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 ػالهت هحَس ّوِ چيض اػت حتي ػشٍج اًؼاى ٍ

 ّش اًؼاًي حتي اگش دس ػشكِ هؼٌَيت تخَاّذ سؿذ وٌذ تايذ فشد ػالوي تاؿذ 

 همام هؼظن سّثشي

تشخَسداسي اص تاالتشيي حذ اػتاًذاسدّاي هٌغمي ٍ لاتل حلَل ػالهت، حك هؼلن ّرش اًؼراًي اػرت؛ دس ديري     

ّرا، ػرشهايِ صًرذگي ٍ ًؼوتري      ّرا ٍ ًلرية   ّا، گرَاساتشيي تْرشُ   هثيي اػالم ًيض اص ػالهت تِ ػٌَاى تشتشيي ًؼوت

داًذ. لاًَى اػاػري خوْرَسي    صهاًي هيؿَد ٍ تأهيي ػالهت سا هؼإٍليتي فشدي، اختواػي ٍ ػا ًاؿٌاختِ ياد هي

،  ، تْذاؿرت  ، پَؿران  ، خرَسان  هؼرىي ّوچَى   اػاػي  ًياصّاي  هييأت تش 43ٍ  3اػالهي ايشاى ًيض دس اكَل 

ِ   ترشاي   خراًَادُ   تـىيل  تشاي  الصم  ٍ اهىاًات  ٍ پشٍسؽ  ، آهَصؽ دسهاى   هَظرف  سا   ٍلرت تأويرذ داسد ٍ د  ّور

 د. واس تش آًْا تِدس   هحشٍهيت  ّش ًَع  ػاختي  ٍ تشعشف يي اهَسا  سا تشايخَد   اهىاًات  ّوِوٌذ هي

تِ هؼٌاي پاػخگَيي تِ ًياصّاي وًٌَي افشاد خاهؼِ تذٍى تضؼيف تَاًايي  هحَسيت ػالهت دس تَػؼِ پايذاس،

اًذ،  وشدُؿَاّذ هؼتثش ػلوي هـخق  .ّاي آيٌذُ دس تأهيي ًياصّاي خَد، پاسادين هؼلظ دًياي اهشٍص اػت ًؼل

گيشي  وٌٌذ تش ٍضؼيت ػالهت تأثيشات چـن آيٌذ، سؿذ، صًذگي ٍ واس هي ؿشايغي وِ هشدم دس آى تِ دًيا هي

ؿَد؛ تٌاتشايي تْثَد  ػذالتي دس ٍضؼيت ػالهت هي اي ػثة تي داسد ٍ ًاتشاتشي دس ايي ؿشايظ تِ ػٌَاى ػلل سيـِ

ّا داسد ٍ خَد  ٍاػغِ تيواسي خَد تش ػلل ًضديه ٍ تيػذالتي دس ػالهت ًياص تِ الذاهاتي ٍساي توشوض هَ تي

ّاي اختواػي ػالهت تِ ػٌَاى ساُ  ّاػت. سٍيىشد هإلفِ اي ٍ دٍستش ًاخَؿي ّاي سيـِ هؼتلضم تَخِ تِ ػلت

ّاػت وِ تِ ػَاهل خاسج اص ٍخَد اًؼاى ٍ دػت ػاخت تـش  اي تيواسي حلي تشاي پشداختي تِ ػلل سيـِ

وٌذ. ػشهايِ  ي سٍيىشد تيي داًؾ فٌي پضؿىي ٍ الذاهات اختواػي استثاط تشلشاس هيپشداصد؛ دس ٍالغ اي هي

گزاسي تش سٍي  ػالهت ّش فشد تِ ػٌَاى خضئي اص ػشهايِ اًؼاًي اٍ دس سؿذ التلادي ػْين اػت؛ تٌاتشايي ػشهايِ

سي، سؿذ التلادي، ٍؿَد ٍ دس ًتيدِ افضايؾ تْشُ ًيشٍي اًؼاًي ػثة افضايؾ رخيشُ داًؾ ٍ ػالهت افشاد هي

 اًؼدام، پايذاسي ٍ اهٌيت اختواػي سا دس پي داسد.

ّاي اختواػي ػالهت اص ػاصهاى خْاًي تْذاؿت دس ػال  همام هؼظن سّثشي ًيض دس ديذاس تا اػضاي ّيأت هإلفِ

ٍ »خراعش ًـراى ورشدُ اًرذ:      ػَاهل اختواػي تيـتشيي تأثيش سا تش ػالهت داسًذتا تأويذ تش ايٌىِ  ،1384 ص اهرش

وٌٌرذُ اػرت ٍ ػَاهرل اختوراػي      تاٍخَد پيـشفت تـش دس ػلرن ٍ داًرؾ، ٍضرغ ػرالهت خَاهرغ تـرشي ًگرشاى       

تٌذ ٍتاسي خٌؼي، هَاد هخذس، هـرشٍتات الىلري ٍ    تْذيذوٌٌذُ ػالهت تؼياس افضايؾ يافتِ اػت؛ گشػٌگي، تي

شت، ردمان و آمىزش زپشکي   وزري کشىر   و ایپم مشترک وزري بهدا
 

 



 

 

هت دس دًياي اهشٍص تِ ؿرواس  تشيي ػَاهل اختواػي تْذيذوٌٌذُ ػال ّاي تثليغاتي اص هْن ّاي سٍاًي دػتگاُ خٌگ

ّاي ولي تشًاهِ پٌدن تَػؼِ التلادي اختواػي ٍ فشٌّگي وـرَس   هؼظن لِ تش ّويي اػاع دس ػياػت«. سٍد هي

دس هـرْذ   1389تش سٍيىشد اًؼاى ػالن ٍ ػالهت ّوِ خاًثرِ تأويرذ ًوَدًرذ ٍ دس ًخؼرتيي سٍص اص تْراس ػرال       

تايررذ هررَسد تَخررِ ٍيررظُ لررشاس تگيررشد، ّررن دس    ى پررٌدنِ ى ػررالهت، ّررن دس تشًاهرر هؼررألِ»همررذع فشهَدًررذ: 

 «. ّاى هختلف ّاى گًَاگَى اخشايى دس دػتگاُ سيضى تشًاهِ

گزاس ٍ ًاظش ػالي ػالهت دس  ٍ ػياػت ٍصاست تْذاؿت، دسهاى ٍ آهَصؽ پضؿىي تِ ػٌَاى هتَلي ًظام ػالهت

ّاي هَسد ًياص  تشداؿتِ ٍ صيشػاختوـَس ٍظيفِ خغيش خَد داًؼتِ اػت وِ دس ػشكِ ػذالت دس ػالهت گام 

ّاي اتخار ؿذُ اص  ّاي اخشايي دسخلَف پياهذ ػياػت ػاصي ػايش دػتگاُ سا ًْاديٌِ ًوايذ ٍ ًؼثت تِ حؼاع

ّا ٍ هذاخالت ػالن ووه ٍ ّذايت  ػاصي وٌذ ٍ آًْا سا دس تذٍيي ػياػت خاًة آًاى تش ػالهت خاهؼِ آگاُ

ِ ّوشاُ ٍصاست وـَس، تِ ػٌَاى هؼإٍل اهٌيت ٍ اداسُ اهَس داخلي ت دس ايي ساػتا ٍصاست تْذاؿت ًوايذ.

هولىت دس ػغَح هلي، اػتاًي ٍ ؿْشػتاًي، تالؽ هـتشوي سا دس اػتاى لضٍيي اص عشيك داًـگاُ ػلَم پضؿىي 

ٍ خذهات تْذاؿتي دسهاًي ٍ اػتاًذاسي تشاي تذٍيي ٍ اخشاي عشح خاهغ ػالهت اػتاى تش اػاع سٍيىشد 

تِ تَتِ آصهايؾ ػپشدًذ. هحلَل  1386ختواػي ػالهت ٍ تا ّذف يافتي الگَيي وـَسي اص ػال ّاي ا هإلفِ

ّاي دٍلتي، غيشدٍلتي، هشدم  ّاي آهَختِ ؿذُ دس ايي ّوىاسي ؿاًِ تِ ؿاًِ ػاصهاى اسصًذُ اتتىاسات ٍ دسع

ي، تاصتيٌي ٍ اكالحات ّاي هشدهي تشاي استماي ػالهت ٍ سفاُ آحاد خاهؼِ، پغ اص ًظشخَاّ ًْاد ٍ ػايش گشٍُ

اص عشف ايي دٍ  22/5/1392دس تاسيخ  «ًاهِ اػتاًي هذيشيت ػالهت ّوِ خاًثِ ًظام»الصم تا ػٌَاى 

 ّا اتالؽ ؿذ.  خاًِ تشاي اػتمشاس دس اػتاى ٍصاست

تحمك سٍيىشد ػالهت ّوِ خاًثِ ٍ »ّاي ولي ػالهت وـَس تشاي  تا ػٌايت تِ تىاليف تؼييي ؿذُ دس ػياػت

ّاي ػالهت تشاي دػتياتي  ؿاخق ياستماتِ هٌظَس ّاي اخشايي ٍ همشسات  ػالن دس ّوِ لَاًيي، ػياػتاًؼاى 

ٍ تأويذات هىشس سياػت هحتشم خوَْسي خٌاب آلاي دوتش  «تِ خايگاُ اٍل دس هٌغمِ آػياي خٌَب غشتي

 ايِّ ػشك دس اهٌيت تحمك ٍ اػت فشاگيش تؼشيفي داساي اهٌيت اهيذ ٍ تذتيش دسدٍلت»سٍحاًي هثٌي تشايٌىِ 

ٍظيفِ ،«ذؿذّخَا ًظشلشاسدادُ هذ اختواػي ٍ خاًَادگي اًؼدام سفاُ، ٍ هؼيـت ذاؿت،ْت تغزيِ، ػالهتي،

ًاهِ اػتاًي  ّاي اًؼاًي ٍ اهىاًات هَخَد تشاي اػتمشاس ًظام داًين وِ اص حذاوثش هٌاتغ هالي، ػشهايِ خَد هي

 ّاي اخشايي، تْشُ تثشين.  ًاهِ هذيشيت ػالهت ّوِ خاًثِ تشاػاع ؿيَُ

ًذُ ٍصساي هحتشم ّاي اسص حوايت ّاي لاتل تحؼيي پذيذآٍسدًذگاى ايي اتتىاس هلي، ّوچٌيي تذيٌَػيلِ اص تالؽ

ٍلت تْذاؿت دسهاى ٍ آهَصؽ پضؿىي خٌاب آلاي دوتش واهشاى تالشي لٌىشاًي، ػشواس خاًن دوتش هشضيِ 

خٌاب آلاي هٌْذع هلغفي هحوذًداس ٍصيش هحتشم ٍحيذ دػتدشدي ٍخٌاب آلاي دوتش هحوذ حؼي عشيمت، 



 

 

اسي ٍ ًيض پيگيشي هدذاًِ گز ػياػتؿَساي خٌاب آلاي دوتش تالش السيداًي سئيغ هحتشم ٍلت  ،ٍلت وـَس

سييغ هحتشم داًـگاُ ػلَم پضؿىي ٍ خذهات ٍ اػتاًذاساى هحتشم خٌاب آلاياى ًلشي، عاّايي ٍ ػدن 

 گشدد.  تمذيش ٍ تـىشهي تْذاؿتي دسهاًي لضٍيي خٌاب آلاي دوتش ػلي اوثش صيٌالَ

تخـي دٍلت هحتشم دس  ّاي تيي اي تشًاهًِاهِ، هَخثات ًْادػاصي ٍ تؼْيل اخش اهيذ داسين وِ تَػؼِ ايي ًظام

ّاي اهٌيت، ػالهت ٍ سفاُ اختواػي ٍ ّوچٌيي ػايش هلَتات ؿَساي ػالي ػالهت ٍ اهٌيت غزايي،  حَصُ

هٌذ  ؿَساي ػالي سفاُ ٍ تأهيي اختواػي ٍ ؿَساّاي اػالهي ؿْش ٍ سٍػتا سا اصعشيك خلة ّوىاسي ًظام

شدهي تشاي استماي ػالهت ٍ سفاُ آحاد هشدم ٍ دػتياتي تِ پيـشفت ٍ ّاي دٍلتي، غيشدٍلتي ٍ ًْادّاي ه ػاصهاى

 ػذالت پايذاس هثتٌي تش الگَي اػالهي ايشاًي فشاّن وٌذ. اًـاهلل

 

 

ّاؿويلاضي صادُ ػيذ حؼي   

ٍصيررررررش تْذاؿت، دسهاى ٍ آهَصؽ پضؿىي   

 ػثذالشضا سحواًي فضلي

ٍصيررررررش وـرررَس   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


