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فعاليت هاي الزم براي تحقق نقشه جامع علمي سالمت در حيطه آموزش در دانشگاه علوم پسشكي
شيراز در سال 9831

هيتزا اهيٌي ،1هحوذ هْذي ثبقب ،2جَاد كجَري ،3ريتب رضبيي ،4هحوذ كبظن سزاج سادُ هٌفزد،5
ٍحيذ كشتكبر ،6كَرٍش عشيشي ،7پزيسب ًبيئي*8
 .1هتخصص پششكي اجتوبعي ،داًشيبر گزٍُ آهَسش پششكي ،هزكش هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَسش پششكي ،داًشگبُ علَم پششكي شيزاس ،ايزاى
 .2هتخصص داخلي ،داًشيبر گزٍُ داخلي ،هعبًٍت آهَسشي ،داًشگبُ علَم پششكي شيزاس ،ايزاى
 .3فَق تخصص كبرديَلَصي تْبجوي ،داًشيبر گزٍُ قلب ،هزكش هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَسش پششكي ،داًشگبُ علَم پششكي شيزاس ،ايزاى
 .4دكتزاي تخصصي آهَسش پششكي ،استبديبر گزٍُ آهَسش پششكي ،هزكش هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَسش پششكي ،داًشگبُ علَم پششكي شيزاس ،ايزاى
 .5پششك عوَهي ،كبرشٌبس آهَسش هعبًٍت آهَسشي ،داًشگبُ علَم پششكي شيزاس ،ايزاى
 .6كبرشٌبسي ارشذ هذيزيت خذهبت بْذاشتي درهبًي ،هزبي گزٍُ پششكي اجتوبعي ،داًشكذُ پششكي ،داًشگبُ علَم پششكي شيزاس ،ايزاى
 .7دكتزاي تخصصي حشزُ شٌبسي ،داًشيبر گزٍُ حشزُ شٌبسي ،داًشكذُ بْذاشت ،داًشگبُ علَم پششكي شيزاس ،ايزاى
 .8كبرشٌبس هذيزيت خذهبت بْذاشتي درهبًي ،هزكش هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَسش پششكي ،داًشگبُ علَم پششكي شيزاس ،ايزاى

 دريبفت هقبلِ90/2/15 :

آخزيي اصالح هقبلِ90/6/3 :

 پذيزش هقبلِ90/9/1 :

سهيٌِ ٍ ّذفّ :زوؾَري ثزاي رعيذى ثِ سَعقِ ٍ عي هغيز للِ ّبي سزلي ٍ ديؾزفز ،ثزًبهِ ّبيي ثلٌذهذر را در دعشَر وبر خَد دارد .در وؾَر هب
ّن ايي هَضَؿ اّويز فَق القبدُ اي دارد چزا وِ ًمغِ اهيذ سوبم هغلوبًبى دًيبعز .عٌذ چؾن اًذاس سَعقِ وؾَر ّن در خْز رعيذى ثِ للِ ّبي
سزليً ،مغِ فغفي ثِ ؽوبر هي آيذ وِ هي سَاًذ ثب ووه ًمؾِ خبهـ فلوي وؾَر وِ سَعظ هشخققيي حيغِ ّبي هخشلف فلوي سْيِ ٍ سٌؾين گؾشِ ،در
رعيذى ثِ اّذاف ثلٌذهذر سَعقِ ٍ ديؾزفز وؾَر ،هب را يبري ثخؾذ .ثٌبثزا يي ّذف اس ايي هغبلقِ ،سقييي ريش فقبليز ّبي حيغِ ّبي هخشلف آهَسػ
دشؽىي در ًمؾِ خبهـ فلوي وؾَر اس ديذگبُ فبحجٌؾزاى داًؾگبُ فلَم دشؽىي ؽيزاس در عبل  1389هي ثبؽذ.
رٍشكبر :ايي هغبلقِ اس ًَؿ ويفي ) (Qualitative Studyثِ فَرر هقبحجِ گزٍّي ) (Focus Group Discussionاًدبم ؽذً 8 .فز اس اعبسيذ
فضَ ّيبر فلوي داًؾگبُ فلَم دشؽىي ثزاعبط عبثمِ وبر در سهيٌِ ّز يه اس حيغِ ّب اًشخبة ؽذًذ .ايي هغبلقِ در  10خلغِ اًدبم ؽذ .افضبي
گزٍُ فقبليز ّبي السم خْز سحمك ًمؾِ خبهـ فلوي عالهز را ٍ ريش فقبليز ّبي ّز حيغِ را ثِ فَرر راّىبرّبيي ثيبى وزدًذ .عذظ هغبلت ثيبى
ؽذُ دعشِ ثٌذي ٍ خالفِ گزديذ ٍ ثزاعبط ؽبخـ ّبي اٍلَيز ثٌذي ٍسى دّي ؽذ ٍ در ًْبيز اٍلَيز ّبي ّز حيغِ هقيي گزديذ.
يبفتِّب :ثزاعبط ديذگبُ فبحجٌؾزاى هقبًٍز آهَسؽي داًؾگبُ فلَم دشؽىي ؽيزاس ،فقبليز ّبي السم خْز سحمك ًمؾِ خبهـ فلوي عالهز ثِ ؽزح
سيز ثَدًذ  :در حيغِ فذالز آهَسؽي ً :يبسعٌدي ًيزٍي اًغبًي ٍ ثبسًگزي ثزًبهِ درعي ،در حيغِ ًيبسعٌدي اعبسيذ  :افالح عبخشبر ٍ چبرر
سؾىيالسي ٍ سَاًوٌذعبسي اعبسيذ ،در حيغِ ديبدُ عبسي ًؾبم ارسؽيبثي عيغشوبسيه  :ارسؽيبثي اعبسيذ ٍ داًؾدَيبى ثزاعبط اعشبًذاردّب ،در حيغِ ارسمب
عغح فلوي ٍ فولىزد داًؾدَيبى  :سذٍيي ًؾبم خبهـ سؾَيك ٍ آهَسػ ثب رٍيىزد خبهقِ ًگز ،در حيغِ سَعقِ ّوىبري ّبي داًؾگبّي ٍ ثيي
داًؾگبّي  :اعشمالل داًؾگبُ ،در حيغِ گغشزػ هزسّبي داًؼ ٍ في آٍري  :ديبدُ عبسي ٍ ًْبديٌِ وزدى دشؽىي هجشٌي ثز ؽَاّذ در داًؾگبُ ،در حيغِ
ارسمبي ووي ٍ ويفي ًيزٍي اًغبًي غيزفضَ ّيئز فلوي  :افالح چبرر عبسهبًي حَسُ هقبًٍز آهَسؽي ،در حيغِ اعشمزار ًؾبم حبوويز ثبليٌي :
سؾىيل وويشِ ثزًبهِ ريشي ثزاعبط افَل ؽؼ گبًِ حبوويز ثبليٌي ٍ در حيغِ خذة هٌبثـ هبلي درٍى ٍ ثزٍى عبسهبًي  :افالح عبخشبر ثَدخِ
هؾخـ ؽذًذ.
ًتيجِ گيزي :ثب سَخِ ثِ ًؾزار ايي فبحجٌؾزاى اٍلَيز ّبي ّز حيغِ هؾخـ گزديذ وِ ثبيذ ثب ثزًبهِ ريشي ّبي هغشوز ٍ سَخِ ّبي ثيؾشز هغئَليي
داًؾگبُ ثِ اٍلَيز ّبي ّز حيغِ ،ثزًبهِ ّبي فوليبسي خْز رعيذى ثِ ايي اٍلَيز ّب سٌؾين گزديذ ٍ ثزاعبط ايي ثزًبهِ ّب الذام ؽَد.
كليذ ٍاصُ ّب :آهَسػ ،آهَسػ دشؽىيً ،مؾِ خبهـ فلوي وؾَر ،افضبي ّيأر فلوي
* ًَيسٌذُ هسؤٍل :هزوش هغبلقبر ٍ سَعقِ آهَسػ دشؽىي ،عبخشوبى ؽوبرُ  ،3عجمِ  ،7داًؾىذُ دشؽىي ،خيبثبى سًذ ،ؽيزاس ،ايزاى
 تلفي0711-2349338 :

ً وببز0711 - 2349338:

Email: parisanabeiei@yahoo.com

هدلِ گبمّبي سَعقِ در آهَسػ دشؽىي

هقذهِ

دٍرُ ًْن ؽوبرُ اٍل

فوليبسي سهبى ثٌذي ؽذُ ٍ يىذبرچِ در عغَح هخشلف ايي

دعشيبثي ثِ آرهبىّبي ثلٌذ ًؾبم همذط خوَْري اعالهي

فزفِ ؽذًذ وِ ايي سأويذار ايؾبى ًيش ٍ ّوچٌيي خذيشؾبى

ايزاى هغشلشم سالػ ّوِ خبًجِ در سوبم اثقبد فزٌّگي ،فلوي،

ثزاي اّشوبم ٍ خذيز در ايي هغيز هَخت گزديذ وِ سذٍيي

اخشوبفي ٍ الشقبدياعز .اس اييرٍ سذٍيي ٍ اخزاي ثزًبهِّبي

ًمؾِ خبهـ فلوي وؾَر ثِ عَر ٍيضُ در دعشَر وبر ؽَراي

ديؾزفز در ثبسُّبي سهبًي هقيي ٍ اخشقبؿ هٌبثـ السم ثزاي

فبلي اًمالة فزٌّگي لزار گيزد(.)1

سحمك اّذاف ايي ثزًبهِ ّب اس لَاسم ضزٍري احزاس خبيگبّي

ايي ًمؾِ وِ ثٌب ثِ سقزيف هدوَفِ اي خبهـ ٍ ّوبٌّگ ٍ

در ؽبى ايزاى اعالهي اعز .اس عَي ديگز همَلِ فلن ٍ عالهز

دَيب ٍ آيٌذًُگز ؽبهل هجبًي ،اّذاف ،عيبعزّب ٍ راّجزدّب،

اس هْنسزيي سيز عبخز ّبي ديؾزفز وؾَر ٍ اثشار خذي

عبخشبرّب ٍ الشاهبر سحَل راّجزدي فلن ٍ فٌبٍري هجشٌي ثز

رلبثز در فزفِّبي هخشلف اعز .ثِ ايي سزسيت ،سحمك

ارسػّبي اعالهي ثزاي دعشيبثي ثِ اّذاف چؾن اًذاس ثيغز

آرهبىّبي هشقبلي اًمالة اعالهي ايزاى هؾْز حضَر عبسًذُ،

عبلِ وؾَر اعز( ،)3حبفل ثزًبهِريشي ٍ فقبليز ٍ سالػ

فقبل ٍ ديؾزٍ در هيبى هلزّب ٍ وغت آهبدگي ثزاي ثزلزاري

وبرگزٍُّبي هشقذد وبرؽٌبعي در ٍسارر فلَم ،سحميمبر ٍ

فذالز ٍ هقٌَيز درخْبى ،در گزٍ ديؾزفشي ّوِ خبًجِ در فلن

فٌبٍري ،هقبًٍز فلوي ٍ فٌبٍري ريبعز خوَْري ٍ ٍسارر

اعز ،فلوي وِ داراي عِ ؽبخـ فذالز ،هقٌَيز ٍ فمالًيز

ثْذاؽز ،درهبى ٍ آهَسػ دشؽىي ،اًدبم دضٍّؼّبي

اعز(.)1

گًَبگَى ،ثْزُ گزفشي اس دضٍّؼ ّبي هَخَد ٍ هؾبروز خوـ

خْز ثْزُثزداري فحيح اس سحَالر فلن ٍ فٌبٍري در

سيبدي اس فبحت ًؾزاى ٍ اًذيؾوٌذاى فزفِ فلن ٍ فٌبٍري

حيغِّبي عالهز ٍ هذيزيز ايي سحَالر ،ثبيذ ثشَاًين

وؾَر افن اس دعزاًذروبراى عيبعشگشاري ٍ هذيزيز والى

عيبعزّبي خَد را هشٌبعت ثب سْذيذّب ٍ فزفزّبي آيٌذُاي

ًؾبم فلوي وؾَر ؽبهل هذيزاى ،اعشبداى ٍ دضٍّؾگزاى

وِ هحقَل سحَالر ٍ اًمالثِاي فلوي ّغشٌذ ،عزاحي وٌين.

داًؾگبُّب ٍ دضٍّؾگبُّب ،لغتّب ،اًدويّبي فلوي،

ؽيَُ عزاحي عيبعزّبي رٍس ثزاعبط ثيٌؼ ٍ درن هب اس

وبرؽٌبعبى آهَسػ ٍ دزٍرػ ،هغئَالى فلن ٍ فٌبٍري اس

سْذيذّب ٍ فزفزّبي آيٌذُ ًيبس ثِ هْبرر ٍ فشم فزاٍاى

دعشگبُ ّب ٍ ثخؼ ّبي اخزايي وؾَر هي ثبؽذ(.)1

دارد(.)2
در عٌذ چؾناًذاس سَعقِ ،ايزاى وؾَري اعز سَعقِ يبفشِ
ثب خبيگبُ اٍل الشقبدي ،فلوي ٍ فٌبٍري در عغح هٌغمِ ثب

خْز سذٍيي ًمؾِ خبهـ فلوي عالهز ،سدبرة عبيز
وؾَرّب در ايي خقَؿ ،هَرد ثزرعي لزار گزفز .اس خولِ
ايي وؾَرّب ،هي سَاى ثِ سدزثيبر وؾَرّبي وبًبدا ،اًگلغشبى،

َّيز اعالهي ٍ اًمالثي ،الْبم ثخؼ در خْبى اعالم ٍ ثب

صادي ،وزٍاعي ٍ اعشزاليب اؽبرُ ًوَد( .)4هثالً وبًبدا درعبل

سقبهل عبسًذُ ٍ هؤثز در رٍاثظ ثيي الوللي(.)1

 1995ثِ سذٍيي ًمؾِ خبهـ فلوي عالهز ثزاي عبل ٍ 2013

سحمك ايي ّذف ًيبسهٌذ سزعين ًمؾِ راّي ثَد وِ در آى

وزٍاعي ٍ صادي ثزاي عبل  2010دزداخشِ اًذ( .)5در وؾَر

ًحَُ عي هغيز ،هٌبثـ ٍ اهىبًبر السم ،سمغين وبر در عغح هلي

اًگلغشبى ّن هشقبلت رًٍذّبي خْبًي ٍ احشوبال روَد الشقبدي

ٍ الشاهبر عي ايي هغيز ثِ عَر ؽفبف ٍ دليك هؾخـ ؽذُ

ارٍدبي غزثي در اثشذاي دِّ ًَد ٍ ثِ سجقيز اس وؾَرّبيي

ثبؽذ .ثٌبثزايي رّجز هقؾن اًمالة اعالهي ثب دروي َّؽوٌذاًِ

هبًٌذ صادي رًٍذ آيٌذُ ًگبري ثب ًبم ولي  Vision2020در

اس ؽزفيز وؾَر در ايفبي ايي ًمؼ خغيز ٍ ًيش ثب اؽزاف ثز

ثخؼ ّبي هخشلف وؾَر هبًٌذ ثخؼ عالهز ثب سذٍيي عِ

اهىبًبر ٍ اعشقذادّبي فؾين هَخَد در وؾَر ،خَاعشبر

عٌبريَ وِ ؽبهل رؽذ ٍ سَعقِ سىٌَلَصي ،سقييي ًيبسّب ٍ

ّذفگذاري دليك در سهيٌِ فلن ٍ فٌبٍري ٍ ثزًبهِريشي

خَاعشِ ّبي هزدم ٍ سقييي خقَفيبر ًيزٍي اًغبًي اًدبم
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اهيٌي ٍ ّوىبراى

فقبليز ّبي السم ثزاي سحمك ًمؾِ خبهـ...

گزديذ( .)6در وؾَر اعشزاليب ّن در دعبهجز  2007افالحبر در

در وؾَر هب ،خبهـ سزيي هغبلقِ اي وِ در خقَؿ ًمؾِ

ثخؼّبي هخشلف وؾَر اس خولِ آهَسػ ،عالهز ،اًزصي،

خبهـ فلوي فَرر گزفشِ ،گشارػ داًؾگبُ فلَم دشؽىي

هغىي ٍ  ...را در خْز ارسمبي خبيگبُ اعشزاليب اس ًؾز

سْزاى اعز .در ايي گشارػ ،اّذاف در داًؾگبُ هؾخـ ؽذُ

ؽبخـّبي ثيي الوللي در رسجِ اٍل خْبى ثزاي عبل 2020

ٍ وليِ ريشفقبليز ّب ،خْز دعشيبثي ثِ ايي اّذاف ثزاعبط

لزار هي دّذ(.)7

ؽزايظ داًؾگبُ ليغز ؽذُ اعز(.)10

ديؾيٌِ سحميك:

در عبيز داًؾگبُ ّبي فلَم دشؽىي وؾَر ًيش گشارػ ّبيي

ديؼثيٌي ٍ ثزًبهِريشي در خقَؿ آهَسػ در سًذگي

اس سقييي فقبليز ّبي ًمؾِ خبهـ فلوي عالهزٍ ،خَد دارد؛

آوبدهيه اهزٍس اهزي ضزٍري اعز .اگز اعالفبر در خقَؿ

ٍلي گشارػ داًؾگبُ فلَم دشؽىي سْزاى اس ثميِ وبهل سز اعز.

ّز هؤعغِ آوبدهيه ثِ خَثي عزاحي ؽَد ،اهىبى ديؼ ثيٌي

هغبلقبر سيبدي در خقَؿ ،فقبليز ّبي اخزايي آهَسػ در

دليك ٍ درعز آيٌذُ ٍخَد خَاّذ داؽز .در داًؾگبُ هيٌِ

وٌگزُ ّبي وؾَري آهَسػ دشؽىي ،گشارػ ؽذُ اًذ وِ ؽبيذ

عَسب وؾَر آهزيىب ،ثَدخِ اي  10000دالري خْز هؾخـ

ثب وٌبر ّن گذاؽشي ايي هغبلقبر ،ثشَاى ريشفقبليز ّب را

وزدى ثزًبهِ آيٌذُ درًؾز گزفشِ ؽذُ اعز .در ثخؼ دشؽىي ،ثب

هؾخـ وزد.

سَخِ ثِ سغييزار در سًذگي اخشوبفي هزدم ،خْز آهَسػ

ّذف اس ايي سحميك ،سقييي فقبليز ّبي السم خْز سحمك

دشؽىي در آيٌذُ ،ثزًبهِريشي هٌؾوي ؽذُ اعز .هغبئلي وِ در

ًمؾِ خبهـ فلوي عالهز در حيغِ آهَسػ دشؽىي در

ايي ثزرعي هَرد سَخِ لزار گزفشِ اًذ ،هغبئل الشقبدي ٍ

داًؾگبُ فلَم دشؽىي ؽيزاس در عبل  1389اعز.

خٌجِّبي اخشوبفي ٍ فزٌّگي را ًيش ؽبهل ؽذُ اعز(.)8
در همبلِ ديگزي در عبل  2001ثِ ايي هَضَؿ دزداخشِ ؽذُ
اعز وِ ثب ٍرٍد ثِ لزى خذيذ ،رّجزاى آهَسػ ًيبس دارًذ وِ
خَد را ثب سىٌَلَصي ٍ خبهقِ خذيذ ،آؽٌب عبسًذ .در ايي همبلِ
ثِ ايي هَضَؿ دزداخشِ ؽذُ وِ فبفلِ سهبًي عبل  2000سب
 ،2020هقبدل فبفلِ عبل  1980سب  1960 ،2000سب ٍ 1980
 1940سب  1960اعز وِ در ّز يه اس ايي سهبى ّب ،اًمالثي در
آهَسػ ايدبد ؽذُ اعز هثال در عبل  ،1980سىٌَلَصي
وبهذيَسز ٍ ايٌشزًز اًمالثي در آهَسػ ،ايدبد وزدُ اعز ٍ هب
هٌشؾز ّغشين وِ در عبل  ،2020سغييزار ؽگزف سزي در حيغِ
آهَسػ ،ايدبد ؽَد وِ رّجزاى آهَسػ ثبيذ ثب هؾخـ وزدى
راُ آيٌذُ خَد ،آهبدگي همبثلِ ثب آى را داؽشِ ثبؽٌذ .ايي هغبلقِ
در داًؾىذُ فلَم ثْذاؽشي يىي اس داًؾگبُّبي آهزيىب فَرر
گزفشِ اعز ٍ در آى ،آيٌذُ ًگزي ثزاعبط در ًؾز گزفشي ًمؼ
سىٌَلَصي در آهَسػ ،سغييزار در خبهقِ ٍ هؾخـ وزدى
ًيبسّبي حزفِ اي فلَم هزسجظ ثب دشؽىي ،فَرر گزفشِ
اعز(.)9
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رٍشكبر
ايي هغبلقِ اس ًَؿ ويفي ٍ ثِ فَرر هقبحجِ گزٍّي اًدبم
ؽذ .خْز اًدبم ايي هغبلقِ ً 8فز اس اعبسيذ فضَ ّيأر فلوي
داًؾگبُ فلَم دشؽىي ؽيزاس ثزاعبط عبثمِ وبر ٍ حَسُ فقبليز
سخققي ثِ فٌَاى وبر گزٍُ افلي ،در سهيٌِ ّز يه اس
حيغِّب اًشخبة ؽذًذّ .وچٌيي ريبعز داًؾگبُ ٍ وليِ
هقبًٍيي داًؾگبُ ٍ افضبي ّيأر فلوي فبحت ًؾز ثِ فٌَاى
گزٍُ دٍم اًشخبة ؽذًذ .اس آى خب وِ ّذف ايي هغبلقِ سقييي
فقبليز ّبي السم خْز سحمك ًمؾِ خبهـ فلوي عالهز در
داًؾگبُ فلَم دشؽىي ؽيزاس ثَد .حيغِ ّبي آهَسػ دشؽىي
در ًمؾِ خبهـ فلوي عالهز وؾَر ثَد ،اًشخبة اعبسيذ ثز
هجٌبي سخقـ ٍ آؽٌبيي ايؾبى ثب ّز حيغِ ثَد.
در اثشذا 9 ،حيغِ هزثَط ثِ آهَسػ دشؽىي ثِ ؽزح سيز ،اس
ًمؾِ هؾخـ ؽذ.

هدلِ گبمّبي سَعقِ در آهَسػ دشؽىي
خذٍل  :1ثيبى حيغِ ّبي هخشلف الگَي اعالهي ايزاًي ديؾزفز در
آهَسػ دشؽىي داًؾگبُ فلَم دشؽىي ؽيزاس
رديف

حيغِّبي الگَي اعالهي ايزاًي ديؾزفز در آهَسػ
دشؽىي داًؾگبُ فلَم دشؽىي ؽيزاس

1

گغشزػ فذالز آهَسؽي ٍ آهَسػ هذام القوز ثزاعبط
ًيبسّبي ايزاى  ٍ 1404ارائِ خذهبر هزسجظ ثب عالهز

2
3

دٍرُ ًْن ؽوبرُ اٍل

ؽبهل اعبسيذ فضَ ّيأر فلوي ٍ فبحتًؾز هقبًٍز
آهَسؽي ،ريبعز ّز داًؾىذُ ،ريبعزداًؾگبُ ،هقبٍى آهَسؽي
ٍ ًوبيٌذُ هزوش هغبلقبر ٍ سَعقِ آهَسػ دشؽىي فَرر
هيگزفز .خوـ آٍري ًؾزار گزٍُ دٍم ثِ رٍػ دلفي اًدبم
ؽذ ٍ خْز هؾخـ ؽذى فٌبٍيي افلي ،اس ًؾز ايي افزاد،

ثب افشجبر خْبًي

اعشفبدُ ؽذ .خْز رفبيز هَاسيي اخاللي ٍ رفبيز افَل

افالح اهَر اداري ،لَاًيي ،اهَر رفبّي ٍ هقيؾشي ٍ

دلفي ًيش ،دبعخّبي افزاد گزٍُ دٍم ،گوٌبم ثبلي هبًذ ٍ فمظ

گزاًز ّبي افضبي ّيأر فلوي

سَعظ ًوبيٌذُ هزوش هغبلقبر ٍ سَعقِ آهَسػ دشؽىي ،درج

ديبدُ عبسي ًؾبم ارسؽيبثي عيغشوبسيه ثب ّذف افشايؼ
سقْذ ٍ دبعخگَئي عبسهبًي

هي گزديذ ٍ در خلغبر ثقذي ثِ اعالؿ افزاد گزٍُ ،هي رعيذ.
خْز سضويي فحز ٍ اعشحىبم دادُ ّب ،عقي ؽذ افزاد

4

ارسمب عغح فلوي ٍ فولىزد داًؾدَيبى

5

سَعقِ ّوىبري ّبي ٍ ثيي داًؾگبّي (درٍى ٍ ثزٍى

گزٍُ دٍم ًوبيٌذُ فبحتًؾز در حَسُ داًؼ هَردًؾز ثبؽٌذ سب

وؾَري)

افشجبر هحشَايي ًيش ،سضويي ؽَد.

6

گغشزػ هزسّبي داًؼ ٍ في آٍري

7

خذة هٌبثـ هبلي درٍى ٍ ثزٍى عبسهبًي

8

ارسمب ووي ٍ ويفي ًيزٍي اًغبًي غيز فضَ ّيأر فلوي
ثب رٍيىزد افشايؼ اًگيشػ

9

اعشمزار ًؾبم حبوويز ثبليٌي

در خلغبر ثقذ ثِ سزسيت فٌبٍيي ّز يه اس حيغِ ّب ،ثيبى
ؽذ ٍ افضب ثِ ثيبى فقبليزّبي افلي ٍ ريش فقبليزّبي هزسجظ
ثِ فَرر ثبرػ افىبر دزداخشٌذ .در اًشْبي ّز خلغِ فقبليزّب
ٍ ريشفقبليزّبي ثيبىؽذُ دعشِثٌذي ٍ فٌبٍيٌي وِ هؾبثِ ثَدًذ
يىي هيؽًَذ .عذظ ّوِ هغبلت دعشِثٌذي ؽذُ ،سَعظ

عذظ در  10خلغِ ثحث گزٍّي ثِ هذر  3هبُ هشَالي ،ايي

ّوىبراى عزح خالفِ ؽذ ٍ ثِ فَرر وشجي ،خْز

سحميك اًدبم ؽذ .هحل ثزگشاري خلغبر گزٍُ افلي ،يه اسبق

اٍلَيزثٌذي هغبلت در اخشيبر ّز يه اس افضب لزار هي گزفز

وٌفزاًظ ثب ًَر ٍ سَْيِ وبفي ثَدّ .ز خلغِ ثِ عَل هشَعظ 3

ٍ در اداهِ ثب سَخِ ثِ ؽبخـ ّبي اٍلَيز ثٌذي ٍسى دّي

سب  5عبفز در فجح ٍ فقز ثِ عَل هي اًدبهيذ ٍ دظ اس ّز

ؽذًذ .ؽبخـ ّبي اٍلَيز ثٌذي اًشخبة ؽذُ ثزاي ّز حيغِ

يه  1/5عبفز ثحث 30 ،دليمِ اعشزاحز ثِ افضب ،خْز

ؽبهل :لبثليز ثزًبهِ ريشي ثزاي ّزحيغِ ( اهىبى ثزًبهِ ريشي)

سٌفظ دادُ هيؽذ .سوبم خلغبر سَعظ هقبٍى آهَسؽي داًؾگبُ

اثزثخؾي ثزًبهِ (هؤثزثَدى ثزًبهِ ّب ٍ ّشيٌِ ّبي ثز ًؾز گزفشِ

فلَمدشؽىي ؽيزاس ّذايز هيؽذ .هغبلت افلي سوبم

ؽذُ) عَل هذر هذاخلِ هَرد ًيبس ثزاي اًدبم هذاخلِ (ثلٌذ يب

فحجزّب در عَل خلغبر سَعظ يه دشؽه فوَهي

وَسبُ هذر ثَدى سهبى هذاخلِ) فَريز هذاخلِ (عزفز اًدبم

يبدداؽز هي ؽذ .يبدآٍري سبريخ ثزگشاري ّز خلغِ ثِ افضبي

هذاخلِ) هؾىالر ٍ هَاًـ احشوبلي ٍ سبثيز ثز عالهز ( ايدبد

گزٍُ يه ّفشِ لجل اس اًدبم آى ثَد .در خلغِ اٍل ،افضبي

اخشالل در ٍضقيز عالهز) ثَدًذ .دظ اس ًوزُ دّي ثِ ّز

گزٍُ ثِ ّن هقزفي ؽذُ ٍ ّذف اس اًدبم هغبلقِ ثيبى ؽذ.

يه اس هَاردي وِ ثيؾشزيي اهشيبس را آٍردُ ثَدًذ ،ثزحغت ًوزُ

عذظ ًحَُ اًدبم هغبلقِ وِ ثِ فَرر ثحث گزٍّي ثَد

گزفشِ ؽذُ ،ثِ فٌَاى هْن سزيي اٍلَيز ّب ،اًشخبة ؽذًذ.

سؾزيح ٍ رٍػ اًدبم ،آى ثِ عَر وبهل ثزاي افضبي گزٍُ
سقزيف ؽذ .در فبفلِ ايي خلغبر ،در ّز ّفشِ خلغبر
ديگزي ثب رٍػ دلفي( ،)11ثب حضَر گزٍُ فبحت ًؾز دٍم وِ
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اهيٌي ٍ ّوىبراى

فقبليز ّبي السم ثزاي سحمك ًمؾِ خبهـ...

داًؾگبُ هغزح ًوَدًذ وِ در سيز ثِ فقبليز ّبي ّز حيغِ ثِ

يبفتِّب
ايي هغبلقِ در  9حيغِ هزسجظ ثب آهَسػ دشؽىي عي
خلغبر هخشلف ثب حضَر افضبي ّيأر فلوي ثِ ثحث
گذاؽشِ ؽذ .ايي  9حيغِ در خذٍل ؽوبرُ  1هغزح گؾشِ اعز

سفىيه آؽٌب هي ؽَين:
يىي اس هْن سزيي حيغِ ّبي هغزح ؽذُ در ايي خلغبر،
حيغِ گغشزػ فذالز آهَسؽي ٍ آهَسػ هبدام القوز ثزاعبط
ًيبسّبي وؾَر ايزاى در عبل  ٍ 1404ارائِ خذهبر هزسجظ ثب

(خذٍل .)1
در ّز خلغِ افضب ثِ ثحث در ّز حيغِ الذام ًوَدًذ ٍ

عالهز ،ثب افشجبر خْبًي ثَد ٍ ثِ فلز اّويز ايي حيغِ

فقبليز ٍ ريشفقبليز ّبيي را خْز سحمك ايي اّذاف در عغح

ريشفقبليز ّب ،ثِ عَر هفقل ،در خذٍل ؽوبرُ ً ،2ؾبى دادُ
ؽذُ اعز.
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ًيبسعٌدي ًيزٍي اًغبًي

-

ًيبسعٌدي در عغح رؽشِ ّبي فَق سخققي -سخققي ٍ دوشزي سخققي ثرزاي يره عربل ٍ  4عربل
آيٌذُ خْز Ms, PhD

-

ًيبسعٌدي ًيزٍي وبرؽٌبعي ثزاي يه عبل ٍ چْبر عبل

-

ًيبسعٌدي افالم سقذاد دذيزػ داًؾدَ در ّز عبل

گؾبيؼ رديف اعشخذاهي ٍ هدَس خذة افضب ّيأر فلوي آهَسؽي ٍ دضٍّؾي ثغَر عبليبًِ

ثب افشجبر خْبًي

گغشزػ فذالز آهَسؽي ٍ آهَسػ هذام القوز ثزاعبط ًيبسّبي ايزاى  ٍ 1404ارائِ خذهبر هزسجظ ثب عالهز

خذٍل  : 2حيغِ گغشزػ فذالز آهَسؽي الگَي اعالهي ايزاًي ديؾزفز در آهَسػ دشؽىي داًؾگبُ فلَم دشؽىي ؽيزاس

عزاحي ديٌبهيه عيغشن

-

سمَيز ؽَراي عيبعشگشاري عالهز ثب حضَر هقبًٍز آهَسؽي – درهبى -ثْذاؽز ٍ ريبعز داًؾگبُ

آهَسؽي هشٌبعت ثب ًيبسّبي

-

سؾىيل وويشِ حبوويز ثبليٌي ( هقبٍى دارٍ ٍ غذا – هقبٍى آهَسؽي -هقبٍى درهبًي -هقبٍى ثْذاؽشي)

عالهز

سَليذ ٍ اخزاي دعشَرالقول ّبي درهبًي ٍ ثْذاؽشي ثزاعبط اٍلَيز ّبي عالهز ()CPG

گغشزػ آهَسػ هدبسي

-

دَؽؼ حذالل  %30اس فلَؽيخ آهَسػ دشؽىي اعبسيذ ثِ فَرر هدبسي

-

سَليذ حذالل  10هحشَاي آهَسػ هذاٍم

-

سَليذ هحشَاي آهَسػ خْز دٍرُ  MPHخبًَادُ  50هحشَاي درعي

-

راُ اًذاسي اسبق فىز هدبسي خْز ّن اًذيؾي اعبسيذ ٍ داًؾدَيبى

-

راُ اًذاسي حذالل دٍعيوَالسَر خْز آهَسػ هدبسي

-

ّوىبري ثب عبيز لغجْبي آهَسؽي ٍ فمذ سفبّن ًبهِ حذالل ثب يه لغت ديگز

-

سَليذ  5هحشَاي الىشزًٍيه خذيذ آهَسؽي در ّز داًؾىذُ (داًؾىذُ دشؽىي  10هحشَاي الىشزًٍيه)

-

ثزًبهِ ّبي آهَسؽي عالهز ثزاي ّوِ

-

راُ اًذاسي دٍرُ ّبي هٌدز ثِ اخذ هذارن  MSيه دٍرُ ٍ در  4عبل آيٌذُ يه دٍرُ PhD

اعشفبدُ اس ؽيَُ ّبي ًَيي ديبدُ عبسي عزح دشؽىي خبًَاد

هدلِ گبمّبي سَعقِ در آهَسػ دشؽىي
ثبسًگزي ثزًبهِ درعي

دٍرُ ًْن ؽوبرُ اٍل
-

 % 20ثزًبهِ وبرؽٌبعي خذهبر ثْذاؽشي درهبًي سب يه عبل آيٌذُ هَرد ثبسًگزي لزار گيزد.

-

رؽشِ سغذيِ  PhDٍ MSثِ فَرر ادغبم يبفشِ ثب ثبليٌي (حذالل ثِ هيشاى  ) %20عزاحي گزدد.

-

ثبسًگزي دٍرُ دبسَفيشيَلَصي  %100دٍرُ

ادغبم ثبليٌي در آهَسػ دٍرُ فلَم دبيِ
سَعقِ آهَسػ خَد راّجز

-

آهَسػ هجبًي يبدگيزي خَدهحَر ثِ اعبسيذ ( 100درفذ در عِ عبل)

-

هجبًي را ثِ داًؾدَيبى آهَسػ دّين (در حغي اعشمجبل داًؾدَيبى در داًؾىذُ ّب ارائِ گزدد)

 %5درٍط هجشٌي ثز آهَسػ خَد راّجز ؽبهل  -PBLيبدگيزي عزح هغئلِ -يبدگيزي هجٌي ثز گزٍُ
ايدبد هحيظ آهَسؽي چٌذ

-

ايدبد  10رؽشِ ثيي رؽشِ اي در داًؾىذُ ّبي هخشلف

دشبًغيلي -وبرآفزيي – ثزٍر

-

ثزگشاري  5دٍرُ آهَسػ وَسبُ هذر اس راُ دٍر

عبس

راُ اًذاسي  3رؽشِ هؾشزن ثب داًؾگبُ ؽيزاس

اعشفبدُ اس ؽزفيز ثخؼ

-

ارسجبط ثب خيزيي عالهز در آهَسػ (حذالل خذة  3گزاًز)

غيزدٍلشي

-

خذة افشجبرار ٍ ثَدخِ اي فٌقز (خذة حذالل  3گزاًز)

-

ؽزوز ّبي دارٍئي ٍ اعشفبدُ اس گزاًز آًْب (حذالل  5گزاًرز) در آهرَسػ -اعرشفبدُ اس فزفرِ ّربي
آهَسؽي غيز دٍلشي خذة

سبعيظ چْبر ؽزوز (Spin offداًؼ هحَر) ثزاي عبل آيٌذُ
خذة اعشقذادّبي درخؾبى

-

گزاًز داًؾدَيي خْز خذة رسجِ ّربي ثزسرز وؾرَري ٍ ارائرِ سغرْيالر خرذة (حرذالل  5گزاًرز
عبليبًِ)

-

ثَرعيِ وزدى عبالًِ دُ ًفز اس داًؾدَيبى اعرشقذادّبي درخؾربى در رؽرشِ ّربي  ٍ PhDثريي رؽرشِ اي
ثزاعبط اٍلَيز داًؾگبُ

-

خذة ٍ ثجز ًبم  %100داًؾدَيبى حبئش ؽزايظ ًخجگي

سغْيل در ارسجبط افضب ّيأر فلوي دفشز اعشقذادّبي درخؾبى ثِ ًحَي وِ  %100داًؾدَيبى اعشقذادّبي
درخؾبى سحز دَؽؼ هؾبٍرُ لزار گيزًذ.
آهَسػ هذاٍم حزفِ اي فبرك

-

ًيبسعٌدي -وبرگبُ ّبي سخققي -ثزًبهِ آهَسؽي -سىٌَلَصي آهَسؽي -گغشزػ آهَسػ فزا اعشبًي

الشحقيالى

-

ًيبسعٌدي ٍ سقييي اٍلَيز ّبي آهَسػ هذاٍم فبرك الشحقيالى

-

افشايؼ سقذاد ثزًبهِ ّبي هذٍى ثبسآهَسي عبالًِ %20

-

دَؽؼ  %25ثزًبهِ ّبي هذٍى ثبسآهَسي ثقَرر هدبسي

سَليذ حذالل  5هحشَاي آهَسػ هذٍى وؾَري

در  8حيغِ ديگز ًيش ،ثب سؾىيل ايي خلغبر ثب حضَر
فبحت ًؾزاى داًؾگبُ ،ريش فقبليز ّب هؾخـ گزديذ وِ

خْز اخشقبر سٌْب ثِ ثيبى فقبليز ّبي اٍلَيز دار در ّز
حيغِ ،در لبلت خذٍل  ،3اوشفب هي وٌين
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خذٍل : 3فقبليز ّبي اٍلَيز دار ّز حيغِ ّوزاُ ثب ريش فقبليز ّبيؾبى
حيغِ

فقبليز ّبي اٍلَيز دار ّز حيغِ

افالح عبخشبر ٍ چبرر سؾىيالسي افضب

سقييي ّزم هشَاسى افضب ّيأر فلوي در داًؾگبُ فلَم

ّيأر فلوي

دشؽىي ؽيزاس
ديؾٌْبد چبرر عبسهبًي خْز داًؾىذُ ّب ٍ رؽشِ ّبي
خذيذ
دٍرُ يه هبِّ فلَؽيخ آهَسػ دشؽىي در هذر دٍ عبل ثِ
دَؽؼ  %90ثزعين .ثِ ًحَي وِ  %30اس هحشَاي آى ثِ
فَرر هدبسي ارائِ ؽَد.
دٍرُ سقبلي هزوش هغبلقبر ٍ سَعقِ آهَسػ دشؽىي ثزاي

آهَسػ ٍ سَاًوٌذعبسي اعبسيذ

اعبسيذ وِ دٍرُ سَاًوٌذعبسي اعبسيذ را گذراًذُ اًذ حذالل ثِ
هيشاى %10عبليبًِ
آهَسػ يبدّي ٍ يبدگيزي الىشزًٍيه ثِ اعبسيذ در عِ عبل (
 50درفذ)
عزاحي دٍرُ سَاًوٌذعبسي اعبسيذ خْز هجبًي اعالهي
فلغفِ ٍ اخالق حزفِ اي (  4دٍرُ در يه عبل )

ّذف افشايؼ سقْذ

ديبدُ عبسي ًؾبم

هقبًٍز آهَسؽي داًؾگبُ

سقزيف درخز هذيزيز آهَسؽي ٍ ًحَُ
ٍ دبعخگَئي

ارسؽيبثي

افالح اهَر اداري ،لَاًيي ،اهَر رفبّي ٍ هقيؾشي ٍ گزاًز ّبي افضبي ّيأر فلوي

سؾىيل هذيزيز اهَر ّيأر فلوي در چبرر عبسهبًي

ارخبفبر  ،سَاسز ٍ ديگيزي ّبي السم
عبسهبًي

عيغشوبسيه ثب

ريش فقبليز ّب

سذٍيي ارسؽيبثي هذيزاى آهَسؽي داًؾگبُ

سجييي ارسؽيبثي آهَسػ داًؾگبُ
ثزًبهِ اعشزاسضيه خْز ارسؽيبثي ثزًبهِ هذيزاى آهَسؽي
-

ثزگشاري خؾي داًؼ ٍ دَيؼ (ٍيضُ داًؾدَيبى MS ,
)PhD

-

سمَيز وويشِ داًؾدَي هزوش هغبلقبر ٍ سَعقِ

ارسمب عغح فلوي ٍ فولىزد داًؾدَيبى

آهَسػ دشؽىي حذالل يه داًؾدَ در ّز داًؾىذُ
فضَ ثبؽذ.
-

سلفيك دفشز اعشقذاد درخؾبى در هزوش هغبلقبر ٍ
سَعقِ آهَسػ دشؽىي

سذٍيي ًؾبم خبهـ سؾَيك

-

ثزرعي ٍضقيز سحقيلي در همبعـ هخشلف ليغبًظ ،
فَق سخققي ٍ دوشزي ٍ  MSثِ هيشاى %100
داًؾدَيبى ثب اعشفبدُ اس ًزم افشار عوب

-

سذٍيي دزٍصُ ّبي دضٍّؾي در آهَسػ خْز ثزرعي
عيز سحقيلي داًؾدَيبى (5دزٍصُ سْيِ گزدد)

-

سؾىيل دثيزخبًِ دائوي الوذيبد داًؾدَيي ٍ عزاحي
وبرگبُ ّبي سَاًوٌذعبسي داًؾدَيبى در ايي سهيٌِ

-
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حوبيز ٍ خؾٌَارُ داًؾدَيي (يه خؾٌَارُ در عبل)

دٍرُ ًْن ؽوبرُ اٍل

هدلِ گبمّبي سَعقِ در آهَسػ دشؽىي
-

سذٍيي وويشِ عت خبهـ ًگز سَعظ هزوش هغبلقبر ٍ
سَعقِ آهَسػ دشؽىي

آهَسػ ثب رٍيىزد خبهقِ ًگز

-

سذٍيي  Log bookدر فزفِ ّبي وبرآهَسي ٍ
وبرٍرسي ثِ هيشاى  %100فيلذّب

سَعقِ ّوىبري ّبي ٍ

ثيي داًؾگبّي (درٍى ٍ

ثزٍى وؾَري)

اعشمالل داًؾگبُ ( خَؽِ عبسي)
ثغشز عبسي عخز افشاري ٍ ًزم افشاري
السم ثزاي ارسجبعبر درٍى ٍ ثزٍى
داًؾگبّي

ثبسًگزي ٍ ارسؽيبثي ّLog bookب ثِ هيشاى %50

اخزاي آسهَى دعشيبري در ؽيزاس ثب داًؾگبُ ّبي سيزهدوَفِ
يه عبلِ ٍ  4عبلِ
ثزرعي لَاًيي ،افشجبرار ،درخَاعز ّبً ،يبسّبي داًؾگبُ در
داًؾىذُ ّبي هخشلف
سغْيل ٍ ووه ثِ سبعيظ رؽشِ ّبي خذيذ ثخقَؿ

ارسجبط هؤثز گزٍُ ّبي آهَسؽي ثب هزاوش
گغشزػ هزسّبي داًؼ ٍ في آٍري

سحميمبر آهَسؽي

سحقيالر سىويلي
ًؾبرر ثز خذة داًؾدَيبى PhD by Research
عزاحي ٍسى هؤثز دضٍّؼ در آهَسػ
عزاحي دٍرُ ّبي آهَسػ هجبًي وبهذيَسز ثزاي %100
داًؾدَيبى ٍ دزعٌل %80

ديبدُ عبسي ٍ ًْبديِ وزدى  EBMدر
آهَسػ داًؾگبُ

سؾىيل ٍاحذ دشؽىي هجشٌي ثز ؽَاّذ داًؾگبُ در هزوش
هغبلقبر ٍ سَعقِ آهَسػ دشؽىي ٍ سذٍيي وبرگبُ ّبي
دشؽىي هجشٌي ثز ؽَاّذ خْز اعبسيذ ٍ داًؾدَيبى
سذٍيي وبرگبُ ّبي دشؽىي هجشٌي ثز ؽَاّذ خْز اعبسيذ ٍ
داًؾدَيبى

خذة هٌبثـ هبلي درٍى ٍ ثزٍى عبسهبًي

ارسؽيبثي داًؾىذُ ثزاعبط ؽبخـ ّبي فولىزد
ؽبهل:
 -1سقييي ثَدخِ اخشقبؿ يبفشِ در ّز عبل
افالح عبخشبر ثَدخِ ريشي ٍ حزوز ثِ
عوز ثَدخِ ثزًبهِ اي

 -2سقييي ؽبخقْبي ثَدخِ
 -3سخقيـ ثزاعبط ؽبخقْبي هَخَد
هذيزيز ّشيٌِ وزد حذالل ثِ هيشاى  %10اس ثَدخِ آهَسػ
داًؾىذُ ّب ثب هقبًٍز آهَسؽي داًؾگبُ اًدبم گيزد.
سخقيـ  %2/5اس وبراًِ ّيأر فلوي خْز سؾَيك فقبليز

ارسمب ووي ٍ ويفي ًيزٍي اًغبًي

غيز فضَ ّيأر فلوي ثب رٍيىزد

افشايؼ اًگيشػ

ّبي ثزسز آهَسؽي ثزاعبط ؽبخـ ّبي هقبًٍز
افالح چبرر عبسهبًي حَسُ هقبًٍز

-

ًيبسعٌدي ٍ سقييي ؽزح ٍؽبئف عبسهبًي وبرؽٌبعبى

آهَسؽي

-

درخَاعز سغييز ٍ يب ايدبد رديف ّبي هَرد لشٍم
 ًيبسعٌدي ٍ فبفلِ يبثي خْز سىويل ًيبسّبيآهَسؽي وبرؽٌبعبى سَعظ هزوش هغبلقبر ٍ سَعقِ

ايدبد سهيٌِ ّبي رؽذ ٍ ارسمب ؽغلي

آهَسػ دشؽىي
 اخشقبؿ درفذي اس عْويِ دذيزػرؽشِ ّبي هدبسي ثِ وبرؽٌبعبى آهَسؽي
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 -سؾىيل وويشِ حبوويز ثبليٌي

اعشمزار ًؾبم حبوويز ثبليٌي

 راُ اًذاسي وويشِ دشؽىي هجشٌي ثز ؽَاّذ هؾبروز اعبسيذ در ثزًبهِ اعشبد هقيي ٍ حل هؾىالرسؾىيل وويشِ ٍ ثزًبهِ ريشي ثزاعبط
افَل ّفز گبًِ حبوويز ثبليٌي

هشخققبى در ديگز ؽْزعشبى ّب
 سؾىيل ؽَراي عيبعشگشاري اخالق حزفِ اي ثب ووهگزٍُ اخالق
 سخقيـ  10درفذ دبيبى ًبهِ داًؾدَيبى ثزاي ثزًبهِ ّبيًؾبرر درهبًي
 سذٍيي حذالل  5دعشَرالقول درهبًي در عغح داًؾگبُثغَر عبليبًِ

بحث ٍ ًتيجِگيزي
ًمؾِ خبهـ فلوي عالهز در دبعخ ثِ دٍ ًيبس هْن ،عزاحي
ؽذُ اعزً .خغز ،دبعخ ثِ ًيبس عالهز خبهقِ ٍ دٍم حزوز
فلوي ،ثِ فٌَاى عٌگ سيز ثٌبي سَعقِ وؾَر(.)1
داًؾگبُ فلَم دشؽىي ؽيزاس ،در ايي دضٍّؼ ،حزوشي را
خْز سقييي فقبليز ّبي السم خْز سحمك ًمؾِ خبهـ فلوي
عالهز در حيغِ آهَسػ دشؽىي ،آغبس ًوَدُ اعزً .گبّي ثِ
ًشبيحً ،ؾبى هي دّذ وِ اس ديذ فبحت ًؾزاى ايي داًؾگبُ،
«گغشزػ فذالز آهَسؽي ٍ آهَسػ هبدام القوز ثزاعبط
ًيبسّبي ٍ1404ارائِ خذهبر هزسجظ ثب عالهز ثب افشجبر خْبًي»
هْن سزيي حيغِ فقبليزّب اعز وِ ثزخي اس سيزگزٍُّبي آى
ؽبهل ًيبسعٌدي ًيزٍي اًغبًي ،عزاحي ديٌبهيه عيغشن
آهَسؽي ،گغشزػ آهَسػ هدبسي ،ثبسًگزي ثزًبهِ درعي ٍ
سَعقِ آهَسػ خَدراّجز ،ثغيبر حبئش اّويز اعز.
ايي فقبليز ّب در حيغِ آهَسػ در ثغيبري اس همبالر
خذيذ آهَسػ دشؽىي هَرد سأويذ ،لزار گزفشِ اًذ .در هغبلقِاي
در عبل  2007در آهزيىب ،گشارػ  130داًؾىذُ دشؽىي
آهزيىبي ؽوبليً ،ؾبى داد وِ سمزيجبً سوبم آى ّب درخبسي اس
سغييز در ثزًبهِ درعي خَد را ايدبد وزدُ اًذ (.)12
اعشزاسضي  SPICESوِ سَعظ ّبردى هقزفي ؽذُ ،سَعقِ
آهَسػ خَد هحَر ،رٍػ ّبي آهَسػ خذيذ ،خبهقًِگزي
ٍ آهَسػ ادغبم يبفشِ را هَرد سأويذ لزار هي دّذ.
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حشي اس ايي ؽبخـ ثزاي همبيغِ ثزًبهِ ّبي درعي ًيش
اعشفبدُ هي ؽَد(.)13
هؾبثْز ًشبيح ايي سحميك در ايي حيغِ ،ثب عبيز هغبلقبر
خذيذ در حيغِ آهَسػ دشؽىي هؤيذ ايي ًشيدِ اعز وِ،
فبحتًؾزاى داًؾگبُ هي سَاًٌذ ثب الگَگيزي اس خظ هؾي ّبي
ولي هزلَم ؽذُ در ًمؾِ ،راُ خَد ٍ ًيبس داًؾگبُ را هؾخـ
وزدُ ٍ در خْز دعشيبثي ثِ اّذاف ثزًبهِ ريشي ًوبيٌذ.
در حيغِ دٍم ،يقٌي افالح اهَر اداري-لَاًيي ٍ اهَر
هقيؾشي ٍ آهَسػ افضبي ّيأر فلوي ًيش سمزيجبً ٍضـ ثِ
ّويي هٌَال اعز .گزچِ در خقَؿ افالح اهَر اداري ٍ
لَاًيي ٍ اهَر هقيؾشي ،هغبلقِ اي در عبيز وؾَرّب ،يبفز ًؾذ،
ليىي ،سقذاد سيبدي اس همبالر آهَسػ دشؽىي ،ثحث خَد را ثِ
آهَسػ افضبي ّيأر فلوي ،ثِ فٌَاى الگَي داًؾدَيبى،
اخشقبؿ دادُاًذ .در يه هغبلقِ هزٍري وًِ ،شبيح فقبليز ّبي
آهَسػ اعشبد ،چبح ؽذُ در ثيؼ اس  300همبلِ را هَرد ثزرعي
لزار دادُ ،در سوبم هغبلقبر رضبيز افضبي ّيأر فلوي ٍ
دعشيبثي ثِ اّذاف گشارػ ؽذُ اعز(.)14
درخقَؿ عبيز هَاردً ،ؾيز ديبدُ عبسي ًؾبم ارسؽيبثي ٍ
ارسؽيبثي ثزًبهِ ّبي آهَسؽي ،در هغبلقبر سيبدي رٍػ ّبي
ًَيي ارسؽيبثي ثزًبهِ ّب ،هَرد سأويذ لزار دارد(.)15
گغشزػ هزسّبي داًؼ ٍ في آٍري ٍ سَعقِ ّوىبري
درٍى داًؾگبّي ًيش اس عبيز هَارد افالم ؽذُ ثَد وِ خش
ضزٍرر ّبي ّز داًؾگبُ ثِ ؽوبر هي رٍد.

دٍرُ ًْن ؽوبرُ اٍل

هدلِ گبمّبي سَعقِ در آهَسػ دشؽىي

اعشمزار ًؾبم حبوويز ثبليٌي ٍ سؾىيل وويشِ حبوويز ثبليٌي

ًؾبط ٍ اًگيشُ در داًؾوٌذاى ،دضٍّؾگزاى ٍ ًخجگبى داخلي ٍ

ًيش اس هَاردي اعز وِ سَعظ فبحت ًؾزاى هغزح ؽذُ ٍ در

خلت افشوبد آى ّب ٍ حوبيز ٍ اعشفبدُ ثْيٌِ اس آًبى در داخل

عبيز وؾَرّب ثخقَؿ وؾَر اًگلغشبىً ،يش هَرد سأويذ لزار

وؾَر ٍ ثْزُ ٍري اس سَاى فلوي داًؾوٌذاى ايزاًي همين خبرج

گزفشِ اعز(.)16

اس وؾَر ّوزاُ ثب حوبيز دٍلز اس وليِ ثخؼ ّبي غيز دٍلشي

همبيغِ ايي اٍلَيز ّب ٍ اٍلَيز ّبي هغزح ؽذُ درًمؾِ

وِ در راُ سَليذ فلَم ٍ فٌبٍري ٍ دضٍّؼ ّبي ثٌيبديي فقبليز

خبهـ فلوي عالهز داًؾگبُ فلَم دشؽىي سْزاى ،در حيغِ

خَاّذ داؽز .وِ خَؽجخشبًِ در داًؾگبُ هب در ايي سهيٌِ

آهَسػ ،اٍلَيز ّبي سمزيجبً هؾبثْي افالم ؽذُ اعز ،اس خولِ

فقبليز ّب ٍ ريش فقبليز ّب هؾخـ گؾشِ اًذ .در داًؾگبُ

سَعقِ همزرار ٍ لَاًيي ،سغْيل فزايٌذّبي داًؾگبّي ،حفؼ ٍ

فلَم دشؽىي ايالم ّوچٌيي خلغبسي در سهيٌِ رفـ ًيبسّبي

ارسمبي هٌشلز افضبي ّيأر فلوي ،ايدبد هحيظ آهَسؽي

اعبعي وؾَر در خْز حفؼ ٍ اعشمالل ٍ سأهيي خَد وفبيي

هٌبعت ،سَعقِ ّوىبري ّبي ثيي داًؾگبّي ثب داخل ٍ خبرج،

آًبى ثِ سَخِ ثِ اهىبًبر ٍ هشيز ّبي ثَهي ّوزاُ ثب گغشزػ

ايدبد سفىز هذيزيز ثز هجٌبي ارسػ ،ايدبد فزٌّگ وبرگزٍّي

هزسّبي داًؼ ٍ افشايؼ ؽزفيز وؾَر ( )17اًدبم گؾشِ ٍ

ٍ ...

ريشفقبليزّبي ايي حيغِ ًيش هؾخـ ؽذُ اعز ٍلي در عغح

هؾبثْز اٍلَيز ّبً ،ؾبى دٌّذُ ي ايي هَضَؿ اعز وِ
ّذف غبيي وليِ داًؾگبُ ّبي فلَم دشؽىي وؾَر ،سأهيي

داًؾگبُ فلَم دشؽىي ؽيزاس ايي هَضَؿ سب ثِ حبل هغزح ًؾذُ
اعز.

عالهز وبهل خغوي ،رٍحي ،اخشوبفي ٍ هقٌَي خبهقِ ،سحز

در داًؾگبُ فلَم دشؽىي اففْبى ًيش خلغبسي در هقبًٍز

دَؽؼ داًؾگبُ اعز وِ ثب ارسمبي ويفيز آهَسػ در ّز

آهَسؽي ايي داًؾگبُ ،در سهيٌِ سقييي ريشفقبليزّبي حيغِّبي

داًؾگبُ ٍ سزثيز فبرك الشحقيالى ٍاخذ ؽزايظ ،دعشيبثي ثِ آى

هخشلف آهَسػ دشؽىي سَخِ ثِ ًمؾِ خبهـ فلوي عالهز

هوىي هي ؽَد .ثقضي اس سفبٍر ّب ًيش ،ثخقَؿ در

وؾَر اًدبم ؽذ ٍ ثِ ثحث در سهيٌِ هَضَفبسي ًؾيز افشايؼ

ريشفقبليز ّب ،ثِ دليل ؽزايظ خبؿ خغزافيبيي يه داًؾگبُ

سمبضب ثزاي آهَسػ فبلي ،هٌغمِ اي ٍ هحلي ؽذى سَليذار

هوىي اعز ديذُ ؽَد ٍ ايي هَضَؿ ضزٍرر سذٍيي

آهَسػ فبلي ،آهَسػ ٍ سزثيز هبدام القوز ،فذالز آهَسؽي ٍ

ريشفقبليز ّب را ثِ عَر خذاگبًِ خْز ّز داًؾگبُ فلَم

سَسيـ فزفز ّبي ارسمبء ،افالح ًؾبم دزداخز ّب ٍ

دشؽىي در وؾَر را ،هؾخـ هي ًوبيذ.

ثَدخِريشي در داًؾگبُ دزداخشٌذ ( )18وِ ايي وبر ًيش در

ًگبّي ثِ ٍضقيز عبيز داًؾگبُ ّبي فلَم دشؽىي وؾَر،

حيغِّبي آهَسػ هبدام القوز گغشزػ فذالز آهَسؽي ٍ

ًؾبى هي دّذ وِ ثِ عَر هثبل ،در داًؾگبُ فلَم دشؽىي ايالم

افالح ًؾبم دزداخز ّب ٍ ثَدخِ ريشي در هقبًٍز آهَسؽي

در راعشبي سذٍيي ًمؾِ خبهـ عالهز ؽَراي فبلي عالهز

داًؾگبُ فلَم دشؽىي ؽيزاس ًيش اًدبم گؾز؛ ٍلي ريش فقبليز

درعغح اعشبى ،وويشِ ّبي هخشلفي خْز ّوبٌّگي ٍ سؾىيل

 3حيغِ اثشذايي ديگز هغزح ًؾذ.

سين ّبي وبرؽٌبعي در هقبًٍز ّبي هخشلف داًؾگبُ ،سؾىيل

در داًؾگبُ فلَم دشؽىي ؽْيذثْؾشي ًيش اًدبم دضٍّؼّبي

ؽذ .در هقبًٍز آهَسؽي ايي داًؾگبُ ًيش خلغبسي سحز

ثٌيبدي درسهيٌِ آهَسػ دشؽىي ،گغشزػ ّوىبري ّبي فلوي،

فٌبٍيي «افالح ًؾبم آهَسػ ٍ دضٍّؼ در خْز دضٍّؼ

دضٍّؾي درٍى ثخؾي ٍ در ثخؼ ،هؾبروز دادى افضبي

اعشقذادّب ٍ خالليز ّب ٍ سٌبعت سخقـ داًؼ آهَخشگبى ثب

ّيأر فلوي در سقوين عبسي دضٍّؾي ٍ آهَسؽي ،افغبي

فزفز ّبي ؽغلي ٍ ًيبسّبي هلي ٍ گغشزػ فذالز در سوبم

ثَرط ّب سحقيلي ،فزفز ّبي هغبلقبسي ٍ فلَؽيخ ثِ

ثزًبهِ ريشي ّب ٍ سخقيـ فبدالًِ هٌبثـ ٍ فزفز ّب .ايدبد

دضٍّؾگزاى ٍ افضبي ّيأر فلوي ٍ خذة گزاًز ّبي
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اهيٌي ٍ ّوىبراى

...فقبليز ّبي السم ثزاي سحمك ًمؾِ خبهـ

ووجَد هٌبثـ هزسجظ ثب هَضَؿ در عغح وؾَر

آهَسؽي عبسهبى ّبي داخلي ٍ ثيي الوللي ثِ فٌَاى

هؾىالر هزثَط ثِ سَخيِ هشخققبى ٍ دعز اًذروبراى در

) وِ سوبهي19( هبهَريزّبي ايي داًؾگبُ هقزفي ؽذُ اعز

راثغِ ثب ديبدُ عبسي ٍ اخزاي فقبليز ٍ ريشفقبليز ّبي ّز

ايي هَضَفبر در خلغبر هقبًٍز آهَسؽي داًؾگبُ فلَم

ِحيغ

دشؽىي ؽيزاس ًيش هغزح ؽذُ ٍ ثزًبهِ ريشي ّبي هيبى هذسي
. خْز رعيذى ثِ آى ّب سْيِ گؾشِ اعز
:ًشيدِ گيزي

سپبسگشاري
ثز خَد السم هي داًين اس ّوىبري ّب ٍ راٌّوبيي ّبي

اٍلَيز ّبي هغزح ؽذُ در خلغبر داًؾگبُ فلَم دشؽىي

ارسًذُ خٌبة آلبي دوشز هحوذ ّبدي ايوبًيِ ريبعز هحشزم

 هغؤليي داًؾگبُ را ثز آى داؽز سب ايي اٍلَيز ّب را در،ؽيزاس

 وليِ رٍعب ٍ عبيز هقبًٍيي اعبسيذ،داًؾگبُ فلَم دشؽىي ؽيزاس

 لحبػ وزدُ ٍ ؽيَُ دبيؼ،ُ داًؾگب1390 ثزًبهِ فوليبسي عبل

فبحت ًؾز داًؾىذُ ّبي داًؾگبُ ٍ عبيز ّوىبراًوبى در

، ًشبيح ايي سحميك، ثِ ًؾز هي رعذ. عزاحي وٌٌذ،آى ّب را ًيش

هقبًٍز آهَسؽي ٍ هزوش هغبلقبر ٍ سَعقِ آهَسػ فلَم

ثشَاًذ ًمغِ آغبسگزي ثزاي اًدبم دضٍّؼ ّبي وبرثزدي

.دشؽىي داًؾگبُ فلَم دشؽىي ؽيزاس عذبعگشاري وٌين

،درخقَؿ ًمؾِ خبهـ فلوي عالهز در عبيز داًؾگبُ ّب
 سؾىيل وبرگبُ ّبي آهَسؽي ثب ّذف آؽٌبعبسي افضبي.ثبؽذ
. ديؾٌْبد هيگزدد، ثب ًمؾِ خبهـ فلوي،ّيأر فلوي داًؾگبُ ّب
:هحذٍديز ّب
ثبال ثَدى ّشيٌِ ّبي اخزايي هزثَط ثِ ديبدُ عبسي ايي
ُثزًبهِ در هقبًٍز آهَسؽي داًؾگب
فذم دعشزعي ثِ هٌبثـ هخشلف
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