
 
 

 ((سالهت سياستهاي کلي  21بنذ ))،  ابالغيه رهبر هعظن انقالب اسالهي
 

 

  تازشٌاسي، تثييي، ترٍيج، تَسعِ ٍ ًْاديٌِ ًوَدى طة سٌتي ايراى. 21

 

تزٍيج كطت گياّاى دارٍيي تحت ًظز ٍسارت جْاد كطاٍرسي ٍ حوايت اس تَسعِ ًَآٍريْاي علوي ٍ فٌي .  23-2

  .ردّْاي دارٍيي سٌتي تحت ًظز ٍسارت تْذاضت، درهاى ٍ آهَسش پشضكيفزآٍ  در تَليذ ٍ عزضِ

  .زتثظ تا آىهّاي  استاًذارد ساسي ٍ رٍسآهذ كزدى رٍضْاي تطخيػي ٍ درهاًي عة سٌتي ٍ فزآٍردُ.    23-3

  .تثادل تجزتيات تا سايز كطَرّا در سهيٌِ عة سٌتي.    23-4

  .گياّي سش پشضكي تز ارائِ خذهات عة سٌتي ٍ دارٍّايًظارت ٍسارت تْذاضت، درهاى ٍ آهَ.    23-5

تزلزاري تعاهل ٍ تثادل هٌغمي هياى عة سٌتي ٍ عة ًَيي تزاي ّوافشايي تجزتيات ٍ رٍضْاي .    23-6

  .درهاًي

  .اغالح سثك سًذگي در عزغِ تغذيِ.   23-7

 

 هصوبه هجوع تطخيص هصلحت نظام در بخص سياست هاي کلي بخص سالهت

 
  .تَسعِ ٍ ًَآٍري در سهيٌِ تْزُ تزداري اس دارٍ ٍ عة سٌتي ايزاًي در ارائِ هزالثت ّاي سالهت  (22-3

  .تازشٌاسي، تثييي، ترٍيج، تَسعِ ٍ ًْاديٌِ ًوَدى طة سٌتي ايراى.  21
در  آى ايجاد ًظام ّاي آهَسضي پضٍّطي خذهاتي علَم عثي، تغذيِ ٍ دارٍساسي سٌتي در ارئِ خذهات ٍ تَسعِ (23-2

  .اتعاد هختلف هثتٌي تز حكين پزٍري ٍ اخالق اسالهي

عزضِ  تزٍيج ٍ كطت گياّاى دارٍيي ٍ حوايت اس كطف ٍ كطت ٍ تَسعِ ًَآٍري ّاي علوي ٍ فٌي در تَليذ ٍ(  23-3

 فزآٍردُ ّاي دارٍيي سٌتي تحت ًظز ٍسارت جْاد كطاٍرسي

  .ت ضوَل خذهات ٍ دارٍّاي عة سٌتيتذٍيي ٍ اغالح لَاًيي هزتَط تِ تيوِ سالهت در جْ (23-4

 استاًذاردساسي ٍ رٍسآهذ كزدى رٍش ّاي تطخيػي ٍ درهاًي عة سٌتي ٍ فزآٍردّاي هزتثظ تا آى (5 -23

داًطجَياى  هَسش تاريخ ٍ هتَى پشضكي ٍ اغَل حفظ الػحِ ٍ درهاى تز اساط عة سٌتي اسالم ٍ ايزاى تِ(آ 23-6

 رضتِ ّاي پشضكي ٍ ٍاتستِ

 عِ عة سٌتي در ضثكِ ّاي تْذاضتي ٍ درهاًي ضْزي ٍ رٍستاييتَس( 23-7

 تثادل تجزتيات سايز كطَرّا در ارتثاط تا عة سٌتي (23-8

 اغالح سثك سًذگي در عزغِ تغذيِ (23-9

 ًظارت ٍسارت تْذاضت، درهاى ٍ آهَسش پشضكي تز ارائِ خذهات عة سٌتي ٍ دارٍّاي گياّي (:-23

  درهاًي ل هٌغمي هياى عة سٌتي ٍ عة ًَيي تزاي ّن افشايي تجزتيات ٍ رٍش ّايتعادل ٍ تثاد ريتزلزا (23-21

 



 قانوى تطکيل وزارت بهذاضت، درهاى و آهوزش پسضکي
 

ٍسارت تْذاضت هَظف است تا ّوكاري ٍسارت كطاٍرسي، عزح احياي دارٍّاي گياّي ٍ استفادُ  -  27هادُ 

   .را تِ اجزا درآٍرد گستزدُ اس آى

اًجام پضٍّص در سهيٌِ عة سٌتي ٍ تزرسي ٍ تحميك در سهيٌِ خَاظ دارٍيي گياّاى ٍ اهكاًات   - 29هادُ 

  اس دارٍّاي گياّي ٍ آهَسش غحيح در سهيٌِ ّاي فَق ٍ ايجاد هزاكش هٌاسة تزاي عة سٌتي  تْيِ ٍ استفادُ

 

 قانوى برناهه پنجساله پنجن توسعه جوهوري اسالهي ايراى
 

  :تِ هٌظَر ايجاد ٍ حفظ يكپارچگي در تأهيي، تَسعِ ٍ تخػيع عادالًِ هٌاتع عوَهي سالهت - 45هادُ 

 تٌذ ُ; ٍسارت تْذاضت، درهاى ٍ آهَسش پشضكي هَظف است سهيٌِ السم تزاي تَسعِ عة سٌتي ٍ استفادُ اس 

   .رٍّا ٍ فزآٍردّْاي عثيعي ٍ گياّي را فزاّن ًوايذدا

 سنذ نقطه جاهع علوي کطور

  

  فصل سَم: اٍلَيتْاي علن ٍ فٌاٍري کشَر

  اٍلَيتْاي ب: در سالهت

  دارٍّاي جذيذ ٍ ًَتزكية؛ هذيزيت اعالعات ٍ داًص؛ سالهت؛ عة سٌتي؛ تجْيشات پشضكي؛ سلَلي ٍ هَلكَلي؛ 

  .ّاي سيستي؛ فٌاٍري تغذيِ ي؛ فزآٍردُصى درهاً

  22راّثرد کالى شوارُ  

  جْت دّي تِ چزخِ علن ٍ فٌاٍري ٍ ًَآٍري تزاي ايفاي ًمص هؤثزتز در حَسُ علَم پشضكي ٍ سالهت

  :راّثردّاي هلي

 تَسعِ ٍ تَهي ساسي علَم ٍ فٌاٍريْاي سالهت در كطَر - 2

  ّاي سًذگي سالن ٍ اسالهي ٍ ًيش عَاهل اجتواعي هؤثز تز ٌِ تزٍيج ضيَُتَسعِ آهَسش ٍ پضٍّص در سهي - 3

  سالهت ٍ تْذاضت

  :اقداهات هلي

سالهت  هٌذي اس هَاد غذايي سالن ٍ حفظ تَسعِ آهَسضْا ٍ پضٍّطْاي حَسُ تغذيِ ٍ پيطگيزي، تِ هٌظَر تْزُ .2

  جاهعِ

  يتَليذ داًص تا تأكيذ تز تيواريْا ٍ هعضالت تَه .3

 تمَيت ارتثاط علَم سالهت ٍ تاليٌي ٍ عة سٌتي، اسالهي، ايزاًي تا علَم پايِ ٍ علَم اسالهي ٍ علَم اًساًي ٍ .3

  علَم اجتواعي

 

 

 

 



 نقطه جاهع سالهت کطور

 پياهْاي هْن 

  ياى رضتْاي دريكي اس تحَلْاي اساسي در داًص كطَر تمَيت ارتثاط هياى رضتْاي است. هحَرّاي توزكش ه 

  :حَسُ سالهت هَارد سيز هيثاضٌذ

 عة ٍ دارٍّاي سٌتي،  -تاليٌي -الف) علَم پايِ

  فٌاٍري اعالعات ٍ ارتثاعات ٍ -ب) علَم سالهت

  .ج) علَم اجتواعي ٍ اًساًي تا هفاّين ٍ عولكزدّاي ًظام سالهت

 

  :اٍلَيتْاي علن ٍ فٌاٍري سالهت

رساًٌذ، تا عٌَاى  اس فٌاٍري ّايي كِ كطَر را در استفادُ اس هشيتْاي ًسثي ٍ خلك ثزٍت ياري هي گيزي در تعذ ديگز، تْزُ

  (لسوت تما دارد غيز اس سْوي كِ در تخص درهاى ٍ در)ّاي تَليذ دارٍ  كوال هَرد تَجِ لزار گزفتِ است. حَسُ

تيطتزيي  ًاًَفٌاٍري ٍ سيست فٌاٍري،  عة سٌتي ٍ دارٍي گياّي،  پشضكي هَلكَلي ٍ سلَلْاي تٌيادي  ، تجْيشات پشضكي،

 تاثيز را در ايي تعذ ايفا هيٌوايٌذ. 

 
 

  :تَسعِ هٌاتع اًساًي

 

خػَظ علَم  اس جولِ ادغام ٍاحذّاي علَم پايِ تِ)تمَيت ارتثاط تيي علَم در سهيٌِ ّاي ارتثاط علَم پايِ ٍ تاليٌي  .  7

سالهت تا فٌاٍري اعالعات  ٍ عة ٍ دارٍّاي سٌتي، علَم(تا تاكيذ تز كارتزدّاي تاليٌي آًْاسيستي در كَريكَلَم پشضكي 

  .سالهت  ٍ ارتثاعات ٍ ًيش پيًَذ هاتيي علَم اجتواعي ٍ اًساًي تا هفاّين ٍ عولكزدّاي ًظام

 

  :تسْيل ٍ افسايش ظرفيت تَليد کاال ٍ خدهات سالهت

 

  ت هتكي تز فٌاٍريْاي تَهي ٍ سٌتيحوايت اس تَليذ ٍ غذٍر هحػَال .  6


