
ٍزارت تْذاضت، درهاى ٍ آهَزش پسضكي

هؼاًٍت تْذاضت

دفتر آهَزش ٍ ارتقاي ساهت

ترًاهِ جاهغ تحَل حَزُ تْذاضت دٍلت یازدّن

بزًاهِ تزٍیج
ٍ تَشؼِ خَدهزاقبتی 

در جوَْري اشالهی ایزاى



شياشت ّاي كلی شالهت ابالغی هقام هؼظن رّبزي
 (بْار شالهت هزدم هحَر) 

آگبُ سبزی هردم از حمَق ٍ هسؤٍلیت ّبی اجتوبعی خوَد  )2جسء 1ثٌذ
ٍ استفبدُ از ظرفیت هحیظ ّبی ارائِ هرالجت ّبی سومهت ثورای ر وذ    

(هعٌَیت ٍ اخمق اسمهی در جبهعِ
تحمك رٍیکرد سمهت ّوِ جبًجِ ٍ اًسبى سبلن در ّووِ لوَاًیي    )2ثٌذ

سیبست ّبی اجرایوی ٍ همورراب ثوب رعبیوت اٍلَیوت ری وریری ثور        
....( درهبى 

افوسای  آگوبّی  هسوؤٍلیت رو،یری  تَاًوٌوذی ٍ ه وبر ت       )11ثٌذ
سبختبرهٌذ ٍ فعبالًِ فرد  خبًَادُ ٍ جبهعِ در تومهیي  حفوو ٍ ارتموبء    
سمهت ثب استفبدُ از ظرفیت ًْبدّب ٍ سبزهبى ّبی فرٌّری  آهَز وی ٍ  
ِ ای   َر تحوت ًاوبرب ٍزارب ثْذا وت  درهوبى ٍ آهوَز        رسبً

 ( رس کی



  بزًاهِ پيعٌْادي ٍسیز هحتزم بْداظت بِ هجلس

    اسووتمرار ًاووبم جووبهم تَاًوٌذسووبزی هووردم ثوورای
خَدهرالجتی

استمرار ًابم جبهم آهَز  سمهت در هذارس
    استمرار ًابم جبهم ارتمبی سمهت  بر ٌوبى در هحو

 بر
استمرار ًابم جبهم آهَز  ثیوبر
ارتمبی فرٌّگ سمهت
تَسعِ ه بر ت هردهی



ٍیژگي ّاي کلیذي ًظام سالهت هردم هحَر

  ٌتور  ثی وتری ثور    هردم ثِ عٌَاى خبلموبى سومهت   
. سمهت ٍ رفبُ خَد دارًذ

 ثِ جوبی هرالجوت ّوبی ررا ٌوذُ ٍ     هرالجت ّبی جبهم
.ًبهٌسجن تَسعِ یبفتِ است

 ِهی تَاًٌذ حوبهی تيییوراب   هٌبثم هَجَد در جبهع ِ 
هَرد ًیبز ثرای ارتمبی سمهت ثب ٌذ  هَرد تَجِ لرار 

.هی گیرًذ



شالهت بزاي هزدم، با هزدم ٍ تَشظ هزدم

هتکی ثور هوردم تَاًوٌوذ    )ًابم سمهت هردم هحَر
(:ثرای خَدهرالجتی

      تعْذ ٍ تخصص هردهی را  وِ ثوِ آًْوب خوذهت
هی  ٌذ  ثِ رسویت هی  ٌبسذ؛  

 از هردم ثرای تيییر رفتبرّبی  بى حوبیت هی  ٌذ؛
             ِّوبی اجتووبعی  و ِ از هردم ثورای ایجوبد  وجک

.  سمهت  بى را ثْجَد هی ثخ ٌذ  حوبیت هی  ٌذ



چزا تَاًوٌدشاسي هزدم بزاي خَدهزاقبتی؟

  سیستن ارایِ خذهبب ثْذا تی درهبًی   َر ثب تَجِ ثِ تيییوراب
. ی داردتيییراب سریم تر ٍ ثٌیبدی ترزًذگی اهرٍزیي  ًیبز ثِ 

 ف بر هبلی ثی سبثمِ ثر خذهبب عوَهی ثِ دلی  ریر  ذى هذیریت
ًیبزهٌذ ارایوِ هوذ  ّوبی جذیوذ ٍ     جوعیت ٍ تيییر ثبر ثیوبری ّب 

هتٌبست ثب ًیبزّوبی هوردم حوب  ٍ آیٌوذُ      ٍهرالجت ثْتر هتفبٍب 
.  است

تيییر در ًم  سٌتی هتَلیبى سمهت ًیس یک ضرٍرب است:
  از تم  ثرای افسٍدى رٍز ثِ زًذگی
 ثِ تم  ثرای افسٍدى زًذگی ثِ رٍز



اصالح تخص سالهت  

    ِاصمح ثخ  سمهت  ثِ الذاهبتی ّن زهوبى در نٌوذ ججْو
:ًیبز دارد

تيییر در  یَُ ارایِ خذهبب
ثسیج ٍ درگیر ردى هردم ٍ ثیوبراى
 تَسعِ رّجری ثبلیٌی
 استفبدُ از ه َق ّبی هبلی
  تيییوور در هعیبرّووبی سووٌج  ٍ سوورهبیِ گوو،اری ثوور رٍی

فٌبٍری ّبی ًَیي



خذهات تْذاضتي درهاًي خطي  

ٍزارت تْذاضت

هؼاًٍت تْذاضت/ داًطگاُ ػلَم پسضكي

هرکس تْذاضت ضْرستاى

رٍستایي/ هرکس تْذاضتي درهاًي ضْري 

خاًِ تْذاضت    



تَسؼِ سالهت در ٍراي هرزّاي سٌتي تخص سالهت

ٍزارت تْذاضت

هؼاًٍت تْذاضت/ داًطگاُ ػلَم پسضكي

هرکس تْذاضت ضْرستاى

هرکس تْذاضتي درهاًي ضْري ٍ رٍستایي

خاًِ تْذاضت

هحل کار/هحل تحصیل/خاًِ



ضَراي هردهي سالهت کطَر....ٍزارت تْذاضت.................ّیات دٍلت 

ضَراي هردهي سالهت استاى...داًطگاُ ػلَم پسضكي..............استاًذاري

ضَراي هردهي سالهت ضْرستاى. هرکس تْذاضت درهاى ضْرستاى. فرهاًذاري

ضَراي هردهي سالهت ضْر....هرکس تْذاضتي درهاًي ضْري.......ضْرداري
  //////////

ضَراي هردهي سالهت تخص...هرکس تْذاضتي درهاًي رٍستایي....تخطذاري

ضَراي هردهي سالهت رٍستا  ..........خاًِ تْذاضت...................دّذاري

هحل کار/هحل تحصیل/خاًِ

خذهات چٌذسطحي، چٌذتخطي ٍ هطارکتي



  ّذف

   ٍ تَاًوٌدشاسي فزد، خاًَادُ ٍ جاهؼِ بزاي تااهيي، فظاو
ارتقاي شالهت  اس عزیق خَدهزاقبتی ، ّوياري ٍ هعااركت  

جوؼی



تؼریف خَدهراقثتي

  ِخَدهرالجتی عولکردی آگبّبًِ  آهَختٌی ٍ تٌایوی است  و
ثرای تمهیي ٍ تذاٍم  رایظ ٍ هٌبثم الزم ثرای اداهوِ حیوبب ٍ   
حفو عولکرد جسوی  رٍاًی  اجتوبعی ٍ هعٌَی ٍ ر ذ فورد  
در هحذٍدُ عجیعی ٍ هتٌبست ثرای حیبب ٍ جبهعیت عولکورد  

:ٍی اعوب  هی گردد ٍ ثِ خَدهرالجتی
 سبلن زیستي ثرای
هذیریت ًبخَ ی جسیی
خَدهرالجتی در ثیوبری ّبی هسهي
تمسین هی  َد خَدهرالجتی در ثیوبری ّبی حبد.



اًَاع خَدهراقثتي



خَدهراقثتي تراي رػایت سثک زًذگي سالن

  عجك گسار  سبزهبى جْبًی ثْذا ت از عریك اصومح
 یَُ زًذگی هی تَاى از هسبی  زیر ری ریری ًوَد  ِ 
ایي یعٌی تضویي سمهت هردم ٍ ارتمبی  یفیت زًذگی 
آًْب ٍ سَق دادى هٌبثم   َر ثِ سَی تَسوعِ ربیوذار   

:  َر
درصذ هَارد اثتم ثِ ثیوبری للجی 80ثی  از
90  2درصذ هَارد دیبثت ًَع
 ثی  از یک سَم از هَارد سرعبى ّب
   



داهٌِ ٍ ًتیجِ خَدهراقثتي

 ِ  ّووِ هرالجوت ّوبی    درصذ  85تب  65تخویي زدُ هی  َد
ثوذٍى دخبلوت     ٍسیلِ خَد هردم ٍ خبًَادُ آًْبِ سمهتی ث

هتخصصبى اعوب  هی  َد
    َاّذ هتمي  ً بى از آى دارًذ  ِ ثوب تورٍیج ٍ حوبیوت از 

 20توب   7خَدهرالجتی  هی تَاى روی  ثیٌوی صورفِ جوَیی     
. درصذی را در ّسیٌِ ّبی ثْذا تی  بّذ ثَد

   ٍ خَدهرالجتی  ّسیٌِ هرالجت ّبی سغَح ربیوِ ٍ تخصصوی
ّوچٌیي ر،یر  ضرٍری ٍ غیرضرٍری سورربیی را  وبّ         

. هی دّذ



هسایاي خَدهراقثتي در تیواري ّاي هسهي

40 درصذ  بّ  هراجعِ ثِ رس کبى عوَهی
  ّدرصذ هراجعِ ثِ رس کبى هتخصص 17 ب
50 درصذ  بّ  در هراجعِ ثِ هرا س اٍرشاًس
50 درصذ  بّ  در ثستری ثیوبرستبًی
 50 درصذ  بّ  در رٍزّبی غیجت از  بر
     ّوِ ایٌْب یعٌی  بّ  ّسیٌِ ّبی ثْذا تی ٍ ارتموبی  یفیوت زًوذگی ٍ

.هردم
   سوبعت در تووبس ثوب رس وکبى ٍ      3یک ثیوبر دیبثتی در عَ  یک سوب

سوبعت سوب     8757ٍ در هوبثمی  اسوت  ررسٌ  حِرَف ثْذا تی ٍ درهبًی 
.استهسئَ  هرالجت از خَد 





ػاهليت خَدهزاقبتی 
(تَاًوٌدي)

هحيظ فوایت كٌٌدُ
حمايت اجتماعي، سسمايه اجتماعي، گصينهه اهاا اختبهاال سه مت،     
تسهي ت الشم بساا كسب داخص، مهازت، اخگيصش و خودكازآمدا 

هي ت الشم تسههههه -
بساا كسهب داخهص،   

خگيصشمهازت و ا
تجسبيات گرضته -

خودكازآمدا

دزك كنتهههس   -
ضده 
بهبهههههههود  -

خوداخگازه
تجسبيههههات   -

گرضته

هْارت
يكارآهد-خَدداًط

سهههههههواد  -
بهداضتي

اط عهههههات  -
بهداضتي

بهسه مندا اش  -
منابع س مت

اخگيصش -

تقاضاي خَدهزاقبتی

تعسيف فسد اش س مت -
خود اخگازه -
مصايهها و مواخههع دزك ضههد   -

زفتاز
س مت دزك ضده -
ازشش س مت -
خفوذ اجتماعي -
سيسههههتت اعتتههههادات و   -

ازشش اا
خودكازآمدا -

اًگيشض

خَدهزاقبتی
عوامل  
اا  شمينه

   عوامل
اا شمينه

  امؤلفه اا
خودمساقبتي

عوامل  
مؤثس  
بس  
اا مؤلفه



با اجزاي ایي بزًاهِ اًتظار هی رٍد

سجک زًذگی هردم سبلن تر  َد.
یفیت زًذگی هردم افسای  یبثذ .
رضبیت هردم از خذهبب ثْذا تی ٍ درهبًی افسای  یبثذ.
از ثیوبری ّب  ری ریری اٍلیِ  َد.
 ثْرُ ٍری افراد ٍ لذرب تَلیذ التصبدی اجتوبعی فرٌّری هردم

.افسای  یبثذ
    ویووت ٍ  یفیووت ه ووبر ت هووردم در سوومهت ٍ هرالجووت از 

.ثیوبری ّب افسای  یبثذ
تحصی  ٍ  بر سبلن در  َر افسای  یبثذ/هَلعیت ّبی زًذگی.



با اجزاي ایي بزًاهِ اًتظار هی رٍد

الذام جبهعِ ثرای سمهت افسای  یبثذ.
وبر ثیوبراى ٍاگیر ٍ غیر ٍاگیر  بّ  یبثذ .
هرگ ًب ی از ثیوبری ّبی ٍاگیر ٍ غیر ٍاگیر  بّ  یبثذ.
     عَاه  خغر هذیریت ثْیٌِ  وَد ٍ رفتبرّوبی هخوبعرُ آهیوس

. بّ  یبثذ
   سجک زًذگی هردم سبلن تر  َد ٍ ًیرٍی اًسبًی سبلن  هوبّر

. تَاًوٌذ ثرای تَسعِ ربیذار ٍ ّوِ جبًجِ   َر فراّن گردد
ارتمبی اهیذ ثِ زًذگی ثب  یفیت در   َر است .



 خدهت
هزاجؼاى فزدي ٍ گزٍّی بزاي خَدهزاقبتی هزدم ٍ يتَاًوٌدشاسفؼال

ظزح

    ٍظایف 

     تَسیغ راٌّواي هلی خَدهزاقبتی خاًَادُ در بايي تواام خاًَارّااي تحات
خَدآهَسي بزاي تَاًوٌدشاسي هزدم در رػایت شاب  سًادگی شااون ٍ    )پَظط

هدیزیت ًاخَظی ّاي جشیی ظاهل ابشارّاي خَدارسیابی، بزًاهِ ریاشي فازدي   
بزاي تغييز رفتار، اجزاي بزًاهِ ٍ ارسیابی هجدد ٍضؼيت شالهت بِ ػالٍُ هؼزفای  
هٌابغ هؼتبز اعالػاتی، فوایتی ٍ خدهاتی هٌاشب در هٌغقِ هزبَعاِ ٍ راٌّوااي   

(.  فقَق بْداظتی ٍ ًحَُ پيگيزي آى
   آهَسض اشتظادُ اس راٌّواي هلی خَدهزاقبتی خاًَادُ بِ خاًَارّااي تحات

تزبيت شاظيزاى افتاااري    /فداقل تزبيت ی  شظيز شالهت در ّز خاًَار)پَظط
  (تزبيت رابغاى شالهت /شالهت
       بزگشاري جلصِ ّااي آهَسظای ٍ هعااٍرُ فازدي ٍ گزٍّای در خؽاَغ

(شاون یا بيوار)خَدهزاقبتی بزاي جوؼيت تحت پَظط
   تعكيل گزٍُ ّاي خَدیار ٍ ّويار هحلی فاهی شالهت ٍ فوایت علبای بازاي

(شاون یا بيوار)تَشؼِ فؼاويت آًْا بزاي جوؼيت تحت پَظط
    ُثبت كليِ اقداهات اًجام ظدُ بزاي فزد یا جوؼيت تحات پَظاط در پزًٍاد

(كتبی یا اوكتزًٍي )شالهت بِ ؼَرت هحزهاًِ
  ثبت هٌظن آهار ٍ اعالػات ظاخػ ّاي هزبَعِ ٍ تْيِ گشارض ّاي تحليلای اس

ػولكزد فؼاويت ّاي آهَسض ٍ ارتقاي شالهت هزكش ٍ پيعٌْاد هاداخالت بْباَد،   
. هتٌاشب با هااعب ػام ٍ هدیزاى در باسُ ّاي سهاًی خَاشتِ ظدُ



 خدهت
غيزفؼال

هزاجؼاى فزدي ٍ گزٍّی بزاي خَدهزاقبتی هزدم ٍ يتَاًوٌدشاس

ظزح 

ٍظایف

تؼييي رفتارّااي ًياسهٌاد تغيياز ٍي ٍ    (شاون یا بيوار)بزرشی ًتایج خَدارسیابی هُزاجغ ،
، رفتار ًياسهٌد تغييز یا تقَیت یاا  ًيش پشظ  خاًَادٍُ تين شالهت )باسخَرد بِ پشظ  خاًَادُ

(.هی دٌّد  اٍ  ارجاع ِبيوار ًياسهٌد آهَسض خَدهزاقبتی را ب
 اهضاء ٍ تبادل ( شاون یا بيوار)تصْيل تدٍیي بزًاهِ خَدهزاقبتی فزدي با هعاركت هُزاجغ ٍ

.تؼْدًاهِ هزبَعِ
       ارایِ خدهات آهَسض  ٍ هعاٍرُ فزدي ٍ خااًَادگی یاا گزٍّای بازاي بْباَد شاالهت

تقَیت خَدكارآهدي ٍ  بزايبزپایِ بصتِ خدهت اشتاًدارد تؼزیف ظدُ ( شاون یا بيوار)هُزاجغ
.بزاي خَدهزاقبتی( شاون یا بيوار)هصٍَويت پذیزي هُزاجغ

 ّاااي ( شاااون یااا بيوااار)تزغيااب، تصااْيل ٍ ّاادایت هُزاجااغ ُ بااِ ػضااَیت در گاازٍ
( ّويار/خَدیار)فوایتی
اعالػات هبتٌی بز ظَاّد در خؽاَغ  ( كصب)بزاي دریافت( شاون یا بيوار)ّدایت هُزاجغ

خَدهزاقبتی اس راٌّواي هلی خَدهزاقبتی خاًَادُ یا بصتِ ّاي اشتاًدارد آهَسض بيوار بزاي 
.خَدهزاقبتی ٍ یا شایز هٌابغ اعالػاتی هؼتبز ٍگزٍُ ّاي هزجغ ٍ خَدیار

پس اس رفغ هعكل یا بْبَد بيواري بزاي خَدارسیابی هجدد ( شاون یا بيوار)كو  بِ هُزاجغ
. ٍضؼيت شالهت خَیط ٍ تكويل پزًٍدُ خَدهزاقبتی

شاون یا )جلب فوایت خاًَادُ، گزٍُ ّاي ّوصاى، گزٍُ ّاي خَدیار، ظَراّا بزاي هُزاجغ
.ٍ شاسهاى ّاي تحؽيل ٍ كار در ؼَرت ًياس( بيوار
 ثبت كليِ اقداهات اًجام ظدُ بزاي فزد یا جوؼيت تحت پَظط در پزًٍدُ شالهت بِ ؼَرت

(. كتبی یا اوكتزًٍي )هحزهاًِ



فؼال خدهت
    ظزح ٍظایف

بزقزاري
ارتباط  

اشتزاتژی 
بزاي 
شالهت 

  

بزًاهِ ریشي، اجزا ٍ ارسظيابی هعاركتی ارتباعات بازاي  ًياسشٌجی ،

شالهت بِ هٌظَر آهَسض شالهت ّوگاًی، آهَسض شب  سًدگی شااون،  

ّااي ارتبااط   رشااًِ  آهَسض خَدهزاقبتی ٍ آهَسض بيوار اس عزیق 

جوؼی،  رشاًِ ّاي هحلی ٍ رشاًِ ّاي كَچ 

ریشي بزًاهِ 
هعاركتیػولياتی 
بزاي 

ارتقاي شالهت در  
هزاكش 
،        آهَسظی

هحل ّاي كار 
 ٍ
جَاهغ
  

 فوایت،  آهَسض ٍ تَاًوٌدشاسي اػضاي شاسهاى ّاي دٍوتای ٍ  جلب

غيزدٍوتی، تعكل ّاي هزدهی ٍ ظَراّاي هحلی بزاي بزًاهاِ ریاشي   

ػولياتی هعاركتی بزًاهِ ّاي ارتقاي شاالهت هدرشاِ، هحال كاار،     

شاسهاى، هحلِ، رٍشتا ٍ ظْز

 اهكاًات هحلی، بصيج ٍ شاسهاًدّی هزدم بازاي اقاداهات   ظٌاشایی

اجتواػی فاهی شالهت



چزخِ ارائِ خدهت تَاًوٌدشاسي هزدم ٍ هزاجؼاى فزدي ٍ گزٍّی  
بزاي خَدهزاقبتی

ارزیاتي ًیازّاي خَدهراقثتي هراجغ

تررسي اًگیسُ یادگیري هراجغ

طراحي ترًاهِ تَاًوٌذسازي هراجغ تراي خَدهراقثتي

اجراي ترًاهِ تَاًوٌذسازي هراجغ تراي خَدهراقثتي

ارزیاتي ًتایج

اصالح ترًاهِ خَدهراقثتي
 



چزخِ ارائِ خدهت بزًاهِ ریشي ػولياتی هعاركتی بزاي ارتقاي شالهت در هزاكش  
آهَسظی، هحل ّاي كار ٍ جَاهغ

پیص ترًاهِ ریسي

ارزیاتي ٍضؼیت هَجَد

تؼییي ّذف کلي، گرٍُ ّذف ٍ اّذاف

تؼییي راّكارّا، فؼالیت ّا ٍ هٌاتغ اختصاصي

تَسؼِ ضاخص ّا

هرٍري تر ترًاهِ ػولیاتي طراحي ضذُ

اجراي ترًاهِ

تأثیر ترًاهِ اختصاصي/ ارزیاتي ًتایج

 



چزخِ ارائِ خدهت بزقزاري ارتباط اشتزاتژی  بزاي شالهت

تحلیل ٍضؼیت هَجَد

تؼییي اّذاف اختصاصي تغییر رفتار

تؼییي استراتژي هٌاسة

اًتخاب کاًال ّا ٍ رساًِ ّاي ارتثاطي

اجراي ترًاهِ 

ارزیاتي ترًاهِ



ترًاهِ هلي ترٍیج ٍ تَسؼِ خَدهراقثتي در جوَْري اسالهي ایراى
1393-1396

تَاًوٌذسبزی هردم ثرای خَدهرالجتی
(آهَز  ّوربًی خَدهرافجتی -ترثیت یک سفیر سمهت درّر خبًَادُ )

راهنوای هلی 
زندگی سالن

کوریکولوم سالهت هدارس

راهنوای هلی خودهراقبتی  
بیواری های هسهن

راهنوای هلی خودهراقبتی  
بیواری های جسئی

هراکس تواس هستقین سالهت

پورتال هلی خودهراقبتی
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گام ّاي اجرایي ترًاهِ 
(ٍیژُ هؼاًٍت تْذاضت ٍزارت تا ّوكاري کلیِ ریٌفؼاى)

(اًجام ظدُ)تدٍیي بزًاهِ هلی خَدهزاقبتی در جوَْري اشالهی ایزاى( 1

(اًجام ظدُ)عزافی بصتِ خدهت خَدهزاقبتی، ّوياري ٍ هعاركت جوؼی( 2
ٍیاژُ پشظا  خااًَادُ ٍ تاين     )تدٍیي راٌّواي تَاًوٌدشاسي هزدم بزاي خَدهزاقبتی( 3

(اًجام ظدُ()شالهت
رابغااى  /تدٍیي راٌّواي هلی خَدهزاقبتی بزاي خاًَادُ ٍ راٌّواي تزبيات شاظيزاى  ( 4

(هزافل ًْایی)شالهت

(در دشت تْيِ)راٌّواي اشتاًدارد خَدهزاقبتی در بيواري ّاي هشهي 20تدٍیي ( 5

(در دشت اقدام)راُ اًداسي پَرتال هلی خَدهزاقبتی( 6
تدٍیي كَریكَوَم جاهغ آهاَسض شاالهت در هادارز اس پايط دبصاتاى تاا پایااى        ( 7

(در دشت تْيِ)دبيزشتاى

(اًجام ظدُ)تدٍیي راٌّواي بزًاهِ ریشي ػولياتی هعاركتی بزاي ارتقاي شالهت(8 

(اًجام ظدُ)تدٍیي راٌّواي بزقزاري ارتباط اشتزاتژی  بزاي شالهت(9



ترًاهِ هلي ترٍیج ٍ تَسؼِ خَدهراقثتي
در جوَْري اسالهي ایراى 



تستِ خذهت خَدهراقثتي، ّویاري ٍ هطارکت جوؼي



گام ّاي اجرایي ترًاهِ 
(ٍیژُ هؼاًٍت تْذاضت ٍزارت تا ّوكاري کلیِ ریٌفؼاى)

تدٍیي كَریكَوَم جاهغ آهَسض ٍ هْاارت آهاَسي كارظاٌاز خاَدهزاقبتی، ّويااري ٍ      (10
(در دشت تْيِ)هعاركت جوؼی

(اًجام ظدُ)ّواٌّگی با ٍسارت آهَسض ٍ پزٍرض بزاي تزبيت شظيزاى شالهت در هدارز(11

ػلَم ٍ ّالل افوز / ؼٌایغ/ دفاع/كعاٍرسي/ ّواٌّگی با ٍسارت كار، رفاُ ٍ اهَر اجتواػی(12
(اًجام ظدُ)بزاي تزبيت شظيزاى شالهت در هحل ّاي كار

ّواٌّگی با ؼدا ٍ شيواي جوَْري اشالهی ایزاى بزاي فوایت رشااًِ اي اس بزًاهاِ هلای    (13
(اًجام ظدُ)تزٍیج ٍ تَشؼِ خَدهزاقبتی در جوَْري اشالهی ایزاى

ّواٌّگی با ٍسارت كعَر بزاي تَاًوٌدشاسي ظَراّاي اشالهی ظْزٍ رٍشتا ٍ  شاسهاى ّااي  (14
(در دشت اقدام)غيزدٍوتی در سهيٌِ بزًاهِ ریشي ػولياتی هعاركتی بزاي ارتقاي شالهت

ّواٌّگی با هزكش رشيدگی بِ اهَر هصاجد ٍ شاسهاى هقاٍهت بصيج بازاي تزبيات شاظيزاى    (15
(در دشت اقدام)شالهت در هصاجد

(اًجام ّواٌّگی اٍويِ)راُ اًداسي ظَراي هلی هعاركت هزدم(16



هْز  بِ ظْزیَرهزدادتيزخزداداقداهات اؼلی
بؼد

هزٍر ظَاّد، تَويد ابشارّاي خَدهزاقبتی، ایجاد سیزشاخت ّاي ارتباعی

جلب ٍ بكارگيزي ٍ آهَسض ضوي خدهت كارظٌاشاى خَدهزاقبتی، ّوياري ٍ 
هعاركت هزدهی ٍ پشظكاى خاًَادُ

رابغاى شالهت خاًَادُ/ آهَسض شظيزاى

آهَسض ّوگاًی ٍ فوایت رشاًِ اي اس خدهات خَدهزاقبتی

راُ اًداسي پزتال هلی خَدهزاقبتی  ٍ هزاكش تواز هصتقين شالهت اشتاى ّا

،    (هادارز، هحال ّااي كاار، هصااجد     )تَشؼِ شاسهاى ّاي فاهی شالهت
شاسهاى ّاي غيزدٍوتی

ارایِ خدهات هعَرتی خَدهزاقبتی ٍ آهَسض بيوار بِ هزاجؼاى ٍ گزٍُ ّاي 
خَدیار

آهَسض ٍ تَاًوٌدشاسي ظَراّاي  اشالهی ظْز ٍ رٍشتا بزاي بزًاهاِ ریاشي   
هعاركتی بزاي ارتقاي شالهت  

راُ اًداسي ظَراّاي هعاركت هزدهی هلی ٍ اشتاًی

گام ّاي اجزایی
 



اًتظارات از رٍساي هحترم داًطگاُ ّا

     ِر تیجبًی ٍ ًابرب ثر راُ اًذازی هرا س ثْذا وتی درهوبًی عجوك ًم و
تحَ  ًابم سبهت در حَزُ ثْذا ت

       ٍ ر تیجبًی ًٍاوبرب ثور جو،ة  بر ٌبسوبى خوَدهرالجتی  ّویوبری
در هرا س ثْذا تی درهبًی راُ اًوذازی  ( خریذ خذهت)ه بر ت هردهی

 ذُ 
 ر تیجبًی ٍ ًابرب ثرآهَز  ٍ هْبرب آهَزی تین سمهت ثرای اجرای

ثستِ خذهت خَدهرالجتی در هرا س ثْذا تی درهبًی راُ اًذازی  ذُ
راٌّوووبی هلووی )ر ووتیجبًی ٍ ًاووبرب ثرتَزیووم اثساّووبی خووَدهرالجتی

در ( خووَدهرالجتی خووبًَادُ  راٌّوبّووبی اسووتبًذارد آهووَز  ثیوووبر  
خبًَارّبی تحت رَ  



اًتظارات از رٍساي هحترم داًطگاُ ّا

    ر تیجبًی ٍ ًابرب ثر ترثیت سفیراى سمهت در هرا س ثْذا وتی درهوبًی
هذارس  ٍ هح  ّبی  بر ٍ هسبجذ

    ٍ ر تیجبًی ٍ ًابرب ثر تَاًوٌذسبزی  َراّبی اسومهی  وْر ٍ رٍسوتب
سبزهبى ّبی غیردٍلتی در زهیٌِ ثرًبهِ ریوسی عولیوبتی ه وبر تی ثورای     

ارتمبی سمهت 
 ُر تیجبًی ٍ ًابرب ثر راُ اًذازی هرا س توبس هستمین سمهت در داً رب

هرثَعِ
راُ اًذازی  َرای ه بر ت هردهی در استبى
  ر تیجبًی ٍ ًابرب ثر حوبیت رسبًِ ّبی ارتجبط جوعی استبى از اجورای

ثرًبهِ در سغح استبى



تِ اهیذ دیذار

پایاى


