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 سالهت بخص کلی اّذاف

 هقذهِ

 بِ ٍ سّبشی هعظن هقام ابالغی سالهت، کلی ّای سیاست اجشای بش تأکیذ با تَسعِ ضطن ی بشًاهِ پضضکی آهَصش ٍ دسهاى بْذاضت، فصل گزضتِ سال دس

 کاسکشدی ّای حیطِ کلی اّذاف هْوتشیي بش ضتولم سٌذ ایي. ضذ تْیِ پضضکی آهَصش ٍ دسهاى بْذاضت، ٍصاست دس سالهت تَلیت ًقص ایفای دس تسْیل هٌظَس

 بشاساس ٍ سالهت کلی ّای سیاست ٍ 1404 افق دس ایشاى اسالهی جوَْسی اًذاص چطن سٌذ خصَصاً باالدستی، اسٌاد تحقق ساستای دس کِ بَد سالهت بخص

  .گشدیذ تْیِ ریشبط ّای هعاًٍت ًظش

 گزضتِ سال کِ پضضکی علَم ّای داًطکذُ ٍ ّا داًطگاُ هطتشک عولیاتی بشًاهِ پایص ٍ اجشا تذٍیي، اص بشآهذُ ّای آهَختِ ٍ باصخَسدّا بِ عٌایت با ایٌک

 تَسط کلی اّذاف اص جذیذی ٍیشایص دسآهذ، اجشا بِ پضضکی علَم ّای داًطکذُ ٍ ّا داًطگاُ کلیِ اهٌای ّیات دس تصَیب اص پس ٍ تذٍیي کلی اّذاف ایي ریل

 ٍصاستخاًِ ستاد تخصصی ّای حَصُ ٍ ّا هعاًٍت کلیِ است بذیْی. گشدد هی ابالغ پیَست بِ کِ است ضذُ تذٍیي سبط ری یتخصص ّای حَصُ ٍ ّا هعاًٍت

 .ًوایٌذ تذٍیي کلی اّذاف ایي ریل سا 1396 سال هطتشک عولیاتی بشًاهِ پضضکی، علَم ّای داًطکذُ ٍ ّا داًطگاُ هطاسکت با هکلفٌذ
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 ٍ آهَصش پضضکی ٍصاست بْذاضت، دسهاى اّذاف کلی 

ف
ردی

 
 اّذاف کلی

 افشایص اهیذ ثِ سًذگی 1

 ّبی غیزٍاگیز  کبّص عَاهل خطز ٍ ثبر ثیوبری 2

ّبی ٍاگیز  ثیوبری ًبضی اسکبّص عَاهل خطز ٍ ثبر                                                                                                                                                                                                                                                           3 

 ارتمبی ضبخص تَسعِ کَدکبى 4

5 
ارتمبی سالهت رٍاًی اجتوبعی هزدم ٍ جبهعِ 

6 
 کیفیت ثب درهبًی خذهبت ثِ عبدالًِ دستزسی

خَد  سالهت اس هزالجت ثزای جَاهع ٍ ّب سبسهبى هزدم،  ارتمبی آگبّی ٍ هْبرت 7
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ف
ردی

 

 اّذاف کلی

ای  تَسعِ کالى ّبی طزح در سالهت پیَست تْیِ ٍ  ایجبد تعْذ ثزای سالهت حبهی ّبی تَلیذ سیبست افشایص 8

فزسًذآٍری  ٍ ثبرٍری ارتمبی سالهت 9

ثالیب  ٍ حَادث پشضکی، ّبی فَریت رثزاة در سالهت ًظبم آهبدگی سطح ارتمبی 10

 ّبی سالهت هبلی هزدم در ثزاثز ّشیٌِ حفبظت 11

ثخطی ثزای سالهت  یزی، هطبرکت ّوگبًی ٍ ّوکبری ثیيپذ ثْجَد هسئَلیت 12

سالهت  گزدضگزی صٌعت تَسعِ 13

 دستیبثی عبدالًِ هزدم ثِ سجذ غذایی سبلن ٍ هطلَة 14

15 
 ٍردُ ّبی سالهت سبلن ٍ ایويافشایص دستیبثی هزدم ثِ فزآ
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ف
ردی

 

 اّذاف کلی

16 
 ّبی دارٍیی طجیعی، گیبّی ٍ سٌتی در کطَر یذ ٍ تجَیش ٍ هصزف هٌطمی فزآٍردُافشایص سْن تَل

کبّص لبچبق ٍ تملت در کبالّبی سالهت هحَر  17

 ّبی سالهت درهزاکش ارائِ دٌّذُ خذهبت ستبًذاردّبی ارائِ خذهبت فزآٍردُارتمب ٍ ثْجَد ا 18

19 
 اثی ثِ هزجعیت علوی در حیطِ داًص علَم پشضکی در هٌطمِی دست

 تَسعِ آهَسش علَم پشضکی ثزای پبسخ ثِ ًیبسّبی ًظبم سالهت 20

21 
 سالهت ّبی پژٍّص حَسُ در اًسبًی هٌبثع سبسی ظزفیت

 سالهت تحمیمبت کیفی ارتمبی 22

23 
 داًطجَیبى سالهت ٍ رفبُ هعیطت، ارتمبء ٍ تبهیي
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ف
ردی

 

 اّذاف کلی

 ّب داًطگبُ در ایزاًی اسالهی فزٌّگ هیكتع ٍ تَسعِ 24

 سالهت ًظبم در ایزاًی طت ی ضذُ تأییذ درهبًی خذهبت ادغبم 25

 کطَر ًمبط توبهی در ٍ سالهت ًظبم هختلف سطَح در ایوي ٍ کیفیت ثب پزستبری ّبی هزالجت ثِ هزدم آحبد دستزسی 26

هبلی، فیشیکی ٍ اًسبًی  هٌبثع کبرایی افشایص 27

  


