٘ظبٔی يىپبسچ ٝثؼیبس هشٚسی اػت  ٚالصْ اػت حذالُ تکالیف  ٚاًتظازات اش دستگاُ ّای ذيٌفغ ٔـخق ؿٛد .ا٘تظبس ٔی سٚد
ثب تلٛيت  ٚث ٝوبسٌیشی ايٗ ػٙذ ّٔی :
 .1صثبٖ ٔـتشوی ثشای ٔذيشيت ٔذاخالت پیـٍیشی ،دسٔبٖ  ،وبٞؾ آػیت  ٚثبصتٛا٘ی ٘بؿی اص ٔلشف اِىُ ثیٗ ريٙفؼبٖ ايدبد ٔ ٚبِىیت  ٚهٕب٘ت
اخشايی ثش٘بٔٞ ٝب افضايؾ يبثذ.
 .2دػتیبثی ث ٝاٞذاف ثش٘بٔ ٝتٛػؼ ٝپٙدٓ وـٛس تؼٟیُ  ٚتؼشيغ ٌشدد .
 .3اص آخشيٗ دػتبٚسدٞبی ٔذاخالت وبٞؾ ٔلشف اِىُ دس تدشثیبت ثیٗ إِّّی ثشای پیـٍیشی دس ػٌٛح ا ،َٚد ٚ ْٚػ ْٛاػتفبد ٜؿٛد.
 .4ثجبت ثش٘بٔٞ ٝبی پیـٍیشی ،دسٔبٖ  ،وبٞؾ آػیت  ٚثبصتٛا٘ی ٔلشف اِىُ دس كٛست خبثدبيی  ٚتغییش ٔذيشاٖ توٕیٗ ؿٛد .
پیام ّای اصلی
پیام  )9الکل اص ضبیعتشیي هَاد سَء هػشف دس دًیبست ٍ ثعٌَاى هبدُ آغبصیي ًقص صیبدی دس اداهِ هػشف سبیش هَاد اص جولِ هَاد هخذس داسد.
پیام  ) 2یکی اص علل عوذُ هشگ ٍ هیش جَاًبى حَادث ساًٌذگی ًبضی اص هػشف الکل است .الکل دس عیي حبل یکی اص دالیل هْن ثضّکبسی  ،استکبة جشم ،
خطًَت  ،افت تحػیلی  ،هسبیل ٍ هطکالت عبطفی ٍ خَدکطی است.
پیام  )3ثش اسبس آخشیي هطبلعِ کطَسی هَجَد کِ ثِ سفبسش دفتش سالهت سٍاًی ،اجتوبعی ٍ اعتیبد ٍصاست ثْذاضت غَست گشفتِ است ،ثشآٍسد تعذاد
هػشف کٌٌذگبى الکل دس کطَس قبثل تَجِ ثَدُ ٍ ثِ عٌَاى یك اٍلَیت سالهتی هطشح است.
پیام  ) 4هْوتشیي هذاخلِ دس ایي حَصُ هذاخالت پیطگیشاًِ است ،کِ دس غَست ّوکبسی ثیي ثخطی هحقق خَاّذ ضذ.
پیام  )5ثش اسبس تحلیل ٍضع هَجَد دس ایي سٌذ هلی ،کویتِ هلی پیطگیشی ٍ هجبسصُ ثب هطشٍثبت الکلی ثستش سبصی هٌبست (سبختبسی  ،قبًًَی  ،ثشًبهِ ّبی
هَثش ٍ آصهبیص ضذُ  ،هٌبثع اًسبًی  ،هبلی ٍ اطالعبت) دس دستگبُ ّب ثشای اجشای ٍسیع تش هذاخالت پیطگیشی  ،دسهبى  ،کبّص آسیت ٍ ثبصتَاًی هػشف
الکل سا ایجبد ًوبیذ ٍ اص طشیق استقبی ّوکبسی ّبی ثیي ثخطی ٍ هطبسکت هشدم ًسجت ثِ ًظبست دسخػَظ سْن ٍ ًقص دستگبُ ّب دس ایي سٌذ هلی اقذام
ًوبیذ .
پیام ٍ )6یژگی ّبی ایي سٌذ هلی عجبست است اص  :تقَیت ثشًبهِ ّبی سطح یك پیطگیشی ٍ جلت حوبیت ّبی هشتجط دس ایي سطح ،سفبسش ٍ سفع دغذغِ
هشجع تػوین گیشی ٍ ًظبست ثشای تذٍیي سٌذ  ،گٌجبًذى هذاخالت پیطٌْبدی دس ثشًبهِ عولیبتی سبالًِ سبصهبًْب ،هطبسکت ریٌفعبى ٍ تین استقشاس دس تذٍیي
سٌذ ٍ هطخع ثَدى گبم ّبی استقشاس ٍ عولیبتی سبصی آى.

پیام  )7اجشای سٌذ دس سِ هشحلِ پیص ثیٌی ضذُ است  :هشحلِ آهبدُ سبصی ٍ ثستش سبصی استقشاس کِ ضبهل ثشًبهِ سیضی ثشای اجشای هذاخالت ًیض هی ثبضذ

(تب پبیبى سبل  ، ) 2931هشحلِ اجشای هذاخالت ) )2939-2931ضبهل اجشای ّوبٌّگ کلیِ هذاخالت دس کطَس ثشای سِ سبل هتَالی ٍ هشحلِ سَم ضبهل
اسصضیبثی هذاخالت ٍ اًجبم پیوبیص ّبی کطَسی ٍ تػوین ثشای ثشًبهِ ثعذی ). )2931

پیام ) 8ظشفیت سبصی هسئَلیي ٍ تَاًوٌذسبصی کبسضٌبسبى استبًی ثشای استقشاس سٌذ دس استبى ّب هْوتشیي عبهل هَفقیت دس دستیبثی ثِ اّذاف ایي سٌذ
هلی است  ،هطبثق هطبلعِ آسیت ضٌبسی ثشًبهِ ّبی تَسعِ کطَس ثِ ًظش هی سسذ تَاًبیی عولیبتی سبصی ٍ اجشای ثشًبهِ ّب یکی اص سِ هَلفِ هْن دس هَفقیت
ثشًبهِ ّبی جبهع یب ساّجشدی دس سبصهب ًْبی کطَس هب هحسَة هی ضَد  ،دٍ عبهل دیگش حوبیت سیبسی ٍ تبهیي هٌبثع هبلی هستوش است .
پیام  ) 9طشاحی ٍ استقشاس ثشًبهِ پیطگیشی ٍ دسهبى هػشف الکل ًیبصهٌذ ایجبد حسبسیت دس هسئَلیي ،دست اًذسکبساى ،غبحجٌظشاى ٍ ضخػیت ّبی
تبثیشگزاس است تب ث ب اتخبر تػویوبت خشدهٌذاًِ ٍ تعْذ جوعی ٍ ،سٍدی اثش گزاس ثِ ایي هعضل اجتوبعی داضتِ ثبضٌذ .
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تخص اٍل) ضٌاخت (اسٌاد پطتیثاى،تحلیل ریٌفعاى،ضاخص ّا)
الف)اسٌاد پطتیثاى
)9آیات ٍ سٍایات
خذا٘ٚذ ٔتؼبَ دس آيبت  91 ٚ 90ػٛسٔ ٜبئذ ٜهٕٗ آ٘ى ٝحىٕت حشٔت ؿشاة سا ٌٛؿضد ٔی وٙذ ثًٛ ٝس كشيح اص آٖ ٟ٘ی ٕ٘ٛدٔ ٚ ٜی فشٔبيذ :اى وؼب٘ى وٝ
ايٕبٖ آٚسدٜايذ! ؿشاة  ٚلٕبس  ، ...پّیذ  ٚاص ػُٕ ؿیٌبٖ اػت ،اص آٟ٘ب دٚسى وٙیذ تب سػتٍبس ؿٛيذ! ؿیٌبٖ ٔىخٛاٞذ ثٚ ٝػیّ ٝؿشاة  ٚلٕبس ،دس ٔیبٖ ؿٕب ػذاٚت
 ٚوی ٝٙايدبد وٙذ ٚ ،ؿٕب سا اص يبد خذا  ٚاص ٕ٘بص ثبصداسد .آيب $ثب ايٗ  ٕٝٞصيبٖ  ٚفؼبد ٚ ،ثب ايٗ ٟ٘ى اویذ #،خٛدداسى خٛاٞیذ وشد؟!
ٕٞچٙیٗ دس ثخـی اص آي 219 ٝػٛس ٜثمشٔ ٜی فشٔبيذ :دسثبس ٜؿشاة  ٚلٕبس اص تٔ ٛىپشػٙذ ثٍ ٛدس آٖ دٌٙٚبٞى ثضسن  ٚػٛدٞبيى ثشاى ٔشدْ اػت ِ[ٚى]
ٌٙبٞـبٖ اص ػٛدؿبٖ ثضسٌتش اػت.
دس سٚايتی اص أبْ سهب ػّی ٝاِؼالْ آٔذ ٜاػت وٞ« : ٝیچ پیبٔجشی ٔجؼٛث ٘ـذ ٍٔش ايٙى ٝصٔب٘ی و ٝديٗ ا ٚوبُٔ ٌشديذ تحشيٓ ؿشاة ث ٝا ٚاػالْ ؿذ  ٚحشٔت آٖ
ٞشٌض صايُ ٘ـذ ٜاػت»ٚ$ .ػبيُ اِـیؼ ٝج  25ف #301
أبْ كبدق ػّی ٝاِؼالْ فشٔٛد :وّیذ ٞش ؿشی ث ٝدػت ؿبسة خٕش اػت$ .ػُّ اِـشايغ ج 2ف #476
 ٓٞچٙیٗ اص آٖ حوشت اػت و ٝفشٔٛد :ؿشاثخٛاس دس لیبٔت ثب كٛست ػیب ٚ ٜصثبٖ ثیش ٖٚآٔذ ٜدس حبِی و ٝآة دٞبٖ ا ٚثش ػی ٝٙاؽ ٔی سيضد  ٚفشيبد اِؼٌؾ ثش
ٔی آٚسد ٔحـٛس ٔی ٌشدد ٚوؼی و ٝخشػ ٝای ؿشاة ثٛٙؿذ سٚح ايٕبٖ اص ٚی ٌشفتٔ ٝی ؿٛد  ٚسٚح ٘بپبن  ٚپؼت خبيٍضيٗ آٖ ٔی ؿٛد$ .ػُّ اِـشايغ ج 2ف
#476
ً )2قطِ ی تحَل ًظام سالهت
دس ٘مـ ٝتح٘ َٛظبْ ػالٔت ؤ ٝدٕٛػ ٝای خبٔغٕٞ ،ب ٚ ًٙٞپٛيب اص اٞذاف ،ػیبػت ٞب  ٚاِضأبت ثش٘بٔ ٝسيضی تح َٛساٞجشدی ٘ظبْ ػالٔت ٔجتٙی ثش اٍِٛی
پیـشفت اػالٔی-ايشا٘ی اػت  ٚثشای تذٚيٗ آٖ خٕغ وثیشی اص ٔتخللیٗ حٛصٞ ٜبی ٔختّف ٔشتجي ثب ػالٔت ٘مؾ داؿت ٝا٘ذ ،يىی اص اٞذاف والٖ ،وبٞؾ
ػٛاسم ٘بؿی اص آػیت ٞبی اختٕبػی اػتٕٞ .چٙیٗ دس ًشاحی ايٗ ٘مـ « ٝوبس ٌش ٜٚػالٔت اختٕبػی ،سٚا٘ی  ٚاػتیبد » تـىیُ ؿذ .ثب تٛخ ٝث ٝايٙى ٝيىی اص
اٞذافی و ٝثؼٛٙاٖ خشٚخی ايٗ وبسٌش ٜٚتؼییٗ ؿذ ٜاػت استمبی پیـٍیشی،دسٔبٖ  ٚوبٞؾ آػیت ػٛء ٔلشف ٔٛاد  ٚالکل دس افك  1404اػت ِ ،زا خٟت
ٌیشی دس ػٙذ اخیش ٌٔٙجك ثش اٞذاف ٔ ٚذاخالت تؼشيف ؿذ ٜدس ٘مـ ٝتح٘ َٛظبْ ػالٔت ؿىُ ٌشفت ٝاػت.

 )3قَاًیي هَضَعِ
 )3-9قاًَى سسیذگی تِ تخلفات ساٌّوایی ٍساًٌذگی

ثش اػبع ٔبد 10 ٜسػیذٌی ث ٝتخّفبت ٔلٛث ٝی  89/12/24ثٙذ ة ،دس ٔٛاسدی و ٝلشائٗ  ٚؿٛاٞذ حبوی اص حبِت ٔؼتی ثب اػتفبد ٜسا٘ٙذ ٜاص ٔٛاد ٔخذس
ٚسٚاٍ٘شداٖ ثبؿذٔ .بٔٛساٖ سإٙٞبيی ٚسا٘ٙذٌی ٔٛظفٙذ ثب اػتفبد ٜاص تدٟیضات الصْ ٘ؼجت ث ٝتـخیق آٖ الذاْ ٕ٘بيٙذ ٚدس كٛست اثجبت  ،اص سا٘ٙذٌی فشد
خٌّٛیشی ٕ٘ٛدٚ ٜهٕٗ كذٚس لجن خشيٕٚ ٝهجي ٌٛاٞیٙبٔ ٝثٕذت ٔ 6ب ٜتٛػي ٘یشٚی ا٘تظبٔی ثٔ ٝشاخغ لوبيی ٔؼشفی ؿ٘ٛذ.
 )3-2قاًَى هجاصات اسالهی

ٞش وغ ٔـشٚثبت اِىّی سا ثؼبصد يب ثخشد يب ثفشٚؿذ يب دس ٔؼشم فشٚؽ لشاس دٞذ يب حُٕ يب ٍٟ٘ذاسی وٙذ يب دس اختیبس ديٍشی لشاس دٞذ ث ٝؿؾ ٔب ٜتب يىؼبَ
حجغ ٚتب ٞفتبد ٚچٟبس هشث ٝؿالق ٘ٚیض پشداخت خضای ٘مذی ثٔ ٝیضاٖ پٙح ثشاثش اسصؽ ػشفی  $تدبسی #وبالی يبد ؿذٔ ٜحىٔ ْٛی ؿٛد.
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 )3-3هادُ  703قاًَى هجاصات اسالهی

ٚاسد ٕ٘ٛدٖ ٔـشٚثبت اِىّی ث ٝوـٛس لبچبق ٔحؼٛة ٔی ٌشدد ٚ ٚاسد وٙٙذ ٜكشف ٘ظش اص ٔیضاٖ آٖ ث ٝؿؾ ٔب ٜتب پٙح ػبَ حجغ ٚتب ٞفتبد ٚچٟبس هشث ٝؿالق
٘ٚیض پشداخت خضای ٘مذی ثٔ ٝیضاٖ د ٜثشاثش اسصؽ ػشفی$تدبسی #وبالی يبد ؿذٔ ٜحىٔ ْٛی ؿٛد .سػیذٌی ث ٝايٗ خشْ دس كالحیت ٔحبوٓ ػٕٔٛی اػت.
تجلش -1ٜدس خلٛف ٔٛاسد ٞ #703$ ٚ #702$شٌبٔ ٜـشٚثبت اِىّی ٔىـٛف ٝثٔ ٝیضاٖ ثیؾ اص ثیؼت ِیتش ثبؿذٚ ،ػبيّی و ٝثشای حُٕ ٘ٚمُ آٖ ٔٛسد اػتفبد ٜلشاس
ٔی ٌیشد چٙب٘چ ٝثب اًالع ٔبِه ثبؿذ ث٘ ٝفغ دِٚت هجي خٛاٞذ ؿذ .دس غیش ايٙلٛست ٔشتىت ث ٝپشداخت ٔؼبدَ لیٕت ٚػیّ٘ ٝمّی٘ ٝیض ٔحى ْٛخٛاٞذ ؿذ.آالت
ٚادٚاتی و ٝخٟت ػبخت ثب تؼٟیُ استىبة خشْ ٔٛهٛع ٔٛاد ٔزوٛس ٔٛسد اػتفبد ٜلشاس ٔیٍیشد ٚ ٚخٚ ٜٛاكّ ٝاص ٔؼبٔالت ٔشثٛى ث٘ ٝفغ دِٚت هجي خٛاٞذ ؿذ.
تجلشٞ -2ٜشٌب ٜوبسوٙبٖ دِٚت يب ؿشوتٟبی دِٚتی ٚؿشوتٟب يب ٔٛػؼبت ٚاثؼت ٝث ٝدِٚت  ،ؿٛساٞب ،ؿٟشداسيٟب يب ٟ٘بدٞبی ا٘مالة اػالٔی ٚثًٛ ٝس وّی لٛای ػٝ
ٌبٕ٘ٞٚ ٝچٙیٗ اػوبء ٘یشٞٚبی ٔؼّح ٔٚبٔٛساٖ ث ٝخذٔبت ػٕٔٛی دس خشائٓ ٔٛهٛع ٔٛاد ٔ #703$ٚ#702$جبؿشتٔ ،ؼب٘ٚت يب ٔـبسوت ٕ٘بيذ  ،ػال ٜٚثش تحُٕ
ٔدبصاتٟبی ٔمشس ،ث ٝا٘فلبَ ٔٛلت اص يىؼبَ تب پٙح ػبَ اص خذٔبت دِٚتی ٔحى ْٛخٛاٙٞذ ؿذ.
تجلش-3ٜدادٌبٕ٘ ٜیتٛا٘ذ تحت ٞیچ ؿشايٌی حىٓ ث ٝتؼّیك اخشا ٔدبصات ٔمشس دس ٔٛاد  #703$ٚ #702$كبدس ٕ٘بيٙذ.
 )4طشح تحَل اجتواعی هصَب ضَسسای اجتواعی کطَس
تلٛيت آيیٗ ٘بٔ ٝی وٕیت ٝپیـٍیشی ٔٚجبسص ٜثب ٔـشٚثبت اِىّی دس خّؼ 58 ٝؿٛسای اختٕبػی وـٛس  ،و ٝثٛٔ ٝخت ايٗ ٔلٛث ٝوٕیتٔ ٝزوٛس ٔٛظف اػت ػٙذ
وـٛسی پیـٍیشی ٔٚجبسص ٜثب ٔـشٚثبت اِىّی سا تٟیٚ ٝػبصٔبٟ٘بی ريٙفغ سادسٌیش ٕ٘بيذ.
ب) اسکاى ٍ ریٌفعاى سٌذ پیطگیشی  ،دسهاى  ،کاّص آسیة ٍ تاصتَاًی هصشف الکل

هشاجع تصوین گیش ٍ سیاست گزاس  :دفتش ٔمبْ ٔؼظٓ سٞجشی ٔ ،دٕغ تـخیق ٔلّحت ٘ظبْ  ،وٕیؼیٞ ٖٛبی ثٟذاؿت  ٚدسٔبٖ  ٚاختٕابػی
ٔدّغ ؿٛسای اػالٔی  ،ل ٜٛلوبئی ، ٝؿٛسای ػبِی ا٘مالة فشٍٙٞی  ،ؿٛسای ػبِی ػالٔت  ٚأٙیات غازايی ،ؿاٛسای اختٕابػی وـاٛس  ،ؿاٛسای
ػیبػت ٌزاسی ٚصاست ثٟذاؿت  ،ؿٛسای ػیبػت ٌزاسی ػالٔت كذا  ٚػیٕب  ٚؿٛسای ػبِی سفب ٚ ٜتبٔیٗ اختٕبػی
ٍصاستخاًِ ّا ٍ ساصهاى ّا ٚ :صاست ثٟذاؿت دسٔبٖ  ٚآٔٛصؽ پضؿىی ٚ ،صاست وـٛس ٔ ٚؼب٘ٚت اختٕبػی آٖ ٔ ،ؼب٘ٚت اختٕبػی  ٚپیـٍیشی لٜٛ
لوبئی ، ٝػبصٔبٖ كذا  ٚػیٕب ٚ ،صاست آٔٛصؽ  ٚپشٚسؽ ٚ ،صاست ػّ ْٛتحمیمبت  ٚفٙبٚسیٚ ،صاست تؼب ٖٚوبس  ٚسفب ٜاختٕبػی $ػبصٔبٖ ثٟضيؼتی، #
٘یشٚی ا٘تظبٔی ٚ ،صاست اًالػبتٚ ،صاست ٔؼىٗ ٚ ،صاست ٚسصؽ  ٚخٛا٘بٖ  ،حٛصٞ ٜبی ػّٕی ٝػشاػش وـاٛس  ،ػابصٔبٖ تجّیغابت اػاالٔی ٚ ،صاست
فش ٚ ًٙٞاسؿبد اػالٔی ٚ ،صاست كٙؼت ٔؼذٖ  ٚتدبست  ،ػتبد ٔجبسص ٜثب لبچبق وبال  ٚاسص  ،ػتبد ٔجبسص ٜثب ٔٛاد ٔخذس
خثشگاى ٔ :حممبٖ  ٚاػبتیذ ثشخؼت ٚ ٝپیـىؼٛت سٚا٘پضؿىی  ،پضؿىی اختٕبػی  ٚخبٔؼ ٝؿٙبػای وـاٛس ٕٞچٙایٗ ٔاذيشاٖ  ٚثش٘بٔا ٝسياضاٖ
ػالٔت  ٚأٙیت وـٛس
ساصهاى ّای تیي الوللی ٕ٘ :بيٙذٌی دفتش ػبصٔبٖ ثٟذاؿت خٟب٘ی دس ايشاٖ  ،ي٘ٛیؼف ٕ٘ ،ب٘یذٌی دفتش ٔجبسص ٜثب خشْ ٛٔ ٚاد ػابصٔبٖ ّٔاُ دس
ايشاٖ
سایش ًْاد ّا ٍ ساصهاى ّا  :ػبصٔبٖ ؿٟشداسی ٞب  ٚدٞیبسی ٞب ،ػبصٔبٖ ثؼیح  ٚػپب ٜپبػذاساٖ  ،وٕیت ٝأذاد أبْ خٕیٙی $س ، #ٜدفتش تجّیغبت
اػالٔی  ،ؿٟشداسی ٞب  ٚدٞیبسی ٞب  ،ػبصٔبٖ أٛس ٔؼبخذ  ،ػتبد ٕ٘بص خٕؼ ٚ ٝائٕا ٝخٕبػابت  ،اكاٙبف ٔ ،شواض أاٛس ص٘ابٖ  ٚخاب٘ٛاد ٜسيبػات
خٕٟٛسی  ،ػبصٔبٖ ص٘ذاٖ ٞب  ،ػبصٔبٖ فٙی  ٚحشف ٝای ،ػبصٔبٖ پضؿىی لب٘٘ٛی .... ٚ
اًجوي ّای علوی ٍ سوي ّا  :خبٔؼ ٝػالٔت سٚاٖ وـٛس  $ا٘دٕٗ ػّٕی سٚا٘پضؿىی ايشاٖ  ،ا٘دٕٗ ػّٕی پضؿىی اختٕابػی  ،ا٘دٕاٗ ػّٕای
سٚا٘ـٙبػبٖ ثبِیٙی  ،ا٘دٕٗ ػّٕی ٔذدوبسی اختٕبػی  ،ا٘دٕٗ سٚا٘پضؿىی واٛدن ٛ٘ ٚخاٛاٖ  ، #ػابصٔبٖ ٘ظابْ سٚا٘ـٙبػای ٔ ،شاواض تحمیمابتی
ػالٔت سٚاٖ  ٚؿجىّٔ ٝی آٖ ٔ ،شوض ّٔی ٌٔبِؼبت اػتیبد  ٚػبيش ٔشاوض ٔشتجي ٕ٘ ،بيٙذٔ ٜشاوض خلٛكی  ،ا٘دٕٗ حٕبيات اص حماٛق وٛدوابٖ ٚ
ٔٛػؼ ٝتحمیمبت ص٘بٖ ،ا٘دٕٗ خبٔؼ ٝؿٙبػبٖ ايشاٖ ،ا٘دٕٗ ٔذدوبساٖ اختٕبػی ...ٚ
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ج) تشخی اص ضاخص ّای قاتل سصذ دس تشًاهِ ّای پیطگیشی  ،دسهاى  ،کاّص آسیة ٍ تاصتَاًی هصشف الکل تِ ضشح صیش است :


























ثبس ثیٕبسی ٔلشف اِىُ
ؿیٛع  ٚثشٚص ٔلشف اِىُ  ٚاِىّیؼٓ ث ٝتفىیه خٙغ ٌ ٚش ٜٚػٙی ٌ ٚشٟٞ ٚبی خٕؼیتی
تؼذاد تحمیمبت ٔشتجي ث ٝپبيؾ ٔؼتٕش ٔلشف اِىُ دس وـٛس ث ٝتفىیه ػبصٔبٟ٘بی ريٙفغ
ٔیضاٖ فؼبِیتٟبی اًالع سػب٘ی اص ػٛأُ خٌش ٔ ٚحبفظت وٙٙذ ٚ ٜپیبٔذٞبی ٔلشف اِىُ ث ٝخبٔؼٝ
ٔیضاٖ افضايؾ ػٛاد افشاد آٔٛصؽ ديذ$ ٜدا٘ؾ ٟٔ ،بست ٍ٘ ،شؽ  ٚسفتبس#
ٔیضاٖ ثشٚص سفتبسٞبی پیـٍیشا٘ ٝاص ٔلشف اِىُ
ٔیضاٖ ثش٘بٔٞ ٝبی ػّٕیبتی ٔ ٚذ ٖٚثشای پیـٍیشی اص ٔلشف اِىُ دس ػبصٔبٟ٘بی ٔشتجي
٘ؼجت خٕؼیت تحت پٛؿؾ ثش٘بٔٞ ٝبی ٔؼتٕش پیـٍیشی اص ٔلشف اِىُ $استمبی ػٛاد #دس ٞش ٌش ٜٚخٕؼیتی $دا٘ؾ آٔٛصاٖ  ،دا٘ـدٛيبٖ
،ؿبغّیٗ  ،ػشثبصاٖ ،اِٚیب ٔ ،شثیبٖ  ،اػبتیذ # ... ٚ
٘ؼجت ٔحُ ٞبی تحت پٛؿؾ اص وُ ٔحُ ٞب ٔ $ذاسع  ،دا٘ـٍبٞ ٜب  ،ػشثبصخب٘ٞ ٝب ٟٔ ،ذ وٛدن ٞب ٔ ،حُ وبسٞبی دِٚتی  ٚخلٛكی اص خّٕٝ
وبسٌبٞ ٜب ٔ ،ؼبخذ ٔ ٚحالت #
ٔیضاٖ ػشا٘ ٝثٛدخ ٝپیـٍیشی ثشای ٞش ٘فش دس ٌش ٜٚخٕؼیتی ٘/ؼجت تخلیق اػتجبس پیـٍیشی ٘ؼجت ث ٝػبيش ثش٘بٔٞ ٝب
تؼذاد تِٛیذات اثتىبسی آٔٛصؿی دس ٞش ٌش ٜٚخٕؼیتی
تؼذاد ٔشثی ٔبٞش$دس پیـٍیشی  ٚؿٙبػبيی ٔلشف وٙٙذٌبٖ #دس ٔذاسع  ،دا٘ـٍبٞ ٜب  ٚػشثبصخب٘ٞ ٝب
تؼذاد ٔذاخالت  ٚپشٚطٞ ٜبی ٔشثٛى ثٔ ٝمبثّ ٝثب ٔلشف اِىُ و ٝثیؾ اص يه ػبصٔبٖ دس آٖ دخّیٙذ
پٛؿؾ  ،دػتشػی  ٚثٟشٙٔ ٜذی خذٔبت دسٔبٖ ٔلشف اِىُ
تؼذاد دػتٛساِؼُٕ ٞبی ٔذ ٖٚدسٔبٖ ٔلشف وٙٙذٌبٖ اِىُ
ٔیضاٖ پٛؿؾ ػٙدؾ اِىُ دس سا٘ٙذٌبٖ دس وـٛس ث ٝتفىیه اػتبٖ
تؼذاد ٔثجت ؿذٌبٖ تؼت تٙفؼی اِىُ سا٘ٙذٌبٖ ث ٝوُ ٔٛاسد
ٔیضاٖ آػیت ٞبی اختٕبػی اص خّٕ ٝخـ٘ٛت ٞب  ٚخشايٓ ٔشتجي ثب ٔلشف اِىُ
ٔیضاٖ تلبدفبت ٔشتجي ثب ٔلشف اِىُ
ٔیضاٖ لبچبق  ٚتِٛیذات غیشلب٘٘ٛی ٔـشٚثبت اِىّی دس وـٛس  ٚس٘ٚذ آٖ
ٔیضاٖ وـفیبت ٔـشٚثبت اِىّی تٛػي ٘یشٚی ا٘تظبٔی ث ٝتفىیه اػتبٖ
ٔیضاٖ ٔؼٕٔٛیت ٔ ٚشي ٔ ٚیش ٘بؿی اص ٔلشف اِىُ
ٔیضاٖ پش٘ٚذٞ ٜبی دس ل ٜٛلوبئیٝ
ٔیضاٖ ٔـبسوت ٞبی ٔشدٔی دس وبٞؾ ثبس ٔلشف اِىُ
٘ؼجت ٔحُ ٞبی وبسی تحت پٛؿؾ ثش٘بٔٞ ٝبی پیـٍیشی اص ٔلشف اِىُ اص خّٕٚ ٝاحذٞبی تِٛیذی ،كٙؼتی  ٚخذٔبتی
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تخص دٍم)جْت گیشی (دٍسًوا ،اّذاف ساّثشدی ،هذاخالت )
الف)دٍسًوای پیطگیشی  ،هقاتلِ ،دسهاى  ،کاّص آسیة ٍ تاصتَاًی ًاضی اص هصشف الکل دس 9396
ثؼتش ٔٙبػت  $ػبختبسی  ،لب٘٘ٛی  ،ثش٘بٔٞ ٝبی ٔٛثش  ٚآصٔبيؾ ؿذٙٔ ، ٜبثغ ا٘ؼب٘ی ٔ ،بِی  ٚاًالػبت #دس دػتٍبٞ ٜب ثشای اخشای ٚػیغ تش ٔذاخالت پیـٍیشی
ٔمبثّ ،ٝدسٔبٖ  ،وبٞؾ آػیت  ٚثبصتٛا٘ی ٘بؿی اص ٔلشف اِىُ سا فشاٌ ٓٞشديذ ٚ ٜاص ًشيك استمبی ٕٞىبسی ٞبی ثیٗ ثخـی ٔ ٚـبسوت ٔشدْ  ٚثب ايفبی ٘مؾ
٘ظبستی وٕیتّٔ ٝی پیـٍیشی ٔ ٚجبسص ٜثب ٔـشٚثبت اِىّی دسخلٛف ػّٕىشد دػتٍبٞ ٜب  ٚاٞذاف پیؾ ثیٙی ؿذ ٜدس ايٗ ػٙذ ّٔی تحمك يبفت ٝاػت .
ب)اّذاف ساّثشدی
 .1وبٞؾ ثبس ٘بؿی اص ٔلشف اِىُ حذالُ ثٔ ٝیضاٖ  "25ػبَ پبي ٝتب پبيبٖ ثش٘بٔٝ
.2

ٟ٘بدي ٝٙػبصی ػ٘ ٚ ٟٓمؾ ػبصٔبٖ ٞبی دِٚتی  ٚاػتبٖ ٞب ٔ ٚیب٘دیبٖ ٔشدْ  ٚػبصٔبٟ٘بی ٔشدْ ٟ٘بد دس تثجیت  ٚوبٞؾ ثبس ٘بؿی اص ٔلشف اِىُ

.3

آٌب ٜػبصی ٔشدْ دس ٌشٞ ٜٚبی ػٙی ٔختّف اص ػُّ سيـ ٝای  ،ػٛأُ خٌش  ٚپیبٔذٞبی ٔلشف اِىُ

.4

استمب ثٟشٙٔ ٜذی اص خذٔبت دسٔبٖ  ،وبٞؾ آػیت  ٚثبصتٛا٘ی ٔلشف اِىُ دس ػٌح سٚػتب  ٚؿٟش

.5

ٟٔبس  ٚوٙتشَ ٔلشف ٔـشٚثبت اِىّی

.6

وبٞؾ دػتشػی ث ٝاِىُ  ٚافضايؾ ٞضي ٝٙخشائٓ ٔشتجي ثب آٖ

ج)هذاخالت تشای دستیاتی تِ اّذاف ساّثشدی پیطگیشی  ،دسهاى  ،کاّص آسیة ٍ تاص تَاًی هصشف الکل

دس افق 9404
.1

ًشاحی  ٚاػتمشاس ثؼتٞ ٝبی اػتب٘ذاسد « تٛإ٘ٙذ ػبصی سٚا٘ی -اختٕبػی ٟٔ ،بست ٞبی ص٘ذٌی  ٚفشص٘ذ پشٚسی » ثشای ٌشٞ ٜٚبی ػٙی ٔختّف ٚ
خّت حٕبيت ثشای ٌٙدب٘ذٖ آٖ دس ثش٘بٔٞ ٝبی سػٕی  ٚغیش سػٕی  $ثب پٛؿؾ  " 100خٕؼیت تب پبيبٖ ثش٘بٔ ٝدس وّیٛٔ ٝلؼیت ٞبی ٟٔذ وٛدن ،
ٔذاسع  ،دا٘ـٍبٞ ٜب  ،ػشثبصخب٘ٞ ٝب ٔ ،حُ ٞبی وبسی خلٛكی  ٚدِٚتی ٔ ،شاوض فٙی  ٚحشف ٝای  ،اتحبديٞ ٝب  ٚثش٘بّٔٔ ٝییىبٞب  ،ص٘ذاٖ ٞب # ... ٚ

.2

تذٚيٗ ثؼت ٝخذٔتی پیـٍیشی اص ٔلشف اِىُ ثشای ادغبْ دس ؿجىٞ ٝبی ثٟذاؿتی دسٔب٘ی وـٛس  ٚاػتمشاس آٖ دس لبِت تیٓ پضؿه خب٘ٛادٜ

.3

ًشاحی  ٚاػتمشاس ثؼت ٝخذٔتی پیـٍیشی دس حبؿیٞ ٝـت ؿٟش ثضسي وـٛس

.4

تذٚيٗ  ٚاػتمشاس ثؼت ٝخذٔتی ثشای ثیٕبسيبثی  ٚدسٔبٖ اختالالت صٔی ٝٙای دس وٛدوی و ٝصٔی ٝٙػبص ٔلشف ٞؼتٙذ

.5

ًشاحی  ٚاػتمشاس ٔٙـٛس استمبی ػٛاد ػالٔت خبٔؼ ٝدس ٔٛسد ػُّ سيـ ٝای  ،ػٛأُ خٌش  ٚپیبٔذٞبی ٔلشف اِىُ اص ًشيك سػب٘ٝ

پیشگیسی سطح اٍل

.6

تذٚيٗ ٔٙـٛس ديٙی  ٚفشٍٙٞی ثب سٚيىشد پیـٍیشی اص ٔلشف اِىُ

.7

تذٚيٗ اػتب٘ذاسدٞب  ٚاِضأبت ثش٘بٔٞ ٝب  ٚالذأبت پیـٍیشی اص ٔلشف اِىُ ،اثالؽ ث ٝدػتٍبٞ ٜب  ٚآٔٛصؽ آٟ٘ب $اػتفبد ٜاص ٔذَ ٞبی استمبی ٕٞىبسی
ٔب٘ٙذ تؼییٗ ساثٌبٖ ػالٔت دػتٍبٞ ٜب#

.8

تذٚيٗ ثؼت ٝخذٔتی پیـٍیشی اص ًشيك الذأبت ٔحّٔ ٝحٛس  ٚاػتمشاس آٖ ثب ٔـبسوت ؿٛساٞبی اػالٔی ؿٟش  ٚسٚػتب

.9

تذٚيٗ ثش٘بٔ ٚ ٝػبصٔب٘ذٞی ػٕٗ ٞبی$ػبصٔبٖ ٞبی ٔشدْ ٟ٘بد ٚ #ػبْ ٞبی$ػبصٔبٖ ٞبی اختٕبع ٔحٛس #وـٛس ثشای ٔـبسوت دس پیـٍیشی اص
ٔلشف اِىُ

 .10خّت حٕبيت ٕٞ ٚىبسی ثشا ی تذٚيٗ ػیبػت پیـٍیشی ٔ ٚذيشيت تشن تحلیُ دا٘ؾ آٔٛصاٖ دس تٕبْ ٔمبًغ  ٚتذٚيٗ ػیبػت استمبی ػالٔت
دا٘ؾ آٔٛصاٖ تشن تحلیُ وشدٜ
 .11خّت حٕبيت ٕٞ ٚىبسی ثشای تذٚيٗ ثش٘بٔ ٝخبٔغ تفشيحبت خبٔؼٝ
 .12خّت حٕبيت اص ًشيك ايدبد ائتالف ثشای تٛػؼ ٚ ٝاستمبی ػیبػت وبٞؾ دػتشػی ث ٝاِىُ ،افضايؾ خشائٓ ثشای ٔلشف وٙٙذ ٚ ٜتٛصيغ وٙٙذٜ
 .13خّت حٕبيت ٕٞ ٚىبسی ثشای استمبی ػیبػت ٞبی اؿتغبَ $وبٞؾ ثیىبسی  ، #آٔٛصؽ  ٚحٕبيت اص افشاد داسای ٔـبغُ ػٍٙیٗ
.14
.15
.16
.17
.18
.19

پبيؾ ٔؼتٕش اػتمشاس ثٟی ٝٙثش٘بٔٞ ٝبی استمبی ػالٔت سٚاٖ  ٚثش٘بٔ ٝوبٞؾ ٔلشف ػیٍبس
تذٚيٗ  ٚاػتمشاس ٘ظبْ ثجت  ٚخٕغ آٚسی دادٞ ٜبی ٔشثٛى ثٔ ٝلشف اِىُ
تذٚيٗ ثؼت ٝخذٔتی  ٚالذأبت پیـٍیشی اص ٔلشف دس خبٔؼ ٝوبس  ٚتِٛیذ
ًشاحی  ٚاػتمشاس ثؼت ٝتجّیغی  ٚػّٕیبت سٚا٘ی دس ساػتبی خٙثی ػبصی فؼبِیت ٞبی دؿٕٗ ثشای استمب دا٘ؾ ػٕٔٛی پیـٍیشی اص ٔلشف اِىُ
ًشاحی  ٚاػتمشاس ثؼتٞ ٝبی اػتب٘ذاسد آٔٛصؽ  ٚتشٚيح ٟٔبست ٞبی ص٘ذٌی ثشای ٌشٟٞٚبی خٕؼیتی $دا٘ؾ آٔٛصاٖ ،دا٘ـدٛيبٖ ،ؿبغّیٗ ،ػشثبصاٖ،
اِٚیبٔ ،شثیبٖ ،وبسٌشاٖ #.... ٚ
ًشاحی  ٚاػتمشاس ثؼتٞ ٝبی اػتب٘ذاسد آٔٛصؽ  ٚتشٚيح ٟٔبست ٞبی ص٘ذٌی ثشای افشاد دس ٔؼشم خٌش
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ٌٔ .20بِؼ ٝثشای تذٚيٗ ثؼت ٝخذٔتی دسٔبٖ  ٚوبٞؾ آػیت دس لبِت تیٓ ػالٔت ثش٘بٔ ٝپضؿه خب٘ٛاد ٚ ٜخّت حٕبيت ثشای ادغبْ آٖ
پیشگیسی سطح دٍم

 .21تذٚيٗ  ٚاػتمشاس ثش٘بٔٞ ٝبی ثبصآٔٛصی ثشای استمبء ػٌح ػّٕی ٌش ٜٚػّ ْٛپضؿىی دس خلٛف دسٔبٖ
 .22تذٚيٗ  ٚاػتمشاس پشٚتىُ ٞبی ٔ :لشف اتب٘ ،َٛثشخٛسد ثبِیٙی ثب ٔبدس ثبسداس  ٚؿیشدٔ ٜلشف وٙٙذ ٜاِىُ دس ػٌٛح ٔختّف
 .23أىبٖ ػٙدی ثشای سا ٜا٘ذاصی ٔشاوض اٚسطا٘غ  ٚالبٔت وٛتبٔ ٜذت ثشای دسٔبٖ  ٚتذٚيٗ  ٚتلٛيت ػیبػت ٔشتجي
 .24اسصؿیبثی ثش٘بٔٞ ٝبی خبسی  ،ثبصثیٙی  ٚاستمبی دٚس ٜای پشٚتىُ دسٔب٘ی ٔؼٕٔٛیت ثب ٔتب٘ َٛثش اػبع يبفتٞ ٝبی خذيذ
ٌٔ .25بِؼ ٝثٙٔ ٝظٛس افضايؾ دػتشػی ث ٝخذٔبت دسٔبٖ ٔلشف اِىُ  ٚػّٕیبتی وشدٖ ٘تبيح ٌٔبِؼٝ
 .26تٛػؼ ٝدسٔبٖ دس ٚاحذٞبی دسٔب٘ی ثیٕبسػتب٘ی فؼّی  ٚفشا ٓٞوشدٖ دػتشػی ػبدال٘ ٝث ٝدسٔبٖ ویفی  ٚاثشثخؾ ثب ٞضيٌٙٔ ٝٙمی

سطح سَم

پیشگیسی

 . .27تذٚيٗ ثؼت ٝخذٔتی ٔـبٚس ٜتخللی ثؼذ اص تشن  ٚاػتمشاس آٖ
 . .28تذٚيٗ  ٚاػتمشاس اػتب٘ذاسدٞبی ٔشاوض تٛا٘جخـی  ٚثبصتٛا٘ی ثش ٔجٙبی سٚيىشدٞبی ػّٕی
. .29تذٚيٗ ثؼت ٝخذٔبت تٛا٘جخـی ٔجتٙی ثش خبٔؼٝ
ً .30شاحی  ٚاػتمشاس تٛإ٘ٙذػبصی ٞبی تىٕیّی  ٚتتٕیٕی

تخص سَم ) تقسین کاس تیي تخطی ً ،ظام استقشاس ٍ ًْادیٌِ ساصی
الف)تقسین کاس تیي تخطی

ٔتِٛیبٖ ٞش يه اص ٔذاخالت ريُ ٔٛظفٙذ ثش اػبع ثش٘بٔ ٝػّٕیبتی تٙظیٓ ؿذ ٜثب حوٛس ٔـبٚس فٙی آٖ ٔذاخّ ،ٝهٕٗ اػتفبد ٜاص ٕٞىبسی ػبصٔبٟ٘بی ٕٞىبس
و ٝدس ثش٘بّٔٔ ٝی ٘بْ ثشد ٜؿذ ٜث ٝفشاخٛس ٔٛهٛع ،ثب ػبيش ريٙفؼب٘ی و ٝدس كفح 4 ٝػٙذ ّٔی آٔذ ٜاػت ،خٟت پیـجشد ثٟتش ثش٘بٔ ٝتؼبُٔ ٕ٘بيٙذ .ثشخی اص
ٔذاخالت خٟت اخشايی ؿذٖ٘ ،یبص ث ٝتلٛيت لب٘ ،ٖٛاليح ...ٚ ٝداس٘ذ و ٝثش حؼت ٔٛسد ثبيؼتی اص ريٙفؼبٖ تلٕیٓ ٌیش  ٚػیبػت ٌزاس ٘بْ ثشد ٜؿذ ٜدس
ػٙذ ّٔی ،ثٟش ٜخؼت.
تجلش:1 ٜوّی ٝتمؼیٓ وبسٞبی ثیٗ ثخـی ثش اػبع تحّیُ ريٙفؼبٖ كٛست ٌشفتً ٝشاحی ؿذ ٜاػت.
تجلش :2ٜاص ػبصٔبٟ٘بی ٔشدْ ٟ٘بد فؼبَ دس حٛص ٜپیـٍیشی ،دسٔبٖ ٔ ٚجبسص ٜثب ٔلشف ٔـشٚثبت اِىّی دس ٞش  3ػٌح ٔذاخّ ٝثؼٛٙاٖ ػبصٔبٟ٘بی ٕٞىبس اػتفبدٜ
ٔی ؿٛد.
تجلشٚ :3ٜصاست وـٛس دس ٞش ػ ٝػٌح پیـٍیشی ٔ ٚذاخالت ثؼٛٙاٖ ٘بظش ٕٞ ٚب ًٙٞوٙٙذ ٜاص ًشيك وٕیتّٔ ٝی پیـٍیشی ٔ ٚجبسص ٜثب ٔـشٚثبت اِىّی ػُٕ
ٔی ٕ٘بيذ.
سطح
هذاخلِ

هذاخالت

هتَلی

ّوکاس ٍ هطاٍس فٌی

پیطگیشی سطح اٍل

 -1تٛػؼ ٚ ٝاستمبی ػیبػت ٞبی وبٞؾ دػتشػی ث ٝاِىُ  ٚافضايؾ
اِىّی$تِٛیذ،
ٔـشٚثبت
ثب
ٔشتجي
خشايٓ
ٞضيٝٙ
ٍٟ٘ذاسی،تٛصيغ،لبچبقٔ،لشف#
الصْ ث ٝتٛهیح اػت و ٝؿی٘ ٜٛبٔ ٝاخشايی ايٗ ثٙذ دس وٕیتّٔ ٝی  ٚثب
ٔؼئِٛیت ٘یشٚی ا٘تظبٔی تٟی ٚ ٝاثالؽ ٔی ٌشدد.

٘یشٚی ا٘تظبٔی
ػتبد ٔشوضی ٔجبسص ٜثب
لبچبق وبال  ٚاسص

ٔؼب٘ٚت اختٕبػی  ٚپیـٍیشی
اص ٚلٛع خشْ ل ٜٛلوبئیٝ

ً-2شاحی  ٚاػتمشاس ثؼتٞ ٝبی اػتب٘ذاسد « تٛإ٘ٙذ ػبصی سٚا٘ی-
اختٕبػی ٟٔ ،بست ٞبی ص٘ذٌی  ٚفشص٘ذ پشٚسی » ثب پٛؿؾ  "100دا٘ؾ
آٔٛصاٖ  ٚاػتفبد ٜاص پتب٘ؼیُ دػتشػی ث ٝخب٘ٛادٞ ٜب ٚ$اِذيٗ#

ٚصاست آٔٛصؽ  ٚپشٚسؽ

ٚصاست ثٟذاؿت
٘یشٚی ا٘تظبٔی
ػبصٔبٖ ثٟضيؼتی
ل ٜٛلوبئیٝ

ً-3شاحی  ٚاػتمشاس ثؼتٞ ٝبی اػتب٘ذاسد « آٔٛصؽ  ٚتشٚيح ٟٔبست ٞبی
ص٘ذٌی » ثشای ٌشٞ ٜٚبی ػٙی ٔختّف  ٚخّت حٕبيت ثشای ٌٙدب٘ذٖ آٖ
دس ثش٘بٔٞ ٝبی سػٕی  ٚغیش سػٕی  $دا٘ـٍبٞ ٜب ٔ ،شاوض فٙی  ٚحشف ٝای ،
# ... ٚ

ٚصاست ػّ ْٛتحمیمبت ٚ
فٙبٚسی

ٚصاست ثٟذاؿت
ٚصاست فش ٚ ًٙٞاسؿبد
اػالٔی
ٚصاست تؼب ٖٚوبس  ٚسفبٜ
اختٕبػی
ػبصٔبٖ ثٟضيؼتی

ساصهاى ّای ّوکاس
ٚصاست وـٛس
ػبصٔبٖ كذا  ٚػیٕب
ػبصٔبٖ ثؼیح
ػپب ٜپبػذاساٖ ا٘مالة اػالٔی
ٚصاست كٙؼت ٔؼذٖ  ٚتدبست
ٚصاست ثٟذاؿت$ػبصٔبٖ غزا  ٚداس#ٚ
ٌٕشن
ٚصاست اًالػبت
ٚصاست أٛسخبسخ...ٚ ٝ
ػبصٔبٖ كذا ٚػیٕب
ؿٟشداسی ٞب  ٚدٞیبسی ٞب
ػتبد ٔجبسص ٜثب ٔٛاد ٔخذس
حٛصٞ ٜبی ػّٕیٝ
ػتبد ٔجبسص ٜثب ٔٛاد ٔخذس
ػبصٔبٖ كذا  ٚػیٕب
ٔؼب٘ٚت اختٕبػی  ٚپیـٍیشی ل ٜٛلوبئیٝ
ٚصاست فش ٚ ًٙٞاسؿبد اػالٔی
ػبصٔبٖ ثؼیح ،استؾ  ٚػپبٜ
ؿٟشداسی ٞب
ػبصٔبٖ تجّیغبت اػالٔی
حٛص ٜػّٕیٝ
٘یشٚی ا٘تظبٔی
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-4تذٚيٗ ٔٙـٛس ديٙی  ٚفشٍٙٞی ثٙٔ ٝظٛس استمبی ػٌح ػالٔت ٔؼٛٙی
ثب ثشسػی دلیك ظشفیت ٞبی ٔٛخٛد خٟت پیـٍیشی اص ٔلشف  ٚؿٙبػبيی
ٌشٞ ٜٚبی ٞذف

ػبصٔبٖ تجّیغبت اػالٔی

حٛص ٜػّٕیٝ
ٚصاست فش ٚ ًٙٞاسؿبد
اػالٔی
٘یشٚی ا٘تظبٔی

-5تذٚيٗ ثؼت ٝخذٔتی پیـٍیشی اص ٔلشف اِىُ ثشای ادغبْ دس ؿجىٝ
ٞبی ثٟذاؿتی دسٔب٘ی وـٛس  ٚاػتمشاس آٖ دس لبِت تیٓ پضؿه خب٘ٛادٜ

ٚصاست ثٟذاؿت

ٚصاست تؼب ٖٚوبس  ٚسفبٜ
اختٕبػی

ً-6شاحی  ٚاػتمشاس ٔذَ خبٔغ خذٔبت پیـٍیشی دسؿٟشٞب  ٚسٚػتبٞب ٚ
حبؿی ٝؿٟش ٞب،اص ًشيك الذأبت ٔحّٔ ٝحٛس  ٚثب ٔـبسوت ػبصٔبٟ٘بی
ٔشدْ ٟ٘بد  ٚخّت حٕبيت ثشای ثش٘بٔٞ ٝبی خبٔغ تفشيحبت ػبِٓ

ػبصٔبٖ ؿٟشداسی ٞب ٚ
دٞیبسی ٞب

ٚصاست وـٛس
ٚصاست ثٟذاؿت
ػبصٔبٖ ثؼیح

-7تذٚيٗ  ٚاػتمشاس ثؼت ٝخذٔتی ثشای ثیٕبسيبثی  ٚدسٔبٖ اختالالت صٔیٝٙ
ای دس وٛدوی و ٝصٔی ٝٙػٛء ٔلشف ٞؼتٙذ  ٚتذٚيٗ ػیبػت پیـٍیشی ٚ
ٔذيشيت تشن تحلیُ دا٘ؾ آٔٛصاٖ

ٚصاست آٔٛصؽ  ٚپشٚسؽ

ٚصاست ثٟذاؿت
ػبصٔبٖ ثٟضيؼتی

ً-8شاحی  ٚاػتمشاس ٔٙـٛس استمبی ػٛاد ػالٔت خبٔؼ ٝدس ٔٛسد ػُّ
سيـ ٝای  ،ػٛأُ خٌش  ٚپیبٔذٞبی ٔلشف اِىُ
ًشاحی  ٚاػتمشاس ثؼت ٝتجّیغی  ٚػّٕیبت سٚا٘ی دس ساػتبی خٙثی ػبصی
فؼبِیت ٞبی دؿٕٗ ثشای استمبی دا٘ؾ ػٕٔٛی پیـٍیشی اص ٔلشف اِىُ

ػبصٔبٖ كذا  ٚػیٕب

ٚصاست ثٟذاؿت
ٚصاست وـٛس
٘یشٚی ا٘تظبٔی

-9خّت حٕبيت ٕٞ ٚىبسی ثشای استمبی  ٚتٛػؼ ٝػیبػت ٞبی ؿبدی ٚ
٘ـبى دس خبٔؼٝ

ٚصاست وـٛس

ٚصاست ٚسصؽ  ٚخٛا٘بٖ

-10پبيؾ ٔؼتٕش اػتمشاس ثٟی ٝٙثش٘بٔٞ ٝبی استمبی ػالٔت سٚاٖ

ٚصاست ثٟذاؿت

ٚصاست ثٟذاؿت

٘-11ظبست ثش ثش٘بٔٞ ٝبی پیـٍیشی ٔ ٚمبثّ ٝثب ٔلشف ػیٍبس  ٚلّیبٖ ٚ
ػبيش ٔٛاد

ٚصاست وـٛس

ٚصاست ثٟذاؿت
٘یشٚی ا٘تظبٔی

ً-12شاحی  ٚاػتمشاس ثؼتٞ ٝبی اػتب٘ذاسد آٔٛصؽ  ٚتشٚيح ٟٔبست ٞبی
ص٘ذٌی ثشای افشاد دس ٔؼشم خٌش

ٚصاست ثٟذاؿت

ٚصاست ػّ ْٛتحمیمبت ٚ
فٙبٚسی
ٚصاست آٔٛصؽ  ٚپشٚسؽ

ٔؼب٘ٚت پیـٍیشی ل ٜٛلوبئیٝ
ٚصاست آٔٛصؽ  ٚپشٚسؽ
ٚصاست ػّ ْٛتحمیمبت  ٚفٙبٚسی
ػبصٔبٖ كذا  ٚػیٕب
ٚصاست ثٟذاؿت
ٚصاست تؼب ٖٚوبس  ٚسفب ٜاختٕبػی
ػبصٔبٖ ثٟضيؼتی
ؿٟشداسی ٞب
ػبصٔبٖ ثٟضيؼتی
ثؼیح
ٚصاست ٚسصؽ  ٚخٛا٘بٖ
ٚصاست آٔٛصؽ  ٚپشٚسؽ
حٛصٞ ٜبی ػّٕیٝ
ػتبد احیبی أش ثٔ ٝؼشٚف ٟ٘ ٚی اص ٔٙىش
ػتبد ٔجبسص ٜثب لبچبق وبال  ٚاسص
٘جشٚی ا٘تظبٔی
ٔؼب٘ٚت پیـٍیشی ل ٜٛلوبئیٝ
ٚصاست تؼب ٖٚوبس  ٚسفبٜ
ٚصاست ٔؼىٗ
ثؼیح  ٚػپبٜ
ػبصٔبٖ تجّیغبت اػالٔی
ٚصاست فشٚ ًٙٞاسؿبد اػالٔی
ػبصٔبٖ كذا  ٚػیٕب
ػبصٔبٖ ثٟضيؼتی
ػبصٔبٖ كذا  ٚػیٕب
ٚصاست فش ٚ ًٙٞاسؿبد اػالٔی
ػبصٔبٖ ثؼیح
ٚصاست ٚسصؽ  ٚخٛا٘بٖ
٘یشٚی ا٘تظبٔی
ٚصاست فش ٚ ًٙٞاسؿبد اػالٔی
ػتبد احیبی أش ثٔ ٝؼشٚف ٟ٘ ٚی اص ٔٙىش
حٛصٞ ٜبی ػّٕیٝ
ٚصاست ٚسصؽ  ٚخٛا٘بٖ
ػبصٔبٖ تجّیغبت اػالٔی
ٚصاست ػّ ْٛتحمیمبت  ٚفٙبٚسی
ٚصاست آٔٛصؽ  ٚپشٚسؽ
ػبصٔبٖ ثٟضيؼتی
ٚصاست تؼب ٖٚوبس  ٚسفب ٜاختٕبػی
ػبصٔبٖ ثؼیح
ٚصاست تؼب ٖٚوبس  ٚسفب ٜاختٕبػی
ٚصاست آٔٛصؽ  ٚپشٚسؽ
ٚصاست فش ٚ ًٙٞاسؿبد اػالٔی
ٚصاست ثٟذاؿت
ػبصٔبٖ كذا  ٚػیٕب
ػتبد ٔجبسص ٜثب ٔٛاد ٔخذس
ٚصاست ٚسصؽ  ٚخٛا٘بٖ
ٚصاست فش ٚ ًٙٞاسؿبد اػالٔی
ػبصٔبٖ ثٟضيؼتی
ٚصاست وـٛس
ػبصٔبٖ كذا  ٚػیٕب
ػتبد ٔجبسص ٜثب ٔٛاد ٔخذس
ٚصاست ٚسصؽ  ٚخٛا٘بٖ
ٚصاست فش ٚ ًٙٞاسؿبد اػالٔی
ػتبد ٔشوضی ٔجبسص ٜثب لبچبق وبال  ٚاسص
ػبصٔبٖ كذا  ٚػیٕب
ػبصٔبٖ ثٟضيؼتی
ٚصاست فش ٚ ًٙٞاسؿبد اػالٔی
ػبصٔبٖ ثؼیح
ػبصٔبٖ ؿٟشداسی ٞب  ٚدٞیبسی ٞب
ػبصٔبٖ تجّیغبت اػالٔی
ػبصٔبٖ ص٘ذاٟ٘ب
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ٚصاست ٚسصؽ  ٚخٛا٘بٖ

پیطگیشی سطح دٍم
پیطگیشی سطح سَم

ً-13شاحی  ٚاػتمشاس ثؼت ٝخذٔتی  ٚتٛػؼ ٝخذٔبت  ٚالذأبت پیـٍیشی
اص ٔلشف اِىُ دس خبٔؼ ٝوبس  ٚتِٛیذ

ٚصاست تؼب ٖٚوبس  ٚسفبٜ
اختٕبػی

-14ثؼتش ػبصی ثشای تذٚيٗ  ٚاػتمشاس ٘ظبْ ثجت  ٚخٕغ آٚسی ٚ
ػبٔب٘ذٞی دادٞ ٜبی ٔشثٛى ثٔ ٝلشف اِىُ اص ًشيك ػبصٔبٟ٘بی ٔشثًٝٛ

ٚصاست وـٛس

ٚصاست ثٟذاؿت
ل ٜٛلوبئی$ٝػبصٔبٖ پضؿىی
لب٘٘ٛی#

-1تمٛيت ،پبيؾ  ٚاسصؿیبثی ًشح وٙتشَ ػالٔت سا٘ٙذٌبٖ $ػٙدؾ اِىُ
دس سا٘ٙذٌبٖ پشخٌش#

٘یشٚی ا٘تظبٔی $پّیغ
ساٛٞس#

ٚصاست ثٟذاؿت

ػبصٔبٖ كذا ٚػیٕب
ٔؼب٘ٚت پیـٍیشی ل ٜٛلوبئیٝ

-2تذٚيٗ ثؼت ٝخذٔتی دسٔبٖ  ٚوبٞؾ آػیت دس لبِت تیٓ ػالٔت ثش٘بٔٝ
پضؿه خب٘ٛاد ٚ ٜخّت حٕبيت ثشای ادغبْ آٖ

ٚصاست ثٟذاؿت

ٚصاست تؼب ٖٚوبس  ٚسفبٜ
اختٕبػی

ػبصٔبٖ ثٟضيؼتی

-3تذٚيٗ  ٚاػتمشاس ثش٘بٔٞ ٝبی ثبصآٔٛصی ثشای استمبء ػٌح ػّٕی ٌشٜٚ
ػّ ْٛپضؿىی دس خلٛف دسٔبٖ  ٚوبٞؾ آػیت

ٚصاست ثٟذاؿت

ٚصاست ثٟذاؿت

ٚصاست ػّ ْٛتحمیمبت  ٚفٙبٚسی
ػبصٔبٖ ثٟضيؼتی

-4تذٚيٗ  ٚاػتمشاس  ٚثبصثیٙی پشٚتىُ ٞبی ٔ :لشف ٔ ٚؼٕٔٛیت ثب اتب٘،َٛ
ٔتب٘ ،َٛثشخٛسد ثبِیٙی ثب ٔبدس ثبسداس  ٚؿیشدٔ ٜلشف وٙٙذ ٜاِىُ  ٚثیٕبسی
ٞبی خبف دس ػٌٛح ٔختّف

ٚصاست ثٟذاؿت

ٚصاست ثٟذاؿت

ٚصاست تؼب ٖٚوبس  ٚسفب ٜاختٕبػی
ػبصٔبٖ ثٟضيؼتی

-5أىبٖ ػٙدی ثشای سا ٜا٘ذاصی ٔشاوض اٚسطا٘غ  ٚدسٔبٖ ػشپبيی  ٚتذٚيٗ
ساٞىبسٞبی اخشايی ٕ٘ٛدٖ آٖ

ٚصاست ثٟذاؿت

ٚصاست ثٟذاؿت

ٚصاست وـٛس
ٚصاست تؼب ٖٚوبس  ٚسفب ٜاختٕبػی
ػبصٔبٖ ثٟضيؼتی

-6ثؼتش ػبصی ثشای تٟی ٚ ٝتذٚيٗ ٘ظبْ ٘بٔٔ ٝشاوض البٔتی وٛتبٔ،ٜیبٖ ٚ
ثّٙذ ٔذت  ٚاػتفبد ٜاص ظشفیت ٞبی ٔشاوض ٔدبص دِٚتی  ٚغیش
دِٚتیٌ،شٟٞٚبی ٕٞتب  ٚخٛديبس ػٕٗ ٞب ٔ ٚشاوض البٔتی خلٛكی اص ًشيك
ػبصٔبٟ٘بی ٔشثًٝٛ

ٚصاست وـٛس

ػبصٔبٖ ثٟضيؼتی
ٚصاست ثٟذاؿت

ٚصاست تؼب ٖٚوبس  ٚسفب ٜاختٕبػی
٘یشٚی ا٘تظبٔی
ٔؼب٘ٚت پیـٍیشی ل ٜٛلوبيیٝ
ٚصاست اًالػبت

ٌٔ-7بِؼ ٝثٙٔ ٝظٛس افضايؾ دػتشػی ث ٝخذٔبت دسٔبٖ ٔلشف اِىُ ٚ
ػّٕیبتی وشدٖ ٘تبيح ٌٔبِؼ ٝخٟت تٛػؼ ٝدسٔبٖ دس ٚاحذٞبی دسٔب٘ی
ثیٕبسػتب٘ی فؼّی  ٚفشا ٓٞوشدٖ دػتشػی ػبدال٘ ٝث ٝدسٔبٖ ویفی ٚ
اثشثخؾ ثب ٞضيٌٙٔ ٝٙمی

ٚصاست ثٟذاؿت

ٚصاست وـٛس

ٚصاست تؼب ٖٚوبس  ٚسفب ٜاختٕبػی
ػبصٔبٖ ثٟضيؼتی

ً-1شاحی  ٚاػتمشاس ثؼتٞ ٝبی خذٔتی ثبص تٛا٘ی $ثؼتٞ ٝبی آٔٛصؿی
خٛد ٔشالجتی ٔ ٚـبٚس ٜتخللی ثؼذ اص تشن  ٚاػتمشاس خذٔبت تٛا٘جخـی
ٔجتٙی ثش خبٔؼ#ٝ

ػبصٔبٖ ثٟضيؼتی

ٚصاست ثٟذاؿت
وٕیت ٝأذاد أبْ خٕیٙی

ٚصاست ػّ ْٛتحمیمبت  ٚفٙبٚسی
ٚصاست ٚسصؽ  ٚخٛا٘بٖ
ٚصاست آٔٛصؽ  ٚپشٚسؽ
حٛص ٜػّٕیٝ

-2ثؼتش ػبصی ًشاحی ٘ ٚظبست ثش تذٚيٗ ثؼتٞ ٝبی ٔجتٙی ثش تغییش سفتبس
اص خّٕ ٝتٛإ٘ٙذ ػبصی ٞبی تىٕیّی  ٚتتٕیٕی ٕٞچ ٖٛحشف ٝآٔٛصی،
آٔٛصؽ ٞبی ػمیذتی ،فؼبِیت ٞبی ػبْ إِٙفؼ ٝاص ًشيك ػبصٔبٟ٘بی
ٔشثًٝٛ

ٚصاست وـٛس

ٔؼب٘ٚت پیـٍیشی ل ٜٛلوبئیٝ
حٛص ٜػّٕیٝ

ػبصٔبٖ فٙی  ٚحشف ٝای
ػبصٔبٖ تجّیغبت اػالٔی
ػبصٔبٖ ثؼیح
ػتبد احیبی أش ثٔ ٝؼشٚف ٟ٘ ٚی اص ٔٙىش
٘یشٚی ا٘تظبٔی
ٚصاست تؼب ٖٚوبس  ٚسفب ٜاختٕبػی
ٚصاست ثٟذاؿت

ٚصاست ثٟذاؿت

ػتبد ٔجبسص ٜثب ٔٛاد ٔخذس
ػبصٔبٖ كذا ٚػیٕب
ػبصٔبٖ تبٔیٗ اختٕبػی
ػبصٔبٖ ثٟضيؼتی
٘جشٚی ا٘تظبٔی
ٚصاست اًالػبت
ػبصٔبٖ ثٟضيؼتی
ٌٕشن
ػتبد ٔشوضی ٔجبسص ٜثب لبچبق وبال  ٚاسص
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ب)گام ّای استقشاس سٌذ تِ ضشح صیش است :
 #1تصَيب سٌد هلی :تلٛيت ػٙذ ّٔی ٘ ٚمؾ  ٚػ ٟٓدػتٍبٞ ٜب  ٚػبصٔبٖ ٞب دس پیـٍیشی  ،دسٔبٖ  ،وبٞؾ آػیت  ٚثبصتٛا٘ی ٔلشف اِىُ دس
ؿٛسای ػبِی ػالٔت  ٚأٙیت غزايی  ٚؿٛسای اختٕبػی وـٛس تٛأبٖ
 #2ابالغ سٌد ٍ ًظازت ٍ پايش آى تٛػي وٕیتّٔ ٝی پیـٍیشی ٔ ٚجبسص ٜثب ٔـشٚثبت اِىّی
 )3تصَيب ساختاز ٔٙبػت ؿبُٔ ػٌٛح ّٔی ،اػتب٘ی ،ؿٟشػتب٘ی ٚ ٚظبيف آٟ٘ب اص لجیُ ػیبػتٍزاسیٕٞ ،بٍٙٞی ،ثش٘بٔ ٝسيضی ،اخشا ٘ ٚظبست
 #4ابالغ شیَُ ًاهِ پیـٍیشی  ،دسٔبٖ  ،وبٞؾ آػیت  ٚثبص تٛا٘ی ٔلشف اِىُ ث ٝوّی ٝػبصٔبٟ٘بيی و ٝدس خذ َٚتمؼیٓ وبس ٘بْ ثشد ٜؿذ ٜا٘ذ
 #5اثالؽ ؿی٘ ٜٛبٔ ٝدس ػٌٛح ٔتٙبظش اػتب٘ی  ٚؿٟشػتبٖ ٞب تٛػي وٕیتّٔ ٝی
ج)ضیَُ ًْادیٌِ ساصی سٌذ:
دتیشخاًِ ی کویتِ هلی پیطگیشی ٍ هثاسصُ تا هطشٍتات الکلی

دس دثیشخب٘ ٝوٕیتّٔ ٝی ،ؿٛسايی ثب ػوٛيت حذالُ ٘ 10فش اص اػوبی حمیمی  ٚحمٛلی ثب كذٚساحىبْ يه ػبِ ٝاص ػٛی سئیغ ٔحتشْ وٕیتّٔ ٝی پیـٍیشی
ٔ ٚجبسص ٜثب ٔـشٚثبت اِىّی حذاوثش ث ٝفبكّ ٝيىٕب ٜپغ اص تلٛيت ػٙذ ّٔی ثٙٔ ٝظٛس پبيؾ ٔشاحُ اخشايی ػٙذ تـىیُ ٔی ٌشدد.اػوبی حمٛلی ايٗ تیٓ اص
ٚصاست ثٟذاؿت ،ػبصٔبٖ كذاٚػیٕبٚ ،صاست فش ٚ ًٙٞاسؿبد اػالٔیٚ ،صاست وـٛسٚ ،صاست اًالػبت٘ ،یشٚی ا٘تظبٔی ،ل ٜٛلوبئی ،ٝػبصٔبٖ تجّیغبت اػالٔی ٚ
ٚصاست تؼب ٖٚوبس  ٚسفب ٜاختٕبػی $ػبصٔبٖ ثٟضيؼتی ٚ#ديٍش اػوبی حمیمی ٘یض ث ٝكالحذيذ دثیش وٕیتّٔ ٝی پیـٍیشی ٔ ٚجبسص ٜثب ٔـشٚثبت اِىّی ا٘تخبة
ٔی ؿ٘ٛذ.
ٍ ظايف دبیسخاًِ کویتِ هلی بسای هساقبت اش سٌد:
اِف#تذٚيٗ آيیٗ ٘بٔ ٝی$ؿی٘ ٜٛبٔ #ٝاخشايی ػٙذ
ة#دػٛت اص ٕ٘بيٙذ ٚ ٜوبسؿٙبع وّیذی اص ٞش يه اص ػبصٔبٖ ٞبی ريٙفغ ثشای استمبی ٕٞىبسی دس ٖٚثخـی  ٚثشٌضاسی اِٚیٗ خّؼ ٝتٛخیٟی  ٚػپغ
خّؼبت فلّی  ٚا٘ؼمبد تفب٘ ٓٞبٕٔٞ ٝىبسی ثش سٚی ثش٘بٔٞ ٝبی ٔـتشن
ج#تذٚيٗ ثش٘بٔ ٝػّٕیبتی ٞش ٔذاخّ ٝدس چبسچٛة ٘ظبْ ثش٘بٔ ٝسيضی ػّٕیبتی ػبصٔبٖ ٔتِٛی  ٚسايض٘ی ثب وٕیتّٔ ٝی ثٙٔ ٝظٛس تبٔیٗ ٔٙبثغ ٔبِی  ،ايٗ ٔ ٟٓاص
ًشيك ا٘ؼمبد تفب٘ ٓٞبٔٞ ٝبی ػبال٘ ٝػ ٝخب٘ج(ٝدستگاُ هجسی ٍ ،شازت بْداشت ٍ ،شازت کشَز) ا٘دبْ خٛاٞذ ؿذ .
د#ثشٌضاسی خّؼبت خّت حٕبيت ثب وٕیؼی ٖٛثٟذاؿت  ٚدسٔبٖ ٔدّغ ٕ ٞ ٚچٙیٗ وٕیؼی ٖٛاختٕبػی ثشای افضايؾ ٔٙبثغ ٔبِی  ،استمبی ٕٞىبسی ٞبی ثیٗ
ثخـی  ٚتلٛيت لٛا٘یٗ ٔشتجي  ،تذٚيٗ ثؼت ٝالصْ ثشای حٕبيت ػبصٔبٖ ٞبی ثیٌٕ ٝش  ٚخّت حٕبيت ثشای تلٛيت آٖ ثب ثشٌضاسی خّؼبت ٕٞبٍٙٞی ثب
وبسؿٙبػبٖ ؿٛسای ػبِی ثیٕ ٝػالٔت خٟت ثشسػی ٔىب٘یضْ ٞبی تبٔیٗ ٔٙبثغ ٘ ٚح ٜٛپشداخت ٞضي ٝٙخذٔبت ٞ$ش ػ ٝػٌح #
#ٜتؼییٗ ٘یبصٞبی تحمیمبتی  5ػبِ ٝثشای اػتمشاس ػٙذ
ى#ثؼتش ػبصی ا٘دبْ ٌٔبِؼبت ٞفت ٌب٘ ٝدس ػبَ ا: َٚ


ا٘دبْ ٌٔبِؼ ٝؿیٛع ؿٙبػی ثؼٛٙاٖ ٌٔبِؼ ٝپبي ٝثشای ثشسػی پیـشفت ػٙذ$تىشاس د ٚػبال٘#ٝ



ثشآٚسد ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی الصْ دس ٔشالجت ٞبی ػالٔت دس ػٌٛح پیـٍیشی ػٌ ٝب٘ ٝتب پبيبٖ ػبَ  ٚاساي ٝآٖ ثشای تلٛيت دس حٛصٞ ٜبی ريشثي



تذٚيٗ ٘یبصٞبی آٔٛصؿی وّیٔ ٝشالجیٗ پیـٍیشی  ،دسٔبٖ  ،وبٞؾ آػیت  ٚثبص تٛا٘ی  ٚتؼییٗ اِٛٚيت ٞبی ثبصآٔٛصی آٟ٘ب



ٌٔبِؼ ٝثشای تؼییٗ ساٞىبسٞبی تبٔیٗ ٔٙبثغ ٔبِی خّت حٕبيت اص ًشيك ٞیبت دِٚت ثشای تبٔیٗ ايٗ ٔٙبثغ



ٌٔبِؼ ٚ ٝؿٙبػبيی ثبٚسٞبی ادثی  ٚفشٍٙٞی و ٝتشٚيح ٔلشف اِىُ سا ث ٝد٘جبَ داسد ثب وٕه ٔتخللیٗ ريشثي



ٌٔبِؼ ٝثٙٔ ٝظٛس ايدبد ٘ظبْ ٔذيشيت اًالػبت  ٚسكذ ؿبخق ٞبی ٔلشف اِىُ دس ٞش ػ ٝػٌح پیـٍیشی



ػُّ ٔلشف تٛػي ص٘بٖ ٕٞ ٚىبسی ثب ٔشاخغ تلٕیٓ ػبص ثب٘ٛاٖ دس وـٛس

بسًاهِ زيصی ٍ شسٍع کلیِ هداخالت ّوصهاى با اجسای سٌد است ٍلی اغلب هداخالت استوساز  51سالِ خَاّد داشت  ،اِجت ٝپیؾ ثیٙی ؿذ ٜاػت وٞ ٝش  5ػبَ
يىجبس ٔذاخالت پیـٟٙبدی ٕٞب ًٙٞثب ػٙذ ٞبی تٛػؼ ٝوـٛس تٛػي وٕیتّٔ ٝی ثشسػی  ٚتلٛيت ؿٛد.
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سٌد هلی پیشگیسی  ،هقابلِ ،دزهاى  ،کاّش آسیب ٍ باشتَاًی

هصسف الکل( ) 6931-6931

صیش ًظش ٍ تا ساٌّوایی  :آلای علیرضا افطار لائن همام ٍزیر کطَر در اهَر اجتواعی ٍ فرٌّگی ٍ آلای دکتر علیرضا هصذالی ًیا هعاٍى ٍلت بْذاضت ٍزارت بْذاضت ،آلای دکتر
اهاهی رضَی هعاٍى ٍلت درهاى ٍزارت بْذاضت،درهاى ٍ آهَزش پسضكی
ًَیسٌذگاى  :دکتر بْساد دهاری هتخصص پسضكی اجتواعی ٍ عضَ ّیات علوی هَسسِ هلی تحمیمات سالهت ( داًطگاُ علَم پسضكی تْراى ) ،دکتر عباسعلی ًاصحی(لائن همام
هعاٍى درهاى در حَزُ سالهت رٍاى ٍ اعتیاد ٍزارت بْذاضت) ،دکتر علی ًیک فرجام (هعاٍى ٍ جاًطیي دفتر سالهت رٍاًی ،اجتواعی ٍ اعتیاد ٍزارت بْذاضت) ،دکتر ًادرُ هعواریاى
(هتخصص پسضكی اجتواعی ٍ کارضٌاس دفتر سالهت رٍاًی ،اجتواعی ٍ اعتیاد ٍزارت بْذاضت)
هطاسکت کٌٌذگاى :
اهیر َّضٌگ عٌذلیبیاى(دبیر کویتِ هلی پیطگیری ٍ هبارزُ با هطرٍبات الكلی)
طاّر ضریفی(ٍزارت کطَر)
هحوَد حاجیاى هطلك(رئیس دبیرخاًِ ضَرای اجتواعی کطَر)
حجت االسالم ٍ الوسلویي ًَیذ جاًباز(حَزُ علویِ)
دکتر فیرٍزُ جعفری (ٍزارت بْذاضت)
دکتر عباس ٍثَق همذم (ٍزارت بْذاضت)
دکتر هحوذحسیي ساالریاى زادُ (ٍزارت بْذاضت)
دکتر کاهل ضادپَر (هطاٍر هستمل ًظام سالهت)
دکتر سعیذ صفاتیاى(هطاٍر لائن همام ٍزیر کطَر)
دکتر هْذی جعفری(لَُ لضائیِ)
دکتر فریذ براتی سذُ(سازهاى بْسیستی)
حجت االسالم ٍ الوسلویي هجتبی رضایی(حَزُ علویِ)
دکتر رضیذ جعفر پَر(ٍزارت علَم،تحمیمات ٍ فٌاٍری)
هْذی خلیلی(ٍزارت علَم،تحمیمات ٍ فٌاٍری)
دکتر جعفر جٌذلی(داًطگاُ علَم پسضكی سوٌاى)
سرگرد دکتر آرش باستاًی(پلیس راَّر)
هجیذ جَادی(ًیرٍی اًتظاهی)
حویذ صراهی(ستادهبارزُ با هَاد هخذر)
ابَلماسن رحوت زدُ(ٍزارت آهَزش ٍ پرٍرش)
حویذ لاسوی(ستاد هرکسی هبارزُ با لاچاق کاال ٍ ارز)
هحوذ ایلخاًی(ستاد هرکسی هبارزُ با لاچاق کاال ٍ ارز)
هجیذ لاسوی(ستاد هرکسی هبارزُ با لاچاق کاال ٍ ارز)
دکتر هحوذ هْذی گَیا(ٍزارت بْذاضت،درهاى ٍ آهَزش پسضكی)
حویذرضا طاّری ًخست( ًواًیذگی دفتر هبارزُ با جرم ٍ هَاد سازهاى هلل در ایراى)
دکتر سیوا ساجذی ًژاد (ًوایٌذگی دفتر سازهاى بْذاضت جْاًی در ایراى)
دکتر آررخص هكری(داًطگاُ علَم پسضكی تْراى)
دکتر آفریي رحیوی هَلر(داًطگاُ علَم پسضكی تْراى)
هحوذ علی هٌفرد(ٍزارت فرٌّگ ٍ ارضاد اسالهی)
حسیي ضیخی(ٍزارت فرٌّگ ٍ ارضاد اسالهی)
ًعوت ا ..هعصَهی(ٍزارت اطالعات)
سیذ اساعیل حسیٌی(سازهاى تبلیغات اسالهی)
خاًن ًیكَبرش(سازهاى تبلیغات اسالهی)
دکتر سیذ هْذی آلاپَر(ٍزارت ٍرزش ٍ جَاًاى)
یحیی سلیواًی(سازهاى بسیج)
هجتبی فالحی(سازهاى بسیج)
هحوذرضا ٍکیلیاى(دادستاًی کل کطَر)
خاًن هرادی(سازهاى بْسیستی)
فضل اهلل رزالی(ٍزارت کطَر)
غالم رضا بستاى هٌص(ٍزارت تعاٍى کار ٍ رفاُ اجتواعی)
سیذ حسیي الوذًی(ٍزارت تعاٍى کار ٍ رفاُ اجتواعی)
سیذ حسي هَسَی چلک(ٍزارت تعاٍى کار ٍ رفاُ اجتواعی)
سرٌّگ زاّذیاى(رئیس پلیس اهٌیت اخاللی ًاجا)

حفع کلیِ حمَق هادی ٍ هعٌَی ایي سٌذ برای کویتِ هلی پیطگیری ٍ هبارزُ با هطرٍبات الكلی هحفَظ هی باضذ ٍ التباس از ایي هستٌذ بِ ّر ًحَی فمط با اجازُ کویتِ هلی هوكي است .
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