
  با خًد مزاقبتی یک بزوذٌ باشیذ

 اقذاهات اًجام ضذُ تشاي خَد هشاقثتي تَسظ دفتش سالهت جوعيت، خاًَادُ ٍ هذاسس ٍصاست تْذاضت

اهشٍصُ يكي اص هْن تشيي ٍ حساس تشيي چالص ّا ٍ هقَالت سالهت جاهعِ فقذاى يا كوثَد تَاًوٌذي آحاد جاهعِ 

خَد هشاقثتي تحت تاثيشعَاهلي چَى تاٍسّاي سالهتي، سَاد .دس اسصياتي ٍ هشاقثت اص سالهت خَد هي تاضذ

ٍ ضاهل توام فعاليتْاي هشتَط تِ حفظ سالهتي، . سالهتي، هَقعيت ّاي اقتصادي ٍ ٍقايع صًذگي قشاس داسد

 .پيطگيشي ٍ دسهاى تيواسي ّا تَسظ خَد فشد هي ضَد

حوايت اص خَد هشاقثتي هٌافع تسياسي سا تشاي سالهت هشدم دس پي داسد كِ اص هْن تشيي آًْا كاّص تعذاد ٍيضيت 

ّا دس استثاط تا هشاقثت ّاي اٍليِ ٍ فَسي است كِ هتعاقثا تِ سضايت افشاد ٍ افضايص كيفيت صًذگي هٌجش ٍ تاعث 

 .استقاي سيستن تْذاضتي خَاّذ ضذ

دفتش سالهت جويعيت، خاًَادُ ٍ هذاسس ٍصاست تْذاضت، دسهاى ٍ آهَصش پضضكي تِ عٌَاى هتَلي سالهت 

 تاكٌَى، تش اساس هاهَسيت ّاٍ تعْذات تشًاهِ پٌجن تَسعِ، اقذام تِ اًجام 90خاًَادُ ٍ اعضاي آى اص سال 

 :فعاليت ّايي ًوَدُ است كِ اّن آًْا تِ ضشح صيش هي تاضذ

 تذيیه مستىذ خًد مزاقبتی بزاي گىجاوذن در بزوامٍ پىجم تًسعٍ  .1

دس حيغِ ّاي تْذاضت فشدي، تذيیه تًصیٍ َاي مبتىی بز شًاَذ خًد مزاقبتی میاوساالن ي جًاوان  .2

تغزيِ، فعاليت تذًي، سالهت پَست ٍ هَ، سالهت چطن، سالهت سيِ، سالهت استخَاًْاٍ هفاصل ٍ 

رٌّي ٍ خَاب، اّذاي خَى ٍ حجاهت، سالهت دّاى ٍ صتاى تشاي هذسسيي ٍ - عضالت، سالهت سٍحي

 هشتياى خَد هشاقثتي  

تذيیه مذل ملی اجزاي خًد مزاقبتی در میاوساالن با َمکاري دفتز ومایىذگی ساسمان جُاوی بُذاشت  .3

 در دي وسخٍ اوگلیسی ي فارسی 

ضيَُ تذيیه ابشارَاي خًد ارسیابی سالمت میاوساالن در حیطٍ ايلًیت َاي سالمت میاوساالن شامل  .4

،  قلة ٍ عشٍق، استخَاى ٍ هفاصل، سشعاى ّاي ضايع (تغزيِ، فعاليت تذًي، دخاًيات ٍ استشس)صًذگي

 دس هشداى ٍ صًاى، هصشف هٌغقي داسٍّا 

اجشاي تشًاهِ تَاًوٌذ ساصي هياًساالى تا استفادُ اص تَصيِ ّاي هثتٌي تش ضَاّذ تَسظ ّوكاساى  .5

 سالهت هياًساالى دس داًطگاُ علَم پضضكي هطْذ

طزاحی ي ایجاد ساماوٍ آوالیه خًد ارسیابی سالمت میاوساالن کٍ بٍ سيدي بارگذاري ي افتتاح خًاَذ  .6

 شذ

 ب عولياتي اجشايي خَد هشاقثتي جَاًاى تذٍيي چاسچَ .7



 تذٍيي هحتَاي آهَصضي خَد هشاقثتي جَاًاى ٍ ًَجَاًاى .8

تشگضاسي كاسگاّْا ، سويٌاسّا ٍ جلسات تَجيْي ٍ آهَصضي تشاي هذيشاى ٍ كاسضٌاساى داًطگاّْاي  .9

 علَم پضضكي ٍ ايشاد سخٌشاًي دس كٌگشُ ّاي هلي ٍ تيي الوللي

 افضايص سَاد سالهت ٍ تَاًوٌذ ساصي عوَهي جاهعِ ّذف تشاي خَد هشاقثتي  دس ّفتِ ّاي سثا ٍ سوا .10

تشٍيج عوَهي تشًاهِ خَد هشاقثتي تا اًتخاب ضعاسّاي هشتثظ تا خَد هشاقثتي دس كوپيي ّاي سثا ٍ سوا  .11

 91دس سال 

 :  تحت عٌَاى91اًتخاب ضعاس ّفتِ هلي سثا دس سال  -

 "سوان پیشگامان خًد مزاقبتی بزاي ارتقاي سالمت خاوًادٌ ي جامعٍ"

 : تحت عٌَاى91اًتخاب ضعاس ّفتِ هلي سوا دس سال  -

 "با خًد مزاقبتی یک بزوذٌ باشیذ "

 

 


