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  فصل سوم: اولويتهاي علن و فناوري کشور

  اولويتهاي ب: در سالهت

  دارٍّاي جذيذ ٍ ًَتزكية؛ هذيزيت اطالعات ٍ داًص؛ سالهت؛ طة سٌتي؛ تجْيشات پشضكي؛ سلَلي ٍ هَلكَلي؛ 

  .ّاي سيستي؛ فٌاٍري تغذيِ صى درهاًي؛ فزآٍردُ

  11راهبرد کالى شواره  

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

  :راهبردهاي هلي

 تَسعِ ٍ تَهي ساسي علَم ٍ فٌاٍريْاي سالهت در كطَر - 1

  ّاي سًذگي سالن ٍ اسالهي ٍ ًيش عَاهل اجتواعي هؤثز تز تَسعِ آهَسش ٍ پضٍّص در سهيٌِ تزٍيج ضيَُ - 2

  ٍ تْذاضت سالهت

  :اقداهات هلي

سالهت  هٌذي اس هَاد غذايي سالن ٍ حفظ تَسعِ آهَسضْا ٍ پضٍّطْاي حَسُ تغذيِ ٍ پيطگيزي، تِ هٌظَر تْزُ .1

  جاهعِ

  تَليذ داًص تا تأكيذ تز تيواريْا ٍ هعضالت تَهي .2

 اسالهي ٍ علَم اًساًي ٍتقَيت ارتثاط علَم سالهت ٍ تاليٌي ٍ طة سٌتي، اسالهي، ايزاًي تا علَم پايِ ٍ علَم  .3

  علَم اجتواعي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نقشه جامع سالمت كشور

 پياههاي ههن 

  يكي اس تحَلْاي اساسي در داًص كطَر تقَيت ارتثاط هياى رضتْاي است. هحَرّاي توزكش هياى رضتْاي در 

  :حَسُ سالهت هَارد سيز هيثاضٌذ

 طة ٍ دارٍّاي سٌتي،  -تاليٌي -الف) علَم پايِ

  فٌاٍري اطالعات ٍ ارتثاطات ٍ -ب) علَم سالهت

  .ج) علَم اجتواعي ٍ اًساًي تا هفاّين ٍ عولكزدّاي ًظام سالهت

 

  :اولويتهاي علن و فناوري سالهت

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

  (قسوت تقا دارد غيز اس سْوي كِ در تخص درهاى ٍ در)ّاي تَليذ دارٍ  د تَجِ قزار گزفتِ است. حَسُكوال هَر

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

 تاثيز را در ايي تعذ ايفا هيٌوايٌذ. 

 
 

  :انسانيتوسعه هنابع 

 

خصَظ علَم  اس جولِ ادغام ٍاحذّاي علَم پايِ تِ)تقَيت ارتثاط تيي علَم در سهيٌِ ّاي ارتثاط علَم پايِ ٍ تاليٌي  .  6

سالهت تا فٌاٍري اطالعات  ٍ طة ٍ دارٍّاي سٌتي، علَم(سيستي در كَريكَلَم پشضكي تا تاكيذ تز كارتزدّاي تاليٌي آًْا

  .سالهت  تيي علَم اجتواعي ٍ اًساًي تا هفاّين ٍ عولكزدّاي ًظامٍ ارتثاطات ٍ ًيش پيًَذ ها

 

  :تسهيل و افزايش ظرفيت توليد کاال و خدهات سالهت

 

  حوايت اس تَليذ ٍ صذٍر هحصَالت هتكي تز فٌاٍريْاي تَهي ٍ سٌتي .  5


