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 چشن اًذاز حَزُ هعاًٍت اهَربهذاشتی

تاال، دس کَتاّتشیي دستشسی ٍ تْشُ هٌذی ّوِ هشدم استاى آرستایداى غشتی تِ هشاقثت ّا ٍ خذهات تْذاضتی دسهاًی تا کیفیت 

 .تا صشف حذاقل ّضیٌِ ٍ صهاى هوکي

 

 

 

 رسالت حَزُ هعاًٍت اهَربهذاشتی

خذهات تْذاضتی، دسهاًی استاى آرستایداى غشتی تِ ػٌَاى یکی اص هتَلیاى اصلی  تْذاضتی داًطگاُ ػلَم پضضکی ٍ هؼاًٍت اهَس

اسٌاد تاالدستی ٍ خْت تحقق چطن اًذاص تا تشًاهِ سیضی ّای کالى داًطگاُ، سالهت استاى تش آى است دس ساستای استشاتظی 

 :هَثش ٍ تْشُ گیشی اص ظشفیت تاالی ًیشٍی اًساًی، سسالت ٍ ٍظایف صیش سا تِ اًدام تشساًذ

 

 ّای آسیة پزیش هذیشیت هَثش تشًاهِ ّای هشاقثتی گشٍُ -1

 اّذاف تشًاهِ ایپطتیثاًی ٍ حوایت کافی ٍ هَثش اص تشًاهِ ّای خاسی ٍ هَسد ػول خْت تحقق  -2

 هذیشیت کاسا ٍ اثشتخص اطالػات ٍ آهاس -3

 خاسخی ّوکاسی ٍ تؼاهل تا هشاکض ػلوی ٍ تحقیقاتی داخلی ٍ -4

 ّوکاسی ّای تیي تخطی ٍ تشٍى تخطی تؼاهل ٍ -5

 تطثیق سیاست ّای تْذاضتی اػالم ضذُ تا ضشایط استاى -6

 ایداد تستش هٌاسة تشای استقای هْاست ّای ضغلی کاسکٌاى -7

 س هٌاسة تشای تحقیقات ٍ آهَصش ّای کاستشدیایداد تست -8

 خلة هطاسکت هشدهی ٍ آهَصش ّوگاًی سالهت -9

  



 (هعاًٍت اهَر بهذاشتی)سازهاى  IFEجذٍل 

 عوامل استراتژیک داخلی وزن امتیاز وضع موجود امتیاز وزن دار توضیحات

 : نقاط قوت

 0.88 4 0.22 
ٍخَد ًظام ضثکِ، )استاى کاهل تَدى ًظام ضثکِ تْذاضت ٍ دسهاى دس سطح . 1

 . . .(دستشسی آساى، سطح تٌذی خذهات تْذاضتی دسهاًی، ًیشٍی اًساًی ٍ 

 اخشای تشًاهِ پضضک خاًَادُ ٍ تیوِ سٍستایی. 2 0.074 3 0.3024 

 ٍخَد ًظام پایص ٍ اسصیاتی دس سطَح هحیطی. 3 0.084 3.6 0.222 

 0.162 3 0.054 
تش هثٌای آهاس، ضاخص ّا ٍ ضَاّذ هحیطی تصوین گیشی ٍ تصوین ساصی ّا . 4

(Evidence Base )هی تاضذ 

 ٍخَد هٌاتغ اًساًی تحصیلکشدُ ٍ هاّش . 5 0.086 3 0.258 

 جمع 0.518  1.8244 

 : نقاط ضعف

 ػذم تٌاسة ًیشٍی اًساًی تا حدن کاس ٍ ضشح ٍظایف. 1 0.1263 1.2 0.15156 

 تَدى فضاّای فیضیکی اسائِ خذهاتًاکافی ٍ ًاهٌاسة . 2 0.066 1.8 0.13 

 کوثَد ًیشٍی اًساًی هتخصص دس هٌاطق هحشٍم ٍ دٍس دست. 3 0.088 1.6 0.1408 

 کاّص اًگیضُ کاسکٌاى تؼلت ًاتشاتشی دس ًظام پشداخت. 4 0.13 1.0 0.1188 

 ًظام اسخاع دس سیستن ضثکِ هؼیَب هی تاضذ. 5 0.06 1.8 0.108 

 جمع 0.47  0.64916 

 جمع 1  2.47356 

 

 (هعاًٍت اهَر بهذاشتی)سازهاى  EFEجذٍل 

 عوامل استراتژیک خارجی وزن امتیاز وضع موجود امتیاز وزن دار توضیحات

 : فرصت ها

 . . .(ضْشداساى، دّیاساى، )هذیشاى سیاسی ٍ اخشایی استاى . 1 0.108 3.4 0.3672 

 0.576 4 0.144 
، سیاست ّای کلی، قاًَى تشًاهِ 1404اًذاص چطن )ٍخَد اسٌاد تاالدستی . 2

 . . .(پٌدن، 

 . . .(تؼاهل هثثت، پَضص تاالی خذهات، )ٍخَد ساصهاى ّای تیوِ گش . 3 0.09 3 0.27 

 ٍخَد کاسگشٍُ سالهت ٍ اهٌیت غزایی استاى. 4 0.064 3 0.194 

 . . .(سالهت ٍ ساتطیي )هطاسکت هٌاسة هشدم دس هقَلِ سالهت . 5 0.07816 3.2 0.25011 

 جمع 0.0484  1.6553 

 : تهدید ها    

 ضیَُ صًذگی ًادسست هشدم. 1 0.104 1.4 0.1456 

 پاییي تَدى سَاد سالهت هشدم. 2 0.126 1.2 0.1512 

 پذیذُ حاضیِ ًطیٌی ضْش ّا. 3 0.13 1.4 0.182 

 هَقؼیت خغشافیایی ٍ هشصی تَدى استاى. 4 0.08 1.6 0.128 

 . . .(صتالِ، فاضالب، سوَم دفغ آفات ًثاتی، )هطکالت صیست هحیطی . 6 0.084 1.8 0.1512 

 جمع 0.524  0.758 

 کل جمع 1  2.4133 



 

 هعاًٍت اهَر بهذاشتی SWOTهاتریس تحلیل 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 (عوامل بیرونی)، فرصت و تهدیدها (عوامل درونی)کاربرگ نقاط قوت و ضعف 

 اعضاء:                       ًام گرٍُ              :               گرٍُ شوارُ

 :هثال های شاخص :ضعف ها :قَت ها :هثال های شاخص
هضایای تَاًوٌذی ّای 

ساصهاى، فؼالیت ّای 

سقاتتی، هٌاتغ اًساًی یا 

هادی، سشهایِ ّای 

ساصهاى، داًص فٌی، 

هْاست ّای اختصاصی، 

تَصیغ خغشافیایی خَب، 

اتذاػات، ًَع آٍسی ّا، 

تسْیالت، تدْیضات، 

تکٌَلَطی ّای استثاطی، 

، ITّای  ساختاس

 ... ٍ استثاطات،

کاهل تَدى ًظام ضثکِ تْذاضت ٍ  -1

ٍخَد ًظام ضثکِ، دستشسی )دسهاى 

آساى، سطح تٌذی خذهات تْذاضتی 

 (دسهاًی، ًیشٍی اًساًی

ٍخَد ًظام پایص ٍاسصیاتی دسسطَح  -2

 هحیطی

هِ اخشای تشًاهِ پضضک خاًَادُ ٍتی -3

 سٍستایی

تصوین گیشی ٍتصوین ساصی ّا  -4

تشهثٌای آهاس، ضاخص ّا ٍ ضَاّذ 

 هحیطی

کشدُ ٍ  ٍخَد هٌاتغ اًساًی تحصیل -5

 هاّش

ػذم تٌاسة ًیشٍی اًساًی تا حدن  -1

 کاس ٍ ضشح ٍظایف

کاّص اًگیضُ کاسکٌاى تِ ػلت  -2

 ًاتشاتشی دس ًظام پشداخت

کوثَد ًیشٍی اًساًی هتخصص دس  -3

 هٌاطق هحشٍم ٍ دٍسدست

ًاکافی ًٍاهٌاسة تَدى فضاّای  -4

 فیضیکی اسائِ خذهت

ًظام اسخاع دس سیستن ضثکِ  -5

 .هؼیَب هی تاضذ

فاصلِ تَاًوٌذی ساصهاى تا 

سایش ساصهاى ّا، ػذم 

ٍخَد قذست سقاتت، هحذٍد 

تَدى هٌاتغ هالی، آسیة 

ّای هْاستی ٍ تکٌیکی، 

ًقص دس ساختاس ّای 

هذیشیتی، تاخیش دس تاهیي 

ًیاصهٌذی ّا، ػذم 

تخصیص تِ هَقغ هٌاتغ، 

 ...ًاسضایتی کاسکٌاى، ٍ 

 :هثال های شاخص تهذیذها فرصت ها :هثال های شاخص

ضؼف دس ساصهاى ّای 

هطاتِ، ػذم ٍخَد 

تدْیضات دس سایش 

ساصهاى ّا، ًیاص ّای 

سایشیي، اػتثاس سایش 

ساصهاى ّا، خغشافیای 

استقشاس ساصهاى، اهکاًات 

سایش دستگاُ ّا، ساتطِ 

سایشیي، ػذم ٍخَد تا 

 ...ساصهاى هطاتِ، ٍ 

 

چطن  سٌذ) ٍخَد اسٌاد تاالدستی -1

سیاست ّای کلی  1404اًذاص 

 ...( سالهت، قاًَى تشًاهِ  پٌدن ٍ

هذیشاى سیاسی ٍ اخشایی استاى  -2

 ...(ضْشداساى، دّیاساى ٍ )

هطاسکت هٌاسة هشدم دس هقَلِ  -3

 ...(ساتطیي سالهت ٍ)سالهت 

تؼاهل )ٍخَد ساصهاى ّای تیوِ گش  -4

 ...(پَضص تاالی خذهات ٍ –هثثت 

اهٌیت  ٍخَد کاسگشٍُ سالهت ٍ -5

 غزایی استاى

 ضیَُ ًادسست صًذگی هشدم -1

 سالهت هشدم پاییي تَدى سَاد -2

 ّا پذیذُ حاضیِ ًطیٌی ضْش -3

هشصی تَدى  هَقؼیت خغشافیایی ٍ -4

 استاى

 –صتالِ )هطکالت صیست هحیطی  -5

 ات ًثاتی ٍسوَم دفغ آف -فاضالب

..). 

ٍخَد سقثا، سضذ تْتش سقثا، 

ٍخَد ساصهاى ّای 

قذستوٌذ دس هٌطقِ، ػذم 

اطالع اص ساختاس ساصهاى 

ّای هطاتِ، ٍسٍد 

تکٌَلَطی خذیذ تِ ساصهاى 

ّای دیگش، ػذم تَخِ 

دیگشاى تِ حضَس ساصهاى، 

ساختاس آب ٍ َّایی، 

آلَدگی ّای هحیطی، 

سقاتت ّای ًاسالن، تیطتش 

ساصهاى ّا،  تَدخِ سایش

 ...هذیشیت پَیای سقثاء ٍ 



 عَاهل بیرًٍی

 

 عَاهل درًٍی

 :فرصت ها

سیاست  1404سٌذچطن اًذاص )ٍخَد اسٌاد تاالدستی-1

 ...(ّای کلی سالهت، قاًَى تشًاهِ  پٌدن ٍ

ضْشداساى، دّیاساى )هذیشاى سیاسی ٍ اخشایی استاى -2

ٍ).. 

ساتطیي )هطاسکت هٌاسة هشدم دس هقَلِ سالهت -3

 ...(سالهت ٍ

پَضص  –تؼاهل هثثت )ٍخَد ساصهاى ّای تیوِ گش -4

 ...(تاالی خذهات ٍ

 ٍخَد کاسگشٍُ سالهت ٍاهٌیت غزایی استاى-5

 :تهذیذها

 ضیَُ ًادسست صًذگی هشدم-1

 پاییي تَدى سَادسالهت هشدم-2

 پذیذُ حاضیِ ًطیٌی ضْشّا-3

 هَقؼیت خغشافیایی ٍهشصی تَدى استاى-4

 -فاضالب –صتالِ )هطکالت صیست هحیطی -5

 ..(سوَم دفغ آفات ًثاتی ٍ

 :قَت ها
کاهل تَدى ًظام ضثکِ -1

ٍخَد ًظام )تْذاضت ٍ دسهاى 

ضثکِ، دستشسی آساى، سطح 

تٌذی خذهات تْذاضتی 

 (دسهاًی، ًیشٍی اًساًی

ٍخَد ًظام پایص ٍاسصیاتی -2

 دسسطَح هحیطی

اخشای تشًاهِ پضضک خاًَادُ -3

 سٍستاییٍتیوِ 

تصوین گیشی ٍتصوین -4

ساصی ّا تشهثٌای آهاس، ضاخص 

 ّا ٍ ضَاّذ هحیطی

ٍخَد هٌاتغ اًساًی -5

 تحصیلکشدُ ٍ هاّش

SO 
تقَیت ًظام ضثکِ تْذاضت ٍدسهاى تا استفادُ  -1

 اص اسٌاد تاالدست

تقَیت ًظام ضثکِ تْذاضت ٍدسهاى تا استفادُ  -2

 اص پتاًسیل ّای تشٍى ساصهاًی

ٍتْشُ هٌذی هشدم اص خذهات تْثَد دستشسی  -3

 سالهت تا استفادُ اص تؼاهل هَثش تشٍى ساصهاًی

افضایص کاسایی ٍ اثشتخطی ًظام پایص ٍ  -4

 اسصیاتی تا استفادُ اص هطاسکت ّای هشدهی

تقَیت پضضک خاًَادُ تا استفادُ اص هطاسکت  -5

 ٍتؼاهل هذیشاى اخشایی استاى

تکاسگیشی هَثش ًیشٍی اًساًی هاّش ٍتحصیل  -6

 ّت استقای سَاد سالهت هشدمکشدُ ج

ST 
تْثَد دستشسی ٍتْشُ هٌذی هشدم  -1

حاضیِ ضْشّا تِ خذهات سالهت اص 

 طشیق ظشفیت ّای ًظام ضثکِ

تْثَد ضیَُ صًذگی ٍافضایص سَاد  -2

سالهت هشدم استاى تا تْشُ گیشی اص 

ًتایح اسصیاتی ّا ٍتشسسی ّای 

 هحیطی

تْثَد ضیَُ صًذگی ٍافضایص سَاد  -3

تفادُ اص پتاًسیل سالهت هشدم تا اع

 تشًاهِ پضضک خاًَادُ

تکاسگیشی هَثش ًیشٍی اًساًی هاّش  -4

ٍتحصیل کشدُ خْت استقای سَاد 

 سالهت هشدم

صیاًت اص سالهت هشدم استاى ٍ  -5

کطَس دس هقاتل هخاطشات 

تْذیذکٌٌذُ سالهتی اص کطَسّای 

 ّوسایِ

 :ضعف ها
ػذم تٌاسة ًیشٍی اًساًی -1

 تا حدن کاس ٍ ضشح ٍظایف

کاّص اًگیضُ کاسکٌاى تِ -2

 ػلت ًاتشاتشی دس ًظام پشداخت

کوثَد ًیشٍی اًساًی -3

هتخصص دس هٌاطق هحشٍم ٍ 

 دٍسدست

ًاکافی ًٍاهٌاسة تَدى -4

 فضاّای فیضیکی اسائِ خذهت

ًظام اسخاع دس سیستن ضثکِ -5

 .هؼیَب هی تاضذ

WO 
هتٌاسة ًوَدى ًیشٍی اًساًی ٍحدن کاس تا استفادُ  -1

 االدستیاص اسٌاد ب

اسائِ خذهات تْذاضتی ( استقای کوی ٍکیفی)تقَیت  -2

 تا استفادُ اص هطاسکت ّای هَثش هشدهی

تْثَد فضاّای فیضیکی خْت اسائِ تْیٌِ خذهات  -3

 تْذاضتی تا استفادُ اص پتاًسیل ّای تشٍى ساصهاًی

تْثَد فضاّای فیضیکی تا استفادُ اص اسٌاد تاالدستی  -4

 ...(ّذاضت ٍتحَل سالهت دسحَصُ ب)

تْثَد فضاّای فیضیکی تا استفادُ اص پتاًسیل خیشیي  -5

 ٍ سوي ّا

تقَیت ًظام اسخاع تا تؼاهل هثثت ٍ هَثش ساصهاى  -6

 ّای تیوِ گش

WT 
 اصالح ضیَُ صًذگی هشدم -1

کاّص هؼضالت تْذاضتی حاضیِ  -2

 ًطیٌی ضْشّا

اصالح ضیَُ خوغ آٍسی ٍدفغ  -3

 تْذاضتی صتالِ ٍ فاضالب

 سَاد سالهت هشدماستقاء سطح  -4

 



 

 WTاستراتژی های 

 اصالح ضیَُ صًذگی هشدم -5

 ّا کاّص هؼضالت تْذاضتی حاضیِ ًطیٌی ضْش -6

 دفغ تْذاضتی صتالِ ٍ فاضالب اصالح ضیَُ خوغ آٍسی ٍ -7

 استقاء سطح سَاد سالهت هشدم -8

 

 (هی باشذ 1-4ها بیي  اهتیاز) WTاستراتژی های 

 هیاًگیي جوع اهتیاز سهَلت اجرا اثربخشی قابلیت اجرا هقبَلیت هٌاسب بَدى ارتباط هستقین استراتژی

S1 2 3 2 2 2 2 13 1/2 

S2 2 3 2 2 3 2 14 3/2 

S3 2 3 2 2 3 2 14 3/2 

S4 3 3 3 2 3 3 17 8/2 

 

 WTاستراتژی های ًهایی 

 (7/2اهتیاص خزاتیت )استقای سطح سَاد سالهت هشدم  .1

 (3/2اهتیاص خزاتیت )ضْشّا کاّص هؼضالت تْذاضتی حاضیِ ًطیٌی  .2

 (3/2اهتیاص خزاتیت )اصالح ضیَُ خوغ آٍسی ٍدفغ تْذاضتی صتالِ ٍ فاضالب  .3

 (1/2اهتیاص خزاتیت )اصالح ضیَُ صًذگی هشدم  .4

  



 WOاستراتژی های 

 هتٌاسة ًوَدى ًیشٍی اًساًی ٍحدن کاس تا استفادُ اص اسٌاد تاالدستی -1

 خذهات تْذاضتی تا استفادُ اص هطاسکت ّای هَثش هشدهیاسائِ ( استقای کوی ٍکیفی)تقَیت  -2

 تْثَد فضاّای فیضیکی خْت اسائِ تْیٌِ خذهات تْذاضتی تا استفادُ اص پتاًسیل ّای تشٍى ساصهاًی -3

 ...(تحَل سالهت دسحَصُ تْذاضت ٍ)تْثَد فضاّای فیضیکی تا استفادُ اص اسٌاد تاالدستی  -4

 ادُ اص پتاًسیل خیشیي ٍ سوي ّاتْثَد فضاّای فیضیکی تا استف -5

 تقَیت ًظام اسخاع تا تؼاهل هثثت ٍ هَثش ساصهاى ّای تیوِ گش -6

 

 (هی باشذ 1-4ها بیي  اهتیاز) WOاستراتژی های 
 هیاًگیي جوع اهتیاز سهَلت اجرا اثربخشی قابلیت اجرا هقبَلیت هٌاسب بَدى ارتباط هستقین استراتژی

S1 2 3 2 2 3 2 14 3/2 

S2 3 3 2 2 3 2 15 5/2 

S3 3 2 2 2 3 2 14 3/2 

S4 3 3 2 2 3 2 15 5/2 

S5 2 2 2 2 3 2 13 1/2 

S6 3 3 2 2 3 2 15 5/2 

 

 WOاستراتژی های ًهایی 
 

 (31/2اهتیاص خزاتیت )تقَیت ًظام اسخاع تا تؼاهل هثثت ٍهَثش ساصهاى ّای تیوِ گش  -1

 (31/2اهتیاصخزاتیت )تا استفادُ اص هطاسکت ّای هَثش هشدهی اسائِ خذهات تْذاضتی ( استقای کوی ٍکیفی)تقَیت  -2

 (31/2اهتیاص خزاتیت )تْثَد فضاّای فیضیکی خْت اسائِ تْیٌِ خذهات تْذاضتی تا استفادُ اص پتاًسیل ّای تشٍى ساصهاًی  -3

 (13/2اهتیاص خزاتیت )هتٌاسة ًوَدى ًیشٍی اًساًی ٍحدن کاس تا استفادُ اص اسٌاد تاالدستی  -4

  

  



 STستراتژی های ا

 

 تْثَد دستشسی ٍتْشُ هٌذی هشدم حاضیِ ضْشّا تِ خذهات سالهت اص طشیق ظشفیت ّای ًظام ضثکِ -6

 تْثَد ضیَُ صًذگی ٍافضایص سَاد سالهت هشدم استاى تا تْشُ گیشی اص ًتایح اسصیاتی ّا ٍتشسسی ّای هحیطی -7

 سیل تشًاهِ پضضک خاًَادُتْثَد ضیَُ صًذگی ٍافضایص سَاد سالهت هشدم تا استفادُ اص پتاى -8

 تکاسگیشی هَثش ًیشٍی اًساًی هاّش ٍتحصیل کشدُ خْت استقای سَاد سالهت هشدم -9

 صیاًت اص سالهت هشدم استاى ٍ کطَس دس هقاتل هخاطشات تْذیذکٌٌذُ سالهتی اص کطَسّای ّوسایِ -10

 

 (هی باشذ 1-4ها بیي  اهتیاز) STاستراتژی های 

 هیاًگیي جوع اهتیاز سهَلت اجرا اثربخشی قابلیت اجرا هقبَلیت بَدىهٌاسب  ارتباط هستقین استراتژی

S1 2 3 4 2 3 3 17 8/2 

S2 3 4 4 2 4 2 19 1/3 

S3 3 3 4 2 3 2 17 8/2 

S4 4 3 2 3 3 3 18 3 

S5 3 4 2 2 3 2 16 6/2 

 

 STاستراتژی های ًهایی 

 

اهتیاص )گیشی اص ًتایح اسصیاتی ّا ٍتشسسی ّای هحیطی  تْثَد ضیَُ صًذگی ٍ افضایص سَاد سالهت هشدم استاى تا تْشُ -1

 (19/3خزاتیت 

 (09/3اهتیاص خزاتیت )تکاسگیشی هَثش ًیشٍی اًساًی هاّش ٍتحصیل کشدُ خْت استقای سَاد سالهت هشدم  -2

 اهتیاص خزاتیت)صیاًت اص سالهت هشدم استاى ٍکطَس دس هقاتل هخاطشات تْذیذ کٌٌذُ سالهتی اص کطَسّای ّوسایِ  -3

68/2) 

اهتیاص خزاتیت )تْثَد دستشسی ٍتْشُ هٌذی هشدم حاضیِ ضْشّا تِ خذهات سالهت اص طشیق ظشفیت ّای ًظام ضثکِ  -4

63/2) 

  



 SOاستراتژی های 

 

 تقَیت ًظام ضثکِ تْذاضت ٍدسهاى تا استفادُ اص اسٌاد تاالدست -7

 یتقَیت ًظام ضثکِ تْذاضت ٍدسهاى تا استفادُ اص پتاًسیل ّای تشٍى ساصهاى -8

 تْثَد دستشسی ٍتْشُ هٌذی هشدم اص خذهات سالهت تا استفادُ اص تؼاهل هَثش تشٍى ساصهاًی -9

 افضایص کاسایی ٍ اثشتخطی ًظام پایص ٍ اسصیاتی تا استفادُ اص هطاسکت ّای هشدهی -10

 تقَیت پضضک خاًَادُ تا استفادُ اص هطاسکت ٍتؼاهل هذیشاى اخشایی استاى -11

 س ٍتحصیل کشدُ خْت استقای سَاد سالهت هشدمتکاسگیشی هَثش ًیشٍی اًساًی هاُ -12

 

 (هی باشذ 1-4اهتیازها بیي ) SOاستراتژی های 

 هیاًگیي جوع اهتیاز سهَلت اجرا اثربخشی قابلیت اجرا هقبَلیت هٌاسب بَدى ارتباط هستقین استراتژی

S1 3 4 4 2 3 4 20 3/3 

S2 2 2 2 3 2 2 13 1/2 

S3 2 3 3 3 2 3 16 6/2 

S4 2 1 2 2 2 2 11 8/1 

S5 2 3 2 2 2 2 13 1/2 

S6 4 3 2 3 3 3 18 3 

 

 SOاستراتژی های ًهایی 

 

 (17/3اهتیاص خزاتیت ) تقَیت ًظام ضثکِ تْذاضت ٍدسهاى تا استفادُ اص اسٌاد تاالدست -1

 (93/2اهتیاص خزاتیت ) تقَیت ًظام ضثکِ تْذاضت ٍدسهاى تا استفادُ اص پتاًسیل ّای تشٍى ساصهاًی -2

 (88/2اهتیاص خزاتیت )تکاسگیشی هَثش ًیشٍی اًساًی هاّش ٍتحصیل کشدُ خْت استقای سَاد سالهت هشدم  -3

 (50/2اهتیاص خزاتیت )تْثَد دستشسی ٍتْشُ هٌذی هشدم اص خذهات سالهت تا استفادُ اص تؼاهل هَثش تشٍى ساصهاًی  -4

 

 


