
 

 

 هعرفی واحذ داوطلببى سالهت:

سالهتی هذْس تْسؼَ است ّ هسبئل ّ هطکالت ثِذاضتی ُوبى هطکالت تْسؼَ است کَ ًوی 

تْاى آًشا فمظ دس ثخص سالهت دل ًوْد ثٌب ثش ایي جلت هطبسکت تک تک افشاد جبهؼَ ّ ثخطِبی 

ثش    ثشای ُوَ "تْسؼَ ، ثشای دل هطکالت ثِذاضتی دس سسیذى ثَ سطخ لبثل لجْل " سالهت 

 ضشّسیبت هی ثبضذ .    اص   هیالدی " 8791" هٌطْس ثیي الوللی ثِذاضت ، سپتبهجش  اسبط

ثشًبهَ هطبسکت هشدهی دس ًظبم سالهت ثَ ػٌْاى یک ػولیبتفشاگیش ثشای دستیبثی ثَ اُذاف سالهت 

ی فشدی دس ثشاثش هذیظ اص طشیك ثبال ثشدى آگبُی ُب ّ هِبستِبی ثِذاضتیْ اجتوبػی دس لجْل هسئْلیتِب

صیست ّ اجتوبع اجشا هی ضْد ّ دسچبسچْثی گستشدٍ تش اص یک ثشًبهَ ثِذاضتی صهیٌَ سبص سسیذى ثَ 

  . تْسؼَ هذاّم ّ پبیذاسهی ثبضذ

اهشّص ػوذٍ ثبس ثیوبسی ُبیی کَ ثَ جبهؼَ تذویل هی ضْد، تْسظ خْد ثطش ایجبد هی ضًْذ؛ هثال 

ًبضی اص ثیوبسی ُبی للجی ػشّلی است. افضایص ثبس ثیوبسی  ثیطتشیي ػبهل هشگ ّ هیش دس جِبى

ُبی غیشّاگیش ّ هخبطشات سالهت ًبضی اص تغییش خطشات ثیوبسی ُبی ّاگیش ثَ غیشّاگیش، ًمص 

 داّطلجبى سالهت سا دس جبهؼَ پشسًگ تش اص ُویطَ هی کٌذ.

بس ػولکشد داّطلجبى آث دُذّ ایٌجبست کَ ًمص داّطلجبى هشدهی دس ثخص سالهت خْد سا ًطبى هی 

 سالهت ثْضْح دس کبُص هشگ ّ هیشُبلبثل هطبُذٍ است.

داّطلجبى سالهت افشادی ُستٌذ کَ ُوچْى دلمَ هذکوی استجبط هسّْالى ثِذاضتی سا ثب سطْح 

هذیطی جبهؼَ ثشلشاس هی کٌٌذ ّ ثب ضشکت دس کالط ُبی ُفتگی یب هبُبًَ دس هشاکض ثِذاضتی 

خبًْاس ُوسبیَ ّ افشاد تذت پْضص خْد هٌتمل هی کٌٌذ )الصم ثزکش 55ثَ دسهبًی آهْختَ ُبی خْد سا 

خبًْاس سا تذت پْضص داسد (ّ ثشای دفظ سالهت خْد ّ خبًْاسُبیتذت  05است کَ داّطلت سّستبیی 

 پْضص تالش هی کٌٌذ.

 خذهبت داوطلببًه: 

ًذگی سبلن ّ هٌبست خذهبتی است کَ افشاد خیش اًذیص ثذّى اًتظبس ثَ پبداش هبدی ثشای ثِجْد ص

دیگشاى تالش هی کٌٌذ ّ فؼبلیتِبی داّطلجبًَ چطن اًذاص هطخصی اص هطبسکت هشدهی است کَ آًبى 

سا دس سبصًذگی ّ استمبء تْسؼَ جبهؼَ ّ اًسبًِب سِین ّ دسگیش هی کٌذ ّ دس ایي تؼشیف سَ اًذیطَ 

 هِن ًِفتَ است :

 درگیر شذى ، یبری دادى ، هسئىلیت

ثی تْاًبیی تفکش ّ الذام سبصًذٍ دس ساستبی تذمك ، تْسؼَ پبیَ ، تبهیي دفظ ّ استمبء داّطلجبى ثَ خْ

» سطخ سالهت جبهؼَ ّ ثِتش صیستي سا داسًذ ، هطبسکت هشدهی دس لبلت داّطلجبى سالهت ثب ػٌْاى 

 یکی اص آى تْاًبیی ُب ست کَ ثشای استمبء سالهت جبهؼَ ّ صًبى گبم ثشداضتَ است .« ساثظ ثِذاضت 

 هذف کلی : جلب هشبرکت هردهی

استمبی سالهتجبهؼَ اص طشیك آهْصش ثَ داّطلجبى ّدس ًِبیت اهْصش ثَ هشدم تْسظ داّطلجبى سالهت 

ثب استفبدٍ اص هجوْػَ ُبی آهْصضی هختص داّطلجبى  آهْصش دس ساثطَ ثبکلیَ هسبئل آهْصضی

 سالهت اًجبم هی گشدد.

 ِذاضت (:اُذاف ثشًبهَ داّطلجبى سالهت ) ساثطبى ث

استمبء سطخ سالهتی جبهؼَ ضِشی )ثَ ّیژٍ جوؼیت دبضیَ ًطیي ّ هذشّم ثب استفبدٍ اص جلت  -8

 هطبسکت هشدهی( ّسّستبیی



 

 

 اسائَ فؼبل خذهبت ثِذاضتی دس هٌبطك ضِشی -0

هطبسکت هشدم دس ثشًبهَ سیضی ّ تصوین گیشی ّ استفبدٍ اص ُوکبسی آًبى دس اسائَ هشالجتِبی اّلیَ  -3

 تیثِذاض

ثِشٍ گیشی اص اهکبًبت هْجْد جبهؼَ دس جِت دفظ ّ استمبء سالهتی جبهؼَ ثطشی دس سطْح هذلی  -4

 ّ هٌطمَ

فشاُن کشدى صهیٌَ ای ثشای ّسّد صًبى خبًَ داس ثَ ػشصَ فؼبلیتِبی اجتوبػی ّ تْاًوٌذ سبصی آًِب دس  -5

 جِت اهْس اجتوبػی ّ التصبدی ّ فشٌُگی

 َ تْسؼَ التصبدی اجتوبػیاستمبء دضْس هشدم دس ػشص -6

داّطلجبًَ ثذّى « ساثظ ثِذاضت » صًبى کطْسهبى پیطتبصاى ایي ُویبسی ػوْهی ضذًذ ّ تذت ػٌْاى 

ُیچ گًَْ چطوذاضت هبدی لذم دس جِت تْسؼَ ثِذاضتی ًِبدًذ کَ صیشثٌبیی تشیي اثؼبد تکبهل 

 اجتوبػی ثطش است

  

 ویژگی هبی داوطلببى سالهت :

 داضتي سْاد اثتذاییدذالل        .8

هْافمت ُوسش ثشای فؼبلیتِبی ّی دس هسئْلیت جذیذ ، دس صْست هجشد ثْدى سضبیت پذس ثشی اًجبم        .0

 فؼبلیتِب

 ّلت ّ فشصت کبفی ثشای فشاگیشی ّ آهْختي       .3

 ػاللَ ّ اًگیضٍ ثشای اًجبم کبس داّطلجبًَ       .4

 دسي ضِشت دس هذلَ .       .5

 : ظبم بهذاشتی از داوطلب سالهتاًتظبراتٌ

 یبدگیشی هفبُین ّ هِبستِبی ثِذاضتی اّلیَ ّ اًتمبل آًِب ثَ هشدم)خبًْاسُبی تذت پْضص(       .8

 پی گیشی ّ اًتمبل پیغبهِبی هشکض ثِذاضتی دسهبًی ثَ هشدم       .0

 جوغ آّسی آهبس ّ اطالػبت دیبتی دس هذذّدٍ فؼبلیت خْد       .3

الگْسبصی ثشای سسیذى ثَ  ُوکبسی ّ هطبسکت هشدم ثشای سفغ هسبئل هشتجظ ثب سالهتی جلت       .4

 صًذگی سبلن ّ هْلذ .

 برًبهه هب ی واحذ داوطلببى سالهت :

 ثشًبهَ داّطلت هذالت ) ضبهل داّطلت ضِشی ّ داّطلت سّستبیی(-8

 داّطلت هذالت:

 الف:تْسؼَ کوی )جزة داّطلت ّاجشای ثشًبهَ (

 کیفی)تْاًوٌذسبصی داّطلجبى(ة:تْسؼَ 

یبُوبى داّطلجبى سالهت ثبًْاًی خبًَ داس ُستٌذ کَ ثصْستذاّطلجبًَ ثب ّادذ  ساثطبى ثِذاضتی 

ثِذاضتی هذل سکًْت خْد ُوکبسی هی ًوبیٌذ. آًبى آهْصضِبی ثِذاضتی سا اص هشکض ثِذاضتی 

 5ضص خْد هٌتمل هی ًوبیٌذ دسهبًی ّ پبیگبُِبی ثِذاضتی دسیبفت ًوْدٍ ّ ثَ خبًْاس ُبی تذتپْ

پبیگبٍ ثِذاضتی (  – هشکض ثِذاضتی دسهبًی ) ساثطبى ثَ ػٌْاى پل استجبطی ثیي ّادذ ُبی ثِذاضتی 

ضوي فشاگیشی هفبُین ثِذاضتی دس اًتمبل پیبهِب  555ّ جبهؼَ اطشاف خْدُستٌذ کَ ثطْس فی سجیل ا

 .ثَ هشکضثِذاضت کوک هیٌوبیٌذ

خبًْاس تذت پْضطخْد داسد )الصم ثزکش است کَ داّطلت  55سظ ُش ساثظ ثِذاضتی ثطْس هتْ 



 

 

خبًْاس سا تذت پْضص داسد ( کَ کلیَ پیگیشیِبی تبخیشی ّ آهْصضِبی خبًْاس ُب سا اًجبم  05سّستبیی 

هیذُذ ایٌذاّطلجبى کلیَ ّلبیغ دیبتی اص جولَ تْلذ ، هشگ ، هِبجشت ، ّ کْچ سا ثَ ّادذ ثِذاضتی خْد 

 گضاس ش هیذٌُذ

 داّطلت هتخصص ثشًبهَ-0  

جلت هطبسکت هشدهی ُّوکبسی ثیي ثخطی دس جِت تبهیي ّ استمبء سطخ سالهتی جبهؼَ اص اصْل 

است ّ تْجَ ثَ ایٌبصْل جْاهغ سا لبدس هی سبصد تب ضیٍْ ُبی  ( PHC ) هشالجتِبی اّلیِجِذاضتی

 . صًذگی سبلن سا آهْختَ ّ تبثیشی ضگشف دساجتوبع کطْسی داضتَ ثبضٌذ

ذًجبالُذاف هطبسکت هشدهی ، تْاًوٌذ سبصی صًبى دس ػشصَ فؼبلیتِبی اجتوبػی هطشح گشدیذ ّطشح ث

داّطلجبى هتخصص ثَ هٌظْس استمبء هِبستِبی داّطلجبى سالهت دس صهیٌَ ُبی تخصصی تشثب ثِشٍ گیشی 

اص هطبسکت ّ ُوکبسی ثخطِبی تْسؼَ ) ًیشّی اًتظبهی ، ساٌُوبیی ّساًٌذگی ، آة ّ ثشق ، 

 ثَ هْسد اجشاگزاضتَ ضذ 8313ضِشداسیِب ، سبصهبى ثِضیستی ّ....( اص سبل 

دسساستبی اجشایی ایي ثشًبهَ ُوبٌُگی ُبی تٌگبتٌگ ثیي ثخطی الصم ّ ضشّسی است کَ ثبًطستِب 

ّ اًجبم ُوبٌُگیِبی الصم تفبُن ًبهَ ای ثیي ثخص سالهت ّ سبصهبى ّ یب افشادهتخصص دمیمی 

 . ؼِذات تؼییي ، تجییي ّ اجشا هی گشددتٌظین ّ ثش اسبط آى ت

استمجبالص طشح داّطلت هتخصص ػالٍّ ثش تْاًوٌذ سبصی ساثطبًجِذاضتیوْجت دسگیش کشدى هسئْلیي 

ًِبدُب ّ هؤسسبت دّلتی ّ غیش دّلتی دساهْسثِذاضتیوٌطمَ خْاُذ ضذ . ثبضذ کَ ثب اجشای ایي طشح 

 .شداسینُوَ دست دس دست ُن ثَ سْیطِشیسبلوْ هْلذ گبم ث

 تىسعه زًذگی سبلن و هىلذ از طریق جلب هشبرکت هردهی و بیي بخشی:هذف

 : ضیٍْ ُبی اجشای طشح

داّطلجبًوتخصص ثب اسائَ خذهبت دس سَ ثؼذ "دوبیتی ّ ُذایتی ، هِبستی ّ آهْصضی" ثَ استمبءسالهت 

 . جبهؼَ کوک هی ًوبیٌذ

 : 8گشٍّ 

سا ثشای تْاًوٌذ سبصی داّطلجبى سالهت ّ خبًْادٍ داّطلجبًوتخصص داًص ّهِبستِبی خْد : هِبستی

ُبی تذتپْضص آًِب ثکبس هی گیشًذ . هبًٌذ هِبستِبی فٌی هٌِذسی ، دشفَ ای ّ هلضّهبت 

چگًْگی هصشف صذیخ آة ، خذهبت  لْاصم ثشلی ّ لْلَ کطی ،  تؼویش اّلیَ ، ) سبختوبًی

 ...پشّسش گیبُبى ، دشفَ ُبی دسآهذ صا ّ ( ضِشی

 : 0گشٍّ 

داّطلجبًی ُستٌذ کَ هْضْػبت آهْصضی ، ثِذاضتی ّ الگْی صًذگی سبلن سا ثَ گشُِّبی  :آهْصضی

 صیشهجوْػَ سبصهبى خْد هٌتمل هی کٌٌذ

 : 3گشٍّ 

داّطلجبًی ُستٌذ کَ ثشًبهَ داّطلجبى سالهت سا اص ًظش سیبسی ، سفبُی ّ هبدی  : دوبیتی، ُذایتی

 . وبیٌذ، فکشی ،ثشًبهَ سیضی ّ هذیشیتی دوبیت ً

 : هْجْد ّضؼیت

ًفش اص هسئْلیٌکبًًِْبی  17ثب ُوبٌُگی ثباداسٍ تجلیغبت اسالهی ضِشستبى ثَ تؼذاد 8319 دسسبل

 لشآًی ثَ ػٌْاى داّطلت هتخصص ثب ثشًبهَ ُوکبسی داسًذ

 

 شوب چگىًه هی تىاًیذ داوطلب هتخصص شىیذ؟



 

 

سبلن ّ هْلذ سِین ثبضیذ  دس صْستیکَ ػاللوٌذیذ دس سشًْضت سالهت جبهؼَ ّ تْسؼَ صًذگی

ّدیگشاى سا دس داًص ّ هِبستِبی فشدی خْد سِین کٌیذ فشم ریل سا تکویل ّ ثَ هشکض ثِذاضت 

 ضِشستبى اسسبل فشهبییذ . دستبى پشتْاى ضوب سا دس ایي ُوکبسی ثَ گشهی هی فطبسین .

  

 شرح فعبلیت هب:

 .تذّیي اجشا پبیص ّ اسصضیبثی ثشًبهَ ػولیبتی ّادذ8 
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