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ا ا  از اف  ای ر  د  در  ی و  ای ا و درن ، ی ا ا . ای

 د داو  ق از  ان  «  » از  درک زم ا ، ی در  در ز ا اری

ا ا    د. در ا   ر  ه و  ر   ق در آن  ا  د  و

   اط ا و  ا . در اان ا ا    و ا ادی و ر وت و ع

.   ای ا د   ،د  ادا   رد در ا  ان   ری ،ا

اان ری رگ،    ا و و ع در آی ب  ا و  آن اه ا .ع در آب و

ا،  ،ی ، و ز ، ا و درن ر را  داده ا. و ی ّص و ا اان،

 از ا  ا ن واق و ا ن در  ،اق     ،اق ن واز ا  ت د و

 .ار داده ا   ان رادر ا  م ، نن و ا   یز ر از اد ق و ، در

.    ان ران او در ا  ری در یٓرا ِر ، ارد ا

ه ا وا  ور ن، در رگ ر  ا ..  ری ا  1979 ل ب ااز ا  انا

٪2 ، ٪6 ،د٪10 ،رس، 16٪، آذری ،٪61  از   ی وه ری از .دارد   ن 80 ود و در

ا ،ن ا دا   زد انا .  ز   اما  ٪1 ک و  و   ٪2 ،ب ٪2 ،چ

ا 800/12 در در ل 2013 (ر103 ) د. در ل  2013خ رم در اان  %42.3د  ، از ر و وو ، ر م

GDP از 17٪ از   ٓه ا ت1 ا.(110 ر) ا دا   ود 6٪ از ا رج .  ب
2.دا  GDP ر را 9.5% ا از    دی وری ا نز   در ،  نو در ا ف را

.د ن اراو در ا ت ن  ادا       را دو  و ا،ا   ق از ا

ا ت ا   و ارزان و در دس . از   ا ، ا و ر ز ی   دار در

 ی  ز، د  دت و  و اده از ق  ا . .ا   ،رن و ن

ه آا  و دي ـ اق ا ا ق 12 ده در .   در  ق از   را   ،ا

.« ر  لا و رو   ل  از   را    ق ف ا ير »

. نا ا  1966 ل در  انا

ا و درن در اان

 یا و درا ت  ز » :     م را ان اا ری ا ن ا ده 29 از

 رت  و ه،  ا ..» و وزارت ا، درن و آزش   ا ف از  ا و ده

.ا   در ا ی  زی
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در ل 1985، ، آزش   و م  در   ادم  .ا، وزارت ا  (وزارت ا، درن و

آزش  ( ش داده . در   ای، داه م  و در   ، ا    ل

ا و آزش  د ، اده از ت « ی ا  «رن ا در رو ( م رز)  ان

 ، تاز ا   در دو د  م ز در  ی  .دراه ا  ا ی ا م ارا 

.د  ن ه  افا  ان را در دن او در ا م دن ا

زم  ذ ا  ،  وزارت ا، درن و آزش  ، رزان  ی ا را اداره  د و از

ن رو   ت اا   داو .   آ را  ت  2ل وارد  آزش  ده

 در آن  د آورد  ا .د  ب  1500  د   ا ی  ای اداره رز ان  و

ار ا ا از 90٪ در   ٪33 زادان از نن وال ز 3  ، ای .   از ا، ا

 » : د  را  ل 2008 ا ارش در (WHO)  ا نز .د     ا  ،

«.ل ا از ا   ل  ده رو  ان درا ری ا

  از   در ا .د  ب ای   در  ا از  ، ا   ان  ،ا

  ، و ،ا  ت در  ت د ز ، ا    ا  ایا

از دم وم در ا ا آ زا اازه ی  د. ا ا  (SDH)  ر  ای   و

  ااد در  ا ..  ای،  ان  ارزش ا ، ا ا ا   ار  د.

و ی وت ن دادن  و ا ، ، ، / اد ،دیو ا ا  ی  ا ی 

.  یا   ،ر  ط در  ی  وت  ان 

 100000  در 2004-2006 در 24.7 در (MMR) دران  گ و خ  ؛ اندر ا ا ا  از  

د ، ا ا خ  61.3 6.30 در ان ی  اان وت دا. ا  وح ز د و ای ی  را

ن  د ، .ان  ادی، از ا ،   ود     ،( 2008) ٪15ز  (19.3٪ در

ا  ی  د . وی ا (38.9 ا 6.4 و ا) ا  دان) و 10.7٪ در  ن درز

    ی  و (QALY) ز  ،(LE) ز  ا ،(IMR) زادان  گ و خ  از

ا (HDI) ز ای دا و  در وه ی ا و   ا ر وت د.

ر در ناانان

 خ ر1.22%97

 گ و ان ار گ در 5.94169

ازاد  100,000/ گ 21137

 3955گ/ 1000گ و زادان

ز  70.89148ا

ا رجدا   110%6 از

 خ ر1.22%97

- % 69.1ی

  خ% 1.25-



ا :اندر ا  ق ارش

2014 ر   © | 3

در ارط  ،  ع  د ع ی ء ف اد ،  وه اد  اد ر ا. ر د رزه  اد ر

   ن 6  ر   ،ل ا  .د داردان ور در ا اد  د ن 3 د ما ز  (DCHQ) انا

ال ف اد در اان را   ز  ..ن ا و درن  رای ا اان  ز ام د زن ی

.ان اا  و در ا ت د   ا  ،ه آورد ل ل دررد ر 200000 ر اد ده ازاز ا 

 90000 د   UNAIDS  ی  ،ه ا  اندر ا HIV    24000 از    در

ر   ،ه داده  ری لا  او (IDU) ر اد ر  ا .  ر ز در  HIV

ال از  روا  دو  آدHIV   ا. در وا  ان ع  از 1٪، در ن م دم (  ان

.ه آدر ا ا و  یر هان درزا ر (ر دان ن از 5٪ در  ع

ا  ان ا  ری ی وا  ری ی  وا (NCD) در اان  ل ی ا  ده ، ع ری ی

ی در  وم ز  از  د  ا ، .وت در و ، د را رت ء  و ف

 از  ا ن  د و در ا ر و وه ی ا و ادی  ر   ود دارد.

ان اا  ازا   .ا ٓدرا   ای ص   از د د  نی در  و   

ف را  د   ی درن را  30٪ در ل   2008ورد..  ا ل، ز د  55٪ از  ی ا و

  در  رد ت در ،    ا  ف   تا دو  ..د  نف در 

 (CHE) و ای در ا     در ا  درآ در اان     را ن  د . راه

 اای ا . (CHE )     ا   ا     ی   ای 

. وری ا ر دا   و ی از ش دا ،ی ا  

وه   ذ ه در   ،ی د در  ، از   ای  ،ردٔ ،  ات ادی،

  از  انا  یا  ت، و ،ری یر ا ل و ،ن  ی   و

در   ری اا  ، . ا  ا و ادی در  ی  از  گ و  زادان و

دن  ،MMR، IMRت  از ری و ات (QALY / DALY)، ا  ز در ر، و ا را

ا ن  د .ف  از  ی   در  ی   ی ا و درن و ی او در اان،

:ده ا  ی ز   را «ا ا  ان ازن او در ا  ه یٓی ا »  ن ا

  .1د ا و درن

   ی ا و درن در ا ن،   وا ا   .ت ا اان، ان د ی

 اص داده ه    . در ل ی ا، دو اان  ی ی ی ای اا»  ت

ا   د  د ر   ٓاز ا ا ،   و  از  ن و  ت  از «

ه ا، ا اات ری از  ..  رآی  و  ی ی اداری   ا   اا و  ی

درن  ٪70  ع  ی ا ی ا در اان آورد  د..

 م ر در وی ا .2

،ا  ان او در ا ن در ز اد و  ار  د  در  ا    د او 

.ا ا ای  ،  ر وی ری
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 .3ای ی   در ز ا ا و درن در ط  ر

آر  WHO'Sن  د در اان وت و  و ز ا ا در وه ی   ا  .ان ل،

وت  ا  ز در  ان ی  24 ل ا و ای ی  در زن، ا ، ف ن اد

ر ر ،(IDU) ران  و دن ر و ن ده  د.

ژار ا 4. دوران

 ی    وز ل در  ات ..رو رو  ری  ر  و ا ژار ا ان در دورها

 رت انا  ز  ا  ی ا   د. ا   در  (MERS) ور  رم و

. ا ه ادا تا   زدا   ر د و در  دی وارد ا

 یه ، ا  ی ی ری ا ر  ا در  ا    ،داد    ر

.   را  ا 

  رد   ت  وا  ی ری از  گ و یا  ا  ژار ا ا

ارد.   وزارت ا' ،ر ه ای از ری ر  و  وه در ن  ، ری ی  وا (NCDs) از

.ت اا ن و ،(CVD) و  ی ری 

روا ا در ز  ت .5

،  ن وو در ا ی او  زی در ر .د داردو   نو در ا  و او  دو  در

ر   اده، ،    ی ت ا روا   ب، ارا ت ده ای ر زی

   ای ار  روان و  اری  ای وا  ان و ،ا تاو ا  ع

.ا ز در ا

وا  .6

 ود ت ت   ،  د - د   ن  از ان ن- در اان ام  ، ، آوری ات

.  وا   و   

 ر ی  .7

ا   ر از:   ن، از، ء ف اد ر، ری ر  ، زن و دزی.

 هو در  نر .8

  ه » از  انن او در ا م ، در -ا ی نز رک ا ن    

  «ی اوان و   ا . ا   ان آزش ده. ز دارد.  از دی  در اان ان

.ه ارا ر دوره ای ا     ا ا ان .ن ار  ای هزش دٓادی اا
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 انز  ری و   .9

در  ، از  ط       آ در ادث  از ات  ا ر ری

ل 2009 و رر  زان ، و  ارا ا ی ا در زان ده . در ن  ا  اان  آن

. س  ا  از  ،ناه زارد را ر   ا



ا   ی د   در ا ری دای ا ،   دیو ا ا    ر  انا

 سا  .ه ا   ر رز  ازیو راه ا  ل ان درا  در  .ا ا

 در ،د او  . نو در ا   از  ر   2025 ل  ا  انه، آا ،ازا

  دم ز  ،  در و د ی  ا .ا   دم وه از دو  ا 

 ارد. ان ر ا  ری ا آ را ای د  اات ا ( از ری)و درن ( در زن ری) را

ا  ای د اا   ن داده، ا ا د ز   دیز  انا دو .   

 ی ا و ا در ز ز ا ی وا  ط     وری ا ..ا  رت ف

ر ه و ا  ان  او  ای م  اان در   د. اری، آزش، و و اد اار

.ا    در ا  ی وا  ای وری ی م ، دو ر
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