
 
 
 
 



  سال پايه تا پايان برنامه %) 15(هاي حامي سالمت به ميزان پانزده درصد  افزايش تعداد محيط .1
نسبت به سـال    %) 20(هاي خود مراقبتي در جمعيت سالم و بيمار به ميزان بيست درصد               افزايش تعداد برنامه   .2

 پايه تا پايان برنامه 

  هزار تا پايان برنامه  صد در)30( ناشي از حوادث ترافيكي به سي مرگكاهش ميزان  .3

 نسبت به سال پايه تا پايان برنامه %) 10(به ميزان ده درصد كاهش ميزان ناتواني ناشي از حوادث ترافيكي  .4

 نسبت به سال پايه تا پايان برنامه %) 15(حوادث ترافيكي به ميزان پانزده درصد  ناشي از ميزان جراحات كاهش .5

 نسبت به سال پايه تا پايان برنامه %) 10(به ميزان ده درصد كاهش بروز حوادث در محيط كار  .6

 نسبت به سال پايه تا پايان برنامه %) 15(كاهش بروز حوادث در محيط آموزشي به ميزان پانزده درصد  .7

 نسبت به سال پايه تا پايان برنامه )% 10(كاهش بروز حوادث در محل سكونت به ميزان ده درصد  .8

 نسبت به سال پايه تا پايان برنامه %) 5(پنج درصد يط تفريحي به ميزان كاهش بروز حوادث در مح .9

سال پايه تـا    %) 50(هاي قلبي تا يك ماه پس از حمله قلبي به ميزان پنجاه درصد                كاهش مرگ ناشي از سكته     .10
 پايان برنامه 

ي بـه كمتـر از      هاي قلب    سالگي به كل مرگ ناشي از سكته       70هاي قلبي زير      كاهش ميزان مرگ ناشي از سكته      .11
 تا پايان برنامه %) 50(پنجاه درصد 

 تا پايان برنامه % 5كاهش بروز بيماري ديابت در افراد پره ديابتي به ميزان  .12

نيات در جمعيت بر حسب گروه هاي درآمدي بـه ميـزان ده درصـد               بود ميانگين و ضريب جيني مصرف لب      ه .13
 سال پايه تا پايان برنامه %) 10(

سال پايـه تـا     %) 10(وان، كمردرد و آرتروز در جمعيت حداقل به ميزان ده درصد            كاهش شيوع پوكي استخ    .14
 پايان برنامه 

پـوكي  (تال  لافزايش آگاهي گروه هاي در معرض خطر و بيمـاران در ارتبـاط بـا بيماريهـاي موسكولواسـك                   .15
 ) استخوان، كمردرد و آرتروز

  به ميزان يك درصد سال پايه ESRDرشد ساالنه كاهش نرخ  .16

  ساله نسبت به سال پايه 5در برنامه % 10 مرگ و مير ناشي از بيماري آسم به ميزان كاهش .17

 سرطان پستان) M/I Ratio(كاهش نسبت مرگ و مير به بروز  .18

 سرطان گردن رحم) M/I Ratio(كاهش نسبت مرگ و مير به بروز  .19

 ) ت رودهروده بزرگ، راس(سرطان كولوركتال ) M/I Ratio(كاهش نسبت مرگ و مير به بروز  .20



 سرطان پوست ) M/I Ratio(كاهش نسبت مرگ و مير به بروز  .21

 سال پايه تا پايان برنامه %) 5(كاهش شيوع بيماري افسردگي حداقل به ميزان پنج درصد  .22

ساالن به ميزان حـداقل ده درصـد        نكاهش شيوع اضافه وزن و چاقي در جمعيت دانش آموزان، جوانان و ميا             .23
 برنامه سال پايه تا پايان %) 10(

كنند به هفتـاد و      گرم سبزي و ميوه جات در روز مصرف مي         400افزايش نسبتي از جمعيت كه بطور ميانگين         .24
 تا پايان برنامه %) 75(پنج درصد 

تـا  %) 60(حرك جسماني حداقل متوسط دارند به شصت درصـد           ت  از جمعيت كه بطور منظم     يافزايش نسبت  .25
 پايان برنامه 

 سال پايه تا پايان برنامه %) 10( سال به ميزان ده درصد 15يان در افراد باالي كاهش شيوع استفاده از قل .26

 سال پايه تا پايان برنامه %) 10( سال به ميزان ده درصد 15استفاده از سيگار در افراد باالي كاهش شيوع  .27

%) 25(د  افزايش كودكاني كه در بدو ورود به مدرسه درجه تكاملي مطلوب دارند حداقل بيست و پنج درص                 .28
 نسبت به سال پايه تا پايان برنامه 

 ماه در سطح شهرستان نسبت به سال پايه به ميزان           59 تا   1كاهش ضريب جيني شاخص مرگ و مير كودكان          .29
 تا پايان برنامه %) 30(سي درصد 

 20 بـه ميـزان   ) باالترين ميزان مـرگ     ( استان اول    8وزني ميزان مرگ و مير مادران باردار در         كاهش ميانگين    .30
 درصد سال پايه تا پايان برنامه 

 درصد سـال پايـه      30 استان اول به ميزان      10كاهش ميانگين وزني نسبت زايمان توسط افراد دوره نديده در            .31
 تا پايان برنامه 

 بـه ميـزان سـي        اسـتان پـايين تـر كـشور        3التر به    استان با  3كاهش نسبت ميانگين ميزان باروري كلي در         .32
 ايه تا پايان برنامه نسبت سال پ%) 30(درصد

 نسبت به سال پايه % 5كاهش ميزان شيوع كم خوني فقر آهن در گروه هاي سني مختلف به ميزان  .33

 ) 1380سال پايه (نسبت به سال پايه % 5هاي سني مختلف به ميزان  كاهش شيوع كمبود روي در گروه .34

  ماهه 15ـ23در زنان باردار و كودكان ) 1380پايه  سال(پايه  به سال نسبت% 5ميزان   به كمبود ويتامين آ كاهش .35

  ماهه 15ـ23در زنان باردار و كودكان ) 1380 پايه سال(پايه  نسبت به سال% 5 ميزان كاهش كمبود ويتامين د به .36

 )1380سال پايه (نسبت به سال پايه % 5 ساله به ميزان 8ـ10وزان مكاهش شيوع گواتر در دانش آ .37

 تا پايان برنامه %) 2(هاي خواركي به كمتر از دو درصد   روغنكاهش ميزان اسيد چرب ترانس در .38



سـال پايـه تـا      %) 15(هاي غذايي به ميزان حداقل پانزده درصد          كاهش ميزان نمك طعام موجود در فرآورده       .39
 پايان برنامه 

حـداقل ده درصـد     كاهش ميزان آفالتوكسين موجود در گندم، برنج، شير و پسته مصرفي كشور بـه ميـزان                  .40
 سال پايه تا رسيدن به حد مجاز استاندارد هر محصول تا پايان برنامه) 10%(

اي بـه ميـزان حـداقل ده درصـد            هاي فلزي در محصوالت گلخانه      كاهش ميزان سموم آفات نباتي و آالينده       .41
 سال پايه تا رسيدن به حد مجاز استاندارد هر محصول تا پايان برنامه%) 10(

ها در شير مصرفي در سطح عرضه كشور به ميزان حـداقل ده درصـد                 وتيكبي  ها و آنتي    كاهش ميزان هورمون   .42
 تا پايان برنامهآن سال پايه تا رسيدن به حد مجاز استاندارد %) 10(

هـاي    ارتقاء سطح ايمني و سالمت پنج محصول غذايي فراوري شده پرمـصرف و اسـتراتژيك بـه شـاخص                   .43
 استاندارد مطلوب در هر سال تا پايان برنامه 

نسبت به سال پايه    %) 15(ء سطح ايمني و سالمت محصوالت غذايي و آشاميدني به ميزان پانزده درصد              ارتقا .44
 تا پايان برنامه 

) اكسيدگوگرد، نيتروژن اكسيد، ذرات معلق، منوكسيدكربن، ازن       ديشامل  (هاي مهم هوا      كاهش ميزان آالينده   .45
 سال پايه تا پايان برنامه % 50حداقل به ميزان 

 تا پايان برنامه...... انه فضاي سبز به افزايش سر .46

 تا پايان برنامه ..... هاي صنعتي، بيمارستاني و خانگي به  كاهش سرانه توليد زباله .47

 تا پايان برنامه ...... آوري استاندارد زباله هستند به  افزايش درصدي از جمعيت كه تحت پوشش سيستم جمع .48

 ني به حد استاندارد جهاني تا پايان برنامههاي ساختما كاهش ميزان فلزات سنگين در رنگ .49

 كاهش ميزان سرب در رنگ هاي موجود در اسباب بازي به حد استاندارد جهاني تا پايان برنامه .50

 درصد تا پايان برنامه .......... كاهش ميزان آلودگي هوا در فضاهاي بسته مسكوني به ميزان  .51

 درصد تا پايان برنامه....... تي به ميزان كاهش ميزان آلودگي هوا در فضاهاي بسته محيط صنع .52

 درصد تا پايان برنامه.......... كاهش ميزان آلودگي هوا در فضاهاي بسته محيط عمومي به ميزان  .53

 كاهش ميزان كشندگي بيماري وبا به كمتر از يك درصد تا پايان برنامه پنجم  .54

 ني بهداشت تا پايان برنامه پنجم كني بيماري بيالرزيوزيس از سازمان جها دريافت تاييديه ريشه .55

 سال پايه تا پايان برنامه پنجم % 50كاهش ميزان بروز بيماري اسهال خوني تا  .56

 مبتاليان تا پايان برنامه پنجم % 5كاهش ميزا كشندگي بيماري بوتوليسم به كمتر از  .57



 حفظ وضعيت عاري از پوليو تا پايان برنامه پنجم  .58

 حذف بيماري سرخك و سندروم سرخچه مادرزادي تا پايان برنامه پنجم  .59

 1393حذف انتقال محلي ماالريا فالسيپارم در كشور تا پايان سال  .60

 در تمام شهرستان هاي كشور تا پايان برنامه پنجم % 95ارتقاي پوشش برنامه ايمن سازي كودكان به ميزان  .61

سازي كودكـان تـا    در برنامه ايمن  ) لوس آنفلوانزا و پنوموكوك   روتاويروس، هموفي (هاي جديد     ادغام واكسن  .62
 پايان برنامه پنجم 

 ي اوليه سالمت به ميزان دو برابر سال پايه تا پايان برنامهاافزايش دسترسي عشاير به خدمات و مراقبت ه .63

%) 100 (هاي پيش بيمارستاني به ميزان صد در صد         به خدمات فوريت  ) شهر و روستا  (افزايش دسترسي مردم     .64
 نسبت به سال پايه تا پايان برنامه

نسبت %) 100(آموزان به ميزان صد درصد        مندي از خدمات پايه سالمت دهان و دندان در دانش           افزايش بهره  .65
 به سال پايه تا پايان برنامه

كنندگان خـدمت حـداقل بـه شـصت           افزايش ميزان استفاده از راهنماهاي طبابت باليني مصوب توسط ارائه          .66
 تا سال پايان برنامه%) 60 (درصد

 سال پايه تا پايان برنامه %) 30(هاي تجويز و مصرف منطقي دارو حداقل به ميزان سي درصد  بهبود شاخص .67

 سال پايه تا پايان برنامه %) 20(و بستري حداقل به ميزان بيست درصد كيفيت خدمات سالمت سرپايي  ارتقاء .68

منابع انساني، فيزيكي و تجهيزات پزشـكي در  %) 100( در صد    تدارك و توزيع عادالنه و متناسب سازي صد        .69
 نظام ارائه خدمات سالمت بر اساس سطح بندي و نظام ارجاع تا پايان برنامه 

  سال عمر تا پايان برنامه50بهداشتي و درماني باالي  مراكز دولتي ارائه خدمات%) 50(بازسازي پنجاه درصد  .70

هاي منتخب دارويي، آرايشي و بهداشتي، ملزومـات و تجهيـزات             ردهفرآو%) 100(ارتقاء كيفيت صد در صد       .71
 پزشكي در حد استانداردهاي برتر بين المللي تا پايان برنامه 

بندي و نظام ارجاع تا       تكميل و تجهيز كليه واحدهاي دولتي ارائه خدمات بهداشتي و درماني بر اساس سطح              .72
 پايان برنامه

و كاهش شيوع عفونت بيمارسـتاني بـه        %) 60(ي به ميزان شصت درصد      افزايش مراقبت از عفونت بيمارستان     .73
 سال شروع برنامه تا پايان برنامه پنجم % 50ميزان 

هاي ارزيابي عوارض و خطاهاي دارويي در بيماران سرپايي و بـستري حـداقل بـه ميـزان ده                     بهبود شاخص  .74
 سال پايه تا پايان برنامه%) 10(درصد 



 هاي كشور تا پايان برنامه توسعه پنجم  بيمارستان% 100استقرار اعتباربخشي در  .75

 هاي كشور  بيمارستان% 5المللي در حداقل  اخذ مدرك اعتباربخشي بين .76

 امنايي، شركتي با تفويض اختيار تا انتهاي برنامه  صورت هيئت دانشگاهي به هاي بيمارستان هاي تخت% 50اداره  .77

 سال شروع برنامه تا پايان برنامه پنجم % 100ها به ميزان  ارتقاي ميزان رعايت بهداشت دست در بيمارستان .78

 افزايش پوشش برنامه كشوري پيشگيري و كنترل ديابت با اجراي برنامه در مناطق شهري پايان برنامه پنجم  .79

 افزايش دسترسي به خدمات با ثبت بيماران ديابتي شناسايي شده در شهرهاي بزرگ پايان برنامه پنجم  .80

 ) بيماران% 50در حداقل% 2ميزان به) HBA1C كاهش(نترل متابوليك بيماران ديابتي تحت درمان ك ارتقا كيفيت .81

 بهبود كيفيت آموزش بيماران ديابتي تا پايان برنامه پنجم  .82

 پايان برنامه  مالي كشور تا سالمت مبتني بر شواهد و منابع خدمات هاي اقالم بسته%) 100(بازنگري صد در صد  .83

سـال  %) 10(در بيمارستان به ميزان حـداقل ده درصـد          ) پزشك، پرستار، داروساز  (كي  كاهش خطاهاي پزش   .84
 پايه تا پايان برنامه

 تا پايان برنامه نقاط عرضه نسبت به سال پايه%) 1(تقلبي و قاچاق به يك درصد  داروهاي كاهش مراكز عرضه .85

كـل  %) 50( ميزان پنجاه درصـد      افزايش تخصيص منابع مالي سامانه پزشك خانواده و نظام ارجاع حداقل به            .86
 منابع سالمت تا پايان سال سوم برنامه 

 از كل منابع سالمت از محل درآمدهاي ناشي از توريسم درماني تا پايان برنامه  %) 5/0(تأمين نيم درصد  .87

هاي بيمه پايه حداقل ساالنه به ميزان يـك و            هاي سالمت سازمان    هاي دارويي از كل هزينه      كاهش سهم هزينه   .88
 تا پايان برنامه%) 5/1(نيم درصد 

هـاي بيمـاران دچـار        منابع مـالي اهـدايي خيـرين بـراي جبـران هزينـه            %) 50(پنجاه درصد   هدفمندسازي   .89
 آميز سالمت تا پايان برنامه هاي فاجعه پرداخت

 پايـان   تـا ) 4(به چهـار    ) 8(هاي غيرخوراكي از هشت درصد        هاي سالمتي مردم در هزينه      كاهش سهم هزينه   .90
 امهبرن

كنندگان خدمات سـالمت تـا        موارد دريافت خارج از تعرفه مصوب توسط ارائه       %) 100(حذف صد در صد      .91
 .پايان برنامه

رساني تأثيرگذار بر سالمت در رسانه ملـي، جرايـد، تابلوهـاي              تبليغات و اطالع  %) 100(كنترل صد در صد      .92
 اي تا پايان برنامه  تبليغاتي و حرفه



رسانه ملي بـه موضـوعات سـالمت تـا          هاي    سهم زماني و اعتباري برنامه    %) 10(اختصاص ساالنه ده درصد      .93
 پايان برنامه 

در بـيش از يـك      ) بويژه پزشكان متخصص، مديران و كارشناسان ستادي      (ممنوعيت اشتغال كاركنان سالمت      .94
 . جايگاه دولتي، عمومي و خصوصي تا پايان برنامه

در نظـام   ) آوري، توليد، توزيع و دانـش سـازماني         جمع(عات  ع مديريت دانش و اطال    مراه اندازي سامانه جا    .95
 سالمت تا پايان برنامه

هاي اقتصاد سـالمت      از موسسات ارائه خدمات سالمت دولتي بر اساس سياست        %) 30(واگذاري سي درصد     .96
 و نوع خدمت و وضعيت منطقه به بخش غيردولتي تا پايان برنامه

هاي عمومي بخش سالمت و بيمه سـالمت بـه تحقيقـات              دجهاز كل بو  %) 5/0(اختصاص ساالنه نيم درصد      .97
 هاي سالمت تا پايان برنامه  سيستم

 درصد موسسات ارائـه خـدمات سـالمت بـر اسـاس             50توزيع كل اعتبارات عمومي و حمايتي در حداقل          .98
 عملكرد كمي و كيفي تا پايان برنامه

دانـشگاه، شـبكه بهداشـتي      (با سـالمت    مراكز مرتبط   %) 100(راه اندازي نظام شفافيت مالي در صد درصد          .99
 در بخش دولتي و غيردولتي تا پايان برنامه ...) ها و درماني، بيمارستان

هـاي دولتـي و غيردولتـي مـرتبط بـا سـالمت در شـبكه يـك پارچـه                      دستگاه%) 100(پوشش صد درصد     .100
 سياستگذاري مبتني بر شواهد سالمت با محوريت وزارت بهداشت تا پايان برنامه

 100ش ارزيابي اثرات سالمتي مصوبات شوراي عالي سالمت و احكام نظام سالمت برنامـه پـنجم بـه                   افزاي .101
 . درصد تا پايان برنامه

راه اندازي سامانه همكاري بين بخشي براي عوامل اجتماعي مـوثر بـر سـالمت در سـطوح ملـي و تمـامي             .102
 ها تا پايان برنامه استان

هاي بهداشتي درمـاني كـشور تـا          شبكه%) 100(مت در صد درصد     راه اندازي سامانه مديريت اطالعات سال      .103
 پايان برنامه 

 تا پايان برنامه  %)100( ميزان صد درصد اول تا پنجم درآمدي به هاي عمق پوشش بيمه سالمت در دهك افزايش .104

هـاي اول تـا پـنجم         دهـك (هـاي هـدف       هاي دولت در بخش سالمت به گروه        افزايش سهم تخصيص يارانه    .105
 تا پايان برنامه%) 80(تا هشتاد درصد ) درآمدي

 اعتبارات بودجه عمومي سالمت به ارتقاء سالمت تا پايان برنامه %) 5/0(تخصيص حداقل نيم درصد  .106



بـه  ) سرمايه، انرژي، مواد اوليـه، نيـروي انـساني        (توليد بخش سالمت    ) TFP(وري كل عوامل      افزايش بهره  .107
  برابر سال پايه تا پايان برنامه3ميزان 


