
 .دارد قرار اول جایگاه در مقاالت تولید در ایران : بهداشت وزارت فناوری و تحقیقات معاون

 رشدی به رو حرکت کشور در علمی تولیدات رشد: گفت پسشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت فناوری و تحقیقات معاون

 .است کرده کسب ۹۱۵۲ سال در را منطقه اول رتبه و جهان ۵۱ رتبه مقاالت تولید زمینه در ایران که طوری به است، داشته را

 تیاٖ تا ٔطٟذ پشضىی عّْٛ دا٘طٍاٜ تزتز پضٚٞطٍزاٖ اس تمذیز ٔزاسٓ در سادٜ ّٔه رضا دوتز فٙاٚری، ٚ تحمیمات ٔعاٚ٘ت ٌشارش تٝ

 ایٗ تٝ استٙاد ٞشار ۵۵ یىساَ در: وزد ٘طاٖ خاعز است، ضذٜ تِٛیذ ایزاٖ در ٔماِٝ ۰۸۹ ٚ ٞشار ۶۹ اس تیص ۹۱۰۲ ساَ در ایٙىٝ

 تِٛیذ در درصذی ۰۱ سٟٓ پشضىی عّْٛ ٚ سالٔت حٛسٜ ٚ ضٛد ٔی ٔحسٛب جٟاٖ سغح در خٛتی ضاخص وٝ است ضذٜ ٔماالت

 .دارد وطٛر عّٕی دستاٚردٞای ٚ ٔماالت

 ٚ است لثَٛ لاتُ وطٛر ٕٞٝ تٝ ٘سثت استٙاد پز ٔماالت ثثت چٙیٗ ٞٓ ٚ ٔماالت ا٘تطارات ٚ تعذاد ٘ظز اس ایزاٖ ضاخص: افشٚد ٚی

 .داریٓ را جٟاٖ جٕعیت اس درصذ یه درحاِیىٝ است، درصذ دٚ جٟاٖ عّٓ تِٛیذ در ایزاٖ سٟٓ اوٖٙٛ

 کشًر در بىیان داوش های شرکت تًسط داريیی محصًل 043 تًلید

 اس درصذ ۰۱ حاضز حاَ در: ٌفت وطٛر در تٙیاٖ دا٘ص ٞای ضزوت ایجاد ٚ رضذ ٔزاوش فعاِیت تٝ اضارٜ تا سادٜ ّٔه دوتز

 سغح در ٞا ضزوت ایٗ تٛسظ دارٚیی ٔحصَٛ ۰۴۱ تاوٖٙٛ   ٚ وٙٙذ ٔی فعاِیت  سالٔت حٛسٜ در وطٛر تٙیاٖ دا٘ص ٞای ضزوت

 .ا٘ذ ضذٜ تِٛیذ وطٛر

 ۰۱۶ فٙاٚری ٚ ٘ٛآٚری در ایزاٖ رتثٝ ٌذضتٝ، دٚراٖ در: وزد تیاٖ فٙاٚری، ٚ تحمیمات عزیك اس وطٛر در ٘ٛآٚری رضذ تٝ اضارٜ تا ٚی

 .است رسیذٜ ۶۰ تٝ سٔیٙٝ ایٗ در ایزاٖ رتثٝ اوٖٙٛ وٝ است تٛدٜ

 تٝ ٌذضتٝ ساِٟای عی ٘یش استخٛاٖ ٔغش پیٛ٘ذ ٚ ٘ا٘ٛ فٙاٚری وثذ، پیٛ٘ذ تٙیادی، سِّٟٛای سٔیٙٝ در ایزاٖ: افشٚد سادٜ ّٔه دوتز

 .است ضذٜ حاصُ تٛدجٝ وٕثٛد ٚ ٞا تحزیٓ چاِطٟا، ٚ ٔطىالت ٚجٛد تا دستاٚردٞای ایٗ ٚ است یافتٝ دست سیادی ٞای پیطزفت

 .است درصذ ۴.۵  ٔیشاٖ ایٗ جٙٛتی وزٜ در حاِیىٝ در است درصذ صذْ سٝ وطٛر تحمیمات وُ تٛدجٝ ٚی، ٌفتٝ تٝ

 داضتٝ ضٍزفی پیطزفت دارٚساسی سٔیٙٝ در ایزاٖ ایٙىٝ تیاٖ تا پشضىی آٔٛسش ٚ درٔاٖ تٟذاضت، ٚسارت فٙاٚری ٚ تحمیمات ٔعاٖٚ

 تٝ رلٓ ایٗ اوٖٙٛ حاصّٝ ٞای پیطزفت تذ٘ثاَ وٝ ضذ ٔی تِٛیذ وطٛر داخُ در دارٚٞا اس درصذ ۰۱ ٌذضتٝ، دٚراٖ در: افشٚد است،

 .است یافتٝ افشایص درصذ ۲۵ اس تیص

 ۲۱ وٝ ا٘ذ ٌزفتٝ لزار جٟاٖ تزتز دا٘طٕٙذاٖ درصذ یه صذر در ایزا٘ی پضٚٞطٍز ٚ ٔحمك ۰۱۴  حاضز حاَ در: وزد ٘طاٖ خاعز ٚی

 .است سالٔت حٛسٜ تٝ ٔزتٛط تعذاد ایٗ اس پضٚٞطٍز

 

  



 اتاق ۰۸ تٝ ۰۱ اس آسٔایطٍاٞی تحمیمات ٚیضٜ "تٕیش ٞای اتاق" تعذاد ،افشایص تزاپی صٖ ٚ تٙیادی سِّٟٛای عزحٟای اس حٕایت ٚی

 .وزد عٙٛاٖ تٟذاضت ٚسارت تحمیماتی ٞای تز٘أٝ ٚ  ٞا ظزفیت اس را وطٛر سغح در تحمیمات جأع آسٔایطٍاٜ ۹۴ فعاِیت ٚ

 است. داشته چشمگیری رشد کشًر در دیابت

 استاٖ اس تزخی در ٚ است داضتٝ چطٕیٍیزی رضذ وطٛر در دیاتت تیٕاری وٛٞٛرت، ٔغاِعات اساط تز: وزد اظٟار سادٜ ّٔه دوتز

 .ا٘ذ ٌزفتٝ لزار تیٕاری ایٗ تٝ اتتال ٔعزض در افزاد اس ٘یٕی حذٚد وطٛر ٞای

 دٚراٖ در ٚسٖ واٞص تغذیٝ، سثه تذ٘ی، فعاِیت ٚ تحزن واٞص التصادی، ضزایظ تغییز تٟذاضت ٚسارت فٙاٚری ٚ تحمیمات ٔعاٖٚ

 ٔی افشایص تزاتز دٚ تا را دیاتت تٝ اتتال سٔیٙٝ چالی: افشٚد ٚ تزضٕزد دیاتت تٝ اتتال ساس سٔیٙٝ عٛأُ جّٕٝ اس را چالی ٚ وٛدوی

 .ٌیزد صٛرت السْ ٞای ریشی تز٘أٝ سٔیٙٝ ایٗ در تایذ وٝ دٞذ

 خٖٛ لٙذ( ٘فز ٞشار دٜ) تزرسی ٔٛرد افزاد اس درصذ ۰۹ تمزیثی عٛر تٝ فارط، استاٖ وٛٞٛرت ٔغاِعٝ اساط تز: وزد خاعز٘طاٖ ٚی

 دیاتت تٝ جٕعیت ایٗ  سْٛ یه آیٙذٜ ساَ ۰۵ تا تٙاتزایٗ ٞستٙذ دیاتت تٝ ٔثتال درصذ ۰۹ ٚ دیاتت پزٜ ٔزحّٝ در ٚ ۰۱۱ تاالی

 .تٛد خٛاٞٙذ ٔثتال تیٕاری ایٗ تٝ ایزاٖ ٔزدْ چٟارْ یه آیٙذٜ در وٙیٓ تٛجٝ آٖ تٝ ّٔی ٔمیاط در تخٛاٞیٓ اٌز ٚ ضٛ٘ذ ٔی ٔثتال

 تصزیح ٌزفت، خٛاٞذ لزار دیاتت تیٕاری تاثیز تحت سالٔت ٘ظاْ آیٙذٜ ساَ چٙذ تا رٚ٘ذ ایٗ ادأٝ تا ایٙىٝ تیاٖ تا سادٜ ّٔه دوتز

 دیاتت تٝ ٔثتال ٞا ٔاس٘ذرا٘ی درصذ ۰۶ ٚ ٞا اٞٛاسی درصذ ۰۲ ٞا، رفسٙجا٘ی درصذ ۹۱ ٞا، یشدی درصذ ۹۰ حاضز حاَ در: وزد

 .ٞستٙذ

 .است پیشگیری قابل راحتی به دیابت

 تزخی در ٚ دار٘ذ لزار دیاتت پیص ٔزحّٝ در ٔاس٘ذراٖ استاٖ جٕعیت اس درصذ ۴۶ وٛٞٛرت، ٔغاِعات اساط تز: داضت تیاٖ ٚی

 سالٔت ٘ظاْ تزای دیاتت تیٕاری اس ٘اضی تٟذاضتی ٔطىالت ضاٞذ آیٙذٜ در لغعا. است ٌٛ٘ٝ تذیٗ ضزایظ ٘یش دیٍز ٞای استاٖ

 لاتُ وأال تذ٘ی تحزن ٚ ٚسٖ واٞص غذایی، ٔٛاد ٔصزف در اعتذاَ رعایت تا تیٕاری ایٗ وٝ است  درحاِی ایٗ ٚ تٛد خٛاٞیٓ

 .است پیطٍیزی

 افشٚدٜ اس جٌّٛیزی تز جٟا٘ی تٟذاضت ساسٔاٖ ایٙىٝ تز تاویذ تا پشضىی آٔٛسش ٚ درٔاٖ تٟذاضت ٚسارت فٙاٚری ٚ تحمیمات ٔعاٖٚ

 ٚ ارٚپایی وطٛرٞای در تاِیٙی رإٞٙاٞای دیاتت تیٕاری اس پیطٍیزی تزای حاضز حاَ در: ٌفت دارد، تاویذ دیاتت جٕعیت تٝ ضذٖ

 .ا٘ذ ضذٜ آٖ رعایت تٝ ٔٛظف اداری ٚ آٔٛسضی ٔزاوش تٕأی ٚ است ضذٜ عزاحی آٔزیىایی

 است. دیابت از پیشگیری راهکارهای مهمتریه از شیریىی مًاد مصرف کاهش

 حاضز حاَ در: افشٚد ٚ وزد عٙٛاٖ دیاتت تیٕاری اس پیطٍیزی راٞىارٞای ٟٕٔتزیٗ اس را ضیزیٙی ٔٛاد ٔصزف واٞص سادٜ ّٔه دوتز

 ٔٛاد ٚ ضىز ٔصزف وٙتزَ تزای جایٍشیٗ ٞای رٚش اس تایذ ٚ است جٟا٘ی استا٘ذاردٞای ٚ ٔیاٍ٘یٗ اس تیص وطٛر در ضىز ٔصزف

 .وزد استفادٜ لٙذی



: وزد اضافٝ است، ٞا تیٕاری اس پیطٍیزی ٚ سالٔتی ارتمای راستای در ریشی تز٘أٝ وٛٞٛرت، ٔغاِعات اصّی ٞذف ایٙىٝ تیاٖ تا ٚی

 ٚجٛد تا أا است ٌزفتٝ صٛرت وطٛر در ٘اتزاتزٞا واٞص ٚ سٛاد سالٔت، سغح در خٛتی تسیار ٞای پیطزفت ٌذضتٝ دٞٝ سٝ در

 .وٙیٓ تالش ٞا تیٕاری اس پیطٍیزی سٔیٙٝ در تایذ الذأات ایٗ

 یابد. می افسایش سه، رفته باال با وابیىایی ي بیىایی کم

 سالٔتی ٔطىالت اس یىی ٘اتیٙایی ٚ تیٙایی وٓ ایٙىٝ تیاٖ تا پشضىی آٔٛسش ٚ درٔاٖ تٟذاضت ٚسارت فٙاٚری ٚ تحمیمات ٔعاٖٚ

 اس تسیاری ٚ است داضتٝ ٔغّٛتی رضذ پشضىی چطٓ  حٛسٜ در وطٛرٔاٖ خٛضثختا٘ٝ: افشٚد یاتذ، ٔی افشایص سٗ رفتٗ تاال وٝ است

 .است ضذٜ ٔیسز لز٘یٝ پیٛ٘ذ ٕٞچٖٛ پیچیذٜ ٞای درٔاٖ

 ٚ تافت تأیٗ سٔیٙٝ در فمٟی ٔسائُ ا٘ذیطی ٞٓ ٘طست ٚ ٔطٟذ پشضىی عّْٛ دا٘طٍاٜ چطٓ تا٘ه اس تاسدیذ در سادٜ ّٔه دوتز

 تٝ ٔثتال تیٕاراٖ درٔاٖ راستای در ٟٔٓ ٚ ٘ٛیٗ الذأی را ٔطٟذ پشضىی عّْٛ دا٘طٍاٜ در چطٓ تا٘ه ا٘ذاسی راٜ چطٓ، پیٛ٘ذی ٘سج

 تزای پاسخٍٛ ٔزوشی عٙٛاٖ تٝ تٛا٘ذ ٔی ٔزوش ایٗ رٚحا٘یٖٛ ٚ عالب حٕایت ٚ ٕٞىاری تا: ٌفت ٚ وزد عٙٛاٖ تیٙایی وٓ ٚ ٘اتیٙایی

 .تاضذ وطٛر درضزق آٖ ٘یاسٞای تأیٗ ٚ تیٙایی ٔطىالت تٝ ٔثتال تیٕاراٖ درٔاٖ

 .است دویا کشًرهای تریه پیشرفته از یکی کبد پیًود زمیىه در ایران

 ٔٛجة أز ایٗ ٚ ٌزفت ضىُ( رٜ)خٕیٙی أاْ حٕایت تا ٔغشی ٔزي وٙٙذٌاٖ اٞذا اس پیٛ٘ذی اعضای فزآٚری: وزد خاعز٘طاٖ ٚی

 تزیٗ پیطزفتٝ اس یىی وثذ پیٛ٘ذ سٔیٙٝ در ایزاٖ حاضز حاَ در. تاضیٓ داضتٝ ٔٙغمٝ وطٛرٞای ٔیاٖ در خٛتی تسیار رضذ وٝ ضذ

 .است ضذٜ ٔیسز رٚحا٘یٖٛ ٚ تمّیذ ٔزاجع حٕایت تا أز ایٗ وٝ ضٛد ٔی ٔحسٛب جٟاٖ در وطٛرٞا

: داضت اظٟار ٚ وزد تاویذ عضٛ اٞذای فزًٞٙ تمٛیت ِشْٚ تز پشضىی آٔٛسش ٚ درٔاٖ تٟذاضت ٚسارت فٙاٚری ٚ تحمیمات ٔعاٖٚ

 ٘یاسٔٙذ تیٕاراٖ اس تسیاری جاٖ ٘جات راستای در اخزٚی ثٛاب یه عٙٛاٖ تٝ را عضٛ اٞذای ٔزدْ ٟ٘ادٞا، سایز ٕٞىاری تا تٛاٖ ٔی

 .تٍیز٘ذ ٘ظز در

 درٔا٘ی ٞای رٚش حاضز حاَ در: ٌفت ٚ داد خثز عضٛ اٞذای حٛسٜ اس حٕایت تزای تٟذاضت ٚسارت آٔادٌی اس سادٜ ّٔه دوتز

 ساخت سیز تٝ تٛجٝ تا ٔمذط ٔطٟذ ٚ وزد درٔاٖ را ٔغّك ٘اتیٙایی حتی تٛاٖ ٔی وٝ است ضذٜ یافت درٔا٘ی صٖ ٕٞچٖٛ ٘ٛیٙی

 .دارد را سٔیٙٝ ایٗ در ضذٖ ٚارد ظزفیت تٛإ٘ٙذ، عّٕی ٞیات اعضای ٚ پشضىاٖ ٚجٛد ٚ ٔٙاسة ٞای
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