وزارت بهداشت و درمان وآموزش پسشكي

تاريخ :
شماره :
پيوست :

فزم تزخواى داًص ٍ گشارش یک ٍ  3صفحِ ای ًتایح تحقيق طزحّای پژٍّطي
هَسسِ هلي تحقيقبت سالهت دس ًظش داسد ًتيجِ عشح ّبي تحقيقبتي پبيبى يبفتِ هَسسِ سا ثشسسي ٍ ثب استفبدُ اص فشآيٌذ
تشجوبى ٍ تجبدل داًص ) (Knowledge Translation & Exchangeداًص تَليذ ضذُ سا دس اختيبس هخبعجيي ٍ
ريٌفعبى ( اص جولِ عوَم هشدم ،سيبستگضاساى ٍ تصوينگيشًذگبى حَصُ سالهت  ،گيشًذگبى ٍ اسائِدٌّذگبى خذهبت هشاقجتي ٍ )...
قشاس دّذ .لزا ضشٍسي است كِ كليِ پژٍّطگشاى ٍ ا عضبي هحتشم ّيئت علوي فشم صيش سا جْت سَْلت فشآيٌذ تشجوبى ٍ تجبدل
داًص تكويل ًوبيٌذ.
الف :هطخصات طزح:
عٌَاى كبهل عشح :ارسیابي هَلفِ ّای اختواعي سالهت در ایزاى
هجشي عشح :سٌْذ ریاضي ،بْشاد دهاری ،حسيي هيزسایي

ب :هخاطباى طزح ضوا چِ کساًي ّستٌذ؟ (اص ثيي گشٍّْبي صيش حذاقل يك گشٍُ سا اًتخبة كٌيذ ٍ بِ طَر دقيق ًام بزدُ
ٍ تَضيح دّيذ(.گشٍُ هخبعت ثِ فشد يب گشٍّي گفتِ هيضَد كِ ثتَاًذ اص ًتبيج عشح ثِ عَس هستقين استفبدُ ًوبيذ).
هذیزاى ٍ سياستگذاراى سالهت ( هاًٌذ ستاد ٍسارت بْذاضت)
 .1دبيزخاًِ ضَرای عالي سالهت ٍ اهٌيت غذایي
 .2گزٍُ ّواٌّگي سياستْای فزابخطي
 .3ادارُ تَسعِ پایذار
هذیزاى بيوارستاى ٍ داًطگاُ
ارائِ دٌّذگاى خذهت(پشضک ،پزستار ،هاها ٍ )....
بيواراى ٍ هزدم
صٌعت
سایز ساسهاى ّا( ضْزداری ،آهَسش ٍ پزٍرش ،بْشیستي ،ساسهاى خَاًاى ٍ ).....
 .1هزاکش تحقيقاتي هَلفِ ّای اختواعي هَثز بز سالهت
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ج  :بزًاهِ ضوا بزای کاربست ًتایح چيست (لطفا دقيقا هٌطبق با بخص هزبَطِ ٍ گاًت چارت در فزم پزٍپَسال تٌظين
گزدد)
اص فْشست صيش هي تَاًيذ استفبدُ ًوَدُ ٍ يب سّكبسّبي ديگشي سا پيطٌْبد ًوبييذ) ثذيْي است ّش عشح هي تَاًذ اص چٌذيي
سٍش ثشاي تشجوبى داًص استفبدُ ًوبيذ.
 هطبسكت يب ّوفكشي ثب گشٍُ هخبعت ٍ استفبدُ كٌٌذگبى ثبلقَُ دس ٌّگبم اًتخبة هَضَع يب عشاحي پشٍپَصال پژٍّص
 هطبسكت يب ّوفكشي ثب گشٍُ هخبعت ٍ استفبدُ كٌٌذگبى ثبلقَُ دس ٌّگبم اجشاي پژٍّص
 اًتطبس هقبلِ دس هجلِ ّبي علوي -پژٍّطي داخلي
 اًتطبس هقبلِ دس هجلِ ّبي علوي -پژٍّطي خبسجي
 اسائِ دس كٌفشاًس ّب ٍ سويٌبسّبي داخلي
 اسائِ دس كٌفشاًس ّب ٍ سويٌبسّبي خبسجي
 اسسبل خالصِ يب گضاسش كبهل عشح يب هقبلِ حبصل اص آى ثشاي استفبدُ كٌٌذگبى ثبلقَُ آى
 قشاس دادى هتي كبهل گضاسش يب خالصِ اي اص آى دس ٍة سبيت ثِ هٌظَس دستشسي استفبدُ كٌٌذگبى ثبلقَُ ثِ آى
 اًتطبس ًتبيج پژٍّص دس ًطشيبت غيشعلوي (ًظيش هجلِ ّب يب سٍصًبهِ ّبي هَسد عالقِ عوَم)
 اًتطبس يبفتِ ّب دس خجشًبهِ ّب ٍ ثَلتي ّب (ًظيش ًطشيبت دسٍى سبصهبًي كِ خجش ّبي علوي ٍ غيش علوي هشتجظ ثب آى
سبصهبى سا هٌتطش هي كٌذ)
 اسائِ يبفتِ ّبي پژٍّص ثِ خجشًگبساى سسبًِ ّب ٍ يب ضشكت دس هصبحجِ ّب
 تطكيل جلسِ ثب استفبدُ كٌٌذگبى ثبلقَُ ثشاي هعشفي ًتبيج پژٍّص
 تْيِ ٍ اسسبل ًتبيج ثب صثبى هتٌبست هخبعجيي (ًظيش ًَضتِ ّبي سبدُ ثشاي ثيوبساى ٍ يب هشدم ،گضاسش ّبي كَتبُ ثشاي
هذيشاى ٍ هسئَليي)
 اًجبم اقذاهبت الصم ثشاي تجبسي سبصي يبفتِ ّب (ثجت پتٌت ،عقذ قشاسداد ثب صٌعت ٍ ) ...
 سبيش اقذاهبتي كِ هَجت هي ضَد ًتبيج پژٍّص ثِ هخبعت آى هٌتقل گشدد ............................................. :
چبح ًتبيج دس فصل ًخست كتبة ديذُ ثبًي سالهت دس جوَْسي اسالهي ايشاى
ّ يچكذام
د :پيام اصلي حاصل اس طزح پژٍّطي (حذاکثز در یک صفحِ ًَضتِ ضَد):
گ ضاسش دس فشم يك صفحِ اي قلت عشح پژٍّطي است ٍ پيبم ّبي اصلي حبصل اص عشح پژٍّطي دس يك صفحِ خالصِ هي ضَد
تب ثِ اجوبلي تشيي ٍ دس عيي حبل كبهل تشيي ضكل هوكي پيبم حبصل اص عشح پژٍّطي ثيبى گشدد.
پيبم ّبي اصلي هَجَد دس صفحِ اٍل خالصِ اي اص يبفتِّب ًيست ،ثلكِ ضبهل ًكبت كليذي هْن حبصل اص پژٍّص است كِ ثبيذ
ثِ گَش سيبستگزاساى ٍ هذيشاى سسبًذُ هي ضَد ٍ ضبهل هَاسد صيش هي ثبضذ:
ً گبسش فْشست ٍاس يبفتِ ّبي اصلي ثِ عَسي كِ تَسظ سيبستگزاساى ٍ هذيشاى دسک ضَد؛
ً تيجِ گيشي ضفبف اص يبفتِ ّبي هغبلعِ؛
 ثيبى دسس ّبيي كِ هذيش يب سيبستگزاس هيتَاًذ اص پژٍّص هشثَعِ ثگيشد؛
 ثيبى كبسثشدّبي پژٍّص ثشاي هذيشاى ٍ سيبستگزاساى؛
 ثيبى سَاالتي كِ ٌَّص پبسخ دادُ ًط ذُ است (دس ايي قسوت ثبيذ اص ثيبى جولِ كليطِاي “ًيبص ثِ تحقيقبت ثيطتش”
خَدداسي ضَد ٍ ثِ عَس ضفبف ثيبى ضَد كِ چِ سَال ّبيي دس پژٍّصّبي ثعذي ثبيذ پبسخ دادُ ضًَذ).
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 .1ثیص اس ًیوی اس ػَاهل تبثیزگذار ثز سالهت ضبهل ػَاهل اختوبػی ،التصبدی ٍ هحیغی اس لجیل ضیَُ تىبهل دٍراى وَدوی،
آهَسش ،درآهذ ،اضتغبل ،هسىي ،تفزيحبت ،حول ٍ ًمل ػوَهی ،اهٌیت غذايی ،خذهبت سالهت ،حوبيت اختوبػی ّستٌذّ .ز يه اس
ػَاهل يبد ضذُ تأثیز هْوی رٍی سالهت ،ویفیت سًذگی ٍ هزي ٍ هیز خَاهغ داردً .ظبمّبی سالهت در صَرت ػذم تَخِ ثِ ايي
ػَاهل در ارتمبی سغح سالهت خبهؼِ هَفمیت چٌذاًی ًخَاٌّذ داضت.
 .2اس آًدب وِ ايي ػَاهل اختوبػی ٍ هحیغی خبرج اس ثخص سالهت ٍ در ثخص ّبی هختلفی پزاوٌذُاًذ ٍ ضَاّذ ػلوی ًطبى دادُ وِ
دٍ راّجزد هذاخلِ ًظبم سالهت در ايي هسیز خلت «ّوىبری ثیي ثخطی» ٍ «هطبروت هزدم» است.
 .3ضَرای ػبل ی سالهت ٍ اهٌیت غذايی وطَر ثِ ػٌَاى ثبسٍی فزاثخطی ٍسارت ثْذاضت در سبل  1382تطىیل ضذ ٍ تبوٌَى ثیص اس
صذ هصَثِ هلی داضتِ است اهب چبلص ّبی هتؼذد هَخت ضذُ است وِ ثخص ثشرگی اس ايي هصَثبت ثِ هزحلِ اخز در ًیبيذ .ثب
تطىیل هؼبًٍت اختوبػی ٍ سيز هدوَػِ آى در ٍسارت ثْذاضت در سبل  1395راّجزد ّبی ّوىبری ثیي ثخطی ٍ هطبروت هزدم ثِ
ضىل ًظبمهٌذ استمزار يبفتِ است.
 .4هْوتز اس آغبس سیبستْب ٍ ثزًبهِ ّبی ثیي ثخطی ٍ هطبروت هزدم ،تذاٍم يبفتي ٍ پبيذاری آًْب است .هجبحثی چَى تَسؼِ پبيذار ٍ
هحیظ سيست هی تَاًذ ثِ ػٌَاى وبًَى ًْبديٌِ ضذى ّوىبری ثیي ثخطی هَرد تَخِ لزار گیزًذ .درگیز وزدى هزدم در سبيز وبرّب
هبًٌذ ّذف گذاری ٍ پبيص ثزًبهِ ّبی سالهت (ثِ خبی آًىِ صزفب اس هطبروت هزدم ثِ ػٌَاى اثشار تبهیي هبلی ٍ ثِ ػٌَاى ضًٌَذُ
يه عزفِ پیبهْبی ثخص سالهت استفبدُ ضَد)  ،ضوي آًىِ اثزات ثزًبهِ ّب تمَيت وزدُ ٍ ضبخص ّبی هزثَط ثِ سالهت خبهؼِ
را ارتمب هیدّذ ،ثبػث ًْبديٌِ سبسی ٍ پبيذاری ثیطتز هطبروت هزدم خَاّذ گزديذ.
 .5ثِ ًظز هی رسذ در ثیي ػَاهل اختوبػی هَثز ثز سالهت هْوتزيي ػبهل در وطَر هسئلِ ثیىبری هی ثبضذ .ثزاسبس آخزيي آهبر
اػالم ضذُ اس سَی هزوش آهبر در سبل ً 1395زخ ثیىبری در خوؼیت  10سبلِ ٍ ثیطتز  12.4درصذ ثَدُ است ٍ ًىتِ هْوتز ٍ ثبالتز
ثَدى ًزخ ثیىبری در خَاًبى  29.2درصذ وِ ثیص دٍ ثزاثز ًزخ ثیىبر در وطَر هی ثبضذ .ثِ صَرتی وِ در حبل حبضز حذٍد 70
درصذ اس افزاد ثیىبر در ايزاى خَاًبى ّستٌذ ٍ ثیىبری خَاًبى تجذيل ثِ يىی اس چبلص ّبی اصلی التصبدی ٍ اختوبػی وطَر ضذُ
استّ .وچٌیي ثب ايٌىِ در سهیٌِ آهَسش ٍ تحصیالت اختالف خٌسیتی ٍاضحی ثیي سًبى ٍ هزداى هطبّذُ ًوی ضَد اهب ٍخَد
تفبٍت فزاٍاى در سهیٌِ اضتغبل ثیي سًبى ٍ هزادى ( ًزخ ثیىبری 10.8درصذ در هزداى ٍ  20.1درصذ درسًبى) ًطبى دٌّذُ ضؼف در
رػبيت ػذالت خٌستیی در ايي سهیٌِ دروطَر هی ثبضذ.
ٍ .6سارت ثْذاضت درهبى ٍ آهَسش پشضىی ٍظیفِ دارد تب در حفظ ٍ ارتمبی سالهت هزدم وطَر گبم ثزدارد ،هوىي است ثِ ًظز ثزسذ
وِ ايي اهز ثب هدوَع فؼبلیت ّب ٍ اٍلَيت ّبی ثخص درهبى ضبهل ثخص دارٍ ،تدْیشات پشضىی ٍ گزٍُ ّبی ثبلیٌی ٍ آسهبيطگبّی
وِ ثِ ًَػی هَخَديت آًْب ثِ ثیوبری افزاد خبهؼِ ٍاثستِ است ،تضبد داضتِ ثبضذ .ثِ ّویي دلیل السم است ثخص سالهت ثِ هزدم
ٍ سبيز ثخص ّب ٍ سیبستگذاراى ارضذ ايي اعویٌبى را ثذّذ وِ تؼبدل ثیي هذاخالت پیطگیزی ٍ هذاخالت درهبًی را رػبيت هی
وٌذ .ايي هَضَع اس ايي ًظز هْن است وِ در ّز دٍلتی چٌبًىِ خذهبت پیطگیزی هَرد غفلت ٍالغ ضَد ،ثبر وبری دٍلت ّبی ثؼذی
ثیطتز صزف درهبى هزدم ضذُ ٍ در ػول هَضَع ٍلت گذاری ٍ تالش ثزای وبّص اثزات ػَاهل اختوبػی ثز سالهت اس عزيك
ّوىبری ثیي ثخطی ٍ هطبروت هزدم در حبضیِ لزار هی گیزد.
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ُ) خالصِ اخزایي هطالعِ (حذاکثز در  3صفحِ) ًَضتِ ضَد.
الصم ثِ يبدآٍسي است كِ گضاسش سِ صفحِ اي يك خالصِ هقبلِ علوي ًيست ،ثلكِ ثيطتش ضجيِ هقبلِ اي است كِ دس سٍصًبهِ ّب
ًَضتِ هي ضَد ،ثِ عَسي كِ ًكبت ثب اّويت دس اثتذاي هتي ،تَضيحبت هشثَط ثِ هَضَع هَسد ثحث ٍ ضشايظ صهيٌِ اي دس اداهِ
آى ٍ دس اًتْب ّن ًكبت كن اّويت تش ثيبى هي گشدد .دس ًگبسش گضاسش سِ صفحِ اي هَاسد صيش ثبيذ سعبيت گشدد:



ًگبسش ثب صثبى ضفبف ٍ سٍضي ٍلي غيشعبهيبًِ ثبضذ ،ثِ گًَِ اي كِ فشد ًبآضٌب ثِ پژٍّص آى سا كبهالً دسک كٌذ؛
يبفتِ ّبي عشح ثصَست فطشدُ ثيبى گشدد ٍ سٍش اجشا ٍ جضئيبت تكٌيكي دس حذ ۱تب  ۲سغش ثيبى گشدد)

 .1ثیص اس ًیوی اس ػَاهل تبثیزگذار ثز سالهت ضبهل ػَاهل اختوبػی ،التصبدی ٍ هحیغی اس لجیل ضیَُ تىبهل دٍراى وَدوی ،آهَسش،
درآهذ ،اضتغبل ،هسىي ،تفزيحبت ،حول ٍ ًمل ػوَهی ،اهٌیت غذايی ،خذهبت سالهت ،حوبيت اختوبػی ّستٌذّ .ز يه اس ػَاهل يبد
ضذُ تأثیز هْوی رٍی سالهت ،ویفیت سًذگی ٍ هزي ٍ هیز خَاهغ داردً .ظبمّبی سالهت در صَرت ػذم تَخِ ثِ ايي ػَاهل در ارتمبی
سغح سالهت خبهؼِ هَفمیت چٌذاًی ًخَاٌّذ داضت.
 .2ايي هغبلؼِ در سِ هزحلِ ثِ ضزح سيز اًدبم ضذ :اثتذا حیغِ ّبی هزثَط ثِ هَلفِ ّبی اختوبػی هَثز ثز سالهت ٍ ضبخصْبی ّز حیغِ
تؼییي ضذًذ .سپس ثب خستدَ در ثبًه ّبی اعالػبت دادُ ای همبديز ضبخص ّبی تؼییي ضذُ استخزاج ضذ .پس اس تؼییي همذار
ضبخصْب در وطَر ،ايي ضبخص ّب ثب دٍ دستِ اس وطَرّب همبيسِ گزديذ :الف – وطَرّبی هٌغمِ چطن اًذاس ،ة – وطَر ّبی ثب درآهذ
هتَسظ ٍ ثبال (عجك تؼزيف ثبًه خْبًی) .در ًْبيت تدزثیبت ،دستبٍردّب ٍ چبلطْبی وطَر در سهیٌِ هذاخالت هَثز ثز ػَاهل اختوبػی
هَثز ثز سالهت استخزاج ضذًذ ٍ هذاخالت هٌبست در ايي سهیٌِ پیطٌْبد گزديذ.
 .3اس آًدب وِ ايي ػَاهل اختوبػی ٍ هحیغی خبرج اس ثخص سالهت ٍ در ثخص ّبی هختلفی پزاوٌذُاًذ ٍ ضَاّذ ػلوی ًطبى دادُ وِ دٍ
راّجزد هذاخلِ ًظبم سالهت در ايي هسیز خلت «ّوىبری ثیي ثخطی» ٍ «هطبروت هزدم» است.
 .4ضَرای ػبلی سالهت ٍ اهٌیت غذايی وطَر ثِ ػٌَاى ثبسٍی فزاثخطی ٍسارت ثْذاضت در سبل  1382تطىیل ضذ ٍ تبوٌَى ثیص اس صذ
هصَثِ هلی داضتِ است اهب چبلص ّبی هتؼذد هَخت ضذُ است وِ ثخص ثشرگی اس ايي هصَثبت ثِ هزحلِ اخز در ًیبيذ .ثب تطىیل
هؼبًٍت اختوبػی ٍ سيز هدوَػِ آى در ٍسارت ثْذاضت در سبل  1395راّجزد ّبی ّوىبری ثیي ثخطی ٍ هطبروت هزدم ثِ ضىل
ًظبمهٌذ استمزار يبفتِ است.
 .5هْوتز اس آغبس سیبستْب ٍ ثزًبهِ ّبی ثیي ثخطی ٍ هطبروت هزدم ،تذاٍم يبفتي ٍ پبيذاری آًْب است .هجبحثی چَى تَسؼِ پبيذار ٍ هحیظ
سيست هی تَاًذ ثِ ػٌَاى وبًَى ًْبديٌِ ضذى ّوىبری ثیي ثخطی هَرد تَخِ لزار گیزًذ .درگیز وزدى هزدم در سبيز وبرّب هبًٌذ ّذف
گذاری ٍ پبيص ثزًبهِ ّبی سالهت (ثِ خبی آًىِ صزفب اس هطبروت هزدم ثِ ػٌَاى اثشار تبهیي هبلی ٍ ثِ ػٌَاى ضًٌَذُ يه عزفِ
پیبهْبی ثخص سالهت استفبدُ ضَد) ،ضوي آًىِ اثزات ثزًبهِ ّب تمَيت وزدُ ٍ ضبخص ّبی هزثَط ثِ سالهت خبهؼِ را ارتمب هیدّذ،
ثبػث ًْبديٌِ سبسی ٍ پبيذاری ثیطتز هطبروت هزدم خَاّذ گزديذ.
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 .6در هَرد آهَسش خوؼیت ّذف سٌیي ثزای اخزای هذاخبلت سَاد آهَسی ،خوؼیت  10تب  49سبل هیجبضذّ .وبًغَر وِ در لسوت ًتبيح
هطبّذُ هیطَد .افشايص ًزخ ثبسَادی در خوؼیت  10تب  49سبل ثیطتز اس خوؼیت  6سبل ثِ ثبال هیجبضذ ٍ ّوچٌیي هیشاى ثبسَادی در
ثیي سًبى ٍ هزداى ثب يىذيگز اختالف هؼٌبداری ًذارد وِ ًطبًذٌّذُ رػبيت ػذالت در ايي سهیٌِ در وطَر هی ثبضذ .اهب هطىل اصلی در
ايي سهیٌِ هسئلِ تزن تحصیل هی ثبضذ ثِ عَری وِ هیشاى پَضص تحصیلی ثِ تذريح اس دٍرُ اثتذايی اس  98.2درصذ ثِ  85درصذ در
دٍرُ هتَسغِ اٍل ٍ  78درصذ در دٍرُ هتَسغِ دٍم وبّص هی يبثذ وِ ًطبى دٌّذُ افشايص هیشاى تزن تحصیل هی ثبضذ.
 .7ثِ ًظز هی رسذ در ثیي ػَاهل اختوبػی هَثز ثز سالهت هْوتزيي ػبهل در وطَر هسئلِ ثیىبری هی ثبضذ .ثزاسبس آخزيي آهبر اػالم
ضذُ اس سَی هزوش آهبر در سبل ً 1395زخ ثیىبری در خوؼیت  10سبلِ ٍ ثیطتز  12.4درصذ ثَدُ است ٍ ًىتِ هْوتز ٍ ثبالتز ثَدى ًزخ
ثیىبری در خَاًبى  29.2درصذ وِ ثیص دٍ ثزاثز ًزخ ثیىبر در وطَر هی ثبضذ .ثِ صَرتی وِ در حبل حبضز حذٍد  70درصذ اس افزاد ثیىبر
در ايزاى خَاًبى ّستٌذ ٍ ثیىبری خَاًبى تجذيل ثِ يىی اس چبلص ّبی اصلی التصبدی ٍ اختوبػی وطَر ضذُ استّ .وچٌیي ثب ايٌىِ
در سهیٌِ آهَسش ٍ تحصیالت اختالف خٌسیتی ٍاضحی ثیي سًبى ٍ هزداى هطبّذُ ًوی ضَد اهب ٍخَد تفبٍت فزاٍاى در سهیٌِ اضتغبل
ثیي سًبى ٍ هزادى ( ًزخ ثیىبری 10.8درصذ در هزداى ٍ  20.1درصذ درسًبى) ًطبى دٌّذُ ضؼف در رػبيت ػذالت خٌستیی در ايي سهیٌِ
دروطَر هی ثبضذ .هیبًگیي ًزخ ثیىبری در وطَرّبی ثب درآهذ هتَسظ رٍ ثِ ثبال ثزاثز  6/3درصذ هیجبضذ وِ ايزاى در همبيسِ ثب ايي گزٍُ
وطَرّب ًزخ ثیىبری ثبالتزی دارد.
 .8در هَرد هسىي يىی اس چبلص ّبی هْن وطَر در سبلْبی اخیز افشايص هیشاى حبضیِ ًطیٌی در وطَر هی ثبضذ ثب ايٌىِ آهبر رسوی اس
خوؼیت سبوي حبضیِ ضْزّب ٍ ثبفت ّبی فزسَدُ در وطَر ٍخَد ًذارد اهب ثزاسبس آهبر غیز رسوی رًٍذ حبضیِ ًطیٌی رٍ ثِ افشايص هی
ثبضذ ٍ ّن اوٌَى حذٍد  11هیلیَى ًفز در حبضیِ ضْزّب سبوي ّستٌذ ٍ  9هیلیَى ًفز ًیش سبوي ثبفت ّبی فزسَدُ هی ثبضٌذ.
 .9اهَر هزتجظ ثب سی بستگذاری والى در حَسُ اٍلبت فزاغت ثِ ػْذُ ضَرای ػبلی خَاًبى هیجبضذ .سبسهبًْب ٍ دستگبّْبی سيبدی اس خولِ
ٍسارت آهَسش ٍ پزٍرشٍ ،سارت ٍرسش ٍ خَاًبى ،ضْزداريْبٍ ،سارت تؼبٍى ،وبر ٍ رفبُ اختوبػی ًٍ ...یش در ايي اهز دخیل ّستٌذ ٍ
هذاخبلتی را ثْصَرت پزاوٌذُ ٍ خشيزّبی اًدبم هیذٌّذ .ثب ايي ّوِ ٍضؼیت تفزيحبت در سبلْبی اخیز چٌذاى هٌبست ًجَدُ ٍ آهبرّب
ًطبى هیذّذ وِ سْن ّشيٌِ خبًَار ثزای تفزيحبت اس سبل  1389تب  1394رًٍذ وبّطی داضتِ وِ ثِ ًظز هیرسذ ػلت آى افشايص سْن
ّشيٌِ هسىي ٍ ّشيٌِ ّبی خَراوی در سجذ خبًَار ثَدُ است.
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 .10ر ًٍذ عالق در وطَر رًٍذ افشايطی داضتِ ثِ عَريىِ ًسجت تؼذاد اسدٍاج ثِ تؼذاد عالق ثجت ضذُ در وطَر اس  9.8در سبل  1383ثِ 3.9
در سبل  1395وبّص يبفتِ است يؼٌی چیشی حذٍد يه سَم .ثِ ّویي هَاسات هیبًگیي سي اسدٍاج ًیش در وطَر افشايص يبفتِ ٍ اس 24.9
در هزداى ٍ  19در سًبى در سبل  1335ثِ  26.7در هزداى ٍ  23.4در سًبى در سبل  1390رسیذُ است .ثِ ًظز هی رسذ وِ يىی اس ػلل
افشايص ًسجت عالق ثِ اسدٍاج در سبلْبی اخیز ايي ثبضذ وِ ّوبًغَر وِ در ّزم خوؼیتی وطَر هطبّذُ هیطَد در حبل حبضز ثیطتزيي
خوؼیت وطَر در سي  30تب  34سبل هیجبضذ وِ ثبالتز اس هیبًگیي سي اسدٍاج وطَر هیجبضذ ثٌبثزايي اوثز ايي خوؼیت هتبّل ّستٌذ ٍ
اًتظبر دارين وِ هیشاى اسدٍاج ّبی ثجت ضذُ در سبلْبی اخیز رًٍذ وبّطی داضتِ ثبضذ ٍ اس سَی ديگز عاللْب افشايص پیذا وٌٌذ.ثِ ًظز
هی رسذ وِ يىی اس ػلل افشايص ًسجت عالق ثِ اسدٍاج در سبلْبی اخیز ايي ثبضذ وِ ّوبًغَر وِ در ّزم خوؼیتی وطَر هطبّذُ
هیطَد در حبل حبضز ثیطتزيي خوؼیت وطَر در سي  30تب  34سبل هیجبضذ وِ ثبالتز اس هیبًگیي سي اسدٍاج وطَر هیجبضذ ثٌبثزايي اوثز
ايي خوؼیت هتبّل ّستٌذ ٍ اًتظبر دارين وِ هیشاى اسدٍاج ّبی ثجت ضذُ در سبلْبی اخیز رًٍذ وبّطی داضتِ ثبضذ ٍ اس سَی ديگز
عاللْب افشايص پیذا وٌٌذ.
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ً .11مص ٍسارت ثْذاضت ٍ داًطگبّْبی تبثؼِ ثِ ػٌَاى سبسهبًْبی ارائِ دٌّذُ خذهبت در وبّص خغزات هزتجظ ثِ ػَاهل اختوبػی هؤثز ثز
سالهت در سِ ٍظیفِ خالصِ هیطَد .1 :رّجزی :ايدبد اًگیشُ ٍ تؼْذ وبفی در ّوىبری ثیي ثخطی؛  .2حوبيت علجی :تغییز دادى ًگبُ
حبون ثز تخصیص هٌبثغ ٍ در پیص گزفتي راّجزدّبی ثزد ـ ثزد؛  .3هیبًدیگزی داًص :ثزای اًتمبل داًص ثِ سیبستگذاراى ٍ آحبد هزدم.
ٍ .21سارت ثْذاضت درهبى ٍ آهَسش پشضىی ٍظیفِ دارد تب در حفظ ٍ ارتمبی سالهت هزدم وطَر گبم ثزدارد ،هوىي است ثِ ًظز ثزسذ وِ
ايي اهز ثب هدوَع فؼبلیت ّب ٍ اٍلَيت ّبی ثخص درهبى ضبهل ثخص دارٍ ،تدْیشات پشضىی ٍ گزٍُ ّبی ثبلیٌی ٍ آسهبيطگبّی وِ ثِ
ًَػی هَخَديت آًْب ثِ ثیوبری افزاد خبهؼِ ٍاثستِ است ،تضبد داضتِ ثبضذ .ثِ ّویي دلیل السم است ثخص سالهت ثِ هزدم ٍ سبيز
ثخص ّب ٍ سیبستگذاراى ارضذ ايي اعویٌبى را ثذّذ وِ تؼبدل ثیي هذاخالت پیطگیزی ٍ هذاخالت درهبًی را رػبيت هی وٌذ .ايي
هَضَع اس ايي ًظز هْن است وِ در ّز دٍلتی چٌبًىِ خذهبت پیطگیزی هَرد غفلت ٍالغ ضَد ،ثبر وبری دٍلت ّبی ثؼذی ثیطتز صزف
درهبى هزدم ضذُ ٍ در ػول هَضَع ٍلت گذاری ٍ تالش ثزای وبّص اثزات ػَاهل اختوبػی ثز سالهت اس عزيك ّوىبری ثیي ثخطی
ٍ هطبروت هزدم در حبضیِ لزار هی گیزد.
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