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 نتا ي سالال   ، ارتقاي و حفظ تا ين، در جا عه و خانواده فرد، فعاالنه و
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  س   ( كل، هاي سياس  11 و 2 و 1بندهاي)جا عه در آ  سازي نهادينه

 کشی پیشنهادی بهداشت، ردمان و آموزش زپ   ربانهم وزری
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 تداوم، ارتقا و نهادینه سازی طرح تحول سالمت در چارچوب برنامه ششم توسعه کشور

 قالب شبکه خدمات جامع و همگانی سالمتاستقرار نظام ارجاع  و برنامه پزشکی خانواده، در 

 اجرای برنامه تحول و نوآوری در آموزش و پژوهش علوم پزشکی

 ها ها و فعالیتها از طریق مدیریت شفاف و متناسب سازی درآمدها، هزینهتأمین منابع مالی پایدار ، کنترل هزینه

 ها تفکیک نقشسازی و منظور تقویت تولیت، چابکاصالح ساختار  نظام سالمت به

 های اجتماعی برای پیشگیری از آسیب به ابعاد جسمی، روانی و اجتماعی سالمترصد، مدیریت و مطالبه اصالح مولفه
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 فصل نخست

 مروري بر ديدگاه ها و مباني نظري سالمت
سالم، مولد و با كيفيت، توام با طول عمر قابل قبول و عاري از بيماري و ناتواني، نيازي اساسي و حقي  برخورداري از يك زندگي

، اعالميه جهاني حقوق بشر)ماده بيست و پنجم(، اعالميه حقوق بشر اسالمي و در قوانين اسالمدين مبين در همگاني است كه 

اگرچه تامين و حفظ سالمت وظيفه اي فردي، اجتماعي، سازماني و  گرفته است.قرارتاكيد  اساسي بسياري از كشورها مورد

حاكميتي است وليکن مسؤوليت و توليت اين امر بر عهده دولت ها بوده و يکي از مولفه هاي حکمراني بهينه و پيش شرط تحقق 

ري از باال ترين حد ( نيز برخوردا1491اساسنامه سازمان جهاني بهداشت ) رود.توسعه پايدار در هر كشور به شمار مي

استانداردهاي منطقي و قابل حصول سالمت، بدون در نظر گرفتن نژاد، مذهب، عقايد سياسي و موقعيت اقتصادي و اجتماعي را 

 ايهبر پ است نظاميايران  جمهوري اسالمي"، كشورمان كند. مطابق اصل دوم و سوم قانون اساسيحق مسلم هر انساني بيان مي

ي، سياس و استقالل در پيشبرد آنها، قسط، عدل و تالش بشري پيشرفته و تجارب و فنون از علوم استفادهراه كه از  ايمان

 را براي خود امکانات همه بايد اهداف اين به نيل برايكند و را تامين مي ملي و همبستگي و فرهنگي اجتماعي ،اقتصادي

و  بهداشتو كار و  و مسکن تغذيه هاي در زمينه محروميت هر نوع ساختن ع فقر و برطرفو رف ايجاد رفاهري از جمله امو

 ، بيتادگي، ازكاراف، پيري، بيکارياز نظر بازنشستگي اجتماعي از تامين برخورداري؛ اصل بيست و نهم، كار برد به "بيمه تعميم

، و غيره بیمه صورت به پزشکی و مراقبتهای درمانی بهداشتی خدمات نیاز به ،و سوانح ، حوادثماندگي ، در راهسرپرستي

، ، بهداشت، پوشاك، خوراكمسکنهمچون  اساسی نیازهای تامین، 93اصل  1داند؛ و همچنين بند مي همگانی حقیرا 

اساسي اقتصاد كشور برشمرده  ضوابطنيز از  «همه برای خانواده تشکیل برای الزم و امکانات و پرورش ، آموزشدرمان

 شده است. 

احساس رضايت كامل جسماني، رواني و اجتماعي نه تنها فقدان ": سالمت عبارتست از: WHOبهداشت جهاني از ديدگاه سازمان 

ند كه ابعاد كاهم ميبيماري و ناخوشي. تعيين كننده هاي سالمت عواملي هستند كه بطور مستقيم يا غيرمستقيم شرايطي را فر

، يولوژيبمختلف سالمت)جسمي، رواني، اجتماعي( تحت تاثير مثبت يا منفي قرار گيرند. اين عوامل به اختصار عبارتند از: ژنتيك/ 

ر دهد سهم اثر هبررسي ها نشان مياقتصادي.  -اجتماعيمحيط محيط فيزيکي و  سالمت، مراقبتنظام ، شيوه زندگيفتار و ر

 21درصد(، رفتار و شيوه زندگي فردي ) 11ل تعيين كننده بر ابعاد مختلف سالمت عبارت است از: ژنتيك/ بيولوژي)يك از عوام

 (.1درصد(، )شکل  91اقتصادي) -درصد(، محيط اجتماعي  11درصد(. محيط فيزيکي ) 21درصد(، نظام مراقبت سالمت )
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 : سهم تعیین کننده های سالمت1شکل 

 

 

 نظام سالمت 
 2111سيستم يا سامانه شامل مجموعه اي از عوامل متعامل است كه هدف يا اهداف مشتركي را دنبال مي كنند. گزارش سال 

ا يساازمان جهاني بهداشات، نظام هاي ساالمت به اين صورت تعريف مي كند: تمام سازمان ها، موسسات و منابعي كه به ارا)ه )

اقدام ساالمت عبارتسات از: هر گونه تالشي كه خواه در مراقبت سالمت فردي، ( اقدامات ساالمت اختصااد دارند و يك توليد

خدمات بهداشات عمومي و يا از طريق برنامه هاي بين بخشاي انجام مي گيرد و هدف اصلي آن ارتقاي سالمت است. اين نظام 

 ايد بدانند كه چرا نظام هاي سالمتگذاران بها ممکن اسات يکاارچه و با هدايت مركزي باشند اما غالبا اينگونه نيست. سياست

براساس تفکر سيستمي  1به شيوه هاي خاصي عمل مي كنند و آنها چه اقدامي مي توانند براي ارتقاي اين وضعيت انجام دهند.

                                                           
 ساز ا  جهان، بهداش : نظام هاي س   ، عملکرد و كاراي،.  2111گزارش سا   1



 جانبهمندی عادالهن  از سالمت همهبهره

5 

 ربانهم وزری پیشنهادی بهداشت، ردمان و آموزش زپکشی  رد دولت دوازدهم

و زنجيره تولياد ارزش هر نظاام ساااالمات به دنبال تحقق مجموعه اي از اهداف يا پيامدهاي)طوالني مدت، ميان مدت، كوتاه 

 ز طريق بروندادها/محصوالت ويژه توليد شده بوسيله كاركردهاي خود است.مدت( ا

 اهداف نظام سالمت
 هايپيامد نهايي/ هدف اصالي يك نظام سالمت است. اما چون ممکن است مراقبت از سالمت هزينه ،ساالمت بهتر بدون ترديد

كمرشاکن به دنبال داشاته باشاد و نياز به آن، غير قابل پيش بيني باشاد، سازوكارهاي مشاركت و تسهيم خطر و ارا)ه حمايت 

مالي، بسايار حا)ز اهميت هساتند از اين رو هدف دوم نظام ساالمت عادالنه سااختن مشاركت مردم در تامين منابع مالي نظام 

دم در مورد مساا)لي غير از ساالمت، هدف ساومي است كه منعکن كننده اهميت ساالمت اسات. پاساه دهي به انتظارات مر

، 2112احترام به شاان، اختيار و محرمانه بودن اطالعات افراد اسات. كمبود منابع در هر كشاوري سابب شده است كه از سال 

 م سالمتي در نظر بگيرد. سازمان جهاني بهداشت، كارآيي و هزينه اثربخشي را نيز به عنوان يکي از پيامدهاي هر نظا

 محصوالت/ بروندادهاي نظام سالمت
عمده محصاوالت/ بروندادهاي مساتقيم  نظام هاي ساالمت در دنيا براي پاساه به مولفه هاي سالمت )ژنتيك و رفتار و شيوه  

خدمات فردی، خدمات جمعیتی، شووواهد و اقتصاااادي، عوامل محيطي( شاااامل  -زنادگي، تعيين كنناده هاي اجتماعي

مي باشند. بايد توجه كرد كه برخي از نظام هاي سالمت همچون ج.ا.ايران در توليد مستقيم فناوري هاي سالمت  هاسویاست

 منابع انساني نيز نقش دارند. آموزش هاي دارويي و خوني، تجهيزات پزشکي و همچنين از جمله فرآورده

 كاركردهاي نظام سالمت
 :كاركردهاي زير را انجام دهد ،ه اهداف فوقبه منظور دستيابي ببايد نظام سالمت 

 حکمراني و رهبري

 اجراي هاي كالن و راهبردي و نظارت مؤثر برو رهبري در نظام سالمت حصول اطمينان از وجود سياست حکمرانيمنظور از 

است.  و پاسخگويي هامتناسب با سياست نظامساختار آن، ايجاد زمينۀ همکاري و تعامل بيشتر، تدوين قوانين و مقررات، طراحي 

هاي سالمت كشور، توليد و انتشار هاي ملي مرتبط با اولويتبا نياز سالمتي جامعه، وجود برنامه همسوروز و به راهبردهايوجود 

رين ت، مهمهاي پايش و ارزيابي نظام سالمتاي و منظم مستندات و شواهد مربوط به عملکرد نظام و درنظرگرفتن مکانيسمدوره

 نشانگرهاي پايش، ارزيابي و تعيين وضعيت حاكميت و رهبري نظام سالمت است. 

 سالمت خدمات ارايه

 سطح دو در باكيفيت، ايمن، مؤثر، سالمت مداخله ها ارايه و است سالمت نظام جزء ترين شده شناخته ،سالمت خدمات ارا)ۀ

 در جامعيت،. شودشامل مي را هزينه حداقل صرف با و مناسب مکان و زمان در نيازمند، افراد محوريت با عمومي، و فردي

 خدمات ا)ۀار سالم نظام يك ويژگيهاي از پذيريمسئوليت و مشاركت محوري،( بيمار) فرد كيفيت، تداوم، پوشش، بودن، دسترس

 و يسرپاي بستري، خدمات سالمت، ارتقاي و پيشگيري خدمات ارا)ه دهندۀ تسهيالت توزيع و تعداد. ميروند به شمار سالمت

 نشانگرهاي متداول ترين از سالمت نظام مختلف هايبخش تجهيزاتي و فيزيکي هايزيرساخت آمادگي ميزان و خاد خدمات

  است. جزء اين وضعيت تعيين و ارزيابي پايش،
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 تأمین منابع مالي

، انباشت و تخصيص مناسب آن به پولآوري جمعپايداري منابع، منظور از تأمين مالي در نظام سالمت، حصول اطمينان از 

-قۀ نياز، توجه به مشواندازبههاي سالمتي مردم شود. تأمين ذخيرۀ مالي منجر به پوشش عادالنۀ نياز تيدرنهااي است كه شيوه

 كارآ ودهندگان خدمات سالمت، تأمين پوشش مؤثر خدمات و حفاظت مالي از بروندادهاي تأمين مالي هاي مالي ارا)ه

 يهاي كلهاي سالمت از هزينه، درصد هزينه و سهم آن از درآمد ناخالص داخلي هاي سالمتهستند. كل هزينه محورسالمت

هاي كمرشکن هاي مستقيم از جيب خانوارها براي خدمات سالمت و درصد خانوارهاي مواجهه شده با هزينهدولت، سهم پرداخت

 رزيابي و تعيين وضعيت تأمين منابع مالي نظام سالمت هستند. ترين نشانگرهاي پايش، او فقرزا، متداول

 آموزش و پژوهش

 در يافته ادغام  هدف آموزش توسعه كيفي و كمي هدفمند پاسخگو، جامعه نگر و عادالنه آموزش علوم پزشااااکي )سااااالمت (

  قاخ به  تخلق ، عا   افرادي  تربي و  ارا)ه مراقبتهاي ساالمت متناساب با نيازهاي جامعه و گسترش مرزهاي دانش  عرصاله

 نوآوري و فناوري پژوهش، جه  در. اس  جا عه س    نيازهاي پاسالخگوي و نگر جا عه ،كارا، توانمند ، ايحرفه و اسال  ،

 مرجعيت علمي،خود اتکايي در توليد دارو، واكسن و تجهيزات و ملزومات پزشکي مي باشد. تحقق و نافع عل  تو يد س   

 هاي سالمتها و فناوري، واكسندارو دسترسي به

 هاي سالمت ايمن، باكيفيت،ها و فناورياين جزء، ناظر بر توانايي نظام سالمت در فراهم آوردن امکان دسترسي به داروها، واكسن 

ت سالمت، دهندۀ خدمااثربخش و مصرف مؤثر است. فراهم بودن داروهاي اساسي در مراكز دولتي و خصوصي ارا)هكارآمد، هزينه

ا، ههاي پرداختي مردم براي دارو و فنّاوريهاي موردنياز سالمت، ميانگين قيمت داروها و هزينهدسترسي مردم به داروها و فنّاوري

، ترين نشانگرهاي پايشاي جمعيت از متداولروز دارويي، تهيۀ فارماكوپۀ دارويي و درصد پوشش بيمهوجود يك سياست ملي به

 ن وضعيت اين جزء هستند. ارزيابي و تعيي

 نظام هاي اطالعات سالمت

 امعج ها را در بردارد. يك نظام، انتشار و استفاده از دادهد اصلي توليد داده، تدوين، تحليلهاي اطالعات سالمت، چهار كاركرنظام

كند و پن از اطمينان از تحليل ميآوري و اي نظام سالمت، جمعهاي موردنياز را از منابع مختلف دادهاطالعات سالمت، داده

ين نمايد. اهميت اگذاران سالمت تبديل ميبراي سياست استفادهقابلها را به اطالعات وقت بودن آن، دادهكيفيت، ارتباط و به

 هاي نظام سالمت بركسي پوشيده نيست.گيريجزء با توجه به نقش مهم اطالعات معتبر و رسا در تصميم

 متمنابع انساني سال

ا از هشوند كه قصد و نيت اصلي آنترين ورودي نظام سالمت است، مشتمل بر همۀ افرادي ميمنابع انساني سالمت كه اصلي

شود. كه مديريت موثر توليد و به ارا)ۀ خدمت، ارتقاء سطح سالمت است. تنوع زيادي از منابع انساني در بخش سالمت ديده مي

كارگيري آنها از اهم وظايف نظام سالمت است. نشانگرهاي توزيع كمي و كيفي منابع انساني سالمت و ميزان ماندگاري آنان از 

 اهم نشانگرهاي اين كاركرد است. 
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 دوم فصل

  سالمت بخش در يازدهم دولت اقدامات

 كاركرد تولیت
  به گفتمان غالب دولتحمايت طلبي و تبديل سالمت 

 تشکيل ستاد مديريت بحران دارو و رفع مشکل كمبود و گراني دارو 

  حمايت موثر مجلن محترم شوراي اسالميتعريف منابع جديد و افزايش منابع موجود سالمت با 

 گر براي خريد خدمت از وزارت ب.د.آهاي بيمهانتقال منابع مالي به سازمان 

 پزشکي كنترل قيمت دارو و تجهيزات 

 حمايت از داروهاي توليد داخل و افزايش سهم داروهاي توليد داخل از بازار دارويي 

 الملليگسترش، حفظ و ارتقاي نظام مقررات بين 

 هاي بين بخشيارتقاي مشاركت جامعه در ارتقاي سالمت و افزايش همکاري 

 تشکيل مجمع ملي سالمت 

 كشور در سالمت خدمات ارزشيابي و پايش نظام استقرار 

 هاي علوم پزشکي و خدمات ها/ دانشکدهريزي عملياتي در سطح ستاد وزارت، دانشگاهتدوين و استقرار نظام برنامه

 هاي وابسته، به منظور اعمال حکمراني مطلوب درون بخش سالمتبهداشتي درماني و سازمان

o مديريتيهاي مشترک و اختصاصي از طريق داشبوردهاي ايجاد نظام مديريت برنامه 

o ي عملياتياستقرار سامانه پايش برنامه 

o ي عملياتيپيشرفت برنامهها به ميزان بندي دانشگاهاتصال نظام ارزيابي عملکرد و رتبه 

o  

 كاركرد ارايه خدمات

 هاي اولیه سالمتمراقبتبهداشت و 

 21زير  شااهرهاي روسااتا)يان، به سااالمت( نوين خدماتدرماني) بهداشااتي اوليه هاي مراقبت و خدمات اجراي برنامه ارا)ه 

 عشاير و نفر هزار

 21شهرهاي  و نشينان حاشيه سالمت( به نوين درماني )خدمات بهداشاتي اوليه هاي مراقبت و خدمات اجراي برنامه ارا)ه 

 هزار نفر 51تا 

 هزار نفر و  51باالتر از شهرهاي  سالمت( به نوين درماني )خدمات بهداشتي اوليه هاي مراقبت و خدمات اجراي برنامه ارا)ه

 كالنشهرها

 ،مازندران و فارس استان دو شهري مناطق در ارجاع نظام و خانواده پزشك برنامه اصالح و توسعه تکميل 

 هاي قبلي سالمتهاي نوين سالمت و بازنگري برنامهطراحي برنامه 

 پاک( واي، هايمن غذاي سالم، عمومي )آب هاي بهداشتبازنگري و ارتقا برنامه 

  كشور بهداشتي شبکه نظام توسعه و تکميل احداث، اجراي پروژه 
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 بهداشتي خدمات ارايه در دولتي غير و دولتي هاي بخش همکاري و اجراي پروژه مشاركت 

 گيري از مشاركت جامعه در ارتقاي سالمتبهره 

  اول سطح درماني بهداشتي خدمات هاي بسته تدوين و تهيه اجراي پروژه 

  كيفيت خدمات سطح اول سالمتارتقاي 

  هاي بیمارستانيمراقبتدرمان و 

 بستري هزينه از سهم پرداختي مردم اجراي برنامه كاهش 

 درصد براي شهرنشينان و حمايت مالي از  1درصد براي روستاييان و  3 به درصد 32 از بستري هزينه از مردم سهم كاهش

 ميليون بيمار بستري 21

  درصد به  51ساارپايي( از  -خصاوصاي، بساتري -جيب مردم در مجموع بازار ساالمت)دولتيكاهش پرداخت مساتقيم از

 درصد 91

 كشوربه جمعيت % 2279 دولتي براي هاي بيمارستان در كمرشاکن هاي هزينه برابر در بساتري بيماران از مالي حفاظت 

 هدفمند صورت

 پزشکي مصرفي تجهيزات و لوازم انواع قيمت درصدي 92 كاهش 

  قلم در بيمارستان  11221هاي موجود و جديداالحداث ) بيمارستان پزشکي سرمايه اي براي تجهيزات قلم  14111تامين

 قلم براي بيمارستان هاي جديد االحداث(  52251هاي موجود، 

  شهر كمتر توسعه يافته و محروم و تمام وقت شدن همگي آنان  312 پزشاك متخصص و فوق تخصص  در 5339حضاور

 در بيمارستان هاي دولتي 

  شهر  219بيمارستان اصلي كشور در  912در  (تخصص 12در هر شب در  متخصص مقيمنفر پزشك  859) 1114حضور

 براي درمان بيماران اورژانن

  با نرخ شهر كشور  385كلينيك ويژه در  158ص در متخصاص و فوق تخص 19111ميليون بار ويزيت توساط  135انجام

مطب براي  1991پلي كلينيك تخصصي جديد شامل  251ارزان دولتي به منظور دسترسي اقشار محروم همراه با ساخت 

 فعاليت اين پزشکان 

  استان كشور  31شهر منطقه محروم از  128راه اندازي كلينيك ويژه در 

  توسعه اورژانن كشور 

 سورت پروازي 9811مصدوم و بيمار بدحال به بيمارستان ها طي   2351 پايگاه اورژانن هوايي و انتقال 32 راه اندازي 

 دسااتگاه آمبوالنن پيشاارفته  تا پايان  2911كشااور با به كار گيري  اورژانن آمبوالنن زميني ناوگان  نوسااازي و توسااعه

آمبوالنن در اختيار  3111از طرح تحول نظام سالمت تنها  دولت يازدهم / ناوگان اورژانن پيش بيمارستاني كشور تا قبل

 داشته است.

  در بيمارسااتان هاي تروما و اصاالي كشااور و نوسااازي بخش اورژانن در ساااير بخش اورژانن  125ساااخت و گسااترش

 بيمارستان ها 

  بخش اورژانن در سراسر كشور 181بهسازي و استانداردسازي  تخت اورژانن و  1511افزايش 

  تخت  2911خاد به بيماران نيازمند به مراقبت هاي ويژه با افتتاح توجه 

  سطح در كشور  3توجه ويژه به بيماران سرطاني با ايجاد شبکه جامع تشخيص زودرس و درمان سرطان در 

  185مركز تخصصي درمان سوختگي و توسعه   4استاندارد سازي  و توسعه  ( تخت ويژه سوختگيBICU) 
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 بخش اورژانن روانازشکي همراه با بازسازي بخش هاي موجود  15ديد بستري و روانازشکي تخت ج 1111 توسعه  

  شهر بعنوان  29بيمارستان كشور در  59اجراي برنامه ملي درمان پيشارفته ساکته هاي قلبي به صاورت شابانه روزي در

 اولين علت مرگ ايرانيان 

 شهر  بعنوان  25بيمارستان كشور در  55رت شبانه روزي در اجراي برنامه ملي درمان پيشارفته ساکته هاي مغزي به صو

 دومين علت مرگ ايرانيان

 هاي موجود و جديداالحداث  بيمارستان پزشکي سرمايه اي براي تامين تجهيزات 

 هاي كشوردر  بيمارستان اجراي برنامه مقيمي پزشکان 

 و ايجاد شبکه جامع تشخيص زودرس و درمان  توجه خاد به بيماران نيازمند به مراقبت هاي ويژه، سوختگي، سرطان

 سرطان 

 ساماندهي خدمات دندانازشکي با ايجاد كلينيك هاي دندانازشکي دانشگاهي با تعرفه ارزان در نقاط مختلف كشور 

  استقرار سامانه ملي صدور الکترونيکي پروانه هاي موسسات پزشکي به منظور ايجاد شفافيت در اين حوزه و دسترسي آسان

 موسسه پزشکي  21111م و صاحبان حرف پزشکي به اطالعات ذي قيمت شامل مرد

  ساماندهي ارا)ه خدمات به گردشگران سالمت از طريق اعتباربخشي كيفي بخش هاي بين الملل و ساماندهي موسسات

 هاي زيربطگردشگري با همکاري ساير دستگاه

  ور با رويکرد ارتقاء ايمني بيماران و بهبود كيفيت خدمات و بيمارستان كش 411تدوين و اجراي نسل نوين اعتباربخشي در

 تکريم بيماران 

 ،( 1919مراكز تشخيصي درماني و تجهيزات پزشکي در قالب )سند ملي درمان  تدوين سند سطح بندي خدمات 

  ا در قالب كتاب هزار ميليارد تومان توسط بيمه ه 2هزار ميليارد )با پرداخت فقط  11تا  2حذف پول زيرميزي به ميزان

 جديد

  بيمارستان دولتي( 521مديريت منابع و اطالعات در نظام سالمت) تکميل اطالعات الکترونيك در 

 های جمعیتی اجرای سیاست

   مركز درمان ناباروري موجود  29توسعه و تجهيز 

  در سراسر كشورزايمان طبيعي رايگان 1111322انجام 

  درصد پايه 1171معادل  مطلقدرصد  175كاهش سزارين به ميزان 

  درصد 5كاهش سزارين بار اول به ميزان 

  هزار نفر مادر باردار در دوران بارداري جهت توانمند سازي براي باروري و زايمان طبيعي 511آموزش رايگان به 

  واحد اختصاصي 1811ساخت(زايمانLDR )  بيمارستان 311در   

  هاي نابارورتعرفه دولتي براي زوجهاي درمان ناباروري با درصدي هزينه85پوشش 

  استان فاقد مركز )ياسوج، زاهدان، بندرعباس،  1مركز جديد درمان ناباروري با تمركز بر مناطق محروم به ويژه در  12ايجاد

 (شهركرد، گلستان، لرستان

 
 

 كاركرد تأمین مالي
 تعريف منابع جديد مالي و افزايش منابع موجود 

o  مجلن شوراي اسالمي حمايتبا  افزوده به بخش سالمتارزشدرصد ماليات بر 1اختصاد 

o  ها به بخش سالمتدرصد از درآمدها از محل اجراي مرحلۀ دوم هدفمندي يارانه11اختصاد 
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 مالي انضباط و منابع هبهين مديريت 

o هاريزي عملياتي در دانشگاهاجراي حسابداري تعهدي و بودجه 

o حسابداري سامانۀ تقويت و برخط نظارت براي وزارت مركزي ستاد در دانشگاهي هايحسااب پايش مركز ايجاد 

 هادانشگاه در تعهدي

o تا ستاد از تحول طرح به مربوط هايبودجهو رهگيري   داركردننشاان ها وبيمارساتان به مالي اساتقالل اعطاي 

 خدمت ارا)ه واحد

o هادانشگاه نقد وجوه جريان تقويت 

o مالي منابع مديريت حوزه در جديد نظارتي كارشناسي هايتيم تشکيل   

o رقابتي و رسمي آزمون از غير و تحول طرح هايبودجه اختصاصي، درآمد از انساني نيروي كارگيريبه ممنوعيت 

o به تركيبي از  2ها از روش پرداخت مبتني بر عملکرد و ورودي خالصبيمارستان به بودجه اختصااد روش تغيير

   3بودجۀ گلوبال و  پرداختپيش
o  تجميع خريد تجهيزات پزشاکي مورد نياز مراكز درماني از طريق هيات امناي صارفه جويي ارزي و تحقق صرفه

 جويي در اين مورد

o هافني دانشگاه هايمعاونت كرد بههزينه و تخصيص اختيار تفويض 

o مجري واحدهاي به تحول طرح هايبودجه مالي هايجوييصرفه از استفاده اجازه اعطاي 

o هابخش ساير و عمراني حوزۀ به سالمت خدمات ارا)ه مالي منابع جابجايي از جلوگيري   

o هاموجود دانشگاه نقدينگي از استفاده در مجوز ارا)ه و تسهيل 

o منظوربه( وجوه ساارعت افزايش) فرد به خزانه از مسااتقيم صااورتبه سااالمت حوزۀ كاركنان حقوق پرداخت 

 خدمت بيشتر يا خريد گيريخدمت

 منابع غیرماليكاركرد 

 منابع انساني

 انساني و تغيير شيوه قرارداد با پرسنل موجود درقالب دو برنامه ماندگاري از پزشکان در  كارگيري نيرويتسهيل فرايند به

 مناطق محروم و اجراي برنامه پزشکان مقيم

 سطح اول ارا)ه خدمات سالمت كاركنان سازي آموزش، ارتقاي مهارت و توانمند 

  پروژه ملي آموزش مديران بيمارستان كشوراجراي 

 استفاده از ظرفيت بخش غيردولتي در تأمين نيرو و ارايه خدمات سالمت 

 منابع فیزيکي

  خانه بهداشت 3911احداث 

  مركز جامع سالمت روستايي 315احداث 

  پانسيون تيم سالمت برنامه ريزي براي اجرا 251احداث 

                                                           
2 Fee for services and pure input 
3 close ended( Pure FFS + Adj Workfore 
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  مركز زيست  1125، مركز جامع سالمت شهري 112بيش از ،گاه سالمت شهرييپا 151بيش از ،خانه بهداشت1112احداث

 شبکه بهداشت 148، مركز جامع سالمت روستايي 292، پزشك

 

 تخت در قالب طرح تحول سالمت 9388تکميل و بهره برداري 

  ورسيدن به  تخت هاي بيمارستاني( 25%)افزايشهزار تخت بستري 21بيمارستان جديد با پتانسيل بيش از  122سااخت

  نفر 1111ازاي هربه  1/ 4سرانه 

  متر مربع فضاي بستري 2551111نوسازي و بازسازي 

   درصدي از توليدات داخلي 111هزار تخت بيمارستاني كشور با استفاده 95نوسازي كامل 

 بيمارستان فعال كشور 521متر مربع در 111/511/2هتلينيگ ي ارتقا 

  متر مربع فضاي آموزشي  111/921پروژه با زير بناي  12آغاز اجراي 

  دانشجو  8111خوابگاه با ظرفيت  21آغاز اجراي 

P.P.P

  سرطان به روش تشخيص و درمان واگذاري مراكزBOT با تعرفه دولتي 

 (ميليارد ريال 2111متوسط در هر قطب غيردولتي) سرمايه گذاريبا طان  رقطب س 8 ايجاد  

  واگذاري زنجيره آزمايشگاهي بصورتBOT با تعرفه دولتي 

 مركز تصوير برداري بصورت 84 ايجادBOT با تعرفه دولتي 

o 53 دستگاه سي تي اسکن 

o 21 دستگاهMRI 

o 11 دستگاه آنژيوگرافي 

  بصورتهاي قم و قزوين تخت در استان1111بيمارستان با ظرفيت  2عقد قراردادBOO 

  نفر از طريق خريد خدمت براي   14511پايگاه سالمت با كارگيري  9211مركز سالمت جامعه و  2111واگذاري مديريت

 ميليون جمعيت حاشيه نشين شهرها. 11خدمت رساني به بيش از 

 تخت1321بيمارستان با ظرفيت  11م براي تکميل عقد تفاهم نامه با بنياد بركت وابسته به ستاد اجرايي فرمان اما 

  بيمارستان  4عقد تفاهم نامه با بنياد مستضعفان براي تکميل 

  تخت بيمارستاني با سرمايه گذاران خارجي 13111تفاهم نامه براي  11فراهم آوري 

 واگذاري خدمات مميزي بهداشت مراكز تامين و توزيع مواد غذايي به دفاتر سالمت 

 هاي سالمتاركت و ساماندهي بخش خیريه در ايجاد زيرساختافزايش مش

 ميليارد ريال از طريق مشاركت خيرين در موارد زير: 1111ساماندهي بيش از  جذب و 

o  تخت بيمارستاني سرطاني 511احداث 

o  باب مراكز بهداشتي درماني 159احداث 

o  خانه بهداشت 12احداث 

o  دانشگاه كشور 21تخت جديد در  5181تخت فرسوده و ساخت  342بازسازي و نوسازي 
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o  خون  اهدايمركز  1احداث 

o  خوابگاه دانشجويي  11احداث 

o  كلينيك جامع 14احداث 

o  كلينيك ويژه 12احداث 

o  راه سراي بيمار مه 33احداث 

  ريال  ميليارد 2321ملك اهدايي از خيرين براي پروژه هاي مختلف سالمت به مبلغ  191جذب 

  ميليارد ريال  921اهدايي در پروژه هاي مختلف به مبلغ مجموعه پزشکي  221جذب 

  1345در سال  سمن 83به  1342سمن در سال  95افزايش تعداد سمن هاي حوزه سالمت از 

 هاي مردمي در حوزه خيرين راه اندازي سامانه ياران سالمت )ياس( با هدف شناسايي و اطالع رساني درخصود كمك

 سالمت

 

 كاركرد آموزش 
 هاي تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشکي كه شامل موارد زير است: اجراي بسته طراحي و 

o پزشکي آموزش در علمي مرجعيت و نگاري آينده 

o سوم نسل هاي دانشگاه سوي به حركت 

o محور عدالت و پاسخگو آموزش 

o سالمت عالي آموزش هاي برنامه گراي ماموريت و هدفمند راهبردي، توسعه 

o دانشگاهها  توانمندي ارتقاي و تمركززدايي گرايي، سرزميني،ماموريت آمايش 

o اي حرفه اخالق اعتالي 

o پزشکي علوم آموزش سازي المللي بين 

o پزشکي علوم در  مجازي آموزش توسعه 

o پزشکي علوم هاي آزمون  و ارزيابي نظام ارتقاء 

o آموزشي هايبيمارستان و موسسات اعتباربخشي 

o پزشکي علوم آموزش هاي زيرساخت ارتقاي و توسعه 

o تحولي هايبسته پايش 

 توسعه پذيرش دستياران تخصصي در مناطق محروم 

 گزيني در كنکور سراسري با اولويت مناطق محرومبومي 

 سالمت عالي آموزش در سرزميني آمايش برنامه اجراي 

 ها و موسسات آموزش پزشکي در كشورساماندهي توسعه و ايجاد دانشگاه 

  ايجاد مراكز آموزش عالي غيردولتي در حوزه سالمتتسهيل 

 

 د پژوهشكاركر
 توليد ناخالص ملي.از صد ريك د لتالش براي افزايش اعتبارات پژوهشي به حداق 

 دستيار پژوهش و دوره هاي پسا دكترا-تربيت نيروي انساني عالقمند و محقق از طريق برنامه پزشك پژوشگر 
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 برنامه ملي( 91ها )بيش از نظام ثبت بيماري 

   آزمايشگاه جديد در برنامه وزارت  12زماشگاه به پايان رسيده و آ 11آزمايشگاههاي جامع و پيشرفته )ساخت و راه اندازي

 بهداشت قرار دارد(

 )مطالعات بزرگ مبتني بر جمعيت )پرشين كوهورت 

 هاي مهم و فراگيردر دانشگاهاي علو پزشکي كشورايجاد بيوبانك 

  اعتماد به دانشمندان و نخبگان از دانشگاه علوم پزشکي كشور  8راه اندازي  مطالعات كوهورت كاركنان وزارت بهداشت در

 يتطريق نظام تشويقي و حماي

 وجود نظام تخصيص بودجه و بررسي طرحهاي بزرگ و ملي 

 از طريق: تغيير نگرش در سيستم ارزشيابي پژوهشي دانشگاهها از نگاه كميت پژوهش به كيفيت 

o Impact  ملي و بين المللي طرحها و مقاالت 

o الين تحقيقاتي 

o ايجاد زير ساخت و ظرقيت سازي 

o تعامالت ملي و بين المللي 

o خارج از دانشگاه )ملي و بين المللي( جذب منابع از 

 

 دارو، واكسن و تجهیرات پزشکيكاركرد 
 و  41قلم در سال  351كمبودهاي دارويي و وساايل پزشاکي مورد نياز بيماران: كاهش كمبودهاي دارويي از ميانگين  رفع

 (41لغايت  43هاي استقرار دولت يازدهم )قلم در سال 31به حداكثر  42نيمه اول سال 

 و وسايل پزشکي وارداتي به  %25 كنترل قيمت داروها و وساايل پزشکي وارداتي: قيمت داروهاي وارداتي به ميزان حداقل

 .كاهش يافته است %35ميزان حداقل 

  ميليون دالر كاهش  511كاهش ميزان واردات دارو: ميزان واردات دارو در دولت يازدهم نسبت به دوره مشابه قبلي حدودا

 .يافته است

 در ساال  %11بازار دارويي از حدودا  افزايش ساهم داروهاي توليد داخل در بازار دارويي: ساهم داروهاي توليد داخل از كل

 .افزايش داشته است 45در سال  %21به حداقل  41

 درات دارو در دولت يازدهم نسبت به دوره قبل به ميزان حدودا دو برابر اتوساعه صاادرات دارو و وساايل پزشکي: ميزان ص

 .افزايش يافته است

  بيماران و همراهان بيمار براي تامين دارو و وسااايل پزشااکي از تامين دارو و وسااايل پزشااکي بيمارسااتاني: كاهش ارجاع

 45موارد در سال  %3به كمتر از  41موارد در سال  %91حدودا 

  حمايت از توليد داروها و وساايل پزشاکي با فناوري باال در داخل كشور: در دولت يازدهم بطور ميانگين ماهيانه حداقل دو

 .ارد بازار شده استداروي جديد در داخل كشور توليد و و

  اجراي سامانه رهگيري، رديابي و كنترل اصالت كاالهاي سالمت: در حال حاضر تمامي داروها، فراورده هاي مکمل، آرايشي

روند. بقيه كاالهاي سالمت نيز زير پوشش طرح مي 41اند و تا پايان سال و بهداشاتي و غذايي وارداتي مشامول طرح شده

 باشد.دود كشورهاي پيشگام در اين عرصه مطرح ميايران بعنوان يکي از مع

  اجراي برچساب گذاري چرا  راهنماي تغذيه اي روي بساته بندي فراورده هاي خوراكي و آشاميدني: در حال حاضر بيش

يکي از كشورهاي پيشگام جهاني در اين عرصه عنوان اند. ايران به فراورده هاي غذايي كشاور مشامول طرح شاده %41از 

 .باشديمطرح م
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  اجراي برنامه هاي ساالمت محور در حوز نظارت بر غذا: كاهش اسايدهاي چرب ترانن و اشباع، كاهش ميزان قند و نمك

در فراورده هاي غذايي به منظور دساااتيابي به اهداف ساااند كنترل بيماريهاي غيرواگير در كشاااور. ايران بعنوان يکي از 

 شده است.كشورهاي الگوي جهاني در اين زمينه شناخته 

  به بيش از سه  45مبارزه قاطع با پديده تقلب و قاچاق كاالهاي ساالمت: ميزان كشافيات كاالهاي تقلبي و قاچاق در سال

 برابر گذشته افزايش يافته است.

 ها و كاالهاي سالمت، صدور مجوز واردات هاي فناروي اطالعات براي اجراي فراينده هاي ثبت شركتاستفاده از زيرساخت

رخيص كاالهاي ساالمت در ساازمان غذا و دارو: در حال حاضر ثبت، صدور مجوز واردات و ترخيص كاالهاي سالمت و و ت

 شود.ارتباط با سازمان توسعه تجارت و گمركات كشور بصورت برخط و مکانيزه انجام مي

  ساااازمانهاي بيمه و هزينه از جيب كنترل بازار دارويي كشااور به منظور جلوگيري از هزينه هاي القايي و افزايش بار مالي

 9735با افزايش جز)ي تنها به  1341ميليارد تومان( در سااال  5311ميليارد دالر ) 972مردم: بازار دارويي كشااور از ميزان 

افزايش يافته است. همچنين سهم دارو و وسايل پزشکي در هزينه كلي  45ميليارد تومان( در ساال  15111ميليارد دالر )

 دولت يازدهم نسبت به دولت دهم كاهش داشته است.سالمت در 

  حفاظت مالي و حمايت از بيماران صاعب العالج و خاد: ميزان پرداخت از جيب بيماران صعب العالج و خاد از ميانگين

هاي يارانه كاهش يافته است. اين در حالي است كه اعتبار رديف 41در نيمه اول سال  %11به  42در نيمه اول ساال  95%

ميليارد تومان در سال  2921از جمعا قدرمطلق آن ساال، نه تنها افزايشاي نداشاته بلکه  9، طي دارو و كاهش قيمت دارو

 ميليارد تومان در سال آخر دولت يازدهم كاهش يافته است. 2111اخر دولت دهم به 

 

 نظام اطالعات سالمتكاركرد 
  21واحد در قبل از دولت يازدهم به حدود  121)از  1حوزه سطح راه اندازي و گساترش ساامانه هاي اطالعات سالمت به 

 واحد( 584واحد در قبل از دولت يازدهم به  24نظام سالمت) از  3و 2هزار واحد( و سطح 

  نظام رسيدگي الکترونيك  -راه اندازي بساتر و اجراي آزمايشاي نظام الکترونيك پزشاك خانواده و ارجاع خدمات سالمت

 اسناد پزشکي

 مركز ملي  -آزمايشگاه ارزيابي و صدور گواهي نرم افزار هاي حوزه سالمت  -اندازي: مركز ملي تبادل اطالعات ساالمت  راه

 1فاز  -هاي برخط مديريت تخت، پذيرش و ترخيص، و روكش اسااناد سااالمت داده سااالمت كشااور راه اندازي سااروين

نظام استحقاق درمان و حذف  -تا مصرف حوزه غذا و دارو  نظام جامع توليد - 141ساامانه پايه نظام پاساخگويي سالمت 

نرم افزار هاي ارايه خدمات سااالمت به شااهروندان در حوزه  -دفترچه با همکاري سااازمان هاي بيمه گر روي درگاه دولت 

 سروين عمومي برخط در بستر درگاه دولت در شبکه ملي اطالعات 21 -بهداشت محيط و دارو 

 و 11 ويرايش المللي بين اسااتاندارد با ها بيماري بندي طبقه شاادن عملياتي با مرگ دهي ارشگز و ثبت نظام تقويت 

  كشور كل به آن گسترش

 ليم موسسه به مالي رديف اعطاي و سالمت ملي خانه رصد تاسين) سالمت اطالعات از اساتفاده و توليد نهادهاي تقويت 

 (سالمت تحقيقات

 رايب الزم اطالعات توليد براي هنگام به هايداده توليد براي نياز مورد ملي هايپيمايش و اجراي تقويم تعريف، تصااويب 

 ها گيري تصميم

 هاي پيمايش هاي مورد حمايت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي به صورت آزاد اي و ارايه دادهاعمال سياست داده

  مختلف نهادهاي به كليه محققين و
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 و ارايه دسااترسااي به مديران وزارت بهداشاات درمان و آموزش  اطالعاتي داشاابورد و سااالمت بانيديده نظام گيريشااکل

 پزشکي

 سالمت  تحول طرح( المللي بين هاي سازمان از استفاده با)مستقل  خارجي و دروني ارزيابي 

 ها و مشکالتچالش
سالمت، چالشهاي نظام سالمت ايران شناسايي شده  سازندۀ نظام يااجز يهبا اساتفاده از الگوي ساازمان جهاني بهداشت دربار

ارا)ه مي گردد. الزم به ذكر اسات در تحليل وضااعيت نظام سالمت در زير ها به تفکيك هر جز در جدول اند. و فهرسات چالش

را در  تكنار شش جز سازنده نظام سالمت، محيط و شرايط زمينه اي كشور نيز بايد درنظر گرفته شود كه مي تواند نظام سالم

 جهت مثبت و يا منفي متاثر سازد. 

 بستر هاي فرهنگي، اجتماعي، سیاسي و اقتصادي موثر بر سالمت 

 موجود محیط پیرامون نظام سالمت و مشکالت هاچالش

 پذير بودن كشور در برابر حوادث غيرمترقبه آسيب 

 هاي سالمت از طرف كشورهاي همسايه گستردگي تهديدكننده 

  اجتماعي و عوارض ناشي از عوامل اجتماعي موثر بر سالمت )اعتياد، فقر، گروه هاي آسيب پذير، طالق و ...(بار آسيب هاي 

 رشد سريع شهرنشيني در كشور و تاثيرات منفي آن 

 آلودگي زيست محيطي و صنعتي هواي كشور 

 روند مسن شدن جمعيت و افزايش روزافزون نيازهاي خدمات بيماري هاي مزمن و هزينه بر 

 محروميت شديد گروه هاي اجتماعي، مناطق دور افتاده و توسعه نيافتگي در برخي نقاط كشور 

 هاي پذير از جمله بيماران بستري و افراد متأثر از آسيبهاي آسيبهاي ارا)ه خدمات اجتماعي براي گروهناكافي بودن نظام

 اجتماعي.

 واردات بي رويه و قاچاق مواد غذايي، بهداشتي و آرايشي 

 پيچيدگي نظام اداري 

 توسعه ارتباطات مجازي و افزايش انتظارات مردم 

 سرمايه اجتماعي ناكافي براي همراهي، تبعيت و مشاركت مردم در تغييرات تحولي 

 ده ميليون جمعيت بي سواد و حدود سه ميليون دانش آموزان از تحصيل كامل بازمانده 

 قراردادهاي كاري موقت و محيط هاي كاري نامناسب 

 رشد رفتارهاي خشونت آميز در محيط هاي كاري، خانوادگي و جامعه 

  توسعه نامتوازن منابع عمومي در مناطق 

 ضعف كار تيمي و همکاري بين بخشي براي دستيابي به اهداف اجتماعي مشترک ميان نهادهاي دولتي؛ خصوصي و مردم نهاد 

 نگراني از ادامه برخي از تحريم هاي اقتصادي 

 نگ برنامه ريزي و بودجه ريزي و ارزيابي عملکرد براي اهداف فرابخشي همچون سالمت و رفاه در كشورنقص نظام هماه 

 رهبري معظم مقام توسط شده ابال  ،سالمت كلي هايسياست بر نظارت بخشي برايبين هماهنگي نقص 
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 كاركردهاي نظام سالمت در دولت دوازدهمروي پیشهاي چالش
 چالش ها کارکرد

تولیت)حکمرانی و 

 رهبری(

 عدم تمركز توليت نظام سالمت كشور در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي

 تکثر صندوقهاي بيمه و يکسان نبودن بسته پايه خدمات

 بيمه كشور از توليت  رگذابه عنوان سياست سالمت جدا بودن شوراي عالي بيمه

  جامعه سالمت بر موثر ريزي برنامه و گذاريسياست مراكز تعدد

 سالمت بخش متولي كنترل از خارج عمومي هاي سازمان از تنوعي توسط سالمت خدمات ارايه

 سرپايي بخش در بخصود خصوصي فعاليت بر پزشکي آموزش و درمان بهداشت وزارت ناكارآمد نظارت

 به( پزشکي آموزش و درمان بهداشت وزارت از خارج) مردم سالمت بر موثر هاي بخش پاسخگويي عدم

 مردم سالمت بر ايشان اقدامات تاثير

 سالمت خدمات ارا)ه و خوب سالمت توليد در غيردولتي بخش و مردم نقش به محدود توجه

 نفعان ذي و سالمت گذارانسياست ميان در منافع تعارض مديريت در ناتواني

 پذيرهاي خاد و اقشار آسيبنبود برنامه جامع براي جمعيت

ت پرداخ ازشهر و سهم باالي آن ويژه در كالنبخش خصوصي در حوزه سرپا)ي  و دندانازشکي به برتري سالمتارایه خدمات 

 مردم مستقيم توسط

ه ينداشتن محدوديت براي انتخاب ارا)ه كننده خدمات سالمتي)به طور مثال پزشك متخصص( و محل ارا

 بيمارستان فوق تخصصي( توسط بيمارآن )به طور مثال 

ه در سطح اراي كنترل منابع و مصارفرويه از خدمات سالمتي توسط مردم و توجه كم به اعمال بي استفاده

 هاتوسط بيمه خدمت اعم از بخش خصوصي و عمومي؛

ناكافي بودن منابع مالي در بخش دولتي براي تأمين نيازهاي خدمات بيمارستاني)تخت بستري(، و 

رد هاي مودن زمينه حضور بخش خصوصي براي تأمين تختهاي موجود و مساعد نبوفرسودگي بيمارستان

 نياز؛

خدمات سالمتي در ايران در بخش غير رسمي)مراكزي كه به غير از مراكز  يارايهتوجه ناكافي به نظام 

كنند، به طور مثال طب سنتي توسط افراد بدون صالحيت حرفه ارا)ه خدمات سالمتي پروانه دار فعاليت مي

خدمات در منازل، در مراكز بستري روزانه،  يارايهاي و ارا)ه مراقبت ها در منازل( و لزوم باز تعريف نظام 

 زمندر جهت كاهش هزينه هاي نظام سالمت و متناسب با الگوي بيماري هاي م

 ات سالمتي براي خدمات توانبخشي و تسکينيضرورت باز تعريف مجدد نظام ارا)ه خدم

 ناپايداري منابع مالي و بودجه برنامه هاي طرح تحول نظام سالمت تامین مالی

 عدم پرداخت بموقع مطالبات مراكز درماني و گرهاي بيمهكمبود منابع سازمان

 هاي تجاريتوسط بيمه عدم رعايت واريز هزينه درمان مصدومين ترافيکي

 هاي جديد جاذبه سرمايه گذاري در ساخت بيمارستان پايين بودن

 خصوصي و دولتي بخش درآمدي شکاف

 نظام پرداخت به ارايه كنندگان خدمت در بخش دولتي و خصوصي نبودن مناسب

 سالمت مبتني بر شواهد خدمات بسته روزآمدن نبودن

 راهبردي خريد جهت تقويتمنابع كمبود 

 كشور در تکميلي و پايه هاي بيمه نقش نبودن روشن

 ضعف در تبيين و گفتمان سازي در خصود مفهوم مرجعيت علمي در كشور آموزش علوم پزشکی

 سالمت و بهبود وضعيت سالمت مردم هاي علمي در ارتقاي نظامضعف در نقش آفريني قطب

 سالمتعدم استفاده بهينه از نخبگان و استعدادهاي درخشان در حوزه سالمت خصوصاً آموزش عالي 

 هاي نسل سومانشگاهحركت آهسته به طرف ايجاد د

 هاي آموزشيعدم توجه به مهارت
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 چالش ها کارکرد

 هاي آموزشيهاي مناسب براي دوره هاي توانمند سازي پزشکان در برنامه فقدان مشوق

 ارتباطات بين رشته اي هايچالش

 نقش جايگاه مناطق آمايشي چالش در

 عدم توجه به مهارت هاي آموزشي

 سالمتبخش خصوصي در آموزش عالي كم رنگ حضور 

 ضعف زيرساختهاي فناوري اطالعات به منظور توسعه آموزشهاي مجازي

 كمي هماهنگي در سياست جذب دانشجوي خارجي در دستگاه هاي اجرايي و در سطح فرابخشي

 در معرفي دانشگاههاي علوم پزشکي ايران به دانشجويان ساير كشورها محدوديت

 تصميم گيردرجذب دانشجوي خارجي  تعدد نهادهاي

 استفاده از آزمونهاي بين المللي در خارج كشور مشکالت

فقدان تنوع در شيوه هاي بکار گيري اعضاي هيات علمي و محدوديت هاي قانوني و عملياتي موجود در 

 استفاده از پتانسيل عظيم نيروي انساني متخصص در داخل و خارج از كشور

 تخت بيمارستاني( هفتاد هزار)حدود در كشور يمارستانيتخت ب كمبود منابع غیرمالی

 يپرداخت مطالبات پرسنلتاخيرهاي ايجاد شده در 

 عدم انطباق كميت و كيفيت نامطلوب نيروي انساني گروه پزشکي با نيازهاي نظام سالمت كشور

 هزار نفر نيروي پرستاري 81كمبود  

 مناطق محروم به دليل جاذبه هاي پايين اين مناطق عدم تمايل پزشکان متخصص به فعاليت در

های اطالعات نظام

 سالمت

هاي عمومي ها و يا ساير بخشبيمه اختيار در اطالعات از بخشي)گي اطالعات حوزه سالمت يکاارچ عدم

 بانك ها، زندان، شهرداري ها، نفت( مانند

 ايه مراقبت نظام سالمت، اوليه هاي مراقبت سطوح كليه در بيماران اطالعات ثبت يکاارچه نظام ضعف

 سالمت با مرتبط اجتماعي خدمات و توانبخشي بيمارستاني،

توساااعاه نيافتگي نظام اطالعات منابع مالي ساااالمت و حفاظت مالي از آحاد مردم در برابر هزينه هاي 

 خدمات سالمت

داده هاي الزم براي گزارش آمارها بر حسب مالحظات عدالتي )وضعيت اقتصادي، جنسيت و محل  نقص

 سکونت مردم(

 داده هاي الزم در خصود جمعيت خاد مانند افراد متاثر از آسيب هاي اجتماعي نقص

پژوهش و نوآوری 

 سالمت

با تحقق هدف حفظ مرجعيت علمي  (حدود نيم درصد از توليد ناخالص ملي)اعتبارات پژوهشي عدم تناسب

 كشور برتر دنيا   11در منطقه و رسيدن به سطح 

 اعتبارات و رديف هاي استخدامي براي جذب هيات علمي پژوهشي  كمبود

م هاي داخلي و عدافزايش تنشروند افزايشي مهاجرت هاي ناخواسته محققين و اساتيد جوان كشور بدليل 

 اعتماد به محققين كشور 

داروها، واکسن و 

 فناوری های سالمت

 : مشکل نقدینی

عدم پرداخت به موقع مطالبات مراكز درماني به خطر افتادن زنجيره تامين دارو و وسايل پزشکي: 

هاي دارويي و وسايل )مطالبات شركتگرهاي بيمهدولت و سازمان و دارويي و دانشگاهي توسط

 هزار ميليارد تومان فراتر رفته است(.  5پزشکي از 

 هاي يارانه دارو و كاهش قيمت دارو و لوازم پزشکي اعتبار رديف ناكافي تخصيص

 هاي تامين دارو: شبه دولتي شركتساختار 

ي، اجتماعي، شبکه بانکهاي توليد دارو به ساختارهاي شبه دولتي مانند تامين شركتوابستگي 

 ضعف اين ساختارها در امور تصديگري توليد و تجارت  و بنيادها و نهادهاي عمومي
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 چالش ها کارکرد

ميليون دالري در  211هايي مانند تراز منفي تجارت دارويي در كشور )صادرات حداكثر چالش

ت يفيميليارد دالري(، مشکل كيفيت دارو اعم از شرايط خطوط توليد، ك 1مقابل واردات حداقل 

فرموالسيون و بسته بندي دارو، تامين به موقع داروهاي مورد نياز جامعه و ... همگي بعلت 

  است.ناكارامدي مديريت شبه دولتي 

  ضعف زیرساختهای تولید:

حوزه هاي استراتژيك مانند فراورده هاي پالسمايي، فراورده زيرساختهاي مورد نياز در  كمبود

 هاي بيولوژيك 

توليد فراورده هاي پالسمايي، فراورده سرمايه گذاري در عرصه  بهخصوصي بخش بي رغبتي 

 هاي بيولوژيك

 : معضل تجویز و مصرف غیرمنطقی دارو و وسایل پزشکی

 هاي دارويي و درماني كشور پروتکلعدم رعايت 

 و دارو غيرمنطقي مصرف و تجويز و  تجويز و مصرف دارو و وسايل پزشکينظارت ناكافي بر 

 سالمت كاالهاي

  پدیده قاچاق و تقلب:ادامه 

 بازار كاالهاي سالمت در كشور به كاالهاي تقلبي و قاچاق  %15حدودا اختصاد 

 :غذایی هایمشکل آالینده ها و تقلب

استفاده از سموم غيرمجاز، استفاده از سموم به ميزان فراتر از حد مجاز، استفاده از سموم در 

نامناسب، استفاده نامناسب و بيش از حدمجاز از كودهاي نيتراته، استفاده از افزودنيهاي  زمان

غيرمجاز، شرايط نامناسب توليد، توزيع و نگهداري مواد غذايي، رقابت ناسالم براي كاهش قيمت 

 فراورده ها به بهاي كاهش ارزش غذايي، ايمني، بهداشت و سالمت فراورده ها 

 ز:مصرف مازاد بر نیا

 . (بيشتر از ميزان نياز است %25مصرف غذا در كشور بطور ميانگين پرخوري:)

 سالمت و فشارهاي مختلف براي تامين فناوري هاي نوين  فناوريهاي نشدن الزام استفاده از ارزيابي نهادينه

 خاد مانند طب تسکيني و توانبخشي توجه به سرمايه گذاري در تجهيزات پزشکي در سطوح محدوديت

 فرسودگي و روزآمد نبودن صنايع داروسازي كشور

 ها و موسسات مالي از نوسازي صنايع دارويي كشورعدم حمايت بانك
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  سوم فصل

 هاي اجرايي سالمتنقشه راهبردي، برنامه ها و اولويت

 4141انداز سالمت ج.ا.ايران در افق چشم
 .هاي كلي سالمت(سياست 2)بند  هاي سالمت براي دستيابي به جايگاه اول در منطقه آسياي جنوب غربيشاخص يارتقا

 اهداف دورنمايي
هاي اجتماعي، بويژه اعتياد، سوانح، ، تأمين ساالمت و تغذيه ساالم جمعيت و پيشاگيري از آسايبساالم اميد به زندگي ايارتق

  .سياست هاي كلي جمعيت( 1بند )هاهاي زيست محيطي و بيماريآلودگي

 ماموريت
مسؤوليت پذيري، توانمندي و مشاركت تحقق رويکرد ساالمت همه جانبه و انسان سالم با رعايت اولويت پيشگيري بر درمان و 

وزشي، ارا)ه خدمات آمدر تامين، حفظ و ارتقاي سالمت، تامين امنيت غذا و درمان،  سااختارمند و فعاالنه فرد، خانواده و جامعه

 اسالمي و نهادينه سازي آن در جامعه -هاي انسانيپژوهشاي، بهداشاتي، درماني و توانبخشاي سالمت مبتني بر اصول و ارزش

ايجاد تحول در ارتباط ميان نظام آموزش عالي، اقتصاااد مقاومتي( و  2سااياساات هاي كلي سااالمت و بند  11و  2و  1)بندهاي

از طريق تداوم طرح تحول سالمت و  هابا ساير بخشسياست هاي كلي علم و فناوري(  5علوم پزشکي )بند تحقيقات و فناوري 

اصالحات ساختاري در نظام بهداشت و درمان به منظور پايدارسازي مالي و كيفيت و كميت ارا)ه خدمات و هم چنين اجتماعي 

 .برنامه سالمت، بهداشت و درمان( -كردن سالمت)برنامه دولت دوازدهم: بخش هشتم

  شعار

 سياست هاي كلي سالمت( 2سالمت همه جانبه )بند مندي عادالنه از بهره

 هاي اجرايياولويت

 تداوم، ارتقا و نهادينه سازي طرح تحول سالمت .1

 در قالب شبکه خدمات جامع و همگاني سالمت،برنامه پزشکي خانواده و  نظام ارجاع استقرار  .2

 وهش علوم پزشکياجراي برنامه تحول و نوآوري در آموزش و پژ .3

  هاو فعاليت هامديريت شفاف و متناسب سازي درآمدها، هزينهها از طريق كنترل هزينهتأمين منابع مالي پايدار ،  .9

 ها سازي و تفکيك نقشنظام سالمت بمنظور تقويت توليت، چابك اصالح ساختار  .5

 آسيب به ابعاد جسمي، رواني و اجتماعي سالمتهاي اجتماعي براي پيشگيري از رصد، مديريت و مطالبه اصالح مولفه .1
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 اهداف كلي و راهبردي 
قانون اساسي كشور شناخته شده است و   93و  24، 3در مواد  اهداف اجتماعیبه عنوان يکي از نيازهاي اسااسي و  سوالمت

، سااالم در همه قوانينسااياساات هاي كلي سااالمت، مبني بر تحقق رويکرد سااالمت همه جانبه و انسااان  2بند  به اسااتناد

است كه بايد در برنامه ريزي تمامي دستگاه هاي اجرايي دولتي و  پیامدی فرابخشوی هدف ،هاي اجرايي و مقرراتساياسات

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان ساازمان هاي عمومي و نهادهاي خصاوصاي و مردمي مبنا قرار گيرد. 

اختصاصي خود كه در راستاي ارتقاي اهداف كلي و راهبردي ذيل در كاركردهاي نظام  هاهمداخلعالوه بر متولی نظام سالمت 

ساالمت انجام مي دهد و پاساخگو و مسائوليت پذير آن در پيشگاه نمايندگان ملت خواهد بود به دنبال مطالبه، هدايت و جلب 

جانبه حور براي رسايدن به سالمت همهمشااركت سااير بخش هاي توساعه كشاور براي تدوين و اجراي برنامه هاي ساالمت م

 باشد. مي

هاي كلي سالمت، جمعيت، اقتصاد مقاومتي، علم و فناوري و سياست اسوناد باالدستی فرابخشیاهداف جدول زير براسااس 

به ويژه قانون برنامه شاشم توسعه اقتصادي7 اجتماعي و فرهنگي كشور، نقشه جامع علمي كشور، سند ملي مصوب پيشگيري و 

المللي و تعهدات و مقررات بين 1349 -1919نترل بيمااري هااي غيرواگير و عوامال خطر مرتبط در ج.ا.ايران در بازه زماني ك

 سالمت تدوين شده است.  

های اجرایی، خودمراقبتی مردم و حمایت ی دستگاهیابی به اهداف مذکور نیازمند اقدام ملی و هماهنگ همهدست

 گانه است.قوای سه

 

ف
دی

ر
 

 عنوان اهداف

 :هدف کلی

  كشور سالم زندگي به ميانگين اميد افزايش  .1

 اهداف راهبردی عوامل خطر و بیماری های غیرواگیر و جراحت ها )با کمک دستگاه های اجرایی متعهد( 

درصد نسبت به سال  5كاهش بار بيماريهاي ناشي از عوامل محيطي )آلوده كننده هاي آب و خاک و هوا و مواد شيميايي( به ميزان   .1

 (1345پايه)

 اي، به حداقل ميانگين جهانيتلفات تصادفات جادهكاهش   .2

 (1345درصد ميزان مرگ ناشي از مصرف مواد مخدر نسبت به سال پايه )11كاهش   .3

و  هاي قلبي عروقي، سرطانسال( ناشي از بيماري هاي غير واگير)سکته 21تا  31هاي زودرس)درصد از خطر مرگ25كاهش   .9

 (1345)هاي تنفسي( نسبت به سال پايهبيماري

 توقف رشد ديابت در كشور  .5

 كاهش شيب تبديل افراد با اضافه وزن به چاق   .1

 (1345درصد از ميزان مصرف نمك سديم نسبت به سال پايه) 31كاهش   .2

 (1345)پايه سال به درصد از ميزان تحرک بدني ناكافي نسبت21كاهش حداقل   .8

 درصد 11به  31غذايي از  مطلوب سبد عادالنه خانوارها از مندي افزايش بهره  .4
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 درصد به نزديك صفر 2هاي خوراكي و محصوالت غذايي از كاهش ميزان اسيدهاي چرب ترانن در روغن  .11

 نفر( 3153111غربالگري بينايي كودكان به ميزان درج شده در برنامه ششم توسعه)  .11

 (نفر 1595111)توسعه ششم برنامه در شده درج ميزان به شنوايي غربالگري  .12

 اهداف راهبردی بیماری های واگیر

درصد نسبت به سال پايه  5كاهش مجموع بار بيماري هاي ناشي از سل، ماالريا، هااتيت و بيماري هاي مشترک انسان و دام به ميزان   .1

(1345) 

 درصد مبتاليان 41-41-41ترتيب به به ايدز  افزايش پوشش غربالگري، درمان و حذف انتقال ويروس  .2

 اهداف راهبردی آسیب های اجتماعی )با کمک دستگاه های اجرایی متعهد(

نشيني، كودكان كار و اعتياد، طالق، حاشيه)( ميزان كنوني%25كاهش آسيبهاي اجتماعي در انتهاي برنامه به بيست و پنج درصد )  .1

 (81)ماده  (مفاسد اخالقي

 (1345) پايه سال و مرگ و مير ناشي از تمام اشکال خشونت نسبت به درصد شيوع11كاهش   .2

 (111نسبت به سال پايه تا پايان برنامه)ماده  ( اعتياد%25درصدي )وپنجكاهش بيست  .3

 (119)ماده ( سال پايه%21درصد)كاهش نرخ طالق به ميزان بيست  .9

 نفر(121111توسعه كشور) كنترل افزايش تعداد طالق به ميزان درج شده در برنامه ششم  .5

 (نفر1931111)كشور توسعه ششم در برنامه شده درج ميزان افزايش حمايت از معتادان به  .1

 (نفر9181111)كشور توسعه ششم در برنامه شده درج ميزان به سالمندان از حمايت افزايش  .2

 اهداف راهبردی جمعیت )با کمک دستگاه های اجرایی متعهد(

 574به  2743كودكان از  توسعه شاخص بهبود  .1

 (112)ماده ازاي هر زن در سن باروري درطول اجراي قانون برنامه فرزند به 5/2( به حداقل TFRافزايش نرخ باروري )  .2

 15 به زنده تولد صدهزار در مادران مرگ نسبت كاهش  .3

 1173 به زنده تولد هزار در ماهه 54 تا 1 كودكان مرگ ميزان كاهش  .9

 5275 به طبيعي زايمان درصد افزايش  .5

 172 به زنده تولد هزار در زايمان و سقط بارداري، از ناشي عوارض كاهش  .1

 نفر(331111افزايش كودكان تحت پوشش حمايت غذايي به ميزان درج شده در برنامه ششم توسعه كشور)  .2

 اهداف راهبردی تامین مالی سالمت

ه هاي اي در پايان دوره سهم پرداخت مستقيم از جيب مردم از كل هزينگونه هاي سالمت بهحفاظت مالي مردم در قبال هزينه  .1

 برنامه ششم توسعه(. 28درصد كاهش يابد)جدول ماده 25سالمت به 
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 1هاي كمرشکن سالمت به كاهش درصد مواجهه خانوارها با هزينه  .2

درصد، توليد داخل با نشان 21ارخانه و توليد مشترک:درصد قيمت درب ك11اخذ ماليات هر پاكت انواع سيگار توليد داخل به ميزان   .3

 قيمت، كاال بيمه و كرايه تا بندر مقصد 91درصد و وارداتي  به ميزان 25بين المللي: 

درصد 91درصد قيمت درب كارخانه و وارداتي به ميزان 11اخذ ماليات انواع توتون پيپ و تنباكوي آماده مصرف توليد داخلي به ميزان   .9

 ، بيمه و كرايه تا بندر مقصدقيمت كاال

به  41هاي اجتماعي درماني پايه از درصد جمعيت كشور، )ضريب پوشش بيمه 111فراگير كردن پوشش بيمه پايه سالمت به   .5

 درصد(111

 اهداف راهبردی ارایه خدمات سالمت

 افزايش رضايتمندي بيماران از خدمات بستري و سرپايي   .1

خدمات ضروري مراقبت سالمت با كيفيت و دراروهاي ضروري مقرون به صرفه با كيفيت موثر و ايمن و ايجاد دسترسي همگاني به   .2

 واكسيناسيون

 و كيفيت داراي پزشکي تجهيزات و ملزومات زيستي، محصوالت واكسن، دارويي، هاي فرآورده و مواد توليد زمينه در خوداتکايي  .3

 درصد(21درصد به 51معتبر)از  استاندارد

  (GMP approval)كيفيت ارتقاي شاخص  .9

 اهداف راهبردی آموزش و پژوهش

 منطقه در پزشکي علوم دانش حيطه 11 در علمي مرجعيت به يابي دست  .1

 11نسبت دانشجو به هيأت علمي تمام وقت)حضوري(:   .2

 افزايش نسبت دانشجويان خارجي به داخلي  .3

 43كل هيأت علمي در دانشگاههاي وابسته به وزارت بهداشت)حضوري(:  نسبت هيأت علمي تمام وقت)استاديار به باال( به  .9

 وسطت جهان دانشمندان برترين درصد يك بنديرتبه در ايراني پزشکي علوم محققان تعداد افزايش نقش آفريني در توسعه علم و  .5

Essential Science Indicators (ESI)  نفر 95به  28از 

 بنيان در حوزه پزشکيافزايش تعداد شركت هاي دانش   .1

 افزايش دانشگاه هاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني نسل سوم  .2

 اهداف راهبردی منابع غیرمالی

 تخت به هزار نفر 273به و رسيدن افزايش نسبت تخت به هزارنفر   .1

 درصد 11افزايش ميزان واگذاري عمليات به بخش هاي هاي غيرذولتي به ميزان ساالن   .2

 راهبردی تعاملی با سایر بخش های متولی مولفه های اجتماعی موثر بر سالمت)وزارت بهداشت دیده بان می باشد(اهداف 

 (9ماده )ششم توسعه هاي اجراي قانون برنامه( ساالنه در طول سال% 8/1 دهم درصد )به ميزان حداقل هشت کاهش نرخ بیکاری  .1
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 (قانون برنامه ششم توسعه 5)ماده  وريارتقاي شاخص بهره  .2

المللي حقوق مالکيت در ميان كشورهاي منطقه سند هاي بينالمللي و شاخصپذيري بينرتبه ايران در دو شاخص رقابت يارتقا  .3

 (قانون برنامه ششم توسعه 22)ماده انداز به رتبه سوم چشم

 (22 )ماده از هفتاد در پايان قانون برنامهكمتر رتبه به و دستيابي هر سال ده رتبه  ،وكارشاخص كسب يارتقا  .9

زايي، حمايت از كسب و كارهاي كوچك و (، با رويکرد كارآفريني، اشتغال%25دستيابي سهم تعاون در اقتصاد به بيست و پنج درصد )  .5

 ( قانون برنامه ششم توسعه  29)ماده بنيانمتوسط و دانش

 (25)ماده وري و ارتقاي سطح كيفي خدماتدر اقتصاد و افزايش بهرهگسترش سهم بخش خصوصي و تعاوني مردمي شدن و   .1

 ( 21)ماده استاني اي و سرزميني و تقويت خوداتکايي، افزايش انگيزه وصول درآمدپذير كردن عدالت بين منطقهرقابت  .2

 (قانون برنامه ششم توسعه  22)ماده شده در ساماندهي عشاير هاي برخورداري تعيينشاخص (%5رشد ساالنه حداقل پنج درصد)  .8

 (22)ماده روستاهاي در معرض خطر سوانح طبيعي تا پايان اجراي قانون برنامه  (%31درصد)سازي حداقل سيايمن  .4

 قانون برنامه ششم توسعه(  22)ماده ( روستاهاي مرزي%21درصد )ساماندهي و بهسازي حداقل بيست  .11

 (قانون برنامه ششم توسعه  24)ماده  شفافيت و مبارزه با فسادافزايش   .11

پايان اجراي  ( در%45درصد)تأمين امنيت غذايي و نيل به خودكفايي در محصوالت اساسي زراعي، دامي و آبزي به ميزان نود و پنج  .12

 (قانون برنامه ششم توسعه  31)ماده قانون برنامه

گر توسط ( سهم بيمه%51درصد)واگيردار، پرداخت حداقل پنجاه هاي مشترک وپوشش بيمه اجباري كليه دامها در مقابل بيماري  .13

 (قانون برنامه ششم توسعه  33)ماده بيني در بودجه سنواتيهاي آلوده پن از پيشدولت و اجراي برنامه حذف دام در كانون

 (31)ماده اجراي قانون برنامهتا پايان  (%31درصد)وري مصرف آب آشاميدني حداقل معادل سيوري استحصال و بهرهبهره ارتقاي  .19

  (31)ماده ( آب آشاميدني مناطق جنوبي كشور ازطريق شيرين كردن آب دريا تا پايان اجراي قانون برنامه%31درصد)حداقل سي تامين  .15

ها و مديريت ها، جنگلها و دشتهاي حاشيه تاالبويژه در سواحل درياها، رودخانهنظارت بر اجراي طرحهاي جامع مديريت پسماند به  .11

 (قانون برنامه ششم توسعه  38)ماده ( از حجم پسماندهاي موجود با روش مناسب%21درصد)ساالنه حداقل بيست

ها وري در مصرف آب و انرژي و هدفمندكردن يارانههاي اجتماعي از خانوارهاي نيازمند، افزايش بهرهارتقاي عدالت اجتماعي و حمايت  .12

 ( قانون برنامه ششم توسعه  34)ماده سعه نقش مردم در اقتصاددر جهت افزايش توليد و تو

  قانون برنامه( 99)ماده  («مصرف انرژي براي واحد توليد»)افزايش ارزش افزوده انرژي و تکميل زنجيره ارزش و كاهش شدت انرژي  .18

 (قانون برنامه ششم توسعه 99)ماده ( %5درصد)كاهش ساالنه تلفات انرژي در بخش ساختمان، پنج  .14

هاي كلي اقتصاد مقاومتي و همچنين توسعه صادرات رونق توليد، نوسازي صنايع، حمايت هدفمند از صنايع داراي اولويت سياست  .21

 (قانون برنامه ششم توسعه  91)ماده غيرنفتي

 (قانون برنامه ششم توسعه  91)ماده ( %11رصد)دهاي اجراي قانون برنامه، ساالنه حداقل دهكاهش ورود كاالي قاچاق در طول سال  .21

 (قانون برنامه 98)ماده گذاري و اشتغال مولدوري، كارآفريني، سرمايهفرهنگ جهادي در ايجاد ارزش افزوده، توليد ثروت، بهرهتقويت   .22
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( و هاتسهيل اجراي طرحها)پروژهگذاري بخش غيردولتي در اين زمينه و تسريع و تقويت اقتصاد حمل و نقل ريلي و ترغيب سرمايه  .23

 (قانون برنامه ششم توسعه  52)ماده شده در اين نوع حمل و نقلافزايش رضايتمندي و اقبال عمومي از خدمات ارا)ه

 (قانون برنامه ششم توسعه  51)ماده اي، به حداقل ميانگين جهانيتلفات تصادفات جادهكاهش   .29

 (قانون برنامه ششم توسعه  52)ماده  (%21درصد )اقل به بيستسهم حمل و نقل ريلي مسافر حدافزايش   .25

 (قانون برنامه ششم توسعه  54)ماده ي روستايي هاگاهسکونتپذيري كاهش آسيب  .21

 (قانون برنامه ششم توسعه  12)ماده (%11درصد)نشين به ميزان ساالنه دهكاهش جمعيت مناطق حاشيه  .22

اي كه امکان ارا)ه حداقل چهار خدمت گونههاي خدمات الکترونيکي در مناطق محروم و روستايي بهزيرساختتوسعه در گذاري سرمايه  .28

 (12)ماده ( روستاهاي باالي بيست خانوار كشور%81الکترونيکي اصلي دولت )سالمت، آموزش، كشاورزي و بانکي( در هشتاددرصد)

 (18)ماده خدمات كشور نه الکترونيکي نمودن معامالت و تجارت كاال و( رشد ساال%5/2دستيابي به حداقل هفت و نيم درصد )  .24

 هاياي و پيشگيري و كاهش آسيبهاي امدادي، حمايتي و بيمهپذير و بسط پوششتحقق عدالت اجتماعي و حمايت از اقشار آسيب  .31

 (قانون برنامه ششم توسعه  28)ماده اجتماعي

 (28)ماده ( تا پايان اجراي قانون برنامه %25پنج درصد )كاهش جمعيت كودكان كار حداقل بيست و   .31

 (قانون برنامه ششم توسعه  81)ماده ترويج فرهنگ ايثار و شهادت  .32

 (42)ماده موجود در طول اجراي قانون برنامه قانون بودجه سنواتي نسبت به وضع ( مطابق%5نرخ رشد ساالنه پنج درصد )دستيابي به   .33

( قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، اهداف سند 21( و بيست و يکم )21(، بيستم )11اصول دهم )تحقق اهداف مندرج در   .39

 (قانون برنامه ششم توسعه  111)ماده هاي كلي خانوادهنامه ششم و سياستهاي كلي برساله و سياستانداز بيستچشم

نواده و كاركردهاي اصلي آن با رعايت شاخصهاي الگو و سبك محور و تقويت و تحکيم و تعالي خااي خانوادهتقويت و تحکيم جامعه  .35

 (قانون برنامه ششم توسعه  112)ماده زندگي اسالمي ا ايراني

  (112)ماده ( نسبت به سال پايه درطول اجراي قانون برنامه%11درصد )كنترل و كاهش ميانگين سن ازدواج به ميزان ده  .31

 (قانون برنامه ششم توسعه  111)ماده ( ساالنه در مصاديق مهم آن%11درصدي )دهكاهش جرم و جنايت با هدف كاهش   .32

 (قانون برنامه ششم توسعه  111كاال و ارز )ماده ( ورود قاچاق %11درصد)كاهش ساالنه حداقل ده  .38

 (118)ماده نون برنامه هزار دستگاه خودرو تا پايان اجراي قاتلفات حوادث رانندگي نسبت به تعداد ده يكاهش سي و يك درصد  .34

( افزايش يافته %11درصد)ها ساالنه دهاي كه اين شاخصگونههاي مناطق عملياتي دفاع مقدس بهارتقاي شاخصهاي برخورداري استان  .91

 (توسعه ششم برنامه قانون  112)ماده برسد هاي برخوردار كشورو به سطح متوسط شهرستان

ها و پيشگيري از وقوع جرم و دعاوي و اصالح آحاد مردم به خدمات قضا)ي و كاهش ورودي پروندهايجاد فرصت برابر براي دسترسي   .91

 (قانون برنامه ششم توسعه  113)ماده مجرمان و كاهش جمعيت كيفري

 (قانون برنامه ششم توسعه  113)ماده ( ساالنه آمار مجرمان%11پيشگيري از وقوع جرم با هدف كاهش ده درصدي )  .92



 جانبهمندی عادالهن  از سالمت همهبهره

25 

 ربانهم وزری پیشنهادی بهداشت، ردمان و آموزش زپکشی  رد دولت دوازدهم

 :هامداخلهلیف و تکا

 كاركرد تأمین مالي
 منابع مالي گردآوري حوزه

 سیاست كلي سالمت برنامه ششم مداخله ها
 دخانيات،)سالمت رسانآسيب رفتارهاي و خدمات و كاالها بر عوارض اخذ و تعيين شناسايي، .1

 (چرب و پرشکر و پرنمك غذايي مواد ، فسيلي هايسوخت رانندگي، جرايم

 بعمنا تامين تسهيم و داخلي، ناخالص توليد از سالمت سهم سازي متناسب براي ريزي برنامه .2

  مرتبطسالمت، با استفاده از قوانين 

هاي جاري و براي كاهش هزينه سالمت نظامر وري دبرنامه ملي ارتقاي كارآيي و بهرهاجراي  .3

 ايجاد منابع جديد از محل صرفه جويي حاصله

كاهش وابستگي منابع نظام سالمت به درآمدهاي حاصل از فروش نفت و تالش براي تأمين پايدار  .9

ماليات بر و  عمومي مالياتو نشاندار كردن سهم نظام سالمت از بودجه عمومي دولت از محل 

 رسان(، عوارض كاالهاي آسيبارزش افزودهمصرف)

 خيرين سالمت هاي مالي ساماندهي و جهت دهي كمك .5

 هاي سالمتهاي تعاوني و خصوصي در تأمين مالي زيرساختبخش سعه مشاركتتو .1

 محورالمللي در حوزه خدمات سالمتگذاري ملي و بينتسهيل و توسعه سرمايه .2

 سالمت در منطقهبازار مشترک  جادياتوسعه صادارات خدمات و كاالهاي سالمت محور و  .8

 

 44بند  04ماده

 

 حوزه تجمیع منابع
 سیاست كلي سالمت برنامه ششم مداخله ها

هاي پايه سالمت )فرايند ثبت نام، ارزيابي وسع و دريافت گري در ساطح بيمهاصاالح نظام بيمه .1

 عادالنه حق بيمه، و...(

  ايجاد ساز و كار پوشش اجباري بيمه سالمت براي آحاد جمعيت كشور .2

 سالمتهاي پايه هاي ذخيره و اتکايي براي حمايت از بيمهايجاد صندوق .3

 متنهادي منابع سال تخصيص به منظور ساماندهي سالمت يمال نيمستقل تأم صندوق ليتشک .9

هاي يکاارچه به ي در فضااايي رقابتي در راسااتاي  سااياسااتليتکم هايمهيتوسااعه بحمايت از  .5

 هاي باالتر از سطح نياز پايه سالمتمنظور پوشش ريسك

 الف و ح بندهاي 

 04 ماده

 

 9بند 

 

 ماتدراهبردي خحوزه خريد 
 سیاست كلي سالمت برنامه ششم مداخله ها

ايجاد نظام خريد واحد و راهبردي بساته خدمات جامع بهداشاتي و درماني در سطح بيمه هاي  .1

 پايه سالمت

 خريد راهبردي خدمات سالمتكننده مقررات  ميساختار تنظ جاديا .2

  استقرار نظام ارجاع براي آحاد ايرانيان .3

 هاي بيمه پايه سالمتخدمات)شمول و سطح( موردتعهد صندوقتدوين بسته  .9

و الزام بيمه هاي پايه و تکميلي به  آن رخانهيدب و  سااالمت مهيبي عال يشااوراساااختار  تيتقو .5

 اجراي  تصميمات شورا

بندهای ح و  ج ماده 
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 ماده ج های ث و بند
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 سیاست كلي سالمت برنامه ششم مداخله ها
مبتني بر   (User Feeاصاالح ميزان و فرايند پرداخت سهم دريافت كنندگان خدمات سالمت) .1

 ريسکهاي مالي و وضعيت اقتصادي آنان

وضاع  و اعمال مقررات براي ممنوعيت عقد مقررات و پرداخت مازاد بر تعرفه تعيين شاده براي  .2

 خدمات تشخيصي بهداشتي و درماني

پرداخت هاي پرداخت به واحدهاي ارايه كننده خدمات سالمت با استفاده از روشنظام تدوين و اجراي  .8

ميتني بر كيفيت عملکرد و آينده نگر، با توجه خاد به فعاليتهاي ارتقاي سالمت و پيشگيري در  ي،بيترك

مناطق محروم)خريد خدمات سطح يك با محوريت روش سرانه و پاداش، و در سطح خدمات تخصصي و 

 هاي عملکرد(و شاخص -DRG-هاي همگن تشخيصيبيمارستاني با محوريت گروه

پرداخت عملکردي و  روش تركيبي متشکل از سالمت به يانسان نيروياخت به پردتدوين و اجراي نظام  .4

 ي)با اثرات دوسويه افزايشي و كاهشي در پرداخت(فيو كي كم مبتني بر ارزيابي  شاخص هاي

هاي مجاز سالمت، براساس ارزيابي فناوري سالمت براي تدارک در بازتعريف فهرست خدمات و مراقبت .11

  اي بيمه غير و مکمل پايه، بيمه خدمت هايكشور اعم از بسته

متناسب با نحوه ارايه خدمات به منظور ايجاد عدالت  خدمات سالمت، گذاريتعرفهنظام ملي بازنگري در  .11

به منظور افزايش كارايي، ايجاد درآمد عادالنه و ترغيب  دهندگان خدمات و گيرندگان آندر بين ارايه

 هاي مثبت ارايه كنندگان خدمتانگيزه

 

 

 حوزه اقتصادي سالمت
 سیاست كلي سالمت برنامه ششم مداخله ها

ايجاد سازمان توسعه اقتصادي سالمت)با تجميع امکانات هيات امناي ارزي و ساير بخش هاي  .1

 اقتصادي وزارت بهداشت(

يد بر كاملزومات پزشکي با استفاده از توان داخلي با ت تهيه و تدوين برنامه توليد تجهيزات و .2

 هاي اقتصاد مقاومتيسياست

 گذاري داخلي و خارجي در حوزه سالمتتهيه، تدوين و اجراي نقشه راه براي سرمايه .3

 تهيه، تدوين و اجراي برنامه واگذاري مراكز بهداشتي و درماني به بخش غيردولتي .9

برداري و مديريت مراكز خصوصي و عمومي در ساخت و بهرهبرنامه مشاركت بخش  تدوين تهيه، .5

 بهداشتي، درماني و آموزشي حوزه سالمت

 هاي مورد نياز سالمتبرنامه استفاده از منابع داخلي و خارجي براي ايجاد زيرساخت تدوين تهيه، .1

 

بندهای ح و  ج ماده 

07 

 07 ماده ج بند

 5بند 

 1-9بند
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 كاركرد تدارک خدمات سالمت
 فردي پیشگیري و همگاني حوزه بهداشت

 سیاست كلي سالمت برنامه ششم مداخله ها
تقويت و استمرار نظام ارا)ه خدمات شهري طراحي و اجرا شده با اولويت حاشيه شهر ها و مناطق  .1

 محروم با مشاركت بخش غيردولتي 

سالمت شامل بهورز، مراقب ( با استفاده از تيم Family Practiceاستقرار برنامه پزشکي خانواده ) .2

سالمت، پزشك خانواده، كارشناس سالمت روان، كارشناس تغذيه و ساير عوامل براي ارايه بسته 

 خدمات جامع سالمت(

 اجراي برنامه ملي سطح بندي و ارتقاي كمي و كيفي خدمات آزمايشگاهي .3

 تفويض اختيار مديريتي در مراكز خدمات جامع سالمت روستايي و شهري .9

 برنامه پرداخت مبتني بر عملکرد / كيفيت اجراي .5

اجراي برنامه جامع پايش و ارزشيابي واحدهاي ارا)ه دهنده خدمت )اعتباربخشي مراكز خدمات  .1

 جامع سالمت(

 بهبود استاندارد فضاهاي فيزيکي و تجهيزات واحدهاي ارا)ه دهنده خدمت .2

 ( PPPدرماني ) توسعه مشاركت بخش هاي دولتي و خصوصي در ارا)ه خدمات بهداشتي .8

ارتقاي فن آوري الکترونيك سالمت و تشکيل پرونده الکترونيك سالمت براي تمامي مردم )در همه  .4

 گروه هاي سني(

هاي ملي سالمت زندان، مناطق نفت و گازخيز، معادن بزرگ، كاركنان دولت و دانش استقرار برنامه .11

 آموزان

مي )تغذيه، تحرک، تناسب اندام، پرهيز از اجراي برنامه ترويج سبك زندگي سالم ايراني، اسال .11

 مصرف دخانيات و الکل، رفتارهاي پرخطر(

ي: ترويج تغذيه با شير مادر، پايش رشد كودكان، كودك يرشد و تکامل دوران ابتدا يسند مل ياجرا .12

هاي اطفال )مانا(، كنترل و پيشگيري كمبود ريز مراقبت ادغام يافته  كودک سالم و  ناخوشي

 و ...ها مغذي

 ( ECDاجراي برنامه تکامل ابتداي كودكي) .13

 تقويت برنامه سالمت باروري و آموزش و مشاوره هاي ناباروري  .19

وري، سالمت و ايمني مراكز و نيروي اجراي نظام جامع ارتقاي سالمت در محيط كار )ارتقاي بهره .15

 كار(

ظر  نظارت بر اماكن استقرار كامل دفاتر خدمات سالمت به منظور گسترش بهداشت عمومي از ن .11

 عمومي بهداشت آب و غذا

 اجراي برنامه ملي و جامع ارتقاي سالمت روان كشور .12

 استرس مديريت خشم و پروتکل اجراي و تدوين .18

تدوين و استقرار برنامه ملي پيشگيري از نابينايي و ارتقاي سالمت چشم )كاهش شيوع و بروز  .14

 نابينايي در كشور(

 ملي پيشگيري از ناشنوايي و ارتقاي سالمت گوشتدوين  و استقرار برنامه  .21

 8و   3و  2بندهاي  07بند ت ماده 
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 سیاست كلي سالمت برنامه ششم مداخله ها
تقويات و اجراي برناامه ملي كنترل و پيشاااگيري از بيماريهاي غير واگير و عوامل خطر مربوطه  .21

 هاي قلبي عروقي، تنفسي(ها، بيماري)ديابت، سرطان

 استقرار برنامه ملي ارتقاي سالمت دهان و دندان .22

 زشکي با الويت مناطق محروم و حاشيه شهر هاافزايش سهم دولت در ارا)ه خدمات دندانا .23

 اجراي سند ملي پيشگيري از سوانح و حوادث .29

 برابر در درماني بهداشتي خدمات ارايه واحدهاي خطر كاهش و ايمني اجراي برنامه ارتقاي سطح .25

 باليا و حوادث

 تتدوين و اجراي برنامه كنترل توليد؛ عرضه و تبليغ خدمات و كاالهاي آسيب رسان سالم .21

هاي سل، ايدز، هااتيت، الکل، مواد اجراي برنامه جامع و ادغام يافته براي مديريت خدمات بيماري .22

 مخدر يا محرک و رفتارهاي پرخطر

كني فلج اطفال و حذف كزاز نوزادي، سرخك و سرخجه هاي طراحي شده براي ريشهادامه فعاليت .28

 مادرزادي

 سازي ايرانيانهاي جديد ايمناجراي برنامه .24

 1919اجراي كامل برنامه حذف ماالريا در كشور تا سال  .31

 هاي هدفدر جمعيت HIVتقويت برنامه كاهش آسيب جهت كنترل  .31

 ارتقاي برنامه كنترل سل .32

 تداوم و تقويت كنترل بروسلوز، ليشمانيوز جلدي و تب خونريزي دهنده كريمه كنگو .33

 هاي منتقله از آب و غذاتقويت نظام مراقبت از بيماري .39

  هاي بيمارستانيه و تقويت نظام مراقبت عفونتتوسع .35

 منظور افزايش فعاليت فيزيکيربط بههاي ذيترويج ورزش همگاني با مشاركت سازمان .31

 ايجاد مراكز بهداشتي و درماني حامي محيط زيست )مراكز سبز(  .32

 و قوانين ها،ساياست در خانواده ارزيابي هايشااخص تدوين و «خانواده پيوسات» اجراي و تهيه .38

 سالمت هايبرنامه ويژهبه هابرنامه

 خودمراقبتي و جنسي زوجين فرزندپروري، زندگي، هايمهارت هايآموزش گسترش .34

 تحصاايلي مقاطع در آنها هايخانواده و آموزاندانش معلمين، مشاااوره برنامه اجراي و تدوين .91

 دبيرستان و راهنمايي

 

 و توانبخشي درمانحوزه 
 سیاست كلي سالمت برنامه ششم مداخله ها

 مديريت هزينه هاي درمان از طريق: .1

 با تکيه بر نظام جامع مديريت اطالعات الکترونيك سالمتارجاع ستقرار نظام ا  .أ

هاي دانشگاهي و بيمارستاني براي اجراي راهنماهاي طبابت باليني در نظام تشکيل كميته .ب

 هاو كنترل هزينه ارايه خدمات سالمت

 اجراي سطح بندي ارايه خدمات و تکميل زنجيره ارجاع منطقه اي .ج

 سالمت در بازبيني و تدوين بسته خدمات سالمت  هايفناوري استفاده از ابزار  ارزيابي .د

( الف) بند اول بخش 

 07 ماده

 

 8بند
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 سیاست كلي سالمت برنامه ششم مداخله ها
( براي بيماريهايي كه بيش از National Service Frameworkاجراي برنامه ملي خدمات ) .2

 شوند.عوامل خطر را  شامل ميدرصد باربيماريها و  81

 مديريت درمان سکته هاي قلبي و مغزي به عنوان اولين و دومين علت مرگ در كشور .أ

اجراي برنامه آمايش سرزمين و ايجاد زنجيره تشخيص و درمان سرطان با مشاركت بخش  .ب

 غير دولتي

 توسعه خدمات درماني و حفاظت مالي از بيماران صعب العالج .ج

 اي گام اول طرح تحول نظام سالمت:استمرار برنامه ه .3

كاهش ميزان پرداختي بيماران بساااتري در بيمارساااتان هاي وزارت بهداشااات، درمان و  .أ

 آموزش پزشکي

ارتقااء كيفيات خدمات هتلينگ در بيمارساااتان هاي وزارت بهداشااات، درمان و آموزش  .ب

  پزشکي 

     ترويج زايمان طبيعي .ج

  حمايت از ماندگاري پزشکان در بيمارستان هاي مناطق محروم  .د

حضااور پزشااکان متخصااص مقيم در بيمارسااتان هاي وزارت بهداشاات، درمان و آموزش  .ه

  پزشکي

ارتقاء كيفيت خدمات ويزيت در بيمارستان هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي .و
  

    توسعه خدمات اورژانن هوايي .ز

سااختهاي حوزه درمان و افزايش دساترسي عادالنه خدمات به ويژه توسعه توساعه  و ارتقا زير  .9

 سطح دو خدمات در جهت اجراي نظام ارجاع

توسعه بيمارستانهاي موجود با بازسازي ابينه وتاسيسات و تامين تجهيزات پزشکي سرمايه  .أ

 اي

 توسعه بخش هاي ويژه  .ب

 توسعه كلينيك هاي ويژه  .ج

 توسعه و بهسازي بخش هاي اورژانن بيمارستاني  .د

 (1توسعه مراكز تشخيص و درمان زودهنگام سرطان ) مراكز سطح  .ه

 توسعه و بهسازي بلوک هاي زايماني  .و

 توسعه و استانداردسازي بخش هاي سوختگي، مسموميت ، روانازشکي .ز

 در كلينيك ها و مراكز اورژانن دندانازشکي دندانازشکي خدمات توسعه .ح

بندي خدمات تشاخيصاي و درماني در راستاي دسترسي عادالنه با توجه ويژه به مناطق  ساطح .5

 1919محروم با اجراي سند ملي درمان 

ارتقا كيفيت خدمات درماني از طريق اجراي برنامه اعتبار بخشاااي ملي بيمارساااتانها و سااااير  .1

ي وسسات پزشکدرماني كشور و استقرار نظام مستمر نظارت بر مراكز و م -موساسات تشخيصي

 به منظور افزايش ايمني و كاهش خطاهاي پزشکي

درماني و به روز رساني كتاب ارزش نسبي خدمات  –اجراي قيمت تمام شده خدمات تشخيصي  .2

 درماني كشور

درماني دولتي از طريق واگذاري  –كاهش تصادي گري در اداره بيمارساتانها و مراكز تشخيصي  .8

 هيات امناها مديريت خدمات به بخش غير دولتي و

پزشکي در جهت شفاف سازي ،عدالت در  موساسات پروانه الکترونيکي و يکاارچه صادور برنامه .4

 توزيع و تسهيل صدور

 توسعه و ساماندهي خدمات گردشگري سالمت از طريق استاندارد سازي خدمات  .11
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 سیاست كلي سالمت برنامه ششم مداخله ها
 ناباروري در جهت اجراي سياستهاي جمعيتي  درمان از حمايت برنامه .11

مراكز درماني با اجراي برنامه ارتقاء دانش، مهارت و شااايسااتگي مديران  ارتقا سااطح مديريت .12

 بيمارستان

 اجراي سند ملي توانبخشي كشور .13

طراحي و اجراي برنااامااه مراقبتهاااي تساااکيني  از مراحاال پيشااارفتااه و غيرقاااباال درمااان  .19

 (End Stageها)بيماري

  منزل در خدمات ارايه پروتکل تدوين .15

با تاسين بيش از  H.H.Cتداوم زنجيره مراقبت از تخت بيمارستان تا منزل و ادامه مراقبتهاي  .11

 هزار نفر يك مركز 111/51براي هر مركزمراقبت و هدف گزاري  1211

)مراقبت موردي( كه هم اكنون  Case methodeاداماه اجراي طرح مراقبات مبتني بر روش  .12

تخت هاي بيمارستاني در حال اجراست با هدف شناخت  %82بعد از اجراي آزمايشي يکساله ، در

 متقابل بيمار و پرستار مسئول از يکديگر و رعايت حقوق بيماران و رضايتمندي آنها

 اجراي شاخص هاي كشوري مراقبت هاي پرستاري با اولويت ايمني و رعايت حقوق بيمار .18

با هدف ساااماندهي بيماران  ساااماندهي مراقبت هاي جامعه محور، عالوه بر مراقبت هاي باليني .14

سارطاني وحتي سالمندان دچار بيماريهاي ناشي از كهن سالي با تشکيل  صاعب العالج،مزمن، 

  Hosspiceمراكز مراقبت نقاهتي 

تربيت نيروهاي پرستار متناسب با تامين مراقبت هاي آحاد ملت ايران در بالين و سطح جامعه با  .91

 ايهشاخص تدوين و «خانواده پيوست» اجراي و تهيهلتي.استفاده از توان بخش دولتي و غير دو

 سالمت هايبرنامه ويژهبه هابرنامه و قوانين ها،سياست در خانواده ارزيابي

 خودمراقبتي و جنسي زوجين فرزندپروري، زندگي، هايمهارت هايآموزش گسترش .92

 تحصاايلي مقاطع در آنها هايخانواده و آموزاندانش معلمين، مشاااوره برنامه اجراي و تدوين .93

 دبيرستان و راهنمايي

 

 طب سنتي حوزه خدمات
 سیاست كلي سالمت برنامه ششم مداخله ها

 آن ايبيمه پوشش و سالمت خدمات ارا)ه نظام  در ايراني سنتي طب شده تأييد خدمات ادغام .1

 ارا)ه مراكز خدمات ارزيابي هايشاخص و استانداردها  اصاالح و تعيين تدوين، براي ريزيبرنامه .2

  مکمل و سنتي طب طب خدمات دهنده

 با قانوني برخورد و جلوگيري و مجاز ساانتي طب خدمات كنندهارا)ه واحدهاي بر دقيق نظارت .3

 غيرمجاز واحدهاي

 ايراني سنتي طب( فارماكوپه) دارونامه تدوين .9

 و محصااوالت صااادرات و سااازيتجاري توليد، در خصااوصااي بخش گذاريساارمايه از حمايت .5

 مکمل و ايراني طب هايفرآورده

 و طبيعي هايفرآورده از اسااتفاده و ترويج توسااعه، منظور به نظارتي، و حمايتي قوانين تدوين .1

 سنتي

 نهادهاي و كشاااورها سااااير تجربيات كنندهتبيين كتب و هانامه پايان تحقيقات، از حمايت .2

 طب حوزه هايفعاليت بر نظارت و مکمل و سنتي طب خدمات ارا)ه تسهيل جهت در الملليبين

 سنتي

 42بند  
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 سیاست كلي سالمت برنامه ششم مداخله ها
 در پژوهش زمينه در مکمل و سنتي طب موجود وضعيت درخصود جامع اطالعاتي بانك تهيه .8

 و سنتي طب درماني و بهداشتي خدمات كنندهارايه مراكز و افراد آموزش، كشور، خارج يا داخل

 مکمل

 طب اصول از استفاده با و زندگي سبك اصالح زمينه در شده انجام نتايج اعمال و پژوهش انجام .99

 ايراني -اسالمي هاي آموزه با منطبق نيز و ايراني سنتي

 

 هافوريت حوزه خدمات
 سیاست كلي سالمت برنامه ششم مداخله ها

 پيش بيمارستاني كشور اورژانن سازمان استقرار .1

  روستايي و فرعي هايراه پوشش جهت هوايي اورژانن تکميل و توسعه .2

 و حوادث كامل پوشااش منظور به اصاالي هايجاده و شااهرها ژانناور هايپايگاه گسااترش .3

  هافوريت

  بيمارستان به بيمارستاني پيش اورژانن خدمات ارجاع تقويت و بخشي جامعيت .9

 با ايه بيماري به پاسخگويي براي ژانناور نظام امکاناتي و فني و مهارتي ارتقاي استانداردهاي .5

 ،تنفسااي مشااکالت، ترافيکي حوادث، عروقي -قلبي هاي سااکته)باال اجتماعي-اقتصااادي بار

 روان( سالمت اختالالت

 8بند  07 ماده( ب) بند

 

 حوزه خدمات اجتماعي
 سیاست كلي سالمت برنامه ششم مداخله ها

 مشاوره، خدمات ارا)ه شکايات، به رسيدگي مراجعين، راهنمايي براي مناسب هايمحيط طراحي .1

 مالقات زمان در كودكان از مراقبت اجتماعي، مددكاري

 هاي پيشگيري از سوء مصرف مواد، دخانيات، الکل و رفتارهاي پرخطر ارزيابي و بازبيني برنامه .2

تدوين و اجراي برنامه ارايه خدمات مشاوره اي و حمايتي به خانواده هاي در معرض آسيب هاي  .3

 دي اجتماعي فرهنگي و مشکالت در روابط جنسي زوجيناقتصا

 اعتياد آسيب كاهش و درماني -خدمات بهداشتي اطالعات ثبت سامانه اندازيراه .9

 العالج و خادها براي بيماران صعباستقرار بسته خدمات مشاوره معنوي در بيمارستان .5

 تطراحي و استقرار گام به گام نظام يکاارچه خدمات اجتماعي و سالم .1

 3و 2بندهاي  07 ماده( الف) بند
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 كاركرد آموزش 
 سیاست کلی سالمت برنامه ششم مداخله ها

هاي علوم اساااتقرار و پيگيري برنامه تحول آموزش حوزه پزشاااکي در دانشاااگاهها/دانشاااکده .1

 هاهاي آموزشي/بيمارستانپزشکي/مراكز تحقيقاتي/ گروه

جهت گسترش و ارتقاي حوزه آموزش  ياختصاصاختصااد ساهم متناسب از درآمدهاي ملي و  .2

 پزشکي

 سياست هاي كلي سالمت( 19آينده نگاري و تحقق مرجعيت علمي )بند  .3

سااله آموزش علوم پزشاکي در راستاي كسب مرجعيت  21ترسايم نقشاه راه تحول  .أ

 علمي 

 شفاف سازي شاخص هاي كسب مرجعيت علمي در آموزش علوم پزشکي  .ب

و نرم افزاري تحقق مرجعيت علمي در آموزش علوم  تبيين الزاماات ساااخات افزاري .ج

 پزشکي

تبيين نقش ساازمان ها و نهادهاي دخيل در كسب مرجعيت علمي در آموزش علوم  .د

 پزشکي

تبيين جايگاه شايسته نخبگان و استعدادهاي درخشان در نظام مرجعيت علمي )ناظر  .ه

 برنامه ششم توسعه( 19به بند ث ماده 

 13برنامه توسااعه ششم و بند  29، 19، 98، 5هزاره ساوم )موادحركت به ساوي دانشاگاههاي  .9

 سياست هاي كلي سالمت(

 طي دوره گذار دانشگاه هاي علوم پزشکي به سوي دانشگاه هاي نسل سوم  .أ

تبيين جايگاه دانشااگاه هاي علوم پزشااکي در اقتصاااد دانش كشااور توانمندسااازي  .ب

 خلق ثروت دانش بنيان  دانشجويان و اعضاي هيأت علمي در زمينه كارآفريني و

 به حداقل رسيدن وابستگي دانشگاه هاي علوم پزشکي به بودجه هاي دولتي  .ج

سياست  13برنامه شاشم توسعه و بند  29)بند ت ماده تحقق آموزش پاساخگو و عدالت محور  .5

 هاي كلي سالمت(

 انطباق برنامه هاي آموزش عالي حوزه سالمت با نيازهاي جامعه به خدمات اين بخش  .أ

تربيت نيروي انساني و ايجاد بستر مناسب به منظور ارا)ه خدمات سالمت براي اقشار  .ب

 جامعه با نيازهاي خاد مانند سالمندان، زنان، كودكان و ... 

شااناسااايي دقيق نياز به منابع انساااني حوزه سااالمت در سااطوح ملي، منطقه اي و   .ج

 استاني و تبيين نقشه راه ده ساله 

براي رشااد و شااکوفايي دانشااجويان با توانمندي هاي مختلف ايجاد زمينه مناسااب  .د

 فرهنگي و اجتماعيعلمي،

 برنامه ششم توسعه( 29)بند ت ماده توسعه هدفمند برنامه هاي آموزشي  .1

 طراحي برنامه هاي آموزشي نوين متناسب با نيازهاي كشور  .أ

ا شاارايط بازنگري برنامه هاي آموزشااي موجود به منظور انطباق هرچه بيشااتر آنها ب .ب

 امروز كشور 

باازنگري در تربيات پزشاااکاان به منظور ارتقاء توانمندي ايشاااان در ارا)ه خدمات  .ج

 نگر با تاكيد بر برنامه پزشك خانواده جامعه

طراحي الگوهاي نوين تربيت ساارمايه انساااني مهارت محور براي رفع نياز مراكز ارا)ه  .د

 خدمات سالمت 

قانون برنامه ششم و مصوبه  25و  9زش عالي سالمت )موادمأموريت گرايي و استقرار آمايشي آمو .2

 شوراي عالي انقالب فرهنگي(

 50، 55، 74، 5مواد 

 57بند ث ماده 

 

( ب) بند اول بخش 

 07 ماده

 07 ماده( ت) بند

 

 17، 11، 1بندهای 
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 ارتقاي فرآيندهاي كالن مناطق آمايشي با شرح وظايف و حيطه اختيارات شفاف  .أ

 پايش و رصد ماموريت هاي روشن و به روز رساني آن براي دانشگاههاي علوم پزشکي  .ب

دي دانشگاهها در راستاي تحقق ماموريت هاي پياده سازي برنامه هاي ارتقاي توانمن .ج

 محوله 

چابك سااازي سااتاد از مجراي واسااااري وظايف سااتادي به سااازمان هاي محيطي  .د

 مختلف 

 گسترش آموزش هاي مهارتي حوزه پزشکي از طريق ارتقاي توانمندي دانشگاهها  .ه

 توسعه مشاركت بخش خصوصي در آموزش علوم پزشکي  .و

 سياست هاي كلي سالمت( 13و   1 )بنداعتالي اخالق حرفه اي  .8

 اي اي به منظور اعتالي اخالق حرفهتدوين الزامات ساختاري و برنامه .أ

تدوين شاااخص هاي تحقق اخالق حرفه اي در محيط هاي آموزشااي مرتبط با علوم  .ب

 پزشکي 

 تدوين برنامه هاي اعتباربخشي دانشگاهها و مراكز آموزشي در حوزه اخالق حرفه اي  .ج

شفاف سازي وظايف و اختيارات حوزه هاي ستادي و محيطي در زمينه اعتالي اخالق  .د

 حرفه اي 

 طراحي الگوي بهره مندي از آموزه هاي ديني در راستاي اعتالي اخالق حرفه اي  .ه

ارتقاء دانش و انگيزش اعضااااء هيأت علمي دانشاااگاهها در زمينه اخالق حرفه اي از  .و

 دت و بلندمدت آكادميكمجراي برگزاري دوره هاي كوتاه م

برنامه ششم توسعه و مصوبه شوراي عالي  11و  19بين المللي سازي آموزش علوم پزشکي )مواد .4

 انقالب فرهنگي(

 اجراي سند آمايش منطقه اي و بين المللي آموزش علوم پزشکي  .أ

 تدوين شاخص هاي دانشگاههاي با عملکرد بين المللي و پايش آن  .ب

 تبادالت علمي بين المللي  استقرار مدل بهره مندي از .ج

ارتقاي انعطاف پذيري در برنامه هاي آموزشاي به منظور گساترش جذب دانشجويان  .د

 خارجي 

 هاي علوم پزشکي كشور ادامه روند اعتبار بخشي بين المللي دانشگاه .ه

برنامه ششم  18، بند پ ماده  12)بند پ و ت ماده توساعه مجازي سازي آموزش علوم پزشکي  .11

 توسعه ( 

 توسعه دانشگاه مجازي علوم پزشکي به عنوان بستري براي گسترش مجازي سازي  .أ

 تربيت سرمايه انساني متخصص در زمينه فضاي مجازي  .ب

 قابليت ارا)ه آنها در فضاي مجازي  يهاي آموزشي به منظور ارتقابه روزرساني برنامه .ج

 گسااترش زيرساااخت هاي فناوري اطالعات در سااطوح صاافي و سااتادي به منظور .د

 بسترسازي آموزش مجازي 

 هاي مجازيارتقاي انگيزش دانشگاههاي علوم پزشکي به منظور توسعه فعاليت .ه

 Doubleهاي هاي بين المللي آموزشاهاي مجازي در راستاي آموزشطراحي مدل .و

Affiliate  هاي علوم پزشکي كشوردانشگاه 

 سالمت(هاي كلي نظام سياست 13و  1ارتقاي آزمونهاي علوم پزشکي )بند  .11

 به روزرساني فرايندهاي مركز سنجش آموزش علوم پزشکي كشور .أ

 المللي در داخل كشور هاي بينايجاد زمينه مناسب و تنوع در زمينه برگزاري آزمون .ب

 ايجاد تحول در فرايند سنجش و پذيرش دانشجو در مقاطع تحصيالت تکميلي  .ج

 آموختگان علوم پزشکيهاي حرفه اي در دانشطراحي الگوهاي سنجش مهارت .د
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هاي باليني در مناطق اسااتقرار و توسااعه مراكز منطقه اي ارزيابي آموزشااي و مهارت .ه

 آمايشي 

 اعتباربخشي موسسات آموزش عالي سالمت .12

ارتقاي كيفيت خدمات آموزشاي در دانشاگاهها و دانشکده هاي علوم پزشکي مطابق  .أ

 استانداردهاي ملي و بين المللي 

 مراكز آموزشي درماني مطابق استانداردهاي ملي و بين المللي  ارتقاي كيفيت خدمات .ب

 ايجاد فضاي رقابتي سازنده در دانشگاهها و موسسات و مراكز آموزشي و درماني .ج

 تضمين و ارتقاي كيفيت برنامه ها و فرايندهاي آموزش عالي علوم پزشکي .د

 ه ششم(برنامه توسع 18و  12، 15توسعه زيرساختهاي آموزش علوم پزشکي )مواد .13

هاي آموزشي جديد ها و برنامهتأمين امکانات و زيرساختهاي الزم براي گسترش رشته .أ

 خصوصاً در تحصيالت تکميلي 

 ارتقاي توانمندي گروههاي آموزشي در تربيت متخصصان  .ب

 تأمين بيمارستانهاي آموزشي مجهز به منظور ارتقاي كيفيت آموزشهاي باليني .ج

 عات و ارتباطات در حوزه آموزش علوم پزشکي ايجاد شبکه گسترده فناوري اطال .د

تحقق دولت الکترونيك و ارتباط سااامانه هاي طراحي شااده با يکديگر و تبادل داده  .ه

 حداقل  بين سامانه هاي حوزه معاونت آموزشي و دانشگاههاي علوم پزشکي 

 به روز نگهداري فرايند هاي حوزه معاونت آموزشي .و

 و امکانات و كشااور نياز بر منطبق پزشااکي آموزش نظام توسااعه در شااواهد بر مبتني بازنگري .19

  كشور علمي جامع نقشه و ارجاع نظام خانواده، پزشك رويکرد با  و منابع، آمايش سرزمين

 اجراي برنامه ادغام عملي و آموزش و پژوهش در شبکه خدمات جامع سالمت .15

 ر نظام سالمتهاي شغلي دمقاطع بدون تأييد و تصويب جايگاه-ممنوعيت توسعه رشته .11

نياز و جهت دسااتيابي به اهداف  با متناسااب پزشااکي علوم هايرشااته ظرفيت اعمال و تعيين .12

 متخصص( و مندرج در سياست هاي كلي سالمت و اجراي سند تقاضاي نيروي انساني)عمومي

 اسااتفاده بهينه از خدمات آنان و ايجاد نظام جبران و دسااتياري و كارورزي دوره ارتقاي آموزش .18

 بر مبناي مزاياي شغلي خدمت

  نگرجامعه و پاسخگو پزشکي علوم آموزش برنامه اجراي .14

 شورك پزشکي علوم سرزمين آمايش سند براساس پژوهشي و آموزشي مراكز توسعه و بازتوزيع .21

 ايرشته بين هايآموزش توسعه برنامه اجراي .21

 آموزشي واحدهاي بنديرتبه و ارزشيابي اعتباربخشي، نظام استقرار و كردن روزآمد .22

 نيدرما و بهداشتي خدمات و پزشکي علوم منتخب هايدانشگاه سازي المللي بين اجراي برنامه  .23
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 كاركرد پژوهش
 سیاست کلی سالمت برنامه ششم مداخله ها

هاي علمي همگام با دانش افزاري مورد نياز پژوهشافزاري و نرمتوسعه امکانات سختايجاد و  .1

 (cutting edge scholarly researchروز )

هاي اي جهت شناخت دقيق و عوامل خطر بيماريتوسعه ظرفيت مطالعات بزرگ ملي و منطقه .2

 هاجهت پيشگيري از اين بيماري مزمن به منظور انجام مداخالت

قرار گرفتن موساساه ملي توساعه تحقيقات علوم پزشاکي )نيماد( به عنوان مرجع اصلي مرجع  .3

  ع و فراخوان تحقيقات علوم پزشکيتامين مناب

 هااي پايلوت شاااده و گساااترش آن به كل كشاااوربهره برداري از نظاام هااي ثبات بيمااري .9

 مدر دانشگاهاي علوه ايجاد ساازو كار بهره برداري محققين از بيوبانك هاي راه انداخته شاد  .5

 پزشکي كشور

ارزشاااياابي كيفي نهاادهااي تحقيقاتي و تخصااايص منابع مالي پژوهش به مراكز توليد دانش  .5

بندي عملکرد و درجهها، مراكز تحقيقاتي و...( براسااااس تقسااايم كار ملي، كارآيي و )دانشاااگاه

 هادانشگاه

 مت كشورساماندهي نظام تأمين مالي توسعه علم و فناوري سال .1

 يه در تأمين مالي پژوهش و فناوريسهيل سازوكار فرآيند وقف و خيرت .2

دوره هاي دكتري هاي تربيت پزشکان پژوهشگر و حمايت از دانشجويان و دانش آموختگان دوره .8

 بر پايه تحقيق

 هاي دكتري بر پايه تحقيق و پسادكتري هاي تحصيالت تکميلي، توسعه دورهتقويت دوره .4

 هاي مختلف نظام سالمتدر عرصهموانع و تقويت انگيزه حضور نخبگان ريزي براي رفع برنامه .11

 هاي علم و فناوري سالمتحوزه هاي اطالعاتي معتبر و روزآمد درتسهيل دسترسي به بانك .11

 مركز ايراني كاكرين  تقويت دسترسي به تحقيقات معتبر حوزه سالمت از طريق  .12

 ترونيكعلوم سالمت به صورت الکانتشار همه مجالت حوزه  .13

فراهم نمودن بساااتر الزم براي بخش غيردولتي جهت فعاليت در زمينه انتشاااار دانش در نظام  .19

لمي و تخصصي كردن حوزه ساالمت با تأكيد بر جداسازي بخش تحريريه از انتشار در مجالت ع

 انتشار

 وداف ملي ماموريت گرا كردن مناطق آمايشي در زمينه اهداف تحقيقات و فناوري متناسب با اه .15

 ظرفيت هاي منطقه اي

رشاااد و  اندازي مراكزها به منظور توجه و تمركز بر راههاي الزم براي دانشاااگاهاعطاي مشاااوق .11

 هاي علم و فناوريپارک

را هاي كاهاي تحصيالت تکميلي و تعريف مشوقدار پژوهشي براي دورههاي اولويتتعيين حوزه .12

 فناوري و ثبت اختراع منجر به هاي كارشناسي ارشد و دكترايبراي پژوهش

 بر اساس اولويت هاي ملي پژوهشتدوين ماموريت هاي مراكز تحقيقاتي  .18

 هاي دانش بنيانتبارسنجي شركتتسريع و تسهيل فرآيند اجرايي ارزيابي و اع .14

ف اقالم پرمصر ريزي و ساياساتگذاري براي مديريت كاهش هزينه توليد نسبت به واردات  برنامه .21

 مرتبط با نظام سالمت  تقويت نظام ثبت پتنت

 17بندهای  57ماده 
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 سیاست کلی سالمت برنامه ششم مداخله ها
ي هاي، معافيتهاي نوآوري و شکوفايي )مالحمايت از شركت هاي دانش بنيان و تقويت صندوق .21

 ي علم و فناوري در حوزه سالمتهاحمايت از رشد و گسترش مراكز رشد و پارکمالياتي و 

 تسهيل سازوكار صادرات محصوالت فناوري هاي پيشرفته در حوزه سالمت .22

 

 كاركرد تولیت
 حوزه راهبري بین بخشي

 سیاست کلی سالمت برنامه ششم مداخله ها
 هايساازي اداري در  سااختار ستاد ملي وزارت بهداشت و دانشگاهتقويت نقش توليتي و چابك .1

 علوم پزشکي 

هاي كارگروهتقويت ساختار و اصالح فرآيندهاي دبيرخانه شوراي عالي سالمت و امنيت غذايي و  .2

عنوان عالي ترين مرجع تصميم گيري آگاه از شواهد فرا بخشي در زمينه سالمت در تخصصي)به

 سطوح ملي و استاني( براي تحقق رويکرد سالمت همه جانبه و انسان سالم

تفويض اختيار در برنامه ريزي به كالن مناطق مبتني بر سااند آمايش ساارزمين در حوزه علوم  .3

يج برنامه تصميم گيري آگاه از شواهد در سطح ملي، استاني و واحد هاي ارايه اجرا و ترو پزشکي

 خدمات سالمت

 تجميع منابع كل نظام سالمت در وزارت بهداشت به عنوان متولي نظام سالمت  .9

( Not for Profitتوسعه نهادهاي غير دولتي با انگيزه ها و مسئوليتهاي اجتماعي )غيرانتفاعي:  .5

 صه ارا)ه خدمات سالمت )تعاوني ها و خيريه(براي فعاليت در عر

اقتصادي خودگردان پاسخگو به نياز مردم و مسئوليت -اداره بيمارستان به صورت واحد اجتماعي .1

 هيات مديره اي(-پذير به متولي سالمت)هيات امنايي

 و بيماران و مردم حقوق از قانونمند صاايانت براي ارزيابي و نظارت پايش، هاينظام يکاارچگي .2

 سالمت كلي هايسياست صحيح اجراي

 خدمات ارايه عرصه در سالمت علوم و پزشکي پژوهش و آموزش كاركردي و هدفمند ادغام .8

 هاي سالمت، مبتني بر شواهد منطقي كردن تعرفه ملي خدمات و مراقبت .4

ناطق ملي، م سطح در سالمت باني ديده مستقل و يکاارچه نظام تقويت نظام ديده باني با ايجاد .11

 و تجميع و توليد براي(  National and Regional Observatory) اسااتاني و آمايشااي 

 ( استسي ارزيابي سياست، اجراي سياست، تدوين) گذارانسياست به سالمت نظام شواهد انتقال

گساترش مجامع ملي، اساتاني، شاهرستاني سالمت و خانه مشاركت مردم در سالمت با حضور  .11

هاي مختلف به منظور توساااعه نظارت مردمي و خدمت گيرندگان بر منتخب از گروهنمايندگان 

 عملکرد بخش سالمت

ها و كليه ارايه تدوين مقررات الزام دسترسي وزارت بهداشت به اطالعات سالمت در ساير سازمان .12

كنندگان خدمات سالمت و بيمه سالمت در بخش هاي دولتي و غيردولتي )خصوصي، تعاوني و 

 نهاد( مردم

تدوين ساياست و  برنامه اداره يك پارچه و منسجم  مراكز ارا)ه خدمات سالمت وابسته به ساير  .13

 دستگاه هاي اجرايي و نهادهاي عمومي

تدوين برنامه  اصاالح مديريت ارايه خدمات سالمت در بخش دولتي و استفاده از  سياست هاي  .19

 خدماتتمركز زدايي، نمايندگي و واگذاري براساس سطح بندي 

 07 ماده الف بند

 ث بندهای ح و ج و

 07 ماده

 0بند 
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 سیاست کلی سالمت برنامه ششم مداخله ها
اجراي برنامه تکميل پوشااش همگاني خدمات سااالمت براي آحاد مردم  با اسااتفاده از ظرفيت  .15

 سازمان بيمه سالمت و ساير سازمان/صندوق هاي  بيمه گر پايه

 و فرمانداران شااهرداران، اسااتانداران، عملکرد ارزشاايابي نظام در سااالمت هايشاااخص شيپا .11

 مديران ساير و بخشداران

 يعلم و يا حرفه ينهادها يريپذ تيمساائول و ييپاسااخگو و گاهيجا تيتقو يمل برنامه ياجرا .12

 يها انجمن و مشاوره و يروانشناس نظام و يپرساتار نظام ،يپزشاک نظامهاي ساازمان همچون

 يصنف و يعلم

 

 هاي فیزيکيزيرساختمنابع انساني و مديريت ، حوزه حکمراني درون بخش
 سیاست کلی سالمت برنامه ششم مداخله ها

اي هتقويت نقش توليتي و چابك ساازي اداري در  ساختار ستاد ملي وزارت بهداشت و دانشگاه .18

 علوم پزشکي 

هاي تقويت ساختار و اصالح فرآيندهاي دبيرخانه شوراي عالي سالمت و امنيت غذايي و كارگروه .14

ترين مرجع تصميم گيري در زمينه سالمت در سطوح ملي و استاني( عنوان عالي تخصاصاي)به

 براي تحقق رويکرد سالمت همه جانبه و انسان سالم

 استقرار نظام توسعه شغلي متناسب با نيازهاي سالمت .4

 سالمت نظام مديران انتصاب و انتخاب در ساالري شايسته نامه آيين روزآمد سازي و اجراي .11

وي انسااني در شوراي عالي انقالب فرهنگي، شوراي عالي اداري و هماهنگ كردن مصاوبات نير .11

 شوراي عالي سالمت و امنيت غذايي

تباديل گام به گام نظامات سااالساااله مراتبي به نظامات مبتني بر قرارداد/تفاهم نامه در وزارت  .12

 بهداشت و موسسات وابسته و مرتبط به آن

هاي هاي وزارت بهداشت با  تشکيل صندوقها و فعاليتشافاف ساازي قانونمند درامدها، هزينه .13

(خريدراهبردي خدمات فردي سالمت 2(پيشگيري و ارتقاي سالمت همگاني جامعه 1مساتقل: 

 (خدمات آموزشي و پژوهشي 3

اقتصادي پاسخگو پاسخگو به نياز مردم و مسئوليت -اداره بيمارساتان به صاورت واحد اجتماعي .19

 ت مديره اي(هيا-پذير به متولي سالمت)هيات امنايي

تشاکيل نهاد مساتقل مديريت ساالمت استان: براي تدارک يکاارچه خدمات بهداشت همگاني/  .15

 توانبخشي-درماني-هاي پيشگيريمراقبت

تشاکيل نهاد مستقل مجري اعتبار بخشي خدمات سالمت وابسته وزارت بهداشت)اعتبارسنجي،  .11

سالمت سرپايي و بستري:  خدمات دهنده ارا)ه مختلف هاي سازمان به نامه گواهي ارا)ه و ارزيابي

 بهداشتي7 درماني، توانبخشي، آموزشي و پژوهشي(

 (-دافوس-مديران سالمت)دوره آموزش فرماندهي و ستاد  سالمتعالي ايجاد مركز آموزش  .21

 07 ماده الف بند

 ث بندهای ح و ج و

 07 ماده

 0بند 

 

  



 جانبهمندی عادالهن  از سالمت همهبهره

38 

 ربانهم وزری پیشنهادی بهداشت، ردمان و آموزش زپکشی  رد دولت دوازدهم

 نظام مديريت اطالعات
 سالمت سیاست کلی برنامه ششم مداخله ها

 راه اندازي نظام الکترونيك پزشك خانواده و ارجاع خدمات سالمت  .1

 آزمايشگاهي شهروندان-استقرار نظام نسخه الکترونيك و خدمات الکترونيك داروخانه اي .2

 سالمت هايي الکترونيکي و پايگاه ملي دادهي پروندهاستقرار سامانه .3

 ت ارتباط با مشتريان نظام سالمترساني، نوبت دهي و مديريتاسين مركز ملي اطالع .9

( براي دسااترسااي امن به داده هاي Safe Zoneراه اندازي اتاق هاي امن داده هاي سااالمت ) .5

 سالمت كشور توسط محققان

 راه اندازي درگاه يکاارچه دولت الکترونيك در حوزه سالمت .1

 راه اندازي دولت همراه حوزه سالمت .2

خگويي به شکايات گيرندگان وارا)ه دهندگان خدمت اساتقرار ساامانه جامع اخذ، بررساي و پاس .8

 (141)سامانه ملي 

 نظام ثبت بيماريها و وقايع سالمت كشور  استقرار .4

 اجراي گواهي فوت الکترونيك در واحد هاي دولتي با امضاي الکترونيك  .11

برناامه ريزي براي تحقق نظام ارزيابي و بازخورد راهنماي باليني و دساااتورالعمل هاي خدمات  .11

 راقبت هاي اوليهم

تکميل نظام اطالعات سااالمت كشااور با شااناسااايي كمبودهاي داده اي سااالمت با توجه به  .12

موجود و برنامه ريزي براي جمع اوري آنها )مانند داده هاي سالمتي گروه هاي آسيب   نيازهاي

 پذير، آسيب هاي اجتماعي، داده هاي مورد نياز از ساير بخش هاي توسعه و ..(

م ديده باني سااالمت )توليد و تجميع شااواهد نظام سااالمت براي سااياساات گذاري( تقويت نظا .13

منطبق با اساتاندارهاي جهاني و گساترش تحليل آن به ساطوح مناطق آمايشي و دانشگاههاي 

 علوم پزشکي كشور

راه اندازي كامل سايساتم داده هاي مالي بخش سالمت و نهادينه سازي سامانه نظام مند براي  .19

 اي ملي سالمتتحليل حساب ه

اساتقرار نظام پاساخدهي ساريع مبتني بر شاواهد براي ساياساتگذاران و تصميم گيران حوزه  .15

 سالمت

 توسعه ششم هاي كلي سالمت و برنامهارزيابي كمي پيشرفت سياست .21

( الف) بند اول بخش

 07 ماده

 0و  7ندهای ب

 

 

 كاركرد تامین و مديريت فرآورده هاي سالمت
 حوزه دارو و واكسن

 سیاست کلی سالمت برنامه ششم مداخله ها
هاي ملي دارويي كشور مبتني بر سياستهاي كلي سالمت و احکام برنامه به روز رسااني سياست .1

 توسعه ششم

 گذاري دارو به نفع توليد داخل و مصرف كنندهاصالح نظام قيمت .2

 زشکيايجاد شبکه هوشمند رديابي و رهگيري زنجيره تأمين و مصرف دارو و وسايل پ .3

 توسعه بسترهاي رقابت در زمينه توليد، توزيع و واردات دارو .9

 07 ماده(  پ) بند

 07 ماده ج بند

 07 ماده ث بند

 5و  5بند 
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 سیاست کلی سالمت برنامه ششم مداخله ها
پايش فهرساات داروهاي اساااسااي كشااور مبتني بر مديريت تقاضااا بر اساااس مطالعات ارزيابي  .5

 هاي سالمتفناوري

 بازنگري مستمر و انتشار برخط فهرست دارويي كشور .1

هاي نو مورد نياز نظام ناوريهاي بيولوژيك و داروهاي با فتاامين داروهاي اسااااساااي، فرآورده .2

  سالمت با مشاركت بخش خصوصي و بهبود كيفيت آن با رويکرد توسعه توان توليد داخلي

 بازنگري فهرست داروهاي مشمول بيمه و يارانه به منظور بهينه سازي تخصيص منابع .8

 گرهاي بيمهپيگيري اعمال فرانشيز متغير از طريق سازمان .4

طريق اعمال نظارت بر چرخه تامين مواد، توليد، واردات، توزيع، عرضاااه و ارتقاا كيفيت دارو از  .11

 مصرف دارو

 تقويت و توسعه سيستم نظارت و ثبت دارو به منظو تضمين كيفيت در تمام سطوح .11

 هاي كنترل دارو، غذا و وسايل پزشکيتوسعه و تقويت آزمايشگاه .12

 منطقي داروهاهاي عمومي و تخصصي در زمينه تجويز و مصرف توسعه آموزش .13

 هاي نظارتي در تجويز و مصرف منطقي دارو و وسايل پزشکيتدوين و اعمال سياست .19

هاي توسااعه صااادرات دارو با رويکرد ايجاد تراز مثبت تجاري و تأمين تدوين و اعمال سااياساات .15

 منابع جديد 

اري و جاساتقرار واحد داروساازي بيمارساتاني و باليني در بيمارستانهاي دولتي كشور و تدوين  .11

  يمارستانيب فهرست داروهاي  سازي

هاي دانش بنيان توليد دارو، حمايت از توسااعه مراكز رشااد، پاركهاي علم و فناوري و شااركت .12

 واكسن، فراورده هاي بيوتکنولوژي و بيولوزيك و وسايل پزشکي 

ذيربط در هاي تدوين و اجراي دساتورالعمل تامين و ذخيره راهبردي داروها با مشاركت سازمان .18

 راستاي سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي

بندي  خدمات، راهنماهاي باليني، تهيه و ابال  پروتکل تجويز دارو صاارفاً بر مبناي نظام سااطح .14

 فهرست داروهاي رسمي كشور و طرح بدون نام تجاري )ژنريك(

 اروهايد تبليغات ناساالم و علمي غير فضاااي خصاود در كننده محدود قوانين اعمال و تدوين .21

 وارداتي

 استقرار نظام ارزيابي فناوري دارو و تجهيزات پزشکي با توجه به درآمد ناخالص ملي  .21

 اعمال محدوديت و مديريت واردات دارو و وسايل پزشکي مشابه  توليد داخل  .22

 براي( pms,who prequalification,ce شااامل)المللي  بين هايگواهي كسااب از حمايت .23

 پزشکي وسايل  و دارويي صنايع

 كشور  داروي و غذا كنترل آزمايشگاهي اطالعات مديريت سازييکاارچه .29

توساعه گام به گام نظام نساخه الکترونيك و ايجاد دسترسي هاي تعريف شده به تجويز دارو بر  .25

 اساس راهنماهاي باليني

وليد ت هايالمللي براي تمام واكسااانهاي بيناخذ تاييديهحمايت از توليدكنندگان ايراني براي  .21

 داخل

 توزيع، د،تولي سطح در كيفيت منظورتضمين به واكسن وثبت نظارت سايستم و توساعه تقويت .22

 عرضه و سازيذخيره

هاي انساااني در بخش دولتي و خصااوصااي براساااس برنامه جديد توسااعه خط توليد واكساان .28

 واكسيناسيون كشوري و استانداردهاي بين المللي

سمت بهره مندي همگاني از واكسنهاي برنامه ملي ايمن هدفمندي بخشاي از يارانه ساالمت به  .22

 سازي
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 مصرفي ملزومات و پزشکي تجهیزاتحوزه 
 سیاست کلی سالمت برنامه ششم مداخله ها

نظام هاي سااالمت و تعيين فهرساات پايه وسااايل پزشااکي براساااس مطالعات ارزيابي فناوري .1

 بندي خدماتسطح

 يپزشک زاتيمتمركز تجه نيتام تيريمداستقرار زنجيره تأمين و  .2

 و زيستي محصوالت واكسن، دارويي، اوليه مواد و هافرآورده توليد بر نظارت جامع برنامه تدوين .3

 پزشکي تجهيزات و ملزومات

 ليالمل بين و ايمنطقه بازارهاي در رقابت و ورود براي كشور پزشکي تجهيزات صنايع از حمايت .9

 07 ماده(  پ) بند

 07 ماده ج بند

 07 ماده ث بند

 5و  5بند 

 

 حوزه مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي
 سیاست کلی سالمت برنامه ششم مداخله ها

 اجراي برنامه كاهش سموم و آالينده ها  و كودهاي شيميايي در مزارع كشاورزي .1

 ترانن و اسيد هاي چرب اشباع در صنايع غذايياجراي برنامه كاهش استفاده از روغن  .2

 اجراي برنامه كاهش استفاده از قند در محصوالت غذايي به ويژه در نوشابه ها و آبميوه ها .3

 اجراي برنامه كاهش استفاده از نمك در صنايع غذايي .9

 اجراي كامل برنامه برچسب گذاري  چرا  راهنماي تغذيه اي محصوالت خوردني، آشاميدني  .5

 تدوين و اجراي برنامه هاي ارتقاء ايمني و سالمت محصوالت  خوراكي و آشاميدني .1

كننده مواد اي مراكز توليدي و عرضااهبندي دورهحمايت از توليد محصاول غذايي سااالم و درجه .2

 خوراكي و آشاميدني

ع و زيتدوين ساند ملي ايمني زنجيره مواد غذايي از مزرعه تا سفره )توليد، نگهداري، فراوري، تو .8

 عرضه(

 و چاقي وزن اضافه وكنترل پيشگيري ملي برنامه اجراي .4

 درماني بهداشتي، مراكز در ايتغذيه مشاوره خدمات ادغام .11

 جمله از ايتغذيه پذيرآسيب هايگروه دساترسي افزايش هدف با عمده غذايي مواد ساازيغني .11

 روي وD ويتامين   با آرد اجباري سازيغني و D ويتامين با مدارس شاير اجباري  ساازيغني

 فوليك واسيد آهن بر عالوه

 استقرار شبکه ملي پايش غذا )پايش محصوالت غذايي، آرايشي و بهداشتي( .12

 هاي سنيتدوين و اعالم سبد غذايي مطلوب جامعه، متناسب با گروه .13

 كنندگان و فراهم آورندگان غذااي مصرفارتقاي سواد تغذيه .19

 07 ماده(  پ) بند

 07 ماده ج بند

 07 ماده ث بند

 5و  5بند 

 

 )همکاري بین بخشي، مشاركت مردم(حوزه مشاركت جامعه
 سیاست کلی سالمت برنامه ششم مداخله ها

 سالمت نظام اياقدامات تحولي و توسعه ياجتماع اي، فرهنگي و رسانه وستيپ نيتدو .1

 هايشيوه زمينه در هاخانواده آگاهي ارتقاي براي آنان كردن فعال و زنان به الزم هايآموزش ارايه .2

 ... و پرورش و آموزش وزارت و جمعي و ملي هايرسانه امکانات از استفاده با زندگي سالم

جهادي و  يها گروه و سالمت حامي هميار و  خوديار هايگروه توسعه برنامه ياجرا و نيتدو .3

 سالمت خدمات هيارا داوطلب

 7،1،5،17، 1بند های  07بند الف ماده 

 11و 
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 سیاست کلی سالمت برنامه ششم مداخله ها
 سالمت حامي مجازي و حقيقي هايشبکه ها،اتحاديه ها،ا)تالف توسعه برنامه ياجرا و نيتدو .9

 از ادهاستف با نفعانيذ نگرش رييتغ واز بخش سالمت  انتظارات تيريمد  برنامه ياجرا و نيتدو .5

 ياجتماع يابيبازار ابزار

)طالق، اعتياد، اختالالت سالمت  هاي اجتماعيهمکاري در اجراي برنامه ملي  كاهش آسيب .1

 حاشيه نشيني، (، مشترک با دبيرخانه شوراي اجتماعي كشورروان، 

 كمك به اجراي سند راهبرد ملي كيفيت آب آشاميدني .2

 همکاري در اجراي سند ملي هواي سالم .8

همکاري در تدوين و اجراي سند ملي سالمت خاک)كمك به كنترل عوامل خطر محيطي و  .4

 مديريت پسماند(

ايمني زنجيره مواد غذايي از مزرعه تا سفره )توليد، نگهداري، همکاري در تدوين و اجراي سند ملي  .11

 فراوري، توزيع و عرضه(

 همکاري در تدوين و استقرار برنامه سالمت در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي و زندانيان .11

ريزي عملياتي همکاري در تدوين و اجراي برنامه توانمندسازي شوراها، اصناف، احزاب براي برنامه .12

 در زمينه ارتقاي سالمت همگانيمشاركتي 

هاي ارتباط جمعي با همکاري سازمان صدا اجراي برنامه توسعه آموزش سالمت همگاني در رسانه .13

 هاي ارتباطي كشورو سيما و مطبوعات براي هدايت رسانه

هاي نوين اطالعاتي و ارتباطي اجراي برنامه توسعه آموزش سالمت مبتني بر شبکه فناوري .19

(Mobile Health ،E Health) 

 اجراي برنامه ارتقاي سواد سالمت ايرانيان .15

ها براي خودمراقبتي به منظور رعايت سبك زندگي سالم و اجراي برنامه توانمندسازي خانواده .11

 هاي مزمن و حادهاي جزيي، و بيماريمديريت ناخوشي

اي هويژه در بيماريتدوين و اجراي برنامه توسعه آموزش اثربخش بيماران براي خودمديريتي به  .12

 مزمن

 اجراي برنامه توانمند سازي جامعه در خصود مراقبت از سالمندان .18

هاي الزم در زمينه حقوق، هاي زوجين و آموزشافزايش آگاهي اجراي برنامه ملي در همکاري .14

 هاي ارتباطي، حسن خلق و معاشرتتکاليف، روابط سالم زناشويي، بهداشت باروري، مهارت

 وين و اجراي برنامه ترويج سبك زندگي سالم ايراني، اسالمي تد در همکاري .21

هاي كار، هاي ارتقادهنده سالمت در محالهمکاري در تدوين و اجراي برنامه توسعه موقعيت .21

 ها، محالت، روستا، شهر و استانها، بيمارستانمادارس، دانشگاه

نقالب اسالمي، جهاد و دفاع همکاري در معرفي و الگوسازي زندگي و سيره شهدا و ايثارگران ا .22

 مقدس به عنوان الگوهاي عملي جوانان

 تدوين برنامه اجرايي بندهاي مرتبط با نظام سالمت در سند حقوق شهروندي .23

 كنندگان خدمات سالمت در مورد رعايت حقوق مردمآموزش مداوم و ارزيابي مستمر عملکرد ارا)ه .29

 ايهاي كالن توسعهتهيه پيوست سالمت براي طرح .25

دهي اقدامات خيرين سالمت به منظور مشاركت در تأمين برنامه بازاريابي اجتماعي براي جهت .21

مالي، توسعه زيرساخت و اداره همه حيطه هاي تدارک خدمات بهداشتي و درماني، توانبخشي و 

 آموزشي و پژوهشي سالمت 

ا ي قانون برنامه بسند ملي كار شايسته كه حداكثر تا پايان سال اول اجراهمکاري براي تدوين  .22

 (9تصويب مي شود)ماده  پيشنهاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، اتاق تعاون
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 سیاست کلی سالمت برنامه ششم مداخله ها
جاي توليد نامه اجرا)ي خريد خدمات از بخش خصوصي و تعاوني )بهآيينمشاركت در تهيه  .28

اده )متکليف نيروي انساني و ساختار خدمات( شامل نحوه تعيين قيمت خريد خدمات و تعيين

25) 

 (21)ماده سند آمايش سرزمين ملي و استانيشاركت در تدوين م .24

تهيه طرحهاي هادي و طرحهاي توسعه و بازنگري آنها براي همه روستاها و مشاركت فعال در  .31

هاي باالي بيست خانوار و مناطق عشايري در طول اجراي قانون برنامه با اولويت مناطق آبادي

 (22)ماده كمتر برخوردار

مينه گر در زعنوان عناصر پيشرو و تسهيلآموزش صدهزارنفر از روستاييان و عشاير بهمشاركت در  .31

لب رساني، جهاي فرهنگي، بهبود خدماتهاي اقتصادي و برنامهريزي محلي، توسعه فعاليتبرنامه

 (22)ماده هاي مردمي و نظارت بر اثربخشي طرحهاي دستگاههاي اجرا)يمشاركت

شناسايي روستاهاي در در  ؤول و مشاركت مردم و نهادهاي محليدستگاههاي مسبا همکاري  .32

 (22)ماده  هاگاهسکونتسازي اين معرض خطر سوانح طبيعي جهت اجراي طرحهاي ايمن

هاي سنجي، طراحي و ايجاد سامانهامکاندر تدوين آيين نامه اجرايي  وزارت كشورهمکاري با  .33

آوري و دفع آنها در خارج از محدوده روستاها و جمعهاي هاي روستايي محدودهدفع بهداشتي زباله

 (22)ماده ربط روستاها و شهرها و تعيين مسؤوليت دستگاههاي ذي

هاي( دفع بهداشتي فاضالب در روستاها با اولويت طراحي و اجراي طرحهاي )پروژهنظارت موثر بر  .39

دليل نفوذپذيري كم اراضي ه بهها، سدها و روستاهايي كها، تاالبروستاهاي واقع در حريم رودخانه

 (22)ماده  باشد از طريق بخش خصوصيدفع فاضالب در آنها دچار مشکل مي

ريزي و ارا)ه خدمات و طرحهاي روستايي و عشايري در ايجاد يکاارچگي برنامههمکاري موثر در  .35

ي ، اقتصادو شرايط انساني، طبيعي مشاركت واقعي مردمهاي جامع، براساس نيازها و قالب برنامه

 (22)ماده  و اجتماعي

تهيه و اجراي طرحهاي ساماندهي و بهسازي روستاهاي مرزي با رويکرد پدافند مشاركت در  .31

 (22)ماده  غيرعامل جهت توانمندسازي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي

فراهم نمودن امکانات مصرف بهينه سموم، دفع آفات نباتي و كودهاي رصد و حمايت طلبي براي  .32

 (31)ماده  شيميايي و استفاده بيشتر از كود آلي)كماوست( و مبارزه زيستي

 (31)ماده تدوين ضوابط ورود، ساخت و تركيب ساخت )فرموالسيون( كود و سمهمکاري فعال در  .38

توسعه كشت محصوالت سالم و محصوالت زيستي )ارگانيك(، اعمال استانداردهاي ملي كنترل  .34

ي، هاي گياهكشاورزي گسترش مبارزه تلفيقي با آفات و بيماريهاي كيفي توليدات و فرآورده

پزشکي در راستاي ها از جمله انواع سم و كود و حمايت از درمانگاههاي گياهمصرف بهينه نهاده

 (31)ماده ارتقاي سالمت انسان و جامعه

ون ممنوعيت هرگونه رهاسازي، توليد، واردات و مصرف محصوالت تراريخته، در چهارچوب قان .91

با رعايت مقررات و موازين ملي و  2/5/1388ايمني زيستي جمهوري اسالمي ايران مصوب 

 (31)ماده المللي كه به تصويب مجلن شوراي اسالمي رسيده استبين

جهت تشخيص به هاي غذايي وارداتي مواد غذايي وارداتي و فرآوردهمعتبر آزمايش اجراي برنامه  .91

مواد غذايي تراريخته و خطرات احتمالي اين مواد  دربارهمردم  بهرساني مواد تراريخته و اطالع

 (31)ماده 

هاي وارداتي داراي اسيدهاي چرب اشباع و غيراشباعي)ترانن( اخذ عوارض از انواع چربيبرنامه  .92

هاي گازدار مصرفي و صرف منابع حاصل از آنها در جهت افزايش سرانه بيش از حد مجاز و نوشابه

 (31)ماده  شير.

سازي محصوالت كشاورزي و توسعه سالمت و غنيرصد و حمايت طلبي اجراي برنامه تضمين  .93

 (31)ماده ي عرضه، هاصنايع كشاورزي در زنجيره



 جانبهمندی عادالهن  از سالمت همهبهره

93 

 ربانهم وزری پیشنهادی بهداشت، ردمان و آموزش زپکشی  رد دولت دوازدهم

 سیاست کلی سالمت برنامه ششم مداخله ها
سازي )واكسيناسيون( دامهاي سبك و سنگين و پرداخت انجام ايمنرصد و حمايت طلبي براي  .99

 (31)ماده يارانه مورد نياز آنها مطابق قانون بودجه ساالنه

گذاري، بارنامه الکترونيکي و اندازي زيرساخت شناسهراهرصد، حمايت طلبي و مشاركت فعال در  .95

ي در كننده نها)صنعتي تا رسيدن به مصرفرهگيري كاال و نهاده كشاورزي و دامي صنعتي و نيمه

 (31)ماده  روزآمد كردن شناسه اين كاالها

در جهت امنيت  5شماره در جداول  شدههاي معينحصول شاخصرصد و حمايت طلبي براي  .91

 ه،ي عرض هاسازي محصوالت كشاورزي و توسعه صنايع كشاورزي در زنجيرهغذايي، سالمت و غني

 (31)ماده 

 (33)ماده  هاي آلودهاجراي برنامه حذف دام در كانونرصد  .92

امور در  ضوابط و مقررات بهداشتي ياجرايهمکاري با سازمان دامازشکي در تدوين آيين نامه  .98

توليد، پرورش، نگاهداري، توزيع، حمل و نقل، عرضه، فروش دام زنده و نيز استحصال، تهيه، 

هاي با منشأ دامي و حمل و نقل فرآورده بندي، توزيع،آوري، نگهداري، بستهآوري، جمععمل

 (39)ماده همچنين خوراک دام

وري آب در ارتقاي بهره طراحي و اجراي الگوي كشت با تأكيد بر محصوالت راهبردي ورصد  .94

 (35)ماده هاي كلي اقتصاد مقاومتيچهارچوب سياست

تغيير ساختار مصرف آب شركتهاي فوالدي، آلياژي و معدني و اصالح رصد و همکاري علمي در  .51

 وشوي مواد خام تا پايان سال چهارم اجراي قانون برنامهكنندگي و شستسامانه )سيستم( خنك

 (35)ماده 

 (35)ماده اجراي قانون برنامه طرح الگوي كشت براي تمامي نقاط كشورريف و همکاري در تع .51

اي و ارزيابي اثرات هاي توسعهها و برنامه( در سياست SEAزيست)ارزيابي راهبردي محيطانجام  .52

 (38بخش سالمت)ماده طرحهاي بزرگ براي (  EIAمحيطي)زيست

حداكثر تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه  برنامه جامع مقابله با ريزگردها مشاركت در تدوين .53

با هدايت سازمان حفاظت از محيط  ششم و اجراي عملي و مؤثر آن از سال دوم اجراي اين قانون

 (38زيست)ماده 

و قانون توسعه حمل و  9/12/1384اجراي قانون اصالح الگوي مصرف انرژي مصوب مشاركت در  .59

 (34)ماده  18/4/1381نقل و مديريت مصرف سوخت مصوب 

طرح جامع حمل و نقل كشور نسبت به كاهش مصرف رصد و حمايت طلبي اقدامات اجرايي  .55

را  9گذاري خودروهايي كه شرايط يورواز شمارهخودداري انرژي و كربن در ناوگان حمل و نقل 

 (99)ماده ندارند

مانند بازده صنعتي و پرمصرف طرح جايگزيني محصوالت كمرصد و حمايت طلبي اجراي  .51

( از سال دوم اجراي قانون برنامه با اعطاي مشوقهاي %21درصد)ساالنه بيست ،خودروهاي فرسوده

 (91)ماده مورد نياز اجراء

طرح نوسازي و بازسازي براي تدوين و تصويب وزارت صنعت، معدن و تجارت  رصد و حمايت از .52

افزايش بازدهي و ارتقاي  صنايع به نحوي كه منجر به كاهش مصرف و شدت انرژي و آاليندگي و

 (91د )ماده پذيري آنها شوكيفيت توليدات داخلي و رقابت

 ويژه درسازي آن بهتبيين و ترويج ابعاد اقتصاد مقاومتي و گفتمانهمکاري در اجراي برنامه  .58

 (98)ماده اي و تبديل آن به گفتمان فراگير و رايج ملي محيطهاي علمي، آموزشي و رسانه

 (98اره و اعطاري نشان اقتصاد مقاومتي در بخش سالمت )ماده برگزاري جشنو .54

 ي غيررسميهاگاهسکونتسند ملي توانمندسازي و ساماندهي و توانمندسازي همکاري در تدوين  .11

 (121)ماده 
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 از  برداريدر احداث و بهره به ويژه خيرين سالمت گذاري بخش غيردولتيسرمايهحمايت طلبي از  .11

 (52شهري)ماده درون ريلي نقل و حمل

طراحي و در نظارت بر وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملي استاندارد رصد وظيفه  .12

حداكثر سرعت   نحوي كه ايمني خودروهاي مذكور متناسب باساخت خودروهاي داخلي به

 (51)ماده  يابدارتقاء 

هاي( حمل ونقل طرحهاي)پروژهتکميل و اجراي رصد و حمايت از وزارت راه و شهرسازي در  .13

با اولويت مناطق  السير،كردن مسيرها و احداث خطوط برقي و سريعريلي، دوخطه

 (52)ماده يافتهكمترتوسعه

برنامه عملياتي در دو بخش نوساااازي مساااکن و تأمين خدمات و همکااري فعاال در تادوين  .19

هاي راه و شهرسازي و كشور، ماهه اول اجراي قانون برنامه توساط وزارتخانه، در ساهزيرسااخت

ها و كليه دستگاههاي عضو ستاد ملي بازآفريني شهري پايدار در عالي اساتانساازمان، شاوراي

هاي بازآفريني شهري سطح مديريت ملي، استاني و شهري تهيه و تعهد و التزام به اجراي برنامه

 (54)ماده خواهند داشت. 

بهسازي و نوسازي ساالنه حداقل دويست ركت در رصد و هدايت خيرين سالمت همگاني به مشا .15

 (54)ماده هزار واحد مسکوني روستايي

ت قيمتأمين منابع مالي و تسهيالت ارزانرصد و هدايت خيرين سالمت همگاني به مشاركت در  .11

و زمين مورد نياز براي كمك به سااخت و يا خريد ساالنه حداقل صد و پنجاه هزار واحد مسکن 

 (54)ماده  )با اولويت شهرهاي زير يکصد هزار نفر جمعيت( در شهرهادرآمد اقشار كم

استقرار سامانه)سيستم( يکاارچه  واحدهاي خدمات سالمت براي هاي مکانيگذاري دادهاشتراک .12

پذيري طرحهاي توساعه و عمران شاهري و روستايي، آمايش و تحققبه منظور  اطالعات مکاني،

 (54)ماده حقوق شهروندان  كنترل تخلفات، انضباط شهري و حفظ

احصاااء مناطق ويژه نيازمند در عالي شااهرسااازي و معماري ايران شااورايمشاااركت با دبيرخانه  .18

 بندي طرحهاي واقع در اين مناطق، با اولويتبهساازي و نوساازي در بافتهاي فرساوده و دسته

 (11ماده .)طرحهايي كه به دليل وجود منافع عمومي، اجراي به موقع آنها ضروري است

ريزي براي مديريت و توزيع متناساااب فعاليت، جمعيت و مهاجرت در برنامههمکااري فعال در  .14

 (12)ماده نشيني با رويکرد تقويت مبادي مهاجرت، كشور و ممانعت از توسعه حاشيه

هاي شهري با مشاركت آنها، هاي واقع در داخل محدودهتوانمندسازي ساكنان بافتاجراي برنامه  .21

توسط سازمان  «ي غيرمجازهاگاهسکونتساند ملي توانمندساازي وسااماندهي »چهارچوب  در

 (12هاي مردم نهاد سالمت )ماده 

الکترونيکي كردن كلياه فرآيندها و خدمات با قابليت الکترونيکي و تکميل بانکهاي  براي اقادام .21

 (12)ماده اطالعاتي مربوط، تا پايان سال سوم اجراي قانون برنامه 

خدمات قابل ارا)ه در خارج از محيط اداري و قابل واگذاري يا  يواگذارن و اجراي برنااماه تادوي .22

برونساااري به دفاتر پستي و دفاتر پيشخوان خدمات دولت و دفاتر ارتباطات و فناوري اطالعات 

(ICT روستايي حسب مورد ) (12)ماده 

ر هاي مورد نياز سااااياساااتعالمامکان تبادل الکترونيکي اطالعات و پاساااخگويي الکترونيکي به  .23

 (12)ماده  دستگاههاي اجرا)ي حسب شرح وظايف آنان تا پايان سال دوم اجراي قانون برنامه،

هااي مااالياات الکترونيکي، معاامالت دولتي ساااامااناهاز برداري و بهره ارساااتقرهمکااري در ا .29

نفعان تا شش كليه ذيالکترونيکي)شامل مناقصه، مزايده، خريد كاال( و سالمت الکترونيکي با پو

 (18)ماده  پايان اجراي قانون

هوشاامندسااازي براي فراهم كردن وزارت آموزش و پرورش خيرين سااالمت با همکاري ترويج  .25

افزاري و محتوا( به كتب درسي، كمك افزاري ااا نرممدارس، امکان دسترسي الکترونيك )سخت
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اي آموزشاي، استعدادسنجي، يانهآموزشاي، رفع اشاکال، آزمون و مشااوره تحصايلي، بازيهاي را

آموزان صاااورت رايگان براي كليه دانشاي، مهارتهاي فني و اجتماعي بهآموزش مهارتهاي حرفه

 (14)ماده شهرهاي زير بيست هزار نفر و روستاها و حاشيه شهرهاي بزرگ 

تحقق  يبرا 28ر ماده هاي الزم براي نيل به اهداف مندرج دبرنامههمکاري در طراحي و اجراي  .21

اي و هاي امدادي، حمايتي و بيمهپذير و بسط پوششعدالت اجتماعي و حمايت از اقشاار آسيب

 هاي اجتماعي پيشگيري و كاهش آسيب

طرح جامع كنترل و كاهش آسيبهاي و اجراي تهيه حمايت علمي و اجرايي و مشاركت فعال در  .22

 (81)ماده  اجتماعي

هاي هاي مردم نهاد در حوزهردم و ساااازمانبساااط و توساااعه نقش محماايات و همکاري در  .28

هااي گروهي و تأمين مالي مبتني بر رويکرد خير اجتماعي و تالش در جهت جلب مشااااركات

 (81)ماده نفعان در تأمين منابع مورد نيازمشاركت بيشتر ذي

 تدوين برنامه، برقراري، استقرار و روزآمدسازي نظامحمايت علمي و اجرايي و مشاركت فعال در  .24

 (81)ماده جامع رفاه و تأمين اجتماعي چند اليه

ايجاد پايگاه اطالعات، ساااامانه و پنجره واحد حمايت علمي و اجرايي و مشااااركت فعال در در  .81

گيري پرونده الکترونيك رفاه و تأمين اجتماعي خدمات رفاه و تأمين اجتماعي و مبتني بر شکل

 (81)ماده براي تمامي آحاد جامعهبا تبعيت از پرونده الکترونيك سالمت ايرانيان 

دسازي افراد جهت توانمن بهكميته امداد امام خميني)ره( و سازمان بهزيستي رصاد و حمايت از  .81

( كميته امداد امام خميني)ره( و سي %21پوشاش خود ساالنه يکصدهزار نفر به ترتيب هفتاد درصد )تحت

 (83شوند)ماده  ( سازمان بهزيستي را صاحب شغل%31درصد )

هاي كلي ترويج و تحکيم فرهنگ ايثار و جهاد و ساماندهي امور ايثارگران ابالغي اجراي صاحيح ساياسات .82

 (81)ماده  24/2/1384

 ترويجبراي  هاي الزمها و زيرساااختفراگير نمودن برنامه راهيان نور با ايجاد و توسااعه ظرفيت  اسااتمرار و .83

 (81)ماده فرهنگ ايثار، جهاد و شهادت 

ده )ماترويج و تحکيم فرهنگ ايثار و جهاد و ساماندهي امور ايثارگرانهمکاري در تدوين آيين نامه اجرايي  .89

81) 

استثناي فصول اول و ششم اعتبارات ( از اعتبارات فرهنگي به%21بيسات درصاد)برنامه صارف  .85

مصوب ابالغي هاي اي براسااس موافقتنامه مبادله شاده با ساازمان در چهارچوب سياستهزينه

 (81)ماده شوراي عالي ترويج فرهنگ ايثار و شهادت

 )مادهايجاد واحدهاي درسي مرتبط با ترويج فرهنگ ايثار و شهادت در مقاطع مختلف دانشگاهي .81

81) 

هاي( علمي و ها و طرحهاي)پروژهنامهپژوهشاااي، پايان عناويناز تدوين و اجراي برنامه حمايت  .82

 (81)ماده يثار و شهادتموضوع فرهنگ ا اتحقيقاتي ب

هاي روساااتايي در مناطق كمتر توساااعه فرهنگ كتابخواني با اولويت كتابخانهمشااااركات در  .88

 (42)ماده اييافته، بر اساس طرح آمايش سرزمين و نيازهاي منطقهتوسعه

( ماليات بر ارزش %4( از كل نه درصد )%22/1بيسات و هفت صدم درصد)حمايت از تخصايص  .84

اي و المللي ورزشهاي زورخانهعه ورزش مدارس، ورزش همگاني، فدراسيون بينافزوده براي توس

ويژه در حوزه كشتي پهلواني، ورزش روستايي و عشايري، ورزش بانوان و زيرساختهاي ورزش به

 (49)ماده معلوالن و جانبازان

نابع پنجم ازم( و يك49يك پنجم از منابع درآمدي ماده )حمايت و پيگيري فعال از تخصااايص  .41

براي ازدواج و اشااتغال جوانان به عنوان سااهم وزارت  برنامه شااشاام (قانون23درآمدي ماده )

 (49)ماده ورزش
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مراكز آموزشي، در  احداث يا اختصاد و نگهداري فضاي كافي و مناسب براي مسجد يا نمازخانه .41

 (45ه )مادهاي رفاهي، تفريحيهاي ورزشي، مجتمعها و مراكز درماني، مجموعهبيمارستان

ارتقاي معيشاات و اقتصاااد خانواده از طريق توسااعه مشاااغل خانگي، بنگاههاي زود بازده رصااد  .42

 (112)ماده هاي توليدي روستايي و خانواده محوراقتصادي و تعاوني

تمهيد و ساااازوكارهاي قانوني و اعطاي تساااهيالت و امکانات مشااااركات در طراحي و اجراي  .43

موفق، پايدار و آسااان، فرزندآوري و تربيت فرزند صااالح، پشااتيباني و حمايت از ترويج ازدواج 

  (112)ماده دانستن ازدواج و فرزندآوريارزش

هاي اجتماعي و مددكاري و مراكز گساااترش خدمات مركز فوريتبراي نهادهاي مردمي، ترويج  .49

هاي خانوادگي و پيشگيري جهت پيشگيري از اختالف و بحران بهمشاوره و خدمات روانشناختي 

 (119)ماده وقوع طالق از

ترويج ازدواج، ضاادارزش بودن طالق و آساايبهاي در هاي سااازمان صاادا و ساايما برنامهرصااد  .45

اجتمااعي آن براي زوجهاا و فرزندان، فرهنگ افزايش پايبندي زوجها به خانواده و حفظ حرمت 

توسط سازمان هاي مردم نهاد  خانواده به عنوان محورهاي اصلي سبك زندگي اسالمي ااا ايراني

 (119سالمت)ماده 

م نظا حمايت جلب مشااركت ايرانيان خارج از كشاور در توسعه و پيشرفتتقويت اجراي برنامه  .41

 (115)ماده كشور سالمت

تهيه پيوست پدافند غيرعامل براي طرحهاي حساس جديد كشور و الزام به رعايت و اجراي آنها  .42

 (111)ماده ند غيرعامل از منابع دستگاه مربوطه آنپن از تصويب كميته دا)مي پداف

كاهش جرم و جنايت با هدف  برنامهدر طراحي و اجراي  ربطدستگاههاي ذيمشااركت فعال با  .48

 (111)ماده ( ساالنه در مصاديق مهم آن %11درصدي )كاهش ده

از مبادي ورودي براي پيشگيري و مقابله با قاچاق كاال و ارز مشاركت در تدوين و اجراي برنامه  .44

 (111)ماده تا محل عرضه

اقدامات و سازوكار الزم براي كاهش تلفات حوادث رانندگي با مشاركت در طراحي، اجرا و پايش  .111

تأكيد بر تجهيز و تقويت پلين راهنمايي و رانندگي، ارتقاي كيفيت ايمني وسايط نقليه، تقويت 

 اي و توسعهخيز جادهاصالح نقاط حادثههاي پزشکي، هاي امداد رساني و فوريتو تکميل شبکه

 (118)ماده فرهنگ صحيح ترافيکي

جلب مشااركت خيرين ساالمت در همکاري با شاهرداري ها و وزارت راه و شهرسازي در تحت  .111

شااهرها و ها و كالنكليه معابر اصاالي، ميادين و بزرگراهها در مراكز اسااتانپوشااش قرار دادن 

هاي كنترلي و روزرساااني سااامانههاي اصاالي و آزادراهها با نصااب، نگهداري و بههمچنين جاده

 (118)ماده مراقبتي هوشمند 

ت خدمات سالمهاي اداري، مسکوني و مراكز مجتمعدر هاي حفاظتي ا انتظامي پيوسترعايت  .112

راي بسارپايي و بساتري وابساته به وزارت بهداشت و موسسات و سازمان هاي وابسته يا مرتبط 

ارتقاء امنيت و ايمني اين اماكن و پيشااگيري از ساارقت را برابر اسااتانداردهاي اعالمي نيروي 

 (118)ماده انتظامي

م قضااا)ي كه در اي رايگان براي افراد فاقد تمکن مالي با معرفي مقاارا)ه خدمات مشاااورهرصااد  .113

دار براي رفع توسااط مقام قضااا)ي صااالحيت 1/12/1341اجراي قانون حمايت خانواده مصااوب 

 (113)ماده شوندبراي مشاوره خانواده معرفي ميبهزيستي اختالف به سازمان 
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اقدامات الزم براي تسااريع در انتقال بيساات زندان داخل محدوده شااهرها با رصااد و حمايت از  .119

ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور سازمان زندانتوسط ها به خارج از شهرها شهراولويت كالن

هاي سياستدر ها و بازداشتگاهها در راساتاي اجراي موضاوع بهبود بخشايدن به وضعيت زندان

 (113)ماده كلي برنامه ششم

قوع وقوه قضااا)يه نساابت به تهيه و تدوين برنامه جامع پيشااگيري از حمايت علمي و اجرايي از  .115

 جرم و ارتقاي سااالمت اجتماعي با رعايت قوانين مربوط تا پايان سااال اول اجراي قانون برنامه

 (113)ماده 

ت به نسبهمکاري شابکه و مراكز تحقيقاتي مولفه هاي اجتماعي موثر بر ساالمت با قوه قضاييه  .111

)ماده ستان هاي قضاا)ي هر اشاناساايي عوامل مؤثر در بروز دعاوي و جرا)م به تفکيك در حوزه

113) 

خدمات در تدوين آيين نامه اجرايي واگذاري سااازمان پزشااکي قانوني كشااور همکاري فعال با  .112

پزشاکي قانوني مورد نياز دساتگاههاي دولتي و غيردولتي، نهادهاي عمومي، مراكز تشخيصي و 

شااکي ( قانون تشااکيل سااازمان پز1ها، مردم و بخشااي از وظايف مذكور در ماده )درماني، بيمه

( قانون مذكور را با 1( ماده )1به استثناي موارد موضوع بند) 22/9/1322قانوني كشاور مصوب 

 (113)ماده اعمال نظارت كامل به گروه پزشکي معتمد كه به اين منظور تعيين خواهند شد 

ي اهگاهسکونتسند ملي توانمندسازي و ساماندهي و توانمندسازي همکاري با دولت در تدوين  .118

 (121)ماده  ميغيررس

 (121)ماده  سند ملي راهبرد انرژي كشورهمکاري با دولت در  .114

 

 

 

 


