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 ... درمانی بهداشتی  خدمات و پزشکی علوم دانشگاه بهداشتی محترم معاون 

 با سالم و احترام

رعيذُ اعت. ثزاي پيؾگيزي اس هٌفي ؽذى رؽذ  5.1، ًزخ ثبرٍري كلي ثِ عذد 5290ثزاعبط آخزيي اطالعبت حبصل اس عزؽوبري عبل 

آغبس خَاّذ ؽذ، السم اعت كِ ثب  5310لي پظ اس حذٍد عبل جوعيت كِ ثزپبيِ ثزخي اطالعبت هَجَد، در صَرت تذاٍم ٍضعيت فع

)هيشاى جبيگشيٌي( ٍ ثيؾتز اقذام  1.5توْيذات هختلف ٍ در كَتبُ تزيي فبصلِ سهبًي هوكي، ًغجت ثِ ارتقبي ايي ؽبخص تب حذاقل 

 ًوَد.

پذيذُ ّبيي كِ هٌجز ثِ ايي كبّؼ ؽذُ ٍ ثب تَجِ ثِ پيبم هقبم هعظن رّجزي در راعتبي ريؾِ يبثي ايي اهز ثذيْي اعت كِ ؽٌبعبيي 

ثزًبهِ ريشي در راعتبي ثْجَد آى ّب هي تَاًذ ًقؼ هْوي در ججزاى ايي كبّؼ ايفب ًوبيذ. ثز اعبط اطالعبت حبصل اس ثزرعي ّبي 

 خَاّين پزداخت. گزدد پذيذُ تك فزسًذي اعت كِ در اداهِ ثِ آىهي هتفبٍت يكي اس هقَلِ ّبيي كِ ثِ عٌَاى عبهل ايي كبّؼ قلوذاد 

گذؽتِ رٍ ثِ فشًٍي ًْبدُ اعت. اگز چِ ّن خبًَادُ ّبي ؽْزي ٍ ّن خبًَادُ ّبي رٍعتبيي ّبي  يي اعت كِ در عبل فزسًذي پذيذُ  تك

گزػ ًغجت ثِ فزسًذآٍري، احغبط فؾبر ّبي ًؽَد. ثيؾتز در خبًَادُ ّبي ؽْزي ديذُ هي هغئلِ ثِ ايي اهز رٍ آٍردُ اًذ، ٍلي ايي 

عِ عبهل هغتقين  ،داؽتي فزسًذ ديگز بعي ثزاي فزسًذآٍري، ٍ هيشاى كٌتزل ثز اهكبًبت ٍ هٌبثع اقتصبدي ٍ حوبيتي هَرد ًيبس ثزاياجتو

ثخؼ قبثل  ؽذُ كِعجت ًبى ئلِ تحصيل ٍ هٌشلت اجتوبعي آتغييز ًگزػ سًبى ًغجت ثِ هغ )ثالفصل( تعييي كٌٌذُ ًيبت ثبرٍري اعت.

ايي تبخيز يكي اس عَاهلي اعت  ٍ اسدٍاج را تب پبيبى تحصيالت ثِ تبخيز ثيٌذاسًذ. يؾتزي را صزف تحصيل كزدُسًبى عبل ّبي ثتَجْي اس 

 كِ هي تَاًذ عْوي در كبّؼ ثبرٍري ايفب ًوبيذ.

فزسًذ  تكافزاد اگزچِ عي اس جبهعِ ي هَرد هطبلعِ داراي يك فزسًذ ثَدًذ.   % )حذٍد يك عَم(3.82  اًجبم ؽذُ،پضٍّؼ يك ثز اعبط 

ثَد. تجشيِ ٍ تحليل ثيؾتز ًؾبى داد هزد  افشايؼ عطح تحصيالت سى ٍافشايؼ درصذ تك فزسًذي ثب  كوتز اس عبيزيي ثَد، ٍلي ًكتِ هْن

تعذاد فزسًذ دلخَاُ در  هيبًگيي . ّوچٌييثزاثز سًبى ثيغَاد ثَد 01تك فزسًذي در سًبًي كِ اس تحصيالت داًؾگبّي ثزخَردار ثَدًذ كِ 

كِ يك فزسًذ داؽتٌذ تفبٍت قبثل تَجْي ثب عبيزيي ًؾبى داد. الجتِ عَاهل اجتوبعي ديگزي هثل ؽْزًؾيٌي، اؽتغبل، تغييز عجك كغبًي 

سًذگي ...  اس جولِ عَاهلي ّغتٌذ كِ ثز كبّؼ تعذاد فزسًذاى دخبلت دارًذ. ضوي ايٌكِ ثب تَجِ ثِ ثبال ًجَدى ًزخ اؽتغبل سًبى )حذٍد 

يالت هبدراى اّويت ثيؾتزي داؽتِ اعت. ّوچٌيي ثزاعبط ثزخي هطبلت ارايِ ؽذُ در حَسُ خبرج اس ٍسارت درصذ( تبثيز تحص 01
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ثْذاؽت، اس هٌظز رفتبرؽٌبعي ًيش ثخؼ قبثل تَجْي اس قؾز تحصيلكزدُ توبيل ثِ ثيؼ اس يك فزسًذ ًذارًذ. تغييز عجك سًذگي ٍ رفبُ اس 

 علل هْن دخيل در ايي اهز ثِ ؽوبر هي رًٍذ. 

ًقؼ ثب  ايي دٍاعت. ي دٍ ًقؼ اصلي ّوغزي ٍ هبدري اعبعي خبًَادُ اس ًظز عٌتي دارا سى ثِ عٌَاى يكي اس دٍ ركياس عَي ديگز 

ًگْذاري ٍ  هذيزيت خبًِ ٍ خبًَادُ،. ثزخي اس ايي ٍظبيف عجبرتٌذ اس: تَجِ ثِ ٍيضگي ّبي رٍاًي ٍ فيشيكي ٍظبيفي را ثز دٍػ اٍ هي گذارد

هَفقي را تزثيت  تَاًذ فزسًذاى عبلن ٍ هيًيبسّب ٍ اهكبًبت ضزٍري  يدر صَرت فزاّوٍ عبطفي . هبدر ايجبد هحيط گزم ٍ  تزثيت فزسًذ

 ًيش تضويي ًوبيذ.  ثذيي تزتيت عالهت ٍ اعتالي جبهعِ راٍ ًوَدُ

عْن هبدراى تحصيل كزدُ اس ديگز . ثِ عجبرت ثِ ّن خَردى تَاسى ٍ تعبدل ًغلي اعت، پذيذُ تك فزسًذيهْن ٍ ًبهطلَة يكي اس اثزات 

ايي اهز دقيقب  خَاّذ ؽذ.جبهعِ هتَعط ضزيت َّؽي كبّؼ عجت ثَدُ ٍ جوعيت آيٌذُ در هقبيغِ ثب هبدراى كن تحصيالت ثغيبر كوتز 

 يكي اس هؾكالت هب ايي اعت كِ ثزجغتِ تزيي سٍج ّبي هب كِ ًخجگبى ّغتٌذ كوتزيي"ّوبى رٌّوَد هقبم هعظن رّجزي اعت كِ: 

 "ّبي ثزتز هحزٍم هي كٌين. فزسًذ را دارًذ كِ ايي يك ضزر ثشرگ اعت چَى كؾَر را اس صى اًغبى

ؽٌبعبيي خبًَادُ ّبي تك فزسًذ كِ عليزغن ثزخَرداري اس ؽزايط هٌبعت توبيلي ثِ داؽتي فزسًذ ثعذي   ثب تَجِ ثِ ٍاقعيبت هطزٍحِ،

اّذ ثَد. ضزٍري اعت جٌبثعبلي ٍ ّوكبراى هحتزم  ايي هْن را ثِ عٌَاى يكي اس ًذارًذ يكي اس ًكبت هْن در ثزًبهِ ريشي ٍ هذاخلِ خَ

اٍلَيت ّبي هٌبعت ثِ هٌظَر فزٌّگ عبسي ٍ آهَسػ در راعتبي ارتقبي ًزخ ثبرٍري كلي هذ ًظز قزار دادُ ٍ در ايي راعتب هذاخالت 

 ًوبيٌذ. ٍ اجزا  هٌبعجي طزاحي

 

 

 

  

 

 


