
 

 ٍسارت تْذاضت، درهاى ٍ آهَسش پشضکی  

 

 تزًاهِ ّای جاهع تحَل سالهت در حَسُ تْذاضت

96-1393 

 ساسهاًی ًظام سالهت کطَر  چطن اًذاس 

 است اجتٌاب لاتل آى اس سٍدتز هزگ ٍ است اًساًی ّز حك سالگی  85 سي تا سالن سًذگی

 

 دٍرًوا

 ٞای ٕٞىاری جّة ٚ ٔزدْ ٔطاروت تا وٙذ ٔی تالش تٟذاضت درٔاٖ ٚ آٔٛسش پشضىی  ٚسارت تٟذاضت حٛسٜ

 رٚستایی، ٔٙاعك در را ) سالٔت ٍٕٞا٘ی ٚ جأغ تستٝ( سالٔت اِٚیٝ ٞای ٔزالثت خذٔات تخطی، درٖٚ ٚ فزاتخطی

 افشایص تز ػالٜٚ عزیك ایٗ اس ٚ ٕ٘ایذ ٔستمز جأؼٝ دار اِٚٛیت ٘یاسٞای تا ٔتٙاسة ضٟزٞا ٚ ضٟزٞا حاضیٝ ػطایز،

 ساَ تٝ ٘سثت راٞا  تیٕاری خغز ػٛأُ ٚ دادٜ ارتماء را  ٔزدْ سالٔت سٛاد ،وطٛر در سالٔت حأی ٞای سیاست

 . آٚرد فزاٞٓ آتی ٞای ساَ در را سٚدرط ٞای ٔزي ٚ ٞا تیٕاری تار واٞص تزای السْ تستز تا دٞذ، واٞص پایٝ

 

 1396 در پشضکی آهَسش ٍ درهاى تْذاضت ٍسارت سطح در راّثزدی اّذاف

 پایٝ ساَ درصذ  30 ٔیشاٖ تٝ خٛدٔزالثتی سٔیٙٝ در جٕؼیتی ٞای ٌزٜٚ َای مُارت ي وگرش ، آگاَی ارتمای -

 پایٝ ساَ درصذ 30ٔیشاٖ تٝ سالٔت ػادال٘ٝ ارتمای تزای مردم مشارکت افشایص -

درصذ  60 ٔیشاٖ تٝ ٔزالثت ٚ سالٔت وارت صذٚر ، سٚدرط ضٙاسایی خذٔت اس مىذی بُرٌ ي پًشش افشایص -

 وطٛر جٕؼیت

 تٙفسی ٞای تیٕاری ٚ سزعاٖ ، ػزٚلی ٚ لّثی ٞای سىتٝ اس ٘اضی َای مرگ درصذی 5 واٞص -

 جٟا٘ی تز٘أٝ ضذٜ تیٙی پیص اٞذاف تؼذیُ اساط تز)خطر عًامل کاَش در فزاتخطی ٕٞىاری ساسی ٟ٘ادیٙٝ -

 (2025 تزای تٟذاضت جٟا٘ی ساسٔاٖ

 تحزوی وٓ ٚ تاال فطارخٖٛ ، سیٍار ٔصزف ، دریافتی ٕ٘ه در درصذی 10 واٞص 

 چاق افزاد تٝ ٚسٖ اضافٝ افزاد تثذیُ ضیة واٞص



 پایٝ ساَ تٝ ٘سثت درصذ 5ٔیشاٖ تٝ )اضغزاب ٚ افسزدٌی اختالَ ( رياوپسشکی شایع اختالالت ضیٛع واٞص -

 )رٚاٖ سالٔت ّٔی پیٕایص ٘تایج اساط تز(

 . )سایش تخٕیٗ ٔغاِؼٝ اساط تز( پایٝ ساَ تٝ ٘سثت درصذ5ٔیشاٖ مخذر بٍ مًاد مصرف ضیٛع واٞص -

 )سایش تخٕیٗ ٔغاِؼٝ اساط تز( پایٝ ساَ تٝ ٘سثت درصذ 5 ٔیشاٖ تٝ الکل مصرف ضیٛع واٞص -

 ٞای ضاخص ٘تایج اساط تز( پایٝ ساَ تٝ ٘سثت درصذ5ٔیشاٖ تٝ اجتماعی سالمت َای شاخص ارتماء  - 

  93ساَ ّٔی پیٕایص در ایزا٘یاٖ اجتٕاػی سالٔت ٔمیاط

 در ساَ اِٚیٗ ٔغاِؼٝ( پایٝ ساَ درصذ 30ٔیشاٖ تٝ غیزٚاٌیز مسمه َای بیماری از مراقبت کیفیت ارتمای -

 ) سٝ ٚ دٚ سغح – خذٔات ویفیت سٔیٙٝ

 ٚ خذٔات ارایٝ ٚ ػثادت ٚ تفزیح ، وار ، تحصیُ ، س٘ذٌی ٔحُ( سالمت حامی َای محیط تعذاد افشایص -

 تز٘أٝ پایاٖ تا پایٝ ساَ درصذ 15 ٔیشاٖ تٝ ) ٔحالت

 ٚسارت اػالٔی ٚ ضذٜ تؼییٗ استا٘ذارد ٔیشاٖ تٝ غذایی فزآٚردٞای ٚ ٔحصٛالت ومك ي چربی ، قىذ واٞص -

 تٟذاضت

 50   ٔیشاٖ تٝ ای غیزساسٜ ٚ ای ساسٜ ایٕٙی ػّٕىزدی، آٔادٌی اتؼاد در بُذاشتی ياحذَای ایمىی افسایش -

 ٔٛجٛد ٚضغدرصذ 

درصذ 50  ٔیشاٖ تٝ ٔزتثظ اتؼاد در تالیا تزای درٔا٘ی تٟذاضتی ٔزاوش پٛضص تحت جمعیت آمادگی ارتقای -

 ٔٛجٛد ٚضغ

 تزتیة تٝ( ضذٜ تؼییٗ ٔیشاٟ٘ای تٝ باردار مادران ي کًدکان وًزادان، ٞذف ٌزٟٚٞای ٔیز ٚ ٔزي واٞص -

8-15-15 ) 

 ػاعفی ٚ اجتٕاػی ، جسٕی ، ضٕارش-تىّٓ ٞای حیغٝ در درصذ20 ٔیشاٖ تٝ کًدکان تکاملی سطح ارتماء -

 آٔٛسضی

 ی جایٍشیٗ حذ تٝ کلی باريری ورخ ارتماء -

 آوُا بىذی زمان ي بُذاشت حًزٌ در تحًل َای بروامٍ 
  

 تذریج تٝ وٝ آٔذ خٛاٞذ در اجزا تٝ ملی بروامٍ چُار ایزا٘یاٖ وّیٝ تٝ سالٔت ٍٕٞا٘ی ٚ جأغ خذٔات ارایٝ تزای

 ظزفیت ، سیاسی حٕایت ٔحٛر سٝ ٞا تز٘أٝ ایٗ تذٚیٗ در ، یاتذ ٔی تٛسؼٝ وطٛر وُ در یاسدٞٓ دِٚت پایاٖ تا

 : است تٛدٜ ٘ظز ٔذ فزًٞٙ ارتمای ٚ ػّٕیاتی ساسی

 ٍٕٞا٘ی ٚ جأغ ضثىٝ تا ٔٙغثك( ػطایز ٚ ٘فز ٞشار تیست سیز ضٟزٞای ، رٚستائیاٖ تٝ سالٔت خذٔات ارایٝ تز٘أٝ  -1

 ) ضٟزستاٖ سالٔت

 ) ضٟزستاٖ سالٔت ٍٕٞا٘ی ٚ جأغ ضثىٝ تا ٔٙغثك( ضٟزٞا ٘طیٙاٖ حاضیٝ تٝ سالٔت خذٔات ارایٝ تز٘أٝ  -2



 استاٖ  ٞز اس ٖیه ضٟزستا سالٔت ٍٕٞا٘ی ٚ جأغ ضثىٝ استمزار تز٘أٝ  -3

 وطٛر ضٟزٞای والٖ در سالٔت خذٔات ارایٝ تز٘أٝ -4

 ٚیضٌی ، آیذ ٔی در اجزا تٝ تحَٛ راٞثزدٞای ٔجٕٛػٝ تىٕیُ تزای دیگر بروامٍ دي ، ّٔی تز٘أٝ چٟار تز ػالٜٚ

 در تا ضذ خٛاٞذ ادغاْ فٛق تز٘أٝ چٟار ٞز در ، ّٔی سغح در ٔستمُ اجزای تز ػالٜٚ وٝ است ایٗ تز٘أٝ دٚ ایٗ

 : ضٛد اجزا ٘یش پٛضص تحت ٞای جٕؼیت تزای درٔا٘ی تٟذاضتی ٔزاوش سغح

 ٝٔتزای غذایی أٙیت ٚ سالٔت ػاِی ضٛرای عزیك اس تخطی تیٗ ٞای ٕٞىاری ساسی ٟ٘ادیٙٝ ٚ تمٛیت تز٘ا 

 ، دا٘ص تِٛیذ عزیك اس ػٕذتا تز٘أٝ ایٗ ؛ سآِ ٔحیغٟای تٛسؼٝ ٚ ٔحٛر سالٔت ػٕٛٔی ٞای سیاست ٚضغ

 . وٙذ وٓ را تیٕاری خغز ػٛأُ وٝ است ایٗ د٘ثاَ تٝ ٞا دستٍاٜ تطٛیك ٚ عّثی حٕایت

 سیاست ، فیشیىی تحزن ، غیزاضثاع رٚغٗ اس استفادٜ ، ٕ٘ه ٔصزف واٞص اس است ػثارت تز٘أٝ ایٗ ٞای اِٚٛیت

 ٞای آسیة ، حٛادث ٚ تصادفات ٔسثة خغز ػٛأُ ، لّیاٖ ٚ سیٍار ٔصزف اس وٙٙذٜ ٕٔا٘ؼت ٞای ٔحیظ ٚ ٞا

 فاضالب ، سآِ آب ،( جزائٓ واٞص ، تحصیُ تزن ، خاٍ٘ی خطٛ٘ت ٚ اػتیاد ، عالق جّٕٝ اس ( اجتٕاػی

 ، ) سآِ تغذیٝ ٚ غذایی ایٕٙی ، غذا پایذار تأیٗ تزای تضٕیٗ ضأُ( غذایی أٙیت ، ٞا ستاِٝ ٔذیزیت ، تٟذاضتی

 . جٙسی سالٔت

 ٝٔٔزالثتی خٛد ٚ ٔزدْ ٔطاروت عزیك اس ٔزدْ سالٔت سٛاد ارتمای تز٘ا 

 

 : عثارتٌذ اس فَق هلی تزًاهِ ضص اجزای پطتیثاى ٍ ساس تستز هادر پزٍصُ ّفت 
 

 تحصیالت سغح ارتمای ، ضٟزستاٖ ػاِی آٔٛسش ٔجتٕغ استمزار ضأُ : تٟذاضت حٛسٜ ٔذیزاٖ ٚ واروٙاٖ تٛإ٘ٙذساسی( اِف

 حٛسٜ وارضٙاساٖ ٚ ػٕٛٔی پشضىاٖ ٔا٘ذٌاری تز٘أٝ ،) خا٘ٛادٜ پشضىاٖ( ػٕٛٔی پشضىاٖ ٕٞچٙیٗ  ٚ تٟٛرساٖ ٚ تٟٛرسی ٔزتیاٖ

 تٟذاضت

 ضٟزستاٖ ػّٕیاتی تز٘أٝ ساسی جاری جّٕٝ اس  سالٔت خذٔات ارسضیاتی ٚ پایص ٘ظاْ استمزار( ب

 خٛدرٚاس جّٕٝ  وطٛر درٔا٘ی تٟذاضتی ضثىٝ تٛسؼٝ ٚ تجٟیش ٚ تىٕیُ( ج

 سزعاٖ ثثت ٚ ٔزي ثثت تز٘أٝ ، رسا٘ی اعالع سأا٘ٝ ، اِىتزٚ٘یه سالٔت پزٚ٘ذٜ ، جاری ٘ظاْ  سالٔت اعالػات ٘ظاْ ارتمای( د

 تیٕاریٟا سایز ٚ

 )تٟذاضت حٛسٜ تحمیماتی ٞای اِٚٛیت اساط تز( پضٚٞطی ٔزاوش تا تٟذاضت تخص ٕٞىاری ٚ ارتثاط تمٛیت( ٜ



 اس استفادٜ ٚ درسی ٞای واریىِْٛٛ ٞذفٕٙذ تغییز ٔٙظٛر تٝ( آٔٛسضی ٔزاوش تا تٟذاضت تخص ٕٞىاری ٚ ارتثاط تمٛیت( ٚ

  (دا٘طجٛیاٖ ٚ اساتیذ ظزفیت

  دار اِٚٛیت تستٝ دٜ در اَٚ سغح درٔا٘ی تٟذاضتی خذٔات تستٝتذٚیٗ (  س

 سالٔت اس ٔزالثت ٚ تارٚری سالٔت خذٔات، ٞا تیٕاری ٚ خغز ػٛأُ سٚدرط ضٙاسایی ٚ ٞذفٕٙذ غزتاٍِزی،  خٛدٔزالثتی خذٔات 

یشیىی، خذٔات حفظ ٚ تحزن فرصیٓ غذایی؛ )، تٟذاضت رٚا٘ی ٚ رفتار درٔا٘ی ، ضیٜٛ س٘ذٌی سآِ سإِٙذاٖ ٚ وٛدن ، تاردار ٔادر

 ،  خذٔات تٟذاضت دٞاٖ ٚد٘ذاٖ، سالٔت ٔحیظ ٚ وارارتمای ٘ظاْ ٔزالثت تیٕاریٟای ٚاٌیز



 رٍستایی ٍ ضْزی درهاًی تْذاضتی هزاکش سالهت تین ٍ هذیزاى ساسی تَاًوٌذ ٍ آهَسش : اٍل پزٍصُ

  پزٍصُ سیز   5 : تخص اٍل 

 سالٔت تیٓ آٔٛسش 1.

 تٟٛرسی ٔزتیاٖ ٚیضٜ سالٔت ٍ٘ز جأؼٝ آٔٛسش ارضذ وارضٙاسی دٚرٜ آٔٛسضی تز٘أٝ 2.

 آٔٛسضی ٔؼاٚ٘ت ٕٞىاری تا خا٘ٛادٜ پشضه MPH تز٘أٝ 3.

 تٟٛرسی واردا٘ی تز٘أٝ اجزای 4.

 سالٔت ػاِی ٔزاوشآٔٛسش تٝ ضٟزستاٖ تٟٛرسی ٔزاوشآٔٛسش ارتماء 5.

  (داًطکذُ تا رئیس هزکش تْذاضت ضْزستاى/اس هعاًٍیي اهَر تْذاضتی داًطگاُ) درهاًی تْذاضتی ضثکِ هذیزیت فلَضیپ دٍرُ تزگشاری :  دٍم تخص

 تْذاضت حَسُ هذیزاى اًتصاب هعیارّای تعییي ٍ اعوال : سَم تخص

 سالهت خذهات هذیزیت ارسضیاتی ٍ پایص ًظام استمزار : دٍم پزٍصُ

 کطَر درهاًی تْذاضتی ضثکِ تَسعِ ٍ تجْیش ، تکویل : سَم پزٍصُ

 هدف

 . است ضذٜ وارتزدی ٔزدْ س٘ذٌی ٔحیظ در وٝ ٔحٛر سالٔت ػٕٛٔی ٞای سیاست تؼذاد افشایص

 : پروژه محدوده

 رٍستایی ضثکِ تَسعِ ٍ استاًذارد تْثَد ، ًَساسی ، تاسساسی  -1

 فجز ٔثارن دٞٝ در ٔحزٚٔیت پایاٖ جطٗ ٔٙظٛر راستای در : تٟذاضت ٞای خا٘ٝ احذاث

 تٟذاضت ٚ ٔزاوش تٟذاضتی درٔا٘ی رٚستایی ٞای خا٘ٝ اساسی تؼٕیزات ٚ استا٘ذارد تٟثٛد : رٚستایی درٔا٘ی تٟذاضتی ٔزاوش احذاث

 . ّٔشٚٔات ٚ تجٟیشات تأیٗ ضأُ

 تٟٛرسی آٔٛسش ٔزاوش استا٘ذارد تٟثٛد ٚ اساسی تؼٕیزات

 تٟذاضتی ٔزاوش تٝ تٟذاضتی ٞای پایٍاٜ تثذیُ ٚ ضٟزی درٔا٘ی تٟذاضتی ٔزاوش استا٘ذارد تٟثٛد ٚ اساسی تؼٕیزات

  ضٟزی درٔا٘ی تٟذاضتی ٔزاوش تٝ تٟذاضتی ٞای پایٍاٜ تثذیُ

 ) تزًاهِ پشضک خاًَادُ ًاهِ تفاّن طثك( خَدرٍ تاهیي -2

 ) تزًاهِ پشضک خاًَادُ ًاهِ تفاّن طثك( پٌتاٍاالى ٍاکسي -3

 ) تزًاهِ پشضک خاًَادُ ًاهِ تفاّن طثك( پذیز آسیة ّای گزٍُ ًیاس هَرد ّای هکول  -4


