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ّای دیگش  ی تا تخؾ یا تخؾػالهتّای  تخؾ یا تخؾ ساتغِ ای ؿٌاختِ ؿذُ تیي»تخـی  ّوىاسی تیيعثك تؼشیف 

ی دایش ؿذُ اػت، تِ عَسی وِ اص تٌْا ػالهتاًجام الذاهاتی دس جْت وؼة ًتایج ًْایی یا پیاهذّای  تشایاػت وِ 

 .«وؼة ایي ًتایج هإثشتش، واساتش ٍ پایذاستش اػت تشایی ػالهتػول وشدى تخؾ 

دسصذ دس  04تا  01فمظ  خَدای وِ دس وـَس اًجام ؿذُ اػت ٍصاست تْذاؿت، تا توام ظشفیت  تش اػاع هغالؼِ

ٍ سفاُ  واس ،تؼاٍىّا، ٍصاست  دیگش هثل ٍصاست وـَس، سػاًِ ّای ّا ٍ ػاصهاى خاًِ ٍصاستهشدم ػْن داسد ٍ  ػالهت

ّای  استمای ػادالًِ ؿاخصتِ عَس ولی  .ػْن تاالیی داسًذ ػالهتاجتواػی، ػتاد هثاسصُ تا هَاد هخذس دس استمای 

ًتایج هغالؼات اًجام ؿذُ دس سا الصم داسد،  تخـی اسوت هشدهی ٍ ّوىاسی تیيدٍ تاصٍی هـجاهؼِ  ػالهت

تخـی ٍ  ّای تیي دّذ وِ ّوىاسی َػؼِ وـَس ًـاى هیوـَس ٍ تشًاهِ پٌجن ت ػالهتتحمیمات پـتیثاى ًمـِ تحَل 

 دس ًمغِ ضؼف ّؼتٌذ. ػالهتهـاسوت هشدم دس حَصُ 

ٍ اهٌیت غزایی صادس ٍ  ػالهتلاًَى تشًاهِ چْاسم تَػؼِ وـَس هجَص تـىیل ؿَسای ػالی  51تش اػاع هادُ 

ی فشصتی عالیی ، ؿَسای ػالؿذ تشًاهِ پٌجن تَػؼِ وـَس تىشاسلاًَى  02ّویي لاًَى تِ ؿىل دیگشی دس هادُ 

دّذ  ػال گزؿتِ ًـاى هی 05اسصیاتی ػولىشد ایي ؿَسا عی  الثتِتخـی ایجاد وشد،  ّای تیي تشای تَػؼِ ّوىاسی

دٍ جلؼِ تا حضَس سییغ جوَْس تِ ػٌَاى سییغ ؿَسای ػالی تـىیل ؿذُ اػت اٍلی دس دٍلت ّـتن ٍ دٍهی  صشفاً

دسصذ آًْا دػتَس اجشایی داؿتِ  25س ػول تیؾ اص یىصذ هصَتِ داؿتِ وِ فمظ ای یاد ؿذُ د. ؿَسدس دٍلت یاصدّن

گیشی  تشع ًیؼت. دس ػِ ػال ًخؼت ؿىلاػت ٍ تِ ّویي هیضاى ّن گضاسؽ اسصؿیاتی اص ًتایج اجشا ؿذُ دس دػ

ّویي تَدًذ ٍضؼیت تش  ػالهت ٍ اهٌیت غزایی وِ هتٌاظش ؿَسای ػالی  اػتاًی ٍ اهٌیت غزایی ػالهتؿَساّای 

 .هٌَال تَدُ اػت

وـَسّای پیـشٍ هؼتمذًذ وِ دس ػول واس  ، اهاداًین آػاى هیسػذ ّوىاسی تیي تخـی سا تیؾ اص اًذاصُ  تِ ًظش هی

تِ ػاهاى پیؾ ًشٍد احتوال ػشخَسدگی ٍ ػذم ّوىاسی تخـی  ّوىاسی تیي دؿَاسی اػت ، اگش هشاحل چْاسگاًِ

 تصَیش فؼلی ٍ پیاهذّای آیٌذُ  ، ًوایؾػالهت جاهؼِتثادل اعالػات  اػتوادػاصی اص عشیك دس آیٌذُ ٍجَد داسد.

اػت ٍ تِ ّویي تشتیة اجشای ّا  ػاصی دػتگاُتَاًوٌذ ٍلت ، ػپغاًگیضد سا تش هیحغ پاػخگَیی دس عشف هماتل 

 .الصم اػتالذاهات هؼتوش تشای اداهِ ّوىاسی  هَثش دس وٌاس پایؾ ٍ ًْایتاً

تِ  سا هـىالت ٍ ػللوِ اص ًیوِ دٍم دِّ هیالدی لثل تحث هحافل ػلوی تَد  Syndemic ّن افضایی یا الگَی

گزاس تایذ تِ پیادُ وشدى  ػیاػت وٌذ وِ ٍ یادآٍسی هیثیش داسًذ أسٍی ّن ت گیشد وِ دس ًظش هی ای صَست ؿثىِ

هثلث ایذص، اػتیاد ٍ خـًَت  ّا هثال ّا تشیي یىی اص ػادُ. ای ای همغؼی ٍ جضیشُ هذاخلِ جاهغ فىش وٌذ ًِ هذاخلِ

 گفتار شیپ
 



 

 

تٌاتشایي  .دیگش تاؿذ ِ دس هَاسدتا هذاخل اػت تِ ػثاست دیگش هذاخلِ دس یىی اص ایي هَاسد تایذ ّوشاُ ٍ ّوضهاى

جایی  یه فؼالیت یه ػاصهاى تِ تٌْایی تاِ ّا تا ّن ّوىاسی داؿتِ تاؿٌذ ٍگشً تْثَد ؿاخص تشایّا تایذ  ػاصهاى

 .داسد ٍ ًثایذ اًتظاس داؿت، هـىل سفغ گشدد تشد

اها تا  اػتحذالل اص چْاس دِّ پیؾ هغشح  تَدُ وِ ضشٍستیهَضَع جذیذی ًیؼت ٍ تخـی  هَضَع ّوىاسی تیي

سٍیىشدّای جذیذ اص صشف ّوىاسی یه  .آى تجشتِ ٍ هٌتـش ًـذُ تَد تشایّای هؼتثشی  ّویي اخیشا الگَّا ٍ سٍؽ

تِ ػوت پاػخگَیی اجتواػی راتی خَد دػتگاُ استماء یافتِ اػت تِ ػثاست دیگش دس  دػتگاُ تا دػتگاُ دیگش

داًذ ایي سٍیىشد اص اتتذای ػال  سٍیىشدّای ًَیي ّش دػتگاّی خَد سا هَظف تِ اسایِ هحصَل ٍ خذهت ػالن هی

دس  ػالهت»الح دس وـَسّای اػىاًذیٌاٍی تیـتش هَسد اػتفادُ لشاسگشفتِ اػت ٍ دس تشخی هَاسد تا اصغ 2555

 ت.هؼشفی ؿذُ اػ0«ّا ّوِ ػیاػت

  7ّایی داسد یه ّوىاسی خَب ٍ هَثش ٍیظگی

 .اّذاف هـتشن سٍؿي ٍ ٍاضحی ٍجَد داسد 

 تخـی سا  ّایی ٍجَد داسد وِ ّوىاسی تیي ؤیتی دس آى تؼشیف ؿذُ اػت ٍ فشصتاّذاف ٍالؼی ٍ ًتایج لاتل س

  ذ.تخـ استماء هی

 ّا تشاػاع  هٌاتغ هَسد ًیاص ّؼتٌذ ٍ ّوىاسی ّا ٍ الذام وشدى داسای ظشفیت داًؾ، هْاست تشایّا  ػاصهاى

 ؿَد. اػتواد ٍ الذام اًجام هی

 ّا ٍاضح اػت.  ؿَد ٍ ٍظایف ٍ هؼٍَلیت سیضی هی ات، خَب تشًاهِالذاه 

  پیگیشی ایجاد ؿذُ اػت.  تشایدس پزیشؽ آى هَافمت ٍجَد داسد ٍ ًظوی 

 ؿَد.  ّای هـتشن دس هیاى ؿشواء تأویذ هی وش تش اّذاف، هٌافغ ٍ اسصؽَس هؼتّوچٌیي تِ ع 

 ضوي ایٌىِ حوایت ػیاػی تضویي ؿذُ اػت. 

 ّا ٍ  استثاط افمی هٌاػة دس ػشتاػش تخؾاًذ،  اء اصلی اص اتتذای واس دسگیش ؿذُدس یه ّوىاسی خَب، ؿشو

  .ّا ایجاد ؿذُ اػت ض استثاط ػوَدی ػغَح دس داخل تخؾًی

 ،ّای ثاتت اص افشادی وِ تِ  ّا دس هیاى ؿشواء تؼْین ٍ تمؼین ؿذُ اػت ٍ گشٍُ پاػخگَیی ٍ پاداؽ سّثشی

 وٌٌذ.  خَتی تا یىذیگش واس هیِ ّای حوایتی هٌاػة، ت ّوشاُ ػیؼتن

  تخـی تَػؼِ دادُ  یت تیيحوایت اص اجشای فؼال تشایّا  الگَّای ػولی، اتضاسّا ٍ هىاًیؼندس ایي ّوىاسی

 ؿذُ اػت.
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 ی ٍ فؼالیت ػالهتوٌٌذگاى  ال تشدى ػغح آگاّی دس هَسد تؼییيهـاسوت ػوَهی، آهَصؽ ػوَم هشدم ٍ تا

 َد.ؿ تخـی تِ عَس هؼتوش اًجام تشٍیج ٍ اًجام هی تیي

ػوَدی )ّوىاسی  دس وٌاس ّوىاسیّای ّن ػغح(  ْاًی ّوىاسی افمی )ّوىاسی دس تخؾّش چٌذ دس تجشتیات ج

اص ّوىاسی اها ًَع ػَهی  هَثشتش اػتهشدم  ػالهتتَػؼِ پایذاس ٍ تْثَد  تشای (ػغَح هختلف هلی ٍ اػتاًی

اگش دٍلت  ، تِ ػثاست دیگشدس ًظش گشفتِ ؿَد ّا ّوىاسی تیي دٍلتوِ  وشدتایذ تؼشیف تخـی دس افك صهاى  تیي

ّای افمی ٍ ػوَدی هَثشتش ٍ پایذاستش  ّوىاسی، دٍلت لثلی سا تمَیت ٍ تذاٍم تخـذتؼذی الذاهات هفیذ ٍ هَثش 

 افضایی اػتذالل وشد.  تَاى تش اػاع الگَی ّن ٍ ایي هَضَع سا هی خَاّذ تَد 

ٍالؼیت ایي اػت وِ دس اغلة هَالغ اص واس تخـی فشٌّگی هجضا اص فشٌّگ ٍ ػادات جاهؼِ ًذاسد،  ّوىاسی تیي

. ضوي یٌىِ تِ ًام گشٍُ توام ؿَد، تِ ًام آًْا پایاى یاتذتشین. تشخی توایل داسًذ وِ واس تِ جای ا گشٍّی لزت ًوی

تٌذ تِ ػثاست دیگش افشاد وٌذ ٍ تمیِ تواؿاگش ّؼ تیٌین دس واس گشٍّی یه تي واس هی ایٌىِ دس خیلی هَالغ هی

ها اػن افشاد تشجؼتِ وـَس وشُ  ،، اًذیـوٌذ ػصش حاضش، تِ لَل دوتش ػشیغ الملنپزیشی تیوی ووی داسًذ هؼٍَلیت

ؿَد  داًین چَى وؼی تشجؼتِ ًیؼت ٍ واس تیوی تِ هؼٌای ٍالؼی اًجام هی سا تِ ػٌَاى وـَس تَػؼِ یافتِ ًوی جٌَتی

 !فشد ؿاخص تاؿیندًثال یه تایذ اها حتوا دس وـَسّای دس حال تَػؼِ 

تا ٍصاست تْذاؿت  ّا ّا ٍ ػاصهاى خاًِ صاستؿَد وِ ػایش ٍ تِ ایي هحذٍد ًوی ػالهتتخـی دس تخؾ  ّوىاسی تیي

ّوىاسی وٌذ تلىِ تىالیفی ًیض تش ػْذُ تخؾ تْذاؿت ٍ دسهاى وـَس اػت وِ تایذ تِ خَتی اص ػْذُ آًْا تشآیذ اص 

جولِ ایٌىِ هَجثات تیىاسی فاسؽ التحصیالى سا فشاّن ًیاٍسد ٍ هتٌاػة تا ًیاص جاهؼِ دس حال ٍ آیٌذُ تِ تشتیت 

ؿاخص  پشداخت اص اػت ، یا ایٌىِ  ػالهتّای اجتواػی هَثش تش  ًی تپشداصد چشاوِ تیىاسی خَد اص هَلفًِیشٍی اًؼا

ّای  دس ػال، خَد تاػث تَػؼِ فمش دس جاهؼِ ًـَدای ًثاؿذ وِ  خذهات ػالهت دس اًذاصُ جیة تشای دسیافت

ًی تِ صیش خغش فمش ای ػٌگیي دسهاّ اى پغ اص تیواسی تا پشداخت ّضیٌِگزؿتِ ؿاّذ تَدین وِ دسصذی اص ّوَعٌ

ظُ  تش ٍصاست تْذاؿت تىلیف اػت وِ تِ ػذم تىویل ؿثىِ تْذاؿت ٍ دسهاى وـَس تِ ٍیٍ یا ایٌىِ اًذ؛  وـیذُ ؿذُ

ػال پایاى دّذ چشاوِ فلؼفِ ٍجَدی ؿثىِ تْذاؿت ٍ دسهاًی پیـگیشی اص تیواسی ٍ ؿٌاػایی  25دس ؿْشّا تؼذ اص 

تخـی خَد  ّای تیي تَاًذ دس ّوىاسی ْذاؿت تِ ایي تىلیف ػول ًىٌذ ًویًی وِ ٍصاست تصٍدسع آًْا اػت ٍ تا صها

 .خَتی دس ّوىاسی ًثَدُ اػت الگَیهَفك تاؿذ چشاوِ خَد 

ّا ٍ  خاًِ تخـی ٍصاست عشاحی هذل ایفای ًمؾ ّوىاسی تیي»واس تحمیماتی تا ػٌَاى هجوَػِ حاضش حاصل 

تا هـاسوت اػضای وویؼیَى تْذاؿت ٍ دسهاى  0053تَد وِ دس ػال  «هشدمّای دٍلتی دس استمای ػالهت  ػاصهاى

هجلغ ٍ اػضای وویتِ دائوی ؿَسای ػالی ػالهت ٍ اهٌیت غزایی اًجام ؿذ، دس ایي هغالؼِ ػْن ووی ٍ ویفی 

ؿذُ  ٌاتغ وتاب تِ آًْا اؿاسُوِ دس تخؾ ه ّای هـخص ؿذ. تجشتیات دیگشی تِ ًتایج ایي هغالؼِ اضافِ ؿذ ػاصهاى

گیشی ًظام  ، اها هْوتش اص آى ؿىلؿٌاٍس اػت تش اػاع همضیات سٍص ّا خاًِ ، تىالیف ٍ اًتظاسات اص ٍصاستاػت



 

 

تَاى تشسػی ٍ سفغ وشد. تِ  دس چاسچَب یه ػاهاًِ ّذفوٌذ ّوىاسی خیلی اص هؼائل ػالهت سا هی . ّوىاسی اػت

 25دس  تخـی پیـٌْاد ؿذُ اػت ایي فشهت حذالل  ًاهِ ّوىاسی تیي دلیل دس اتتذای گضاسؽ ؿىل تفاّن ّویي

ػاصهاى اػتاًی تِ هذت چْاس ػال تِ واسگشفتِ ؿذُ ٍ ًتایج آى پغ اص اسصیاتی دس لالة حاضش ًْایی ؿذ. دس 

، پاػخگَیی، تمؼین هالىیت واس، تَاًوٌذی تخـی ّوَاسُ افشاد ساتظ، ّضیٌِ واس هـتشن ّای تیي ّوىاسی

 ، دس ایي تفاّن ًاهِ تِ ایي ػَاالت پاػخ دادُ ؿذُ اػت. تل اػّوىاسی هَسد اتْام ٍ ػَا

، وٌذ تخـی دس ػغح هلی، اػتاًی ٍ حتی ؿْشػتاًی ایجاد هی ّای تیي ًاهِ ایي وتاب چاسچَتی تشای ایجاد تفاّن

الهت ّای جذیذی تشای تحمیك دس حَصُ ػ ّا دس ایي گضاسؽ آهذُ اػت ٍ اٍلَیت ّای فشاٍاًی تشای واس سػاًِ صهیٌِ

  .وٌذ هؼشفی هی

، دوتش ، دوتش تالش السیجاًیّای اػاتیذ گشاًمذس صًذُ یاد دوتش واهل ؿادپَس ّا ٍ هـَست دس پایاى اص حوایت

 وٌن. ، دوتش ػلیشضا هشًذی ٍ دوتش حؼیي هله افضلی تـىش ٍ لذسداًی هی، دوتش ػلیشضا دالٍسیػیذسضا هجذصادُ

، ٍلی تشای ؛ الثتِ ّش سفتٌی سػیذى ًیؼتتایذ دس ایي ساُ حشوت وشدٍ  تىاهل وـَس ها دس گشٍ تؼاهل ها اػت 

 سػیذى تایذ سفت!
 

 بهساد دماری 

 4931خرداد 
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 فصل اول

 

كاری نيبتفاهم  بخشي انهم هم

 اه خاهن اه و سازمانتوزار

 رد ارتقای  سالمت مردم
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 ضَراي عالي سالهت ٍ اهٌيت غذايي كطَر

 ّا ٍ ساسهاى ّا خاًِ بخطي ٍسارت ًاهِ ّوكاري بيي تفاّن

 در ارتقاي  سالهت هزدم
 

ٔحٛضیت ؾالٔت زض پیكطفت ٚ ػساِت پبیساض، پبضازیٓ ٔؿٍّ ز٘یبی أطٚظ اؾت؛ قٛاٞس ٔؼتجط ػّٕی ٔكرم 

وٙٙس ثط ٚيؼیت ؾالٔت تأحیطات  ا٘س، قطایُی وٝ ٔطزْ زض آٖ ثٝ ز٘یب ٔی آیٙس، ضقس، ظ٘سٌی ٚ وبض ٔی وطزٜ

ثبقس؛ ثٙبثطایٗ ضفغ  ؾالٔت ٔیػساِتی زض ٚيؼیت  ای ثی ٌیطی زاضز ٚ ٘بثطاثطی زض ایٗ قطایٍ ػُّ ضیكٝ چكٓ

ٞب یؼٙی ػٛأّی  ای ٘بذٛقی ٞبی ضیكٝ ثركی ثطای ضفغ ػّت ٞبیی ثیٗ ٞب ٚ ثط٘بٔٝ ػساِتی زض ؾالٔت ٘یبظ ثٝ ؾیبؾت ثی

ٞبی وّی ثط٘بٔٝ پٙزٓ تٛؾؼٝ التهبزی،  ؾیبؾت 19ذبضد اظ ٚرٛز ا٘ؿبٖ ٚ زؾت ؾبذت ثكط زاضز. ِصا ػُف ثٝ ثٙس 

یىپبضچٍى زض تأویس ثط ضٚیىطز ا٘ؿبٖ ؾبِٓ ٚ ؾالٔت ٕٞٝ رب٘جٝ ثبتٛرٝ ثٝ »جٙی ثط ارتٕبػی ٚ فطٍٞٙی وكٛض ٔ

لبٖ٘ٛ ثط٘بٔٝ پٙزٓ تٛؾؼٝ  36، ثٙس ة ٔبزٜ «ضیعى، اضظقیبثى، ٘ظبضت ٚ ترهیم ٔٙبثغ ػٕٛٔى ٌصاضى، ثط٘بٔٝ ؾیبؾت

زضٔبٖ ٚ آٔٛظـ پعقىی ٔتٕطوع   ضیعی ٚ ٘ظبضت ثرف ؾالٔت ضا زض ٚظاضت ثٟساقت، ٌصاضی، ثط٘بٔٝ ؾیبؾت»وٝ 

لبٖ٘ٛ ثط٘بٔٝ پٙزٓ وٝ ثٝ َٛض قفبف ٚظاضت ثٟساقت، زضٔبٖ ٚ آٔٛظـ پعقىی ضا  38، ثٙس ح ٔبزٜ «وٙس ٔی

ٕ٘بیس ٚ ٕٞچٙیٗ  تؼییٗ ٔی  1390٘مكٝ تحَٛ ٘ظبْ ؾالٔت ٔهٛة ٚ « ٔت زض وكٛضٌصاض ٚ ٘بظط ػبِی ؾال ؾیبؾت»

پٙزٓ ثبیس ٔٛضز   ى ؾالٔت، ٞٓ زض ثط٘بٔٝ ٔؿأِٝ»وٝ  1389فطٔبیف ٔؤوس ٔمبْ ٔؼظٓ ضٞجطی زض اَٚ فطٚضزیٗ ٔبٜ 

٘بٔٝ فی ٔبثیٗ  فبٞٓایٗ ت، «ٞبى ٔرتّف ٞبى ٌٛ٘بٌٖٛ ارطایى زض زؾتٍبٜ ضیعى تٛرٝ ٚیػٜ لطاض ثٍیطز، ٞٓ زض ثط٘بٔٝ

ٚظاضت ثٟساقت، زضٔبٖ ٚ آٔٛظـ پعقىی ]اظ ایٗ ثٝ ثؼس ٚظاضت ثٟساقت[ ٚ ٘بْ زؾتٍبٜ ارطایی..... ]اظ ایٗ ثٝ 

 ٌطزز. ثؼس....[ ثطای ارطای السأبت ؾالٔت ٔحٛض وٝ زض شیُ تٛافك قسٜ اؾت، ٔجبزِٝ ٔی
 

 ًاهِ ( ّذف تفاّن1هادُ 

ثطتط ٚ ػبزال٘ٝ ؾالٔت زض اثؼبز رؿٕی، ضٚا٘ی، ارتٕبػی ٚ ٔؼٙٛی اظ َطیك ٞبی  تؿٟیُ ٚ تؿطیغ زؾتیبثی ثٝ قبذم

 ٞب زض ؾُح ّٔی ٞب ٚ ؾبظٔبٖ اضتمبی السأبت ؾالٔت ٔحٛض زؾتٍبٜ
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 ( تعْذات طزفيي2هادُ 

 اِف ( ٚظاضت ثٟساقت، زضٔبٖ ٚ آٔٛظـ پعقىی

 ح ٔؤحط آٖ زض رّؿبت ٔكتطنٞبی ٔٛضز ٘یبظ اظ زؾتٍبٜ ثٝ َٛض ؾبال٘ٝ ٚ َط تؼییٗ ا٘تظبضات ٚ ٕٞىبضی .1

 ٔؼطفی ٚ تكٛیك السأبت ؾالٔت ٔحٛض زؾتٍبٜ ٚ افطاز ٔؤحط زض ؾُح ربٔؼٝ ثٝ َٛض ؾبال٘ٝ .2

 ٞبی ّٔی ٔطتجٍ ثٝ زؾتٍبٜ ٞب ٚ پطٚغٜ ٞب، ثط٘بٔٝ ضإٞٙبیی ٚ تؿٟیُ فطایٙس تسٚیٗ پیٛؾت ؾالٔت ثطای ؾیبؾت .3

 ض ٔٛضز انَٛ ٚ فٖٙٛ ؾالٔت ٔحٛضیٞبی ٔؼطفی قسٜ زؾتٍبٜ ز ٚ تیٓ تٛریٝ ٚ آٔٛظـ ضاثٍ انّی .4

 پبیف ػّٕیبت تفبٞٓ قسٜ ثب ٕٞىبضی زؾتٍبٜ ٚ ٌعاضـ ٘تبیذ ثٝ قٛضای ػبِی ؾالٔت ٚ أٙیت غصایی .5

 ؾبظٔبٖ...... ة( ٚظاضت /

 

 

 

 

 ًاهِ ( ضزايط اجزاي تفاّن3هادُ 

َٚ ؤضئیؽ زفتط ثبالتطیٗ ٔمبْ ٔؿ) ؾالٔت زؾتٍبٜضاثٍ ٘بٔٝ حساوخط یه ٔبٜ پؽ اظ ا٘ؼمبز آٖ  َطفیٗ تفبٞٓ .1

 ٕ٘بیٙس. ضا ثٝ زثیطذب٘ٝ قٛضای ػبِی ؾالٔت ٚ أٙیت غصایی وكٛض ٔؼطفی ٔی ٚظاضت ذب٘ٝ یب زؾتٍبٜ (

تؼٟسات ٚ ثٝ ٔٙظٛض تؼییٗ السأبت ػیٙی ٚ ّٕٔٛؼ ؾالٔت ٔحٛض يطٚضت زاضز  َطفیٗ ثب ثطای ػّٕیبتی وطزٖ  .2

ٔحٛضیت زثیطذب٘ٝ قٛضای ػبِی زض ؾٝ ٔبٞٝ پبیبٖ ؾبَ ثط٘بٔٝ ػّٕیبتی ؾبَ ثؼس ضا ٔكرم ٕ٘ٛزٜ ٚ ثٝ قٛضای 

 ػبِی ٌعاضـ ٕ٘بیٙس.

ٔطتجٍ اظ ٞط زٚ َطف ٚ رّؿبت ٔكتطن ثطای تؼییٗ ػّٕیبت ؾبَ ثب حًٛض ٔسیطاٖ وُ ٚ وبضقٙبؾبٖ  .3

 ضیعی ٚ ٘ظبضت ضاٞجطزی ثطٌعاض ذٛاٞس قس. االذتیبض ٔؼبٚ٘ت ثط٘بٔٝ ٕٞچٙیٗ ٕ٘بیٙسٜ تبْ

ٞب ٚ ٔٙبثغ  ای زؾتٍبٜ ٞبی ثٛزرٝ ٔحُ تأٔیٗ ٔبِی السأبت ؾالٔت ٔحٛض زض ٞط ثط٘بٔٝ ػّٕیبتی ؾبال٘ٝ ضزیف .4

٘ظبضت ضاٞجطزی ذٛاٞس ثٛز، ثٝ ٕٞیٗ ضیعی ٚ  ترهیهی ٚیػٜ السأبت ؾالٔت ٔحٛض تٛؾٍ ٔؼبٚ٘ت ثط٘بٔٝ

ضیعی ٚ ٘ظبضت ضاٞجطزی ضیبؾت  ٞب ٚ ٕٞچٙیٗ ٔؼبٚ٘ت ثط٘بٔٝ ٔٙظٛض يطٚضت زاضز ٕ٘بیٙسٜ ثٛزرٝ زؾتٍبٜ

 رٕٟٛضی زض رّؿٝ حًٛض یبثٙس.

 

ّاي اجزايي در اًتظارات اس ّز ٍسارتخاًِ ٍ ساسهاى در اداهِ آهذُ است؛ ايي هَارد پس اس ًظزخَاّي اسدستگاُ

 درج خَاّذ ضذ.ايي بخص 
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ٌعاض ؾالٔت زؾتٍبٜ ٚ تٛؾٍ زثیطذب٘ٝ  پیبْ ٌعاضـ پیكطفت ثط٘بٔٝ ػّٕیبتی ثٝ َٛض فهّی ثب ٕٞىبضی ضاثٍ/ .5

 قٛز. ؾالٔت ٚ أٙیت غصایی تسٚیٗ ٚ ثٝ قٛضای ػبِی اضایٝ ٔی قٛضای ػبِی

 ٘بٔٝ ثبالتطیٗ ٔمبْ ٔؿؤَٚ زض زؾتٍبٜ ٚ ؾبظٔبٖ اؾت. ٔؿؤِٚیت حؿٗ ارطای ایٗ تفبٞٓ .6
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ياهضاهحل   

درهاى ٍ آهَسش پشضكي ،ٍسيز بْذاضت  

يهحل اهضا  

 ٍسيز ............. يا 

 رييس دستگاُ ....................



 

 

 

گاه مجموهع ااظتنرات نيب                                اسالمي ارياناهی اجرایي ربای ارتقای  سالمت رد نظام جمهوری بخشي  از دست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 دومفصل 

 

كالیف سالمت محور  ااظتنرات و ت

 اهاه  و سازمانخاهن وزارت 
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 ٍ رفاُ اجتواعي، كار تعاٍىٍسارت 

 :فقزسدايي ٍ اضتغال 

  ٞبی رجطا٘ی زض ضاؾتبی فمطظزایی ٚيغ ؾیبؾت .1

ٞبی وبٞف فمط ٚ  ارطای ثط٘بٔٝ)ذهٛنی ٚ ٔطزْ ٟ٘بز( رٟت  ٞبی غیطزِٚتی اؾتفبزٜ اظ ظطفیت ؾبظٔبٖ .2

 تٛإ٘ٙسؾبظی

 ؾبظی زض ظٔیٙٝ تٛظیغ اػتجبضات فمطظزایی  وٕه ثٝ تهٕیٓ .3

 پصیط زض ٘ظط ٌطفتٗ اػتجبضاتی ثطای تغصیٝ الكبض آؾیت .4

 پصیط  قٙبؾبیی ٘یبظٞبی الكبض آؾیت .5

ضٔب٘ی ٚ أىبٖ تأٔیٗ غصای ؾبِٓ ٚ وبفی، زض ضاؾتبی ؾجس ُّٔٛة غصایی ٚ تًٕیٗ ذسٔبت ثٟساقتی، ز» .6

تٛا٘جركی ضایٍبٖ ٚ تأٔیٗ ٔؿىٗ ایٕٗ اضظاٖ لیٕت، ٕٞچٙیٗ حهَٛ إَیٙبٖ اظ لطاض ٌطفتٗ رٕؼیت وٕتط اظ 

ٞزسٜ ؾبَ تحت پٛقف آٔٛظـ ػٕٛٔی ضایٍبٖ ثطای ذب٘ٛاضٞبی ٚالغ زض ؾٝ زٞه پبییٗ زضآٔسی، اظ َطیك 

  «.ٞب ربثزبیی ٚ ترهیم وبضآٔس ٔٙبثغ یبضا٘ٝ

ٞبی حٕبیتی، ؾبظی ٔطزْ زض ثطاثط ٘بأٙی غصایی، اضایٝ ثط٘بٔٝذٍ فمط، تٛإ٘ٙس، تؼییٗ وٕه ثٝ فمطظزایی .7

 ٞبی ارتٕبػی ٚ ذسٔبت زضٔب٘یظایی ٚ اضایٝ ثیٕٝٞب، وٕه ثٝ اقتغبَٞسفٕٙس ؾبظی یبضا٘ٝ

ظایی ثب تأویس ثط ؾٝ زٞه اَٚ زض  ؾبٔب٘سٞی ٚ ٞسفٕٙسؾبظی تؿٟیالت اقتغبَافعایف ؾُح اقتغبَ ٚ زضآٔس  .8

 ظایی ظ٘بٖ   ثٝ ٚیػٜ  اقتغبَ آٔس ی 

 ٞبی ذٛزیبض ٚ ٕٞیبض ٔحّیایزبز ٚ تمٛیت ٌطٜٚ .9

 ٞب ارطای ضٚیىطز اػتجبضات ٔبِی ذطزٚ تمٛیت تؼبٚ٘ی .10

 ٞبی قغّی تٛإ٘ٙسؾبظی التهبزی ذب٘ٛاض ثب آٔٛظـ ٟٔبضت .11

 پصیط اؾتمطاض ٘ظبْ قٙبؾبیی الكبض آؾیت .12

 ٞبی پبییٗ زضآٔس یبضا٘ٝ ٞب ثط اؾبؼ زٞهترهیم ٔٙبثغ آظاز قسٜ )احهبء قسٜ( اظ ٞسفٕٙسی  .13

 :حيطِ بيكاري ٍ اهٌيت ضغلي 

 ٞبی وٛچه ٚ ٔتٛؾٍ ٚ ٔكبغُ ذبٍ٘ی حٕبیت اظ ایزبز ٚ ٌؿتطـ ثٍٙبٜ .1

 ٞب ٚ ثٍٙبٜ ٞبی ظٚزثبظزٜ ٞبی وٛچه ٚ پطاوٙسٜ اظ َطیك حٕبیت اظ تؼبٚ٘ی تزٟیع ٚ ؾبٔب٘سٞی ؾطٔبیٝ .2
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 اقتغبَٞبی ارتٕبػی زض ثرف غیطضؾٕی  ٌؿتطـ حٕبیت .3

 ایزبز تؿٟیالت ٔٙبؾت ٚ ضفغ ٔحسٚزیت ٞب ٚ ٔٛا٘غ اقتغبَ ضٚؾتبییبٖ ٚ ػكبیط .4

 اضتمبی أٙیت قغّی زض ثرف غیطضؾٕی ٚ ٘ٛاحی ضٚؾتبیی .5

 ٞبی ٔطثٌٛ ثٝ حمٛق ٚ ٔعایبی وبضٌطاٖ، ظ٘بٖ ٚ ٔكىُ وبض وٛزوبٖ ضفغ ٘بثطاثطی .6

ٚ فؼبیٗ التهبزی ثب اؾتفبزٜ اظ  ٞبی فؼبَ ٚ حجت ٔكرهبت وّیٝ قبغّیٗ ایزبز ثب٘ه اَالػبت ثٍٙبٜ .7

 ٞبی ثرف ذهٛنی ظطفیت

 تسٚیٗ، اثالؽ ٚ ٘ظبضت ثط ارطای زؾتٛضاِؼُٕ ٔطتجٍ ثب حفبظت فطزی ٚ ایٕٙی قغّی .8

 ٞبی ػّْٛ پعقىی وكٛض  تٛؾؼٝ ٕٞىبضی زض ظٔیٙٝ ا٘زبْ ٔكبٚضٜ قغّی رٟت زا٘كزٛیبٖ زا٘كٍبٜ .9

 پصیط ٞبی آؾیت افعایف اقتغبَ ٌطٜٚ .10

 ا٘ساظی ٚاحسٞبی قغّی تٛؾٍ افطاز وٓ زضآٔس ٚ ضاٜحٕبیت اظ تأؾیؽ  .11

 ّاي اجتواعي: حيطِ حوايت 

ی ٞب ای ٚ پیكٍیطی اظ آؾیت ٚ حبقیٝپصیط  ٞبی آؾیت ٞبی ارتٕبػی ثٝ ٚیػٜ زض ٔٛضز ٌطٜٚ ٌؿتطـ حٕبیت .1

 ٞبی ارتٕبػی ٚ زضٔب٘ی، انالح لٛا٘یٗ( ارتٕبػی )ٌؿتطـ ثیٕٝ

 تطاٖ ٚ ظ٘بٖ فطاضیٌؿتطـ ٔطاوع ٍٟ٘ساضی ٚ تٛإ٘ٙسؾبظی زذ 

  َوٕه  ثٝ وٙتطHIV/AIDS اظ َطیك ٔؼتبزاٖ ٚ ضٚاثٍ رٙؿی 

  ٌٗؿتطـ ٔطاوع ٔكبٚضٜ زِٚتی  ٚ تٛؾؼٝ ٔطاوع ٔكبٚضٜ ضایٍبٖ  ثٝ ٚیػٜ زض ظٔیٙٝ ضٚاثٍ رٙؿی ایٕٗ ٚ تأٔی

 ٚ تٛظیغ ٚؾبیُ حفبظتی رٙؿی

   قٙبؾبیی ٚ تحت پٛقف لطاضزازٖ ٔكبغُ فبلس ثیٕٝ ارتٕبػی 

   سٚیٗ ِٛایح انالحی لٛا٘یٗ تبٔیٗ ارتٕبػی،تٟیٝ ٚ ت 

 ٝٞبی ذسٔبتی ثیٕٝ پبیٝ ثبظٍ٘طی ثؿت 

   ،اضایٝ ٚ تٛظیغ ؾجس ُّٔٛة غصایی ثٝ ذب٘ٛاضٞبی زچبض فمط 

  تٛظیغFood Stamp    ٚStamp ٞب ٚ ثب وكف  غصایی ثطای ٔٛاز غصایی غٙی اظ ضیعٔغصی ٞبی  وبال ثطي

 پصیط ثطای ذب٘ٛاضٞبی آؾیتزض آٔسی ثبال

 زیسٜ ٚ ذبل ٞبی آؾیت ٌصاضی ٔٙبؾت ثطای افعایف ؾُح ؾٛاز ؾالٔت ٌطٜٚ ؾیبؾت 
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ؾطپطؾت، ذٛز ؾطپطؾت، ایتبْ، وٛزن ذیبثب٘ی ٚ ثس ؾطپطؾت،  ٞبی ثی حٕبیت ٚ تٛا٘جركی اظ ذب٘ٛازٜ .2

 زیسٜ زذتطاٖ ٚ ظ٘بٖ پٙبٞزٛ ٚ آؾیت

ٚ ضٚا٘ی ٚ تزسیس تطثیت ای ٚ ارتٕبػی ٔؼِّٛیٗ رؿٕی  تساضن أىب٘بت پیكٍیطی ٚ تٛاٖ ثركی حطفٝ .3

 ؾطپطؾت ٚ ٔؼِّٛیٗ ٚ ؾبِٕٙساٖ ٔٙحطفیٗ ارتٕبػی ٚ حٕبیت ٚ ٍٟ٘ساضی اظ وٛزوبٖ ٚ اَفبَ ثی

ؾٙزف ٚيؼیت ؾالٔت ضٚاٖ ٔسزرٛیبٖ وٕیتٝ أساز ایزبز ٔطوع ضؾیسٌی ثٝ ترّفبت قغّی ٚ ؾٛءضفتبض ثب  .4

 وبضوٙبٖ

 ٞبی ارتٕبػی اظ ثیٕبضاٖ ضٚا٘ی ٚ ٔؼِّٛیٗ ٌؿتطـ حٕبیت .5

 ٌٙٞبی ضٚا٘ی زض ٘یطٚی وبض زب٘سٖ افطاز ثٝ ثیٕبضی 

  پطزاذت ٔؿتٕطی ثٝ ٔؼِّٛیٗ شٞٙی ٚ ٔجتالیبٖ ثٝ اذتالالت ضٚا٘پعقىی 

 ثٙسی زضیبفت ٔٙبفغ ضفبٜ  ٞبی ضٚا٘ی ثٝ ػٙٛاٖ ػٛأّی زض اِٚٛیت ٔس٘ظط لطاض زازٖ ٚرٛز ٚ قست ثیٕبضی

 ارتٕبػی

  نٛضتی وٝ آٟ٘ب ٔطالجیٗ انّی ثیٕبض ثبقٙس.زضزؾتطؼ لطاض زاٖ ٔٙبفؼی ثطای اػًبی ذب٘ٛازٜ زض 

 تمٛیت ذسٔبت تٛا٘جركی ثیٕبضاٖ ضٚا٘ی 

  ٕٞبٍٞٙی رٟت ؾبٔب٘سٞی ثیٕبضاٖ ضٚا٘ی ذیبثب٘ی 

 ٝٞبی زضٔب٘ی پطزاذتی تٛؾٍ ثیٕبضاٖ ضٚا٘ی ای رٟت ثٝ حسالُ ضؾب٘سٖ ٞعیٙٝ ٞبی ثیٕٝ افعایف تؼطف 

 غیط زاضٚیی ثطای ثیٕبضاٖ ضٚا٘ی اػٓ اظ ذسٔبت  تحت پٛقف ثیٕٝ لطاض زازٖ وّیٝ ذسٔبت زضٔب٘ی زاضٚیی ٚ

 ثؿتطی، ضٚا٘پعقىی، ضٚاٖ زضٔب٘ی، ٔكبٚضٜ، وبضزضٔب٘ی، پبضاوّیٙیىی ٚ آظٔبیكٍبٞی

 ٕٝٞبی ذهٛنی ٞب ٚ ثیٕبضؾتبٖ ٞبی زِٚتی زض وّیٙیه اضایٝ ذسٔبت زضٔب٘ی تحت پٛقف ثی 

 :حيطِ ارايِ عادالًِ خذهات سالهت 

 ٕٞىبضی ثب ٚظاضت ثٟساقت زض تسٚیٗ ثیٕٝ ؾالٔت ایطا٘یبٖ ٚ ارطای َطح پعقه ذب٘ٛازٜ  -1

 ؾالٔت ذسٔبت وٙٙسٌبٖٝ یاضا ثٝ پطزاذت ٘ظبْ انالح 

 ٖؾالٔت وٕطقىٗ ٞبی ٞعیٙٝ زچبض ٚ اِؼالد نؼت ذبل،سثیٕبضا٘ نٙسٚق تكىیُ ؾٙزی أىب 

 ٓزض َطح رٟت زِٚتی غیط ٚ زِٚتی ٞبی ثرف اظ ؾالٔت ذسٔبت ضاٞجطزی ذطیس ارطایی  ٘بٔٝ آییٗ تٙظی 

 ثیٕٝ ػبِی قٛضای
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 ٞبی ٞعیٙٝ زچبض ذب٘ٛاضٞبی قٙبؾبیی ٚ ؾالٔت وٕطقىٗ ٞبی ٞعیٙٝ ثٝ ٔٙزط ٞبی ثیٕبضی ٔهبزیك قٙبؾبیی 

 ؾالٔت وٕطقىٗ

 ثط اضظقیبثی ٚ ٘ظبضت ربٔغ ٔسَ ٝیاضا ٚ لطاضزاز َطف ؾؿبتؤٔ ثط ٘ظبضت فؼّی ٞبی ٔىب٘یؿٓ ثطضؾی 

 لطاضزاز َطف ؾؿبتؤٔ

 ای ثیٕٝ پٛقف ٘ٛع ٞط فبلس افطاز قٙبؾبیی 

 زضٔبٖ ٍٕٞب٘ی ثیٕٝ پٛقف وطزٖ ارجبضی َطح ٝیاضا ٚ ثطضؾی 

 ٚضٚز ٘یبظؾٙزی ٚ ٔحٛض پیكٍیطی ضٚیىطز ثب ؾالٔت پبیٝ ثیٕٝ تؼٟس ٔٛضز ذسٔبت فٟطؾت ثبظٍ٘طی 

 رسیس زضٔب٘ی ٚ تكریهی ذسٔبت

 ٝ(ٚذهٛنی زِٚتی ثرف) زضٔب٘ی ٚ تكریهی ذسٔبت زٞٙسٌبٖٝ یاضا ثب لطاضزاز ػمس تٛؾؼ 

 زِٚتی ٚ ذهٛنی ثرف زٚ زض ٞب تؼطفٝ تؼبزَ ایزبز 

 فؼّی ٞبی ٔىب٘یؿٓ ثطضؾی ٚ( ٞب زاضٚذب٘ٝ رّٕٝ اظ) ؾالٔت ذسٔبت وٙٙسٌبٖٝ یاضا ثٝ پطزاذت ٘ظبْ انالح 

 (زاضٚ ٚ غصا ؾبظٔبٖ) لطاضزاز َطف ؾؿبتؤٔ ثط ٘ظبضت

 :حيطِ سًاى سزپزست خاًَار 

 ٌیطی ظ٘بٖ زض ذب٘ٛازٜ  ظایی ثطای ظ٘بٖ  ٚ تمٛیت ربیٍبٜ تهٕیٓ اقتغبَ .1

 ٞبی وٛچه ٚ ٔتٛؾٍ ظ٘بٖ حٕبیت اظ ایزبز ٚ ٌؿتطـ ثٍٙبٜ .2

 تٛؾؼٝ ٔكبغُ ذبٍ٘ی ٚ ذطز .3

 تمٛیت وٕی ٚ ویفی ذسٔبت ثیٕٝ ارتٕبػی ٚ زضٔب٘ی ثطای ٌطٜٚ ٞسف .4

ثطای ظ٘بٖ ؾطپطؾت ذب٘ٛاض، پطزاذت  ثبظٍ٘طی لٛا٘یٗ ٚ ٔمطضات تأٔیٗ ارتٕبػی زض رٟت حٕبیت ثیكتط .5

 ٞبی ٘یبظٔٙس ٔؿتٕطی ٚ وٕه ٔٛضزی ثٝ ذب٘ٛازٜ

 ثیٕٝ ارتٕبػی ظ٘بٖ ؾطپطؾت ذب٘ٛاض ذب٘ٝ زاض )فبلس قغُ( قٟطی ٚ ضٚؾتبیی .6

 ٞبی ٔىُٕ زض ؾُح فطزی ٌؿتطـ ثیٕٝ .7
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 :حيطِ هحيط سالن 

 وبض ٘بٔٝ ٞب ٚ ارطای نحیح ٚ زلیك لبٖ٘ٛ انالح لبٖ٘ٛ وبض ٚ ثطذی آییٗ .1

 قٙبؾبیی، اضظقیبثی ٚ وٙتطَ ػٛأُ ظیبٖ آٚض ٔحیٍ وبض ٚ اػٕبَ يٛاثٍ ایٕٙی زض ٔحیٍ وبض  .2

 ٞب اذص رطایٓ ثٟساقتی وبضٌبٜ .3

 ؾبٔب٘سٞی حطف ٚ ٔكبغُ .4

 قٙبؾبیی ٘یبظٞبی آٔٛظقی ٔتٙبؾت ثب ثبظاضوبض .5

تِٛی ثط٘بْ ٞبی وبض ٚ وبضٌطی ثب ٕٞىبضی ٟ٘بزٞبی ٔ ٌصاضی ٚ ارطای ٔٙبؾت ثط٘بٔٝ زض ٔحیٍ ؾیبؾت .6

 ثطای اضتمبی ؾُح ؾٛاز ؾالٔت

 :حيطِ  تكاهل دٍراى كَدكي 

 ٞبی ؾٙی لجُ اظ زثؿتبٖ ٞبی پیف اظ زثؿتبٖ ثطای ٌطٜٚ فطاٞٓ ٕ٘ٛزٖ قطایٍ آٔٛظـ .1

 ٞبی پیف اظ زثؿتبٖ تسٚیٗ انَٛ ٚ اؾتب٘ساضزٞبی ربٔغ زض ظٔیٙٝ آٔٛظـ .2

 وٛزوبٖتأٔیٗ اػتجبض رٟت اضایٝ ذسٔبت اضتمب ٚ ضقس ٚ تىبُٔ  .3

 ٞبی حٕبیتی وٛزوبٖ زاضای اذتالَ ضقس ٚ تىبُٔ ثب ٘یبظٞبی ٚیػٜ تمٛیت ؾیؿتٓ .4

 پصیط ثٝ ٚیػٜ زض ضٚؾتبٞب ٚ ػكبیط قٙبؾبیی ٚ زؾتطؾی ثٝ وٛزوبٖ آؾیت .5

 تٛظیغ ػبزال٘ٝ ذسٔبت تكریم، زضٔبٖ ٚ ثبظتٛا٘ی ثطای اذتالالت ضقس ٚ تىبُٔ وٛزوبٖ زض وكٛض .6

 )ؾٟٓ ٔطزْ، پٛقف ثیٕٝ ٚ...(ٕٞبٍٞٙی زض پطزاذت ثٟبی ذسٔبت  .7

 ای زض ذهٛل ضقس ٚ تىبُٔ وٛزوبٖ ایزبز ثب٘ه اَالػبت ربٔغ وكٛضی ٚ ُٔٙمٝ .8

ضیعی رٟت اضتمبی ؾالٔت ضٚاٖ وٛزوبٖ ٟٔس  ٞب ٚ ثط٘بٔٝ ٘ظبضت ثط ویفیت اضایٝ ذسٔبت زض ٟٔسوٛزن .9

 ٞب وٛزن

ٞبیی زض أط یبزٌیطی  تٛا٘یضؾیسٌی ثٝ ٘یبظٞبی وٛزوبٖ زاضای احتیبربت ذبل اظ لجیُ وٛزوب٘ی وٝ ٘ب .10

 زاض٘س )وٛزوبٖ اؾتخٙبیی(

 آٔٛظـ وبضوٙبٖ ذسٔبت ضفبٜ ارتٕبػی زض ٔٛضز ؾالٔت ضٚاٖ .11
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 ًِّا: ساسهاى ّذفوٌذ كزدى يارا 

ٞبی تِٛیس ٚ ثٝ وبضٌیطی ٚ انالح اثعاضٞبی لیٕتی ثٝ ٔٙظٛض وبٞف ٞعیٙٝ تِٛیس ٚ  ٞسفٕٙس وطزٖ یبضا٘ٝ .1

 لیٕت ٔحهٛالت غصایی

ٞب )ؾجعی، ٔیٜٛ، ٌٛقت، قیط ٚ ِجٙیبت( زض  ٞبی غصایی  زض رٟت تأٔیٗ ضیعٔغصی ٞسفٕٙسؾبظی یبضا٘ٝ .2

 (3تب 1الكبض وٓ زضآٔس )زٞه  

 ٞبی غصایی ؾبظی یبضا٘ٝٞسفٕٙس .3

پصیط ٚ  ٞب )تىٕیُ ٚ ثٝ ضٚظضؾب٘ی ثب٘ه اَالػبتی ٔطتجٍ، پطزاذت یبضا٘ٝ ثٝ الكبض آؾیت ٞسفٕٙس وطزٖ یبضا٘ٝ .4

 ثٝ ثرف وكبٚضظی( ترهیم یبضا٘ٝ
 

 تعْذات ٍسارت بْذاضت، درهاى ٍ آهَسش پشضكي

 :حيطِ تغذيِ ٍ تكاهل دٍراى كَدكي 

 ٞبی رجطا٘ی زض ضاؾتبی فمطظزایی ٚيغ ؾیبؾت .1

 ٞبی قغّی تٛإ٘ٙسؾبظی التهبزی ذب٘ٛاض ثب آٔٛظـ ٟٔبضت .2

 ٞبی ارتٕبػی ٚ زضٔب٘ی، انالح لٛا٘یٗ( ٞبی ارتٕبػی )ٌؿتطـ ثیٕٝ ٌؿتطـ حٕبیت .3

 ّاي اجتواعي: حيطِ حوايت 

 اظ َطیك ٔؼتبزاٖ ٚ ضٚاثٍ رٙؿی  HIV/AIDSٔكبضوت زضوٙتطَ  .1

 ٞبی ارتٕبػی ٔجتالیبٖ ثٝ ایسظ ٌؿتطـ فؼبِیت حٛظٜ آؾیت .2

 ٞب ٚ ٟ٘بزٞبی شیطثٍ ارطای ؾٙس ربٔغ ؾالٔت ضٚاٖ  ثب ٕٞىبضی ؾبظٔبٖ .3

زیٍط أسازی ثٝ ػٙٛاٖ پیف ٘یبظ ٞبی پعقىی، ذٛزأسای ٚ  ٞبی اِٚیٝ زض فٛضیت ٔكبضوت زض آٔٛظـ وٕه .4

 آٔٛظـ ثسٚ ٚ يٕٗ ذسٔت

 :حيطِ ارايِ عادالًِ خذهات سالهت 

 ٞبی وٕطقىٗ ؾالٔت ٞبی ٔٙزط ثٝ ٞعیٙٝ قٙبؾبیی ٔهبزیك ثیٕبضی .1

ٞبی زِٚتی ٚ غیطزِٚتی رٟت َطح زض  ٘بٔٝ ارطایی ذطیس ضاٞجطزی ذسٔبت ؾالٔت اظ ثرف تٙظیٓ آییٗ .2

 قٛضای ػبِی ثیٕٝ

 ٞبی فؼّی ٘ظبضت ثط ٔؤؾؿبت َطف لطاضزاز ٚ قٙبؾبیی ٘مبٌ يؼف ٔىب٘یؿٓثطضؾی  .3
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 اضایٝ ٔسَ ربٔغ ٘ظبضت ٚ اضظقیبثی ثط ٔؤؾؿبت َطف لطاضزاز .4

 ثبظٍ٘طی فٟطؾت ذسٔبت ٔٛضز تؼٟس ثیٕٝ پبیٝ ؾالٔت ثب ضٚیىطز پیكٍیطی ٔحٛض  .5

 قسٌبٖ ٔٙبَك ٔرتّف وكٛض ثٝ زضیبفت ذسٔبت تكریهی زضٔب٘ی ثطضؾی ٘یبظ ثیٕٝ .6

 زٞٙسٌبٖ ذسٔبت تكریهی ٚ زضٔب٘ی )ثرف زِٚتی ٚ ذهٛنی( تٛؾؼٝ ػمس لطاضزاز ثب اضایٝ .7

 ٘یبظؾٙزی ٚضٚز ذسٔبت تكریهی ٚ زضٔب٘ی رسیس  .8

 ٞب زض زٚ ثرف ذهٛنی ٚ زِٚتی ایزبز تؼبزَ تؼطفٝ .9

 :حيطِ سًاى سزپزست خاًَار 

قت فطزی ٚ ٔحیٍ ٚ ٔكبٚضٜ افعایف زا٘ف ٚ آٌبٞی ثٟساقت فطزی ٚ ٔحیٍ ثب اضایٝ ذسٔبت آٔٛظـ ثٟسا .1

 ضٚا٘ی

ٞبی  ٞبی ٚاٌیط ٚ غیطٚاٌیط )اضایٝ ذسٔبت تكریم پیكٍیطا٘ٝ ثیٕبضی اضایٝ ذسٔبت پیكٍیطی اظ ثیٕبضی .2

 ٞب ٚ ؾطَبٖ ٞبی قبیغ زض ظ٘بٖ( لّجی ٚ ػطٚلی، ثیٕبضی

 ٞبی فطٍٞٙی ٚ ٔؼٙٛی اضتمبی ؾالٔت ضٚا٘ی ٚ پیكٍیطی اظ آؾیت ٞبی ضفتبضی ٚ اضایٝ ثط٘بٔٝ .3

 یٗ زؾتٛضاِؼُٕ رٟت ٞعیٙٝ ٚ ٔهطف رطیٕٝ اذص قسٜ اظ رطائٓتسٚ .4

 قٙبؾبیی ٘یبظٞبی آٔٛظقی ٔتٙبؾت ثب ثبظاضوبض ٚ انالح اٍِٛٞبی ٘ظبْ آٔٛظقی .5

 حيطِ اهٌيت اقتصادي: 

 انالح تؼطفٝ ٚ وٙتطَ ؾُح لیٕتی ذسٔبت ثٟساقت ٚ زضٔبٖ .1

 ٌؿتطـ رٕؼیت تحت پٛقف ثیٕٝ ؾالٔت .2

 پٛقفافعایف ثؿتٝ ثیٕٝ ذسٔبت تحت  .3

 :حيطِ بيكاري ٍ اهٌيت ضغلي 

 ٞب ٚ حٛازث ٘بقی اظ وبض قٙبؾبیی، ثطضؾی ٚ پیكٍیطی اظ ػٛأُ ظیبٖ آٚض ٔحیٍ وبض ثٝ ٔٙظٛض وبٞف ثیٕبضی
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 ٍسارت آهَسش ٍ پزٍرش

 ِحيطِ تغذي: 

ٚ آٔٛظاٖ ثب ٌؿتطـ ٚ ثٝ ضٚظ ضؾب٘ی وتت زضؾی وّیٝ ٔمبَغ تحهیّی  اضتمبی آٌبٞی ٞبی تغصیٝ ای زا٘ف .1

ًٟ٘ت ؾٛازآٔٛظی، )ٌٙزب٘سٖ ُٔبِت آٔٛظـ تغصیٝ زض وتبة ٞبی زضؾی زض ٔمبَغ ٔرتّف تحهیّی 

 تٛؾٍ ٚظاضت آٔٛظـ ٚ پطٚضـ،(

لٛا٘یٗ تٟیٝ ٚ تٛظیغ غصا زض ، تسٚیٗ ای ؾبظی تغصیٝ ٔساضؼ رٟت فطًٞٙزض  ثىبضٌیطی ثط٘بٔٝ تغصیٝ ضایٍبٖ .2

 ٔساضؼ ٚ ٘ظبضت زلیك ثط ارطای آٖ

  ٚ تغصیٝ زض زٚضٜ ٞبی ٔسٖٚ ثبظآٔٛظی وبضوٙبٖ آٔٛظقی آٔٛظـ ٚ پطٚضـٌٙزب٘سٖ ٔجبحج غصا  .3

 ٞبی تغصیٝ ای زض زذتطاٖ زض ٔمبَغ ثبالی تحهیّی ثٝ ٔٙظٛض انالح اٍِٛی ٔهطف ذب٘ٛازٜ ایزبز ٟٔبضت .4

 ای زض ٔساضؼ ٞبی تغصیٝ تٛظیغ ٔىُٕ .5

 :حيطِ كار ٍ حوايت اجتواعي 

 ٞبی ظ٘سٌی( آٔٛظـ ٟٔبضتافعایف وٕی ٚ ویفی ؾُح آٔٛظـ ٞبی ػٕٛٔی )  .1

ٞبی يس تجؼیى ثٝ ٔساضؼ )ثٝ ػٙٛاٖ ػبُٔ ذُطی ثطای ؾالٔت ضٚاٖ  إَیٙبٖ اظ اؾتمطاض ؾیبؾت .2

 آٔٛظاٖ( زا٘ف

ٞبیی زض أط یبزٌیطی  ضؾیسٌی ثٝ ٘یبظٞبی وٛزوبٖ زاضای احتیبربت ذبل اظ لجیُ وٛزوب٘ی وٝ ٘بتٛا٘ی .3

 زاض٘س.

 ٌؿتطـ ؾٛاز آٔٛظی ٚ آٔٛظـ زذتطاٖ ٚ ظ٘بٖ .4

 پصیط ٚ ٔؼطفی ثٝ ٔطاوع شیطثٍ ٞب ی آؾیت قٙبؾبیی ٌطٜٚ .5

 ؾبظی تحهیُ ایزبز رصاثیت ٚ ٟ٘بزیٙٝ .6

 ای فٙی ٚ حطفٝ ٞبی  ٞبی وبضٚ زا٘ف ٚ ٞٙطؾتبٖ ٌؿتطـ زٚضٜ .7

 قٙبؾبیی ٘یبظٞبی آٔٛظقی ٔتٙبؾت ثب ثبظاضوبض ٚ انالح اٍِٛٞبی ٘ظبْ آٔٛظقی .8

  تسٚیٗ ٚ اؾتمطاض ثط٘بٔٝ ّٔی پیكٍیطی اظ تطن تحهیُ .9
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ؾبَ ٚ ثبظٌطزا٘سٖ تبضوبٖ تحهیُ زض  10تب  6ارطای يطثتی رصة وٛزوبٖ ذبضد اظ ٔسضؾٝ زض زٚضٜ ؾٙی  .10

ٞبی ّٔی ٚ  ؾبَ ثٝ ٘حٛ ٔمتًی ثٝ ٔحیٍ ٔسضؾٝ ٚ تحهیُ ثب ٕٞىبضی وّیٝ زؾتٍبٜ 18تب  10زٚضٜ ؾٙی 

 اؾتب٘ی 

ؾبظ  ٚ تكٛیك ذیطیٗ ٔسضؾٝ ای ؾبذت ٚ تٛؾؼٝ ٔساضؼ ٚ تأٔیٗ ٘یطٚٞبی ٔطثَٛٝ زض ٔٙبَك ٔحطْٚ ٚ حبقیٝ .11

 آٔٛظاٖ ٚ ٔساضؼ ٌصاضی زض أٛض ؾالٔت زا٘ف ثطای ٔكبضوت ٚ ؾطٔبیٝ

ٞبی  ای زض زٚضٜ ٞبی ُٔٙمٝ ٌٙزب٘سٖ ٔجبحج پیكٍیطی اظ حٛازث ػٕسی ٚ غیطػٕسی ٚ ٔمبثّٝ ثب ثحطاٖ .12

 آٔٛظـ ثسٚ ٚ حیٗ ذسٔت ٔسیطاٖ، ٔطثیبٖ، ٔؼّٕبٖ

 :حيطِ هحيط سالن 

ثٙسی ٔساضؼ اظ ٘ظط ؾالٔت ٔحٛضی  ثب  ٔطٚد ؾالٔت زض وّیٝ ٔساضؼ وكٛض ٚ زضرٝارطای ثط٘بٔٝ ٔسضؾٝ  .1

 تٛرٝ ثٝ ٔٛاضز ظیط:

 ٚ ٌٙزب٘سٖ اضظیبثی ٔحتٛی وتت زضؾی اظ ٘ظط پٛقف زازٖ انَٛ ؾالٔت رؿٕی، ضٚاٖ ٚ ارتٕبػی

 ثٟساقت،ٞبی تحهیّی ثب ٔكبضوت ٚظاضت  ٞبی آٔٛظقی  ٚ ایٕٙی زض ٔحتٛی آٔٛظقی وّیٝ زٚضٜ اِٚٛیت

 ٞبی اِٚیٝ زض وتت زضؾی وّیٝ ٔمبَغ تحهیّی ٙزب٘سٖ ُٔبِت آٔٛظقی پیكٍیطی اظ حٛازث ٚ وٕهٌ

  تأٔیٗ ٚ تطثیت ٔطالجیٗ ؾالٔت ٔسضؾٝ ثٝ تؼساز وبفی ثطای وّیٝ ٔساضؼ 

 ٝ٘ٞبی اِىتطٚ٘یه قٙبؾٙبٔٝ ؾالٔت ثطای حجت ذسٔبت اضایٝ قسٜ ایزبز پبیب 

 میمبت ٔجتٙی ثط٘یبظٞبی ثرف آٔٛظـٞبی ٔحٛضی ٚ تٛؾؼٝ تح تٛؾؼٝ پػٚٞف 

 ٝ٘آٚضی ٚ حجت آٔبض ٚ اَالػبت زلیك وٛزوبٖ ٚ ٔطاوع اضایٝ ذسٔبت  ای ٞٛقٕٙس ٚ یىپبضچٝ رٕغ ایزبز ؾبٔب

 زِٚتی ٚ غیطزِٚتی ٚ قٙبؾبیی ٚ پیٍیطی وٛزوبٖ غیطثطذٛضزاض اظ ذسٔبت ثط٘بٔٝ

  ٞ ثطزاضی ٔساضؼ ٍٙبْ احساث ٚ ثٟطٜضػبیت اؾتب٘ساضزٞب ٚ انَٛ ایٕٙی ٚ اػٕبَ يٛاثٍ ثٟساقتی زض 

  ٜٞبی ٔساضؼ،  ٞب ٚ آظٔبیكٍبٜ ضػبیت اؾتب٘ساضزٞب ٚ انَٛ ایٕٙی ٚ اػٕبَ يٛاثٍ ثٟساقتی زض وبضٌب

 ای  ٞبی فٙی ٚ حطفٝ آٔٛظقٍبٜ

  ٝإَیٙبٖ اظ ٔمبٚٔت ٚ ایٕٙی وّیٝ ٔساضؼ زض ضٚؾتبٞب ٚ قٟطٞب )اظ رّٕٝ ٔساضؼ غیطا٘تفبػی( ٘ؿجت ث

 ؾٛظی  ثالیبی َجیؼی ٚ ؾبیط حٛازث اظ رّٕٝ آتف
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 ٜای ٚ إَیٙبٖ اظ اؾتب٘ساضز ثٛزٖ تزٟیعات ٚ ٚؾبیُ ٌطٔبیكی وّیٝ ٔساضؼ )ثٝ ٚیػٜ ٔساضؼ  ٘ظبضت زٚض

 تبٞب ٚ قٟطٞبضٚظی( زض ضٚؾ اؾتخٙبیی ٚ قجب٘ٝ

 ٜای ٚ إَیٙبٖ اظ زؾتطؾی ثٝ تزٟیعات وبضآٔس )وپؿَٛ آتف ٘كب٘ی ٚ...( رٟت ٔمبثّٝ ثب  ثبظزیس زٚض

 حٛازث احتٕبِی زض وّیٝ ٔساضؼ )ثٝ ٚیػٜ ٔساضؼ اؾتخٙبیی ٚ قجب٘ٝ ضٚظی( زض ضٚؾتبٞب ٚ قٟطٞب

 :حيطِ آهَسش ٍ تكاهل دٍراى كَدكي 

ٞبی ٔكتطن ٚظاضت  ُٔبثك زؾتٛضػُٕ«  ضٚی»ٚ « ثس»ٚ ؾٙزف  ٞبی ؾٙی ٞب زض زٚضٜ غطثبٍِطی ثیٕبضی .1

 ثٟساقت ٚ آٔٛظـ ٚپطٚضـ

ٞبی ظ٘سٌی زض ثط٘بٔٝ آٔٛظقی ثٝ ٔٙظٛض  ٞبی يس تجؼیى ثٝ ٔساضؼ، ٌٙزب٘یسٖ ٟٔبضت ٚاضز وطزٖ ؾیبؾت .2

 إَیٙبٖ اظ ایٗ أط وٝ ٔساضؼ ٔحیُی زٚؾتب٘ٝ ثطای وٛزوبٖ ٞؿتٙس.

ٞبیی زض أط یبزٌیطی  احتیبربت ذبل اظ لجیُ وٛزوب٘ی وٝ ٘بتٛا٘ی ضؾیسٌی ثٝ ٘یبظٞبی وٛزوبٖ زاضای .3

 زاض٘س. 

 ٞبی ٟ٘بزٞبی آٔٛظقی  زض ظٔیٙٝ ؾالٔت ٞب ٚ ؾیبؾت ٕٞؿٛ ٕ٘ٛزٖ ثط٘بٔٝ .4

ٞبی ؾالٔت )اظ  ٞبی اضتجبَی ٚظاضت آٔٛظـ ٚ پطٚضـ ثطای تطٚیذ ٚ ا٘تمبَ پیبْ أىبٖ زؾتطؾی ثٝ قجىٝ .5

 ٞبی ٔؼّٕبٖ ٚ ٔسیطاٖ ٔساضؼ ٚ ٔزّؽ زا٘ف آٔٛظی(   وبٖ٘ٛ ٞبی اِٚیبء ٚ ٔطثیبٖ، رّٕٝ ا٘زٕٗ

 ایٙتط٘ت ٚ وبٔپیٛتطی ٞبی ظیض ثبظیب٘جب ػٛأُ وبٞف ظٔیٙٝ زض آٔٛظاٖ زا٘ف ؾالٔت ؾٛازی اضتمب 

 اِىتطٚ٘یه زِٚت ظٔیٙٝ زض قسٜ اضایٝ فٙبٚضی اظ اؾتفبزٜ رٟت آٔٛظاٖ زا٘ف تكٛیك ٚ وتت ٔحتٛای اضظیبثی 

  ضؾب٘ی ٚ ٔهطف  ٞبی آٔٛظقی زض ظٔیٙٝ ؾالٔت )٘ظیط اَالع ٔٙبؾت ٚ ثطٌعاضی وبضٌبٜتٟیٝ ٔتٖٛ آٔٛظقی

ٞبی آٔٛظقی زض ظٔیٙٝ ؾالٔت  ٞب( تٟیٝ ٔتٖٛ آٔٛظقی ٔٙبؾت ٚ ثطٌعاضی وبضٌبٜ ُٔٙمی زاضٚ ٚ ٔىُٕ

 ٞب( ضؾب٘ی ٚ ٔهطف ُٔٙمی زاضٚ ٚ ٔىُٕ )٘ظیط اَالع

 ٔؼّٕبٖ، اِٚیبء ٚ ٔطثیبٖ زض ظٔیٙٝ وبٞف ػٛأُ ذُطؾٛازاٖ آٔٛظاٖ، وٓ ؾٛازاٖ ٚ ثی اضتمبی ؾالٔت زا٘ف ، 

  ٚ اضظیبثی ٔحتٛای وتت زضؾی فؼّی اظ ٘ظط پٛقف زازٖ انَٛ ثٟساقت ضٚاٖ زض وّیٝ ٔمبَغ تحهیّی

 ثبظثیٙی احتٕبِی زض ٔحتٛا

 ٞبی ٔمتًی )ثٝ ٚیػٜ اضتمبی ؾالٔت ٔطزْ،  اؾتفبزٜ اظ ٔحیٍ ٔسضؾٝ زض ٔحالت قٟطٞب ثطای آٔٛظـ

 ٞبی فطظ٘سپطٚضی ٚ ضفتبضٞبی ارتٕبػی ؾبِٓ( ٞبی ظ٘سٌی، ٟٔبضت آقپعی، ٟٔبضت ٞبی ٟٔبضت
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 تٛؾؼٝ قطایٍ آٔٛظقی زض ٔٙبَك وٓ ثطذٛضزاض .6

 ٞبی وكبٚضظی ایزبز ٞٙطؾتبٖ .7

 ایزبز ؾبظ ٚ وبضٞبی الظْ رٟت وبٞف ثطٚظ حٛازث ٔساضؼ .8

 ٞبی ؾٛازآٔٛظی  ا٘تربة ٔكبٚض ؾالٔت ٍٕٞب٘ی زض ٔساضؼ ٚ ًٟ٘ت .9

یؿتٓ ٕٞیبض ؾالٔت زض وٛزوبٖ ٚ ٘ٛرٛا٘بٖ وكٛض ثب ٍ٘بٜ ثٝ تزطثٝ ٔٛفك ٕٞیبضاٖ پّیؽ ثب ا٘ساظی ؾ ضاٜ .10

 ٕٞىبضی ٚظاضت ٚضظـ ٚ رٛا٘بٖ 

 ثطضؾی ٚيؼیت ؾالٔت ضٚاٖ ٔؼّٕبٖ ٚ ٔطثیبٖ ٚ اضتمبی آٖ .11

  :حيطِ سالهت رٍاًي ٍهعٌَي 

 ٞب ی ذبل ٞبی ظ٘سٌی ثٝ رٕؼیت ػٕٛٔی ٚ ٌطٜٚ آٔٛظـ ٟٔبضت .1

 آٔٛظاٖ ٞبی ظ٘سٌی زض ثیٗ زا٘ف ٟٔبضتاضتمبی  .2

 ثطضؾی ٚيؼیت ؾالٔت ضٚاٖ ٔؼّٕبٖ ٚ ٔطثیبٖ ٚ اضتمبی آٖ  .3

ٞبی اضتمبی ؾالٔت ضٚاٖ زض ٔساضؼ ٚ آٔٛظـ ثٝ  تٛإ٘ٙسؾبظی ا٘زٕٗ اِٚیب ٚ ٔطثیبٖ ثطای تطٚیذ ثط٘بٔٝ .4

 آٔٛظاٖ ٚ ٔسیطاٖ ٔساضؼ  ٞبی زا٘ف ذب٘ٛازٜ

ٞبی اضتمبیی )اظ َطیك  تخٙبیی، ذب٘ٛازٜ آٟ٘ب ٚ وبضوٙبٖ ٚ ثط٘بٔٝآٔٛظاٖ اؾ ؾٙزف ٚيؼیت ؾالٔت ضٚاٖ زا٘ف .5

 ٚاحس پیكٍیطی ٚ ثٟساقت  ٚ ٚاحس ٔكبٚضٜ ٚ ٔسزوبضی ؾبظٔبٖ (

 :حيطِ ضيَُ سًذگي سالن 

 اضتمبی آٌبٞی زض ظٔیٙٝ تحطن فیعیىی، تغصیٝ، زذب٘یبت، ضٚاثٍ رٙؿی ایٕٗ، ثٟساقت فطزی ٚ آٔٛظـ .1

ٌب٘ٝ قبُٔ  اٖ، ٔؼّٕبٖ ٚ اِٚیبء ٚ ٔطثیبٖ زض ظٔیٙٝ وبٞف ػٛأُ ذُط زٜآٔٛظ اضتمبی ؾٛاز ؾالٔت زا٘ف .2

تغصیٝ ٘بٔٙبؾت، وٓ تحطوی، زذب٘یبت ٚ اِىُ، حٛازث، اػتیبز، ٔهطف آة ٘بؾبِٓ، آِٛزٌی ٞٛا، ضٚاثٍ 

ٞبی قغّی، اؾتطؼ اضٌٛ٘ٛٔیه، آِٛزٌی زضٖٚ ذب٘ٝ،  رٙؿی غیطایٕٗ، ؾالٔت ٔبزض ٚ وٛزن، ثیٕبضی

 ٔت ارتٕبػی ٚ ؾالٔت ٔؼٙٛی ثٟساقت ضٚاٖ، ؾال

تىبُٔ زٚضاٖ »ٞبی  ٕٞىبضی وبٖ٘ٛ پطٚضـ فىطی وٛزن ٚ ٘ٛرٛاٖ ٚ ٔساضؼ اثتسایی ثطای اضتمبی فطنت .3

 «وٛزوی

 ایزبز ٚ تٛؾؼٝ ٔطاوع ٚ فًبٞبی ٔٙبؾت ٚضظقی ٚ افعایف آٌبٞی زض ایٗ ظٔیٙٝ .4



 

 

 

گاه مجموهع ااظتنرات نيب                                اسالمي ارياناهی اجرایي ربای ارتقای  سالمت رد نظام جمهوری بخشي  از دست

 

 

ثٝ ٚیػٜ ثطای  اؾتب٘ساضز حٕبیت اظ تزٟیع ٕ٘ٛزٖ فًبی فیعیىی ٔساضؼ ٚ ایزبز ٔحیٍ ٔٙبؾت، ضاحت ٚ .5

 آٔٛظاٖ تحطن فیعیىی زا٘ف

 ایزبز ٔطاوع تفطیحی، ٞٙطی ٚ ؾطٌطٔی  تحت ٘ظبضت ٔساضؼ .6

 ای ٚ تّٛیعیٖٛ ٞبی ضایب٘ٝ ایزبز اٍِٛی ٔٙبؾت اؾتفبزٜ اظ ثبظی .7

 :حيطِ آهَسش آگاّي ٍتحصيالت 

 تخجیت قغّی ٔطالجیٗ ثٟساقت ٔساضؼتأٔیٗ ٚ تطثیت ؾالٔت ٔسضؾٝ ثٝ تؼساز وبفی ثطای وّیٝ ٔساضؼ ٚ وٕه ثٝ 
 

 تعْذات ٍسارت بْذاضت، درهاى  ٍ آهَسش پشضكي

ٞبی اِٚیٝ ٚ ٔمبثّٝ ثب  ٞبی آٔٛظقی زضظٔیٙٝ ؾالٔت ٚ وٕه ٖ آٔٛظقی ٔٙبؾت ٚ ثطٌعاضی وبضٌبٜتٟیٝ ٔتٛ .1

 ثحطاٖ

 آٔٛظاٖ زض ٔساضؼ ٔكبضوت زض تأٔیٗ ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی رٟت ٔطالجت اظ ؾالٔت زا٘ف .2

 پصیط ٞبی آؾیت ٞبی ضیعٔغصی ثطای ٌطٜٚ غ ٔىُٕتأٔیٗ ٚ تٛظی .3

ٞب زض ٔحهٛال غصایی ٔب٘ٙس افعٚزٖ ٚیتبٔیٗ ز ثٝ قیط رٟت تٛظیغ زض  ؾبظی ثب ضیعٔغصی تٛؾؼٝ ثط٘بٔٝ غٙی .4

 ٔساضؼ

 آٔٛظاٖ ثٝ زٚضٜ اثتسایی ٚ ٔتٛؾُٝ ا٘زبْ ٔؼبیٙبت ضٚا٘ی غطثبٍِطی زض ثسٚ ٚضٚز زا٘ف .5

 ٘ظبضت ثطثٟساقت ٔحیٍ ٔساضؼ .6

ثطزاضی ٔساضؼ ٚ  ٚ تٙظیٓ زؾتٛضاِؼُٕ ٚ يٛاثٍ ثٟساقتی الظْ زض ذهٛل احساث ٚ ثٟطٜٕٞبٍٞٙی  .7

 ٞبی ٔساضؼ ٞب ٚ آظٔبیكٍبٜ وبضٌبٜ

 ٔكبضوت زض ایزبز پبیب٘ٝ اِىتطٚ٘یه قٙبؾٙبٔٝ ؾالٔت ثطای حجت ذسٔبت اضایٝ قسٜ .8

زض زٚضٜ پیف اضتمبی آٌبٞی ٚ ٍ٘طـ ربٔؼٝ ٘ؿجت ثٝ إٞیت ٚ يطٚضت ضقس ٚ تىبُٔ یىپبضچٝ وٛزوبٖ  .9

 اظ زثؿتبٖ
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 ٍسارت ًيزٍ

 ایزبز زؾتطؾی ػبزال٘ٝ ثٝ ٔٙبثغ آة، ثطق  ٚ  ٌبظ  ثب اِٚٛیت ٔٙبَك ضٚؾتبیی ٚ حبقیٝ قٟطٞب  .1

 تكىیُ  ؾتبز ٔطوعی  آة ؾبِٓ  ثب ٔكبضوت وّیٝ  ٟ٘بزٞبی ٔطتجٍ  .2

س٘ی، وّطیٙٝ وطزٖ ٞبی آة آقبٔی ضؾب٘ی ٚ ضفغ آِٛزٌی ٔٙبثغ ٚ قجىٝ ثبظثیٙی ٚ اضتمبی ویفی  قجىٝ آة .3

 ٞبی ِِٛٝ وكی آة آقبٔیس٘ی قجىٝ

 آٚضی، تهفیٝ ٚ زفغ ثٟساقتی فبيالة ٞبی رٕغ ارطای َطح .4

 ٞبی آة ٚ فبيالة زض ؾطاؾط وكٛض تزٟیع آظٔبیكٍبٜ .5

 تؼسیُ لیٕت آة، ثطق ٚ ٌبظ زض وّیٝ ٔطاوع زِٚتی ٚ ذهٛنی اضایٝ زٞٙسٜ ذسٔبت ؾالٔت .6

 ای ٚ ػٕطا٘ی  بی تٛؾؼٝٞ تسٚیٗ پیٛؾت ؾالٔت ثطای وّیٝ پطٚغٜ .7

 ٞبی ثٟساقتی  ٞبی قٟطی ٚ ضٚؾتبیی رٟت ا٘تمبَ پیبْ أىبٖ اؾتفبزٜ اظ  لجى .8

 ٞبی ٌبظضؾب٘ی ٚ قجىٝ  ا٘تمبَ ثطق  ٚ زض ٔحُ اؾتفبزٜ اضتمب ٚ ٘ظبضت ثط  ایٕٙی  قجىٝ .9

 ضٚؾتبییٚ فبيالة قٟطی ٚ  ضؾب٘ی )ٚاحسٞبی وّط ظ٘ی ( ٞبی آة اضتمبی ٚ ٘ظبضت ثط ایٕٙی  قجىٝ .10

 ٘ظبضت ثط زفغ ثٟساقتی فبيالة  ٔطاوع نٙؼتی  .11

 تأٔیٗ آة ؾبِٓ ثطای وكبٚضظی  .12

تٛرٝ ثٝ اضتمبی ؾالٔت ضٚاٖ وبضوٙبٖ ٚظاضت ٘یطٚ ٚ تحّیُ ؾٟٓ ٚ ٘مف ٚظاضت ذب٘ٝ ٔتجٛع زض اضتمبی  .13

 ؾالٔت ضٚاٖ ربٔؼٝ

 :ساسهاى اًزصي اتوي 

 ا٘طغی اتٕیای تٛؾٍ ؾبظٔبٖ  ٞبی ٞؿتٝ َطح ربٔغ نیب٘ت اظ ٘یطٌٚبٜ .1

 قٙبؾبیی، اضظقیبثی ٚ وٙتطَ تكؼكؼبت یٛ٘یعاٖ ٚ غیطیٛ٘یعاٖ .2

 وٙتطَ ٔطاوع وبضثطز پطتٛٞب .3

 ٞبی زض حٛظٜ ثٟساقت ٚ ایٕٙی پطتٛٞب تزٕیغ ٚ یب تفىیه انِٛی ٚظبیف ٚ ٔؿؤِٚیت .4

ٚظاضت ثٟساقت، زضٔبٖ ٚ آٔٛظـ پعقىی )ؾبٔب٘ٝ   eocثٝ اقتطان ٌصاقتٗ اَالػبت ٔطتجٍ ثب ؾالٔت ثب  .5

 ٞكساض ؾطیغ(
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ثب ٕٞىبضی ٚظاضت ثٟساقت، زضٔبٖ ٚ  Emergency Nuclear First Responderٔكبضوت زض تطثیت  .6

 آٔٛظـ پعقىی

 پػٚٞكی -تجبزَ اَالػبت آٔٛظقی .7

٘ی ثب ٞبی ثیٕبضؾتب٘ی ٚ پیف ثیٕبضؾتب ثیٗ ؾیؿتٓ DECONTAMINATIONٞبی  ایزبز ٚ تٛؾؼٝ ؾبیت .8

 ٕٞىبضی ٚظاضت ثٟساقت، زضٔبٖ ٚ آٔٛظـ پعقىی

ؾبظی، ٔمبثّٝ ٚ پبؾد ثٝ  ٕٞىبضی ثب ٚظاضت ثٟساقت، زضٔبٖ ٚ آٔٛظـ پعقىی زض ذهٛل پیكٍیطی، آٔبزٜ .9

 ای حٛازث ٞؿتٝ
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 ٍسارت راُ ٍ ضْزساسي

 ٞب ی وٓ زضآٔس ٚ فمیط ٞبی اضظاٖ ٚ ایٕٗ  ثطای ٌطٜٚ تأٔیٗ ٚ ؾبذت ٔؿىٗ .1

حٕبیت ٔبِی اظ ظ٘بٖ تحت پٛقف ٟ٘بزٞبی حٕبیتی رٟت ذطیس ٚ ٚ زیؼٝ ٔؿىٗ )زضلبِت تبٔیٗ ثركی  .2

 اظ ٚزیؼٝ ٔؿىٗ ٌطٜٚ ٞسف ٚ یب اػُبی ٚاْ ثب ثٟطٜ پبییٗ رٟت ذطیس ٔؿىٗ(

 اػٕبَ يٛاثٍ ثٟساقتی ٚ ایٕٙی رٟت وبضٌطاٖ ؾبذتٕب٘ی .3

 ذتٕبٖ احساحی٘ظبضت ثط ارطای لبٖ٘ٛ ثط٘بٔٝ پٙزٓ ثب ٔٛيٛع ثیٕٝ ویفیت ؾب .4

 ٞبی فطؾٛزٜ قٟطی ثٝ ٚیػٜ زض ٔٙبَك ظِعِٝ ذیع   تؿطیغ ٘ٛؾبظی ثبفت .5

ؾبظی  ٞبی ٔؤحط زض ٔمبْٚ ٘ظبضت ثط ارطای لبٖ٘ٛ ثط٘بٔٝ پٙزٓ زض ذهٛل اؾتب٘ساضز ؾبظی ٔهبِح ٚ ضٚـ .6

 ؾبذتٕبٖ

ٛا٘ح ٕٞىبضی زض  ایزبز ثب٘ه ربٔغ حُٕ ٚ ٘مُ وكٛض ٚ اؾتمطاض ؾبٔب٘ٝ اَالػبت ربٔغ حٛازث ٚ ؾ .7

ٞب ٚ اَالػبت نحیح ٚ لبثُ اؾتفبزٜ زض تحّیُ                                                         ؾبظی ٚ اضایٝ زازٜ حُٕ ٚ ٘مُ ثب ٞسف تزٕیغ، قفبف

 ایٕٙی ّٔی ٞبی ٚثط٘بٔٝ ٚتسٚیٗ اٞساف

 وٙتطَ ػٛأُ ٔحیُی  ٚ ضاٜ  زض  حٛازث ٚ تهبزفبت ضا٘ٙسٌی .8

ٞبی ضٚؾتبیی ٚ ؾبٔب٘سٞی حُٕ ٚ ٘مُ ثبض ٚ ٔؿبفط  ؾبظی قجىٝ ضاٜ ٍٟ٘ساضی ٚ ایٕٗاحساث، تطٔیٓ ٚ  .9

 ٞبی اؾىبٖ ػكبیطی ضٚؾتبٞب ٚ وبٖ٘ٛ

 ٞبی  قٟطی ٚ اضایٝ ضاٞىبضٞبی ٔٙبؾت زض ایٗ ذهٛل ثطضؾی ٔیعاٖ ضازٖٚ زض ٔحیٍ .10

 ٌؿتطـ تؿٟیالت قٟطی رٟت افعایف تحطن فیعیىی  ٚ  تفطیحبت ؾبِٓ  .11

 ضٚی ٚ زٚچطذٝ ؾٛاضی ثطای پیبزٜ ایزبز ٔؿیطٞبی أٗ .12

 حفظ ٚ اثمبی فًبٞبی ثبظ قٟطی .13

 ٞب ٚ فًبٞبی قٟطی اؾتفبزٜ اظ ٘ظطات ٔترههیٗ ؾالٔت ػٕٛٔی زض َطاحی ؾبذتٕبٖ .14

 ٔؼٕبضی قٟطی ٔٙظٓ ثب زؾتطؾی آؾبٖ ثٝ ٚؾبیُ حُٕ ٚ ٘مُ ػٕٛٔی .15

 ٞبی قٟطی ٚ ثیٗ قٟطی  ٞبی ثٟساقتی زض تطٔیٙبَ ایزبز پبیٍبٜ .16
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ٞبی ازاضی ٚ أبوٗ ػٕٛٔی زض  اؾتب٘ساضٞبی  قٟطؾبظی، ٔؿىٗ  قٟطی ٚ ضٚؾتبیی، ؾبذتٕبٖاضتمبی  .17

 رٟت ایٕٙی ٚ ؾالٔت  افطاز ٚ افعایف ٘ظبضت ثط  ضػبیت آٖ

 ٔٙبظَ زض ؾیٍبض زٚز ی ٞكساضزٞٙسٜ ٘هت 

 ٝزضٔٙبظَ فبيالة ٚ آة أىب٘بت ایزبز ٚ َطاحی زض ثٟساقتی اؾتب٘ساضزٞبی ثٝ تٛر 

 ُٔٙبظَ آة وكی ِِٛٝ تؿٟی 

 پیكطفتٝ ٞبی اظفٙبٚضی اؾتفبزٜ ثب قٟطی فبيالة زفغ ثطای ٕٞىبضی 

 ٝوبضی ٞبی ٔحیٍ َطاحی زض..( تكؼكؼبت نسا،حطاضت، ٘ٛض،) یفیعیى ػٛأُ اؾتب٘ساضزٞبی ثٝ تٛر 

 ؾمف ٚ ٞب پٙزطٜ زض تٟٛیٝ ٞبی قىبف ٞٛز،) ٞب ؾبذتٕبٖ زض تٟٛیٝ أىب٘بت ٚ ٚؾبیُ ٔٙبؾت َطاحی 

 (ٔٙعَ

 (یقٟط ٚ ییضٚؾتب یٞب ذب٘ٝ زض آقپعذب٘ٝ ٚ ظ٘سٌی ٔحُ رساوطزٖ) آقپعذب٘ٝ ٔٙبؾت َطاحی 

 ایطاٖ ٞبی ضاٜ ایٕٙی ؾبِٝ زٜ ّٔی ضاٞجطز ٔفبز وّیٝ ضػبیت .18

 ای ربزٜ ایٕٙی زٞٝ إِّّی ثیٗ تؼٟسات ذهٛل زض پعقىی آٔٛظـ ٚ زضٔبٖ ثٟساقت، ٚظاضت ثب ٕٞىبضی .19

«Decade of Action» 

 ٚ ظزٜ  ظِعِٝ ٔٙبَك زض ثٟساقتی ٔطاوع ٚ ٞب ثیٕبضؾتبٖ ٞبی ؾبذتٕبٖ اؾتب٘ساضزٞبی ثط ٘ظبضت تمٛیت .20

 وكٛض فطؾٛزٜ ٞبی ثبفت
 

 تعْذات ٍسارت بْذاضت، درهاى  ٍ آهَسش پشضكي

ٔكبضوت زض ایزبز پبیٍبٜ ثٟساقتی، ؾالٔت ضا٘ٙسٌبٖ ٚ وٙتطَ تهبزفبت ضا٘ٙسٌی ٚ تأٔیٗ ػطنٝ ٔٛضز ٘یبظ  .1

ٞبی  ضاٞی ٚ قٟطی، ٔطاوع زضٔب٘ی ٚ ثیٕبضؾتب٘ی ثطاؾبؼ يٛاثٍ ٚ زؾتٛضاِؼُٕرٟت ؾبذت اٚضغا٘ؽ ٔیبٖ 

ٞبی ربٔغ قٟطی ثب ضٚیىطز تٛظیغ ػبزال٘ٝ ؾُٛح ثیٕبضؾتب٘ی زض ؾُح قٟطٞب ٚ  ٚظاضت ثٟساقت زض َطح

 ٔطاوع ظیؿتی

 ٘بٔٝ زض ذهٛل يٛاثٍ ثٟساقتی ٚ ایٕٙی وبضٌطاٖ ؾبذتٕب٘ی ٕٞبٍٞٙی ٚ تفبٞٓ .2

ٞبی ػٕطا٘ی ثٟساقتی ٚ زضٔب٘ی وٝ ٚظاضت ضاٜ ٚ  پطٚغٜ 215یٙسوٕیؿیٖٛ ٔبزٜ پیٍیطی ٚ ا٘زبْ فطآ .3

 قٟطؾبظی ٔزطی آٖ اؾت.
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ٞبی ػٕطا٘ی ثٟساقتی، زضٔب٘ی وٝ ٚظاضت ضاٜ ٚ قٟطؾبظی ٔزطیبٖ  اذص تأییسیٝ اؾٙبز ٚ ٔساضن فٙی پطٚغٜ .4

 اؾت زض ٔطاحُ شیُ اظ ٚظاضت ثٟساقت

 ٗتٙظیٓ ثط٘بٔٝ فیعیىی ٚ ا٘تربة ظٔی 

 ٝٞبی فبظ یه ُٔبِؼبت ٚ ٘مك 

 ،ٞبی ارطایی ٚ ؾبیط اؾٙبز فٙی ٘مكٝ  ُٔبِؼبت تىٕیّی، ٔحبؾجبت 

 ْٚظاضت اؾتب٘ساضزٞبی يٛاثُٛ ضػبیت ثٝ ضاٜ ٚظاضت ثیٕبضؾتب٘ی ٞبی پطٚغٜ پیٕب٘ىبضاٖ ٚ ٔكبٚضیٗ اِعا 

 ثٟساقت

 ارطا زؾت زض ػٕطا٘ی ٞبی پطٚغٜ اظ ثٟساقت ٚظاضت فٙی وبضقٙبؾبٖ ای زٚضٜ ثبظزیس رٟت تؼبُٔ ایزبز 

 ؾبظیطقٟ ٚ ضاٜ ٚظاضت تٛؾٍ

 ٞبی پطٚغٜ ویفیی اضتمب رٟت ٔٙبؾت ضاٞىبضٞبی تسٚیٗ  زضٔب٘ی، ٔطاوع ٚ ٞب ثیٕبضؾتبٖ إٞیت ثٝ تٛرٝ ثب 

 ثیٕبضؾتب٘ی

 زضٔب٘ی ثٟساقتی ذسٔبت زٞٙسٜ اضایٝ زِٚتی ٔطاوع ٘ٛؾبظی ٚ احساث .5

 ٞبی ػّْٛ پعقىی وكٛض  ٕٞىبضی زض تأٔیٗ ٔؿىٗ ٟٔط رٟت زا٘كزٛیبٖ زا٘كٍبٜ .6

 ٞبی ثیٗ قٟطی ثب فٛانُ ٔٙبؾت ٞبی ثٟساقتی ٔٙبؾت زض َی ضاٜ حٕبیت اظ ؾبذت ٚ تزٟیع ؾطٚیؽ .7

 ٞب  ٞبی ثٟساقتی ٔٙبؾت زض ٔٙبَك پط تطزز قٟطی ثب ٕٞىبضی قٟطزاضی حٕبیت اظ ؾبذت ٚ تزٟیع ؾطٚیؽ .8

ثٝ افطاز زچبض ثیٕبضی ضٚا٘ی، تؼییٗ ٔطاوعی ثطای ؾىٛ٘ت ثیٕبضاٖ ضٚا٘ی ٚ پیكٍیطی اظ  اِٚٛیت ثٝ ٔؿىٗ .9

 تجؼیى زض ٔىبٖ ٔٙعَ ایٗ افطاز
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 ٍسارت كطَر

 بخطي: ًظارت بز اجزاي قاًَى  ٍ تذٍيي هقزرات  با هطاركت هزدم  ٍ ّوكاري بيي 

اؾالٔی اؾتبٖ ٚ قٟطؾتبٖ زض أٛض ٕٞىبضی ثب ٚظاضت ثٟساقت ثطای ارطای ٚظبیف لب٘ٛ٘ی قٛضاٞبی  .1

 آٔٛظـ ٚ تحمیمبت پعقىی اظ رّٕٝ ٔٛاضز ظیط:  زضٔب٘ی،-ثٟساقتی

 ٗٞبی تحهیالت ػبِیٝ ٚ تحمیمبت زا٘كٍبٞی ٚ ٔتٙبؾت ؾبذتٗ ایٗ تؼّیٕبت ثب ٔمتًیبت َجیؼی ٚ  ٘بٔٝ آیی

 ارتٕبػی ٚ التهبزی اؾتبٖ

 ٗٞب ٚ تأؾیؽ ٚ ازاضٜ  فطٚقٙسٌبٖ ٔٛاز غصایی ٚ ضؾتٛضاٖٞبی ثٟساقتی ٔطثٌٛ ثٝ أبوٗ ػٕٛٔی ٚ  ٘بٔٝ آیی

 ٞب ٚ ٘ظبضت ثط وبض پعقىبٖ ٚ زاضٚفطٚقبٖ ثیٕبضؾتبٖ 

 ٞب ٞب ٚ قٟطزاضی زاضی ٞب، ثرف ٞب، فطٔب٘ساضی ا٘تربة ٔكبٚض ؾالٔت ٍٕٞب٘ی ثطای اؾتب٘ساضی .2

 ٞبی تٛؾؼٝ اؾتبٖ  ضیعی ٚ ٘ظبضت ثط پیكطفت ثط٘بٔٝ اضتمبی ٘ظبْ ثط٘بٔٝ .3

ٞبی ارطایی  ٞبی ضاٞجطزی ٚ ػّٕیبتی زؾتٍبٜ ٞبی ؾالٔت ٔحٛض زض ثط٘بٔٝ ٞب ٚ ثٛزرٝ ض ٕ٘ٛزٖ ثط٘بٔٝزا ٘كبٖ .4

 زض اؾتبٖ 

 ٞب ثطای ایزبز ضلبثت ثٙسی اؾتبٖ ٞبی ٘ظبضت یىپبضچٝ ثط وبض اؾتب٘ساضاٖ ٚ ضتجٝ تسٚیٗ ٚاؾتمطاض قبذم .5

ضاٖ ٚ ضتجٝ ثٙسی قٟطٞب ٚ ضٚؾتبٞب ٞبی ٘ظبضت یىپبضچٝ ثط وبض قٟطزاضاٖ ٚ زٞیب تسٚیٗ ٚ اؾتمطاض قبذم .6

 ثطای ایزبز ضلبثت

 ٞب ٞبی ػساِت زض ؾالٔت زض اؾتب٘ساضی ثب٘ی قبذم ایزبز ٚ ٘ظبضت ثط اؾتمطاض ٘ظبْ زیسٜ .7

 تسٚیٗ ٚ ارطای ثط٘بٔٝ ضاٞجطزی ثٟجٛز اؾتب٘ساضزٞبی ظ٘سٌی ٔحیٍ قٟطی ٚ ضٚؾتبیی .8

زض اضتمبی ؾالٔت رؿٕی، ضٚا٘ی،  تٛؾؼٝ تكىیُ قٛضای ٔحالت زض قٟطٞب ثطای ضؾیسٌی ٚ ٕٞىبضی .9

 ارتٕبػی ٚ ٔؼٙٛی ٔطزْ ٔحّٝ

 ٞبی ضاٞجطزی ؾالٔت ارتٕبػی ٚ اضتمبی ؾطٔبیٝ ارتٕبػی ٚ ٘كبٌ تسٚیٗ ٚ اؾتمطاض ثط٘بٔٝ .10

ٞبی فطؾٛزٜ  تمٛیت ٘ظبضت ثط ارطای اؾتب٘ساضزٞبی ؾبذتٕبٖ ؾبظی ثٝ ٚیػٜ زض ٔٙبَك ظِعِٝ ذیع ٚ ثبفت .11

 وكٛض

 ٞب( ٞب ٚ آؾیت إِّّی ثیٕبضی ثٙسی ثیٗ )ثط اؾبؼ َجمٝطي تمٛیت ٘ظبْ حجت تِٛس ٚ ٔ .12
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 ثٙسی ٚيؼیت حمٛق قٟطٚ٘سی زض وكٛض ثب٘ی ٚ ضتجٝ ایزبز ٘ظبْ زیسٜ .13

 تمٛیت ثط٘بٔٝ یىپبضچٝ اضتمبی ؾالٔت اتجبع ذبضری زض وكٛض .14

 تمٛیت ٘ظبضت ثط لبٖ٘ٛ ٔٙغ ٔهطف ؾیٍبض زض أبوٗ ػٕٛٔی  .15

ؾبظٞب تٛؾٍ ؾتبز ٔجبضظٜ ثب ٔٛاز  ٞب ٚ پیف ٔٛاز ٔرسض، ضٚاٍ٘طزاٖتٟیٝ الیحٝ ربٔغ ٔجبضظٜ ٕٞٝ رب٘جٝ ثب  .16

 ٞبی ارطایی ٔطتجٍ ٔرسض ثب ٕٞىبضی زؾتٍبٜ

ٞبی ٔطزْ ٟ٘بز زض حٛظٜ ؾالٔت  ٚ تٛإ٘ٙسؾبظی آٟ٘ب ثطای  ضیعی ثٝ ٔٙظٛض تٛؾؼٝ وٕیت ؾبظٔبٖ ثط٘بٔٝ .17

 فؼبِیت زض اضتمبی ؾالٔت ٔطزْ وكٛض ٚ ٔربَجبٖ ذٛز 

 ٞبی ؾالٔت ثٝ ٚیػٜ زض أٛض ؾالٔت ظ٘بٖ، وٛزوبٖ، ؾبِٕٙساٖ ٕٗحٕبیت اظ تٛؾؼٝ ؾ .18

ٞبی ضاٞجطزی اضتمبی ؾالٔت ٕٞٝ رب٘جٝ ٚ  اِعاْ قٛضاٞبی اؾالٔی قٟط ٚ ضٚؾتب ثٝ تسٚیٗ ثط٘بٔٝ .19

 ٞب ٞبی ؾٙٛاتی قٟطزاضی ٚ زٞیبضی ٞبی ؾالٔت ٔحٛض زض ثٛزرٝ زاضوطزٖ ٔٙبثغ ٔبِی پطٚغٜ ٘كبٖ

ٞبی ثعضي  ٔٙظٛض ضػبیت يٛاثٍ اؾتب٘ساضزٞبی ّٔی پیٛؾت ؾالٔت ثطای َطح ٞب ثٝ تٛإ٘ٙسؾبظی اؾتب٘ساضی .20

 ای تٛؾؼٝ

 تٟیٝ ٚ ارطای ثط٘بٔٝ ربٔغ ٔسیطیت قٟطی .21

 تىٕیُ ٚ انالح پبیٍبٜ اَالػبت ٞٛیتی ٚ نسٚضوبضت ٞٛقٕٙس ّٔی چٙسٔٙظٛضٜ ثطای آحبز ٔطزْ .22

ٞبی التهبزی،  ٞب زض ثرف بٖتٟیٝ ٌعاضـ ؾبال٘ٝ پیكطفت ٚ ػساِت قٟطؾتبٖ )قبذم ثطذٛضزاضی قٟطؾت .23

 180ارتٕبػی، فطٍٞٙی، ظیط ثٙبیی ٚ أٙیتی( ٔبزٜ 

 (181ضیعی وكٛض )ٔبزٜ  ٞبی الظْ اضتمبی ٘ظبْ ثط٘بٔٝ تسٚیٗ ؾبظٚوبضٞب ٚ قبذم .24

 ثطای تٛؾؼٝ ؾطظٔیٙی« قٛضای آٔبیف ؾطظٔیٗ»ٞبی  ٌیطی تٛرٝ ٚ حٕبیت اظ اضتمبی ؾالٔت زض تهٕیٓ .25

 ٞب سٞبی پبیساض قٟطزاضیتسٚیٗ ٚ اؾتمطاض ٘ظبْ زضآٔ .26

فطاٞٓ آٔسٖ تؿٟیالت الظْ ثطای نسٚض ٔزٛظٞبی زاضٚ ٔٛاز اِٚیٝ زاضٚیی ثط اؾبؼ اذص ٔزٛظٞبی ٚظاضت  .27

 ٔتجٛع ٚ حصف وٕجٛزٞبی وبشة زاضٚ زض ثبظاض وكٛض ٚ رٌّٛیطی اظ لبچبق 

 ٕٞىبضی زض ظٔیٙٝ ایبة ٚ شٞبة زا٘كزٛیبٖ زض ؾُح وكٛض .28

 ٞب زض ذهٛل ضفغ ٔكىالت ضفبٞی زا٘كزٛیبٖ اؾتب٘ساضیٞبی زا٘كزٛیی  تمٛیت وٕیتٝ .29

 ( آٔبزٌی وبُٔ زض حٛازث غیطٔتطلجٝ )ثٝ زِیُ ثبض ضٚا٘ی ارتٕبػی ٔتؼبلت .30



 

 

 

گاه مجموهع ااظتنرات نيب                                اسالمي ارياناهی اجرایي ربای ارتقای  سالمت رد نظام جمهوری بخشي  از دست

 

 

 :حيطِ اضتغال  ٍ هحيط كار 

اؾتمطاض ٘ظبْ پعقىی ذب٘ٛازٜ ٚ اضربع زض ٚاحسٞبی ثٟساقتی زضٔب٘ی ؾطپبیی ٚ ثؿتطی ٔطتجٍ ثب ٚظاضت  .1

 طزاضی ٚ...()٘یطٚی ا٘تظبٔی، قٟ وكٛض

 ٞبی ٚاثؿتٝ  تسٚیٗ ٚ ارطای ثط٘بٔٝ پبیف ٚيؼیت ؾالٔت قبغّیٗ زض ٚظاضت وكٛض ٚ ؾبظٔبٖ .2

 ٞبی ٚاثؿتٝ ٞبی پطذُط قبغُ زض ٚظاضت وكٛض ٚ ؾبظٔبٖ تٟیٝ ٚ اؾتمطاض ثط٘بٔٝ ٔسیطیت اؾتطؼ زض ٌطٜٚ .3

 ٞب ٞب ٚ زٞیبضی ثٟجٛز ثط٘بٔٝ اضتمبی ؾالٔت ضفتٍطاٖ اظ َطیك ؾبظٔبٖ قٟطزاضی .4

ٞبی  ٘كب٘ی، ٟٕٔب٘ساضاٖ( ثٝ ٌصضا٘سٖ آٔٛظـ وٕه اِعاْ وّیٝ ٘یطٚٞبی أسازی )پّیؽ، ٘یطٚی ا٘تظبٔی، آتف .5

 اِٚیٝ

 115ٞب ٚ حیُٝ ػّٕىطز اٚضغا٘ؽ ارتٕبػی ٚ  تفىیه حٛظٜ فؼبِیت .6

 :حيطِ حوايت اجتواعي 

 تمٛیت اٚضغا٘ؽ ارتٕبػی زض حٛظٜ وبٞف ذكٛ٘ت ذبٍ٘ی ػّیٝ ظ٘بٖ ٚ وٛزوبٖ .1

 «ؾٙس ّٔی أٙیت ثب٘ٛاٖ ٚ وٛزوبٖ زض ضٚاثٍ ارتٕبػی»ارطای تسٚیٗ ٚ  .2

 ثطضؾی ٚ ضفغ ٔكىالت ثٟساقتی ٘بقی اظ حًٛض افبغٙٝ ٚ پٙبٞٙسٌبٖ .3

 ّاي سالن: حيطِ هحيط 

 ٞبی آ٘بٖ وٙتطَ ٚ ٘ظبضت اتجبع ثیٍب٘ٝ ٚ اضزٌٚبٜ .1

 ٞبی ثٟساقتی أبوٗ ػٕٛٔی ٘ظبضت ٚ وٙتطَ ؾطٚیؽ .2

 ٞبی ثٟساقتی زض ٔٙبَك ضٚؾتبیی تٛاِت ٚ حٕبْ تأٔیٗ اػتجبض رٟت ایزبز ٚ تٛؾؼٝ .3

 ٕٞىبضی ثب ٘یطٚی ا٘تظبٔی زضثطذٛضز ثب ٔترّفیٗ اظ يٛاثٍ ٔحیٍ ظیؿت .4

 ٞب ٌصاضی قٟطزاضی تٛؾؼٝ ایزبز فًبٞبی ؾجع ٚ ٔؼبثط ثطای تحطن ثس٘ی اظ َطیك ؾیبؾت .5

ٞبی  ٞب، ٔزتٕغ پبضنثس٘ی زض ٔٙبَك قٟطی ٚ ضٚؾتبیی ) تسٚیٗ/ ا٘تكبض ٘مكٝ فًبٞبی ٔٙبؾت تحطن .6

 ضٚی، أبوٗ ٚضظقی،...(  تزبضی، ٔؿیطٞبی ؾجع ٚیػٜ پیبزٜ

 ٕٞىبضی زض پیكٍیطی اظ ترطیت ٔحیٍ ظیؿت قٟطی  .7

ٞبی رسیس زض قٟطٞبی ثبالی زٚیؿت ٞعاض ٘فط رٕؼیت  ٞبی ٘ٛیٗ ٚ فٙبٚضی ٔسیطیت پؿٕب٘س قٟطی ثب ضٚـ .8

 ٞبی زاذّی ٚ ٕٞچٙیٗ ٔسیطیت پؿبٔسٞبی ضٚؾتبیی  ٚ قٟطٞبی ؾبحّی ٚ قٟطٞبی حبقیٝ تبالة
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 ٕٞىبضی زض اضتمبی ٔسیطیت پؿٕب٘سٞبی ػفٛ٘ی .9

 ذتٕب٘ی زض قٟط ٚحبقیٝ قٟطٞبی ؾب تسٚیٗ ٚ اؾتمطاض ثط٘بٔٝ وبٞف ترّیٝ ٘ربِٝ .10

ٞبی قٙب ثطای وبٞف ٔطي ٚ ٔیط ٚ ػٛاضو ٘بقی اظ غطق  تسٚیٗ ٚ اؾتمطاض ثط٘بٔٝ ؾبٔب٘سٞی ؾٛاحُ ٚ َطح .11

 قسٖ 

 تٟیٝ ٚ ارطای َطح ربٔغ أٙیت پبیساض ٔٙبَك ٔطظی .12

 ثركی ثطای زؾتیبثی ثٝ اٍِٛی ربٔؼٝ ایٕٗ ٞبی ثیٗ تمٛیت ٕٞىبضی .13

ٞبی اِٚیٝ، پیكٍیطی اظ حٛازث ٚ  زب٘سٖ ٔحتٛای آٔٛظقی وٕهثركی رٟت ٌٙ تمٛیت تؼبٔالت ثیٗ .14

 چٍٍٛ٘ی ٔمبثّٝ ثب ثحطاٖ زض َطح قٟطٚ٘س اِىتطٚ٘یه

 ٞبی ٔطتجٍ ثب ٔسیطیت ثحطاٖ زض ؾُٛح ّٔی ٚ اؾتب٘ی تؼییٗ ؾٟٓ ؾالٔت اظ ثٛزرٝ .15

 تسٚیٗ زؾتٛضاِؼُٕ حفظ ؾالٔت ٚ ایٕٙی ثطای تزٕؼبت ٔرتّف )ّٔی، ٔصٞجی ٚ...( .16

 ثركی ثطای زؾتیبثی ثٝ اٍِٛی ربٔؼٝ ایٕٗ ٞبی ثیٗ تمٛیت ٕٞىبضی .17

 ٞب ٚ ٔطاوع زضٔب٘ی  ٞبی ثٟساقتی، زضٔب٘ی رٟت ؾبذت ثیٕبضؾتبٖ ٞبی ٔٙبؾت ثب وبضثطی ٔؼطفی ػطنٝ .18

ٞبی ػٕطا٘ی، ثٟساقتی زضٔب٘ی ٘ظیط: پطٚا٘ٝ ؾبذت،  تؿٟیُ زض اػُبی ٔزٛظٞبی ٔطثٌٛ ثٝ پطٚغٜ .19

 ب ثٝ ربیی ٚ لُغ زضذتبٖ زض ٔؿیط َطح ٚ... ٞبی ٔطثَٛٝ، حُٕ ذبن ٚ ٘ربِٝ، ر ػٛاضو

ٞبی ربٔغ ٚ تفهیّی زض ذهٛل فًبٞبی زضٔب٘ی ٚ ثیٕبضؾتب٘ی ثب يٛاثٍ اثالغی  انالح يٛاثٍ َطح .20

 ٔطثَٛٝ اظ ؾٛی ٚظاضت ثٟساقت

 ٞبی ػفٛ٘ی ثیٕبضؾتب٘ی ذُطؾبظی ٚ أحبء ظثبِٝ ٔسیطیت ٚ ارطای فطآیٙس ثی .21

 ٚ لّیبٖ زض أبوٗ ػٕٛٔی  تمٛیت ٘ظبضت ثط لبٖ٘ٛ ٔٙغ ٔهطف ؾیٍبض .22

زی ٞبی ٟٔٓ ٞٛا قبُٔ  ٙؼتی )آالیٙسٜتسٚیٗ ؾبظ ٚ وبضٞبی وبٞف ٔیعاٖ آِٛزٌی زض فًبٞبی ػٕٛٔی ٚ ن .23

 اوؿیس ٌٌٛطز، ٘یتطٚغٖ اوؿیس شضات ٔؼّك، ٔٙٛاوؿیس وطثٗ ٚ اظٖ( 

بل ٞبی فطٍٞٙی، ٚضظقی ٔتٙبؾت ثب زا٘كزٛیبٖ زض ؾُح قٟطٞب )اذته ٕٞىبضی زض ثطٌعاضی ثط٘بٔٝ .24

 ٞب( فًبی ٔٙبؾت ٚ تأٔیٗ أىب٘بت قٟطی ٔٛضز ٘یبظ زا٘كٍبٜ

 ٞبی زا٘كزٛیی  تؿٟیُ ٚ تؿطیغ زض نسٚض ٔزٛظٞبی الظْ ثطای ثرف ذهٛنی زض رٟت تٛؾؼٝ ذٛاثٍبٜ .25

 ٞبی زا٘كزٛیی ثرف ذهٛنی زض ؾُح قٟطٞب  ٘ظبضت ٔٙظٓ ٚ ثٟیٙٝ اظ ذٛاثٍبٜ .26
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 ٔكبضوت زض ثٟساقت اؾترطٞب ٚ أبوٗ ٚضظقی  .27

 ٞبی ذٛاثٍبٞی ٞب ٚ ٔزتٕغ زض تٛؾؼٝ ٚ اضتمبی فًبٞبی ؾجع زض زا٘كٍبٜٔكبضوت  .28

 :حيطِ آهَسش ٍ تكاهل دٍراى كَدكي 

زٞٙسٜ ذسٔبت  آٚضی ٚ حجت آٔبض ٚ اَالػبت وٛزوبٖ ٚ ٔطاوع اضایٝ ایزبز ؾبٔب٘ٝ ٞٛقٕٙس ٚ یىپبضچٝ رٕغ .1

 ثط٘بٔٝزِٚتی ٚ غیطزِٚتی ٚ قٙبؾبیی ٚ پیٍیطی وٛزوبٖ غیط ثطذٛضزاض اظ ذسٔبت 

 ایزبز فًبی ٔٙبؾت ٚ ُٕٔئٗ ثبظی ٚ أىب٘بت ثبظی وٛزوبٖ .2

 تٛظیغ ٔٙبؾت ٚؾبیُ اؾتب٘ساضز ٚ أىب٘بت ثبظی ایٕٗ ثطای وٛزوبٖ .3

 :حيطِ سالهت رٍاًي ٍ هعٌَي 

ٌصاضی ٔٙبؾت ثب ٕٞىبضی ٟ٘بزٞبی ٔتِٛی ثط٘بٔٝ ثطای اضتمبی ؾُح ؾٛاز ؾالٔت ػْٕٛ ربٔؼٝ اظ  ؾیبؾت .1

 ٞب اؾتب٘ساضی َطیك ٔؼبٚ٘ت ارتٕبػی

تسٚیٗ ؾبظٚوبضٞبی تحىیٓ ٚ اضتمبی أٙیت ارتٕبػی، اذاللی ٚ پیكٍیطی ٚ ٔمبثّٝ ثب ٞطٌٛ٘ٝ ٘بٞٙزبضی  .2

 فطٍٞٙی ٚ ارتٕبػی ٚ اذالَ زض أٙیت ػٕٛٔی

 تسٚیٗ ثط٘بٔٝ اضتمبی ؾالٔت ارتٕبػی ثب ٔكبضوت ٚظاضت ثٟساقت .3

ٞب ثطای اضتمبی  ٞب ٚ زٞیبضی قٟطزاضی رّت ٕٞىبضی ٚ تٛإ٘ٙسؾبظی قٛضاٞبی اؾالٔی قٟط ٚ ضٚؾتب ٚ .4

 ؾالٔت ؾبوٙیٗ تحت پٛقف

 اضایٝ ٔزٛظ ٚ حٕبیت اظ ػّٕىطز ؾٕٗ ٞبی حٛظٜ ؾالٔت ضٚاٖ .5

 ٞب زض اضتمبی ؾالٔت ضٚاٖ ٞبی ترههی اؾتبٖ آٌبٞی ثركی ٚ ٔكبضوت اؾتب٘ساضاٖ ٚ وبضٌطٜٚ .6

ٖ٘ٛ اؾبؾی )ثٝ ػٙٛاٖ ٟٕٔتطیٗ ٞبی ؾیبؾی ٚ ارتٕبػی قٟطٚ٘ساٖ زض چبضچٛة لب تبٔیٗ ٚ نیب٘ت اظ آظازی .7

 ػبُٔ ذُط تٛنیٝ قسٜ ؾبظٔبٖ رٟب٘ی ثٟساقت ثطای تٟسیس ؾالٔت ضٚاٖ(

 :حيطِ ضيَُ سًذگي سالن 

 ایزبز ٚ تٛؾؼٝ ٔطاوع ٚ فًبٞبی ٔٙبؾت ٚضظقی ٚ افعایف آٌبٞی زض ایٗ ظٔیٙٝ .1

 ایزبز ٔطاوع تفطیحی، ٞٙطی ٚ ؾطٌطٔی .2

 ػطيٝ ٚ تٛظیغ ؾْٕٛ ٚ ٔٛاز قیٕیبیی .3

 ٞبی ثٟساقتی أبوٗ ػٕٛٔی ؾطٚیؽ .4
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 زؾتطؾی ثٝ آة قطة ؾبِٓ زض ثطذی ٔٙبَك ضٚؾتبیی .5

 :حيطِ حَادث ٍ باليا 

ٞب زض ٔٙبَك پط تطافیه  تأٔیٗ ٔؿیطٞبی ذبل ٚ ٚیػٜ رٟت زؾتطؾی اٚضغا٘ؿی ثٝ اٚضغا٘ؽ ثیٕبضؾتبٖ .1

 قٟطی

 ٜ زا٘كزٛییٞبی فطؾٛز تكىیُ ؾتبز ٔسیطیت ثحطاٖ زض ذهٛل ؾبٔب٘سٞی ثٝ ٚيؼیت ذٛاثٍبٜ .2
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 ٍسارت اهَرخارجِ

إِّّی ؾالٔت ثب زؾتٛض وبض  ای ٚ ثیٗ ٞبی ُٔٙمٝ تسٚیٗ ٚ اؾتمطاض ٘ظبْ ربٔغ تمٛیت حًٛض ایطاٖ زض ؾبظٔبٖ .1

 لبٖ٘ٛ ثط٘بٔٝ پٙزٓ( 210ثٙس ة ٔبزٜ  1ٔكرم ثطای الساْ )ثطاؾبؼ رعء 

ثب٘ی  ٞبی وكٛضٞبی ٔٙترت یب ٕٞىبضی زض زیسٜ ثٝ وبضٌیطی ٔأٔٛضیٗ ٔترهم ؾالٔت زض ؾفبضترب٘ٝ .2

ػطاق، افغب٘ؿتبٖ ٚ ٘ظبْ ؾالٔت آٟ٘ب )تطویٝ، ٔهط، اٍّ٘ؿتبٖ، آٔطیىب، اؾتطاِیب، إِٓبٖ، فطا٘ؿٝ، ٔبِعی، 

 لبٖ٘ٛ ثط٘بٔٝ پٙزٓ(  210ثٙس ة ٔبزٜ  2( )ثطاؾبؼ رعء پبوؿتبٖ، ٞٙس ٚ چیٗ

ٞبی ارطایی  ثب ٕٞىبضی ٚظاضت ثٟساقت ٚ ؾبیط زؾتٍبٜ 1ٚ ارطای ثط٘بٔٝ تمٛیت زیپّٕبؾی ؾالٔت تسٚیٗ .3

 ٔطتجٍ

ٕٞىبضی زض ثبظاضیبثی، تطٚیذ ٚ حٕبیت اظ تٛؾؼٝ زؾتبٚضزٞبی ٘ظبْ ؾالٔت وكٛض زض ؾبیط وكٛضٞب ثب  .4

 2ٞبی ؾالٔت ایطاٖ تكىیُ نٙسٚق وٕه

 بٔؼٝ ٚ اضایٝ ضاٞىبضٞبی ٔٙبؾتٞبی ذبضری وكٛض ثط ؾالٔت ر ثطضؾی آحبض ؾیبؾت .5

 ٞبی ایطاٖ ٞبی آ٘سٔیه وكٛضٞب ثطای وبضوٙبٖ ؾفبضت ذب٘ٝ تٟیٝ ٚ تٛظیغ ضإٞٙبی ؾالٔت ٚ ثیٕبضی .6

 ٞبی ٚاثؿتٝ  تسٚیٗ ٚ ارطای ثط٘بٔٝ پبیف ٚيؼیت ؾالٔت قبغّیٗ زض ٚظاضت أٛظذبضرٝ ٚ ؾبظٔبٖ .7

ٞبی  بغُ زض ٚظاضت أٛضذبضرٝ ٚ ؾبظٔبٖٞبی پطذُط ق تٟیٝ ٚ اؾتمطاض ثط٘بٔٝ ٔسیطیت اؾتطؼ زض ٌطٜٚ .8

 ٚاثؿتٝ

 3ٕٞىبضی زض تسٚیٗ ثط٘بٔٝ اضتمبی ؾالٔت ٔؿبفطاٖ .9

 تسٚیٗ ضاٞىبضٞبی اضتجبَی ثب ؾبیط وكٛضٞب زض ٔمِٛٝ ؾالٔت )تجبزَ زا٘ف ٚ فٙبٚضی( .10

فطاٞٓ آٔسٖ تؿٟیالت الظْ ثطای نسٚض ٔزٛظٞبی زاضٚ ٔٛاز اِٚیٝ زاضٚیی ثط اؾبؼ اذص ٔزٛظٞبی ٚظاضت  .11

 ٔتجٛع ٚ حصف وٕجٛزٞبی وبشة زاضٚ زض ثبظاض وكٛض ٚ رٌّٛیطی اظ لبچبق

 ٞبی رٟبٖ اؾالْ تالـ زض رٟت تكىیُ فسضاؾیٖٛ زا٘كزٛیی زا٘كٍبٜ .12

ٕٞىبضی ثطای  تأٔیٗ ٚ اضتمبی ؾالٔت ضٚاٖ ٟٔبرطیٗ ایطا٘ی زض ذبضد اظ وكٛض، زیپّٕبؾی ٔؤحط ؾالٔت اظ  .13

 ذب٘ٝ َطیك ایزبز زفتط یب ؾیؿتٓ ٔطتجٍ زض ٚظاضت

                                                           
1
 Health Diplomacy 

2
 Health Aid Iran 

3
 Traveler Health 
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 ٍسارت ٍرسش ٍ جَاًاى

تكىیُ ؾتبز ٕٞبٍٞٙی تٛؾؼٝ ٘كبٌ، ٚضظـ، تفطیحبت ٚ اٚلبت فطاغت زض شیُ وبضٌطٜٚ ؾالٔت ٚ أٙیت  .1

 ٌصاضی زض ایٗ حٛظٜ  غصایی اؾتبٖ ٚ ایزبز زفتط ٔطتجٍ ثطای ثط٘بٔٝ ضیعی ٚ ؾیبؾت

 اؾتبٖ٘كبٌ، ٚضظـ، تفطیحبت ٚاٚلبت فطاغت  زض ٞط  تسٚیٗ ؾٙس تٛؾؼٝ ٚ ٘مكٝ ضاٜ .2

 ٞبی تٛؾؼٝ ٘كبٌ، ٚضظـ، تفطیحبت ٚ اٚلبت فطاغت زض ٞط اؾتبٖ ثب٘ی قبذم اؾتمطاض ٘ظبْ پبیف ٚ زیسٜ .3

 ثطزاضی اظ اٚلبت فطاغت ٚ تفطیح زض ََٛ ٞفتٝ، ٔبٜ، فهُ ٚ ؾبَ تٛؾؼٝ فطًٞٙ ثٟطٜ .4

 تٛؾؼٝ تفطیحبت فطزی ٚ رٕؼی ؾٙتی ٚ ّٔی ایطا٘یبٖ زض ؾُح قٟطٞب ٚ ضٚؾتبٞب .5

 ٚضظقی ؾبِٓ ٚ ایٕٗ ٚیػٜ ذب٘ٛازٜ زض ٔٙبَك ٔٙترت قٟطی  -ضن ٚ ٔطوع تفطیحیتٟیٝ ٚ احساث پب .6

 تٛؾؼٝ تؿٟیالت ٚ أىب٘بت ٚضظقی ؾبِٓ ٚ ایٕٗ زض قٟطٞب .7

ٛٞپیٕبیی، قٙب، ثس٘ؿبظی ٚ ثب تٕطوع ثط ضاٞپیٕبیی، و تٛؾؼٝ ٚضظـ ٍٕٞب٘ی زض ربٔؼٝ قٟطی .8

 -ٞبی تجّیغی ذب٘ٛازٌی، تٟیٝ ثط٘بٔٝ ٞبی ٚضظـ ٍٕٞب٘ی، ٔؿبثمبت ٚضظـ ؾٛاضی )تٛؾؼٝ ٔحیٍ زٚچطذٝ

 تطٚیزی ثؿٍ ٚ ٌؿتطـ ٚضظـ ٍٕٞب٘ی ٚ...(

 ٌؿتطـ فًبٞبی ٚضظقی اذتهبنی ثب٘ٛاٖ  ٚ تطٚیذ ٚضظـ ثب٘ٛاٖ .9

 ٞب ٞبی ٚضظقی ٔساضؼ ٚ زا٘كٍبٜ حٕبیت اظ ثط٘بٔٝ .10

 تٛؾؼٝ ٔطاوع فطٍٞٙی، ٞٙطی ٚ ٚضظقی زض قٟطٞب )ثٝ تٙبؾت ٔحالت( ٚ ضٚؾتبٞب .11

ٞب ٚ ٔیبزیٗ ٚضظقی ذبل  ٞب، ثبقٍبٜ ب٘ٛاٖ زض ٚضظـ، تفطیح ٚ اٚلبت فطاغت )ایؿتٍبٜافعایف ٔكبضوت ث .12

 ثب٘ٛاٖ ٚ...(

ٞب ٚ ٔیبزیٗ ٚضظقی  ٞب، ثبقٍبٜ افعایف ٔكبضوت ؾبِٕٙساٖ زض ٚضظـ، تفطیح ٚ اٚلبت فطاغت )ایؿتٍبٜ .13

 ذبل ؾبِٕٙساٖ ٚ...(

ٞبی  وبضوٙبٖ )اظ َطیك انالح ٔمطضات ٚ ضٚیٝثٟجٛز فطآیٙس ٚ تأٔیٗ ٔٙبثغ ٔبِی پبیساض ٚضظـ وبضٌطاٖ ٚ  .14

 ٘ظبضت ٚ اضظیبثی ٚ تكٛیمی(

 ٘بٔٝ افعایف تحطن فیعیىی وبضوٙبٖ ٚ وبضٌطاٖ زض ٔحُ وبض  تسٚیٗ اثالؽ ٚ ٘ظبضت ثط آییٗ .15

ٞبی ثٟساقت ٚ ػّْٛ ثطای تطثیت ٘یطٚٞبی ٔترهم زض حٛظٜ ٚضظـ،  ذب٘ٝ ٕٞىبضی ٔكتطن ثب ٚظاضت .16

 تفطیحبت ٚ اٚلبت فطاغت
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 زٞٙسٜ ٚضظـ پّٟٛا٘ی، لٟطٔب٘ی ٚ ٍٕٞب٘ی حٕبیت اظ نٙبیغ، ٚاحسٞبی ثبظضٌب٘ی ٚ ذسٔبتی تٛؾؼٝ .17

ضؾبٖ ثٝ ؾالٔت ٚ  ٞب، وبالٞب ٚ ٔحهٛالت نٙبیغ، ٚاحسٞبی ثبظضٌب٘ی ٚ ذسٔبتی آؾیت ٔجبضظٜ ثب ثط٘بٔٝ .18

 ایٕٙی ٚضظقىبضاٖ

یٕٗ، ثٟساقت فطزی ٚ آٔٛظـ اضتمبی آٌبٞی زض ظٔیٙٝ تحطن فیعیىی، تغصیٝ، زذب٘یبت، ضٚاثٍ رٙؿی ا .19

 ٚضظقىبضاٖ

 ای ثب ٕٞىبضی  ؾبذت ٚ تٛؾؼٝ ٔساضؼ ٚ تأٔیٗ ٘یطٚٞبی ٔطثَٛٝ زض ٔٙبَك ٔحطْٚ ٚ حبقیٝ .20

 ٞب ٚ... ٔب٘ٙس ٚضظقٍبٜ 4ٞبی پط تزٕغ تسٚیٗ زؾتٛضاِؼُٕ حفظ ایٕٙی ؾالٔت ٚ ایٕٙی زض ٔىبٖ .21

ٝ ؾالٔت ظٚریٗ، پیف، حیٗ ٚ ثؼس ٞبی آٔٛظقی زض ظٔیٙ تٟیٝ ٔتٖٛ آٔٛظقی ٔٙبؾت ٚ ثطٌعاضی وبضٌبٜ .22

 اظزٚاد 

 ٔكبضوت زضثطٌعاضی اظزٚاد ٞبی زا٘كزٛیی .23

 ضیعی ثٟیٙٝ ثطای اٚلبت فطاغت رٛا٘بٖ ٔكبضوت زض ثط٘بٔٝ .24

ٞبی  ٞب ٚ ذٛاثٍبٜ ٞبی ٍٕٞب٘ی ٚ تأٔیٗ ٚ تساضن أىب٘بت ٚضظقی ػٕٛٔی زض ؾُح زا٘كٍبٜ تطٚیذ ٚضظـ .25

 زا٘كزٛیی

 ٞبی ػّْٛ پعقىی  ٌ ثٝ اظزٚاد رٛا٘بٖ ٚ زا٘كزٛیبٖ زا٘كٍبٜٞبی ٔطثٛ پٛقف حٕبیتی اظ ثط٘بٔٝ .26

 ٞب  ٞبی ػّْٛ پعقىی زض اؾتبٖ حٕبیت اظ َطح ٞبی ػّٕی، تحمیمبتی ٚضظقی زا٘كٍبٜ .27

ضیعی ٚ ٔسیطیت تفطیحبت ربٔؼٝ زض وّیٝ  پصیط، ثط٘بٔٝ تٛؾؼٝ ٚضظـ ٍٕٞب٘ی ثٝ ٚیػٜ ثطای افطاز آؾیت .28

 ٞب ی ؾٙی  ٌطٜٚ
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 ارضاد اسالهيٍسارت فزٌّگ ٍ 

 تكىیُ ؾتبز ٕٞبٍٞٙی تٛؾؼٝ فطًٞٙ ٚ ؾٛاز ؾالٔت زض شیُ وبضٌطٜٚ ؾالٔت ٚ أٙیت غصایی اؾتبٖ .1

حٕبیت اظ تِٛیس ٚ ػطيٝ ٔحهٛالت فطٍٞٙی)وتبة، ٘كطیبت ٚ ٔحهٛالت ؾٕؼی ٚ ثهطی( ٔؤحط ثط ؾٛاز  .2

 ٚ ضفتبض ؾالٔتی

 ؾالٔت ثب ٕٞىبضی ٟ٘بزٞبی شیطثٍٞب ٚ فطنت ٞبی أبوٗ فطٍٞٙی زض اضتمبی  اؾتفبزٜ اظ ظطفیت .3

تمٛیت ٘ظبضت ثط ؾالٔت ٔؿبرس، أبوٗ ػٕٛٔی فطٍٞٙی ٚ ٔطاوع ػطيٝ ٔحهٛالت غصایی ثیٗ ضاٞی ٚ  .4

 ٌطزقٍطی

 ٘ظبضت ثط تِٛیس ٚ ػطيٝ ٔٛاز غصایی زض ٔطاؾٓ ٔصٞجی، حؿیٙیٝ ٞب ٚ ٔؿبرس .5

 ٞب ٚ ٘كطیبت ذجطی حٛظٜ ؾالٔت حٕبیت اظ قجىٝ .6

 ی ثطای اضتمبی ؾالٔت ظائطاٖثرك ٞبی ثیٗ تمٛیت ٕٞىبضی .7

 ا... ػّیٟٓ(ٚ اُٞ ثیت )ؾالْپیبٔجط اػظٓٞبی لطآٖ،پبیٝ ٔؼبضف ٚ آٔٛظٜ ثط تطٚیذ انَٛ ؾالٔت ٔؼٙٛی .8

 ٞب ٚ ثبٚضٞبی فطٍٞٙی ٔؤحط زض ؾالٔت  تطٚیذ ٚ تمٛیت اضظـ .9

 ٞبی فطٍٞٙی  ٞبی ارطایی ثطای يٕیٕٝ وطزٖ پیٛؾت ؾالٔت زض پطٚغٜ تٙظیٓ ؾیبؾت .10

 تبضٞبی ٔٙبؾت ثطای اضتمبی ؾالٔت ارتٕبػی تطٚیذ ضف .11

 ٞب ی ذبل ٞبی ظ٘سٌی ثٝ رٕؼیت ػٕٛٔی ٚ ٌطٜٚ آٔٛظـ ٟٔبضت .12

ٞٙطی ٔطتجٍ ثٝ اضتمبی ؾالٔت ثٝ ٚیػٜ -حٕبیت وبُٔ ٚ لبَغ اظ ا٘تكبض وتت ٚ ٘كطیبت ٚ تِٛیسات فطٍٞٙی .13

 ؾالٔت ضٚاٖ

 ٞبی ٔؼٙٛی ٚ زیٙی زض ثط٘بٔٝ آٔٛظقی زا٘كزٛیبٖ اضایٝ آٔٛظٜ .14

 ٞبی تجّیغبتی ؾالٔت ٔحٛض یت ٚ تكٛیك وبٖ٘ٛتمٛ .15

ٚ ضٚحیٝ ذٛزثبٚضی، اثتىبض، أیسٚاضی ٚ ٘كبٌ فطزی حٕبیت اظ ٔحهٛالت احطٌصاض ثط تمٛیت ٞٛیت ّٔی  .16

 ٚ لجَٛ تٙٛع زض ربٔؼٝ )٘مف زض ؾالٔت ارتٕبػی(ٚ ارتٕبػی 

 ٞبی ٌطزقٍطی ؾالٔت  حٕبیت رسی اظ ایزبز قٟطن .17

ًٕیٗ ؾالٔت ٌطزقٍطاٖ ذبضد زض زاذُ ٚ ٌطزقٍطاٖ ایطا٘ی ذبضد اظ ایزبز تؿٟیالت ثطای تأٔیٗ ٚ ت .18

 وكٛض 
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 حٕبیت اظ چبح ٘كطیبت ٔزبظی ٚ ثسٖٚ وبغص  .19

 ضیعی قسٜ ٞیبت ٞبی ٔصٞجی  ٌؿتطـ ٞسفٕٙس ٚ ثط٘بٔٝ .20

 اؾتفبزٜ اظ ٌطزقٍطی اضظاٖ ٚ ایٕٗ ثطای تٛؾؼٝ ٘كبٌ ٔطزْ ثٝ ٚیػٜ الكبض وٓ زضآٔس  .21

وٙٙسٜ ثٝ ؾالٔت ٔطزْ ٔب٘ٙس ٔطاوع تفطیحی  ؾٛق زازٖ اػتجبضات ذیطیٗ ثٝ ؾٛی ایزبز تؿٟیالت وٕه .22

 ٔتٙٛع ٚ... 

ٞبی ٔحّی ٚ ٔؼطفی تفطیحبت ٔفیس  ٞبی ؾٙی ٔرتّف ٔتٙبؾت ثب فطًٞٙ ثط٘بٔٝ تٛؾؼٝ تفطیحبت ثطای ٌطٜٚ .23

 ٞبی زیٍط  فطًٞٙ

 ٞبی ٔزبظی تسٚیٗ ؾٙس تٛؾؼٝ ٚ ٘مكٝ ضاٜ ضؾب٘ٝ .24

 پصیط ٔٛؾیمی ؾٙتی ایطاٖ، تٛؾؼٝ ٌطزقٍطی ٚ تفطیحبت ربٔؼٝ ثٝ ٚیػٜ ثطای الكبض آؾیتتٛؾؼٝ  .25

 افعایف تؼبٔالت ثیٗ ثركی زض ضاؾتبی تؿٟیُ چبح وتت ٔطتجٍ ثب ؾالٔت قٟطٚ٘ساٖ .26

ضٚاثٍ )ثٝ ٚظاضت ثٟساقت، زضٔبٖ ٚ آٔٛظـ پعقىی « ذجطٌعاضی ؾالٔت»ا٘ساظی  زازٖ ٔزٛظ ایزبز ٚ ضاٜ .27

 (ػٕٛٔی

 ٛؾؼٝ تٛضیؿٓ )ٌطزقٍطی( ؾالٔتتمٛیت ٚ ت .28

 ٞبی ػّْٛ پعقىی  ٞبی ٌطزقٍطی زا٘كزٛیی زض زا٘كٍبٜ تكٛیك ٚ حٕبیت اظ تكىیُ وبٖ٘ٛ .29

 ٞبی ٔبِی زض چبح وتت ػّٕی ٔطتجٍ ثب حٛظٜ ؾالٔت تؿطیغ زض نسٚض ٔزٛظ ٚ حٕبیت .30

 ٘یبظ.  ٞبی زا٘كزٛیی ٚ تأٔیٗ وتت ٔٛضز ٞبی ذٛاثٍبٜ ٔكبضوت زض ضاٜ ا٘ساظی ٚ تٛؾؼٝ وتبثرب٘ٝ .31

حٕبیت وبُٔ ٚ رسی اظ وتت ٚ ٘كطیبت ٚ تِٛیسات ٞٙطی ٔطتجٍ ثٝ اضتمبی ؾالٔت ضٚاٖ ٚ تكٛیك  .32

 ٔحهٛالت ٕٔتبظ زض ایٗ ظٔیٙٝ 

 پصیط تٛؾؼٝ ٌطزقٍطی ٚ تفطیحبت ربٔؼٝ ثٝ ٚیػٜ ثطای الكبض آؾیت .33

 َّجی ثطای ؾالٔت ضٚاٖ ٞب زض حٕبیت ٞبی ذجطٌعاضی اؾتمطاض ؾیبؾت .34
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 ٍ فٌاٍري اطالعات ٍسارت ارتباطات

 تكىیُ ؾتبز ٔكتطن ؾالٔت ٚ ضؾب٘ٝ زض شیُ وبضٌطٜٚ ؾالٔت ٚ أٙیت غصایی اؾتبٖ .1

 ٕٞىبضی ثب ؾتبز پعقه ذب٘ٛازٜ زض رٟت ضفغ ٔٛا٘غ ٚ ٔكىالت قجىٝ اضایٝ ذسٔبت ؾالٔت .2

زض  ٞبی ٘ٛقتبضی، زیساضی ٚ ٌفتبضی ٞبی اضتمبی ؾالٔت زض ضؾب٘ٝ ثب٘ی قبذم اؾتمطاض ٘ظبْ پبیف ٚ زیسٜ .3

 ٞب  اؾتبٖ

 اذتهبل أىب٘بت اضتجبَبت ٚ فٙبٚضی اَالػبت ثطای تطٚیذ ؾٛاز ؾالٔت ضٚاٖ اظ رّٕٝ پیبٔه .4

 ثطضؾی ٚ تحسیس احطات ًٔط أٛاد ثط ؾالٔت رؿٓ ٚ ضٚاٖ  .5

 ارطایی، تطٚیزی اظ تٟیٝ ٔحهٛالت زیزیتبِی ؾالٔت ٔحٛض  حٕبیت ػّٕی، .6

 ترفیف زض ظٔیٙٝ ٔطؾٛالت پؿتی ٔطتجٍ ثٝ ؾالٔت  .7

 ٞبی ٔٛرٛز ثطای تٛؾؼٝ ضفتبضٞبی ارتٕبػی ٚ ٔؼٙٛی ٔطزْ  ؾتفبزٜ اظ ؾطٚیؽا .8

 ٞبی ؾالٔتی ٚ ایٕٙی ٞبی تّفٗ ثطای چبح ٚ ا٘تمبَ پیبْ اؾتفبزٜ اظ لجى .9

تحطوی، اػتیبز، پیكٍیطی  اؾتفبزٜ اظ ؾطٚیؽ پیبٔه وٛتبٜ زض ظٔیٙٝ ػٛأُ ذُط ؾیٍبض، تغصیٝ ٘بؾبِٓ، وٓ .10

 ِیٝٞبی اٚ اظ حٛازث ٚ آٔٛظـ وٕه

 ٞبی ٔطثٌٛ ثٝ ؾالٔت ضٚاٖ اظ َطیك تّفٗ ٚ پیبٔه  ا٘تمبَ ٔٙظٓ پیبْ .11

 ٞبی تّفٙی یب اظ َطیك ٚة وٓ ثطای ثیٕبضاٖ اِٛنَٛ ثطای زضیبفت ٔكبٚضٜ ایزبز أىب٘بت ؾُٟ .12

ای ؾالٔت ٔحٛض ٚ  ٞبی فطٍٞٙی، ٞٙطی، ضؾب٘ٝ ٞب ٚ تكىُ ا٘ساظی ٔؤؾؿبت، ٞیأت وٕه ثٝ تٛؾؼٝ ٚ ضاٜ .13

 لطآ٘ی

 ؾبظی ٞب ٚ ُٔبِؼبت ثٙیبزی ٚ وبضثطزی زض ػطنٝ فطًٞٙ ٚ ٔؼٙٛی اظ ا٘زبْ پػٚٞف حٕبیت ٔبِی .14

ایطا٘ی ٚ تأویس ثط تؿٟیُ اظزٚاد  -اؾالٔی ؾبٔب٘سٞی ٚ اػتجبضثركی ٔطاوع ٔكبٚضٜ ٔتٙبؾت ثب فطًٞٙ  .15

 رٛا٘بٖ ٚ تحىیٓ ثٙیبٖ ذب٘ٛازٜ 

 ٞبی ٔربثطاتی ضػبیت زلیك زؾتٛضاِؼُٕ ارطایی زض ذهٛل يٛاثٍ ثٟساقتی زض ٘هت زوُ .16

 اذتهبل پٟٙبی ثب٘س ایٙتط٘تی ُّٔٛة رٟت اضتجبَبت اظ ضاٜ زٚض .17

 ؾبظی پٛقف قجىٝ اضتجبَبت ضازیٛیی اٚضغا٘ؽ وكٛض تأٔیٗ ضایٍبٖ، زض اِٚٛیت لطاض زازٖ، ٌؿتطـ ٚ ثٟیٙٝ .18

 ٞبی ٕٞطاٜ رٟت ٞكساض ؾطیغ حٛازث زٜ اظ قجىٝ تّفٗاؾتفب .19
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 ٞبی ٔؿؤَٚ ثٟساقت ٚ زضٔبٖ زؾتٍبٜ( ثطای VIPتأٔیٗ ذٌُٛ ٚیػٜ ثحطاٖ ) .20

ٞبی حبثت ٚ ٕٞطاٜ ثٝ ٘مبٌ ٔٛضز ٘ظط  اظ َطیك تّفٗ 115ٞبی ٔسزرٛیبٖ ثب تّفٗ  تؿطیغ تطٔیٙٝ ٕ٘ٛزٖ تٕبؼ .21

 ٞبی وكٛض اٚضغا٘ؽ وكٛض ثٝ رٟت ٔسیطیت حٛازث ٚ فٛضیت

 اٖٞبی اِٚیٝ ٚ ٔمبثّٝ ثب ثحط ا٘ساظی تّفٗ ٌٛیب رٟت آٔٛظـ پیكٍیطی اظ حٛازث، وٕه ضاٜ .22

 ا٘ساظی ؾبٔب٘ٝ ربٔغ ٔسیطیت زا٘ف ٚ اَالػبت زض ٘ظبْ ؾالٔت ٕٞىبضی ثب ٚظاضت ثٟساقت زض ضاٜ .23

 ٞب ثركی ثطای ػٛأُ ارتٕبػی ٔؤحط ثط ؾالٔت زض ؾُٛح ّٔی ٚ تٕبٔی اؾتبٖ ا٘ساظی ؾبٔب٘ٝ ٕٞىبضی ثیٗ ضاٜ .24

 تمٛیت ٚ تىٕیُ ثؿتط قجىٝ زاذّی وكٛض .25

تطٚیذ ؾٛاز ؾالٔت ضٚاٖ اظ رّٕٝ پیبٔه وٛتبٜ، ثطضؾی ٚ  اذتهبل أىب٘بت اضتجبَبت ٚ فٙبٚضی ثطای .26

 تحسیس احطات ًٔط أٛاد ثط ؾالٔت ضٚاٖ
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 ٍسارت صٌعت ٍ هعذى ٍ تجارت

 ثط اؾتب٘ساضزٞبی ؾالٔت وبالی تِٛیسی ٚ ٚاضزاتی زلیك٘ظبضت  .1

 افعایف  ٘ظبضت ثط اؾتب٘ساضزٞبی ایٕٙی ٚؾبیُ ٘مّیٝ )تِٛیسی  ٚ ٚاضزاتی(. .2

 وٙٙسٌبٖ زض ضاؾتبی حٕبیت اظ ٔهطف وٙٙسٜ  ثٟجٛز ػّٕىطز ؾبظٔبٖ حٕبیت اظ ٔهطف .3

 آِٛزٜ وطزٖ ٔحیٍ ظیؿتثٝ ٔٙظٛض رٌّٛیطی اظ اؾتب٘ساضزٞبی تزٟیعات ٔكبغُ  زلیك ثط ضػبیت ٘ظبضت  .4

 ٞبی ثبال تِٛیس ذٛزضٚٞبی ثب اؾتب٘ساضز٘ظبضت ثط  .5

وٙٙسٌبٖ اظ  ثطای حفظ ٚ اضتمبی ؾالٔت ضٚاٖ ٔهطفایزبز تؼٟس زض وبضفطٔبیبٖ ٚ ؾٙسیىبٞب ٚ ثبظضٌب٘بٖ  .6

 َطیك اضایٝ ٔحهَٛ ٚ ذسٔت ٔٙبؾت

 إِّّی ٔحهٛالت ٔفیس زض ػطنٝ ؾالٔت ٞبی زاذّی ٚ ثیٗ ثبظاضیبثی ٚ تكىُ ٕ٘بیكٍبٜ .7

ٞبی ؾالٔت ٔحٛض زض ٔطحّٝ ٔزٛظ ٚ ثبظٍ٘طی ثٝ ٔٙظٛض اضایٝ ٔسَ نسٚض ٔزٛظ  یىپبضچٝ  اػٕبَ پطٚتىُ .8

 نبزضات  تِٛیس، ٚاضزات ٚ

ٌصاضی اتبق  ٘ظبضت ثٝ ٔٙظٛض رطیٕٝ ٚ تكٛیك تِٛیسوٙٙسٜ، ٚاضزوٙٙسٜ ٚ نبزضوٙٙسٜ اظ َطیك ؾیبؾت .9

 ثبظضٌب٘ی 

ٞبی  اِعاْ ذٛزضٚؾبظاٖ ثٝ تزٟیع ذٛزضٚٞب ثٝ ٚیػٜ ذٛزضٚٞبی حُٕ ٚ ٘مُ ؾٍٙیٗ ٚ ػٕٛٔی ثٝ رؼجٝ وٕه .10

 ٘كب٘ی ٞبی آتف اِٚیٝ ٚ وپؿَٛ

وبضفطٔبیبٖ ٚ ؾٙسیىبٞب ٚ ثبظضٌب٘بٖ ثطای حفظ ٚ اضتمبی ؾالٔت ضٚاٖ  تأٔیٗ ؾالٔت ضٚاٖ وبضٌطاٖ، تؼٟس .11

 وٙٙسٌبٖ اظ َطیك اضایٝ ٔحهَٛ ٚ ذسٔت ٔٙبؾت ٔهطف

 :ِحيطِ تغذي 

 تمٛیت حٕبیت اظ تِٛیسوٙٙسٌبٖ ٔحهٛالت وكبٚضظی ٚ غصایی .1

قیط رٟت تٛظیغ ٞب زض ٔحهٛالت غصایی ٔب٘ٙس افعٚزٖ ٚیتبٔیٗ ز زض  ؾبظی ثب ضیعٔغصی تٛؾؼٝ ثط٘بٔٝ غٙی .2

 زض ٔساضؼ

 ٞب  تأٔیٗ غصای  ٔهطفی ربٔؼٝ  ثب تٛرٝ ٚیػٜ ثٝ ضیعٔغصی .3

ٌصاضی ٔٛاز غصایی اظ َطیك اتحبزیٝ ٚ انٙبف، ایزبز ؾیؿتٓ پبیف ٚ ٘ظبضت ٚ  وٙتطَ لیٕت ٚ لیٕت .4

ٌصاضی ٔٙبؾت اظ ٔٛاز غصایی ثٝ ٔٙظٛض تأٔیٗ  تخجیت لیٕت ٔٛاز غصایی اؾبؾی، حٕبیت اظ لیٕت

 بٞ ضیعٔغصی
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 تؿٟیُ نسٚض ٔزٛظ ثطای نٙبیغ غصایی ٔفیس زض أط ؾالٔت .5

ٚ تكٛیك ٚ حٕبیت اظ 5حٕبیت اظ نٙبیغ غصایی زٚؾتساض  ؾالٔت، تِٛیسوٙٙسٌبٖ غصاٞبی فطا ؾٛزٔٙس .6

 تط نٙبیغ ثطای تجسیُ ٔحهَٛ فؼّی ثٝ ٔحهٛالت ؾبِٓ

 ٞبی ٔهٙٛػی زض ٔحهٛالت غصایی ٞبی ذٛضاوی َجیؼی ثٝ ربی ضً٘ ربیٍعیٙی ضً٘ .7

 ثب ضٚیىطز ؾالٔت ٔحٛض 2ٚ  1ٞبی  تؼطیف یبضا٘ٝ ٔٛاز غصایی ثطای زٞه .8

 ٞبی أٙیت غصا ٚ تغصیٝ   ٞب ٚ فطایٙسٞبی تٙظیٓ ثبظاض زض رٟت ٕٞبٍٞٙی ثب ؾیبؾت ثبظٍ٘طی ؾیبؾت .9

ٞبی غصا  ٞبی تِٛیس ٚ ػطيٝ ثب تٛرٝ ثٝ ؾیبؾت تٛؾؼٝ ٚ تزٟیع أىب٘بت تِٛیس ٔحهٛالت غصایی زض لُت .10

 كٛضای و ٚ تغصیٝ

 إِّّی ٘ظیط وسوؽ ٚ ایعٚ اؾتب٘ساضزٞبی ّٔی ٔٛاز غصایی ثط ٔجٙبی اؾتب٘ساضزٞبی ثیٗ ٕٞىبضی زض تسٚیٗ .11

 ٚ ٘ظبضت ثط آٖ 

حٕبیت اظ تٛؾؼٝ ثرف ذهٛنی ثطای تؿٟیُ زؾتطؾی فیعیىی ثٝ الالْ ذٛضاوی ؾجس غصایی زض ٔٙبَك  .12

 قٟطی ٚ ضٚؾتبیی

زاض  اذص فٟطؾت نٙبیغ اِٚٛیتضٚیٝ ٔزٛظ تِٛیس ٔحهٛالت غصایی وٓ اضظـ اظ َطیك  وٙتطَ نسٚض ثی .13

به طور مثال ثطای حٕبیت  ٚظاضت نٙؼت ٔؼسٖ ٚ تزبضت اظ ٔطارغ ٔطثَٛٝ اظ رّٕٝ ٚظاضت ثٟساقت )

 ( دهند لیست منفی ارایه

 ٞبی ٔطظی  ثط٘بٔٝ ٘ظبضت ثط ػطيٝ ٔٛاز غصایی زض ثبظاضچٝ .14

قٛ٘س ٔٛاز غصایی ٞؿتٙس ٘مف ؾتبز ٔجبضظٜ  % ٔحهٛالت ذبضری وٝ لبچبق ٔی50ثٝ ایٙىٝ حسٚز  ثب تٛرٝ .15

 لبثُ وٙتطَ اؾت. PMSٞبی وس قجٙٓ ٚ  ثب لبچبق وبال ٚ اضظ ٔحطظ ثٛزٜ ٚ اظ َطیك ؾیؿتٓ

 ؾبظی ٔٛازغصایی وكٛض ثب لیٕت ٚ ویفیت ٔٙبؾت  تساضن ٚ تِٛیس پطٔیىؽ ٔٛضز ٘یبظ ثطای غٙی .16

ٚ اضتمبی ؾیؿتٓ ٚ تمٛیت ٘ظبضت ٚ وٙتطَ ٚاضزات ٔٛاز غصایی ٚ ٔٛاز اِٚیٝ ٔٛضز اؾتفبزٜ زض  ا٘ساظی ضاٜ .17

 نٙبیغ غصایی )ؾیؿتٓ ثبضوس(

 ای ٔحهٛالت غصایی  ٌصاضی تغصیٝ اضتمبی ثطچؿت .18

                                                           
5
 Functional Food 
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 ایزبز تؿٟیالت الظْ زض رٟت ایزبز نٙبیغ تهفیٝ ٕ٘ه  ذٛضاوی .19

ٞبی ٚاضزات ضٚغٗ ذبْ ٚ افعایف ؾٟٓ ٚاضزات ضٚغٗ  تسٚیٗ ؾیبؾتایزبز تؼبُٔ ثب ٚظضات ثٟساقت زض  .20

ٞبی ٘ٛیٗ زض  اؾتفبزٜ اظ  تىِٙٛٛغیذبْ آفتبثٍطزاٖ، پٙجٝ زا٘ٝ، شضت ٚ وّعا ٘ؿجت ثٝ ضٚغٗ ذبْ ؾٛیب، 

رٟت ارطایی قسٖ اؾتب٘ساضزٞبی تٟیٝ ٚ تِٛیس ٘بٖ زض وكٛض)حصف رٛـ قیطیٗ ٚ نٙبیغ غصایی، 

ٞب( ٚ زض وٙتطَ ویفیت ٔحهٛالت غصایی غٙی قسٜ زض  رصة ضیعٔغصیربٌعیٙی ٔرٕط رٟت ثٟجٛز 

 ٞبی ٔزطی وبضذب٘ٝ

 ٞبی ذٛضاوی ٚاضزاتی اظ ٔجبزی ٚضٚزی وكٛض حُٕ ٚ ٘مُ ثٟساقتی ضٚغٗاضتمب وٕی ٚ ویفی ٘ظبضت ثط  .21

ثٙسی ٔٛاز غصایی ٚ ظطٚف یىجبض  ثبظٍ٘طی  ٚ تمٛیت لٛا٘یٗ ٚ اؾتب٘ساضزٞبی ّٔی ٔٛاز غصایی ٚ ثؿتٝ .22

 فٔهط

ای زض  حٕبیت اظ ثط٘بٔٝ وبٞف تسضیزی ٔیعاٖ لٙسٞبی ؾبزٜ، ٕ٘ه، ضٚغٗ ٚ ؾبیط ػٛأُ ذُطظای تغصیٝ .23

 ٔحهٛالت غصایی

ٞبی تغصیٝ حٕبیتی ٔٛضز اؾتفبزٜ زض تغصیٝ ثیٕبضاٖ  وٕه ثٝ تسٚیٗ اؾتب٘ساضزٞبی ٔطثٌٛ ثٝ ٚاضزات ٔحَّٛ .24

 ٞب  ثؿتطی زض ثیٕبضؾتبٖ

ای ٔٛضز اؾتفبزٜ زض تغصیٝ ثیٕبضاٖ اظ َطیك  ٞبی تغصیٝ تكٛیك ٚ حٕبیت اظ تِٛیسوٙٙسٌبٖ زاذّی ٔىُٕ .25

 ٞبی ٔبِیبتی ٚ...  فطاٞٓ ٕ٘ٛزٖ تؿٟیالت ثب٘ىی وٓ ثٟطٜ، ٔؼبفیت

 پصیط تط ٚ ثب لبثّیت پصیطـ ثٟتط  رٟت الكبض آؾیت ٞبی وٓ ٞعیٙٝ تِٛیس ٔىُٕ .26

 ٍٟساضی غصای زاْحٕبیت اظ تٛؾؼٝ ٚ ثٟجٛز  ؾیّٛٞبی ٘ .27

 ضؾب٘ی ا٘ٛاع ؾٓ ٚ ٔٛاز قیٕیبیی ٚ ٔٛاز غصایی ؾیؿتٓ حجت ٚ اَالع .28

 اػٕبَ يٛاثٍ ثٟساقتی زض ٔٙبَك آظاز تزبضی )زثیطذب٘ٝ  قٛضای ػبِی ٔٙبَك آظاز تزبضی( .29

ٞب( ٚ  ٕٞبٍٞٙی ارطایی ٘ظبضت ثط ٘مبٌ ٔزبظ ػطيٝ ٔىُٕ ٞب ٚ الالْ آضایكی ثٟساقتی )زاضٚذب٘ٝ .30

 يٝ زاضٚ ٚ ٔىُٕ زض ؾبیط ٔطاوع ػطيٝرٌّٛیطی اظ ػط

فطاٞٓ آٔسٖ تؿٟیالت الظْ ثطای نسٚض ٔزٛظٞبی زاضٚ ٔٛاز اِٚیٝ زاضٚیی ثط اؾبؼ اذص ٔزٛظٞبی ٚظاضت  .31

 ٔتجٛع ٚ حصف وٕجٛزٞبی وبشة زاضٚ زض ثبظاض وكٛض ٚ رٌّٛیطی اظ لبچبق
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 ٍسارت اقتصاد ٍ دارايي

 ٘بذبِم ّٔیافعایف ؾٟٓ ؾطا٘ٝ آٔٛظـ ٚ ثٟساقت اظ تِٛیس  .1

 ٘ظبضت ثط زضیبفت ٚ تٛظیغ ػبزال٘ٝ ٔبِیبت  .2

 ٞبی ؾالٔت ارتٕبػی  ای ٚ پطزاذت ٔبِیبت ثٝ ػٙٛاٖ یىی اظ قبذم تٛؾؼٝ فطًٞٙ ثیٕٝ .3

 انالح لٛا٘یٗ ٔبِیبتی فؼّی زض ضاؾتبی افعایف ػساِت ٚ وبٞف يطیت ریٙی .4

 ٞبی ٔكتطن ثب وكٛضٞبی ذبضری زض حیُٝ ؾالٔت، ٌصاضی ٕٞىبضی ٚ ؾطٔبیٝ .5

 ٞبی تزبضی زض ضاؾتبی حٕبیت ثیكتط اظ ثرف ؾالٔت ٞبی ثیٕٝ انالح ؾیبؾت .6

 تٛؾؼٝ ٚ انالح حك ثیٕٝ ذٛزضٚ .7

 ای، ثیٕٝ آتف ؾٛظی ٚ تهبزفبت  ٞبی ٔؿؤِٚیت حطفٝ تٛؾؼٝ ثیٕٝ .8

 ضؾبٖ ثٝ ؾالٔت ٚ اذتهبل زضآٔس ٘بقی اظ آٖ ثٝ اضتمبی ؾالٔت آؾیتی ٞب ثط وبالٔبِیبت  ٚيغ .9

 ٔٙبؾت ثٝ ثرف ؾالٔتاػُبی تؿٟیالت ثب٘ىی  .10

 ٚ ٞچٙیٗ ٌصاضی ذبضری زضتِٛیس وبالٞبی ٔفیس ثٝ ؾالٔت ٚ ذسٔبت ؾالٔت ٔحٛض  رصة ؾطٔبیٝوٕه ثٝ  .11

 ٔطاوع تفطیحی 

 تؿٟیُ لٛا٘یٗ ٌٕطوی ٚ ٘ظبضت زلیك ثط آٖ ثطای ٚضٚز زاضٚ ٚ تزٟیعات پعقىی .12

 ٞبی ثرف ؾالٔت ترهیم وبُٔ ثٛزرٝ .13

 ٞب بضا٘ٝ٘ظبضت ثط ارطای زلیك لبٖ٘ٛ ٞسفٕٙسی ی .14

 ( لبٖ٘ٛ اؾبؾی44ٞبی وّی انُ چُٟ ٚ چٟبضْ ) ؾیبؾت یارطا٘ظبضت ثط ارطای زلیك لبٖ٘ٛ   .15

زض ثرف ؾالٔت ٚ آٔٛظـ  ( لبٖ٘ٛ اؾبؾی44ٞبی وّی انُ چُٟ ٚ چٟبضْ ) ؾیبؾت یارطاتسٚیٗ الیحٝ  .16

 ثب ٍ٘بٜ ػساِت ٔحٛض

ٞبی  آٔٛظقی زض حٛظٜ حٛازث ٚ فٛضیتزٞٙسٌبٖ ذسٔبت ثٟساقتی، زضٔب٘ی ٚ  ٔؼبفیت ٔبِیبتی ثطای اضایٝ .17

 پعقىی

تؿٟیُ زض ثطٌكت ؾطیغ زضآٔسٞب ٚ ٔٙبثغ ٚ حصف یب تغییط ثطذی اظ لٛا٘یٗ یب ٔمطضات حبوٓ ثط٘حٜٛ وبض  .18

 ٚظاضت أٛض التهبزی ٚ زاضایی



 

 

 

گاه مجموهع ااظتنرات نيب     اهی اجرایي ربای ارتقای  سالمت رد نظام جمهوری اسالمي اريانبخشي  از دست

 

 

ٞبی غیطٔزبظ( ٚ انالح لٛا٘یٗ  ضؾبٖ ثٝ ؾالٔت  )٘ظیط زاضٚ ٚ ٔىُٕ ٚيغ ٔبِیبت ثط وبالٞبی آؾیت .19

 ٞب( ؼّی زض ضاؾتبی افعایف ػساِت )٘ظیط انالح لٛا٘یٗ ٔبِیبتی زاضٚذب٘ٝٔبِیبتی ف

ٞبی ػّْٛ پعقىی: ٚيغ لٛا٘یٗ ٔبِیبتی ثب  ٞبی ٔكبضوتی زا٘كزٛیی زا٘كٍبٜ ثب تٛرٝ ثٝ تٛؾؼٝ ذٛاثٍبٜ .20

ٞبی ذٛزٌطاٖ  ضٚیىط ثركف یب ترفیف ٔبِیبتی ثطای ثرف ذهٛنی زض ضاؾتبی حٕبیت اظ تٛؾؼٝ ذٛاثٍبٜ

  ٚ ٔكبضوتی

 اػُبی تؿٟیالت ٔٙبؾت رٟت تٛؾؼٝ فًبٞبی ضفبٞی ٚ ذٛاثٍبٞی .21

  .زٞٙس ٞبیی زض ٔٛضز انالحبت التهبزی وٝ فمط ٘ؿجی ٚ ٘یع فمط ُّٔك وبٞف ٔی پصیطـ ؾیبؾت .22

 تهحیح ٞطٌٛ٘ٝ احط ثبِمٜٛ ٔٙفی انالحبت التهبزی ثط ثیىبضی .23
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 ٍسارت دادگستزي

 ٞبی حیُٝ ؾالٔت ػٕٛٔی زازضؾی پطٚ٘سٜوبٞف فطایٙس ظٔب٘ی ضؾیسٌی  ٚ  .1

 وٙٙسٌبٖ ٔحیٍ ظیؿت وكٛض ٚيغ لٛا٘یٗ ٚیػٜ ثطای ٔمبثّٝ ثب آِٛزٜ .2

 ٚيغ لٛا٘یٗ ٚیػٜ ثطای ٔمبثّٝ ثب تجّیغبت غیطٚالؼی زض ػطنٝ ؾالٔت .3

 لبٖ٘ٛ ضؾٕیت ٔساضن پعقىی اِىتطٚ٘یىی زض ٔطارغ لًبیی .4

  لبٖ٘ٛ حٕبیت اظ أٙیت ٚ حمٛق ثیٕبضاٖ زض فًبی ٔزبظی .5

 ٞبی پیكٍیطی ٚ وبٞف ذكٛ٘ت  ٔكبضوت فؼبَ زض ثط٘بٔٝ .6

 ٞب وبٞف ََٛ زازضؾی .7

 ظ٘ٙسٌبٖ ثٝ ؾالٔت ٔطزْ ٞبی ترههی ثٝ ٔٙظٛض ثطذٛضز ٔؤحط ٚ ترههی ثب ٔترّفبٖ ٚ آؾیت ایزبز زازٌبٜ .8

 ٞبی ٔطثٌٛ ثٝ لبچبق ٚ تٛظیغ ٔٛاز ٔرسض ثب تٛرٝ ثٝ قطایٍ ضٚظ انالح ٔزبظات .9

 زٞٙسٌبٖ  ذسٔبت  طاز ٚ  حفظ  حمٛق ثیٕبض  ٚ اضایٝحٕبیت اظ حمٛق قٟطٚ٘سی اف .10

 لٛا٘یٗ حٕبیت اظ  ظ٘بٖ  ٚ ذب٘ٛازٜ  زض ٔطارغ  لب٘ٛ٘ی   .11

 ٞبی پیكٍیطا٘ٝ  ٔمبثّٝ ثب فؿبز ازاضی ٚ ضقٜٛ ذٛاضی ٚ تسٚیٗ ثط٘بٔٝ .12

 ثبال ثطزٖ ؾُح ؾٛاز ربٔؼٝ زض ذهٛل ٔؿبیُ لب٘ٛ٘ی ٚ حمٛلی .13

جتال ثٝ اذتالالت ضٚا٘ی، زضٔبٖ اذتالالت ضٚا٘ی ٚ ضفتبضی زض پیكٍیطی اظ ظ٘سا٘ی وطزٖ ٘بثزبی افطاز ٔ .14

 ٞب ظ٘ساٖ

آٔٛظـ وبضوٙبٖ ٚ لًبت زؾتٍبٜ لًبیی ثب ٍ٘بٜ ؾالٔت ٔحٛضی ٚ اضتمبی ؾالٔت ضٚاٖ وبضوٙبٖ   .15

 ٞب  ظ٘ساٖ

اؾتفبزٜ اظ فطنت آٔٛظـ ٔطزْ ٚ ٔطارؼیٗ ثٝ نٛضت زاَّٚجب٘ٝ ٚ ارجبضی )ٔب٘ٙس زضیبفت ذسٔبت ٔكبٚضٜ  .16

 ٞبی ارتٕبػی یب...( زچبض آؾیت افطازثطای 

 حٕبیت ضٚا٘ی اظ ذب٘ٛازٜ ظ٘سا٘یبٖ   .17

 ٞبی ذبٍ٘ی آظاضی، ؾبِٕٙس آظاضی ٚ ذكٛ٘ت تسٚیٗ لٛا٘یٗ ٔمبثّٝ ثب وٛزن .18

وبٞف ظٔبٖ ضؾیسٌی ثٝ ترّفبت ٚ رطائٓ زاضٚیی ٕٞچٙیٗ ٚيغ لٛا٘یٗ ٔؤحط ٔمبثّٝ ثب ترّفبت زاضٚیی ٚ  .19

 ت ثركیسٖ ثٝ ٌعاضـ اِىتطٚ٘یىی ثبظضؾی زض ٔطارغ لًبییانالح ٔزبظات آٟ٘ب ٚ لبٖ٘ٛ ضؾٕی
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 ای ٚ ٔطثٌٛ ثٝ فًبی ایٙتط٘ت  ضؾیسٌی ؾطیغ ٚ ػبزال٘ٝ ثٝ ترّفبت ضایب٘ٝ .20

 زٞٙس. ٞبی پیكٍیطا٘ٝ اظ ترّفبتی وٝ زض فًبی ایٙتط٘ت ضخ ٔی ٔكبضوت فؼبَ زض ظٔیٙٝ ثط٘بٔٝ .21

ٚ ارتٕبػی اظ رّٕٝ لبٖ٘ٛ ؾالٔت ضٚاٖ، لبٖ٘ٛ وٙٙسٜ لٛا٘یٗ ٔهٛة ٔطثٌٛ ثٝ ؾالٔت ضٚاٖ  ایزبز ٘ظبْ پبیف .22

 ٞبی ذبٍ٘ی آظاضی ٚ ذكٛ٘ت وٛزن
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 ٍسارت جْاد كطاٍرسي

 :تَسعِ رٍستايي 

 ؾبظی ضٚؾتبٞب  ٚ تٛإ٘ٙسؾبظی رٛأغ ٔحّی وٕه ثٝ ؾبِٓ .1

ٔسَ رسیس ٞب ٚ اٍِٛؾبظی  ای ثٝ ٔٙظٛض قىٛفبیی لبثّیت ٞبی تٛإ٘ٙسؾبظی ٔحّی ُٚٔٙمٝ ارطای پطٚغٜ .2

 تٛؾؼٝ ٚ أٙیت غصایی

 ٞبی تٛؾؼٝ پبیساض ٞبی تٛؾؼٝ وكبٚضظی زضچبضچٛة ؾیبؾت تٙظیٓ ٚ ارطای ثط٘بٔٝ .3

 زاض ٕ٘ٛزٖ ٔعاضع قٙبؾٙبٔٝ .4

 آٔٛظـ ٔٛاظیٗ ثٟساقتی زض وكبٚضظی .5

 :ِحيطِ اهٌيت غذا ٍ تغذي 

یی ٚ ػطيٝ غصای ٞبی تغصیٝ، ثٟساقت ٔٛاز غصا ٞبی ضٚؾتبیی وكٛض زض آٔٛظـ حٕبیت اظ قجىٝ تؼبٚ٘ی .1

 ؾبِٓ

 ٞب ٞبی ثبظاضیبثی ٚ فطٚـ ٔحهٛالت وكبٚضظی ثٝ ٔٙظٛض حصف ٚاؾُٝ حٕبیت اظ ایزبز تؼبٚ٘ی .2

 حٕبیت اظ  تٛؾؼٝ وكبٚضظی نٙؼتی .3

 تٛؾؼٝ زأپطٚضی ٚ قیالت ثٝ ٔٙظٛض افعایف ٔهطف ؾطا٘ٝ پطٚتئیٗ حیٛا٘ی .4

% يبیؼبت اؾت وٝ ثٝ 30ثط٘بٔٝ افعایف اضظـ افعٚزٜ يبیؼبت ٔحهٛالت وكبٚضظی )زض حبَ حبيط  .5

 زض ٞیأت زِٚت ثطای تِٛیس ٔحهَٛ ٌٛاٞی قسٜ(  29ٔبزٜ  -قٛز ػٙٛاٖ ذٛضان زاْ اؾتفبزٜ ٔی

 ٞب حٕبیت اظ تٛؾؼٝ ٔطاوع ذسٔبت زض ثرف وكبٚضظی ٚ نٙبیغ غصایی زض زٞؿتبٖ .6

 ٞبی وكبٚضظی ٚ ثٝ ٔٛلغ ٟ٘بزٜ پكتیجب٘ی اظ تأٔیٗ وبفی .7

 ٌیطی   ٞب  ٚ تمٛیت  غالت زض ٔطحّٝ ؾجٛؼ ؾبظی ذبن وكبٚضظی ثب ضیعٔغصی غٙی .8

 ٞب ٔهطف وٛزٞبی ٔیىطٚ ثطای تمٛیت ضیعٔغصی .9

ٞبی زأی: آثعیبٖ ٚ  ٞب ٚ ٔٛاز ثیِٛٛغیه الظْ ثطای پیكٍیطی ٚ ٔجبضظٜ ثب ثیٕبضی ٞب، ؾطْ تٟیٝ ٚ تِٛیس ٔبیٝ .10

 أْكتطن ا٘ؿبٖ ٚ ز

 

 



 

 

 

گاه مجموهع ااظتنرات نيب     اهی اجرایي ربای ارتقای  سالمت رد نظام جمهوری اسالمي اريانبخشي  از دست

 

 

 :ايوٌي غذايي 

ؾبٔب٘سٞی حُٕ ٚ ٘مُ ثٟساقتی ٔحهٛالت وكبٚضظی ذبْ )حُٕ ٚ٘مُ ثط ػٟسٜ ثرف ذهٛنی اؾت وٝ  .1

زاضاٖ زض ایٗ ٔٛضز  نٙف ا٘جبضزاضاٖ ٚ یرچبَ -زض زاْ ٚ قیالت اتفبق افتبزٜ ٚ زض ٌیبٞی ٞٓ اثالؽ زاض٘س

 زذیُ ٞؿتٙس ٚظاضت ضاٜ ٞٓ ٕٞیٗ َٛض(

ٞبی پطٚضـ ٔبٞی )ٔحهٛالت  ٞب ٚ زضیبچٝ ٞب ٚ زأپطٚضی ٔعاضع ٚ زأساضی زاضوطزٖ ثبغبت ٚ قٙبؾٙبٔٝ .2

 وكبٚضظی (

 تمٛیت  ؾبظٚوبضٞبی ٔٙبؾت تكٛیمی  ٚ حٕبیتی رٟت تِٛیس غصاٞبی اضٌب٘یه   .3

زفغ آفبت ٘جبتی  اؾتفبزٜ اظ ظطفیت ثرف تطٚیذ ٚظاضت رٟبز وكبٚضظی زض تِٛیس ٔٛاز غصایی ؾبِٓ اظ رّٕٝ  .4

 ظؾْٕٛا ربی اؾتفبزٜٝ ث

 ٘ظبضت ثط ارطای لبٖ٘ٛ ػسْ آثیبضی ٔعاضع ثب فبيالة .5

ثط٘بٔٝ تطٚیذ ٚ ٘ظبضت ثط تِٛیس ٔحهَٛ ؾبِٓ زض نٙبیغ تجسیّی ٚ تىٕیّی )ایٗ ٔٛاضز ثب ػٙٛاٖ نٙبیغ  .6

وٙٙس اظ ٔؼبٚ٘ت آة ٚ ذبن ٚ نٙبیغ رٟبز وكبٚضظی ٔزٛظ  ٘فط اقتغبَ ایزبز ٔی 50وٛچه وٝ ظیط 

 ٌیط٘س( ٔی

ٞب )ؾْٕٛ، ٔٛاز قیٕیبیی،  اضتمبی ؾالٔت ٚ ثٟساقت ٔحهٛالت وكبٚضظی ٚ ٔٛاز غصایی: وٙتطَ ثبلیٕب٘سٜ .7

ٞب ٚ زاضٚٞبی زأی( زض ٔحهٛالت ظضاػی، ثبغی، زأی ٚ آثعی تِٛیس زاذُ ٚ ٚاضزات، ارطای  ٞٛضٖٔٛ

عاضع زض ٔ GAPزض ٚاحسٞبی تِٛیس، ػطيٝ ٚ تٛظیغ ٔٛاز غصایی، ارطای ؾیؿتٓ  HACCPؾیؿتٓ 

ٌصاضی ٚ تٛؾؼٝ تِٛیس ٔحهٛالت اضٌب٘یه، ارطای ؾیؿتٓ  وكبٚضظی ٚ زأساضی، افعایف ؾطٔبیٝ

ای ٔٛاز غصایی، وسٌصاضی تِٛیسوٙٙسٌبٖ ٔحهٛالت وكبٚضظی، ٔسیطیت تّفیمی  ٌصاضی تغصیٝ ثطچؿت

ٟساقتی ٞبی ث ٞبی ثیِٛٛغیىی ٚ افعایف ٔطالجت آفبت ٚ افعایف تِٛیس ٚ ٔهطف وٛزٞبی ظیؿتی ٚ آفت وف

 زاْ، َیٛض ٚ آثعیبٖ

 ٞبی رسیس زض تِٛیس، ٍٟ٘ساضی  ٚ تٛظیغ  ٚ ٘ظبضت ثط ٔٛاز غصایی  اؾتفبزٜ اظ فٙبٚضی .8
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 ٍسارت علَم، تحقيقات ٍ فٌاٍري

ٞبی آٔٛظقی ٚ  ٞبی ظ٘سٌی ٚ قیٜٛ ظ٘سٌی ؾبِٓ زض ثیٗ زا٘كزٛیبٖ ثب ثطٌعاضی وبضٌبٜ اضتمبی ٟٔبضت .1

 ٞبی زا٘كزٛیی ٞب ٚ ذٛاثٍبٜ زض زا٘كٍبٜ  ایزبز تؿٟیالت الظْ ٚ ٔحیٍ ٔٙبؾت

 ٞبی  ؾالٔت زض ٟ٘بزٞبی آٔٛظقی ٞب ٚ ؾیبؾت ٕٞؿٛؾبظی وّیٝ ثط٘بٔٝ .2

ٔست ٚ ثّٙسٔست( ثطای زا٘كزٛیبٖ، اػًبی ٞیأت ػّٕی،  ٔست، ٔیبٖ ضیعی آٔٛظقی ٔسٖٚ )وٛتبٜ ثط٘بٔٝ .3

 ٞبی ٔرتّف ٚ ٔطتجٍ زض ظٔیٙٝ ؾالٔت  ٔترههیٗ ٚ وبضقٙبؾبٖ ضقتٝ

 ٘یبظٞبی آٔٛظقی ٔتٙبؾت ثب ثبظاضوبض ٚ انالح اٍِٛٞبی ٘ظبْ آٔٛظقیقٙبؾبیی  .4

 ٞب  ٞبی ظ٘سٌی ٚ قیٜٛ ظ٘سٌی ؾبِٓ ثٝ اػًبی ٞیأت ػّٕی، وبضٔٙساٖ ٚ ؾبیط ٌطٜٚ آٔٛظـ ٟٔبضت .5

 ٞبی ٔؼٙٛی ٚ زیٙی زض ثط٘بٔٝ آٔٛظقی زا٘كزٛیبٖ اضایٝ آٔٛظٜ .6

ٞبی اِٚیٝ ثٝ ػٙٛاٖ ثركی اظ ٔسَٚ آٔٛظقی  ٞب ٚ وٕه آٔٛظـ انَٛ پیكٍیطی اظ حٛازث، ٔمبثّٝ ثب ثحطاٖ .7

 وّیٝ زا٘كزٛیبٖ

 ٞبی ٔزبظی ثب ضٚیىطز ؾالٔت تٛؾؼٝ ٚ اضتمبی آٔٛظـ .8

ٞبی ذٛاثٍبٞی ٚ اػًبی ٞیأت ػّٕی  أىبٖ زؾتطؾی آؾبٖ ثٝ ایٙتط٘ت پطؾطػت ثطای زا٘كزٛیبٖ زض ٔزتٕغ .9

 ٞب ثب حسالُ ٞعیٙٝ  زا٘كٍبٜ

 وبضوٙبٖؾٙزف ٚيؼیت ؾالٔت ضٚاٖ زا٘كزٛیبٖ ٚ  .10

 ٞب تٛؾؼٝ ٔطاوع ٔكبٚضٜ ؾالٔت ضٚا٘ی زض زا٘كٍبٜ .11

آٔٛذتٍبٖ ٚ تأحیط ػّٕىطز ترههی  ٌٙزب٘سٖ ٚاحسٞبی زضؾی ٔطتجٍ ثطای افعایف ؾٛاز ؾالٔت ضٚاٖ زا٘ف .12

 آٟ٘ب ثط ؾالٔت ٔربَجبٖ 

 ٞبی اضتمبی ٘كبٌ زض ربٔؼٝ زا٘كٍبٞی ارطای ثط٘بٔٝ .13

ٞبی  ٚ ٕٞبٍٞٙی ثب ٟ٘بٞبی شیطثٍ زض ذهٛل وتبة ٞبی ضٚا٘كٙبؾی ؾبظی ٔحتٛاٞبی زضؾی ضقتٝ یىؿبٖ .14

 ٞب  آٔٛظقی ٔزبظ زض زا٘كٍبٜ

 تأٔیٗ ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی الظْ ثطای اضتمبی ؾالٔت ضٚاٖ ٔتٙبؾت ثب ؾٙس ثطآٚضز ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی .15

ؾبظی ذسٔبت ٔكبٚضٜ زا٘كزٛیی ٕٞىبضی زض تكىیُ وٕیتٝ وكٛضی ؾالٔت ضٚاٖ  ثٝ ٔٙظٛض یىپبضچٝ .16

 زا٘كزٛیبٖ
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 ٍسارت ًفت

 ٞبی فؿیّی ٞبی ٘بقی اظ ٔهطف ؾٛذت الظْ ثطای وبٞف آالیٙسٜ تربش تساثیطا .1

 ٞبی ػطيٝ ؾٛذت تٛؾؼٝ ویفی ربیٍبٜ .2

 ٞب اػٕبَ يٛاثٍ ٚ ٔمطضات ٔحیٍ ظیؿت زض ٔٙبَك اؾترطاد ٌبظ ٚ ٘فت ٚ پبالیكٍبٜ .3

 ٞبی ػطيٝ ؾٛذت ضػبیت اؾتب٘ساضزٞب ٚ انَٛ ایٕٙی زض ربیٍبٜ .4

 ٘فت )ٔٙزّٕٝ زضیب(أساز ٚیػٜ زض ٔٙبَك اؾترطاد  .5

 تأٔیٗ ٚ اضتمبی ؾالٔت ضٚاٖ وبضٌطاٖ ثرف نٙؼت ٚ ٔٙبَك ٚیػٜ التهبزی  .6
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 ساسهاى صذا ٍ سيوا

َّجی ثب ٘ظبضت  ضؾب٘ی، تغییط ضفتبض ٚ حٕبیت ٞبی اَالع ٞبی تّٛیعیٛ٘ی ٚ ضازیٛیی زض حیُٝ تِٛیس ٚ پرف ثط٘بٔٝ .1

 ٚظاضت ثٟساقت، زضٔبٖ ٚ آٔٛظـ پعقىی ثطای: 

 ٞبی ظ٘سٌی قیٜٛ  ظ٘سٌی ٚ تغصیٝ ؾبِٓ ٚ ٟٔبضت 

 ٞبی قبیغ  ضفتبضٞبی پط ذُط  ٚ ثیٕبضی 

 اضتمبی ؾالٔت ٞبی ػٕٛٔی زض ضاؾتبی  تغییطات ؾیبؾت 

 ضؾب٘ی ثط٘بٔٝ پعقه ذب٘ٛازٜ ٚ ٘ظبْ اضربع  تطٚیذ ٚ اَالع 

 ...ٚ پیكٍیطی اظ حٛازث َجیؼی، ؾبذتٝ زؾت ثكط، ٔحیُی 

 ٞبی اِٚیٝ ٚ پسافٙس غیطػبُٔ وٕه 

 ٞبی وٛزوبٖ تمٛیت ػّٕىطز نسا ٚ ؾیٕب زض ذهٛل ثبظی .2

 ٞبی آٔٛظقی ٔٙبؾت زض ذهٛل ضقس ٚ تىبُٔ وٛزوبٖ اضتمبی ثط٘بٔٝ .3

ٞبی تّٛیعیٛ٘ی اظ ٘ظط ضػبیت انَٛ ثٟساقت ضٚاٖ، ؾالٔت  ٞب ٚ ٔزٕٛػٝ ٞب، فیّٓ ٘ظبضت ثط ؾبذت ثط٘بٔٝ .4

ای ٚ زضیبفت ٔكبٚضٜ اظ وبضقٙبؾبٖ ٚظاضت ثٟساقت  رؿٕی ٚ ارتٕبػی ثب تكىیُ وٕیتٝ ٔكبٚض ثیٗ ضقتٝ

 ٞبی ٔمتًی  ثٝ ضٚـ

ٚ ٞبی تٛؾؼٝ وكٛض  ٔهٛة زض ثط٘بٔٝ ٘ظبضت ثط پرف تجّیغبت نسا ٚ ؾیٕب ثط اؾبؼ ٔمطضات ٚ لٛا٘یٗ .5

 ٞبی ذجطی، تِٛیس ٚ ٕ٘بیف ٚ فیّٓ، ثط٘بٔٝ وٛزوبٖ تجّیغبت ٔٙبؾت زض ظٔیٙٝ تغصیٝ ؾبِٓ ثب تٟیٝ ثرف

 ٞبی ؾالٔت  ٘ظبضت ثط اُ٘جبق تِٛیسات نسا ٚ ؾیٕب ثب ؾیبؾت .6

ای ٔؤحط ثط  والٖ تٛؾؼٝ ٞبی ػٜ تّٛیعیٛ٘ی ٚ ضازیٛیی زض ٔٛضز پبیف اٞساف ٚ ثط٘بٔٝ َطاحی ٚ پرف ثط٘بٔٝ ٚی .7

 ؾالٔت ٚ اضتمبی ػساِت ٚ افعایف اػتٕبزؾبظی ٔطزْ ثٝ ٔطاوع ثٟساقتی ٚ زضٔب٘ی زِٚتی

ٌصاضی ؾالٔت نسا ٚ ؾیٕب زض رّؿبت ضاٞجطزی ٚ ػّٕیبتی ٚظاضت  ٔكبضوت ٚ ٕٞىبضی قٛضای ؾیبؾت .8

 ٞب  ٘بٔٝ ثٟساقت ثٝ ٔٙظٛض ارطای تفبٞٓ

ضٚا٘ی  ارتٕبػی ٚظاضت ثٟساقت ٚ ارطای ثط٘بٔٝ ٔكتطن تسٚیٗ ٔكبضوت ٔؤحط زض وٕیتٝ ضؾب٘ٝ ٚؾالٔت  .9

 قسٜ زض اضتمبی ؾالٔت ضٚاٖ ربٔؼٝ ) ؾُح ّٔی ٚ اؾتب٘ی(
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ٞبی وبض ٚ وبضٌطی ثب ٕٞىبضی ٟ٘بزٞبی ٔتِٛی ثط٘بٔٝ  ٌصاضی ٚ ارطای ٔٙبؾت ثط٘بٔٝ زض ٔحیٍ ؾیبؾت .10

 ثطای افعایف ؾُح ؾٛاز ؾالٔت

 ٞبی ؾالٔت ٔحٛض ضٚظ  َطاحی ٚ پرف ضٚظا٘ٝ ثط٘بٔٝ فكطزٜ تّٛیعیٛ٘ی ٚ ضازیٛیی ثطای ا٘تمبَ ٟٕٔتطیٗ پیبْ .11

ٞب ثطای ثط٘بٔٝ ؾبظی  ٞبی ٕٞىبضی ٔطاوع اؾتب٘ی نسا ٚ ؾیٕب ثب زا٘كٍبٜ ػّْٛ پعقىی اؾتبٖ ٘بٔٝ أًبی تفبٞٓ .12

 ٞبی ؾالٔت  ٚ ا٘تمبَ پیبْ

 ٝٔاظ ٘ظط ضػبیت انَٛ ؾالٔت ٚ پرف تجّیغبت ثط اؾبؼ لٛا٘یٗ ٚ ٞب  ٞب ٚ فیّٓ ٘ظبضت ثط ؾبذت ثط٘ب

 ٞب( ای زاضٚ ٚ ٔىُٕ ٔمطضات ٔهٛة )٘ظیط ٔهطف ُٔٙمی زاضٚ ٚ حصف تجّیغبت ضؾب٘ٝ

 ٝٔؾبظی ربٔؼٝ زض ظٔیٙٝ تٛرٝ ثٝ قطایٍ ٚ ٚيؼیت  ٞبی آٔٛظقی زض رٟت، آٌبٜ ثركی ٚ فطًٞٙ تٟیٝ ثط٘ب

 زا٘كزٛیبٖ زض اثؼبز ٔرتّف

 ٔ ٞبی رصاة تّٛیعیٛ٘ی ارتٕبػی ثب ٔحٛضیت پیكٍیطی، زضٔبٖ ٚ ثبظتٛا٘ی  زٕٛػٝؾفبضـ ؾبذت

ٞب ٚ... ثب ٕٞىبضی ٚ ٘ظبضت  ٞبی لّجی ػطٚلی، زیبثت، ؾطَبٖ ثیٕبضیٟبی قبیغ زض ایطاٖ اظ رّٕٝ ثیٕبضی

 زلیك ٚظاضت ثٟساقت، زضٔبٖ ٚ آٔٛظـ پعقىی 

 ٝاٖ ثب ٔحٛضیت ؾالٔت ثب زض ٘ظط ٌطفتٗ ٞبی رصاة تّٛیعیٛ٘ی ثطای وٛزن ٚ ٘ٛرٛ ؾفبضـ ؾبذت ٔزٕٛػ

تؼطیف ربٔغ آٖ )ؾالٔت رؿٕی، ضٚا٘ی ٚ ارتٕبػی ( ثب ٕٞىبضی ٚ ٘ظبضت ٚظاضت ثٟساقت زضٔبٖ 

 ٚآٔٛظـ پعقىی

  ٗٔكبضوت ٔؤحط زض وٕیتٝ ضؾب٘ٝ ٚ ؾالٔت ضٚاٖ ٚ ارتٕبػی ٚظاضت ثٟساقت ٚ ارطای ثط٘بٔٝ ٔكتطن تسٚی

 ّٔی ٚ اؾتب٘ی(قسٜ زض اضتمبی ؾالٔت ضٚاٖ ربٔؼٝ )ؾُح 

 ٝ٘ٞبی تحت ٔسیطیت نسا ٚ ؾیٕب، تهٛیت ٚ  تسٚیٗ ٔٙكٛض حفظ ٚ اضتمبی ؾالٔت ضٚاٖ اظ َطیك ضؾب

 تطٚیذ آٖ ثطای انحبة ضؾب٘ٝ

 ٝٔقٛز وٝ تأٔیٗ ٘یبظٞبی  ٞب ٔطظی پیكٟٙبز ٔی ٞبی  ؾالٔت ثطای اؾتبٖ ؾبظی ٚ ا٘تمبَ پیبْ زض ذهٛل ثط٘ب

 طظی ٘یع ٔس٘ظط لطاض ٌیطز.ٞبی ٔ ؾالٔت وكٛضٞبی ٕٞؿبیٝ ثب اؾتبٖ
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 ًيزٍي اًتظاهي

 ٞب رٟت وبٞف حٛازث تطافیىی ٚ ٔطي ٚ ٔیط ٘بقی اظ آٖ ٌؿتطـ ٕٞىبضی .1

ٕٞىبضی ٚ تجبزَ اَالػبت زض پیكٍیطی اظ ٔهطف وّیٝ ٔٛاز اػتیبزآٚض )ؾیٍبض، اِىُ، ٔٛاز ٔرسض ٚ  .2

 ٌطزاٖ( ضٚاٖ

 ٞب ثٝ ٚیػٜ زض ظ٘ساٖ 6ٞب زض وبٞف آؾیت ضفتبضٞبی پطذُط ٌؿتطـ ٕٞىبضی .3

 ٞبی ّٔی زض ٘یطٚی ا٘تظبٔی تسٚیٗ پیٛؾت ؾالٔت )ثب تأویس ثط ؾالٔت ضٚا٘ی ٚ ارتٕبػی( ثطای وّیٝ ثط٘بٔٝ .4

 قسٌبٖ ٘یطٚی ا٘تظبٔی ٕٞىبضی زض اؾتمطاض ثط٘بٔٝ پعقه ذب٘ٛازٜ ٚ ٘ظبْ اضربع رٟت ثیٕٝ .5

 ٟساقت  ػٕٛٔیٞب زض ثطذٛضز ثب ٔترّفیٗ ا ظ  لٛا٘یٗ ٚ ٔمطضات ث ٌؿتطـ ٕٞىبضی .6

 تمٛیت ؾیبؾت ٔساذالت پیكٍیطی زض ٘یطٚی ا٘تظبٔی  .7

 ٞب ٞب ٚ پبزٌبٖ ٞب، اضزٌٚبٜ ٔؿبیُ ثٟساقتی ظ٘ساٖ .8

 ٞبی اِٚیٝ اِعاْ وّیٝ ٘یطٚٞبی ٘ظبٔی ٚ ا٘تظبٔی ثٝ ٌصضا٘سٖ آٔٛظـ وٕه .9

 أسازی ٘یطٚٞبی ذطٚد ٚ ٚضٚز ثطای ٞب ثحطاٖ زض أٗ حّمٝ ایزبز .10

 ٞبی ػّْٛ پعقىی ثب تٛرٝ ثٝ ٔطظ  زا٘كزٛیی ٚ ذٛاثٍبٞی زا٘كزٛیی زا٘كٍبٜٞبی  تأٔیٗ أٙیت اظ ٔزتٕغ

 ٞبی ػّْٛ پعقىی وكٛض ٘كٗ ثٛزٖ ثطذی اظ زا٘كٍبٜ

 ٝٔٞبی اضتمبی ؾالٔت ضٚاٖ زض ایٗ ٘یطٚٞب،  ؾٙزف ٚيؼیت ؾالٔت ضٚاٖ ٘یطٚٞبی ٔؿّح ٚ ارطای ثط٘ب

فطاز ربٔؼٝ ٚ اؾتمطاض آٖ )ثب ٕٞىبضی تؼییٗ ؾٟٓ ٚ ٘مف ٘یطٚٞبی ٔؿّح زض حفظ ٚ اضتمبی ؾالٔت ضٚاٖ ا

 ٚظاضت ثٟساقت( 
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 ّاي كطَر( ّا ٍ دّياري ّا )ساسهاى ضْزداري ضْزداري

 ٔكبضوت زض وٙتطَ آِٛزٌی ٞٛا .1

 آٚضی ٚ زفغ ثٟساقتی ظثبِٝ ٞب ٚ رٕغ ضفغ ٔكىُ پؿبة .2

 ٔكبضوت زض ضفغ ٔكىالت ثٟساقتی ٔساضؼ .3

 ٞب ٔكبضوت زض ضفغ ٔكىالت ثٟساقتی ثیٕبضؾتبٖ .4

 غصایی ثطذٛضز ثب فطٚقٙسٌبٖ زٚضٜ ٌطز ٔٛاز .5

 ٘ظبضت ثطتِٛیس ٚ تٛظیغ ٘بٖ ٚ ٔٛاز افعٚز٘ی ثٝ ٘بٖ .6

 رٌّٛیطی اظ آِٛزٜ قسٖ ٔٙبثغ تأٔیٗ آة آقبٔیس٘ی .7

ٞبی زاْ ٚ َیٛض ٚ وكتبضٞبی غیطٔزبظ  وٙٙسٜ ٚوكتبضٌبٜ ٘ظبضت ٚ ؾبٔب٘سٞی نٙبیغ ٔعاحٓ ٚ آِٛزٜ .8

 ٔٛاز غصایی ٚ فٙی ٚ تِٛیسی ٞبی تِٛیسی ظیطظٔیٙی ٚ غیطٔزبظ وبضٌبٜ

 ٞبی ٍِٚطز ٔجبضظٜ ثب  ٔكىُ ٔٛـ ٚ حكطات ٚ  اتالف ؾً .9

 ٔطالجت اظ ا٘جبضٞبی ٔٛاز قیٕیبیی .10

ٞبی أسازی تب  ٞب ثٝ ٚاٌصاضی ظٔیٗ ٔٙبؾت رٟت ایزبز ٔطاوع ثٟساقتی زضٔب٘ی زِٚتی ثٝ ٚیػٜ پبیٍبٜ اِعاْ قٟطزاضی

 إِّّی زؾتیبثی ثٝ اؾتب٘ساضزٞبی ثیٗ
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 ساسهاى هلي استاًذارد ايزاى

ٞبی غصایی )اظ رّٕٝ ٔٛاضز غٙی قسٜ ٚ فطاؾٛزٔٙس(،  تسٚیٗ ٚ ثبظٍ٘طی اؾتب٘ساضزٞبی ّٔی رسیس زض فطآٚضزٜ .1

 إِّّی  ؾبظی ثب اؾتب٘ساضزٞبی ثیٗ ثٙسی ٚ ٕٞبًٞٙ آضایكی ٚ ثٟساقتی ٚ ثؿتٝ

 ثبظٍ٘طی ٘ظبْ ٘ظبضت ٚ وٙتطَ ٔطاوع تِٛیس ثط اؾبؼ اؾتب٘ساضٞبی ّٔی ایطاٖ  .2

 ٞبیی ٘ظیط وٓ وبِطی ثٛزٖ، وٓ ٕ٘ه، ٚ... تسٚیٗ ٚ ثبظٍ٘طی اؾتب٘ساضزٞبی رسیس ثب افعٚزٖ ٚیػٌی .3

 ثبظٍ٘طی زض اؾتب٘ساضزٞبی ؾطزذب٘ٝ ٚ ٘ظبضت ثط ارطا  .4

 ٞبی وٙتطَ ٔٛاز ذٛضاوی آقبٔیس٘ی آضایكی ٚ ثٟساقتی   ؾبٔب٘ٝ قجىٝ آظٔبیكٍبٜ .5

 (GAPتسٚیٗ اؾتب٘ساضز ٞبی قطایٍ ذٛة وكبٚضظی ) .6

 ٌب٘ٝ ذٛزض52ٚضػبیت اِعأبت  .7

 تسٚیٗ ٚ ثبظٍ٘طی اؾتب٘ساضزٞبی تزٟیعات ٚ ِٛاظْ ٔٛضز اؾتفبزٜ .8
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 ّالل احوز

ٞبی زٚ رب٘جٝ  زض ٔسیطیت ثحطاٖ ٚ ثالیب اظ پیكٍیطی  ٕٞبٍٞٙی ٚ ٕٞىبضی٘بٔٝ ثطای اضتمبی  أًبی تفبٞٓ .1

 ٞبی ٔتؼبلت ثط اؾبؼ ٔهٛثبت قٛضای ػبِی ٔسیطیت ثحطاٖ وكٛض تب حٕبیت

ٕٞىبضی زض اؾتفبزٜ اظ ظطفیت ٘یطٚٞبی ؾبظٔبٖ أساز ٚ ٘زبت ٚ ؾبظٔبٖ رٛا٘بٖ ثطای اضایٝ ذسٔبت  .2

 اِؼجٛض   ثٟساقتی زض حبقیٝ قٟطٞب ٚ ٔٙبَك نؼت

ٞبی ؾالٔت ثٝ لكطٞبی  أىبٖ اؾتفبزٜ اظ قجىٝ اضتجبَی ٘یطٚٞبی زاَّٚت ٞالَ احٕط ثطای ا٘تمبَ پیبْ .3

 ٔؼٝ ٔحٛضٞبی رب ٔرتّف ربٔؼٝ ٚ ا٘زبْ پػٚٞف

 ٞب رٟت تأٔیٗ ٚ تٛظیغ ٔٙبؾت زاضٚٞب ٚ تزٟیعات پعقىی اضظ ثط  ٌؿتطـ ٕٞىبضی .4
 

 پشضكي قاًًَي

 إِّّی  اػالْ آٔبض فٛت حٛازث ثٝ تفىیه، ثطاؾبؼ وسیًٙ ثیٗ .1

 Mass Casualtyتكریم ٞٛیت زض ٔٛاضز  .2
 

 ساسهاى بيوِ هزكشي

 ػْٕٛ ٔطزْ ٞبی پعقىی ٚ ای حٛازث ثطای پطؾُٙ فٛضیت ٌؿتطـ پٛقف ثیٕٝ
 

 ساسهاى هحيط سيست

ٞبی ظیؿت ٔحیُی ًٔط ثٝ ؾالٔت ضٚاٖ، ارطای پیٛؾت ظیؿت ٔحیُی،  ٔسیطیت ٔؤحط ثطای پیكٍیطی اظ آِٛزٌی

 ٞبی ظیؿت ٔحیُی وكٛض  حفظ ؾطٔبیٝ
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