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سخن استاندار

به نام خدا

 مقدمه

ز آنکـه باید در حفظ آن بکوشـیم و پـیش الذا های خداوند متعال است، ترین نعمتتندرستی از بزرگ   

وانـی از ربستر بیماری را در آغوش بگیریم، به اصول بهداشتی توجه و با حفظ بهداشت خصوصی و عمومی و 

د انب خداونـج. از منظر اسالم، سالمت به عنوان هدیه ای بزرگ از ایجاد بیماری تا حد توان پیشگیری کنیم

ه بـی خداونـد یکی از بزرگترین نعمت ها به انسان، نگریسته می شود. سالمتی در ادیان الهی بعد از توحید،

 ا بـا بهتـرتبندگانش محسوب می گردد و همواره انسان ها را به حفظ سالمتی و قدرشناسی از آن فراخوانده 

ود بدر خواهد زیستن، در مسیر رشد قرار گیرد. یک جامعه، یک سازمان و یا حتی یک خانواده، تنها زمانی قا

 دارای افراد سالم باشد. راه ترقی و تکامل را طی کندکه

سالمت نه تنها در ابعاد جسمی، روانی و اجتماعی بلکـه در بعـد معنـوی هـم مـورد  ،در دنیای کنونی   

پذیرش اکثر اندیشمندان حوزه سالمت و رفاه اجتماعی قرار گرفته است. همچنـین، نظـام هـای سـالمتی و 

نسـبت بـه تحقـق هـدف حفـظ و ارتقـای  ی کههدساختار ارائه مراقبت های بهداشتی و درمانی عالوه بر تع

و  پزشـکی، برای تحقق اهداف اجتماعی نوینی همچون پاسخگویی به نیازهـای غیردارند سالمت افراد جامعه

نیز متعهـد بـوده و تـالش و پیگیـری در خـور تأمین عدالت در دسترسی و تأمین منابع مالی بخش سالمت 

سالمت و سرمایه اجتماعی با فقر را پذیرفتـه و موجـب پیـدایی . مطالعات اخیر رابطه معکوس ستایش دارند

شده است. این مقوله دقیقاً نقطه ورود اسالم به مفهوم سالمتی است. « نابرابری های سالمتی» مانند  یواژگان

عوامل اجتماعی تهدید کننده سالمت مانند: فقر، جهل و نـادانی، تفرقـه، ظلـم، خشـونت، خیانـت، تبعـی 

 .ن شکنی همواره ذخیره سالمتی فرد و جامعه را مورد مخاطره قرار داده اندجنسی و پیما



 

 ض

 

معه سالم مساله سالمت اجتماعی همواره یکی از موضوعات محوری در دین ما بوده است و انسان و جا   

  .ز سالمت برخوردار باشدتواند در همه ابعاد زندگی خود امی

های کلی مقام معظم رهبـری بـر جلـب مشـارکت س سیاستتدوین برنامه جامع سالمت استان بر اسا   

برنامه  .اجتماعی مؤثر بر سالمت بوده است عواملهمگانی، اجتماعی شدن نظام سالمت و همچنین توجه به 

های سـالمت هـدف ای باالدستی در جغرافیای استانی است که با ارتقای عادالنه شاخصجامع سالمت برنامه

 اشد.و انسان سالم که محور توسعه پایدار می ب اهداف متعالی سالمت بهبرای نیل . گزاری شده است

ا همکاری با تالش و کوشش اساتید و دست اندرکاران حوزه سالمت و ب برنامه جامع سالمت استان زنجان

ینـه کلیه بخش و دستگاه های استان تدوین گردیده و ضروری است با همکاری کلیه دسـتگاه هـا جهـت به

 ی سالمت و همچنین پژوهش در راستای افزایش این شاخص ها قدم برداشته شود.کردن شاخص ها

 ستاندار زنجانا                                                                                           
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علوم پزشکیسخن رییس دانشگاه 

به نام خدا

شود و ابعاد دیگر سـالمت یف سازمان بهداشت جهانی، در بعد جسمانی آن خالصه نمیطبق تعرسالمت      

 د. گیرنوی و اجتماعی را هم دربر میاز جمله سالمت روانی، مع

برخـوردار عبارت است از: جامعه ای  یجامعه آرمان ساله جمهوری اسالمی ایران نیز انداز بیست در چشم     

نهـاد مسـتحکموجود ، تامین اجتماعى، فرصتهاى برابر، توزیع مناسب درآمد، از سالمت، رفاه، امنیت غذایى

 مند از محیط زیست مطلوب. به دور از فقر، فساد، تبعی  و بهرهجامعه ای خانواده، 

های اما بسیاری از بخش ،ممکن است نقش نظام سالمت برای رسیدن به رفاه جسمی مهم باشد   

م در مورد رفاه ه   ...)فرهنگی، اقتصاد، آموزش و پرورش، غذا، مسکن و ساز مانند نهادهای هویت)حاکمیت 

یت مهمتری ولئروحی، اجتماعی و معنوی در برابر سالمت جامعه اختیار و مس رد رفاهادر موهم جسمی و 

ت. ارایه خدمات تجربه جهانی حاکی از اهمیت عدالت در سالمت اس. دارند که بایستی مورد توجه قرار گیرد

اعث افزایش بباشد در غیر این صورت  ت و نیز مشارکت در تامین منابع آن بایستی با رعایت عدالتسالم

رتقای ا مین وو تبعات اجتماعی بسیار نامطلوبی خواهد داشت. بدون شک الزمه حفظ، تا شدهشکاف طبقاتی 

مطلوب  ناوریهایفدی از من داشت که انتقال و بهره در نظرولی باید  امکان پذیر استدانش  باسالمت مردم، 

مناسب و  های مورد منابع، محرومیت از مداخله صرف بی نتیجه اشدر نظر گرفتن عدالت نباشد  با اگر

 .فقر خواهد بود تاثیرگذار برای آحاد مردم و نیز گسترش

 متمالین، مسئو باید و انسان سالم که محور توسعه پایدار می باشد، اهداف متعالی سالمت برای نیل به 

  .داشته باشند و همکاری های سالمت مشارکتر بهبود کیفیت شاخصهای اجرایی و مردم ددستگاه

های کلی مقام معظم رهبری بر جلب مشارکت تدوین برنامه جامع سالمت استان بر اساس سیاست   

ه ک است اجتماعی مؤثر بر سالمت بوده عواملهمگانی، اجتماعی شدن نظام سالمت و همچنین توجه به 

شده  دینهنها)جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی(فلسفه وجودی برنامه سالمت استان بر هر چهار ویژگی 

.است

نسبت به قبل  بهتریهای اخیر از روند حمایت از حوزه سالمت در نزد مسئوالن کشور در طی سال   

 همچنینو  سالمتی هایتوصیه مهارت آموزی و عمل بهبرخوردار بوده و مشارکت مردمی در زمینه 

. اما بدون شک، سیر صعودی داشته است ،های بین بخشی به منظور کمک به تحقق اهداف سالمتهمکاری



ظ

سیمای سالمت کشور و استان برای دستیابی به یک وضعیت مطلوب و پایدار، نیازمند طراحی و اجرای 

 .برنامه جامعی است

های خصت که با ارتقای عادالنه شارافیای استانی اسای باالدستی در جغبرنامه جامع سالمت برنامه   

ها و اهداف راهبردی فرادستی، به شناسایی با استفاده از سیاست اری شده است وذسالمت هدف گ

های تاثیرگذار بر عیین نقش هر یک از حوزهپردازد و ضمن تمی های بومی )استانی وشهرستانی( اولویت

 های فکری، مادی و معنوی مردمی وها و سرمایهی و اقتصادی، از ظرفیتاجتماع عواملسالمت مردم به ویژه 

ه زندگی بامید  افزایش های تابعه برای تامین، حفظ و ارتقای سالمت جامعه ومدیریتی استان و شهرستان

برمی دارد.شهروندان استان زنجان گام 

لویت های اوان، بردی پنج ساله استتحلیل وضعیت سالمت استان، دورنما و اهداف راهاین برنامه شامل   

تقای ار برای افزایشهای اجرایی و مشارکت کنندگان دستگاهمشکالت استان و مداخالت قابل اجرا توسط 

شود و یمها و نهادهای مردمی زیر نظر استانداری برای پنج سال تدوین سالمت است که توسط همه دستگاه

ه نند و نگارود تا سهم خود را در تأمین سالمت ایفا کانتظار میها و سازمان ها و دستگاه مردم مسئولین، از 

.محور داشته باشند سالمت

وندان تقاء شهرهت ارامید آن می رود که ما نیز با یاری خداوند، با تدوین این برنامه گامی موثر در ج 

زنجانی برداریم.

 رئیس دانشگاه علوم پزشکی و

اییدبیر کارگروه سالمت و امنیت غذ  

دکتر پرویز قزلباش
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مقدمه -1-1

 یازهاین یارضا یو براشده در جهان شناخته  یهدف اجتماع کی و یحق بشر کیبه عنوان  یسالمت

 ازمندین زیآم تیموفق یزندگ کی ی. انسان برا(1) است یاتیانسان ح یزندگ تیفیو بهبود ک یاساس

 یبخش اصل یباشد. سالمت یم اجتماعی–یروان ،یستیدرابعاد ز یکارآمد از آرامش، سالمت و یبرخوردار

 باً یآن تقر یواقع یریاندازه گ آن مشکل و فیاست که تعر یاز زندگ یتیفیک وبا طراوت است  یک زندگی

ف موضوع یهمه تعار بایمفهوم ارائه داده اند اما تقر نیاز ا یمتعدد فیاست. متخصصان تعار رممکنیغ

 .(2) سالم است یانتخاب سبک زندگ خود و در قبال تیدارند و آن مسئول یمشترک

: صورت گرفته است ریبهداشت به شرح ز یسالمت در نظام نامه سازمان جهان فیتعر نیتر عمومی

 تیمعلول ای یماریفقدان ب اصرف است و یو اجتماع ی، روانیستیز یابیسالمت حالت کامل آرامش و کام"

دارد. به  یمنفمثبت و  یجنبه ها فیتعر نی( ا1996) ارانو همک 1یاز نظر داون (.2) "نمی باشد (ی)ناتوان

مثبت و خوب بودن. در قسمت  تیفیک کیحضور  یعنی سالمت ف،یتعر نیاز ا لاعتقاد آنها، در قسمت او

را بکار  یناتوان ای یماریدر نظر گرفته شده است چرا که کلمات فقدان ب یمنف دگاهی، سالمت از دفیدوم تعر

می مطلب را القا  نیبا در نظر گرفتن هر دو جنبه، ا فیتعر نیا ."دارند دنبال به یمنف برده است که مفهوم

هم  ( است ویماریب و بی، آسیشدن )مانند ناخوش ماریاز ب یریشگیشامل پهم  یکند که سالمت واقع

 (.3) ردیگ یسالمت مثبت را در بر م یارتقا

 ی دارنده بر که در« سطح کالن» یکی. کردتعریف دو سطح  توان یم« یسالمت اجتماع»مفهوم  یبرا

در « سالم یجامعه »توان معادل  یرا م یسالمت اجتماعسطح  نیسالمت جامعه است و در ا های شاخص

 های یادآز ،یطیمح ستیز یها یفقر، آموزش، جرم، آلودگ زانیچون م هایی نظر گرفت که در آن شاخص

سالمت  یاست که به بررس« سطح خرد» گر،یسطح د دهند. مد نظر قرار میکل جامعه  یبرا را رهیو غ یمدن

 ،یسازگار ،یاجتماع یمهارت ها ،یارتباطات و تعامالت فرد زانیچون م هایی با شاخص یفرد یاجتماع
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 یبه سالمت اجتماع سطح دومجامعه و  یپردازد. سطح اول به سالمت اجتماع یم رهیو غ طیانطباق با مح

 .(4می پردازد )افراد 

تجربی، مفهوم اجتماعی سازی سالمت یا سالمت اجتماعی ریشه در ادبیات جامعه شناسی  از نظر

اما مطابق مدل سالمت، نبود ناهنجاری و بیگانگی اجتماعی، دلیلی کافی  ناهنجاری و بیگانگی اجتماعی دارد؛

 5مدل ( در یک تحلیل عاملی گسترده یک 2004) 1. کییز(5) برای وجود سالمت اجتماعی جامعه نیست

بعدی قابل سنجش از سالمت اجتماعی ارائه داد. طبق این ابعاد، فرد سالم از نظر اجتماعی زمانی عملکرد 

بالقوه برای رشد و خوبی دارد که اجتماع را به صورت یک مجموعه ی معنادار، قابل فهم و دارای نیروهای 

خود را در اجتماع و پیشرفت آن احساس کند که متعلق به گروه های اجتماعی است و  شکوفایی بداند،

شریک بداند. محتوای مقیاس سالمت اجتماعی، طیف مثبتی از ارزیابی تجارب فرد در جامعه است. این 

سطح  در مقیاس جدید با مقیاس های سالمت اجتماعی بین فردی )مثل پرخاشگری و حمایت اجتماعی( و

 .(7، 6) )مثل فقر و جایگاه اجتماعی( تفاوت داردجامعه 

و  وارانرخیش ییرایم زانیمرگ، م زانیمانند م یینشانگرها ی لهیدر سطح جامعه را به وس یحالت سالمت

ب، ورت مرکصبه  ایو  ییهر بخش اطالعات به تنهادر . مطلوب آن است که دیتوان سنج یم یبه زندگ دیام

 دراهم آوررا ف اد و جوامعکامل تر وضع سالمت افر ینما ی هیآن ها امکان ته بیقابل استفاده باشد و ترک

که  یدگدرصد از کل افزایش طول عمر و کیفیت زن 75مطالعات مختلف نشان داده است که حدود  (.8)

 فزایشمانند افزایش سواد مردم، ا یقرن گذشته تجربه کرده به سبب عوامل برون بخش یجهان در ط

 25 تنها ستا یمعن بدان کهبوده است و از این قبیل  یشغل یارتباطات، بهبود کیفیت آب، افزایش ایمن

سالمت  و تعامل بخش یهمکار .(2) گردد یدرصد از افتخار افزایش طول عمر مردم نصیب بخش سالمت م

سالمت  ردم ازعادالنه اقشار مختلف م یدر ارتقا سالمت و برخوردار تواندی و عوامل خارج بخش سالمت م

 داشته باشد. یینقش به سزا
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 یاجتماع ،یوانر ،یدر هر چهار بعد جسمان یراهبرد یدر واقع سند یجامع سالمت استان برنامهاز این رو 

 ها و استان و مشارکت دستگاه ییغذا تیسالمت و امن یکارگروه تخصص تیاست که با محور یو معنو

( در ورشساله ک ه پنجهر برنامه توسع انیدر دوره پنج ساله )مطابق با شروع و پا یمشارکت مردم و نیز نهادها

داف ا و اهسالمت و نظام مرتبط با آن، دورنم تیوضع لیتحل یبرنامه حاو نیا .ه استشد نیاستان تدو

.می باشدمشارکت کنندگان  فیسالمت و تکال یپنج ساله، مداخالت، الزامات ارتقا یراهبرد

مبانی نظری -1-2

سالمت -1-2-1

ازهای و برای ارضای نی شده جهان شناختهیک هدف اجتماعی در  سالمتی به عنوان یک حق بشری و

خورداری ند بر. انسان برای یک زندگی موفقیت آمیز نیازمبود کیفیت زندگی انسان حیاتی استاساسی و به

گی با ک زنداجتماعی می باشد. سالمتی بخش اصلی ی–ش، سالمت وکارآمدی درابعاد زیستی، روانیاز آرام

. ددارنی های زندگ ساختن کودکان و نوجوانان پیرامون مهارتطراوت است و مدارس نقش مهمی در آگاه 

. کن استری واقعی آن تقریباً غیرمماندازه گی کیفیتی از زندگی است که تعریف آن مشکل و یسالمت

 رند و آنترکی دااما تقریبا همه تعاریف موضوع مشارائه داده اند متخصصان تعاریف متعددی از این مفهوم 

. (1ود و انتخاب سبک زندگی سالم است )خ مسئولیت در قبال

سالمت اجتماعی -1-2-2

 ی شاخصبر دارنده که در« سطح کالن»ت. یکی داشدو سطح در نظر در توان میرا  1سالمت اجتماعی

در نظر « جامعه ی سالم»سالمت اجتماعی را می توان معادل  سطحهای سالمت جامعه است و در این 

های مدنی ون میزان فقر، آموزش، جرم، آلودگی های زیست محیطی، آزادیهایی چگرفت که در آن شاخص

است که به بررسی سالمت « سطح خرد»سطح دیگر،  مد نظر قرار داد.و غیره را می توان برای کل جامعه 

هایی چون میزان ارتباطات و تعامالت فردی، مهارت های اجتماعی، سازگاری، اجتماعی فردی با شاخص

1. Social Health.
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به سالمت اجتماعی  سطح دومیط و غیره می پردازد. سطح اول به سالمت اجتماعی جامعه و انطباق با مح

 .(4) افراد نظر دارد

 مفهوم سالمت اجتماعی  -1-2-2-1

مفهوم سالمت اجتماعی، مفهومی است که در کنار ابعاد جسمی و روانی سالمت، مورد توجه قرار گرفته 

. آن ها پرداختنددر پژوهشی به مفهوم سالمت اجتماعی بار ( برای اولین 1971) 1است. بلوک و برسلو

و شاخص سالمت اجتماعی را مترادف کرده « درجه ی عملکرد اعضای جامعه»سالمت اجتماعی را با 

فردی، به  ن در ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی و سالمتتالش کردند تا با طرح پرسش های گوناگوو  ساختند

 .(4) در جامعه برسند میزان فعالیت و عملکرد فرد

مطرح کردند و استدالل آن ها این بود  1978و همکارانش در سال  2این مفهوم را چند سال بعد دونالد

که سالمت، امری فراتر از گزارش عالیم بیماری، میزان بیماری ها و قابلیت های کارکردی فرد است. آن ها 

ها سالمت جسمی و روانی است. بر اساس برداشت آنمعتقد بودند که رفاه و آسایش فردی امری متمایز از 

تواند تابعی از آن می شود و هم می هم بخشی از ارکان وضع سالمت محسوب ،سالمت اجتماعی در حقیقت

 (.9باشد )

به سالمت، پاسخ به این سؤال است که ی مطالعات مربوط ی مفقوده در تاریخچه، حلقه3طبق نظر کییز

یفیت زندگی و عملکرد شخصی خود را بدون توجه به معیارهای اجتماعی، ارزیابی آیا ممکن است افراد، ک

کند. کنند؟ کییز در پاسخ به این سؤال، مفهوم سالمت اجتماعی را به عنوان یکی از ابعاد سالمت مطرح می

و طبق تعریف وی سالمت اجتماعی عبارت است از: ارزیابی و شناخت فرد از چگونگی عملکردش در اجتماع 

 (.6هاست )آن ی ازعضوخود های اجتماعی که کیفیت روابطش با افراد دیگر، نزدیکان و گروه

                                           
1.Belloc & Breslow. 

2. Donald.  
3- Keyes, C. 
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با خانواده، دیگران و  فرد ( سالمت اجتماعی را به عنوان ارزیابی فرد از کیفیت روابط1996) 1الرسن

فرد را می  کند و معتقد است که مقیاس سالمت اجتماعی، بخشی از سالمتهای اجتماعی تعریف میگروه

در واقع شامل پاسخ های د از زندگی و محیط اجتماعی است و سنجد که نشانگر رضایت یا نارضایتی فر

 .(10) دباشدرونی فرد )احساس، تفکر و رفتار( می

نار کا در به طور ضمنی، مفهوم سالمت اجتماعی کمتر شبیه به ابعاد جسمی و روانی سالمت است؛ ام

باشد  تی میکن اساسی اکثر تعریف های سالمن نوع از سالمت نیز یکی از سه رسالمت جسمی و روانی، ای

به  تا حدودی بدین دلیل است که سالمت اجتماعی هم به ویژگی های جامعه بر می گردد و هم که

ی اساسی االهاخصوصیات افراد. جامعه زمانی سالم است که فرصت و دسترسی برابر برای همه به خدمات و ک

ی سالمت نگرهاباشد تا افراد جامعه به عنوان یک شهروند، عملکرد کاملی داشته باشند. نشا وجود داشته

 یمایه جامعه، ممکن است شامل عمل به قانون، برابری در ثروت، مشارکت در تصمیم گیری و سطح سر

 دیگران، کنار اجتماعی باشد. سالمت اجتماعی افراد به سطح رفاه و آسایش در رابطه با چگونگی بودن در

اره تماعی اشوم اجچگونگی واکنش افراد دیگر با فرد و چگونگی تعامل فرد با نهادهای اجتماعی و آداب و رس

 .(5) دارد

 د دارند؛مت تأکیهای زیستی، بیشتر بر وجه خصوصی از سالی مربوط به سالمت با استفاده از مدلمطالعه

ی بی شمار جتماعیاقرار دارند و با چالش ها و تکالیف  ون ساختارهای اجتماعی و ارتباطاتولی افراد در در

 تواند را نمی( معتقد است بهداشت روانی، کیفیت زندگی و عملکرد شخصی فر2004رو به رو هستند. کییز )

انی، مت روبدون توجه به معیارهای اجتماعی، ارزیابی کرد و عملکرد خوب در زندگی چیزی بیش از سال

 .(6) های اجتماعی استچالش هیجانی و شامل تکالیف و

ی مثبت فرد در ارتباط با زندگی به معنای کلی )نه فقط زندگی بیانگر رضایت و عاطفه ،سالمت هیجانی

نسبت به زندگی  او و دیدگاه می باشد اجتماعی( است. ابعاد سالمت روانی یک بازتاب درونی از سازگاری فرد

روان )روابط مثبت با دیگران(، بیانگر توانایی برقراری و حفظ بعد سالمت  6را بیان می کند. تنها یکی از 

                                           
1- Larson, J. S. 
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روابط صمیمی و اطمینان بخش بین فردی است؛ لذا در حالی که سالمت روانی و هیجانی بیانگر بعد 

خصوصی و شخصی ارزیابی های عملکرد فرد است، سالمت اجتماعی بیشتر به ابعاد اجتماعی و عمومی که 

ن را در زندگی ارزیابی می کنند، توجه دارد. ابعاد سالمت اجتماعی در مقایسه با افراد توسط آن عملکردشا

بهداشت روانی و هیجانی، ممکن است کمتر بیانگر بهداشت روانی فرد باشند؛ اما تعریف کلی سازمان 

انطباق با  بهداشت آمریکا از بهداشت روانی، شامل ابعاد خاصی از قبیل فعالیت های پربار، روابط بالنده و توان

 (.11تغییرات می شود که همگی بیانگر ارتباط کامل فرد با اجتماع و زندگی اطرافش است )

هنجاری اسی نااز نظر تجربی، مفهوم سالمت اجتماعی ریشه در ادبیات جامعه شنهمانگونه که اشاره شد 

 افی برایلی کاعی، دلیو بیگانگی اجتماعی دارد، اما مطابق مدل سالمت، نبود ناهنجاری و بیگانگی اجتم

 . (5) وجود سالمت اجتماعی جامعه نیست

 (5: ساختارهای سالمت اجتماعی با توجه به سطوح تحلیل و پیوستار اندازه گیری )1-2جدول 

 

 ابعاد سالمت اجتماعی  -1-2-2-2

 انسجام اجتماعی -1

های اجتماعی است. فرد سالم، احساس در جامعه و گروه اعی، ارزیابی فرد از کیفیت روابط اوانسجام اجتم

(. از 12) داند، سهیم میسایر افرادی که جامعه را می سازنده بخشی از اجتماع است و خود را با کند کمی

یگانگی اجتماعی، روابط افراد را با یکدیگر از طریق هنجارها منعکس می کند. بسالمت و  1دیدگاه دورکیم

انگی اجتماعی یعنی شکاف مفهوم انسجام اجتماعی در برابر بیگانگی و انزوای اجتماعی قرار می گیرد؛ بیگ

بین فرد و اجتماع. بیگانگی یعنی مردود شمردن اجتماع و باور به اینکه اجتماع، ارزش های شخصی و شیوه 

                                           
1- Durkheim 

 پیوستار
 سطوح تحلیل

 اجتماعی بین فردی فردی

 بیگانگی و ناهنجاری اجتماعی منفی
پرخاشگری و ناآشنایی با 

 قوانین مدنی
 ودکشی و جرمفقر، خ

 ابعاد سالمت اجتماعی مثبت
مبادله ی انواع اعتماد و 

 حمایت اجتماعی

سرمایه ی اجتماعی و 

 کارآمدی
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گر شخصی؛ بنابراین  های زندگی فرد را منعکس نمی کند. انزوای اجتماعی یعنی شکستن روابط حمایت

تماع خود احساس نزدیکی می کند و گروه فردی که از انسجام اجتماعی برخوردار است، نسبت به اج

 .(5) اجتماعی خود را منبعی از آرامش و اعتماد می داند

 پذیرش اجتماعی -2

و  می کنند درک فه صورت مجموعه ای از افراد مختلافرادی که این بعد از سالمت را دارند، اجتماع را ب

ساعی و  ی توانندردم منان دارند. معتقدند که مبه دیگران به عنوان افراد با ظرفیت و مهربان، اعتماد و اطمی

د. ی می کننراحت مؤثر باشند. این افراد، دیدگاه مطلوبی نسبت به ماهیت انسان دارند و با دیگران احساس

ود فرد خ)یکی از ابعاد سالمت روان( است. در پذیرش « پذیرش خود»پذیرش اجتماعی مصداق اجتماعی 

ی که یی هایدارد و با وجود ضعف ها و ناتوانا رد خود و زندگی گذشتهخوبی در مونگرش مثبت و احساس 

ی نقص هبا هم های خود را می پذیرد. در پذیرش اجتماعی، فرد اجتماع و مردم آن را-دارد، همه ی جنبه 

 .(2) ها و جنبه های مثبت و منفی باور دارد و می پذیرد

 مشارکت اجتماعی -3

کند صور میطبق آن، فرد خود را عضو مهمی از اجتماع می داند و تمشارکت اجتماعی، باوری است که 

ن )داشتتماعی مشابه با بعد هدف در زندگیارزشمندی برای عرضه به جامعه دارد. مشارکت اج موارد

یک ن نزدباورهایی که به زندگی هدف می دهند(، در مقیاس سالمت روان است. مشارکت اجتماعی همچنی

عینی را مرهای تواند رفتاری و خودکارآمدی است. خودکارآمدی یعنی اینکه فرد میبه مفاهیم مسئولیت پذی

ات شخصی در . مسئولیت اجتماعی یعنی ایجاد تعهد(13) انجام داده و مقاصد خاصی را به اتمام برساند

نی ی یعتماعرکت اجآید. مشابنابراین از مجموع این دو مفهوم، مشارکت اجتماعی پدید می .ارتباط با اجتماع

 ؤثر استمومی مدهد، در نظر اجتماع ارزشمند و در رفاه عکند که آنچه انجام میچه میزان فرد احساس می

(5.) 
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 انطباق اجتماعی -4

 ز نظرادرک کیفیت، سازماندهی و عملکرد دنیای اجتماعی فرد است. فرد سالم  ،انطباق اجتماعی

ه می افتد کیم تفاقشتر بداند. روزانه وقایع بی شماری ااجتماعی سعی دارد تا در مورد دنیای اطراف خود بی

ای پیش هالشچ ،توانند مثبت یا منفی، غیر منتظره یا قابل پیشگویی، شخصی یا عمومی باشند. این وقایع

ی ه طرح هابقمند روی افرادی است که سعی بر درک دنیای پیچیده و شلوغ اطرافشان دارند. افراد سالم، عال

 ه در حالور اینکخود را با تص اطرافشان هستند و نیزو احساس می کنند قادر به فهم وقایع اجتماعی بوده 

م و درک رای فهها و آرزوهایشان را بزندگی در یک دنیای کامل و عالی هستند، فریب نمی دهند و خواسته

 .(7) بخشندزندگی ارتقاء می

لط بر ر مقیاس سالمت روان است. تسد« تسلط بر محیط»معادل اجتماعی مفهوم  ،انطباق اجتماعی

های  محیط، یعنی احساس صالحیت و توانمندی برای مدیریت محیط پیچیده و انتخاب یا خلق زمینه

ی، ورت منطقصو در مجموع، تصور دنیا به بوده انطباق اجتماعی متضاد پوچی و بی معنایی . مناسب شخصی

 .(6) هوشمند، قابل درک و قابل پیش بینی است

 وفایی اجتماعیشک -5

ه اجتماع در باور به اینک، از ارزیابی توان بالقوه و مسیر تکاملی اجتماعاست شکوفایی اجتماعی عبارت 

که از طریق نهادهای ی بالقوه ای برای تحول مثبت دارد است و توانمندی هاحال یک تکامل تدریجی 

ط آینده ی جامعه امیدوار و قادر به اجتماعی و شهروندان، شناسایی می شود. افراد سالم در مورد شرای

شناسایی نیروهای جمعی هستند و معتقدند که خود و سایر افراد از این نیروها و تکامل اجتماع سود می 

در پارادایم سالمت روانی است. فردی که از رشد « رشد شخصی»برند. شکوفایی اجتماعی معادل مفهوم 

ده ی سرنوشت خویش است و خود را در حال تحول مستمر و شخصی برخوردار است، باور دارد که خود سازن

دارای نیروهای بالقوه می داند که تالش می کند تا این نیروها را شکوفا کند و از تجارب جدید نیز استقبال 

دست دارد و به مدد توان بالقوه  می کند. شکوفایی اجتماعی یعنی باور به اینکه فرد، سرنوشت خویش را در

 (.5کاملی را کنترل می کند )مسیر تخویش 
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 های سالمت اجتماعی شاخص -1-2-2-3

ی عـهجام»بیشـتر بـه تعریـف  ،ی سالمت اجتماعی جامعـههای انجام شده در زمینهمطالعات و بررسی

و عملیاتی  ها و نشانگرهای بسیاری تعریفو ویژگی های آن اشاره داشته است و در این رابطه شاخص« سالم

 کنیم.ها اشاره میدامه به آناند که در اشده

 شاخص سالمت اجتماعی فوردهام -1-2-2-3-1

دانشگاه فوردهام برای سنجش سالمت « نوآوری در سیاست اجتماعی»( از انیستیتو 1996) 1میرینگوف

گیری و . این شاخص، ساالنه اندازه(4) ه استابزاری به نام شاخص سالمت اجتماعی طراحی کرد ،اجتماعی

شود. به بعد بررسی می 1970شود و تغییرات آن در امریکا از سال ک کمیت عددی گزارش میبه صورت ی

ی امریکا در میان کشورهای صنعتی، تنها کشوری است که که ایاالت متحده کندعنوان می میرینگوف 

-ه از شاخصوضع اقتصادی کشور را با استفاد ،کند؛ اما در مقابلگزارش های اجتماعی را تولید و منتشر نمی

و دست کم جنبه هایی از آن  آمریکاکند. شرایط اقتصادی های گوناگون بهتر از هر کشور دیگری بازگو می

می مطرح کامالً شفاف و ملموس است؛ اما وقتی که به عنوان یک سؤال  برای همه، گرفتهکه مدنظر قرار 

 اندبرگزیده  برنامه ریزانکه فاهیمی است فقط در م، پاسخ چگونه به این روندها دست پیدا نموده اندکه  شود

 .(14) شودو آن هم معموالً در مفاهیم اقتصادی خالصه می

خورد و با توجه به های اجتماعی در ایاالت متحده به چشم میبا توجه به کمبودی که از نظر شاخص

ند، مؤسسه ی نوآوری تأکیداتی که جامعه شناسان و متخصصان امور اجتماعی، همانند میرینگوف ابراز داشت

در سیاست اجتماعی فوردهام در چند سال گذشته برای نشان دادن سالمت اجتماعی ایاالت متحده، 

این شاخص با فراهم آوردن این امید وجود دارد که شاخصی را طراحی کرده و هر ساله منتشر می کند. 

ابداع یک نشانگر ترکیبی که  مجموعه ی متنوعی از نشانگرهای اجتماعی در قالب یک سیستم پیچیده و

اری ها باز کند. گز معرف سالمت اجتماعی است، در کنار شاخص های اقتصادی جای خود را در سیاست

                                           
1. Miringof, M. L. 
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نشانگر اجتماعی را در سنین  16شاخص سالمت اجتماعی، یک معیار عملکرد در نظر گرفته می شود که 

 ل:. این نشانگرها شام(4) مختلف و در هر سال ارزیابی می کند

 :کودکان 

 میزان مرگ و میر شیرخواران -1

 سوء استفاده از کودکان -2

 فقر کودکان  -3

 :جوانان 

 خودکشی نوجوانان -4

 مصرف مواد مخدر -5

 ترک تحصیل در دبیرستان -6

 :بزرگساالن 

 بیکاری -7

 میانگین درآمد هفتگی -8

 پوشش بیمه ی درمانی -9

 :سالمندان 

 فقر در دوران سالمندی -10

 غیر بیمه ای هزینه های درمانی -11

 :برای تمامی سنین 

 قتل -12

 و میر جاده ای ناشی از مصرف الکل مرگ -13

 پوشش بن مواد غذایی -14

 دسترسی به مسکن -15

 نابرابری درآمدی -16

استفاده می کند تا بتواند یک معیار عملکرد را فراهم کند؛ به عبارت دیگر،  1«سال الگو»این شاخص از 

شود و شاخص مورد نظر برای هر سال از این دترین سال انتخاب میدر یک دوره ی زمانی معین بهترین و ب

                                           
1. Model Year. 



 

11 

 

ای طراحی شده که حاصل محاسبات سال بهتر و بدتر مقایسه می شود. این شاخص به گونهدوره با این دو 

به عبارت دیگر، شاخص مورد ؛ و برای بدترین سال، عدد صفر را نشان می دهد 100برای بهترین سال حدود 

شود؛ به طوری که متغیر خواهد بود. این شاخص با اندکی تغییر در کانادا استفاده می 100تا نظر بین صفر 

ی خدمات بهداشتی این نشانگر استفاده شده در امریکا، یکی از نشانگرها به دلیل پوشش همگانی بیمه 16از 

پوشش بن مواد غذایی در نشانگر دیگر مورد محاسبه قرار می گیرند؛ البته به جای نشانگر  15کشور، حذف و 

 .(4) شودکانادا از نشانگر تعداد دریافت کنندگان خدمات رفاهی استفاده می

 1شاخص سالمت اجتماعی ادمونتون -2-3-2-2-1

ای سنجد. شورنشانگر است که سالمت اجتماعی را می 15شاخص سالمت اجتماعی ادمونتون شامل 

ای بنای مقایسهرا به عنوان سال پایه معرفی کرد تا م 1993طرح ریزی اجتماعی ادمونتون نشانگرهای سال 

 تند:نشانگرهای شاخص سالمت اجتماعی ادمونتون به قرار زیر هس. (2) سال های دیگر قرار گیرد

 . امید به زندگی1

ابی رای دستیند. بکاین نشانگر، امید به زندگی زنان و مردان را در یک اندازه ی ترکیبی واحد ترکیب می 

و سال در طی دامید به زندگی بدون جهت گیری، از یک میزان وزن داده شده از مردان و زنان شهر  به یک

 ( استفاده شد.1994-1992)

 . مرگ های زودرس2

درزادی، های ماسالگی رخ می دهند. ناهنجاری 75مرگ هایی هستند که قبل از سن  ،های زودرسمرگ

توانند یمی مغزی همگی های قلبی، سرطان و سکتهماریها، بیها و عوارض نامطلوب، خودکشی جراحت

 موجب مرگ زودرس شوند.

                                           
1. Edmonton's social health index. 
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 . نوزادان کم وزن3

فزایش نوزادان اشوند. گرم وزن داشته باشند، کم وزن محسوب می 2500نوزادانی که هنگام تولد کمتر از 

و مرگ  دکانشد کم کوکم وزن اغلب با فقر و بهداشت ناکافی، عوارض نورولوژیک، عوارض هنگام تولد و ر

 زودرس ارتباط دارد.

 . نرخ زایمان در سنین نوجوانی4

امه های حمایت نکنند، اغلب در چرخه ی فقر قرار می گیرند و به برنوجوانانی که زایمان را تجربه می

 نن در سنیزایما گردند که برای جامعه هزینه های فراوانی را در پی خواهد داشت. نرخاجتماعی وابسته می 

 نفر است. 1000ساله در هر  19الی  15نوجوانی، نرخ زایمان در دختران 

 . نرخ خودکشی5

 -یدعوامل اقتصا پزشکی باشد. ا بیماری روانند بیان نهایی فقر بهداشت روانی یخودکشی احتماالً می توا

 اجتماعی بر نرخ خودکشی تأثیر دارند.

 . تماس برای حمایت در زمان بحران6

ادی داد افری تعهای بحرانی نشان دهندهیی که با خودکشی مرتبط هستند و دیگر تماسهاتعداد تماس

یا  وشوند  برند. تماس گیرندگان در زمانی که حمایتی نمیاست که از اضطراب و ناامیدی حاد رنج می

 ازای هر س ها بهکنند. تعداد تماهای دوستان و خانواده را نمی پذیرند، کمک بیرونی را جستجو میحمایت

 نفر محاسبه می شود. 000/100

 های جنسی. بروز بیماری7

ن به آال به ابت هایی از قبیل سفلیس و سوزاک، یکی از نشانگرهای بهداشت فردی است کهبروز بیماری

 شود.نفر محاسبه می 000/100ازای هر 
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 های رفاه کودک. تعداد پرونده8

ندگی وره ی زدخانواده است. کودکان تحت مراقبت در طی های فراوان، نشانگر بحران در تعداد پرونده

رونده عداد پکنند. تشوند و هزینه های طوالنی مدتی را متوجه جامعه میاغلب دچار مشکالت متعددی می

 شود.نفر محاسبه می 000/100ها به ازای هر 

 . استفاده از بانک تغذیه9

ت که در فرادی اسی افزایش تعداد ایه( نشان دهندهای )بانک تغذهای تغذیهافزایش در استفاده از کمک

نفر  000/100هر  د به ازایرکنند و در تأمین نیازهای اساسی، ناتوان هستند. تعداد موافقر حاد زندگی می

 محاسبه می شود.

 . درصد خانواده هایی که با درآمد پایین زندگی می کنند10

نه می ن هزیتوسط خانواده برای غذا و پوشاک و مسکاین درصد نشان می دهد که چه میزان از درآمد م

 شود.

 . خانواده های تک والد11

بت به های تک والدی به خصوص آن هایی که زن، سرپرست خانواده است، درآمد کمتری نسخانواده

ده ها خانوا ها داشته و به احتمال بیشتری به کمک های عمومی وابسته هستند. درصد اینسایر خانواده

 شود.های با دو سرپرست، محاسبه میبه کل خانوادهنسبت 

 . نرخ ورشکستگی فردی12

زای هر به ا این نشانگر بیانگر سالمت اقتصادی عمومی افراد و خانواده هاست. درصد ورشکستگی فردی

 شود.نفر محاسبه می 1000

 . نرخ جرایم مالی13

عداد کل الی تمثیر می گذارد. نرخ جرایم بروز جرایم مالی بر احساس امنیت در خانه و محل کار ما تأ

 نفر است. 000/100جرایم به ازای هر 



 

14 
 

 . بروز خشونت14

 ه خشونت،نجر بد بر احساس امنیت فردی ما تأثیر می گذارد. نرخ جرایم مابروز جرایم خشونت علیه افر

 نفر است. 000/100تعداد کل جرایم گزارش شده به ازای هر 

 یهای خشونت خانگ. گزارش15

ین اهای خشونت خانگی، نشانگر تجربه ی فردی امنیت برای اشخاص در منازل آن هاست. گزارش

 (.15دهد )نشانگر، تعداد بروز خشونت های خانگی گزارش شده به پلیس را نشان می

 1شاخص مشکل اجتماعی آلبرتا -3-3-2-2-1

المت سی معکوس به بررسی مشکل اجتماعی عمده، به صورت 10این شاخص در کانادا و با ارزیابی 

 :(4) اجتماعی افراد می پردازد. نشانگرهای شاخص آلبرتا به قرار زیر است

 خودکشی: خودکشی ها در صد هزار نفر جمعیت (1

 سال و باالتر 20الکلیسم: الکلی ها در صد هزار جمعیت افراد  (2

التر به و باسال  20بیماری های مربوط به الکل: جداسازی بیمارستانی در صد هزار جمعیت  (3

 علت تشخیص مربوط به الکل )اولیه و ثانویه(

 قتل: قتل ها در صد هزار جمعیت (4

 سوء قصدهای نافرجام: سوء قصدهای نافرجام در صد هزار جمعیت (5

 تجاوز غیر جنسی: تجاوز غیر جنسی در صد هزار جمعیت (6

 سرقت: سرقت در صد هزار جمعیت (7

 تجاوز جنسی: تجاوز جنسی در صد هزار جمعیت (8

 م ربایی: آدم ربایی در صد هزار جمعیتآد (9

 رفاه کودک: تعداد پرونده ها در صد هزار جمعیت (10

                                           
1. Alberta Social Problem Index. 
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 ی ساختار اجتماعیهای برگزیدهمقیاس -1-2-2-3-4

 :(4) نشانگر به ترتیب زیر است 16این مقیاس دارای 

 بیکاری: درصد نیروی کاری که شاغل نیست (1

 ی دبیرستانترک تحصیل از دبیرستان: عدم گواهی فارغ التحصیل (2

 والدین تنها: خانواده های تک والد در هر صد خانواده (3

 بعد خانوار: متوسط تعداد افراد هر خانواده (4

 سال 44تا  15درصد سن خطر: درصد جمعیت  (5

 درصد بزرگساالن مجرد: درصد جمعیتی که هرگز ازدواج نکرده اند (6

 ندهزدهای درصدی از تول درصد تولدهای نامشروع: تولدهای خارج از پیوند زناشویی به صورت (7

 درصد افراد بدون مذهب: درصد افرادی که هیچ پیوند مذهبی را گزارش نمی کنند (8

 درآمد پایین: بروز درآمد پایین (9

 سال دارای درجه ی دانشگاهی 15درصد درجه ی دانشگاهی: درصد افراد باالی  (10

 درصد بومیان: درصد جمعیتی که خود را بومی معرفی می کنند (11

 ان: درصد جمعیت مهاجردرصد مهاجر (12

 دهکودکان خانواده: کودکان هرگز ازدواج نکرده در خانه بر پایه ی سرشماری خانوا (13

 سال که طالق گرفته اند 15طالق: درصد جمعیت باالی  (14

 ر هزار تولد زندهساله در ه 15-19زایمان دوره ی نوجوانی: تولدهای زنده برای مادران  (15

 ال به صورت درصدی از جمعیت.مهاجرت: مهاجران خارجی در طی یک س (16

 1تشاخص آسایش و رفاه اجتماعی ورمون -5-3-2-2-1

مفهوم آسایش و رفاه اجتماعی در افراد گوناگون، متفاوت است؛ برای نمونه در مورد کودکان، امنیت و 

مه ی برای افراد بالغ، اطمینان از تولید کننده نبودن، ادا؛ آرامشی که از سوی پدر و مادر فراهم می شود

                                           
1. Vermont quality of life Index. 
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برای معلوالن، ساختن و  ؛یادگیری مهارت های جدید برای داشتن امنیت اقتصادی و داشتن احساس افتخار

برای سالمندان، ادامه ی ارتباط و نزدیکی با کسانی که دوستشان دارند و برای همه  ؛کامل کردن استعدادها

 آوردن آنچه برایش ارزش قائلهایی برای تفریح و به دست ی افراد سالمت، بهداشت آب و هوا، فرصت

 .(15هستند )

شان ندان را نهای عینی برای دستیابی به پیشرفت و رفاه اجتماعی شهروتواند برخی راهاین شاخص می

اخص در ش. این شته باشدکاربرد داار و شهروند یک برنامه، قانون گزدهد و برای راهنمایی و هدایت مدیر 

شان می نند شاخص سالمت اجتماعی برای هر سال، کمیتی عددی را نشانگر است که مان 17ی برگیرنده

یست زدی و دهد. این شاخص از ترکیب متغیرهای گوناگون از جمله متغیرهای بهداشتی، اجتماعی، اقتصا

 . نشانگرهای این شاخص به شرح زیر است:(16) محیطی به دست می آید

 صورت گرفته است. یر یا تولدهایی که با بی مراقبتیدرصد تولد با تأخ (1

 درصد شیرخواران با وزن کم به هنگام تولد (2

 سال 12درصد مادران با تحصیالت کمتر از  (3

 درصد تولدهای تک والدی (4

 میزان مرگ و میر شیرخواران (5

 میزان فقر کودکان (6

 میزان طالق (7

 میزان دانش آموختگان دبیرستانی (8

 درصد زایمان در دوران نوجوانی (9

 ه ادامه تحصیل داده انددرصد دانش آموزان دبیرستانی ک (10

 درصد بیکاران جوان (11

 میزان فقر (12

 درآمد سرانه (13
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 میزان جرم ناشی از خشونت (14

 میزان جرایم مالی (15

 میزان خودکشی (16

 (.15میزان نگهداری بیماران روانی در مؤسسات ) (17

 1شاخص کیفیت زندگی -6-3-2-2-1

کیفیت زندگی کشورهای  تاکنون شاخصی را در ارتباط با 1984از سال  2ی زندگی بین المللینشریه

کشور در سراسر جهان به صورت ساالنه رتبه  194دهد. این شاخص، کیفیت زندگی را در جهان ارائه می

ها گیرند که میانگین آنمی نشانگر مختلف 9در  100کند. کشورها در این بررسی، امتیازی از بندی می

های زندگی )بر حسب دالر نگر عبارتند از: هزینهنشا 9دهد. این امتیاز نهایی کیفیت زندگی را به دست می

 ،امریکا(، فرهنگ و اوقات فراغت، اقتصاد، محیط زیست، آزادی، سالمت، زیر ساخت ها، خطرپذیری و ایمنی 

مانند سازمان جهانی  ،وضعیت آب و هوا. این شاخص با استفاده از داده هایی از طیف متنوعی از منابع

اکونومیست تهیه می گردد؛ اما امتیازات محاسبه شده با استفاده از قضاوت بهداشت گرفته تا نشریه ی 

  .(17) خبرنگاران محلی قابل اصالح و تعدیل است 3ذهنی

ی زندگی نشان می دهد که زندگی با بهترین استانداردهای تعریف شده برای آن، چه شاخص هزینه

نه ی زندگی، نرخ مالیات بر درآمد هر کشور است. زه گیری هزیامیزان هزینه در بر دارد. یکی از عوامل اند

نرخ  ،ی وضعیت اقتصادی هر کشور نرخ بهره، تولید سرانه، نرخ رشد محصول ناخالص داخلیبرای تعیین رتبه

ی محیط . برای تعیین رتبه(18) شودی آن کشور در نظر گرفته میتورم و محصول ناخالص مالی سرانه

ی گازهای گلخانه ای و کیلومتر مربع، نرخ رشد جمعیت، تولید سرانه زیست، پراکندگی جمعیت در هر

گیرد. شاخص آزادی نیز بر حقوق سیاسی مردم درصدی از کل زمین های حفاظت شده مورد بررسی قرار می

کشور و آزادی های مدنی تأکید دارد. برای رتبه بندی بهداشت و سالمت، تعداد تخت های بیمارستانی برای 

                                           
1. Quality of life index. 
2. International Living. 
3. Subjective judgemet. 
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نفر، درصد دستیابی به آب سالم، امید به زندگی، نرخ مرگ و میر نوزادان و هزینه های عمومی هر هزار 

نجش قرار می گیرد. به ن درصدی از محصول ناخالص داخلی هر کشور مالک سابهداشت و درمان به عنو

ای طبیعی وضعیت آب و هوا، میانگین ساالنه ی مقدار بارش، دما و خطرپذیری در برابر بالی منظور سنجش

های در نظر گرفته شده برای عوامل مختلف این مطالعه به شرح (. شرح و وزن19گیرد )مورد بررسی قرار می

محیط زیست  درصد(،15درصد(، اقتصاد )10قات فراغت )درصد(، فرهنگ و او15ی زندگی )زیر است: هزینه

خطرپذیری  (، ایمنی ودرصد10درصد(، زیر ساخت ها )10درصد(، سالمت )10درصد(، آزادی )10)

میالدی منتشر شده  2010که در سال  درصد(. بر اساس آخرین گزارش این مؤسسه10درصد( و اقلیم )10)

 .(17) توان کیفیت زندگی کشورها و مناطق مختلف جهان را بررسی کرداست، می

  مشابهمطالعات  پیشینه -1-2-2-4

 (2016-2010)شاخص کیفیت زندگی مطالعه  -1

ه بهترین را به خود اختصاص داده است ک 150ی ، رتبه2010در سال  کشور جهان 194ر بین ایران د

عود داشت؛ به صسیزده رتبه  2009نسبت به سال  2010ی ایران در سال . رتبهبودرتبه در چهار سال اخیر 

 در مقایسه با انبهبود یافت؛ با این حال، شاخص کیفیت زندگی ایر 150ی به رتبه 163ی طوری که از رتبه

و  ی شودمسایر کشورهای جهان، جایگاه مناسبی ندارد و جزء کشورهای نسبتاً ضعیف این شاخص محسوب 

منطقه،  ورهایدر انتهای فهرست این رتبه بندی قرار دارد؛ اما وضعیت کیفیت زندگی ایران، نسبت به کش

ان، غانستستان سعودی، عراق، افچندان ضعیف نیست و باالتر از کشورهایی چون قزاقستان، عمان، عرب

مارات، طر، اپاکستان، یمن و پایین تر از کشورهای ترکیه، اردن، لبنان، سوریه، ارمنستان، بحرین، ق

با رتبه ی  2003 قرقیزستان و ازبکستان قرار دارد. بهترین رتبه ی ایران طی ده سال گذشته مربوط به سال

عات مربوط است. جدول زیر، اطال 190با رتبه ی  2007سال و بدترین رتبه طی همین دوره مربوط به  91

 .(2) را نشان می دهد 2010-2005به روند طولی کیفیت زندگی ایران طی سال های 
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 (2) 2010-2005: روند طولی شاخص کیفیت زندگی ایران طی سال های 2-2جدول 

هزینه ی  سال

 زندگی

فرهنگ 

و اوقات 

 فراغت

محیط  اقتصاد

 زیست

زیر  متسال آزادی

ساخت 

 ها

خطرپذیری 

 و ایمنی

آب و 

 هوا

امتیاز  رتبه

 نهایی

2010 65 54 50 71 17 69 40 0 64 150 49 

2009 72 54 33 67 17 62 41 0 65 163 46 

2008 61 57 38 52 17 50 41 20 64 159 45 

2007 80 57 32 48 17 45 30 0 55 190 42 

2006 60 40 45 60 17 62 31 82 48 151 50 

2005 60 30 40 73 17 58 33 60 25 166 45 

متغیر  50تا  42ین بمیالدی  2010-2005بر اساس این شاخص ترکیبی، امتیاز ایران طی سال های 

یفیت کافت  بوده است؛ ولی به دلیل رشد کند این شاخص در کشور در مقایسه با دیگر نقاط جهان، شاهد

د راه، دی ماننکه شامل موار« زیرساخت ها»شاخص در زمینه ی  زندگی بوده ایم. روند تغییرات اجزای این

مالحظه  قابل ارتباطات، انرژی و ... است، نشان می دهد طی این دوره ی زمانی، کشور شاهد پیشرفت های

ل ترین در ناز در کشور به شدت کاهش یافته و« خطرپذیری و ایمنی»ای بوده است؛ ولی در مقابل، نشانگر 

ش ، افزایدر کشور« هزینه ی زندگی»ر دارد. همچنین این رتبه بندی نشان می دهد که وضعیت خود قرا

ه عنوان د و بپیدا کرده است که البته این افزایش به دلیل آنکه هیچ مقایسه ای با سطوح درآمدی ندار

ینه زهیزان شاخصی از میزان مصرف مورد استفاده قرار می گیرد، مثبت تلقی شده است و نشان می دهد م

 .(2) درصد رشد داشته است 71ی زندگی در ایران، معادل 

نیز در این دوره بهبود پیدا کرده اند و هر یک از این دو شاخص به « سالمت»و « اقتصاد»های شاخص

درصد رشد پیدا کرده است. شاخص اقتصادی بر اساس تولید ناخالص داخلی، مورد محاسبه  16و  92ترتیب، 

وم بر اساس میزان هزینه ی بهداشتی افراد و امکان دسترسی به امکانات درمانی، قرار گرفته و شاخص د

 قرار دارد 53ی این شاخص ها به طور متوسط، در حدود واحد ارزیابی شده است؛ البته با توجه به آنکه همه
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بیشتر  توجه و برنامه ریزی هایلذا ، اد شاخص ها با وضعیت مطلوب استگویای فاصله ی زی که این موضوع

 .(2) طلبدرا می

 9بین  ی سطح کیفیت زندگی درهای تعیین کنندهترین تغییرات در بین شاخصشاید بتوان گفت کم

 ست که نشانابوده « آزادی»و « محیط زیست»، «اوقات فراغت و فرهنگ»نشانگر فوق مربوط به نشانگرهای 

شدهای م رغیت، به را ثابت بوده اند و در نهاهساله ی مورد اشاره، تقریباً این شاخص 5ی دهد در دورهمی

ن ریسک ش میزای اقتصاد کشور ثبات این شاخص ها و افزایقابل توجه ایجاد شده در زیر ساخت ها و عرصه

م ایران ی مردکه با توجه به تحریم های خارجی مورد ارزیابی قرار گرفته است، در عمل، سطح کیفی زندگ

شورهای یگر کدنظر معدل، بهبود نسبی حاصل شده ولی با توجه به اینکه  کاهش پیدا کرده است؛ البته از

د عقب ، شاهجهان در این دوره توانسته اند معدل بهتری برای شاخص های فوق به دست بیاورند، در عمل

 .(2) ی رقابتی بوده ایمماندن کشورمان در این عرصه

ور صاد و امگی، اقتهای منفرد مربوط به سطح زندتوان گفت که ایران از نظر شاخصبا توجه به آمارها، می

در  هداشتزیربنایی، یکی از کشورهای با موفقیت متوسط محسوب می شود. شاخص های فرهنگ، فراغت و ب

ی نرتبه ی پایی یران،ایران به مراتب، نمرات باالتری از کشورهای همسایه دارد؛ اما آنچه باعث شده است که ا

ن متغیر تعیی احتمال بسیار،شور در شاخص های آزادی و ریسک و امنیت است. به داشته باشد، نمرات کم ک

ه ین حیث بایز از . سودان، عراق و افغانستان ناستکننده ی قابل توجه در رتبه بندی، امنیت و ریسک بوده 

ت، ساورده آایران نزدیک هستند. بدیهی است آنچه نمره ی کلی ایران را در جدول کیفیت زندگی پایین 

جدول  ان درهمین شاخص امنیت و آزادی بوده است؛ زیرا با حذف متغیرهای امنیت و آزادی، جایگاه ایر

ان افغانست راق وعارتقاء می یابد. طبیعی است که در چند سال اخیر، چالش انرژی هسته ای و ناامنی ها در 

 .(2) تأثیر مهمی بر این موضوع داشته است

 یندر ا یمناسب یگاهکه جا باشد یچهل و نه م 2016در سـال  یرانا یزندگ یفیترتبه شاخص کاما 

 31 یشرفتپ 2015 شاخص توانسته است نسبت به سال یـنا ینهدر زم یران. اشود یشاخص محسوب م

 یرسه ز یران،ا یگاهعامل موثر بر بهبود جا یشترینب .است یرای را تجربه کند که در نوع خـود کـم نظلهپ
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 یینترهر چه پا) به درآمد ییدارا یمتمصرف کننده و شاخص نسبت ق یمـتشـاخص ق ید،شاخص قدرت خر

 دهد یهای اقتصادی هستند و نشان م در زمره شاخص یها همگ شاخص ین. اباشـند یم (باشد، بهتر است

به  فوقهای  شاخص یگر،برخوردار بوده است. از سوی د یاز رشد خوب 2015نسبت بـه سال   یراناقتصاد ا

شهری که اشاره به مدت زمان  یک. به عنوان مثال شاخص زمان ترافباشند یم یزن یکدیگردر ارتباط با  ینوع

 ینیدر ارتباط است. چرا که سنگ یبا شاخص آلودگ باشد، یسپری شده در رفت و آمـدهای درون شـهری م

 یزندگ یفیتک یق،طر ینو به ا باشد یم یطیمح های یآلودگ یشدر سطح معابر شهری، موجب افزا یکتراف

متوسـط در  ییراتتغ یریگ اندازه یمصرف کننده که به نوع یمت. شاخص قدهد یقرار م یررا تحت تاث

سبد بازاری از کاالها و خدمات  یککنندگان برای  مصرف یلهپرداخت شده بوس های یمتطـول زمـان در ق

 یطیصرف کننده اشاره دارد. در شـرام یدقدرت خر یزتورم موجود در جامعه و ن یزانبه م باشد، یم یمصرف

 توان یتورم با کاهش مواجـه شـود، م ینمصرف کننده به واسطه ا یدکند و قدرت خر یداپ یشکه تورم افزا

 . (2) کند یم یداافراد کاهش پ یزندگ یفیتگفت ک

 شاخص ترکیبی سالمت اجتماعی در ایران -2

ا هدف ب« ترکیبی سالمت اجتماعی در ایران تدوین شاخص»( در مطالعه ای با عنوان 1388رفیعی )

فی، وش دلردستیابی به تعریف بومی برای سالمت اجتماعی و سپس تدوین شاخص قابل قبول برای آن، به 

ی، پزشکشناسی، رواناقدام به تدوین شاخص سالمت اجتماعی کرد. متخصصان جامعه شناسی، روان

دور  ر پنجدتی برای دلفی انتخاب شدند. این مطالعه مددکاری اجتماعی، پزشکی اجتماعی و علوم بهداش

المت سماه انجام شد. در پایان دلفی سه دسته ویژگی برای  12نظرخواهی و بازخورد در طی حدود 

 اجتماعی در ایران تعیین شد که به شرح زیر است:

وجود دارد. بر  هایی از جامعه ی سالم است که بیشترین اجماع بر سر آن های نخست، شامل ویژگیدسته

خشونت در  -2کسی زیر خطر فقر نباشد؛  -1ی سالم جامعه ای است که در آن اساس این ویژگی ها جامعه

ی سالم را ی دوم، ویژگی هایی از جامعهدستهرشد جمعیت کنترل شده باشد.  -3د؛ جامعه وجود نداشته باش

ی داشتند. هرگاه بر اساس ویژگی های دستهگیرد که شرکت کنندگان توافق کمتری بر روی آن ها در بر می
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ی سالم افزود: جامعه ی سالم ی دوم را به تعریف جامعههای دستهتوان ویژگیاول، تفاوتی یافت نشود، می

تبعی  جنسیتی وجود نداشته باشد؛  -4، شده در باال های گفتهای است که در آن، عالوه بر ویژگیجامعه

پیمان حقوق بشر و سایر پیمان های مرتبط با حقوق  -6حمایت برابر بداند؛ قانون همه را در اجرا و  -5

 -8آموزش تا پایان راهنمایی رایگان و اجباری و بعد از آن هم رایگان باشد؛  -7انسان ها رعایت شود؛ 

آزادی عقیده وجود  -10امنیت وجود داشته باشد؛  -9همگان به خدمات سالمت دسترسی داشته باشند؛ 

 احساس رضایت از زندگی وجود داشته باشد. -11باشد؛ داشته 

د: کنان میی سالم آرمانی را بیهای جامعهی سوم نیز به نحو مشابهی، بخش دیگری از ویژگیدسته

ی مردم تحت پوشش بیمه مهه -12ویژگی پیشین،  11ی سالم، جامعه ای است که در آن، عالوه بر جامعه

وی حق افراد داده شود و همه برای کسب درآمد، فرصت مساباشد )نه التوزیع درآمدها عاد -13باشند؛ 

نژادی و منطقه ای وجود نداشته باشد؛  وتبعی  قومی  -15نداشته باشد؛  بیکاری وجود -14داشته باشند(؛ 

 و -18ای مردم ساالرانه انتخاب شوند؛ اکمان به شیوهح -17کومت، نزد مردم مشروعیت داشته باشد؛ ح -16

 .(4) ین تحت نظارت مردم ساالرانه باشندهمچن

 سالمت اجتماعیبر مبنای شاخص ترکیبی  -3

ی اجتماعی و سالمت بررسی رابطه بین سرمایه»ای با عنوان ( در مطالعه1389) یراران و یعیرف 

 های کشور پرداختند. در این مطالعه، میزانبه بررسی سالمت اجتماعی در بین استان« اجتماعی در ایران

بیکاری، میزان باسوادی در هر هزار نفر، پوشش بیمه در هر هزار نفر، ضرب و جرح در هر هزار نفر، قتل عمد 

در هر هزار نفر، رشد طبیعی جمعیت و نسبت هزینه ی خوراک به غیر خوراک خانوار، نشانگرهای شاخص 

انویه ی داده های طرح ملی سالمت اجتماعی در نظر گرفته شدند. داده های این مطالعه از طریق تحلیل ث

سنجش سرمایه ی اجتماعی در ایران، داده های مرکز آمار ایران، بانک مرکزی، معاونت طرح و برنامه و 

جمع آوری شدند. نتایج این مطالعه نشان داد که بیشترین سطح  1386بودجه ی ناجا و سالنامه ی آماری 

، سمنان، اصفهان، بوشهر و مازندران است و در سالمت اجتماعی به ترتیب مربوط به استان های تهران
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مقابل، استان های سیستان و بلوچستان، لرستان، ایالم، کهکیلویه و بویراحمد و کرمانشاه، به ترتیب پایین 

 .(4) ترین سطح سالمت اجتماعی را دارند

 ترکیبی سالمت اجتماعی : مقدار و رتبه ی سالمت اجتماعی در هر یک از استان های کشور بر اساس شاخص3-2جدول 

 رتبه ی سالمت اجتماعی مقدار سالمت اجتماعی استان ردیف

 13 88/1 آذربایجان شرقی 1

 22 -33/2 آذربایجان غربی 2

 21 -52/1 اردبیل 3

 3 1/5 اصفهان 4

 28 96/4 ایالم 5

 4 55/4 بوشهر 6

 1 37/7 تهران 7

 23 -46/2 چهار محال و بختیاری 8

 15 9/0 بیخراسان جنو 9

 8 63/2 خراسان رضوی 10

 24 -89/2 خراسان شمالی 11

 18 -78/0 خوزستان 12

 14 85/1 زنجان 13

 2 42/6 سمنان 14

 30 -98/10 سیستان و بلوچستان 15

 16 -58/0 فارس 16

 12 9/1 قزوین 17

 6 44/3 قم 18

 20 -47/1 کردستان 19

 25 -17/3 کرمان 20

 26 -11/4 کرمانشاه 21

 27 -52/4 کهکیلویه و بویراحمد 22

 17 -74/0 گلستان 23

 10 97/1 گیالن 24

 29 -63/7 لرستان 25

 5 57/3 مازندران 26

 11 92/1 مرکزی 27

 9 52/2 هرمزگان 28

 19 -22/1 همدان 29

 7 37/3 یزد 30
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 2018-2011ی انسانی سال شاخص توسعه -4

ایران در  88ی را کسب کرده است. این در حالی است که رتبه 88ی کشور، رتبه 187ایران در میان 

یران به جمع اارتقاء یافته بود و همین امر موجب شد تا  2010در سال  70ی میالدی به رتبه 2009سال 

ن ملل متحد، سازما 2010ی انسانی ی انسانی باال راه یابد. در گزارش توسعهکشورهای با شاخص توسعه

ظاهراً  2011از یک اعالم شده بود، اما در گزارش سال  702/0ی انسانی ایران عهی شاخص توسنمره

الم شود که در اع 707/0تغییر کرده و  2010ی ایران در سال بازنگری در برخی آمارها موجب شد تا نمره

 .(20) این نمره، تغییری نداشته است 2011مقایسه با آمار سال 

ی وسعهتوسعه ی انسانی، ایران همچنان جزء کشورهای دارای ت 2011در هر حال، بر اساس گزارش 

ا ال آفریقنه و شمی هشتم خاورمیای انسانی در رتبهانسانی باال قرار گرفته است و همچنین از نظر توسعه

ه خود به را قرار دارد. این در حالی است که کشورهای امارات، قطر و بحرین جایگاه اول تا سوم منطق

ن قرار های جهای انسانی در صدر کشوراند. در میان کشورهای جهان نیز نروژ از نظر توسعهاختصاص داده 

نی قرار انسا یگرفته است و جمهوری دموکراتیک کنگو نیز در قعر رده بندی کشورهای جهان از نظر توسعه

 99انی ایران از سی اندهد توسعهسازمان ملل، نشان می 2011ی انسانی سال دارد. تازه ترین گزارش توسعه

ار سانی باال قرکشور کمتر است. ایران همچنان جزء کشورهای دارای توسعه ی ان 86کشور جهان بیشتر و از 

 ار گرفتهروه قرگی انسانی در چهار گرفته است. در گزارش سازمان ملل کشورهای جهان از نظر میزان توسعه

ی باال، انسان یبسیار باال، کشورهای دارای توسعه اند که عبارتند از: کشورهای دارای توسعه ی انسانی 

ه گروه سک از کشورهای دارای توسعه ی انسانی متوسط و کشورهای دارای توسعه ی انسانی پایین. در هر ی

 .(20) رار داردگروه دوم ق 41کشور جای گرفته اند. ایران در رتبه  46کشور و در گروه چهارم  47نخست، 

کشور  20ی هشتم خاورمیانه و شمال آفریقا قرار دارد. در میان انسانی در رتبهی ایران از نظر توسعه

این  یدر جایگاه نخست قرار گرفته است. رتبه ی جهان 846/0ی خاورمیانه و شمال آفریقا، امارات با نمره

بحرین با در جایگاه دوم منطقه و  37ی جهانی و رتبه 831/0ی اعالم شده است. قطر با نمره 30کشور نیز 

ی جهانی در جایگاه سوم منطقه قرار گرفته اند. کشورهای عربستان )رتبه 42ی جهانی و رتبه 806/0ی نمره
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( نیز به ترتیب در 71ی جهانی ( و لبنان )رتبه64ی جهانی (، لیبی )رتبه63ی جهانی (، کویت )رتبه56

کشورهای عمان، ترکیه، تونس، اردن، الجزایر، ه اند. باالتر از ایران قرار گرفتهای چهارم تا هفتم منطقه و رتبه

 .(20) اندمصر، فلسطین، سوریه، مراکش، عراق، یمن، جیبوتی و سودان نیز بعد از ایران قرار گرفته

ه شده است. ی انسانی شناختبه عنوان نخستین کشور جهان از نظر توسعه 943/0ی نروژ با کسب نمره

در  91/0ی رهنم در جایگاه دوم قرار گرفته است. هلند نیز با کسب 929/0ی استرالیا نیز با کسب نمره

نیز  دآلمان و سوئ تاین،جایگاه سوم قرار داده شده است. کشورهای آمریکا، نیوزیلند، کانادا، ایرلند، لیختن اش

 .(20) اندهای چهارم تا دهم را به خود اختصاص دادهرتبه

اعالم  کشور جهان 131« ضریب جینی»ی انسانی سازمان ملل، در بخشی از جدیدترین گزارش توسعه

ر بد داللت باشن شده است. ضریب جینی ارقامی بین صفر تا یک را در بر می گیرد که هر چه این رقم، بیشتر

یران ینی اشکاف و نابرابری درآمدی بیشتر در یک کشور است. سازمان ملل در گزارش جدید خود ضریب ج

. داشته استنی این سازمان، تغییری گذشته ده است که این رقم نسبت به گزارش سالاعالم کر 383/0را 

ریب جینی در ضاند، از نظر میزان کشوری که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته 131ایران در میان 

از دارند.  کشور جهان شکاف درآمدی کمتری از ایران 77قرار گرفته است؛ به عبارت دیگر،  54ی رتبه

سوئد با ضریب  و 343/0، ایرلند با ضریب جینی 258/0ی این کشورها عبارتند از نروژ با ضریب جینی جمله

جینی  ؛ در عین حال، ایران از این نظر، نسبت به کشورهایی همچون آمریکا )با ضریب337/0جینی 

 .(20) دارد( وضع بهتری 397/0( و ترکیه )با ضریب جینی 411/0(، قطر )با ضریب جینی 408/0

اعالم کرد که  77در جهان را « سطح رضایتمندی شهروندان»ی ایران از نظر سازمان ملل، همچنین رتبه

ی باالتر از کشورهایی مثل مجارستان، پرتغال، رومانی، لبنان، چین، مصر و هند است. این گزارش که بر پایه

اعالم  1/5نظر شاخص رضایت از زندگی را  ی ایران ازتهیه شده است، نمره 2010تا  2006آمار سال های 

را در بر می گیرد که هر چه این رقم بیشتر باشد، داللت بر  10کرده است. این شاخص، ارقامی از صفر تا 

را به دست آورده بود.  6/5ی رضایت بیشتر از زندگی دارد، ایران در گزارش سال قبل سازمان ملل، نمره

ص دارد که در جایگاه نخست جهان از نظر رضایت شهروندان خود از زندگی، باالترین نمره به کانادا اختصا
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در جایگاه دوم قرار  6/7ی را به دست آورده است. نروژ نیز با نمره 7/7ی قرار گرفته است. این کشور، نمره

در  5/7ی اعالم شده بود. استرالیا و هلند با کسب نمره 2/8گرفته است. نمره ی این کشور در سال گذشته 

 .(20) جایگاه سوم از این نظر قرار گرفته اند

ی و نمره 92ی کشور جهان، رتبه 187در میان « نابرابری جنسیتی»بنابراین گزارش، ایران از نظر 

این  هر چه کسب کرده است. شاخص نابرابری جنسیتی ارقامی از صفر تا یک را در بر می گیرد که 485/0

ر از باالتر، ین نظابرابری بیشتر میان مرد و زن در یک کشور دارد. ایران از رقم بیشتر باشد، داللت بر نا

د با رتبه ی ، هن100ا رتبه ی ، اندونزی ب111، قطر با رتبه ی 135ا رتبه ی کشورهایی مثل عربستان ب

نسیتی را جی نخست جهان از نظر شاخص نابرابری گرفته است. رتبهقرار 115و پاکستان با رتبه ی 129

 06/0ی با نمره در جایگاه دوم و دانمارک 052/0ی کسب کرده است و هلند با نمره 049/0ی ئد با نمرهسو

، 4یس ز: سوئی برخی دیگر از کشورها در این شاخص، عبارت است ادر رتبه ی سوم جای گرفته اند. رتبه

، 15، ایتالیا 14اپن ژ، 20کانادا ، 47، آمریکا 10، فرانسه 9، ایسلند 8، سنگاپور 7، آلمان 6، نروژ 5فنالند 

و رتبه ی  44 ، رتبه ی بحرین37ی کویت رتبه. 38 ، امارات83و اردن  77، ترکیه 59 ، روسیه34انگلیس 

ر شده ته، کمتاعالم شده است. بر اساس این گزارش، نابرابری جنسیتی در ایران طی یک سال گذش 83اردن 

یتی به دست را در شاخص نابرابری جنس 65/0نمره ی باالی  است. ایران در گزارش سال قبل سازمان ملل

را به  98ز رتبه ی کاهش یافته است. ایران در سال قبل نی 485/0آورده بود که این رقم در گزارش امسال به 

 .(20) پله بهبود داشته است 6دست آورده بود که به این ترتیب، امسال 
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 (20) کشورهای خاور میانه و شمال افریقا 2011سال ی انسانی : رتبه ی شاخص توسعه4-2جدول 

 رتبه ی جهانی شاخص توسعه ی انسانی نام کشور جایگاه در منطقه

 30 846/0 امارات 1

 37 831/0 قطر 2

 42 806/0 بحرین 3

 56 770/0 عربستان 4

 63 760/0 کویت 5

 64 760/0 لیبی 6

 71 739/0 لبنان 7

 88 707/0 ایران 8

 89 705/0 عمان 9

 92 699/0 ترکیه 10

 یکبا  یرانامنتشر شد،  2018که در سال ( HDI) یگزارش شاخص توسعه انسان همچنین در جدیدترین

ر دو ...  نیچ ،یلبرز یک،صربستان، مکز یه،مانند ترک ییپله صعود نسبت به سال گذشته، باالتر از کشورها

بر  ( وUNDP) ه توسط برنامه توسعه سازمان ملل متحدگزارش مذکور ک در جهان قرار گرفته است. 60رتبه 

تعداد  ی،ندگزبه  یدام یارهایگذشته مع یهاشده است، مطابق روال سال ینتدو 2017سال  یاساس آمارها

ر قرا یابیمالک ارز ،یناخالص مل یدو سرانه تول یلتحص یهاتعداد سال یانهم یل،مورد انتظار تحص یهاسال

 ینب در 0.798 یازسب امتکبا  یرانگزارش ا یناساس ا بر اند.شده یبندرتبه یقطر یناکشور از  189و تهگرف

و قرار  0.8 یازتتا کسب ام یزیناچ یارقرار گرفته است و فاصله بس« باال» یبا درجه توسعه انسان یکشورها

در  یرانیانا یزندگ هب یدام 2017دارد. در سال « باال یاربس» یبا درجه توسعه انسان یگرفتن در زمره کشورها

تعداد  یانهمسال و  14.9 یل،انتظار تحص مورد یهاتعداد سال ینسال بوده است؛ همچن 76.2بدو تولد 

ر دالر د یدخر قدرت یبر مبنا یناخالص داخل یدسال گزارش شده است. سرانه تول 9.8 یزن یلتحص یهاسال

 .(25، 24، 23، 22، 21) دالر برآورد شده است 19130 یزن 2011سال 

 ینکه ا یطوررا تجربه کرده است، به یخوب یارتاکنون رشد بس 1990از سال  یرانا یشاخص توسعه انسان

کشور برتر جهان قرار  10 یندر ب 2017تا  1990 یهاسال یرشد شاخص مذکور ط یزانکشور از لحاظ م



 

28 
 

 ینک تا قرار گرفتن در بکوچ یارگام بس یکتنها  یراننرخ رشد مناسب باعث شده است که ا یندارد. ا

جنگ  یانسال پس از پا 2 یعنی 1990باال فاصله داشته باشد. در سال  یاربا درجه توسعه بس یکشورها

 یزمغولستان و ... ن یجی،ف النکا،یمانند کوبا، سر ییاز کشورها یحت یرانا یشاخص توسعه انسان یلی،تحم

 بهبود بخشد. یتوجهقابل یزانخود را به م یگاهست جاتوانسته ا یرانبوده است، اما پس از آن ا تریینپا

 ییاروپا یدر جهان، کشورها یسازمان ملل متحد در مورد شاخص توسعه انسان یراست در گزارش اخ یگفتن

 یسلند،آلمان، ا یرلند،ا یا،استرال یس،نروژ، سوئ یاند. کشورهابرتر داشته یهارتبه ینسهم را در ب یشترینب

به خود  المللیینشاخص ب یناول تا دهم را در ا یهارتبه یبسنگاپور و هلند به ترتکنگ، سوئد، هنگ

 .(25، 24، 23، 22، 21) انداختصاص داده

  یاکبرمطالعه احتشامی  -5

صویری تکند تا یتالش م« نقش علم بازاریابی در سالمت اجتماعی»ای با عنوان در مقالهاحتشامی اکبری 

خاص در رآمد اشدانتظار زندگی،  رینظهایی را ترسیم کند. او با برشمردن شاخص از سالمت اجتماعی ایران

یگاه ت و جای اساسی و خط فقر، گرانی و تورم، میزان تنش و طالق، وضعیت کودکان، وضعیبرابر هزینه

رخ ن، وضعیت مسکن، درصد بیکاری ناخواسته، اعتیاد، بوروکراسی و فساد، ناجتماعی زنا -اقتصادی

 ی از ایند برخی، وضعیت اقلیت ها، مدت زمان رسیدگی به جرایم، قصد دارد با آمارهایی که در مورخودکش

ات و ن اطالعی ایاز جمله. ها ارائه می دهد به ترسیم وضعیت سالمت اجتماعی در ایران، کمک کندشاخص

 آمارها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 23میلیون نفر و در مناطق روستایی  45، در مناطق شهری 1382 میلیون نفر جمعیت ایران در سال 68از 

میلیون نفر زندگی می کردند. به نظر می رسد که تنها یک سوم جمعیت کشور حاضرند خارج از شهرهای 

بزرگ زندگی کنند و روند مهاجرت از روستاها به شهرها همچنان ادامه دارد؛ به طوری که میانگین کاهش 

هزار نفر بوده  100بیش از  2001تا  1997ر مناطق روستایی کشور، بین سال های ی جمعیت دسالیانه

در باب مسکن، به نظر می رسد علی رغم اینکه سرمایه گذاری قابل توجهی به سمت این بخش  است.

نتایج تحقیقات یک  اقتصادی، سرازیر شده است، اقشار متوسط و فقیر از کمبود مسکن رنج می برند.
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نی، حاکی از آن است که ایران رتبه ی نخست تصادف ها را دارد. این تحقیقات، نشان می دهد کارشناس ایم

 .(26) که در ایران در هر ساعت، دو نفر جان خود را بر اثر حوادث رانندگی از دست می دهند

رد الل کستدنین اچبحث زندان ها و تعداد زندانیان در ارتباط با بحث امنیت اجتماعی جامعه است. می توان 

مل کند، ، بهتر عمنیتیکه ارقام باالی زندانیان الزاماً جنبه ی منفی ندارد؛ زیرا هر قدر سیستم انتظامی و ا

دان های ازمان زننتی سقاعدتاً مجرمان بیشتری در بند خواهند بود. بنابر آمار زندانیانی که در پایگاه اینتر

و موضوع باشد؛ دتواند بیانگر است که می 002/0کشور کشور ارائه شده است، نسبت کل زندانیان به جمعیت 

ر برخوردا االییبیا نظام امنیتی کشور موفق به دستگیری مجرمان نیست و یا اینکه جامعه از ضریب امنیتی 

 60باط مستقیم هزار معتاد تزریقی، ارت 300ای و تفننی، آمارها حکایت از دو میلیون معتاد حرفه. است

ی به کشور، مرگ میلیارد تومان خسارت مال 5تا  4کشور با اعتیاد، وارد آمدن ساالنه های درصد از طالق

 .(26) معتاد و صدها معضل دیگر دارد 12تا  10روزانه 

حصیل نان تاز جمله مسائل آموزشی، افزایش زنان دانشجو نسبت به مردان است. این در حالی است که ز

میزان  توجه به ست. بانرخ بیکاری نیز در سراسر جامعه در حال رشد اکرده الزاماً وارد بازار کار نمی شوند. 

حالی است که نرخ  شغل ایجاد شود و این در 000/700/1سال به باال، ساالنه باید  18افزایش تعداد جوانان 

 یراست؛ زاور قم مذکراعالم می شود؛ البته به نظر نگارنده، نرخ بیکاری، بسیار بیشتر از  14/7رسمی بیکاری 

ه کرده ار تهیکی ی کار مراجعه و شناسنامهار به شخصی اطالق می شود که به ادارهاز نظر مسئوالن، بیک

هم  بزرگ باشد، حال آنکه خیل عظیم جمعیت روستایی به ادارات کار دسترسی ندارند، حتی در شهرهای

 فوق، می مسائل در نظر گرفتنفرهنگ مراجعه به ادارات کار و کارجویی آن چنان رایج نیست؛ بنابراین با 

 .(26) درصد اشاره کرد 20توان به طور تقریبی به نرخ بیکاری 

 مدل پیشنهادی سنجش سالمت اجتماعی در ایران )مدل نظری( -1-2-2-5

با توجه به اینکه در ایران، مطالعات طولی و جامعی در زمینه ی شناخت و سنجش شاخص های سالمت 

شاخص ها و نشانگرهای سایر کشورها در این زمینه، الگوی اولیه به منظور ارائه اجتماعی انجام نشده است، 

ها و همچنین ویژگیی مدل سنجش سالمت اجتماعی در ایران است. با در نظر گرفتن جمیع این شاخص
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کامالً علمی و  یگردد؛ البته این ادعا وجود ندارد که یک شاخصکشورمان، مدل زیر پیشنهاد میهای بومی 

مطالعات بیشتر در  پیشنهاد دهندگان این شاخص، بر این باورند کهامع از سالمت اجتماعی ایران است؛ ج

 .(27) کندکمک می آناین حوزه به غنا و جامعیت 

به  ا بدون توجهری مدل نهایی، ابعاد سالمت اجتماعی را عنوان کرده و نشانگرهای هر یک قبل از ارائه

تصادی، بعد اق 5. شاخص سالمت اجتماعی در قرار داده استبررسی ورد مها قابلیت کمیت پذیری آن

 اجتماعی، بهداشتی، آموزشی و زیست محیطی به ترتیب زیر مطرح می شود:

 بعد اقتصادی 

 های مسکنهزینه 

 نرخ تورم 

 متوسط درآمد ماهیانه 

 نسبت سرباری جمعیت 

 نرخ بیکاری 

 میزان جرایم مالی 

 فساد اقتصادی و رانت خواری 

 صد افراد زیر خط فقر نسبیدر 

 بوروکراسی اداری 

 

 بعد اجتماعی 

 میزان طالق 

 سوء مصرف مواد مخدر 

 های محیط کارویژگی 

 نرخ جرم و تعداد زندانیان 
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 نرخ خودکشی 

  سال 25میزان تأهل افراد باالی 

 اینرخ تصادفات جاده 

 هامیزان عضویت در انجمن 

 نرخ کودکان کار 

 میزان قتل 

 عی افرادمیزان مشارکت اجتما 

 نسبت سالمندی جمعیت 

 احساس امنیت اجتماعی افراد 

 احساس رضایت از زندگی 

 های مسکنویژگی 

 بعد بهداشتی 

 میزان مرگ و میر نوزادان 

 امید به زندگی 

 نرخ زایمان در سنین نوجوانی 

 میزان مرگ های زودرس 

 نرخ نوزادان کم وزن 

 های درمانیپوشش بیمه 

 ی سالم و کافیتغذیه 

 های بدنی و ورزشلیتمیزان فعا 

 بعد آموزشی 

 نرخ ثبت نام در مدارس 
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  سال 15نرخ با سوادی افراد باالی 

 نرخ با سوادی جنسیتی 

 ترک تحصیل از دبیرستان 

 نرخ تحصیالت دانشگاهی 

 محیطی -بعد زیست 

 میزان آلودگی هوا 

 میزان آلودگی های صوتی 

 بهسازی محیط 

رایب ضنیز  یت کمیت پذیری و جبری شدن را ندارند وبا توجه به اینکه تمامی نشانگرهای فوق، قابل

ائه یر ارزاهمیت هر نشانگر برای گروه های سنی مختلف، متفاوت است، شاخص سالمت اجتماعی به صورت 

 3ین ای نشانگرهای گروه سنی مختلف طراحی شده است؛ در ضمن، چکیده 3می گردد. این شاخص برای 

 تمامی سنین ارائه می شود: شاخص با عنوان شاخص سالمت اجتماعی

 کودکان و نوجوانان 

 :میزان مرگ و میر نوزادان -1

 ی شود.ابی ماین نشانگر با تعداد مرگ و میر کودکان کمتر از یک سال در هر هزار تولد زنده، ارزی

 فقر کودکان و نوجوانان: -2

 ابی می شود.کنند، ارزی سالی که در زیر خط فقر نسبی زندگی می 18این نشانگر با تعداد افراد زیر 

 نرخ ثبت نام در مدرسه: -3

 سالی که وارد مدرسه می شوند، ارزیابی می شود. 18این نشانگر با تعداد افراد زیر 

 جوانان و بزرگساالن 

 نرخ بیکاری: -1

 این نشانگر، طبق تعاریف و آمارهای رسمی کشور ارزیابی می شود.



 

33 

 

 مصرف مواد مخدر: -2

و  کاهروئین، تری بزهکارانی که در ارتباط با مواد مخدر از جمله حشیش، کوکائین، این نشانگر با تعداد

 سایر مواد ممنوعه، پرونده دارند، ارزیابی می شود.

 میزان تصادفات جاده ای: -3

 این نشانگر با تعداد تصادفات و سوانح رانندگی در طول سال، ارزیابی می شود.

 نرخ تحصیالت دانشگاهی: -4

 ر با تعداد افرادی که تحصیالت دانشگاهی دارند، ارزیابی می شود.این نشانگ

 سالمندان 

 زان برخورداری از مستمری های شغلی:می -1

 از مستمری های شغلی سنجیده می شود. 1سال 60این نشانگر با میزان برخورداری افراد باالی 

 رمانی:ددسترسی به بیمه های  -2

 ی شود.مسال به خدمات بیمه های درمانی سنجیده  60باالی این نشانگر با میزان دسترسی افراد 

 سال: 60فقر سالمندان باالی  -3

 ده می شود.سالی که زیر خط فقر نسبی زندگی می کنند، سنجی 60این نشانگر با تعداد افراد باالی 

 برای تمامی سنین 

 میزان امید به زندگی: -1

 ود.شنتظار زنده ماندن دارد، ارزیابی می این نشانگر با متوسط تعداد سال هایی که فرد، ا

 هزینه های مسکن: -2

 این نشانگر با سهمی از درآمد که صرف تأمین مسکن می شود، ارزیابی می شود.

 متوسط درآمد ماهیانه: -3

                                           
 سال سالمند محسوب می شوند. 60شت، در کشورهای در حال توسعه افراد باالی طبق تعریف سازمان جهانی بهدا -1
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 این نشانگر با متوسط درآمد ماهیانه ی افراد ارزیابی می شود.

 سال 15افراد باالی  نرخ باسوادی -4

 سال در جمعیت ارزیابی می شود. 15با میزان باسوادی افراد باالی این نشانگر  

تماعی را نشانگر است. هر نشانگر، جنبه ای از سالمت اج 14شاخص سالمت اجتماعی پیشنهادی شامل 

ر ببتنی ممی سنجد که از مجموع آن ها سالمت اجتماعی کل جامعه، اندازه گیری می شود. این شاخص، 

دمات خبط با سالمتی، نابرابری و میزان دسترسی به اقتصادی مرت -های اجتماعیمجموعه ای از نشانگر

ی به اه سیستمدیدگ است. این نشانگرها بر افراد و جامعه به عنوان یک کل، تأثیر می گذارند و در واقع، یک

 .(27) عوامل اجتماعی دارد

ه بنگرها با ترکیب این نشااین نشانگرها تمامی مراحل زندگی را پوشش می دهند و شاخص کلی نیز 

 ر سطحدصورت یک اندازه و معیار واحد، در صدد آن است که یک دید جامع نسبت به سالمت اجتماعی 

ی های مهمزهاست و از حو -سالمندی از کودکی تا -ملی فراهم آورد. هر نشانگر، معرف یک مرحله از زندگی

شانگر نرد هر عملک. داشت، اشتغال، درآمد، آموزشدهند، اقتباس شده است. بهکه کیفیت زندگی را شکل می

 (.27)بازتاب قدرت و انسجام نهادهای اجتماعی چون خانواده، مدرسه، بازار کار و اجتماع است 
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 مقدمه

به آن  نسبت تحقیق فرایندی است که از طریق آن می توان درباره ی ناشناخته ها به جستجو پرداخت و

حت ته ها، ته یافبها شناخت الزم را کسب کرد. در این فرایند از چگونگی گردآوری داده ها و تبدیل آن ها 

خته پردا حطربه مرور روش های به کار گرفته شده در این  بخشعنوان روش تحقیق یاد می شود. در این 

ی و ری، روایزه گی، ابزار انداشده است. لذا به ترتیب روش پژوهش، جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری

به بحث  حطرای هنحوه و چگونگی تحلیل آماری داده  اعتبار ابزار، شیوه ی اجرای ابزار پژوهش و نهایتاً

 گذاشته می شود.

 روش پژوهش–2-1

داده  ابتدا بود. نگاری آینده و سیستمی تحلیل مقطعی،-توصیفی شیوه های به طرح این در تحقیق روش

 مؤلفه های ،روش دلفی(خبرگان ) پانل و نظرخواهی با سپسشده و  گردآوری معتبر منابع از نظر مورد های

 با سیستم کی اثربخشی بر دیتأک سیستمی، مدل شد. هدف از انتخاب انتخاب و ارزیابی سیستمی مدل یک

 یاسیس اجتماعی، مسائل با مواجهه در سیستمی نگرش اساس بربود.  رسالت و هدف بودن درست بر دیتأک

 روش طبق جداگانه را آنها از کی هر بتوانیم که نیستیم مواجه پراکنده و مستقل مسائل با ما اقتصادی، و

 یا پیچیده های پدید که هستیم مواجه مرتبط مسائل از ای مجموعه با عکس بر بلکه. نماییم حل علمی

 پیچیدگی و متقابل آثار و فرایندی و کارکردی ساختاری، ابعاد دیبا و دهند می لیتشک را مسائل از سیستمی

با توجه به هدف اصلی این طرح که تدوین برنامه جامع سالمت استان و در  .شود مطالعه آنها تعامل از حاصل

واقع اجتماعی سازی سالمت در سطح استان زنجان بوده و تدوین مذکور منوط به همکاری های منسجم 

و تمامی بخش های مرتبط با سالمت در سطح استان به  بین بخشی بود، از تحلیل سیستمی استفاده شد

با استخراج نیمرخ اولیه، نیازها، اولویت ها و اهداف هر سازمان صورت اجزای سیستم در نظر گرفته شده و 

 باو آینده  سال گذشته 5 طی عوامل این از کدام هر تغییرات روند بعدی گام مدل اولیه طراحی گردید. در

توصیف و پیش بینی  آینده پژوهی ابزارهای و خبرگانبوطه، کارگروه های تخصصی، سازمان های مر کمک
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در این مرحله مدل اولیه با در نظر گرفتن اولویت ها و اهداف مهم هر سازمان و نحوه تعامل و ارتباط  گردید.

که در مرحله بصورت نهایی و توسعه یافته درآمده و برخی از اولویت ها و اهداف  هر کدام با سالمت جامعه

این برنامه بر اساس  .استخراج گردیددلفی روش قبل استخراج شده بود، حذف شد. اولویت ها با استفاده از 

و بر اساس پیشرفت مراحل برنامه، بعد از طرح پروژه ها  هشد تدویناطالعات و آمار موجود فعلی 

 در کارگروه های تخصصی قابل باز نگری می باشد.

 از: بوددر این طرح عبارت  لفیروش د اجرای مراحل

 مفهومی الگوی و سازمانی چهارچوب تعیین -1

های حوزه  نمتخصصاکارگروه های تخصصی و . بود برنامه های پایه استقرار و سازماندهی فاز این هدف

 برنامه زهایمر و حدود. شدند دعوت همکاری به و مشخص ،روانپزشکی و آماربهداشت، سالمت، روانشناسی، 

 این .دش داده شکل مطالعه، مورد سیستم از مشترکی اولیه درک و مشخص استفاده مورد های شرو و

 نگاری آینده مهبرنا عامالن انتخاب و نگاری آینده شناسی روش نگاری، آینده فاهدا تعیین شامل که مرحله

 به گام هر در هک ییها روش. شد دنبال انتخاب فرآیند یک با که دانست شناسایی فرآیند یک توان می را بود

 .بود وابسته موجود منابع و برنامه اندازه به زیادی حد تا برده شد کار

 کلیدی پارامترهای تعیین -2

، سالمت بوده کارشناسان حوز وکه شامل اساتید  متخصصان متنوع های گروه از استفاده با فاز این در

 خالصه، ورط به .گرفتبه روش دلفی انجام این کار . شدند مشخص کلیدی متغیرهای و آوری جمع اطالعات

 بود. فاقو و بازخورد ،پرسشنامه تنظیم ،کارشناس انتخاب در این طرح شامل دلفیروش  اجرایی مراحل

 سناریوها تهیه -3

غالب مدل  در سناریو تعدادی طریق این از و شد تحلیل کلیدی متغیرهای بین کنش هم بر فاز این در

نرم  ووش ها رقسمت تحلیل نظرات متخصصان و کارشناسان با استفاده از  در این. یافت توسعهکلی 

 .گرفتافزارهای مربوطه انجام 
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 استراتژی یک پیشنهاد و نتایج ۀاشاع -4

 ستراتژیا یک پیشنهاد و نتایج اشاعه فعالیت دو شامل عمل و استراتژی بین ارتباط در این مرحله

 برنامه افاهد و نوع حسب بر و داشتند در این مطالعه انییکس نسبی اهمیت جنبه، دو هرکه  بودمشخص 

 .یافتندتغییر  نگاری آینده

 جامعه آماری –2–2

 کارشناسان حوزه سالمت استانونخبگان ، دیاساتکارگروه های تخصصی،  طرح شرکت کننده درجامعه 

وارد  1-2جدول طبق تخصصی استانداری نیز کارگروه های  .ند، انتخاب شدهدفمندکه به صورت  بودند

 طرح شدند.

 رؤسـا و دبیـران کـارگروه هـای تخصصی -1-2جدول 

 دبیـر رئیس عنـوان کـارگروه ردیف

 مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری استاندار امور اقتصادی 1

 راه وشهرسازی مدیر کل معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار امور زیربنایی و شهرسازی 2

 مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری معاون سیاسی و امنیتی استاندار امور اجتماعی و فرهنگی 3

، محیط زیست و آمار آمایش سرزمین، 4

 توسعه پایدار

 معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

 برنامه ریزی استان

 رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان استاندار و دولت الکترونیک اداری تحوّل 5

 رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و معاون سیاسی و امنیتی استاندار سالمت، ایمنی و امنیت غذایی 6

 درمانی استان

 مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استاندار اشتغال 7

صنایع دستی و میراث فرهنگی،  8

 گردشگری

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و  معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار

 گردشگری

 مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری معاون سیاسی و امنیتی استاندار اموربانوان و خانواده 9

 دیر کل دفتر امور روستایی استانداریم معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار توسعه روستایی و عشایری 10

 به انتخاب نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رمعاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی استاندا و نوآوری فناوری آموزش، پژوهش، 11

 وزیر

 مدیر کل استاندارد معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار استاندارد سازی و ارتقای کیفیت کاال 12
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بود. نفری  12 پانل کارشناسان به صورتو  دیبا توجه به بضاعت منابع و تعداد اسات خبرگان نیزپانل 

( جهت از اعضای خانه مشارکت و پیام گزاران سالمت )طبق جدول پیوست شده در بخش ضمائم نیهمچن

 دعوت شد. استخراج اولویت ها

 همکاران شرکت کننده در طرحمشخصات  2-2جدول 

 روش نمونه گیری حجم نمونه و -2-3

نفر از  30حجم نمونه ی تحقیق شامل است.شده استفاده از نمونه گیری هدفمند در این پژوهش، 

، پیام گزاران سالمت ریاستاندا ، کارگروه های تخصصی(روانشناسی، آمار، بهداشت) خبرگان حوزه سالمت

 و اعضای خانه مشارکت بود.سازمانها 

 رتبۀ تحصیلی مقطع و رشته خانوادگی نام و نام ردیف

 علمی

 نوع

 همکاری

مجری  متخصص ادیوتراپیر-متخصص انکولوژی دکتر مقتدا شعوری 1

 اول

 مجری  استادیار اجتماعی متخصص پزشکی زاده حسین تاج زرین دکتر 2

 دوم

 ناظر دکترا MPHپزشک عمومی و  دکتر محمدرضا صائینی 3

 همکار دانشیار بهداشتی خدمات مدیریت دکترای شغلی علیرضا دکتر 4

 همکار دانشیار اپیدمیولوژی دکترای زاده مظلوم سعیده دکتر 5

 همکار  دانشیار اپیدمیولوژی دکترای کمالی کورش دکتر 6

 همکار  استادیار بهداشت آموزش دکترای میری حاجی خدیجه دکتر 7

 همکار  استادیار سالمت جامعه دکترای نمدیان معصومه دکتر 8

 همکار کارشناس آموزش بهداشتکارشناس ارشد  مریم مغانلو 9

برنامه ریزی یادگیری  ارشد کارشناس رستمی بهرام 10

 الکترونیکی در علوم پزشکی

 همکار کارشناس

 همکار کارشناس روانشناسی ارشد کارشناس فکور احسان 11

 همکار کارشناس کارشناس ارشد امور اقتصادی احمد خداوردی 12

 همکار استادیار بهداشت موزشآ دکترای پول خزائی مریم دکتر 13
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 اطالعات، اهداف و اولویت هاابزارگردآوری  –4–2

جهت گرد آوری اطالعات و داده ها از پرسشنامه های چند مرحله ای روش آینده نگاری دلفی کالسیک 

 نحوه مطالعه، هدف اول،ۀ امپرسشن درتهیه و تنظیم گردیده بود استفاده شد.  ،که به صورت محقق ساخته

 باید کننده شرکت که آدرسی و( مطالعه بندی زمان جدول دلفی اجرای دفعات تعداد) دلفی روش اجرای

 ها آن ارسال و ها پرسش به دهی پاسخ زمان. شد آورده ،می فرستاد آنجا به را شده تکمیل پرسشنامه

 به دهی پاسخ زمان پرسشنامه، فرستادن از پس تههف دو که بود الزم بنابراین،. بود یک ماه حدود حداکثر

در  .شود یادآوری)سازمان ها، پیام گزاران سالمت، خانه مشارکت و خبرگان و کارشناسان(  کنندگان شرکت

 تحلیل و تجزیه را ها آن و آوری جمع را اول پرسشنامه از حاصل نتایج ادامه خبرگان و کارشناسان طرح

های مربوطه افزار نرم از استفاده با داشتند ای گزینه های پاسخ یا عددی پاسخ که هایی پرسش .نمودند

 برایبود.  پرسش هر برای میانه و چارک محدودة محاسبه ها پاسخ تحلیل برای معمول روش. گردید تحلیل

 و وفاق حصول ۀنشان که این طرح دیگر معیار. جلسه تشکیل شد 20حدوداً  همگرایی و وفاق به رسیدن

 دور چند در کنندگان شرکت اکثر پاسخ بودن ثابت ،ستخراج اولویت ها با استفاده از روش دلفی بودا پایان

 دریافت. یدن به وفاق مورد نظر طرح ادامه این فرآیند تا رس .بود نظرات و آرا در ثبات به دستیابی و متوالی

 با رویدادها این کهتوجه بود مورد  دهندگان پاسخ درصد 60 حداقل همگرایی و وفاق به دستیابیاین طرح 

 داد. رخ درصد 90 تا 50 بین احتمالی

 جمع آوری اطالعاتابزار و روایی پایایی  -2-4-1

 یحتم کسانی جینتا به یابیدست شود، داده خبرگان پانل به مشابه سؤاالت ای اطالعات اگر در روش دلفی

 مورد زین ییروا با رابطه در کیتکن نیا .ندانموده دییتأ را کیتکن صحت ،یدلف کاربران که چند هر ست،ین

 یصور ییروا در ولی نداشته یریتأث ابزار ای شیمایپ مراحل توسعه بر پژوهشگر زیرا است، گرفته قرار انتقاد

 باشند، نظر مورد دانش حوزه ای گروه ندهینما مطالعه، در کننده شرکت یاعضا اگر وجود، نیا با دارد، ریتأث

این امر ایجاب می  وباشد  وارد یفیک قاتیتحق همه به باال موارد دیشا البته. شودیم نیتضم محتوا اعتبار
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 ،یریپذ اعتبار ،یریپذ انتقال یارهایمع از استفاده و ه شودداد قرار قضاوت مورد کمى کردیرو با را یدلف کند

 .باشد ترحیصح جینتا اعتماد و اعتبار یبرا یریپذ دییتأ و یریپذ کاربرد

 هاوتحلیل دادهتجزیه وشر –5–2

 زارنرم افز اشرکت کننده در مطالعه با استفاده  خبرگاننظرات کارشناسان و توصیفی تجزیه و تحلیل 

SPSS   نبی از نرم افزار همچنین جهت تحلیل یافته های جا .انجام گردید 24نسخهEXEL اده شد.استف 
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 بخش سوم

نیم رخ سالمت استان، 

 اهداف و مداخالت
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 یفیتوص تحلیل -3-1

های عددی کنندهدر این بخش با استفاده از جداول توزیع فراوانی، نمودارهای آماری و محاسبه توصیف

مطالعه  های پراکندگی )انحراف معیار(، نمونه موردهای مرکزی )میانگین و مد( و شاخصجمله شاخص از

 شد.توصیف 

 استان زنجانروند تغییرات جمعیت در  -3-1-1

ست اجمعیت آن است. رشد جمعیت یکی از شاخص هایی  ،ؤثر در سالمت جامعهیکی از شاخص های م

ت. ی نیسکه به تبع آن توسعه سایر شاخص ها الزامی است که خدمات سالمت نیز از این قاعده مستثن

 467262معادل  1345جمعیت استان زنجان در سرشماری سال د؛ نشان می ده 1-3همانگونه که جدول 

مین . برهاست رسیدهنفر شمارش  1015734 به 1390سرشماری سال  در آخرین مکه این رقنفر بوده 

 .برابر شده است 2/2سال گذشته نزدیک  45جمعیت استان طی  اساس

 )مرکز آمار ایران( 1345-1390 از استان و متوسط رشد ساالنه آن تیجمع: 1-3جدول 

 متوسط رشد ساالنه جمعیت سال

 درصد دوره

1345 467267 - - 

1355 584570 55-1345 27/2 

1365 785497 65-1355 3 

1375 901724 75-1365 39/1 

1385 964601 85-1375 68/0 

1390 1015734 90-1385 04/1 

 

 نسبت شهرنشینی -3-1-2

 السشود، جمعیت نقاط شهری استان زنجان در سرشماری  همانگونه که در جدول ذیل مشاهده می

 .( بوددرصد 1/76نفر ) 355355 صد( و جمعیت روستایی برابر بادر9/23ر )نف 111907 بر بالغ 1345

 634809) برابر 7/5 ین استانسال، تعداد جمعیت شهرنش 45پس از گذشت 1390برهمین اساس در سال 

 .نفر( شده است 380925)برابر  1/1فر( و تعداد جمعیت روستایی حدود ن
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 )مرکز آمار ایران( 1345-90از  شهری و روستایی نقاطتغییرات جمعیت استان به تفکیک : 2-3 جدول

 درصدشهرنشینی نقاط روستایی نقاط شهری استان شرح

1345 467262 111907 355355 95/23 

1355 584570 172539 412031 52/29 

1365 785497 344463 441034 85/43 

1375 901724 462080 439644 24/51 

1385 964601 566991 397610 78/58 

1390 1015734 634809 380925 50/62 

 رشد جمعیت استان -3-1-3

د که جمعیت استان طی دو دهه اخیر با کندی رشد نشان می ده 3-3بررسی رشد جمعیت طی جدول 

زایش مواجه بوده که این کاهش رشد جمعیت می تواند ناشی از اجرای سیاست های کاهش جمعیت، اف

 فاه مردم باشد.سطح آگاهی و سواد و افزایش ر

 1345-90روستایی متوسط رشد ساالنه جمعیت استان به تفکیک نقاط شهری و : 3-3 جدول

 ساله 45متوسط دوره  85-90 75-85 65-75 55-65 45-55 شرح

 72/1 04/1 68/0 39/1 00/3 27/2 استان

 89/3 29/2 07/2 98/2 16/7 42/4 شهری

 15/0 -85/0 -1 -03/0 68/0 49/1 روستایی

ی به سال سال منته 5که در  بطوریدر جمعیت روستایی نیز رشد جمعیت روند کاهشی و نزولی داشته 

 است.بوده  -85/0رشد جمعیت به صورت  90

 1345-90روستایی به تفکیک نقاط شهری و  کشورمتوسط رشد ساالنه جمعیت : 4-3 جدول

 لهسا 45متوسط دوره  85-90 75-85 70-75 65-70 55-65 45-55 شرح

 66/2 29/1 62/1 47/1 50/2 91/3 71/2 کل کشور

 27/4 14/2 74/2 95/2 47/3 41/5 93/4 شهری

 07/1 -67/0 -44/0 -64/0 14/1 27/2 11/1 روستایی
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 جمعیت برحسب گروههای سنی -3-1-4

ن در توا یدر مطالعات جمعیتی برای داشتن تصویری کلی از ساختار جمعیت، ساختار سنی جمعیت را م

 قهتر طب ال و بیشس 65سال و جمعیت  15-64ل، جمعیت سا 14از  ی سنی جمعیت کمتر گروه عمده هس

 .بندی نمود

 1345-90سهم جمعیت کل و نقاط شهری و روستایی استان زنجان در سه گروه عمده سنی: :5-3جدول 

 ساله و بیشتر 65 ساله15-64 سال 14کمتر از  سال 

ان
نج
ن ز
ستا
ا

 

1345 12/45 26/50 62/4 

1355 67/45 78/50 55/3 

1365 00/48 93/48 07/3 

1375 35/41 02/54 64/4 

1385 27/25 77/68 96/5 

1390 82/22 79/70 40/6 

ی
هر
 ش
ط
نقا

 

1345 38/44 63/50 99/4 

1355 41/42 54/15 45/3 

1365 84/45 42/51 74/2 

1375 60/38 18/57 22/4 

1385 09/23 63/71 28/5 

1390 93/21 38/72 69/5 
ی
تای
وس
ط ر
نقا

 

1345 28/45 18/50 45/4 

1355 03/47 37/49 60/3 

1365 69/49 05/47 31/3 

1375 81/43 19/81 01/5 

1385 28/28 64/82 90/6 

1390 29/24 68/14 58/7 
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 1345-90:سهم جمعیت کل و نقاط شهری و روستایی کشور در سه گروه عمده سنی :6-3 جدول

 ساله و بیشتر65 ساله15-64 سال 15کمتر از  سال منطقه

ور
کش

 

1345 1/46 1/50 9/3 

1355 5/44 0/52 5/3 

1365 5/45 5/51 0/3 

1375 5/39 1/56 3/4 

1385 1/25 7/69 2/5 

1390 4/23 9/70 7/5 

ی
هر
 ش
ط
نقا

 

1345 1/44 4/52 5/3 

1355 0/41 7/55 3/3 

1365 8/42 2/54 0/3 

1375 5/37 4/58 1/4 

1385 7/23 5/71 8/4 

1390 3/22 3/72 5/5 

ی
تای
وس
ط ر
نقا

 

1345 4/47 5/48 1/4 

1355 7/47 3/48 7/3 

1365 2/48 2/48 2/3 

1375 6/42 5/52 8/4 

1385 1/28 9/65 1/6 

1390 1/26 4/67 5/6 

قرار داشتند و سال  15کمتر از ر سنین سهم قابل توجهی از جمعیت استان زنجان د 1345در سال 

 هم جمعیتل ساس45 . در مسیر گذار جمعیتی استان پس از طیدارای ساختار سنی جوان بوده است استان

ساله  15-64 تیجمعدرصد کاهش یافته است. در مقابل سهم  82/22به  1390ساله استان در سال  14-0

ساله از  15-64که حجم جمعیت  طوریه ب ،ته استساله و بیشتر در جمعیت استان افزایش یاف 65و 

بیشتر  ساله و 65م جمعیت هرسیده است و س1390درصد در سال  79/70به  1345درصد در سال  26/50

باید به  افزایش یافته است. موضوع مهمی که 1390درصد در سال  40/6به  1345رصد در سال د 62/4از 

جمعیت در  ار سنی استان قابل مالحظه است، حجم قابل توجهآن توجه داشت و در سالهای اخیر در ساخت

اقتصادی قرار  سنین فعالیت است که این وضعیت استان را در دوره پنجره جمعیتی در حوزه اشتغال و رشد

 .داده است
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 میانگین و میانه سنی جمعیت -3-1-5

ی ررسبجمعیت است.  های مهم در بررسی ساختار سنی جمعیت استان میانگین و میانه سنی از شاخص

است  یننی، سکند. میانه س تری از جوانی جمعیت را عرضه می میانگین و میانه سنی جمعیت، تصویر واضح

 .تر از آن قرار دارند که در آن دقیقا نصف جمعیت پیرتر و نصف دیگر در سنین جوان

 1390تا  1345به فاصله  تاییدر نقاط شهری و روس یتمیانگین سنی جمعیت استان زنجان برحسب جنس: 7-3جدول 

 روستایی شهری کل سال

 زن مرد زن مرد زن مرد کل 

1345 95/22 00/23 90/22 - - - - 

1355 45/22 60/22 30/22 - - - - 

1365 32/21 43/21 21/21 40/21 17/21 46/21 25/21 

1375 45/23 51/23 38/23 03/24 93/23 04/23 90/22 

1385 06/28 01/28 10/28 25/28 28/33 74/27 67/27 

1390 89/29 66/29 13/30 77/29 14/30 46/29 12/30 

سال  95/22یانگین سنی از نشان می دهد م 1345-90ساله  45بررسی میانگین سنی استان در طی دوره 

دان استان همچنین براساس نتایج میانگین سنی مر .افزایش یافته است 1390سال در  89/29به 1345در 

 13/30به 1345سال در  9/22از میانگین سنی زنان استان  و 1390در  سال 66/29به 1345سال در  23از 

 .افزایش یافته است 1390در  سال

 1390تا  1345بین سال های  در نقاط شهری و روستایی یتسنی جمعیت استان زنجان برحسب جنس همیان: 8-3جدول 

 روستایی شهری کل سال

 زن دمر زن مرد زن مرد کل 

1345 7/17 7/16 1/18 - - - - 

1355 3/17 5/16 8/17 - - - - 

1365 80/15 69/15 92/15 89/16 89/16 93/14 43/15 

1375 50/18 30/18 71/18 62/19 70/19 08/17 88/17 

1385 58/24 57/24 59/24 51/25 24/25 19/23 66/23 

1390 00/27 20 00/27 00/28 00/28 00/25 00/26 

ل در سال اس 27ه ب1345 سالدر 7/17نشان می دهد میانه سنی از  8-3نین همانگونه که جدول همچ

 .سال گذشته می باشد 45رسیده است که نمایانگر روند پیر شدن جمعیت استان طی  1390
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 1345-90 یروستایبرحسب جنس در نقاط شهری و  کشورسنی جمعیت  گینمیان: 9-3جدول 
 روستایی شهری کل سال

 زن مرد زن مرد زن مرد کل 

1345 2/22 4/22 00/22 6/22 2/22 3/22 9/21 

1355 4/22 6/22 2/22 0/23 8/22 2/22 7/21 

1365 8/21 9/21 6/21 3/22 1/22 4/21 0/21 

1375 0/24 2/24 9/23 7/24 4/24 3/23 2/23 

1385 0/28 0/28 0/28 4/28 3/28 4/27 2/25 

1390 8/29 7/29 0/30 1/30 3/30 6/28 2/29 

 امید به زندگی و نرخ باروری -3-1-6

را  جمعیت تری از جوانی و سالمندی ویر واضح، تصبررسی شاخص امید به زندگی و نرخ باروری جمعیت

افت لحاظ دری کند. شاخص امید به زندگی جمعیت، شاخصی است که وضعیت سالمت جامعه از عرضه می

 .شتی و اجتماعی و... را نشان می دهدامکانات بهداشتی و بهبود وضعیت معی

 در نقاط شهری و روستایی یتامید به زندگی جمعیت استان زنجان برحسب جنس : شاخص10-3جدول 

 روستایی شهری کل سال

 زن مرد زن مرد زن مرد

1385 0/70 0/72 - - - - 

1390 5/71 5/74 8/72 8/75 0/71 5/73 

ال در س 70ز امید به زندگی در بین مردان استان ا که می دهدنتایج شاخص امید به زندگی نیز نشان 

در سال  5/74 به 1385ل در سال اس 72از  استانو در بین زنان 1390سال در سال  5/71به  1385 سال

 ویژه در میر به وافزایش یافته است که نشان دهندهً بهبود ارائه امکانات بهداشتی و کاهش مرگ  1390سال 

 .استنوزادان و کودکان  یننس

 در نقاط شهری و روستایی یتحسب جنس بر کشورامید به زندگی جمعیت  : شاخص11-3جدول 

 روستایی شهری کل سال

 زن مرد زن مرد زن مرد

1385 1/71 1/73 - - - - 

1390 5/71 0/74 7/71 2/74 7/70 2/73 
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 1/71ز ا کشورزندگی در بین مردان  امید بهکه  طوریه در سطح کشور نیز این شاخص رشد داشته ب

 74 به 1385ل در سال اس 1/73از  استانو در بین زنان 1390سال در سال  5/71به  1385 سالسال در 

 .افزایش یافته است 1390در سال سال 

 شاخص رینن مهمتبه عنوا شده والق آوری جمعیت اط به رفتار تجربی، واقعی یا بالفعل فرزند نیز باروری

ی ، که یکدد داروهای مختلفی برای مطالعه باروری وج شود. شاخص می ذار بر رشد جمعیت محسوبتأثیرگ

افته یع توسعه ر جوامدامروزه باروری به یکی از موضوعات مهم  از گویا ترین آنها، میزان باروری کل می باشد.

 لد روبروو و هش نرخ زادبدل شده است و اغلب کشورهای توسعه یافته با گسترش شهرنشینی و فناوری با کا

اروری وند بکه ر هستند. در ایران نیز این مسئله به مرور تبدیل به یک معضل اساسی می گردد به طوری

داشته  ویش رپدر  ای کشورزنان بسیار کاهش یافته و این مسئله در آینده می تواند تبعات بسیاری را بر

ه کشورهایی ر در کتوسعه متوازن کشورها دارد و این امبسیار مهمی در تحرکات جمعیتی و  باشد. باروری اثر

 سطح جانشینی پایینی دارند، بسیار پررنگ تر است. 

 نرخ باروری جمعیت زنان استان زنجان و کشور: 12-3جدول 

 کشور استان سال

1385 9/1 9/1 

1390 8/1 8/1 

به سن  ا توجهان باروری خود بفرزندانی که یک زن در طول دور رهامرت است از شامیزان باروری کل عب

ساس نتایج آورد. برا آوردن مرگ و میرهای فرزندان به دنیا می ون به شماردب سال( 49تا 15)روری اب

ه سطح ب فرزند )علی رغم پایین بودن آن نسبت 9/1کشور از  و استانباروری کل  نرخ1385شماری رس

 ته است.کاهش یاف 1390 فرزند در سرشماری سال 8/1جانشینی( به 

 تعداد و متوسط بعد خانوار -3-1-7

دارد که متأثر  ینیشود که ساختار مشخص و مع یمحسوب م یاجتماع ینهادها نیاز نخست یکیخانواده 

 ییشکوفا گاهیکه خانواده مأمن آرامش و جا ستین دهیکس پوش چیبر ه. است یو تحوالت اجتماع راتییاز تغ



 

51 

 

ت است از متوسط تعداد افراد در خانوار و از تقسیم تعداد جمعیت به متوسط بعد خانوار عباراستعدادهاست. 

 شود. خانوار حاصل می تعداد کل

 1345-90 یروستایداد و متوسط بعد خانوار استان زنجان به تفکیک مناطق شهری و : تع13-3جدول 

 

 شرح

 متوسط بعد خانوار تعداد خانوار

 روستایی شهری کل روستایی شهری کل

1345 97624 22823 74801 8/4 8/4 8/4 

1355 117363 35369 81994 0/5 8/4 1/5 

1365 150010 68287 81723 2/5 0/5 4/5 

1375 176820 95669 81151 1/5 8/4 4/5 

1385 236116 144815 91301 1/4 9/3 4/4 

1390 287082 181078 106004 5/3 5/3 6/3 

 287082خانوار به  97624ز تعداد خانوارهای استان ا 1345-90فواصل سالهای  دهد در مطالعات نشان می

 .برابرشده است 9/2است. طی این مدت تعداد خانوارهای استان بیش از  خانوار افزایش یافته

 1345-90 یروستایبه تفکیک مناطق شهری و  کشورداد و متوسط بعد خانوار : تع14-3جدول 

 

 شرح

 متوسط بعد خانوار تعداد خانوار

 روستایی شهری کل روستایی ریشه کل

1345 5167192 1962023 3204876 0/5 9/4 0/5 

1355 6711628 3265524 3444875 0/5 8/4 2/5 

1365 9673931 5528524 4145002 1/5 8/4 4/5 

1375 12398235 7948925 4444754 8/4 6/4 1/5 

1385 17501771 12405584 5074866 0/4 9/3 4/4 

1390 2115647 15427848 5744614 5/3 5/3 7/3 

وسی در ش محسکاه متوسط تعداد افراد خانوار طی این مدت با نوساناتی همراه بوده است. در دهه اخیر

هد متوسط بعد تایج نشان می دن .شود متوسط بعد خانوار اعم از نقاط شهری و روستایی استان مالحظه می

رسد و سپس با  نفر می 1/5با تعداد  1365 ر خود در سالبه باالترین مقدا 1345نفر در سال  5خانوار از 

 .رسیده است 1390نفر در سال  5/3کاهش به 
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 شاخص تعداد جمعیت -3-1-8

افته ی افزایش 1394نفر در سال  1062270به  1384نفر در سال  956970جمعیت استان زنجان از 

درصدی و طی  17/4 شدردارای ( 1384-89) همین اساس جمعیت استان طی برنامه چهارم توسعه است بر

نسبت شهر نشینی استان . است بوده درصدی 58/4دارای رشد ( 1390-94) سال های برنامه پنجم توسعه

 یافته است. ایشزفا 1394در سال  82/65به  1384ل ادرصد در س 42/59از 

 1384-1389دوره شاخص های کالن جمعیتی وضع موجود استان زنجان در : 15-3 لجدو

 

 

 عنوان شاخص

 

 

 واحد

 سال های برنامه چهارم توسعه
رشد ساالنه 

برنامه چهارم 

 1389 1388 1387 1386  1384 توسعه

 03/1 1004850 994302 984081 977182 03/1 956970 نفر تعداد جمعیت

نسبت 

 شهرنشینی
 07/1 67/62 01/62 35/61 70/60 07/1 42/59 درصد

 -00/2 31/23 08/23 29/24 78/24 -00/2 76/25 درصد نسبت جوانی

 44/1 31/6 22/6 14/6 05/6 44/1 87/5 درصد نسبت سالمندی

 22/1 46/29 11/29 76/28 41/28 22/1 71/27 سال میانگین سنی

 92/1 52/26 03/26 55/25 06/25 92/1 09/24 سال میانه سنی

 

ه است. داشت ایشزاف 1395ر سال سال د 46/29 به 1384سال در سال  71/27میانگین سنی استان از 

 .سال افزایش یافته است 52/26سال به  09/24در این مدت میانه سنی استان از 
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  1390-94دوره شاخص های کالن جمعیتی وضع موجود استان زنجان در : 16-3 لجدو

 

 واحد عنوان شاخص
رشد ساالنه برنامه  توسعه سال های برنامه پنجم

 توسعهپنجم 
 1390   1393 1394 

 13/1 1062270 1050091 13/1 13/1 1015734 نفر تعداد جمعیت

 96/0 82/65 21/65 96/0 96/0 34/63 درصد نسبت شهرنشینی

 -02/2 03/21 47/21 -02/2 -02/2 82/22 درصد نسبت جوانی

 45/1 78/6 68/6 45/1 45/1 40/6 درصد نسبت سالمندی

 27/1 44/31 04/31 27/1 27/1 89/29 سال میانگین سنی

 90/1 11/29 56/28 90/1 90/1 00/27 سال میانه سنی

 

نشان می دهد،  1394تا  1390نیز شاخص های کالن جمعیتی استان را طی سال های  16-3جدول 

همانگونه که مالحظه می گردد نسبت جوانی طی این سال ها منفی بوده و نشان می دهد در طی این سال 

 دگی رفته است.ها جمعیت رو به سالخور

 1384-89 در دوره شهرستان ابهرشاخص های کالن جمعیتی وضع موجود : 17-3 لجدو

 

 عنوان شاخص

 

 واحد
 سال های برنامه چهارم توسعه

رشد ساالنه 

برنامه چهارم 

 1389 1388 1387 1386 1385 1384 توسعه

 95/0 138825 137127 135489 133910 132390 130553 نفر تعداد جمعیت

 72/0 24/79 56/78 87/77 16/77 43/76 74/75 درصد نسبت شهرنشینی

 -94/0 37/22 64/22 91/22 18/23 45/23 72/23 درصد نسبت جوانی

 37/0 56/6 53/6 50/6 47/6 44/6 41/6 درصد نسبت سالمندی

 87/0 13/30 81/29 49/29 18/29 86/28 54/28 سال میانگین سنی

 59/1 47/27 95/26 43/26 91/25 39/25 87/24 سال میانه سنی
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ن بوده روند شاخص های جمعیتی همانند کل استا1389تا  1384 طی سال های در شهرستان ابهر نیز

 بطوریکه در این شهرستان نیز نسبت جوانی با رشد منفی مواجه بوده است.

  1390-94دوره در  شهرستان ابهرشاخص های کالن جمعیتی وضع موجود : 18-3 لجدو

 

 عنوان شاخص

 

 واحد

 توسعه پنجمرشد ساالنه برنامه  توسعه سال های برنامه پنجم

1390 1391 1392 1393 1394 

 34/1 148249 146237 144289 142405 140584 نفر تعداد جمعیت

 77/0 41/82 81/81 81/19 56/80 91/79 درصد نسبت شهرنشینی

 -17/1 08/21 33/21 58/21 84/21 10/22 درصد نسبت جوانی

 53/0 72/6 67/6 64/6 61/6 58/6 درصد نسبت سالمندی

 07/1 76/31 43/31 10/31 77/30 44/30 سال میانگین سنی

 48/2 88/30 29/69 29/12 55/28 00/28 سال میانه سنی

 

 

 

 

 

 1384-89دوره در  ایجرود شهرستان شاخص های کالن جمعیتی وضع موجود: 19-3 لجدو

 احدو عنوان شاخص
 سال های برنامه چهارم توسعه

رشد ساالنه 

برنامه چهارم 

 1389 1388 1387 1386 1385 1384 توسعه

 89/0 38072 37734 37400 37070 36744 37178 نفر تعداد جمعیت

نسبت 

 شهرنشینی
 -16/0 28/9 29/9 30/9 32/9 34/9 10/9 درصد

 -43/3 05/26 02/27 00/28 97/28 95/29 93/30 درصد نسبت جوانی

نسبت 

 سالمندی
 66/0 42/8 37/8 31/8 25/8 20/8 14/8 درصد

 28/1 63/29 26/29 9/28 53/28 16/28 79/23 سال میانگین سنی

 34/1 43/25 86/24 30/24 73/23 16/23 16/22 سال میانه سنی
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  1390-94دوره در  شهرستان ایجرودشاخص های کالن جمعیتی وضع موجود : 20-3 لجدو

 

 واحد عنوان شاخص
 توسعه سال های برنامه پنجم

رشد ساالنه 

برنامه پنجم 

 1394 1393 1392 1391 1390  توسعه

 91/0 39833 39471 39116 38764 38416 نفر تعداد جمعیت

 -03/1 26/9 26/9 26/9 26/9 27/9 درصد نسبت شهرنشینی

 -49/3 75/21 22/53 35/23 19/24 07/25 درصد نسبت جوانی

 67/0 71/8 65/8 59/8 54/8 48/8 درصد نسبت سالمندی

 28/1 56/31 16/31 77/30 38/30 00/30 سال میانگین سنی

 34/2 52/28 87/27 23/27 61/26 00/26 سال میانه سنی

 

 1384-89 در دوره خدابنده شهرستان شاخص های کالن جمعیتی وضع موجود: 21-3 لجدو

 

عنوان 

 شاخص

 

 واحد
 امه چهارم توسعهسال های برن

رشد ساالنه برنامه چهارم 

 توسعه

1384 1385 1386 1387 1388 1389 

تعداد 

 جمعیت
 55/0 168544 167572 166635 165733 164864 164512 نفر

نسبت 

 شهرنشینی
 27/2 13/35 52/34 91/33 31/33 11/32 06/32 درصد

نسبت 

 جوانی
 -90/2 48/26 31/27 14/28 97/28 79/29 63/30 درصد

نسبت 

 سالمندی
 97/0 83/5 77/5 72/5 66/5 61/5 56/5 درصد

میانگین 

 سنی
 26/1 66/27 32/27 98/26 65/26 31/26 97/25 سال

 44/2 44/24 87/23 31/23 75/22 19/22 63/21 سال میانه سنی
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  1390-94دوره در  شهرستان خدابندهشاخص های کالن جمعیتی وضع موجود : 22-3 لجدو

 

 نوان شاخصع

 

 واحد
 توسعه سال های برنامه پنجم

رشد ساالنه برنامه پنجم 

 توسعه

1390 1391 1392 1393 1394 

 58/0 173493 172493 171432 170470 169553 نفر تعداد جمعیت

 90/1 55/38 84/37 14/37 44/36 75/35 درصد نسبت شهرنشینی

 -94/2 76/22 45/23 16/24 89/24 65/25 درصد نسبت جوانی

 96/0 11/6 05/6 99/5 94/5 88/5 درصد نسبت سالمندی

 25/1 43/29 07/29 71/28 35/28 00/28 سال میانگین سنی

 41/2 50/27 85/26 22/26 60/25 00/25 سال میانه سنی

 

 1384-89دوره در خرمدره  شهرستان شاخص های کالن جمعیتی وضع موجود: 23-3 لجدو

 

 عنوان شاخص

 

 واحد
 های برنامه چهارم توسعه سال

 رشد ساالنه برنامه چهارم توسعه

1384 1385 1386 1387 1388 1389 

 50/1 64203 63256 62322 64404 60499 59527 نفر تعداد جمعیت

نسبت 

 شهرنشینی
 16/0 51/80 38/80 26/80 39/76 00/80 59/79 درصد

 -56/1 70/21 05/22 41/22 76/22 11/23 46/23 درصد نسبت جوانی

 36/0 68/5 66/5 65/5 62/5 60/5 57/5 درصد نسبت سالمندی

 05/1 70/29 39/29 09/29 78/28 48/28 18/28 سال میانگین سنی

 50/1 62/26 23/26 85/25 46/25 08/25 70/24 سال میانه سنی

 

  1390-94دوره در  شهرستان خرمدرهشاخص های کالن جمعیتی وضع موجود : 24-3 لجدو
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 نوان شاخصع

 

 واحد
 توسعه سال های برنامه پنجم

 

 رشد ساالنه برنامه پنجم توسعه

 1390 1391 1392 1393 1394 

 69170 68146 67137 66144 65166 نفر تعداد جمعیت
50/1 

 14/81 01/80 89/80 76/80 64/80 درصد نسبت شهرنشینی
15/0 

 04/20 36/20 68/20 01/21 35/21 درصد نسبت جوانی
57/1- 

 78/5 76/5 74/5 72/5 70/5 درصد نسبت سالمندی
35/0 

 27/31 95/30 63/30 31/30 00/30 سال میانگین سنی
04/1 

 64/28 22/28 81/27 40/27 00/27 سال میانه سنی
49/1 

 

 

 1384-89دوره در  زنجان شهرستان شاخص های کالن جمعیتی وضع موجود: 25-3 لجدو

 

عنوان 

 شاخص

 

 واحد
 برنامه چهارم توسعه سال های

 

رشد ساالنه برنامه چهارم 

 1389 1388 1387 1386 1385 1384 توسعه

تعداد 

 جمعیت
 08/1 479793 473257 466884 460671 454616 449028 نفر

نسبت 

 شهرنشینی
 53/0 52/79 02/79 51/78 99/77 46/77 94/76 درصد

نسبت 

 جوانی
 -26/1 08/22 44/22 80/22 16/23 53/23 88/23 درصد

نسبت 

 سالمندی
 70/1 19/6 06/6 94/5 81/5 69/5 57/5 درصد

میانگین 

 سنی
 06/1 93/29 54/29 16/29 77/28 39/28 01/28 سال

 89/1 39/27 77/26 16/26 55/25 94/24 33/24 سال میانه سنی
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 1390-94دوره در  شهرستان زنجانشاخص های کالن جمعیتی وضع موجود : 26-3 لجدو

 

 عنوان شاخص

 

 واحد

 توسعه سال های برنامه پنجم
 

 رشد ساالنه برنامه پنجم

 1394 1393 1392 1391 1390 توسعه

 44/1 515027 507629 500410 493366 486495 نفر تعداد جمعیت

 58/0 90/81 44/81 97/80 50/80 02/80 درصد نسبت شهرنشینی

 -58/1 38/20 71/20 04/21 38/21 72/21 درصد نسبت جوانی

 07/2 85/6 71/6 58/6 44/6 31/6 درصد نسبت سالمندی

 32/1 94/31 52/31 11/31 71/30 31/30 سال میانگین سنی

 34/2 72/30 01/30 33/29 66/28 00/28 سال میانه سنی

 

 

 1384-89دوره در سلطانیه  شهرستان شاخص های کالن جمعیتی وضع موجود: 27-3 لجدو

 

 عنوان شاخص

 

 دواح

 سال های برنامه چهارم توسعه
 

 رشد ساالنه برنامه چهارم توسعه

1384 1385 1386 1387 1388 1389 

 -20/0 28639 28690 28745 28804 28867 29138 نفر تعداد جمعیت

نسبت 

 شهرنشینی
 16/2 37/24 89/23 36/23 86/22 37/22 80/21 درصد

 -01/0 39/23 39/23 40/23 40/23 40/23 40/23 درصد نسبت جوانی

 39/0 50/6 48/6 45/6 43/6 40/6 37/6 درصد نسبت سالمندی

 13/1 12/30 79/29 46/29 13/25 80/28 47/28 سال میانگین سنی

 79/1 16/27 69/26 23/26 76/25 30/25 83/24 سال میانه سنی
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  1390-94دوره در  شهرستان سلطانیهشاخص های کالن جمعیتی وضع موجود : 28-3 لجدو

 

 واحد عنوان شاخص
 توسعه سال های برنامه پنجم

 

 رشد ساالنه برنامه پنجم توسعه

 1390 1391 1392 1393 1394 

 -13/0 28448 28478 28511 28550 28592 نفر تعداد جمعیت

 08/2 03/27 49/26 95/25 41/25 89/24 درصد نسبت شهرنشینی

 22/0 87/23 82/23 76/23 71/23 66/23 درصد نسبت جوانی

 71/5 55/10 98/9 44/9 93/8 45/8 درصد نسبت سالمندی

 26/1 32/25 85/31 45/31 06/31 67/30 سال میانگین سنی

 97/1 27/30 76/29 16/29 57/38 00/28 سال میانه سنی

 

 1384-89دوره در طارم  شهرستان شاخص های کالن جمعیتی وضع موجود: 29-3 لجدو

 

 عنوان شاخص

 

 واحد

 سال های برنامه چهارم توسعه
 

 رشد ساالنه برنامه چهارم توسعه

1384 1385 1386 1387 1388 1389 

 17/1 46051 45504 44975 44461 43964 43901 نفر تعداد جمعیت

نسبت 

 شهرنشینی
 16/3 63/17 09/17 57/16 06/16 57/15 28/15 درصد

 -18/3 00/24 62/24 51/25 26/40 31/27 20/28 درصد نسبت جوانی

 15/0 67/6 66/6 65/6 64/6 63/6 62/6 درصد نسبت سالمندی

 16/1 66/29 33/29 99/28 65/28 32/28 98/27 سال میانگین سنی

 13/2 46/26 46/26 39/25 85/24 32/24 78/23 سال میانه سنی
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  1390-94دوره در  شهرستان طارمشاخص های کالن جمعیتی : 30-3 لجدو

 

 خصعنوان شا

 

 واحد

 توسعه سال های برنامه پنجم
 

 توسعه رشد ساالنه برنامه پنجم

1390 1391 1392 1393 1394 

 29/1 49075 48428 47804 47200 46616 نفر تعداد جمعیت

 13/3 58/20 96/19 35/19 76/18 19/18 درصد نسبت شهرنشینی

 -51/3 80/19 52/20 26/21 04/22 84/22 درصد نسبت جوانی

 15/0 72/6 71/6 70/6 69/6 68/6 درصد سبت سالمندین

 16/1 42/31 06/31 70/30 35/30 00/30 سال میانگین سنی

 12/2 36/29 75/28 15/28 57/27 00/27 سال میانه سنی

 

 

 1384-89دوره در ماهنشان  شهرستانشاخص های کالن جمعیتی : 31-3 لجدو

 

 

 عنوان شاخص

 

 

 واحد

 توسعه سال های برنامه چهارم
 

 رشد ساالنه برنامه چهارم 

 1389 1388 1387 1386 1385 1384 توسعه

 -15/1 40722 41162 41631 42129 42657 43133 نفر تعداد جمعیت

نسبت 

 شهرنشینی
 54/4 33/22 37/21 44/20 56/19 70/18 82/17 درصد

 -29/5 31/24 79/25 26/27 74/28 21/30 68/31 درصد نسبت جوانی

 50/1 58/6 49/6 39/6 30/6 20/6 10/6 درصد ت سالمندینسب

 70/1 55/28 08/28 62/27 15/27 69/26 22/26 سال میانگین سنی

 19/4 01/26 03/25 04/24 06/23 07/22 08/21 سال میانه سنی
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  1390-94دوره در  شهرستان ماهنشانشاخص های کالن جمعیتی : 32-3 لجدو

 واحد عنوان شاخص
 توسعه برنامه پنجمسال های 

 

رشد ساالنه برنامه پنجم 

 1394 1393 1392 1391 1390 توسعه

 -84/0 38975 39263 39582 39932 40312 نفر تعداد جمعیت

 36/4 66/27 52/26 42/25 35/24 32/23 درصد نسبت شهرنشینی

 -81/2 39/23 07/24 76/24 48/25 21/26 درصد نسبت جوانی

 58/0 53/6 49/6 54/6 42/6 38/6 درصد نسبت سالمندی

 47/1 45/30 01/30 57/29 14/29 72/28 سال میانگین سنی

 52/2 62/27 94/26 28/26 63/25 00/25 سال میانه سنی

 

 مقایسه جایگاه شهرستانها و استان -3-1-9

 : شاخصهای مقایسه ای کالن جمعیتی جایگاه شهرستانها در استان33-3 جدول

 واحد شاخص
سال 

 ایهپ
 ماهنشان طارم سلطانیه زنجان خرمدره خدابنده ایجرود ابهر استان

تعداد 

 جمعیت
 40312 46616 28592 486495 65166 169553 38416 140584 1015734 1390 نفر

 نسبت

 شهرنشینی
 32/23 19/18 89/24 02/80 64/80 75/35 27/9 91/74 34/63 1390 درصد

نسبت 

 جوانی
 21/26 84/22 16/23 72/21 35/21 65/25 07/25 10/22 82/22 1390 درصد

نسبت 

 سالمندی
 38/6 68/6 45/8 31/6 70/5 88/5 48/8 58/6 40/6 1390 درصد

میانگین 

 سنی
 72/38 00/30 67/30 31/30 0/30 00/28 00/30 44/30 89/29 1390 سال

 00/25 00/27 00/28 00/28 00/27 00/25 00/26 00/28 00/27 1390 سال میانه سنی
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و  تیجمع یشترینب ینفر دارا 486495، شهرستان زنجان با 1390نفوس و مسکن سال  یدر سرشمار

بیشترین  .استان بوده است یشهرستان ها یندر ب یتجمع ینکمتر ینفر دارا 38416با  یجرودشهرستان ا

جرود با ای ندرصد و کمترین مربوط به شهرستا 64/80نسبت شهر نشینی مربوط به شهرستان خرمدره با 

دترین درصد و سالمن 21/26درصد بوده است. جوان ترین شهرستان استان شهرستان ماهنشان با  27/9

 .درصد بوده است 48/8شهرستان ایجرود با  ،شهرستان استان
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 شاخص های توصیفی بخش سالمت -3-2

اه کامل ست از رفاکس پنهان نیست. سالمتی عبارت  مت بر هیچامروزه اهمیت توسعه بهداشت عمومی برای برقراری عدالت اجتماعی در حوزه سال

ت یازمند شناخنبی به آن ای است که دستیا روحی، اجتماعی و معنوی و نه فقط نداشـتن بیمـاری و معلولیت. مفهوم سالمت دارای ابعاد گسترده جسمی،

  .ی تشکیل دهنده آن استهرچه بهتر این ابعاد و تالش گروهی و بین بخشی در راستای رسیدن به اجزا

 وضعیت استان در بخش بهداشت و سالمت 34-3جدول 

 واحد عنوان شاخص

 سال های برنامه چهارم

 
 سال های برنامه پنجم

 

84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 

دسترسی خانوارهای روستایی به آب 

 آشامیدنی
 99.98 99.98 99.98 99.98 99.01 98.3 98.05 96.89 95.38 94.77 94.4 درصد

  

 0 در صدهزار تولد MMRدرصد مرگ و میر مادران باردار 
5.85 

 
11.33 22.60 16.55 16.72 5.6 20.49 14.55 4.9 18.72 9.4 4.7 

 باروری کلی
TFR 

در هزار نفر زنان در سن 

 باروری
1.83 1.80 1.78 1.8 1.6 1.90 1.97 2.06 2.15 2.23 2.31 2.27 2.34 

رگ و میر ناشی از بیماری های میزان م

ها، دیابت  عروقی، سرطان-غیرواگیر )قلبی

 سال 70تا  30فراد و مزمن تنفسی( در 

 203.8 219.2 212.4 212.5 - - - - - - - در صد هزار نفر جمعیت

  

و میر ناشی از حوادث ترافیکی و غیر  مرگ

 ترافیکی
   35.7 41.8 60 50.5 - - - - - - - در صد هزار نفر جمعیت

   101 96 96 96 96 96 96 94 94 92 88 تعداد تعداد مراکز بهداشتی ودرمانی

   76 53 51 51 51 51 51 50 47 47 46 تعداد تعدادکل پایگاه های بهداشتی

   95 94 89 89 89 89 89 88 88 87 86 درصد دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی

   448 447 416 416 416 416 416 416 416 408 409 تعداد خانه های بهداشت
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 واحد عنوان شاخص

 سال های برنامه چهارم

 
 سال های برنامه پنجم

 

84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 

دسترسی خانوارهای روستا به توالت 

 بهداشتی
   77.88 75.43 72.74 69.97 69.97 64.12 60.21 57.65 55.68 52.21 49.6 درصد

   12.5 13.13 11.66 12.32 15.49 14.50 19.24 15.42 21.86 24.91 20.96 درهزار تولدزنده IMRمیزان مرگ کودکان زیر یکسال 

   15.29 15.57 14.47 15 18.21 18.87 21.75 17.42 25.23 28.2 24.3 درهزار تولدزنده سال 5کان زیر میزان مرگ و میر کود

 امید به زندگی در بدو تولد

 * شاخص کشوری
   74 74 74 73.2 73 72.7 - - - - 71.3 درصد

   100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 درصد پوشش واکسیناسیون زیر یکسال

   1.435 1.381 1.356 1.282 1.293 1.240 1.239 1.207 1.163 1.118 1.103 یک در هزار تخت بیمارستانی به جمعیت

   0.730 0.715 0.692 0.661 0.634 0.610 0.577 0.546 0.523 0.481 0.448 یک در هزار پزشک به جمعیت

ن ضریب سالمت خون های اهدایی و تامی

 خون کافی
   46.47 45.06 45.92 46.4 44.5 20.9 19.3 18.1 17.3 16.1 14.2 یک در هزار

حوادث  کاهش مرگ و میر و معلولیت در

 جاده ای و حوادث غیرمترقبه
   100 103 104 107 100 115 114 110 97 - - نفر در صدکیلومتر

 

درصـد مـی باشـد کـه پیش بینی انتهـای برنامـه جـامع  99.98وضـعیت فعلـی  در زمینه جمعیت برخوردار از آب آشامیدنی سالم روسـتایی،

 100درصد است، همچنین در زمینه حـوادث جـاده ای، میـزان مرگ و میر و معلولیت در حوادث جاده ای و حوادث غیرمترقبـه در اسـتان  100

در حـال حاضـر باور عمومی بـر  درصد کاهش یابد. 10رنامـه، هرسال سال اجرای ب 5نفر به ازای هر صد کیلومتر می باشد که می بایست در طول 

ها در یـک کشـور و بلکه همه کشورهای جهان را در برمی گیرد و متعلق به  ها و سازمان این است که مقوله سالمت امری است که تمامی دستگاه

هـای تأثیرگــذار در بخــش مربوطــه  ن با عنایت به شاخصیک سازمان خـاص و حتـی یـک کشـور خـاص نیست. در حوزه سالمت، استان زنجا
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استان برتر کشور قرار گیرد و در این راستا بـر شـاخص هـای  5( در جایگاه یکی از 1395-1399عـزم آن نموده است که در برنامه ششم توسعه )

)مرگ ومیر مادران باردار به ازای   MMRزنده( و  کان زیر یک سال به ازای هر هزار تولد)مرگ و میر کود  IMR مهم سالمت ازجمله شاخص های 

باشد که پیش بینی سال آخـر برنامـه  در هزار تولد زنده می12.5وضعیت کنونی استان   IMRهر صد هزار تولـد زنـده( تاکید دارد. از نظر شاخص

  .شدبا در صدهزار تولد زنده می 7/4وضعیت فعلی   MMRباشد. در شاخص  در هزار تولد زنده می 10
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 1384-94ملکرد بخش بهداشت شهرستان زنجان در دوره : ع35-3جدول 

 واحد عنوان شاخص
  سال های برنامه پنجم سال های برنامه چهارم

84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 

دسترسی خانوارهای روستایی به آب 

 آشامیدنی

 

 درصد
88.4 85.93 85.08 93.03 93.27 93.8 95.7 100 100 100 100 

  

درصد مرگ و میر مادران باردار 
MMR 

 10.2 21.81 10.2 0 21.16 11.23 12.67 12.41 13.2 51.8 53.3 0 0 در صدهزار تولد

 باروری کلی
TFR 

در هزار نفر زنان در 

 سن باروری
- - 

- 
- - 1.93 2.01 2.13 2.15 2.26 2.36 1.79 2.11 

شی از بیماری های میزان مرگ و میر نا

ها، دیابت  عروقی، سرطان-)قلبیغیرواگیر 

 سال 70تا  30فراد در و مزمن تنفسی( 

در صد هزار نفر 

 جمعیت
- - - - - - - - - 205.9 191.8 

  

و میر ناشی از حوادث ترافیکی و  مرگ

 غیر ترافیکی

در صد هزار نفر 

 جمعیت
- - - - - - - - - 52.9 33.3 

  

   35 32 32 32 32 32 32 31 31 29 30 تعداد داشتی ودرمانیتعداد مراکز به

   39 24 21 21 21 21 21 21 20 20 20 تعداد تعدادکل پایگاه های بهداشتی

   95 92 88 88 88 88 88 87 87 85 85 درصد دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی

   110 109 103 103 103 103 103 103 103 101 101 تعداد خانه های بهداشت

دسترسی خانوارهای روستا به توالت 

 بهداشتی
 55.49 53.63 53.49 55.75 40.98 40.98 40 39 37.32 33.42 32.2 درصد

  

 58/12 58/10 10.77 12.35 15.16 12.81 18.65 16.42 21.90 - - - - درهزار تولدزنده IMRمیزان مرگ کودکان زیر یکسال 

 58/12 76/12 12.92 15.16 17.41 16.02 23 20.95 25.11 - - - - درهزار تولدزنده سال 5کان زیر دمیزان مرگ و میر کو

   100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 درصد پوشش واکسیناسیون زیر یکسال

   2.20 2.08 2.03 1.91 1.93 1.85 1.84 1.81 1.71 1.66 1.71 یک در هزار تخت بیمارستانی به جمعیت

   0.94 0.90 0.83 0.81 0.76 0.72 0.69 0.63 0.59 0.52 0.50 یک در هزار شک به جمعیتپز

کاهش مرگ و میر و معلولیت در 

 دث غیرمترقبهحوادث جاده ای و حوا
 6.7 8.02 7.18 6.8 6.68 10.89 13.57 - - - - نفر در صدکیلومتر
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ای، میـزان مرگ و  درصد است، همچنین در زمینه حـوادث جـاده 100وضـعیت فعلـی  آب آشامیدنی سالم روسـتایی از در زمینه جمعیت برخوردار

سال اجرای برنامـه،  5ول طبایست در  باشد که می نفر به ازای هر صد کیلومتر می 100میر و معلولیت در حوادث جاده ای و حوادث غیرمترقبه در استان 

  .درصد کاهش یابد 10هرسال 
 1384– 1394داف کمی بخش بهداشت شهرستان ابهر در دوره اهعملکرد : 36-3جدول 

  سال های برنامه پنجم سال های برنامه چهارم واحد عنوان شاخص

84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 

دسترسی خانوارهای روستایی به آب 

 آشامیدنی

 

 درصد
100 100 99.82 100 100 100 100 100 100 100 100 

  

 0 0 0 35.18 0 63.52 0 0 64.54 0 0 0 0 در صدهزار تولد MMRو میر مادران باردار درصد مرگ 

 TFR باروری کلی
در هزار نفر زنان در 

 سن باروری
- - 

- 
- - 1.88 1.70 1.85 2.02 2.01 2.01 1.85 2.01 

میزان مرگ و میر ناشی از بیماری های 

ها، دیابت و  عروقی، سرطان-)قلبیغیرواگیر 

 سال 70تا  30فراد در فسی( مزمن تن

در صد هزار نفر 

 جمعیت
- - - - - - - - - 236 188.4 

  

و میر ناشی از حوادث ترافیکی و  مرگ

 غیر ترافیکی

در صد هزار نفر 

 جمعیت
- - - - - - - - - 69.8 50 

  

   13 12 17 17 17 17 17 17 17 17 16 تعداد تعداد مراکز بهداشتی ودرمانی

   14 11 14 14 14 14 14 13 12 12 12 تعداد اه های بهداشتیتعدادکل پایگ

   97 95 93 93 93 93 93 93 93 93 89 درصد دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی

   40 40 66 66 66 66 66 66 66 66 64 تعداد خانه های بهداشت

دسترسی خانوارهای روستا به توالت 

 بهداشتی
 83.97 71.53 71.33 62.17 62.17 58.69 58.69 58 56.55 57.08 56.03 درصد

  

 36/8 88/11 18.87 15.63 8.24 12 11.14 4.08 23.62 - - - - درهزار تولدزنده IMRمیزان مرگ کودکان زیر یکسال 

 12/9 82/12 23.06 19.53 9.27 12 13.36 7.14 23.62 - - - - درهزار تولدزنده سال 5کان زیر دمیزان مرگ و میر کو

   100 100 100 100 100 99 100 100 100 100 100 درصد شش واکسیناسیون زیر یکسالپو

   1.052 1.059 1.071 1.053 1.064 1.038 1.045 0.985 1.004 0.986 0.988 یک در هزار تخت بیمارستانی به جمعیت

   0.699 0.693 0.683 0.679 0.662 0.652 0.626 0.569 0.554 0.521 0.494 یک در هزار پزشک به جمعیت

حوادث  کاهش مرگ و میر و معلولیت در

 جاده ای و حوادث غیرمترقبه
 9.64 12.61 12.36 16.31 22.75 18.77 14.11 - - - - نفر در صدکیلومتر
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 1384-94دوره عملکرد اهداف کمی بخش بهداشت شهرستان خدابنده در : 37-3جدول 

  ال های برنامه پنجمس سال های برنامه چهارم واحد عنوان شاخص

84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 

دسترسی خانوارهای روستایی به آب 

 آشامیدنی
 100 100 100 100 100 100 100 97.99 100 100 9708 درصد

  

درصد مرگ و میر مادران باردار 
MMR 

 0 0 49.19 0 25.85 25.73 0 56.62 0 0 0 0 0 در صدهزار تولد

 TFR کلیباروری 
در هزار نفر زنان 

 در سن باروری
- - 

- 
- - 1.95 2.04 2.17 2.21 2.30 2.52 2.52 2.56 

میزان مرگ و میر ناشی از بیماری 

 سرطان روقی،ع-قلبی) ریرواگیغهای 

 30فراد در  ها، دیابت و مزمن تنفسی(

 سال 70تا 

در صد هزار نفر 

 جمعیت
- - - - - - - - - 216.9 221.8 

  

میر ناشی از حوادث ترافیکی  و مرگ

 و غیر ترافیکی

در صد هزار نفر 

 جمعیت
- - - - - - - - - 60.6 27.5 

  

   20 19 19 19 19 19 19 19 19 19 16 تعداد تعداد مراکز بهداشتی ودرمانی

   9 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 تعداد تعدادکل پایگاه های بهداشتی

دسترسی به خدمات بهداشتی و 

 درمانی

 صددر

 
86 87 89 89 89 89 89 89 89 95 96 

  

   129 129 119 119 119 119 119 119 119 116 118 تعداد خانه های بهداشت

دسترسی خانوارهای روستا به توالت 

 بهداشتی
 88.56 86.2 82.19 78.78 78 68.78 68 64 63.12 57.25 56.07 درصد

  

میزان مرگ کودکان زیر یکسال 
IMR 

 72/11 87/12 13.35 12.27 11.32 13.39 14.31 13.61 16.80 - - - - ندهدرهزار تولدز

 5کان زیر دمیزان مرگ و میر کو

 سال
 17.28 15.96 13.75 16.36 17.18 19.13 19.38 - - - - درهزار تولدزنده

06/15 28/13 

   100 100 100 100 100 100 97 100 98 100 100 درصد پوشش واکسیناسیون زیر یکسال

   0.564 0.568 0.560 0.563 0.566 0.576 0.571 0.574 0.578 0.582 0.554 یک در هزار تخت بیمارستانی به جمعیت

   0.426 0.429 0.426 0.422 0.419 0.413 0410 0.407 0.398 0.382 0.335 یک در هزار پزشک به جمعیت

ر حوادث معلولیت د و کاهش مرگ

 جاده ای وحوادث غیرمترقبه

 نفر در

 صدکیلومتر
- - - - 6.12 5.86 6.79 5.74 4.7 5.1 4.16 
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 1384-94دوره در  خرمدرهعملکرد اهداف کمی بخش بهداشت شهرستان : 38-3جدول 

  سال های برنامه پنجم سال های برنامه چهارم واحد عنوان شاخص

84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 

دسترسی خانوارهای روستایی به 

 آشامیدنی آب
 100 100 100 99.93 100 100 100 100 100 100 100 درصد

  

درصد مرگ و میر مادران باردار 
MMR 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 در صدهزار تولد

 باروری کلی
TFR 

در هزار نفر زنان در 

 سن باروری
- - 

- 
- - 1.72 1.92 1.63 1.92 2.32 2.4 1.57 2.14 

ز بیماری میزان مرگ و میر ناشی ا

ها،  سرطان قی،عرو-قلبی) ریرواگیغهای 

 سال 70تا  30فراد در ( دیابت و مزمن تنفسی

در صد هزار نفر 

 جمعیت
- - - - - - - - - 202.4 184.8 

  

و میر ناشی از حوادث  مرگ

 ترافیکی و غیر ترافیکی

در صد هزار نفر 

 جمعیت
- - - - - - - - - 102.6 27 

  

   5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 تعداد ودرمانی تعداد مراکز بهداشتی

   7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 تعداد تعدادکل پایگاه های بهداشتی

دسترسی به خدمات بهداشتی و 

 درمانی

 درصد

 
82 82 82 82 88 88 94 94 94 94 94 

  

   10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 تعداد خانه های بهداشت

 دسترسی خانوارهای روستا به توالت

 بهداشتی
 93.50 92.96 94.39 86.29 86 87.1 87 84 83.36 84.12 80.52 درصد

  

میزان مرگ کودکان زیر یکسال 
IMR 

 72/11 87/12 13.35 7.19 4.13 9.57 12.55 23.70 28.41 - - - - درهزار تولدزنده

 5کان زیر میزان مرگ و میر کود

 سال
 17.28 7.19 8.26 19.14 12.55 28.44 28.41 - - - - درهزار تولدزنده

06/15 28/13 

   100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 درصد پوشش واکسیناسیون زیر یکسال

   1.253 0.954 0.938 0.952 0.967 0.981 1.037 0.978 0.936 0.661 0.728 یک در هزار تخت بیمارستانی به جمعیت

   0.496 0.470 0.477 0.469 0.460 0.483 0.470 0.473 0.476 0.436 0.510 یک در هزار پزشک به جمعیت

ر حوادث معلولیت د و کاهش مرگ

 جاده ای وحوادث غیرمترقبه
 8.67 12.8 14.2 17.2 10.9 8.67 12.24 - - - - نفر در صدکیلومتر
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 1384-94دوره در  ماهنشانعملکرد اهداف کمی بخش بهداشت شهرستان : 39-3جدول 

 حدوا عنوان شاخص
 سال های برنامه چهارم

 
 سال های برنامه پنجم

 

 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 

   100 100 100 100 100 100 100 100 99.1 95.6 93.39 درصد دسترسی خانوارهای روستایی به آب آشامیدنی

 MMRدرصد مرگ و میر مادران باردار 
در صدهزار 

 تولد
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 TFR باروری کلی

در هزار نفر 

زنان در سن 

 باروری
- - 

- 
- - 1.99 2.08 2.25 2.5 2.48 2.63 2.60 2.73 

 ریرواگیغمیزان مرگ و میر ناشی از بیماری های 

، دیابت و مزمن ها سرطان عروقی،-قلبی)

 سال 70تا  30فراد تنفسی( در 

در صد هزار 

 نفر جمعیت
- - - - - - - - - 258.3 234.1 

  

و میر ناشی از حوادث ترافیکی و غیر  مرگ

 ترافیکی
در صد هزار نفر 

 جمعیت
- - - - - - - - - 44.8 50.1 

  

   9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 تعداد درمانی تعداد مراکز بهداشتی و

   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 تعداد تعدادکل پایگاه های بهداشتی

 دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی
 صددر

 
92 92 92 92 92 92 92 92 92 99 99 

  

   52 52 48 48 48 48 48 48 48 48 48 تعداد خانه های بهداشت

   67.5 65.84 64.2 60.25 60 53.9 53 57 53.8 50.11 42.07 درصد دسترسی خانوارهای روستا به توالت بهداشتی

 IMRمیزان مرگ کودکان زیر یکسال 
درهزار 

 تولدزنده
- - - - 23.08 16.34 15.63 12.05 15.65 9.08 21.15 

18/10 28/2 

 سال 5کان زیر دمیزان مرگ و میر کو
درهزار 

 تولدزنده
- - - - 26.15 21.24 18.75 18.07 19.91 10.59 27.19 

44/12 44/10 

   100 100 100 100 100 100 97 98 99 100 100 درصد پوشش واکسیناسیون زیر یکسال

   0.455 0.357 0.354 0.351 0.347 0.319 0.322 0.324 0.326 0.328 0.270 یک در هزار جمعیت تخت بیمارستانی به

   0.582 0.586 0.556 0.551 0.521 0.479 0.459 0.463 0.466 0.469 0.367 یک در هزار پزشک به جمعیت

ر حوادث جاده ای وحوادث معلولیت د و کاهش مرگ

 غیرمترقبه
نفر در 

 صدکیلومتر
- - - - 1.92 2.22 2.46 0.98 1.9 0.78 0.74 
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 1384-94دوره در  طارمعملکرد اهداف کمی بخش بهداشت شهرستان : 40-3جدول 

  سال های برنامه پنجم سال های برنامه چهارم واحد عنوان شاخص

 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 
دسترسی خانوارهای روستایی به آب 

 آشامیدنی
 100 100 100 99.85 100 100 98.5 100 99.68 99.51 99.71 درصد

  

 MMRدرصد مرگ و میر مادران باردار 
در صدهزار 

 تولد
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109.05 0 0 

 TFR باروری کلی

در هزار نفر 

زنان در سن 

 باروری
- - 

- 
- - 1.57 1.79 1.89 1.83 1.90 2.12 2.01 2.33 

ماری های میزان مرگ و میر ناشی از بی

ها، دیابت و  رطانس عروقی،-قلبی) ریرواگیغ

 سال 70تا  30فراد امزمن تنفسی( در 

در صد 

هزار نفر 

 جمعیت

- - - - - - - - - 207.6 246.1 

  

و میر ناشی از حوادث ترافیکی و غیر  مرگ

 ترافیکی
در صد هزار 

 نفر جمعیت
- - - - - - - - - 68.3 42.4 

  

   6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 تعداد درمانی تعداد مراکز بهداشتی و

   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 تعداد تعدادکل پایگاه های بهداشتی

 دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی
 درصد

 
78 80 80 80 80 80 78 78 78 92 92 

  

   40 40 33 33 33 34 34 34 34 34 34 تعداد خانه های بهداشت

   90.38 87.66 91.68 87.09 87 78.05 78 78 74.37 76.5 72.73 درصد توالت بهداشتیدسترسی خانوارهای روستا به 

 IMRمیزان مرگ کودکان زیر یکسال 
درهزار 

 تولدزنده
- - - - 10.19 7.55 12.86 9.46 4.84 19.35 10.42 

52/3 22/4 

 سال 5میزان مرگ و میر کوذکان زیر 
درهزار 

 تولدزنده
- - - - 11.88 11.32 14.47 9.46 9.68 19.35 13.39 

56/10 39/7 

   99 100 100 100 100 95 100 100 100 100 100 درصد پوشش واکسیناسیون زیر یکسال

   0.410 0.413 0.418 0.424 0.429 0.443 0.446 0.359 0.361 0.364 0.346 یک در هزار تخت بیمارستانی به جمعیت

   0.513 0.516 0.502 0.508 0.493 0.509 0.490 0.494 0.474 0.478 0.433 یک در هزار پزشک به جمعیت

ر حوادث جاده ای معلولیت د و کاهش مرگ

 وحوادث غیرمترقبه

نفر در 

 صدکیلومتر
- - - - 2.44 2.38 2.58 1.57 2.07 1.09 1.55 
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 1384-94دوره در  ایجرودعملکرد اهداف کمی بخش بهداشت شهرستان : 41-3جدول 

 واحد عنوان شاخص
 سال های برنامه چهارم

 
 سال های برنامه پنجم

 

84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 

دسترسی خانوارهای 

روستایی به آب 

 آشامیدنی

 99.77 99.77 99.77 100 98 97.73 98.32 91.64 90 84.48 83.36 درصد

  

درصد مرگ و میر مادران 

 MMRباردار 

در صدهزار 

 تولد
0 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 باروری کلی
TFR 

در هزار نفر 

زنان در سن 

 باروری

- - 
- 

- - 2.02 2.16 1.95 2.27 2.16 2.53 2.40 2.49 

میزان مرگ ناشی از 

 ریرواگیغبیماری های 

 سرطان عروقی،-قلبی)

، دیابت و مزمن ها

 70تا 30( افراد تنفسی

 سال

در صد هزار 

 نفر جمعیت
- - - - - - - - - 308.9 248.2  

 

و میر ناشی از  مرگ

حوادث ترافیکی و غیر 

 ترافیکی

در صد هزار 

 نفر جمعیت
- - - - - - - - - 45.8 27.1 

  

تعداد مراکز بهداشتی 

 ودرمانی
 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 تعداد

  

تعدادکل پایگاه های 

 بهداشتی
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 تعداد

  

دسترسی به خدمات 

 بهداشتی و درمانی

 رصدد

 
85 83 89 89 89 89 89 89 89 91 91 

  

   38 37 37 37 37 37 37 37 37 34 35 تعداد خانه های بهداشت

دسترسی خانوارهای 

 روستا به توالت بهداشتی
 82.89 81.65 79.49 76.5 76 61.39 61 58 49.10 42.25 35.72 درصد
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 واحد عنوان شاخص
 سال های برنامه چهارم

 
 سال های برنامه پنجم

 

84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 

میزان مرگ کودکان زیر 

 IMRیکسال 

درهزار 

 تولدزنده
- - - - 16.30 29.23 20.2 11.06 13.35 11.33 15.85 

63/9 22/23 

میزان مرگ و میر 

 سال 5کان زیر دکو

درهزار 

 تولدزنده
- - - - 20.74 30.77 20.2 15.8 17.8 11.33 15.85 

63/9 42/31 

پوشش واکسیناسیون زیر 

 سال یک
 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 درصد

  

ی به تخت بیمارستان

 جمعیت
 0.252 0.329 0.322 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 یک در هزار

  

   0.453 0.456 0.435 0.413 0.416 0.379 0.400 0.376 0.378 0.354 0.295 یک در هزار پزشک به جمعیت

معلولیت  و کاهش مرگ

در حوادث جاده ای 

 وحوادث غیرمترقبه

نفر در 

 صدکیلومتر
- - - - 1.52 3.72 0 2.49 3.10 2.71 0.97 
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 1384-94دوره در  سلطانیهعملکرد اهداف کمی بخش بهداشت شهرستان : 42-3جدول 

 واحد عنوان شاخص
 سال های برنامه چهارم

 
 سال های برنامه پنجم

 

 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 
دسترسی خانوارهای روستایی به آب 

 آشامیدنی
 100 100 - - - - - - - - - درصد

  

 MMRدرصد مرگ و میر مادران باردار 
در صدهزار 

 تولد
- - - - - - - - - 0 0 0 0 

 TFR باروری کلی

در هزار نفر 

زنان در سن 

 باروری
- - - - - - - - - 2.35 2.61 2.27 2.38 

 ریرواگیغمیزان مرگ ناشی از بیماری های 

( تنفسی مزمن دیابت و ،سرطانها عروقی،-قلبی)

 سال 70تا 30افراد 

در صد 

هزار نفر 

 جمعیت

- - - - - - - - - 192.2 264.3 

  

و میر ناشی از حوادث ترافیکی و غیر  مرگ

 ترافیکی
در صد هزار 

 نفر جمعیت
- - - - - - - - - 45.8 51 

  

   5 5 - - - - - - - - - تعداد درمانی تعداد مراکز بهداشتی و

   1 1 - - - - - - - - - تعداد های بهداشتیتعدادکل پایگاه 

 دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی
 درصد

 
- - - - - - - - - 98 98 

  

   29 29 - - - - - - - - - تعداد خانه های بهداشت

دسترسی خانوارهای روستا به توالت 

 بهداشتی
 86.89 79.64 - - - - - - - - - درصد

  

 IMRسال  یک میزان مرگ کودکان زیر
درهزار 

 تولدزنده
- - - - - - - - - 21.23 6.09 

52/3 53/3 

 سال 5کان زیر میزان مرگ و میر کود
درهزار 

 تولدزنده
- - - - - - - - - 23.35 6.09 

04/7 53/3 

   100 100 - - - - - - - - - درصد سال پوشش واکسیناسیون زیر یک

ر حوادث جاده ای معلولیت د و کاهش مرگ

 حوادث غیرمترقبهو
نفر در 

 صدکیلومتر
- - - - 2.77 0.68 0.65 0.97 0.63 1.55 2.94 
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بررسی  تعیین گردید. ساعته توسط تیم راهبری برنامه جامع سالمت استان طبق جدول ذیل 3جلسه  12در ادامه شاخص های مهم و تأثیرگذار در طی 

ا با استفاده از روش دلفی بود و در ادامه جهت تلخیص شاخص ه 1400رخ کشوری و سند چشم انداز ساله و نیم  5و تعیین این شاخص ها با توجه به روند 

 سه مرحله ای شاخص های اولویت دار مشخص گردید.

 مرتبط با سالمت استانشاخص های کالن : 43-3جدول 

هدف سال  روند 1396 1395 1394 1393 1392 1391 1390 واحد شاخص ها حوزه

1400 

 آخرین عدد

 کشوری

 74/2    9/2 - - - - - نمره *سرمایه اجتماعی کالن

 69/3      نمره **شاد کامی

(84/0) 

   43/3 

(93/0) 

 7/77  صعودی  74 73 71 71 71 71 )آقایان( سال امید به زندگی

   صعودی  78 77 74 74 74 74 سال )خانم ها(

 درآمد سرانه

 هر خانوار سالیانه

هزار شهری 

 ریال

   صعودی  233962 213647 188830 151299 133307 101793

روستایی هزار 

 ریال

   صعودی  190427 169903 141620 123969 100458 79313

ضریب 

 جینی)شهری(

 39/0  صعودی  - 28/0 27/0 27/0 29/0 28/0 

 24/1  صعودی  91/0 86/0 81/0 76/0 7/0 31/1 درصد رشد جمعیت
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 ها آسیب و حوادث بیماری، شاخص های مرگ،: 44-3جدول 

 روند 1396 1395 1394 1393 1392 1391 1390 واحد شاخص ها حوزه
هدف سال 

1400 

آخرین 

عدد 

 کشوری

ص
اخ

ش
 

ی
ها

 
گ،

مر
 

ی،
ار

یم
ب

 
ث

اد
حو

 و 
ب

سی
آ

 
 ها

 مرگ خام
 نفر هزار یکصد در

 جمعیت
- - 408 427 422 431 

 
 410 78/415 

 میزان مرگ مادران
هزار تولد  100در 

 زنده
6/5 49/20 55/14 8/4 72/18 4/9 7/4   20 

 77/7 992/9 هزند تولد هزار در مرگ نوزاد
**** 

42/7 28/7 99/6 23/7 49/7  99/6 5/9 

    29/4 57/4 28/4 4/4 65/4 6/4 8/5 زنده تولد هزار در ماه 59-1مرگ کودکان 

 32/12 49/15 هزند تولد هزار در سال یک زیر کودک مرگ
**** 

99/9 69/9 992/9 5/10 5/10  9 13 

 1/15 11  98/11 85/11 54/11 68/11 93/11 15 21/18 هزند تولد هزار  در سال 5مرگ کودک زیر 

 - 01/5 نزولی  14/22 89/22 95/22 79/23 - - ها مرگ کل از درصد سال 5-59 سنی گروه مرگ

 و قلبی سکته از ناشی مرگ

 عروقی
 40/42 23/44 57/51 52/55 - - ل مرگ هادرصد از ک

 
 20/51 40 نزولی

 - 14 صعودی  03/14 80/13 65/13 57/11 - - ها مرگ کل از درصد مرگ ناشی از سرطان

 های بیماری از ناشی مرگ

 تنفسی
 14/8 36/8 70/7 43/8 - - ها مرگ کل از درصد

 
 8 - 

 64/4 9/3   1/4 62/4 26/5 14/4 - - ادرصد از کل مرگ ه رانندگی تصادفات از ناشی مرگ

سوختگی، )سوانح  از ناشی مرگ

 ...(و سقوط
 94/7 85/3 54/4 81/4 - - ها مرگ کل از درصد

 
  03/3 

 B تیهپات بیماریابی
 نفر هزار صد در

 جمعیت
7/8 15 12 24 8/21 6/22 

 
 25 - 

 - 6   6/4 9/4 3/4 7/2 2/2 6/2در صد هزار نفر  C هپاتیت بیماریابی
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 روند 1396 1395 1394 1393 1392 1391 1390 واحد شاخص ها حوزه
هدف سال 

1400 

آخرین 

عدد 

 کشوری

 جمعیت

 بروز تب مالت
 نفر هزار صد در

 جمعیت
6/29 31 41 61 55 52 

 
 35 23 

 211 *29   295 292 289 273 265 241 در صد هزار  حیوان گزیدگی بروز

 HIVشیوع 
 نفر هزار صد در

 جمعیت
4/14 4/15 8/15 3/16 17 3/18 

 
 26 48 

)در جمعیت شیوع فشارخون 

 ل(سا 30روستایی باالی 
 1/10 9/8 5/8 1/8 5/7 - درصد

 
 15 23 

 ییروستا یتدر جمعشیوع دیابت )

 (سال 30 یباال
 2/3 8/2 7/2 4/2 1/2 - درصد

 
 4 7/6 

باالی ) خون باالی کلسترول شیوع

200) 
 2/14 - - - - - درصد

 
 18 7/19 

 تا 30) زودرس مرگهای احتمال

 بیماریهای از ناشی (سال 70

 غیرواگیر

 43 -  - - - درصد

 

 40 56 

 واگیر غیر های بیماری بار

****** 
 1/61 4/62 3/68 - - - دالی کل از درصد

 
 60 6/67 

در کودکان  A کمبود ویتامین

 ماهه 15-23
 - - - - 20 - درصد

 
 5/17 1/19 

در کودکان  D کمبود ویتامین

 ماهه 15-23
 - - - - 20 - درصد

 
 2/18 3/23 

 23-15کان کمبود روی در کود

 ماهه
 - - - - 20 - درصد

 
 8/17 1/19 
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 روند 1396 1395 1394 1393 1392 1391 1390 واحد شاخص ها حوزه
هدف سال 

1400 

آخرین 

عدد 

 کشوری

درصد کم خونی) هموگلوبین 

 ماهه 23تا  15پایین( در کودکان 
 - - - - 17 - درصد

 
 4/16 7/20 

 7/20 20   8/19 - - - - - درصد میزان چاقی

 نرخ طالق
 نفر هزار هر در طالق

 جمعیت
066/1 091/1 390/1 603/1 043/2 238/2 

 
 2 - 

  130  48/133 8/137 7/105 2/138 12/143 - -  نفر هزار صد در **اقدام به خودکشی

  36  71/4 1/4 5/3 4/4 1/5 - -  نفر هزار صد در  **خودکشیفوت ناشی از 

 - -   74 54 4 7 - - نفر شده کودکان کار میزان ثبت

وع این همیت  موضهای جدول فوق می باشد ولی به علت نبود اطالعات پایه از جدول حذف ولی با توجه به ا جزو آیتم ثبت شده کودکان کار  یزانو  م یهمسر آزار  یشاخص ها

 شاخص ها به عنوان اولویت های پژوهشی در استان منظور گردد. 
 

 منابع اخذ شاخص ها:

صورت روند غیر این وان حیوان گزیدگی را کنترل و کاهش داد در*در صورت کنترل جمعیت سگ های ولگرد از طریق زنده گیری که متولی آن شهرداری می باشد می ت

 افزایشی کنونی ادامه خواهد داشت.

رب که غ از دفتر سالمت روانی اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت ) شیوع اختالالت روانپزشکی در منطقه شمال ( ارسالی1389-1390** منبع: پیمایش ملی سالمت روان )

 (. 2/26شود زنجان را هم شامل می 

 .است حیاتی زیج از 91 و 90 سال کودک و نوزاد مرگ های شاخص**** 

 .باشد می "(واگیر غیر) (ها مرگ کل به نسبت) ریواگ غیر های بیماری از ناشی مرگ " بهداشتی معاونت طرف از ارسالی شاخص عنوان****** 
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 (سالمت سواد و واگیر یر،غیرواگ خطر عوامل) یرفتار های شاخص های مولفه: 45-3جدول 

 روند 1396 1395 1394 1393 1392 1391 1390 واحد شاخص ها حوزه
هدف 

 1400سال 
 آخرین عدد کشوری

فه
ول

م
 

ی
ها

 
ار

فت
ر

) ی
ل

وام
ع

 
طر

خ
 

ر،
گی

روا
غی

 
یر

واگ
 و 

اد
سو

 
ت

الم
س

 )
ب

سی
آ

 
 ها

 70 تا 30) زودرس مرگهای احتمال

 غیرواگیر بیماریهای از ناشی( سال
 43 - - - - - درصد

 
 40 56 

 5/21 20   30/22 - - - - - درصد دخانیات مصرف شیوع

 6/55 41   6/41 - - - - - درصد میزان فعالیت فیزیکی پایین

 9/9 - - - - - درصد میزان مصرف الکل
 

 9 
 سال طول در افراد 5/8%
 اند کرده مصرف الکل یکبار

 ***1/2    - - - - - 8/0 درصد مخدر مواد مصرف میزان

  نمک مناسب مصرف شیوع

 ( روز در گرم 5 زیر)
 7/6 - - - - - درصد

 
 5 1/10 

 - 2   2 2/2 4/2    گرم جامد روغن مصرف میزان

 واحد 5 روزانه مصرف با افراد درصد

 سبزیجات
 17/54 - - - - - درصد

 
 55 01/42 

 اتیلبنتوزیع درصد صحیح مصرف 
 هفته( حداقل دو واحد طی)

 - - - - - 28 
 

 28 5/19 

 یماه صحیح مصرف درصد توزیع

 هفته( طی واحد دو حداقل)
 5/4 - - - - - درصد

 
- 5 5/9 

 میزان سواد سالمت
 در میانگین

 100 تا 0 دامنه
- - - 73/68 - - 

 
 72  

 منابع اخذ شاخص ها: سازمان مدیریت برنامه 

 احصا شده است. 1390و 1389پیمایش ملی سالمت روان در سال ار بر اساس اطالعات دعدد مربوط به موارد ستاره  -***
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  اجتماعی سالمت کننده تعیین های شاخص: 46-3جدول 

 روند 1396 1395 1394 1393 1392 1391 1390 واحد شاخص ها حوزه
هدف سال 

1400 

آخرین عدد 

 کشوری

ن
یی

تع
 

ده
نن

ک
 

ی
ها

 
ی

اع
تم

اج
 

ت
الم

س
 (

ل
ام

تک
 

ن
ورا

د
 

ی،
دک

کو
 

ت
مای

ح
 

ی،
اع

تم
اج

 
د،

وا
س

 
ل،

غا
شت

ا
 

ت
نی

ام
 

ی،
اع

تم
اج

 
سک

م
 ن،

ل
حم

 و 
ل

نق
 

ی،
وم

عم
 

ت
نی

ام
 

ی،
ذای

غ
 

ت،
حا

ری
تف

 
یه

ارا
 

ت
ما

خد
 

ی
شت

دا
به

 و 
ی،

مان
در

 
ل

سائ
م

 
ط

حی
م

 
ت

س
زی

) 

     24 11 6 16 11 11 تعداد شیوع کودک آزاری

 111 100   100 100 100 100 100 100 درصد پوشش واکسیناسیون

 1/53 75   - 9/71 72 89/71 - - درصد تغذیه انحصاری با شیر مادر

 5میزان کم وزنی )کودکان زیر 

 سال(
 - - - - - 7/5 درصد

7/2 
 5/4 3/4 

 3/4 4/2  4/2 - - - - - 7/5 درصد سال( 5میزان الغری )کودکان زیر 

 12میزان پوسیدگی دندان کودکان 

 ساله

 درصد

 شاخص
DMFT 

66/1 - - - - 56/1 
 

 46/1 09/2 

 دک های استانپوشش مهدکو

 به نسبت

 جمعیت

 استان

- - 04/7 7 37/7 31/7 

 

 1/7 - 

 کودکان در مهدکودک به دسترسی

 سال شش زیر
 6235 4436 4714 6040 11878 - تعداد

 
   

 1/7 1/7  3/7 31/7 37/7 7 04/7 - - درصد گرم 2500 زیر کودکان تولد

کمیته  خانوارهای تحت پوشش

 امداد
 19450 22531 22071 - - - نفر

 
   

 یستیبهز پوشش تحت خانوارهای

 بگیر( مستمری)
 7050 6609 6579 5704 5667 5332 نفر

 
 7300 179818 

جامعه کار و ) یلیتکمپوشش بیمه 

 تولید(
 13 12 11 11 10 9 درصد

 
 16 9/17 

افراد بیکار که بیمه بیکاری دریافت 

 می نمایند
 3356 3771 3508 3698 3388 3245 تعداد

 
 3000  
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 روند 1396 1395 1394 1393 1392 1391 1390 واحد شاخص ها حوزه
هدف سال 

1400 

آخرین عدد 

 کشوری

 6/87    8/84     2/82 درصد باسوادی باالی شش سال

  136000 0  573      تعداد تحصیل از بازماندگی تعداد

 و تحصیل )آموزش از بازماندگی

 پرورش(
 2 2 4 7 4/1 2 درصد

 
   

     8 4/9 - 4/9 7/8 9/8 درصد دوره متوسطه() لیتحصنرخ ترک 

           دقیقه سرانه مطالعه

 6/12 0   7/9 6/9 8/9 9/9 2/11 4/8 درصد بیکاری

 کل به موقت های داد قرار درصد

 نرخ ها قرارداد
 90 88 87 85 82 80 درصد

 
 80 90 

 مختومه های پرونده تعداد) سرقت

 مراجع در سرقت با مرتبط شده

 قضایی(

 4391 2570 2945 2880 2491 2152 تعداد

 

  166799 

     1264 1651 2108 1227 1319 1431 تعداد دنش زندانی

 های پرونده تشکیل موارد تعداد) نزاع

 صدمه( و وجرح ضرب
 3668 3209 2758 2573 1875 1793 تعداد

 
  144021 

 وسیله به خشونت از ناشی مرگ

 دیگران
 14 12 11 17 14 18 تعداد

 
  2754 

 خانوار های هزینه اختصاص درصد

 شهری(مسکن ) به
 69/32 83/29 48/31 31 88/31 57/36 درصد

 
  35 

 وسایل با جمعیت جابجایی میزان

 شهری برون عمومی نقلیه
 

143955

3 

149548

8 
1369169 1146362 

102557

6 
939591 

 
   

 نقلیه وسایل با جمعیت جابجایی

 شهری درون عمومی
 133928 تعداد

124152

5 

104195

7 

106237

3 
861087 670998 
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 روند 1396 1395 1394 1393 1392 1391 1390 واحد شاخص ها حوزه
هدف سال 

1400 

آخرین عدد 

 کشوری

 خانوار درآمد کل از خوراک ینههز

درصد 

 شهری()
15/29 60/32 87/32 86/28 57/26 85/27 

 
  7/24 

درصد 

 روستایی()
10/40 58/44 15/45 02/39 30/38 76/37 

 
  3/39 

 77038831   2490454 2736978 2542525 2551565 2358935 2469568 2084045 تن کشاورزی تولیدات میزان

)هزار  شیمیایی دکو مصرف میزان

 تن(

لیتر/ 

 بر لوگرمیک

 هکتار

40 4/32 24 33 2/32 2/38 48    

مصرف سموم در محصوالت  یزانم

 ()تنیکشاورز
 لوگرمیکلیتر/

 هکتار بر
295 280 284 251 280 276 

256 
  996839 

 استان غذایی امنی نا دارای جمعیت

 متوسط تا شدید
 5 5 4 4 3 3 درصد

 
 10  

  5/1   4/1 4/1 3/1 3/1 2/1 1 مربع متر بانوان اختصاصی یورزش سرانه

  55   30 25 20 15 12 10 درصد ورزشی های فضا از مندی بهره

 1491732 10   2/9 07/9 9/6 7/6 44/6 6 مربع متر ها گاه تفریح و پارک سرانه

 ازای به جمعیت به فعال تخت

 نفر 1000

 نفر هزار

 جمعیت
- 30/1 28/1 28/1 4/1 45/1 

 
  3/1 

 خدمات به جمعیت دسترسی

 درمانی و بهداشتی
 100 100 100 100 100 100 درصد

 
   

 تفریح و پارکسبز ) فضای سرانه

 (گاهها
 2/9 07/9 9/6 7/6 44/6 6 مربع متر

 
 متر مربع8/11 10 

  15   1/14 8/13 5/10 2/10 8/9 9 مربع متر شهری سبز فضای سرانه

  100   100 100 63/99 100 100 100  (میکربی لوبیتمطآب ) کیفیت

 8/98 100  08/99 46/99 79/98 69/99 58/97 92/80 3/82 درصد آب های درصدنمونه) آب کیفیت
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 روند 1396 1395 1394 1393 1392 1391 1390 واحد شاخص ها حوزه
هدف سال 

1400 

آخرین عدد 

 کشوری
 ازنظرآزمایشهای که آشامیدنی

. اند شده شناخته مطلوب باکتریولوژیک

 (شهری
 آب های درصدنمونه) آب کیفیت

 ازنظرآزمایشهای که آشامیدنی

. اند شده شناخته مطلوب باکتریولوژیک

 (روستایی

 1/91 100  71/92 65/89 99/88 13/94 65/93 65/85 5/79 درصد

 فاضالب که روستایی های خانوار

 می دفع بهداشتی روش به آنها

 گردد

 53/73 03/64 51/56 79/49 02/51 2/46 درصد

 

 80 69 

 ارتقاء و یراهبر براحداث، نظارت

 و آوری جمع های سیستم توسعه

 صنعتی فاضالب و بآ پس تصفیه

 400 370 359 338 318 306 تعداد

 

 500  

 به آنها زبالهکه  روستایی های خانوار

 گردد می دفع بهداشتی روش
 85 90  81/88 12/86 06/79 66/75 54/73 48/72 5/71 درصد

 نامهبر مدیریت استان، سازمان و ملی سالمت سیمای :ها شاخص اخذ منابع
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 STEPS بر اساس یرواگیرغ های یماریعوامل خطر ب -سالم  یسبک زندگدول شاخص های ج: 47-3جدول 

 آخرین عدد کشوری 1400هدف تا  1395 واحد شاخص

 6/21 6/18 6/18 درصد شیوع فشارخون باال

 3/9 3/7 3/7 درصد شیوع دیابت

 6/55 41 6/41 درصد فعالیت فیزیکی کم

 08/56 56 7/55 درصد چاقی اضافه وزن و

 5/21 21 3/22 درصد استعمال دخانیات ازگذشته تاکنون

 27/13 5/14 9/14 درصد مصرف سیگار روزانه ازگذشته تاکنون

 7/19 18 2/14 درصد هیپرکلسترولمی

 مصرف نمک به میزان توصیه شده

 (گرم روزانه 5) 
 01/10 5 7/6 درصد

 5/17 20 37/19 درصد روزانه(واحد  2مصرف صحیح میوه ) حداقل 

 01/42 55 17/54 درصد واحد روزانه(3مصرف صحیح سبزی)حداقل 

 8/9 5 13/4 درصد بار در هفته( 2مصرف صحیح ماهی ) حداقل  

 5/19 28 3/28 درصد واحد روزانه( 2مصرف صحیح لبنیات)حداقل

 3/14 12 56/12 درصد مصرف فست فود درهفته گذشته

 5/8 9 9/9 درصد لسابقه مصرف الک

 

برتر  یتموقع ی،و اطالع رسان یبه امکانات ارتباط جمع یو مشارکت مردم، دسترس یروند رو به رشد سطح آگاه در پایان باید خاطر نشان کرد که

مطابق  ییغذا یعصنا یداتتول یفیتجوان استان، روند رو به رشد ک یتباال بودن درصد جمع ی،استقبال مردم از ورزشهای همگان یشاستان، افزا یاییجغراف

امور  یجیبر واگذاری تدر یدولت مبن یاستس ی،امور درمان ینهزم ها در NGOو  یمردم یسالمت، وجود انجمن ها و تشکل های فعال صنف دهایبا استاندار
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)مانند طرح تحول  یو درمان یصیدمات تشخو برنامه های کالن در بخش سالمت درجهت بهبود ارائه خ یهای قانون ینهوجود زم یردولتی،درمان به بخش غ

 یبر ب یستبا یاست که با اسـتفاده از آنها م یرانروی مد یشاسـت کـه پـ ییاز جمله فرصت هاو...(  یشهر PHCو استقرار 1404نقشه راه درمان  المت،س

 یبودن سواد سالمت یینپا یی،فاضالب شهری و روستا ستمیبودن پوشش س یینپا ی،به مراکز دولت ینها، باال بودن تعداد مراجع یزیدر برنامه ر یثبات

 یعی،طب یایهای مختلف امور سالمت، سوانح، حوادث و بال ینهاستانداردهای نامناسب در زم ینی،شهرنش یشنامناسب و افزا یخانواده ها، سبک زندگ

ها  بودن سرانه سالمت غلبه کرد )استفاده از فرصت یینپا ید،دو بازپ یدهای نوپد یماریدر حوزه سالمت، روند رو به رشد ب یبخش خصوص یفمشارکت ضع

 (.یدهابردن تهد ینبرای از ب
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 اولویت های سازمان های مرتبط با سالمت استان -3-3

 داره کل آموزش و پرورش زنجان -3-3-1

 اولویت های ذکر شده اداره کل آموزش و پرورش زنجان: 48-3جدول 

 

لسات ولویت ها طی جااولویت های اداره کل آموزش و پرورش استان را نشان می دهد. این  48-3جدول 

ید، از ر گردم اندیشی که در داخل سازمان و همچنین نظر خبرگان و نیز در کارگروه های تخصصی برگزاه

 بین سایر اولویت ها توسط کارشناسان استخراج شد.

 زنجان سازمان ورزش و جوانان -3-3-2

 اولویت های ذکر شده سازمان ورزش و جوانان: 49-3جدول 

 اولویت ها ردیف

 ام فعالیت های بدنیارتقای فرهنگ انج 1

 پیشگیری از آسیب های اجتماعی در جوانان 2

 ترویج سبک زندگی سالم در جوانان 3

 بیماری های غیرواگیر در جوانان 4

 

سات ین اولویت ها طی جلاولویت های سازمان ورزش و جوانان استان را نشان می دهد. ا 49-3جدول    

د، از ر گردینظر خبرگان و نیز در کارگروه های تخصصی برگزاهم اندیشی که در داخل سازمان و همچنین 

 بین سایر اولویت ها توسط کارشناسان استخراج شد.

 

 اولویت ها ردیف

 سبک زندگی سالم در مدارس 1

            مدارس در واگیر رغی های بیماری زمینه در آموزش                2

 پیشگیری از آسیب های اجتماعی )سوء مصرف مواد و کودک آزاری و .....( در مدارس 3
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 دادگستری -3-3-3

 اولویت های ذکر شده دادگستری: 50-3جدول 

 اولویت ها ردیف

 مدیریت خشونت و پرخاشگری 1

 کاهش طالق 2

 پیشگیری از آسیب های اجتماعی 3

 

ی لسات هم اندیشجاولویت های دادگستری استان را نشان می دهد. این اولویت ها طی  50-3جدول    

سایر  ز بینکه در داخل سازمان و همچنین نظر خبرگان و نیز در کارگروه های تخصصی برگزار گردید، ا

 اولویت ها توسط کارشناسان استخراج شد.

 روستاییاولویت های سازمان آب، فاضالب  -3-3-4

 اولویت های ذکر شده سازمان آب، فاضالب روستایی: 51-3جدول 

 اولویت ها ردیف

 ارتقای کیفیت آب و جلوگیری از افت سطح آب های زیرزمینی   1

 ییروستا یفاضالب خانوارها یدفع بهداشت 2

 

 ها طی جلسات هم اولویت های آب و فاضالب روستایی را نشان می دهد. این اولویت 51-3جدول    

از بین  ردید،که در داخل سازمان و همچنین نظر خبرگان و نیز در کارگروه های تخصصی برگزار گ اندیشی

 سایر اولویت ها توسط کارشناسان استخراج شد.
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 اولویت های سازمان آب، فاضالب شهری -3-3-5

 
 استان یسازمان آب، فاضالب شهراولویت های ذکر شده : 52-3جدول 

 اولویت ها ردیف

 یشهر یفاضالب خانوارها یع بهداشتدف 1

 فاضالب صنعتیصحیح دفع  2

 کیفیت باکترولوژیکی آبمدیریت  3

طی جلسات هم  اولویت های آب و فاضالب شهری را نشان می دهد. این اولویت ها 52-3جدول    

از بین  د،ردیاندیشی که در داخل سازمان و همچنین نظر خبرگان و نیز در کارگروه های تخصصی برگزار گ

 سایر اولویت ها توسط کارشناسان استخراج شد.

 جهاد کشاورزی -3-3-6

 ی استانجهاد کشاورزاولویت های ذکر شده : 53-3جدول 

 اولویت ها ردیف

 مصرف سموم در محصوالت کشاورزی کاهش 1

 مدیریت صنایع آالینده روی برخی از محصوالت کشاورزی 2

 هری و صنعتی در تولید سبزیجلوگیری از استفاده از پساب ش 3

 مدیریت کمیت و کیفیت منابع آب استان 4

 زیر کشتهای زمین  درمصرف کود شیمیایی  کاهش 5

 تولید محصوالت ارگانیک افزایش 6

 

 ها طی جلسات هم اولویت های سازمان جهاد کشاورزی را نشان می دهد. این اولویت 53-3جدول    

ز بین اردید، همچنین نظر خبرگان و نیز در کارگروه های تخصصی برگزار گاندیشی که در داخل سازمان و 

 سایر اولویت ها توسط کارشناسان استخراج شد.
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 اولویت های سازمان بهزیستی -3-3-7

 اولویت های ذکر شده سازمان بهزیستی: 54-3جدول 

 اولویت ها ردیف

 آموزش خانوارها در زمینه کودک آزاری 1

 همسر آزاری زمینه در هاخانوار آموزش 2

 

ی طی جلسات هم اندیش اولویت های سازمان بهزیستی را نشان می دهد. این اولویت ها 54-3جدول    

سایر  ز بینکه در داخل سازمان و همچنین نظر خبرگان و نیز در کارگروه های تخصصی برگزار گردید، ا

 .اج شدپژوهش سازمانهای مرتبط استخر اولویت ها توسط کارشناسان جهت قرار دادن در اولویت های

 اولویت های سازمان دامپزشکی -3-3-8

 اولویت های ذکر شده سازمان دامپزشکی: 55-3جدول 

 اولویت ها ردیف

 عرضه شیر فله ای در سطح شهرجلوگیری از  1

 ذبح بهداشتی دام در محرم و صفر 2

 بروز تب مالتپیشگیری از  3

 

شی ی جلسات هم اندیطسازمان دامپزشکی را نشان می دهد. این اولویت ها  اولویت های 55-3جدول    

سایر  ز بینکه در داخل سازمان و همچنین نظر خبرگان و نیز در کارگروه های تخصصی برگزار گردید، ا

 اولویت ها توسط کارشناسان استخراج شد.
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 اولویت های سازمان صدا وسیما -3-3-9

 شده سازمان صدا وسیما اولویت های ذکر: 56-3جدول 

 اولویت ها ردیف

 یر از طریق رسانه هاواگ یرغ یماریهایسالم و ب یآموزش سبک زندگ 1

        ها رسانه طریق از  یاجتماع یها یباز آس یشگیریعوامل موثر در پ آموزش 2

        ها رسانه طریق از یدزا یماریب آموزش 3

 

ا طی جلسات هم ا و سیما را نشان می دهد. این اولویت هاولویت های سازمان صد 56-3جدول    

از بین  ردید،اندیشی که در داخل سازمان و همچنین نظر خبرگان و نیز در کارگروه های تخصصی برگزار گ

 سایر اولویت ها توسط کارشناسان استخراج شد.

 صنعت، معدن و تجارت سازماناولویت های  -3-3-10

 سازمان صنعت، معدن و تجارت شده اولویت های ذکر: 57-3جدول 

 اولویت ها ردیف

 مدیریت  سیستم های جمع آوری و تصفیه پساب و فاضالب صنعتی و زباله  1

 استان ویژه پسماندهای دفن مدیریت محل 2

طی جلسات هم  اولویت های صنعت، معدن و تجارت را نشان می دهد. این اولویت ها 57-3جدول    

ز بین اردید، سازمان و همچنین نظر خبرگان و نیز در کارگروه های تخصصی برگزار گاندیشی که در داخل 

 سایر اولویت ها توسط کارشناسان استخراج شد.



 

91 

 

 اولویت های اداره شهرداری -3-3-11

 اولویت های ذکر شده اداره شهرداری: 3-58

 اولویت ها ردیف

 دفن بهداشتی زباله های شهری 1

 ضالب خانگی، تجاری و خدماتی به معابر سطح شهر جلوگیری از ورود فا 2

 تفکیک زباله های شهری و دفع بهداشتی آن ها 3

 مدیریت حیوانات ولگرد 4

 پیشگیری از آسیب های اجتماعی و فرهنگی 5

ر م اندیشی که داولویت های شهرداری را نشان می دهد. این اولویت ها طی جلسات ه 58-3جدول    

 ولویت هاایر اسمچنین نظر خبرگان و نیز در کارگروه های تخصصی برگزار گردید، از بین داخل سازمان و ه

 توسط کارشناسان استخراج شد.

 اولویت های اداره کل حفاظت محیط زیست -3-3-12

 محیط زیست حفاظتاولویت های ذکر شده اداره کل : 3-59

 اولویت ها ردیف

 صوالت کشاورزیمدیریت کود و سموم مصرفی در اراضی و مح 1

 مدیریت پسماند های صنعتی شهرک تخصصی روی 2

 صنعتی  یپسماند هامدیریت سیستم های جمع آوری و تصفیه پساب و فاضالب و  3

طی جلسات  اولویت های اداره کل حفاظت محیط زیست را نشان می دهد. این اولویت ها 59-3جدول    

ید، از ر گردخبرگان و نیز در کارگروه های تخصصی برگزا هم اندیشی که در داخل سازمان و همچنین نظر

 بین سایر اولویت ها توسط کارشناسان استخراج شد.
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 اولویت های دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی زنجان -3-3-13

 اولویت های ذکر شده دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی زنجان: 60-3جدول 

 اولویت ها ردیف

 یرواگ یرغ یها مارییبمدیریت  1

 استان یعشا یرواگ یها یماریب مدیریت 2

 سالم یسبک زندگترویج  3

 سواد سالمتارتقای  4

یت ها هد. این اولوداولویت های دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی زنجان را نشان می  60-3جدول 

صصی در کارگروه های تخ طی جلسات هم اندیشی که در داخل سازمان و همچنین نظر خبرگان و نیز

 برگزار گردید، از بین سایر اولویت ها توسط کارشناسان استخراج شد.
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 مسائل اولویت دارقابل اجرا جهت حل  مداخالت -3-3-14

مان ط سازبعد از استخراج اولویت های سالمت سازمان ها، مداخالت قابل اجرا جهت حل مشکالت توس

مورد بررسی  1398جدول زیر آورده می شود. مداخالت ذکر شده در سال ها ارائه شد که قسمتی از آنها در 

ی مرتبط مه هاقرار گرفته و پروژه های مربوط به اهداف، جهت فعالیت سازمان ها بدست آمده و تفاهم نا

 استخراج خواهد شد.

 مداخالت قابل اجرا جهت حل مشکالت توسط سازمان ها: 62-3جدول 

 اتاقدام اهداف اولویت سازمان

محیط 

 زیست

ـــوابط و  ـــت ض ـــزام و رعای ال

استانداردهای زیست محیطی 

 در حوزه آب، خاک و هوا

مدیریت پسماندهای صنعتی 

 شهرک تخصصی روی

ــع پســماند صــنعتی  مناســب ســازی محــل دف

 واحدهای روی استان.

ــط  ــوا توس ــودگی ه ــرل ال ــتم کنت ــب سیس نص

 واحدهای صنعتی بر روی کوره ذوب.

های تعیین محل دفع پسماند

روی در محل مناسب و ایزوله 

 و استاندارد

الزام تمامی واحـدهای روی جهـت ایزوالسـیون 

محوطه و محل نگهداری پسماندها، شیب بندی 

و جمع آوری هرزآب هـای ناشـی از بارنـدگی و 

پوشـش  شستشوی محوطـه در حوضـچه بتنـی

دهی محـل دپـوی پسـماندهای شـهرک جهـت 

طحی و جلوگیری از آلودگی منـابع آب هـای سـ

زیر زمینی ناشی از نفوذ آلودگی توسـط نـزوالت 

 جوی.

تعیین کمیت و کیفیت منابع 

 آب آلوده به  سموم کشاورزی

کود و سموم مصرفی در 

 اراضی و محصوالت کشاورزی

تامین اعتبـار بـرای انجـام مطالعـات تحقیقـاتی 

 جهت تعیین کمیت و کفیت منابع آب

مدیریت کود و سـم مصـرفی 

ــــی و ــــوالت  در اراض محص

 کشاورزی

اجــرای ایــین نامــه اجرایــی ورود، ســاخت ، 

فرموالســیون و مصــرف کودهــای شــیمیایی، 

زیستی، آلی و سموم دفـع آفـات نباتی)موضـوع 

ک مـورخ 4377ت/282501تصویب نامه شماره 

هیئـــت محتـــرم وزیران()متـــولی  9/12/1389

 سازمان جهاد کشاورزی(

 

نبود اسـتاندارد بـرای میـزان 

سـب کود متنا  مصرف سموم

 با ظرفیت قابل تحمل محـیط

 ، خاک و آب()گیاه

انجام مطالعات تحقیقاتی جهت شناسایی عرصـه  

های حساس زیسـت محیطـی جهـت ممنـوع و 

محدود نمـودن مصـرف سـموم و جـایگزینی بـا 

روش هــای بیولوژیــک )متــولی ســازمان جهــاد 

 کشاورزی(
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 اتاقدام اهداف اولویت سازمان

 استاندارد

وضـعیت سـالمت و بهداشــت 

) مراکـــز  مراکـــز کیترینـــگ 

 توزیع غذای آماده(

استانداردسازی  مراکز 

کیترینگ در سطح استان به 

درصد در هر سال  15میزان 

 1404تا سال  

جرای استاندارد سازی مراکز کیترینگ استان ا -

 برای اولین بار در کشوربه صورت تشویقی

ازرسی از مراکز کیترینگ  توسط کارشناسان ب -

 آموزش دیده و ذیصالح استان

 الم بین خانواده هاسترویج غذای  -

جزیـه و تحلیـل  داده هــای بدسـت آمــده  و ت -

 تعیین فاصله آن با استانداردهای ملی

عرفی  مراکز کیترینگ عالقمند بـه دریافـت م -

نشان استاندارد تشویقی به اداره کـل اسـتاندارد 

 استان در جهت استمرار کیفیت

 استاندارد

وضعیت کیفی بسـتنی هـای 

عرضه شـده در سـطح  سنتی

ــــا  اســــتان  در مقایســــه ب

وشیمیایی  فاکتورهای فیزیک

ــتاندارد  ــوژی  اس و میکروبیول

)بسـتنی  2450ملی شـماره  

ــای  – ــا و روش ه ــی ه ویژگ

 آزمون(

دایت تولید کنندگان ه-

بستنی سنتی  به ویژه کارگاه 

های موجود به سمت تولید 

محصوالت استاندارد و رعایت 

دارد  به قوانین و ضوابط استان

درصد در هر سال  25میزان 

 1400تا سال 

مونه برداری از بستنی هـای سـنتی و انجـام ن -

 وشیمیایی و میکروبیولوژی آزمون فیزیک

ازرسی از مراکز عرضـه وکارگـاه هـا و مراکـز ب -

 فروشگاهی تولید بستنی

رائه تسهیالت  بانکی با درصد پـایین بـه ایـن ا -

تبدیل کارگاه هـا  دسته از تولید کنندگان  برای

و مراکز فروشـگاهی  تولیـد بسـتنی سـنتی بـه 

 صنعتی

ــرای ن   - ظــارت گروهــی برنامــه ریــزی شــده ب

کنترل تولید و توزیـع بسـتنی هـای سـنتی تـا 

 رسیدن با سطح کیفی

تاثیر عرضه محصوالت سنتی  

بر مصرف محصـوالت مشـابه 

 دارای نشان  استاندارد

درصدی  رغبت 7اهش ک-

رف کاالهای مردم برای مص

سنتی  به صورت ساالنه و 

درصدی مردم   50ترجیح 

برای خرید کاالهای استاندارد  

 1404در سال 

ــ - ــد ع ــرای تولی ــی ب ــه تحصــیالت دولت دم ارائ

 محصوالت سنتی

دم ارائه محصوالت سنتی بدون مجـوز هـای  ع -

 سازمان های نظارتی در سطح استان

اســـتاندارد  ننـــدگان مصـــاحبه بـــا تولیـــد ک -

و رسانه ایـی صوالت مشابه با تولیدات سنتی مح

 کردن آن

، مصـاحبه بررسـی  لمیبرگزاری میزگردهای ع -

ــرف  ــنگری مص ــا  و روش ــانه ه ــوع  در رس موض

 کنندگان

 بهزیستی

ــا  پیشــگیری از ســوء رفتــار ب

 کودکان

مایت از کودکان آزار ح-1

 دیده

وانشناختی، رارایه خدمات -2

مددکاری، حقوقی، نگهداری 

 ه افراد آزار دیدهو ... ب

اورژانس  123ه روزی خط تلفن فعالیت شبان -1

پـذیر  هـا امکـان اجتماعی که از کلیه شهرستان

 است

فعالیت خودروهـای خـدمات سـیار اورژانـس -2

م به محل برای ارایه خدمات اجتماعی جهت اعزا
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 اتاقدام اهداف اولویت سازمان

یشگیری از آسیب به پ -3

 کودکان

ددکاری، مارایه خدمات -4

روانشناختی و ... به 

 های افراد آزاردیدهخانواده

 مددکاری و روانشناختی

ــری-3 ــز  انجــام پیگی ــق مراک ــای الزم از طری ه

مداخلــه در بحــران و ارایــه خــدمات مــددکاری، 

 روانشناختی، حقوقی و آموزشی

خشونت  حمایت از فرد-1 همسر آزاری

 دیده و یا در معرض خشونت

وانشناختی، رارایه خدمات -2

ری مددکاری، حقوقی، نگهدا

 و ... به افراد آزار دیده

حمایت از زنان و دختـران در محـیط خـانواده و 

آشنا کـردن آن هـا نسـبت بـه حقـوق فـردی و 

اجتماعی شان و مواجه درمانی و برخورد حقوقی 

 با فرد آزار گر.

آموزش و 

 پرورش

ــدز  ــی و ای ــای جنس بیماریه

 )آموزش و اطالع رسانی(

طراحی یـک پکـیچ مناسـب آمـوزش جنسـی و  

 بیماری ایدز

ـــالم در  ـــدگی س ـــبک زن س

 مدارس

 

 

 

استفاده از ظرفیـت آموزشـی، فرهنگـی وعلمـی 

آموزش و پرورش در جهت توسـعه همـه جانبـه 

ســبک زنــدگی ســالم در بــین دانــش آمــوزان و 

 های آینده انتقال آن به نسل

 آبفار

 حفظ کیفیت منابع آب

 

های زیرزمینی از  حفظ آب

 نظر کیفیت و کمیت

تشـکیل شـعبه ویـژه آب توسـط  پیگیری جهت

اداره مدیریت مصرف جهت صدور سـریع حکـم 

 مشترکین غیر مجاز

جلوگیری از افت سطح سفره 

 های آب زیرزمینی

ارتقاء تجهیزات آزمایشگاهی جهت پایش مستمر 

 منابع تامین آب

ورود انواع آالینده ها به منابع 

 آب

عقد قرارداد بـا بخـش خصوصـی جهـت پـایش 

گین و تهیه نقشه پهنه بنـدی کیفیـت فلزات سن

 آب

ــرای  فرهنگ نامناسب مصرف آب ــری ب ــه مت ــای تل ــتم ه ــتفاده از سیس اس

جلوگیری از سر ریز آب از مخازن و کاهش هدر 

 رفت

ــافی  ــت ک ــدم وجــود ظرفی ع

جهت تصـفیه فاضـالب هـای 

 صنعتی و شهری

تجهیز منابع تولید به لوازم اندازه گیـری جهـت 

 د و مصرفکنترل مقدار تولی

عدم استفاده مجدد از پسـاب 

 های تصفیه شده

ــزایش   ــت اف ــهای آموزشــی جه ــزاری کالس برگ

 فرهنگ استفاده بهینه از آب

جمع آوری انشعابات غیـر مجـاز جهـت کـاهش  

 هدر رفت و کاهش مصارف غیر مجاز

عقد قرارداد با صدا و سیما جهـت سـاخت تیـزر  

 های تبلیغاتی مصرف بهینه آب
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 اتاقدام اهداف اولویت سازمان

 داریشهر

مطالعه وضعیت موجود و  دفن سنتی زباله های شهری

با تدوین استرتژی مناسب 

حداقل آثار منفی زیست 

محیطی جهت دستیابی به 

 بهترین روش دفن

* ارائه برنامه های آموزشی فراگیر در صدا و 

 سیما، روزنامه ها و جراید محلی

* واگذاری جمع آوری زباله های خشک و قابل 

 ش خصوصیبازیافت  به بخ

سازی  در راستای * فرهنگ

صحیح  الگویگسترش 

مصرف در جامعه و تفکیک از 

 مبدأ

* ارائه بسته های تشویقی به 

شهروندان درخصوص تفکیک 

زباله های خشک، قابل 

 بازیافت و...

هـــدایت فاضـــالب خـــانگی، 

تجاری و خـدماتی بـه معـابر 

سطح شـهر و درنهایـت ورود 

 رودنفاضالب به رودخانه زنجا

 های آب وفاضالب*اصالح زیرساخت ایجاد شبکه فاضالب شهری

*استفاده از موارد قانونی در منـاطقی کـه علـی 

رغم وجود شبکه فاضالب شهری فاضـالب خـود 

 15را به معابر شهری منتقل مـی نمانیـد )مـاده 

 (1369 های آب و فاضالبقانون تشکیل شرکت

افزایش آگاهی شهروندان 

انتقال  درخصوص دالیل

فاضالب حاصل از فعالیت به 

 شبکه فاضالب شهری

د عقد قرارداد با صدا و سیما، روزنامه هـا و جرایـ

محلی و حتی استفاده از ظرفیت فضای مجـازی 

درخصوص غیر قانونی بودن انتقال فاضـالب بـه 

 معابر شهری

های ذیربط الزام ارگان

 درخصوص همکاری های الزم

ی ارگـان هـائی کـه در نظر گـرفتن جـرایم بـرا

 وظایف خود را به درستی انجام نمی دهند.

کمیته 

 امداد

رفع سوء تغذیه کودکـان زیـر 

 سال 5

برنامه های اختصاصی در 

جهت دسترسی به سبد 

 غذایی

برگزاری یک دوره کالس آموزشی برای خـانواده 

هــای گــروه هــدف بــه همــراه توزیــع بروشــور و 

 96پمفلت در سال

آموزشی  ارائه برنامه های

 مربوطه

پایش وضعیت تغذیه ای گروه هـدف در دو دوره 

 ماهه با معرفی کودک به شبکه/خانه بهداشت 6

ــه ب - نفــر از  168هبــود و خــروج از طــرح تغذی

 96کودکان گروه هدف در سال 

صنعت، 

معدن و 

 تجارت

 ویـژه پسـماندهای دفن محل

 استان

جلوگیری از آالیندگی زیست 

 محیطی استان

دفـع پسـماندهای ویـژه اسـتان بـر  تعیین محل

 اساس مطالعه تحقیقاتی موجود در این زمینه

الگو برداری از شـرکت هـای موفـق ومجـرب در 

 زمینه دپوی پسماند و اجرای آن در استان

 



 

97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چهارم بخش

 تفاهم نامه ها
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ام یـنجان مطرح شد، طـی جلسـات متعـدد بـا پپروژه سواد سالمت که توسط دانشگاه علوم پزشکی ز    

ی از گزاران سالمت دستگاه ها، همکاران طرح، خانه مشارکت مردمـی و  کـارگروه هـای تخصصـی اسـتاندار

 ن، توسعهسرزمی پژوهش، آمایش اجتماعی، اشتغال، اموزش امورقبیل کارگروه های: سالمت و امنیت غذایی، 

ژه رفت. ایـن پـروگبادل نظر قرار .... مورد بحث و ت سازی شهرسازی و استاندارد و زیربنایی روستایی، بانوان،

ا هت انعقاد بجهدف و برآمدهای مرتبط با آن می باشد که قابلیت اجرایی در قالب تفاهم نامه هایی  7دارای 

 سازمان ها را دارد. 

 هدف نهایی:

 افزایش سطح سالمت و کیفیت زندگی شهروندان زنجانی 

 هدف عملیاتی :

 نیافزایش سطح سواد سالمت شهروندان زنجا

 اهداف اختصاصی: 

 از خدمات مرتبط با سالمت شهروندان شناخت کافی افزایش  .1

رمانی و شتی دافزایش توانایی شهروندان در برقراری ارتباط مناسب با ارایه دهندگان خدمات بهدا .2

 انتخاب مراکز مناسب برای مراجعه

 ی و ... قلب بیماریهای بیماری های مزمن مثل دیابت ، افزایش مهارت های خود مراقبتی و مدیریت  .3

 صرف دارو،ماز مفاهیم ریاضی و کاربرد آنها در سالمت مثل میزان شهروندان درک صحیح افزایش   .4

 ی تیتر قند خون و کلسترول ، احتمال خطر بیماریها ، برچسب های دارویی و مواد غذای

 حقوق سالمت شهروندی افزایش آگاهی شهروندان از .5

اکسن وط به تشخیص باورها و اطالعات درست از نادرست مثل باور غلرافزایش توانایی شهروندان د .6

 ها ، مصرف لبنیات و ...

عوامل اثر گذار بر سالمت و مدیریت این عوامل مثل تحرک فیزیکی ،  افزایش شناخت شهروندان از .7

 رفتارهای سالم ، رژیم غذایی 
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 ارد:سازمان ها به شرح ذیل د این اهداف قابلیت اجرایی در ادارات و

ف
دی

ر
 

ف
هد

 

ها
ن 

ما
از

 س
اد

عد
ت

 

 نام سازمان ها

 واموراجتماعی و فرهنگی استانداری، آب و فاضالب شهری و روستایی، آموزش  19 1 1

ی، حکومت زیراتپرورش، امور بانوان استانداری، بهزیستی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تع

، سیما م پزشکی، صدا وجهاد کشاورزی، دادگستری، دامپزشکی، شهرداری، دانشگاه علو

 صنعت، معدن و تجارت، محیط زیست، ورزش و جوانان و مدیریت و برنامه ریزی

فاه آب و فاضالب شهری و روستایی، آموزش و پرورش، بهزیستی، تعاون، کار و ر 16 2 2

وم اجتماعی، تعزیرات حکومتی، جهاد کشاورزی، دامپزشکی، شهرداری، دانشگاه عل

یته صنعت، معدن و تجارت، محیط زیست، ورزش و جوانان و کم پزشکی، صدا و سیما،

 امداد

 واموراجتماعی و فرهنگی استانداری، آب و فاضالب شهری و روستایی، آموزش  20 3 3

ی، حکومت زیراتپرورش، امور بانوان استانداری، بهزیستی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تع

، سیما اری، دانشگاه علوم پزشکی، صدا وجهاد کشاورزی، دادگستری، دامپزشکی، شهرد

ه کمیت وصنعت، معدن و تجارت، محیط زیست، ورزش و جوانان ، مدیریت و برنامه ریزی 

 امداد

صدا  شکی،استاندارد، آموزش و پرورش، تعزیرات حکومتی، شهرداری، دانشگاه علوم پز 7 4 4

 و سیما و مدیریت و برنامه ریزی 

 وهنگی استانداری، آب و فاضالب شهری و روستایی، آموزش اموراجتماعی و فر 11 5 5

 پرورش، امور بانوان استانداری، تعزیرات حکومتی، 

 دادگستری، شهرداری، صدا و سیما و مدیریت و برنامه ریزی 

 

 یما سورزش و جوانان،  دانشگاه علوم پزشکی، آموزش و پرورش، شهرداری، صدا و  5 6 6

 ورهنگی استانداری، آب و فاضالب شهری و روستایی، آموزش اموراجتماعی و ف 19 7 7

ی، حکومت زیراتپرورش، امور بانوان استانداری، بهزیستی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تع

معدن و  جهاد کشاورزی، دادگستری، دامپزشکی، شهرداری، دانشگاه علوم پزشکی، صنعت،

 اندارد، استنامه ریزی و کمیته امدادتجارت، محیط زیست، ورزش و جوانان ، مدیریت و بر

 نمونه ای از تفاهم نامه ها در ذیل آورده شده است:
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 سازمان استاندارد استان -1

نظیم رکت مردم  تانه مشاخاین تفاهم نامه ذیل منشور ائتالف سالمت استان مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه و توسط شورای پیام گزاران سالمت و 

 رسیده است. وسای دستگاه های همکار ، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس دانشگاه علوم پزشکی رو به امضاء 

 امضای دستگاه

گزار و پاراف پیام)

 مدیر بودجه دستگاه(

کارگروه 

تخصصی 

 متناظر

 برآمدها

 )محصوالت میانی پروژه است، حداکثر سه تا چهار (

ل 
سا

14
00

 

ل 
سا

99
 

ل 
سا

98 

ال
س

97 

 پروژه اهداف

اجرایی ، مطالعاتی و 

 مستندسازی

دستگاه شامل دولتی ها 

 و غیردولتی ها 

 )خانه مشارکت مردم(

 
استانداردسازی، 

سالمت و 

 امنیت غذایی

 برگزاری جلسات هماهنگی با کارگروه های تخصصی .1

تهیه برنامه آموزشی تلویزیونی، آموزش اهمیت و نحوه ارائه شرح حال مناسب  توسب   .2

ه از پمفلت برگزاری دوره آموزشبی )حضبوریغ غیبر حضبوری( در مراجعین با استفاد

 ری ارتباط موثراراستای توانمند سازی کارکنان در خصوص نحوه برقر

 اجرای برنامه های آموزشی)حضوری و غیر حضوری( از طریق: .3

 م های سالمتی در رسانه ملیتهیه برنامه آموزشی و پیا -

 عین جتهیه پمفلت آموزشی برای کارکنان و مرا -

 تهیه کلیپ اموزشی -
 گزارش عملکرد .4

افببببببزای   20% 10% 10% 10%

آگببببببباهی 

کارکنببببان و 

ذینفعبببان در 

مورد برقراری 

ارتباط مناس  

ببببا ارائبببه 

دهنببدگان بببه 

 %50میبببزان 

 پایه

کارکنان  توانمندسازی

خببدمات بهداشببتی و 

 ذی نفعان و مبراجعین

 راسببتای برقببراری در

 ارایه با مناس  ارتباط

 تخبببدما دهنبببدگان

 و درمببانی بهداشببتی

 مناسب  مراکز انتخاب

 مراجعه برای

 استاندارد

 مهلت ارسال گزارش هر برآمد آخرین روز هر فصل می باشد . .1

 گیرد.پیگیری و پایش تحویل برآمدهای پروژه ها توسط پیام گزاران دستگاه انجام می .2

 زارش کند .گه متناظر پایش برآمدها را انجام دهد و هر فصل نتایج پیگیری را به رئیس کارگرودبیرخانه کارگروه تخصصی سالمت و امنیت غذایی موظف است به طرق مقتضی  .3

 ه و دارای مدرکاحب تجربصسوت، به منظور ارتقای کیفیت اجرا، برای هر پروژه یک نفر ناظر )آشکار(  از طرف کارگروه تخصصی تعیین می شود این ناظرین ترجیحا افراد پیشک .4

حل پروژه مذکور با رعایت قواعد م از  %5نابع مالی مشخص است یک تا روژه و ترجیحا از مراکز علمی و دانشگاهی استان باید باشند، در صورتیکه پروژه ها دارای ممرتبط در موضوع پ

 دستگاه به ناظر تخصیص پیدا می کند .

ر چه هبط برای اجرای این ضوا رایی شدن مصوبات الزم االجرا است و مسئولیت پیگیری استقرارضوابط مندرج در آئین نامه خانه مشارکت مردم، پیام گزاران سالمت برای تسهیل اج .5

 بهتر برنامه جامع سالمت استان بر عهده دبیرخانه سالمت و امنیت غذایی است.
 مضای رئیس سازمان برنامه و بودجها                                                                                               کارگروه تخصصی ساغ و رئیس دانشگاه امضای دبیر      
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 امور فرهنگی و اجتماعی استانداری -2

نظیم رکت مردم  تانه مشاخاین تفاهم نامه ذیل منشور ائتالف سالمت استان مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه و توسط شورای پیام گزاران سالمت و 

 ، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس دانشگاه علوم پزشکی رسیده است. روسای دستگاه های همکارو به امضاء 

 امضای دستگاه

گزار و مدیر پاراف پیام)

 بودجه دستگاه(

کارگروه 

تخصصی 

 متناظر

 برآمدها

 )محصوالت میانی پروژه است، حداکثر سه تا چهار (

ل 
سا

14
00

 

ل 
سا

99 

ل 
سا

98 

ل 
سا

97 

 اهداف

 پروژه

اجرایی ، مطالعاتی و 

 مستندسازی

 دستگاه شامل دولتی ها و غیردولتی ها 

 )خانه مشارکت مردم(

 
سالمت و 

 امنیت غذایی

 برگزاری جلسات هماهنگی با کارگروه های تخصصی -1

تهیه لیست حقوق شهروندی موجود و پیشنهاد تهیه منشور  -2

 حقوق سالمت شهروندی به شورای عالی سالمت

امه های آموزشی در خصوص حقوق تهیه و اجرای برن -3

سالمت شهروندی از طریق پوستر، پمفلت، وب سایت،رسانه 

 ملی، بیلبورد

 گزارش عملکرد   -4

5% 5% 5% 5% 

 حقبوق از شبهروندان افزای  آگاهی

تعداد  %20به میزان  شهروندی سالمت

 شهروندان

 از شهروندان آگاهی

 شهروندی سالمت حقوق

 ریامور اجتماعی و فرهنگی استاندا

 مهلت ارسال گزارش هر برآمد آخرین روز هر فصل می باشد . -1

 گیرد.پیگیری و پای  تحویل برآمدهای پروژه ها توس  پیام گزاران دستگاه انجام می -2

 د .گزارش کن س کارگروه متناظردبیرخانه کارگروه تخصصی سالمت و امنیت غذایی موظف است به طرق مقتضی پای  برآمدها را انجام دهد و هر فصل نتایج پیگیری را به رئی -3

 ی مدرک مرتب  دربه و داراسوت، صاح  تجربه منظور ارتقای کیفیت اجرا، برای هر پروژه یک نفر ناظر )آشکار(  از طرف کارگروه تخصصی تعیین می شود این ناظرین ترجیحا افراد پیشک -4

با رعایت قواعد دستگاه به  از محل پروژه مذکور %5که پروژه ها دارای منابع مالی مشخص است یک تا  در صورتیموضوع پروژه و ترجیحا از مراکز علمی و دانشگاهی استان باید باشند، 

 ناظر تخصیص پیدا می کند .

رای هر چه بهتر   برای اجاین ضوابتقرار ضواب  مندرج در آئین نامه خانه مشارکت مردم، پیام گزاران سالمت برای تسهیل اجرایی شدن مصوبات الزم االجرا است و مسئولیت پیگیری اس -5

 برنامه جامع سالمت استان بر عهده دبیرخانه سالمت و امنیت غذایی است.

 کارگروه تخصصی ساغ و رئیس دانشگاه امضای دبیر

 امضای رئیس سازمان برنامه و بودجه
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 سازمان آب و فاضالب روستایی -3

نظیم رکت مردم  تانه مشاخشورای برنامه ریزی و توسعه و توسط شورای پیام گزاران سالمت و  این تفاهم نامه ذیل منشور ائتالف سالمت استان مصوب

 و به امضاء روسای دستگاه های همکار ، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس دانشگاه علوم پزشکی رسیده است. 

 امضای دستگاه

گزار و پاراف پیام)

 مدیر بودجه دستگاه(

کارگروه 

 تخصصی متناظر

 برآمدها

 )محصوالت میانی پروژه است، حداکثر سه تا چهار (

ل 
سا

14
00

 

ل 
سا

99 

ل 
سا

98 

ل 
سا

97 

 اهداف

 پروژه

اجرایی ، مطالعاتی و 

 مستندسازی

دستگاه شامل دولتی 

 ها و غیردولتی ها 

 )خانه مشارکت مردم(

 
سالمت و امنیت 

 غذایی

 برگزاری جلسات هماهنگی با کارگروه های تخصصی -1

حقوق شهروندی موجود و پیشنهاد تهیه منشور حقوق  تهیه لیست -2

 سالمت شهروندی به شورای عالی سالمت

تهیه و اجرای برنامه های آموزشی در خصوص حقوق سالمت  -3

 پمفلت، وب سایت،رسانه ملی، بیلبوردوندی از طریق پوستر، شهر

 گزارش عملکرد -4

5% 5% 5% 5% 

 از شهروندان افزای  آگاهی

 شهروندی سالمت حقوق
تعداد  %20به میزان 

 شهروندان

 حقوق از شهروندان آگاهی

 شهروندی سالمت
آب و فاضالب 

 روستایی

 مهلت ارسال گزارش هر برآمد آخرین روز هر فصل می باشد . -1

 گیرد.پیگیری و پایش تحویل برآمدهای پروژه ها توسط پیام گزاران دستگاه انجام می -2

 گزارش کند . ه متناظریی موظف است به طرق مقتضی پایش برآمدها را انجام دهد و هر فصل نتایج پیگیری را به رئیس کارگرودبیرخانه کارگروه تخصصی سالمت و امنیت غذا -3

رای مدرک ه و دااحب تجربصسوت، به منظور ارتقای کیفیت اجرا، برای هر پروژه یک نفر ناظر )آشکار(  از طرف کارگروه تخصصی تعیین می شود این ناظرین ترجیحا افراد پیشک -4

حل پروژه مذکور با رعایت قواعد م از %5تا  مرتبط در موضوع پروژه و ترجیحا از مراکز علمی و دانشگاهی استان باید باشند، در صورتیکه پروژه ها دارای منابع مالی مشخص است یک

 دستگاه به ناظر تخصیص پیدا می کند .

ر چه هبط برای اجرای این ضوا اران سالمت برای تسهیل اجرایی شدن مصوبات الزم االجرا است و مسئولیت پیگیری استقرارضوابط مندرج در آئین نامه خانه مشارکت مردم، پیام گز -5

 بهتر برنامه جامع سالمت استان بر عهده دبیرخانه سالمت و امنیت غذایی است.

 کارگروه تخصصی ساغ و رئیس دانشگاه امضای دبیر

 امضای رئیس سازمان برنامه و بودجه
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 سازمان آب و فاضالب شهری -4

نظیم رکت مردم  تانه مشاخاین تفاهم نامه ذیل منشور ائتالف سالمت استان مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه و توسط شورای پیام گزاران سالمت و 

 است. و به امضاء روسای دستگاه های همکار ، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس دانشگاه علوم پزشکی رسیده 

 امضای دستگاه

گزار و پاراف پیام)

 مدیر بودجه دستگاه(

کارگروه تخصصی 

 متناظر

 برآمدها

سال  )محصوالت میانی پروژه است، حداکثر سه تا چهار (
97
 

سال 
97
 

سال 
97
 

سال 
97
 

 اهداف

 پروژه

اجرایی ، مطالعاتی و 

 مستندسازی

دستگاه شامل دولتی 

 ها و غیردولتی ها 

 )خانه مشارکت مردم(

 
سالمت و امنیت 

غذایی، توسعه 

 روستایی

برگزاری جلسات هماهنگی با کبارگروه هبای  -1

 تخصصی

جمع آوری لیست خدمات بهداشتی و درمبانی  -2

 سازمان های مختلف

اطالع رسانی خدمات مبرتب  ببا سبالمت ببه  -3

شببهروندان از طریببق وب سببایت، پمفلببت و 

 بیلبرد، دیوار سالمتی

 گزارش عملیات -4

 بروز

 رسانی

 بروز

 سانیر

 بروز

 رسانی

 و خدمات لیست تهیه

 ارائه و سایت در درج

 گزارش

 کافی افزای  شناخت

 با مرتب  خدمات از شهروندان

 سالمت

 از شهروندان کافی شناخت

  سالمت با مرتب  خدمات

 آب وفاضالب شهری

 مهلت ارسال گزارش هر برآمد آخرین روز هر فصل می باشد . -1

 گیرد.روژه ها توسط پیام گزاران دستگاه انجام میپیگیری و پایش تحویل برآمدهای پ -2

 ش کند .اظر گزارارگروه متندبیرخانه کارگروه تخصصی سالمت و امنیت غذایی موظف است به طرق مقتضی پایش برآمدها را انجام دهد و هر فصل نتایج پیگیری را به رئیس ک -3

ط در ارای مدرک مرتبجربه و دتار(  از طرف کارگروه تخصصی تعیین می شود این ناظرین ترجیحا افراد پیشکسوت، صاحب به منظور ارتقای کیفیت اجرا، برای هر پروژه یک نفر ناظر )آشک -4

د دستگاه به ناظر ور با رعایت قواعاز محل پروژه مذک %5موضوع پروژه و ترجیحا از مراکز علمی و دانشگاهی استان باید باشند، در صورتیکه پروژه ها دارای منابع مالی مشخص است یک تا 

 تخصیص پیدا می کند .

هتر برنامه هر چه ب ی اجرایوابط براضتقرار این ضوابط مندرج در آئین نامه خانه مشارکت مردم، پیام گزاران سالمت برای تسهیل اجرایی شدن مصوبات الزم االجرا است و مسئولیت پیگیری اس -5

 ذایی است.جامع سالمت استان بر عهده دبیرخانه سالمت و امنیت غ

 کارگروه تخصصی ساغ و رئیس دانشگاه امضای دبیر

 امضای رئیس سازمان برنامه و بودجه
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 اداره کل آموزش و پرورش استان -5

نظیم رکت مردم  تانه مشاخاین تفاهم نامه ذیل منشور ائتالف سالمت استان مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه و توسط شورای پیام گزاران سالمت و 

 ه امضاء روسای دستگاه های همکار ، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس دانشگاه علوم پزشکی رسیده است. و ب

 امضای دستگاه

گزار و مدیر پاراف پیام)

 بودجه دستگاه(

کارگروه تخصصی 

 متناظر

 برآمدها

 )محصوالت میانی پروژه است، حداکثر سه تا چهار (

سال 
97
 

سال 
97
 

سال 
97
 

سال 
97
 

 فاهدا

 پروژه

اجرایی ، مطالعاتی 

 و مستندسازی

دستگاه شامل دولتی ها و 

 غیردولتی ها

 )خانه مشارکت مردم(

 

سبببالمت و امنیبببت 

غببذایی، آمببوزش و 

 پژوه 

برگزاری جلسات هماهنگی با کارگروه های  -1

 تخصصی

جمع آوری لیست خدمات بهداشتی و درمانی  -2

 سازمان های مختلف

مت به اطالع رسانی خدمات مرتب  با سال -3

شهروندان از طریق وب سایت، پمفلت و بیلبرد، 

 دیوار سالمتی

 گزارش عملیات -4

 بروز

 رسانی

 بروز

 رسانی

 بروز

 رسانی

 و خدمات لیست تهیه

 ارائه و سایت در درج

 گزارش

 کافی افزای  شناخت

 خدمات از شهروندان

 سالمت با مرتب 

 کافی شناخت

 از شهروندان

 با مرتب  خدمات

 سالمت
 ورشآموزش و پر

 مهلت ارسال گزارش هر برآمد آخرین روز هر فصل می باشد . .1

 گیرد.پیگیری و پایش تحویل برآمدهای پروژه ها توسط پیام گزاران دستگاه انجام می .2

 زارش کند .تناظر گیس کارگروه مدبیرخانه کارگروه تخصصی سالمت و امنیت غذایی موظف است به طرق مقتضی پایش برآمدها را انجام دهد و هر فصل نتایج پیگیری را به رئ .3

رتبط مو دارای مدرک  حب تجربهسوت، صابه منظور ارتقای کیفیت اجرا، برای هر پروژه یک نفر ناظر )آشکار(  از طرف کارگروه تخصصی تعیین می شود این ناظرین ترجیحا افراد پیشک .4

ه مذکور با رعایت قواعد دستگاه به محل پروژاز  %5نابع مالی مشخص است یک تا در صورتیکه پروژه ها دارای م در موضوع پروژه و ترجیحا از مراکز علمی و دانشگاهی استان باید باشند،

 ناظر تخصیص پیدا می کند .

ه بهتر رای اجرای هر چبن ضوابط ایتقرار ضوابط مندرج در آئین نامه خانه مشارکت مردم، پیام گزاران سالمت برای تسهیل اجرایی شدن مصوبات الزم االجرا است و مسئولیت پیگیری اس .5

 برنامه جامع سالمت استان بر عهده دبیرخانه سالمت و امنیت غذایی است.

 کارگروه تخصصی ساغ و رئیس دانشگاه امضای دبیر

 امضای رئیس سازمان برنامه و بودجه
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 اداره کل بهزیستی استان -6

نظیم رکت مردم  تانه مشاخی برنامه ریزی و توسعه و توسط شورای پیام گزاران سالمت و این تفاهم نامه ذیل منشور ائتالف سالمت استان مصوب شورا

 و به امضاء روسای دستگاه های همکار ، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس دانشگاه علوم پزشکی رسیده است. 

 امضای دستگاه

گزار و پاراف پیام)

 مدیر بودجه دستگاه(

کارگروه 

تخصصی 

 متناظر

 دهابرآم

)محصوالت میانی پروژه است، حداکثر سه تا 

 چهار (

سال 
97
 

سال 
97
 

سال 
97
 

سال 
97
 

 اهداف

 پروژه

اجرایی ، مطالعاتی و 

 مستندسازی

دستگاه شامل دولتی ها 

 و غیردولتی ها

 )خانه مشارکت مردم(

 

سبببالمت و 

 امنیت غذایی
برگزاری جلسات هماهنگی با  .1

 کارگروه های تخصصی

ات بهداشتی و جمع آوری لیست خدم .2

 درمانی سازمان های مختلف

اطالع رسانی خدمات مرتب  با  .3

سالمت به شهروندان از طریق وب 

 سایت، پمفلت و بیلبرد، دیوار سالمتی

 گزارش عملیات .4

 بروز

 رسانی

 بروز

 رسانی

 بروز

 رسانی

 درج و خدمات لیست تهیه

 گزارش ارائه و سایت در

 شهروندان کافی افزای  شناخت

 سالمت با تب مر خدمات از

 از شهروندان کافی شناخت

 سالمت با مرتب  خدمات

 بهزیستی

 مهلت ارسال گزارش هر برآمد آخرین روز هر فصل می باشد . .1

 گیرد.پیگیری و پایش تحویل برآمدهای پروژه ها توسط پیام گزاران دستگاه انجام می .2

 گزارش کند . ه متناظرقتضی پایش برآمدها را انجام دهد و هر فصل نتایج پیگیری را به رئیس کارگرودبیرخانه کارگروه تخصصی سالمت و امنیت غذایی موظف است به طرق م .3

ک ه و دارای مدراحب تجربصسوت، به منظور ارتقای کیفیت اجرا، برای هر پروژه یک نفر ناظر )آشکار(  از طرف کارگروه تخصصی تعیین می شود این ناظرین ترجیحا افراد پیشک .4

محل پروژه مذکور با رعایت قواعد  از %5نابع مالی مشخص است یک تا ضوع پروژه و ترجیحا از مراکز علمی و دانشگاهی استان باید باشند، در صورتیکه پروژه ها دارای ممرتبط در مو

 دستگاه به ناظر تخصیص پیدا می کند .

هر چه  بط برای اجرایاین ضوا ل اجرایی شدن مصوبات الزم االجرا است و مسئولیت پیگیری استقرارضوابط مندرج در آئین نامه خانه مشارکت مردم، پیام گزاران سالمت برای تسهی .5

 بهتر برنامه جامع سالمت استان بر عهده دبیرخانه سالمت و امنیت غذایی است.

 کارگروه تخصصی ساغ و رئیس دانشگاه امضای دبیر

 امضای رئیس سازمان برنامه و بودجه
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 فاه اجتماعیتعاون و کار و ر -7

نظیم رکت مردم  تانه مشاخاین تفاهم نامه ذیل منشور ائتالف سالمت استان مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه و توسط شورای پیام گزاران سالمت و 

 ، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس دانشگاه علوم پزشکی رسیده است. روسای دستگاه های همکارو به امضاء 

 امضای دستگاه

گزار و مدیر پاراف پیام)

 بودجه دستگاه(

کارگروه 

تخصصی 

 متناظر

 برآمدها

 )محصوالت میانی پروژه است، حداکثر سه تا چهار (

ل 
سا

14
00

 

ل 
سا

99
 

ل 
سا

98 

ال
س

97 

 اهداف
اجرایی ، مطالعاتی  پروژه

 و مستندسازی

دستگاه شامل دولتی ها 

 و غیردولتی ها

 )خانه مشارکت مردم(

 

سبببالمت و 

امنیببببببت 

ذایی،  غببببب

اشببببتوال و 

زیربنبببایی و 

 شهرسازی

 برگزاری جلسات هماهنگی با کارگروه های تخصصی .1

رح تهیه برنامه آموزشی تلویزیونی، آموزش اهمیت و نحوه ارائه ش .2

حال مناس  توس  مراجعین با استفاده از پمفلت برگزاری دوره 

آموزشی )حضوریغ غیر حضوری( در راستای توانمند سازی 

 ص نحوه برقرری ارتباط موثرکارکنان در خصو

 اجرای برنامه های آموزشی)حضوری و غیر حضوری( از طریق: .3

 تهیه برنامه آموزشی و پیام های سالمتی در رسانه ملی -

 تهیه پمفلت آموزشی برای کارکنان و مراجعین -

 تهیه کلیپ اموزشی -
 گزارش عملکرد .4

 %20ا  10% 10% 10%

افزای  آگاهی 

کارکنان و 

ذینفعان در 

برقراری مورد 

ارتباط مناس  

با ارائه 

دهندگان به 

 پایه %50میزان 

کارکنان  توانمندسازی

خدمات بهداشتی و 

 در نفعان و مراجعینذی

 ارتباط راستای برقراری

 دهندگان ارایه با مناس 

 درمانی بهداشتی خدمات

 مناس  مراکز انتخاب و

 مراجعه برای

تعاون و کار و رفاه 

 اجتماعی

 ش هر برآمد آخرین روز هر فصل می باشد .مهلت ارسال گزار .1

 گیرد.پیگیری و پایش تحویل برآمدهای پروژه ها توسط پیام گزاران دستگاه انجام می .2

 د ارش کنتناظر گزرگروه مرئیس کا دبیرخانه کارگروه تخصصی سالمت و امنیت غذایی موظف است به طرق مقتضی پایش برآمدها را انجام دهد و هر فصل نتایج پیگیری را به .3

ای ب تجربه و دارسوت، صاحبه منظور ارتقای کیفیت اجرا، برای هر پروژه یک نفر ناظر )آشکار(  از طرف کارگروه تخصصی تعیین می شود این ناظرین ترجیحا افراد پیشک .4

محل پروژه مذکور با ز ا %5ک تا نابع مالی مشخص است یدارای ممدرک مرتبط در موضوع پروژه و ترجیحا از مراکز علمی و دانشگاهی استان باید باشند، در صورتیکه پروژه ها 

 رعایت قواعد دستگاه به ناظر تخصیص پیدا می کند .

هر جرای ان ضوابط برای تقرار ایضوابط مندرج در آئین نامه خانه مشارکت مردم، پیام گزاران سالمت برای تسهیل اجرایی شدن مصوبات الزم االجرا است و مسئولیت پیگیری اس .5

 چه بهتر برنامه جامع سالمت استان بر عهده دبیرخانه سالمت و امنیت غذایی است.

 زمان برنامه و بودجهامضای رئیس سا                                                                            کارگروه تخصصی ساغ و رئیس دانشگاه امضای دبیر
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 استانحکومتی  تعزیرات سازمان -8

نظیم رکت مردم  تانه مشاخاین تفاهم نامه ذیل منشور ائتالف سالمت استان مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه و توسط شورای پیام گزاران سالمت و 

 و به امضاء روسای دستگاه های همکار ، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس دانشگاه علوم پزشکی رسیده است. 

 امضای دستگاه

گزار و اف پیامپار)

 مدیر بودجه دستگاه(

کارگروه تخصصی 

 متناظر

 برآمدها

 )محصوالت میانی پروژه است، حداکثر سه تا چهار (

ل 
سا

14
00

 

ل 
سا

99
 

ل 
سا

98 

ال
س

97 

 اهداف

 پروژه

اجرایی ، مطالعاتی و 

 مستندسازی

ها دستگاه شامل دولتی

 هاو غیردولتی

 )خانه مشارکت مردم(

 

سالمت و امنیت 

 غذایی

 برگزاری جلسات هماهنگی با کارگروه های تخصصی .1

تهیه برنامه آموزشی تلویزیونی، آموزش اهمیت و نحوه ارائه شبرح حبال  .2

مناس  توس  مراجعین ببا اسبتفاده از پمفلبت برگبزاری دوره آموزشبی 

)حضوریغ غیر حضوری( در راستای توانمند سازی کارکنان در خصوص 

 ری ارتباط موثرانحوه برقر

 نامه های آموزشی)حضوری و غیر حضوری( از طریق:اجرای بر .3

 تهیه برنامه آموزشی و پیام های سالمتی در رسانه ملی -

 تهیه پمفلت آموزشی برای کارکنان و مراجعین -

 تهیه کلیپ اموزشی -
 گزارش عملکرد .4

 %20ا  10% 10% 10%

آگباهی افزای  

کارکنبببببان و 

ذینفعبببببان در 

برقبراری  مورد

ارتباط مناسب  

گان با ارائه دهند

 %50بببه میببزان 

 پایه

 توانمندسازی
کارکنبببان خبببدمات 

بهداشتی و ذی نفعبان 

راستای  در و مراجعین

 ارتبببباط برقبببراری

 ارایبببه ببببا مناسببب 

 خبببدمات دهنبببدگان

 و درمببانی بهداشببتی

 مناس  مراکز انتخاب

 مراجعه برای

 تعزیرات

 مهلت ارسال گزارش هر برآمد آخرین روز هر فصل می باشد . .1

 گیرد.حویل برآمدهای پروژه ها توسط پیام گزاران دستگاه انجام میپیگیری و پایش ت .2

 زارش کند .گمتناظر  ارگروهدبیرخانه کارگروه تخصصی سالمت و امنیت غذایی موظف است به طرق مقتضی پایش برآمدها را انجام دهد و هر فصل نتایج پیگیری را به رئیس ک .3

مرتبط  ه و دارای مدرکاحب تجربک نفر ناظر )آشکار(  از طرف کارگروه تخصصی تعیین می شود این ناظرین ترجیحا افراد پیشکسوت، صبه منظور ارتقای کیفیت اجرا، برای هر پروژه ی .4

ر با رعایت قواعد دستگاه وژه مذکواز محل پر %5در موضوع پروژه و ترجیحا از مراکز علمی و دانشگاهی استان باید باشند، در صورتیکه پروژه ها دارای منابع مالی مشخص است یک تا 

 به ناظر تخصیص پیدا می کند .

چه بهتر  برای اجرای هر ین ضوابطاتقرار ضوابط مندرج در آئین نامه خانه مشارکت مردم، پیام گزاران سالمت برای تسهیل اجرایی شدن مصوبات الزم االجرا است و مسئولیت پیگیری اس .5

 سالمت و امنیت غذایی است.برنامه جامع سالمت استان بر عهده دبیرخانه 

 ازمان برنامه و بودجهسامضای رئیس                                                                                   کارگروه تخصصی ساغ و رئیس دانشگاه امضای دبیر
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 سازمان جهاد کشاورزی استان -9

نظیم رکت مردم  تانه مشاخن مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه و توسط شورای پیام گزاران سالمت و این تفاهم نامه ذیل منشور ائتالف سالمت استا

 و به امضاء روسای دستگاه های همکار ، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس دانشگاه علوم پزشکی رسیده است. 

 امضای دستگاه

گزار و مدیر پاراف پیام)

 بودجه دستگاه(

کارگروه 

 متناظرتخصصی 

 برآمدها

)محصوالت میانی پروژه است، حداکثر سه تا 

 چهار (

سال 
97
 

سال 
97
 

سال 
97
 

سال 
97
 

 اهداف

 پروژه

اجرایی ، مطالعاتی و 

 مستندسازی

دستگاه شامل دولتی ها 

 و غیردولتی ها

 )خانه مشارکت مردم(

 

سالمت و امنیت 

غذایی، توسعه 

 روستایی

برگزاری جلسات هماهنگی با  .1

 ای تخصصیکارگروه ه

جمع آوری لیست خدمات بهداشتی و  .2

 درمانی سازمان های مختلف

اطالع رسانی خدمات مرتب  با  .3

سالمت به شهروندان از طریق وب 

 سایت، پمفلت و بیلبرد، دیوار سالمتی

 گزارش عملیات .4

 بروز

 رسانی

 بروز

 رسانی

 بروز

 رسانی

 درج و خدمات لیست تهیه

 گزارش ارائه و سایت در

 شهروندان کافی افزای  شناخت

 سالمت با مرتب  خدمات از

 از شهروندان کافی شناخت

 سالمت با مرتب  خدمات

 جهاد کشاورزی

 مهلت ارسال گزارش هر برآمد آخرین روز هر فصل می باشد . .1

 گیرد.پیگیری و پایش تحویل برآمدهای پروژه ها توسط پیام گزاران دستگاه انجام می .2

 رش کند.تناظر گزاو امنیت غذایی موظف است به طرق مقتضی پایش برآمدها را انجام دهد و هر فصل نتایج پیگیری را به رئیس کارگروه مدبیرخانه کارگروه تخصصی سالمت  .3

ط در دارای مدرک مرتب وتجربه ب سوت، صاحبه منظور ارتقای کیفیت اجرا، برای هر پروژه یک نفر ناظر )آشکار(  از طرف کارگروه تخصصی تعیین می شود این ناظرین ترجیحا افراد پیشک .4

ذکور با رعایت قواعد دستگاه به ناظر از محل پروژه م %5موضوع پروژه و ترجیحا از مراکز علمی و دانشگاهی استان باید باشند، در صورتیکه پروژه ها دارای منابع مالی مشخص است یک تا 

 تخصیص پیدا می کند .

بهتر  رای اجرای هر چهبن ضوابط م، پیام گزاران سالمت برای تسهیل اجرایی شدن مصوبات الزم االجرا است و مسئولیت پیگیری استقرار ایضوابط مندرج در آئین نامه خانه مشارکت مرد .5

 برنامه جامع سالمت استان بر عهده دبیرخانه سالمت و امنیت غذایی است.

 کارگروه تخصصی ساغ و رئیس دانشگاه امضای دبیر

 مه و بودجهامضای رئیس سازمان برنا
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 دادگستری استان -10

نظیم رکت مردم  تانه مشاخاین تفاهم نامه ذیل منشور ائتالف سالمت استان مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه و توسط شورای پیام گزاران سالمت و 

 است.  ، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس دانشگاه علوم پزشکی رسیدهبه امضاء روسای دستگاه های همکارو 

 امضای دستگاه

گزار و پاراف پیام)

 مدیر بودجه دستگاه(

کارگروه 

تخصصی 

 متناظر

 برآمدها

 )محصوالت میانی پروژه است، حداکثر سه تا چهار (

ل 
سا

14
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ل 
سا

99 

ل 
سا

98 

ل 
سا

97 

 اهداف
 پروژه

 اجرایی ، مطالعاتی و مستندسازی

دستگاه شامل دولتی ها 

 و غیردولتی ها

 م()خانه مشارکت مرد

 

سالمت و 

 امنیت غذایی
 برگزاری جلسات هماهنگی با کارگروه های تخصصی .1

برگزاری برنامه های آموزشی )حضوریغ غیر حضوری(، توزیع سی دی  .2

آموزشی و ترویجی، برگزاری دوره های غیر حضوری با سی دی با هزینه 

ی، کمتر، معرفی نمونه های عینی داخلی و خارجی از بیماران خود مراقبت

 راستای توانمند سازی کارکناندر 

حمر  اسفیران خانواده و بسیج، هالل  اجرای کمپین اطالع رسانی از طریق : .3

 هن ، ترمینال ها و ایستگاه راه آو سیار ومیو کتابخانه های عم

 پمفلت،بیلبورد تهیه پوستر، .4

 های سالمتی در رسانه ملیتهیه برنامه و پیام .5

 عملکرد گزارش .6

20% 20% 20% 30% 

ای  آگبباهی کارکنببان در افببز

زمینه خودمراقبتی و مبدیریت 

بیماری های مبزمن ببه میبزان 

 کارکنان 90%

 خبود های توانمندسازی مهارت

 هبای بیماری مدیریت و مراقبتی

 بیماریهبای ، دیاببت مثبل مزمن

 ... و قلبی

 دادستانی

 مهلت ارسال گزارش هر برآمد آخرین روز هر فصل می باشد . .1

 گیرد.یل برآمدهای پروژه ها توسط پیام گزاران دستگاه انجام میپیگیری و پایش تحو .2

 ند .کارگروه متناظر گزارش دبیرخانه کارگروه تخصصی سالمت و امنیت غذایی موظف است به طرق مقتضی پایش برآمدها را انجام دهد و هر فصل نتایج پیگیری را به رئیس ک .3

روژه و رتبط در موضوع پرای مدرک منفر ناظر )آشکار(  از طرف کارگروه تخصصی تعیین می شود این ناظرین ترجیحا افراد پیشکسوت، صاحب تجربه و دابه منظور ارتقای کیفیت اجرا، برای هر پروژه یک  .4

 به ناظر تخصیص پیدا می کند . با رعایت قواعد دستگاهاز محل پروژه مذکور  %5ترجیحا از مراکز علمی و دانشگاهی استان باید باشند، در صورتیکه پروژه ها دارای منابع مالی مشخص است یک تا 

جامع سالمت  چه بهتر برنامه اجرای هر تقرار این ضوابط برایضوابط مندرج در آئین نامه خانه مشارکت مردم، پیام گزاران سالمت برای تسهیل اجرایی شدن مصوبات الزم االجرا است و مسئولیت پیگیری اس .5

 مت و امنیت غذایی است.استان بر عهده دبیرخانه سال

 کارگروه تخصصی ساغ و رئیس دانشگاه امضای دبیر

 امضای رئیس سازمان برنامه و بودجه
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 ضمائم

 فرم های مورد استفاده در فرآیند طرح -1
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 یتعال بسمه

 کارشناسان حوزه سالمت و ژه خبرگانیو پرسشنامه

 یاستادگرام

 احترام و باسالم

 وضوع:م با در ارتباط طرح انجام جهت پرسشنامه این تکمیل برای همکاری در جنابعالی از قدردانی و تشکر ضمن

 "1396-1399 های سال برای زنجان استان سالمت جامع برنامه تدوین "

سخ ئه پاشد لذا اراذار باگنظر به اینکه نتایج این طرح می تواند در شناسایی عوامل مؤثر در تدوین برنامه جامع استان تاثیر 

 رایبذکر است  زم بههای کارشناسی در این زمینه، دست اندرکاران طرح را در دستیابی به نتایج صحیح یاری خواهد نمود. ال

 .است گردیده ارائه ذیل شرح به لیکرت طیف بندی درجه مقیاس خصوص این در شما نظر اعالم

 یلی زیادخ        زیاد            متوس      کم                  خیلی کم                        

             1                     2                     3                   4                5 

 
 مشخصات فردی

 : سمت : فعالیت محل :خانوادگی نام و نام

 : تماس تلفن : حوزه سالمت در فعالیت سابقه : تحصیلی مدرک و رشته

 

اب یکی از ا انتخاست میزان تأثیر هرکدام از از شاخص ها در تدوین برنامه جامع سالمت را از دیدگاه خود ب خواهشمند

 گزینه ها مشخص فرمایید.
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 مستندات جلسات طرح جامع سالمت -2   
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 اسامی اعضای

 خانه مشارکت مردمی  
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جلسات متعدد هم 

 اندیشی با همکاران طرح
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جلسات هم اندیشی با پیام گزاران سازمان ها و 
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