بسمه تعالی

بزنامه راهبزدی پیشگیزی
و کنتزل بیماری های قلبی عزوقی

1941-49

مقذمه
ثیٕـبسی ٞبی لّجی ػشٚلی یىی اص ػُّ اكـّی ٘بتٛا٘ی ٔ ٚشي صٚدسع دس ػشاػـش د٘یب اػت .ایٗ ثیٕبسی ٞب
ػبال٘ ٝحذٚد ٔ 17/5یّی٘ ٖٛفش سا دس خٟبٖ ث ٝوبْ ٔشي ٔی وـٙذ؛ ث ٝعٛسی و ٝاص ٞش ػٔ ٝشي دس خٟبٖ یه ٔشي
ث ٝػّت ثیٕبسی ٞبی لّجی ػشٚلی ٔی ثبؿذ؛ یؼٙی  30دسكذ اص وُ ٔشي ٞبی خٟبٖ و ٝاص ایٗ تؼذاد ٔ 7/2یّی٘ ٖٛفش
ث ٝػّت ثیٕبسی ٞبی ایؼىٕیه لّجی ٔ 5/7 ٚیّی٘ ٖٛفش ث ٝػّت ثیٕبسی ٞبی ػشٚق ٔغضی فٛت ٔی وٙٙذ .اص آٖ خب وٝ
دسٔبٖ ثیٕبسی ٞبی لّجی ػشٚلی پش ٞضی ٚ ٝٙدس اغّت ٔٛاسد ثی تأثیش اػت ،پیـٍیشی ثٟتشیٗ سا ٜوٙتشَ س٘ٚذ س ٚثٝ
سؿذ ثبس ایٗ ثیٕبسی ٞب ٟ٘ ٚبیتبً ٞضیٞ ٝٙبی غیش ضشٚسی ٔشالجت ٞبی ثٟذاؿتی اػت .ثیٕبسی ٞبی غیشٚاٌیش ٔؼتمیٕبً ثٝ
ػ ٝػبُٔ خغش لبثُ پیـٍیشی ؿبُٔ تغزی٘ ٝبٔٙبػت ،فؼبِیت ثذ٘ی ٘بوبفی ٔ ٚلشف ػیٍبس ٚاثؼتٞ ٝؼتٙذایٗ ػ ٝػبُٔ
خغش ٔؼئ 80 َٛدسكذ ثیٕبسی ٞبی ایؼىٕیه لّجی ٔ ٚغضی ٔی ثبؿٙذ  ٚثب پیـٍیشی اص آٟ٘ب ٔی تٛاٖ تب  80دسكذ اص
ثیٕبسی ٞبی ػشٚق لّجی ٔ ٚغضی خٌّٛیشی وشد.
أشٚص ٜتغییش ؿی ٜٛص٘ذٌی ػجت ؿذ ٜاػت و ٝثشخی اص ػٛأُ خغشػبص ٔ ٚ ٟٓدس ٘تید ٝتؼذاد ٔجتالیبٖ ث ٝفـبس
خ ٖٛثبال ،اختالالت چشثی خ ،ٖٛثیٕبسی ٞبی ایؼىٕیه لّجی  ٚػشٚلی  ٚدیبثت دس خبٔؼ ٝافضایؾ یبثذ .دِیُ ایٗ
ٚضؼیت سا ػال ٜٚثش تغییش دس ؿی ٜٛص٘ذٌی ٔشدْ ٔی تٛاٖ دس آٌبٞی ٘ ٚح ٜٛػّٕىشد آ٘بٖ دا٘ؼت .دس ثؼیبسی اص
ٔٛاسد آٌبٞی ٘بوبفی اص ػٛأُ خغشػبص  ٚػذْ ث ٝوبس ٌیشی تٕٟیذات الصْ  ٚضشٚسی ثبػث ؿذ ٜاػت تب ایٗ ػٛأُ
سٚص ث ٝسٚص افضایؾ یبثٙذ .ثٙبثشایٗ اػبع پیـٍیشی اص ثیٕبسی ٞبی لّجی ػشٚلی ؿٙبػبیی ،پیـٍیشی  ٚوٙتشَ ػٛأُ
خغش ؿبیغ  ٚاكّی ٔی ثبؿذ .ؿٙبخت ایٗ ػٛأُ  ٚػیبػت ٌزاسی دس خٟت ٔمبثّ ٚ ٝوبٞؾ س٘ٚذ سٚص افض ٖٚآٖ ٞب
ٔی تٛا٘ذ تأثیش ثؼضایی دس وبٞؾ ثیٕبسی ٞبی لّجی ػشٚلی داؿت ٝثبؿذ.
ػٛأُ ایدبد وٙٙذ ٜثیٕبسی ٞبی لّجی ػشٚلی پیچیذٞ ٜؼتٙذ؛ ثٙبثشایٗ ٔٛضغ ٌیشی دس ثشاثش آٖ ٞب ٘یض ثبیذ چٙذ
خب٘ج ٝثبؿذ .ؿٛاٞذ حبوی اص آٖ اػت و ٝپیـٍیشی تٟٙب دس كٛستی أىبٖ پزیش اػت ؤ ٝذاخالت دس ٞش د ٚحیغٝ
فشدی  ٚخب٘ٛادٌی ٘ ٚیض صٔیٞ ٝٙبی ٚػیغ تش اختٕبػی ،التلبدی  ٚفشٍٙٞی كٛست ٌیشد٘ .تیدٔ ٝذاخالت سفتبسی،
وبٞؾ ٔیضاٖ ثیٕبسی ٞبی لّجی ػشٚلی اػت .دسٔبٖ ٞبی سفتبسی  ٚداسٚیی ثشای فـبس خ ٖٛثبال ،دیبثت  ٚوّؼتشَٚ
ثبال حیبتی ٞؼتٙذ  ٚالصْ اػت دس اِٚیٗ ػغح ٔشالجت ٞبی ثٟذاؿتی ػشض ٝؿ٘ٛذ .ثش٘بٔٞ ٝبی ٔشثٛط ث ٝتغزیٙٔ ٝبػت،
فؼبِیت ثذ٘ی ٔٙظٓ  ٚتشن ػیٍبس ثبیذ  ٓٞدس پیـٍیشی  ٓٞ ٚوٙتشَ ثیٕبسی ٞبی ٔضٔٗ ٔٛسد تٛخ ٝخبف لشاس
ٌیش٘ذ.

دس ػبَ  2008اص ٔ 57یّیٔ ٖٛشي دس خٟبٖ ٔ 36یّی 63) ٖٛدسكذ( ث ٝػّت ثیٕبسی ٞبی غیشٚاٌیش ثٛدٜ؛ چٟبس
ثیٕبسی اكّی غیشٚاٌیش ؿبُٔ ثیٕبسی ٞبی لّجی ػشٚلی ،ػشعبٖ ،دیبثت  ٚثیٕبسی ٞبی ٔضٔٗ سیٛی ٔی ثبؿذ.
48دسكذ ٔشي ٔ ٚیش ثیٕبسی ٞبی غیشٚاٌیش ٔشثٛط ث ٝثیٕبسی ٞبی لّجی  ٚػشٚلی ٔی ثبؿذ 80 .دسكذ اص وُ ٔشي
دس وـٛسٞبی ثب دسآٔذ التلبدی وٓ ٔ ٚتٛػـظ اتفبق ٔی افتذ  ٚپیؾ ثیٙی ؿذ ٜاػت ٔ 23یّی٘ ٖٛفش دس ػبَ  2030ثٝ
ػّت ثیٕبسی ٞبی لّجی  ٚػشٚلی خٛاٙٞذ ٔشد و ٝثیـتش آٖ ٞب دس وـٛس ٞبی ثب دسآٔذ التلبدی وٓ ٔ ٚتٛػظ خٛاٞذ
ثٛد .دس ایٗ وـٛسٞب ٔشدْ ثیـتش دس ٔؼشم سیؼه فبوتٛسٞبی لّجی ػشٚلی لشاس داس٘ذ .اص عشفی الذأبت پیـٍیشی
وٙٙذ٘ ٜیض ثشای آٖ ٞب وٕتش ا٘دبْ ٔی ؿٛد .ثٙبثشایٗ ث ٝػّت دػتشػی غیشٔؤثش ٘ ٚبػبدال٘ ٝثٔ ٝشاوض ػالٔتی وٝ
پبػخٍٛی ٘یبصٞبیـبٖ ثبؿذ ،ثیـتش ث ٝثیٕبسی ٞبی لّجی ػشٚلی ٔجتال ٔی ؿ٘ٛذ.
ٔغبِؼ ٝثبس ثیٕبسی ٞب دس ایشاٖ ٘ـبٖ داد ٜاػت و ٝثیٕبسی ٞبی لّجی ػشٚلی ثب  752/000ػبَ ػٕش اص دػت سفتٝ
دس ٔشداٖ  780/000ٚػـبَ ػٕش تّف ؿذ ٜدس ص٘بٖ (ا٘ذوی ثیؾ اص ٔشداٖ) دس ستج ٝػـ ْٛثبس ثیـٕبسی ٞب دس ٞش دٚ
خٙغ لشاس داس٘ذ ،ث ٝعٛسی و ٝثیٕبسی ٞبی لّجی ػشٚلی ػّت  44دسكذ ٔشي ٔٚیش ٞب ٔی ثبؿٙذٕٞ .چٙیٗ ثشسػی
آٔبس ٔشي ٔ ٚیش اػتخشاج ؿذ ٜدس اػتبٖ اكفٟبٖ عی ػبَ ٞبی  85تب ٘ 88ـبٖ ٔی دٞذ و ٝث ٝعٛس ٔتٛػظ  43دسكذ
ٔشي ٔ ٚیشٞب ٘بؿی اص ثیٕبسی ٞبی ایؼىٕیه لّجی ػشٚلی اػت .اص ػٛی دیٍش ثشسػی ػٛأُ خغش ثیٕبسی ٞبی
غیشٚاٌیش دس وـٛس دس ػبَ  86ثش اػبع سٚیىشد ٌبْ ثٌ ٝبْ پیـٟٙبد ؿذ ٜاص ػٛی ػبصٔبٖ ثٟذاؿت خٟب٘ی ،دس
خٕؼیت  15تب  64ػبِ ٝایشا٘ی دس  30اػتبٖ وـٛس ثٔ ٝشحّ ٝاخشا دس آٔذ٘ .تبیح ث ٝدػت آٔذ٘ ٜـبٖ داد:

 فشاٚا٘ی ٔلشف وٙٙذٌبٖ ػیٍبس دس وـٛس 12/27دسكذ( 23/2دسكذ دس ٔشداٖ  1/08 ٚدس ص٘بٖ) ٔی ثبؿذ . ٔیبٍ٘یٗ ٔتٛػظ ٔلشف سٚصا٘ٔ ٝی ٚ ٜٛػجضی دس وـٛس ٚ 2/62ػذ 2/55( ٜدس ٔشداٖ  2/69 ٚدس ص٘بٖ) ٔیثبؿذ .دس ٔدٕٛع 87/02دسكذ وُ افشاد وٕتش اص ٚ 5ػذ ٜدس سٚص ٔی ٜٛیب ػجضی ٔلشف ٔی وٙٙذ.
 دسكذ افشاد ثب فؼبِیت فیضیىی وٓ دس ٔشداٖ  ٚ 24/3دس ص٘بٖ ٔ 46/3ی ثبؿذ. دسكذ افشاد ثب اضبفٚ ٝصٖ دس ٔشداٖ  ٚ 40/4دس ص٘بٖ ٔ 51/8ی ثبؿذٕٞ .چٙیٗ دسكذ افشاد چبق دس ٔشداٖٚ 11/2دس ص٘بٖ ٔ 22/4ی ثبؿذ.
 دسكذ افشاد ثب فـبس خ ٖٛثبال (  )BP ≥ 140/ 90 mmHgدس ٔشداٖ  ٚ 17/6دس ص٘بٖ ٔ 17/1ی ثبؿذ.ثش اػبع ٘تبیح حبكُ اص اخشای عشح غشثبٍِشی دیبثت و ٝاص ػبَ  1389دس ؿٟش اكفٟبٖ ا٘دبْ ؿذ ٜاػت  ٚدس حبَ
حبضش ٘یض ادأ ٝداسد ،تب پبیبٖ تیش ٔب ٜػبَ ،1390اص ٘185000فش افشاد ثبالی  30ػبَ وٛٔ ٝسد غشثبٍِشی لشاس ٌشفتٝ
ا٘ذ ،فشاٚا٘ی پشفـبسی خ 28/4 ٖٛدسكذ ،فشاٚا٘ی وّؼتش َٚخ ٖٛثبال  17/15دسكذ ،فشاٚا٘ی تشی ٌّیؼشیذ خ ٖٛثبال
 21/21دسكذ ،ث ٝػال ٜٚدسكذ افشاد ثب اضبفٚ ٝصٖ ثبال  ٚ 43/94دسكذ افشاد چبق ٘ ٚ 27/05یض دسكذ افشاد ػیٍبسی
ٌ 6/16ضاسؽ ؿذ ٜاػت.
دس ثش٘بٔ٘ ٝظبْ ٔشالجت ػٛأُ خغش و ٝدس پٙح ػبَ ٔتٛاِی (  )84-88دس اػتبٖ اكفٟبٖ اخشا ٌشدیذ٘ ،تبیح صیش حبكُ
ؿذ:
 دسكذ افشادی و ٝسٚصا٘ ٝػیٍبس ٔی وـٙذ ( 12/06دس ٔشداٖ  ٚ 23/46دس ص٘بٖ ٔ )0/38ی ثبؿذ( .خذٚ َٕٚ٘ٛداس ؿٕبس)1 ٜ
 دسكذ افشادی و ٝوٕتش اص ٚ 5ػذٔ ٜی ٚ ٜٛػجضی دس سٚص ٔلشف ٔی وٙٙذ ( 88/91دس ٔشداٖ  ٚ 91/1دسص٘بٖ ٔ ) 86/66ی ثبؿذ( .خذ َٚؿٕبس) 2 ٜ
 دسكذ افشادی و ٝفؼبِیت خؼٕب٘ی وٓ(وٕتش اص  600دلیم ٝدس ٞفت )ٝداس٘ذ( 33/08دس ٔشداٖ  ٚ 23/53دسص٘بٖ ٔ )42/86ی ثبؿذ( .خذٕٛ٘ ٚ َٚداس ؿٕبس) 3 ٜ
 دسكذ افشاد ثب اضبفٚ ٝصٖ ( ( 43/46 ) BMI ≥ 25 kg/m2دس ٔشداٖ  ٚ 40/29دس ص٘بٖ ٔ )46/7ی ثبؿذ.(خذٕٛ٘ ٚ َٚداس ؿٕبس ،)4 ٜدس حبِی و ٝدسكذ افشاد چبق ( ( 14/68 ) BMI ≥ 30 kg/m2دس ٔشداٖ
 ٚ 9/87دس ص٘بٖ ٔ )19/61ی ثبؿذ(.خذٕٛ٘ ٚ َٚداس ؿٕبس) 5 ٜ

 دسكذ افشاد ثب فـبس خ ٖٛثبال(  )BP ≥ 140/ 90 mmHgدس ٔشداٖ  ٚ 14/72دس ص٘بٖ ٔ 12/28ی ثبؿذ.(خذ َٚؿٕبس) 6 ٜ
جدٍل  -1فراٍاًی ًسبی هصرف رٍزاًِ سیگارً ،ظام هراقبت عَاهل
خطر ( ،)1385-88استاى اصفْاى
جنس  /سال

1931

1931

1931

1933

صٖ

8315.0

3.153

33081

3.01.

ٔشد

14345

1.311

13375

1.341

وُ

51315

5130

54315

51381

ًوَدار  -1فراٍاًی ًسبی هصرف رٍزاًِ سیگارً ،ظام هراقبت عَاهل خطر
( ،)1385-88استاى اصفْاى
30
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1387

5

1388

0

وُ

صٖ

ٔشد

جدٍل -2فراٍاًی ًسبی هصرف کوتر از ٍ 5احد هیَُ یا سبسی در رٍز،
ًظام هراقبت عَاهل خطر ( ،)1385-88استاى اصفْاى
1931

1931

1931

1933

سال /

جنس

صٖ

92/35

93/88

95/62

86/66

ٔشد

94/4

94/64

95/62

91/1

وُ

93/38

94/27

95/62

88/91

جدٍل  -3فراٍاًی ًسبی فعالیت جسواًی کن (کوتر از  666دقیقِ
در ّفتِ)ً ،ظام هراقبت عَاهل خطر ( ،)1385-88استاى اصفْاى
سال

1931

1931

1931

1933

صٖ

50.78

58.88

66.56

42.86

ٔشد

29.32

26.83

20.12

23.53

وُ

39.92

42.66

43.06

33.08

جنس

ًوَدار -2فراٍاًی ًسبی فعالیت جسواًی کنً ،ظام هراقبت
عَاهل خطر ( ،)1385-88استاى اصفْاى
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ٔشد

جدٍل  – 4فراٍاًی ًسبی اضافِ ٍزىً ،ظام هراقبت عَاهل خطر
( ،)1385-88استاى اصفْاى
سال

1931

1931

1931

1933

صٖ

40.58

49.98

61.71

46.7

ٔشد

37.72

41.68

37.18

40.29

وُ

40.58

45.78

49.3

43.46

جنس

ًوَدار  -4فراٍاًی ًسبی اضافِ ٍزىً ،ظام هراقبت عَاهل خطر
( ،)1385-88استاى اصفْاى
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ٔشد

جدٍل  -5فراٍاًی ًسبی چاقیً ،ظام هراقبت عَاهل خطر
( ،)1385-88استاى اصفْاى
سال

1931

1931

1931

1933

صٖ

17.11

19.31

20.64

19.61

ٔشد

9.226

11.31

9.8

9.875

وُ

13.12

15.26

15.16

14.68

جنس

ًوَدار  -5فراٍاًی ًسبی چاقیً ،ظام هراقبت عَاهل خطر
( ،)1385-88استاى اصفْاى

25
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20
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5
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صٖ

ٔشد

وُ

جدٍل  -6فراٍاًی ًسبی فشارخَى باالً ،ظام هراقبت عَاهل خطر
( ،)1385-88استاى اصفْاى
سال

1931

1931

1931

1933

صٖ

11.92

17.25

14.7

12.28

ٔشد

17.13

20.42

11.34

14.72

وُ

14.55

18.99

13

13.51

جنس

بیانیه ماموریت
ثش٘بٔ ٝپیـٍیشی ،وٙتشَ  ٚپبیؾ ثیٕبسی ٞبی لّجی ػشٚلی اػتبٖ اكفٟبٖ ٔتؼٟذ ٔی ٌشدد و ٝخذٔبت پیـٍیشی
سا دس ػغٛح ٔمذٔبتی ،اِٚی ،ٝثب٘ٛی ٚ ٝثبِثی ٝاسائ ٝدٞذ .ایٗ ثش٘بٔ ٝپیـٍیشی ٔمذٔبتی ساثب اػٕبَ ػیبػت ٞب  ٚثش٘بٔٝ
ٞبی ّٔی دس خلٛف اكالح تغزی ،ٝػیبػت ٞبی خبٔغ دس صٔیٙٔ ٝٙغ اػتؼٕبَ دخب٘یبت  ٚثش٘بٔٞ ٝبیی دس خٟت
افضایؾ فؼبِیت ثذ٘ی ٔٙظٓ اخشا ٔی وٙذ.
اص خّٕ ٝػیبػت ٞبی ث ٝوبسٌشفت ٝؿذ ٜدس ساػتبی اسائٞ ٝشچ ٝثٟتش خذٔبت ٔشثٛط ث ٝپیـٍیشی اِٚی ،ٝاػتفبد ٜاص
تٕبٔی ساٞ ٜب خٟت افضایؾ آٌبٞی ث ٝوُ خبٔؼ ٝاص عشیك سا ٜا٘ذاصی ػبیت ػالٔت ،ایدبد ػبٔب٘ ٝتّفٙی خٟت
اعالع سػب٘ی ،ثش٘بٔٞ ٝبی سػب٘ٞ ٝبی خٕؼی ،خّؼبت آٔٛصؿی ،تٟی ٚ ٝتٛصیغ ٔٛاد وٕه آٔٛصؿی ٕٞ ٚبٍٙٞی ٞبی
ثیٗ ثخـی ثب ٔشاوض خلٛكی  ٚدِٚتی  ٚاستمبء ٔشاوض ثٟذاؿتی دسٔب٘ی دس خٟت پیـٍیشی  ٚوٙتشَ ػٛأُ خغش ٚ
ثیٕبسی ٞبی غیشٚاٌیش ٔی ثبؿذ.
پیـٍیشی ثب٘ٛی ٚ ٝثبِثی٘ ٝیض اص عشیك وٙتشَٔ ،شالجت  ٚثبصتٛا٘ی ثیٕبساٖ ،ثب ویفیت ٔغّٛة  ٚاػتب٘ذاسد دس ػغٛح
ٔختّف دس ٚاحذٞبی ثٟذاؿتی  ٚدسٔب٘ی دِٚتی  ٚخلٛكی  ٚثیٕبسػتبٖ ٞبی تحت پٛؿؾ دا٘ـٍب ٜػّ ْٛپضؿىی ٚ
خذٔبت ثٟذاؿتی دسٔب٘ی اكفٟبٖ كٛست ٔی ٌیشد.
ایٗ ثش٘بٔ ٝثب تمٛیت آٔٛصؽ(تئٛسی  ٚػّٕی) دا٘ـدٛیبٖ  ٚاسائ ٝدٙٞذٌبٖ خذٔت(ؿبُٔ پضؿىبٖ  ٚپشػٔ ُٙشاوض
ثٟذاؿتی دسٔب٘ی ٔ ٚشاوض ػالٔت)  ٚثیٕبساٖ ٘ ٚیض خبٔؼ ،ٝا٘دبْ پظٞٚؾ ،تذاسن أىب٘بت ،پبیؾ  ٚاسصؿیبثی ٔؼتٕش

 ٚاسائ ٝخذٔبت اػتب٘ذاسد ػجت وبٞؾ ثبس ثیٕبسی ٞبی لّجی ػشٚلی دس اػتبٖ اكفٟبٖ اص عشیك وبٞؾ ػٛأُ خغش،
تمٛیت ٌ ٚؼتشؽ سٚؽ ٞبی تـخیق صٚدٍٙٞبْ ،دسٔبٖ  ٚپی ٌیشی ٔٙبػت ٔی ؿٛد.

ارسش ها
ٚ .1خٛة حفظ خبٖ  ٚتٟیٔ ٝمذٔبت تحمك ایٗ ٚاخت ثضسي
 .2دس ٘ظش ٌشفتٗ ٛٞیت ا٘ؼبٖ دس اثؼبد صیؼتی ،سٚا٘ـٙبختی ،اختٕبػی ٔ ٚؼٛٙی دس ٘ظبْ ػالٔت
 .3سػبیت ػذاِت ٔ ٚؼبٚات دس اسائ ٝخذٔبت ػالٔت ٔ ٚـبسوت دس تأٔیٗ ٔٙبثغ آٖ
 .4پبػخٍٛیی ث٘ ٝیبص پضؿىی فشد  ٚخبٔؼ ٝثش اػبع دا٘ؾ پضؿىی دس اثؼبد آٔٛصؿی ،پظٞٚـی  ٚخذٔبت
 .5استمبء ٔؼتٕش ویفیت خذٔبت
 .6سضبیتٕٙذی ٌیش٘ذٌبٖ خذٔبت
 .7ثٟشٙٔ ٜذی اص فٙبٚسی ٞبی ٔغّٛة  ٚثجت  ٚا٘تمبَ تدشثیبت ػٛدٔٙذ
چشم انذاس
دا٘ـٍب ٜػّ ْٛپضؿىی اكفٟبٖ ثش ایٗ ثبٚس اػت تب ثب ٘ٛآٚسی ٞب  ٚاثتىبسات دس صٔی ٝٙآٔٛصؽ ،عشاحی ٔذاخالت
ٔٙبػت دس صٔی ٝٙػٛأُ خغش ثیٕبسی ٞبی لّجی ػشٚلی یىی اص دا٘ـٍبٞ ٜبی ثشتش وـٛس دس پیـٍیشی  ٚوٙتشَ
ثیٕبسی لّجی ػشٚلی ثٛد ٚ ٜاص ٘ظش ؿبخق ٞبی ٔشتجظ دس ستج ٝا َٚتب ػ ْٛدا٘ـٍبٞ ٜبی وـٛس لشاس ٌیشد.
الشامات بزنامه
 .1فٌاٍری اطالعات ٍ ارتباطات
 اسائ ٝآٔبس ،اعالػبت  ٚػّٕىشد ٟ٘بد ٞبی دِٚتی ث ٝكٛست ٔبٞب٘ ٚ ٝفلّی
ٕٞ ىبسی اعالػبتی ،آٔبسی ٟ٘بد ٞبی دِٚتی ثب ٔشاوض تحمیمبتی
 ایدبد ثؼتشٞبی ٔٙبػت ثشای اػتمشاس  ٚتٛػؼ ٝفٙبٚسی اعالػبت ثٙٔ ٝظٛس دػتشػی ث ٝپبیٍبٞ ٜبی
اعالػبتی ٔٛسد ٘یبص

 .2هدیریت
 فشإٛ٘ ٓٞدٖ ثؼتش ٔٙبػت خٟت ایدبد تؼبُٔ ٕٞ ٚىبسی ثب ػبصٔبٖ ٞب ٟ٘ ٚبدٞبی ٔشتجظ

 پبیؾ  ٚاسصیبثی وّیٔ ٝذاخالت ػالٔتی ثش اػبع اك َٛاسصیبثی فٙبٚسی ٞبی ػالٔتی
 تشثیت  ٚتٛإ٘ٙذ ػبصی ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی

 .3پژٍّش
 فؼبِیت دس صٔی ٝٙتٛػؼ ٝفش ٚ ًٙٞاسصؽ ٌزاسی ث ٝا٘تـبس  ٚپبیذاسی اػتفبد ٜاص یبفتٞ ٝبی پظٞٚؾ
 حٕبیت  ٚاػغبی تؼٟیالت ث ٝعشح ٞبی ٔشتجظ ثب پیـٍیشی  ٚوٙتشَ ثیٕبسی ٞبی لّجی ػشٚلی
 حٕبیت اص ثخؾ غیشدِٚتی خٟت ا٘دبْ پظٞٚؾ
 آٔٛصؽ  ٚتٛإ٘ٙذ ػبصی ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی خٟت ا٘دبْ پظٞٚؾ  ٚحٕبیت ٔبِی اص آٖ ٞب
 .4حاکویت بالیٌی
 استمبء ٔشاوض ثٟذاؿتی دسٔب٘ی ٔ ٚشاوض ػالٔت دس اػتبٖ
 اػتمشاس ٕٔیضی ثبِیٙی دس ثخؾ ٞبی دِٚتی  ٚخلٛكی
 تذٚیٗ پشٚتىُ ٞب ٌ ٚبیذالیٗ ٞبی ثٔٛی ؿذ ،ٜاخشا  ٚاسصؿیبثی آٖ ٞب
 تمٛیت خذٔبت آٔٛصؿی ثٌ ٝشٞ ٜٚبی دس ٔؼشم خغش  ٚثیٕبساٖ
 پبیؾ  ٚاسصیبثی فٙبٚسی ػالٔت
ٔ ذیشیت آٔٛصؽ  ٚتٛإ٘ٙذػبصی ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی

 .5تأکید بر عَاهل اجتواعی تعییي کٌٌدُ سالهت
 تٛصیغ ٞذفٕٙذ ٔؼئِٛیت فؼبِیت ٞبی آٔٛصؿی،پظٞٚـی  ٚخذٔبتی ػالٔت ث ٝخبٔؼ ٝدس ثیٗ
ٟ٘بدٞبی ری سثظ ٕٞ ٚىبسی اسٌبٖ ٞبی ٔختّف
سیاست ها
 استمبء آٌبٞی  ٚفش ًٙٞػٕٔٛی دس ٔٛسد پیـٍیشی  ٚوٙتشَ ثیٕبسی ٞبی لّجی ػشٚلی
ٔ ذیشیت ٔٙبثغ ا٘ؼب٘ی دس ػغٛح ٔختّف
 تٛػؼٕٞ ٝىبسی ٞبی ثیٗ ثخـی

 تِٛیذ  ٚتٛػؼ ٝا٘تـبس دا٘ؾ ٔشثٛعٝ
بزرسی عوامل داخلی
ًقاط قَت (Strengths) S
 :S1حٕبیت سیبػت ٔ ٚؼب٘ٚیٗ دا٘ـٍب ٜاص ثش٘بٔ ٝپیـٍیشی  ٚوٙتشَ ثیٕبسی ٞبی لّجی ػشٚلی
 :S2أىبٖ ٕٞىبسی ٌشٞ ٜٚبی آٔٛصؿی،تحمیمبتی ٔ ٚؼب٘ٚت ٞبی دا٘ـٍبٜ
ٌ : S3ؼتشؽ ٚ ٚخٛد ٘ظبْ ؿجى ٝخٟت اسائ ٝخذٔبت ثٟذاؿتی
ٚ :S4خٛد ٔذیشاٖ  ٚوبسٔٙذاٖ تٛإ٘ٙذ
 :S5حٕبیت وبسوٙبٖ اص ثش٘بٔٝ
 :S6دػتشػی ث ٝایٙتش٘ت ،اعالػبت ث ٝسٚص  ٚسایب٘ ٝتب ػغح ٔشاوض ػالٔت
 :S7أىبٖ ثبصآٔٛصی وبسوٙبٖ ػیؼتٓ ثٟذاؿتی دسٔب٘ی دس سدٞ ٜبی ٔختّف
 :S8أىبٖ ا٘دبْ پظٞٚؾ ٞبی آصٔبیـٍبٞی  ٚثبِیٙی
ٕٞ :S9ىبسی ثب ٔشوض تحمیمبت لّت  ٚػشٚق  ٚتدشث ٝپشٚط ٜلّت ػبِٓ
 :S10ا٘دبْ غشثبٍِشی فـبس خٚ ٖٛدیغ ِیپیذٔی ٚچبلی ٕٞضٔبٖ ثب غشثبٍِشی دیبثت دس ؿٟش اكفٟبٖ ثب ثجت سایب٘ٝ
ای
 :S11سا ٜا٘ذاصی وّیٙیه وٙتشَ ٚصٖ وٛدن ٛ٘ٚخٛاٖ دس ٔشوض ػالٔت ث ٝػٛٙاٖ ػّٕیبتی صیش ثٙبیی ثشای وٙتشَ
ػٛأُ خغش
ٙٔ :S12غجك ثٛدٖ اٞذاف ثش٘بٔ ٝثب ثخـی اص فؼبِیت ٞبی ٚاحذ ثٟذاؿت حشف ٝایٔ ،ذاسع ،آٔٛصؽ ػالٔت ،تغزی،ٝ
سٚاٖ ...ٚ
ٚ :S13خٛد تیٓ تخللی دس ٔشاوض ػالٔت خٟت اسائ ٝخذٔت (پضؿه،پشػتبس،وبسؿٙبع تغزی،ٝتشثیت ثذ٘ی ٚ
سٚا٘ـٙبع)
 :S14اخشای عشح پضؿه خب٘ٛادٜ
 :S15تٛخ ٝاسائ ٝدٙٞذٌبٖ خذٔت ث ٝسضبیتٕٙذی ٔـتشیبٖ

ًقاط ضعف (Weaknesses) W
 :W1اٍ٘یض ٜوٓ وبسوٙبٖ دس ػغٛح ٔختّف
 :W2ضؼف دا٘ؾ ٟٔ ٚبست دس ثشخی اص وبسوٙبٖ ثٟذاؿتی دسٔب٘ی ٔشاوض دِٚتی ٚغیش دِٚتی
 :W3تؼذد ٚظبیف ٔ ٚؼئِٛیت ٞبی ٔح ِٝٛث ٝوبسوٙبٖ
 :W4ویفیت پبییٗ خذٔبت پیـٍیشی  ٚوٙتشَ ثیٕبسی ٞبی لّجی ػشٚلی دس ٔشاوض ثٟذاؿتی دسٔب٘ی
٘ :W5جٛد ثش٘بٔ ٝخٛدٔشالجتی  ٚاػتب٘ذاسد ػبصی خذٔبت ٔشثٛط ث ٝػٛأُ خغش  ٚثیٕبسی ٞبی لّجی ػشٚلی دسػغٛح
ٔختّف اسای ٝخذٔت
٘ :W6جٛد ػیؼتٓ پبیؾ  ٚاسصؿیبثی دسخذٔبت اسائ ٝؿذ ٜثشای ثیٕبساٖ لّجی ػشٚلی
 :W7وبفی ٘جٛدٖ تیٓ تخللی اسائ ٝخذٔت دس ٔشاوض ػالٔت
 :W8اػتفبد٘ ٜبوبفی اص ثخؾ خلٛكی دس ػیؼتٓ اسائ ٝخذٔبت ثٟذاؿتی
٘ :W9جٛد پشٚتىُ ٌ ٚبیذالیٗ ٞبی ثٔٛی ؿذ ٜدس صٔی ٝٙاسائ ٝخذٔبت اػتب٘ذاسد ٔشالجتی
 :W10وٕجٛد ٘یشٞٚبی ٔتخلق ثشای اخشای ثش٘بٔٞ ٝبی آٔٛصؿی دس ػیؼتٓ
٘ :W11جٛد ثؼتٞ ٝبی آٔٛصؿی ٔذ ٖٚثشای وبسوٙبٖ سدٞ ٜبی ٔختّف ثٟذاؿتی دسٔب٘ی
 :W12ضؼف ػبختبس تـىیالتی دس ساثغ ٝثب ثش٘بٔٞ ٝب ی پیـٍیشی  ٚوٙتشَ ثیٕبسی ٞبی غیشٚاٌیش
٘ :W13جٛد ٚاحذ پیـٍیشی  ٚوٙتشَ ػٛأُ خغش دس ٔؼب٘ٚت ثٟذاؿتی ٚ ٚاحذٞبی تبثؼٝ
٘ :W14بٔٙبػت ثٛدٖ ٚضؼیت ػبختٕب٘ی ٔشاوض ثٟذاؿتی دسٔب٘ی ثشای اسائ ٝخذٔت
 :W15وٕجٛد ٚاحذٞبی وٙتشَ ٚصٖ وٛدن ٛ٘ ٚخٛاٖ دس ٔشاوض ثٟذاؿتی دسٔب٘ی یب ٔشاوض ػالٔت
٘:W16بٔتٙبػت ثٛدٖ آٔٛصؽ ٞبی دا٘ـٍبٞی پضؿىبٖ  ٚپیشا پضؿىبٖ ثب ٘یبصٞبی اخشایی ٘ظبْ ثٟذاؿتی
 :W17ضؼف دس ٘ظبْ خٕغ آٚسی دادٞ ٜب  ٚتحّیُ  ٚا٘تـبس اعالػبت ٌٚضاسؽ دٞی
٘ :W18بوبفی ثٛدٖ ٔـبسوت فؼبَ اػضبی ٞیئت ػّٕی ثب ٘ظبْ خذٔبت ثٟذاؿتی
 :W19اػتفبد٘ ٜبوبفی اص ظشفیت ٞبی ٔشثٛط ث ٝسػب٘ٞ ٝبی خٕؼی
 :W20ضؼف آٔٛصؽ  ٚاعالع سػب٘ی دس ػغح خبٔؼ ٝدس صٔی ٝٙػٛأُ خغشػبص ثیٕبسی ٞبی لّجی ػشٚلی
 :W21ضؼف دس ػیؼتٓ اسخبع
 :W22وٕجٛد تؼذاد ٔشاوض ػالٔت دس ػغح اػتبٖ خٟت اسائ ٝخذٔبت ٔٛسد٘ظش

بزرسی عوامل خارجی
فرصت ّا

(Opportunities) O

 :O1حٕبیت ٔؼئِٛیٗ دس ػغح ٚصاستخب ٘ٝ
ٕٞ :O2ؼٛیی ٔؼئِٛیٗ ػیبػی  ٚاخشایی اػتبٖ ٕ٘ ٚبیٙذٌبٖ ٔدّغ  ٚػبصٔبٖ ٞبی ثیٌٕ ٝش
ٚ :O3خٛد سٞجشاٖ ٔزٞجی ،ؿٛساٞبی اػالٔی ؿٟش ،سٚػتب  ٚثخؾ
 :O4دس كذ ثبالی ثب ػٛادی دس اػتبٖ
 :O5تٕبیُ ػٕٔٛی ٔشدْ ثٔ ٝـبسوت دس أٛس ػالٔت لّت  ٚػشٚق  ٚوبٞؾ ػٛأُ خغش آٖ
 :O6دػتشػی ػشیغ  ٚتٛخ ٝخبٔؼ ٝث ٝفٙبٚسی ٞبی ٘ٛیٗ  ٚاعالػبت ػّٕی سٚص
ٚ :O7خٛد ثخؾ خلٛكی فؼبَ دس اػتبٖ
ٚ :O8خٛد فبسؽ اِتحلیالٖ (پضؿه،وبسؿٙبع تغزی،ٝپشػتبس،وبسؿٙبع تشثیت ثذ٘ی ٔٚـبٚس ٜسٚا٘ـٙبػی) غیش ؿبغُ
 ٚخٛیبی وبس
 :O9دس دػتشع ثٛدٖ سػب ٘ٞ ٝبی خٕؼی دس اللی ٘مبط اػتبٖ
 :O10پتب٘ؼیُ ٕٞىبسی ثب ػبیش ثخؾ ٞب (ػبصٔبٖ تشثیت ثذ٘ی،آٔٛصؽ  ٚپشٚسؽ ،اداسٔ ٜجبسص ٜثب دخب٘یبت  ) ... ٚدس
ػغح اػتبٖ
تْدیدات (Threats) T
:T1وٓ تٛخٟی ث ٝاٞذاف ٔٛسد ٘ظش دس ثش٘بٔٞ ٝبی پیـٍیشی  ٚوٙتشَ ثیٕبسی ٞبی غیش ٚاٌیش دس ػیبػتٍزاسی ٞبی
وـٛسی
٘ :T2ذاؿتٗ ثب٘ه اعالػبتی خبٔغ اػتب٘ی  ٚوـٛسی
٘ :T3جٛد ٚاحذ پیـٍیشی  ٚوٙتشَ ػٛأُ خغش(تحشن ثذ٘ی  ٚدخب٘یبت)دس ػغح ٚصساتخب٘ٝ
 :T4وٕجٛد اػتجبسات  ٚتخلیق ٞب ی ٔٛسد ٘یبص ثشای اخشای ثش٘بٔٞ ٝبی ٔٛسد ٘ظش
 :T5ؿٙبخت ٘بوبفی ٔؼئِٛیٗ ػبیش ثخؾ ٞب اص خبیٍب ٜػالٔت
 :T6ث ٝغّظ ثشخٛسداس ٔحؼٛة ٕ٘ٛدٖ اػتبٖ
 :T7وٕجٛد آٌبٞی الـبس ٔختّف خبٔؼ ٝاص ػٛأُ خغشػبص ثیٕبسی ٞبی لّجی ػشٚلی

 :T8تغییش ؿی ٜٛص٘ذٌی ٔشدْ دس ساثغ ٝثب ػٛأُ خغشػبص ثیٕبسی ٞبی لّجی ػشٚلی (وٓ تحشویٔ ،لشف فؼت
فٛدٞب
) ... ٚ
ٔ :T9ـبسوت ٕٞ ٚىبسی ٘بوبفی ػبصٔبٖ ٞب  ٚاداسات (ػبصٔبٖ تشثیت ثذ٘ی،آٔٛصؽ  ٚپشٚسؽ ،اداسٔ ٜجبسص ٜثب
دخب٘یبت  ٚؿٟشداسی  ) ... ٚدس اخشای ٕٞب ًٙٞفؼبِیت ٞبی پیـٍیشی  ٚوٙتشَ ػٛأُ خغش ػبص ثیٕبسی ٞبی لّجی
ػشٚلی
ٕٞ :T10ب٘ ًٙٞجٛدٖ ثشخی فؼبِیت ٞبی كذا  ٚػیٕب ( اص خّٕ ٝتجّیغبت ٔٛاد غزایی) ثب اٞذاف ثش٘بٔٝ
 :T11وٕجٛد صیشػبخت ٞبی ٔٛسد٘یبص دس ػغح خبٔؼ ( ٝاص لجیُ أىب٘بت تفشیحی،سفبٞیٚ،سصؿی  )... ٚدس خٟت
پیـجشد اٞذاف ثش٘بٔٝ
 :T12ضؼف ػّٕىشد ػبصٔبٖ ٞبی ٔشدْ ٟ٘بد  ٚثخؾ خلٛكی دس صٔی ٝٙپیـٍیشی  ٚوٙتشَ ثیٕبسی ٞبی لّجی
ػشٚلی
 :T13ػذْ تٕبیُ ٔشدْ خٟت ٔشاخؼ ٝثٔ ٝشاوض ثٟذاؿتی دسٔب٘ی ثشای دسیبفت خذٔبت
ٔ :T14ـىالت ٔؼیـتی ٔشدْ
راهبزدهای کلی  5
الف -استراتژی ّای SO
 : S2O1خّت ٕٞىبسی ٌشٞ ٜٚبی آٔٛصؿی،تحمیمبتی ٔ ٚؼب٘ٚت ٞبی دا٘ـٍب ٜدس ساػتبی پیـجشد ٞش چ ٝثٟتش ثش٘بٔٝ
 : S3,4,5O1تٛخی ٚ ٝدسٌیش وشدٖ ٔذیشاٖ  ٚوبسوٙبٖ ثٟذاؿتی سدٞ ٜبی ٔختّف خٟت اخشای ثش٘بٔ ٝدس ػغٛح
ٔختّف اسائ ٝخذٔت
 : S8O1,6,7,8تٛػؼ ٝپظٞٚؾ ٞبی وبسثشدی خٟت تحمك اٞذاف ثش٘بٔٝ
 : S9O1,6تٛػؼٕٞ ٝىبسی ثب ٔشوض تحمیمبت لّت  ٚػشٚق  ٚث ٝوبسٌیشی تدبسة لجّی پشٚط ٜلّت ػبِٓ
 : S11O1,7,8,10تٛػؼ ٝسا ٜا٘ذاصی ٚاحذ وٙتشَ ٚصٖ وٛدن ٛ٘ ٚخٛاٖ دس ٔشاوض ػالٔت (ث ٝػٛٙاٖ الذأی
صیشثٙبیی ثشای وٙتشَ ػٛأُ خغش)
 : S2,4,12O1,10تٛػؼٕٞ ٝىبسی دس ٖٚثخـی دس ساػتبی اخشای ثٟتش ثش٘بٔ ٝثشای ٌشٞ ٜٚبی ٔختّف ٞذف

ب -استراتژی ّای WO
 : W1,3,4O1ایدبد ػبص  ٚوبسٞبی اٍ٘یضؿی ثشای وبسوٙبٖ دسػغٛح ٔختّف اسائ ٝخذٔت
 : W2,4,5,16O1تٛإ٘ٙذػبصی وبسوٙبٖ سدٞ ٜبی ٔختّف ثٟذاؿتی دسٔب٘ی دس ساػتبی اخشای ثٟتش ثش٘بٔٝ
 : W6O1تذٚیٗ پشٚتىُ پبیؾ  ٚاسصؿیبثی ثشای خذٔبت اسائ ٝؿذ ٜدس ثش٘بٔٝ
 : W7O8خزة فبسؽ اِتحلیالٖ خٛیبی وبس(پضؿه،وبسؿٙبع تغزی،ٝپشػتبس،وبسؿٙبع تشثیت ثذ٘ی ٔٚـبٚسٜ
سٚا٘ـٙبػی) خٟت تمٛیت ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی ٔٛسد٘یبص
 : W8O1,7خّت ٔـبسوت ثخؾ خلٛكی دس ساػتبی تٛػؼ ٝاسائ ٝخذٔبت ٔٛسد ا٘تظبس ٔغبثك ثب پشٚتىُ تذٚیٗ
ؿذٜ
 : W9,4,5O1تذٚیٗ پشٚتىُ ٌ ٚبیذالیٗ ٞبی ثٔٛی ؿذ ٜدس صٔی ٝٙاسائ ٝخذٔبت اػتب٘ذاسد ٔشالجتی
 : W10,18O1خزة ٘یشٞٚبی ٔتخلق  ٚاػضبی ٞیبت ػّٕی خٟت تٟی ٝثؼتٞ ٝبی آٔٛصؿی  ٚاخشای ثش٘بٔٞ ٝبی
آٔٛصؿی ٔٛسد ٘یبص
 : W19,20 O2,9,10تٛػؼ ٝث ٝوبسٌیشی سػب٘ٞ ٝبی خٕؼی دس ساػتبی تحمك اٞذاف ثش٘بٔ( ٝتشٚیح ؿی ٜٛص٘ذٌی
ػبِٓ)
 : W20 O3,4,5,6عشاحی  ٚاخشای ثؼیح ٞبی آٔٛصؿی  ٚاعالع سػب٘ی دس ػغح خبٔؼ ٝدس صٔی ٝٙػٛأُ خغش
ثیٕبسی ٞبی لّجی ػشٚلی
ج -استراتژی ّای ST
 : S1,6,10,13T1تٟی ٝثب٘ه اعالػبتی خبٔغ اػتب٘ی ثش اػبع ٘تبیح حبكُ اص غشثبٍِشی دیبثت ٚفـبسخٖٛ
 :S1,14T8,9تٛػؼٔ ٝـبسوت ٕٞ ٚىبسی ثش ٖٚثخـی ثب ػبصٔبٖ ٞب ٟ٘ ٚبدٞبی ٔشتجظ ثب ثش٘بٔ( ٝػبصٔبٖ تشثیت
ثذ٘ی،آٔٛصؽ  ٚپشٚسؽ ،اداسٔ ٜجبسص ٜثب دخب٘یبت ) ... ٚ
 : S1T9تؼبُٔ ٔؼتٕش ثب كذا  ٚػیٕب دس ساػتبی اخشای فؼبِیت ٞبی ٕٞب ًٙٞثب اٞذاف ثش٘بٔٝ
 : S1T10تمٛیت صیشػبخت ٞبی ٔٛسد ٘یبص دس ػغح خبٔؼ ( ٝاص لجیُ أىب٘بت تفشیحی،سفبٞیٚ،سصؿی )... ٚدس
خٟت پیـجشد اٞذاف ثش٘بٔٝ
 : S1,14T11خّت ٔــبسوت ػـبصٔبٖ ٞبی ٔشدْ ٟ٘بد دس ساػتـبی تٛػؼ ٝخذٔبت ٔشثٛط ث ٝپیـٍیشی  ٚوٙتشَ
ثیٕبسی ٞبی لّجی ػشٚلی

د -استراتژی ّای WT
 : W10,12T3,4,5تبٔیٗ  ٚتمٛیت صیشػبخت ٞبی الصْ ثشای اخشای ثش٘بٔ٘( ٝیشٚی ا٘ؼب٘یٔ،بِی،تدٟیضات ٚ
ٔذیشیتی)
 : W14T3,4,5,13ثٟجٛد ٚضؼیت ػبختٕب٘ی ٔشاوض ثٟذاؿتی دسٔب٘ی دس ساػتبی اسائ ٝثٟتش  ٚثیـتش خذٔبت
 : W10,12,15T3,4,5ایدبد  ٚاػتمشاس ٚاحذ پیـٍیشی  ٚوٙتشَ ػٛأُ خغش دس ٘ظبْ خذٔبت ثٟذاؿتی دسٔب٘ی
 : W10,12T3,4,5ثٟجٛد فشایٙذ اسخبع دس ػغٛح ٔختّف اسائ ٝخذٔت
 : W10,12T3,4,5افضایؾ تؼذاد ٔشاوض ػالٔت دس ػغح اػتبٖ خٟت اسائ ٝخذٔبت ٔٛسد٘ظش

استزاتژی های مزتبط با حوسه های مختلف دانشگاه
استزاتژی های حوسه معاونت آموسشی5

 : S2O1خّت ٕٞىبسی ٌشٞ ٜٚبی آٔٛصؿی،تحمیمبتی ٔ ٚؼب٘ٚت ٞبی دا٘ـٍب ٜدس ساػتبی پیـجشد ٞش چ ٝثٟتش ثش٘بٔٝ
 : S12O1,10تٛػؼٕٞ ٝىبسی دس ٖٚثخـی دس ساػتبی اخشای ثٟتش ثش٘بٔ ٝثشای ٌشٞ ٜٚبی ٔختّف ٞذف
 : W2,4,5O1تٛإ٘ٙذػبصی وبسوٙبٖ سدٞ ٜبی ٔختّف ثٟذاؿتی دسٔب٘ی دس ساػتبی اخشای ثٟتش ثش٘بٔٝ
 : W10,18O1خزة ٘یشٞٚبی ٔتخلق  ٚاػضبی ٞیبت ػّٕی خٟت تٟی ٝثؼتٞ ٝبی آٔٛصؿی  ٚاخشای ثش٘بٔٞ ٝبی
آٔٛصؿی ٔٛسد ٘یبص
 : W20 O4,5,6عشاحی  ٚاخشای ثؼیح ٞبی آٔٛصؿی  ٚاعالع سػب٘ی دس ػغح خبٔؼ ٝدس صٔی ٝٙػٛأُ خغشػبص
ثیٕبسی ٞبی لّجی ػشٚلی
 : W10,12T3,4,5تبٔیٗ  ٚتمٛیت صیشػبخت ٞبی الصْ ثشای اخشای ثش٘بٔ٘( ٝیشٚی ا٘ؼب٘یٔ،بِی،تدٟیضات ٚ
ٔذیشیتی)
استزاتژی های حوسه معاونت پژوهشی5

 : S2O1خّت ٕٞىبسی ٌشٞ ٜٚبی آٔٛصؿی،تحمیمبتی ٔ ٚؼب٘ٚت ٞبی دا٘ـٍب ٜدس ساػتبی پیـجشد ٞش چ ٝثٟتش ثش٘بٔٝ
 : S8O1,6,7,8تٛػؼ ٝپظٞٚؾ ٞبی وبسثشدی خٟت تحمك اٞذاف ثش٘بٔٝ
 :S9O1,6تٛػؼٕٞ ٝىبی ثب ٔشوض تحمیمبت لّت  ٚػشٚق  ٚث ٝوبسٌیشی تدبسة لجّی پشٚط ٜلّت ػبِٓ
 : S12O1,10تٛػؼٕٞ ٝىبسی دس ٖٚثخـی دس ساػتبی اخشای ثٟتش ثش٘بٔ ٝثشای ٌشٞ ٜٚبی ٔختّف ٞذف

 : W2,4,5O1تٛإ٘ٙذػبصی وبسوٙبٖ سدٞ ٜبی ٔختّف ثٟذاؿتی دسٔب٘ی دس ساػتبی اخشای ثٟتش ثش٘بٔٝ
 : W7O8خزة فبسؽ اِتحلیالٖ خٛیبی وبس(پضؿه،وبسؿٙبع تغزی،ٝپشػتبس،وبسؿٙبع تشثیت ثذ٘ی ٔٚـبٚسٜ
سٚا٘ـٙبػی) خٟت تمٛیت ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی ٔٛسد٘یبص
 : W10,18O1خزة ٘یشٞٚبی ٔتخلق  ٚاػضبی ٞیبت ػّٕی خٟت تٟی ٝثؼتٞ ٝبی آٔٛصؿی  ٚاخشای ثش٘بٔٞ ٝبی
آٔٛصؿی ٔٛسد ٘یبص
استزاتژی های حوسه معاونت درمان5

 : S2O1خّت ٕٞىبسی ٌشٞ ٜٚبی آٔٛصؿی،تحمیمبتی ٔ ٚؼب٘ٚت ٞبی دا٘ـٍب ٜدس ساػتبی پیـجشد ٞش چ ٝثٟتش ثش٘بٔٝ
 : S3,4,5O1تٛخی ٚ ٝدسٌیش وشدٖ ٔذیشاٖ  ٚوبسوٙبٖ ثٟذاؿتی سدٞ ٜبی ٔختّف خٟت اخشای ثش٘بٔ ٝدس ػغٛح
ٔختّف اسائ ٝخذٔت
 : S12O1,10تٛػؼٕٞ ٝىبسی دس ٖٚثخـی دس ساػتبی اخشای ثٟتش ثش٘بٔ ٝثشای ٌشٞ ٜٚبی ٔختّف ٞذف
 : S1T9تؼبُٔ ٔؼتٕش ثب كذا  ٚػیٕب دس ساػتبی اخشای فؼبِیت ٞبی ٕٞب ًٙٞثب اٞذاف ثش٘بٔٝ
 :S1,14T11خّت ٔــبسوت ػـبصٔبٖ ٞبی ٔشدْ ٟ٘بد دس ساػتـبی تٛػؼ ٝخذٔبت ٔشثٛط ث ٝپیـٍیشی  ٚوٙتشَ
ثیٕبسی ٞبی لّجی ػشٚلی
 : W1,3,4O1ایدبد ػبص  ٚوبسٞبی اٍ٘یضؿی ثشای وبسوٙبٖ دسػغٛح ٔختّف اسائ ٝخذٔت
 : W2,4,5O1تٛإ٘ٙذػبصی وبسوٙبٖ سدٞ ٜبی ٔختّف ثٟذاؿتی دسٔب٘ی دس ساػتبی اخشای ثٟتش ثش٘بٔٝ
 : W6O1تذٚیٗ پشٚتىُ پبیؾ  ٚاسصؿیبثی ثشای خذٔبت اسائ ٝؿذ ٜدس ثش٘بٔٝ
 : W7O8خزة فبسؽ اِتحلیالٖ خٛیبی وبس(پضؿه،وبسؿٙبع تغزی،ٝپشػتبس،وبسؿٙبع تشثیت ثذ٘ی ٔٚـبٚسٜ
سٚا٘ـٙبػی) خٟت تمٛیت ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی ٔٛسد٘یبص
 : W8O1,7خّت ٔـبسوت ثخؾ خلٛكی دس ساػتبی تٛػؼ ٝاسائ ٝخذٔبت ٔٛسد ا٘تظبس ٔغبثك ثب پشٚتىُ تذٚیٗ
ؿذٜ
 : W9,4,5O1تذٚیٗ پشٚتىُ ٌ ٚبیذالیٗ ٞبی ثٔٛی ؿذ ٜدس صٔی ٝٙاسائ ٝخذٔبت اػتب٘ذاسد ٔشالجتی
 : W19,20 O2,9,10تٛػؼ ٝث ٝوبسٌیشی سػب٘ٞ ٝبی خٕؼی دس ساػتبی تحمك اٞذاف ثش٘بٔ( ٝتشٚیح ؿی ٜٛص٘ذٌی
ػبِٓ)
 : W10,12T3,4,5ثٟجٛد فشایٙذ اسخبع دس ػغٛح ٔختّف اسائ ٝخذٔت
 : W10,12T3,4,5افضایؾ تؼذاد ٔشاوض ػالٔت دس ػغح اػتبٖ خٟت اسائ ٝخذٔبت ٔٛسد٘ظش

استزاتژی های حوسه معاونت غذا و دارو5

 : S2O1خّت ٕٞىبسی ٌشٞ ٜٚبی آٔٛصؿی،تحمیمبتی ٔ ٚؼب٘ٚت ٞبی دا٘ـٍب ٜدس ساػتبی پیـجشد ٞش چ ٝثٟتش ثش٘بٔٝ
 : S3,4,5O1تٛخی ٚ ٝدسٌیش وشدٖ ٔذیشاٖ  ٚوبسوٙبٖ ثٟذاؿتی سدٞ ٜبی ٔختّف خٟت اخشای ثش٘بٔ ٝدس ػغٛح
ٔختّف اسائ ٝخذٔت
 : S12O1,10تٛػؼٕٞ ٝىبسی دس ٖٚثخـی دس ساػتبی اخشای ثٟتش ثش٘بٔ ٝثشای ٌشٞ ٜٚبی ٔختّف ٞذف
 :S1,14T8تٛػؼٔ ٝـبسوت ٕٞ ٚىبسی ثش ٖٚثخـی ثب ػبصٔبٖ ٞب ٟ٘ ٚبدٞبی ٔشتجظ ثب ثش٘بٔ( ٝػبصٔبٖ تشثیت
ثذ٘ی،آٔٛصؽ  ٚپشٚسؽ ،اداسٔ ٜجبسص ٜثب دخب٘یبت ) ... ٚ
 : S1T9تؼبُٔ ٔؼتٕش ثب كذا  ٚػیٕب دس ساػتبی اخشای فؼبِیت ٞبی ٕٞب ًٙٞثب اٞذاف ثش٘بٔٝ
 : W2,4,5O1تٛإ٘ٙذػبصی وبسوٙبٖ سدٞ ٜبی ٔختّف ثٟذاؿتی دسٔب٘ی دس ساػتبی اخشای ثٟتش ثش٘بٔٝ
 : W7O8خزة فبسؽ اِتحلیالٖ خٛیبی وبس(پضؿه،وبسؿٙبع تغزی،ٝپشػتبس،وبسؿٙبع تشثیت ثذ٘ی ٔٚـبٚسٜ
سٚا٘ـٙبػی) خٟت تمٛیت ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی ٔٛسد٘یبص
 : W8O1,7خّت ٔـبسوت ثخؾ خلٛكی دس ساػتبی تٛػؼ ٝاسائ ٝخذٔبت ٔٛسد ا٘تظبس ٔغبثك ثب پشٚتىُ تذٚیٗ
ؿذٜ
 : W19,20 O2,9,10تٛػؼ ٝث ٝوبسٌیشی سػب٘ٞ ٝبی خٕؼی دس ساػتبی تحمك اٞذاف ثش٘بٔ( ٝتشٚیح ؿی ٜٛص٘ذٌی
ػبِٓ)
 : W20 O4,5,6عشاحی  ٚاخشای ثؼیح ٞبی آٔٛصؿی  ٚاعالع سػب٘ی دس ػغح خبٔؼ ٝدس صٔی ٝٙػٛأُ خغشػبص
ثیٕبسی ٞبی لّجی ػشٚلی

استزاتژی های حوسه معاونت پشتیبانی 5

 : W10,12T3,4,5تبٔیٗ  ٚتمٛیت صیشػبخت ٞبی الصْ ثشای اخشای ثش٘بٔ٘( ٝیشٚی ا٘ؼب٘یٔ ،بِی ،تدٟیضات ٚ
ٔذیشیتی)

اهذاف
اهذاف کلی 5
 : G1پیـٍیشی اص ثیٕبسی ٞبی ایؼىٕیه لّجی ػشٚلی اص عشیك وبٞؾ ػٛأُ خغش ػبص دس ساػتبی ػغٛح
پیـٍیشی ٔمذٔبتی  ٚاِٚیٝ
 : G2وبٞؾ ٔٛاسد ٔشي ٔ ٚیش ٘بؿی اص ثیٕبسی ٞبی ایؼىٕیه لّجی ػشٚلی دس ساػتبی پیـٍیشی ثب٘ٛیٝ
 : G3وبٞؾ ٔٛاسد ٘بتٛا٘ی ٘بؿی اص ثیٕبسی ٞبی ایؼىٕیه لّجی ػشٚلی دس ساػتبی پیـٍیشی ثبِثیٝ
اهذاف اختصاصی5
 : G1پیشگیری از بیواری ّای ایسکویک قلبی عرٍقی از طریق کاّش عَاهل خطر ساز در راستای سطَح
پیشگیری هقدهاتی ٍ اٍلیِ

 :O1ثٟجٛد تغزیٙٔ ٝبػت (وبٞؾ ٕ٘ش GDI ٜثٔ ٝیضاٖ ٕ٘ 0/2ش)ٜ
 :O2وبٞؾ ٔیضاٖ ٔلشف ٕ٘ه دس ػغح خبٔؼ ٝثٔ ٝیضاٖ ٌ 2شْ دس سٚص
 :O3افضایؾ آٌبٞی خبٔؼ ٝدس صٔی٘ ٝٙمؾ تغزی ٝدس پیـٍیشی  ٚوٙتشَ ثیٕبسی ٞبی لّجی ػشٚلی ثٔ ٝیضاٖ 20
دسكذ تب پبیبٖ ثش٘بٔٝ
 :O4افضایؾ ٘ؼجتی اص خٕؼیت و ٝفؼبِیت ثذ٘ی ٔٙظٓ ثب ؿذت ٔتٛػظ داس٘ذ ثٔ ٝیضاٖ  20دسكذ تب پبیبٖ ثش٘بٔٝ
 :O5وبٞؾ ؿیٛع ٔلشف فشاٚسدٞ ٜبی دخب٘ی (ػیٍبس ٚلّیبٖ) :
وبٞؾ ٔلشف ػیٍبس دس ٘ٛخٛا٘بٖ پؼش صیش  18ػبَ ثٔ ٝیضاٖ 1دسكذ وبٞؾ ٔلشف ػیٍبس دس ٘ٛخٛا٘بٖ دختش صیش  18ػبَ ثٔ ٝیضاٖ  0/5دسكذوبٞؾ ٔلشف لّیبٖ دس ٘ٛخٛا٘بٖ پؼش صیش  18ػبَ ثٔ ٝیضاٖ  0/7دسكذوبٞؾ ٔلشف لّیبٖ دس ٘ٛخٛا٘بٖ دختش صیش  18ػبَ ثٔ ٝیضاٖ  0/5دسكذوبٞؾ ٔلشف ػیٍبس دس ٔشداٖ ثبالی  18ػبَ ثٔ ٝیضاٖ  2دسكذوبٞؾ ٔلشف ػیٍبس دس ص٘بٖ ثبالی  18ػبَ ثٔ ٝیضاٖ  0/3دسكذوبٞؾ ٔلشف لّیبٖ دس ٔشداٖ ثبالی  18ػبَ ثٔ ٝیضاٖ  1/5دسكذوبٞؾ ٔلشف لّیبٖ دس ص٘بٖ ثبالی  18ػبَ ثٔ ٝیضاٖ  0/5دسكذ : O6وبٞؾ ؿیٛع اضبفٚ ٝصٖ ٚچبلی :

وبٞؾ ؿیٛع اضبفٚ ٝصٖ  ٚچبلی دس ٘ٛخٛا٘بٖ پؼش صیش  18ػبَ ثٔ ٝیضاٖ  0/2دسكذ وبٞؾ ؿیٛع اضبفٚ ٝصٖ  ٚچبلی دس ٘ٛخٛا٘بٖ دختش صیش  18ػبَ ثٔ ٝیضاٖ  0/5دسكذ وبٞؾ ؿیٛع اضبفٚ ٝصٖ  ٚچبلی دس ثضسٌؼبالٖ ثٔ ٝیضاٖ  1/5دسكذ :O7وبٞؾ ؿیٛع فـبس خ ٖٛثبال ثٔ ٝیضاٖ  2دسكذ
 :O8افضایؾ وٙتشَ فـبس خ ٖٛثبال ثٔ ٝیضاٖ  5دسكذ
 :O9وبٞؾ ٔیضاٖ ؿیٛع دیبثت ثٔ ٝیضاٖ  0/2دسكذ
 :O10افضایؾ وٙتشَ دیبثت ثٔ ٝیضاٖ  4دسكذ
 :O11وبٞؾ ٔیضاٖ آالیٙذٞ ٜبی ٛٞا (ؿبُٔ دی اوؼیذ ٌٌٛشد ،اوؼیذٞبی ٘یتشٚطٖ،رسات ٔؼّك ٛٙٔ ،اوؼیذ
وشثٗ  ٚاصٖ) حذالُ ثٔ ٝیضاٖ  15دسكذ ػبَ پبی ٝتب پبیبٖ ثش٘بٔ ٝپٙدٓ
 :O12وبٞؾ ٔیضاٖ آِٛدٌی ٛٞا دس فضبی ثؼت ٝحذالُ ثٔ ٝیضاٖ  5دسكذ ػبَ پبی ٝتب پبیبٖ ثش٘بٔٝ
 : G2کاّش هَارد هرگ ٍ هیر ًاشی از بیواری ّای ایسکویک قلبی عرٍقی در راستای پیشگیری ثاًَیِ

 :O1وبٞؾ ؿیٛع ثیٕبسی ٞبی ایؼىٕیه لّجی ػشٚلی حذالُ ثٔ ٝیضاٖ  1/5دسكذ
 :O2وبٞؾ ٔیضاٖ ٔشي ٘بؿی اصػىتٞ ٝبی لّجی تب یه ٔب ٜپغ اص حّٕ ٝلّجی ٘ؼجت ثٚ ٝضغ ٔٛخٛد
 : G3کاّش هَارد ًاتَاًی ًاشی از بیواری ّای ایسکویک قلبی عرٍقی در راستای پیشگیری ثالثیِ

 :O1وبٞؾ ؿیٛع ٘بتٛا٘ی ٘بؿی اص ثیٕبسی ٞبی ایؼىٕیه لّجی ػشٚلی ٘ؼجت ثٚ ٝضغ ٔٛخٛد

