
  عملکرد و معرفی

 داشتــبه انیــجه انـسازم

 متمرکز بر ملل سازمان تخصصی آژانس یک(WHO) بهداشت جهانی سازمان
 برای تر سالم و بهتر ای آینده آوردن فراهم سازمان این هدف. است سالمت

 سال در آن تاسیس ابتدای از سازمان این. است جهان سراسر در مردم همه
 بوده جهان چهارگوشه در سالمت وضعیت بهبود اهنگپیش تاکنون 8491

 851 از بیش در دفاترش طریق از بهداشت جهانی سازمان کارکنان. است
 باالترین به دستیابی راه در خود شرکای دیگر و ها دولت با همگام کشور،
 اخیر، سالهای در. کنند میتالش  مردم همه برای تحقق قابل سالمت سطح

 حسط بهدر راستای نیل  عمیق تحول فرآیند یک بهداشت جهانی سازمان
در اجماع  را در دستور کار خود قرار داده است تارشد سازمانی  از باالتری

 همه، از تر مهم ونموده بیشتری مشارکت جهانی در حوزه سالمت 
 .گردد حاصل در این زمینه بهتری دستاوردهای

 

 توسعه آرمان سوی به پیشرفت شد خواهد سبب الذکر فوق های اولویت
 و سالم های زندگی از اطمینان حصول: گردد محقق سالمت برای پایدار

 .سنین تمام در و همه برای سالمتی سطح ارتقای

 ایران در بهداشت جهانی سازمان فعالیت
 سازمان این کار با ارتباط درهمگی  ندشداشاره  باال در که جهانی های اولویت

 در بهداشت جهانی سازمان کشوری دفتر. باشند می ایران اسالمی جمهوری در
 وزارت ویژه  به ،داردقرار  خود دولتی همتایان با نزدیک همکاریو  تعامل

 موسسات مرتبط، های خانه  وزارت دیگر پزشکی، آموزش و درمان بهداشت،
 دیگر و مدنی، جامعه های سازمان پزشکی، علوم های دانشگاهه ویژه ب آموزشی

 .کنند می کار سالمت با مرتبط موضوعات با که متحد ملل سازمان های آژانس

 

 
 

 انطباق در ایران اسالمی جمهوری در بهداشت جهانی سازمان های فعالیت
بوده و با همکاری نزدیک ادارات مختلف  سالمت ملیهای  اولویت با کامل

 در خود فنی های کمک سازمان این ریزی شده است. وزارت بهداشت برنامه
 :دکن می  ارائه ایران اسالمی جمهوری بهرا ذیل  های زمینه

 وزارت از حمایت: سالمت و( SDG) پایدار توسعه های آرمان 
ذیل  سالمت های شاخص گذاری هدف و مستندسازی در بهداشت

 تدوین ،توسعه ملی برنامه ششمیندر راستای  وهای توسعه  آرمان
 سالمتاعم  ها بخشدر کلیه  سالمت اهدافبرای نیل به نامه عملیاتی بر
 غیره و

 :سالمت همگانی پوششنیل به  برای بهداشت سامانه توسعه 
 های مراقبت برای خانواده پزشک برنامه برپایی سالمت، تحول برنامه
 دیپلماسی اساسی، داروهای و ها وریآ فن مراقبت، کیفیت بهبود اولیه،

 سالمت سامانه مختلف های زمینه در ها ظرفیت توسعه و سالمت، جهانی

 و مراقبت های برنامه مرور :غیرواگیر های بیماری کنترل و مراقبت 
 گیری و کنترل مصرف دخانیات، پیش غیرواگیر، های بیماری کنترل

 از مراقبت سازی یکپارچه شکر، و نمک چربی مصرفکاهش 
 اولیه مراقبتسامانه  در غیرواگیر های بیماری

 سوانح روان، سالمت خدمات تقویت : خشونت و سوانح روان، سالمت 
 خشونت و

 ملی برنامه ایدز،/وی آی اچ ملی برنامه :واگیر های بیماری کنترل 
 مراقبت و سازی ایمن برنامه و سل، مبارزه با برنامه ماالریا، حذف

 ها واکسن

 کودکان، سالمت مادران، سالمت :بارداری و کودکان سالمت بهبود 
 صحیح مراقبت برنامه و (IMCI) کودکی بیماریهای یکپارچه مدیریت
 جوانان و نوجوانان سالمت برنامهو  کودک،

 سالمت، المللی بین مقررات :اضطراری وضعیت به پاسخ و آمادگی 
برای  آمادگیتقویت  میکروبی، مقاومت اطفال، فلج غذایی، امنیت

 اضطراری وضعیت

 سالمت تاثیر ارزیابی بهداشتی و تاسیسات و آب کیفیت :محیط سالمت 

 

 جهان سطح در بهداشت جهانی سازمان راهبری های اولویت

1. 

به منظور  کشورها ختنسا توانمند: سالمت همگانی پوشش پیشبرد
 و مالی، نابعم و سالمت ضروری خدمات تمامی به دسترسیتداوم و 

 سالمت همگانی پوشش ارتقای

2. 

 چالش بر تمرکز: سالمت با مرتبط توسعه هایآرمان به دستیابی
 با مبارزه کودکان، و مادران سالمت با طارتبا در آینده وحال  های

 و اطفال فلج کنی ریشه رساندن انجام به و سل، ماالریا، وی، آی اچ
 گرمسیری شده فراموش بیماریهای از تعدادی

3. 

 خشونت، روان، سالمت و غیرواگیر هایبیماری چالشحل  بر تمرکز
 معلولیت و سوانح

4. 

تشخیص و پاسخ  به قادر کشورها تمامی اینکه از اطمینان حصول
 المللیبین مقررات راستای در عمومی سالمتدیدات همناسب به ت

 هستند سالمت

5. 

 موثر، ایمن، کیفیت، با پزشکی محصوالت به دسترسی سطح افزایش
 هایآوریفن و ها،واکسن داروها، شامل) صرفه به مقرون و

 (سالمت و تشخیصی

6. 

 محیطی زیست و اقتصادی، اجتماعی،های مولفه گرفتن درنظر
 کاهش و سالمت دستاوردهای های ارتقاءزمینه عنوان به سالمت
 کشورها بینداخل و  در سالمت های نابرابری

 (Copyright: WHO/P. Virot) سوئیس –این سازمان در ژنو  ستاد مرکزیجلسه هیئت اجرایی سازمان جهانی بهداشت در 

 

 e-mail: emacoirawr@who.int  /  URL: www.whoiran.org  /  Telephones: (+9821) 88363979 / 88363980 / 88363718 / Fax: (+9821) 88364100  دفتر کشوری سازمان جهانی بهداشت در ایران 
 


