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کی در راستای اجزای سیاست َای کلی ملی صیاوت اس جمعیت ) وقشٍ راٌ يسارت بُداشت، درمان ي آمًسش پششسىد 

ي مدیزیت  معايوت َای درمان، تًسعٍبا مشارکت  يسارت بُداشت، درمان ي آمًسش پششکی در معايوت بُداشت (جمعیت

با َمکاری  ساسمان غذا ي داري َمچىیه يحقًقی ي امًر مجلس  ،، داوشجًیی ي فزَىگی، آمًسش، تحقیقات ي فه آيریمىابع

 شدٌ است. ي وُاییم پششکی گیالن، یشد، َمدان ي اصفُان تديیه داوشگاٌ َای علً
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 مقذمٍ:

هْن التساض وكَضّا تِ قواض هی ضٍز. ًیطٍی هَلس ٍ جَاى تِ ػٌَاى یىی اظ پایِ ّای انلی  لجوؼیت جَاى تِ ػٌَاى یىی اظ ػَاه   

َؾؼِ ّط وكَض زض ضاتطِ تا ًیطٍی اًؿاًی ٍ جوؼیت هؼٌا اجتواػی وكَضّا هحؿَب هی قَز. لسضت ٍ ت -لسضت ٍ ضقس التهازی 

پیسا هی وٌس. حطوت تِ ؾوت تَؾؼِ ّوِ جاًثِ ًیاظ جسی تِ تَؾؼِ ٍ اضتماء ؾطهایِ اًؿاًی زاضز. یىی اظ هْن تطیي هَلفِ ّای 

ؾال گصقتِ افعایف  45 ؾطهایِ اًؿاًی، ٍضؼیت ؾالهت هطزم اؾت. ذَقثرتاًِ اهیس تِ ظًسگی ظًاى ٍ هطزاى زض وكَضهاى زض طَل

ؾال ضؾیسُ اؾت. وكَض ها ؾال ّا اظ جوؼیت جَاى تطذَضزاض تَزُ  75چكوگیطی زاقتِ ٍ زض حال حاضط اهیس تِ ظًسگی تِ تیف اظ 

ایي ثطٍت حیاتی حفظ ٍ تمَیت قَز. هتاؾفاًِ زض ؾال ّای اذیط ضًٍس تاضٍضی زض وكَض قیة ًعٍلی زاقتِ ّوچٌاى الظم اؾت ٍ 

زض ٍ ضؾیسُ اؾت  1398زض ؾال  1.74تِ  1395زض ؾال  2.1ًطخ تاضٍضی ولی اظ وِ  ؾتا حاوی اظ آىّای اًجام قسُ   تطضؾی اؾت.

ؾال  اظ پایاى 19 -قیَع تیواضی وٍَیس اتؾطح جاًكیٌی فانلِ ظیازی زاضز. تا ضًٍس واّكی ّوچٌاى ازاهِ زاقتِ ٍ ایي  1399ؾال 

ّوچٌاى تساٍم زض وكَض ٍ قطایط ذال وٌتطل ایي تیواضی، ضًٍس واّكی هیعاى هَالیس هازی تحطاى التِ زًثال ت اًتظاض هی ضٍز ،1398

زٍ تطاتط قَز وِ ایي ضًٍس )زض یه زٍضُ تیؿت ؾالِ(، جوؼیت ؾالوٌساى وكَض حسٍزاً  1420ی هی قَز زض ؾال پیف تیٌزاقتِ تاقس. 

 وكَض ها تؿیاض ؾطیغ تط اظ ای هٌطمِ ًیع، ضًٍس ؾالوٌسی زضزض لیاؼ تا وكَضّ اتفاق افتازُ اؾت.ؾال  100طی  زیگط وكَضّازض 

 ّواًٌس ػطاق ٍ پاوؿتاى هی تاقس. یوكَضّای

ِ  تِاظ ؾَی همام هؼظن ضّثطی )هسظلِ تؼالی(  تٌس 14 زض جوؼیت ولی ّای ؾیاؾت، 1393اظ ؾال   تهط  ٍ قهس  اتهالؽ  ّها  زؾهتگاُ  ّوه

 ًتهای   گعاضـ ٍ ّا ؾیاؾت ایي لَی ٍ ؾطیغ زلیك، اجطای تطای شیطتط ّای زؾتگاُ ٍ ًظام اضواى تیي واض تمؿین ٍ ّواٌّگی ضطٍضت

، اتراش ًگهاُ جوؼهی ٍ هؿهنَالًِ زض ولیهِ     حیاتیؾیاؾت هْن ٍ ایي ُ اؾت. تحمك ٍ اجطای زضؾت قس تاویس آًْا، اجطای هؿتوط ضنس

ؾٌس "، تسٍیي ٍ ًْایی ؾاظی 19 - ی وٍَیسحطاًی هسیطیت تیواضػلی ضغن قطایط ت ضا هی طلثس.ؾطَح لاًًَگصاضی، اجطایی ٍ ًظاضتی 

ت، لهطاض گطفهت. طهی ًكؿهت ّهای هتؼهسز تها ح هَض         هؼاًٍت تْساقه  زض زؾتَضواضتِ ػٌَاى یه اٍلَیت  "هلی نیاًت اظ جوؼیت

ؾهاظهاى غهصا ٍ زاضٍ   ، حمهَلی ٍ اههَض هجلهؽ   ، تحمیمات ٍ في آٍضی، زاًكجَیی ٍ فطٌّگی، آهَظـًوایٌسگاى هؼاًٍت ّای زضهاى، 

پیف ًَیؽ ایهي  زض زفتط ؾالهت جوؼیت، ذاًَازُ ٍ هساضؼ،  (گیالى، انفْاى، ّوساى ٍ یعز)ّوىاض ػلَم پعقىی زاًكگاُ  4ي ّوچٌی

 ًیهع  آىی یه واضّهای اجطا  ٍ لطاض گطفت ٍ ؾهاظ  حث ٍ هسالِهَضز تضاّثطز  14هكتول تط زض حَظُ قطح ٍظایف ٍظاضت تْساقت ؾٌس 

ٍ ّوچٌهیي   ٍظاضت هتثَع زض ّوِ حَظُ ّای ؾتاز 1400 ؾال اضزیثْكت 29هلی جوؼیت، زض ههازف تا ضٍظ ایي تطًاهِ  گطزیس.ًْایی 

،  31/1/1400ههَضخ    120/100) ًاههِ قهواضُ    اؾهت  ُضؾواً آغاظ قستَؾط همام هحتطم ٍظاضت زاًكىسُ ّای ػلَم پعقىی زاًكگاُ/ 

ت تهِ  كگاُ ّای ػلَم پعقىی وكَض هلعم قسُ اًس ًؿثّوِ حَظُ ّای ؾتازی ٍ زاً (. اظ ایي ض1400ٍ/،07/02هَضخ  162/100قواضُ 

پیگیطی هؿنَالًِ اجطای ایهي ؾهٌس هتٌاؾهة تها قهطایط ٍ همت هیات آى هٌطمهِ ٍ جلهة          ٍ ّوچٌیي ٍ ًیطٍی اًؿاًی تؿی  هٌاتغ هالی

ز 725/117اهِ ضٍؾای زاًكگاُ ّای ػلَم پعقىی وكَض، قواضُ ً هجاظی اجالؼویي ّههَتِ ّفس). ام ًوایٌسّوىاضی تیي تركی الس

 .(03/03/1400، هَضخ 

تا اضایِ تطًاهِ ّا  ٍ ایسًوفطاّن ضا  تا هكاضوت ًرثگاى زض ّوِ حَظُ ّاتركی  زضٍى ٍ تطٍىوىاضی تؿتط ّ ،اهیس اؾت اجطای ایي ؾٌس

  .زض ایي ؾٌس زؾت یاتین اًتظاض هَضزاّساف تِ  تتَاًین نیاًت اظ جوؼیت،زضٍى ٍ تیي تركی زض ضاؾتای ٍ هساذالت 
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 ًضعیت مٌجٌد:

 تَؾؼِ ّط وكَض اظ اّویت ذانی تطذَضزاض تَزُ ٍ تؿتطتِ ػٌَاى یىی اظ هْوتطیي اضواى هَثط تط  ٍ ؾطهایِ اًؿاًی جَاىجوؼیت   

تغییط ، تا تَجِ تِ اذیط هی ًوایس. زض ؾال ّایطاّن فوكَض آى تطای ضا  اجتواػی -هرتلف تَؾؼِ التهازیزض اتؼاز ذاللیت ٍ پَیایی 

اتالؽ ضا ( 1393اضزیثْكت،  30) "های کلی جمعیت سیاست" همام هؼظن ضّثطی زض ایي ذهَل جوؼیت زض وكَض، التٍ تحَ

یؽ هجوغ تكریم ههلحت ًظام تا ػٌایت تِ اّویت همَلِ ؾِ گاًِ ٍ ضی. تط اؾاؼ هتي اتالغیِ ضّثط هؼظن اًمالب تِ ضٍؾای ًوَزًس

ٍ زض جْت جثطاى  تِ ػٌَاى یه فطنت ٍ اهتیاظ لٌسگی ٍ جَاًی جوؼیت وًٌَی وكَضجوؼیت زض التساض هلی، تا تَجِ تِ پَیٌسگی، تا

جوؼیت زض  جَاًی صقتِ، اقاضُ قسُ اؾت تا تا زض ًظط زاقتي ًمف ایجاتیواّف ًطخ ضقس جوؼیت ٍ ًطخ تاضٍضی زض ؾال ّای گ

اًجام گیطز ٍ وكَض ّای جوؼیتی  ؾیاؾتهتٌاؾة تا  ی ضقس التهازی، اجتواػی ٍ فطٌّگیپیكطفت وكَض، تطًاهِ ضیعی جاهغ تطا

 ضنس قَز.هؿتوط  تِ طَض اجطای ؾیاؾت ّا

جع وكَضّای تا ضزُ تاالی تَؾؼِ  ٍ تطذَضزاض تَزُ 980.7اظ قاذم تَؾؼِ اًؿاًی  ،ّعاض ًفط 500هیلیَى ٍ   83ت یطاى تا جوؼیا

تط اؾاؼ اؾت وِ یس تِ ظًسگی اًؿاًی، اه تَؾؼِ . اظ جولِ قاذم ّای هْن(2018) تطًاهِ تَؾؼِ ؾاظهاى هلل،  اؾتلطاض گطفتِ 

 .ضؾیسُ اؾت (1394) ؾال 75.4تِ  (1359) ؾال 58.9اظ ٍ افعایف یافتِ ؾال  ّفسُ حسٍزایي قاذم  (،1395)اطالػات هطوع آهاض 

 1395 ؾالزض س زضن 1.24تِ  1345زض ؾال  زضنس 3.13ظ ا وكَض هتَؾط ضقس جوؼیتتط اؾاؼ آهاض ؾطقواضی ًفَؼ ٍ هؿىي، 

. پؽ اظ آى زِّ، تَزُ اؾت.زضنس  3.91ؾاالًِ وِ تَزُ  1365تا  1355ّای  تطیي زضنس ضقس جوؼیت طی ؾالواّف یافتِ اؾت. تاال

ایي ضًٍس واّكی ّكساض جسی تطای  .(1ًوَزاض قواضُ  )ضؾیسُ اؾت  24/1تِ  1395ضًٍس واّكی زاقتِ ٍ زض ؾال ضقس جوؼیت 

   .ض اؾتالتساض، پَیایی ٍ تالٌسگی وكَ

 (1395) هطوع آهاض ایطاى،  1395-1335 ض، طی ؾال ّای(. زضنس هتَؾط ضقس ؾاالًِ جوؼیت وك1ًَوَزاض قواضُ )
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ؾٌی زض ؾال ّای ّطم  ؾاذتاضوِ  زض حالیواّف ؾطح تاضٍضی اؾت. ٍ وكَض تطویة ٍ ؾاذتاض جوؼیت هؿنلِ ًگطاى وٌٌسُ زیگط، 

، تؼس تِ 1375اظ ؾال  ؾال لطاض زاقتٌس، 14-0زض ؾٌیي  زضنس( 42.2 جَاى تَزُ ٍ ؾْن لاتل تَجْی اظ جوؼیت وكَض ) واهال 1335

 زضنس واّف 24تِ  ایي گطٍُ، ؾْن 1395تَزُ ٍ زض ؾال  لاػسُ ّطم ؾٌی زض حال جوغ قسىؾال،  0-14تا واّف ؾْن جوؼیت 

زض جوؼیت وكَض افعایف یافتِ ٍ تطویة غالة جوؼیت وكَض تِ  ؾال ٍ تیكتط 65ؾال ٍ  15-64یافتِ اؾت. زض هماتل، ؾْن جوؼیت 

 . (2)ًوَزاض قواضُ  وطزُ اؾت فتی پیكطهیاًؿال ؾوت

 (1395) هطوع آهاض ایطاى، ، 1395-1365ؾال طی (. تغییطات گطٍُ ؾٌی جوؼیت وكَض 2ًوَزاض قواضُ )
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هحسٍز ًوَزى آى ٍجَز ًساقتِ اؾت.  یتطا یتالـ ػوس چیوطز ٍ ّ یه یطٍیپ یؼیطث یاظ الگَ یقوؿ 1340تا زِّ  طاىیا یتاضٍض

 یاًمالب اؾاله یطٍظیپ یقاذم زض پ يی. اافتیواّف  1355زض ؾال  5/6تَز وِ تِ  7تطاتط تا  1345زض ؾال  یول یتاضٍض عاىیه

زض ؾال  3/6ًوَزُ ٍ تِ ؾطح  یقطٍع تِ واّف تطن یتاضٍض 1360زِّ  لیاٍاتطگكت. اظ  7 عاىیتِ ّواى ه 1359ٍ زض ؾال  افتِی فیافعا

 یتاضٍض عاىیوِ ه یطَضِ گطفتِ اؾت. ت یكتطیقتاب ت ی، واّف تاضٍض1368ؾال ذاًَازُ زض  نیاؾت. تا قطٍع تطًاهِ تٌظ سُیضؾ 1365

طَض همطؼی  تِ 1395زض ؾال ایي قاذم . اؾت سُیضؾ 1.8تِ  1390، ٍ زض ؾال 9/1تِ  1385، زض ؾال 8/2تِ  1375ول زض ؾال 

 تَزُ ٍ تا وٌَى 1.74،  1398ّای اًجام قسُ حاوی اظ آى اؾت وِ ًطخ تاضٍضی ولی زض ؾال  تطضؾی ضؾیس. 1/2ٍ تِ هیعاى افعایف یافتِ 

، اًتظاض هی ضٍز 1398 ؾالاظ پایاى  19 -ؾطح جاًكیٌی فانلِ ظیازی زاضز. تا قیَع تیواضی وٍَیستا ضًٍس واّكی ّوچٌاى ازاهِ زاقتِ ٍ 

ًوَزاض ) زض وكَض ّوچٌاى ازاهِ زاقتِ تاقس ًطخ تاضٍضی ولیكی تحطاى التهازی ٍ قطایط ذال وٌتطل ایي تیواضی، ضًٍس واّتِ زًثال 

 .(3قواضُ 
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 1398-1351. ضًٍس ًطخ تاضٍضی ولی طی ؾال ّای (3)قواضُ ًوَزاض 
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 زیگط وكَضّازض ایي ضًٍس . جوؼیت ؾالوٌساى وكَض حسٍزا زٍ تطاتط قَز (1420آیٌسُ ) زض ؾال  ؾال تیؿتهی قَز طی پیف تیٌی  

اظ وكَض ها تط تؿیاض آّؿتِ وكَضّای ّوؿایِ ّواًٌس پاوؿتاى ٍ ػطاق  زض اتفاق افتازُ اؾت. ضًٍس ؾالوٌس قسى جوؼیتؾال  100طی 

 وكَض جوؼیت اظ زضنس 20٫6 ؾال قهت تاالی افطاز ،1420زض ؾال پیف تیٌی هی قَز ،ططاتك تا ؾٌاضیَی حس هتَؾه. ذَاّس تَز

هی زّس  ػلوی ًكاىقَاّس . تَز ذَاّس ؾالوٌس ًفط یه ،ًفط 4٫8 ّطاظ تِ ػثاضتی  ضا تكىیل زٌّس. (ًفط هیلیَى تیؿت هؼازل)

  .زض هٌطمِ ٍ جْاى ذَاّس گصاقت وكَضهٌیتی ؾالرَضزگی زض آیٌسُ اثطات هٌفی ٍ ضیكِ زاض تط جایگاُ ؾیاؾی، التهازی ٍ ا

(. 4)ًوَزاض قواضُ  ذَاّس زاقتآیٌسُ تساٍم ؾال  30 وِ تالطاض گطفتِ اؾت  1جمعیتیفرصت زض حال حاضط وكَض زض تطِّ پٌجطُ 

هازی هی تاقس ٍ اؾتفازُ تْیٌِ اظ اهىاًات تالمَُ جوؼیت فؼال الت تسیْی اؾت تْطُ هٌسی اظ ایي فطنت هؿتلعم هسیطیت نحیح تطای

التهازی، واض آفطیٌی ٍ اقتغال ظایی تطای جوؼیت فؼال ٍ هَلس ّوطاُ تا اتراش ؾیاؾت ّای حوایتی ٍ تطغیة ّای تا تطًاهِ ضیعی 

  فطاّن گطزز.قىَفایی ٍ تالٌسگی وكَض  اًتظاض هی ضٍز هؿیط تطای ؾاظًسگی،فطظًسآٍضی، 

 (. پٌجطُ فطنت جوؼیتی زض ایطاى4ًوَزاض قواضُ )
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، واّف ؾي اظزٍاج ٍ حوایت آٍضی فطظًس ، تطٍی ضفغ هَاًغ اظزٍاج، تؿْیل ٍ تطٍی  تكىیل ذاًَازُزض ضاؾتای الظم اؾت اظ ایي ضٍ 

 ضطٍضی اؾت تطًاهِ ضیعی تطتیت ًؿل نالح ٍ واضآهسّوچٌیي ظًسگی ٍ ّای  تَاًوٌسؾاظی آًاى زض تاهیي ّعیٌِ ّای جَاى ٍ اظ ظٍج

وِ ضاّثطزّا ٍ ُ اؾت ًكاى زاز وكَضّای هرتلف جْاى تجاضبٍ نَضت گیطز. قَاّس ػلوی ؾتگاُ ّا تا ّوىاضی ّوِ ز هٌاؾة

 ٍ ضٍیىطز تطٍیجی ٍ حوایتیتَزُ هرتلف، تمطیثاً هكاتِ یىسیگط  زض وكَضّای تطای افعایف جوؼیت واض گطفتِ قسُِ ّای ت ؾیاؾت

ای ولی جوؼیت ؾیاؾت ّ اجطایزض ضاؾتای سًظط لطاض زازُ اًس. هضا  ایتیضاّثطزّای حوتا هحَضیت  ()هاّیت چٌسگاًِ ضاّثطزّا

تاظًگطی زؾتَضالؼول ؛ ؾیؿتن تْساقتی زض ضاؾتای تطٍی  فطظًسآٍضی واضوٌاىتكَیمی اتالؽ زؾتَضػول جولِ: الساهات گؿتطزُ ای اظ 

؛ هطالثت گطٍُ ّای ضهاى ًاتاضٍضیپیكگیطی ٍ ز؛ زض ضاؾتای اضتماء ًطخ تاضٍضی ولی؛ جلة ّوىاضی زضٍى ٍ تطٍى تركی هطتثطّای 

اًجام گطفتِ اؾت. تِ هٌظَض  ؛ اضتمائ اهیس تِ ظًسگیهازض ٍ وَزن؛ آهَظـ ّای ٌّگام ٍ پؽ اظ اظزٍاجؾالهت  –تاضٍضی ولیسی 

تِ ٍیػُ تطای تؿْیل زض ػولیاتی ؾاظی الساهات ٍظاضت هتثَع زض جْت نیاًت اظ جوؼیت اًؿجام ٍ ّواٌّگی زضٍى ٍ تطٍى تركی 

تسٍیي ٍ ؾٌس هلی نیاًت اظ جوؼیت لی، اضتماء ًطخ تاضٍضی و تِ هٌظَض، فطٌّگی ٍ التهازی تؼییي وٌٌسُ ّای هْن اجتواػیسیطیت ه

 ًْایی ؾاظی قسُ اؾت.

 صیانت از جمعیتملی فرایند تدًین ً نيایی سازی سند 

ٍظاضت هتثَع واض هؼاًٍت تْساقت  زض زؾتَض تنیاًت اظ جوؼیتسٍیي ؾٌس هلی  ،1398ٍظاضت زض ؾال تط اؾاؼ زؾتَض همام هحتطم  

ؾپاضی، پیف ًَیؽ ایي  كىیل گطزیس ٍ تِ نَضت تطٍىتِ ضیاؾت هؼاًٍت تْساقت تلطاض گطفت. وویتِ ؾتازی نیاًت اظ جوؼیت 

ضی ٍ ح ٍَ ّوچٌیي چٌسیي ًكؿت  تا واّف تاضٍضی زض هماتلِتطضؾی ٍ هطٍض تجاضب وكَضّا  تِ زًثال ٍ پطٍغُتطًاهِ تَؾط تین 

، ٍ اهَض هجلؽ تحمیمات ٍ فٌأٍضی، حمَلی، ى، زضهاٍ فطٌّگی هجاظی تا ّوىاضی ًوایٌسگاى هؼاًٍت ّای آهَظقی، زاًكجَیی

زض زفتط ؾالهت جوؼیت، ذاًَازُ ٍ هساضؼ تا ّوىاضی زاًكگاُ ّای ػلَم ؾٌس هصوَض ٍ ؾاظهاى غصا ٍ زاضٍ  هسیطیت هٌاتغ ٍ تَؾؼِ

ضٍظ هلی جوؼیت،  اظقطٍع اجطای ایي تطًاهِ . قسٍ ًْایی  لطاض گطفت ضاّثطز هَضز تطضؾی 14وساى، ّپعقىی گیالى، انفْاى، یعز ٍ 

زض ّوِ حَظُ ّای ؾتاز ٍظاضت هتثَع ٍ ّوچٌیي زاًكگاُ/ زاًكىسُ ّای ػلَم پعقىی تَؾط  1400اضزیثْكت ؾال  30زض تاضید 

آغاظ گطزیس ٍ  1400اضزیثْكت  29هَضخ  ػلَم پعقىی وكَضویي اجالؼ ضٍؾای زاًكگاُ ّای ّّفسزض همام هحتطم ٍظاضت ضؾواً 

ّوِ حَظُ ّای ؾتازی ٍ ّوچٌیي زاًكگاُ ّای ػلَم پعقىی وكَض هلعم قسُ اًس ًؿثت تِ تؿی  هٌاتغ هالی ٍ ًیطٍی اًؿاًی ٍ 

ٌس )ههَتِ ّفسهیي ّوچٌیي پیگیطی هؿنَالًِ اجطای ایي ؾٌس هتٌاؾة تا قطایط ٍ همت یات ٍ جلة ّوىاضی تیي تركی السام ًوای

 (.03/03/1400ز ، هَضخ 725/117اجالؼ ضٍؾای زاًكگاُ ّای ػلَم پعقىی وكَض، قواضُ ًاهِ 

 

 

 

 



آمًزش پسضکی  سىذ ملی صیاوت از جمعیت، يزارت بُذاضت درمان ي  

 

8 | P a g e  

 

 

 جمعیت از صیاوت ملی سىذ - ايلًیت در راَبردَای

 

 کلی باريری ورخ ي جمعیت آمایص دقیق رصذ .1

  در راستای صیاوت از جمعیت  ي برين بخطی  بخطی بیه َای َمکاری تًسعٍ .2

  جمعیت از صیاوت راستای در َذف جمعیت ي مرجع َای گريٌ کلیذی، ریىفعان ومىذسازیتًا .3

  َذف جمعیت ي فرزوذآيری در سالم باريری ارتقاء ي حفظ .4

  آيری فرزوذ ي سالم باريری حًزٌ در اوساوی مًرد ویاز ویريی تًاومىذسازی ي ، تربیتتًسعٍ .5

  جمعیت از صیاوت استایر در َا آن اصالح گیری پی ي مًجًد قًاویه اجرای .6

  ديلت کارکىان ي جًان وخبگان داوطجًیان، بیه در ازدياج تسُیل .7

  واباريری مذیریت ي پیطگیری .8

  مادران سالمت ءارتقا .9

  کًدکان جاوبٍ َمٍ تکامل ي رضذ ءارتقا .10

 سالمىذان سالمت ءارتقا .11

 سقط مذیریت ي پیطگیری .12

 بًمی داوص بر تکیٍ با واباريری ي باريری با مرتبط بىیان داوص خذمات/ محصًالت ي فىايری پژيَص، تًسعٍ .13

 جمعیت از صیاوت راستای در الکتريویک َای ساماوٍ از گیری بُرٌ .14
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  کلیرصذ دقیق آمایص جمعیت ي ورخ باريری  : 4 راَبرد

 

 :اقذامات کالن برای تحقق راَبرد

 واضگطٍُ هطتثط زض ؾطح هلی، اؾتاى ٍ قْطؾتاى   تكىیل 

 آهایكی جوؼیت  تطآٍضز 

  هساذالت نیاًت اظ جوؼیت پیكٌْازٍ ّای آهایكی قاذم تحلیل 

 خريجی َای مًرد اوتظار

  پیف تیٌی تطًس زُ ؾالٍِ قْطؾتاى  زض ؾطح هلی، اؾتاىتطآٍضز آهایكی جوؼیت ؾاالًِ گعاضـ ٍ 

  اؾتاى ٍ ضنس ؾاالًِ آى جوؼیت قَضای ضاّثطزینیاًت اظ جوؼیت زض  هساذالتتهَیة 

 

ّهای  /زاًكهىسُ   زاًكهگاُ تْساقت ٍ  زض ؾتاز ٍظاضت زضهاى ٍ ، تْساقتتحمیمات ٍ فٌاٍضی ّای هؼاًٍت: فعان درين بخطیری و

 ػلَم پعقىی 

ًرثگاى ٍ گطٍُ ّای ػلوی،  ،تطًاهِ ٍ تَزجِ ، هطوع هلی آهاض، ؾاظهاىاجتواػی وكَض ؾاظهاى اهَض برين بخطی:ری وفعان 

 گاُ ّای هتٌاظط اؾتاًی ٍ زؾت / فطهاًساضی ّاّا اؾتاًساضی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

می تًاوىد بر  برای اجرا ي پیادٌ سازی کلیٍ راَبردَا یط محلی ي مىطقٍ ایبستٍ بٍ شراعلًم پسشکی کشًر،  / داوشکدٌداوشگاٌ وکتٍ:

  از مشارکت سایر ذیىفعان ي شرکا ویس بُرٌ مىد شًود.حسب ویاز 

 سىد صادق است. وکتٍ فًق در ایه ،در تمام راَبردَای ذکر شدٌ
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 صیاوت از جمعیتدر زمیىٍ  ي برين بخطی  : تًسعٍ َمکاری َای بیه بخطی2 راَبرد

 برای تحقق راَبرد کالناقذامات 

 جوؼیت نیاًت اظٍ اؾتاًی  هلی وویتِ تكىیل 

  زض ضاؾتای نیاًت اظ جوؼیت  زؾتگاُ ّای شی ضتطجلة هكاضوت 

 تطٍى تركی  ، تیي تركی ٍ تركی زضٍى یىطزتا ضٍ نیاًت اظ جوؼیت تسٍیي تطًاهِ ػولیاتی 

 خريجی َای مًرد اوتظار 

 تكىیل فهلی جلؿات آى جوؼیت نیاًت اظ هلی/ اؾتاًی وویتِ تكىیل ٍ 

  ضنس اجطایی ؾاظی آًْا نیاًت اظ جوؼیتزض ضاؾتای تطٍى تركی  زضٍى ٍ ههَتاتاذص ٍ  

 زض ؾطح هلی ٍ اؾتاًی نیاًت اظ جوؼیت ّا ٍ هساذالت  زض اجطای تطًاهِ زضٍى ٍ تطٍى ِ ّای ّوىاضیتفاّن ًاه اًؼماز 

، حمَلی ٍ اهَض ٍ هسیطیت هٌاتغ آهَظقی، تَؾؼِ زضهاى،تحمیمات ٍ فٌاٍضی، ّای تْساقت،  هؼاًٍت ریىفعان درين بخطی:

 ّای ػلَم پعقىی /زاًكىسُ  زاًكگاُزض ؾتاز ٍظاضت تْساقت ٍ ، هجلؽ، زاًكجَیی ٍ فطٌّگی، ؾاظهاى غصا ٍ زاضٍ

 آهَظـ ٍ پطٍضـ، ٍظاضت ذاًِ ّای تطًاهِ ٍ تَزجِ ؾاظهاى اهَض اجتواػی وكَض، هطوع هلی آهاض، ؾاظهاى: ریىفعان برين بخطی

/ اؾتاًساضی ّاوویتِ اهساز ٍ تٌیاز تطوت ، ،نسا ٍ ؾیوا، ؾاظهاى تْعیؿتی ؾاظهاى ،اجتواػی ضفاٍُ ، واض تؼاٍى ،ٍضظـ ٍ جَاًاى

 تٌاظط اؾتاًی زؾتگاُ ّای هٍ  فطهاًساضی ّا
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 جمعیت از صیاوت راستای در َذف جمعیت ي مرجع َای گريٌ کلیذی، ریىفعان تًاومىذسازی: 3 اىبردر

 

 برای تحقق راَبرد کالنقذامات ا

 ٍُنیاًت زض حَظُ ٍ جوؼیت ّسف  ، گطٍُ ّای هطجغولیسیشی ًفؼاى تَاًوٌس ؾاظی هطتثط زض ضاؾتای  تكىیل واضگط

 هلی / اؾتاًی زض ؾطحجوؼیت اظ

  تَاًوٌس ؾاظی هتٌاؾة تا جوؼیت ّسف، ًیاظؾٌجی، تَلیس هحتَا ٍ اضایِ هساذالت تطًاهِ ػولیاتی قٌاؾاییتسٍیي 

  تطای تَاًوٌسؾاظی جوؼیت ّسف  هلی ٍ اؾتاًی تْطُ هٌسی اظ تواهی ظطفیت ّای اجتواػی 

 

 خريجی َای مًرد اوتظار 

 ی قسُ شی ًفؼاىاضایِ ؾاالًِ گعاضـ ًیاظ ؾٌجی الَیت تٌس 

  ِجوؼیت ّسف  هتٌاؾة تاتَاًوٌسؾاظی شیٌفؼاى  زض ضاؾتایؾیاؾتی اضایِ تؿت 

  زض اجطای تطًاهِ نیاًت اظ جوؼیت شی ًفؼاىهكاضوت  

  نیاًت اظ جوؼیت  زضٍى ٍ تطٍى تركی زض ضاؾتایتؼساز ههَتات    

  ططاحی ٍ اجطا قسُ ضٍیسازّای فهلی/ ؾاالًٍِ اضظیاتی تطًٍساز تطگعاضی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

، حمَلی ٍ اهَض ٍ هسیطیت هٌاتغ آهَظقی، تَؾؼِ زضهاى،تحمیمات ٍ فٌاٍضی، ّای تْساقت،  هؼاًٍت ریىفعان درين بخطی:

ؾاظهاى ًظام ، ّای ػلَم پعقىی/زاًكىسُ  زاًكگاُزض ؾتاز ٍظاضت تْساقت ٍ  هجلؽ، زاًكجَیی ٍ فطٌّگی، ؾاظهاى غصا ٍ زاضٍ

  پعقىی، اًجوي ّای ػلوی هطتثط 

، حَظُ ػلویِ، ؾاظهاى نسا ٍ ؾیوا، تطًاهِ ٍ تَزجِ هطوع هلی آهاض، ؾاظهاى ؾاظهاى اهَض اجتواػی وكَض،  رين بخطی:بىفعان ری

 ٍ زؾتگاُ ّای هتٌاظط اؾتاًی  اؾتاًساضی ّا/ فطهاًساضی ّاگطٍُ ّای ػلوی ٍ ًرثگاى، ؾاظهاى تثلیغات اؾالهی ، ؾاظهاى ّالل احوط، 
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 اقذامات کالن برای تحقق راَبرد

  گؿتطـ ذسهات تاضٍضی ؾالن ٍ فطظًسآٍضی 

 اضایِ تؿْیالت زض ضاؾتای تطٍی ، تطغیة ٍ حوایت ذاًَازُ ّا  

  اض واضوٌاى، زاًكجَیاى ٍ اؾاتیس جَاى زاًكگاُ  تِ ػٌَاى ظٍجیي جَاى هؿتؼس فطظًس آٍضی حوایت 

 يجی َای مًرد اوتظار خر

 فطظًسآٍضی  آهَظـ ٍ هكاٍضُ  گؿتطـ ذسهات 

  اؾاتیس زاًكگاُ    زاًكجَیاى هتاّل واضوٌاى تطای تطٍی  فطظًسآٍضی تَجیْی  -ططاحی ٍ پیازُ ؾاظی تطًاهِ آهَظقی ٍ 

  اؾاتیس زاًكگاُ   زاًكجَیاى هتاّل واضوٌاى ططاحی ٍ پیازُ ؾاظی تؿتِ ّای حوایتی تطای ٍ 

 اؾاتیس زاًكگاُ    زاًكجَیاى هتاّل واضوٌاى زؾتطؾی تِ هؿىي تطای ٍ  تؿْیل ٍ 

 حوایت اظ زاًكجَیاى هتأّل تطای تَؾؼِ اقتغال تا تأویس تط ًمف آفطیٌی هطاوع ضقس ٍ قطوت ّای زاًف تٌیاى 

  اؾاتیس زاًكگاُزاًكجَیاى هتاّل واضوٌاى  فطظًسآٍضی تطایجلة هكاضوت ذیطیي زض تأهیي ّعیٌِ ّای ٍ    

 واضوٌاى هتأّل ٍ  زاًكجَیاى هؼیكتی تا توطوع تط ی/تؿتِ ّای حوایت ضایِططاحی ٍ ا 

  اؾاتیس زاًكگاُ    زاًكجَیاى هتاّل واضوٌاى تؿْیل قطایط فطظًسآٍضی تطای ٍ 

  ازغام تطًاهِ ؾالهت جٌؿی ذاًَازُ زض ًظام هطالثت وكَض 

  ُزض زاًكگاُ ّای ػلَم پعقىی وكَض شیٌفؼاىتا هكاضوت ضاُ اًساظی ولیٌیه ّای ؾالهت جٌؿی ذاًَاز 

 

، ٍ هسیطیت هٌاتغ آهَظقی، تَؾؼِ زضهاى،زاًكجَیی ٍ فطٌّگی، تحمیمات ٍ فٌاٍضی، ّای تْساقت،  هؼاًٍت ریىفعان درين بخطی:

، ؾاظهاى ًظام پعقىی، اًجوي ّای ػلَم پعقىی/زاًكىسُ  زاًكگاُ ؾاظهاى تیوِ ؾالهت،ؾتاز ٍظاضت تْساقت،  ؾاظهاى غصا ٍ زاضٍ

  ّای ػلوی هطتثط 

، تطًاهِ ٍ تَزجِ اجتواػی، ؾاظهاىتؼاٍى، واض ٍ ضفاُ ؾاظهاى اهَض اجتواػی وكَض، هطوع هلی آهاض، ٍظاضت  برين بخطی:ىفعان ری

اؾالهی، گطٍُ ّای ؾاظهاى تثلیغات ٍظاضت ػلَم، تحمیمات ٍ في آٍضی، وویتِ اهساز، ؾاظهاى تْعیؿتی، ٍظاضت ٍضظـ ٍ جَاًاى، 

 زؾتگاُ ّای هتٌاظط اؾتاًی  ، ٍظاضت هؿىي ٍ قْط ؾاظی  ػلوی ٍ ًرثگاى،  اؾتاًساضی ّا/ فطهاًساضی ّا

 

 

 

  َذف جمعیت ي فرزوذآيری در سالم باريری ارتقاء ي حفظ: 4راَبرد 
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  آيری فرزوذ ي سالم باريری حًزٌ در مًرد ویاز اوساوی ویريی تًاومىذسازی ي تربیتتًسعٍ ، :5 راَبرد

 

 برای تحقق راَبرد کالناقذامات  

  ؾهالهت جٌؿهی ذهاًَازُ   اظزٍاج ّهای ٌّگهام ٍ پهؽ   زض اضایِ ذسهات  آهَظـ  هَضز ًیاظ ًیطٍی اًؿاًی ٍ اضتمایتطآٍضز / ،

 ًظهام هطالثهت ؾهالهت    ؾهطَح هرتلهف  زض ٍ ؾالهت هازض ٍ وَزن فطظًسآٍضی پیكگیطی اظ ًاتاضٍضی، آهَظـ ٍ هكاٍضُ 

 تط حؿة ًیاظ هٌاطك آهایكی  وكَض

  ضاؾتای نیاًت اظ جوؼیت  زض اًؿاًی ٍ هالی تَؾؼِ هسیطیت ٍ هٌاتغ 

 تط حؿة هٌاطك آهایكی وكَض جصب ٍ تطتیت زاًكجَ زض ضقتِ هماطغ هَضز ًیاظ 

  ؾالهت تاضٍضی ٍ فطظًسآضٍی زض حَظُ واضوٌاى هثتٌی تط ػولىطز  تكَیكططاحی ٍ اجطای 

  ٍ اٍضی تاضٍضی ؾالن ٍ فطظًسزض ظهیٌِ ناحثاى حطف ترف زٍلتی / ذهَنی هْاضتی تاظآهَظی گؿتطـ آهَظـ 

 خريجی َای مًرد اوتظار 

  ٌِزض ًظام هطالثت وكَض   ٍ فطظًساٍضیؾالهت جٌؿی ذاًَازُ اظزٍاج، تطآٍضز ًیطٍی اًؿاًی هَضز ًیاظ زض ظهی 

 زاًكگاُ ٍ قْطؾتاىؾتاز هؼاًٍت تْساقت  ذاًَازُ زضجوؼیت، سیطیت ؾالهت ه تىویل تكىیالت 

  اًی زض ضاؾتای نیاًت اظ جوؼیت ٍ فطظًسآٍضی اضایِ زٌّسگاى ذسهات تْساقتی ٍ زضهتْثَز ػولىطز 

 ؾطح ؾتاز ٍظاضت  هطاتك تا اّساف تؼییي قسُ زض   اضتماء وویت ًیطٍی اًؿاًی تاضٍضی ؾالن ٍ فطظًسآٍضی 

 تطگعاضی زٍضُ ّای آهَظقی هٌجط تِ هسضن زض ضاؾتای نیاًت اظ جوؼیت ٍ فطظًسآٍضی  

 نیاًت اظ جوؼیت ٍ فطظًسآٍضیزض ضاؾتای ٍ هْاضتی  تطگعاضی زٍضُ ّای تاظآهَظی 

زض ؾتاز ٍظاضت  ٍ هسیطیت هٌاتغ آهَظقی، تَؾؼِ زضهاى،تحمیمات ٍ فٌاٍضی، ّای تْساقت،  هؼاًٍت ریىفعان درين بخطی:

  ، ؾاظهاى ًظام پعقىی، اًجوي ّای ػلوی هطتثط ّای ػلَم پعقىی/زاًكىسُ  زاًكگاُتْساقت ٍ 

 ، ؾاظهاى ازاضی ٍ اؾترساهی وكَض ِتطًاهِ ٍ تَزج ؾاظهاى برين بخطی:ریىفعان 
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  جمعیت از صیاوت راستای در َا آن اصالح گیری پی ي مًجًد قًاویه اجرای:  6راَبرد 

 

 برای تحقق راَبرد کالناقذامات 

   پیگیطی لَاًیي ٍ همطضات هَجَز ٍ احهای چالف ّای هَجَز 

 هطتثط تا ؾالهت زض ضاؾتای نیاًت اظ جوؼیت يیلَاً حیتٌم   

 تِ هطاجغ شیطتط زض ضاؾتای نیاًت اظ جوؼیت    پیكٌْاز لَایح لاًًَی 

 

 خريجی َای مًرد اوتظار 

    تاضٍضی زض ؾتاز ٍظاضت تْساقت   واضگطٍُ انالح لَاًیي هطتثط تا جوؼیت ٍ ؾالهت ایجاز 

   پیكٌْاز لَایح ٍ ططح ّای هطتثط تا جَاًی جوؼیت 

 تاضٍضی جوؼیت زض حَظُ ، تركٌاهِ ّا ٍ زؾتَضالؼول ّاهمطضات ضفغ تٌال ات،پیكٌْاز  ٍ پیگیطی  تاظًگطی ٍ   

 

ٍ  تَؾؼِزاًكجَیی ٍ فطٌّگی، آهَظقی،  زضهاى،تحمیمات ٍ فٌاٍضی، حمَلی ٍ اهَض هجلؽ، تْساقت،  هؼاًٍت درين بخطی: ریىفعان

، ؾهاظهاى تیوهِ ؾهالهت، ؾهاظهاى ًظهام      ّای ػلهَم پعقهىی  /زاًكىسُ  زاًكگاُؾاظهاى غصا ٍ زاضٍ ؾتاز ٍظاضت تْساقت ٍ  هسیطیت هٌاتغ

  پعقىی، اًجوي ّای ػلوی هطتثط 

، هطوع هلی تطًاهِ ٍ تَزجِ هطوع پػٍّف ّای هجلؽ قَضای اؾالهی، ؾاظهاى اهَض اجتواػی وكَض، ؾاظهاى برين بخطی:ریىفعان 

تثلیغات اؾالهی، وویتِ اهساز، گطٍُ ّای  آهاض، ٍظاضت واض، تؼاٍى ٍ اهَض اجتواػی، ؾاظهاى تْعیؿتی، ٍظاضت ٍضظـ ٍ جَاًاى، ؾاظهاى

 ٍ زؾتگاُ ّای هتٌاظط اؾتاًی  ػلوی ٍ ًرثگاى،  اؾتاًساضی ّا/ فطهاًساضی ّا
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       ديلت کارمىذان ي جًان وخبگان داوطجًیان، بیه در ازدياج تسُیل  :7راَبرد 

 

 برای تحقق راَبرد کالناقذامات 

 َتَجیْی اظزٍاج تٌْگام تطای زاًكجَیاى ٍ واضوٌاى   -ظقی ططاحی ٍ پیازُ ؾاظی تطًاهِ آه 

   ططاحی ٍ پیازُ ؾاظی تؿتِ ّای حوایتی تطای زاًكجَیاى ٍ واضوٌاى زض آؾتاًِ اظزٍاج 

 تؿْیل زؾتطؾی تِ هؿىي تطای زاًكجَیاى ٍ واضوٌاى زض آؾتاًِ اظزٍاج 

 اوع ضقس ٍ قطوت ّای زاًف تٌیاىحوایت اظ زاًكجَیاى تطای تَؾؼِ اقتغال تا تأویس تط ًمف آفطیٌی هط 

 جلة هكاضوت ذیطیي زض تأهیي ّعیٌِ ّای اظزٍاج زاًكجَیی ٍ واضوٌاى 

 

 خريجی َای مًرد اوتظار 

 1404تا پایاى ؾال واضوٌاى ٍ زاًكجَیاى زض ظهیٌِ اظزٍاج تِ ٌّگام   زضنس 100 اضتمائ آگاّی 

  ِزض آؾتاًِ اظزٍاج واضوٌاىزاًكجَیاى ٍ تطای  تال ػَو هتٌاؾة حوایتی تؿتِ ّایاضای 

 زض آؾتاًِ اظزٍاج تؼاًٍی هؿىي ٍیػُ واضوٌاى ْایگؿتطـ قطوت 

 10  اًس. گطفتِ تهوین تِ اظزٍاج وِ تؼس اظ هكاٍضُ ٍ حوایتهٌساى ٍ اضوافعایف ؾاالًِ زض زضنس 

 5  ٍ اظزٍاج ًوَزُ اًس.وِ تؼس اظ هكاٍضُ ٍ حوایت تهوین/ السام تِ  زاًكجَیاى زضنس افعایف ؾاالًِ زض واضهٌساى 

 

ِ  تْساقت، زضههاى، تحمیمات ٍ فٌاٍضی، ّای زاًكجَیی ٍ فطٌّگی، آهَظقی،  هؼاًٍت بخطی: ریىفعان درين  ٍ ٍ ههسیطیت هٌهاتغ   تَؾهؼ

، ؾاظهاى تیوِ ؾالهت، ؾاظهاى ًظام پعقىی، اًجوهي ّهای   ّای ػلَم پعقىی/زاًكىسُ  زاًكگاُؾاظهاى غصا ٍ زاضٍ ؾتاز ٍظاضت تْساقت ٍ 

  هطتثط ػلوی 

 ؾاظهاى اهَض اجتواػی وكَض، هطوع هلی آهاض، ٍظاضت تؼاٍى، واض ٍ ضفاُ اجتواػی،ؾاظهاى تْعیؿتی،  ؾاظهاى برين بخطی:ری وفعان 

، ٍظاضت ٍضظـ ٍ جَاًاى، ٍظاضت تحمیمات ٍ في آٍضی، ؾاظهاى تثلیغات اؾالهی، وویتِ اهساز، گطٍُ ّای ػلوی ٍ ًرثگاى، تطًاهِ ٍ تَزجِ

 ٍ زؾتگاُ ّای هتٌاظط اؾتاًی  ّا/ فطهاًساضی ّا اؾتاًساضی

 

 

 

 

  واباريری مذیریت ي پیطگیری :8راىبرد 
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 برای تحقق راَبرد کالناقذامات 

 ِزض ؾطح هلی ٍ زاًكگاُ ّای ػلَم پعقىی وكَض ترههی پیكگیطی ٍ هسیطیت ًاتاضٍضی تكىیل وویت 

 ِتِ ّیات زٍلتی ضٍپیكگیطی اظ ًاتاضواّف هراططات تاضٍضی ٍ  پیكٌْاز ههَت 

 زض هؼطو ذطط ٍ ًاتاضٍضذسهات پیكگیطی اظ ًاتاضٍضی ٍ ًظام اضجاع ظٍج ّای  ـگؿتط 

  ططاحی ؾاظ ٍ واضّای حوایتی ٍ تیوِ ای تطای ذسهات پیكگیطی ٍ زضهاى ًاتاضٍضی 

 زؾتطؾی ظٍجیي تِ هطاوع زضهاى ًاتاضٍضی ءاضتما 

 تؿْیل زؾتطؾی تِ زاضٍّای زضهاى ًاتاضٍضی 

  ی مًرد اوتظار خريجی َا

   ِواّف هراططات تاضٍضی ٍ پیكگیطی اظ ًاتاضٍضی  تٌظین تطًاهِ هلی ازغام یافت 

  ظٍجیي ًاتاضٍض اضجاع ًظام ٍ اظ ًاتاضٍضی پیكگیطی ؾطح تٌسی قسُ ًظام اؾتمطاض 

  1401 ًاتاضٍض تا ؾال یيظٍجپایِ تطای زضهاى ٍ ذسهات پؽ اظ زضهاى ای ّتیوِ نس زض نسی پَقف  

 تطای پَقف نس زض نسی ًیاظهٌساى زض وكَض تا ؾال  تؼساز هطاوع اؾتاًساضز زضهاى ًاتاضٍضیزضنس تِ  20ؾاالًِ  افعایف

1404  

  هتٌاؾة تا هطاوع ًاتاضٍضی ًیطٍی هترهم زض حَظُ ًاتاضٍضیتطتیت 

غصا ٍ زاضٍ  ؾاظهاى، اتغٍ هسیطیت هٌ آهَظقی، تَؾؼِ زضهاى،تحمیمات ٍ فٌاٍضی، ّای تْساقت،  هؼاًٍت ریىفعان درين بخطی: 

  ؾاظهاى ًظام پعقىی، اًجوي ّای ػلوی هطتثط ؾاظهاى تیوِ ؾالهت، ، ّای ػلَم پعقىی/زاًكىسُ  زاًكگاُؾتاز ٍظاضت تْساقت ٍ 

، وویتِ اهساز، تطًاهِ ٍ تَزجِ اجتواػی، ؾاظهاى ضفاُ تؼاٍى، واض ٍػی وكَض، ٍظاضت ؾاظهاى اهَض اجتوا برين بخطی:ىفعان ری

وكاٍضظی،  جْاز نٌؼت، هؼسى ٍ تجاضت، ٍظاضتى تْعیؿتی، ٍظاضت ٍضظـ ٍ جَاًاى، ؾاظهاى تثلیغات اؾالهی، ٍظاضت ؾاظها

ٍ زؾتگاُ ّای  گطٍُ ّای ػلوی ٍ ًرثگاى،  اؾتاًساضی ّا/ فطهاًساضی ّاٍظاضت ػلَم، تحمیمات ٍ في آٍضی ،هَؾؿِ هلی اؾتاًساضز، 

 هتٌاظط اؾتاًی 
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 سالمت مادران ارتقای: 9 راَبرد

 

 برای تحقق راَبرد کالناقذامات 

 طثیؼی ایوي،تاضزاضی ؾالن  تَاًوٌسی ظًاى زض ٍ 

 زض هازضاى  ظایواى ،تاضزاضیزض هطالثت  ایجاز تؿْیالت تطای تؿْیل 

   هطالثت تؼس اظ ظایواىتؿْیل ٍ اضتما 

  لثل اظ تاضزاضی تهطالثتؿْیل ٍ اضتما ویفیت 

 

 خريجی َای مًرد اوتظار 

 تاضزاضی پؽ اظ لثل، حیي ٍ  فانلِ ظهاًیایِ تؿْیالت زض اض 

 زضنس زض ّطؾال  5تِ هیعاى  واّف ؾعاضیي ٍ افعایف ظایواى تسٍى زضز ٍ تی ذطط 

  زضنس زض ؾال  5تِ همساض  تِ هطالثت ٍیػُ هٌسًیاظواّف هیعاى تاضزاضی ّای 

 ضنس زض ؾال ز 5تِ همساض  تاضزاضی ٍ ظایواى هطالثت افعایف ضضایتوٌسی هازض اظ 

 

هؼاًٍت ّای تْساقت، تحمیمات ٍ فٌاٍضی، زضهاى، آهَظقی، تَؾؼِ ٍ هسیطیت هٌاتغ، ؾاظهاى غصا ٍ زاضٍ   ریىفعان درين بخطی:

 ؾتاز ٍظاضت تْساقت ٍ زاًكگاُ /زاًكىسُ ّای ػلَم پعقىی، ؾاظهاى تیوِ ؾالهت، ؾاظهاى ًظام پعقىی، اًجوي ّای ػلوی هطتثط  

ٍظاضت تؼاٍى، واض ٍ ضفاُ اجتواػی، ؾاظهاى تْعیؿتی، ، تطًاهِ ٍ تَزجِ ؾاظهاى ؾاظهاى اهَض اجتواػی وكَض، :برين بخطیىفعان ری

ٍ زؾتگاُ  گطٍُ ّای ػلوی ٍ ًرثگاى،  اؾتاًساضی ّا/ فطهاًساضی ّاوویتِ اهساز، ٍظاضت ٍضظـ ٍ جَاًاى، ؾاظهاى تثلیغات اؾالهی، 

 ّای هتٌاظط اؾتاًی
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 برای تحقق راَبرد کالناقذامات 

  ِضقس ٍ تىاهل ّوِ جاًثِ وَزواىجاهغ تسٍیي تطًاه   

 تَؾؼِ هطاوع جاهغ ذسهات تىاهل وَزواى 

 تَؾؼِ غطتالگطی تىاهل وَزواى 

 آهَظـ جاهغ ٍ وكَضی هازضاى زض ضاؾتای تىاهل ّوِ جاًثِ وَزواى 

 َای مًرد اوتظار خريجی 

  ضقس ٍ تىاهل ّوِ جاًثِ وَزواىتطًاهِ اجطای   

  ًمكِ ضاُ ًْایی ؾاظیCCD (Care for Child Development))  1404تا ؾال  

  ِ1404وَزن تا ؾال  هطالثت تىاهلی اضائِ ذسهات تطًاه  

  نس زض ؾالزض 5تِ هیعاى  زض ضاؾتای تطغیة فطظًسآٍضیافعایف ضضایوٌسی ٍالسیي اظ هطالثت وَزن 

  زضنس زض ؾال 25تِ هیعاى افعایف زاًف هازضاى زض هَضز تىاهل ٍ افعایف ویفیت هطالثت ّا ی تىاهلی 

 وَزن  هطالثت ًَظاز ٍفطایٌس زض  والدینتِ ِ تؿْیالت اضای 

  قسول ًیاظ وكَض تِ ایي هطاوع پَقف زازُ قسُ تا 1404تا زض ؾال  تؼساز هطاوع ذسهات جاهغ تىاهل وَزواىافعایف 

هؼاًٍت ّای تْساقت، تحمیمات ٍ فٌاٍضی، زضهاى، آهَظقی، تَؾؼِ ٍ هسیطیت هٌاتغ، ؾاظهاى غصا ٍ زاضٍ   ریىفعان درين بخطی:

  پعقىی، اًجوي ّای ػلوی هطتثط  ؾتاز ٍظاضت تْساقت ٍ زاًكگاُ /زاًكىسُ ّای ػلَم پعقىی، ؾاظهاى تیوِ ؾالهت، ؾاظهاى ًظام

، ؾاظهاى تْعیؿتی، اجتواػی ٍظاضت تؼاٍى، واض ٍ ضفاُؾاظهاى تطًاهِ ٍ تَزجِ، هَض اجتواػی وكَض، ؾاظهاى ا برين بخطی:ریىفعان 

گطٍُ ّای ػلوی ٍ ًرثگاى،   وویتِ اهساز، ٍظاضت ٍضظـ ٍ جَاًاى، ؾاظهاى تثلیغات اؾالهی، ؾاظهاى هلی تؼلین ٍ تطتیت وَزواى،

 ًیٍ زؾتگاُ ّای هتٌاظط اؾتا اؾتاًساضی ّا/ فطهاًساضی ّا

 

 

 

 

 

 

 

  رضذ ي تکامل َمٍ جاوبٍ کًدکان ارتقای: 44اَبرد ر         
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 اقذامات کالن برای تحقق راَبرد

  ؾالوٌساى زض ؾطح هلی ضٍاى، تغصیِ ؾالن ٍ فؼالیت تسًی ؾالهتّای فٌی  وویتِگطٍُ ؾالهت ؾالوٌساى ٍ  واضتكىیل 

 ّا ٍ هكىالت قایغ زٍضاى  یواضیتطای پیكگیطی ٍ زضهاى ت ّای وكَضی ططاحی ٍ تسٍیي گایسالیي، زؾتَضالؼول ٍ پطٍتىل

 ؾالوٌسی

  ووپهیي  هكىالت ؾالوٌساى )زاًكگاُ ًؿهل ؾهَم ؾهٌی،    پیكگیطاًِ ٍ هطالثتی تطای تَهی ططاحی الگَ ٍ هسل ّای هساذلِ ای

 (تِ ؾالرَضزگی جوؼیت ٍ ...جاهؼِ پاؾرگَ 

 (طَالًی هست، ...، هطالثت )هطالثت زض هٌعلؾالوٌساى  ذال زض هَلؼیت ّای تطای ططاحی هسل ّای تَهی 

  قاغل زض ؾطَح هرتلف ًظام ؾالهت افعایف ؾطح آگاّی ٍ هْاضت ًیطٍی اًؿاًی تا ّسف ظطفیت ؾاظی ٍ تَاًوٌس ؾاظی

 ٍ افعایف پاؾرگَیی ایي ًیطٍّا تا تَجِ تِ ؾالرَضزگی جوؼیت

 تسٍیي هحتَاّای ذَزهطالثتی زض ضاؾتای تَاًوٌسؾاظی ؾالوٌساى ٍ ذاًَازُ آًْا 

 هَضز ًیاظ ؾالوٌساىٍ هٌاتغ ًساضزّای ذسهات تسٍیي اؾتا 

 خريجی َای مًرد اوتظار  

 پطًٍسُ ؾالهت ذاًَاض ازغام ذسهات ؾالوٌسی زض ؾاهاًِ ّای الىتطًٍیه 

  ِؾالوٌسی ؾالن ٍ فؼالزؾتیاتی جاهؼِ ت 

  لوٌساى جاهؼِتطای ًیطٍی اًؿاًی اضائِ زٌّسُ ذسهات ٍ ذاًَازُ ّا ٍ ؾا پَقف ذسهات آهَظقیووی ٍ ویفی افعایف 

 ؾالوٌسی ّای تْساقتی زضهاًی افعایف ووی ٍ ویفی پَقف هطالثت 

ؾاظهاى غصا پطؾتاضی، هؼاًٍت ّای تْساقت، تحمیمات ٍ فٌاٍضی، زضهاى، آهَظقی، تَؾؼِ ٍ هسیطیت هٌاتغ،  ریىفعان درين بخطی:

  ، اًجوي ّای ػلوی هطتثطالهتؾاظهاى تیوِ ؾؾتاز ٍظاضت تْساقت ٍ زاًكگاُ /زاًكىسُ ّای ػلَم پعقىی، ٍ زاضٍ 

، وویتِ اهساز، تطًاهِ ٍ تَزجِ ؾاظهاى اهَض اجتواػی وكَض، ٍظاضت تؼاٍى، واض ٍ ضفاُ اجتواػی، ؾاظهاى ریىفعان برين بخطی:

، ؾاظهاى تْعیؿتی وكَض، زتیطذاًِ قَضای ػالی ؾالهت ٍ اهٌیت غصایی، زتیطذاًِ قَضای ؾاظهاى تْعیؿتی، ٍظاضت ٍضظـ ٍ جَاًاى

ٍ زؾتگاُ ّای هتٌاظط زض ؾطح هلی ؾالوٌساى، تٌیاز قْیس، ّالل احوط، ؾاظهاى تاهیي اجتواػی، نٌسٍق تاظًكؿتگی وكَض، قْطزاضی 

 اؾتاًی

 ارتقاء سالمت سالمىذان:  44راَبرد  
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 اقذامات کالن برای تحقق راَبرد

  فطظًسذَاّی ٍ پیكگیطی اظ ؾمط زض ضاؾتای هساذالت  تطًاهِ ٍ تسٍیي 

 هساذالت هكاٍضُ فطظًسآٍضی ٍ پیكگیطی اظ ؾمط ٍ اجطای  ططاحی 

 آگاُ ؾاظی جاهؼِ زض هَضز تثؼات ٍ هكىالت ًاقی اظ ؾمط تِ ٍیػُ زض حَظُ ؾالهت ٍ حفظ حطهت ٍ وطاهت جٌیي اًؿاى 

 

 خريجی َای مًرد اوتظار 

  تهَیة هساذالت فطظًسذَاّی ٍ پیكگیطی اظ ؾمط زض قَضای ضاّثطزی جوؼیت 

 تطَض ؾالی زٍ تاض اجطای هساذالت پیكگیطی اظ ؾمط  اتیپایف ٍ اضظی 

  تطغیة اضایِ زٌّسگاى ذسهات ؾیؿتن تْساقتی ٍ زضهاًی زض ضاؾتای فطظًسآٍضی ٍ ًظاضت تط ػولىطز 

 ؾال( 5)ّط ؾمط جٌیي  ٍ ػلل ظهیٌِ ای  هیعاى تطآٍضز  

 

ؾتاز ٍظاضت تْساقت  ٍ هسیطیت هٌاتغ ظقی، تَؾؼِآهَ زضهاى،تحمیمات ٍ فٌاٍضی، ّای تْساقت،  هؼاًٍت ریىفعان درين بخطی:

  ؾاظهاى ًظام پعقىی، اًجوي ّای ػلوی هطتثط ؾاظهاى تیوِ ؾالهت، ، ّای ػلَم پعقىی/زاًكىسُ  زاًكگاُؾاظهاى غصا ٍ زاضٍ،  ٍ

ٍظاضت واض، آهاض،  ؾاظهاى پعقىی لاًًَی، هطوع هلی، تطًاهِ ٍ تَزجِ ؾاظهاىؾاظهاى اهَض اجتواػی وكَض،  برين بخطی:ىفعان ری

گطٍُ ّای ػلوی ٍ ًرثگاى، وویتِ اهساز، تؼاٍى ٍ اهَض اجتواػی، ؾاظهاى تْعیؿتی، ٍظاضت ٍضظـ ٍ جَاًاى، ؾاظهاى تثلیغات اؾالهی، 

 ٍ زؾتگاُ ّای هتٌاظط اؾتاًی  اؾتاًساضی ّا/ فطهاًساضی ّا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سقط مذیریت ي پیطگیری: 42راَبرد 
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 ىیان مرتبط با باريری ي واباريری با تکیٍ بر داوص بًمیخذمات داوص بفىايری ي محصًالت/ پژيَص،تًسعٍ : 43 راَبرد

 

 برای تحقق راَبرد کالناقذامات 

    تؼییي اٍلَیت ّای پػٍّكی وكَض زض حَظُ تاضٍضی ٍ جوؼیت 

   ایجاز قثىِ ّا ٍ هطاوع تحمیماتی هطتثط تا تاضٍضی ٍ جوؼیت زض ؾطح وكَض 

 زض حَظُ تاضٍضی ٍ جوؼیت   ططاحی الگَی ّوىاضی وكَضی تطای اجطای پطٍغُ ّای هلی 

  جْت زّی پایاى ًاهِ ّای تحهیالت تىویلی زض حَظُ تاضٍضی ٍ جوؼیت 

  ططاحی ًظام ًَآٍضی ّای ؾالهت زض حَظُ جوؼیت 

 تكىیل واضگطٍُ وكَضی ًَآٍضی ّای نیاًت اظ جوؼیت 

   ططاحی ؾاظ ٍ واضّای پیازُ ؾاظی ًظام ًَآٍضی 

  ُؾالهت تاضٍضی ٍ حفظ ٍ اضتماء تاضٍضی ایجاز تاًه اطالػاتی تحمیمات زض حَظ 

 

 خريجی َای مًرد اوتظار 

  ّط ؾالِ ّن ظهاى تا اػالم الَیت ّای پػٍّكی هَؾؿِ ًیواز ٍ هَؾؿِ هلهی تحمیمهات   وكَضی اٍلَیت ّای پػٍّكی اتالؽ

 ؾالهت وكَض اػالم قَز

  اظ ّط لطة آهَظقی زض آىٍ ػ َیت حسالل یه هطوع تحمیماتی تكىیل قثىِ هلی تحمیماتی هطتثط تا تاضٍضی 

 تا ٍجَز حسالل یه هطوع تحمیماتی زض ّط اؾتاى تَؾؼِ ٍ اضتماء هطاوع تحمیماتی هطتثط تا تاضٍضی 

  ُزضنس وهل پایهاى    5تا پَقف ٍ جوؼیت  تاضٍضی ؾالنتَؾؼِ پطٍغُ ٍ ططح پػٍّكی ٍ پایاى ًاهِ ّای زاًكجَیی زض حَظ

 ًاهِ ّای تحهیالت تىویلی

  تطگعاضی ؾویٌاض ؾاالًِ هلی ًَآٍضی ّهای حهَظُ تهاضٍضی ٍ    ًَآٍضی ّای حَظُ تاضٍضی ٍ ًاتاضٍضی  واضگطٍُ هلیتكىیل ٍ

 ًاتاضٍضی

 افعایف هحهَالت زاًف تٌیاى زض والى هٌاطك  ٍ ًا تاضٍضی تكىیل ّؿتِ فٌاٍضی، هحهَالت، قطوت ّا زض حَظُ تاضٍضی ٍ

 لزضنس زض ؾا 2هطتثط تا حَظُ تاضٍضی ٍ ًا تاضٍضی تِ هیعاى 

ؾاظهاى غصا ٍ زاضٍ،  ٍ ٍ هسیطیت هٌاتغ آهَظقی، تَؾؼِ زضهاى، تْساقت، تحمیمات ٍ فٌاٍضی،ّای  هؼاًٍت ریىفعان درين بخطی:

هَؾؿِ هلی تحمیمات  ،ّای ػلَم پعقىی/زاًكىسُ  زاًكگاُ ؾتاز ٍظاضت تْساقت ٍزاًكجَیی ٍ فطٌّگی، حمَلی ٍ اهَض هجلؽ 

  ای ػلوی هطتثط ؾاظهاى ًظام پعقىی، اًجوي ّؾالهت، 

اجتواػی،  تؼاٍى، واض ٍ ضفاٍُظاضت ، تطًاهِ ٍ تَزجِ ؾاظهاىؾاظهاى اهَض اجتواػی وكَض، هطوع هلی آهاض،  برين بخطی:ىفعان ری

گطٍُ ّای ػلوی ٍ ًرثگاى،  اؾتاًساضی ّا/ وویتِ اهساز، ؾاظهاى تْعیؿتی، ٍظاضت ٍضظـ ٍ جَاًاى، ؾاظهاى تثلیغات اؾالهی، 

 ٍ زؾتگاُ ّای هتٌاظط اؾتاًی  فطهاًساضی ّا
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 جمعیت از صیاوت راستای در الکتريویک َای ساماوٍ از گیری بُرٌ: 44راَبرد 

 

 برای تحقق راَبرد کالناقذامات 

 الىتطًٍیه ّای پطًٍسُ تطًاهِ تاضٍضی ؾالن ٍ فطظًسآٍضی زض تؿتط  ٍ اجطای تِ ضٍظ ضؾاًی 

  ظًسآٍضیؾالهت تاضٍضی ٍ فطططاحی ٍ اجطای ًظام هطالثت 

 ّ ًَظاز  ای هطالثت هطي ٍ هَضتیستی هازض ٍاضتماء ًظام 

   اضتماء آهَظـ زض ضاؾتای نیاًت اظ جوؼیت تا تْطگیطی اظ تؿتط ّای الىتطًٍیه 

 

 خريجی َای مًرد اوتظار 

  تط اؾاؼ پطًٍسُ الىتطًٍیه ؾالهتتاضٍضی ؾالن ٍ جوؼیت  لاتل احها قاذم ّای  تسٍیي 

 زضج زض  ا قاذم ّای احها قسُتسٍیي هساذالت هتٌاؾة ت ٍHOP 

   زضنس هیعاى هَجَز زض ّط ؾال 5تِ هیعاى   قاذم ّای هطي ٍ هَضتیستی هازض ٍ ًَظازتْثَز ؾیؿتن ّای ضنس 

 

ّای /زاًكىسُ  زاًكگاُ، ؾتاز ٍظاضت تْساقت ٍ  ٍ هسیطیت هٌاتغ تَؾؼِ زضهاى، ّای تْساقت، هؼاًٍت وفعان درين بخطی: ری

 ظام پعقىی، اًجوي ّای ػلوی هطتثطؿِ هلی تحمیمات ؾالهت، ؾاظهاى ًهَؾ ،ػلَم پعقىی

قطوت ّای ططاحی ًطم افعاض ٍ ؾاهاًِ ّای ، گطٍُ ّای ػلوی، تطًاهِ ٍ تَزجِ هطوع هلی آهاض، ؾاظهاى برين بخطی:ىفعان ری

 الىتطًٍیه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در دانشگاه راىبردىا ً برنامو عملیاتی صیانت از جمعیت  اجرایی سازی

 علٌم پسشکی کشٌر/ دانشکده  اى
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وؼیت گطٍُ ّسف ٍ ج ، گطٍُ ّای هطجغتَاًوٌس ؾاظی شی ًفؼاى "ٍ  " ًطخ تاضٍضی ولیضنس ٍآهایف جوؼیت ٍ  "ضاّثطزّای   -

 .هَضز تاویس اؾتزاًكگاُ/ زاًكىسُ ّای ػلَم پعقىی ّوِ تِ ػٌَاى ضاّثطز هكتطن   "

پیف  شیل قَضای ضاّثطزی جوؼیت لالة وویتِ اؾتاًی نیاًت اظ جوؼیتزض  ّوىاضی ٍ ّواٌّگی زضٍى ٍ تطٍى تركی تمَیت  -

 .تهَیة گطزز ی ضاّثطزی هصوَضقَضاپیكٌْاز ٍ زض ٍ ههَتات حوایتی زض ضاؾتای نیاًت اظ جوؼیت تیٌی قسُ اؾت 

 یت تِ هَلغ ّعیٌِ قَز.نیاًت اظ جوؼتطًاهِ  اػتثاضات اضؾالی نطفا زض ضاؾتای اجطای  -

هتٌاظط زض ؾتاز ٍ هؼاًٍت تْساقت زاًكگاُ ّا/ زاًكىسُ ّای ػلَم پعقىی  زض ؾتازاظهاًی نیاًت اظ جویت تىویل چاضت ؾ  -

اضایِ زٌّسگاى ذسهات تاضٍضی ؾالن ٍ فطظًسآٍضی )هكاٍضُ اضتماء ووی ٍ ویفی قْطؾتاى زض ضاؾتای اجطای تطًاهِ هصوَض ٍ ّوچٌیي 

 زض اٍلَیت لطاض گیطز. اظزٍاج / فطظًسآٍضی (

ؾالهت ٌیه ّای ٍ گؿتطـ ولیذسهات آهَظـ ٌّگام ٍ پؽ اظزٍاج  یفیٍ و یوو یاضتماجْیعات ٍ ف ای فیعیىی تِ هٌظَض ت -

 جٌؿی ذاًَازُ تَؾؼِ ٍ اضتماء یاتس.تاضٍضی ٍ 

/ تطغیة تطًاهِ ّای ؾالهت هازضاى ٍ وَزواى زض هؿیط نیاًت اظ جوؼیت تا ّسف اضتماء ویفیت ٍ جلة ضضایتوٌسی هطاجؼیي -

 قًَس. تمَیتٍ ّوچٌیي اضایِ هساذالت ًَآٍضاًِ  طظًسآٍضیف

تِ تسٍیي تؿتِ ّای آهَظقی هراططات هطتَط تِ ًاتاضٍضی، آهَظـ فطزی ، گطٍّی ٍ جوؼی هسیطیت ًاتاضٍضی ضاّثطز پیكگیطی ٍ  -

 اذتهال یاتس. 

ؾاظهاى پعقىی لاًًَی، هؼاًٍت زضهاى ٍ تا ّسایت  ٍ هسیطیت ؾمط زض جوؼیت تحت پَقف زاًكگاُپیكگیطی تطًاهِ ٍ هساذالت   -

 ؾاظهاى ًظام پعقىی نَضت گیطز. 

فٌاٍضی ّا ٍ هحهَالت/ تَؾؼِ پػٍّف ّای زض ضاؾتای نیاًت اظ جوؼیت زض ضاؾتای حفظ ٍ اضتماء تاضٍضی تَؾؼِ ضاّثطز  -

اًٍت تحمیمات ٍ في آٍضی ٍ زیگط قطوا تا ّسایت هؼ ذسهات زاًف تٌیاى هطتثط تا زضهاى ًاتاضٍضی ٍ اتساػات زض حَظُ ضفتاض تاضٍضی

 پیگیطی گطزز.

ّوىاضی شی ًفؼاى تا  زض جوؼیت تحت پَقف زاًكگاُ ٍ واضوٌاىاظزٍاج زض تیي زاًكجَیاى تؿْیل ضاّثطز ٍ هساذالت زض ضاؾتای   -

 پیگیطی هی گطزز.زضٍى ٍ تطٍى تركی 

 

 


