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 مؤلفان: 

 ،آلاي كفش له ،آلاي احوذ ػدن ،دوتش ػثاع ٍثَق همذم ،دوتش واهل ؿادپَس ،دوتش تْضاد دهاسي ،دوتش ػلي اوثش صيٌالَ

 دوتش ًشگغ سػتوي گَساى   ،دوتش هٌَچْش هْشام حؼيي ػاالسياى صادُ،هحوذ ، دوتشدوتش ػلي اخَاى تْثْاًي

 دوتش تْضاد دهاسي  لفان ي مجزی:ؤمذیز گزيٌ  م

 وامٍ استفادٌ شذٌ است: وظزات ارسشمىذشان در تذيیه وظام خبزگان ي مذیزان ارشذی كٍ اس حمایت ي

دوتش اػواػيل  ،دوتش ػيذ اهيش حؼيي لاضي صادُ ،دوتش هؼؼَد پضؿىياى ،دوتش تالش السيداًي ،آلاياى دوتش ػليشضا هشًذي

دوتش هحوذ ػلي  ،دوتش فشيذٍى ػضيضي  ،دوتش حؼي اهيي لَ  ،دوتش ػليشضا هلذالي ًيا ،دوتش ػيذ حؼي اهاهي سضَي ،اوثشي

 ،ػيذ سضا هدذصادُ دوتش  ،دوتشآسؽ سؿيذياى ،دوتش ػيذ ػثاع حؼٌي ،دوتش ػليشضا دالٍسي ،دوتش هلغفي لاًؼي ،هحممي

ي اسدالى، دوتش هؼؼَد دوتش ػل ،دوتش فشيذ اتَالحؼٌي ،دوتش حؼيي هله افضلي ،دالٍسي دوتش ػليشضا ،دوتشهحوذ ؿشيؼتي

آلاي ػلي اوثش    ،دوتش هحوذ سضا ًَسٍصي ،دوتش فشؿادفشصادفش، دوتشػغاء اهلل پَسػثاػي ،هٌؾ اٍليايي ، دوتش ػليشضااتَالحالج

دوتش  ،دوتش خؼفش تَالْشي ،دوتش اتَالحؼي ًذين ،ظى كذسي صادُ آلاي ػليشضا افـاس، دوتش تي ،آلاي ػيذ احوذ ًلشي ،عاّايي

، دوتش شي تٌاب، دوتش هحوذسضا ػيف الْيدوتش هشين سّث ،دوتش ػؼادت تشاتياى ،دوتش ػياهه ػاليخاًي ،احوذ ػلي ًَستاال

 دوتش اسدؿيش خؼشٍي  ،دوتش ػؼادت تشاتياى ،ايشج اػواػيلي

وامٍ اجزایي مشاركت  َایي كٍ در وقذ آیيه سای داوشگاٌؤكارشىاسان ي مشايران ر ،بُذاشت معايوان

 اوذ: ومًدٌ

دوتش ػؼيذ اػىَيي  ،هٌْذع ًادسي )لضٍيي( ،هلي )تْشاى( دوتش ػليشضا كذسايي )تْشاى(أدوتش ت ،دوتش خؼفش خٌذلي )ػوٌاى(

هٌْذع  ،دوتش هديذ تْشاهي )لضٍيي(، دوتش فشصاد پيشٍياى )لضٍيي( ،دوتش كفشي ٍاسياى، دوتش ًدفي پَس)لضٍيي( ،)لضٍيي (

دوتش ػؼيذ  ،هٌْذع ًلشالْي )لضٍيي( ،هٌْذع ًَسٍصػلي ػضيضخاًي )لضٍيي(، هٌْذع ياسي )لضٍيي( ،لضٍيي(اي ) حوضُ

دوتش  ،)وشهاًـاُ( ؿْال لاسلمي ،دوتش ساهيي سضائي صًگٌِ )وشهاًـاُ( ،دوتش تْشٍص حوضُ )وشهاًـاُ( ،لضٍيي(صادُ ) آكف

هٌْذع  ،هحوذي )ؿْيذتْـتي( دوتش گل ،هؼلَهِ وـاًي )ؿْيذتْـتي(،دوتش وياى پَس)صاّذاى( ،(آلاهاليي )تٌذسػثاع

دوتش  ،دوتش ؿشاسُ حىوت )اسدتيل( ،هٌْذع هحوذ داًِ صى )اسدتيل( ،اسدتيل(، دوتش هٌَچْش تشان )هحوذسضا ٍثيمي )تْشاى(

 ،دوتش هديذ كادلي)صًداى( ،دوتش هحوذسضا كائيٌي )صًداى( ،دوتش حؼيي ديي هحوذي) صًداى( ،هؼؼَد ؿؼثاًي )اسدتيل(

دوتش تْشام  ،)وشدػتاى( دوتش فشصام تيذاسپَس ،دوتش ًگيي هـتالي ،دوتش ػثاع اػواػيلي )اسان( ،دوتش تاته ػـشتي )اسان(

دوتش  ،دوتش آصيتا اًاسوي)تَؿْش( ،ػويش اياس )ايالم( ،م (خَاد ػدادي )ايال ،دوتش خَاد ًَساللْي )ايالم( ،وٌذايي )وشدػتاى (

دوتش حويذسضا سكافياًي  ،دوتش هؼلَهِ اػواػيلي ) تَؿْش ( ،دوتش ػيالى فشخٌذُ )تَؿْش( ،فاعوِ تْشاهياى )تَؿْش(

دوتش  ،هاهي )الثشص(خاًن دوتش هشضيِ ا ،اياى ) تَؿْش ( هْذي خَاخِ دوتش هحوذ ،خاًن فاعوِ اوثشي صادُ ) تَؿْش( ،)تَؿْش(

دوتش ٍلي الِ صساػتىاس  ،دوتش سحيوي )گيالى( ،دوتش اسػالى داداؿي )گيالى( ،دوتش ًيه ًظاد)الثشص( ،ؿىية )الثشص(

ػثاع هلًَذي  ،دوتش خذيدِ وشدي )گلؼتاى( ،دوتش هحوذ ًؼيوي )گلؼتاى( ،)ّوذاى( خاًن ػضيضي هغلك ،تيشخٌذ()

 مشارکت کنندگان
 



 

 

ػويشا سحواًياى  ،خاًن دوتش يلذا واظوي فشد )خْشم( ،دوتش هْذي هللي ًظاد )خْشم( ،هحوذػلي گل )لن(  ،)گلؼتاى(

دوتش هشاد  ،هٌْذع هحوذخَاد كفشصادُ )لشػتاى( ،دوتش ػؼذي ػاالسًٍذ )لشػتاى( ،دوتش عْواػة ًظشي )لشػتاى( ،)خْشم(

 ًَؿيي احوذپَسياى ،لَهِ هشادي)لشػتاى(هؼ ،فشيثا سؿيذي )لشػتاى( ،دوتش غالهشضا لـىشآسا )لشػتاى ( ،)لشػتاى ( ػَسي

دوتش حؼي  ،هحوذحؼيي هْشالحؼٌي )وشهاى(، )لشػتاى( هٌْذع فشيثشص حيذسي ،)لشػتاى( هٌْذع ػلي ؿاَّسدي ،)لشػتاى(

هٌْذع ػيذ  ،دوتش اًتظاسهْذي )اسٍهيِ( ،)تاتل( هٌْذع هحؼي هيشصائي ،)تاتل( دوتش ػيويي هَػَي ،)تاتل( اؿشفياى اهيشي

 ،)ياػَج( ػيذ سؿيذ غفاسي ،دوتش هحوذ خَاخِ دلَيي )هـْذ( ،دوتش هْذي هـىي ،خضايشي )چْاسهحال ٍ تختياسي(ساؿذ 

 )ياػَج(  افؼاًِ پظّاى ،ظفش پشيؼاًي )ياػَج( ،)ياػَج ( اكغش خثيشػلي ،)ياػَج( هحوذسضا گالتي

داوشگاٌ علًم  ،سالمتسسٍ ملي تحقيقات ؤم ،گذاری يسارت بُذاشت َمكاران دبيزخاوٍ شًرای سياست

س جملٍ مزحلٍ يسارت بُذاشت كٍ در كليٍ مزاحل ا سالمت اجتماعيَای  مؤلفٍپششكي قشيیه ي دبيزخاوٍ 

 :اوذ ايوان بُذاشتي كشًر مشاركت ومًدٌوامٍ ي بزگشاری وشست مع وظزخًاَي  ایه وظام

، حويذُ ػادات ًمَي الحؼيٌي ػلواص ،صّشا خيشي ،صادُ ًمي ، فاعوِ حاجدوتش ؿيشيي تٌىذاس ،ّا: ظشيفِ سٍح ًَاص خاًن

هٌْذع ًَسٍصػلي  ،دوتش غالهحؼيي كالحي رالًيفاعوِ هيشي ٍ آلاياى:  ،هشضيِ خًَاًي ،فاعوِ خليل اسخوٌذيًؼة،  خَادي

 ػضيضخاًي 
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 ػالهت هحَس ّوِ چيض اػت حتي ػشٍج اًؼاى ٍ

 ّش اًؼاًي حتي اگش دس ػشكِ هؼٌَيت تخَاّذ سؿذ وٌذ تايذ فشد ػالوي تاؿذ 

 همام هؼظن سّثشي

تشخَسداسي اص تاالتشيي حذ اػتاًذاسدّاي هٌغمي ٍ لاتل حلَل ػالهت، حك هؼلن ّرش اًؼراًي اػرت؛ دس ديري     

ّرا، ػرشهايِ صًرذگي ٍ ًؼوتري      ّرا ٍ ًلرية   ّا، گرَاساتشيي تْرشُ   هثيي اػالم ًيض اص ػالهت تِ ػٌَاى تشتشيي ًؼوت

داًذ. لاًَى اػاػري خوْرَسي    صهاًي هيؿَد ٍ تأهيي ػالهت سا هؼإٍليتي فشدي، اختواػي ٍ ػا ًاؿٌاختِ ياد هي

،  ، تْذاؿرت  ، پَؿران  ، خرَسان  هؼرىي ّوچَى   اػاػي  ًياصّاي  هييأت تش 43ٍ  3اػالهي ايشاى ًيض دس اكَل 

ِ   ترشاي   خراًَادُ   تـىيل  تشاي  الصم  ٍ اهىاًات  ٍ پشٍسؽ  ، آهَصؽ دسهاى   هَظرف  سا   ٍلرت تأويرذ داسد ٍ د  ّور

 د. واس تش آًْا تِدس   هحشٍهيت  ّش ًَع  ػاختي  ٍ تشعشف يي اهَسا  سا تشايخَد   اهىاًات  ّوِوٌذ هي

تِ هؼٌاي پاػخگَيي تِ ًياصّاي وًٌَي افشاد خاهؼِ تذٍى تضؼيف تَاًايي  هحَسيت ػالهت دس تَػؼِ پايذاس،

اًذ،  وشدُؿَاّذ هؼتثش ػلوي هـخق  .ّاي آيٌذُ دس تأهيي ًياصّاي خَد، پاسادين هؼلظ دًياي اهشٍص اػت ًؼل

گيشي  وٌٌذ تش ٍضؼيت ػالهت تأثيشات چـن آيٌذ، سؿذ، صًذگي ٍ واس هي ؿشايغي وِ هشدم دس آى تِ دًيا هي

ؿَد؛ تٌاتشايي تْثَد  ػذالتي دس ٍضؼيت ػالهت هي اي ػثة تي داسد ٍ ًاتشاتشي دس ايي ؿشايظ تِ ػٌَاى ػلل سيـِ

ّا داسد ٍ خَد  ٍاػغِ تيواسي خَد تش ػلل ًضديه ٍ تيػذالتي دس ػالهت ًياص تِ الذاهاتي ٍساي توشوض هَ تي

ّاي اختواػي ػالهت تِ ػٌَاى ساُ  ّاػت. سٍيىشد هإلفِ اي ٍ دٍستش ًاخَؿي ّاي سيـِ هؼتلضم تَخِ تِ ػلت

ّاػت وِ تِ ػَاهل خاسج اص ٍخَد اًؼاى ٍ دػت ػاخت تـش  اي تيواسي حلي تشاي پشداختي تِ ػلل سيـِ

وٌذ. ػشهايِ  ي سٍيىشد تيي داًؾ فٌي پضؿىي ٍ الذاهات اختواػي استثاط تشلشاس هيپشداصد؛ دس ٍالغ اي هي

گزاسي تش سٍي  ػالهت ّش فشد تِ ػٌَاى خضئي اص ػشهايِ اًؼاًي اٍ دس سؿذ التلادي ػْين اػت؛ تٌاتشايي ػشهايِ

سي، سؿذ التلادي، ٍؿَد ٍ دس ًتيدِ افضايؾ تْشُ ًيشٍي اًؼاًي ػثة افضايؾ رخيشُ داًؾ ٍ ػالهت افشاد هي

 اًؼدام، پايذاسي ٍ اهٌيت اختواػي سا دس پي داسد.

ّاي اختواػي ػالهت اص ػاصهاى خْاًي تْذاؿت دس ػال  همام هؼظن سّثشي ًيض دس ديذاس تا اػضاي ّيأت هإلفِ

ٍ »خراعش ًـراى ورشدُ اًرذ:      ػَاهل اختواػي تيـتشيي تأثيش سا تش ػالهت داسًذتا تأويذ تش ايٌىِ  ،1384 ص اهرش

وٌٌرذُ اػرت ٍ ػَاهرل اختوراػي      تاٍخَد پيـشفت تـش دس ػلرن ٍ داًرؾ، ٍضرغ ػرالهت خَاهرغ تـرشي ًگرشاى       

تٌذ ٍتاسي خٌؼي، هَاد هخذس، هـرشٍتات الىلري ٍ    تْذيذوٌٌذُ ػالهت تؼياس افضايؾ يافتِ اػت؛ گشػٌگي، تي

شت، ردمان و آمىزش زپشکي   وزري کشىر   و ایپم مشترک وزري بهدا
 

 



 

 

هت دس دًياي اهشٍص تِ ؿرواس  تشيي ػَاهل اختواػي تْذيذوٌٌذُ ػال ّاي تثليغاتي اص هْن ّاي سٍاًي دػتگاُ خٌگ

ّاي ولي تشًاهِ پٌدن تَػؼِ التلادي اختواػي ٍ فشٌّگي وـرَس   هؼظن لِ تش ّويي اػاع دس ػياػت«. سٍد هي

دس هـرْذ   1389تش سٍيىشد اًؼاى ػالن ٍ ػالهت ّوِ خاًثرِ تأويرذ ًوَدًرذ ٍ دس ًخؼرتيي سٍص اص تْراس ػرال       

تايررذ هررَسد تَخررِ ٍيررظُ لررشاس تگيررشد، ّررن دس    ى پررٌدنِ ى ػررالهت، ّررن دس تشًاهرر هؼررألِ»همررذع فشهَدًررذ: 

 «. ّاى هختلف ّاى گًَاگَى اخشايى دس دػتگاُ سيضى تشًاهِ

گزاس ٍ ًاظش ػالي ػالهت دس  ٍ ػياػت ٍصاست تْذاؿت، دسهاى ٍ آهَصؽ پضؿىي تِ ػٌَاى هتَلي ًظام ػالهت

ّاي هَسد ًياص  تشداؿتِ ٍ صيشػاختوـَس ٍظيفِ خغيش خَد داًؼتِ اػت وِ دس ػشكِ ػذالت دس ػالهت گام 

ّاي اتخار ؿذُ اص  ّاي اخشايي دسخلَف پياهذ ػياػت ػاصي ػايش دػتگاُ سا ًْاديٌِ ًوايذ ٍ ًؼثت تِ حؼاع

ّا ٍ هذاخالت ػالن ووه ٍ ّذايت  ػاصي وٌذ ٍ آًْا سا دس تذٍيي ػياػت خاًة آًاى تش ػالهت خاهؼِ آگاُ

ِ ّوشاُ ٍصاست وـَس، تِ ػٌَاى هؼإٍل اهٌيت ٍ اداسُ اهَس داخلي ت دس ايي ساػتا ٍصاست تْذاؿت ًوايذ.

هولىت دس ػغَح هلي، اػتاًي ٍ ؿْشػتاًي، تالؽ هـتشوي سا دس اػتاى لضٍيي اص عشيك داًـگاُ ػلَم پضؿىي 

ٍ خذهات تْذاؿتي دسهاًي ٍ اػتاًذاسي تشاي تذٍيي ٍ اخشاي عشح خاهغ ػالهت اػتاى تش اػاع سٍيىشد 

تِ تَتِ آصهايؾ ػپشدًذ. هحلَل  1386ختواػي ػالهت ٍ تا ّذف يافتي الگَيي وـَسي اص ػال ّاي ا هإلفِ

ّاي دٍلتي، غيشدٍلتي، هشدم  ّاي آهَختِ ؿذُ دس ايي ّوىاسي ؿاًِ تِ ؿاًِ ػاصهاى اسصًذُ اتتىاسات ٍ دسع

ي، تاصتيٌي ٍ اكالحات ّاي هشدهي تشاي استماي ػالهت ٍ سفاُ آحاد خاهؼِ، پغ اص ًظشخَاّ ًْاد ٍ ػايش گشٍُ

اص عشف ايي دٍ  22/5/1392دس تاسيخ  «ًاهِ اػتاًي هذيشيت ػالهت ّوِ خاًثِ ًظام»الصم تا ػٌَاى 

 ّا اتالؽ ؿذ.  خاًِ تشاي اػتمشاس دس اػتاى ٍصاست

تحمك سٍيىشد ػالهت ّوِ خاًثِ ٍ »ّاي ولي ػالهت وـَس تشاي  تا ػٌايت تِ تىاليف تؼييي ؿذُ دس ػياػت

ّاي ػالهت تشاي دػتياتي  ؿاخق ياستماتِ هٌظَس ّاي اخشايي ٍ همشسات  ػالن دس ّوِ لَاًيي، ػياػتاًؼاى 

ٍ تأويذات هىشس سياػت هحتشم خوَْسي خٌاب آلاي دوتش  «تِ خايگاُ اٍل دس هٌغمِ آػياي خٌَب غشتي

 ايِّ ػشك دس اهٌيت تحمك ٍ اػت فشاگيش تؼشيفي داساي اهٌيت اهيذ ٍ تذتيش دسدٍلت»سٍحاًي هثٌي تشايٌىِ 

ٍظيفِ ،«ذؿذّخَا ًظشلشاسدادُ هذ اختواػي ٍ خاًَادگي اًؼدام سفاُ، ٍ هؼيـت ذاؿت،ْت تغزيِ، ػالهتي،

ًاهِ اػتاًي  ّاي اًؼاًي ٍ اهىاًات هَخَد تشاي اػتمشاس ًظام داًين وِ اص حذاوثش هٌاتغ هالي، ػشهايِ خَد هي

 ّاي اخشايي، تْشُ تثشين.  ًاهِ هذيشيت ػالهت ّوِ خاًثِ تشاػاع ؿيَُ

ًذُ ٍصساي هحتشم ّاي اسص حوايت ّاي لاتل تحؼيي پذيذآٍسدًذگاى ايي اتتىاس هلي، ّوچٌيي تذيٌَػيلِ اص تالؽ

ٍلت تْذاؿت دسهاى ٍ آهَصؽ پضؿىي خٌاب آلاي دوتش واهشاى تالشي لٌىشاًي، ػشواس خاًن دوتش هشضيِ 

خٌاب آلاي هٌْذع هلغفي هحوذًداس ٍصيش هحتشم ٍحيذ دػتدشدي ٍخٌاب آلاي دوتش هحوذ حؼي عشيمت، 



 

 

اسي ٍ ًيض پيگيشي هدذاًِ گز ػياػتؿَساي خٌاب آلاي دوتش تالش السيداًي سئيغ هحتشم ٍلت  ،ٍلت وـَس

سييغ هحتشم داًـگاُ ػلَم پضؿىي ٍ خذهات ٍ اػتاًذاساى هحتشم خٌاب آلاياى ًلشي، عاّايي ٍ ػدن 

 گشدد.  تمذيش ٍ تـىشهي تْذاؿتي دسهاًي لضٍيي خٌاب آلاي دوتش ػلي اوثش صيٌالَ

تخـي دٍلت هحتشم دس  ّاي تيي اي تشًاهًِاهِ، هَخثات ًْادػاصي ٍ تؼْيل اخش اهيذ داسين وِ تَػؼِ ايي ًظام

ّاي اهٌيت، ػالهت ٍ سفاُ اختواػي ٍ ّوچٌيي ػايش هلَتات ؿَساي ػالي ػالهت ٍ اهٌيت غزايي،  حَصُ

هٌذ  ؿَساي ػالي سفاُ ٍ تأهيي اختواػي ٍ ؿَساّاي اػالهي ؿْش ٍ سٍػتا سا اصعشيك خلة ّوىاسي ًظام

شدهي تشاي استماي ػالهت ٍ سفاُ آحاد هشدم ٍ دػتياتي تِ پيـشفت ٍ ّاي دٍلتي، غيشدٍلتي ٍ ًْادّاي ه ػاصهاى

 ػذالت پايذاس هثتٌي تش الگَي اػالهي ايشاًي فشاّن وٌذ. اًـاهلل

 

 

ّاؿويلاضي صادُ ػيذ حؼي   

ٍصيررررررش تْذاؿت، دسهاى ٍ آهَصؽ پضؿىي   

 ػثذالشضا سحواًي فضلي

ٍصيررررررش وـرررَس   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

   

 اًذ وؼاًي وِ ايواى آٍسدُ ٍ واسّاي ؿايؼتِ وشدُ»

 «وٌين  تذاًٌذ وِ ها پاداؽ وؼي سا وِ ًيىَواسي وشدُ اػت تثاُ ًوي

 ػَسُ وْف 30لشآى هديذ، آيِ 

سػٌذ  دس اًذن صهاًي تِ ايي ًتيدِ هيگزاسًذ،  آًاى وِ اص ػش ؿَق ٍ ػمل تِ ساُ ػالهت ّوگاًي هشدم لذم هي

هاًٌذ ٍصاست  -ي اتؼاد ػالهت )خؼوي،سٍاًي، اختواػي ٍ هؼٌَي( اص ّيچ ته ًْاد وِ پشداختي تِ ّوِ

ّاي تَػؼِ وِ دس تأهيي ػالهت يا تشّن صدى آى  ػاختِ ًيؼت ٍ ايي واس خض تا ّوىاسي ديگش تخؾ -تْذاؿت

ي پايذاس اػت؛ تأهيي ٍ حفظ ٍ استماي ػالهت اص ػالن هحَس تَػؼِ ؿَد. ايٌىِ اًؼاىًمؾ داسًذ، هيؼش ًوي

ي هشدم ٍ يافتِ ّا خض تا هـاسوت خذي ٍ ػاصهاى ّاػت؛ ٍ سػيذى تِ ايي ّذف ٍظايف حاوويتي دٍلت

ؿَد تَػظ ّوگاى پزيشفتِ ؿذُ اػت اها غفلت اص ّاي هختلف تَػؼِ ٍ سفاُ اختواػي هيؼش ًوي ّوىاسي تخؾ

ّاي آؿىاس تمشيثاً ّوِ ًظام ّاي ػالهت ٍ فؼاالى  ي اخيش، اص ضؼف ايي ّوِ تِ ٍيظُ دٍ همَلِ تىَيي ٍ تحمك

 ساُ تَػؼِ اػت.

ّاي تاسص وـَسهاى ٍ آًچِ ػاصهاى خْاًي تْذاؿت اػالم  ّاي پغ اص اًمالب، تا اػتفادُ اص تدشتِ دس ػال

وِ تِ «(PHC)ّاي اٍليِ ػالهت ثتهشال»ّاي تْذاؿت ٍ دسهاى وـَس، تش پايِ سٍيىشد  داؿت، ؿثىِ هي

 گـت، عشاحي ؿذ ٍ تِ اخشا دسآهذ. ساّثشد هؼلظ ػاصهاى خْاًي تْذاؿت تثذيل هي

ٍ  برخورداري از مشاركت مردمدس ايشاى ًيض ّواًٌذ تؼياسي اص ديگش وـَسّا، دٍ اكل تٌياديي ايي سٍيىشد، يؼٌي 

ّشگض دس حذ ديگش اخضاي ايي سٍيىشد ؿىل ًگشفت، تىاهل ًيافت ٍ اثشتخؾ  بخشي هاي بيه تكويه همكاري

ّايي وِ تِ ػٌَاى  گيشي، ٍ ًْاديٌِ ؿذى ايي دٍ داسد. تىٌَوشات ًـذ. ايي ضؼف، سيـِ دس دؿَاسي راتي ؿىل

ًْا ّاي پضؿىي ديشٍص ٍ حتي اهشٍصًذ وِ دس آ آهَختگاى داًـىذُ وٌٌذ، داًؾ ي ػالهت واس هي هثال دس حَصُ

تَاى اص پغ ايي هْن تشآهذ. گشد ّن آٍسدى ؿَد. تٌْا تا ؿَس ٍ ؿَق خذهت ًويؿيَُ واس تا هشدم آهَختِ ًوي

ّاي پش ػشم ٍ عَل ٍ تَسٍوشاتيه ًيض ًياصهٌذ چٌاى تَاًي دس  ّاي هختلف تَػؼِ دس ػاصهاى هتَلياى تخؾ

ؿَد ٍ ايي گشُ تٌْا تِ هذد تدشتِ ٍ ًوي تشلشاسي هفاّوِ ٍ ّوضتاًي اػت وِ ّشگض دس ّيچ داًـگاّي آهَختِ

 ؿَد. تشدتاسي اػت وِ گـَدُ هي

ّاي هختلف ٍصاست  ّؼتِ اٍليِ پذيذآٍسًذگاى تشًاهِ خاهغ ػالهت اػتاى لضٍيي واسؿٌاػاًي تَدًذ وِ دس تخؾ

ي ّاي ػولياتي ػالهت دس تخؾ خلَكي تدشتِ آهَختِ تَدًذ. ٍلتي اػضا تْذاؿت يا فؼاليت دس حَصُ پظٍّؾ

 مقدهم مؤلفان، سخني با مدريان آينده

 



 

 

گش آى هؼاًٍت دغذغِ خْؾ  ايي ّؼتِ دس هؼاًٍت ّواٌّگي ٍصاست تْذاؿت گشدّن آهذًذ، دس هحيظ حوايت

ّاي ػذالت دس ػالهت وـَس هَخة ؿذ تا هؼيشّاي خذيذي تشاي واّؾ ػَاهل  تيؾ اص پيؾ دس ؿاخق

ي ؿَد. تَليذّاي تخـي ؿٌاػاي ّاي اختواػي ػالهت ٍ ّوىاسي تيي خغش تيواسي تا اػتفادُ اص سٍيىشد هإلفِ

گزاسي دس حَصُ  سيضي ٍ ػياػت ّاي تشًاهِ فىشي چاسچَب اكالح ًظام ػالهت، اػٌاد اكالح ػاختاس، هذل

فلل ػالهت تشًاهِ چْاسم تَػؼِ التلادي، اختواػي ٍ فشٌّگي ٍ...اص خولِ ديگش هحلَالت ايي  ػالهت،

 گشٍُ تَدُ اػت. 

ؿت ٍ اًحالل هؼاًٍت ّواٌّگي ٍصاست تْذاؿت، افشاد ايي تا تحَل ػاختاسي خذيذ دٍسُ خذيذ ٍصاست تْذا

ّاي ّوىاسي سا فشٍ ًگزاسدًذ، تلىِ خشأت آى يافتٌذ تا اػتفادُ اص  گشٍُ ًِ فمظ لذس ّوىاسي هَلذ ػال

ّاي خَيؾ سا پـتَاًِ دػت  ّاي هإػؼِ هلي تحميمات ػالهت خوَْسي اػالهي ٍ اػتاى لضٍيي تدشتِ ظشفيت

اي ًَآٍس ٍ پيـٌْاد ساُ حلي هؼمَل تشاي تىَيي دٍ للوشٍ هغفَل ًظام ػالهت يؼٌي  اهِياصيذى تِ تذٍيي تشً

تخـي دس اػتاى لضٍيي لشاس دٌّذ. ايي تاس هتٌاػة تا تفىش غالة صهاى، سٍيىشد  هـاسوت هشدم ٍ ّوىاسي تيي

 اسدًذ.سا چاسچَب اًذيـِ خَد لشاس دادًذ ٍ دس ساّي دؿَاس لذم گز« ّاي اختواػي ػالهت هإلفِ»

علثي سييغ داًـگاُ ػلَم پضؿىي لضٍيي، اػتاًذاس ٍلت ٍ ػپغ  تذيْي اػت اگش هَافمت، حوايت ٍ حوايت

ؿذ تِ ّويي تشتية  دٌّذگاى ػولياتي ًوي تأييذ هىتَب ٍصيش ٍلت تْذاؿت ًثَد؛ چِ تؼا اًذيـِ اٍليِ پيـٌْاد

تخـي دسايت ٍ خثشگي  ّاي واسي تيي ٍُچٌاًىِ هؼاٍى تْذاؿتي ٍلت داًـگاُ ػلَم پضؿىي دس ػاصهاًذّي گش

 داؿت اص ػضم گشٍُ، ػواخت ٍ پيگيشي هدشي عشح يا عالت ٍ تشدتاسي اػضاي آى واسي ػاختِ ًثَد. ًوي

يافت ٍ چٌذاى عَل ًىـيذ ّاي گشٍُ، ؿفافيت ٍ ػيٌيت ٍ لاعؼيت ػلوي تيـتشي هي ّا ٍ ًَؿتِ تِ تذسيح گفتِ

پذيذ آهذ ٍ گشٍُ  -ػاص ايي خشياى ّاي ػشًَؿت تِ ػٌَاى يىي اص تحَل –وِ تغييش ًگشؽ تين اػتاًذاسي اػتاى

تش ػاخت. تشًاهِ خاهغ ػالهت اػتاى حتي تا ػَهيي اػتاًذاسي وِ ايي تشًاهِ تِ خَد ديذ  سا تِ اداهِ ساُ دلگشم

ٍػؼت ّوچٌاى تِ واس خَيؾ اداهِ داد. پذيذآٍسًذگاى تشًاهِ خاهغ، ايي دػتاٍسد سا هشَّى ػوك آگاّي ٍ 

ي  داًٌذ ٍ ػپاػگضاس ّوِ سيضي اػتاًذاسي ٍ هذيش ول تَدخِ اػتاًذاسي لضٍيي هي حوايت هؼاٍى پيـيي تشًاهِ

 آًاًٌذ.   

ًثَد وِ  -الوللي ّاي تيي چِ دس وـَس ٍ چِ دس ًَؿتِ –دس عشاحي چٌيي تشًاهِ ػظين، ّيچ تدشتِ هذٍى ٍ خاهغ

ي گشٍُ ٍ تا تايؼت تا اًذيـِگام ايي فشايٌذ، اص آغاص تا اًدام، هي پذيذآٍسًذگاى سا دس ايي ساُ ياسي دّذ. گام تِ

 آهذ. ؿذ ٍ تِ اخشا دس هيگشفت، تأييذ هيًَػي آصهَى ٍ خغا ؿىل هي

پذيذآٍسًذگاى تا اػتفادُ اص ػاختاسّاي دايش ٍ ًْاديٌِ ؿذُ وـَس، هؼيش واسگشٍُ تخللي ػالهت ٍ اهٌيت 

ٍ تَػؼِ اػتاى سا تشاي گزس اص هداسي لاًًَي اًتخاب وشدًذ. دسّواى آغاص سيضي  غزايي اػتاى ٍ ؿَساي تشًاهِ



 

 

اص ّضيٌِ اثشتخـي ايي تشًاهِ دس ؿَساي ػالهت ٍ اهٌيت غزايي اػتاى دفاع وشدًذ ٍ ًظش هَافك ايي ؿَسا فشاّن 

 علثي تشاي تلَية ايي تشًاهِ، ؿؾ هاّي تِ دساصا وـيذ. آهذ. حوايت

تا ووه داًـگاُ ػلَم پضؿىي ٍ تا حوايت هالي اػتاًذاسي اػتاى ٍ ٍصاست  1386تشًاهِ دس ؿْشيَس هاُ 

تذويه بروامه جامع سالمت استان و تعييه وقش عملياتي هر يك از »تِ اخشا دسآهذ. ّذف،  تْذاؿت سػواً

گيشي  اػالم ؿذ تا ايي تلشيح وِ ؿىل« 8831تا  8811هاي  ها در ارتقاي سالمت مردم در سال سازمان

تخـي، اػتمشاس ًظام هـاسوت هشدهي ٍ آغاص اػتفادُ اص اتضاس اسصياتي  تَاًوٌذ ؿذُ تشاي ّوىاسي تيي ي ؿثىِ

 ّاي حتوي تشًاهِ خَاّذ تَد. ّاي ػوَهي تش ػالهت هشدم )تذٍيي پيَػت ػالهت( اص تخؾ ػياػت

ي ػالهت خؼوي، ّا پذيذآٍسًذگاى، واس سا تا تحليل ًظام يافتِ ٍضؼيت ػالهت اػتاى ٍ پشداختي تِ ؿاخق

ي حال اػتاى دس ول وـَس ٍ اػالم وويت ايي  سٍاًي،اختواػي ٍ هؼٌَي ]دس حذ هوىي[ ٍ تؼييي ستثِ

 ّا آغاص وشدًذ. ّا دس ػغح اثش ٍ سفتاس ٍ فْشػت وشدى ػَاهل خغش تيواسي ؿاخق

ش ػالهت هشدم ٍ ّايي اص تَػؼِ وِ اثشات هلوَع تش ت واس گشٍُ اص ًوايٌذگاى تخؾ 18دس ًخؼتيي گام تـىيل 

خاهؼِ داؿتٌذ ؿىل گشفت. دس وَتاُ هذت، سييغ، دتيشٍ اػضاي ّش گشٍُ هـخق ؿذ. تشاي هـاٍسُ ٍ 

ّاي  ووه فىشي، خوؼي اص هتخللاى هَضَػي، واسؿٌاػاى كاحة كالحيت ٍ ًوايٌذگاى ػاصهاى

ّا  ٍ تؼْذات واسگشٍُ ّن آهذًذ ٍ تا تحليل ريٌفؼاى، تىليف ّاي هشدم ًْاد( اػتاى گشد غيشدٍلتي )ػاصهاى

 ّا آغاص ؿذ. ؿىلي ؿفاف تش يافت ٍ آهَصؽ

ّا، تياى اّويت ػالهت هشدم ٍ خاهؼِ دس چشخِ تَليذ ٍ تَػؼِ ٍ استثاط آى تا  ًخؼتيي تخؾ ايي آهَصؽ

ّاي هختلف تَػؼِ ٍ سفاُ اختواػي تَد تا اص ايي ساُ تتَاى تؼْذ تِ ّوىاسي هياى  ّا ٍ هحلَالت تخؾ فؼاليت

 ٍ اثشگزاسي هثثت تش ػالهت هشدم ٍ خاهؼِ سا افضايؾ داد. ّا تخؾ

 300ّاي اخشايي اػتاى، دس وٌاس تيؾ اص  ًفش اص واسؿٌاػاى ٍ هؼإٍالى دػتگاُ 250دس اًذن صهاى، تيؾ اص 

ّاي هشدهي گشدّن آهذًذ ٍ تا آًچِ دس خلؼات هـتشن آهَصؽ ٍ گفت ٍ ؿٌَد تا  ًفش اص ًوايٌذگاى ؿثىِ

 گشفت تِ واسپشداختٌذ.  سد تَافك لشاس هيپذيذآٍسًذگاى هَ

واس خوؼي اص آى خولِ پيَػت ػالهت ٍ تؼييي تىليف دس تشاتش ػَاهل اختواػي هإثش تش  تخـي اص تدشتيات ايي

ػالهت؛ ًيض تِ تشًاهِ پٌدن تَػؼِ التلادي اختواػي ٍ فشٌّگي وـَس ساُ يافت ٍ الگَيي وـَسي تشاي استماي 

تشًاهِ خاهغ ػالهت، ضشٍست، »ِ دػتاٍسدّاي ايي الذام خوؼي دس وتاتچِ ػالهت فشاّن آهذ، هدوَػ

 هٌتـش ؿذُ اػت.« چگًَگي ٍ دػتاٍسدّا

گزاسد تؼياس  پذيذآٍسًذگاى اگشچِ اص ًظش ػاعفي ًؼثت تِ آًچِ تش ػالهت هشدم اثش ًاهغلَب تش خاي هي

ّا ٍ  هؼإٍليتي ّا، تي تش ًاػپاػياًذ ٍ ّؼتٌذ، ًگزاؿتٌذ وِ ايي حؼاػيت تِ ًاصوذلي دس تشا حؼاع تَدُ



 

 

داسي ٍ وظن غيظ تِ  ّا خَيـتي ّاي غيشهٌلفاًِ تيٌداهذ. تا آًدا وِ دس تَاى داؿتٌذ دس تشاتش ًاهالين داٍسي

خشج دادًذ ٍ تالؽ وشدًذ اػتذالل هٌغمي، اعالع سػاًي ٍ ؿفافيت دس واس سا تا ّش گًَِ هماتلِ احؼاػي 

 خايگضيي وٌٌذ.

وِ دس تاتؼتاى ػال  «ػَي تَػؼِ ػالن اػتاى، هشٍسي تش تشًاهِ خاهغ ػالهت اػتاى لضٍييساّي تِ »وتاب 

خلذ اًتـاس يافت دس اختياس ّوِ  1000ّاػت. ايي وتاب دس  ػاصي ّاي ايي ؿفاف اًتـاس يافت اص ًـاًِ 1388

ي اػالهي، ّاي ػلَم پضؿىي وـَس، اػتاًذاساى، ًوايٌذگاى هحتشم ٍ ّيأت سييؼِ هدلغ ؿَسا داًـگاُ

ّاي  ّاي دسگيش ٍ واسؿٌاػاى ٍ كاحة ًظشاى لشاس گشفت ٍ ّن اوٌَى ًيض تِ دليل دسخَاػت ًوايٌذگاى تخؾ

هتؼذد دس حال تدذيذ چاج اػت. دس ايي وتاب هذل تِ واس گشفتِ ؿذُ تشاي عشاحي تشًاهِ خاهغ، سٍؽ واس دس 

ّاي پيـٌْادي  ت هشدم دس تذٍيي تشًاهِ ٍ گامًتايح هـاسو  ّا، گضاسؽ فؼاليت واسگشٍُ سيضي، هشاحل تشًاهِ

ّاي پيـشفت ٍ  ػاصي تشًاهِ آهذُ اػت؛ اها هْوتش اص ايي هدوَػِ هٌتـش ؿذُ )تا خلذ ػثض( گضاسؽ تشاي ًْاديٌِ

دس لالة وتاب لشهض  1390دس لالة وتاب ػفيذ ٍ تشاي ػال  1389ٍ  1388ّاي  تدشتيات تشآهذُ دس ػال

ّاي  ّاي گزؿتِ تؼتِ آهَصؿي ٍ تَاًوٌذػاصي تين ساػتاي اًتمال تدشتيات ػال تذٍيي ٍ چاج ؿذُ اػت. دس

تايؼت دٍ ٍيظگي ديگش تشًاهِ  سيضي ٍ اػتمشاس تشًاهِ خاهغ آهادُ اسايِ ؿذُ اػت. تشايي ّوِ هي اػتاًي تشًاهِ

 خاهغ افضٍدُ ؿَد: 

گزاسي ػالهت اػتاى، تـىيل خاًِ  ػتگضاس ػالهت، تـىيل دتيشخاًِ ػيا ّايي هاًٌذ اًذيـِ پيام اٍل، ًَآٍسي

سػاى، اًذيـيذى تِ ػاصٍواس سكذ اػٌاد  هـاسوت هشدم، ايداد اًذيـگاُ ػالهت اػتاى، تـىيل ؿَساي پيام

 تَػؼِ اػتاى ٍ... وِ فْشػتي عَالًي داسًذ؛

دٍم، پاي گزاسدى دس للوشٍّايي وِ گشچِ ؿأى ٍ خللت هلي داسًذ تا ايي صهاى تِ آًْا پشداختِ ًـذُ تَد هاًٌذ  

 ّاي خغش تيواسي.  ّا ٍ ػاهل غشتالگشي تدويؼي تيواسي

ّايي چَى تَاًايي واس تيوي، هذيشيت  گيشي ايي هحلَل اػتفادُ اص هْاست ًثايذ فشاهَؽ وشد وِ دس ؿىل

علثي، خلة  سيضي هـاسوتي ٍ اخشا، حوايت اسي استثاط هإثش، تفىش هثثت افشاد تين، هْاست تشًاهِپشٍطُ، تشلش

هـاسوت ٍ واس تا هشدم ٍ هؼإٍالى ٍ واستؼت ًتايح تحميمات دس ػشكِ، تِ وؼة تدشتيات هَفك ووه 

 وشد.

هاًذّي ػالهت ٍ تىَيي ًاهِ حاضش، گزؿتِ اص ايٌىِ پشوٌٌذُ خاي خالي يىي اص اػٌاد وليذي ٍ هْن ػاص ًظام

تَػؼِ تِ هؼٌاي ٍػيغ آى اػت خَد، ًوايي اص ػاللِ پذيذآٍسًذگاى تِ حفظ خاهؼيت هوىي دس هحلَالتي اػت 

ػاصد، تلىِ فشاتش اص آى  سا آهادُ اخشا هي ًاهِ هذيشيت ػالهت ّوِ خاًثِ آيييوٌٌذ. ايي ػٌذ، ًِ فمظ  وِ ػشضِ هي

وٌٌذگاى هلي ٍ  اص تدشتِ ػولي پذيذآٍسًذگاى ٍ هـاسوت  آًْا تشگشفتًِاهِ هشتثظ سا وِ خولگي  ّا ؿيَُ دُ



 

 

اػتاًي اص واس دس حَصُ ػالهت ٍ تشًاهِ خاهغ ػالهت اػتاى لضٍيي اػت دس هؼشم داٍسي، اػوال ًظش ٍ 

دّذ تا  ًظشاى ٍ ّوِ وَؿٌذگاى ساُ ػالهت ٍ تْشٍصي وـَس لشاس هي كاحة  ّاي ػلَم پضؿىي، اكالح داًـگاُ

 ّاي ٍاتؼتِ تِ آى هيؼش ؿَد. ي ساُ دػت يافتي تِ ؿىل ًْايي ػٌذي چٌيي هْن ٍ اثش گزاس ٍ دػتَس ػولاص اي

داًٌذ اص ّوِ آًاى وِ تَؿِ فىشي، تلوين هذيشيتي يا تَاى اخشايي ٍ  پذيذآٍسًذگاى تش خَد ٍاخة هي

لضٍيي تَدُ اػت  گيشي، تلَية، اخشايي ؿذى ٍ گؼتشؽ تشًاهِ خاهغ ػالهت ؿاى پـتَاًِ ؿىل ّوىاسي

ّاي ػفيذ ٍ لشهض ًيض هدالي تشاي صًذُ  ػپاػگضاسي وٌٌذ. فْشػت ايي وؼاى دس وتاب ػثض آهذُ اػت ٍ وتاب

 ًگاُ داؿتي ياد ٍ اثش آًاى خَاّذ تَد.

 ػخي آخش تا هذيشاى 

اها گام صدى دس ساُ  پؼٌذًذ اي سا تش خَد ًوي ي گضافِداػيِ ووال دٍس اص خشد اػت ٍ پذيذآٍسًذگاى ًيض چٌي

تىاهل تَلؼي تش حك اػت ٍ پذيذآٍسًذگاى تشًاهِ خاهغ ػالهت اػتاى لضٍيي ًيض ايي آسصٍ سا دس دل داسًذ. حتي 

ؿىل تىاهل يافتِ ٍ ًْايي تدشتِ تشًاهِ خاهغ ػالهت اػتاى لضٍيي ًيض اگش تخت اخشا ًياتذ ًمؾ تش آب خَاّذ 

 30ّاي ػلَم پضؿىي )وِ تيؾ اص  ٍصاست تْذاؿت  اص داًـگاُگزاسي  تَد. ًظشخَاّي اخيش ؿَساي ػياػت

دٌّذگاى ضشٍست داسد ٍ تشاي  ًاهِ اص ديذگاُ پاػخ داًـگاُ دس ٍلت همشس پاػخ گفتٌذ( ًـاى داد وِ ايي ًظام

ًاهِ ّا اػوال ٍ  ًاهِ ٍ ؿيَُ ّا پيـٌْاداتي اسايِ ؿذُ وِ دس خاي خاي آييي تىويل ٍ تؼْيل اخشاي آى دس اػتاى

ًاهِ اػتاًي هذيشيت ػالهت ّوِ خاًثِ اخشايي  سٍ، تَلغ پذيذآٍسًذگاى ايي اػت وِ ًظام تاصًَيؼي ؿذ.اص ايي

ًاهِ آهادُ ًظشخَاّي اػت وِ تِ صٍدي تشاي ػشػت  ّاي هٌذسج دس پاياى ايي آييي ًاهِ ؿذُ ٍ تىاهل ياتذ، ؿيَُ

ّاي گًَاگَى هذيشيت  ي آى اػت وِ  اص خٌثًِاهِ اتالؽ خَاّذ ؿذ ٍ ايٌْا ّوِ تشا تخـيذى تِ اخشاي آييي

ًاهِ تشاًگيضد ٍ خشياًي ػالن ٍ يىپاسچِ دس هذيشيت  صدايي ؿذُ ٍ هذيشاى سا تِ اخشاي ًظام ػالهت دس اػتاى اتْام

 ّاي وـَس تاؿذ.  ٍ تَػؼِ ػالهت ّوِ خاًثِ سا تٌياى ًْذ ٍ ساّي تِ ػَي تىشاس تدشتِ ايي اػتاى دس ديگش اػتاى
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 هقذهِ

ٍب٤١ٟ ثل١ب٦ٝ پ٢زٜ ت٤ًق٦ اٍتٔبؿی، ارتٞبفی ٣ ىل٢٧ٖی   ٣38 ث٢ـ ط ٝبؿ٥  36، ث٢ـ ة ٝبؿ٥ 32ث٦ اًت٢بؿ ث٢ـ اٙو ٝبؿ٥ 

ًبمی ك٣يْلؿ ا١ٌبٟ ًبٜٙ ٣ ًالٝت ٦ٞ٧  ٍب٤١ٟ ٝـيليت ؽـٝبت ٤ِّكی، ٨١بؿي٦٢ ٣36  20، 17، 16، ٣8 ٤ٝاؿ 

ًبٜٙ، ٤ٝٙـ ٣ ثب ّيييت، ت٤ؤٛ ثب ع٤ٗ فٞل ٍبث٘ ٍج٤ٗ ٣ فبكی ام  ام م١ـٕی٦١ ٝلؿٛ فبؿال ٤ٞ١ؿٟ ثلؽ٤كؿاكرب١ج٦ ٣ 

٧بی ت٤ًق٦ ٣ ِٝبكّت عـاّخلی ٝلؿٛ ؿك  ثيٞبكی ٣ ١بت٤ا١ی، ام عليٌ رٚت ٧ْٞبكی ٌٝا٣ال٦١ تٞبٝی ثؾَ

٧بی  بًت٧بی ت٤ًق٦ ًالٝت ثلاًبى ٤ٍا١ي٠ ٣ ًي ٕيلی ٣ ارلای ثل١ب٦ٝ ًبؽتبكی ٢ٌٝزٜ ٣ ٧ٞب٢٧ٔ ثلای تٔٞيٜ

٧ب ٣ ٧ـايت فٚٞی ؿا١ِٖب٥ ف٤ٚٛ پنُْی ٣ ؽـٝبت ث٨ـاُتی  ّالٟ ٤ِّكی ٣ ثب پِتيجب١ی اًتب١ـاكی ٣ ىلٝب١ـاكی

 ٤ُؿ.  ٧بی  آٟ ر٨ت ارلا اثالك ٝی ١ب٦ٝ ١ب٦ٝ ث٦ ا١ضٞبٛ ُي٥٤ ؿكٝب١ی، اي٠ آيي٠

 اّذاف -1هادُ 

ٞی ك٣ا١ی ارتٞبفی ٣ ٝق٤٢ی، اىنايَ ف٤اٝ٘ ٧بی ًالٝت ؿك اثقبؿ رٌ ١ب٦ٝ ثب ٧ـه ث٨ج٤ؿ فبؿال٦١ ُبؽْ اي٠ آيي٠ 

عيبؽتی ٣ ّب٧َ ف٤اٝ٘ ؽغل ثيٞبكی ؿك اًتبٟ ٣ اكتَبی عيبؽت ٝبٙی ٣ ارتٞبفی ثب تْي٦ ثل كا٧جلؿ٧بی ميل ر٨ت 

 ارلا ٣ ١ؾبكت ت٤ًظ ّبكٕل٥٣ تؾٔٔی ًالٝت ٣ ا٢ٝيت مقايی اًتبٟ تـ٣ي٠ ُـ٥ اًت:

٧بی ؿ٣ٙتی،  ٣ ارلای اٍـاٝبت ًالٝت ٝغ٤ك ؿك ثؾَ ثؾِی ثلای تـ٣ي٠ ًبمی ٧ْٞبكی ثي٠ كُـ ٣ ٨١بؿي٦٢ .1

 ؽ٤ٔٓی ٣ ميلؿ٣ٙتی 

 ُبٟ ًبمی ِٝبكّت ٝلؿٛ ؿك اكتَبی ًالٝت ؽ٤ؿ ٣ ربٝق٦ پيلا٤ٟٝ  كُـ ٣ ٨١بؿي٦٢ .2

٧بی ثبالؿًتی ت٤ًظ  ثب١ی ٣ ت٤ًق٦ ًالٝت اًتبٟ في٘ ا٢ًبؿ ٣ ثل١ب٦ٝ ًبمی تنييلات المٛ ثلای ؿيـ٥  ٨١بؿي٦٢ .3

 تبٟ ٣ اًتب١ـاكیؿا١ِٖب٥ ف٤ٚٛ پنُْی اً

الٝت ٣ ِّٞ ث٦ ثل ً ٝاحلی ت٤ًق٦ ٧ب ثؾَی ٧ب ثل١ب٦ٝىلا٧ٜ آٝـٟ ثٌتلی ٢ٝبًت ثلای ارلای ث٨تل  .4

 ٧بی ّالٟ اًتبٟ  ًالٝت ٝغ٤كی ًيبًت
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 اركاى -2هادُ 

امٚت ام  ١ب٦ٝ ٣ ؿًتيبثی ث٦ ا٧ـاه ٢ٝـكد ؿك ٝبؿ٥ ؿ٣، ٤ٞ١ؿاك ًبمٝب١ی ميل ٦ّ ث٦ ٢ٝؾ٤ك اًتَلاك ىلاي٢ـ آٚی ١ؾبٛ 

 ٧بی ٤ٝر٤ؿ اًتبٟ ث٨ل٥ ٕلىت٦، تلًيٜ ُـ٥ اًت:  ؽلىيت

ؿثيلؽب٦١ ٕقاكی ًالٝت )ؿثيلؽب٦١ ّبكٕل٥٣ تؾٔٔی ًالٝت ٣ ا٢ٝيت مقايی اًتبٟ(:  ؿثيلؽب٦١ ًيبًت -2-1

٢٢ّـ٥ ٣ پبيَ ٕل ؿك ىلاي٢ـ تـ٣ي٠، ت٤ٔيت، اًتَلاك ٣ اكمُيبثی  ٕقاكی ًالٝت اًتبٟ، ٣اعـ ٧ٞب٢٧ٔ ًيبًت

٧بی ٝت٤٢ؿ ت٤ًق٦ ًالٝت اًتب١ی اًت ٣ ٣ؽبيو ؽ٤ؿ كا ؿك ص٨بك ٍٚٞل٣ ُبٝ٘ ع٤م٥ اًتب١ـاكی  ٣ ثل١ب٦ٝ ٧ب ًيبًت

٧ب ام عليٌ ّبكٕل٥٣ تؾٔٔی ًالٝت ٣ ا٢ٝيت مقايی(، ًتبؿ  ٧بی ًتبؿی اًتبٟ ٣ ىلٝب١ـاكی )ث٦ ٧ٞلا٥ ّٚي٦ ًبمٝبٟ

٧يإت ٧ب ام عليٌ ٧يإت ا٢ٝبء، ب٥ ٣ ؿا١ِْـ٧٥بی ًتبؿی ؿا١ِٖ ٧ب ٣ ع٤م٥ ؿا١ِٖب٥ ف٤ٚٛ پنُْی )ُبٝ٘ ّٚي٦ ٝقب١٣ت

٣ ٝقب١٣ت  ٧يإت كيي٧٦ٌب ام عليٌ  ٧ب )ٝلاّن ث٨ـاُتی ٣ ؿكٝبٟ ٨ُلًتبٟ ٣ ٤ُكای ؿا١ِٖب٥(، ٨ُلًتبٟ كيي٦ٌ

كًب١ـ، ٝغ٘  ث٨ـاُتی( ٣ ؽب٦١ ِٝبكّت ٝلؿٛ اًتبٟ )ام عليٌ ٤ُكای ِٝبكّت ٝلؿٛ ؿك ًالٝت اًتبٟ( ث٦ ا١زبٛ ٝی

٣ ميل ١ؾل كييي ؿا١ِٖب٥ )ث٦ ف٤٢اٟ ؿثيل ّبكٕل٥٣ تؾٔٔی ًالٝت ٣ ا٢ٝيت مقايی اًتبٟ ٣  ؿثيلؽب٦١ ؿك ؿا١ِٖب٥

 ٍبئٜ َٝبٛ ٣ميل ث٨ـاُت، ؿكٝبٟ ٣ آ٤ٝمٍ پنُْی ؿك اًتبٟ( اًت.
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ل ٧ب ٣ ىلاي٢ـ٧ب كا ث ای ام ىقبٙيت كينی ربٝـ ًالٝت اًتبٟ م١زيل٥ رليبٟ ثل١ب٦ٝٝلّن ا٢ًبؿ كا٧جلؿی ًالٝت:  -2-2

كينی ٤ٝحٌ ٣ ٝجت٢ی ثل ٤ُا٧ـ اًت.  ا١ٖينؿ ٦ّ ًٞت ٣ ٤ًی ٦ٞ٧ آ٨١ب ايزبؿ ١يبم ٝجلٛ ث٦ ٤ُا٧ـ ٝقتجل ثلای ثل١ب٦ٝ ٝی

ٕقاكی  ث٦ ضل٣كت ايزبؿ عبىؾ٦ ًبمٝب١ی ؿكؿا١ِٖب٥ ف٤ٚٛ پنُْی ٣ ؽـٝبت ث٨ـاُتی ؿكٝب١ی ؿثيلؽب٦١ ًيبًت

٧بی آي٢ـ٥ ام ٣ؽبيو فاتی ؿثيلؽب٦١  كينی بم ؿك ثل١ب٦ٕٝيلؿ. تـاكُ ٌٝت٢ـات ٣ ٤ُا٧ـ ٤ٝكؿ١ي ًالٝت اًتبٟ ُْ٘ ٝی

ا١ـامی ٝلّن، ايزبؿ  يبثـ. ٧ـه ام كا٥ ضل٣كت ٝی ٝلّن ا٢ًبؿ كا٧جلؿی ًالٝت اًتبٟا١ـامی  اًت ٣ ؿك ٢ّبك آٟ كا٥

پبيٖب٧ی ثلای ٕلؿآ٣كی ٣ ٨ٖ١ـاكی ا٢ًبؿ كا٧جلؿی ًالٝت اًتبٟ ٣ ىلا٧ٜ آ٣كؿٟ اْٝبٟ ؿًتلًی ٨ً٘ ٣ ًليـ 

ك٣ؿ ام اي٠ ٝلّن ث٦ ف٤٢اٟ پبيٖب٥ اعالفبت  ، ٝـيلاٟ، ّبك٢ُبًبٟ ٣ ؿا١ِز٤يبٟ ث٦ آ٨١بًت. ا١تؾبك ٝیٝغََبٟ

 ثلؿاكی ٤ُؿ. ٧بی كا٧جلؿی ثؾَ ًالٝت ؿك اًتبٟ ث٨ل٥ كينی ٕقاكی ٣ ثل١ب٦ٝ ًيبًت

ـ ٣ ث٦ ا١ ثب ت٤ر٦ ث٦ اي٦ْ٢ ٨ُل٧بی ٤ِّك ٧يتبؿ ؿكٓـ رٞقيت كا ؿك ؽ٤ؿ ربی ؿاؿ٤ُ٥كای ًالٝت ٨ُل:  -2-3

٧بی ارلايی  ٣ ٨١بؿ٧بی ميلؿ٣ٙتی ؿك ٝغـ٣ؿ٥ ٨ُل٧ب ثلای  ٧بی ٝتَبث٘ ؿًتٖب٥ ٢ٝؾ٤ك اًتيبؿ٥ ام تزبكة ٣ ؽلىيت

ثب كيبًت ٨ُلؿاك، ١ٞبي٢ـ٥ ٤ُكای  «٤ُكای ًالٝت ٨ُل»٤ُكا٧ب اكتَبی ًالٝت ًب٢ّي٠ ٣ ٧ٞض٢ي٠ ث٦ اًت٢بؿ ٍب٤١ٟ 

ُتی ؿكٝب١ی ٢ٝتؾت كييي ُج٦ْ ث٨ـاُت ٣ ؿكٝبٟ ٨ُلًتبٟ ٣ اًالٝی ٨ُل ث٦ ف٤٢اٟ ١بؽل ٣ ؿثيلی كييي ٝلّن ث٨ـا

٧ناك ١يل رٞقيت  ٨١50بؿ٧بی ميلؿ٣ٙتی ؿك٣ٟ ٨ُل ؿك ٨ُل٧بی ثبالی  ٧بی ارلايی/ فض٤يت ١ٞبي٢ـ٥ ّٚي٦ ؿًتٖب٥

٤ُؿ تب ؿك اًتَلاك ثلٍ ٨ُلًتب١ی ثل١ب٦ٝ اكتَبی ًالٝت اًتبٟ في٘ ىلٝب١ـاكی ِٝبكّت ١ٞبيـ. ؿك ٧ٞي٠  تِْي٘ ٝی

« ٤ُكای ٝغ٦ٚ»٦ٞ٧ رب١ج٦ ٨ُل  ب ٣ ث٦ ٢ٝؾ٤ك ت٤ا٢ٞ١ـًبمی ٣ ِٝبكّت ٝلؿٛ ٨ُل ؿك كىـ ِْٝالت ٣ ت٤ًق٦كاًت

٤ُؿ، ٣ؽبيو ٣ اؽتيبكات اي٠ ٤ُكا ت٤ًظ ّبكٕل٥٣ تؾٔٔی ارتٞبفی، ىل٢٧ٖی ٣ ؽب٤١اؿ٥ ت٤ٔيت ٣  تِْي٘ ٝی

 ٕلؿؿ. اثالك ٝی

ًالٝت ٣ ا٢ٝيت مقايی اًتبٟ ٣ ؿك ؿثيلؽب٦١  اي٠ ّٞيت٦ في٘ ّبكٕل٥٣ تؾٔٔی ثب١ی ًالٝت:  ّٞيت٦ ؿيـ٥ -2-4

٧بی آٚی ٣ ا٤ٙ٣يت ؿاكًالٝت اًتبٟ اكاي٦  تِْي٘ ُـ٥ ٣ ٤ٝؽو اًت ًبال٦١ ٕناكٍ تغٚيٚی ام ٣ضقيت ُبؽْ

ثب١ی ث٦ ٤ُكای تغَيَبت ١ؾبٛ ًالٝت اكربؿ  ای المٛ ثلای ؿيـ٥ ؿ٧ـ، ؿك ٧ٞي٠ كاًتب ُلط ؽـٝبت ٝغبٙقبت ؿ٣ك٥

 ا ا١زبٛ ٤ُؿ.٤ُؿ تب پي ام ت٤ٔيت ٤ُك

ؽب٦١ ٣ ٤ُكای »ًالٝت ٧بی  ث٦ ٢ٝؾ٤كاكتَبی ١ََ ٝلؿٛ ؿك ٝـيليت ثل١ب٦ٝ ؽب٦١ ٣ ٤ُكای ِٝبكّت ٝلؿٛ: -2-5

٦ً ًغظ اًتب١ی،  ٕقاكی ًالٝت اًتبٟ ؿك في٘ ؿثيلؽب٦١ ًيبًت ٧بی ٝلؿٝی ثب ِٝبكّت ٝيب١زی« ِٝبكّت ٝلؿٛ

ٝلؿٛ ٣ كييي ٤ُكای اًالٝی ثؾَ ٣ ٨ُلًتبٟ ٣ ٤ُؿ. كييي ٢ٝتؾت ؽب٦١ ِٝبكّت  ٨ُلًتب١ی ٣ ثؾَ تِْي٘ ٝی
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كينی ٨ُلًتبٟ )يب ٤ُكای ًالٝت ٨ُلًتبٟ( ٣ ّبكٕل٥٣ تؾٔٔی ًالٝت  اًتبٟ ث٦ تلتيت ث٦ فض٤يت ّٞيت٦ ثل١ب٦ٝ

١٤ُـ. ٦ً ٣ؽيي٦ فٞـ٥ ؽب٦١ ِٝبكّت ٝلؿٛ ا١تَبٗ ٝغبٙجبت ًالٝت ٝغ٤ك ٝلؿٛ ث٦ ٝـيلاٟ،  ٣ ا٢ٝيت مقايی اًتبٟ ٝی

٧بی ًالٝت ٝغ٤ك اًت. ىقبٙيت  كينی، ارلا ٣ اكمُيبثی پل٣ه٥ ًالٝت ث٦ ٝلؿٛ ٣ ِٝبكّت ؿك ثل١ب٧٦ٝبی  ا١تَبٗ پيبٛ

٧ب ؿك  ثبُـ. ؿا١ِٖب٥ ف٤ٚٛ پنُْی ث٦ ٢ٝؾ٤ك ت٤َيت، ؽ٤ؿ ّبكآٝـی ٣ اًتَالٗ اي٠ ًبٝب٦١ ؿك اي٠ ٤ُكا٧ب ؿا٣عٚجب٦١ ٝی

ای ؿك ٍبٙت  ك٢ُبًی ٣  ث٤ؿر٦ پل٣ه٥ًبٗ ا٣ٗ اًتَلاك آ٨١ب عٞبيت المٛ ام ١ؾل ىضب، يِ ١يل ١يل٣ی ّب 5

٧بی ٝلؿٝی تِْي٘ ١ٌِت  ًبمی ٧ل يِ ام ُج٦ْ آ٣كؿ. ث٦ ٢ٝؾ٤ك ىقبٗ ٧بی فٞٚيبتی ؿا١ِٖب٥  ث٦ فٞ٘ ٝی ١ب٦ٝ ٤ٝاىَت

 ٢٢ّـ٥ ؽ٤ا٧ـ ث٤ؿ. ت٤ري٨ی، آ٤ٝمُی ٣ ّبكی افضبی اًتب١ی ُج٦ْ ٝلث٤ع٦ ِّٞ

٧ب ١ٌجت ث٦ عيؼ ًالٝت ّبك٢ّبٟ ؽ٤ؿ، ًالٝت  ايزبؿ عٌبًيت ؿك ًبمٝبٟٕناكاٟ ًالٝت:  ٤ُكای پيبٛ -2-6

ُبٟ، پبًؾ٤ٖيی ارتٞبفی آ٨١ب كا اىنايَ  ٢٢ّـٕبٟ ؽـٝبت ٣ ٝغ٤ٔالت ٝغيظ ميٌت پيلا٤ٟٝ ٣ ًالٝت ٝٔله

ؿ٧ـ. ثلای ت٤ىيٌ ؿك ايزبؿ ص٢ي٠ عٌبًيتی ٣ پبيـاك ٦ٖ١ ؿاُت٠ آٟ، ؿك ثل١ب٦ٝ ربٝـ ًالٝت اًتبٟ ١يبم٢ٝـ اىلاؿی  ٝی

ٕناكاٟ ًالٝت ث٦ ٢ٝن٦ٙ تِْي٘ ُج٦ْ ًبمٝب١ی  ٕناكاٟ ًالٝت ٧ٌتيٜ. ايزبؿ ٣ ت٤ا٢ٞ١ـًبمی پيبٛ ٣يو٥ ث٦ ١بٛ  پيبٛ

٧ب ٣ ٨١بؿ٧بی ١٤ٕب٤ٕٟ اًت تب ٌٝيلی ثب ٝبْٙيت ٣ پبًؾ٤ٖيی ث٨تل ثلای  كاثغبٟ يب ٝل٣ربٟ ًالٝت ؿك ًبمٝبٟ

ام ٣ؽبيو اي٠ ٤ُكا ثلكًی ٧بی ارتٞبفی،رٚت عٞبيت ٣ فٞٚيبتی ّلؿٟ آٟ ايزبؿ ٤ُؿ،يْی  پلؿاؽت٠ ث٦ ٝاٙي٦

 ٤١يي ٤ٔٝثبت المٛ ثلای علط ؿك ّبكٕل٥٣ تؾٔٔی ًالٝت ٣ ا٢ٝيت مقايی اًتبٟ  اًت. پيَ

كًب١ی ٌٝتٞل، آ٤ٝمٍ ٣ اكتَبی ٤ًاؿ ًالٝت ٝلؿٛ  ث٦ ٢ٝؾ٤ك ًبٝب١ـ٧ی اعالؿكًبٟ ًالٝت:  ٤ُكای پيبٛ -2-7

٥ ٣ ؿثيلی ّبك٢ُبى ٌٝا٣ٗ آ٤ٝمٍ ث٨ـاُت ثب كيبًت ك٣اثظ ف٤ٞٝی ؿا١ِٖب «كًبٟ ًالٝت ٤ُكای پيبٛ»اًتبٟ 

ٕناكاٟ ٝقب١٣ت ؿكٝبٟ ٣ مقا ؿاك٣ی ؿا١ِٖب١،٥ٞبي٢ـ٥ ٢ٝتؾت كًب٦١ اًتبٟ ام ؽب٦١  ٝقب١٣ت ث٨ـاُتی ٣ پيبٛ

٤ُؿ. اي٠  ٕقاكی اًتبٟ ٣ ّبك٢ُبى ك٣اثظ ف٤ٞٝی اًتب١ـاكی تِْي٘ ٝی ِٝبكّت،ّبك٢ُبى اكُـ ؿثيلؽب٦١ ًيبًت

٧بی ًالٝت ث٦  ای كا ثلای ا١تَبٗ ؿا١َ، ١ٖلٍ ٣ ٨ٝبكت تی ًبال٦١ ٣ ث٦ تجـ آٟ ٝب٧ب٤ُ٦١كا ٤ٝؽو اًت ثل١ب٦ٝ فٞٚيب

كًب١ی ام فْٞٚلؿ ًالٝت  ٧بی ٝلؿٝی كا علاعی، ارلا ٣ اكمُيبثی ١ٞبيـ، ٧ٞض٢ي٠ ٤ٝؽو اًت اعالؿ ّٚي٦ ٕل٥٣

 ٧ب ٣ ٝزبكی ٝؾتٚو ا١زبٛ ؿ٧ـ. ٧بی ٝؾتٚو ؿا١ِٖب٥ كا ام ك٣ٍ ٧ب ٣ ع٤م٥ ٥  ٝغ٤كی ؿًتٖب

٧ب،  ٧بی ايزبؿ عٌبًيت ث٦ ًالٝت ٝلؿٛ ؿك ؿًتٖب٥ ؿك تزلثيبت ر٨ب١ی يْی ام ك٣ٍّٞيت٦ پي٤ًت ًالٝت:  -2-8

٧بی  ٧ب ثب ؿك اؽتيبك ؿاُت٠ اي٠ اثناك ٍبؿك١ـ ًيبًت اًت.ًبمٝبٟ« اكميبثی احلات ًالٝتی»٨١بؿي٦٢ ّلؿٟ اثناكی ث٦ ١بٛ 

يب ثقـ ام ارلای ًيبًت اكميبثی ّلؿ٥ ٣ تنييلات المٛ كا ثلای ؽ٤ؿ كا ام ١ؾل تإحيل آٟ ثل ًالٝت ٝلؿٛ ٍج٘، عي٠ ٣ 



 

 

 

 ، با رويكرد مؤلفه اهي اجتماعي سالمت           «سالمت همه جانبهمدرييت »نظام انهم استاني                                    

 

 

٧ب ٣  ٧ب، ثل١ب٦ٝ ی تـ٣ي٠ ُـ٥ اًت ٦ّ  ًيبًت ١ب٦ٝ تل ا١زبٛ ؿ٢٧ـ. ث٦ ٧ٞي٠ ٢ٝؾ٤ك ُي٥٤ ٧بی ًبٜٙ ت٤ٙيـ ًيبًت

٤ُكای  ٧بی ّالٟ اًتبٟ كا ام عيج احلات ٢ٝيی يب ٝخجت ثل ًالٝت ٝلؿٛ ثلكًی ّلؿ٥ ٣ پي٨٢ِبؿات آالعی ث٦ پل٣ه٥

 ٢ّـ.  ٕيلی اًتبٟ اكاي٦  تٔٞيٜ

٧بی ٝجت٢ی ثل ٤ُا٧ـ ؿك ع٤م٥ ًالٝت  ٕيلی ث٦ ٢ٝؾ٤ك اكتَبی تٔٞي٤ُٜكای تغَيَبت ١ؾبٛ ًالٝت اًتبٟ:  -2-9

٧بی اًتب١ی كييي ؿثيلؽب٦١  كُت٦ ای ًالٝت ٣ اًتيبؿ٥ ام ؽلىيت ثؾِی ٣ ثي٠ اًتبٟ، ت٤ًق٦ تغَيَبت ثي٠

٣ٟ ث٨ـاُت ٣ كييي ٝلّن ث٨ـاُت اًتبٟ، ١ٞبي٢ـ٥ ّبكٕل٥٣ تؾٔٔی پو٧٣َ ٣ ٕقاكی ًالٝت اًتبٟ، ٝقب ًيبًت

ؿك آٝـ٥  ٤ُكای تغَيَبت ١ؾبٛ ًالٝت ؿا١ِٖب٥ى٢ب٣كی اًتب١ـاكی ٣ كييي ؿثيلؽب٦١ تغَيَبت اًتب١ـاكی ث٦ فض٤يت 

بٟ ثب ٧ٞب٢٧ٖی ٧بی تغَيَبتی ًالٝت اًت يبثـ. ا٤ٙ٣يت تنييل ٝی ٤ُكای تغَيَبت ١ؾبٛ ًالٝت اًتب٣ٟ ١بٛ ٤ُكا ث٦ 

ؿا١ِٖب٥  ٧يإت كيي٦ٌٕقاكی ًالٝت ٣ ِٝبكّت ىقبٗ ّبكٕل٥٣ تؾٔٔی ًالٝت ٣ ا٢ٝيت مقايی،  ؿثيلؽب٦١ ًيبًت

آيـ، اي٠ ٤ُكا ٤ٝؽو اًت ١تبيذ ّبكثٌت تغَيَبتی كا  ای تـ٣ي٠ ٣ ث٦ ارلا ؿكٝی ٕناكاٟ ًالٝت ث٦ ع٤ك ؿ٣ك٥ ٣ پيبٛ

ـ ٣ ٕناكُی ام آٟ ث٦ ّبكٕل٥٣ تؾٔٔی ًالٝت ٣ ا٢ٝيت مقايی ٦ّ ت٤ٔيت ّلؿ٥ اًت ث٦ ع٤ك ًبال٦١ اكمُيبثی ٢ّ

 اكًبٗ ٢ّـ.

٧بی فٚٞی ّبك٢ُبًبٟ، ؽجلٕبٟ، ٝتؾٔٔبٟ، افضبی ٧يإت  ث٦ ٢ٝؾ٤ك اًتيبؿ٥ ام ؽلىيتا١ـيِٖب٥ ًالٝت: -2-10

 ٧بی ؿ٣ٙتی، ميلؿ٣ٙتی ٣ ؽ٤ٔٓی ٧بی ٝؾتٚو ف٤ٚٛ ؿك ًغظ اًتب١ی ٦ّ ؿك ثؾَ فٚٞی، ٝغََبٟ ٣ ؿا١ِز٤يبٟ كُت٦

٤ُؿ.  في٘ ؿثيلؽب٦١ ّبكٕل٥٣ تؾٔٔی ًالٝت ٣ ا٢ٝيت مقايی تِْي٘ ٝی «ا١ـيِٖب٥ ًالٝت»اًتبٟ اُتنبٗ ؿاك١ـ، 

پلؿامی ٦ً ّبكّلؿ آٚی اي٠ ا١ـيِٖب٥ ث٤ؿ٥ ٣ ؿثيلؽب٦١ ٤ٝؽو اًت عـاٍ٘ ث٦  ای، ١َـ ٝاحل ٣ ايـ٥ تقبٝ٘ ثي٠ كُت٦

٧ب كا ث٦ ّٚي٦ افضب ثبمؽ٤كؿ  بيذ ٝجبعخبت ١ٌِتع٤ك ىٔٚی ١ٌِت ا١ـيِٖب٥ كا تِْي٘ ؿاؿ٥ ٣ ٤ٓكت ر٦ٌٚ ٣ ١ت

١٤ُـ.  ؿ٧ـ. فض٤يت ؿك اي٠ ا١ـيِٖب٥ ؿا٣عٚجب٦١ ث٤ؿ٥ ٣ ٧ل ًب٦ٙ ىقبالٟ ثلتل ا١ـيِٖب٥ ث٦ ك٣ٍ َٝتضی ت٤ِيٌ ٝی

ت٤ا١ـ ام اي٠ عليٌ اىلاؿ فال٢ٍٞـ ٣ ت٤ا٢ٞ١ـ كا ثلای ِٝبكّت ؿك اكتَبی ًالٝت اًتبٟ  ؿا١ِٖب٥ ف٤ٚٛ پنُْی ٝی

 ـايت ٢ّـ.ا١تؾبة ٣ ٧

٣ ٝتٔ٘ ث٦ ؿثيلؽب٦١ ُبٝ٘ ًالٝت ك٣اٟ، ٤١ر٤ا١بٟ، ا٢ٝيت مقايی،  ٧بی ى٢ی ٣اثٌت٦ ث٦ ّبكٕل٥٣ ّٞيت٦ -2-11

 ٤ُؿ. ثب١ی ًالٝت ٣ ًبيل ٤ٝاكؿی ٦ّ عٌت ضل٣كت تِْي٘ ٝی پي٤ًت ًالٝت، ؿيـ٥
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 فزایٌذ اصلی-3هادُ 

كمُيبثی ٣ تؾٔيْ ٢ٝبثـ ف٤ٞٝی ًالٝت ؿك كينی، ١ؾبكت ٣ ا ٕقاكی، ثل١ب٦ٝ ث٦ ٢ٝؾ٤ك يْپبكصٖی ؿك ًيبًت 

 ٤ُؿ:  ٧بی اثالمی  ا١زبٛ ٝی ١ب٦ٝ اًتبٟ ىلآي٢ـ ميل ٕبٛ ث٦ ٕبٛ ٝغبثٌ ُي٥٤

ثل١ب٦ٝ پ٢ذ ًب٦ٙ ت٤ًق٦، اٍتٔبؿی ارتٞبفی ٣ ىل٢٧ٖی ٤ِّك ٧ْٞبكی ؿك تـ٣ي٠ ثل١ب٦ٝ پ٢ذ ًب٦ٙ ت٤ًق٦ اًتبٟ:  -3-1

ثل١ب٦ٝ پ٢ذ ًب٦ٙ ت٤ًق٦ ٤ُؿ؛  ٣ ًبيل ا٢ًبؿ ثبالؿًتی تـ٣ي٠ ٝی 1404ا١ـام  ثل عٌت َٝضيبت مٝبٟ، ٧ٜ كاًتب ثب صِٜ

٤ُؿ ٦ّ ُبٝ٘ ثلُی ام ا٧ـاه  ٧ب ٢ٝغجٌ ثب ا٢ًبؿ ى٤ً ت٨ي٦، ت٤ٔيت ٣ اثالك ٝی ٧ب ٣ ؽلىيت ١ين ثبت٤ر٦ ث٦ صبَٙ اًتبٟ

ٕلؿؿ.  اٍـاٝبت ٝی ٧بی ارلايی ٣ ٝٚی ؿك ا٤ٝك ىل٢٧ٖی، ارتٞبفی، اٍتٔبؿی، ا٢ٝيتی ٣... ث٦ ٧ٞلا٥ كا٧جلؿ٧ب ٣ ثل١ب٦ٝ

ؿك ثؾَ ا٤ٝك ارتٞبفی « ٧بی ارلايی ٣ ٨١بؿ٧بی ميلؿ٣ٙتی ثلای تغٌَ آ٨١ب ا٧ـاه ًالٝت ٣ تْبٙيو ؿًتٖب٥»

 ٤ُؿ.  ٢ٕزب١ـ٥ ٝی

كينی ٣ ت٤ًق٦ اًتبٟ  كينی ٣ ث٤ؿر٦ اًتب١ـاكی تـ٣ي٠ ٣ ؿك ٤ُكای ثل١ب٦ٝ اي٠ ثل١ب٦ٝ ت٤ًظ ٝقب١٣ت ثل١ب٦ٝ :1تجٔل٥ 

 كينی ِٝبكّت ؿاكؿ. ؿك تـ٣ي٠ ٣ ت٤ٔيت اي٠ ٢ًـ ث٦ ف٤٢اٟ فض٤ ًتبؿ ثل١ب٦ٝ ٤ُؿ، ؿا١ِٖب٥ ت٤ٔيت ٝی

ّبكٕل٥٣ تؾٔٔی ارتٞبفی، ىل٢٧ٖی ٣ ؽب٤١اؿ٥ اًتب١ـاكی ٝقبؿٗ ٤ُكای ًالٝت ارتٞبفی اًتبٟ اًت ٙقا  :2تجٔل٥ 

٤ُكای ٤ُؿ. ٧بی ًالٝت ارتٞبفی ٢ٝـكد ؿك ثل١ب٦ٝ ربٝـ ًالٝت اًتبٟ ام اي٠ عليٌ اٍـاٛ ٝی ثلای اكتَبی ُبؽْ

في٘ ّبكٕل٥٣ تؾٔٔی ارتٞبفی، ىل٢٧ٖی ٣ ؽب٤١اؿ٥ اًتب١ـاكی تِْي٘ ُـ٥ ٣ ٤ٝض٤ؿ اكتَبی ًالٝت ٝق٤٢ی اًتبٟ 

كينی ؿك مٝي٦٢ اكتَبی ًالٝت ٝق٤٢ی ؿك ًغظ ربٝق٦ كا  ٕقاكی ٣ ثل١ب٦ٝ ٧بی ٝق٤٢ی ًب٢ّي٠ اًتبٟ ٣ ًيبًت ٨ٝبكت

 ثلف٨ـ٥ ؿاكؿ.

٧بی ارلايی ٣ اٍـاٝبت ًالٝت ٦ّ ؿك  ثبت٤ر٦ ث٦ ا٧ـاه، كا٧جلؿ٧ب، ثل١ب٦ٝ: تـ٣ي٠ ثل١ب٦ٝ ربٝـ ًالٝت اًتبٟ -3-2

٧بی ارلايی ٣ ٨١بؿ٧بی ميلؿ٣ٙتی ٣ ثب  ثل١ب٦ٝ پ٢ذ ًب٦ٙ ت٤ًق٦ اًتبٟ ٙغبػ ُـ٥ اًت ثب ٧ْٞبكی عـاّخلی ؿًتٖب٥

مقايی ٕقاكی ًالٝت اًتبٟ تـ٣ي٠ ٣ ث٦ ت٤ٔيت ّبكٕل٥٣ تؾٔٔی ًالٝت ٣ ا٢ٝيت  ٧ٞب٢٧ٖی ؿثيلؽب٦١ ًيبًت

ریشی تَسعِ در کشَر ٍ حذاکثز یک سال هاًذُ بِ پایاى بزًاهِ تَسعِ قبلی فزایٌذ  ّوگام با فزآیٌذ بزًاهِ] كًـ.  ٝی

ریشی ٍ تَسعِ  ریشی استاًی سالهت با پیشٌْاد کارگزٍُ تخصصی سالهت ٍ اهٌیت غذایی ٍ تصَیب شَرای بزًاهِ بزًاهِ

ریشی ٍ تَسعِ استاى آغاس  ّوکاری کارگزٍُ ّای تخصصی هزتبط در شَرای بزًاهِاستاى، پس اس ارسشیابی بزًاهِ قبلی، با 

ّای عذالت در سالهت( ٍ تکالیف  شَد؛ در ایي بزًاهِ دٍرًوای استاى، اّذاف راّبزدی سالهت )شاخص هی



 

 

 

 ، با رويكرد مؤلفه اهي اجتماعي سالمت           «سالمت همه جانبهمدرييت »نظام انهم استاني                                    

 

 

سالهت  یّا )بزًاهِ ارتقا ّای اجزایی/ًْادّای غیزدٍلتی اس جولِ داًشگاُ علَم پششکی ٍ سْن شْزستاى دستگاُ

 [شَد. شْزستاى( هشخص هی

ًبمی ثل١ب٦ٝ  ث٦ ٢ٝؾ٤ك فٞٚيبتی٧بی ارلايی ٣ ٨١بؿ٧بی ميلؿ٣ٙتی:  ١ب٦ٝ تْبٙيو ًالٝت ثب ؿًتٖب٥ ٝجبؿٙة تيب٧ٜ -3-3

٧بی  ١ب٦ٝ ٧ْٞبكی ثي٠ ؿًتٖب٥ ربٝـ ًالٝت اًتبٟ ؿثيلؽب٦١ ٤ٝؽو اًت تب پبيبٟ اكؿيج٨ِت ٝب٥ ٧ل ًبٗ تيب٧ٜ

، ؿا١ِٖب٥ ف٤ٚٛ پنُْی ٣ اًتب١ـاكی كا ٢ٝقَـ ١ٞبيـ ٣ آٟ كا ؿك اؽتيبك ؿىتل ث٤ؿر٦ ٣ ارلايی/٨١بؿ٧بی ميلؿ٣ٙتی

٧بی ث٤ؿر٦ ًبال٦١ ٙغبػ ٤ُؿ، ؿك تـ٣ي٠  ١ب٦ٝ ٧ب ٍلاك ؿ٧ـ تب ؿك ٤ٝاىَت كينی اًتب١ـاكی ٣ ٧ٞض٢ي٠ ىلٝب١ـاكی ثل١ب٦ٝ

ی )ٝب ثي٠ ٣ماكت ث٨ـاُت ؿكٝبٟ ٣ ٧بی ًغظ ٝٚ ١ب٦ٝ ٧بی اًتب١ی ٝل٣ك ٣ ٝٚغ٤ػ ّلؿٟ ٝيبؿ تيب٧ٜ ١ب٦ٝ اي٠ تيب٧ٜ

 ٧بی ارلايی( ضل٣كی اًت. ٧ب ٣ ؿًتٖب٥ آ٤ٝمٍ پنُْی ثب ًبيل ٣ماكتؾب٦١

٤ٝؽو اًت ثل١ب٦ٝ كا٧جلؿی كا ٢ٝغجٌ ثل ّٚي٦ ا٢ًبؿ ثبالؿًتی علاعی ّلؿ٥ ٣ ث٦ ت٤ٔيت ٤ُكای ؿا١ِٖب٥ :3تجٔل٥ 

يبتی ٣ ث٤ؿر٦ ؿا١ِٖب٥ ث٦ تيْيِ ٣اعـ ؿا١ِٖب٧ی ؿا١ِٖب٥ ٣ ًپي ٧يإت ا٢ٝب ثلًب١ـ، ٦ً ٝب٥ ا٣ٗ ٧ل ًبٗ ثل١ب٦ٝ فٞٚ

ثلای پبيَ )ٝغبثٌ  ٧يإت كيي٧٦ٌبی فٞٚيبتی تـ٣ي٠ ٣ پي ام ت٤ٔيت  ١ب٦ٝ ای ٣ ؿك ٍبٙت ٤ٝاىَت ثب ك٣يْلؿ پل٣ه٥

 ٕلؿؿ.  ٕقاكی اثالك ٝی ثلآٝـ٧بی ىٔٚی عی ٦ً ىٔ٘ پيبپی( ث٦ ؿثيلؽب٦١ ًيبًت

٧بی فٞٚيبتی ؿا١ِٖب٥ ثل  ١ب٦ٝ ثؾِی ٣ ٤ٝاىَت ٧بی ثي٠ ١ب٦ٝ ؿك تيب٧ٜ ٧بی ٢ٝـكد پل٣ه٧٥ب: ١ب٦ٝ ارلای تيب٧ٜ -3-4

٤ُؿ.  ث٦ ع٤كی ٦ّ ؿك  ٧بی ارلايی/٨١بؿ٧بی ميلؿ٣ٙتی ارلا ٝی اًبى َٝلكات، اؽتيبكات ٣ ١ؾبٛ ٧بی ربكی ؿًتٖب٥

١ب٦ٝ  ٣ ٤ٝاىَت٧ب  ١ب٦ٝ آ٨١ب ؿك تيب٧ٜ« ارلايی ث٤ؿٟ» يب  « تغَيَبتی»٧ل ٤ٝكؿ ثبيـ ٝزلی ٣ ١بؽل ِٝؾْ ث٤ؿ٥ ٣  

٧بی ارلايی/٨١بؿ٧بی  ؿ٧ی ٣ ّبكثٌت ١تبيذ پل٣ه٥ ؿك ؿًتٖب٥ ِٝؾْ ثبُـ. كا٢٧ٞبی تقليو، ارلا ٣ ٕناكٍ

٧بی ارلايی/٨١بؿ٧بی ميلؿ٣ٙتی( ٦ّ ُبٝ٘ ُي٥٤ ا١قَبؿ ٍلاكؿاؿ ٣ ١ؾبكت اًت ؿك  ميلؿ٣ٙتی )ُبيـ ث٦ تيْيِ ؿًتٖب٥

 ١ب٦ٝ آٝـ٥ اًت. پبيبٟ ١ؾبٛ
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 ٌواي تذٍیي ٍ اجزاي تزًاهِ تَسؼِ سالهت استاى سال -4هادُ 
 

 سالٌواي تذٍیي ٍ اجزاي تزًاهِ جاهغ سالهت استاى

 ت٤ٔيت ٣ اثالك ثل١ب٦ٝ پ٢ذ ًب٦ٙ ت٤ًق٦  ٤ِّك  ًبٗ پ٢زٜ ثل١ب٦ٝ ت٤ًق٦

 تـ٣ي٠ ثل١ب٦ٝ پ٢ذ ًب٦ٙ ت٤ًق٦ اًتب١ی ٣ في٘ آٟ ثل١ب٦ٝ ربٝـ ًالٝت اًتبٟ   ًبٗ ا٣ٗ

  ؿا١ِٖب٥ تـ٣ي٠ ثل١ب٦ٝ كا٧جلؿی 

  ثؾِی ثي٠ی ٧ب ١ب٦ٝ تيب٧ٜتـ٣ي٠ 

 ی فٞٚيبتی ا٣ٙي٠ ًبٗ اًتَلاك ثل١ب٦ٝ كا٧جلؿی ؿا١ِٖب٥ ٧ب ١ب٦ٝ ٤ٝاىَتتـ٣ي٠ )٦ً ٝب٦٧ ا٣ٗ( ٣ ارلای   ًبٗ ؿ٣ٛ

  اكمُيبثی ٣ تزـيـ آ٨١ب  )٦ً ٝب٦٧ ص٨بكٛ ًبٗ(   ،ا٣ٙي٠ ًبٗ اًتَلاك ثؾِی ثي٠ی ٧ب ١ب٦ٝ تيب٧ٜارلای 

ی ٧ب ١ب٦ٝ ٤ٝاىَت٣ ارلای  (تزـيـ آ٨١ب )٦ً ٝب٦٧ ا٣ٗ ،ی ًبٗ ٍج٧٘ب ١ب٦ٝ ٤ٝاىَتبيذ اكمُيبثی ١ت  ًبٗ ٤ًٛ

 فٞٚيبتی ؿ٣ٝي٠ ًبٗ اًتَلاك ثل١ب٦ٝ كا٧جلؿی ؿا١ِٖب٥ 

  اكمُيبثی ٣ تزـيـ آ٨١ب  )٦ً ٝب٦٧ ص٨بكٛ ًبٗ(  ،ؿ٣ٝي٠ ًبٗ اًتَلاك ثؾِی ثي٠ی ٧ب ١ب٦ٝ تيب٧ٜارلای 

ی ٧ب ١ب٦ٝ ٤ٝاىَت٣ ارلای  (تزـيـ آ٨١ب )٦ً ٝب٦٧ ا٣ٗ ،ی ًبٗ ٍج٧٘ب ١٦ٝب ٤ٝاىَتاكمُيبثی ١تبيذ   ًبٗ ص٨بكٛ

 فٞٚيبتی ٤ًٝي٠ ًبٗ اًتَلاك ثل١ب٦ٝ كا٧جلؿی ؿا١ِٖب٥ 

  اكمُيبثی ٣ تزـيـ آ٨١ب  )٦ً ٝب٦٧ ص٨بكٛ ًبٗ( ،٤ًٝي٠ ًبٗ اًتَلاك ثؾِی ثي٠ی ٧ب ١ب٦ٝ تيب٧ٜارلای 

ی ٧ب ١ب٦ٝ ٤ٝاىَت٣ ارلای  (تزـيـ آ٨١ب )٦ً ٝب٦٧ ا٣ٗ ،ی ًبٗ ٍج٧٘ب ١ب٦ٝ ٤ٝاىَتاكمُيبثی ١تبيذ   ًبٗ پ٢زٜ

 فٞٚيبتی ص٨بكٝي٠ ًبٗ اًتَلاك ثل١ب٦ٝ كا٧جلؿی ؿا١ِٖب٥ 

  ص٨بكٝي٠ ًبٗ اًتَلاك  ثؾِی ثي٠ی ٧ب ١ب٦ٝ تيب٧ٜاكمُيبثی 

  ٟاكمُيبثی ثل١ب٦ٝ ربٝـ ًالٝت اًتب 

 اكمُيبثی ثل١ب٦ٝ كا٧جلؿی ؿا١ِٖب٥ 
 

ثؾِی ؿا١ِٖب٥ ف٤ٚٛ پنُْی  ث٦ ا٢ًبؿ ٤ٝكؿ ت٤اىٌ ؿك٣ٟ« ١ب٦ٝ ٤ٝاىَت»ثؾِی ٣  ث٦ ا٢ًبؿ ٤ٝكؿ ت٤اىٌ ثي٠«ب١٦ٝ تيب٧ٜ»١ب٦ٝ  ٠ؿك اي٠ آيي ت٤ضيظ:

  .٤ُؿ ٝیاعالً 
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٧ب ٣ ٧ٞض٢ي٠ ٨١بؿي٦٢ ُـٟ تيْل ٣ فٞ٘  ث٦ ٢ٝؾ٤ك اكتَبی ُبيٌتٖی ٧بی ٝـيليت ٣ ٧ٞب٢٧ٖی ٝاحلثل١ب٦ٝ -5هادُ 

ٕناك ٣ ِٝب٣ك ًالٝت  پيبٛ»بی ميلؿ٣ٙتی كاثغی ًبمٝب١ی ث٦ ١بٛ ٧بی ارلايی ٣ ٨١بؿ٧ ًالٝت ٝغ٤ك ؿك ؿًتٖب٥

ٕناكاٟ ًالٝت ؿك ؿ٣  اٟ كاثظ، عبٝی ٣ ِٝب٣ك ًالٝت ٝغ٤كی ؿًتٖب٥ ٧ٌت٢ـ. پيبٕٛناك پيب٤ُٛؿ.  تقيي٠ ٝی« ًبمٝبٟ

ب٦١ ٤ُؿ. اي٠ ىلؿ ؿك ؿثيلؽ ٧بی ارلايی ٣ ٨١بؿ٧بی ميلؿ٣ٙتی ًتبؿی اًتبٟ، ٣  ٨ُلًتبٟ تقليو ٝی ًغظ ؿًتٖب٥

٤ُؿ. ٝقيبك٧بی ا١تؾبة، ٣ؽبيو ٣ ١ؾبٛ ا١ٖينٍ  ٕناك ًالٝت ًبمٝبٟ فيلثظ ٢ُبؽت٦ ٝی ٕقاكی ًالٝت پيبٛ ًيبًت

 ١ب٦ٝ پي٤ًت آٝـ٥ اًت. ٕناكاٟ ؿك ُي٥٤ پيبٛ

 ثي٢ی ُـ٥ اًت:  ٧ب كا٧جلؿ٧بی ميل پيَ ث٦ ٢ٝؾ٤ك تضٞي٠ ٣ اًتٞلاك ًالٝت ٝغ٤كی ؿًتٖب٥ -6هادُ 

١ب٦ٝ اثالمی ٣ماكت ث٨ـاُت ؿكٝبٟ ٣ آ٤ٝمٍ پنُْی  ١ب٦ٝ پ٢زٜ ت٤ًق٦ ٤ِّك ٣ ُي٥٤ٝغبثٌ ٝبؿ٥ ٍب٤١ٟ ثل اٙو(

ای  ٧بی ت٤ًق٦ كينی ٣ ت٤ًق٦ اًتبٟ ٤ٝؽو اًت ثب ٧ْٞبكی ؿا١ِٖب٥ ف٤ٚٛ پنُْی ثلای ّٚي٦ علط ٤ُكای ثل١ب٦ٝ

 ٞبيـ.٧بی ارلايی/٨١بؿ٧بی ميلؿ٣ٙتی اًتبٟ پي٤ًت ًالٝت تـ٣ي٠ ١ ّالٟ اًتبٟ ٣ ث٤ؿر٦ ًبال٦١ ؿًتٖب٥

ثؾِی ًالٝت ٝلث٤ط ث٦ ٧ل ًبمٝبٟ كا ٦ّ ام  ٧بی ثي٠ ١ب٦ٝ ؿىتل ثل١ب٦ٝ ٣ ث٤ؿر٦ اًتب١ـاكی ٤ٝؽو اًت تيب٧ٜ ة(

كينی ٣ ت٤ًق٦ اًتبٟ ث٦ ت٤ٔيت كًيـ٥ اًت ؿك  عله ّبكٕل٥٣ تؾٔٔی ًالٝت ٣ ا٢ٝيت مقايی ٣ ٤ُكای ثل١ب٦ٝ

 ٖب٥ ؿك اي٠ اكتجبط ٝغبثٌ َٝلكات ١ؾبكت ١ٞبيـ.پي٤ًت تؾٔيْ ث٤ؿر٦ ًبمٝبٟ ٝق٤ّك ٍلاك ؿاؿ٥ ٣ ثل فْٞٚلؿ ؿًت

١ب٦ٝ پي٤ًت ؿك اًي٢ـ ٧ل ًبٗ َٝبي٦ٌ ًالٝت  ٕقاكی ًالٝت اًتبٟ ٤ٝؽو اًت ثل اًبى ُي٥٤ ًيبًتؿثيلؽب٦١  د(

٧ب ٣ ٧ٞض٢ي٠ ا١تؾبة ٨ُلؿاك ٝل٣د ًالٝت كا  ٧بی ارلايی ٣ ٨١بؿ٧بی ميلؿ٣ٙتی، ىلٝب١ـاكی ٝغ٤كی اؿاكات، ؿًتٖب٥

٧بی َٝتضی ام  ٣ ا٢ٝيت مقايی ٍـكؿا١ی ٣ ت٤ِيٌ ث٦ ك٣ٍ ض٠ٞ ٕناكٍ ث٦ ّبكٕل٥٣ تؾٔٔی ًالٝت ا١زبٛ ؿاؿ٥ ٣

 ث٦ فٞ٘ آ٣كؿ.« ٧يت٦ ًالٝت»ر٦ٚٞ 

٧ب  ١ب٦ٝ ٕناكاٟ ًالٝت كا ثلای پبيَ اًتَلاك تيب٧ٜ ٕقاكی ًالٝت اًتبٟ ٤ٝؽو اًت ٤ُكای پيبٛ ؿثيلؽب٦١ ًيبًت ؿ(

ٕناكاٟ ًالٝت كا تِْي٘ ؿ٧ـ ٣ ض٠ٞ كىـ ٤ٝا١ـ ارلايی  ٣ ت٤ًق٦ پيب٣ٛ ًبيل ٣ؽبيو ٢ٝـكد ؿك ؿًت٤كفٞ٘ ايزبؿ 

 ٧ب اكاي٦ ٕناكٍ پيِلىت ت٤ًظ كييي ًبمٝبٟ كا ؿك ؿًت٤كّبك ّبكٕل٥٣ ٍلاك ؿ٧ـ. ١ب٦ٝ ا١زبٛ تيب٧ٜ

٧بی تغَيَبتی ٣ ارلايی  ث٦ ٢ٝؾ٤ك اكتَبی ت٤ٙيـ ٣ ّبكثٌت ١تبيذ تغَيَبت ضل٣كی اًت ام ّٚي٦ پل٣ه٥ -7هادُ 

ای  آٝبؿ٥ ُـ٥ ٣ عی ١ب٦ٝ« عٚجب٦١ ؽال٦ٓ عٞبيت»٧بی ؿا١ِٖب٧ی،  ١ب٦ٝ ثؾِی ٣ ٤ٝاىَت ٧بی ثي٠ ١ب٦ٝ ؿك تيب٢ٜٝ٧ـكد 

 ث٦ ّبكثل ١تبيذ تغَيٌ اكًبٗ ُـ٥ ٣ ك٤١٣ُت آٟ ث٦ ؿثيلؽب٦١ اكًبٗ ٤ُؿ. 



 

 

 

 ، با رويكرد مؤلفه اهي اجتماعي سالمت           «مدرييت سالمت همه جانبه»نظام انهم استاني                                   
 

 

غَيَبت ًالٝت ١ب٦ٝ ارلايی ثلف٨ـ٥ ٝا٦ًٌ ٝٚی ت ت٤ا٢ٞ١ـًبمی ٢ٝبثـ ا١ٌب١ی المٛ ثلای اًتَلاك اي٠ آيي٠ -8هادُ 

١يل ام اىلاؿ ٝقلىی ُـ٥ ت٤ًظ  5ثبيٌت  ر٤٨ٞكی اًالٝی ايلاٟ ث٤ؿ٥ ث٦ ع٤كی ٦ّ ؿك ا٣ٙي٠ ًبٗ ارلای آٟ ٝی

 ٧ب آ٤ٝمٍ ؿاؿ٥ ٤ُؿ. ّبكٕل٥٣ تؾٔٔی ًالٝت ٣ ا٢ٝيت مقايی اًتبٟ

ميل تإٝي٠ ٧بی ارلايی ٨١٣بؿ٧بی ميلؿ٣ٙتی ام ٝغ٘ ٧بی  ٧بی ًالٝت ٝغ٤ك ؿًتٖب٥ ٢ٝبثـ ٝبٙی پل٣ه٥ -9هادُ 

 ٤ُؿ:  ٝی

٧بی ث٤ؿر٦ ؽ٤ؿ ًبمٝبٟ: اي٠ ٢ٝبثـ ثب ت٤اىٌ كييي ؿا١ِٖب٥ ٣ كييي ؿًتٖب٥ ٣ ٝـيلّ٘ ث٤ؿر٦  ام كؿيو اٙو(

 ٤ُؿ.  ١ب٦ٝ ؿك ثل٦ٕ تؾٔيْ ث٤ؿر٦ اًتب١ـاكی ٙغبػ ٝی ؿاك يب پي٤ًت تيب٧ٜ اًتب١ـاكی ث٦ ٤ٓكت ١ِبٟ

پ٢زٜ ت٤ًق٦ ثلاًبًی ض٤اثغی ٦ّ ٤ُكای فبٙی ًالٝت ٣ ٍب٤١ٟ ثل١ب٦ٝ  ٢ٝ37بثـ عبٓ٘ ام ث٢ـ اٙو ٣ ط ٝبؿ٥  ة(

ٕلؿؿ ٣ ٝغبثٌ  ٢ّـ ؿك كؿييی ٣يو٥ ث٦ ١بٛ ثل١ب٦ٝ اكتَبئ ًالٝت اًتبٟ تزٞيـ ٝی ا٢ٝيت مقايی ٤ِّك ِٝؾْ ٝی

٤ُؿ، ٣ماكت ث٨ـاُت ٤ٝؽو اًت ٦ً  كًـ ٧ني٦٢ ٝی كينی ٣ ت٤ًق٦ اًتبٟ ٝی ی ٦ّ ث٦ ت٤ٔيت ٤ُكای ثل١ب٦ٝ ١ب٦ٝ ُي٥٤

 ١ب٦ٝ ض٤اثظ ٤ٝكؿ ١ؾل تـ٣ي٠ ٣ ث٦ ت٤ٔيت ٤ُكای فبٙی ثلًب١ـ.  ام ت٤ٔيت آيي٠ٝب٥ ثقـ 

١ب٦ٝ ٣ماكت  ٧بی ارلايی ٣ ٨١بؿ٧بی ميلؿ٣ٙتی ٦ّ في٘ ٥٤ٍ ٝزلي٦ ١يٌت٢ـ ثل اًبى تيب٧ٜ ثلای ؿًتٖب٥ :4تجٔل٥ 

٤ُاكی اؿاكی اًتبٟ   ٧بی ارلايی ٣ ٨١بؿ٧بی ميلؿ٣ٙتی ٝلّنی ٣ يب ثل ٝج٢بی ٤ٔٝث٦ ث٨ـاُت ثب ٤ٍا يب كئًبی ؿًتٖب٥

 فٞ٘ ؽ٤ا٧ـ ُـ. 

كينی  ؿا١ِٖب٥ ف٤ٚٛ پنُْی ٤ٝؽو اًت ؿك ا٣ٙي٠ ًبٗ ارلای اي٠ ا٤ٖٙ ١لٛ اىناك يْپبكص٦ ثل١ب٦ٝ -11هادُ 

٧بی ارلايی ٣ ٨١بؿ٧بی  ؿًتٖب٥ ثؾِی ٧بی ثي٠ كا٧جلؿی ٣ فٞٚيبتی كا ؿك ًغ٤ط ًتبؿ ؿا١ِٖب٥، ٨ُلًتبٟ ٣ پل٣ه٥

 ميلؿ٣ٙتی ث٦ ّبك ثٖيلؿ.

٧بی ؿا١ِٖب٥ ف٤ٚٛ پنُْی ٣ ٝلاّن تغَيَبتی ٣  ٧بی ؿا١ِْـ٥ ث٦ ٢ٝؾ٤ك اًتيبؿ٥ ام ت٤ا١بيی ٧ب ٣ ؽلىيت -11ُ هاد

ؿا١ِٖب٥ ٤ٝؽو اًت ض٠ٞ ت٤ري٦ ٣ ت٤ِيٌ ّٚي٦ افضبی ٧يإت فٚٞی، مٝي٦٢ ِٝبكّت ٣  ٧يإت كيي٦ٌى٢ب٣كی، 

ك ىلا٧ٜ آ٣كؿ، ام ر٦ٚٞ ا١تؾبة ٣ ث٦ ٧ْٞبكی آ٨١ب كا ؿك اًتَلاك ثل١ب٦ٝ ربٝـ ًالٝت اًتبٟ ث٦ ٤ٓكت تٌَيٜ ّب

٧ب ٣  ّبكٕيلی آ٨١ب ث٦ ف٤٢اٟ ٝزلی پل٣ه٥، ِٝب٣ك فٚٞی ٣ ارلايی ٣اعـ٧بی تبثق٦، ١بؽل فٚٞی، فض٤يت ؿك ّٞيت٦

٤ُكا٧بی ٝلتجظ ٣ ا١ـيِٖب٥ ًالٝت اًتبٟ ىلا٧ٜ آ٣كؿ، تب ث٦ اي٠ تلتيت ك١٣ـ اؿمبٛ آ٤ٝمٍ ٣ پو٧٣َ ثب ؽـٝبت ؿك 

 ْی ثيَ ام پيَ تٌليـ ٕلؿؿ.   ٧بی ف٤ٚٛ پنُ ؿا١ِٖب٥
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٧بی ٤ِّك ٣ اكمُيبثی  ٧بی آٟ( ؿك كتج٦ ث٢ـی ًبال٦١ ؿا١ِٖب٥ ١ب٦ٝ ١ب٦ٝ ٣ ُي٥٤ )آيي٠ ١ب٦ٝ ١ؾبٛارلای  -12هادُ 

٧بی  كا ؿك ُبؽْ ١ب٦ٝ ١ؾب٧ٛب ٙغبػ ؽ٤ا٧ـ ُـ ٙقا ٣ماكت ٤ِّك ٤ٝؽو اًت ارلای اي٠  فْٞٚلؿ اًتب١ـاكی

٧بی ًالٝت اًتبٟ كا ث٦  ٧ب ٌّت ١تبيذ ثلتل ؿك ُبؽْ ٣ ؿك كتج٦ ث٢ـی اًتب١ـاكیاكمُيبثی اًتب١ـاكی ٝٚغ٤ػ ّلؿ٥ 

ف٤٢اٟ ٝقيبك ٍلاك ؿ٧ـ،  ٣ماكت ث٨ـاُت ١ين ٤ٝؽو اًت ١ؾبٛ اكمُيبثی ربٝـ ؿا١ِٖب٥ كا يِ ًبٗ ثقـ ام ت٤ٔيت 

 ١ب٦ٝ تـ٣ي٠ ٣ اثالك ١ٞبيـ. اي٠ آيي٠

ؿكٝ بٟ ٣ آٝ ٤مٍ    ث ٦ تإيي ـ ِٝ تلُ ٣مي ل ث٨ـاُ ت،      1392ب٥ تيلٝ   25تجٔل٥ ؿك تبكيؼ  4ٝبؿ٥ ٣ ١12ب٦ٝ ؿك اي٠ آيي٠

١بٝ ٦ ؿك ً غظ ٝٚ ی ٣مي ل ث٨ـاُ ت،       ٌٝا٣ٙيت ع٠ٌ ار لای آي ي٠   االرلا اًت. پنُْی ٣ ٣ميل ٤ِّك كًيـ٥ ٣ المٛ

ؿكٝبٟ ٣ آ٤ٝمٍ پنُ ْی ٣ ٣مي ل ِّ ٤ك ٣ ؿك ً غظ اً تبٟ اً تب١ـاك ٣ كي يي ؿا١ِ ٖب٥ فٚ ٤ٛ پنُ ْی ٣ ؿك ً غظ            

 ييي ُج٦ْ ث٨ـاُت ٣ ؿكٝبٟ اًت.٨ُلًتبٟ ىلٝب١ـاك ٣ ك
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 اهي استانيانهمشیوه

 مدرييت سالمت همه جانبه
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 گذاري سالهت استاى  ًاهِ تطكیل ٍ استقزار دتیزخاًِ سیاست ( ضی1َُ

ٕقاكی ٧ٞب٢٧ٔ، ٝجت٢ی ثل ٤ُا٧ـ ٣ ؽلؿ رٞقی ؿك اكتَبی ًالٝت اًتبٟ، ت٨ٌي٘   ث٦ ٢ٝؾ٤ك ِّٞ ث٦ ًيبًت هقذهِ:

٢ٝـ ٤ٔٝثبت ّبكٕل٥٣ تؾٔٔی ًالٝت ٣ ا٢ٝيت مقايی  يٖيلی ٣ پبيَ ١ؾبٛثؾِی، پ اكتجبط ٣ ِٝبكّت ثي٠

٦ّ ؿك اي٠ ٤١ُت٦ ام اي٠ پي ث٦  « ٕقاكی ًالٝت اًتبٟ ؿثيلؽب٦١ ًيبًت»ؿا١ِٖب٥  ٧يإت كيي٦ٌاًتبٟ،٧يإت ا٢ٝب ٣

 ٤ُؿ.ا١ـامی ٝی ام آٟ ١بٛ ثلؿ٥ ُـ٥ اًت كا٥« ؿثيلؽب٦١»ف٤٢اٟ 

ًبم ّبكٕل٥٣ تؾٔٔی ًالٝت ٣ ا٢ٝيت مقايی  ث٦ ف٤٢اٟ ثبم٣ی تٔٞيٜ ؿثيلؽب٦١ هأهَریت ٍ اّذاف: -1هادُ 

ٕقاكی كا ثل ف٨ـ٥  ًبمی ىلاي٢ـ ًيبًت اًتبٟ،٧يإت ا٢ٝب ٣ ٧يإت كيي٦ٌ ؿا١ِٖب٥ ف٤ٚٛ پنُْی، ٝـيليت ٣ ٧ٞب٢٧ٔ

لای ثلای تغٌَ اي٠ ٝإ٤ٝكيت، ثب ٢ُبؽت ُج٦ْ في٢يقبٟ ٣ يبكی ٕلىت٠ ام آ١بٟ، ٤ُا٧ـ ّبىی ث« ؿثيلؽب٦١»ؿاكؿ. 

٧ب(ی ٝغ٤ٚة كا ؿك صبكص٤ة ا٢ًبؿ  ٧ب )ًيبًت ت٤ٓيو ٣ تغٚي٘ ٌٝبئ٘ ًالٝت اًتبٟ كا ىلا٧ٜ ٝی آ٣كؿ ٣ ٝـاؽ٦ٚ

 ٢ّـ. ثبالؿًتی ٣ ع٤م٥ اؽتيبكات اًتبٟ پي٨٢ِبؿ ٝی

٧بی فٚٞی ٣ ٧بی اًتبٟ، ا١ز١٠ٞؾلاٟ ٌٝتَ٘، ؿا١ِٖب٥ المٛ اًت  ام ١ؾل ٣ كا٢٧ٞبيی ّبك٢ُبًبٟ ٣ ٓبعتت٤ضيظ:

٧بی ٝلؿٛ ٨١بؿ  ٧بی پو٧٣ِی، ٝلؿٛ ٣ ًبمٝبًٟتب١ی، ٝلاّن فٚٞی ٝلتجظ ؿك ًغظ ٝٚی، ٝلاّن ٣ ٝا٦ًٌتؾٔٔی ا

 ٧ب ٣ ثؾَ ؽ٤ٔٓی ؿك ارلای ٧ل ص٦ ث٨تل ٣ؽبيو ؽغيل ؿثيلؽب٦١ ث٨ل٥ ٕلىت٦ ٤ُؿ.)٠ًٞ(، كًب٦١

٣ ٝغ٤ٔٗ ّبك آٟ  ٕيلؿؿك ع٤م٥ كيبًت ؿا١ِٖب٥ ٣ ميل ١ؾل كييي ؿا١ِٖب٥ ُْ٘ ٝی« ؿثيلؽب٦١»اركاى:  -2هادُ 

عٌت ٤ٝكؿ ث٦ ّبكٕل٥٣ تؾٔٔی ًالٝت ٣ ا٢ٝيت مقايی اًتبٟ، ٧يإ ت ا٢ٝبء ٣ يب ٧يإت كيي٦ٌ  ؿا١ِٖب٥ ف٤ٚٛ 

ی ٧ب ٝز٤ٞف٤ُ٦ؿ. ؿثيلؽب٦١ ام يِ ٤ً ثب ٤ُكا٧بی ى٤ً ؿك اكتجبط ث٤ؿ٥ ٣ ام ٤ًی ؿيٖل ثب پنُْی اكاي٦ ٝی

 ٨ُلًتب١ی تقبٝ٘ ؿاكؿ، اي٠ ٤ُكا٧ب ث٦ ُلط ميل ٧ٌت٢ـ:

 ٕيلی ؿك ًغظ اًتبٟ( كينی ٣ ت٤ًق٦ اًتبٟ )ثبالتلي٠ ٤ُكای تٔٞيٜ ٤ُكای ثل١ب٦ٝ .1

ّبكٕل٥٣ تؾٔٔی ًالٝت ٣ ا٢ٝيت مقايی اًتب١ـاكی )يْی ام ٧يت ّبكٕل٥٣ تؾٔٔی اًتب١ـاكی ثب  .2

 االرلا اًت( ٕيلی اًتبٟ المٛ ثؾِی، ٤ٔٝثبت آٟ ثب ت٤ٔيت ثبالتلي٠ ٤ُكای تٔٞيٜ اؽتيبكات ٧ٞب٢٧ٖی ثي٠

 ٕيلی ؿك ؿا١ِٖب٥( ا٢ٝبی ؿا١ِٖب٥ ف٤ٚٛ پنُْی ٣ ؽـٝبت ث٨ـاُتی ؿكٝب١ی  )ثبالتلي٠ ًغظ تٔٞيٜ ٧يإت .3

 كيي٦ٌ ؿا١ِٖب٥  ٧يإت .4

 ٕيلی ؿك ٨ُلًتبٟ ميل ١ؾل ىلٝب١ـاك( كينی ٨ُلًتبٟ )ثبالتلي٠ ًغظ تٔٞيٜ ّٞيت٦ ثل١ب٦ٝ .5

٤١ٟ ثل١ب٦ٝ پ٢زٜ ت٤ًق٦ ٤ِّك، ٍب 178ث٢ـ٧بی ؿ٣ٛ ٣ پ٢زٜ ؿكت٤ٔيت ١ب٦ٝ ٧يإت ٣ميلاٟ، ٤ٝض٤ؿ ٝبؿ٥  :1ت٤ر٦ 

 آٝـ٥ اًت. 6/7/90، ٤ٝكػ 47221/ت/134880
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كينی ٨ُلًتبٟ ث٦ كيبًت ىلٝب١ـاك(، ٤ُكای ًالٝت ٨ُل  ٤ُكای ًالٝت ٨ُلًتبٟ )في٘ ّٞيت٦ ثل١ب٦ٝ: 2ت٤ر٦ 

)يْی ام ّبكٕل٥٣ ٧بی ٤ُكای اًالٝی ٨ُل(، ٤ُكای ًالٝت ثؾَ ث٦ كيبًت ثؾِـاك ٤ُ٣كای ًالٝت ك٣ًتب ث٦ 

ٕيلی ٣ ارلايی ؿك ٝغـ٣ؿ٥ رنلاىيبيی ٧ٌت٢ـ ٦ّ ؿك ؿًت٤كفٞ٘ رـإب٦١ ای  ٧بی تٔٞيٜ ا٣ٙيت ؿ٧يبك ٝز٤ٞف٦ٌٝ

 ٧بی ٝلتجظ تِليظ ُـ٥ اًت. ١غ٥٤ تِْي٘ ٣ ىقبٙيت آ٨١ب  ٣ ؿثيلؽب٦١

 پ٢ذ ٣ؽيي٦ ميل كا ثل ف٨ـ٥ ؿاكؿ:« ؿثيلؽب٦١»ٍظایف:  -3هادُ 

 ٝـيليت ٣ ٧ٞب٢٧ٔ ًبؽت٠ ّبك٧بی ميل:  -اٙو

 ث٢ـی ٌٝبئ٘ ّٚيـی ًالٝت اًتبٟ ٣  يليت ىلاي٢ـ تغٚي٘ ٣ضقيت ١ؾبٛ ًالٝت اًتبٟ، ٢ُبًبيی ٣ ا٤ٙ٣يتٝـ

 تـ٣ي٠ ثل١ب٦ٝ ربٝـ  ًالٝت اًتبٟ ثب ِٝبكّت في٢يقبٟ 

 ؿا١ِٖب٥ ٣ رٚت  ٧يإت كيي٦ًٌب٦ٙ( ميل ١ؾل  5كينی كا٧جلؿی ؿا١ِٖب٥  )ؿك اىٌ  ٝـيليت ىلاي٢ـ  ثل١ب٦ٝ

 ٧يإت ا٢ٝبی ؿا١ِٖب٥ عٞبيت ثلای ت٤ٔيت آٟ ؿك 

 ًبمی ثل١ب٦ٝ ربٝـ ًالٝت اًتبٟ ٣ ثل١ب٦ٝ كا٧جلؿی ؿا١ِٖب٥  ثب ِٝبكّت ًبؽتبك٧بی ٤ٝر٤ؿ ؿا١ِٖب٥  فٞٚيبتی

ٕناكاٟ ًالٝت  ٧بی ميلؿ٣ٙتی ٣ ؽ٤ٔٓی ام عليٌ پيبٛ ٧بی اًتبٟ، ؽب٦١ ِٝبكّت ٝلؿٛ ٣ ثؾَ ٣ ؿًتٖب٥

٧بی ًتبؿی ؿا١ِٖب٥  ٧ب ٣ ع٤م٥ ل١ب٦ٝ فٞٚيبتی ؿكٝقب١٣ت٧ب ٣ ٧ٞض٢ي٠ كاثغبٟ ث ٧بی ؿ٣ٙتی ٣ ىلٝب١ـاكی ؿًتٖب٥

 ٧بی ث٨ـاُتی  ؿكٝب١ی ٨ُلًتبٟ ٣ ُج٦ْ

 ثؾِی ثلای ٌٝبئ٘ ّٚيـی ١ؾبٛ ًالٝت اًتبٟ ثب ٧ْٞبكی  تغٚي٘ ٣ تـ٣ي٠ ٢ًـ ًيبًت ثؾِی ٣ تْبٙيو ثي٠

ًت ٦ّ ؿك ٍبٙت ثل١ب٦ٝ ٧بی ًتبؿی ؿا١ِٖب٥ ٣ ًبيل في٢يقبٟ )اي٠ ٌٝبئ٘ ث٦ ميل ام ٌٝبئٚی ا ٧ب ٣ ع٤م٥ ٝقب١٣ت

ربٝـ ًالٝت اًتبٟ ٣ ثل١ب٦ٝ كا٧جلؿی ؿا١ِٖب٥  آٝـ٥ اًت ٣ ف٤ٞٝبً ٤ٝاكؿ ى٤كی ٣ يب ميل ٍبث٘ پيَ ثي٢ی ٣ يب 

 اثالمی ٝٚی اًت(

  پبيَ ٣ اكمُيبثی ٤ٔٝثبت اًتب١ی ٣ اثالك ُـ٥ ٝٚی  ام ر٦ٚٞ ٤ُكای فبٙی ًالٝت ٣ ا٢ٝيت مقايی ٤ِّك 

 ٧بی ٝاحل ام عليٌ اعالؿ ام ٤ٔٝثبت  ٧ب ثل ًالٝت ٣ پي٨٢ِبؿ ٝـاؽ٦ٚ ثؾ٧َبی ؿيٖل  تغٚي٘ تإحيل ًيبًت

ٕيلی اؿاكات اًتبٟ،  ١ؾبكت ثل ك١٣ـ ارلای  ٧بی تؾٔٔی اًتب١ـاكی ٣ ٤ُكا٧بی تٔٞيٜ ّالٟ ؿك ّبكٕل٥٣

 ؿًت٤كفٞ٘ پي٤ًت ًالٝت ؿك اًتبٟ 
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 آ٤ٝمٍ ٣ ِٝب٣ك٥   -ة 

 ط ٣ؽبيو ؿثيلؽب٦١ ٣ ٝزليبٟ ثلای ارلای ٝاحل ٤ٔٝثبت ِٝب٣ك٥ ؿاؿٟ ث٦ ٝؾبعجبٟ ؿثيلؽب٦١ ؿك ٝغـ٣ؿ٥ ُل 

 ٧ب  ٧ب ٣ يب ارلای ًيبًت ٧بی ت٤ا٢ٞ١ـًبمی ١يل٧٣بی ا٢ًب١ی ثلای تـ٣ي٠ ا٢ًبؿ ًيبًت،ثل١ب٦ٝ ت٢ؾيٜ ثل١ب٦ٝ 

 ٧بی آ٤ٝمٍ ٣ ت٤ا٢ٞ١ـًبمی  ٧ْٞبكی ؿك ارلای ثل١ب٦ٝ 

 پو٧٣َ  -د

 ث٦ ًالٝت ث٦ آ٨١ب ١يبم ؿاكؿ.٧بی پو٧٣ِی ٦ّ ٤ُكا٧بی ٝلتجظ  تقيي٠ ١يبم٧ب ٣ ا٤ٙ٣يت 

 ٟٕقاكی ١ؾبٛ ًالٝت اًتبٟ ث٦ ٝلاّن تغَيَبتی ٣ ٝغََبٟ اًتبٟ  ٧بی ٤ٝكؿ ١يبم ًيبًت ًپبكی پو٧٣َ ثل٣ 

 َكينی ًالٝت  ٕقاكی ٣ ثل١ب٦ٝ ًپبكی ُـ٥  ؿك ٤ُكا٧بی ٝلتجظ ًيبًت ٧بی ثل٣ٟ ّبكثٌت ١تبيذ پو٧٣ 

 اكتجبط  -ؿ 

 ٧ب  لای ت٤ٔيت ًيبًتعٞبيت عٚجی ٣ رٚت ِٝبكّت في٢يقبٟ ث 

 ٛ٧بی ٝلتجظ  ٢ٝـ ثب ؿثيلؽب٦١ ٣ ٤ُكای ِٝبكّت ٝلؿٝی، ا١ـيِٖب٥ ًالٝت اًتبٟ، ٝز٤ٞف٦ اكتجبط ١ؾب

 ٧بی اًتب١ی  ٣ ارلای آ٨١ب  ٨ُلًتبٟ ؿك ت٢ؾيٜ ا٢ًبؿ ًيبًتی ٣ ثل١ب٦ٝ

 كًب١ی ٝاحل ٣ ث٦ ٤ٍٝـ ث٦ ٝؾبعجبٟ  اعالؿ 

 ای ٣ ر٨ب١ی ٘ ٝٚی، ٢ٝغ٦َٕقاكی اًتب١ی ث٦ ٝغبى ٝقلىی ؿًتب٣كؿ٧بی ًيبًت 

 )اي٠ ث٢ـ تغت ف٤٢اٟ ؿًت٤كفٞ٘ ٝلّن ا٢ًبؿ كا٧جلؿی ًالٝت ؿك ٓيغبت ثقـی تـ٣ي٠ ُـ٥ اًت(ٌٝت٢ـًبمی  -٥ 

 ٕقاكی ١ؾبٛ ًالٝت اًتبٟ ٣ ّٚي٦ ا٢ًبؿ كا٧جلؿی ٝلتجظ ث٦ ًالٝت  حجت ٣ ٨ٖ١ـاكی اعالفبت ىلاي٢ـ ًيبًت

 اثالمی ٝٚی، ٤ٔٝة اًتب١ی ٣ ٨ُلًتب١ی 

 ٕقاكی ف٤ٞٝی ٝغ٤ٔالت  ىلاي٢ـ ًيبًت ا١تِبك 

ىلاي٢ـ تـ٣ي٠ ثل١ب٦ٝ كا٧جلؿی ؿا١ِٖب٥ ٣ ثل١ب٦ٝ ربٝـ ًالٝت  ریشي: گذاري ٍ تزًاهِ فزایٌذ سیاست -4هادُ 

ثؾِی  ٧بی ثي٠ ی ميل كا ؿك تـ٣ي٠ ٣ ارلای ًيبًتصلؽ٦«  ؿثيلؽب٦١. »٧بی رـإب٦١ آٝـ٥ اًت اًتبٟ ؿك ؿًت٤كفٞ٘

 ٢ّـ:  ٝـيليت ٣ ؿك٣ٟ ؿا١ِٖب٥

 ای ٦ّ ثبيـ ثلای كىـ آٟ يب اكتَبی آٟ تٔٞيٜ ٕلىت٦ ٤ُؿ)ٝغ٤ٔٗ: ا٤ٙ٣يت ٤ٔٝة( تقيي٠  ٤ٝض٤ؿ  ٣ ٌٝإ٦ٙ .1

تـ٣ي٠ ًيبًت )ٝغ٤ٔٗ: ٢ًـ ًيبًت  ُبٝ٘ ت٤ٓيو ٣ تغٚي٘ ٌٝإ٦ٙ، تغٚي٘ ٝـاؽالت ٣ اٙناٝبت اًتَلاك  .2

 ؿاك( ٝـاؽالت ا٤ٙ٣يت
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 ( ی آٟ ت٤ٔيت ًيبًت )ٝغ٤ٔٗ: ًيبًت ٤ٔٝة  ٣ اثالمي٦ .3

 ٧بی پيِلىت( ارلا ٣ پبيَ ًيبًت )ثل١ب٦ٝ اًتَلاك ٣ ٕناكٍ .4

 اكمُيبثی )ٝغ٤ٔٗ: ٕناكٍ اكمُيبثی( .5

 : گذاري تؼییي هَضَع در فزایٌذ سیاست -5هادُ    

٧ب ٣  ٧بی ّبك٢ُبًبٟ ٣ ٝـيليت ٕيلی ام ٕناكٍ ؿك ُْ٘ ىقبٗ، ٧ل ًبٗ ام ؽلىيت ؽ٤ؿ ثلای ١تيز٦ «ؿثيلؽب٦١» (اٙو

 ٢ّـ.  ای ٣ضقيت ًالٝت اًتبٟ اًتيبؿ٥ ٝی ثلای تغٚي٘ ؿ٣ك٥ ٧ل پ٢ذ ًبٗ يِ ثبك

٧بی تغَيَبتی يب ١ؾل  ٧ب، ١تيز٦ علط ٧بی كًيـ٥ ام في٢يقبٟ، افالٛ ١ؾل ٝلؿٛ يب كًب٦١ ؿك ُْ٘ ميلىقبٗ، ٕناكٍ (ة

 ٕيلؿ. ٢٢ّـٕبٟ ؽـٝبت ٝج٢بی ٝغلط ُـٟ ٤ٝض٤فبت ٍلاك ٝی اكاي٦

٢ّـ ٣ اٍـاٛ ٢ٝبًت ثلای ٧ل  ث٢ـی ٝی ٕقاكی كا ثلكًی ٣ ؿًت٦ يبًت٧بی علط ُـ٥ ثلای ً ٤ٝض٤ؿ« ؿثيلؽب٦١»( د 

ٕقاكی، اكربؿ ث٦ ًغ٤ط ؿيٖل، كؿ  ؿاكؿ. ٝب٢١ـ تـ٣ي٠ ٕناكٍ ٣ ٌّت ١ؾل ام ٤ُكای ًيبًت ٤ٝض٤ؿ كا افالٛ ٝی

 ٤ٝض٤ؿ علط ُـ٥ ٣ افالٛ ثبمؽ٤كؿ ث٦ ٝؾبعت.

الٛ ١ؾل ٤ٝاىٌ ّبكٕل٥٣ تؾٔٔی، ٧يإت ا٢ٝبء ٕقاكی، ٤ّ٤ٝٗ ث٦ اف ٍلاك ٕلىت٠ ٤ٝض٤ؿ ؿك ؿًت٤ك ّبك ًيبًت( ؿ 

 يب ٧يإت كيي٦ٌ ٣ تإٝي٠ ٢ٝبثـ ٝبٙی ٤ٝكؿ ١يبم اًت.

٧بی ٤١يي ٢ًـ ًيبًت اٍـاٛ پي ام اكربؿ ٤ٝض٤ؿ ثلای تـ٣ي٠ پيَ ًَیس سٌذ سیاست: تذٍیي پیص -6هادُ 

 ٕيلؿ: ميل ٤ٓكت ٝی

 ٠ ٢ًـ ث٦ ٝقب١٣ت ٣ ع٤م٥ تؾٔٔی ٝلتجظ يب اثالك  تـ٣ي ٢٢ّـ٥ ٢ًـ ًيبًت تـ٣ي٠ثٌت٠ ٍلاكؿاؿ ثب  (اٙو

 ٢٢ّـ٥ ٢ًـ ت٤ًظ ؿثيلؽب٦١  ت٤ري٦ ٣ آ٤ٝمٍ تـ٣ي٠ (ة

 ٤١يي ٢ًـ ًيبًت  پيَتـ٣ي٠  (د 

ث٢ـی ١ؾل آ١بٟ ثب ١ؾبكت  ت٤ًظ تـ٣ي٠ ٢٢ّـ٥ ٢ًـ ٣ تغٚي٘ ٣ رٞـ ٝتؾٔٔبٟ ٤ٝض٤فی١ؾلؽ٤ا٧ی ام ٕل٥٣  (ؿ

 ٕقاكی اًتبٟ  ؿثيلؽب٦١ ًيبًت

 ٕقاكی ت٤ًظ ؿثيلؽب٦١ ًيبًت ٟ ارلايیفي٢يقب١ؾلؽ٤ا٧ی ام  (٣

٧ب،  ٕيلی ٝتقـؿی ٝب٢١ـ ٤ُكا٧ب، ّٞيٌي٤ٟ ٧بی تٔٞيٜ ٧بی ٨ٜٝ ؿك اي٠ ٝلع٦ٚ، ١ؾلؽ٤ا٧ی ام ّب٤١ٟ يْی ام اٍـاٛ

٧بی ٝؾتٚو ؿا١ِٖب٥  يب ؿك ؽبكد ام آٟ ؿك ًغظ اًتبٟ ث٦  ٧ب ٣... اًت ٦ّ ؿك عبٗ عبضل ؿك ؿك٣ٟ ٝقب١٣ت ّٞيت٦

 بٗ ؿاك١ـ.ٕقاكی اُتن ّبك ًيبًت
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ؿا١ِٖب٥ ثٌت٦ ث٦ ٝلرـ المٛ ثلای  ٧يإت كيي٤١٦ٌيي ٢ًـ ت٤ًظ  پي ام ثلكًی پيَ تصَیة سیاست: –7هادُ

ت٤ٔيت،ّبك ٕل٥٣ تؾٔٔی ًالٝت ٣ ا٢ٝيت مقايی اًتبٟ ٣ ٧يإت ا٢ٝب ١ؾلؽ٤ؿ كا ث٦ ٤ٓكت ت٤ٔيت، كؿ يب پي٨٢ِبؿ 

ثقـی ّبك ؽ٤ا٧ـ ث٤ؿ.  پيٖيلیام ٤ًی ٤ُكا، ٌٝا٣ٗ  ، ٝت٢بًت ثب ١ؾل افالٛ ُـ٥«ؿثيلؽب٦١»ؿاكؿ.  آالط افالٛ ٝی

ضل٣كت يبثـ. ٢ًـ ٤ٔٝة پي ام اثالك اًتب١ـاك، « ؿثيلؽب٦١»ؿك ٤ٝاكؿی ٠ْٞٝ اًت ام ًلٕيلی ٦ٞ٧ ٝلاع٘ ت٤ًظ 

 االرلا اًت. كييي ٧يإت ا٢ٝب ٣ كييي ؿا١ِٖب٥  المٛ

 ٤ُؿ:  ٧بی ميل آمبم ٝی ارلای ًيبًت ٤ٔٝة ثب ثلؿاُت٠ ٕبٛ ریشي تزاي اجزا: تزًاهِ –8هادُ 

 ؿاكؿ.  اكًبٗ ٝی« ؿثيلؽب٦١»ث٢ـی ُـ٥ ثلای ارلا كا ت٢ؾيٜ ٣ ك٤١٣ُتی ام آٟ كا ث٦  ع٤م٥ ٤ٝؽو، ثل١ب٦ٝ مٝبٟ (اٙو

 ارلای ًيبًت ٤ٔٝة كا تـ٣ي٠ ٣ ث٦ ع٤م٥ ٤ٝؽو اكًبٗ ٝی ؿاكؿ. ثٌت٦ آ٤ٝمُی٣  كا٢٧ٞبی فٞٚيبتیؿثيلؽب٦١  (ة 

 ؿ٧ـ.      ی ًيبًت ٤ٔٝة كا ثلای ارلای ٓغيظ آٟ آ٤ٝمٍ ٝی، ٝزليبٟ ٨ُلًتب١«ؿثيلؽب٦١» (د 

 اجزا ٍ پایص اجزاي سیاست: –9هادُ 

ٕل ص٦ ؿك پبيَ ارلای ًيبًت، ٌٝئ٣٤ٙيت ٌٝتَيٜ يب ؿكر٦ ا٣ٗ ثل ف٨ـ٥ ١ـاكؿ، ع٤م٥ ٝلتجظ ثب « ؿثيلؽب٦١»( اٙو

 ٢ّـ: ًيبًت ٤ٔٝة ٣ اثالك ُـ٥ كا ؿك پلؿاؽت٠ ث٦ ٝلاع٘ ميل ت٤ِيٌ ٝی

 ی ًيبًت ث٢ـی ُـ٥ ی ثل١ب٦ٝ ٝزليبٟ ٨ُلًتب١ی ثلای ارلای ٕبٛ ث٦ ٕبٛ ٣ مٝب٦ٟٝغبٙج 

 ٍای ٣ ٢ٝؾٜ ام ٝزليبٟ؛ ٧بی ؿ٣ك٥ ؿكيبىت ٕناك 

 ای؛ ٣  ؿ٢٧ـ٥ ث٦ ٝجـؤ ٕناكٍ ؿ٣ك٥ اكًبٗ ثبمؽ٤كؿ ث٢٨ٖبٛ ٣ يبكی 

 ّبكٕل٥٣ ای پيِلىت ؿك ًغظ اًتب١ی ٣ افالٛ آٟ ث٦ ٧يإت كيي٦ٌ، ٧يإت ا٢ٝب ٣  تـ٣ي٠ ٕناكٍ ؿ٣ك٥

 تؾٔٔی ًالٝت ٣ ا٢ٝيت مقايی 

 ٢ّـ. ٧بی ٤ٔٝة كا ث٦ ٤ُكا اكاي٦ ٝی ٧ل َُ ٝب٥ يِ ثبك ٕناكٍ پيِلىت ؿك ارلای ًيبًت« ؿثيلؽب٦١» ة(

ؿك َٝبعـ ص٢ـ ًب٦ٙ )٦ّ ٠ْٞٝ اًت ثل عٌت ًيبًت ٤ٔٝة، « ؿثيلؽب٦١» ارسضیاتی اجزاي سیاست: –11 هادُ

ؿاكؿ تب تْٚيو ام ١ؾل ؿ ًيبًت ٤ٔٝة كا ث٦ ٤ُكای ٤ٔٝة ٢٢ّـ٥ افالٛ ٝیی اكمُيبثی ؿًتب٣كٝتيب٣ت ثبُـ( ١تيز٦

 تـا٣ٛ ًيبًت يب ت٢َيظ ٣ تنييل آٟ ك٠ُ٣ ٤ُؿ.
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 هٌاتغ اًساًی  ضزح ٍظایف كارضٌاساى: -11هادُ 

 ثي٢ی ُـ٥ اًت؛ ٧بی ميل پيَ عـاٍ٘ ص٨بك ّبك٢ُبى ث٦ ُلط ًل ٕل٥٣« ؿثيلؽب٦١»٢ٝبثـ ا١ٌب١ی ٤ٝكؿ ١يبم 

 (ًبٗ 5 ٝـت ث٦ ا٢ٝب ٧يإت تإييـ ٣ ؿا١ِٖب٥ كييي كم٦ٝ٣ ٝلتجظ ثبٝقلىی) يلؽب٦١ؿث كييي 

 (٣ٍت تٞبٛ –٣ّبك٢ُبًبٟ ا٤ٝكؿثيلؽب٦١ ّٚي٦ ٧ٞب٢٧ٖی) ؿثيل 

 ّبكٕل٥٣ ٣ ارلايی ٧بی ؿًتٖب٥) اًتبٟ ًالٝت ثؾِی ثي٠ ٧بی ثل١ب٦ٝ ٣ ٧ب ًيبًت ٧ٞب٢٧ٖی اكُـ ّبك٢ُبى 

 (اًتبٟ مقايی ا٢ٝيت ٣ ًالٝت

 ٧ب ؿا١ِْـ٥ ٧ب، ٝقب١٣ت) اًتبٟ ًالٝت ؿا١ِٖب٧ی ؿك٣ٟ ٧بی ٣ثل١ب٦ٝ ٧ب ًيبًت ٧ٞب٢٧ٖی كُـا ّبك٢ُبى 

٣)... 

 ىلٝب١ـاكاٟ ؿكٝب١ی، ث٨ـاُتی ٧بی ُج٦ْ) ٨ُلًتبٟ ًالٝت ٧بی ثل١ب٦ٝ ٣ ٧ب ًيبًت ٧ٞب٢٧ٖی اكُـ ّبك٢ُبى 

 (ٝلؿٛ ِٝبكّت ٣ؽب٦١ ثؾِـاكاٟ ٣

 ا٢ٝب ا٤ٝك٧يإت ّبك٢ُبى اكُـ 

ٕقاكی ًالٝت اًتبٟ، ٣اعـ ٧ٞب٢٧ٔ ٢٢ّـ٥ ٣ پبيَ ٕل ؿك ىلاي٢ـ تـ٣ي٠، ت٤ٔيت،  ؿثيلؽب٦١ ًيبًتثب ت٤ر٦ ث٦ اي٦ْ٢ 

٧بی ٝت٤٢ؿ ت٤ًق٦ ًالٝت اًتب١ی اًت ٣ ٣ؽبيو ؽ٤ؿ كا ؿك ص٨بك ٍٚٞل٣ ُبٝ٘  ٧ب ٣ ثل١ب٦ٝ اًتَلاك ٣ اكمُيبثی ًيبًت

ب ام عليٌ ّبكٕل٥٣ تؾٔٔی ًالٝت ٣ ٧ ٧بی ًتبؿی اًتبٟ ٣ ىلٝب١ـاكی ع٤م٥ اًتب١ـاكی )ث٦ ٧ٞلا٥ ّٚي٦ ًبمٝبٟ

٧ب ام  ٧بی ًتبؿی ؿا١ِٖب٥ ٣ ؿا١ِْـ٥ ٧ب ٣ ع٤م٥ ا٢ٝيت مقايی(، ًتبؿ ؿا١ِٖب٥ ف٤ٚٛ پنُْی )ُبٝ٘ ّٚي٦ ٝقب١٣ت

كيي٦ٌ ٣  ٧ب ام عليٌ ٧يإت ٧ب )ٝلاّن ث٨ـاُتی ٣ ؿكٝبٟ ٨ُلًتبٟ ٣ ٤ُكای ؿا١ِٖب٥(، ٨ُلًتبٟ ٧يإت كيي٦ٌعليٌ 

ِٝبكّت ٝلؿٛ اًتبٟ )ام عليٌ ٤ُكای ِٝبكّت ٝلؿٛ ؿك ًالٝت اًتبٟ( ثبيـ ث٦ ا١زبٛ ٝقب١٣ت ث٨ـاُتی(  ٣ ؽب٦١ 

 ثلًب١ـ ُلط ٣ؽبيو ٧ل يِ ام ّبك٢ُبًبٟ ٝق٤ّك ؿك ٦ً ؿًت٦ ربكی، كا٧جلؿی ٣ ى٤كی ث٦ ُلط ميل اًت:

 اٙو( ٣ؽبيو ربكی: 

 تقيي٠ ت٤َيٜ رٌٚبت ٣ اتيبٍبت ًبال٦١ ٣ ٝب٧ب٦١  .1

 ٧ب  ٣ ٧ٞبيَٝـيليت ىلاي٢ـ ثلٕناكی رٌٚبت  .2

 تـ٣ي٠ ٕناكٍ فْٞٚلؿ ىلؿی ث٦ ع٤ك ٝب٧ب٦١  ٣ ٕناكٍ فْٞٚلؿ ًبال٦١ ؿك ٍبٙت افالٝی كييي ؿثيلؽب٦١  .3

 كًب١ی ٧بی اعالؿ ث٦ ك٣م كًب١ی ثؾَ ؽ٤ؿ ؿك ًبيت ؿثيلؽب٦١ ٣ ًبيل ك٣ٍ .4

  ُلّت ؿك رٌٚبت ٧يتٖی ؿثيلؽب٦١ ٣ پبيَ رٞقی ثل١ب٦ٝ ًبال٦١ ٣ ٝب٧ب٦١ ؿثيلؽب٦١، حجت ٤ٓكت ر٦ٌٚ  .5
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پبًؾ٤ٖيی ٝـ٣ٟ ث٦ كييي ؿا١ِٖب٥ )ؿثيل ّبكٕل٥٣ تؾٔٔی ًالٝت ٣ ا٢ٝيت مقايی ٣ كييي ٤ُكای  .6

 ؿا١ِٖب٥(

ثؾَ ثب ّٚي٦ ٝؾبعجبٟ ام عليٌ ا٤١اؿ اكتجبعبت ُبٝ٘ ْٝبتجبت، پٌت  حل، ٌٝتٞل ٣ كضبيتااكتجبط ٝ .7

 اْٙتل١٣يِ، پيبِٝ، تٚي٢ی 

 كينی فٞٚيبتی  اىناك ثل١ب٦ٝ ّبك ثب ١لٛ .8

 بت ٣ ّبك ثب ١لٛ اىناك حجت، اكًبٗ ٣ پيٖيلی ْٝبتجبت ؿا١ِٖب٥ ٣ اًتبٟ تـ٣ي٠ ْٝبتج .9

آ٣كی، حجت ا٢ًبؿ ٣ اعالفبت كا٧جلؿی ٝلتجظ ث٦ ٍٚٞل٣ ّبكی ؽ٤ؿ ؿك ؿثيلؽب٦١ ٣ كام ؿاكی ٣  ٢ُبًبيی، رٞـ .10

 عيؼ اًلاك ؿثيلؽب٦١ 

 ٧ٞب٢٧ٖی ؿك ّٚي٦ ا٤ٝك ؿثيلؽب٦١ ثب كييي ؿثيلؽب٦١  .11

 ٢بٟ ام ع٤ٔٗ ١تبيذ ّٚي٦ ٤ٔٝثبت ٤ُكا٧بی تٔٞيٜ ٕيل ٝلتجظ ث٦ ؿثيلؽب٦١،ايزبؿ ًيٌتٜ پيٖيلی ٣ اعٞي .12

 ٧بی ًبال٦١ ثل١ب٦ٝ فٞٚيبتی ٣اعـ٧بی ؿك٣ٟ ؿا١ِٖب٧ی  ١ب٦ٝ ثؾِی ٣ ٤ٝاىَت ٧بی ًالٝت ٝغ٤ك ثي٠ ١ب٦ٝ تيب٧ٜ

٧بی ع٤م٥ ٣ ت٨ٌيٜ اي٠ ٌٝت٢ـات ثي٠ ٝؾبعجبٟ  رٌتز٤ی ٝغبٙت ٣ ٢ٝبثـ ٝييـ ثلای ت٤ًق٦ ؿا١َ ٣ ٨ٝبكت .13

 ٝلتجظ 

 ای  ٧بی ٝغج٤فبتی ٣ كًب٦١ ِٝبكّت ؿك ٢ّيلا١ي .14

 ِٝبكّت ٝاحل ؿك ا١ـيِٖب٥ ًالٝت ٣ ٤ُكا٧بی تغت پ٤َُ  .15

 كا٧جلؿی: ة( ٣ؽبيو

ٝـيليت ىلاي٢ـ تـ٣ي٠، ِٝل٣فيت ثؾِيـٟ ٣ فٞٚيبتی ُـٟ ثل١ب٦ٝ ربٝـ ًالٝت اًتبٟ ٣ ثل١ب٦ٝ كا٧جلؿی  .1

 ٧بی ت٤ًق٦ پ٢ذ ًب٦ٙ  مٝبٟ ثب ثل١ب٦ٝ ؿا١ِٖب٥ ٧ٜ

ٚييٌ تْبٙيو ٢ٝـكد ؿك ا٢ًبؿ ثبالؿًتی ٣ اثالمی ؿك رـ٣ٗ فٞٚيبت ًبال٦١ ثل١ب٦ٝ ربٝـ ًالٝت اًتبٟ ٣ ثل١ب٦ٝ ت .2

 كا٧جلؿی ؿا١ِٖب٥ 

 كينی ًبال٦١ ؿثيلؽب٦١ ثب ِٝبكّت افضبی ؿثيلؽب٦١، ِٝب٣كي٠ ٣ افضبی ا١ـيِٖب٥ ًالٝت اًتبٟ ثل١ب٦ٝ .3

 ك٣يـاؿ٧بی ٝلتجظ٧بی ىلؿی ٣  ٝغبٙق٦ ثلای ك٣م آٝـًبمی ؿا١َ ٣ ٨ٝبكت .4

٧ب ؿك اي٠  عٚجی ٣ ا١زبٛ ىلاي٢ـ آٟ ؿك ٤ٝاكؿ َٝتضی  ٣ يب كا٢٧ٞبيی ّبك٢ُبًبٟ ًبيل ع٤م٥ تـ٣ي٠ ا٢ًبؿ عٞبيت .5

 مٝي٦٢ 
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٧بی ًالٝت ؿثيلؽب٦١ ؿك فل٦ٓ  آٝبؿٕی ثلای ت٤ري٦ ٣ رٚت عٞبيت  ٝـيلاٟ رـيـ ؿك مٝي٦٢ ١ََ ٣ ثل١ب٦ٝ .6

 اًتب١ی 

لؿٛ ٣ ٌّت اعٞي٢بٟ ام تقبٝ٘ ٝاحل ؽب٦١ ِٝبكّت ثب ًبيل ُلّت ىقبٗ ؿك رٌٚبت ؽب٦١ ِٝبكّت ٝ .7

 ٧بی تغت پ٤َُ  ثؾَ

 ٧بی َٝتضی  ٧بی ٝلتجظ ث٦ ك٣ٍ ٧ٞب٢٧ٖی، ١ؾبكت ٣ يب ا١زبٛ ّبكثٌت ١تبيذ پل٣ه٥ .8

 ٧ب ٣ ا٢ًبؿ ًيبًت   تقليو ُلط ؽـٝبت ٣ ثل٣ٟ ًپبكی ثلای اكمُيبثی ١تبيذ ارنای ّٚي٦ ثل١ب٦ٝ .9

 ثلای ع٘ ٌٝإ٦ٙ تِْي٘ رٌٚبت ؿك ُلايظ َٝتضی  .10

ای عجٌ ١ؾل كييي  ٧بی ثل١ب٦ٝ فٞٚيبتی ع٤م٥ تغت ٧ٞب٢٧ٖی ٣ اكاي٦ ٕناكٍ ؿ٣ك٥ پبيَ ٝـ٣ٟ پيِلىت پل٣ه٥ .11

 ؿثيلؽب٦١ 

 ٝـيليت ثل١ب٦ٝ آ٤ٝمُی ٣ ت٤ا٢ٞ١ـًبمی ٝؾبعجبٟ  .12

٧يإت  ،٧يإت كيي٦ٌ آٝبؿ٥ ًبمی ٤ٔٝثبت ثلای ٤ُكا٧بی ٝلتجظ ث٦ ع٤م٥ ّبكی ث٦ ٣يو٥ ّبكٕل٥٣ تؾٔٔی، .13

 ٕناكاٟ ًالٝت  ٣ كاثغبٟ ٍج٘ ام  اكًبٗ ثلای ت٤ٔيت   ب، ٤ُكای ؿا١ِٖب٥ ٣ رٚت ١ؾلات پيبٛا٢ٝ

 ٕناكاٟ ٣ ًبٝب٦١ ٝلتجظ ثب ٣ی پبيَ ٣ضقيت فْٞٚلؿ پيبٛ .14

 ى٤كی: ٣ؽبيو د( 

ثي٢ی ُـ٥ ؿك ثل١ب٦ٝ فٞٚيبتی ًبال٦١ ٣ ٝب٧ب٦١ ام عله ك٣ًبی ٤ُكا٧بی  ٧بی پيَ ام ر٦ٚٞ ٤ٝاكؿی ٦ّ ؽبكد ام ىقبٙيت

 .آيـ ٝلتجظ اكربؿ ُـ٥ ٣ يب ث٦ ٤ٓكت ميلٝتلٍج٦ پيَ ٝی

٧بی كا٧جلؿی ث٦ ُلط ؿاُت٠ ٕناكٍ  ٧بی ّبك٢ُبى اكُـ ؿثيلؽب٦١، ىقبٙيت ث٢ـی ىقبٙيت ثب ت٤ر٦ ث٦ ؿًت٦: 1تجٔل٥ 

 ْٝت٤ة ٝـ٣ٟ ٣ ٍبث٘ ؿىبؿ ؿك اكتَبی ُنٚی ّبك٢ُبى اكُـ ٣ ١ؾبٛ رجلاٟ ؽـٝبت ٙغبػ ؽ٤ا٧ـ ُـ.

فال٥٣ ثل ّبك٢ّبٟ حبثت افالٛ ُـ٥ ؿك ثبال ث٦ ٕل٥٣ ِٝب٣كاٟ)ٝغََبٟ ٣ افضبی ٧يإت « يلؽب٦١ؿث»اتْبی  :2تجٔل٥ 

٧بی ٝلتجظ ث٦ ًالٝت ٧ٖٞب١ی ام ر٦ٚٞ پنُْبٟ ارتٞبفی، اپيـٝي٤ٙ٤هيٌت، ٝتؾْٔ آٝبك،  فٚٞی ؿك ّٚي٦ كُت٦

٧بيی اًت ٣ ث٦ اْٝبٟٕقاكی ٣ تغٚي٘ ًيٌتٜ ٣...(  ٝتؾْٔ ٝـيليت  ؽـٝبت ث٨ـاُتی ؿكٝب١ی، ٝـيليت ٣ ًيبًت

٧بی ِٝب٣ك٥ ؿك ؿاؽ٘ يب عتی ؽبكد ام اًتبٟ ؿك ٧بی ٢ٝبًت ٣ اًتيبؿ٥ ام ؽلىيت٦ّ ثلای ثٌت٠ ٍلاكؿاؿ، پلؿاؽت

 ٤ُؿ. اؽتيبك آٟ ٕقاكؿ٥ ٝی
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 ٧يإت كيي٧٦ٌبی اكتجبعی ٝاحل ٤ٝكؿ تإييـ  ٝقيبك٧بی المٛ ثلای ّبك٢ُبًبٟ ٝق٤ّك كم٦ٝ٣ ٝلتجظ ٣ ٨ٝبكت :3تجٔل٥ 

 ، ٕقكا١ـٟ ؿ٣ك٥ آ٤ٝمُی  تقليو ُـ٥ ؿك ٝا٦ًٌ ٝٚی تغَيَبت ًالٝت ر٤٨ٞكی اًالٝی ايلاٟ.ؿا١ِٖب٥

ی ، ٤ُكای ؿا١ِٖب٥ ٣ ّبكٕل٥٣ تؾ٧ٔٔيإت كيي٦ٌٕقاكی ًالٝت ث٦ فض٤يت  كييي ؿثيلؽب٦١ ًيبًت :4تجٔل٥ 

 آيـ. ًالٝت ٣ ا٢ٝيت مقايی ؿك ٝی

ا١ـامی، رقة ١يل٣ ٣ آمبم ث٦ ّبك ٤ٝؽو اًت  ، كا٥پي ام تِْي٘« ؿثيلؽب٦١»هٌاتغ هالی هَرد ًیاس: -12هادُ 

عجٌ ثل١ب٦ٝ كا٧جلؿی ؽ٤ؿ ٧ل ًب٦ٙ پي ام تـ٣ي٠ ثل١ب٦ٝ فٞٚيبتی ٣ ت٤ٔيت آٟ ؿك ّبكٕل٥٣ تؾٔٔی ًالٝت ٣ ا٢ٝيت 

 ؿ٧ـ:  مقايی ٣ ٧يإت ا٢ٝبی ؿا١ِٖب٥ ٢ٝبثـ ٝبٙی ؽ٤ؿ كا ث٦ ٤ٝاكؿ ميل اؽتٔبّ ٝی

 َيي ٢ًـ ًيبًت ٤١ ا١قَبؿ ٍلاكؿاؿ ثب تـ٣ي٠ ٢٢ّـ٥ پي 

 ٝزليبٟ ٧بی آ٤ٝمُی ارلای ًيبًت ام  ٝغبٙج٦ كا٢٧ٞبی فٞٚيبتی ٣ ثٌت٦ 

 ًٟپبكی ثلؽی ام تغَيَبت  ثل٣ 

 ٧ب ثل ًالٝت٧بی ؿيٖل ثؾَ تغٚي٘ ًيبًت 

 ای ١ؾبٛ ًالٝت اًتب١ی  تغٚي٘ ٣ضقيت ؿ٣ك٥ 

 ٣ ...( ٤١يٌی كينی، ت٤ري٦، آ٤ٝمٍ، پبيَ، ٕناكٍ )ثل١ب٦ٝ ًبمی ؿك ّبك٢ُبًبٟ اكُـ ؽلىيت 

 يِ پل٣ه٥ ؿك ًبٗ(  ٕقاكی ا٤ٙ٣يت ؿاك١ـ ٧بيی  ٦ّ ام ١ؾل ًيبًتی ٤ٝض٤ؿ تـ٣ي٠ ٕناكٍ ًبال٦١( 

 كًب١ی ث٦ ٝؾبعجبٟ ٣ تجبؿٗ تزلي٦ )ا١تِبك ١ِلي٦، اؿاك٥ ّلؿٟ ًبيت( اعالؿ 

 ا١تِبك ٌٝت٢ـات 
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 «اىهذیزیت جلسات كارگزٍُ تخصصی سالهت ٍ اهٌیت غذایی است ًاهِ ضیَُ( 2

ٍب٤١ٟ ثل١ب٦ٝ پ٢زٜ ت٤ًق٦ ٤ِّك ث٦  ١178ب٦ٝ ارلايی ٝبؿ٥  ٝغبثٌ ت٤ٔيت ١ب٦ٝ ٧يإت ٣ميلاٟ ؿك ؽ٤ّٔ آيي٠هقذهِ:

ّبكٕل٥٣ ًالٝت ٣ ا٢ٝيت مقايی اًتبٟ ٦ّ ام ر٦ٚٞ ٣ؽيي٦ ارلايی  ٤ٝ6/7/1390كػ  47221/ت134880ُٞبك٥ 

١بٝيـ٥ « ّبكٕل٥٣»٥ ؿاكؿ )٦ّ  ام اي٠ پي ٤ٞ١ؿٟ ٤ٔٝثبت ٤ُكای فبٙی ًالٝت ٣ ا٢ٝيت مقايی ٤ِّك، كا ثل ف٨ـ

١بٝيـ٥ « ؿثيلؽب٦١»ٕقاكی ًالٝت )٦ّ ؿك اي٠ آيي٠ ١ب٦ٝ،  ًبم ؽ٤ؿ، ؿثيلؽب٦١ ًيبًت ٤ُؿ( ٧ٞلا٥ ثبم٣ی تٔٞيٜ ٝی

٧بی ثؾَ ًالٝت اًتبٟ، ١ؾبكت ثل ارلا ٣ اكمُيبثی ١تبيذ ثلآٝـ٥ ام  ٤ُؿ( پي ام ثلكًی، ت٤ٔيت ٣ اثالك ًيبًت ٝی

 ٨ـ٥ ؿاك١ـ. آ٨١ب كا ثل ف

٧بی اثالمی ٣ ضٞب١ت ارلای آ٨١ب، اتْب ث٦ تغٚي٘ ٝـاكُ ٣ ٤ُا٧ـ ٝت٠َ ٣  ث٦ ٢ٝؾ٤ك حجبت ٣ تغْيٜ ًيبًت -1هادُ 

ّبىی ؿك ؽ٤ّٔ ٧ل ٤ٝض٤ؿ اٙناٝی اًت. ث٦ ٧ٞي٠ ر٨ت ؿك ت٨ي٦ پيَ ٤١يي ٢ًـ ًيبًت ؿًت٤ك ّبك ميل ٝـ١ؾل 

 ٕيلؿ: ٍلاك ٝی

 ٕيلؿ. بت ّبكٕل٥٣ ٤ٝكؿ تإييـ ٍلاك ٝیؿاك ؿك يْی ام رٌٚ ٤ٝض٤ؿ ا٤ٙ٣يت (اٙو

 ٤ُؿ. ٤١يي ٢ًـ ًيبًت ثب ١ؾبكت ؿثيلؽب٦١ ٣ ِٝبكّت في٢يقبٟ آٚی تـ٣ي٠ ٝی پيَ (ة

 ٕلؿؿ.  ٢ًـ ًيبًت ثلاثل صبكص٤ة ٣ ىلٝت ٤ٔٝة ّبكٕل٥٣ ت٨ي٦ ٣ تـ٣ي٠ ٝی (د

 ٤ُؿ. ٌٝت٢ـات، ٝـاكُ ٣ ٤ُا٧ـ ٢ًـ ًيبًت ٣ ث٢ـ٧بی آٟ ضٞي٦ٞ ٝی (ؿ

 ٕيلی ٣ اكاي٦ ٕناكٍ ام ارلای ّبٝ٘ ٧ل ث٢ـ اًت.  ؽب٦١ ٌٝئ٣٤ٗ پیؿثيل :1تجٔل٥ 

ؿثيلؽب٦١ ٝزبم اًت ؿك تـ٣ي٠، ١َـ ٣ ت٢َيظ پيَ ٤١يي ٢ًـ ًيبًت، ام اُؾبّ ٝغٚـ ٝغٚی، ٝٚی ٣  :2تجٔل٥ 

 اٙٞٚٚی ث٨ل٥ ٕيلؿ. ثي٠

 ٕلؿؿ: ث٢ـی ميل ٝلافبت ٝی ث٦ ٢ٝؾ٤ك ارلای ٝلاع٘ يبؿ ُـ٥ ؿك ٝبؿ٥ يِ، مٝبٟ -2هادُ 

 ثلكًی ضل٣كت ٣ ا٤ٙ٣يت ٤ٝض٤ؿ ٣ ٍج٤ٗ يب كؿ آٟ ٣ اثالك ث٦ ؿًتٖب٥ يب ٣اعـ فيلثظاٙو( 

 پب١نؿ٥ ك٣م -ى٤كيتی ؿ٣ 

 يِ ٝب٥   -يِ ى٤كيتی 
 ؿ٣ ٝب٥ -تـ٣ي٠ پيَ ٤١يي ا٣ٙي٦ ٢ًـ ًيبًت ثب اتؾبف ١ؾلات في٢يقبٟة( 

 يِ ٝب٥  -ثلكًی ؿك ؿثيلؽب٦١ ٣ ٍلاك ٕلىت٠ ؿك ؿًت٤ك ّبك ّبكٕل٥٣د( 
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٧ب ٣ ٨١بؿ٧بی اًتبٟ ؿك صبكص٤ة  پي٨٢ِبؿ ؿًت٤ك ّبك ام ٤ًی ٧ل يِ ام افضبی ؿايٞی، ٤ٍٝت ٣ يب ؿًتٖب٥ :٥3 تجٔل

 ٕلؿؿ. ٤ٔٝة ّبكٕل٥٣ تـ٣ي٠؛ ٣ ام عليٌ اْٙتل١٣يْی ث٦ ؿثيلؽب٦١ اكًبٗ ٝی

يب  ١ؾلات ٣ پي٨٢ِبؿات افضب ٣ ِٝب٣كاٟ ؿك ؽ٤ّٔ ؿًت٤كّبك٧بی پي٨٢ِبؿی ث٦ ٤ٓكت اْٙتل١٣يِ ٣: 4تجٔل٥ 

 ٤ُؿ. ای ت٤ًظ ؿثيلؽب٦١ ؿكيبىت ٝی ْٝبتج٦

رٌٚبت ّبكٕل٥٣ عـاٍ٘ يِ ثبك ؿك ٧ل ىٔ٘ ٣ ث٦ ٢ٝؾ٤ك ِٝبكّت ٦ٞ٧ افضب ؿك اكاي٦ ١ؾلات ٣ ّيبيت  -3هادُ 

 ٤ُؿ.   ٝقاّلات ث٦ ٝـت ٦ً ًبفت ثلٕناك ٝی

ايٞی يب ٝـف٤ ّبكٕل٥٣ ٧يت٦ پيَ ام مٝبٟ تِْي٘ ر٦ٌٚ ث٦ ؿىتل ّبك افضبی ؿ ٧2بی ؿف٤ت عـاٍ٘ ١ب٦ٝ :5تجٔل٥ 

 ؽ٤ا٧ـ كًيـ.

ؿًت٤كرٌٚبت ٣ ٌٝت٢ـات ٝلث٤ع٦ ؿك صبكص٤ة پي٤ًت ؿك ٍبٙت پ٦ُ٤ ؿًت٤كّبك٧بی پي٨٢ِبؿی ت٤ًظ  :6تجٔل٥ 

 ٤ُؿ. ؿثيلؽب٦١ ت٨ي٦ ٣ ثب اٝضبی ؿثيل ّبكٕل٥٣ اكًبٗ ٝی

 ًبفت ثبُـ. 48ؿك ؿف٤ت ث٦ رٌٚبت ى٤ً اٙقبؿ٥ مٝبٟ يبؿُـ٥ ١جبيـ ّٞتل ام  :7تجٔل٥ 

 كًـ.  ٝت٠ ّٚي٦ ٤ٓكتزٌٚبت ؿك ٧ٞبٟ ر٦ٌٚ آٝبؿ٥ ُـ٥ ٣ ث٦ اٝضبی ّٚي٦ افضبی عبضل ٝی -4ادُ ه

 يبثـ. رٌٚبت ّبكٕل٥٣ ثب عض٤ك ؿ٤ً٣ٛ افضبی ؿايٞی كًٞيت ٝی -5هادُ 

 تٔٞيٞبت ّبكٕل٥٣ ثب ١ٔو ث٦ فال٥٣ يِ اٝضبی عبضلي٠ ٝقتجل اًت. -6هادُ 

ٕناكاٟ  ت اْٙتل١٣يِ ٣ ت٤ًظ ؿثيلؽب٦١ ٣ ام عليٌ اكتجبط ثب پيبٛپيٖيلی ارلای ٤ٔٝثبت ّبكٕل٥٣ ث٤ٔك :8تجٔل٥ 

 ٕيلؿ. ًالٝت ٤ٓكت ٝی

عض٤ك ّٚی افضب ؿك رٌٚبت اٙناٝی اًت ٣ فـٛ عض٤ك ثب ٧ٞب٢٧ٖی كييي ّبكٕل٥٣  ٣ ث٦ ٤ٓكت  -7هادُ 

 ٤ُؿ. ْٝت٤ة ثب ك٤١٣ُت ث٦ ؿثيل ّبكٕل٥٣ ا١زبٛ ٝی

ض٤ مبيت، افٜ ام ٤ٝر٦ ٣ ميل٤ٝر٦( ٝقق٣ك ؽ٤ا٧ـ ث٤ؿ ٣ تق٨ـ ث٦ ّبكٕل٥٣ ام پقيلٍ ١ٞبي٢ـ٥ )ث٦ ربی ف:9تجٔل٥ 

 ارلای ٧ل ٦١٤ٕ تٔٞيٜ اتؾبف ُـ٥ ام ٤ًی افضب اٙناٝی اًت. 

ث٦ ٢ٝؾ٤ك تلميت افضب ثلای عض٤ك ٢ٝؾٜ ٣ ثب آٝبؿٕی ّبٝ٘ فٚٞی ٣ ارلايی ؿك رٌٚبت، ام ايِبٟ ثلاثل  -8هادُ 

 ٤ِ٢ٝك اؽالٍی تَـيل ؽ٤ا٧ـ ُـ.
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 گذاري سالهت استاى  تدتیزخاًِ سیاس

 قالة پیطٌْاد دستَر جلسِ كارگزٍُ سالهت ٍ اهٌیت غذایی استاى

 ف٤٢اٟ پي٨٢ِبؿ: ّـ پي٨٢ِبؿ:

 پي٨٢ِبؿ ؿ٢٧ـ٥: )١بٛ ًبمٝبٟ يب ٣اعـ( تبكيؼ پي٨٢ِبؿ:

 ٝت٠ ٤ٔٝث٦ پي٨٢ِبؿی (1

 (٦ّٞٚ 50ؿالي٘ ت٤ري٨ی )عـاّخل  (2

 

 آ٘ ٌٝت٢ـ ٧ٜ پي٤ًت ٤ُؿ(  ،ات پِتيجبٟ ؿك اي٠ ٌٍٞتٌٝت٢ـات پِتيجبٟ )ض٠ٞ ى٨لًت ّلؿٟ ف٢ب٣ي٠ ٌٝت٢ـ (3

ث٦ ُْ٘ ميل ت٤ٔيت ُـ   Oت٤ٔيت ١ِـ Oت٤ٔيت ُـ       O:ٕيلی ١تيز٦ ٣ پی (4

....................................................................................................................... 

 اٝضبی پي٨٢ِبؿ ؿ٢٧ـ٥

 ؿثيلؽب٦١ كيييّبكٕل٥٣                 اٝضبی ؿثيل ّبكٕل٥٣                  اٝضبی  كييياٝضبی 

 
 گذاري سالهت استاى  دتیزخاًِ سیاست

 فزم تٌظین صَرتجلسِ كارگزٍُ سالهت ٍ اهٌیت غذایی استاى

 ُٞبك٥ ر٦ٌٚ: تبكيؼ ر٦ٌٚ:

 عبضلي٠:

 :مبيجي٠ ٤ٝر٦

 :مبيجي٠ ميل٤ٝر٦

 ٝقاّلات ٣ پي٨٢ِبؿت آٚی ،ٝت٠ ٝجبعج

 

٨ٝٚت ا٣ٙي٠ ٕناكٍ 

 پيِلىت ٤ٔٝث٦ 

 ّـ ٤ٔٝث٦ ٝت٠ ٤ٔٝثبت ٣ ُي٥٤ پبيَ ٌٝا٣ٗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 ّبكٕل٥٣ اٝضبی افضبی

 

 ؿثيلؽب٦١ يييكاٝضبی                    يل ّبكٕل٥٣               ّبكٕل٥٣                                                  اٝضبی ؿث كييياٝضبی 
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 تذٍیي ٍ استقزار تزًاهِ جاهغ سالهت استاى  ًاهِ ضیَُ (3

 ١4ب٦ٝ ٝـيليت ٣ ت٤ًق٦ ًالٝت ٦ٞ٧ رب١ج٦ اًتبٟ ؿك اي٠ ؿًت٤كفٞ٘ ث٦ ٢ٝؾ٤ك ت٨ٌي٘ ارلای ث٢ـ ؿ٣ ٝبؿ٥ ٦ً ام ١ؾبٛ

 تجٔل٥ ت٢ؾيٜ ُـ٥ اًت. 6ٝبؿ٥ ٣ 

ت اًتبٟ ٢ًـی كا٧جلؿی ؿك ٧ل ص٨بك ثقـ  رٌٞی ثل١ب٦ٝ ربٝـ ًالٝ تؼزیف تزًاهِ جاهغ سالهت استاى: -1هادُ 

ك٣ا١ی ارتٞبفی ٣ ٝق٤٢ی اًت ٦ّ ثب ٝغ٤كيت ّبكٕل٥٣ تؾٔٔی ًالٝت ٣ ا٢ٝيت مقايی اًتبٟ ٣ ِٝبكّت 

٧ب ٣ ٨١بؿ٧بی ِٝبكّت ٝلؿٝی ؿك ؿ٣ك٥ مٝب١ی پ٢ذ ًب٦ٙ )ٝغبثٌ ثب ُل٣ؿ ٣ پبيبٟ ٧ل ثل١ب٦ٝ ت٤ًق٦ پ٢ذ ًب٦ٙ  ؿًتٖب٥

تغٚي٘ ٣ضقيت ًالٝت ٣ ١ؾبٛ ٝلتجظ ث٦ آٟ، ؿ٣ك١ٞب ٣ ا٧ـاه كا٧جلؿی پ٢ذ ًب٦ٙ،  ٤ِّك( تـ٣ي٠ ُـ٥ ٣ عب٣ی

كينی ٣ ت٤ًق٦  ٝـاؽالت، اٙناٝبت اكتَبی ًالٝت  ٣ تْبٙيو ِٝبكّت ٢٢ّـٕبٟ اًت ٦ّ ث٦ ت٤ٔيت ٤ُكای ثل١ب٦ٝ

 اًتبٟ كًيـ٥ ثبُـ.

 ٤ُؿ: ثلای تـ٣ي٠ اي٠ ثل١ب٦ٝ ٝلاع٘ آٚی ميل عی ٝی فزایٌذ اصلی: -2هادُ 

ًب٦ٙ ت٤ًق٦ ٤ِّكی، اكمُيبثی ثل١ب٦ٝ ربٝـ ًالٝت ٍجٚی اًتبٟ ا١زبٛ ُـ٥ ٣  5يِ ًبٗ ٝب١ـ٥ ث٦ پبيبٟ ثل١ب٦ٝ  اٙو(

ٕناكٍ آٟ ث٦ ٧ٞلا٥ رـ٣ٗ ٕب١ت تـ٣ي٠ ثل١ب٦ٝ رـيـ  ؿك ّبكٕل٥٣ تؾٔٔی ًالٝت ٣ ا٢ٝيت مقايی ٝغلط ٣ 

 ٤ُؿ. ت٤ٔيت ٝی

 ٢ّـ: ٝیًالٝت اًتبٟ تقيي٠ ُـ٥ ٣ ث٦ ُلط ميل اٍـاٛ ٕقاكی  تيٜ پل٣ه٥ ای ثب ٝغ٤كيت ؿثيلؽب٦١ ًيبًت ة(

 ٧بی پ٢ذ ًب٦ٙ ت٤ًق٦ ٤ِّك، ٦َِ١ ربٝـ  ثب ٝل٣كّٚي٦ ا٢ًبؿ ثبالؿًتی ًالٝت امر٦ٚٞ تْبٙيو ٍب١٤١ی ثل١ب٦ٝ

٧بی ت٤ًق٦ ای اًتبٟ ٣ ًبيل ٤ٝاكؿ تْبٙيو اًتب١ی اعٔبء ُـ٥  فٚٞی ًالٝت، ٦َِ١ تغ٤ٗ ١ؾبٛ ًالٝت،ثل١ب٦ٝ

 ٤ُؿ. ی٣ ٕناكٍ تـ٣ي٠ ٝ

 ْ٧بی احل ٣ پيبٝـ(، ٣ضقيت  ٕناكٍ تغٚي٘ ٣ضقيت ًالٝت ٣ ف٤اٝ٘ ارتٞبفی ٝاحل ثل آٟ )ؿك ًغظ ُبؽ

 ٤ُؿ. ١ؾبٛ ًالٝت ٣ ًالٝت ٧ٖٞب١ی ؿك ٝغـ٣ؿ٥ اًتب١ی تـ٣ي٠ ٝی

  ٕناكٍ ر٨ت ٕيلی ٧بی پ٢ذ ًبٗ آي٢ـ٥ ؿك ص٨بك ث٢ـ ُبٝ٘ ؿ٣ك١ٞب، ا٧ـاه كا٧جلؿی، ٝـاؽالت  ٣ اٙناٝبت

 .٤ُؿ تـ٣ي٠ ٝی

 ،٧ب ٝلؿٝی ث٦  ٧بی ًتبؿی اًتبٟ ٣ ٝيب١زی ؿًتٖب٥ ٕناكٍ اًتَلاك ُبٝ٘ تْبٙيو ؿا١ِٖب٥ ف٤ٚٛ پنُْی

 ٤ُؿ. ث٢ـی ارلا، ُي٥٤ تبٝي٠ ٝبٙی، پبيَ ٣ اكمُيبثی تـ٣ي٠ ٝی ٧بی اًتبٟ، مٝبٟ تيْيِ ٨ُلًتبٟ

٣كی ث٤ؿ٥ ب١ـاكی ضل٧بی ص٨بكٕب٦١ ى٤ً ِٝبكّت ٧يت ّبكٕل٥٣ تؾٔٔی اًت ؿك تـ٣ي٠ ّٚي٦ ٕناكٍ :1-2تجٔل٥ 

 ٤ُؿ. ٧بی تؾٔٔی  ٤ِٝكتی ؿيٖل ت٤ٓي٦ ٝی ٣ عٌت ضل٣كت تِْي٘ ٕل٥٣
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ٕناكٍ ثل١ب٦ٝ ربٝـ ًالٝت اًتبٟ پي ام ثلكًی ٣ تإييـ ّبكٕل٥٣ تؾٔٔی ًالٝت ٣ ا٢ٝيت مقايی اًتبٟ، ؿك  (د

 ٕلؿؿ. كينی ٣ ت٤ًق٦ اًتبٟ ٣ عٌت ٤ٝكؿ ؿك ٤ُكای اؿاكی اًتبٟ ت٤ٔيت ٣ اثالك ٝی ٤ُكای ثل١ب٦ٝ

كينی ٣ ت٤ًق٦ اًتبٟ ث٦ ١غ٤  ؽال٦ٓ ثل١ب٦ٝ ربٝـ ًالٝت اًتبٟ پي ام ت٤ٔيت ٣ تإييـ ٤ُكای ثل١ب٦ٝ :2-2تجٔل٥ 

ای ام آٟ ث٦ ٣ماكت ث٨ـاُت  ٧بی اًتبٟ ٍلاك ٕلىت٦ ٣ ١ٌؾ٦ ٢٢ّـٕبٟ ٣ كًب٦١ َتضی ثبيـ ؿك اؽتيبك ّٚي٦ ِٝبكّتٝ

 ؿكٝبٟ ٣ آ٤ٝمٍ پنُْی اكًبٗ ٤ُؿ.

٧ب ٣ تْبٙيو ٝلث٤ط ث٦ ثقـ ًالٝت ارتٞبفی ٣ ًالٝت ٝق٤٢ی ث٦ تلتيت ثبيـ ث٦ ت٤ٔيت ّبكٕل٥٣  ثل١ب٦ٝ :3-2تجٔل٥ 

٧بی ًالٝت ارتٞبفی اًتبٟ ثب  ا٤ٝك ارتٞبفی، ىل٢٧ٖی ٣ ؽب٤١اؿ٥ ٣ ٤ُكای ًالٝت ٝق٤٢ی ثلًـ، اًتَلاك ثل١ب٦ٝ

ت ٝق٤٢ی اًتبٟ  ثب ٧ْٞبكی ًبمٝبٟ ٝغ٤كيت اؿاك٥ ّ٘ ث٨نيٌتی اًتبٟ ٣ ؿىتلا٤ٝك ارتٞبفی اًتب١ـاكی ٣ ثل١ب٦ٝ ًالٝ

تجٚينبت اًالٝی ٣ ثب ِٝبكّت ٣ ٧ْٞبكی ١نؿيِ ؿثيلؽب٦١ ٣ ّبكٕل٥٣ تؾٔٔی ًالٝت ٣ ا٢ٝيت مقايی اًتبٟ  

 ؽ٤ا٧ـ ث٤ؿ.

٧بی  ١ب٦ٝ ٧ب ٣ ٝيب١زی ٧بی ِٝبكّت ٝلؿٝی اًتبٟ ؿك ٍبٙت تيب٧ٜ تْبٙيو ًبال٦١ ؿًتٖب٥ ضیَُ استقزار: -3هادُ 

ثيِتل ُبٝ٘ اًتب١ـاكی، ؿًتٖب٥ ٝزلی ٣ ؿا١ِٖب٥ ف٤ٚٛ پنُْی ؿك َُ ٝب٦٧ ؿ٣ٛ ٧ل ًبٗ  ٧ْٞبكی ٦ً رب١ج٦ يب

ث٤ؿر٦ ؿًتٖب٥،كييي ؿًتٖب٥ ٣ ٌٝا٣ٗ  ٧ب ١ب٦ٝ ٤ُؿ، ؿك ت٢ؾيٜ ٧ل يِ ام تيب٧ٜ )ثلای ًبٗ ثقـ( ت٢ؾيٜ ٣ ٝجبؿ٦ٙ ٝی

٥ ؿك آٟ ُيبه ُـ٥ ثبُـ. ٕناك ًالٝت ؿًتٖب٥ ثبيـ ِٝبكّت ؿاُت٦ ٣ ُي٥٤ تبٝي٠ ٝبٙی ٣ پبًؾ٤ٖيی ؿًتٖب پيبٛ

١ب٦ٝ، فٞٚيبت ث٢ـ ٝلث٤ع٦ كا ام عليٌ اثالك كييي ؿًتٖب٥ ث٦ ٤ٓكت ُلط ٣ؽيي٦  ٝزلی ٧ل يِ ام ث٢ـ٧بی تيب٧ٜ

ٕقاكی ًالٝت( ت٢ؾيٜ  ًبمٝب١ی ا١زبٛ ؿاؿ٥ ٣ ؿك ٤ٓكت ٙن٣ٛ ؿك ٍبٙت پل٣ه٥ )ٝغبثٌ ىلٝت افالٝی ؿثيلؽب٦١ ًيبًت

ر٢ج٦ ٤ِٝكتی ؿاكؿ( آٟ كا ارلا ٕقاكی ًالٝت اًتبٟ )٦ّ  يلؽب٦١ ًيبًتّلؿ٥ ٣ پي ام ؿكيبىت ١ؾلات ؿا٣كی ؿث

٧بی ًبال٦١ ٣ ١ؾبكت ثل ك١٣ـ فٞٚيبتی ُـٟ آٟ ؿك  ١ب٦ٝ ُبٝ٘ ف٤٢اٟ اٍـاٝبت ٣ پل٣ه٥ ٤١يي تيب٧ٜ ٢ّـ. تـ٣ي٠ پيَ ٝی

٧ب   يِ ام پل٣ه٥ًالٝت اًت، عٌت ٤ٝكؿ ٣ ٢ٝغجٌ ثب ٤ٍا١ي٠ ؿًتٖب٥ ٝلث٤ع٦  ثلای ٧ل  ٕناك پيبٛؿًتٖب٥ ثل ف٨ـ٥ 

 ٤ُؿ. ١بؽل فٚٞی ٣ ى٢ی تقيي٠ ٝی
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)ؿثيلؽب٦١ ّبكٕل٥٣  ٕقاكی ًالٝت اًتبٟ ؿثيلؽب٦١ ًيبًت ساسي ٍ تطَیق:ضیَُ پایص، هستٌذ -4هادُ 

٧ب كا ث٦ ع٤ك ىٔٚی ت٨ي٦ ٣  ١ب٦ٝ تؾٔٔی ًالٝت ٣ ا٢ٝيت مقايی اًتبٟ( ٤ٝؽو اًت ٕناكٍ پيِلىت ٧ل يِ ام تيب٧ٜ

اٟ ًالٝت )ّٞيت٦ پبيَ(  ث٦ ّبكٕل٥٣ تؾٔٔی اكاي٦ ؿ٧ـ، ٧ٞض٢ي٠ ت٤َيٜ ٕناك پيبٛؿك ّٞيت٦ پي ام علط ٤ٝض٤ؿ 

١ب٦ٝ ت٤ًظ كييي ؿًتٖب٥ كا افالٛ ٤ٞ١ؿ٥ ٣ ١تبيذ عبٓ٘ ام ارلايی ُـٟ  اكاي٦ ٕناكٍ ًبال٦١ ام ١تبيذ ارلای تيب٧ٜ

 ٧ب كا ث٦ ع٤ك ًبال٦١ ٌٝت٢ـًبمی ٢ّـ. ١ب٦ٝ ّٚي٦ تيب٧ٜ

٧بی  ٧ب ٣ ىلٝب١ـاكی ٧ب ث٦ ف٤٢اٟ يْی ام ٝقيبك٧بی آٚی ؿك ت٤ِيٌ ؿًتٖب٥ ١ب٦ٝ ُـٟ تيب٧ٜ ٝيناٟ پيِلىت ارلايی

٤ٝىٌ ت٤ًظ ٤ُكای اؿاكی اًتبٟ ٝغ٤ٌة ُـ٥ ٣ المٛ اًت ًبال٦١ ؿك ٧يت٦ ًالٝت اىلاؿ ٝاحل ؿك اًتَلاك 

 ٧ب ٝقلىی ٣ ت٤ِيٌ ٕلؿ١ـ. ١ب٦ٝ تيب٧ٜ

٦ ٤ٝؽو اًت ّٚي٦ اٙناٝبت المٛ ثلای اًتَلاك ثل١ب٦ٝ اكتَبی ؿثيلؽب١ ١ب٦ٝ ١ؾبٛؿك ًبٗ ا٣ٗ ارلای  :1-4تجٔل٥ 

 اٟ ًالٝت ٣ ؽب٦١ ِٝبكّت ٝلؿٛ كا كا٥ ا١ـامی ١ٞبيـ.ٕناك پيبٛو٥ ٤ُكای  ًالٝت اًتبٟ ث٦ ٣ي

٧ب ؿك اكتجبط ثب اي٠ ؿًت٤كفٞ٘ ثل  ٕقاكی ًالٝت اًتبٟ ٌٝا٣ٙيت ت٤ا٢ٞ١ـًبمی ؿثيلؽب٦١ ٧بی ًيبًت :2-4تجٔل٥ 

ٕقاكی ٣ماكت ث٨ـاُت، ؿكٝبٟ ٣ آ٤ٝمٍ  )٤ُكای ًيبًت ٤كای فبٙی ًالٝت ٣ ا٢ٝيت مقايیف٨ـ٥ ؿثيلؽب٦١ ُ

 ٦ًٌ ٝٚی تغَيَبت ًالٝت ر٤٨ٞكی اًالٝی ايلاٟ اًت.اپنُْی(  ٣ ٝ

 ّٞيت٦ كا٧جلی ٤ُؿ ٝیث٦ ٢ٝؾ٤ك ًلفت ثؾِيـٟ ث٦ فٞٚيبتی ُـٟ ثل١ب٦ٝ ربٝـ ًالٝت اًتبٟ ت٤ٓي٦  :3-4تجٔل٥ 

٣ ٤ًي٦ اًتب١ـاكی ٣ ؿا١ِٖب٥ ف٤ٚٛ پنُْی ٣ اعْبٛ اًتب١ـاك  ث٦ ٝـت ص٨بك ًبٗ ث٦ ُلط ثل١ب٦ٝ ربٝـ ثب ِٝبكّت ؿ

 ميل تِْي٘ ٕلؿؿ:

كينی اًتب١ـاكی، ٝـيلّ٘ ث٤ؿر٦ اًتب١ـاكی، كييي ؿا١ِٖب٥ ف٤ٚٛ پنُْی، كييي ؽب٦١ ِٝبكّت ٝلؿٛ  ٝقب٣ٟ ثل١ب٦ٝ 

ٕقاكی ًالٝت اًتبٟ، ٌٝا٣ٗ ك٣اثظ  ؿك ًالٝت اًتبٟ، كييي ٝلّن ث٨ـاُت اًتبٟ، ٌٝا٣ٗ ؿثيلؽب٦١ ًيبًت

 ٧ب )ؿك ٤ٓكت ٙن٣ٛ(. عٌبثبٟ ؿًتٖب٥ ف٤ٞٝی اًتب١ـاكی، ١ٞبي٢ـ٥ فی
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ٕقاكی ًالٝت اًتبٟ ؿثيلؽب٦١ اي٠ ّٞيت٦ ٝغ٤ٌة ُـ٥ ٦ّ ث٦ ع٤ك ىٔٚی ثلای پيٖيلی ٤ٝاكؿ ميل  ؿثيلؽب٦١ ًيبًت

 ر٦ٌٚ  تِْي٘ ٝی ؿ٧ـ:

٦ ثل١ب٦ٝ ربٝـ ًالٝت اًتبٟ، پيَ ثي٢ی ث٤ؿر٦ ٧بی ًالٝت ثلكًی  تـ٣ي٠ پيَ ٤١يي ر٨ت ٕيلی ٧بی ًبال١ .1

 ٝغ٤ك ٣ اكاي٦ آٟ ثلای ت٤ٔيت ؿك ّبكٕل٥٣ تؾٔٔی ًالٝت ٣ ا٢ٝيت مقايی 

اٟ  ٣ اتؾبف ٕناك پيب٧ٛبی ىٔٚی ؿثيلؽب٦١ ٣ ّٞيت٦  ثؾِی ام عليٌ ٝل٣ك ٕناكٍ ١ؾبكت ثل ك١٣ـ ٧ْٞبكی ثي٠ .2

 تٔٞيٜ

٧بی ّٞتل  ىقبٗ ؿك اٝل ًالٝت  ٣ افٞبٗ َٝلكات ثلای ؿًتٖب٥ ٧بی پي٨٢ِبؿ ى٨لًت ٣ ١غ٥٤ ت٤ِيٌ ؿًتٖب٥ .3

 ٧بی ًالٝت ٝغ٤ك  ىقبٗ، ثب اًتيبؿ٥ ام ؿًت٤كفٞ٘ ت٤ِيٌ اؿاكات ٣ ىلٝب١ـاكی

 ٕناكاٟ ٣ افضبی ّٞيت٦ پبيَ  ١ؾبكت ثل فْٞٚلؿ، اكتَبی ُنٚی ٣ ا١ٖينُی پيبٛ .4

 ٧بی ًالٝت ٝغ٤ك ؿك اًتبٟ  كًب١ی ٣ ت٤ًق٦ ثل١ب٦ٝ ثلكًی ٣ ت٤ٔيت اٍـاٝبت المٛ ثلای اعالؿ .5

 ٧بی ًالٝت ٝغ٤ك اًتبٟ  ٧بی عٞبيتی ٣ ٝبٙی ثلای ارلای پل٣ه٥ ٢ُبًبيی ٣ ىلا٧ٜ ًبؽت٠ ام ىلٓت .6

 ٧بی ّالٟ اًتبٟ  پل٣ه٥« پي٤ًت ًالٝت»١ؾبكت ثل ك١٣ـ اًتَلاك ؿًت٤كفٞ٘  .7

١يبم ٤ُكای ِٝبكّت ٝلؿٛ  ٤ٝكؿ« ٧ب ٣ ٢ٝبثـ المٛ ٧ب، ت٤ا١بيی ت٤ًق٦ ىقبٙيت»كينی، ١ؾبكت ٣ عٞبيت ام  ثل١ب٦ٝ .8

 ٣ ؿثيلؽب٦١ ِٝبكّت ٝلؿٛ ؿك ًالٝت 

 ثلكًی ٕناكٍ ّبك ًبال٦١ پيِلىت ثل١ب٦ٝ ربٝـ ًالٝت اًتبٟ ٣ اكاي٦ آٟ ث٦ ّبكٕل٥٣ تؾٔٔی  .9

٧ب ٣  ٕناكٍ ىٔٚی ّٞيت٦ كا٧جلی ؿك ّبكٕل٥٣ ًالٝت ٣ ا٢ٝيت مقايی ت٤ًظ كييي ؿا١ِٖب٥ اكاي٦ ُـ٥، عٞبيت

 ٤ُؿ. ٥ تؾٔٔی ؿكيبىت ٝی٤ٔٝثبت المٛ ام ّبكٕل٣
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تذٍیي ٍ استقزار تزًاهِ راّثزدي پٌج سالِ داًطگاُ ػلَم پشضكی ٍ خذهات  ًاهِ ضیَُ (4

 تْذاضتی درهاًی

ف٤ٚٛ پنُْی ٣ ؽـٝبت ث٨ـاُتی ؿكٝب١ی ]ام ؿا١ِٖب٥  ًبمی ٣ ٧ٞب٢٧ٖی ؿك ؿًتيبثی ث٦ ا٧ـاه  ث٦ ٢ٝؾ٤ك يْپبكص٦

بی آ٤ٝمُی، پو٧٣ِی ٣ اكاي٦ ؽـٝبت ؿًت٤كفٞ٘ تـ٣ي٠ ٣ اًتَلاك ثل١ب٦ٝ كا٧جلؿی پ٢ذ ٧ اي٠ ث٦ ثقـ ؿا١ِٖب٥[ ؿك ثؾَ

 ًب٦ٙ ؿا١ِٖب٥ ؿك ص٨بك ٝبؿ٥ ٣ ٧يت تجٔل٥ تـ٣ي٠ ُـ٥ اًت.

ثل١ب٦ٝ كا٧جلؿی  تؼزیف تزًاهِ راّثزدي داًطگاُ ػلَم پشضكی ٍ خذهات تْذاضتی درهاًی: -1هادُ 

٧يإت ١ب٦ٝ، ٢ًـی اًت ٦ّ تْبٙيو  ا٢ًبؿ ثبالؿًتی ٝلتجظ ثب ٝغ٤كيت تلي٠ ثل ا١ِٖب٥ ف٤ٚٛ پنُْی ث٦ ف٤٢اٟ آٚیؿ

ًب٦ٙ  5ؿا١ِٖب٥ ٣ ثب ِٝبكّت ٝـيلاٟ، افضبی ٧يإت فٚٞی، ّبك٢ُبًبٟ ٣ ّبك٢ّبٟ ؿا١ِٖب٥ ثلای يِ ؿ٣ك٥  كيي٦ٌ

١ِٖب٥ ٧بی ت٤ًق٦ پ٢ذ ًب٦ٙ ٤ِّك( تـ٣ي٠ ُـ٥ ٣ عب٣ی تغٚي٘ ٣ضقيت ؿا )٢ٝغجٌ ثب ُل٣ؿ ٣ پبيبٟ ٧ل يِ ام ثل١ب٦ٝ

ًب٦ٙ ؿك ٦ً ثؾَ آ٤ٝمٍ، پو٧٣َ ٣ ؽـٝبت )ث٨ـاُتی، ؿكٝب١ی ٣ مقا  5ف٤ٚٛ پنُْی، ؿ٣ك١ٞب، ا٧ـاه كا٧جلؿی 

ؿاك٣( ٣ اٙناٝبت آٟ ام ر٦ٚٞ ت٤ًق٦ ٝـيليت ٣ ٢ٝبثـ اًت ٦ّ ث٦ ت٤ٔيت ٧يإت ا٢ٝبی ؿا١ِٖب٥ كًيـ٥ اًت. ّٚي٦ 

ٜ ّبك ؿك٣ٟ ثؾِی ٢ًـ ٙغبػ ك ُـ٥ ٣ ؿك تٌَيتْبٙيو ٢ٝـكد  ؿك ا٢ًبؿ ثبالؿًتی ؿك مٝبٟ تـ٣ي٠ ثل١ب٦ٝ ٝل٣

٤ُؿ ؿك مٝبٟ تقـي٘ ثل١ب٦ٝ كا٧جلؿی ؿك پبيبٟ ٧ل  ٧بی ثبالؿًتی ٧ٜ ٦ّ ثقـ ام ت٤ٔيت ثل١ب٦ٝ اثالك ٝی ىقبٙيت ؛٤ُؿ ٝی

 كًـ تب ام اًتَلاك آٟ اعٞي٢بٟ عبٓ٘ ٤ُؿ. ٤ُؿ ٣ ث٦ تبييـ ٧يإت ا٢ٝبی ؿا١ِٖب٥ ٝی ًبٗ  ٙغبػ ٝی

 ٤ُؿ: ثلای تـ٣ي٠ اي٠ ثل١ب٦ٝ ٝلاع٘ آٚی ميل عی ٝی :فزایٌذ اصلی -2هادُ 

ؿك ا٣ٙي٠ ًبٗ ارلای ثل١ب٦ٝ ت٤ًق٦ پ٢ذ ًب٦ٙ ٤ِّكی ٣ ٝتقبٍت ت٤ٔيت ثل١ب٦ٝ ربٝـ ًالٝت اًتبٟ، اكمُيبثی  اٙو(

ثل١ب٦ٝ كا٧جلؿی ؿا١ِٖب٥ ؿك ؿ٣ك٥ ٍج٘ ا١زبٛ ُـ٥ ٣ رـ٣ٗ ٕب١ت تـ٣ي٠ ثل١ب٦ٝ رـيـ )ثلای عـاّخل َُ ٝب٥( ث٦ 

 كًـ. ؿا١ِٖب٥ ٝی ٧يإت كيي٦ٌت٤ٔيت 

ؿا١ِٖب٥ ٧ٜ  ٧يإت كيي٦ٌٕقاكی ًالٝت اًتبٟ )٦ّ ؿثيلؽب٦١  كين ثب ٝغ٤كيت ؿثيلؽب٦١ ًيبًت تيٜ ثل١ب٦ٝ (ة

 ٤ُؿ(  تقيي٠ ُـ٥ ٣ ث٦ ُلط ميل اٍـاٛ ٝی ٢ّـ: ٝغ٤ٌة ٝی

 ُ ـ٥ ٣ ّٚي٦ تْبٙيو ثل١ب٦ٝ ربٝـ ًالٝت اًتبٟ ث٦ ف٤٢اٟ ٢ًـ ثبالؿًتی ثلای ثل١ب٦ٝ كا٧جلؿی ؿا١ِٖب٥ ٝغ٤ٌة

ثبيٌت ؿك ثل١ب٦ٝ كا٧جلؿی ؿا١ِٖب٥ ٝٚغ٤ػ ٣ فٞٚيبتی ٤ُؿ،  ّبكٕل٥٣ تؾٔٔی ؿك اي٠ ثل١ب٦ٝ ٝی ٤ٔٝة

تْبٙيو ٍب١٤١ی ثل١ب٦ٝ پ٢زٜ ت٤ًق٦ ٤ِّك، ٦َِ١ ربٝـ فٚٞی فال٥٣ ثل اي٠ تْبٙيو ًبيل ا٢ًبؿ ٝٚی ام ر٦ٚٞ )
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٧بی ٝؾتٚو  ٧بی اثالمی ٝقب١٣ت ( ٣ ثل١ب٦ٝای اًتبٟ ٧بی ت٤ًق٦ غ٤ٗ ١ؾبٛ ًالٝت،ثل١ب٦ًٝالٝت، ٦َِ١ ت

 ثبيٌت ٝل٣ك ُـ٥ ٣ ؿك ثل١ب٦ٝ ٙغبػ ٤ُؿ. ٣ماكتی ٝی

 ٧ب( ؿك ٧ل ٦ً ثؾَ آ٤ٝمٍ،  ٕناكٍ تغٚي٘ ٣ضقيت ًبمٝب١ی ؿا١ِٖب٥ )١َبط ٤ٍت، ضقو، ت٨ـيـ٧ب ٣ ىلٓت

ی (، ؿ٣ك١ٞبعيؼ ٣ ٨ٖ١ـاكی يب ت٤ًق٦پو٧٣َ ٣ اكاي٦ ؽـٝبت، تلًيٜ ٤ٍٝقيت ًبمٝب١ی ؿا١ِٖب٥ )تـاىقی، 

 ٤ُؿ. ًبٗ، ا٧ـاه كا٧جلؿی ٣ كا٧جلؿ٧ب تـ٣ي٠ ٝی 5ؿا١ِٖب٥ ؿك اىٌ 

  ٧بی  ٧ب ٣ ع٤م٥ ًب٦ٙ ُبٝ٘ تْبٙيو ٧ل يِ ام ٝقب١٣ت 5ٕناكٍ ثل١ب٦ٝ فٞٚيبتی ؿا١ِٖب٥ ؿك رـ٣ٗ ٕب١ت

٥٤ ث٢ـی ارلا، ُي ٧بی اًتبٟ، مٝبٟ ث٨ـاُتی ؿكٝب١ی ث٦ تيْيِ ٨ُلًتب٧ٟبی  ًتبؿی ؿا١ِٖب٥ ٣ ٧ٞض٢ي٠ ُج٦ْ

 ٤ُؿ. ٝي٠ ٝبٙی ٣ پبيَ تـ٣ي٠ ٝیتإ

٧بی ٦ً ٕب٦١ ى٤ً ِٝبكّت ٝـيلاٟ اكُـ ٣ ٝيب١ی، ّبك٢ُبًبٟ ٣ ّبك٢ّبٟ ؿك  ؿك تـ٣ي٠ ّٚي٦ ٕناكٍ :1-2تجٔل٥ 

ّٞتلي٠ مٝبٟ ٣ ٝاحلتلي٠ ك٣ٍ ضل٣كی ث٤ؿ٥ ٣ المٛ اًت ٍج٘ ام ٨١بيی ّلؿٟ ثل١ب٦ٝ ام عليٌ َٝتضی ١ؾلات ّبك٢ّبٟ 

٣ ٧بی تؾٔٔی ٤ِٝكتی  ٤ُؿ ٧ٞض٢ي٠ عٌت ضل٣كت تِْي٘ ٕل٨٥٣ـاُت ؿكيبىت ؿا١ِٖب٥ تب ًغظ ؽب٦١ ث

 ٤ُؿ. ٧بی ٝلؿٝی ١ين ت٤ٓي٦ ٝی ٧ب ٣ ٕل٥٣ ؿكيبىت ١ؾلات ؿًتٖب٥

كيي٦ٌ ؿا١ِٖب٥  ؿك ٧يإت ا٢ٝبی ؿا١ِٖب٥ ت٤ٔيت ٣  ٧يإت ٕناكٍ ثل١ب٦ٝ كا٧جلؿی ؿا١ِٖب٥ پي ام ثلكًی ٣ تإييـ (د

 ٕلؿؿ. اثالك ٝی

ای ام آٟ ث٦  ثبيٌت ث٦ ١غ٤ َٝتضی ؿك اؽتيبك ّٚي٦ في٢يقبٟ ٍلاك ٕلىت٦ ٣ ١ٌؾ٦ ١ب٦ٝ ٝیٕناكٍ ثلؽال٦ٓ  :2-2تجٔل٥ 

 ٣ماكت ث٨ـاُت ؿكٝبٟ ٣ آ٤ٝمٍ پنُْی اكًبٗ ٤ُؿ.

 ٧ب، ؿك َُ ٝب٦٧ ؿ٣ٛ ٧ل ًبٗ )ثلای ًبٗ ثقـ( رٌٚبت رـإب٦١ ثب ٝقب١٣تضیَُ استقزار ٍ پایص:  -3هادُ 

١ب٦ٝ ًبٗ ٕقُت٦ ٣ ٝل٣ك  ُتی ؿكٝب١ی ثلٕناك ُـ٥ ٣ پي ام اكمُيبثی ٤ٝاىَت٧بی ث٨ـا ٧بی ًتبؿی ٣ ُج٦ْ ع٤م٥

٧بی ٧ْٞبكی ٦ً رب١ج٦ يب ثيِتل ثي٠ كييي ؿا١ِٖب٥،  ١ب٦ٝ ٤١يي ٤ٝاىَت ٧بی ارلا ُـ٥، پيَ ّبكثٌت ١تبيذ پل٣ه٥

ث٦ تإييـ  ٦ّ ثبيـ ٤ُؿ ٕقاكی ًالٝت  ت٢ؾيٜ ٣ ٝجبؿ٦ٙ ٝی ٝقب٣ٟ يب ٝـيل ٣اعـ، ٝـيل ث٤ؿر٦ ٣ كييي ؿثيلؽب٦١ ًيبًت

٧ب ثلآٝـ٧بی ىٔٚی ٝقب١٣ت يب ٣اعـ ٝلث٤ع٦ ثبيـ ِٝؾْ ثبُـ  ١ب٦ٝ كيي٦ٌ ؿا١ِٖب٥ ثلًـ. ؿك ٧ل يِ ام ٤ٝاىَت ت٧يإ

تب ٝج٢بی پبيَ ٍلاك ؿاؿ٥ ٤ُؿ، المٛ اًت ُي٥٤ تبٝي٠ ٝبٙی ٣ پبًؾ٤ٖيی ٣اعـ ؿك آٟ ُيبه ُـ٥ ثبُـ. ٝزلی ٧ل يِ 

ٝلث٤ع٦ كا ؿك ٤ٓكت ٙن٣ٛ ث٦ ٤ٓكت پل٣ه٥ )ٝغبثٌ ىلٝت افالٝی ؿثيلؽب٦١ ١ب٦ٝ، فٞٚيبت ث٢ـ  ام ث٢ـ٧بی تيب٧ٜ

ٕقاكی ًالٝت اًتبٟ )ؿك  ٕقاكی ًالٝت( ت٢ؾيٜ ّلؿ٥ ٣ پي ام ؿكيبىت ١ؾلات ؿا٣كی ؿثيلؽب٦١ ًيبًت ًيبًت
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اثالك  ( ٣ ا١قَبؿ ٍلاكؿاؿ يب٧HSRبی  ( ٣ ٤ُكای تغَيَبت ١ؾبٛ ًالٝت )ثلای پل٣ه٧HSR٥بی ارلايی ميل ٤ٝكؿ پل٣ه٥

 ٢ـ.ّ ارلا  آٟ كا فٞٚيبتی ٝی

٧بی آ٤ٝمُی، تغَيَبت ٣ ى٠ آ٣كی، ت٤ًق٦ ٢ٝبثـ ٣  ٧ب ٣ ا٧ـاه ٝقب١٣ت ا١ٌزبٛ ٣ ٧ٞب٢٧ٖی ثل١ب٦ٝ :1-3تجٔل٥ 

٧بی  ٧بی تـاكُ ؽـٝبت ًالٝت ُبٝ٘ ث٨ـاُت، ؿكٝبٟ، مقا ٣ ؿاك٣ ٣ ٧ٞض٢ي٠ ُج٦ْ ٝـيليت ؿا١ِٖب٥ ثب ٝقب١٣ت

 ٤ُؿ: ث٨ـاُتی  ؿك ؿ٣ ًغظ ا١زبٛ ٝی

 ای )كا٧جلؿی، فٞٚيبتی ًبال٦١( ًغ٤ط ثل١ب٦ٝ 

 ٜ٣ ٧يإت ا٢ٝبی ؿا١ِٖب٥(   ٧يإت كيي٦ٌٕيلی ) تٔٞي 

٧ب  ٧بی ٧ل يِ ام ؿا١ِْـ٥ ٧ب ٣ ٕل٥٣ ٧بی آ٤ٝمُی ٤ٝر٤ؿ، ٝلاّن تغَيَبتی ٣ ثيٞبكًتبٟ ١ب٦ٝ ٤ٝاىَت :2-3تجٔل٥ 

٦ ع٤ك ًبال٦١  ت٨ي٦ ُـ٥ ٣ پي٤ًت آ٣كی ٣ ؿكٝبٟ ث ٧بی آ٤ٝمُی، تغَيَبت ٣ ى٠ ث٦ تلتيت ت٤ًظ ٝقب١٣ت

٤ُؿ، ثب ٧ـه ٧ٞب٢٧ٖی ؿك ًغظ ؿا١ِٖب٥ ضل٣كی اًت ؿك ت٢ؾيٜ  ٧ب ٍلاك ؿاؿ٥ ٝی ٧بی اي٠ ٝقب١٣ت ١ب٦ٝ ٤ٝاىَت

 ٧بی ًتبؿی ؿك ٍبٙت ٧يب ت كيي٦ٌ ؿا١ِٖب٥ ١ََ اييب ٢٢ّـ. ٧ب ٣ ع٤م٥ ٧بی ٝق٤ّك ٦ٞ٧ ٝقب١٣ت ١ب٦ٝ تيب٧ٜ

٧بی  ٌٝا٣ٙيت پبيَ ٣ پبًؾ٤ٖيی ؿك ٤ٝكؿ پيِلىت ّٚي٦ پل٣ه٥َیق: ضیَُ پایص، هستٌذساسي ٍ تط -4هادُ 

١ب٦ٝ ؿك ٧ل ٣اعـ ثل ف٨ـ٥ ٝقب٣ٟ يب ٝـيل ٣اعـ ث٤ؿ٥ ٦ّ ام عليٌ ٝقلىی يِ ١يل كاثظ ت٤ا٢ٞ١ـ ث٦  ٢ٝتذ ام ٧ل ٤ٝاىَت

١بؽل فٚٞی ٣  ٧ب  ٤ُؿ، ٝغبثٌ ٤ٍافـ ٤ُكای تغَيَبت ١ؾبٛ ًالٝت ؿا١ِٖب٥ ثلای ٧ل يِ ام پل٣ه٥ ؿثيلؽب٦١ ت٨ٌي٘ ٝی

٤ُؿ، ١ؾبكت ثل ٧ل پل٣ه٥ ارلايی ميل اس اى آك  ت٤ًظ ١بؽل تقيي٠ ُـ٥ ام عله ؿثيلؽب٦١ ا١زبٛ  ى٢ی تقيي٠ ٝی

٧ب يب ٣اعـ٧ب ٝٞين  ٧بی ميل اس اى آك ؿك ٧ل يِ ام ٝقب١٣ت ت٤ا١ـ ثلای ّٚي٦ پل٣ه٥ ؿا١ِٖب٥ ٝی ٧يإت كيي٤ُ٦ٌؿ. ٝی

ث٢ـی  ة ١ٞبيـ. ٕناكٍ ١بؽلاٟ پي ام رٞـجظ ؿاُت٦ ثب٢ُـ تقيي٠ ٣ ٤ٔ٢ٝى٢ی ام ثي٠ افضبی ٧يإت فٚٞی ٦ّ كم٦ٝ٣ ٝلت

ٕلؿؿ. ؿك رٌٚبت پبيَ  ؿا١ِٖب٥ اكاي٦ ٝی ٧يإت كيي٧٦ٌبی پبيَ ىٔٚی اًت ٦ّ ؿك  ت٤ًظ ؿثيلؽب٦١ ٝلرـ ٕناكٍ

١ی ٧بی ث٨ـاُتی ؿكٝب ٧ب ٣ ُج٦ْظ ٧ل يِ ام ٝقب١٣ي٠، ٝـيلاٟ ٣اعـكيي٦ٌ اثتـا ٕناكٍ ٤ّتب٧ی ت٤ً ٧يإت ىٔٚی

١ب٦ٝ  ٤ُؿ.ٝيناٟ پيِلىت ارلايی ُـٟ ٤ٝاىَت ٧بی پيِلىت ثل١ب٦ٝ ثغج ٣ ثلای پيٖيلی ٌٝت٢ـ ٝی ُـ٥ ٣ صبَٙ اكاي٦

٧يإت ا٢ٝب  ٧ل ؿا١ِٖب٥ ثب تإييـ ٧يإت كيي٦ٌيْی ام ٝقيبك٧بی آٚی ؿك ت٤ِيٌ ٣اعـ٧ب اًت ٣ ُي٥٤ ت٤ِيٌ ت٤ًظ 

 ٕلؿؿ. تقيي٠ ٣ ارلا ٝی
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فٞ٘ ث٦ ٝبت المٛ ثلای اًتَلاك اي٠ ؿًت٤كؿثيلؽب٦١ ٤ٝؽو اًت ّٚي٦ اٙنا ١ب٦ٝ ؾب١ٛؿك ًبٗ ا٣ٗ ارلای  :1-4تجٔل٥ 

كينی فٞٚيبتی ٣  ٧ب، اًتَلاك ١لٛ اىناك ثل١ب٤ٔ٢ٝ٦ٝة ّلؿٟ كاثغبٟ ٧ل يِ ام ٣اعـو٥ ا١تؾبة، ت٤ري٦ ٣  ٣ي

 ت٤ا٢ٞ١ـًبمی كاثغبٟ ٣ ّبك٢ُبًبٟ كا ا١زبٛ ؿ٧ـ.

٧ب ؿك اكتجبط ثب اي٠ ؿًت٤كفٞ٘ ثل  ٕقاكی ًالٝت اًتبٟ ًت٧بی ًيب ٌٝا٣ٙيت ت٤ا٢ٞ١ـًبمی ؿثيلؽب٦١ :2-4تجٔل٥ 

ٕقاكی ٣ماكت ث٨ـاُت، ؿكٝبٟ ٣ آ٤ٝمٍ  )٤ُكای ًيبًت ف٨ـ٥ ؿثيلؽب٦١ ٤ُكای فبٙی ًالٝت ٣ ا٢ٝيت مقايی

 پنُْی(  ٣ ٝا٦ًٌ ٝٚی تغَيَبت ًالٝت ر٤٨ٞكی اًالٝی ايلاٟ اًت.
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 اسٌاد راّثزدي سالهت استاى  هزكش ًاهِ ضیَُ (5

ا١ٖينؿ ٦ّ ًٞت ٣ ٤ًی  ٧ب ٣ ىلاي٢ـ٧ب كا ثل ٝی ای ام ىقبٙيت كينی ربٝـ ًالٝت اًتبٟ م١زيل٥ رليبٟ ثل١ب٦ٝ هقذهِ:

كينی ٤ٝحٌ ٣ ٝجت٢ی ثل ٤ُا٧ـ اًت. ث٦ ضل٣كت ايزبؿ عبىؾ٦  ٦ٞ٧ آ٨١ب ايزبؿ ١يبم ٝجلٛ ث٦ ٤ُا٧ـ ٝقتجل ثلای ثل١ب٦ٝ

ٕيلؿ.  ٕقاكی ًالٝت اًتبٟ ُْ٘ ٝی ًيبًت ف٤ٚٛ پنُْی ٣ ؽـٝبت ث٨ـاُتی ؿكٝب١ی ؿثيلؽب٦١ًبمٝب١ی ؿكؿا١ِٖب٥ 

ا١ـامی  ٧بی آي٢ـ٥ ام ٣ؽبيو فاتی ؿثيلؽب٦١ اًت ٣ ؿك ٢ّبك آٟ كا٥ كينی تـاكُ ٌٝت٢ـات ٣ ٤ُا٧ـ ٤ٝكؿ١يبم ؿك ثل١ب٦ٝ

 يبثـ. ضل٣كت ٝی ٝلّن ا٢ًبؿ كا٧جلؿی ًالٝت اًتبٟ

ا١ـامی ٝلّن، ايزبؿ پبيٖب٧ی ثلای ٕلؿآ٣كی ٣ ٨ٖ١ـاكی ا٢ًبؿ كا٧جلؿی ًالٝت اًتبٟ  ٧ـه ام كا٥ ّذف: -1هادُ 

ك٣ؿ  ٣ ىلا٧ٜ آ٣كؿٟ اْٝبٟ ؿًتلًی ٨ً٘ ٣ ًليـ ٝغََبٟ، ٝـيلاٟ، ّبك٢ُبًبٟ ٣ ؿا١ِز٤يبٟ ث٦ آ٨١بًت. ا١تؾبك ٝی

ثلؿاكی  ًالٝت ؿك اًتبٟ ث٨ل٧٥بی كا٧جلؿی ثؾَ  كينی ٕقاكی ٣ ثل١ب٦ٝ ام اي٠ ٝلّن ث٦ ف٤٢اٟ پبيٖب٥ اعالفبت ًيبًت

 ٤ُؿ.

 ٍظایف: -2هادُ 

 ٧بی ٣ك٣ؿ، ملثبٖٙلی، ا١تؾبة، ٨ٖ١ـاكی، ؿك اؽتيبك ٕقاكؿٟ ٣ اٝب١ت ؿاؿٟ ٝـاكُ  تـ٣ي٠  ٣افالٛ ضبثغ٦

 ٤ٝر٤ؿ 

 ٧بی  ٧ب ٣ ىلٝب١ـاكی ی ًالٝت ٝغ٤ك اؿاكات، ًبمٝبٟ ٧بی ٣يو٥ ؿكيبىت ا٢ًبؿ كا٧جلؿی ٣ ٕناكٍ پيٖيلی

 اًت.

 َ٦ّ ام ٕقُت٦ ؿك  -٣ؿك عـ ٙن٣ٛ ٤ِّكی –ث٢ـی، ٨ٖ١ـاكی ٣ ١ؾٜ ؿاؿٟ ث٦ ٝـاكُ اًتب١ی  ٦ٕلؿآ٣كی، عج

 ٧بی اًتب١ی ت٤ٙيـ ُـ٥ ٣ ٠ْٞٝ اًت ثلای إٓب٧ی ام ك١٣ـ٧ب ث٦ ّبك آيـ. ؽ٤ّٔ ثل١ب٦ٝ

 ٧بی ٝلّن كًب١ی اؿ٣اكی ٣ ٢ٝبًت ؿك ثبك٥ ٤ٝر٤ؿی ٣ تبم٥  اعالؿ 

 ٤ُؿ. ؿك ؿثيلؽب٦١ يب ثب ٧ْٞبكی آٟ ت٤ٙيـ ٝی ٌٝت٢ـاتی ٦ّ افالٛ ًيبًت صبح ٣ ١ِل ٝـاكُ ٣ 

ّٚي٦ ٤ٔٝثبت ّبكٕل٥٣ ًالٝت ٣ ا٢ٝيت مقايی اًتبٟ، ٤ٔٝثبت  اسٌاد درخَر ًگْذاري در هزكش:  -3هادُ 

٧بی تـ٣ي٠ ُـ٥  ٝـت ٣ ؿكام ٝـت؛ ا٢ًبؿ ًيبًت ٝـت، ٝيبٟ ٧بی ٤ّتب٥ كينی ٧يإت ا٢ٝبی ؿا١ِٖب٥، ٌٝت٢ـات ثل١ب٦ٝ

٧بی  ٧بی ؿا١ِٖب٧ی، ١تبيذ علط ٧ب، پل٣ه٥ ٧ب، ٕناكٍ اكمُيبثی ارلای ًيبًت ١ب٦ٝ آيي٧٠بی ًيبًت؛  ٣ پي٤ًت

٧بی  ٧بی ؿكؽ٤ك ت٤ر٦ ؿا١ِز٤يی ٣ ٕناكٍ اكميبثی احلات پل٣ه٥ تغَيَبتی ٝلتجظ ثب ًالٝت ف٤ٞٝی اًتبٟ، كًب٦ٙ

 ثي٢ـ. ٣ عيؼ آ٨١ب ٝی١٤ٕب٤ٕٟ ت٤ًق٦ اًتب١ی ثل ًالٝت ام ر٦ٚٞ ٢ٝبثقی اًت ٦ّ ٝلّن ؽ٤ؿ كا ٝتق٨ـ ٕلؿآ٣كی 
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إلص٦ تإٝي٠ ؿًتلًی ًليـ ٣ آًبٟ ٝلارقبٟ ٣ فال٦ٍ ٢ٝـاٟ ث٦ ا٢ًبؿ ٝلّن ام َٝبٓـ ٨ٜٝ ٣ افالٛ  ضَاتط: -4هادُ 

ث٢ـی ٣ ربث٦ ربيی يب اٝب١ت ؿاؿ٥  ٕيلا٦١ ثلای ٣ك٣ؿ ا٢ًبؿ، ؿكيبىت ر٤ام ٨ٖ١ـاكی، عج٦َ ٧بی ًؾت ُـ٥ اًت ضبثغ٦

ىبكك ام ُْٚی ٦ّ  -٤ُؿ.  ٨ٖ١ـاكی ا٢ًبؿ ثلٕنيـ٥ ؿكٝلّن  ـاً تـ٣ي٠ ٣افالٛ ٝیُـٟ آ٨١ب ؿكّبك ؽ٤ا٧ـ ث٤ؿ ٦ّ ثق

ث٦ ٤ٓكت ىبي٘ اْٙتل١٣يِ ؽ٤ا٧ـ ث٤ؿ. عيؼ يب امٝيبٟ ثلؿٟ ُْ٘ ١ؾٌتي٠ ا٢ًبؿی  -ؿك ٢٧ٖبٛ ٣ك٣ؿ ث٦ ٝلّن ؿاك١ـ

 ٤ُؿ. يبث٢ـ ثب كفبيت ؽ٤اثغی ؽ٤ا٧ـ ث٤ؿ ٦ّ ثقـاً تـ٣ي٠ ٣ افالٛ ٝی ٦ّ ث٦ ٝلّن كا٥ ٝی

١ب٦ٝ پي ام ت٤ٔيت ّبكٕل٥٣ ًالٝت ٣ ا٢ٝيت مقايی اًتبٟ ٣ ٧يإت ا٢ٝبی  اي٠ آيي٠ ًاهِ: تصَیة آییي -5هادُ   

 ؿثيلؽب٦١ ٌٝا٣ٗ ارلای آٟ ؽ٤ا٧ـ ث٤ؿ.  ٣ ٧بی ارلايی ؽ٤ا٧ـ كًيـ ؿا١ِٖب٥ ف٤ٚٛ پنُْی ث٦ اعالؿ ٝـيلاٟ ؿًتٖب٥
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 ّا گشاراى سالهت دستگاُ ٍ ارتقاي پیام ًاهِ تطكیل ( ضی6َُ

٧ب ١ٌجت ث٦ عيؼ ًالٝت ّبك٢ّبٟ ؽ٤ؿ، ًالٝت ٝغيظ ميٌت  ايزبؿ عٌبًيت ؿك ًبمٝبٟ هقذهِ ٍ ضزٍرت:

ؿ٧ـ. ثلای  ُبٟ، پبًؾ٤ٖيی ارتٞبفی آ٨١ب كا اىنايَ ٝی ٢٢ّـٕبٟ ؽـٝبت ٣ ٝغ٤ٔالت پيلا٤ٟٝ ٣ ًالٝت ٝٔله

ای اثتْبكی اًتيبؿ٥  ٦ٖ١ ؿاُت٠ آٟ، ؿك ثل١ب٦ٝ ربٝـ ًالٝت اًتبٟ  ام ُي٥٤ ت٤ىيٌ ؿك ايزبؿ ص٢ي٠ عٌبًيت ٣ پبيـاك

اٟ ًالٝت ث٦ ٢ٝن٦ٙ تِْي٘ ُج٦ْ ًبمٝب١ی كاثغبٟ يب ٕناك پيب٤ُٛؿ. تلثيت  ٢ُبؽت٦ ٝی «اٟ ًالٝتٕناك پيبٛ»ُـ ٦ّ ث٦ 

ٟ ت٤ر٦ ث٦ ف٤اٝ٘ ٧ب ٣ ٨١بؿ٧بی ١٤ٕب٤ٕٟ ٣ ام اي٠ كا٥ رٚت عٞبيت ٣ فٞٚيبتی ّلؿ ٝل٣ربٟ ًالٝت ؿك ًبمٝبٟ

 ارتٞبفی ٝاحل ثل ًالٝت اًت.

ٕناكاٟ ٣ ٤ًاثٌ آ٨١ب ُلط ٣ؽبيو ؿك ؿ٣ عيغ٦ ت٢ؾيٜ ُـ٥  ثب ت٤ر٦ ث٦ ك٣ٍ ا١تؾبة پيبٛ ضزح ٍظایف: -1هادُ 

 اًت: 

 ُلط ٣ؽبيو ارلايی: 

 ثؾِی ٝلتجظ ث٦ ًالٝت ؿك ًبمٝبٟ ٝغ٘ ّبك ؽ٤ؿ ٧بی ثي٠ ٧ب ٣ پيِلىت ثل١ب٦ٝ ٌٝت٢ـًبمی پل٣ه٥ 

 ٧بی المٛ  ك رٌٚبت ّبكٕل٥٣ تؾٔٔی ًالٝت ٣ ا٢ٝيت مقايی عٌت ٤ٝكؿ ٣ اكاي٦ ٕناكٍُلّت ؿ 

  ميل ١ؾل ّبكٕل٥٣  ّٞيت٦ پبيَ ٣ فٞٚيبتی ّلؿٟ ثل١ب٦ٝ ربٝـ ًالٝت اًتبٟفض٤يت ٣ِٝبكّت ىقبٗ ؿك

 تؾٔٔی ًالٝت ٣ ا٢ٝيت مقايی 

 ٧بی ًبمٝب١ی ًبٜٙ ؿك ؿًتٖب٥ ٝلث٤ط عٞبيت ام ًيبًت 

 ً٧بی ٝلتجظ ٣ ٢ٝتذ ام ثل١ب٦ٝ ربٝـ ًالٝت اًتبٟ  ب١ی ٝاحل ثلای ارلای پل٣ه٧٥ٞب٢٧ٖی ٣ اعالؿ ك 

 ُلط ٣ؽبيو فٚٞی: 

 ٧بی ٤ٔٝة ّبكٕل٥٣ تؾٔٔی ًالٝت ٣ ا٢ٝيت مقايی  احل ثل پل٣ه٥ٝ ِّٞ ث٦ ١ؾبكت 

 ٝت ٧بی ًبمٝب١ی ثل ًال ٕيل١ـٕبٟ ًبمٝبٟ ؿك اكتجبط ثب اكميبثی احلات ًيبًت ث٦ ٝـيلاٟ ٣ تٔٞيٜ ؿاؿٟ ِٝب٣ك٥

 ٢٢ّـٕبٟ ؽـٝبت يب ٝغ٤ٔالت آٟ ًبمٝبٟ ٝٔله

 ٧بی ف٤ٞٝی آٟ ًبمٝبٟ ثل ًالٝت  احلات ًيبًت ِّٞ ث٦ اكميبثی 

 َ٧بی آ٤ٝمُی  ٧ب ٣ ّبكٕب٥ ُلّت ؿك ٧ٞبي 
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٧بی  ٧ب ث٦ ف٨ـ٥ ؽ٤ؿ ًبمٝبٟ اًت ٣ تِؾيْ آٟ ثل ف٨ـ٥ ٕل٥٣ تجٔل٥: پبًؾ٤ٖيی ؿك ٤ٝكؿ احلات ًالٝتی پل٣ه٥

ٕل، عبٝی ٣ ِٝب٣ك كا ؿاك١ـ ٣  ٕناكاٟ ؿك اي٠ ثبك٥ ١ََ ت٨ٌي٘ ٤ُؿ. پيبٛ ًتب١ـاكی تقيي٠ ٝی١بؽلی اًت ٦ّ ام عله ا

 پبًؾ٤ٖيی آ٨١ب ٓلىبً ؿك عـ ٣ؽبيو ٢ٝـكد اًت.

 هؼیارّا ٍ رٍش اًتخاب:   -2هادُ 

ٕناك ًالٝت ثب ٝقلىی ثبالتلي٠ َٝبٛ اكُـ ًبمٝبٟ فيلثظ ٣ تإييـ ّبكٕل٥٣ تؾٔٔی  كاثظ ًبمٝب١ی يب پيبٛ .1

 ٤ُؿ.  ًبٗ ا١تؾبة ٝی 4الٝت ٣ ا٢ٝيت مقايی اًتبٟ ثلای ً

 ٤ُؿ. ٕناك ث٦ ع٤ك ِٝتلُ  ت٤ًظ ثبالتلي٠ َٝبٛ اكُـ ٣ كييي ؿا١ِٖب٥ ف٤ٚٛ پنُْی ٓبؿك ٝی عْٜ پيبٛ .2

 ٝقيبك٧بی ميل ؿك ىلؿ ٤ٝكؿ ١ؾل ثبيـ ٣ر٤ؿ ؿاُت٦ ثبُـ: .3

  فال٢ٍٞـی ث٦ ٣ ت٤ا١بيی ؿك ا١زبٛ ٣ؽبيو 

  ٙيٌب١ي يب ى٤ً ٙيٌب١يعـاٍ٘ ؿاُت٠ ٝـكُ تغٔيٚی 

 ٕٛناك ثل ف٨ـ٥ ؽ٤ا٧ـ ؿاُت. ًبث٦َ ارلايی ٝلتجظ ثب ٣ؽبييی ٦ّ ث٦ ف٤٢اٟ پيب 

  ًٍ٘بٗ ام ع٤ٗ ؽـٝت  4اًتؾـاٛ كًٞی ؿًتٖب٥ ٣ ثبٍيٞب١ـٟ عـا 

ّٚي٦ اىلاؿ ٢ٝتؾت المٛ اًت ؿك ؿ٣ك٥ ت٤ري٨ی ٣ آ٤ٝمُی ٦ً ك٣م٥ ثلای آ٢ُبيی ثب ٝيب٧يٜ ٝلتجظ ث٦ ًالٝت ٣  .4

بفی ٝاحل ثل آٟ ٣ ؿكيبىت ٤ٕا٧ی ٣يو٥ ُلّت ٢٢ّـ. ارلای اي٠ ؿ٣ك٥ ثل ف٨ـ٥ ٝلّن ث٨ـاُت ف٤اٝ٘ ارتٞ

 اًتبٟ ؽ٤ا٧ـ ث٤ؿ.

 اًگیشش:    -3هادُ 

٧ب ٣ ٤ٝاؿ آ٤ٝمُی ٢ٝبًجی ؿك ١ؾل ٕلىت٦ ٤ُؿ.  ٕناكاٟ ؿك ع٤ٗ ًبٗ ّبكٕب٥ المٛ اًت ثلای اكتَبی فٚٞی پيبٛ .1

 ُْی اًتبٟ اًت.١يبم٢ًزی ٣ آ٤ٝمٍ  ثل ف٨ـ٥ ؿا١ِٖب٥ ف٤ٚٛ پن

يبث٢ـ. اي٠ ُج٦ْ ؿك ًغظ ٤ِّك ام عليٌ ٧ْٞبكی ِٝتلُ  ٕناكاٟ ؿك ُج٦ْ ٤ِّكی فض٤يت ٝی ّٚي٦ پيبٛ  .2

 ٣ماكت ث٨ـاُت ٣ ٣ماكت ٤ِّك فٞٚی ؽ٤ا٧ـ ُـ.

٤ُؿ.  ٕناكاٟ ث٦ ف٤٢اٟ يْی ام ٝقيبك٧ب ؿك اكتَبی ُنٚی ّبك٢ُبًبٟ فيلثظ ٢ٝؾ٤ك ٝی فْٞٚلؿ ٢ٝبًت پيبٛ .3

 ارلايی ٝلث٤ط ثل ف٨ـ٥ اًتب١ـاكی ٣ ت٤ٔيت ٤ُكای ٝلتجظ ؽ٤ا٧ـ ث٤ؿ.١ب٦ٝ  تـ٣ي٠ آيي٠

ٕناكاٟ ثلتل ا١تؾبة ُـ٥ ٣ ث٦ ك٣ٍ ُبيٌت٦ ام آ١بٟ ٍـكؿا١ی ؽ٤ا٧ـ ُـ. ثلكًی ٣  ٧ل ؿ٣ ًبٗ يْجبك پيبٛ .4

 ا١تؾبة آ٨١ب ثل ف٨ـ٥ ّبكٕل٥٣ تؾٔٔی ًالٝت ٣ ا٢ٝيت مقايی ؽ٤ا٧ـ ث٤ؿ.
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 10ی ام ُلط ٣ؽبيو ك٣مٝل٥ آ٨١بًت ٣ المٛ اًت عـاّخل اٟ رنيٕناك بٛای، ٣ؽبيو پي ث٦ ميل ام ا٤ٝك پل٣ه٥   .5

ثبيٌت اي٠ اْٝبٟ كا ؿك  ٕناكی ٢ّـ. ًبمٝبٟ ٝلث٤ط ٝی ًبفت ام ٣ٍت ؽ٤ؿ كا ؿك ٝب٥ ٓله ٣ؽبيو پيبٛ

 ٕناك ٍلاك ؿ٧ـ ٣ ؿك اي٠ كا٥ ام ا٣ عٞبيت ٢ّـ. اؽتيبك پيبٛ

ثب ٧ـه ؿًتيبثی ث٦ ا٧ـاه ثل١ب٦ٝ ربٝـ  یتِ پایص(:اى سالهت استاى )كوگشار پیامٍظایف كویتِ  -4هادُ 

٧بی ٤ٔٝة اي٠ ثل١ب٦ٝ، ّٞيت٦ پبيَ ميل ١ؾل ّبكٕل٥٣ تؾٔٔی ًالٝت ٣ ا٢ٝيت  ًالٝت اًتبٟ، ارلا ٣ پبيَ پل٣ه٥

٤ُؿ. ٧ـه  اٟ ًالٝت ؿًتٖب٨٧ب ٣ كييي ؽب٦١ ِٝبكّت ٝلؿٛ اًتبٟ تِْي٘ ٝیٕناك پيبٛمقايی اًتبٟ ٣ ثب ُلّت 

٧بی  ٙي٦اثؾِی ٣ ٝلؿٝی ؿك اٍـاٝبت كا٧جلؿی ثلای ٝـاؽ٦ٚ ؿك ٝ ٧بی ثي٠ يبىت٠ رٞقی ام ِٝبكّتآٚی اعٞي٢بٟ 

كييي ٝلّن ، كييي ّٞيت٦ ١ٞبيـ. ارتٞبفی ًالٝت اًتبٟ اًت ٦ّ ؿًتيبثی ث٦ ا٧ـاه ت٤ًق٦ اًتبٟ كا ٤ٞ٧اك ٝی

تِْي٘ رٌٚبت ؿك اًتب١ـاكی اًت ١ٞبي٢ـ٥ ٝـيلّ٘ ثل١ب٦ٝ ٣ ث٤ؿر٦ اًتب١ـاكی اًت، ٝغ٘  ،ث٨ـاُت اًتبٟ ٣ ؿثيل آٟ

ٕقاكی ًالٝت اًتبٟ(  ٣ ؿثيلؽب٦١ آٟ  ؿثيلؽب٦١ ّبكٕل٥٣ تؾٔٔی ًالٝت ٣ ا٢ٝيت مقايی اًت )ؿثيلؽب٦١ ًيبًت

 اًت ٣ ٣ؽبيو ميل كا ثلف٨ـ٥ ؿاك١ـ:

ی ٧ب ای ؿًتٖب٥، ف٤٢اٟ پل٣ه٥ ٧ب )عب٣ی تْبٙيو ٣ؽيي٦ ٧بی ؿًتٖب٥ ١ب٦ٝ ١َـ ٣ ثلكًی ًبال٦١ پيَ ٤١يي تيب٧ٜ .1

 ای ٣ ٦ً ثلآٝـ آٚی آٟ ثلای ٦ً ىٔ٘ ٝت٤اٙی(  ٣ ايزبؿ ٧ٞب٢٧ٖی ثي٠ آ٨١ب   ت٤ًق٦

١ب٦ٝ ٣ اكاي٦ ١ؾلات ٤ِٝكتی ث٦ ؿًتٖب٥  ٧بی ٢ٝـكد ؿك تيب٧ٜ ١ؾبكت ثل ك١٣ـ ٣إقاكی ٣ ثل٣ٟ ًپبكی پل٣ه٥ .2

 ٝلث٤ع٦ 

الٝت ٣ ا٢ٝيت مقايی ٣ ٧بی ىٔٚی  ثلای اكاي٦ ث٦ ّبكٕل٥٣ تؾٔٔی ً ٧ب ٣ تـ٣ي٠ ٕناكٍ پبيَ پيِلىت پل٣ه٥ .3

 ٧بی ْٝت٤ة اًتب١ی  ١ب٦ٝ ٧ب )ث٦ ع٤ك ٧يتٖی ام كاؿي٤، ٝب٧ب٦١ ام ت٤ٚيني٤ٟ( ٣ يب ثلای صبح ؿك  ٣يو٥ كًب٦١

 ٧بی ٝلتجظ ث٦ ف٤اٝ٘ ارتٞبفی ٝاحل ثل ًالٝت ٣ تـ٣ي٠ ثبمؽ٤كؿ ث٦ في٢يقبٟ  پبيَ كُـ ُبؽْ .4

 ٧ب پي٤ًت ًالٝت ؿك ؿًتٖب٥ ١ؾبكت ثل ع٠ٌ ارلای ؿًت٤كفٞ٘ .5

 ٕناكاٟ ًالٝت ٣ اكاي٦ كا٥ ع٘ ٣ پيٖيلی ثلای ثل عله ًبؽت٠ آ٨١ب  ٧بی پيبٛ علط ٤ٝض٤ؿ صبَٙ .6

٧بيی ٦ّ ؿا١ِٖب٥ ف٤ٚٛ پنُْی ثلای ت٤ا٢ٞ١ـًبمی افضبی ّٞيت٦ ؿك اكتجبط ثب ا٤ٝك  عض٤ك ٣ ُلّت ؿك ؿ٣ك٥ .7

 ٢ّـ. ٧ب، ١غ٥٤ پبيَ ٣...( ثلٕناك ٝی ؿك پل٣ه٥ ٣ ٣ؽبيو )ٝـيليت پل٣ه٥، ت٢ؾيٜ ُلط ؽـٝت 

 ٧بی ٤ٝر٤ؿ  ٧بی المٛ ؿك ثل١ب٦ٝ پ٤ُب١ی ٧بی تؾٔٔی اًتب١ـاكی، كىـ ِْٝالت ٣ ٧ٜ اكتجبط ثب ؿيٖلّبكٕل٥٣ .8



 

 

 

 ، با رويكرد مؤلفه اهي اجتماعي سالمت           «مدرييت سالمت همه جانبه»نظام انهم استاني                                   
 

 

٧بی ٝت٢بؽل ؿك َٝبعـ ٝؾتٚو ٣ پي٨٢ِبؿ ١غ٥٤ اؿمبٛ ثب  ؽب٦١ ٧بی ٝٚی اثالمی ام عله ٣ماكت ثلكًی ثل١ب٦ٝ .9

 ٨١بيی ٕيلی  ثل١ب٦ٝ ت٤ًق٦ ًبٜٙ اًتبٟ ث٦ ّبكٕل٥٣ ٝلث٤ع٦ ثلای تٔٞيٜ

ٝلؿٛ ام عليٌ كييي ٤ُكای ؽب٦١ ٝق٤ّك ام ر٦ٚٞ ؿكيبىت ٝغبٙجبت ٝلؿٝی ٣   تقبٝ٘ ٝاحل ثب ؽب٦١ ِٝبكّت .10

 ٧بی ًالٝت ٝغ٤ك ث٦  ؽب٦١ ِٝبكّت ٝلؿٛ  ا١تَبٗ ث٦ ؿًتٖب٥ ٝلث٤ع٦ ٣ ا١تَبٗ پيبٛ

ٓی ٣ ميلؿ٣ٙتی اًت ث٦ ای ٣ يب ّٚي٦ ٤ٝاكؿی ٦ّ ٍبث٘ ثل٣ٟ ًپبكی ث٦ ثؾَ ؽ٤ٔ ٧بی ٝغبٙقبتی، كًب٦١ پل٣ه٥ ت٤ر٦:

٧ب ثل ف٨ـ٥ ّٞيت٦  ١ب٦ٝ ٧بی ٢ٝـكد ؿك تيب٧ٜ ٤ُؿ ٣ اعٞي٢بٟ ام كفبيت اي٠ ٤ٝض٤ؿ ؿك پل٣ه٥ ٤ٓكت ىلاؽ٤اٟ ا١زبٛ ٝی

 اًت.
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 ًاهِ ضیَُ

١ب٦ٝ  ْبك پقيل ِٝبكّت ٝلؿٛ ؿك ٝلاع٘ ١٤ٕب٤ٕٟ آٟ، آيي٠ث٦ اًت٢بؿ ثل١ب٦ٝ ربٝـ ًالٝت اًتبٟ ٣ ١ََ ا١ هقذهِ:

 تـ٣ي٠ ُـ٥ اًت.« ؽب٦١ ِٝبكّت ٝلؿٛ ؿك ًالٝت اًتبٟ»

 اّذاف: -1هادُ 

 ت٨ٌي٘ ؿًتيبثی ث٦ ا٧ـاه ثل١ب٦ٝ ربٝـ ًالٝت اًتبٟ  .1

 ت٤ا٢ٞ١ـًبمی ٝلؿٛ ؿك اكتَبی ًالٝت ؽ٤ؿ ٣ ٝغيظ  .2

پقيل ٣ِٝبكّت ؿاؿٟ  ٧بی آًيت ٝلؿٝی ث٦ ٣يو٥ ٕل٥٣ ٧بی اًتَلاك ١ؾبٛ ٢ٝبًت ثلای ؿًتلًی آًبٟ ث٦ ٕل٥٣ .3

 ٧بی اكتَبی ًالٝت اًتبٟ  آ١بٟ ؿك تـ٣ي٠، ارلا ٣ پبيَ ٣ اكمُيبثی علط

 اركاى ٍ تزكیة:  -2هادُ 

 ؽب٦١ ِٝبكّت ٝلؿٛ ُبٝ٘ ؿ٣ ك٠ّ آٚی ؿثيلؽب٦١ ٣ ٤ُكا اًت. .1

٤ُؿ. ؿثيل ٤ُكا كييي  ؾبة ٝیًبٗ ثـ٣ٟ تْلاك ا١ت 2ث٦ ٝـت  ،كييي ٤ُكای ِٝبكّت ٝلؿٝی ام ثي٠ افضب .2

 ٝلّن ث٨ـاُت اًتبٟ اًت.

 . ٝغ٘ تِْي٘ رٌٚبت ؿك ٝلّن ث٨ـاُت اًتبٟ اًت .3

ثي٢ی  ٧ٌت٢ـ ٣ ث٦ ُلط ميل پيَ ١ٞبي٢ـٕبٟ تِْ٘ ٧بی ٝلؿٝی ٤ٝر٤ؿ ؿك ًغظ اًتبٟافضبی ٤ُكای ِٝبكّت ٝلؿٝی 

 ُـ٥ اًت: 

 

 

 

 

 

 

 

تبٟ ايزبؿ ٤ُؿ ١ٞبي٢ـ٥ آ٨١ب ثب ١ؾل افضبی ٤ُكا ؿك اي٠ ؽب٦١ ٧ل مٝبٟ ٦ّ ُج٦ْ رـيـی ٝجت٢ی ثل ٝلؿٛ ؿك اً تجٔل٥:

 ٢ّـ. فض٤يت پيـا ٝی

بیٌذُ بَْرساى، ًوبیٌذُ رابطيي ّبي هزدم ًْبد، ًويس شَراي اسالهي  شْز ٍرٍستبي استبى، ًوبیٌذُ هٌتخب سبسهبىیر

ّبي هذّبي استبى، ًوبیٌذُ ٍرسشكبراى استبى، ًوبیٌذُ كبرگزاى استبى، ًوبیٌذُ بسيج استبى، بْذاشتي، ًوبیٌذُ ّيأت

اي، ًوبیٌذُ خيزیي استبى، ًوبیٌذُ شْزداراى ٍ دّيبراى، ًوبیٌذُ ائوِ جوعِ ٍ رٍحبًيَى هستقز در استبى ٍ هبلغيي دٍرُ

ّبي صٌفي كبرفزهبیي، ًوبیٌذُ ٌّزهٌذاى استبى )ًقبشي، ٌّزّبي تجسوي، هَسيقي، فيلن ٍ  تئبتز(، ًوبیٌذُ اًجويًوبیٌذُ 

ًْضت سَادآهَسي، ًوبیٌذُ كبًَى هعلوبى، ًوبیٌذُ اًجوي اٍليبء ٍ هزبيبى، ًوبیٌذُ ّيأت اهٌبي رٍستبیي، ًوبیٌذُ كويتِ 

ًْبد سبسهبى بْشیستي، ًوبیٌذُ كبًَى ببسًشستگبى كشَري ٍ لشكزي، ّبي هزدم گزاى سبسهبىاهذاد، ًوبیٌذُ تسْيل

 ًوبیٌذُ داًشجَیبى ٍداًش آهَساى استبى
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 ٍظایف: -3هادُ 

ٝي٠ ٢ٝبثـ ٝبٙی آٟ ام عليٌ إ٧بی ٝلؿٝی اًتبٟ ٣ ت ٧بی كا٧جلؿی ٣ ًبال٦١ ِٝبكّت ٕل٥٣ ت٢ؾيٜ ثل١ب٦ٝ .1

 ِٝبكّت ؽيلي٠ 

 م عليٌ ١ٞبي٢ـ٥ فض٤ ٤ُكا ٧بی كا٧جلؿی ٣ ًبال٦١ ا ٧ب ثل پبي٦ ثل١ب٦ٝ تٌَيٜ ّبك ثي٠ ُج٦ْ .2

٤ٝكؿ ١ؾل ثب اًتيبؿ٥ ام اثناك تغَيَبتی )ثيبٟ ِْٝالت ٣ ١غ٥٤ پيِلىت « ٓـای ُج٦ْ»اييبی ١ََ  .3

 ٧بی ًالٝت( ثل١ب٦ٝ

 تقيي٠ ُي٥٤ ؿًتلًی ث٦ افضبی ٧ل ُج٦ْ ت٤ًظ ١ٞبي٢ـ٥ فض٤ ٣ ت٤ٔيت آٟ ؿك ٤ُكا  .4

 كؿ٧ب ٧بی ُي٥٤ م١ـٕی ًبٜٙ ٣ ؿكيبىت ثبمؽ٤ ٢ٝـ پيبٛ ت٤ميـ ١ؾبٛ .5

 ؿكيبىت اؽجبك پيِلىت ًالٝت اًتبٟ ٣ ا١قْبى آٟ ث٦ افضبی ُج٦ْ  .6

 اكاي٦ پي٨٢ِبؿات ؽالً ٣ ٤١آ٣كا٦١ ثلای اكتَبی ًالٝت ٝلؿٛ   .7

 ٧بی ِٝبكّت ٝلؿٝی ٣ ت٤ا٢ٞ١ـًبمی ٝغٚی ٝلؿٛ  ت٤ٔيت ثل١ب٦ٝ .8

 ىٔٚی ٧بی  اكاي٦ تزلثيبت ٤ٝىٌ اًتب١ی ؿك ِٝبكّت ٝلؿٛ ت٤ًظ ١ٞبي٢ـٕبٟ ُج٦ْ ام عليٌ ٧ٞبيَ .9

 ٧بی آ٤ٝمُی ت٤ا٢ٞ١ـًبمی افضبی ُج٦ْ ثلای  ١يبم٧بی ؿك ا٤ٙ٣يت  تـ٣ي٠ ثل١ب٦ٝ .10

 ٧بی ًالٝت ؿك اًتبٟ  پبيَ ثل١ب٦ٝ .11

 ّا: ساسٍكار تذٍیي ٍ اجزاي پزٍصُ -4هادُ 

٤ُؿ، ُلط ؽـٝبت ت٤ًظ افضبی ٤ُكا  ٧بی ٝلؿٝی تي٤يض ٝی ٧بيی ٦ّ ث٦ ُج٦ْ المٛ اًت ثلای ّٚي٦ پل٣ه٥ .1

 ٤ُؿ.  یتـ٣ي٠ ٣ ت٤ٔيت ٝ

 ٧ب المٛ اًت. ٧بی ٝلتجظ ثب ٣ؽبيو ؿًتٖب٥ اعٞي٢بٟ يبىت٠ ام تإٝي٠ ٝبٙی ٣ ٌٝا٣ٗ ارلايی  پل٣ه٥ .2

 تزگشاري جلسات ضَرا: -5هادُ  

اٙقبؿ٥ ثل اًبى ١ؾل كييي ٝلّن ث٨ـاُت  ؿ٧ـ ٣ رٌٚبت ى٤ً ٤ُكا ؿك ٧ل ىٔ٘ يِ ثبك تِْي٘ ر٦ٌٚ ٝی .1

 ٤ُؿ.         اًتبٟ تِْي٘ ٝی

٧بی ٤ُكا ثب ٤ٝاىَت تقـاؿ ١ٔو ث٦ فال٥٣  رٌٚبت ٤ُكا ثب عض٤ك ؿ٣ ٤ًٛ افضب كًٞيت ٝی يبثـ. تٔٞيٜ .2

 ٤ُؿ. يِ عبضلاٟ ؿك ر٦ٌٚ ٤ٔٝة ٝی

 كًـ.  ٢٢ّـٕبٟ ٝی ٟ ر٦ٌٚ ث٦ اٝضبی ُلّت٤ُؿ ٣ ؿك ٧ٞب ّٚي٦ رٌٚبت ٌٝت٢ـ ٝی .3

 ث٤ؿ.٧ب ثل ف٨ـ٥ ؿثيلؽب٦١ ؽ٤ا٧ـ  كًب١ی ث٦ كًب٦١  ٕيلی ٤ٔٝثبت ٣ اعالؿ پی .4
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ؿك ٝلّن ث٨ـاُت اًتبٟ ٍلاك ؿاكؿ ٣ ٢ٝبثـ ٝبٙی آٟ « ؽب٦١ ِٝبكّت ٝلؿٛ ؿك ًالٝت»ؿثيلؽب٦١  دتیزخاًِ: -6هادُ 

٤ُؿ. تِْيالت ؿثيلؽب٦١ ُبٝ٘ يِ ١يل ّبك٢ُبى  ٧بی ٝلؿٝی تإٝي٠ ٝی ام عليٌ ٢ٝبثـ ؽيلي٦ ٣ ٝغ٘ ِٝبكّت

ؽب٦١ ؿك ع٤ٗ ثل١ب٦ٝ پ٢زٜ ت٤ًق٦ ٤ِّك مٝي٦٢ ايزبؿ ؿثيلًالٝت ف٤ٞٝی يب آ٤ٝمٍ ًالٝت  ٣ يِ ّبكؿاٟ ؽ٤ا٧ـ ث٤ؿ. 

ؿك عيغ٦ ث٨ـاُت، آ٤ٝمٍ ٣ پل٣كٍ، ٠ٌْٝ، امؿ٣اد، ٧بی ٝلؿٝی كا ثب تزٞيـ ًبيل  ٢ٓـ٣ً عٞبيت ام ِٝبكّت

 عٞبيت ارتٞبفی ٣...  ميل ١ؾل اًتب١ـاكی ىلا٧ٜ   ٝی آ٣كؿ.

ِٝتلُ  كييي ٣ ؿثيل ٤ُكا ٣ ت٤ٔيت ٧يإت ا٢ٝبی ١ب٦ٝ ثب پي٨٢ِبؿ  ثبم١ٖلی اي٠ آيي٠ ًاهِ: تاسًگزي آییي -7هادُ 

 ؿا١ِٖب٥ ٤ٓكت ٝی ٕيلؿ.

 ثبيٌت ث٦ ت٤ٔيت ّبكٕل٥٣ تؾٔٔی ًالٝت ٣ ا٢ٝيت مقايی اًتبٟ ثلًـ. ١ب٦ٝ پي ام ثبم١ٖلی ٝی اي٠ آيي٠
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 تطكیل ٍ فؼالیت  اًذیطگاُ سالهت استاى  ًاهِ ضیَُ (8

 ّا: یفتؼز -1

ؿاك ثلًل  مای ا٤ٙ٣يت ٓبعت ١ؾلاٟ ؿك ثبك٥ ٤ٝض٤فبت صبَٙٝغٚی ثلای ٕيت٤ٖی ا١ـيِٖب٥ يب اتبً ىْل: – 1-1

اتبً ىْل ؿا١ِٖب٥ ف٤ٚٛ پنُْی اًتبٟ ٨١بؿی اًت ٣اثٌت٦ ث٦ ؿا١ِٖب٥ ٦ّ ؿك كا٥ ت٤ًق٦ پبيـاك ًالٝت ٝغ٤ك اًتبٟ. 

ٝي٠ ٢ٝبثـ ا١ٌب١ی، ٝبٙی ٣ تـاّبتی ٦١ ٌٝا٣ٗ تإ٢ّـ. ؿثيلؽب یٕقاكی ًالٝت اًتبٟ ىقبٙيت ٝ پي١٤ـ ثب ؿثيلؽب٦١ ًيبًت

 اًت. -٣ ايٌتٖب٥ تغَيَبتی آٟ -٤ٝكؿ ١يبم اتبً ىْل

پي٨٢ِبؿ ىلؿی ٓبعت ١ؾل يب ؿاكای تزلث٦ ٦ّ ص٤ٟ ث٦ ّبك ٕلىت٦ ٤ُؿ ١تيز٦ ی آٟ ع٘ ِْٝالت ٣ ا١ـي٦ِ:  -1-2

ث٦ ًالٝت ٝلؿٛ ٣ ٝغيظ، ِّٞ ث٦ ت٤ًق٦ ٣  ٧بی ٢ٝت٨ی ١٤ُـ٥ ٌٝبئ٘ ٤ّصِ ٝلتجظ ثبًالٝت، تنييل ؿك ك٣ٍ

اكتَبی ًالٝت يب ٤١فی ؽالٍيت ٣ ٤١آ٣كی ؿك ١غبٛ ًالٝت اًتبٟ ؽ٤ا٧ـ ث٤ؿ. ٧ل ا١ـي٦ِ ثبيـ ث٦ ص٢ـ پلًَ ٨ٜٝ 

 پبًؼ ؿ٧ـ: ص٦ ٢ّيٜ؟ صلا؟ ص٦١٤ٖ؟ ثلای ص٦ ٌّب١ی؟ ٣ پيَ ١يبم فٞٚی ُـٟ اي٠ ا١ـي٦ِ صيٌت؟

ما ت٤ًظ ؿثيلؽب٦١  يـاك ٣ ًبٜٙ اًتبٟ، ٤ٝض٤فبت صبَٙىت٠ ث٦ ت٤ًق٦ پبثلای ؿًت يبؿاك:  ٤ٝض٤فبت ا٤ٙ٣يت -1-3

٧بی ؽ٤ؿ ؿك  ٤ُؿ تب ٦ٞ٧ ثت٤ا٢١ـ ا١ـي٦ِ ث٢ـی ٝی ٕقاكی ًالٝت اًتبٟ تقيي٠ ٣ ت٤ًظ افضبی اتبً ىْل ا٤ٙ٣يت ًيبًت

 ٦ عليٌ ٤ُؿ.ـيِٖب٥ ؿك ثبك٥ آ٨١ب ٕيت٤ٖ ٣ اكاي٧بی ا١ ٣ ؿك ١ٌِت آ٨١ب ٝغلط ًبم١ـ اكتجبط ثب

٤ُؿ ٦ّ ؿًت ّٜ ٤ٝاكؿ ميل  ؿك پبيبٟ ثغج ؿك ثبك٥ ٧ل ٤ٝض٤ؿ ؽبّ، ٕناكُی ت٢ؾيٜ ٝی ٕناكٍ ٤ٝض٤فی: -1-4

٢٢ّـٕبٟ؛ ٤ُا٧ـ ٣  يب رٌٚبت ٝلث٤ط؛ ٝؾبعجبٟ ٣ ُلّت كا ؿك ؽ٤ؿ ؿاكؿ: ف٤٢اٟ ٤ٝض٤ؿ، ٧ـه ٣ تبكيؼ ر٦ٌٚ

ك ثبك٥ ٤ٝض٤ؿ آٝـ٥ ام ٕيت٤ٖ ؿتغٚي٘ ٣ضقيت ُبٝ٘ ٣ضقيت ١٤٢ّی ؿك ٍيبى ثب ٕقُت٦ ٣ ك١٣ـ آٟ، ١تيز٦ ث٦ ؿًت 

 ثي٢ی ُـ٥ ثلای ثقـ. ٧بی پيَ ٤ٝكؿ ثغج ٣ ٕبٛ

ٕقاكاٟ، ت٤ري٦ ٌٝتـٗ ضل٣كت فٞ٘  ٢بی ؿك ٝيبٟ ٕقاكؿٟ ١تبيذ ّبك اتبً ىْل ثب ًيبًتٝقث٦  :عٚجی عٞبيت-1-5

ٕقاكی ٣  ٍب٤١ٟ ( ثلای تغت تإحيل ٍلاك ؿاؿٟ ك١٣ـ٧بی ع٤ٍَی،Lobbying) م١ی صب٣٦١ ّلؿٟ ث٦ ىْل پي٨٢ِبؿی 

ث٦ تجـ پِت٤ا٦١ ًبمٝب١ی يب فٚٞی ٣ يب ١ٞبي٢ـٕی رٞـ ؽبّ، ١ََ كا٧ِٖب يب   ،عٚت تعٞبيٝغٌَ ٧بًت.  ١ٖلٍ

 ٕيلؿ: ٧بی ميل ِّٞ ٝی ٣ ؿك اي٠ كا٥ ام ُي٥٤ ٢ّـ تنييل كا ثبمی ٝی ؿك (Catalyst) تٌليـ ٢٢ّـ٥

 ٕقاكاٟ ّٚيـی  ٢ُبًبيی ًيبًت 

  ٧بی احلٕقاكی  كا٥ٝاحلتلي٠ يبىت٠ 

 ت٤ري٨یٝبؿ٥ ًبمی ٌٝت٢ـات آ 
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  صب٦١ م١ی(Lobbying٣ تجٚيل ) 

 ٧ب( ٧ب، ١ِل، ٢ّيلا١ي ٣ ٝالٍبت ای )كًب٦١ عٞبيت كًب٦١يبكی ٕلىت٠ ام 

٧بی ت٤ًق٦، افالٛ  ؿيٖل ثؾَثلٍلاكی اكتجبط ثب ٓبعجبٟ ىلاي٢ـ٧بی ١بؽل ثلًالٝت ؿكثؾَ ًالٝت يب ّذف:  -2

٧ب ؿكثبك٥ ٤ٝض٤فبت افالٛ ُـ٥، ىلا٧ٜ  ا١ـي٦ِ ٤ُؿ، ؿكيبىت ا١ـي٦ِؿاك ٦ّ ثبيـ ؿكثبك٥ آ٨١ب  ٧بی ا٤ٙ٣يت ٤ٝض٤ؿ

 ٧ب. عٚجی ثلای ّبكثلؿی ًبؽت٠ ا١ـي٦ِ ٧ب، ٣ ًلا١زبٛ عٞبيت ث٢ـی ُـ٥ ام ا١ـي٦ِ آ٣كؿٟ ى٨لًتی ؿًت٦

٧٣ِی ٢ّـ. ايٌتٖب٥ تغَيَبتی ثبم٣ی پو یٕقاكی ًالٝت اًتبٟ ّبك ٝ اتبً ىْل ميل ١ؾل ٤ُكای ًيبًت اركاى: -3

ؿ٧ـ. اتبً ىْل ت٤ًظ ٌٝا٣ٙی ٦ّ ث٦ پي٨٢ِبؿ ؿثيلؽب٦١ ٣ ثب عْٜ كييي ؿا١ِٖب٥ ث٦ اي٠ ًٞت  ىْل كا تِْي٘ ٝی اتبً

ٕقاكی ًالٝت، ٦ً ّبك٢ُبى  ٤ُؿ. كييي اتبً ىْل، كييي ؿثيلؽب٦١ ٤ُكای ًيبًت ٕٞبكؿ٥ ؽ٤ا٧ـ ُـ، اؿاك٥ ٝی

٥ ف٤ٚٛ پنُْی كا تِْي٘ ا١ـيِٖب٥ ؿا١ِٖبثلٕنيـ٥ ثلای ٧ْٞبكی ثب اتبً ىْل ٣ يِ ٌٝا٣ٗ ؿىتلی، افضبی حبثت 

 ٤ُؿ.  ؿ٢٧ـ. رٌٚبت فبؿی ا١ـيِٖب٥ ثب عض٤ك افضبی حبثت ٣ عٌت ٤ٝكؿ ؿف٤ت ُـٕبٟ ث٦ ر٦ٌٚ تِْي٘ ٝی ٝی

٧بی ؿك ا٤ٙ٣يت، ام ٦ٞ٧ ٓبعجبٟ تزلث٦ ٣ ىْل ؿك  ب٥ ثب افالٛ ٍجٚی ٤ٝض٤ؿ يب ٤ٝض٤ؿؿك ًبٗ ١ؾٌت ىقبٙيت، ا١ـيِٖ

ا١ـيِی اتبً  آ٣كؿ تب ثب عض٤ك ؿك ر٦ٌٚ ٧ٜ ٧بی ت٤ًق٦ ؿف٤ت فبٛ ث٦ فٞ٘ ٝی ل ثؾَؿا١ِٖب٥ ف٤ٚٛ پنُْی ٣ ؿيٖ

 ٧بی ؽ٤ؿ كا ؿكٝيبٟ ٕقاك١ـ. ىْل ا١ـي٦ِ

 ضزح ٍظایف ٍ اختیارات: -4

ا١ـي٦ِ ثبيـ ك٣م ٣ ًبفت ثلای ثلٍلاكی ثيِتلي٠ اكتجبط ٝيبٟ اتبً ىْل ٣ ٦ٞ٧ ٓبعجبٟ  ثلٍلاكی اكتجبط: -4-1

٧بی ت٤ًق٦ آٝبؿ٥ ١ِل  ىْل، ْٝلك ث٦ اعالؿ ٦ٞ٧ آ١بٟ ٦ّ ؿك ؿك٣ٟ ثؾَ يب ؿك ؿيٖلثؾَا١ـيِی اتبً  رٌٚبت ٧ٜ

ا١ـ ثلًـ؛ رٌٚبت ٧ٜ ا١ـيِی اتبً ىْل ؿًت ّٜ ؿك ١ؾٌتي٠ ًبٗ ىقبٙيت آٟ ث٦ ك٣ی ٧ٖٞبٟ ثبم  ٧بی ؽ٤يَ ا١ـي٦ِ

اكميبثی ؿك ر٦ٌٚ، ث٦ ؿكًتی ٧ب ثـ٣ٟ ١َـ ٣  ثبُـ، رٌٚبت ث٦ ٤١فی اؿاك٥ ٤ُؿ ٦ّ ٧ٖٞبٟ ىلٓت ثيبٟ ثيبث٢ـ؛ ٣ ا١ـي٦ِ

 يبؿؿاُت ٤ُؿ.

١يبم٢ٝـ عض٤كُبٟ ؿك رٌٚبت اتبً ىْل ١يٌت ٣  ٧بی آ١بٟ اٙناٝبً ت٤ر٦ ث٦ ا١ـي٦ِ ثبيـ ث٦ ٧ٖٞبٟ افالٛ ؿاُت ٦ّ ا٣الً

ٕقاكؿ ٦ّ  ی علط ُـ٥ ٝلاعٚی كا پِت ًل ٝی ا١ـي٦ِ ىلًتبؿٟ ١ؾلات ْٝت٤ة ١ين ٧ٞبٟ احل كا ؽ٤ا٧ـ ؿاُت؛ ٣ حب١يبً

 عٚجی يب ّبكثلؿی ُـٟ ١لًـ. ٠ْٞٝ اًت ث٦ ؿكر٦ عٞبيت اٙناٝبً

ك٣ؿ ام كا٥ ؿًت مؿٟ ث٦  ٤ُؿ، ام اتبً ىْل ا١تؾبك ٝی ٕقُت٦ ام اي٦ْ٢ ثب اي٠ ُي٥٤ ام ؿًت ؿكّبكاٟ ارلا ١ؾلؽ٤ا٧ی ٝی

 ٧بی ٕل٥ ِٕب كا ام ؿًت ١ـ٧ـ. تغَيٌ ٣ ٝغبٙق٦ ٌٝتٞل ١ين اْٝبٟ ؿًت يبىت٠ ث٦ ا١ـي٦ِ
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٦ عجيقت آيـ ث٢ب ث ٧ب ث٦ ؿًت ٝی ُـ٥ ث٦ اتبً ىْل يب آ١ض٦ ام ؿيٖل كا٥ ٧بی پي٨٢ِبؿ ا١ـي٧٦ِب:  ٦ِث٢ـی ا١ـي ؿًت٦ -4-2

 ٕيلؿ: ٣ پيضيـٕی ا١ـي٦ِ ؿك يْی ام ص٨بك ؿًت٦ ميل ٍلاك ٝی

 ت٤اٟ ثلای ع٘ ِْٝٚی ٤ٞٚٝى اًتيبؿ٥ ّلؿ ای ٦ّ ام آٟ ٝی ا١ـي٦ِ. 

 ا ؿك ؽ٤ؿ ؿاكؿ٧بی ربكی ك ك٣ٍای ٦ّ تنييل ؿك  ا١ـي٦ِ. 

 ای ٦ّ عبٓ٘ آٟ ت٤ًق٦ ّٚی يب اكتَبی ًالٝت ٝلؿٛ اًت ا١ـي٦ِ. 

 ْل ٣ ٤١آ٣كای ام ٤١ؿ ىْل ث ا١ـي٦ِ 

ای ٤١آ٣ك ام ا١ـيِٖب٥ اًتبٟ ص٢بٟ ربيٖب٧ی ثيبثـ ٦ّ ٦١ ىَظ ؿك اًتبٟ ٦ّ ؿك  بك ؽ٤ُبي٢ـ ؽ٤ا٧ـ ث٤ؿ إل ا١ـي٦ِثٌي

ًبث٦َ ١يٌت ٦ّ  ثب پي٨٢ِبؿ٧بی ٤١آ٣ك ٣ ثی تبً ىْل اًتبٟ اٙناٝبًای احل ٕقاك ثبُـ، اٝب ا َٝيبى ٤ِّكی ١ين ثبك٦ٍ

ی  ٧ب ا١ـي٦ِ بؿ ٤ِ١ؿ اٝب ٧ل ًبٗ ؿ٤ُ٥ؿ. ث٦ فجبكت ؿيٖل ربی مج٠ ١ؾ٤ا٧ـ ث٤ؿ إل ٧يش ىْل ثْلی پي٨٢ِ ٢ُبؽت٦ ٝی

 ٧ب يب ت٤ًق٦ ًالٝت ٣ كىب٥ ٝلؿٛ اًتبٟ ثي٢زبٝـ.  َٝج٤ٗ، ث٦ ع٘ ِْٝالت، تنييل ٝاحل ؿك ك٣ٍ

٧ب ام ١ؾل افتجبك ٣ اْٝبٟ پقيلی، ثلای ٧ل  اتبً ىْل پي ام ملثبٗ ّلؿٟ پي٨٢ِبؿ٧ب ٣ ا١ـي٦ِـ٣ي٠ ٢ُب٢ًب٦ٝ: ت -4-3

آ٣كؿ ٦ّ ؿك آٟ ؽبًتٖب٥ ا١ـي٦ِ )ىلؿ يب ٢ٝجـ ٝغبٙق٦(، مٝبٟ ؿًت يبىت٠ ث٦ ا١ـي٦ِ  ای ىلا٧ٜ ٝی ا١ـي٦ِ َٝج٤ٗ ٢ُب٢ًب٦ٝ

عٚجی، ًيبكٍ تغَيٌ، علط ؿك  لىت٠ ؿك ا٤ٙ٣يت عٞبيتيلؿ )ٍلاك ٣ّٕبكی ٦ّ ٍلاك اًت ؿك ثبك٥ آٟ ٤ٓكت ٕ

 ٤ُؿ. ..( ِٝؾْ ٝی٣ . رٌٚبت ثقـی اتبً

ثبمؽ٤كؿ ْٝت٤ة ٣ ؿكؽ٤ك ث٦ ٦ٞ٧ اُؾبّ عَيَی ٦ّ ا١ـي٦ِ ؽ٤ؿ كا ثب اتبً ىْل ؿك ٝيبٟ  ثبمؽ٤كؿ ْٝت٤ة: -4-4

 ثبيٌت ام ّبك٧بی حبثت اتبً ىْل ؿك ثلاثل ٓبعجبٟ ا١ـي٦ِ ثبُـ.  ا١ـ ٝی ٕقاكؿ٥

ام ٣ؽبيو ثؾِی ؿيٖل ؿك ؿا١ِٖب٥ اًت. ا١ـي٦ِ ّبكثلؿی ّلؿٟ عٚجی ثلای ّبكثلؿی ُـٟ ا١ـي٦ِ:  عٞبيت -4-5

 عٚجی ٢ّـ. عٞبيت ،ك٣ؿ ثلای ّبكثلؿی ُـٟ ١تبيذ ّبك ؽ٤يَ ت٨٢ب ا١تؾبك ٝی ا١ـيِٖب٥ اًتبٟام 

٧بی  ا١ـي٦ِتی ؿك ت٤ٙيـ ٕقاكی، ١ََ ٤ِٝك ا١ـيِٖب٥ ؿك ًبؽتبك ثل١ب٦ٝ ربٝـ ًالٝت اًتبٟ ٣ ؿثيلؽب٦١ ًيبًت

ؽالً، ٤١آ٣ك ٣ ّبكثلؿی ؿاكؿ ٣ ام ٢ٝؾل ربيٖب٥، ثبم٣ی ىْلی ؿثيلؽب٦١ ٣ افضبی ّبكٕل٥٣ ًالٝت ٣ ا٢ٝيت مقايی 

 ؿ٧ـ. اًتبٟ كا تِْي٘ ٝی
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 ٤ُؿ اتبً ىْل ؿ٣ ٤١ؿ ر٦ٌٚ ؿاُت٦ ثبُـ:  ثي٢ی ٝی پيَ رٍش اجزا )هزاحل اًجام كار(: -5

 ٤ُؿ؛  ت اتبً ٦ّ ٧ل ؿ٣ ٧يت٦ يِ ثبك ؿك ٝغ٘ ا١ـيِٖب٥ تِْي٘ ٝیا٣ٗ، رٌٚبت ٢ٝؾٜ افضبی حبث 

  ي٦ِ ٣ ی ٓبعجبٟ ا١ـ پي٨٢ِبؿی ٦ّ ثب ؿف٤ت فبٛ ام ٦ٞ٧ ی٧ب ا١ـي٦ِؿ٣ٛ، رٌٚبت ٧ٜ ا١ـيِی ثلای ٌّت

ا١ـيِی ٠ْٞٝ اًت ؿك ًبٗ ا٣ٗ ىقبٙيت اتبً ٧ل ٦ً ٝب٥  ٕيلؿ. رٌٚبت ٧ٜ ؿًت ؿكّبكاٟ ارلايی ُْ٘ ٝی

 ثلٕناك ٤ُؿ. -٧ل َُ ٝب٥ ٝخالً -بی ثقـی ثب ت٤اتل ّٞتل٧ يِ ثبك ٣ ؿك ًبٗ

ی ٝلتجظ ثب ٤ٝض٤ؿ،  ؿك ٦ٞ٧ رٌٚبت، كفبيت ا٤ٓٗ ثلٕناكی رٌٚبت ٝاحل )ؿاُت٠ آٝبؿٕی ّبىی، ت٢ؾيٜ ؿا١َ پبي٦

 ؿاُت٠ ٧ـه ِٝؾْ ٣ اؿاك٥ ٢ٝغَی ر٦ٌٚ ٣ كفبيت ٤١ثت ٣ مٝبٟ( ضل٣كت ؿاكؿ.

ؿ٢٧ـ ٣ ؿك ثبك٥ آ٨١ب تٔٞيٜ  ٤فبت ميل كا ؿك ؿًت٤ك ّبك ٍلاك ٝیافضبی حبثت اتبً ؿك ١ؾٌتي٠ رٌٚبت ؽ٤ؿ ٤ٝض

، ُي٥٤ ٣ ىلٛ ٧ب ا١ـي٦ِ، ك٣اٗ تقيي٠ تْٚيو ٧ب ا١ـي٦ِث٢ـی  ٢ًزی ٣ ٝقيبك٧بی ا٤ٙ٣يت ٕيل١ـ: ُي٥٤ اْٝبٟ ك٠ُ٣ ٝی

ّ ٣ ام )ام اُؾب ٧ب ا١ـي٦ِتـ٣ي٠ ٢ُب٢ًب٦ٝ ا١ـي٦ِ، ُي٥٤ تغٚي٘ في٢يقبٟ ٧ل ا١ـي٦ِ، ك٣ٍ ٝـ٣ٟ ؿًت يبىت٠ ث٦ 

، ُي٥٤ ثبمؽ٤كؿ ؿاؿٟ ث٦ اُؾبّ عَيَی اكائ٦ ٢٢ّـ٥ ا١ـي٦ِ، ك٣ٍ ٧ب ا١ـي٦ِٝت٤ٟ(، ُي٥٤ ت٨ي٦ ثب١ِ اعالفبتی ام 

٢ُبًبيی ؽجلٕبٟ ٣ ُي٥٤ ؿف٤ت ام آ١بٟ ثلای عض٤ك ؿك رٌٚبت، ٝقيبك٧ب ٣ صبكص٤ة اكربؿ ٤ٝض٤ؿ ث٦ ايٌتٖب٥ 

عٚجی تب ؿًت يبىت٠ ث٦  يتی َٝج٤ٗ، ُي٥٤ ارلای عٞبب٧ ا١ـي٦ِعٚجی ثلای  تغَيَبتی، ك٣اٗ تـ٣ي٠ ثل١ب٦ٝ عٞبيت

ي٥٤ تِْي٘ رٌٚبت ١تيز٦، ك٣اٗ اكميبثی ٣ ٌٝت٢ـ ًبؽت٠ ١تبيذ عبٓ٘ ام ّبكثلؿ ٧ل ا١ـي٦ِ ؿك فٞ٘، رنئيبت ُ

٧بی ٤ٝض٤فی، ُْ٘ ٣ ٝغت٤ای ٕناكٍ ًبال٦١  ا١ـيِی، تـ٣ي٠ ٕناكٍ رٌٚبت، ت٢ؾيٜ ٕناكٍ فبؿی ٣ رٌٚبت ٧ٜ

٣كی ٝق٤٢ی ٣  ؾلؿ٧ی يب ا١ـي٦ِ پلؿامی، عٌ ث٨ل٥ُي٥٤ پلؿاؽت عٌ عض٤ك ؿك ر٦ٌٚ، عٌ ١اتبً ىْل ٣ ٧ٞض٢ي٠ 

 پلؿاماٟ. ٝبؿی ٣ ك٣ٍ ٍب٢ٞ١٤١ـ ت٤ِيٌ ا١ـي٦ِ

 ٤ُؿ: ثي٢ی ٝی ك ا١ـيِٖب٥ اًتبٟ ث٦ ُلط ميل پيَٕيلی ٣ ٕلؿٍ ّب ُْ٘

كا ثلای ٓـ٣ك عْٜ ٕقاكی ًالٝت اًتبٟ، كييي ٣ ّبك٢ُبًبٟ ٣ ٌٝا٣ٗ ؿىتلی اتبً ىْل  ؿثيلؽب٦١ ًيبًت .1

 ٢ّـ. ث٦ كييي ؿا١ِٖب٥ پي٨٢ِبؿ ٝی

 آ٣كؿ. ِْي٘ رٌٚبت ا١ـيِٖب٥ كا ىلا٧ٜ ٝیؿثيلؽب٦١، َٝـٝبت ت .2

(        ١6ؾٌتي٠ رٌٚبت اتبً ىْل ث٦ ت٢ؾيٜ ّبك٧ب ٣ تقيي٠ ٕلؿٍ ّبك ٣ اًتب١ـاكؿ٧ب )يبؿُـ٥ ؿك ٝبؿ٥  .3

 يبثـ.  اؽتٔبّ ٝی
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ما كا ٦ّ ؿًتٞبي٦  ؿاك ٣ صبَٙ ٧بی ا٤ٙ٣يت ٦١ ى٨لًت ٤ٝض٤ؿاتبً ىْل، ؿثيلؽب مٝبٟ ثب ١ؾٌتي٠ رٌٚبت ٧ٜ .4

 ؿ٧ـ. ٢ّـ ٣ ؿك اؽتيبك كييي ا١ـيِٖب٥ ٍلاك ٝی ّبك اتبً ىْل ؽ٤ا٧ـ ث٤ؿ ت٢ؾيٜ ٝی

ا١ـيِی ٣  ٧بی ّٚی، ثب ثلٕناكی ١ؾٌتي٠ ر٦ٌٚ ٧ٜ ٕيلی ٣ ٕلىت٠ تٔٞيٜ ك٣ؿ اتبً ىْل پي ام ُْ٘ ا١تؾبك ٝی .5

٤يت ام ٧ٖٞبٟ ثلای ٧ٞيْلی ٣ ٧ْٞبكی ثب ا١ـيِٖب٥ ٣ افالٛ ١ؾلات مای ؿك ا٣ٙ افالٛ ص٢ـ ٤ٝض٤ؿ صبَٙ

 ؽ٤ؿ ؿف٤ت ٢ّـ.

ؿ٧ـ تب ثب ١ؾل افضبی  ما كا ؿك ؿًت٤ك ثغج ٍلاك ٝی كييي ا١ـيِٖب٥ ؿك ٧ل ر٦ٌٚ يْی ام ٤ٝض٤فبت صبَٙ .6

يٜ ث٦ ؽجلٕبٟ ؿف٤ت ُـ٥ ث٦ ر٦ٌٚ ؿك ثبك٥ آٟ ٕيت٤ٖ ٣ تقيي٠ تْٚيو ٤ُؿ )ّيبيت ثغج ٣ تٔٞ حبثت ٣ اعيب١بً

ت٨ي٦ ٕناكٍ ٤ٝض٤فی، ضل٣كت اؿا٦ٝ ٕيت٤ٖ ؿك ١ٌِت ثقـی ا١ـيِٖب٥، تٌَيٜ ّبك ثلای ثلكًی ثيِتل ٣ 

 ٕلؿآ٣كی ٤ُا٧ـ، اكربؿ ث٦ ايٌتٖب٥ تغَيَبتی(.

٤ُؿ ثب ؿكؽ٤اًت ٓليظ ٣ ثـ٣ٟ اث٨بٛ ٧ٞلا٥ ؽ٤ا٧ـ ث٤ؿ ١٣تيز٦ پي ام  آ١ض٦ ث٦ ايٌتٖب٥ تغَيَبتی اكربؿ ٝی .7

 ٤ُؿ.  ٍ تغَيٌ ث٦ ا١ـيِٖب٥ افالٛ ٝیپبيبٟ ّبك ث٦ ٤ٓكت ٕناك

٢٢ّـ يب  ا١ـيِی ٝغلط ٝی ٢٢ّـٕبٟ ؿك رٌٚبت ٧ٜ يی ٦ّ ُلّت٧ب ا١ـي٦ِٕقاكی  ث٢ـی ٣ ا٤ٙ٣يت ؿًت٦ .8

يی ٦ّ ٠ْٞٝ اًت ث٦ ٤ٓكت ْٝت٤ة ام ٓبعجبٟ ١ؾل ؿكيبىت ٤ُؿ ثب ١ؾل كييي ا١ـيِٖب٥ ٣ ثب ٧ب ا١ـي٦ِ

 ٕيلؿ. تٌَيٜ ّبك ؿك ٝيبٟ افضبی حبثت ٤ٓكت ٝی

تٌَيٜ ّبك ؿك ٝيبٟ  ی پقيلىت٦ ُـ٥ ا١ـيِٖب٥ ت٤ًظ كييي ا١ـيِٖب٥ يب ثب٧ب ا١ـي٦ِعٚجی ثلای  لاي٢ـ عٞبيتى .9

 ٤ُؿ. ٝی پيٖيلیافضبی آٟ 

٧بی ٤ٝض٤فی ٣ ٕناكٍ ًبال٦١ ام كا٥ تٌَيٜ ّبك ؿك ٝيبٟ  ٝغبٙق٦ ثلای ٕلؿآ٣كی ٤ُا٧ـ ٣ ت٨ي٦ ٕناكٍ .10

 .افضبی حبثت ا١ـيِٖب٥ ٝيٌل ؽ٤ا٧ـُـ

ٕقاكی ًالٝت اًتبٟ اًت ٦ّ كييي آٟ  ١ؾبكت ثل ّبك ا١ـيِٖب٥ ثب ؿثيلؽب٦١ ًيبًتارسضیاتی: ًظارت ٍ  -6

پبي٦ ١ؾٜ تِْي٘ رٌٚبت  مٝبٟ ثب ت٢ؾيٜ ٕناكٍ ًبال٦١ ا١ـيِٖب٥،ّبك آٟ ثل فض٤ حبثت اتبً ىْل ؽ٤ا٧ـ ث٤ؿ. ٧ٜ

٢بًبٟ ٣ ٝـيلاٟ ٣ ؽجلٕبٟ ا١ـيِی، ٝيناٟ احل ؽجلٕبٟ ؽبّ ؿف٤ت ُـ٥ ث٦ رٌٚبت، ٝيناٟ اٍجبٗ ّبكُ فبؿی ٣ ٧ٜ

٧بی ت٤ًق٦ ث٦ ٧ْٞبكی ثب اتبً ىْل، ٣ احل عٞبيت عٚجی ا١ـيِٖب٥ ثلای ّبكثلؿی ًبؽت٠  ؿا١ِٖب٥ ٣ ؿيٖل ثؾَ

ثبت ّبكٕل٥٣ ٣ اعٌبى تقٌٚ ٤ُؿ. پ٤يبيی ٣ ّبكثلؿی ُـٟ ٤ٔٝ ٣ ١تبيذ آٟ ت٤ًظ ؿثيلؽب٦١ اكميبثی ٝی ٧ب ا١ـي٦ِ

 لط ربٝـ ًالٝت اًتبٟ ام ر٦ٚٞ ١تبيذ اكمُيبثی ؽ٤ا٧ـ ث٤ؿ.  ٣كاٟ ٣ ّبكآىلي٢بٟ اًتبٟ ث٦ ع ا١ـي٦ِ
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 رساى سالهت   پیام تطكیل ٍ فؼالیت ضَراي ًاهِ ضیَُ( 9

ؿاك ٢ٝـكد ؿك ثل١ب٦ٝ  ث٦ ٢ٝؾ٤ك فٞٚيبتی ًبمی كا٧جلؿ اكتَبی ٤ًاؿ ًالٝت ٝلؿٛ ٣ اعالؿ كًب١ی ؿك مٝي٦٢ ا٤ٙ٣يت

 ٕلؿؿ: يل تِْي٘ ٝیكًبٟ ًالٝت ث٦ ُلط م ربٝـ ًالٝت اًتبٟ ٤ُكای پيبٛ

 ّا: ّذف -1هادُ 

 ٧ـى٢ٞـی ٣ اىنايَ ًلفت اعالؿ كًب١ی كىتبك٧بی ًبٜٙ ٣ ت٨ٌيالت ٝغيغی ٢ٝبًت  .1

 ٧بی اكاي٦ ُـ٥  اكتَبی ّيييت اعالفبت ٣ پيبٛ .2

 ٧بی مٝب١ی ١٤ٕب٤ٕٟ ًالٝت، ؿك اثقبؿ ٝؾتٚو ٣ ؿك ؿ٣ك٥ ٧بی ٝلاٍجت ام تـا٣ٛ ٣ اكتجبط پيبٛ .3

 بٟ ام ثل١ب٦ٝ ٣ ت٤ِيٌ )ث٦ ٣يو٥ ٝلؿٛ(عيؼ ٣ اكتَبی عٞبيت في٢يق .4

 ٨١بؿي٦٢ ًبمی علط ربٝـ ًالٝت اًتبٟ  .5

 اػضا ٍ ٍظایف: -2هادُ 

 ٝـيل ك٣اثظ ف٤ٞٝی )كييي ٤ُكا(  .1

٧بی ؿكٝبٟ، ث٨ـاُت ٣ مقا ٣ ؿاك٣ )ٝقبؿٗ كاثغبٟ ثل١ب٦ٝ كا٧جلؿی ؿا١ِٖب٥ ؿك  ّبك٢ُبى اكُـ ٝقب١٣ت .2

 ٧بی ٝق٤ّك( ٝقب١٣ت

 ٧ب ٣ ت٨ٌيالت ًالٝت( ت )ؿثيل پيبّٛبك٢ُبى ٌٝا٣ٗ آ٤ٝمٍ ًالٝ .3

 ّبك٢ُبى ك٣اثظ ف٤ٞٝی )ؿثيل اعالؿ كًب١ی اؽجبك ٣  اتيبٍبت ًالٝت ٝغ٤ك( .4

 ٕقاكی ًالٝت اًتبٟ )ًبيت اعالؿ كًب١ی( ؿثيلؽب٦١ ًيبًت ١ٞبي٢ـ٥ .5

 ١ٞبي٢ـ٥ ك٣اثظ ف٤ٞٝی اًتب١ـاكی  .6

ؿ٣ ثؾَ ثلای فلض٦ ث٦ آغبة كًب٦١  ؿ٧ـ ٣ ٝغبٙت كا ؿك اٛ ٧ل ٝب٥ تِْي٘ ر٦ٌٚ ٝی 20اي٠ ٤ُكا ؿك  :1تجٔل٥ 

 ٢ّـ: آٝبؿ٥ ٝی

 ٛ٧ب ٣ ت٨ٌيالت ًالٝت ٣يو٥ ٝلؿٛ  ٓيغ٦ پيب 

  ٟٓيغ٦ اؽجبك ٣ اتيبٍبت ًالٝت ٝغ٤ك اًتب 

٤ُؿ تب ٓيغبت )پيبٛ ٣ اؽجبك(  ٝتٔ٘ ث٦ اي٠ ر٦ٌٚ، ١ٌِت آغبة كًب٦١ ًالٝت اًتبٟ ثلٕناك ٝی :2تجٔل٥ 

ت٤ا٢١ـ ُلّت ٢٢ّـ.  ٤ٝكؿ ٌٝا٣الٟ فيلثظ ٝی ؿٛ ٨١بيی ٤ُؿ. ؿك اي٠ ر٦ٌٚ عٌت٧ب ثلای ا١تَبٗ ث٦ ٝل ٝلث٤ع٦ ث٦ كًب٦١
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كينی ٣ ؿف٤ت عض٤ك اىلاؿ ميل فض٤، ثل ف٨ـ٥ ك٣اثظ ف٤ٞٝی ؿا١ِٖب٥ ؽ٤ا٧ـ ث٤ؿ. ١ٌِت آغبة كًب٦١ ثب  ثل١ب٦ٝ

 ٤ُؿ: تِْي٘ ٝی ميل اىلاؿ عض٤ك

٧ب،  ٧ب ٣ ؿ٧ٌتبٟ ٝزليبٟ ثي٘ ث٤كؿ٧بی ٨ُلًتبٟ ٕناك ًالٝت ٓـا ٣ ًيٞب، ١ٞبي٢ـ٥ ك٣اثظ ف٤ٞٝی اًتب١ـاكی، پيبٛ»

  «٧بی ًلاًلی ٣ ٝغج٤فبت ٝغٚی ٧بی ك٣م١ب٦ٝ ٧ب، ١ٞبي٢ـٕی ؽجلٕناكی

٧ب ٣  تقيي٠ ٣ ت٤ٔيت ٤ٝض٤فبت ٣ رـ٣ٗ مٝب١ی عض٤ك ّبك٢ُبًبٟ ٣ افضبی ٧يإت فٚٞی ؿا١ِٖب٥ :3تجٔل٥ 

ٕناكاٟ  ف٨ـ٥ اي٠ ٤ُكاًت ٦ّ ثب ِٝبكّت پيب٧ٛبی كاؿي٤ ٣ ت٤ٚيني٤ٟ ثل  ٧ب ثلای آ٤ٝمٍ ٝلؿٛ ؿك ثل١ب٦ٝ ًبمٝبٟ

 ٧ب ٤ٓكت ٝی پقيلؿ. ًالٝت ؿا١ِْـ٥ ٧ب ٣ ٝقب١٣ت

٧ل  ٧15بی ًالٝتی ٣ اؽجبك تب  ٧ب ٣ ٣اعـ ٧بی ؿا١ِٖب٥ ؿك ٤ٓكت ؿاُت٠ پيبٛ ٧ب ٣ ؿيٖل ٝقب١٣ت ؿا١ِْـ٥ :4تجٔل٥ 

 ؿاك١ـ. ٝب٥ ّتجب ث٦ ك٣اثظ ف٤ٞٝی ؿا١ِٖب٥ اكًبٗ ٝی

ث٢ـی ٣  اٟ افالٛ ٣ ؿك ٤ُكا رٞـٕناك پيبٛكثظ ٣ ام عليٌ  ٧بی فی الٝت ىَظ ت٤ًظ ٝقب١٣ت٧بی ً پيبٛ  :5تجٔل٥ 

 ٤ُؿ. فٞٚيبتی ٝی

 ىلاي٢ـ آٚی ٤ُكا ؿك ٧لٝب٥ ث٦ ُلط ميل ؽ٤ا٧ـ ث٤ؿ: فزایٌذ: -3هادُ 

 ٧بی فيلثظ تب ٍج٘ ام پب١نؿ٧ٜ ٧ل ٝب٥  ٧بی آٚی ت٤ًظ ٝقب١٣ت تقيي٠ پيبٛ .1

 ٧ب )تب ثيٌتٜ ٝب٥( ٕيلی ٨١بيی ؿك٤ٝكؿ پيبٛ تٔٞيِْٜي٘ ر٦ٌٚ ثلای رٞـ ث٢ـی ٣ ت .2

 ٧ب )٧ٞبٟ ك٣م تِْي٘ ر٦ٌٚ ٤ُكا( ٦ٌ آغبة كًب٦١ ثلای ا١تَبٗ پيبٛتِْي٘ رٚ .3

 ت كيي٦ٌ ؿا١ِٖب٥ إ٧بی ٢ٝتَ٘ ُـ٥ ٣ اكمُيبثی آ٨١ب اكاي٦ ٕناكٍ ؿك ٤ُكا ٣ ٧ي آ٣كی پيبٛ ؿكيبىت ٣ رٞـ .4

 هٌاتغ هالی، اًگیشش ٍ ًظارت -4هادُ 

٧ب ٣ اؽجبك ًالٝت كا ًبال٦١ ا١تؾبة ٣ ث٦ اًتب١ـاكی ٝقلىی  ٧بی ثلتل ؿك ا١قْبى پيبٛ اًت كًب٦١ ٤ُكا ٤ٝؽو .1

 آ٨١ب ؿك ًغظ ربٝق٦ ٍـكؿا١ی ١ٞبيـ.ّلؿ٥ ٣ ام 

٧بی ًالٝت كا ٝت٢بًت ثب ًغظ ٤ًاؿ ٝلؿٛ تقيي٠  تلي٠ كا٧ْبك٧بی ا١تَبٗ پيبٛ ٤ُكا ٤ٝؽو اًت ٧ني٦٢ احلثؾَ .2

 ٣ ث٦ ّبك ٕيلؿ.

٧بی اًتب١ی ؿ٣ٙتی، ؽ٤ٔٓی ٣  ٧بی اعالؿ كًب١ی ام ِٝبكّت ّٚي٦ ؽلىيت ًت ؿك تإٝي٠ ٧ني٤ُ٦٢كا ٤ٝؽو ا .3

 ٧ب اًتيبؿ٥ ١ٞبيـ. ٢ٝبثـ ٝبٙی ؽيلي٠ ٣ ٨ُلؿاكی
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 كا 18000 اين٣ ٦ّ ٢ٓبيقی ٝخ٘) ؿ٣ًتـاكٝغيظ ٢ٓبيـ ت٤اٟ امعٞبيت )اًپب١ٌلی( ؿك اي٠ ٤ٝكؿ ٝی :6تجٔل٥ 

 ؿ٣ًتـاكؽب٤١اؿ٥ ،...(٣ ميت٤ٟ ك٣م٠ ٝخ٘ ًبٜٙ ٤ٝاؿمقايی ت٤ٙيـ٢٢ّـٕبٟ) ًالٝت ؿ٣ًتـاك ا١ـ(، ّلؿ٥ ا١ـامی كا٥

 اًتيبؿ٥ ّلؿ....( ٣ ٤ّؿّبٟ ثبمی ٣ٝلاّن ًي٢ٞب٧ب تيليغی ٤ّؿُ، ٣ ثبمی ٣ًبي٘ ت٤ٙيـ٢٢ّـ٥ ٢ٓبيـ ٝخ٘)

 ٧ب ٣ اؽجبك كا ت٨ي٦ ٣ ث٦ اكمُيبثی ٝب٧ب٦١ ام فْٞٚلؿ آغبة كًب٦١ ؿك ٤ٝكؿ پيبٛ ٤ُكا ٤ٝؽو اًت ٕناكٍ .4

 كيي٦ٌ ؿا١ِٖب٥ اكاي٦ ١ٞبيـ. ٧يإت

 ٕقاكی ًالٝت اًتبٟ ١ب٦ٝ ثلف٨ـ٥ ؿثيلؽب٦١ ًيبًت ي١٠ؾبكت ثل ع٠ٌ ارلای اي٠ آي ًظارت ٍ تاستیٌی: -5هادُ 

١ب٦ٝ پي ام ثبم١ٖلی ٣ تنييلات ٤ٝكؿ١ؾل ثبيـ  ٠ٝت ٣ ا٢ٝيت مقايی اًتبٟ( اًت. آيي)ؿثيلؽب٦١ ّبكٕل٥٣ تؾٔٔی ًال

 ِٖب٥ ثلًـ.كيي٦ٌ ؿا١ ث٦ ت٤ٔيت ٧يإت
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 ّاي فؼال استاى در سالهت هزدم  ًاهِ تطَیق ادارات ٍ فزهاًذاري ( ضی11َُ

٧ب ٣  ايزبؿ، عيؼ ٣ اكتَبی ًغظ ًالٝت ٝلؿٛ ٣ ربٝق٦ ثـ٣ٟ ِٝبكّت ٦ٞ٧ رب١ج٦ اؿاكات، ًبمٝبٟ هقذهِ:

تل ٣ ثب ّيييت ث٨تلی  تل، ًليـ ؿ كا ؿٍي٧ٌب ٣ؽبيو ؽ٤ ٧ب ٝيٌل ١يٌت. ؿك اي٠ فل٦ٓ ثقضی اؿاكات، ًبمٝبٟ ىلٝب١ـاكی

٧ب ٣ ايزبؿ ا١ٖين٥ ؿك ر٨ت  ٦١٤ٕ اؿاكات، ًبمٝبٟ ١ب٦ٝ، ث٦ ٢ٝؾ٤ك اكد ٨١بؿٟ ث٦ معٞبت اي٠ ؿ٢٧ـ. اي٠ ُي٥٤ ا١زبٛ ٝی

 ٧بی ىقبٗ ؿك ًالٝت ٝلؿٛ تـ٣ي٠ ٕلؿيـ٥ اًت. ٧ب  ٣ ىلٝب١ـاكی كٍبثت ًبٜٙ ٣ت٤ِيٌ اؿاكات، ًبمٝبٟ

٧بی ىقبٗ اًتبٟ اًت ٦ّ ثب  ٧ب ٣ ىلٝب١ـاكی ١ب٦ٝ ت٤ِيٌ ٣ تلميت اؿاكات، ًبمٝبٟ اي٠ ُي٧٥٤ـه ام  ّذف: -1هادُ 

 ؿ٢٧ـ.  اثتْبك يب تالٍ ٣ پی ٕيلی ؽ٤ؿ ث٦ عيؼ ٣ اكتَبی ًغظ ًالٝت ٝلؿٛ ٣ ربٝق٦ يبكی ٝی

 ّاي  فؼال:  ّا  ٍ فزهاًذاري هؼیارّاي تطَیقی ادارات، ساسهاى -2هادُ 

ؿك رٌٚبت ثلٕناك ُـ٥ ت٤ًظ ؿثيلؽب٦١  ٝت اؿاك٥، ًبمٝبٟ يب ىلٝب١ـاكیٕناك ًال عض٤ك ٢ٝؾٜ پيبٛ .1

 ٕقاكی ًالٝت اًتبٟ ًيبًت

 ٧بی ًالٝت ٝغ٤ك  ٤ٍٝـ ث٦ ْٝبتجبت ا١زبٛ ُـ٥ ؿك ؽ٤ّٔ ٧ْٞبكی٦ پبًؼ ٢ٝبًت ٣ ث .2

 ٕيلی ًبمٝبٟ ٝلث٤ع٦ ٕناك ًالٝت ؿك ثبالتلي٠ ًغظ تٔٞيٜ ُلّت  ؿاؿٟ پيبٛ .3

 ٧بی ًالٝت ٝغ٤ك ط ربٝـ ًالٝت اًتبٟ ام ر٦ٚٞ ؿاُت٠ پل٣ه٤ٞ١٥ؿ في٢ی ِٝبكّت ىقبٗ ؿك عل .4

٧بی ًالٝت ٝغ٤ك ثلاًبى صبكص٤ة افالٛ ُـ٥ ت٤ًظ ؿثيلؽب٦١  ث٢ـی ٣ ٕناكٍ پبيبٟ ًبٗ ىقبٙيت رٞـ .5

 ٕقاكی ًالٝت اًتبٟ ًيبًت

ٝت ٕقاكی ًال اكًبٗ ٌٝتٞل ا٢ًبؿ كا٧جلؿی ًالٝت ٝغ٤ك اؿاك٥، ًبمٝبٟ يب ىلٝب١ـاكی ث٦ ؿثيلؽب٦١ ًيبًت .6

 ١ب٦ٝ ٝلّن ا٢ًبؿ كا٧جلؿی ًالٝت اًتبٟ اًتبٟ، ٝغبثٌ ُي٥٤

 ٧بی ًالٝت ٝغ٤ك ام ر٦ٚٞ ا١تِبك آ٨١ب كًب١ی ٢ٝبًت ىقبٙيت  اعالؿ .7

 ٧بی ًالٝت ٝغ٤ك ٕقاكی ٣ ارلا ؿك ثل١ب٦ٝ ؽالٍيت ٣ ٤١آ٣كی ؿك پي٨٢ِبؿات، ًيبًت .8

 بی ًالٝت ٝغ٤ك٧ ٧بی ٝلؿٛ ٨١بؿ ؿك ثل١ب٦ٝ ٝيناٟ اًتيبؿ٥ ام ِٝبكّت ٝلؿٝی ٣ ًبمٝبٟ .9

 ١ب٦ٝ ٝلث٤ط ٧بی ّالٟ ًبمٝبٟ عجٌ ُي٥٤ ت٨ي٦ ٕناكُبت پي٤ًت ًالٝت ثلای پل٣ه٥ .10
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 ّا فؼال: ّا ٍ فزهاًذاري ًحَُ تطَیق ادارات، ساسهاى -3هادُ 

٧ب كا ثل ٝج٢بی ؿ٥  ٧ب ٣ ىلٝب١ـاكی ٕقاكی ًالٝت ؿك پبيبٟ ٧ل ًبٗ اكميبثی اؿاكات، ًبمٝبٟ ؿثيلؽب٦١ ًيبًت .1

 ؿ٧ـ. ا١زبٛ ٝی 2 ٝقيبك ٝبؿ٥

٧بی ىقبٗ ؿك فل٦ٓ ًالٝت ؿك ٧يت٦ ًالٝت ٧لًبٗ ٌُٞی عی ٝلاًٞی ثب  ٧ب ٣ ىلٝب١ـاكی ام اؿاكات، ًبمٝبٟ .2

 ٕلؿؿ. ا٧ـای ٤ٙط ٝؾ٤ّٔ عبٝی ًالٝت ٣ ؿيٖل ُي٥٤ ٧بی ٢ٝبًت تَـيل ٣ تِْل ٝی

يب   ث٦ ٝـيل اؿاك٥، ًبمٝب١ٟٞبيـ ث٦ ف٤٢اٟ پبؿاٍ  ٝجٚنی ٦ّ ٧لًبٗ ّبك ٕل٥٣ ًالٝت ٣ ا٢ٝيت مقايی تقيي٠ ٝی .3

ٕناك ًالٝت ٣ ٦ً ١يل ام اىلاؿ ٝاحل آٟ اؿاك٥، ًبمٝبٟ يب ىلٝب١ـاكی ٦ّ ؿك  ی ًبٗ، پيبٛ ىلٝب١ـاكی ثلٕنيـ٥

 ٕلؿؿ. يب ىلٝب١ـاك ٨ُلًتبٟ ٝلث٤ط پلؿاؽت ٝی ا١ـ ث٦ پي٨٢ِبؿ كييي اؿاك٥، ًبمٝبٟ تل ث٤ؿ٥ فل٦ٓ ًالٝت ىقبٗ

اٟ ؿثيل ّبك ٕل٥٣ ًالٝت ٣ ا٢ٝيت مقايی اًتبٟ ّتجبً اؿاك٥، ًبمٝبٟ يب كييي ؿا١ِٖب٥ ف٤ٚٛ پنُْی ث٦ ف٤٢ .4

 ١ٞبيـ. ىلٝب١ـاكی ا١تؾبثی كا ث٦ اًتب١ـاك٣ ام عليٌ اًتب١ـاكی ث٦ ؿًتٖب٥ ٝٚی ٝقلىی ٝی

كينی اًتب١ـاكی ؽ٤ا٧ـ  ٢ٝبثـ ٝبٙی ت٤ِيٌ ام ٝغ٘ افتجبكات ربكی اًتبٟ ٣ تؾٔيْ آٟ ت٤ًظ ٝقب١٣ت ثل١ب٦ٝ .5

 ث٤ؿ.

٧بی  ٌٝت٢ـات ىقبٙيت ّا یا فزهاًذاري فؼال در ػزصِ سالهت: ًحَُ اًتخاب ادارات، ساسهاى -4هادُ 

٧بی ىقبٗ ؿك فل٦ٓ ًالٝت ٣ پي٨٢ِبؿ اؿاك٥، ًبمٝبٟ يب ىلٝب١ـاكی ثلٕنيـ٥ ت٤ًظ  ٧ب ٣ ىلٝب١ـاكی اؿاكات، ًبمٝبٟ

 پيٖيلی٣ ثقـ ام ت٤ٔيت ثلای ٕقاكی ًالٝت اًتبٟ  ث٦ ّٞيت٦ كا٧جلی علط ربٝـ ًالٝت اكاي٦  ؿثيلؽب٦١ ًيبًت

 ٕيلؿ. ارلا ؿك ؿًت٤ك ّبك ّبكٕل٥٣ ًالٝت ٣ ا٢ٝيت مقايی اًتبٟ ٍلاك ٝی

١ب٦ٝ پي ام ت٤ٔيت ّبك ٕل٥٣ ًالٝت ٣ ا٢ٝيت مقايی اًتبٟ ث٦  اي٠ ُي٥٤ ًاهِ: هسإٍلیت اجزاي ضیَُ -5هادُ 

 آيـ. ارلا ؿك ٝی
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 ّاي ػوَهی تز سالهت( ی اثزات سیاستًاهِ تذٍیي پیَست سالهت )ارسیات ( ضی11َُ

٧ب ١ٌجت ث٦ عيؼ ًالٝت ّبك٢ّبٟ ؽ٤ؿ، ًالٝت ٝغيظ ميٌت پيلا٤ٟٝ ٣  ايزبؿ عٌبًيت ؿك ًبمٝبٟ هقذهِ:

ؿ٢٧ـ. ؿك تزلثيبت ر٨ب١ی  ٢٢ّـٕبٟ ؽـٝبت ٣ ٝغ٤ٔالت پبًؾ٤ٖيی ارتٞبفی آ٨١ب كا اىنايَ ٝی ًالٝت ٝٔله

٧ب ثب ؿك اؽتيبك  اًت.ًبمٝبٟ« اكميبثی احلات ًالٝتی»ٟ اثناكی ث٦ ١بٛ ٧بی ايزبؿ عٌبًيت ٨١بؿي٦٢ ّلؿ يْی ام ك٣ٍ

٧بی ؽ٤ؿ كا ام ١ؾل تإحيل آٟ ثل ًالٝت ٝلؿٛ ٍج٘ ٣ يب ثقـ ام ارلای ًيبًت اكميبثی  ؿاُت٠ اي٠ اثناك ٍبؿك١ـ ًيبًت

ب٦ٝ ٝلث٤ط ت٤ٔيت ؿك ١ تل ا١زبٛ ؿ٢٧ـ. ث٦ ٧ٞي٠ ٢ٝؾ٤ك آيي٠ ٧بی ًبٜٙ ّلؿ٥ ٣ تنييلات المٛ كا ثلای ت٤ٙيـ ًيبًت

٧بی ّالٟ اًتبٟ ام عيج احلات ٢ٝيی يب ٝخجت ثل  ٧ب ٣ پل٣ه٥ ٧ب، ثل١ب٦ٝ ٓالط، ث٦ ارلا ؿك ٝی آيـ تب ًيبًت ٝلارـ فی

 ٤ُؿ.  ٝی ٕيلی اًتبٟ اكاي٦  ًالٝت ٝلؿٛ ثلكًی ُـ٥ ٣ پي٨٢ِبؿات آالعی ث٦ ٤ُكای تٔٞيٜ

 ّا:  اًتخاب سیاست -1هادُ 

٧بی ثنكٓ يب رـيـ فٞلا١ی ٣ ثؾَ  ٧بی ربٝـ ٣ پل٣ه٥ ٧ب، ثل١ب٦ٝ ١ب٦ٝ ّٚي٦ ًيبًت يي٤ٝ٠اكؿ ٤ُٞٗ اي٠ آ اٙو(

 ٤ُؿ.  كينی ٣ ت٤ًق٦ اًتبٟ ت٤ٔيت ٝی ؽ٤ٔٓی ؿك اًتبٟ ؽ٤ا٧ـ ث٤ؿ ٦ّ ت٤ًظ ٤ُكای ثل١ب٦ٝ

كينی ٣ ت٤ًق٦ اًتبٟ ثلای اكميبثی احلات ث٦ ّبكٕل٥٣ تؾٔٔی ًالٝت ٣  اي٠ ٤ٝاكؿ ثب ت٤ٔيت ٤ُكای ثل١ب٦ٝ ة(

٤ُؿ. اي٠ ّبكٕل٥٣ ٤ٝؽو اًت ؽله يِ ٝب٥ پي ام ؿكيبىت ٤ٔٝث٦ ١تبيذ كا ث٦  ا٢ٝيت مقايی اًتبٟ اكربؿ ٝی

 كينی ٣ ت٤ًق٦ اًتبٟ افالٛ ٢ّـ. ٤ُكای ثل١ب٦ٝ

٦ّ ٌٕتل٥ اًتب١ی ٣ ّالٟ ؿاكؿ، ٢٢ّـ  ٧بی ؿ٣ٙتی اًتبٟ ٦ّ ؿك ٝز٤ٞف٦ ؽ٤ؿ تٔٞيٞبتی اتؾبف ٝی ّٚي٦ ًبمٝبٟ د(

 ٧ب ث٨ل٥ ٕيل١ـ.  ٤كتثبيٌت ام اي٠ ِٝ ٝی

 اًجام ارسیاتی ٍ ارایِ گشارش:  -2هادُ 

ّبكٕل٥٣ تؾٔٔی ًالٝت ٣ ا٢ٝيت مقايی اًتبٟ ٤ٝؽو اًت ثب تِْي٘ تيٜ اكميبثی ؽله يِ ٝب٥ ١تيز٦  اٙو(

 ثلكًی كا ؿك ٦ً عبٙت ت٤ؤٛ افالٛ ٢ّـ: 

 احلات ٝخجت ثل ًالٝت 

  احلات ٢ٝيی ثل ًالٝت ٣ اعتٞبٗ ثل٣م اي٠ ٦١٤ٕ احلات 

   پي٨٢ِبؿات آالعی ثلای ّبًت٠ ام احلات ٢ٝيی يب اىن٣ؿٟ ث٦ احلات ٝخجت 

ّبكٕل٥٣ تؾٔٔی ًالٝت ٣ ا٢ٝيت مقايی اًتبٟ ٤ٝؽو اًت، ض٤اثظ اكميبثی كا ث٦ ٤ٓكت ؿًت٤كفٞ٘ اكميبثی  ة(

 كتَب ؿ٧ـ. ًبمی ٝلث٤ع٦ كا ؿك اًتبٟ ا ١ب٦ٝ آٝبؿ٥ ٢ّـ ٣ پي ام آٟ ؽلىيت عـاّخل ؿ٣ ٝب٥ پي ام ت٤ٔيت اي٠ آيي٠
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 گزدش كار: -3هادُ 

ؿثيل ّبكٕل٥٣ تؾٔٔی ًالٝت ٣ ا٢ٝيت مقايی اًتبٟ ٤ٝؽو اًت ٌٝا٣ٗ اكميبثی كا تقيي٠ ّلؿ٥ ٣ ثب اثالك  اٙو(

 ؿًت٤كفٞ٘ اكميبثی ّبك ٣ی كا پبيَ ٢ّـ.

ّلؿ٥ ٣ ٧بی ٝؾتٚو رٞـ  ٌٝا٣ٗ اكميبثی ٤ٝؽو اًت عجٌ ؿًت٤كفٞ٘، في٢يقبٟ ٝلتجظ ث٦ اكميبثی كا ام ًبمٝبٟ ة(

٧بی  ٧بی تغَيَبتی ٣ ٤ُا٧ـ، ام ١ؾلات اي٠ في٢يقبٟ اًتيبؿ٥ ١ٞبيـ. اًتيبؿ٥ ام ١ؾلات ًبمٝبٟ فال٥٣ ثل اًتيبؿ٥ ام ؿاؿ٥

 ٝلؿٛ ٨١بؿ ٣ ٤ُكا٧بی اًالٝی ٨ُل ٣ ك٣ًتب ؿك اكميبثی اٙناٝی اًت.

 ثبُـ. ٧بی اؽالٍی ٢ٝـكد ؿك ؿًت٤كفٞ٘ ٝی ٌٝا٣ٗ اكميبثی ٝٚنٛ ث٦ كفبيت ر٢ج٦ د(

١تبيذ ّبك اكميبثی ثبيـ ؿك صبكص٤ة ِٝؾْ ُـ٥ ؿك ؿًت٤كفٞ٘ ث٦ ّبكٕل٥٣ تؾٔٔی ًالٝت ٣ ا٢ٝيت مقايی  ؿ(

 كينی ٣ ت٤ًق٦ اًتبٟ اكاي٦ ٤ُؿ.  اكاي٦ ٢ّـ تب پي ام ت٤ٔيت ٣ آالعبت المٛ ث٦ ٤ُكای ثل١ب٦ٝ

ٝتی كا ؿك ًل رٞـ ؿًتٖب٥ ارلايی ٤ٝؽو اًت افتجبك المٛ ثلای اكميبثی احلات ًال تأهیي هالی: -4هادُ 

٧بی ٝلث٤ط ث٦ ِٝب٣ك ًالٝت ام ؽ٤ؿ ث٤ؿر٦ پل٣ه٥ تإٝي٠ ؽ٤ا٧ـ  افتجبكات پل٣ه٥ پيَ ثي٢ی ٢ّـ. ث٦ اي٠ تلتيت ٧ني٦٢

 ُـ.  

 ًاهِ:  ارتقا ٍ تاستیٌی آییي -5هادُ 

٢يقبٟ ٧بی ت٤ري٨ی ٣ آ٤ٝمُی ثلای ّٚي٦ في ّبكٕل٥٣ تؾٔٔی ًالٝت ٣ ا٢ٝيت مقايی اًتبٟ ٤ٝؽو اًت ثل١ب٦ٝ اٙو(

 ًبمی ١ٞبيـ. ٝلتجظ ثلٕناك ٢ّـ  ٣ ث٦ ا١ـام٥ ّبىی ؿك اي٠ ثبك٥ ىل٢٧ٔ

كينی ٣ ت٤ًق٦ اًتبٟ اًت ٦ّ ثب تإييـ اًتب١ـاك ٤ٓكت  ١ب٦ٝ ٣ ت٤ٔيت آٟ ثل ف٨ـ٥ ٤ُكای ثل١ب٦ٝ ثبمثي٢ی اي٠ آيي٠ ة(

 ٕيلؿ.  ٝی
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 تطكیل ٍ فؼالیت ضَراي سالهت ضْز ًاهِ ضیَُ (

 و٥ ؿك عبُي٦ ٨ُل٧ب ٣ ث٦ ٢ٝؾ٤ك ٦ ت٤ًق٦ ٨ُل١ِي٢ی ؿك ٤ِّك ٣ ِْٝالت ًالٝتی عبٓ٘ ام آٟ ث٦ ٣يثب ت٤ر٦ ث هقذهِ:

٧بی  ٤ٍٝـ ؿك ثبك٥ ًالٝت ٧ٖٞب١ی، ثلٍلاكی ٧ْٞبكی٦ ٧بی ٢ٝبًت ٣ ث ٕيلی عيؼ ٣ اكتَبی ًالٝت ٝلؿٛ، تٔٞيٜ

٦ّ ام اي٠ -٤ُكای ًالٝت ٨ُلثؾِی ٣ رٚت ِٝبكّت ٧بی ٝلؿٛ ؿك تبٝي٠ ًالٝت ربٝق٦ ٣ ٨١بؿي٦٢ ًبؽت٠ آٟ،  ثي٠

 ٤ُؿ. تِْي٘ ٝی -پي ٤ُكا ١بٝيـ٥ ؽ٤ا٧ـ ُـ

 ٤ُؿ ؿك عْٜ ٧ٞبٟ ٤ُكای ًالٝت ٨ُل اًت. ٤ُكای ًالٝت ثؾَ ٦ّ ؿك ٨ُل ٝلّنی ثؾَ تِْي٘ ٝی تجٔل٥:

، ٝـيل ٝلّن (١بيت كييي)كييي ٤ُكای اًالٝی ٨ُل  ٨ُلؿاك ٨ُل )كييي(، :افضبی ٤ُكا فجبكت٢ـ ام -1هادُ 

 ٝي٠ ارتٞبفی ٣ ١ٞبي٢ـ٥ ثي٦ٞ ؽـٝبت ؿكٝب١ی، ١ٞبي٢ـ٥ ١ؾبٛ پنُْی،إ، ١ٞبي٢ـ٥ ت(ؿثيل) ؿكٝب١ی ٨ُلی -ث٨ـاُتی

ٌٝا٣ٗ كا٥ ٣ ٠ٌْٝ،ٌٝا٣ٗ  ٝقبؿٟ ٣ تزبكت، ٌٝا٣ٗ ٢ٓبيـ، ٌٝا٣ٗ ر٨بؿِّب٣كمی، پل٣كٍ، ٣ ٌٝا٣ٗ آ٤ٝمٍ

ٌٝا٣ٗ  ؿ اًالٝی،ٌٝا٣ٗ ىل٢٧ٔ ٣ اكُب ٌٝا٣ٗ عيبؽت ٝغيظ ميٌت، ٌٝا٣ٗ ؿاؿٌٕتلی، ١يل٣ی ا١تؾبٝی،

 ٌٝا٣ٗ رٞقيت ٧الٗ اعٞل ٣ ٌٝا٣ٗ ث٨نيٌتی. ٣كمٍ ٣ ر٤ا١بٟ،

 افضبی ٤ُكا ثبيـ ؽ٤ؿ ؿكر٦ٌٚ عض٤ك يبث٢ـ. :1تجٔل٥ 

٧بی  ٤ك ؿك ر٦ٌٚ ٤ُكا ٣ ِٝبكّت ؿك ثغجت٤ا١ـ ام اىلاؿ ؿيٖل ثلای عض ؿثيل ٤ُكا ؿك ٤ٓكت ضل٣كت ٝی: 2تجٔل٥ 

١ؾ٤ا٢٧ـ ؿاُت. ٢٧ٖبٛ علط ٝجبعج ٝلث٤ط ث٦ ٧ل ؿًتٖب٥ ارلايی  ُـٕبٟ عٌ كای آٟ ؿف٤ت ٢ّـ. اي٠ ٦١٤ٕ ؿف٤ت

 ٤ُؿ. إل ٌٝا٣ٗ ؿًتٖب٥ فض٤ ٤ُكا ١جبُـ ام ا٣ ثب عٌ كای ثلای ُلّت ؿك ر٦ٌٚ ٤ُكا ؿف٤ت ٝی

ؿكٝب١ی ٨ُلی،ٌٝا٣ٗ  يْی ام ٝلاّن ث٦ ا١تؾبة كئًبی ٝلاّن -ؿك ٤ٓكت ٣ر٤ؿ ص٢ـ ٝلّن ث٨ـاُتی :3تجٔل٥

 ٝلّن ث٨ـاُت ٨ُلًتبٟ ا١تؾبة ؽ٤ا٧ـ ُـ. ٝنث٤ك ٣ ٧ٞب٢٧ٖی ثب كييي

 ١ٞبي٢ـ٥ ىلٝب١ـاكی ث٦ ف٤٢اٟ ١بؽل ٣ ثـ٣ٟ عٌ كؤی ؿك رٌٚبت عض٤ك ؽ٤ا٧ـ ؿاُت.: 4تجٔل٥ 

 ١٤ُـ. ا١تؾبة ٝزـؿ افضب ٝب١قی ١ؾ٤ا٧ـ ؿاُت. ًبٗ ثلٕنيـ٥ ٝی3افضبی ٤ُكا ثلای ٝـت  -2هادُ 

ی كًٞيت كؤ٦ ثب عض٤ك ؿ٣ ٤ًٛ ام افضبی ٓبعت ٤ُكا ؿًت ّٜ يِ ثبك ؿك ٝب٥ ر٦ٌٚ ؽ٤ا٧ـ ؿاُت ّ -3هادُ 

 ٤ُؿ. ی، ٕلىت٦ ٝیؤی اّخليت افضبی عبضل ؿاكای عٌ كؤ٧بی ٤ُكا ثب ك يبثـ. تٔٞيٜ ٝی

 تِْي٘ رٌٚبت ؽبّ ٣ اضغلاكی ثب پي٨٢ِبؿ ؿثيل ٣ ٤ٝاىَت كييي ٤ُكا ٝيٌل ؽ٤ا٧ـ ث٤ؿ. :5تجٔل٥ 
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 :٣ؽبيو ٤ُكا فجبكت اًت ام -4هادُ 

پبي٦ ٤ُا٧ـ ٣ اعالفبتی ٦ّ ٕلؿآ٣كی ٣ ث٦ ر٦ٌٚ ٤ُكا اكاي٦  ٣ ِْٝالت ًالٝت ٨ُل ثل ث٢ـی ٌٝبئ٘ ا٤ٙ٣يت .1

 ٤ُؿ ٣ تـ٣ي٠ ثل١ب٦ٝ فٞٚيبتی ًبال٦١ ًالٝت ٨ُل  ٝی

ؿكٝب١ی يب ؿيٖل -٧بيی ٦ّ ُج٦ْ ث٨ـاُت ٣ ؿكٝبٟ ٨ُلًتبٟ، ٝلاّن ث٨ـاُتی ثلكًی پي٨٢ِبؿ٧ب ٣ ثل١ب٦ٝ .2

 .٢٢ّـ ثبك٥ ًالٝت اكاي٦ ٝی٧بی ارلايی ٣ ٨١بؿ٧بی ٝلؿٝی ٨ُل ؿك ؿًتٖب٥

٧بی اكربؿ ُـ٥ ام ٤ًی ٤ُكا ًالٝت ٣ ا٢ٝيت  فٞٚيبتی ًبؽت٠ ٤ٔٝثبت ٤ُكای ًالٝت ٨ُلًتبٟ ٣ ٤ٝض٤ؿ .3

ثؾِی ٣  ٧بی ثي٠ ٨١بؿي٦٢ ُـٟ ٧ْٞبكی ،مقايی اًتبٟ ٦ّ ارلای آ٨١ب ؿك ٨ُل ًجت اكتَبی ًالٝت

 .٤ُؿ ٝي٠ ًالٝت ربٝق٦ ٝی٧بی ٝلؿٝی ؿكر٨ت تإ ِٝبكّت

ٕيلی ٝاحل ثلای كىـ  ٢ّـ ٣ تٔٞيٜ ٕيلی ٤ٔٝثبت ٤ُكا اكاي٦ ٝی ٧بيی ٦ّ ؿثيلؽب٦١ پي ام پی ناكٍثلكًی ٕ .4

 ٤ٝا١ـ

٢ّـ، ؿك  ٦ ٦ّ ؿثيلؽب٦١ ت٨ي٦ ٣ پي٨٢ِبؿ ٝیث٢ـی رٌٚبت فبؿی ٤ُكا ٣ ثل١ب٦ٝ فٞٚيبتی ًبال١ ت٤ٔيت رـ٣ٗ مٝبٟ .5

 ١ؾٌتي٠ ر٦ٌٚ ٤ُكا ؿك ٧ل ًبٗ

 .االرلاًت ٧بی ارلايی ٨ُل المٛ ثلای ؿًتٖب٥ ٣ اثالك،ی كييي ٤ٔٝثبت ٤ُكا پي ام اٝضب -5هادُ

افضبی ٤ُكا پي٨٢ِبؿ٧بی ؽ٤ؿ كا ثلای علط ؿك٤ُكا عـاٍ٘ يِ ٧يت٦ پيَ ام مٝبٟ تِْي٘ ر٦ٌٚ ث٦  -6هادُ

 .ؿ٢٧ـ تب ؿك ؿًت٤ك يب ٤١ثت علط ٍلاكٕيلؿ ع٤كّتجی ث٦ ؿثيلؽب٦١ اعالؿ ٝی

٤ُؿ ٣  ٌٝتَل ٝیؿكٝب١ی ٨ُلی يب ٨ُلؿاكی  -ٝلّن ث٨ـاُتیٝغ٘ ای اًت ٦ّ ؿك  ٤ُكا ؿاكای ؿثيلؽب٦١ -7هادُ 

 ٣ؽبيو ميل كا ثل ف٨ـ٥ ؽ٤ا٧ـ ؿاُت:

 ت٨ي٦ ؿًت٤ك ٧ل ر٦ٌٚ ثب ١ؾل ؿثيل ٤ُكا .1

 ت٨ي٦ ٤ٓكت ر٦ٌٚ ٣ اؽق اٝضب ام عبضلي٠ .2

 ىلًتبؿٟ ؿف٤ت ١ب٦ٝ ٧ٞلا٥ ثب ؿًت٤ك ٧ل ر٦ٌٚ ث٦ افضبی ٤ُكا،عـاٍ٘ يِ ٧يت٦ پيَ ام مٝبٟ ثلٕناكی ر٦ٌٚ .3

ث٢ـی ٌٝبئ٘ ٣ ِْٝالت ًالٝت  ٤ا٧ـ ّبىی ثلای ا٤ٙ٣يتث٢ـی، ١ٞبيَ ٣تغٚي٘ اعالفبت ٣ ُ كی، ؿًت٦ٕلؿآ٣ .4

 ٨ُل

ثؾِی ٣  ٧بی ثي٠ ثلای ت٤ْي٠ ٧ْٞبكی« ثل١ب٦ٝ ربٝـ ًالٝت اًتبٟ/٨ُلًتبٟ»اًتيبؿ٥ ام تزلث٦ ٣ ا٤ٖٙی  .5

 ٧بی ٝلؿٝی ؿك ر٨ت اكتَبی ًالٝت ربٝق٦ ِٝبكّت
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 ـاّخل يِ ٧يت٦ پي ام ت٤ٔيت ُـٟ آ٨١بىلًتبؿٟ ٤ٔٝثبت ٤ُكا ث٦ افضب، ع .6

 ٧ب ٕيلی ٧بی ىٔٚی ؿك ثبك٥ ١تبيذ ارلا ٣ پی ١ؾبكت ثل ع٠ٌ ارلای ٤ٔٝثبت ٤ُكا ٣ ت٨ي٦ ٕناكٍ .7

٤١يي ٤ٔٝثبت ٣ ت٢ؾيٜ  غٚي٘ اعالفبت ٣ ٤ُا٧ـ ٣ ت٨ي٦ پيَتِْي٘ ّٞيت٦ ٧بی ى٢ی ثب ٧ٞب٢٧ٖی ٤ُكا ثلای ت .8

 ٧ب ثل١ب٦ٝ

٧بی ث٨ـاُتی ٣ ٕناكٍ فْٞٚلؿ ثب ٧ٞب٢٧ٖی  ٦ پيبٛكًب٦١ ثلای اكاي ي٘ ر٦ٌٚ ثب آغبة٧ٞب٢٧ٖی ثلای تِْ .9

 ؿثيل ٤ُكا

٧بی ى٢ی ّبك٢ُبًبٟ ٝلّن ث٨ـاُت ٨ُلًتبٟ ٣ ؿك ٤ٓكت  ام ِّٞ« ث ٣ د»ؿك ارلای ث٢ـ٧بی  ؿثيلؽب٦١: 6تجٔل٥ 

 ٤ُؿ. ضل٣كت ٝلّن ث٨ـاُت اًتبٟ ثلؽ٤كؿاك ؽ٤ا٧ـ ث٤ؿ ٦ّ ث٦ ٣ًي٦ٚ ؿثيل٤ُكا ٧ٞب٢٧ٔ ٝی

٢بثـ ٝبٙی المٛ ثلای رجلاٟ ؽـٝبت ١يل٣ی ا١ٌب١ی ٣ تإٝي٠ اْٝب١بت ثلای ارلايی ّلؿٟ ٤ٔٝثبت ٤ُكا ٣ ٝ -8هادُ 

ٕلؿٍ ّبك ؿثيلؽب٦١، ثب پي٨٢ِبؿ ٤ُكا ٣ ٧ٞب٢٧ٖی ٤ُكای اًالٝی ٨ُل ٣ ىلٝب١ـاكی، ام ٢ٝبثـ ٨ُلؿاكی، 

 ٧بی ٝلؿٝی تإٝي٠ ؽ٤ا٧ـ ُـ. ؿ٣ٙتی ٣ ١ين ٧ـايب، ٤ٍ٤ٝىبت ٣ ِّٞ ٧بی ارلايی ٣ ٨١بؿ٧بی ف٤ٞٝی ميل ؿًتٖب٥

ٝب٥ يِ ثبك ث٦ ٤ُكای اًالٝی ٨ُل ٣ ىلٝب١ـاكی اكائ٦  ٤ُ3كا ٤ٝؽو اًت ٕناكٍ فْٞٚلؿ ؽ٤ؿ كا ٧ل  -9هادُ

 ٢ّـ.

١ب٦ٝ ٤٢ٝط ث٦ آ١ٌت ٦ّ ت٤ًظ ّبكٕل٥٣ تؾٔٔی ًالٝت ٣ ا٢ٝيت مقايی اًتبٟ تإييـ، ت٤ٔيت ٣  ارلای اي٠ آيي٠

 اثالك ٤ُؿ.
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 تطكیل ٍ فؼالیت  ضَراي سالهت ضْزستاى، تخص ٍ رٍستا ًاهِ  ضیَُ (13

  ضَراي سالهت ضْزستاى( 13-1

ك٥ ًالٝت ٧ٖٞب١ی، ٧بی ٢ٝبًت ٣ ام ١نؿيِ ؿكثب ٕيلی ث٦ ٢ٝؾ٤ك عيؼ ٣ اكتَبی ًالٝت ٝلؿٛ، تٔٞيٜ هقذهِ:

ت٤ٔيت  20ٌ ٝبؿ٥ ٝي٠ اي٢ٞی ٣ ا٢ٝيت مقايی ٝلؿٛ ٣ ٨١بؿي٦٢ ًبؽت٠ آٟ ٣ ٣ىثؾِی ؿك تإ ٧بی ثي٠ ثلٍلاكی ٧ْٞبكی

ٍب٤١ٟ ثل١ب٦ٝ پ٢زٜ ت٤ًق٦ ٤ِّك ث٦ ُٞبك٥  ١178ب٦ٝ ارلايی ٝبؿ٥  ي٠ي١ب٦ٝ ٧يإت ٣ميلاٟ ؿك ؽ٤ّٔ آ

في٘ [ ٦ّ ام اي٠ پي ٤ُكا ١بٝيـ٥ ؽ٤ا٧ـ ُـ] ، ٤ُكای ًالٝت ٨ُلًتب٤ٝ6/7/1390ٟكػ  47221/ت134880

 . ٤ُؿ كينی ٨ُلًتبٟ تِْي٘ ٝی ّٞيت٦ ثل١ب٦ٝ

، (ؿثيل٤ُكا) كييي ُج٦ْ ث٨ـاُت ٣ ؿكٝبٟ ٨ُلًتبٟ ،(كييي ٤ُكا) ىلٝب١ـاك :كت٢ـ امافضبی ٤ُكا فجب -1هادُ

١ٞبي٢ـ٥ ٨ُلؿاكاٟ ٨ُل٧بی ٨ُلًتبٟ، كييي آ٤ٝمٍ ٣ پل٣كٍ، كييي ر٨بؿ ِّب٣كمی، كييي ٢ٓقت، ٝقـٟ ٣ 

ٝي٠ ارتٞبفی إت تزبكت، كييي كا٥ ٣ تلاثلی ٣ ٠ٌْٝ ٣ ٨ُلًبمی، ىلٝب١ـ٥ ١يل٣ی ا١تؾبٝی ٨ُلًتبٟ، ١ٞبي٢ـٕبٟ ثي٦ٞ

٣  ثي٦ٞ ؽـٝبت ؿكٝب١ی، كييي ؿاؿٌٕتلی، ١ٞبي٢ـ٥ ٨ُلًتب١ی اؿاك٥ ّ٘ عيبؽت ٝغيظ ميٌت اًتبٟ، ١ٞبي٢ـ٥ 

٧ب، ١ٞبي٢ـ٥ ٨ُلًتب١ی اؿاك٥ ّ٘ ٣كمٍ ٣ ر٤ا١بٟ اًتبٟ، كييي  ّ٘ ىل٢٧ٔ ٣ اكُبؿ اًالٝی ٣ كًب٨ُ٦١لًتب١ی اؿاك٥ 

ييي ُبؽ٦ ٨ُلًتب١ی ؽب٦١ ِٝبكّت ٝلؿٛ ٣ ١ٞبي٢ـ٥ ؿ٧يبكاٟ ك ٤ُكای اًالٝی ٨ُلًتبٟ، ّٚي٦ ثؾِـاكاٟ ٨ُلًتبٟ،

 ٧ب، ث٦ ا١تؾبة ؿ٧يبكاٟ ؿ٧ٌتبٟ

 .ا١تؾبة ٝزـؿ افضب ٝب١قی ١ؾ٤ا٧ـ ؿاُت. ١٤ُـ ًبٗ ثلٕنيـ٥ ٝی4ی ٤ُكا ثلای ٝـت افضب :1تجٔل٥

٧بی  ثغج ت٤ا١ـ ام اىلاؿ ؿيٖل ثلای عض٤ك ؿك ر٦ٌٚ ٤ُكا ٣ ِٝبكّت ؿك ؿثيل٤ُكا ؿك ٤ٓكت ضل٣كت ٝی :2تجٔل٥

٢٧ٖبٛ علط ٝجبعج ٝلث٤ط ث٦ ٧ل ؿًتٖب٥ ارلايی . ی ١ؾ٤ا٢٧ـ ؿاُتؤُـٕبٟ عٌ ك اي٦١٤ٖ٢ ؿف٤ت. آٟ ؿف٤ت ٢ّـ

 .٤ُؿ ی ثلای ُلّت ؿك ر٦ٌٚ ٤ُكا ؿف٤ت ٝیٖب٥ فض٤ُ٤كا ١جبُـ ام ا٣ ثب عٌ كؤإل ٌٝا٣ٗ ؿًت

ي ُج٦ْ ث٨ـاُت ٣ ؿكٝبٟ ٨ُلًتبٟ ؿك٤ٓكتی ٦ّ ىلٝب١ـاك ؿك ر٦ٌٚ عض٤ك ١يبثـ كيبًت ر٦ٌٚ ٤ُكا ثب كيي :3تجٔل٥

 .ؽ٤ا٧ـ ث٤ؿ

 .ٕيلؿ ٟ ١ين ؿك ؿًت٤ك ّبك ٤ُكا ٍلاك ٝی٧بی اكربؿ ُـ٥ ام ٤ًی ٤ُكا ًالٝت ٣ ا٢ٝيت مقايی اًتب ٤ٝض٤ؿ :4تجٔل٥

 .ت٤ا١ـ ث٦ ربی آ١بٟ ؿك ر٦ٌٚ عض٤ك يبثـ ٌّی ١ٞی ؛افضبی ٤ُكا ثبيـ ؽ٤ؿ ؿك ر٦ٌٚ عض٤ك يبث٢ـ -2هادُ
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ی ؤجبك ؿك ٝب٥ ر٦ٌٚ ؽ٤ا٧ـ ؿاُت ٦ّ ثب عض٤ك ؿًت ّٜ ؿ٣ ٤ًٛ ام افضبی ٓبعت ك٤ُكا ؿًت ّٜ يْ -3هادُ

تِْي٘ . ٤ُؿ ی،ٕلىت٦ ٝیؤی اّخليت افضبی عبضل ؿاكای عٌ كؤ٧بی ٤ُكا ثب ك تٔٞيٜ. يبثـ يب ثيِتل كًٞيت ٝی

 .رٌٚبت ؽبّ ٣ اضغلاكی ثب پي٨٢ِبؿ ؿثيل ٣ ٤ٝاىَت كييي ٤ُكا ٝيٌل ؽ٤ا٧ـ ث٤ؿ

 :فجبكت اًت ام٣ؽبيو ٤ُكا  -4هادُ

٣كی ٣ ث٦ ر٦ٌٚ ٤ُكا آث٢ـی ٌٝبئ٘ ٣ ِْٝالت ًالٝت ٨ُلًتبٟ ثل پبي٦ ٤ُا٧ـ ٣ اعالفبتی ٦ّ ٕلؿ ا٤ٙ٣يت (اٙو

 ٤ُؿ ٣ تـ٣ي٠ ثل١ب٦ٝ فٞٚيبتی ًبال٦١ ًالٝت ثلای ٨ُلًتبٟ  اكاي٦ ٝی

ارلايی ؿكثبك٥ ًالٝت  ٧بی ٧بيی ٦ّ ُج٦ْ ث٨ـاُت ٣ ؿكٝبٟ ٨ُلًتبٟ يب ؿيٖل ؿًتٖب٥ ثلكًی پي٨٢ِبؿ٧ب ٣ ثل١ب٦ٝ (ة

 .٢٢ّـ ٣ ا٢ٝيت مقايی اكاي٦ ٝی

٧بی ّبكٕل٥٣ تؾٔٔی ًالٝت ٣ ا٢ٝيت مقايی اًتبٟ ٦ّ ارلای آ٨١ب ؿك ٨ُلًتبٟ ًجت  فٞٚيبتی ًبؽت٠ ٤ٔٝث٦ (د

 .٤ُؿ ٝي٠ ًالٝت ٝلؿٛ ٣ ربٝق٦ ٝیثؾِی ٣ تإ ٧بی ثي٠ اكتَبی ًالٝت، ا٢ٝيت مقايی يب ٨١بؿي٦٢ ُـٟ ٧ْٞبكی

٢ّـ ٣  ٧بی پيِي٠ ٤ُكا ٣ ٝيناٟ فٞٚيبتی ُـٟ آ٨١ب اكاي٦ ٝی ٦ّ ؿثيل ؽب٦١ پي ام پيٖيلی ٤ٔٝث٧٦بيی  ثلكًی ٕناكٍ (ؿ

 ٝاحل ثلای كىـ ٤ٝا١ـ ٕيلی تٔٞيٜ

٧بی فبؿی ٣ ثل١ب٦ٝ فٞٚيبتی آٟ ًبٗ كا ٦ّ  ث٢ـی ر٦ٌٚ ٤ُكا ؿك ١ؾٌتي٠ ر٦ٌٚ ؽ٤ؿ ؿك ٧ل ًبٗ، رـ٣ٗ مٝبٟ (٥

 .ت٤ٔيت ؽ٤ا٧ـ كًب١ـث٦  ،٢ّـ ؿثيلؽب٦١ ت٨ي٦ ٣ پي٨٢ِبؿ ٝی

 .٧بی ارلايی ٨ُلًتبٟ المٛ االرلاًت ٧بی ٤ُكا پي ام اثالك ثلای ؿًتٖب٥ ٤ٔٝث٦ -5هادُ

افضبی ٤ُكا پي٨٢ِبؿ٧بی ؽ٤ؿ كا ثلای علط ؿك ٤ُكا ؿًت ّٜ يِ ٧يت٦ پيَ ام مٝبٟ تِْي٘ ر٦ٌٚ ث٦  -6هادُ

 .ٕيلؿ ؿ٢٧ـ تب ؿك ؿًت٤ك يب ٤١ثت علط ٍلاك ع٤ك ّتجی ث٦ ؿثيلؽب٦١ اعالؿ ٝی

٤ُؿ ٣ ٣ؽبيو ميل  ای اًت ٦ّ ؿك ٝغ٘ ُج٦ْ ث٨ـاُت ٣ ؿكٝبٟ ٨ُلًتبٟ ٌٝتَل ٝی ٤ُكا ؿاكای ؿثيلؽب٦١ -7هادُ

 :كا ثل ف٨ـ٥ ؽ٤ا٧ـ ؿاُت

 ت٨ي٦ ؿًت٤ك ٧ل ر٦ٌٚ ثب ١ؾل ؿثيل ٤ُكا (اٙو

 ٕناكی ر١٦ٌٚب٦ٝ ٧ٞلا٥ ثب ؿًت٤ك ٧ل ر٦ٌٚ ث٦ افضبی ٤ُكا، ؿًت ّٜ يِ ٧يت٦ پيَ ام مٝبٟ ثل ىلًتبؿٟ ؿف٤ت (ة

ث٢ـی ٌٝبئ٘ ٣ ِْٝالت ًالٝت  بت ٣ ٤ُا٧ـّبىی ثلای ا٤ٙ٣يتث٢ـی، ١ٞبيَ ٣ تغٚي٘ اعالف ؿًت٦ ٕلؿآ٣كی، (د

 ٨ُلًتبٟ ث٦ تيْيِ ثؾَ ٣ ؿ٧ٌتبٟ ؿك ٍبٙت ثل١ب٦ٝ فٞٚيبتی ًبال٦١ 
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٨ت اكتَبی ثؾِی ؿك ر ٧بی ثي٠ ثلای ت٤ْي٠ ٧ْٞبكی «ثل١ب٦ٝ ربٝـ ًالٝت اًتبٟ» اًتيبؿ٥ ام تزلث٦ ٣ ا٤ٖٙی (ؿ

 ًالٝت ٝلؿٛ ٣ ربٝق٦

ٕقاكی ًالٝت اًتبٟ، ّبك٢ُبًبٟ ٝلّن ث٨ـاُت  ٧بی ى٢ی ؿثيلؽب٦١ ًيبًت ؿثيلؽب٦١ ؿك ارلای ث٢ـ٧بی ى٤ً امِّٞ

٧بی اًتبٟ ثلؽ٤كؿاك ؽ٤ا٧ـ ث٤ؿ ٦ّ ث٦ ٣ًي٦ٚ  ٨ُلًتبٟ ٣ ؿك ٤ٓكت ضل٣كت ٝلّن ث٨ـاُت اًتبٟ ٣ ًبيل ًبمٝبٟ

 يبثـ. تلتيت ٝی( ؿثيل٤ُكا) ٟٝـيل ُج٦ْ ث٨ـاُت ٣ ؿكٝبٟ ٨ُلًتب

 ٧يت٦ پي ام ت٤ٔيت ُـٟ آ٨١ب ٧بی ٤ُكا ث٦ افضب، عـاّخل يِ ىلًتبؿٟ ٤ٔٝث٦ (٥

٧بی ىٔٚی  ٕقاكی ًالٝت اًتبٟ ٣ ت٨ي٦ ٕناكٍ ٧بی ٤ُكا ؿك ٍبٙت ١لٛ اىناك ؿثيلؽب٦١ ًيبًت پيٖيلی ٤ٔٝث٦ (٣

 ٧ب ؿكثبك٥ ١تبيذ اي٠ پيٖيلی

اٟ ؽـٝبت ١يل٣ی ا١ٌب١ی ٣ تإٝي٠ اْٝب١بت ارلايی ّلؿٟ ٤ٔٝثبت ٤ُكا ٣ ٢ٝبثـ ٝبٙی المٛ ثلای رجل -8هادُ 

٧بی  ٕلؿٍ ّبكؿثيلؽب٦١، ثب پي٨٢ِبؿ ٤ُكا ٣ ٧ٞب٢٧ٖی ٤ُكای اًالٝی ٨ُل ٣ ىلٝب١ـاكی، ام ٢ٝبثـ ٨ُلؿاكی، ؿًتٖب٥

 .٧بی ٝلؿٝی تإٝي٠ ؽ٤ا٧ـ ُـ ارلايی ٣ ٨١بؿ٧بی ف٤ٞٝی ميلؿ٣ٙتی ٣ ١ين ٧ـايب، ٤ٍ٤ٝىبت ٣ ِّٞ

٦ يٝب٥ يِ ثبك ث٦ ٤ُكای اًالٝی ٨ُل ٣ ىلٝب١ـاكی اكا 3 ٤ُكا ٤ٝؽو اًت ٕناكٍ فْٞٚلؿ ؽ٤ؿ كا ٧ل -9هادُ

 .٢ّـ

١ب٦ٝ ٤٢ٝط آ١ٌت ٦ّ ت٤ًظ ّبكٕل٥٣ تؾٔٔی ًالٝت ٣ ا٢ٝيت مقايی اًتبٟ  تإييـ، ت٤ٔيت ٣ اثالك  ارلای اي٠ آيي٠

 .٤ُؿ
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  ضَراي سالهت تخص( 13-2

اي٠ ٤ُكا ا٣ٙي٠ ٣اعـ  ،ثؾَ ؽ٤ا٢٧ـ ث٤ؿ ًالٝت ؿك ٝلّن ثؾَ ؿاكای ٤ُكایًتبٟ ٨ُل٧بی  ّٚي٦ ثؾَ-1هادُ 

ثؾَ ٌٝا٣ٙيت تإٝي٠ ِٝبكّت ٝلؿٛ ٣ ٤ُكای ًالٝت  ٤ُؿ. ١ؾبٛ ًالٝت ٧ٜ ٝغ٤ٌة ٝیثؾِی ؿك  ٧ٞب٢٧ٖی ثي٠

 ثبُـ. ؿاك ٝی ٝلّن ثؾَ ١ين ف٨ـ٥ ًالٝتیثؾِی كا ؿك ٤ٝكؿ ٌٝبئ٘  ثلٍلاكی ٧ٞب٢٧ٖی ثي٠ ٧ٜ ص٢ي٠

 ثؾَ ؽ٤ا٢٧ـ ث٤ؿ. ًالٝت١ؾيل٤ُكای  ًالٝت ١َبط ٨ُلی ٦ّ ٝلّن ثؾَ ١يٌت٢ـ ١ين ؿاكای ٤ُكای  :٥1 تجٔل 

ثؾِی  ٧ب، ٤ُكای ث٨ـاُت ؿ٧ٌتبٟ ث٦ ف٤٢اٟ ا٣ٙي٠ ٣اعـ ٧ٞب٢٧ٖی ثي٠ ؿ٧ـاكی پي ام ارلای علط ٍب٤١ٟ: 2تجٔل٥  

 ٧بی ث٨ـاُتی ؽ٤ا٧ـ ث٤ؿ. ؿك ثل١ب٦ٝ

ٝلّن ثؾَ، ثؾِـاك، ٨ُلؿاك، ٌٝا٣ٗ آ٤ٝمٍ ٣  ٢ـ ام اٝبٛ رٞق٦فجبكت ثؾَ ًالٝتافضبی ٤ُكای  -2هادُ

پل٣كٍ، كييي ٝلّن ث٨ـاُتی ؿكٝب١ی ٝلّنثؾَ، كييي ١يل٣ی ا١تؾبٝی، كييي ؿاؿٕب٥، ٌٝا٣ٗ ر٨بؿ ًبم١ـٕی، 

 ثؾِـاك. تقب١٣ی ك٣ًتبيی، ٦ً ١يلام كئًبی ٤ُكا٧بی اًالٝی ك٣ًتب٧بی تبثق٦ ثؾَ ث٦ ا١تؾبة ١ٞبي٢ـ٥ ُلّت ٧بی

ثبُـ يِ ١يل ام ثي٠ پنُْبٟ كئًبی  ؿك ٤ٓكتی ٦ّ ٝلّن ثؾَ ثيَ ام يِ ٝلّن ث٨ـاُتی ؿكٝب١ی ؿاُت٦ :1 تجٔل٥ 

 ٨ُلًتبٟ فض٤ ٤ُكا ؽ٤ا٧ـ ث٤ؿ. ٝلاّن ث٨ـاُتی ؿكٝب١ی ث٦ ا١تؾبة كييي ٝلّن ث٨ـاُت

٣ يب اىلاؿی كا ث٦  ف٤٢اٟ ٝي٨ٞبٟ ؿف٤ت ١ٞبيـ ٟ ٣ اىلاؿ ؿيٖل ث٦ت٤ا١ـ ؿك ٤ٓكت ١يبم ام ٌٝا٣ال ٤ُكا ٝی :2تجٔل٥  

ف٤٢اٟ فض٤ ؿائٞی پي٨٢ِبؿ ١ٞبيـ ٦ّ پي امتإييـ ٤ُكای ث٨ـاُت ٨ُلًتبٟ ث٦ فض٤ ؿائٞی ٤ُكا ث٨ـاُت ثؾَ ؿك 

 آي٢ـ.

٤ُكا ث٦ ف٨ـ٥ ثؾِـاك ث٤ؿ٥ ٣  ؿاؿ. كيبًت ٤ُكای ث٨ـاُت ثؾَ ٝب٧ی يِ ثبك تِْي٘ ر٦ٌٚ ؽ٤ا٧ـ -3هادُ

ای ام  ٤ُكا ٤ٓكت ر٦ٌٚ ؽ٤ا٧ـ ُـ ٣ ١ٌؾ٦ ٚي٦ ٤ٔٝثبت رٌٚبتثبُـ.ّ ٝلّن ث٨ـاُتی ؿكٝب١ی ثؾَ ؿثيل ٝیكييي 

 ٕلؿؿ. ٨ُلًتبٟ اكًبٗ ٝی آٟ ث٦ ٤ُكای ث٨ـاُت

 ٨ُلی، ٨ُلؿاك كيبًت ٤ُكا كا ث٦ ف٨ـ٥ ؽ٤ا٧ـ ؿاُت. ؿك ٤ُكا٧بی ث٨ـاُت ١َبط – تجٔل٥ 

 ی ث٨ـاُت ثؾَ فجبكت٢ـ ام:٣ؽبيو ٤ُكا( 4ٝبؿ٥ 

 ٧بی ث٨ـاُتی ٧ب ٣ ِّٞ ث٦ ت٨ي٦ علط ا٤ٙ٣يت٧بی ث٨ـاُتی ثؾَ، تقيي٠  ثلكًی ١يبم٢ٝـی 

 ٧بی  ؿ٣ٙتی ٌٝتَل ؿك ٝلّن ثؾَ ؿك ر٨ت پيَ ثلؿ ثل١ب٦ٝ ٧ب ٣ ٨١بؿ٧بی ٧بی المٛ ثي٠ اكٕبٟ ايزبؿ ٧ٞب٢٧ٖی

 ث٨ـاُتی

 ٧ب، ًي٘، مٙن٦ٙ ٣ ٕيلی اضغلاكی ١ؾيل ٦ٞ٧ ٧بی ٧بی ث٨ـاُتی ؿك ٤ٍٝقيت ٧ْٞبكی ؿك ارلای ثل١ب٦ٝ.... 

 ث٨ـاُتی ٧بی ً ؿاؿٟ آٟ ث٦ ٤ًی ثل١ب٦ٝرٚت ٢ٝبثـ ٝلؿٝی ٣ ٤ً 
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 ضَراي سالهت رٍستا( 13-3

ؿك ٦ٞ٧  ٧بی ًالٝت ٧ٖٞب١ی، ٕيلی ٣ ىقبٙيت ث٦ ٢ٝؾ٤كعيؼ ٣ اكتَبی ًالٝت ٝلؿٛ، ِٝبكّت ؿاؿٟ ٝلؿٛ ؿك تٔٞيٜ

٦ّ ام اي٠ پي ٤ُكا ١بٝيـ٥ ؽ٤ا٧ـ -٧بی  ث٨ـاُت ٤ُكای ًالٝت ك٣ًتب ك٣ًتب٧بی ؿاكای ٦٢ًْ ٣ تغت پ٤َُ ؽب٦١

 ٤ُؿ. تِْي٘ ٝی -ـُ

٧بی ث٨ـاُت فِبيلی ؿاك١ـ ١ين  ٧بی ث٨ـاُت ث٤ؿ٥ ٣ يب ؽب٦١ ٤ّس ك٣ ٦ّ ؿك ع٤م٥ اًتغيبؽی ؽب٦١فِبيل :1 تجٔل٥

 .ت٤ا٢١ـ ٤ُكای ث٨ـاُت فِبيلی ؿاُت٦ ثب٢ُـ ٝی

فجبكت٢ـ ام ؿ٧يبك،كييي ٤ُكای اًالٝی ك٣ًتب، ث٤٨كماٟ ؽب٦١ ث٨ـاُت،  افضبی ٤ُكای ث٨ـاُت ك٣ًتب -1هادُ 

 ٝقٜٚ ٣ آ٤ٝمٍ يبك ك٣ًتب، ك٣عب١ی ك٣ًتب ٣ ؿ٣ ١يل ام ٝقتٞـي٠

ثبُـ ٣ ث٤٨كم ٝلؿ فال٥٣ ثل  ث٤٨كم يب ث٤٨كماٟ مٟ، فض٤ ٤ُكای ث٨ـاُت ك٣ًتبی آٚی ؽب٦١ ث٨ـاُت ٝی: 2تجٔل٥

فض٤يت ؿك ٤ُكای ث٨ـاُت ك٣ًتبی آٚی ؽب٦١ ث٨ـاُت، ؿك٤ُكا٧بی ث٨ـاُت ك٣ًتب٧بی ٍٞل ١ين فض٤ ؽ٤ا٧ـ 

 .ث٤ؿ

٤ُؿ. ؿ٧يبك كييي ٤ُكا ٣ ث٤٨كم ؽب٦١  ؿًت ّٜ يِ ثبك ؿك ٝب٥ ثلٕناك ٝی ر٦ٌٚ ٤ُكای ث٨ـاُت ك٣ًتب-2 هادُ

ای ام ٤ٓكت ر٦ٌٚ ٣ّٚي٦ ٤ٔٝثبت رٌٚبت ٤ُكا كا ث٦ ٝلّن ث٨ـاُتی ؿكٝب١ی ٣  ث٨ـاُت ؿثيل ٤ُكا ث٤ؿ٥ ٣ ١ٌؾ٦

 .ؿاكؿ ؿثيلؽب٦١ ٤ُكای ًالٝت ثؾَ تبثق  ٦ اكًبٗ ٝی

 اًت ام:فجبكت ٣ؽبيو ٤ُكا  -3هادُ 

 ٝي٠ ٢ٝبثـ ٝبٙی آٟ إتـ٣ي٠ ثل١ب٦ٝ فٞٚيبتی ًبٙيب٦١ ثلای اكتَبی ًالٝت ًب٢ّي٠ ك٣ًتب ٣ ت (اٙو

٧بی ث٨ـاُتی  ٧بی ث٨ـاُتی ك٣ًتب ٣ ٧ْٞبكی ثب ث٤٨كم ؿك ارلای ثل١ب٦ٝ رٚت ِٝبكّت ٝلؿٛ ؿك ا١زبٛ ثل١ب٦ٝ (ة

 ب، ث٨ـاُت ٝغيظ ٣ ث٨ٌبمی ك٣ًتب٧ ٝب٢١ـ اي٠ٞ ًبمی، ث٨ـاُت ٝبؿك ٣ ٤ّؿُ، ٝجبكم٥ ثب ثيٞبكی

 ٧بی ت٤ًق٦ ك٣ًتبيی ثب ٧ـه اىنايَ احلات ٝخجت ف٤اٝ٘ ارتٞبفی ثل ًالٝت  ١ؾبكت ٣ ٧ْٞبكی ؿك  ثل١ب٦ٝ (د

  .٧بيی ٦ّ ثب ؽ٤ؿيبكی ٝلؿٛ ٝيٌل اًت ١ؾلؽ٤ا٧ی ام ٝلؿٛ ؿكثبك٥ ِْٝالت ث٨ـاُتی ك٣ًتب ٣ كا٥ ع٘ (ؿ

 ٤ُؿ. ٧بيی ٦ّ ام ٤ًی ٤ُكای ًالٝت ثؾَ يب ٨ُلًتبٟ اثالك ٝی ٦ِّٞ ث٦ ؽب٦١ ث٨ـاُت ثلای ارلای ثل١بٝ (٥

١ب٦ٝ ٤٢ٝط ث٦ آ١ٌت ٦ّ ت٤ًظ ّبكٕل٥٣ تؾٔٔی ًالٝت ٣ ا٢ٝيت مقايی اًتبٟ تإييـ، ت٤ٔيت  ارلايی ُـٟ اي٠ آيي٠

 ٣ اثالك ٤ُؿ.
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 ضْزدار هزٍج  سالهت ًاهِ  ضیَُ (14

٧ب ؿك  ارتٞبفی ٣ ىل٢٧ٖی ٣ ثب ٧ـه اىنايَ ١ََ ٨ُلؿاكی ًب٦ٙ پ٢زٜ ت٤ًق٦ اٍتٔبؿی، ث٦ اًت٢بؿ ٍب٤١ٟ ثل١ب٦ٝ پ٢ذ

 اكميبثی ٨ُلؿاك ٝل٣د ًالٝت تـ٣ي٠ ُـ٥ اًت.١ب٦ٝ  آيي٠ اكتَبی ًالٝت ٨ُل١٣ـاٟ 

 ٍاصُ ّا ٍ ػثارات: تؼزیف -1هادُ  

  :٧بی ٣اثٌت٦ ث٦ ٨ُلؿاكی  ٧ب ٣ ُلّت ٝتِْ٘ ام ٨ُلؿاكی ٢ٝبعٌ ٣ ٤١اعی ٣اثٌت٦، ًبمٝبٟ ٣اعـ ارلايی 

 ْٚٞام آ٨١ب ٧ب ٣ ١تبيذ عبٓ٘ ص١٤ٖٖی ا١زبٛ ٣ؽبيو، ىقبٙيت  لؿ:ف 

 :ْٕيلؿ. ٧ب يب پيبٝـ٧ب ٤ٝكؿ اًتيبؿ٥ ٍلاك ٝی ٧ب، ىلآي٢ـ٧ب، ًتبؿ٥ ٕيلی ٣ك٣ؿی ای ٦ّ ؿك ا١ـام٥ ِٝؾ٦ٔ  ُبؽ 

 ٧ب فجبكت٢ـ ام: ٨ٝٞتلي٠ ُبؽْ

 ؿك ت٤ًق٦ ىضبی ًجن ٨ُلی اًتب١ـاكؿ ٕقاكی ًلا٦١ ًلٝبي٦ 

 ٧بی ٧ٖٞب١ی )ًب٠ٙ ًلپ٤ُيـ٥، مٝي٠ ثبمی،  ك ت٤ًق٦ ىضب ٣ اْٝب١بت اًتب١ـاكؿ ٣كمٍٕقاكيـ ًلا٦١ ًلٝبي٦

 پيٞبيی ٣...( ك٣ی ٣ ٥٤ّ ؿ٣صلؽ٦ ٤ًاكی ٣ پيبؿ٥ ٧بی ٣كمُی ؿاؽ٘ پبكُ، ٌٝيل٧بی ؿًتٖب٥

 ٝلؿاة ٣ اٝب٠ّ  ؿُت، ٧٤ٌّتبٟ،ر٦ٖٚ، ٣يو٥ ث٦ ؿيـ٥، آًيت ٨ُلی عجيقت ؿك ت٤ًق٦ ٕقاكی ًلا٦١ ًلٝبي٦

 تيليظ ٣ تيلد ف٤ٞٝی ِٝبث٦ ثلای

 ؿكٝب١ی ٣ ؽـٝبتی -ؿكيبىت ٤ٕا٧ی ٣ كتج٦ اٝتيبمی ٢ٝبًت ؿك ؽ٤ّٔ ت٤ًق٦ ٣ فْٞٚلؿ ٣اعـ٧بی ث٨ـاُتی

 ؿك ع٤م٥ ث٨ـاُت ف٤ٞٝی تغت ١ؾبكت ام ٤ًی َٝبٛ ٌٝا٣ٗ

 ًلا٦١ ٝتقبؿٗ ٣ ٝت٤امٟ ت٤ا٢ٞ١ـًبمی، تجٚينبت ٣ اكتَبی ٤ًاؿ ٣ ىل٢٧ٔ ٨ُل١٣ـاٟ ؿك ع٤م٥ ًالٝت 

 ٧بی في١٤ی ٣ ميلفي١٤ی آ٣كی ٣ ؿىـ مثب٦ٙ ث٦ تيْيِ مثب٦ٙ ٦ ٤١ًبمی ٣ آالط ًيٌتٜ ث٨ـاُتی رٞـًلا٦١ ٧ني٢ 

 ٕقاكی ؿك ع٤م٥ ثبميبىت مثب٦ٙ ٣ ٤ٝاؿ ؿ٣ككيؾت٢ی ًلا٦١ ًلٝبي٦ 

 آ٣كی آة ٣ ىبضالة ًغغی ٣ ربكی ٨ُل ؿك ع٤م٥ رٞـ ٕقاكی ًلٝبي٦ ًلا٦١ 

 ٨ُلؿكع٤م٥ ت٢ؾيو ٣ ث٨ـاُت ٝغيظ  ٕقاكی ًلٝبي٦ ًلا٦١ 

 تيليغی ٣يو٥ ؿك ع٤م٥ ٤ُك ٣ ١ِبط ارتٞبفی٣  ٣كمُی، ٢٧لی، ٧بی ىل٢٧ٖی ًلا٦١ ارلای ثل١ب٦ٝ 

 ٧بی ٝت٤ٙی ع٤م٥ ًالٝت ٧بی پلؿاؽتی ث٦ ٨١بؿ٧ب ٣ ؿًتٖب٥ ِّٞ ًلا٦١ 

 ٕقاكی ميلؿ٣ٙتی ثب تإّيـ ثل ثؾَ ؽ٤ٔٓی ٣ تقب١٣ی ث٦ عٞ٘ ٣ ١َ٘ ف٤ٞٝی ؿك٣ٟ ٨ُلی  ًلا٦١ ًلٝبي٦

 كا١ی ٣...( ث٤ى لا١ی، ٝي٢ی)ات٤ث٤ًلا١ی، تبٌّي
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 :ٝغ٤ٚة تقيي٠ ُـ٥ ثلای ٢ًزَ ُبؽْ عـ اًتب١ـاكؿ 

 :رٌٞب١ی، ك٣ا١ی، ارتٞبفی ٣ ٝق٤٢یفجبكت اًت ام ىَـاٟ ٧ل٦١٤ٕ ١بؽ٤ُی ؿك اثقبؿ  ًالٝت 

 :ىلؿ ٝتق٨ـ ث٦ ؿكُ ٣ كفبيت ّٚي٦ اثقبؿ ٣ ر٤ا١ت احلٕقاك ثل ًالٝت رٌٞب١ی، ك٣ا١ی،  ٝل٣د ًالٝت

 لؿ ٣ ربٝق٤٢٦ی ىارتٞبفی ٣ ٝق

 تْلاك٤ُؿ ٝقي٠ يب ٝؾتٚو ٧بی مٝبٟ ؿك ٦ّ ٧ب ؿاؿ٥ ٕلؿآ٣كی يبىت٦ ١ؾبٛ ىلآي٢ـ ٕيلی )٢ًزَ(: ا١ـام٥. 

 :فٞٚيبت ٣ ىلآي٢ـ٧بی  ث٦ ٤ًاثٌ، ٌٝت٢ـات ٣ ٤ُا٧ـ ٝلث٤ط ٣ ٢ٝؾٜ ٕيلی ٧ـى٢ٞـ ٣ ا١ـام٥ ثبمكًی ٝٞينی

 .ؿ٧ـ ١ِبٟ كا فْٞٚلؿُبٟ ٕيلی ٧ب ٣ ا١ـام٥ ؿاؿ٥ ث٤ؿٟ ٣ّبٝ٘ ؿكًتی ٦ّ ًبمٝبٟ

 :ؿك ٣يو٥ ٣ ٍـكت ٍب١٤١ی اؽتيبكات ِٝؾْ ؿاكای ّبكٕناك ث٤ًي٦ٚ ٦ّاًت  كًٞی ٤١فی ثبمؿيـ ثبمكًی 

 .٤ُؿ ا١زبٛ ٝی« ثبمكى»ؽٚيبت ث٦ ١بٛ  ثبت ثلؽ٤كؿ

 :َ٣ فلض٦ ّبال  تإٝي٠ ٢ٝبثـ، ت٨ي٦، ت٤ٙيـ، ٨ٖ١ـاكی، ت٤ميـ ٝلاع٘ ام يِ ؿك ٧ل  ٢ُٞ٤٧ـ ًبمٝبٟ ٢ّتلٗ پبي

  ٧ب ؿاؿ٥ ّيييت ٝـيليت افٞبٗ ام ٌٝتٞل ٣ اعٞي٢بٟ يبىت٠ ٕناكٍ ٢ٝؾ٤ك اكاي٦ ث٦ يب ؽـٝت

 :٣ يب ٤ٝكؿی، ای ؿ٣ك٥ ُْ٘ ث٦ ٦ّ ُـ٥ كينی ٌٝتٞل ٣ ثل١ب٦ٝ ٢ُٞ٤٧ـ، ٢ّتلٙی اٍـاٝبت ٝز٤ٞف٦ ١ؾبكت 

 بت٤ٙيـ ّبال ي ارلايی ٣ ىلآي٢ـ٧بی ٝلاع٘ ام ّٚيـی ٧ل يِ ؿك١َبط كا يب ؽـٝبت ّبال ّٞی ٣ ّييی تضٞي٠

ث٦ ّبك  كا المٛ آالعی ٣ اٍـاٛ ٢ّـ ٢ُبًبيی ٣ افالٛ ٝی ِٝؾْ ثل اًبى اًتب١ـاكؿ٧بی ؽـٝبت اكاي٦

 . ٕيلؿ ٝی

 ٍا١غلاىبت ث٤ر٤ؿ آٝـ٥ ؿك آٟ اًت. ًبم عيؼ ٣ اكتَبی ىل٢٧ٔ ًبمٝب١ی ٣ آالط فبٝٚی ٦ّ مٝي٦٢ :اكم 

: ٨ل١٣ـاٟ فجبكت٢ـ امت ٧ُبی ٨ُلؿاك ٝل٣د ًالٝت ؿك ٍجبٗ تإٝي٠، عيؼ ٣ اكتَبی ًالٝ كمٍا

 .ثؾِی، ِٝبكّت ٝلؿٛ ٝـاكی، فـاٙت ٝغ٤كی، ٧ْٞبكی ثي٠ ٨ُل١٣ـ ،پقيلی ٌا٣ٙيتٝ

  :اكتجبط، ت٢بًت، ّبكآيی، احلثؾِی،  ٝيناٟ ٍب١٤١ی ٣ كًٞی ٕقاكی ٣ ٍضب٣ت ىلآي٢ـ ٢ًزَ، اكمٍ اكميبثی

 .ُـ٥ كينی ثل١ب٦ٝ اٍـاٛ يب ٝـاؽ٦ٚ ٣ احلات ٨١بيی َٝج٤ٙيت

 :ا٧ـاه ٝج٢بی ثل ًبمٝبٟ ٣ ١ؾبٝبت آٟ فْٞٚلؿ ؿٍيٌ ٣ ٢ُبؽت ٤ٝر٤ؿ ٣ضقيت تغٚي٘ ـىلآي٢ اكمُيبثی 

َٝغـ  ؿك يِ فْٞٚلؿًبمٝبٟ ؿكثبك٥ اكمُی ٍضب٣ت ُـ٥ اًت ٦ّ ىلؿ اكمُيبة كا ث٦ ٝٔله ٣ ٢ٝبثـ ًبمٝبٟ

 .٢ّـ مٝب١ی ٧ـايت ٝی
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ثلاًبى  ٝـيليت ٨ُلؿاكْلؿ فٞٚيبثی اكمُ ٣ ٢ًزَ م فجبكت اًت ا٨ُلؿاك ٧ـه ام اكميبثی فْٞٚلؿ  -2هادُ 

 ث٦ ٢ٝؾ٤ك اكتَبیث٤ؿٟ ٣ اؽالٍی َٝج٤ٙيت ّبكايی،  ٝقيبك٧بی احلثؾِی، ت٤ر٦ ث٦ثب ٧بی عبّٜ ثل ٨ُلؿاكی  اكمٍ

 ّيييت ؽـٝبت.

 ٕيلؿ: ٣ اؽتٔبٓی ث٦ ُلط ميل ٤ٝكؿ اكميبثی ٍلاك ٝی  ثقـ ف٤ٞٝیؿ٣ ام  ٝل٣د ًالٝت فْٞٚلؿ ٨ُلؿاك - 3هادُ 

 :اثقبؿ ف٤ٞٝی (اٙو 

٧ب ٣ ىل٢٧ٔ تقبٙی(، ِٝبكّت  ك٧جلی ٣ ٝـيليت كا٧جلؿی: ٝـيليت اكمٍ )٨١بؿي٦٢ ًبمی ٣ ت٤ًق٦ اكمٍ .1

كينی كا٧جلؿی، ١ؾٜ ٣  ٕقاكی، ثل١ب٦ٝ ٝـيليت تقبٝ٘ ثب في٢يقبٟ، ؽظ ِٝیٝـيليت اكُـ ؿك ك١٣ـ ث٨ج٤ؿ، 

م٧ب ٣ ا١تؾبكات ؽـٝبت ثب ١يب٣ ّٞيت تغبثٌ ّيييت ٝـاك ) ارتٞبفی، ٝـيليت ٨ُل١٣ـ -ا١ضجبط اؿاكی

 ٨ُل١٣ـاٟ( ٣ ١ؾبكت ٣ اكميبثی ٌٝتٞل فْٞٚلؿ ٧ْٞبكاٟ

٧بی ا١ٌب١ی، ٝـيليت ؿا١َ )تغَيٌ ٣ ت٤ًق٦(، ٝـيليت  ٧بی ١ب٤٨ِٝؿ: ٝـيليت ًلٝبي٦ ٝـيليت ؿاكايی .2

 ؽالٍيت ٣ ٤١آ٣كی

ز٨ينات ٧بی ٤٨ِٝؿ: ٝـيليت ٢ٝبثـ ٝبٙی، ٝـيليت ٢ٝبثـ ىينيْی )ًبؽتٞبٟ، ىضبی رب١جی، ت ٝـيليت ؿاكايی .3

(،  ٧بی ًبمٝب١ی )اكتجبط ثب ُلّب، پيٞب١ْبكاٟ، تإٝي٠ ٢٢ّـٕبٟ ٢ٝبثـ ٣ كٍجب ى٢ی ٣ اؿاكی(، ٝـيليت ُلاّت

 ٧بی اؿاكی ٣ ٝـيليت ا١لهی  ٝـيليت ى٢ب٣كی

 ٧بی ا١زبٛ ّبك ٧ب ٣ ك٣ٍ ٝـيليت ىلآي٢ـ٧ب، ًيٌتٜ .4

 ٝـيليت ًبؽتبك، تِْيالت ٣ ٝقٞبكی ًبمٝب١ی .5

 :اثقبؿ اؽتٔبٓی( ة

٧ب، ٤ٔٝثبت ّبكٕل٥٣ ًالٝت ٣ ا٢ٝيت مقايی  ٧بی ٨ُلؿاكی ثلاًبى ٍب٤١ٟ ٨ُلؿاكی إ٤ٝكيتٝغٌَ ٝيناٟ ت .1

 ٝـيليت ثغلاٟ ٣ ًبيل ٤ٍا١ي٠ ربكیاًتبٟ، ٤ٔٝثبت ٤ُكای اًالٝی ٨ُل، ٍب٤١ٟ تِْي٘ ًبمٝبٟ 

 یربٝـ ٨ُل٧بی ّٚی ثل١ب٦ٝ  ٕيلی ر٨ت٣  ٧ب ًيبًتثلاًبى ٝغ٤ك ًالٝت ی ٝيناٟ فٞٚيبتی ُـٟ كا٧جلؿ٧ب .2

ٝلتجظ ثب ًالٝت ىلؿ، ٝغيظ ٣ ربٝق٦ ٨ُلی ثلاثل ٤ٔٝثبت ّبكٕل٥٣ ًالٝت ٣   ٝيناٟ تغٌَ ا٧ـاه ّٞی .3

 ربٝـ ٨ُلیثل١ب٦ٝ ا٢ٝيت مقايی اًتبٟ ٣ 

 اثالمی٧بی  فْٞٚلؿ ٣اعـ٧بی ارلايی ٨ُلؿاكی ثبت٤ر٦ ث٦ ثل١ب٦ٝؿكر٦ اكمُيبثی  .4
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ًلفت ٣ ّبكايی، ام ١ؾل ّيييت،  الٝت٣ ؽـٝبتی ٝلتجظ ثب ً ٧بی فٞلا١ی ٝيناٟ ٤ٝىَيت ؿك ارلای علط .5

 ٧ني٦٢

ٍب١٤١ی ٤ٝكؿ اكميبثی ٍلاك   ٣ ّييی ١ـاكؿ ثلاًبى ُلط ٣ؽبيو  ّٞی ربٝـ ا٧ـاه٦ّ ؿك ٢ًـ ثل١ب٦ٝ  ٣اعـی :1ل٥ تجٔ 

 يلؿ.  ٝی

 ث٦ ُلط ميل اًت: ٨ُلؿاك ٝل٣د ًالٝت٧بی اكميبثی  ىلآي٢ـ تـ٣ي٠ ُبؽْ - 4هادُ  

ت٨ي٦ ٣ ؿىتل ٝـيليت ٨ُلی اًتب١ـاكی ت٤ًظ  ف٤ٞٝی،اثقبؿ  ثلاًبى ٧ب  ُبؽْاي٠  : ف٤ٞٝی ی٧ب تـ٣ي٠ ُبؽْ (اٙو 

 ٕلؿؿ. اثالك ٝی ٧ب ٨ُلؿاكیّٚي٦ ث٦  ّبكٕل٥٣ ًالٝت ٣ ا٢ٝيت مقايی اًتبٟت٤ٔيت  پي ام

ؿثيلؽب٦١ ّبكٕل٥٣ ًالٝت ٣ ت٤ًظ  اؽتٔبٓی، ٧ب ثلاًبى اثقبؿ  ُبؽْاي٠   :٧بی اؽتٔبٓی تـ٣ي٠ ُبؽْ (ة

ثبالؿًتی ٝلتجظ ثب ًالٝت رٌٞب١ی، ك٣ا١ی ٤ٍا١ي٠ ا٢ًبؿ ٣ ام ی اًتبٟ ٣ ثب ٧ْٞبكی ٣اعـ٧بی ارلايی، ا٢ٝيت مقاي

ّبكٕل٥٣ ًالٝت فيلثظ ت٨ي٦ ٣ پي ام ت٤ٔيت ٣اعـ ارلايی ثب ٧ٞب٢٧ٖی ٣ ٧ْٞبكی ارتٞبفی ٣ ٝق٤٢ی ىلؿ ٣ ربٝق٦ 

 ٕلؿؿ. اثالك ٝی ٧ب ٨ُلؿاكی ث٦ ّٚي٣٦ ا٢ٝيت مقايی اًتبٟ 

١ب٦ٝ  ٤ٝؽو اًت ؽله ٦ً ٝب٥ پي ام اثالك اي٠ آيي٠ثيلؽب٦١ ّبكٕل٥٣ ًالٝت ٣ ا٢ٝيت مقايی اًتبٟ ؿ: 2 تجٔل٥ 

٣ اؽتٔبٓی ٣ ضليت ا٧ٞيت آ٨١ب ٣ اًتب١ـاكؿ٧بی ٧ل ُبؽْ  ٧بی ف٤ٞٝی ُبؽْ تـ٣ي٠ پيَ ٤١يي ١ٌجت ث٦

 ١ٞبيـ.٦ يٟ اكا٣ ثلای ت٤ٔيت ث٦ ّبكٕل٥٣ ًالٝت ٣ ا٢ٝيت مقايی اًتبتقيي٠ ُـ٥ اٍـاٛ  ثلاًبى ٝغ٤ك٧بی

ث٢ـ٧بی  ٝلث٤ط ثلاًبى ٤ٝاكؿ ٝق٤ّك ؿك٧بی  ؿًت٤كف٧٘ٞب ٣ اًتب١ـاكؿ٧ب ٣  تنييلات اعتٞبٙی ؿك ُبؽْ :3تجٔل٥  

٨ُلؿاك   ؿك ٍبٙت ثل١ب٦ٝ اكميبثی ،ثي٢ی ُـ٥ ١ب٦ٝ، تـ٣ي٠ ٣ پي ام ًيل ٝلاع٘ پيَ ( اي٠ آيي3٠اٙو( ٣ )ة( ٝبؿ٥ ) )

ث٦ ٣اعـ٧بی ارلايی اثالك ٨ُلؿاكی ؿك علط ربٝـ ًالٝت اًتبٟ ت٤ٔيت ٣ ثل١ب٦ٝ ٧ل ًبٗ ث٦ ٧ٞلا٥  ٝل٣د ًالٝت

 ٤ُؿ. ٝی

 ىلآي٢ـ ارلای اكميبثی ث٦ ُلط ميل اًت: -5هادُ  

اكؿيج٨ِت ارلايی تب ١ي٦ٞ  ٣اعـ٧بی٧بی ٝلث٤ط ث٦  ٣ ثل٦ٕ ٧ب ، ىل٧ٛب ؿًت٤كفٞ٘ ،اًتب١ـاكؿ٧ب ،٧ب اثالك ُبؽْ .1

 ٣ ا٢ٝيت مقايی اًتبٟ  ؿثيلؽب٦١ ّبكٕل٥٣ ًالٝت٧ل ًبٗ ت٤ًظ  ٝب٥

 ٝب٥ ٧ل ًبٗ ؽلؿاؿ ١ي٦ٞثب٢ُـ، تب  ٧ب ٨ًيٜ ٝی ٦ّ ؿك تْٞي٘ ثل٦ٕت٤ري٨ی ٨ُلؿاكاٟ آ٤ٝمٍ  .2
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 ُبٝ٘: ٝب٥ ٧ل ًبٗ اًي٢ـ ١ي٦ٞتب رٞـ آ٣كی ٝـاكُ ٣ ٤ُا٧ـ ت٤ًظ ؿثيلؽب٦١  .3

  ٘٧ٞلا٥ ثب  ٨بارلايی ٣ تغ٤ي٘ آ١ ٣اعـ٧بیٝلث٤ط ت٤ًظ  ،٧ب ٧ب ثلاًبى ؿًت٤كفٞ٘ ثل٧٦ٕب ٣  ىلٛتْٞي

 ٦ٝلث٤ع  ٌٝت٢ـات

 ٍت٨ي٦ ُـ٥ ام ٤ًی اًتب١ـاكی، ىلٝب١ـاكی، ٤ُكای اًالٝی ٨ُل ٣ ًبيل ٨١بؿ٧بی فيلثظ ؿك  ی٧ب ٕناك

 ٣ اؽتٔبٓی  ؿك ٝغ٤ك٧بی ف٤ٞٝی٣اعـ٧بی ارلايی فْٞٚلؿ ؽ٤ّٔ 

 ٍی ٣ ٨ُلؿاكی ٣ ٨١بؿ٧بی ثبمك١ًؾبكتی ٣ ثبمكًی  اكميبثی فْٞٚلؿ، ٣اعـ٧بیت٨ي٦ ُـ٥ ت٤ًظ ٧بی  ٕناك

 ١ؾبكتی ٤ِّك

 ٣اعـ٧بی ٧بی اعالفبتی ؿاؽ٘ ٣ ؽبكد  پبيٖب٨ُ٥ل١٣ـاٟ ام ٢ًزی كضبيت ٣  اًتيبؿ٥ ام ١تبيذ اىْبك٢ًزی

 ارلايی

 ٍام ًبيل ٢ٝبثـ ٧بی ؿكيبىتی تزني٦ ٣ تغٚي٘ اعالفبت ٣ ٕناك 

 ًٗبٝب٥ ٧ل اًي٢ـ  پبيبٟ، تب ؿثيلؽب٦١ثلاًبى ٌٝت٢ـات فْٞٚلؿ ٣اٍقی ت٤ًظ ٝـاكُ ٣ ٤ُا٧ـ تإييـ  .4

ّبكٕل٥٣ ٧بی تْٞي٘ ُـ٥ ٣ ٌٝت٢ـات فْٞٚلؿ ٣اٍقی( ث٦  ١غ٥٤ ا١زبٛ اكميبثی، ثل٦ٕ كًبٗ ٕناكٍ فْٞٚلؿ )ا .5

تب  ٣ اكائ٦ ١ؾل ارلايی ثب فْٞٚلؿ ٝغ٤ٚة ٣اعـ٧بیَٝبي٦ٌ فْٞٚلؿ ٣اٍقی  ًالٝت ٣ ا٢ٝيت مقايی اًتبٟ ر٨ت

 ثقـ ٝب٥ ًبٗ ىل٣كؿي٠پبيبٟ 

تقيي٠ ُـ٥ ت٤ًظ  ٧ب، ضلايت ٣ اٝتيبمات ، ُبؽْؿك ٝغ٤ك٧ب ت٨ُلؿاكاٟ ٝل٣د ًالٝكتج٦ ث٢ـی فْٞٚلؿ  .6

 ٝب٥ ًبٗ ثقـاكؿيج٨ِت  ١ي٦ٞ تب  ؿثيلؽب٦١

ؿك  ث٦ ّبكٕل٥٣ ًالٝت ٣ ا٢ٝيت مقايی اًتب٣ٟ اكاي٦  ٧بی ارلايی٣اعـت٨ي٦ ٕناكٍ ربٝـ ام ٝيناٟ ٤ٝىَيت   .7

 ثقـ ًبٗپبيبٟ ؽلؿاؿ ٝب٥ 

١ب٦ٝ كا ؿك ًبٗ ا٣ٗ ث٦ تقـاؿی ام  ت٤ا١ـ ارلای اي٠ آيي٠ ٝیيی اًتبٟ ؿثيلؽب٦١ ّبكٕل٥٣ ًالٝت ٣ ا٢ٝيت مقا: 4 تجٔل٥

 ،اًتب١ـاكؿ٧ب ،٧ب ُبؽْىلآي٢ـ، ٧بی اعتٞبٙی ؿك  تب پي ام كىـ ١بكًبيی ٝغ٤ٗ ٢ّـ ٧بی ارلايی٣اعـ

 ی ٤ِٞٝٗ تٌلی يبثـ.٣اعـ٧ب  ٣ ثل٦ٕ ٧بی فيلثظ، ارلای آٟ ؿك ًبٗ ثقـ ث٦ ّٚي٦ ٧ب ، ىل٧ٛب ؿًت٤كفٞ٘
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 :فجبكت٢ـ ام ٨ُلؿاك ٝل٣د ًالٝتارلايی ٣ تٔٞيٜ ٕيلی ؿكؽ٤ّٔ اكميبثی اثقبؿ  -6هادُ 

ّبكٕل٥٣ ًالٝت  ف٨ـ٥آيي٠ ١ب٦ٝ، ٦ّ ثل ٕقاكی، ٧ٞب٢٧ٖی ٣ اتؾبف تٔٞيٞبت ّٚی ؿك ؽ٤ّٔ ارلای  ًيبًت (اٙو 

 بُـ:ث فال٥٣ ثل ٤ٝاكؿ ٝق٤ّك ف٨ـ٥ ؿاك ٣ؽبيو ميل ١ين ٝی ّبكٕل٥٣اي٠  ٣ ا٢ٝيت مقايی اًتبٟ اًت.

 ٧بی اكميبثی ٧ب ٣ ُبؽْ تإييـ ؿًت٤كفٞ٘  .1

 ی ارلايی٧باكميبثی ٝـيل ٣اعـٕناكٍ ٣   تإييـ ٣ پيٖيلی ا٤ٝك اكميبثی  .2

 ارلايی ثلتل ٝـيل ٣اعـ٧ب ثل اًبى اٝتيبمات ٌّت ُـ٥ ٣ ا١تؾبة ٣اعـت٤ٔيت كتج٦  .3

٣   ف٤ٞٝی٧بی  ٣ ُبؽْم اثقبؿ اًتيبؿ٥ ا  ثب ٢ـ٤ٝؽي٧ب  ٧بی ى٢ی ٨ُلؿاكی ٣اعـ٧بی ًبمٝب١ی ٣ ّٞيت٦ :5تجٔل٥  

فيلثظ اٍـاٛ ٤ٞ١ؿ٥ ٣ ١تبيذ عبٓ٘  ٣اعـ ٝـيل ١ب٦ٝ ١ٌجت ث٦ اكميبثی اؽتٔبٓی ٤ٔٝة ٣ ؿك صبكص٤ة ض٤اثظ اي٠ آيي٠

كُبت كا ث٦ ؿثيلؽب٦١ ٣اعـ اكميبثی فْٞٚلؿ ٨ُلؿاكی تغ٤ي٘ ؿ٢٧ـ ٣ اي٠ ٣اعـ ١ين ٕناث٦  اًتب١ـاكؿكا ؿكٍبٙت ٕناكٍ 

 ١ٞبيـ.٦ ّبكٕل٥٣ اكاي

٣اعـ  ؿك٣ٟ ٟ اكميبثی٣ ٧ٞب٢٧ٖی ثب ٌٝا٣ال تِْي٘ رٌٚبت ٤ٝؽو اًت ثب ٣اعـ اكميبثی فْٞٚلؿ ٨ُلؿاكی (ة

 فٞ٘ آ٣كؿ.  ٦ث  ب١٦ٝ آيي٠اٍـاٝبت المٛ كا ثلای ت٤ري٦ ٣ پيٖيلی ارلای اي٠  ارلايی

 ٕيلؿ: ١تبيذ عبٓ٘ ام اكميبثی ث٦ ُلط ميل ٤ٝكؿ اًتيبؿ٥ ٍلاك ٝی  -7هادُ  

 ٣اعـ ارلايی ٝـيليتفْٞٚلؿ ؿك ر٨ت ث٨ج٤ؿ ٌٝا٣ٗ يب ٝـيل ٞبيی اكُبؿ ٣ كا٢٧  .1

 ارلايی ٣اعـاكتَبی پبًؾ٤ٖيی ٣ ُيبىيت   .2

 آ٨١بإٓب٧ی ام ٣ضقيت فْٞٚلؿ  ث٦ ٢ٝؾ٤ك ٟ فيلثظٌٝا٣الارلايی ث٦  ٝـيل ٣اعـاكاي٦ ١تبيذ اكميبثی  .3

 ف٤ٞٝیؿ ٣ ؿك ١تيز٦ اىنايَ افتٞب ٝـيل ٣اعـ ارلايیإٓب٧ی ٝلؿٛ ام ٣ضقيت فْٞٚلؿ   .4

 م عليٌ ثبمؽ٤كؿ٧بی ١تبيذ اكميبثیارلايی ا ٣اعـ٧ب ٣ اٍـاٝبت  ٢ٝـ ٤ٞ١ؿٟ ىقبٙيت ١ؾبٛ .5

ؿًت آٝـ٥ ام اكميبثی ٣ ٦ اًتيبؿ٥ ام ١تبيذ ث ٧بی ٣اعـ ارلايی ثب ٧ب، ٣ؽبيو ٣ ثل١ب٦ٝ تٔغيظ ا٧ـاه، ًيبًت  .6

 ثي٢ب٦١ آ٨١ب تـ٣ي٠ ٣اٍـ

 بؿ٥ ام ًبم٣ّبك٧بی ٝؾتٚو ٣ ٢ٝبًتثب اًتي ا١ـ ٧٦بيی ٦ّ فْٞٚلؿ ثلتل ؿاُتٝـيلاٟ ٣اعـت٤ِيٌ   .7

 ؿك ر٤٢ِاك٥ ٝـيليت ٦١٤ٞ١ ٨ُلی ا١ـ ٦١٤ٞ١ ٦ّ ثبالتلي٠ كتج٦ كا ٌّت ٤ٞ١ؿ٥ ٣اعـ ٦ًٝقلىی  .8

 ٤ّٔ فْٞٚلؿ ضقيو ٣ ميل ٍبث٘ ٍج٧ٗ٤ب ؿكؽ ؿاؿٟ تقّلات المٛ ث٦ ؿًتٖب٥ .9



 

 

 

 ، با رويكرد مؤلفه اهي اجتماعي سالمت           «مدرييت سالمت همه جانبه»نظام انهم استاني                                   
 

 

كا ؿك ؽ٤ّٔ ارلای ٤ٝاكؿ ٤ٝؽو اًت اٍـاٝبت المٛ  ؿثيلؽب٦١ ّبكٕل٥٣ ًالٝت ٣ ا٢ٝيت مقايی :6 تجٔل٥

ام عليٌ ؿا١ِٖب٥ ف٤ٚٛ ُـ٥ ؿك ٝبؿ٥ ٝق٤ّك ث٦ فٞ٘ آ٣كؿ٥ ٣ ١تبيذ عب٦ٚٓ كا ث٦ ع٤ك ٌٝتٞل ؿك ٍبٙت ٕناكُی  اُبك٥

 ١ٞبيـ.  اكاي٦ كينی ٨ُلی ٝقب١٣ت تغَيَبت ٣ ثل١ب٦ٝث٦ پنُْی 

 ثب٢ُـ. ١ب٦ٝ ٝی اي٠ آيي٠ ٤ِٞٝٗ ٝيبؿ ٧بی اًتبٟ ٣ ٣اعـ٧بی ٣اثٌت٦ ٣ تبثق٦ آ٨١ب ٨ُلؿاكیّٚي٦   -8هادُ  

 ٧بی٣اعـثبُـ ٣ ّٚي٦  ١ب٦ٝ ٝی ٌٝا٣ٗ ع٠ٌ ارلای اي٠ آيي٠ ؿثيلؽب٦١ ّبكٕل٥٣ ًالٝت ٣ ا٢ٝيت مقايی -9هادُ  

 ث٦ فٞ٘ آ٣ك١ـ. ؿثيلؽب٧٦١بی المٛ كا ث٦ ٢ٝؾ٤ك ارلای ٓغيظ ٣ ؿٍيٌ آٟ ثب  ارلايی ٤ٝؽي٢ـ ٧ْٞبكی 

ّبكٕل٥٣ ًالٝت ٣ ا٢ٝيت مقايی اًتبٟ ثلًـ ٣ ت٤ًظ اًتب١ـاك اثالك ثبيٌت ث٦ ت٤ٔيت  ١ب٦ٝ ٝی اي٠ آيي٠ -11 هادُ 

 ٕلؿؿ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ، با رويكرد مؤلفه اهي اجتماعي سالمت           «سالمت همه جانبهمدرييت »نظام انهم استاني                                    

 

 

 تؼییي ٍضؼیت اهٌیت غذایی استاى ًاهِ  ضیَُ (15

ثب ت٤ر٦ ث٦ ١ََ مقا ٣ تنقي٦ ؿك ًالٝت رٌٞی، ك٣ا١ی ٣ ارتٞبفی اىلاؿ ربٝق٦ ٣ ت٤ًق٦ پبيـاك عبٓ٘ ام آٟ ٣  هقذهِ:

ثبت ٤ُكای فبٙی ًالٝت ٣ ا٢ٝيت مقايی ٤ِّك ٣ تإّيـات ثل١ب٦ٝ ص٨بكٛ ٣ پ٢زٜ ت٤ًق٦ ر٨ت فٞٚيبتی ّلؿٟ ٤ٔٝ

ٕقاكاٟ ٣ في٢يقبٟ اًتب١ی، ث٨ج٤ؿ ٣ضـ ا٢ٝيت  ٕيلی ًيبًت اي٠ ؿًت٤كفٞ٘ تـ٣ي٠ ُـ٥ اًت تب ثب ت٨ٌي٘ تٔٞيٜ

 مقايی اًتبٟ كا تٌليـ ١ٞبيـ.

ت لؿٛ ام مقای ّبىی، اي٠ٞ ٣ ٝنقی ؿك تٞبٛ ا٣ٍب٢ٝـی ٦ٞ٧ ٝ ا٢ٝيت مقايی فجبكت اًت ام ث٨ل٥ تؼزیف: -1هادُ 

 ًبٗ ثلای يِ م١ـٕی ًبٜٙ ٣ ىقبٗ

ای ٧ل پ٢ذ ًبٗ يْجبك ٤ٓكت ؽ٤ا٧ـ  ٢ًزَ ٣ضقيت ا٢ٝيت مقايی ث٦ ٤ٓكت ؿ٣ك٥ رٍش اجزایی: -2هادُ 

 امی ٤ُؿ.ا١ـ ٧ب كا٥ ١ب٦ٝ ثبيـ ١ؾبٛ ٝلاٍجت ا٢ٝيت مقايی ؿك اًتبٟ ك پبيبٟ ٦ً ًبٗ ا٣ٗ ارلای اي٠ آيي٠ٕلىت ٣ ؿ

ّبكٕل٥٣ تؾٔٔی ًالٝت ٣ ا٢ٝيت مقايی ٤ٝؽو اًت،ّٞيت٦ ى٢ی كا ثب ِٝبكّت ١ٞبي٢ـٕبٟ ٢ٝتؾت  .1

 ٧بی ميل تِْي٘ ؿ٧ـ: ًبمٝبٟ

ادارُ صٌایع استاى، ساسهاى باسرگاًی، آهَسش ٍ پزٍرش، رساًِ استاًی،  جْاد کشاٍرسی، داًشگاُ علَم پششکی،

غیزدٍلتی فعال در کشاٍرسی، ًظام هٌْذسی کشاٍرسی ٍ ّای  ساسهاى ّای اصٌاف ٍ کشاٍرسی، اتحادیِ

 هسؤٍل بَدجِ استاًی   داهپششکی، هعاٍى بْذاشتی،

٧ب ٝب٢١ـ اؿاك٥ ٢ٝبثـ عجيقی، اؿاك٥ ٝغيظ ميٌت، اؿاك٥ ّ٘ اًتب١ـاكؿ تقب٣ٟ  تجٔل٥: عٌت ٤ٝكؿ ١ٞبي٢ـٕبٟ ًبيلًبمٝبٟ

 ٥ ثب٢ُـ.ت٤ا٢١ـ فض٤ ّبكٕل٣ ٝلاّن تغَيَبتی ٝلتجظ  ١ين ٝی ك٣ًتبيی،

ّٞيت٦ ى٢ی ٤ٝؽو اًت ُلط ؽـٝبت ٣ ث٤ؿر٦ المٛ ثلای علط ارلايی تقيي٠ ٣ضقيت كا تـ٣ي٠ ّلؿ٥ ٣ ثلای  .2

ٝي٠ ٧ني٦٢ اي٠ علط ىَظ يْجبك ت٤ًظ إت٤ٔيت ث٦ ّبكٕل٥٣ ًالٝت ٣ ا٢ٝيت مقايی اًتبٟ اكًبٗ ٢ّـ. ت

اك ١ؾبٛ ٝلاٍجت ا٢ٝيت مقايی ٕيلؿ ٣ پي ام اي٠ ٝلع٦ٚ، ٢ًزَ ٣ضقيت ٝجت٢ی ثل اًتَل اًتب١ـاكی ٤ٓكت ٝی

 اًتبٟ ؽ٤ا٧ـ ث٤ؿ.

٤ُؿ.ٕناكٍ ّتجی  كيبًت ّٞيت٦ ى٢ی ت٤ًظ افضبی ّٞيت٦ تقيي٠ ٣ ثلای ٓـ٣ك عْٜ ث٦ اًتب١ـاك اكًبٗ ٝی .3

 ّٞيت٦ ى٢ی ثبيـ عب٣ی ٤ٝاكؿ ميل ثبُـ:

 فٟٞ٘  ؿك ص٨بك عيغ٦ ٢ٝـكد ؿك ؿًت٤كت٤ٓيو ٣ضـ ا٢ٝيت مقايی اًتبٟ ث٦ تيْيِ ٨ُلًتب 

 فٞ٘بٟ ؿك ص٨بك عيغ٦ ٢ٝـكد ؿك ؿًت٤كاٝ٘ آٚی ثل ثل٣م ٣ضـ ١٤٢ّی ؿك اًتفٚ٘ ٣ ف٤ 
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  ٟفٞ٘ؿك ٧ل ص٨بك عيغ٦ ٢ٝـكد ؿك ؿًت٤كٝـاؽالت المٛ ثلای ث٨ج٤ؿ ا٢ٝيت مقايی اًتبٟ ث٦ تيْيِ ٨ُلًتب 

 ٧بی ٌٝا٣ٗ ثل١ب٦ٝ فٞٚيبتی اًتَلاك ٝـاؽالت ث٦ تيْيِ ؿًتٖب٥ 

 :كارتزد ًتایج -3هادُ 

ك اكتجبط ثب ا٢ٝيت مقايی اًتبٟ ؿك ّبكٕل٥٣ تؾٔٔی ًالٝت ٣ ا٢ٝيت مقايی علط ٣ ٕناكٍ ّٞيت٦ ى٢ی ؿ .1

كينی ٣  ٧بی ٝلث٤ع٦ ؿك ٤ُكای ثل١ب٦ٝ ت٤ٔيت ُـ٥ ٣ ًپي ثلای رٚت تق٨ـ في٢يقبٟ اًتب١ی ٣ ت٤ٔيت ث٤ؿر٦

 ٤ُؿ. ت٤ًق٦ اًتبٟ علط ٝی

ي٘ ؿاؿ٥ ٣ ٕناكٍ پيِلىت پبيَ ٝـاؽالت ٤ٔٝة ثل ف٨ـ٥  ّٞيت٦ ى٢ی ث٤ؿ٥ ٦ّ ث٦ ٤ٓكت ىٔٚی ر٦ٌٚ تِْ .2

 ٕلؿؿ. ث٦ ّبكٕل٥٣ تؾٔٔی ًالٝت ٣ ا٢ٝيت مقايی اكًبٗ ٝی

  :تَاًوٌذساسي ٍ ًظارت -4هادُ 

ای  ٧بی آ٤ٝمُی ٣يو٥ ٣ماكت ث٨ـاُت ٤ٝؽو اًت ثب ِٝبكّت ٨١بؿ٧بی ؿا١ِٖب٧ی ٣ تغَيَبتی ٝلتجظ ؿ٣ك٥ .1

٢ـ. تِْي٘ ثب١ِ ١ب٦ٝ ثلٕناك ّ ارلای آيي٠عی ٣ ؿك ًبٗ ا٣ٗ ٧ب علا ٧بی ى٢ی اًتبٟ كا ثلای ت٤ا٢ٞ١ـًبمی ٕل٥٣

 ٧ب ضل٣كی اًت. ٢٢ّـٕبٟ ؿك اي٠ ؿ٣ك٥ اعالفبتی ام ُلّت

١ب٦ٝ ٣ ٝـاؽالت اكتَبی  ٧٠ب كا ؿك ارلای اي٠ آيي ت اًتب٣ٟماكت ث٨ـاُت ٤ٝؽو اًت ًبم٣ّبك تجبؿٗ تزلثيب .2

 ا٢ٝيت مقايی كا ثب ٧ْٞبكی 

 ١ب٦ٝ اًتَلاك ؿ٧ـ. ي٠ام ًبٗ ؿ٣ٛ ارلای اي٠ آيعلاعی ٣  ٣ماكت ر٨بؿ ِّب٣كمی ٣ ٣ماكت ثبمكٕب١ی .3

١ب٦ٝ ثل ف٨ـ٥ ٝقب١٣ت ًالٝت ٣ماكت ث٨ـاُت، ؿكٝبٟ ٣ آ٤ٝمٍ پنُْی  ١ؾبكت ثل ارلای ٓغيظ اي٠ آيي٠ .4

 ١ب٦ٝ ؿك ّٞيٌي٤ٟ ؿائٞی ٤ُكای فبٙی اكاي٦ ٤ُؿ. ای ام ك١٣ـ ا١زبٛ اي٠ آيي٠ اًت ٣ المٛ اًت ٕناكٍ ًبال٦١
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 ّاي استاى  در تیوارستاى« خذهات سالهت هؼٌَي»اد ٍ تَسؼِ ایج ًاهِ ضیَُ (16

٥ ًالٝت ٝق٤٢ی ث٦ ف٤٢اٟ يْی ام اثقبؿ ًالٝتی ؿك ٢ّبك ًالٝت رٌٞی، ك٣ا١ی ٣ ارتٞبفی ؿك ١ؾل ٕلىت٦ ُـ هقذهِ:

١بپقيل ؿيـٕب٥ ٝق٤٢ی )٧ـى٢ٞـی م١ـٕی، اؽالٍيبت ٣ ايٞبٟ ٣ ت٤ّ٘ ث٦  اًت. ًالٝت ٝق٤٢ی ؿ٣ ثؾَ رـايی

٤ُؿ. اي٠ ثقـ ام ًالٝت ام ص٨بك عليٌ   ك(  ٣ افٞبٗ ٝق٧جی )ا١زبٛ ٢ٝبًِ ىلؿی ٣ رٞقی ؿي٢ی( كا ُبٝ٘ ٝیپل٣كؿٕب

كىتبك٧بی ث٨ـاُتی ٢ٝـكد ؿك اؿيبٟ، عٞبيت ارتٞبفی ام عليٌ ا١زبٛ ٢ٝبًِ ؿي٢ی ٣ ٝق٤٢ی ت٤ٓي٦ ُـ٥ ؿك ؿي٠، 

ت ٝبى٤ً عجيقی ٦ّ ثلای ا١ٌبٟ ١ب٢ُبؽت٦ ًبي٤١٤ْك٣ىيني٤ٙ٤هيِ ثب اعٌبى كضبيت ١بُی ام ؿيـٕب٥ ٝق٤٢ی ٣ احلا

پيِٖيلی ام ثيٞبكی، اىنايَ تغٞ٘ ثيٞبكی، ٝب١ـ٥ اًت ثل ٦ً ثقـ ًالٝتی ؿيٖل تإحيل ؿاكؿ ٣ ٣ ١تيز٦ اي٠ تإحيلات 

١ب٦ٝ ؿك كاًتبی ارلايی  اًت. اي٠ آيي٠ ؿكٝب١ی–تل ثيٞبكی، ّب٧َ ٝيناٟ اًتيبؿ٥ ام ؽـٝبت ث٨ـاُتی  ث٨ج٤ؿ ًليـ

 ٧بی ًالٝت  اًتبٟ ٍن٣ي٠  تـ٣ي٠ ُـ٥ اًت. ًالٝت اًتبٟ ٣  ث٨ج٤ؿ ُبؽُْـٟ علط ربٝـ 

١ب٦ٝ علاعی، اًتَلاك ٣ اكمُيبثی اكاي٦ ؽـٝبت ًالٝت ٝق٤٢ی ؿك ٝغيظ  ٧ـه ام تـ٣ي٠ اي٠ آيي٠ اّذاف: -1هادُ 

 ثيٞبكاٟ ٤ِٞٝٗ اي٠ ؽـٝبت عـاٍ٘ ٤ٝاكؿ ميل كا ُبٝ٘ ٝی ١٤ُـ: ثيٞبكًتب١ی اًت.

 ث٢ـی  ٧بی ٦ّ ؿك ؿًت٦ ٧بی ٝن٠ٝ )ثيٞبكاٟ ًلعب١ی، ٝجتاليبٟ ث٦ ؿيبثت ٣ ًبيل ثيٞبكی كیٝلارقبٟ ؿاكای ثيٞب

 ٧بی ٝن٠ٝ ٍلاك ؿاك١ـ( ثيٞبكی

 ٢٢ّـٕبٟ ام اؽجبك ثـ ام ر٦ٚٞ ١َْ فض٤، ًلعبٟ،  ٝلارقبٟ ؿاكای ثيٞبكی عبؿ )ًَظ ر٢ي٠، اعالؿ ٌّت

 ١بثبك٣كی، ٝلٓ اعلاىيبٟ ٣...(

 يٞبك، عبٖٝٚی ١بِٝل٣ؿ ٣ ًَظ ميلٍب١٤١ی  ٝلارقبٟ ٝقتبؿ، م١بٟ م١ـا١ی ث 

٧ب ىَظ ؿك ٤ٓكت تِؾيْ پنُِ ث٦ ِٝب٣ك ًالٝت ٝق٤٢ی اكربؿ ؿاؿ٥  ثيٞبكاٟ ؿاكای ِْٝالت عبؿ ؿك ا٣كها١ي

 ٤ُؿ. ٝی

اي٠ ؽـٝبت ؿك ا٤ٙ٣يت ا٣ٗ ثلای ثيٞبكاٟ ٣ ؽب٤١اؿ٥ آ٨١ب ٣ ًپي پنُْبٟ، پلًتبكاٟ ٣ ؽـ٦ٝ ثيٞبكًتبٟ ث٦ ٣يو٥ 

 ٤ُؿ. ٧بی ثيٞبكًتب١ی ؿ٤ُاك اُتنبٗ ؿاك١ـ كا ُبٝ٘ ٝی ثؾَّبك٢ّب١ی ٦ّ ؿك 
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ىلاي٢ـ اكائ٦ ؽـٝت ًالٝت ٝق٤٢ی ٦ً ٝلع٦ٚ آٚی ُبٝ٘ اكميبثی ًالٝت  فزایٌذ، رٍال ٍ استاًذاردّا: -2هادُ 

 ٣ ١ب٦ٝ پي٤ًت( )ُي٥٤ِٝب٣ك٥ ًالٝت ٝق٤٢ی ت٤ًظ ِٝب٣ك ٢ٝتؾت  ،١ب٦ٝ پي٤ًت( )ُي٥٤ٝق٤٢ی ت٤ًظ پنُِ 

 بيتی ُبٝ٘ ٤ٝاكؿ ميل اًت :ؽـٝبت عٞ

 اٙو( ت٨ٌيالت ثيٞبكًتب١ی ؿك مٝبٟ ثٌتلی 

ؽـٝبت پي ام تلؽيْ ٝقلىی ت٨ٌيالت اكتَبی  ٧بی پي ام تلؽيْ: ة( آ٤ٝمٍ ثيٞبك مٝبٟ تلؽيْ ٣ عٞبيت

٧بی  ٧بی ؽيلي٦ ٣ ١ي٤ّْبكی، اًتيبؿ٥ ام اْٝب١بت تيليغی، ٕل٥٣ ٧ب ٣ ٠ًٞ ًالٝت ٝق٤٢ی ٣ فض٤يت ؿك ا١ز٠ٞ

 ثبُـ.  ك ثيٞبكاٟ ٣... ٝیؽ٤ؿيب

ٝتِْ٘ ام كييي ثيٞبكًتبٟ،  ٤ُكای ًالٝت ٝق٤٢ی ثيٞبكًتبٟ ١ب٦ٝ ؿك ًبٗ ا٣ٗ اًتَلاك آيي٠ ساختار: -3هادُ 

١ٞبي٢ـ٥ ٨١بؿ ك٧جلی ؿك ؿا١ِٖب٥، ١ٞبي٢ـ٥ ٝقب١٣ت ت٤ًق٦، ٝـيل ثيٞبكًتبٟ، ٝتل٣ٟ ٣ ١ٞبي٢ـ٥ ٤ًپل٣اين٣ك٧ب، ١ٞبي٢ـ٥ 

ٕقاكی  ـ٥ ٝـؿّبكی ثيٞبكًتبٟ، ١ٞبي٢ـ٥ ٝقب١٣ت ؿكٝبٟ  ٣ ١ٞبي٢ـ٥ ؿثيلؽب٦١ ًيبًتپنُْبٟ، ِٝب٣ك ٢ٝتؾت، ١ٞبي٢

كينی، ًبمٝب١ـ٧ی، ت٤ِيٌ ٣ ١ؾبكت ثل ع٠ٌ اًتَلاك  ًالٝت ؿا١ِٖب٥ تِْي٘ ؽ٤ا٧ـ ُـ. ٣ؽبيو اي٠ ٤ُكا ثل١ب٦ٝ

٧بی ثيٞبكًتب١ی  ٤ُكا٧ب ٣ ّٞيت١٦ب٦ٝ ؿك پبيبٟ ًبٗ ا٣ٗ ؿك  ١ب٦ٝ اًت. اي٠ ٤ُكا پي ام ا١زبٛ اكمُيبثی اًتَلاك آيي٠ آيي٠

 ٤ٝر٤ؿ ث٦ ١غ٤ی ٦ّ ّبكّلؿ٧بی آٟ عيؼ ٤ُؿ اؿمبٛ ؽ٤ا٧ـ ُـ.

  هٌاتغ: -4هادُ 

پنُْبٟ آ٤ٝمٍ ؿيـ٥ ؿك مٝي٦٢ ٕلىت٠ ُلط عبٗ ٝق٤٢ی ٣ اكاي٦ ثبمؽ٤كؿ ا٣ٙي٠ ًغظ ك٣يبك٣يی ثيٞبكاٟ  ا١ٌب١ی:اٙو( 

ٌ پل٣تْ٘ پي٤ًت ام ثيٞبكاٟ ُلط عبٗ ٝق٤٢ی اؽق ٣ ٣ ٝلارقبٟ ؿك مٝي٦٢ ًالٝت ٝق٤٢ی ٧ٌت٢ـ. اي٠ پنُْبٟ ٝغبث

٢٢ّـ. ِٝب٣ك ًالٝت ٝق٤٢ی يِ ّبك٢ُبى ؿي٢ی آ٤ٝمٍ ؿيـ٥ اًت ٦ّ ٤ٕا٧ي٢ب٦ٝ  ٝی ٕيلی ثلای ا١زبٛ ٝـاؽ٦ٚ تٔٞيٜ

٢ّـ. اي٠ ؿ٣ك٥ ٦ً ك٣م٥ ث٦ ٤ٓكت ِٝتلُ ت٤ًظ ؿا١ِٖب٥ ف٤ٚٛ  ُلّت ؿك ؿ٣ك٥ ًالٝت ٝق٤٢ی كا ؿكيبىت ٝی

 ٤ُؿ. فٚٞي٦ ٍن٣ي٠ ٣ ؿا١ِٖب٥ ٍن٣ي٠ علاعی ٣ ارلا ٝیپنُْی ٍن٣ي٠، ع٤م٥ 

٧بی ِٝب٣ك٥، ْٝبٟ ٣ ٣ًبي٘ ٣يو٥ تيليغبت ثيٞبكاٟ ام  ْٝبٟ ٢ٝبًت ثب علاعی ٣يو٥ اتبً تز٨ينات ٣ اعالفبت:ة( 

ر٦ٚٞ اثناك ثبمی تِ ١يل٥، ؿ٣ ١يل٥ ٣ رٞقی، ّتبثؾب٦١ عب٣ی ّتت )ث٦ مثبٟ ًبؿ٥(، ٢ٝبثـ فٚٞی ٣ ثل٤ُ٣ك٧بی ٝلتجظ 

٧ب،  ًالٝت ٝق٤٢ی، ّبٝپي٤تل ٣ ت٤ٚيني٤ٟ ثلای ١ٞبيَ ىيٜٚ ٧بی ٝلتجظ ث٦ اكتَبی ًالٝت ٝق٤٢ی )تزلثيبت ا١ٌبٟ ث٦

 ت اًتب١ـاكؿ.٧بی ٝق٤٢ی ٣...(، ١ٞبمؽب٦١ ثب ت٨ٌيال ؿفب ٣ ١يبيَ، تال٣ت ٍلاٟ ٣ ًؾ٢لا١ی

٣ يب پبك٥ ٣ٍت ث٦ ٤ٓكت ًبال٦١  ٝي٠ ٢ٝبثـ اعالفبت، تز٨ينات ٣ ٧ني٦٢ ِٝب٣كي٠ تٞبٛ ٣ٍتثلای تإ ٢ٝبثـ ٝبٙی:د( 

 ٤ُؿ. ٝی ٕيلی ٝي٠ تٔٞيُٜـ٥ ٣ ؿك ث٤ؿر٦ ثيٞبكًتبٟ ثلای تإثلآ٣كؿ 
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 هذیزیت )تزًاهِ، ساسهاًذّی، رّثزي ٍ ًظارت(: -5هادُ 

 ١ب٦ٝ  ٤ُكای ًالٝت ٝق٤٢ی ثيٞبكًتبٟ ثل١ب٦ٝ ًبال٦١ اكتَبی ًالٝت ٝق٤٢ی كا ؿك كاًتبی اًتَلاك اي٠ آيي٠

 ٢ّـ. ت٤ٔيت ٝی

 ُنيـ٥ ام ثيٞبكاٟ ٝغبثٌ ٧بی ارلايی افٞبٗ ٣ ٢ٝبًِ ؿي٢ی ؿك ثيٞبكًتبٟ ٣ ثبمؿيـ ك٣عب١ي٤ٟ ثلٕ ت٠ ثل١ب٦ٝؿا

 ٤ُؿ. ث٢ـی ٝب٧ب٦١ پي٨٢ِبؿ ٝی رـ٣ٗ مٝبٟ

  تغَيَبت ثلای اكمُيبثی ٝـاؽالت ًالٝت ٝق٤٢ی ؿك يِ ؿ٣ك٥ يِ ًب٦ٙ ضل٣كی ث٤ؿ٥ تب ام عليٌ آٟ ١ٌجت ثب

 ٧بی آ٤ٝمُی اٍـاٛ ٤ُؿ. تب١ـاك٧ب ٣ ؿ٣ك٥ثبمثي٢ی ؿك ىلاي٢ـ، ك٣اٗ ٣ اً

 ٧بی ت٤ري٨ی ٣ آ٤ٝمُی ثلای ؽب٤١اؿ٥ ثيٞبكاٟ ٣ ّٚي٦ ّبك٢ّبٟ ثيٞبكًتبٟ ٣ ت٤ِيٌ پنُْبٟ ٣  ارلای ثل١ب٦ٝ

 ٤ُؿ. پلًتبكا١ی ٦ّ ؿك اي٠ ىلاي٢ـ ِٝبكّت ىقبٗ ؿاك١ـ پي٨٢ِبؿ ٝی

 پنُْبٟ ٣ پلًتبكاٟ ٣ ِٝب٣كاٟ  ىلاي٢ـ ارلای ؽـٝبت ًالٝت ٝق٤٢ی ٧ل ٦ً ٝب٥ يْجبك ثب ِٝبكّت ّٚي٦

 ٕلؿؿ. ثيٞبكًتبٟ پبيَ ٝی

 ٧ب ٣ َٝلكاتی كا ٦ّ ثلای عيؼ اًلاك ٣ ُلط ٝق٤٢ی ثيٞبكاٟ  ٝق٤٢ی ثيٞبكًتبٟ ثبيـ ّٚي٦ ك٣اٗ ٤ُكای  ًالٝت

المٛ اًت اًتَلاك ؿ٧ـ ٣ ؿك اي٠ مٝي٦٢ ؿك ثيٞبكاٟ ٣ ؽب٤١اؿ٥ آ٨١ب افتٞبؿ ّبىی ايزبؿ ٢ّـ، ؿك ٧ٞي٠ مٝي٦٢ المٛ 

٧بی  تإحيلات ؽ٤اًت٦ ٣ ١بؽ٤اًت٦ ١ٖلٍ ًت إٓب٧ی ٣ فْٞٚلؿ پنُْبٟ ٣ ّبك٢ّبٟ ثيٞبكًتبٟ اكتَبء يبثـ تب اما

 ىلؿی ٣ ًٚي٦َ ٧بی ث٦ ٤ٝض٤ؿ ٝق٤٢يت ٣ ٝق٧ت ؿك ىلاي٢ـ ؿكٝبٟ ثيٞبكاٟ ر٤ٕٚيلی ٤ُؿ.

 ل١ب٦ٝ ٝـاؽ٦ٚ ثلای عيؼ تـا٣ٛ ؽـٝبت ِٝب٣ك٥ ؿك ؿ٣ ثقـ ام ًالٝت ك٣ا١ی ٣ ًالٝت ارتٞبفی ٧ٜ ثبيـ ؿك ث

ب ١يبم ث٦ ِٝب٣ك٥ ًالٝت ك٣اٟ اٗ پبًؼ ؿاؿ٥ ٤ُؿ: آياً 3ثيٞبكاٟ ت٤ًظ پنُِ ٍلاك ٕيلؿ ٣ ام اي٠ عيج ث٦ 

؟ )ام ر٦ٚٞ آًيت ٧بی ارتٞبفی( آيب ١يبم ث٦ ِٝب٣ك٥ ًالٝت يبم ث٦ ِٝب٣ك٥ ًالٝت ارتٞبفی اًت؟  آيب ١اًت

 ٝق٤٢ی اًت؟ 

 ّواٌّگی درٍى ٍ تزٍى تخطی: -6هادُ 

 ٖی ؿك٣ٟ ثؾِی ثلای ٝغـ٣ؿ٥ ثيٞبكًتبٟ ٣ ؿا١ِٖب٥ ام عليٌ ٤ُكای ًالٝت ٝق٤٢ی ثيٞبكًتبٟ ا١زبٛ ٧ٞب٢٧

٤ُؿ ٣ ١ٞبي٢ـ٥ اي٠ ٤ُكا ث٦ ا١تؾبة كييي ثيٞبكًتبٟ ؿك ٤ُكای ٧ٞب٢٧ٖی ًالٝت ٝق٤٢ی اًتبٟ فض٤  ٝی

ًالٝت ٝق٤٢ی ٧بی المٛ ثلای ىلا٧ٜ ّلؿٟ ت٨ٌيالت ؽـٝبت  ؽ٤ا٧ـ ث٤ؿ ٦ّ ثلای اؽ٨بك ١ؾل ٣ رٚت عٞبيت

 ١ٞبيـ. پي ام تلؽيْ ؿك اي٠ رٌٚبت ُلّت ٝی

  افضبی ٤ُكای ٧ٞب٢٧ٖی ًالٝت ٝق٤٢ی اًتبٟ ُبٝ٘ ٝقب٣ٟ ًيبًی ا٢ٝيتی اًتبٟ ٣ يب ١ٞبي٢ـ٥ ٣ی، ١ٞبي٢ـ٥

كييي يب ١ٞبي٢ـ٥  ؿىتل ٣ٙی ىَي٦ ؿك اًتبٟ ٣ ؿا١ِٖب٥ ف٤ٚٛ پنُْی،كييي يب ١ٞبي٢ـ٥ ؿا١ِٖب٥ ف٤ٚٛ پنُْی،
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كييي يب ١ٞبي٢ـ٥ ع٤م٥ فٚٞي٦ ٍن٣ي٠،  كييي يب ١ٞبي٢ـ٥ ًبمٝبٟ عذ ٣ ا٣ٍبه ٣ ؽيلي٦، اًالٝی،ًبمٝبٟ تجٚينبت 

يب كييي  ًبمٝبٟ ٓـا ٣ ًيٞب اًتبٟ، ىل٢٧ٔ ٣ اكُبؿ اًالٝی، ١ٞبي٢ـٕی ٝقا٧ت ٣ اؿيبٟ ؿيٖل ؿك اًتبٟ،

كييي ؽب٦١  ب،٧ ٧بی آ٤ٝمُی ك٣ا١پنُْی، ك٣ا٢ِ١بًی ٣ ّبك٢ُبًی ف٤ٚٛ ؿي٢ی ام ؿا١ِٖب٥ ١ٞبي٢ـ٥ ٕل٥٣

 ِٝبكّت ٝلؿٛ ؿك ًالٝت 

 ٧بی اكتَبی ًالٝت  ٧ب ٣ ثل١ب٦ٝ ٤ُكای ٧ٞب٢٧ٖی ًالٝت ٝق٤٢ی ٣ؽيي٦ ٧ٞب٢٧ٖی ٣ رٚت عٞبيت ًيبًت

 ٝق٤٢ی اًتبٟ ٣ پبيَ تغَيَبتی ك١٣ـ ًالٝت ٝق٤٢ی اًتبٟ كا ثل ف٨ـ٥ ؿاكؿ.
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 ضَراي سالهت هؼٌَي استاىًاهِ  ضیَُ (17

حيل ثل ثب٣ك٧ب ٣ كىتبك٧بی ث٨ـاُتی، تقبٝالت ارتٞبفی، ت٤ّ٘، اٝيـ ٣ افتٞبؿ ث٦ ١يي ا٤ٓٗ ٝق٤٢ی ثب تإ ٧ب ٣ اكمٍ

٧بی رٌٞب١ی، ك٣ا١ی ٣  ض٠ٞ ثبالثلؿٟ ضليت تغٞ٘ ١بٝاليٞبت ٣ ًلفت ك١٣ـ ث٨ج٤ؿ ثيٞبكی  ىلؿی ٣ ارتٞبفی،

٢ّـ.  ٙی ٣ تْبٝ٘ ىلؿی كا ىلا٧ٜ ٝیًلٝبي٦ ارتٞبفی ٣ ّيييت م١ـٕی ٣ تقب یثٌتل المٛ ثلای اكتَب  ارتٞبفی،

٧بی  ا١ـامؿ، ث٦ْٚ ٧ني٦٢ ؽب٤١اؿٕی ٣ ارتٞبفی كا ث٦ ٝؾبعل٥ ٝی  ت٤ر٨ی ث٦ اي٠ ٝجب١ی ٝق٤٢ی ٦١ ت٨٢ب ًالٝت ىلؿی، ثی

١ب٦ٝ ؿك كاًتبی ارلايی ُـٟ ثل١ب٦ٝ  ي٠يؿ٧ـ. اي٠ آ ٢ّتلٗ آٟ ؽغلات ث٦ ُـٟ اىنايَ ٝی١ؾبٛ ٝلاٍجت ًالٝت كا ثلای 

 ٧بی ٝق٤٢ی اًتبٟ تـ٣ي٠ ُـ٥ اًت. اًتبٟ ثب تْي٦ ثل ؽلىيتربٝـ ًالٝت 

 :ثبُـ تب ًبمی ٣ اكميبثی ٢ًـ ًالٝت ٝق٤٢ی اًتبٟ ٝی پيبؿ٥  ١ب٦ٝ علاعی، ي٠ي٧ـه ام تـ٣ي٠ اي٠ آّذف:  -1هادُ 

 ث٢ـی ث٦ ا٤ٖٙی م١ـٕی ًبٜٙ ؿك ًبي٦ ٝقبكه ؿي٢ی ت٤َيت ٕلؿؿ. پبی 

 ىِبك٧بی م١ـٕی ىلؿی ٣ ارتٞبفی ٤ٝكؿ عٞبيت ٍلاك ٧بی ارتٞبفی ؿك ر٨ت ّب٧ تقبٝالت ٣ ٝقبُلت َ

 ٕيلؿ.

  ٧ب ٣ ١بٝاليٞبت ىلؿی ٣ارتٞبفی ايزبؿ ٤ُؿ. ثب ثيٞبكیا١لهی ٝخجت ثلای ٤ٝار٦٨ 

 :اركاى )ساختار( -2هادُ 

 كينی ٣ ت٤ًق٦ اًتبٟ ثب كيبًت ١ٞبي٢ـ٥ ٣ٙی ىَي٦  ّبكٕل٥٣ ىلفی )ٌّٞي٤ٟ( ًالٝت ٝق٤٢ی في٘ ٤ُكای ثل١ب٦ٝ

٣ اًبتيـ ع٤م٥ ٣ ؿا١ِٖب٥ ؿك ٟ بٟ تجٚينبت اًالٝی ٣ ِٝبكّت ٝغََب٦ اًتبٟ ٣ ؿثيلی ًبم٣ٝ اٝبٛ رٞق

  ك٣ا٢ِ١بًی ٣ اؽالً، ١ٞبي٢ـٕبٟ اؿاكات ّ٘ آ٤ٝمٍ ٣ پل٣كٍ،  ربٝق٦ ٢ُبًی،  ٧بی ف٤ٚٛ اًالٝی، كُت٦

ٝی ٣ ١يل٣ی ا١تؾبٝی  ىل٢٧ٔ ٣ اكُبؿ اًال  ٝي٢ی، ؿاؿٌٕتلی،٧ب ٣ ا٤ٝك تإ م١ـا١ی  تلثيت ثـ١ی ر٤ا١بٟ،  ث٨نيٌتی،

 ٕلؿؿ. تِْي٘ ٝی

 يٌ ٣ ت٤ِ  ٧ٞب٢٧ٖی،  ًبمٝب١ـ٧ی،  كينی، ٌٝا٣ٙيت اي٠ ّٞيٌي٤ٟ علاعی ٢ًـ ًالٝت ٝق٤٢ی اًتبٟ ٣ ثل١ب٦ٝ

ؿك ّبكٕل٥٣   ثبُـ. اي٠ ّٞيٌي٤ٟ پي ام ا١زبٛ اكمُيبثی ؿك پبيبٟ ًبٗ ؿ٣ٛ، ١ؾبكت ثل ع٠ٌ اًت٤اك ٢ًـ ٝی

اؿمبٛ ؽ٤ا٧ـ   ؽب٤١اؿ٥ اًتبٟ ث٦ ١غ٤ی ٦ّ ّبكّلؿ٧بی آٟ عيؼ ٤ُؿ،ىل٢٧ٖی ٣  –تؾٔٔی ا٤ٝك ارتٞبفی 

 ُـ. 
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 اي٠ ّٞيٌي٤ٟ پي ام تِْي٘ ثلاثل ٝلاع٘ ميل ثل ا١زبٛ ٣ؽبيو ؽ٤ؿ اٍـاٛ ؽ٤ا٧ـ ٤ٞ١ؿ:فزآیٌذ:  -3هادُ 

 تجيي٠ اؿثيبت ٤ٝض٤ؿ ًالٝت ٝق٤٢ی ِٝتٞ٘ ثل تقبكيو، ٝيب٧يٜ ٝغ٤كی ٣ اثناكی اٙو(

 ٤ٝر٤ؿ اًتبٟ ام عيج اثقبؿ ٝؾتٚو ًالٝت ٝق٤٢ی تغٚي٘ ٣ ١َـ ٣ضقيت ة(

 ٧بی ٝغبٙقبتی ٣ تغَيَبتی ؿك عيغ٦ ًالٝت ٝق٤٢ی تقيي٠ ا٤ٙ٣يت د(

 تقيي٠ ا٤ٙ٣يت ٝـاؽالت ؿك ًغ٤ط ٝؾتٚو پيِٖيلی ؿك ع٤م٥ ًالٝت ٝق٤٢ی ؿ(

 ٧٦بی ٝؾتٚو ربٝق ٧بی اكميبثی ًالٝت ٝق٤٢ی اىلاؿ، اٍِبك ٣ ٕل٥٣ ت٤ًق٦ ٣ ٨١بؿي٦٢ ًبمی ك٣ٍ ٥(

 ٟ ع٤م٥ ًالٝتی ت٤ا٢ٞ١ـًبمی ّبك٢ُبًبٟ ٣ ٌٝا٣ال٧ب ت٨ي٦ ٣ ت٢ؾيٜ ثل١ب٦ٝ ٣(

 ارتٞبفی –ًبمٝب١ی  –ؽب٤١اؿٕی  –ا١ـامی ٝلاّن ِٝب٣ك٥ ًالٝت ٝق٤٢ی ىلؿی  تقيي٠ ا٤ٓٗ ٣ ض٤اثظ كا٥ م(

 ای ٥ ًالٝت ثلای ت٤ًق٦ ؽـٝبت ِٝب٣ك٥ٕل ؿك ع٤م ٧بی ٝلؿٛ ٨١بؿ ٣ ثي٦ٞ بيت ًبمٝبٟرٚت عٞ ك(

٧بی ٢ًـ ًالٝت  ٧ب ٣ علط ل ؿ٣ٙتی ؿكارلای ثل١ب٧٦ٝب ٣ ٨١بؿ٧بی ؿ٣ٙتی ٣ مي ايت ٣ ٧ٞب٢٧ٖی ًبمٝب٧ٟـ ت(

 ٝق٤٢ی

 ٧بی ٢ًـ ًالٝت ٝق٤٢ی ٧ب ٣ علط ٧٦ب ٣ ٨١بؿ٧بی ؿ٣ٙتی ٣ ميل ؿ٣ٙتی ٝزلی ثل١بٝ اكميبثی فْٞٚلؿ ًبمٝبٟ ی(

 هذیزیت ٍ تسْیالت: -4هادُ 

 ًالٝی اًتبٟ ٌٝتَل ٕلؿؿ.ؿثيلؽب٦١ ّٞيٌي٤ٟ ؿك ًبمٝبٟ تجٚينبت ا 

 ٧بی ف٤ٚٛ اًالٝی، ربٝق٦ ٢ُبًی ٣ ك٣ا٢ِ١بًی  ّبك٢ُبًبٟ ؿثيلؽب٦١ عبئن ٝـاكُ ٣ ٝـاكد ٝلتجظ ثب كُت٦

ث٢ـی  ٧بی ؿثيلؽب٦١ ُبٝ٘ ٌٝت٢ـًبمی، عج٦َ ٧ٌت٢ـ ٦ّ پي ام ٕقاكؿٟ ؿ٣ك٥ تْٞيٚی ٣ؽبيو ٣ ٌٝا٣ٙيت

بٗ ْٝت٤ثبت اؿاكی ٣ ثلٕناكی ی ٤ٔٝثبت، اك٧ًب ٣ رٌٚبت ّٞيٌي٤ٟ، پيٖيلی ارلا ا٢ًبؿ، ت٢ؾيٜ ثل١ب٦ٝ

 ٧بی آ٤ٝمُی ٣ رٌٚبت كا ثل ف٨ـ٥ ؽ٤ا٢٧ـ ٕلىت. ؿ٣ك٥

  ثب١ِ اعالفبت ٣ ا٢ًبؿ ٝلتجظ ثب ًالٝت ٝق٤٢ی ُبٝ٘ ٢ٝبثـ ٣ ٝأؽق فٚٞی، ١ِليبت ٣ ٕناكُبت افٜ ام

ٝلّن ا٢ًبؿ ٝٚی  ٕلؿؿ ٣ ثلاثل ض٤اثظ ٣ ا٤ٓٗ ا١ـامی ٝی يـاكی ٣ ٤١ُتبكی ؿك ؿثيلؽب٦١ كا٢ُ٥ – ؿيـاكی

 ٨ٖ١ـاكی ٣ ث٦ ث٨ل٥ ثلؿاكی ؽ٤ا٧ـ كًيـ.

 ٟ٧ب ٣ ٨١بؿ٧بی ؿ٣ٙتی ٣ ميلؿ٣ٙتی اًتبٟ كا ث٦ ٤ُكای  ؿثيلؽب٦١ ٧ل ٦ً ٝب٥ يْجبك ٕناكٍ فْٞٚلؿ ًبمٝب

 ١ٞبيـ. ٦ ٝیيكينی ٣ ت٤ًق٦ اًتبٟ اكا ثل١ب٦ٝ
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 ٗی بؿ ٝغلٝب٦١ ٝلتجظ ثب ًالٝت ٝق٧٤٢ب، ىلآي٢ـ٧ب ٣ َٝلكاتی كا ٦ّ ثلای عيؼ اًلاك ٣ ا٢ً ؿثيلؽب٦١ ّٚي٦ ك٣ا

( پبًؾ٤ٖ  يی اًتبٟ )اًتب١ـاكؿ١ٞبيـ ٣ ؿك اي٠ كاثغ٦ ث٦ ثبالتلي٠ َٝبٛ ارلا ٝلؿٛ اًتبٟ المٛ اًت، پيبؿ٥ ٝی

 ثبُـ. ٝی

ثلٕناكی  ٝي٠ ٢ٝبثـ اعالفبتی ٣ اْٝب١بت ٣ تز٨ينات المٛ ثلایإث٦ ر٨ت اؿاك٥ ا٤ٝك ؿثيلؽب٦١ ٣ تهٌاتغ:  -5هادُ 

٤ُؿ ٣ ام  ٧ب ٣ عٞبيت ام ٝغبٙقبت ٣ تغَيَبت ٤ٝكؿ ١يبم، افتجبك المٛ ام ٤ًی ؿثيلؽب٦١ ثلآ٣كؿ ٝی ٌِت٧ب ٣ ١ ؿ٣ك٥

 ٕلؿؿ. ٝي٠ ٝیإ٧ب ٣ ٨١بؿ٧بی اًتبٟ ثب ٧ٞب٢٧ٖی اًتب١ـاكی ت ٢ٝبثـ ؿك اؽتيبك ًبمٝبٟ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 ، با رويكرد مؤلفه اهي اجتماعي سالمت           «مدرييت سالمت همه جانبه»نظام انهم استاني                                   
 

 

 ساس ٍ كار رصذ اسٌاد تَسؼِ استاىًاهِ  ضیَُ( 18

كُـ ٣ ت٤ًق٦ پبيـاك ربٝق٦ اًت ٣ حجبت اي٠ كُـ ٣ ت٤ًق٦ ؿك ٕل٣ ارلای ٧ٞب٢٧ٔ ا٢ًبؿ ٣  ا١ٌبٟ ًبٜٙ ٝغ٤ك

٧بی ت٤ًق٦ ٤ِّك، آٝبيَ ًلمٝي٠، ثل١ب٦ٝ ربٝـ  ٧بی ربٝـ آٟ اًت. ٢ًـ ت٤ًق٦ اًتبٟ، ثلٍ اًتب١ی ثل١ب٦ٝ ثل١ب٦ٝ

بفی ٣ ك٣ا١ی اًتبٟ، ثل١ب٦ٝ ٦َِ١ ربٝـ فٚٞی ٤ِّك، ثل١ب٦ٝ ربٝـ ًالٝت اًتبٟ، ٢ًـ ربٝـ ًالٝت ارتٞ  ىل٢٧ٖی،

٧ب  ٧ب ٧ٌت٢ـ ٦ّ ثلای ايزبؿ عٌبًيت ًبمٝبٟ ٧بی اًتبٟ، ىَظ ثلؽی ام اي٠ ا٢ًبؿ ٣ ثل١ب٦ٝ كا٧جلؿی ٧ل يِ ام ؿًتٖب٥

٣ ٨١بؿ٧بی ؿ٣ٙتی ٣ ميلؿ٣ٙتی ر٨ت پقيلٍ ٌٝا٣ٙيت ًالٝت ٝلؿٛ ؿك ٍجبٗ ٣ؽبيو ٝغ٦ٙ٤ ٣ پبًؾ٤ٖيی ارتٞبفی 

٧بی فيلثظ اًتبٟ، ام ع٠ٌ  ٚٞی، ؿٍيٌ ٣ ث٦ ٤ٍٝـ اٍـاٝبت كا٧جلؿی ّٚي٦ ؿًتٖب٥آ٨١ب المٛ اًت ثب پبيَ ٣ حجت ف

٧بی ت٤ًق٦  ١ب٦ٝ ث٦ ٢ٝؾ٤ك اًتَلاك ًبم ٣ ّبك٧بی كٓـ ا٢ًبؿ ٣ ثل١ب٦ٝ آيي٠فْٞٚلؿ آ٨١ب اعٞي٢بٟ عبٓ٘ ٢ّيٜ. اي٠ 

 اًتبٟ تـ٣ي٠ ُـ٥ اًت.

٧بی ت٤ًق٦  پ٤ُب١ی ٣ ٧ٜ اىنايی ا٢ًبؿ ٣ ثل١ب٦ٜٝ ١ؾبكت ثل ٧ٞب٢٧ٖی، ٧ ١ب٦ٝ آيي٠ ٧ـه ام تـ٣ي٠ اي٠ ّذف: -1هادُ 

٧بی فٚٞی ٣ ٝتـا٣ٗ كٓـ اًت تب ثب ٌٝت٢ـ ٤ٞ١ؿٟ تٞبٛ  اًتبٟ، ٍج٘، عي٠ ٣ پي ام ارلای آ٨١ب ام عليٌ اثناك٧ب ٣ ك٣ٍ

 ٝب١ـ ؿ٣ثبك٥ ّبكی ٣ ؿ٣ك ٣ تٌٌٚ٘ ثبع٘ ٣ ؽغب ٕلؿيٜ.  ٝلاع٘، ض٠ٞ يبؿٕيلی ام فْٞٚلؿ ٕقُت٦،

 :تار(اركاى )ساخ -2هادُ 

 ٤ُؿ  كينی ٣ ت٤ًق٦ اًتبٟ تِْي٘ ٝی ٧بی ت٤ًق٦ اًتبٟ في٘ ٤ُكای ثل١ب٦ٝ ّٞيٌي٤ٟ پبيَ ٣ كٓـ ا٢ًبؿ ٣ ثل١ب٦ٝ

٧بی ارلايی اًتبٟ  تب ثب كيبًت ٝـيلّ٘ ثل١ب٦ٝ ٣ ث٤ؿر٦ اًتب١ـاكی ٣ ِٝبكّت ٝـيلاٟ ٣ ك٣ًبی ّٚي٦ ؿًتٖب٥

ت٤ًق٦ ٍج٘، ؿك عي٠ ٣ پي ام ارلای آ٨١ب، ض٠ٞ  ٧بی ١ٌجت ث٦ رٞـ آ٣كی، عج٦َ ث٢ـی ٣ تغٚي٘ ا٢ًبؿ ٣ ثل١ب٦ٝ

ت٤َيت پبًؾ٤ٖيی ٣ ايزبؿ ٧ٞب٢٧ٖی ٣ ٧ٜ اىنايی، ٝب١ـ ر٤ٕٚيلی ام ٧ٞپ٤ُب١ی آ٨١ب، اىنايَ ٧ني٦٢ ٣ ّب٧َ 

 ث٨ل٥ ٣كی ٣ ّبكآيی ٕلؿؿ.

 ٧بی فيلثظ ؿك عج٦َ ث٢ـی ٢ٝغجٌ ثب ا٤ٝك ّبكٕل٥٣ ٧بی فٚٞی ٝتِْ٘ ام ّبك٢ُبًبٟ ثل١ب٦ٝ ٣ ث٤ؿر٦ ؿًتٖب٥ 

 ٧بی ٤ٝكؿ ١ؾل ّٞيٌي٤ٟ كا ثل ف٨ـ٥ ؿاك١ـ. ميلث٢بيی، اٍتٔبؿی، ارتٞبفی ١ؾبٛ ث٤ؿر٦ ث٢ـی ٤ِّك ت٨ي٦ ٕناكٍ

 اي٠ ّٞيٌي٤ٟ پي ام تِْي٘ ثلاثل ٝلاع٘ ميل ١ٌجت ث٦ ا١زبٛ ٌٝا٣ٙيت ؽ٤ؿ اٍـاٛ ؽ٤ا٧ـ ٤ٞ١ؿ: فزآیٌذ: -3هادُ 

 اًتب١ی ٣ ٨ُلًتب١ی  بٝـ ؿًتٖب٧ی،٧بی ر تـ٣ي٠ ١ؾبٛ رٞـ آ٣كی ٣ عج٦َ ث٢ـی ا٢ًبؿ ٣ ثل١ب٦ٝ اٙو(

 ٧بی ربٝـ اًتبٟ تقيي٠ ٌٝا٣ٗ كٓـ ٧ل يِ ام ا٢ًبؿ ٣ ثل١ب٦ٝ ة(

 ٟ فض٤ ّٞيٌي٤ٟ ٣ ّبكٕل٥٣ ٧بی فٚٞیآ٤ٝمٍ ٣ ت٤ري٦ ّبك٢ُبًبٟ ٣ ٌٝا٣ال د(
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ؿيٖل  ثب اىنايی ٧ل يِ ام آ٨١ب ٧ٞپ٤ُب١ی ٣ ٧ٜ  ٧ب، تضبؿ، ٧بی ربٝـ ٣ ت٨ي٦ ٕناكٍ ٝنبيلت ٦ٝثلكًی ا٢ًبؿ ٣ ثل١ب ؿ(

 كينی ٣ ت٤ًق٦ اًتبٟ آٟ ث٦ ٤ُكای ثل١ب٦ٝ ٧ب  ٣ اكاي٦ ا٢ًبؿ ٣ ثل١ب٦ٝ

 ٧بی ربٝـ ٧بی فٚٞی ثلای كٓـ فٞٚيبت ارلای ا٢ًبؿ ٣ ثل١ب٦ٝ ١ؾلات ٤ُكا ٣ آٝبؿ٥ ًبمی ّبكٕل٥٣ؿكيبىت ١َغ٦  ٥(

 ٧بی ربٝـ ٧بی ارلای ا٢ًبؿ ٣ ثل١ب٦ٝ ؿكيبىت ٢ٝؾٜ ٕناكٍ ٣(

 كينی ٣ ت٤ًق٦ اًتبٟ  ث٦ ٤ُكای ثل١ب٦ٝ اًبى ىلٝت ٣ صبكص٤ة ِٝؾْ ٣ اكاي٦ ثل ٧بی ارلايی تغٚي٘ ٕناكٍ م(

 ٕلؿؿ. ؿثيلؽب٦١ ّٞيٌي٤ٟ ؿك اؿاك٥ ّ٘ ثل١ب٦ٝ ٣ ث٤ؿر٦ اًتب١ـاكی ٌٝتَل ٝی هذیزیت ٍ تسْیالت: -4هادُ 

ٕلؿؿ ٣ ثب  ٤ٓكت ْٝت٤ة ام ٤ًی ثبالتلي٠ َٝبٛ ؿًتٖب٥ ث٦ ؿثيلؽب٦١ ٝقلىی ٝی٦ ٧بی فٚٞی ث ّبك٢ُبًبٟ ّبكٕل٥٣

 ٣كمؿ. ٧بی ٝغ٦ٙ٤ ٝجبؿكت ٝی اثالك كييي ّٞيٌي٤ٟ ث٦ ا١زبٛ ٌٝا٣ٙيت

٧ب  ث٢ـی ٕناكٍ آ٣كی ٣ عج٦َ ٧ب ّٞيٌي٤ٟ ر٨ت رٞـ ؿ ١يبم ثلای ا١زبٛ ٣ؽبيو ّبكٕل٥٣افتجبك ٤ٝكهٌاتغ:  -5هادُ 

كينی ٣  ؽتيبك ٤ُكای ثل١ب٧٦ٝبی آ٤ٝمُی ام ٢ٝبثـ ٝبٙی ؿك ا ٚي٘ آ٨١ب ٣ ثلٕناكی رٌٚبت ٣ ؿ٣ك٣٥ ا٢ًبؿ ٣ ثلكًی ٣ تغ

 ٕلؿؿ. ٝي٠ ٝیإت٤ًق٦ اًتبٟ ت
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 یَستپ

 

ّاي  ساي داًطگاُؤتِ استاًذاراى ٍ ر ٍساري هحتزم كطَر ٍ تْذاضت، درهاى ٍ آهَسش پشضكی ضذُ ًاهِ اتالؽًوًَِ 

 ػلَم پشضكی
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