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 299  يعموم تيجمع.1

 299  جواناننوجوانان و .2

 299  ها نينش هيحاش.3

 300  پناهندگان و نيمهاجر.4

 300  متحرک ومشاغل ها تيجمع.5

 300  انيزندان.6

 301   انيزندان همسر.7

 301    خون نندگانک دريافت.8

 301   مواد يقيتزر کنندگان سوءمصرف.9

 302   محرک مواد کنندگان سوءمصرف.10
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 302   مواد يقيتزر ريغ کنندگان سوءمصرف.11

 303   يدرمان يبهداشت خدمات دهندگان ارائه.12

 303   بيآس نيشتريب خطر معرض در زنان.13

 303   مواد يقيتزر کنندگان مصرف سوء همسر.14

 304    یو یآ اچ به انيمبتال همسر.15

 304   بيآس نيشتريب خطر معرض در مردان.16

 304   يمقاربت یهايماريب به انيمبتال.17

 305   کار و يابانيخ کودکان.18

 305   سل به انيمبتال.19

 306   باردار مادران.20

 306    یو یآ اچ به مبتال افراد.21

 309 يکم اهداف بر يمبتن کياستراتژ برنامه:  3 مهيضم

 352 کياستراتژ برنامه نيتدو مراحل:  4 مهيضم

 353 دزيا کياستراتژ یکشور برنامه نيچهارم  تدوين تيم جلسات خالصه جدول-4 ضميمه

 358 اول بخش ها رفرنس
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 پيشگفتار :

تمامي  ي با همکاري نزديک و همه جانبه 1398لغايت 1394چهارمين برنامه ي استراتژيک كشوري كنترل ايدز براي سال هاي 

 سومين برنامه استراتژيک كنترل ايدز تهيه شده است. . اين برنامه در ادامهسازمان ها و ارگان هاي ذيربط تدوين گرديده است

هدف اختصاصي بوده  91راهبرد و  10(كه به تائيد هيئت دولت نيز رسيده است  شامل 1389-1393سومين برنامه استراتژيک )

و فرآورده هاي است. راهبردهاي اين برنامه عبارت بودند از پياده سازي سياست هاي آموزش و اطالع رساني، تأمين سالمت خون 

خوني، مشاوره و آزمايش داوطلبانه، كاهش آسيب، پيشگيري از انتقال جنسي، مراقبت و درمان بيماري هاي آميزشي، مشاوره و 

 الزمدرمان مبتاليان اچ آي وي و خانواده آن ها، حمايت و توانمندسازي، برقراري نظام مراقبت اپيدميولوژيک و تقويت زيرساخت 

يک با توجه به تغييرات در عوامل موثر و الگوي اپيدمي اچ ژبرنامه استراتسومين  نامه كنترل ايدز در آخرين سالدبيرخانه ملي بر

و همزمان زمينه ارزيابي و تحليل سيستماتيک كرده يها و اهداف سومين برنامه ملي اقدام ژآي وي نسبت به اولويت بندي استرات

ستراتژيک را فراهم آورد.به اين منظور كميته ي فني تدوين برنامه استراتژيک مشتمل وضعيت موجود براي تدوين چهارمين برنامه ا

ت الگوي تغييراارزيابي ضمن يک مرور اجمالي از وضعيت موجود با  اصلي برنامه یشرکا بر كارشناسان و نمايندگان

، اين ارزيابيي بر نتيجه بتنمباشند، پرداختند .  بيماري در كشور كه مي توانند در روند اجرايي كنترل ايدز تاثير گذار اپيدميولوژيک

بايد مورد توجه قرار گيرند به شرح زير در سرلوحه كار تدوين چهارمين برنامه استراتژيک  كنترل ايدزاولويت هايي كه در  برنامه 

 گرفت:قرار 

وي در مصرف كنندگان آيشيوع اچ اما ،وي در ايران در جمعيت عمومي هنوز پايين استآيشيوع اچاگر چه به نظرمي رسد 

اعمال شده اقدامات  و علي رغم وي در ايران در مرحله متمركز قرار دارد آي گيري اچ است. بنابر اين همه  %15تزريقي مواد حدود 

ترين  گيري در اين گروه جمعيتي هنوز عمدهكاهش شيب رشد همه وگيري درمصرف كنندگان تزريقي مواد براي كنترل همه

هايي حاكي از افزايش نقش  در چند سال اخير نشانه.از طرف ديگر گيري در ايران مصرف تزريقي مواد است ل گسترش همهعام

به گونه اي كه سهم موارد شناسايي شده ي ابتال از راه انتقال جنسي، به طور ،است رصد شدهوي در ايران آيانتقال جنسي اچ

وي در تن آيشيوع اچجوانان نيز مشاهده مي شود.  بين اد روابط جنسي پر خطر درمداوم افزايش يافته و نشانه هايي از رخد

رسيده است. روابط جنسي  %4فروشان طي سال هاي اخير افزايش چشمگيري يافته، بصورتي كه شيوع آن در اين گروه به حدود 

شانه هايي جدي از افزايش شيوع مصرف همچنين در چند سال اخير ندر مصرف كنندگان تزريقي مواد نيز شايع است.  ايمنغير

موجب نگراني هاي جدي شده  مشاهده شده كهفتاميني و افزايش رفتارهاي جنسي پرخطر بعد از مصرف اين تركيبات آمتركيبات 

در .است يک ضرورت مداخالتي كه باعث كاهش روابط جنسي پر خطر گردد،  اتخاذگيري، است. به همين علت براي كنترل همه

است. هر چند هنوز تعداد كودكان مبتال  نيز مشاهده شدهوي آيتعداد زنان مبتال به اچ بر افزايشمبني  شواهديسال اخيرچند 

وي از مادر به كودک مي تواند مشکل زا شود.انتقال آيانتقال اچ، اندک است، ولي در صورت عدم گسترش مداخالت موثر پيشگيري

ضروري است اقدامات كنترلي با قوت بيشتر و بهره گيري از  است و خون، به طور كامل كنترل شدهوي در ايران از راه انتقال آياچ

 روزآمدترين امکانات ادامه يابد.

هوري اسالمي ايران كه متعهد به كنترل ايدز براي ارتقاء سالمت آحاد جامعه است، با حمايت از رويکردي مشاركت مدولت ج

حول يک برنامه واحد در قالب يک كميته هدايت كننده  ، برنامه يمشاركت همه شركا و تراتژيکجويانه با  تدوين برنامه ملي اس
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نقاط اصلي مداخله که عالوه بر اهداف و استراتژيهای متحد و با يک برنامه پايش و ارزشيابي، مداخالت خود را سنجيده و 

 را به شرح زير مشخص كرده است :گيرند  برنامه سوم ،در برنامه استراتژيک چهارم بايد مورد توجه ويژه قرار

توجه ويژه به سالمت جنسي در گروه هاي پرخطر و جوانان و نيل به سمت استفاده از كاندوم در همه روابط جنسي  .1

 پرخطر؛

 گسترش پوشش خدمات كاهش آسيب در مصرف گنندگان تزريقي مواد و بهبود كيفيت اين خدمات؛ .2

 ؛با توجه به تغيير الگوي مصرف مواد و و افزودن اهداف مرتبط با مصرف مواد محرکتوجه ويژه به تغيير الگوي اپيدمي  .3

انتقال  از ارتقاء برنامه هاي پيشگيري  در زنان و دختران و شناسايي زنان باردار مبتال به منظور ارائه خدمات پيشگيري .4

 مادر به كودک؛

مبتاليان و افزايش پوشش درمان ضدرترويروسي و بهبود  آي وي ، پايش هاي شناسائي موارد مبتال به اچارتقاء برنامه .5

 ؛مراقبت و درمان موارد مقاوم به درمان ،پيشگيري ي تامين و توزيع دارو ، زنجيره

 وي در مبتاليان به سل و توجه ويژه به زندانها؛آيوي و شناسايي اچآيارتقاء شناسايي سل در مبتاليان به اچ .6

 ؛زدايي به منظور كاهش تبعيض و تسهيل دسترسي به خدماتهاي انگ افزايش برنامه .7

 ؛تقويت تحقيقات كاربردي  خصوصا در زمينه پايش درمان و مقاومت هاي دارويي .8

 ؛هاي تخصصي ايدز ، به منظور هماهنگي بيشتر درون بخشي و برون بخشي و پرهيز از موازي كاريتقويت زيركميته .9

 بين المللي در خصوص كنترل بيماري است : يکي ديگر از مطالب مهم مد نظر تعهدات

مراقبت و درمان مبتاليان به بيماري است . درصورتي كه افراد مبتال به ، امروزه مهمترين استراتژي كنترل اپيدمي اچ آي وي 

ر ، با كاهش تعداد ويروس در خون و ترشحاتشان )كاهش با اچ آي وي تحت درمان استاندارد ضد رتروويروسي قرار گيرند

ويروسي( ضمن آنکه با كاهش چشمگير عوارض بيماري مي توانند زندگي سالم تري داشته باشند ، احتمال انتقال بيماري به 

نيز  "پيشگيری"يکي از موثرترين روش هاي "درمان"به همين خاطر درحال حاضر سايرين نيز به حداقل ممکن مي رسد .

 شناخته شده است .

 درمان مهمترين و موثرين شيوه پيشگيری است 

 

 به همين خاطر سه هدف اصلي براي همه كشورها در نظر گرفته شده است : 

  90%  افراد مبتال شناسائي شوند 

  90%  افراد شناسائي شده تحت درمان ضد رترويرسي قرار گيرند 

 اندازه گيری شود .نقدر کاهش يابد که غير قابل آافراد تحت درمان ، بار ويروسي  %90در 

كه اين افراد از بيماري خود مطلع بوده، براي دريافت خدمات مراقبت و  بديهي است اين مهم تنها در صورتي ميسر مي گردد

 درمان تمايل داشته و به اين خدمات دسترسي داشته باشند و خدمات را به صورت مستمر دريافت دارند .
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 عبارتند از : هداف فوق با مشکل مواجه كرده استدر دستيابي به ا را چالش هايي كه در حال حاضر  كشور ما

 درصد بااليي از موارد مبتال از بيماري خود مطلع نيستند . .1

 درصد بااليي از افراد شناخته شده براي دريافت خدمات مراقبت و درمان تمايل نداشته و مراجعه نمي كنند .  .2

 درصدي از افرادي كه تحت  درمان ضد رتروويرسي قرار گرفته اند درمان را  به شکل مستمر ادامه  نمي دهند.  .3

 بديهي است يکي از مداخله هاي موثر براي رفع چالش هاي فوق عبارت است از :

 ايجاد انگيزه براي اقدام به انجام تست تشخيصي اچ آي وي  .1

 خيصي فراهم كردن امکان دسترسي به تست تش .2

 خدمات مراقبت و درمان  دريافتايجاد انگيزه و نياز در افراد مبتال براي اقدام به  .3

 فراهم آوردن امکان دسترسي به خدمات مراقبت و درمان براي آنها  .4

 نياز در مبتاليان به اچ آي وي  براي باقي ماندن بر خدمات مراقبت و درمان ايجاد انگيزه و .5

ين چهارمين برنامه استراتژيک كنترل ايدز به گونه اي طراحي شده است كه در پايان برنامه به موارد پيشگفت مبناي اصلي تدو

 دستيابي پيدا كنيم : 90-90-90اهداف 
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 خالصه مراحل تدوين برنامه
از طرف "1394-1398چهارمين برنامه ملي استراتژيک کنترل ايدز برای سال های "وظيفه تدوين   1393در ابتداي سال 

کميته کشوری  "محول شد . اين برنامه پس از تائيد نهايي "تيم تدوين برنامه استراتژيک  "كميته كشوري كنترل ايدز به
ارائه خواهد شد و پس از تصويب شورايعالي سالمت ، جهت تائيد  "شورايعالي سالمت و امنيت غذايي "، به  "کنترل ايدز

به سازمان ها و ارگانهاي  ، جهت اقدام" س جمهورئيمعاون اول محترم ر"وشيح ارائه خواهد شد و با ت هيئت دولتنهايي  به 

 .ذيربط ابالغ مي شود

 

 :تيم تدوين برنامه استراتژيک -الف 

 زير گروه تخصصي :  7ودر قالب  بود المللينفر از كارشناسان و صاحبنظران كشوري و مجامع بين  66تيم متشکل از  اين 

 آموزش و اطالع رساني .1

 كاهش آسيب  .2

 پيشگيري انتقال جنسي  .3

 مراقبت كودكان خياباني  .4

 مراقبت و درمان  اچ آي وي و بيماريهاي مقاربتي   .5

 حمايت  .6

 انتقال مادر به كودک از پيشگيري .7

 پايش و ارزشيابي  .8

بيش  جلسه رسمي و 43در قالب  اهداف و استراتژيهای برنامه استراتژيک سومو  نتايج تحليل وضعيت موجودمبتني بر  

 اقدام به تدوين چهارمين  برنامه استراتژيک نمودند . ،نفر ساعت كار كارشناسي  3500از 

 :گروه نظارتي  تدوين برنامه استراتژيک-ب

گروه نظارتي تدوين برنامه  "به اطالعاز تدوين  مطالب تهيه شده توسط تيم تدوين برنامه استراتژيک در هر مرحله 

در اصل زير  و اصلي برنامه يگزاري شركاتمي رسيد.  اين گروه كه  متشکل از باالترين رده هاي مديريتي و سياس "استراتژيک

 گروه كميته كشوري ايدز بوده ، نقش نظارت و تائيد  مطالب تهيه شده توسط تيم تدوين برنامه را برعهده داشتند. 

 : مراحل تدوين برنامه

 : تحليل وضعيت تحليل وضعيت موجودگام اول 

 تحليل وضعيت موجود در چهار بخش مختلف به شرح زير انجام شد 

شاخص  ، قتصادا ،جمعيت اطالعات كلي كشور شامل به تحليل در اين فصل  بررسي وضعيت اقتصادی اجتماعي.1

 المت در ايرانهاي سوشاخص الگوي خانواده و وضعيت تاهل ، سواد ، دين  ، ارتباطات ، قانون اساسي ، ي انسانيتوسعه

 پرداخته شده است . 
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فراواني كل موارد ،  تاريخچه و روند كلي اپيدمي در ايراناين فصل مشتمل است بر : بررسي وضعيت اپيدمي.2

در قسمت بعدي . فراواني موارد مورد انتظار )تخمين (و  شناسائي  و ثبت شده مبتني بر نظام ثبت و گزارش دهي روتين 

مانند مصرف كنندگان تزريقي مواد ، زنان در  ختلفماپيدمي اچ آي وي در زير گروه هاي جمعيتي  همين فصل وضعيت

مورد ارزيابي و تحليل قرار گرفته معرض بيشترين آسيب ، مردان در معرض بيشترين آسيب و كودكان خياباني و .... 

 است.

در اين قسمت ضمن ارزيابي كليه  : (در کشور برنامه های استراتژيک کنترل) بررسي پاسخ به اپيدمي.3

 زيرساخت هاي موجود به تحليل نتايج حاصل از اجراي برنامه استراتژيک سوم پرداخته شده است .

در اين بخش با در نظر گرفتن تغييرات روند اپيدمي و نتيجه شاخص هاي برنامه سوم به  :بررسي چالش های موجود.4

 پرداخته شده است .لي مهمترين چالش ها و شکاف در پاسخ متحليل 

 گام دوم تعيين کليات برنامه 
 مبتني بر نتايج حاصل از تحليل وضعيت موارد زير تعيين شد 

 گروه هدف براي برنامه تعيين شد  21تعيين گروه هاي هدف برنامه :  .1

 برنامهي تعيين شركا .2

 بررسي و انتخاب استراتژی :وم سگام 
 موجود موارد زير تعيين شد : مبتني بر نتايج ارزيابي و تحليل وضعيت

  چشم انداز برنامه.تدوين  1

 هدف اصلي   5در قالب  اهداف نهايي برنامه. تعيين 2

 هدف ميان مدت  16در قالب  اهداف ميان مدت.تعيين 3

 سپس  ماتريس گروه هاي هدف و سطوح پيشگيري تشکيل و مبتني بر آن استراتژيهاي برنامه مشخص شد 

 استراتژي اصلي  11برنامه در قالب ي استراتژيها.تبيين 4

  به اجرا گذاردن استراتژی ها :گام سوم 
ساله مبتني براعداد پايه تعيين شد و در همين مرحله مسئوليت  5با تعيين روند  اهداف اختصاصي يا ساليانهدر اين بخش ابتدا 

 برنامه تقسيم شد . اهداف اختصاصي به صورت پوششي و كمي تعيين شدند سپس رئوس ي اجرايي نمودن اهداف بين شركا 

و اختار سازماني و س صورت گرفت برنامهي سازماندهي براي اجرايو سپس برنامه اصلي نوشته شد  15در قالب  برنامه هاي اجرايي

 كميته ها و تركيب و اعضا آنها تعيين شد .

 گام چهارم : تعيين بودجه 
ين مرحله ضمن تعيين مراحل و روش برآورد بودجه  ابتدا سرانه قيمت هر خدمت مبتني بر استاندارهاي تعين شده خدمت در ا

يها ، ژمورد نظر تعيين شده و سپس بودجه ساليانه  برنامه براي  هر هدف محاسبه شد و جداول بودجه مورد نياز  به تفکيک استرات

 در انتها با تحليل بودجه به تفکيک برنامه ها پرداخته شد.  ويه شده گروه هاي هدف ، سازمان هاي متولي ته
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 گام پنجم پايش و ارزشيابي 
  است:و شامل موارد زير تدوين شد اين بخش توسط كميته پايش و ارزشيابي كشوري 

 ساختار و نظام پايش و ارزشيابي  .1
 Impactشاخص هاي نتيجه نهايي  .2
 Outcomeهاي برآيندشاخص . 3

 Output شاخص هاي برونداد  .4

 Input شاخص هاي درونداد  .5

 طراحي برنامه نرم افزاری   گام ششم :
با تغيير هر  در قالب يک برنامه نرم افزاري در محيط اكسل ، امکاني فراهم شده كه متناسب با منابع در دسترس بتوان

بودجه و منابع مورد نياز اجراي  برنامه را تعيين كرد. ضمنا امکان تعيين سهم بودجه  ساليانه به تفکيک  يک از متغيرها،

 . داردهدف ، استراتژيها ، حيطه هاي فعاليت ها و متوليان اجرا نيز وجود هاي گروه 

اهداف و استراتژيها  به ،  كلياتاين برنامه نرم افزاري  عالوه بر بودجه ، قابليت ارائه برنامه هاي تفکيکي مشتمل بر 

با تعيين سهم مبتني بر سازمان  دارد وگروه هاي هدف ، شركا برنامه  ، حيطه هاي فعاليت  را نيز ، تفکيک برنامه ها

مجري ، حيطه فعاليت ، گروه هدف و ... امکان اولويت بندي و تغيير اولويت ها را متناسب با شرايط و منابع فراهم مي 

 كند
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 تحلیل وضعیت موجودول  :بخش ا

Situation Analysis 
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 Situation Analysisخش اول  :تحلیل وضعیت موجودب 

ربرسی وضعیت اقتصادی اجتماعی : 1-1فصل 
(Analysis of Socioeconomic Context)  
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 جمعيت ايران.1

در شرق است كه )خاورميانه( كيلومترمربع،يکي از كشورهاي آسياي جنوب غربميليون  5/1ايران با مساحتي بالغ بر 

كشورهاي   درياي خزر، در شمال غربي باهمجوار با تركمنستان، در بخش مياني شمال  پاكستان؛ در شمال شرقي با و افغانستان با

درياي  و عراق؛ و در جنوب خليج فارس و تركيهكشورهاي   باو غرب غرب  شمال ارمنستان؛ در و جمهوري آذربايجان

ميالدي( بيش از  2011شمسي ) 1390در سال سرشماري عمومي نفوس و مسکن ت. جمعيت ايران طبق آخرين اسهمسايه عمان

را  %4/23ميليون نفر بود( كه بيش از  34ميالدي( جمعيت ايران كمتر از  1976) 1355)در سال  نفر مي باشدميليون  75

سال و  29.85ان مي باشد )ميانگين سني كل جمعيت برابر تشکيل داده اند، كه نشان دهنده جوان بودن ايرسال  14جمعيت زير 

ساله( كه براي  15-24كشور به صورت جمعيت جوان ) %20، نزديک به 1390در سرشماري سال  .سال بود( 27ميانه آن برابر 

دي متفاوت( ساله )جمعيت جوان با طبقه بن 15-29بود. اين ميزان براي گروه سني جمعيت  %1/20و براي زنان  %9/19مردان 

تغييرات ميانگين سني را در كل جامعه و  1شكل براي زنان(. در  %7/31براي مردان   %4/31بود ) %31ديک به زبراي كل كشور ن

 . [1]را نشان داده شده است 1390تا  1355همچنين به تفکيک گروه جنسي از سال 

 
 (زنان و مردان کل،) 1390 تا 1355 سال از يسن نيانگيم راتييتغ1شكل

 

 (. 2شكل ) [1]سال جمعيت كشور به صورت زير مي باشد  64و باالي  15-64، 0-14روند تغييرات سه گروه عمده سني 

1355 1365 1375 1385 1390

Total 22/4 21/7 24/03 27/97 29/86

Men 22/6 21/9 24/15 27/98 29/7

Women 22/2 21/6 23/9 27/95 30/03
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 کشور تيجمع سال 64 یباال و 15-64  ،0-14 يسن عمده گروه سه راتييتغ روند2شكل

ميالدي( اين  2010) 1389 در سالزن بود، اما فرزند به ازاي هر  7/6ميالدي( برابر 1980) 1359سال در ميزان باروري عمومي 

ميالدي( تا  2006) 1385فرزند(.نرخ رشد جمعيت از سال  8/1است ) كمتر از دو فرزند به ازاي هر زن گزارش گرديدهميزان به 

در كل كشور و همچنين بر  1390تا  1335تغييرات رشد جمعتي از سال (. 3بوده است )شکل  29/1ميالدي( برابر  2011) 1390

 . [1]آمده است   3اساس منطقه شهري و روستايي در شکل 

 
 روستا و کل،شهر اساس بر 1390 تا 1335 سال از يتيجمع رشد راتييتغ 3شكل

(، هرمزگان 04/3(، البرز )11/3ميالدي(، بيشترين نرخ رشد تولد را استانهاي بوشهر ) 2011) 1390بر اساس آمارهاي سال 

( دارا بودند 33/0(، و اردبيل )43/0(، ايالم )44/0( داشتند، اما كمترين نرخ رشد ساالنه جمعيت را لرستان )07/2( و كرمان )37/2)

يني در ايران تغييرات چشمگيري داشته است. بر اساس شمسي( وضعيت شهرنش 1390تا  1335. در طي نيم قرن اخير )[1]

شمسي اين  1335(، اين در حالي است كه در سال %71.4سوم جمعيت كشور شهرنشين بوده اند ) آخرين سرشماري، بيش از دو

1355 1365 1375 1385 1390

65+ 3/5 3 4/4 5/2 5/7

15-64 52 51/5 56/1 69/7 70/9

0-14 44/5 45/5 39/5 25/1 23/4

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

روند تغييرات سه گروه عمده سني جمعيت کشور

1956-1966 66-76 76-86 86-91 91-96 96-2006 2006-2011

Rural 2/09 1/11 2/27 1/14 -0/64 -0/44 -0/67

Urban 5/1 4/93 5/45 3/44 2/95 2/74 2/14

Total 3/13 2/71 3/91 2/5 1/47 1/61 1/29
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رود كه در پايان قرن و انتظار ميدارد روند افزايش شهرنشيني در ايران همچنان ادامه (. 4شكل بوده است ) 31.4نسبت برابر 

 .[1]درصد برسد 75به شهرنشيني شمسي( نسبت 1400حاضر )

 
 1390 تا 1335 یسالها يدرط رانيا در ينينش روستا و يشهرنش تيوضغ4شكل

در سال  102به  1355در سال  106جمعيت ايران مرد بوده اند. نسبت جنسيتي از  %50.4همچنين بر اساس آخرين سرشماري، 

 . [1]رسيده است كه روند كاهشي داشته است  1390

روستايي(  2/5شهري و  9/4)  1355در سال  5همچنين، روند كاهشي در بعد خانوار هم به چشم مي خورد، طوريکه بعد خانوار از 

 .  [1]روستايي( رسيده است  7/3شهري و  5/3) 1390در سال  3.5به 

جمعيت زيادي از ايرانيان به كشورهاي اروپايي، كانادا، و همچنين كشورهاي  .روبرو است مهاجرت/جابجاييايران همچنين با پديده 

هزار پاكستاني  17هزار عراقي و  50افغاني، ميليون  5/1همچنين، نزديک به . آسيايي همچون ژاپن و كره جنوبي مهاجرت كرده اند

 صورت مهاجر زندگي مي كنند . در ايران به

 "جمعيت"سياست های کلي 

و پس از مشورت  قانون اساسي 110بند يک اصل  را كه براساس 1393در سال « جمعيّت»سياست هاي كلي رهبر انقالب اسالمي، 

 اهم اين ابالغيه در زير آمده است:  .[2]نظام تعيين شده است، ابالغ كردندبا مجمع تشخيص مصلحت 

 .زايش نرخ باروري به بيش از سطح جانشينيارتقاء پويايي، بالندگي و جواني جمعيّت با اف -1

هاي زايمان و اي هزينهاختصاص تسهيالت مناسب براي مادران بويژه در دوره بارداري و شيردهي و پوشش بيمه -3

 .ربطدرمان ناباروري مردان و زنان و تقويت نهادها و مؤسسات حمايتي ذي

هاي عمومي درباره اصالت كانون خانواده و فرزند پروري و با آموزش تحکيم بنيان و پايداري خانواده با اصالح و تکميل -4

ايراني و  -هاي اسالمياي بر مبناي فرهنگ و ارزشهاي زندگي و ارتباطي و ارائه خدمات مشاورهمهارت تأكيد بر آموزش

المت باروري و هاي پزشکي در جهت ستوسعه و تقويت نظام تأمين اجتماعي، خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت

 .فرزندآوري

1335 1345 1355 1365 1370 1375 1385 1390

Rural 68/00% 63/00% 58/00% 46/00% 43/00% 38/00% 32/00% 29/00%

Urban 32/00% 37/00% 42/00% 54/00% 57/00% 62/00% 68/00% 71/00%
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http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=17003#asle110
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=17003#asle110
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هاي اجتماعي، بويژه اعتياد، سوانح، ارتقاء اميد به زندگي، تأمين سالمت و تغذيه سالم جمعيّت و پيشگيري از آسيب -6

 .هاهاي زيست محيطي و بيماريآلودگي

نگهداري آنان در خانواده و فرهنگ سازي براي احترام و تکريم سالمندان و ايجاد شرايط الزم براي تأمين سالمت و  -7

 .هاي مناسبهاي سالمندان در عرصهمندي از تجارب و توانمنديبيني ساز و كار الزم براي بهرهپيش

حفظ و جذب جمعيّت در روستاها و مناطق مرزي و كم تراكم و ايجاد مراكز جديد جمعيّتي بويژه در جزاير و  -10

گذاري و ايجاد فضاي هاي زيربنايي، حمايت و تشويق سرمايهسعه شبکهسواحل خليج فارس و درياي عمان از طريق تو

 .كسب و كار با درآمد كافي

 : اقتصاد ايران.2

در سالهاي اخير، ايران، متاثر از وضعيت ركود اقتصادي جهان، داراي اقتصادي شکننده بوده است به شکلي كه رشد اقتصادي در 

منفي نزديک به را ( 2011) 1392ميزان رشد اقتصادي ايران در سال بانک جهاني ميالدي( منفي بوده است.  2013) 1392سال 

بر اساس گزارش . [3]درصد بوده است   5اين ميران به زير منفي  2012اعالم كرده است، اين درحالي است كه در سال  درصد 2

 1.5تا  1به رونق بازگردد و رشد  2014اقتصاد ايران در سال كه پيش بيني شده است بانک جهاني و صندوق بين المللي پول، 

رتبه دوم ذخاير گاز طبيعي و رتبه . اين تغييرات در حالي است كه جمهوري اسالمي ايران [4. 3]درصدي را در اين سال تجربه كند

نيز روبرو بوده  تورمو  بيکاريايران در طي سال هاي گدشته با مشکال و چالشهايي از جمله .جهان را دارا استسوم ذخاير نفت 

از مواد سوختي، مواد  هايارانهدر اين فرايند )( ايران قانون جديد هدفمند يارانه ها را شروع كرد2010)دسامبر  1389است:در سال 

( به صورت 1390درصد در سال  60هاي حذف شده )بخشي از اين يارانهبه تدريج حدف شدند و خوراكي، آب، برق و ساير اقالم 

تغيير قيمت در .شودنام برده مي ها به عنوان بزرگترين طرحتاريخ اقتصادي ايراناز هدفمندسازي يارانهشد. نقدي به مردم پرداخت 

كه به دنبال آن قيمت نسبي  برخي از حامل هاي انرژي همچون بنزين، گاز طبيعي خانگي و ... به همراه مواد خوراكي اتفاق افتاد. (

را به دنبال كاهش معني دار فعاليت هاي اقتصادي در ايران يافته وافزايش  كاالها مخصوصا در بخش صنعتي، به طور چشمگيري

، در گزارش  اوايل صندوق بين المللي پولميالدي( افزايش يافت.  2011) 1390در سال  %39به  %12تورم از  داشتبه گونه اي كه 

و پيش بيني نموده است اين رقم در سال  درصد برآورد كرده 8/35 را 2013ايران براي سال  نرخ تورم(، 2014)آوريل  1393

در سالهاي اخير، ايران بوده است.  %5/35برابر   1392هر چند اين عدد براي تابستان .[5. 4]درصد كاهش يابد 1/20به  2014

همچنين با چالشي ديگر به اسم تحريم روبرو بوده است. مجموعه اي از تحريم هاي مالي، تجاري و محدوديت در صادرات نفتي، 

و، محدوديت هاي مالي و پولي بانک مركزي، ايران را محدوديت در زنجيره تامين برخي اقالم و وسايل مورد نياز براي صنعت خودر

از لحاظ اقتصادي در شرايطي بدي قرار داد به طوريکه درآمدهاي ايران به شدت كاهش پيدا كرد. ارزش پول ايران در اين ميان نيز 

در حالي كه تالش هايي براي تنوع بخشيدن به اقتصاد ايران . [5. 4]ارزش واقعي خود( كاهش پيدا كرد  %80بطور چشمگيري )تا 

. يش يافته، اقتصاد ايران همچنان وابستگي زيادي به نفت داردانجام گرفته و توليدات بخش هاي غير نفتي شامل پتروشيمي افزا

اين شده است پيش بيني ، كه ميليارد دالر بوده 388بالغ بر  2013توليد ناخالص داخلي ايران بر اساس قيمت هاي جاري در سال 

درصد توليد ناخالص  139/1بالغ بر  2013توليد ناخالص داخلي ايران در سال .ميليارد دالر افزايش يابد 408به  2014رقم در سال 

صادرات ايران در سال . درصد كاهش يابد 114/1به  2014داخلي كل كشورهاي جهان بوده كه انتظار مي رود اين رقم در سال 

رابطه بين  ،5شكل .است فت داشتهدرصد ا 27/0نيز  2013. واردات ايران در سال است درصدي مواجه شده 5/4با كاهش  2013

 اعالم شده است.  0.36برابر  2012ضريب جيني براي سال را نشان داده است.  GDPتوروم و رشد 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87
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 2013  تا  1980 سالهای طي در تورم و GDP تغييرات5شكل

 %3/24سال( تقريبا   24تا  20، كه اين ميران براي جوانان )[3]درصد بوده است 3/10برابر  1392تابستان ايران در  بيکاري نرخ

متوسط نرخ  ،1392در سال درصد گزارش شده است.  50 (بجز پايتختي ايران )نرخ بيکاري زنان در برخي شهرها. بوده است

، براي مناطق 3/20، براي زنان  5/8ل، اين نرخ براي مردان برابر  . در كدرصد اعالم شده است 6/21 رسمي بيکاري زنان در تهران 

بود كه  %7/36، برابر   1392بوده است. نسبت اشتغال كل جمعيت در تابستان   %7/11و براي مناطق شهري برابر   9/6روستايي  

بود.  %36يت براي مناطق شهري و در نها %6/38، براي مناطق روستايي  %3/11، براي زنان  %1/62اين شاخص براي مردان  

. سهم اشتغال در بخش كشاورزي  [3]بود  %9/35، بصورت كلي برابر   1392سال و باالتر در تابستان  15نسبت اشتغال جمعيت 

 . [3]ده است )بيتشرين( بو %48، و در بخش خدمات %5/34)كمترين(، در بخش صنعت   5/17%

ساله و بيشتر به تفکيک جنس، نقاط شهري و و روستايي در نمودار زير نشان داده شده است  10نرخ مشاركت اقتصادي جمعيت 

 . [3]( 6شكل )

 
 روستايي و شهری نقاط جنس، تفكيک به بيشتر و ساله 10 جمعيت اقتصادی مشارکت نرخ6شكل
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 انساني یتوسعه شاخص.3

 توسعه گروه در را كشور كه است، 742/0 ميالدي،2012سال  براي ايران اسالمي ( جمهوريHDIانساني ) ي توسعه شاخص ارزش

 توسعه شاخص ارزش ميالدي،2012تا  1980سالهاي . بينميدهد قرار سرزمين و كشور 187ميان  در 76 ي رتبه باال، و انساني ي

 6/1ي  ساالنه افزايش ميانگين يا درصدي، 67رشدي  كه است، يافته افزايش 742/0به  443/0 از ايران انساني جمهوري اسالمي ي

 انساني ي توسعه شاخص ي رتبه ،2012در  شده كارگرفته به روشهاي و دسترس در هاي داده اساس بر .ميدهد نشان را درصد

 جمهوري ،2011 سال انساني ي توسعه گزارش در. بود 74جهان،  كشور 187ميان  در 2011 سال  براي ايران اسالمي جمهوري

 . [7] آورد دست به را 88ي  رتبه جهان كشور 187بين  ايران اسالمي

شاخص آموزش، شاخص سالمت و شاخص درآمد  HDI، به همراه روند تغييرات شاخص توسعه انساني، سه شاخص مولفه 7شكل 

ميالدي  2005را نيز نشان داده است. همچنان كه از اين نمودار و آمار و ارقام به دست آمده برمي آيد، همه اين شاخص ها تا سال 

، همچنان روند افزايشي اما با روند كمتري دارند. 2005با شيب تندتري در حال افزايش بوده اند. اين شاخص ها بعد از سال 

 
 سال از رانيا در درآمد و آموزش سالمت، شاخص سه همراه به( HDI) يانسان توسعه شاخص راتييتغ روند7شكل

 2012 تا 1980

يافته است. بدان معني  افزايش سال 1/22با  برابر تولد ي لحظه در زندگي به اميد ايران، اسالمي درجمهوري 2012تا  1980 بين

ميالدي رسيده است. روند تغييرات اميد به  2012سال در سال  2/73ميالدي به  1980سال در سال  1/51كه اين شاخص از عدد 

 . [7. 1]نشان داده شده است  8شكل زندگي در 

 
 2012 تا 1980 یسالها از رانيا در يزندگ به ديام رييتغ روند 8شكل

0/742
0/839

0/707

0/69

0

0/1

0/2

0/3

0/4

0/5

0/6

0/7

0/8

0/9

HDI
HDI - Health
HDI - Education
HDI - Income

51/1 50/1
61/8

68/2 69/8 71/3 72/7 73/2

0

20

40

60

80

امید به زندگی



 چهارمین ربانهم استراژتیک ملی کنترل عفونت اچ آی وی        جمهوری اسالمی اريان 26

 

در  8/7به  1980در سال  1/2، يعني از بيشتر شده است سال 7/5 "آموزش سالهاي ميانگين"در اين بازه زماني همچنين، شاخص  

ميالدي به  1980سال در  7/8داشته اند، كه از  رشد سال 7/5نيز  "آموزش انتظار قابل سالهاي". شاخصافزايش يافت 2012سال 

 .(9شكل ) [7]رسيده است 2012سال در  4/14

 
 2012تا  1980ميانگين سالهای قايل انتظار آموزش در ايران از سال شاخص های ميانگين سالهای آموزش و  9شكل

 Gross) "سرانه درآمد ناخالص ملي"است، معيار معاش )يا استاندارد زندگي( است كه با  HDIمعيار بعدي كه زير گروه 

National Index (GNI) استفاده از نرخ برابر قدرت خريد )( اندازه گيري مي شود. اين شاخص باPurchasing Power 

Parity (PPP) .درصد 48به  نزديک 2012تا  1980بين ايران اسالمي جمهوري ملي ناخالص درآمد ي سرانه( بيان مي گردد 

روند   10شكل افزايش يافته است.  2012دالر در سال  10695به  1908دالر در سال  7266اين شاخص از  است. يافته افزايش

 . [7]تغييرات را در اين بازه زماني نشان داده است 

 
 2005  دالر ثابت متيق به يمل ناخالص درآمد سرآنه10شكل

 اسالمي ايران:.قانون اساسي جمهوری 4

 "وسيله"، به عنوان مقدمه ذكر شده است كه اقتصاد هر چند براي كشورها ضرروي است، اما خود يک [25]در ابتداي قانون اساسي

است و هرگز نمي توان با وي به  "انسان"در نظر گرفته نمي شود. در متن قانون آمده است كه هدف خود  "هدف"بوده و به عنوان 

 از وي استفاده و برخورد كرد. در متن قانون آمده است كه زن و مرد با هم برابرند.  "ابزار"عنوان يک 

 استقالل نظر گرفته شده است و رعايت عدل و قسط،  در اصل دوم قانون اساسي براي انسان آزادي كامل همراه با مسئوليت در

 را در تمامي موارد الزم االجرا ديده است.  و فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي سياسي
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 رفع فقر و برطرف، يجاد رفاههاي عمومي در همه زمينه ها دانسته است. ادر اصل سوم ، دولت را مکلف به باالبردن سطح آگاهي

 و تامين نيازهاي اساسي انسان و تامين حقوق همه جانبه و تساوي در برابر قانون را اعالم داشته است.  محروميت هر نوع ساختن

عدالت اقتصادي و تامين زندگي بر كيفيت براي عموم مردم مصوب داشته است . بسياري از اين اصول و حقوق  44و  43در اصول 

عوامل اساسي در ابتال به اعتياد و ايدز و ساير بيماريهاي داراي زمينه اجتماعي اقتصادي و فرهنگي مي شوند.   باعث كاهش

مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام، در قانون جامع مقابله با اعتياد و در تامين حقوق اساسي ملت و در تامين امنيت ، سالمت ، 

 اسب مقابله با بيماري و آلودگي ايدز نيز مي باشند . عدالت ، توسعه ، علم و تقوي زمينه هاي من

 ارتباطات. 5

است تحت پوشش  هاي ايران روستايبيشتر ارتباطات در ايران طي سالهاي اخير گسترش روز افزوني داشته است، در حال حاضر 

شمسي مركز  1389. آمار سال داشته اندتلويزيون ميليون خانوار ايراني  20بالغ بر ، 1389. در سال هستندتلويزيون و مخابرات 

داراي تلفن همراه بوده اند، اين در حالي است كه اين  %85.7خانوارهاي ايراني داراي تلفن ثابت، و  %94.8آمار نشان مي دهد كه 

 بوده است.  %71.3و  %85.1به ترتيب برابر  1387آمار در سال 

، فقط 1389( بود. در سال %33.7و روستايي:  %56.1)شهري:  %49.8برابر  1389ضريب نفوذ تلفن همراه براي كل كشور در سال 

بود. فراواني دسترسي به به اينترنت در محل  %30.2برابر  1387خانوارهاي ايراني داراي رايانه بوده اند، كه اين عدد براي سال  35%

 بوده است.  %21.4 1389و در سال  %18.2برابر  1387سکونت در سال 

بود كه براي  %14.7روستايي( بود. ضريب نفوذ اينترنت براي كل كشور برابر  %9.1شهري و  %30.7) %24.6ذ رايانه ضريب نفو

گزارش شده است. بيشترين ضريب نفوذ اينترنت براي كارابران گروه سني  %4و براي مناطق روستايي برابر  %18.9قسمت شهري 

 . [8]بوده است %29.4سال با  29تا  20

بوده است، اين بدان معني است درصد  60نزديک به 1391ضريب نفوذ اينترنت ايران در سال  ،توسعه ملي اينترنتمركز برابر اعالم 

حدود  90تعداد كاربران اينترنت در سال  اين درحالي است كه ميليون نفر بوده است. 45كه جمع تعداد كل كاربران اينترنت حدود 

 . [8]درصد جمعيت را تحت پوشش قرار مي داد 43هزار نفر بوده كه حدود  700ميليون و  32

 :ايران در دين.6

دين اسالم ديدگاه هايي در زمينه ازدواج و تحکيم خانواده دارد كه مي تواند به  .جمعيت ايران مسلمان هستند %5/99بيش از 

مذهب عالب شيعه است، هر چند مدهب سني هم وجود دارد. در ايران همچنين اقليت كمک سالمت جنسي آحاد جامعه بيايد. 

 در موضوعات شخصي، بر اساس اعتقادات شخصي خود عمل كنند.  كههايي از مسيحيان؛ يهوديان و زردتشتيان زندگي مي كنند 

 سواد در ايران.7

بر اساس آخرين  درصد افزايش يافته است. 85درصد به  47، نسبت با سوادي از 1385 تا 1355سالهاي سال، يعني از  30در طي 

، ميليون 10درصد بود. در ميان جمعيت شش سال به باالتر، نزديک به  2/93، ميزان باسوادي در ايران برابر 1390سرشماري سال 

نام خالص در مقطع ابتدايي دهد نرخ ثبتش نشان ميآمار آموزش و پرور. با اين حال، وجود دارد بي سوادكل كشور،  %14معادل 

برابري جنسيتي در در اين راستا، درصد است؛  97آموزان در مدارس ابتدايي حدود درصد و نرخ حضور دانش  99چيزي حدود 

 . [1]شودمقاطع ابتدايي و متوسطه رعايت مي

كل جمعيت  %2/18ميليون مرد داراي تحصيالت عالي و حوزوي بوده اند )معادل   5، بيش از 1390بر اساس سرشماري سال 

ميليون نفر  1.5بيش از  1375( و سال %8/3هزار نفر )  310اين عدد برابر حدود  1355مردان(، اين  در حالي است كه براي سال 
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(، در حاليکه براي سال %4/18ميليون نفر )  5نزديک به  1390ام به اين صورت بود: در سال ( بوده است. براي زنان؛ اين ارق4/7%) 

 .[1]( بود %7/4زير يک ميليون نفر )  1375( و سال %6/2هزار نفر )  120نزديک به  1355

است )شهري  %76/93براي كل كشور برابر  IrMIDHS -1389سال بر اساس مطالعه  15-24ميزان باسوادي در جمعيت 

در كل كشور در اين گروه برابر  - IrMIDHSسال بر اساس مطالعه  15-24 زناندر . ميزان باسوادي %74/89و روستايي  68/95%

براي كل  IrMIDHS -1389سال بر اساس مطالعه  15-24 مرداندر  و (%65/91و روستايي  %88/95است )شهري  48/94%

 (. %62/87و روستايي  %48/95است )شهري  %99/92كشور برابر 

 و وضعيت تاهل در ايران خانوادهالگوی  .8

. در ايران، بر اساس اصول شرعي و ديني، [22]الگوي تشکيل خانواده، در اكثريت مطلق موارد به صورت ازدواج تک همسري است

اين موضوع را قانون حمايت از خانواده،  ، هر چندبيش از يک همسر دائم داشته باشندبه مردان اين اجازه داده شده است كه 

است. ازدواج هاي موقت )صيغه( ع ديگر تشکيل خانواده ازدواج هاي موقت نو. بر اساس فقهه و مذهب شيعه، محدود نموده است

مي توانند براي مدت كامال محدود باشند و عمال به تشکيل خانواده نيانجامند. مردان براي ازدواج موقت محدوديتي ندارند. آماري از 

شکيل خانواده نيانجامد. نشانه هاي پراكنده اي وجود ازدواج هاي موقت وجود ندارد ولي به نظر مي آيد اكثر ازدواج هاي موقت به ت

دارد كه حاكي از آنست كه اين نوع ازدواج در صورتي كه با آموزش براي رابطه جنسي ايمن و به خصوص استفاده از كاندوم همراه 

مثل  HIVي پرخطر براي اين نوع ازدواج ها در ميان برخي گروهها. نباشد، مي تواند با گسترش بيماري هاي آميزشي همراه باشد

سال است. اجازه  15سال و براي پسران  13حداقل سن ازدواج براي دختران . [23]گروه مصرف كنندگان تزريقي مواد وجود دارد 

خانواده ها است. مردان و زنان هز دو حق طالق گرفتن را دارا هستند، اما ازدواج زير اين سنين بايد همراه با اجازه پدر يا سرپرست 

براي زنان شرايط خاصي حاكم است، طوري كه بايد اثبات كنند كه در طي زندكي با شوهر خود، شوهرش باعث آسيب رساندن به 

بيش از يک همسر دائم داشته . در ايران، بر اساس اصول شرعي و ديني، به مردان اين اجازه داده شده است كه [24]وي مي شود 

نوع بر اساس فقهه و مذهب شيعه، . [22]محدود نموده استاين موضوع را قانون حمايت از خانواده،  (، هر چندPolygon) باشند

ند براي مدت كامال محدود باشند و عمال به است. ازدواج هاي موقت مي توان)صيغه( ديگر تشکيل خانواده ازدواج هاي موقت 

تشکيل خانواده نيانجامند. مردان براي ازدواج موقت محدوديتي ندارند. آماري از ازدواج هاي موقت وجود ندارد ولي به نظر مي آيد 

 . نمي انجامداكثر ازدواج هاي موقت به تشکيل خانواده 

 :وضعيت زنان در ايران

ميليون خانوار و تعداد خانواده هاي زن سرپرست نيز بيش از يک  15تعداد خانواده هاي مرد سرپرست در ايران، بيش از 

بوده است، كه اين  %38، حدود 1385تا  1375ميليون خانوار است. رشد خانواده هاي مرد سرپرست طي سالهاي و نيم 

ميزان  1390 به عبارت ديگر، بر اساس سرشماري سال.است رسيده %58رشد در مورد خانواده هاي زن سرپرست، به 

 4/9، ميزان سهم زنان در سرپرستي خانواده ها، 1385 بود، كه در سال %1/12برابر  سهم زنان در سرپرستي خانواده ها

 . [1]استدرصد بوده  4/8، 1375درصد بوده است، كه اين ميزان در سال 

 وضعيت کودکان در ايران: 

كودكان و  براي همه آموزش و پرورش قانون اساسي ايران، است كه بر اساساز نکات مثبت حقوق كودكان در ايران اين 

وزارت آموزش  وظيفه دارد امکان تحصيل را براي همگان از طريق دولت متوسطه رايگان است و يهتا دور نوجوانان ايراني

. اما در در خصوص  كودک پيوسته است نامه حقوق كودکپيمان به 1373فراهم سازد. همچنين ايران از سال  پرورشو 

 20كار و خياياني اطالع رسمي و دقيقي وجود ندارد. بر اساس آماري هاي غير رسمي، برآورد شده است كه ممکن است 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
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اي غير رسمي و فقط بر اساس شنيده ها، از بازماندن از هزار كودک حياباني در شهر تهران وجود داشته باشد. آماره

 10ميليون كودک از تحصيل حکايت دارد. بر اساس آخرين سرشماري ايران، نرخ مشاركت اقتصادي كودكان  3تحصيل 

 5/1و براي نقاط روستايي برابر  5/0زن(، كه براي نقاط شهري برابر  4/0مرد و  2/1بوده است ) %8/0سال برابر  14تا 

 . [3]بوده است 

 :سالمت در ايران.9

دانشگاههاي علوم  عالوه بر مديريت و نظارت بر مراكز بهداشتي و درماني كشور، مديريتوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي 

تأمين بهداشت و درمان كليه افراد كشور از طريق فراهم آوردن موجبات و هدف اين وزارتخانه  دار استعهدهنيز را  پزشکي

 . [25. 22]است  گسترش خدمات بهداشتي، درماني و آموزشي

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مسئول ارائه مراقبتهاي بهداشتي اوليه، ثانويه و ثالثيه، وظيفه ي آموزش و تربيت نيروي 

گزاري، شکي مي باشد. وزارت بهداشت در سطح ملي متولي اداره، سياستانساني متخصص در كليه ي حوزه هاي پزشکي و پيرا پز

هاي سالمت است. اما در سطوح استاني، مسئوليت ارائه خدمات بهداشتي، درماني و تربيت ريزي، تامين مالي و راهبرد برنامهبرنامه

ست. در سطوح شهرستان و روستا، اين پزشکي و خدمات بهداشتي درماني انيروي انساني متخصص بر عهده دانشگاه هاي علوم

مسئوليت بر عهده شبکه هاي بهداشت شهرستان متشکل از مركز بهداشت شهرستان، مراكز بهداشتي درماني شهري و روستايي، 

اي است كه مستقيما زير نظر دانشگاههاي علوم پزشکي مشغول به هاي بهداشت و بيمارستانهاي منطقهپايگاه هاي بهداشت، خانه

 باشد.در هر هزار نفر جمعيت مي 3/2و  5/0، 8/0ليت هستند. نسبت پزشک، ماما و پرستار به جمعيت كشور به ترتيب فعا

درصد است، هر چند به  6/5بر اساس آماري هاي رسمي و غير رسمي حدود  2010ي در سال داخل ناخالص ديتول از سالمت سهم

اينکه مي گويند سهم سالمت ايرانيان از درآمد ناخالص "م كرده است كه صورت غير رسمي وزير بهداشت حال حاضر ايران اعال
ده هزار ميليارد تومان و در بودجه  89سهم سالمت در بودجه . [27] "درصد است 4درصد است را من قبول ندارم و زير  5.6ملي 

. [28]بيش از بيست هزارميليارد تومان بود كه از اين رقم شش هزار ميليارد تومان از محل هدفمند كردن يارانه ها است 91سال 

(، وجوه دولتي، Out of pocket paymentپرداخت از جيب ) منابع مالي تخصيص يافته به خدمات بهداشتي درماني تركيبي از

باشد. بر اساس گزارشهاي حساب هاي ملي بهداشت و درمان هاي فردي ميدرماني و كمک -هاي بهداشتي ماليات عمومي، بيمه

(National Health Account- NHA تخمين زنده مي شود كه بخش خصوصي براي تنها ،)رستان درصد از تختهاي بيما 10

 .درصد از كل مخارج بهداشت است 20كند اما پاسخگوي نزديک به هزينه مي

در برخوردار است. مرتبط با حذف نابرابري جنسيتي  اهداف توسعه هزارهدستيابي به  جمهوري اسالمي ايران از بستر الزم براي    

در طي  افزايش يافته است، هر چند نرخ مشاركت و نرخ اشتغال زنان اي نقش زنان ايراني در اقتصاد به طور فزاينده دهه هاي اخير

ها در دست زنان درصد از مديريت 13دهد تنها گزارش مجمع اقتصاد جهاني نيز نشان مي.باقي مانده است اين سال هاثابت

 . [29]است

 2009نفر در سال  27به  1990نفر( در سال  1000نفر )به ازاي هر  65ر پيوسته از نرخ مرگ و مير كودكان زير پنج سال به طو

نفر در مدت مشابه كاهش  30نفر به  150هزار تولد زنده از  100، نسبت مرگ و مير مادران در هر همچنين .كاهش يافته است

اين موفقيت ناشي از ارزيابي نمود كه باالتر از ميانگين منطقه اي  كشور را شاخص هاي بهداشتي  كل مي تواندر . [30]يافته است

تقريبا  طق شهري و روستائي ايجاد نموده وكه توانسته پوشش كاملي را در مناهاي بهداشتي اوليه است مراقبتو جامع ارائه موثر 

 اه دارد .نتايج مراقبت هاي بهداشتي را در مناطق شهري و روستايي در تعادل نگ
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است، به اين معني كه از هر  100000در  21( در ايران برابر Maternal Mortality Ratioنسبت مرگ و مير مادران )

بوده است  4/27برابر  1381زنده زايي، به دليل مرتبط با بارداري جان خود را از دست مي دهند. اين شاخص در سال  100000

 : [19]شده است  روند تغييرات مربوطه ارائه14شكل در كه در زير 

 
 1391 تا 1381 یسالها يط در رانيا در مادران ريم و مرگ نسبت11شكل

 

افزايش  كه نشان از بهبود شرايط و كيفيت زندگي و بهداشت مادران در ايران داشته است و بااين شاخص روند كاهش داشته است 

سطح باسوادي، سطح تحصيالت، افزايش سن ازدواج، و كاهش ميزان باروري كل زنان در ايران كه نهايتا در افزايش شاخص اميد به 

 .زندگي در زنان ايراني انعکاس يافته است

. اين [31]مايدپي گيري مي ن( 2011-15برنامه پنجم پنج ساله توسعه )جمهوري اسالمي ايران سياست هاي خود را منطبق بر 

استراتژي جامع اصالحات بازار تدوين و تصويب گرديده است و بر  (2025-2005)كشور  ساله  20سند چشم انداز برنامه بر اساس 

 و بهبود شاخص هاي اجتماعي تأكيد و تمركز دارد.محور 

 :سواد سالمت جامعه

استان كشور انجام شد حاكي از  5كه در باره سواد سالمت در  1986در سال  با وجود بهبود نسبي سطح سواد، نتايج يک مطالعه 

 %6/56از سطح سواد كافي برخوردار بودند، در حاليکه   %28. در اين مطالعه نزديک به است پائين درايران آن بود كه سواد سالمت

، با هدف ارزيابي سطح سواد سالمت 1392.در يک مطالعه ديگر در شهر اصفهان در سال [32]سطح سوال كافي نداشتند 

. در يک مطالعه ديگر در ميان [33]بودند( از سواد سالمت كافي برخودار %5/46بزرگساالن شهر اصفهان، كمتر از نصفي از آنها ) 

در يک مطالعه ديگر در  [34]آنها از سطح سواد سالمت كافي برخوردار بودند %8/8، فقط  1390سالمندان شهر اصفهان در سال 

آنها از سطح سواد سالمت كافي برخوردار  %6/45بين زنان باردار مراجعه كننده به دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، فقط  

 . [16]بودند
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 Situation Analysisخش اول  :تحلیل وضعیت موجودب 

اپیدمی :ربرسی وضعیت  1-2فصل 
(Analysis ofEpidemolgical  Context) 
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 :روند کلي اپيدمي در ايرانتاريخچه و .1

و در مورد يک كودک شش ساله مبتالبه بيماري هموفيلي  1365سال در نخستين مورد گزارش و ثبت شده ابتالبه ايدز در ايران 

بررسي كليه افراد هموفيلي در كشور كه تعداد آنها در آن زمان مبتال شده بود.  فرآورده هاي خوني آلوده بود از طريق درياقت 

( وارداتي استفاده كرده بودند، مشخص شد كه حدود 9و فاكتور  8هاي خوني )فاكتور نفر بود و همه آنها از فرآورده 2000حدود 

)انتقال از طريق يري اچ آي وي و ايدز گاند. با اين ترتيب موج اول همهمبتال شده (HIV) ويروس ايدز به اين افراد درصد از  15

 .(1)هاي خوني آلوده آغاز شدكننده فرآوردهدر ميان افراد هموفيلي دريافت 1360در كشور از اوايل دهه فرآورده هاي خوني( 

به ي مصرف كنندگان تزريقي مواد و به عبارتدر ميان معتادان به مواد مخدر تزريقي  1370گيري از اوايل دهه موج دوم همه

ها نيز كشيده شد، به زندان. گسترش اين عفونت با روش تزريق مواد شروع شدو آلوده علت استفاده از سرنگ و سوزن مشترک 

ي انتقال تعداد موارد ثبت شده.(1)دادنددرصد از مبتاليان به اچ آي وي را معتادان تزريقي تشکيل مي 80كه در بدو امر بيش از 

درصد نسبت به سال قبل  16كاهشي در حدود  1385در سال و  است به طور مداوم افزايش يافته 1384سال  از راه تزريق تا

در  ويآياچموارد شناخته شده  درصد از 8/69، 1389اي ثابت مانده است. تا ابتداي سال تا اندازه هاي بعددر سالداشت و 

هاي آميزشي( كه هاي مثلثي )با هدف پيشگيري از ايدز، اعتياد، بيماريبا ايجاد كلينيکبوده است.با مصرف تزريقي مواد ارتباط 

پيشگيري و كنترل ايدز با استقبال بيشتري روبرو شد و با در كرمانشاه شروع شد و به ساير نقاط كشور نيز توسعه يافت، برنامه 

هاي كشور همراه با توزيع سرنگ و سوزن يکبار ها و شهرستاندر اغلب استان( VCT)لبانه ايجاد مراكز مشاوره و تست داوط

رساني، موفقيت بيشتري در كاهش آسيب در معتادان تزريقي و جلوگيري هاي آموزشي و اطالعها و ترويج برنامهمصرف در زندان

بتاليان به اچ آي وي و ايدز در اثر اعتياد تزريقي از بيش از انتشار وسيع اچ آي وي در جامعه به دست آمد، به طوري كه درصد م

 .(2. 1)( كاهش يافت1392در سال درصد ) 60نزديک  ( به 1370درصد )در اوايل دهه  80از 

ها كه رفتارهاي جنسي مهار فتامينآمها و متامواد محرک صنعتي از نوع آمفتامين در طي چند سال اخير با توجه به مصرف

شوند، درصد موارد ابتال به علت تماس جنسي به ويژه در جوانان رو به افزايش نهاده و به شروع موج سوم گسيخته را سبب مي

دامن زده است. به طوري كه طبق آخرين آمار و اطالعات موجود درصد افرادي كه از نا امن گيري ناشي از تماس جنسي همه

برابر شده و به بيش از تقريبا يک و نيم درصد بود،  20اند از رقم قبلي كه حدود به اچ آي وي مبتال شده 1392تا  1391سال 

وي منتسب به راه انتقال جنسي مي تواند ناشي از ي اين تغييرات و افزايش بار اچ آي عمده .درصد افزايش پيدا كرده است 30

افزايش شناسايي زنان مبتال نيز باشد، هر چند افزايش رفتارهاي پرخطر جنسي در گروههاي مختلف جامعه و البته زنان آسيب 

ايدز كه تلفيق ي/چ اي وبسياري از كارشناسان معتقدند موج چهارم انتقاالپذير نيز بر اين افزايش سايه سنگيني زده اند. حال، 

ناشي از انتقال همزمان از طريق سرنگ آلوده و روابط جنسي پرخطر ، يعني همزمان موج دوم و سوم گسترش اين ويروس 

 .(2. 1)خواهد بود، در راه است

 وضعيت ايپدمي بر دو مبناي زير پرداخته خواهد شد :در اين بخش به تحليل 

 موارد شناسائي و ثبت شده مبتني بر نظام ثبت و گزارش دهي  .1

 موارد تخمين مبتني بر اسپکتروم .2

 :و ثبت شده مبتني بر نظام ثبت و گزارش دهي روتين  فراواني کل موارد شناسائي .2

مجموعا شمسي   1392انتهاي بر اساس آمار جمع آوري شده از دانشگاه هاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني، تا تاريخ 

(، 2013)سپتامبر  1392تا سال آخر نيمه اول و ثبت شده اند در كشور شناسايي  HIV / AIDS نفر افراد مبتال به 27415

 .نفر از افراد مبتال فوت كرده اند. 5471شناسايي شده و  ايدز نفر مبتال به 5118
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 پراکندگي جنسي موارد شناسائي و ثبت شده :
اما  درصد ابتالي زنان در  درصد را زنان تشکيل مي دهند 10را مردان و موارد شناخته شده درصد 90اگرچه در موارد تجمعي 

روند به شدت افزايشي زنان در  5شكل رسيده است.  1390در سال  %22به  1380در سال  %4موارد جديد شناسايي شده از 

اين از ، تعداد مواردي ثبت شده حاكي  1392تا اوايل سال  1365از ابتداي سال موارد جديد شناسايي شده را نشان داده است. 

سهم ابتالء زنان از موارد جديدي كه در اين سال  1391درصد موارد ابتال مربوط به زنان است اما تنها در سال  10حدود است كه 

 .  (6)درصد رسيده است 26ثبت و گزارش شده به 

 

 
 1380-1390 یسالها يط شده يشناسائ ديجد موارد در زنان ابتال درصد12شكل

 پراکندگي سني موارد شناسائي و ثبت شده :
نشان مي دهد، موارد جديد عفونت بر اساس گروههاي سني ارائه شده اند كه بيشترين تعداد مبتاليان در  3همانطور كه شکل 

سال قرار  25-34زمان ابتال در گروه سني  در HIV درصد از مبتاليان به45.9سال است.  35-44سال و  25-34دو گروه سني 

سال بر  5درصد ابتالي گروه سني زير (2. 1)داشته اند كه باالترين نسبت در بين گروه هاي سني را به خود اختصاص مي دهند

 1390در سال  %3بود، رو به افزايش بوده و به ميزان  %1/0ميالدي( كه برابر  2001) 1380شده از سال اساس داده هاي ثبت 

 (. 4شكل ميالدي( رسيده است. اين ميزان در طي اين دوره همچنان روند افزايشي داشته است ) 2011)
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 (2013 تا 2008) يسن یگروهها در سال کيتفك به دزيا و HIV به انيمبتال شده گزارش موارد13شكل

 

 
 1380-1390 یسالها يط شده يشناسائ ديجد موارد در سال 5 ريز يسن گروه ابتال درصد14شكل

 موارد شناسائي و ثبت شده : راههای انتقالصد رد
است. بعد از آن راه انتقال جنسي دومين راه انتقال محسوب مهمترين راه انتقال عفونت اچ آي وي در ايران از طريق تزريقي بوده 

در كشور به ثبت رسيده اند به ترتيب، تزريق تابحال  1365در بين كل موارديکه از سال  HIV علل ابتال به(. 6شكل مي شود )

 0.9رده هاي خوني )درصد(، دريافت خون و فراو 12.7درصد(، رابطه جنسي ) 68.1با وسايل مشترک در مصرف كنندگان مواد )

در مقايسه .درصد از اين گروه نامشخص مانده است 17.1درصد( بوده است. راه انتقال در  1.2درصد( و انتقال از مادر به كودک )

درصد و  33.2درصد، برقراري روابط جنسي  52گزارش شده است، اعتياد تزريقي  1391اين آمار با موارديکه ابتال آنان در سال 

درصد از موارد شناسايي شده در اين سال راه انتقال نامشخص  11.4درصد را تشکيل داده است. در  3.4مادر به كودک انتقال از 

همانطور كه از اين نمودار بر  .(7)( 7شكل ) بوده و هيچ مورد جديد ابتال از راه خون و فراورده هاي خوني گزارش نشده است
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رو به كاهش بوده و علت مربوط به راه آميزشي رو به افزايش بوده است. تغييرات مربوط به  HIVمي آيد، علت تزريقي ابتال به 

 ساير علل در زير آمده است. 

 
 تزريقي و جنسي در ايرانروند تغييرات راه انتقال  15شكل

 

 
 2012( فقط برای سال 2      1392( تا سال 1راههای انتقال اچ ای وی برای دو حالت:  16شكل

 

 

شكل افزايش يافته است )در هر سال گزارش همچنين تعداد موارد شناسايي شده انتقال مادر به كودک نيز در طي سالهاي اخير 
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 اند شده مبتال خود مادران قيطر از کهدر هر سال  دزيا/یو یآ اچ به مبتال کودکان ييشناسا روند17شكل

 پراکندگي جغرافيايي  مطابق گزارش های روتين :

شمسي را نشان داده است. بر اساس اسن  1391هزار نفر جمعيت تا سال  100نسبت موارد اچ اي وي شناسايي شده در  1شكل 

 100اطالعات، برخي از استانها از جمله كرمانشاه، لرستان، فارس و هرمزگان داراي بيشترين نسبت موارد شناسايي شده به ازاي 

. برخي استانها مثل خراسان شمالي، جنوبي، سمنان، اردبيل، چهارمحال و بختياري و را دارا بوده اند 1391هزار جمعيت تا سال 

 . (1)هزار بوده بوده است  100نفر براي هر  36خراسان رضوي داري كمترين موارد بوده اند. براي كل كشور، اين ميزان برابر 

 1391 سال تا شده ييشناسا موارد اساس بر تيجمع نفر هزار 100 یازا به رانيا در یو یا اچ نسبت18شكل

 مرگ های ثبت شده

 438برابر  2011( را نشان داده است. اين فراواني براي سال 2011-13، تعداد مرگ هاي ثبت شده در سه سال اخير )  9شكل 

نفر بوده و ثبت شده است. بيشترين ميزان مرگ براي گروههاي  431برابر  2013نفر و براي سال  471برابر  2012نفر ، براي سال 

 است. سال بوده  35-44سال و  25-34سني جوان 
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 شده ثبت یها داده اساس بر HIV با مرتبط یها مرگ تعداد19شكل

 ، اين فراواني تعداد مرگ هاي ثبت شده را براي گروههاي جنسي مرد و زن نيز نشان داده است. تعداد مرگ در خانم ها10شكل 

كمتر از آقايان بوده است، اما همچنان كه مشاهده مي شود، روند افزايشي براي مرگ خانم و روند كاهشي براي مرگ ناشي از 

 ، اين تعداد مرگ روند كاهشي داشته است. 2008كل در مقايسه با سال ايدز/اچ آي وي آقايان مشاهده مي شود. در 

 
 زن و مرد يجنس یگروهها یبرا شده ثبت یمرگها تعداد يفراوان20شكل
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 )تخمين (مبتني بر اسپكتروم موارد مورد انتظارفراواني .3

موارد ثبت شده و شناسايي شده در ايران، تنها بخشي از كل موارد موجود مبتال است. هر چند مطالعات و داده هاي ثبت شده 

رسيده اند، اما برآوردها بسيار بيشتر از اين عدد و ارقام است به طوري كه  HIVهزار نفر مبتال به  27از آماري نزديک به 

بر را براي ايران از لحاظ فراواني تعداد افراد مبتال به اچ آي وي ارائه مي كنند. در زير برا 5تا  4برآوردها آماري تقريبا 

شمسي( ارائه شده اند  1393) 2014در سال  UNAIDSبر اساس مدلهاي پيشنهادي م واسپکتربرآوردهاي جديد نرم افزار 

(8) . 

 در جمعيت عمومي HIVتعداد و شيوع افراد مبتال به 

، تعداد مبتاليان برآورده شده براي كل جمعيت در ايران را نشان داده است. همچنان كه مشاهده مي شود، روند رو 11شكل 

نفر مبتال به  73668حدود  2013به رشد و فزآينده اي از لحاظ تعداد مبتاليان در كل جمعيت قابل انتظار است. در سال 

نفر( برآود شده است. روند افزايشي در زنان بسيار بيشتر از  20624نفر و زن:  53044)مرد:  براي كل جمعيت HIVعفونت 

 مردان است، هر چند تعداد مبتاليان مرد بيشتر است. 

 2005براي سال سال را نشان مي دهد. اين ميزان  15 -49، برآورد به دست آمده از شيوع اچ آي وي در جمعيت 12شكل 

درصد برآورد شده است. اما انتظار مي رود كه اين ميزان در سال  14/0برابر  2013در سال و درصد  1/0اين مقدار برابر 

 درصد افزايش يابد. 16/0به  2020

 
 (2014 درسال مواسپكتر افزار نرم توسط شده برآورد) تيجمع کل در HIV به مبتال تعداد برآورد21شكل

 
 2014مواسپكتربرآورد اساس بر سال 15-49 تيجمع در یو یآ اچ وعيش22شكل
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 عفونت های جديد برآورد شده

برآورد تعداد عفونت هاي جديد اچ آي وي در ايران را در دو گروه جنسي مردان و زنان و همچنين به صورت كلي نشان  13شكل 

روند رو  2013زن(. تا قبل از سال  2741مرد و  5973نفر بوده است ) 8714، اين تعداد در كل برابر 2013داده است. براي سال 

تعداد برآورد هاي به دست آمده براي  2013شهود بوده است، اما انتظار مي رود از سال به افزايش تعداد موارد جديد اچ آي وي م

 مردان روند كاهشي و براي زنان همچنان روندي فزآينده داشته باشد. 

 

 
 2014 سال در مواسپكتر یها نيتخم براساس رانيا در یو یآ اچ ديجد یها عفونت تعداد برآورد23شكل

 برآورد تعداد مرگ ساليانه ناشي از اچ ای وی/ايدز

، برآورد تعداد مرگ هاي ساليانه ناشي از اچ اي وي در ايران را نشان داده است. تعداد مرگ برآورده شده ناشي از اچ آي 14نمودار 

ر مي باشد. اين برآورد براي نف 1236نفر و براي زنان  3877نفر برآورد شده است. اين ميزان براي مردان  5113وي در كل برابر 

 مردان روندي تقريبا ثابت مورد انتظار است، اما براي زنان روندي تقريبا فزآينده پيش بيني شده است. 

 

 
 2014 سال در مواسپكتر ینهايتخم اساس بر رانيا در یو یا اچ از يناش انهيسال یمرگها تعداد برآورد24شكل

 عفونت ها به علت انتقال مادر به کودکتعداد برآورد 

، براي اين شاخص  2013، تعداد عفونت هاي جديد كودكان ناشي از انتقال مادر به كودک را نشان داده است. براي سال 15شكل 

 كودک مونث( برآورد شده است. روند در كل به صورت فزآينده افزايشي است.  178كودک مذكر و  187نفر براي كل ) 364عدد 

5,973

2,741

0

2,000

4,000

6,000

8,000

N
u

m
b

er
 o

f 
N

ew
 H

IV
 

in
fe

ct
io

n

Years

New HIV Infection
    Male (n)
    Female (n)

0
500

1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
5,500
6,000

A
n

n
u

al
 A

ID
S 

d
e

at
h

s Annual AIDS deaths    Female (n)
    Male (n)



 چهارمین ربانهم استراژتیک ملی کنترل عفونت اچ آی وی        جمهوری اسالمی اريان 40

 

 
 

 مواسپكتر ینهايتخم اساس بر رانيا در کودک به مادر انتقال علت به نوزادان ديجد یعفونتها تعداد برآورد25شكل

 2014  سال در

 

 زير گروه های جمعيتي مختلف اپيدمي اچ آی وی در .4

 مواد مصرف کنندگان .1

 موادمصرف كنندگان سايز  و مشخصات جمعيتي  – 1الف 

هزار نفر مصرف كننده  600تا  150ميليون مصرف كننده مواد مخدر دارد، كه از اين ميان  6تا  5/1در حال حاضر، در ايران بين 

تزريقي مواد هستند. اين دامنه بسيار گسترده برآوردها به علت غير قانوني بودن مصرف مواد در ايران است كه مراقبت دقيق و 

 كرده است.  مناسب آن را سخت و مشکل

به غير از ترياک و مواد مخدر سنتي، مواد مخدر صنعتي نيز ايران را تهديد مي كند و جوان بودن جمعيت ايران اين موضوع را 

دانش آموزان دختر دبيرستان در تهران، نشان داد كه شيوع مصرف  2350تشديدتر هم خواهم كرد. در يک مطالعه بر روي 

نفر صورت گرفت، شيوع  1226. در يک مطالعه ميان دانشجويان شهر آستارا كه روي (12)( بود %9/2تا  7/1) %3/2اكستازي 

. در يک مطالعه در بين دانشجويان گروه پزشکي در (13)گزارش شد  %6/5( برابر lifetimeمصرف اكستازي در طول زندگي )

در  (15). در يک مطالعه (14)( دانشجويان دانش كمي نسبت به اكستازي داشتند %70تهران نشان داده شد كه بيش از دو سوم )

در طول عمر خود محرک هاي آمفتاميني  %84استان كشور نشان داد كه  6مواد در  در ميان مصرف كنندگان تزريقي 2012سال 

(ATS مصرف كرده اند و كه از اين افراد )آنها به صورت تزريقي بوده است.  %30 

شيره با هدف برآورد اندازه افراد مصرف كننده مواد شامل )الکل، ترياک،  2012در يک مطالعه مبتني بر جمعيت در ايران در سال 

و مصرف كنندگان تزريقي مواد(  "حشيش يا ماري جوانا"،  "هروئين يا كراک " "شيشه" "LSDآمفتامين، اكستازي و "ترياک، 

( مورد مطالعه قرار گرفتند. نتايج به Network Scale up( زن با روش بسط شبکه اي )%8/51) 3853( مرد و 2/48%) 3584

نفر مصرف كننده تزريقي برآورد شد.  276هزار نفر جمعيت تعداد  100. به ازاي هر (16)دست آمده در جدول زير آمده است: 

 نشان داده شده است. 1توزيع همه مواد و همچنين بر اساس توزيع گروههاي سني و جنسي در جدول 
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 (يشمس 1391) 2012 سال یبرا شده برآورد رانيا در الكل و مواد کنندگان مصرف وعيش و اندازه 1جدول

 سال 30باالی  سال 30تا  18 سال 18کمتر از  زن مرد برآورد کل نفر 100000شيوع به ازای  

 440786 856863 40421 158546 1168624 1300858  1730 الكل

 784168 339976 5423 78803 1032661 1101411 1466 ترياک

 351787 139556 1648 45173 449093 493156 656 ترياک )شيره(

 39898 167290 14925 43594 180467 224357 585 آمفتامين،اکستازی و ال اس دی

 176130 252760 8454 46170 394336 439861 469 شيشه

 124281 135370 2827 21706 241248 262344 349 هروئين يا کراک

 86937 253695 10528 28436 326231 352592 299 حشيش يا ماری جوانا

 105552 101873 904 15687 192701 207722 276 تزريق مواد

زير آمده است )مناطق بر اساس چارک ها به  17و  16شكل های توزيع جغرافيايي مصرف كنندگان مواد سنتي و مواد صنعتي در 

 چهار گروه از كم خطر تا خيلي پرخطر تقسيم شده اند(. 

 

 در مصرف كنندگان  مواد HIV. شيوع 1ب

 شيوع اچ آي وي در مصرف كنندگان تزريقي :.1

)اولين مطالعه در سطح كشوري(، با هدف بررسي شيوع عفونت اچ  (17)در ايران سرولوژيكي و رفتاری در يک مطالعه  -

 1386-87آي وي و رفتارهاي پرخطر مرتبط با آن در ميان مصرف كنندگان مواد به روش تزريقي در ايران در سال 

يز باقي نمونه در آنال 3054نمونه، كه در نهايت  3270استان كشور، با تعداد نمونه براي  11ميالدي( ، در بين  2008)
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نفر نمونه خون گرفته شد يا نمونه خون آنها كيفيت آناليز كردن را داشت، نتايج نشان داد كه شيوع  2899ماندند، و از 

HIV  بود. شيوع عفونت  %3/15در كل نمونه هاي مورد بررسي، برابرHIV  در استانهاي لرستان و كرمانشاه بيشتر از

 (. %5سيستان و بلوچستان و استان خوزستان بود )زير  بود،  در حاليکه كمترين شيوع براي 30%

با هدف بررسي شيوع عفونت اچ آي پيمايشي سرولوژيكي و رفتاریمطالعات انجام شده در ايران،  مهمتريندر يکي از  -

انجام  1388-89وي و رفتارهاي پرخطر مرتبط با آن در ميان مصرف كنندگان مواد به روش تزريقي در ايران در سال 

در  1389تا مرداد  1388تاري بود كه بين اسفند . اين مطالعه، يک پيمايش كشوري مراقبت سرولوژيکي و رف(3)شد 

ميان مردان مصرف كنندگان  مواد به روش تزريقي انجام شد. نمونه هاي مورد مطالعه از لحاظ جغرافيايي پراكنده بودند ، 

استان( انتخاب شدند. تعداد  12( در ميان نمونه اي از استان هاي كشور )در facility-basedبه روش مركز محور )

 2290مرد مصرف كننده مواد به روش تزريقي در اين مطالعه وارد شده و مورد مصاحبه قرار گرفتند. از اين تعداد،  2480

( بدست آمد. %23.1تا  %9.7فاصله اطمينان:  %95)با  %15.2آمد. شيوع كلي عفونت اچ آي وي نمونه خون نيز بدست 

. بيشترين و كمترين شيوع عفونت در استانهاي بود %15.1 مصرف كننده تزريقي مواد برابر اين ميزان شيوع براي مردان

، هر چند در ميان دانشگاهها، دانشگاه شهيد )خراسان رضوي( بود %2.2و  (فارس)استان  %31.9مختلف به ترتيب برابر 

(، اما با تركيب شيوع هاي سه دانشگاه تهران، شهيد بهشتي و ايران %44.7االيي برخوردار بود )ع بسيار بوبهشتي از شي

هايي كه بيکار بودند، از شيوع PWIDs. به دست آمد %23.9كه نماينده هاي استان تهران بودند؛ شيوع تهران برابر 

ي دوره دبيرستان تحصيالت داشتند، هايي كه باالPWIDs(، در حاليکه %20.1باالي اچ آي وي برخوردار بودند )

 (. %4.6كمترين شيوع را داشتند )

در يک مطالعه ديگر به منظور تعيين شيوع عفونت اچ آي وي و رفتارهاي پرخطر مرتبط با آن در ميان مصرف كنندگان  -

ركز و تعداد نمونه اخذ م 2نفر )اصفهان:  192مواد به روش تزريقي و شركاي آنها، در سه استان با تعداد نمونه كلي برابر 

نفر( در سال  75مركز و تعداد نمونه اخذ شده  3نفر، گلستان:  75مركز و تعداد نمونه اخذ شده  2نفر، البرز:  42شده 

. براي اصفهان اين شيوع (18)نفر( بود  192نفر از  8)  %2/4انجام شد. شيوع اچ آي وي در اين مطالعه برابر  1390

 برآورد گرديد.  %4و براي استان گلستان  %3/5، براي البرز  4/2%

شهر اصفهان  DIC)سرشماري( فرد مصرف كننده مواد به روش تزريقي كه به مراكز  539در يک مطالعه مقطعي، كه  -

از عفونت  عاريمراجعه كرده بودند،  DICافرادي كه به مراكز  تمامبود.  %1.1برابر  HIV Abمراجعه كرده بودند، شيوع 

 . (19)بودند  HBcAbو  HBsAg ،HBsSbهاي 

نفر كه گروه پرخطر براي عفونت  2009روي بر ، 2010-2009در يک مطالعه در استان كهکيلويه و بويراحمد در سال  -

HIV  تلقي مي شدند، نشان داده شد كه شيوعHIV  بود، در حاليکه در گروه مصرف  %2.7در افراد زنداني برابر

 . (20)بود  %9.9كنندگان تزريقي مواد اين ميزان برابر 

 %0.6) %0.7برابر  HIVفرد مصرف كننده تزريقي مواد، شيوع  118، بر روي 2008مطالعه زماني و همکاران؛ در سال در  -

تا  %47.4) %59.4( و %2.1تا  %0.1) %0.7به ترتيب برابر  Cو هپاتيت  Bبود. شيوع ساير عفونت هاي هپاتيت  (2.3%

 . (21)كرده بودند   shareسرسوزن و سرنگ هاي مصرف كرده را با ديگران  IDUافراد  %31آمده بود.  ( بدست68.7%

مصرف كننده تزريقي مواد كه از زندان شهرستان بهار، استان همدان آزاد شده  118در يک مطالعه مقطعي بر روي  -

مورد ارزيابي قرار گرفتند. در اين مطالعه،  HIVدر زنداني شده بودند، شيوع  2007تا  2001بودند، و در طي سالهاي 

در اين  HIVاد مخدر در داخل زندان استفاده كرده بودند. شيوع افراد از وسايل غير استريل براي تزريق مو %20تقريبا 

 . (22)بود  %4.2مورد مطالعاتي برابر روه گ
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 HIVمراجعه كرده بودند، شيوع  DICراكز خانم معتادي كه به م 118در يک مطالعه مقطعي در جنوب تهران، بر روي  -

 . (23)بود  %6.8برابر 

، با هدف بررسي شيوع 2012و همکاران در سال  (24)توسط رحيمي موقر  systematic reviewدر يک مطالعه  -

HIV  در ميانIDUs ،22  مصرف كننده تزريقي مواد، نشان داده شد كه شيوع كلي  3916با حجم نمونه كلي مطالعه

(pooled عفونت )HIV  ( به %20.2تا  16.7) %18.4انجام گرفته شده بود، برابر  2005براي مطالعاتي كه بعد از سال

( نشان داد. شيوع كلي %10ا ت 7.5) %8.7بودند، اين ميزان را  2005دست آمد، در حاليکه مطالعاتي كه تا قبل از سال 

( بود. اين ميزان شيوع براي مطالعات انجام گرفته فقط در شهر تهران برابر %14.5تا  12.4) %13.4همه مطالعات برابر 

بود. اين ميزان شيوع براي گروههاي مورد مطالعه در جمعيت  %5.2و براي ساير شهرهاي ايران برابر  18.7%

(community ،)DICsمطالعه  22كليه  بود. در %5.8 و%11.8، %17.5،  %20 ترتيب برابرن و مراكز درماني به ، زندانيا

مطالعات به دست آمده از اين مطالعه مرور نظام مند به  برخيمتغير بود. نتايج  %26تا  0انجام گرفته شده، شيوع از 

 صورت زير است: 

 

 (24 رفرنس) 2012 سال مند نظام مرور مطالعه از استفاده مورد مطالعات يبرخ جينتا2جدول

 محل نمونه گيری، نوع استان سال مطالعه
تعداد مردان نمونه 

 گيری

 HIVتعداد 

 مثبت
 فاصله اطمينان HIVشيوع 

  2.8  0.5  1.3 6 464 زندان فارس 1998

 13.8  2.8 6.9 7 101 زندان خراسان رضوي 2001

 7.8 0.9 3.1 4 128 زندان زنجان 2001

 25 2 9.4 3 32 زندان تهران 2003

 25.8 2 9.7 3 31 مراكز درماني كرمان 2003

 37.6 13.5 24.1 13 54 جامعه محور تهران 2004

 DIC 153 35 22.9 16.5 30.4مركز  تهران 2004

 28.6 20.5 24.4 112 459 زندان تهران 2006

 14.9 8.7 11.5 50 433 جامعه محور تهران 2007

 DIC 276 41 14.9 10.9 19.6مركز  تهران 2007

 30.6 22.9 26.6 144 541 جامعه محور تهران 2007

 (Pooledيک کاسه )

  
3821 519 13.6 12.5 14.7 

 

فرد تزريق كننده مواد كه به كلينيک متادون شهر اراک مراجعه كرده بودند، نشان  100در يک مطالعه در اراک بر روي  -

اين افراد اذعان كرده بودند كه به هنگام اقامت در زندان،  %25. (25)مبتال بودند  HIVانها به عفونت  %19داده شد كه 

 سرنگ و سرسوزن مشترک استفاده كرده بودند. 

و  Bو هپاتيت  Cهپاتيت  HIV٬با هدف بررسي شيوع در ايران  پيمايش سرولوژيكي و رفتاری، 1389در سال  -

. در اين مطالعه كه با استفاده از روش (26)ط در مردان تزريقي و شركاي جنسي آنان انجام گرفت عوامل رفتاري مرتب

 HIVمي كردند، شيوع  انتخاب و شيراز ٬مشهد ٬سه شهر تهران( DICsگذري )از مراكز افراد را  ٬نمونه گيري در دسترس

تا  2.96فاصله اطمينان:  %95)با  %9.4نفر( برابر  226ميان افراد مردان مصرف كننده مواد تزريقي )با حجم نمونه 

 ( بود. 26.2%
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 معتادانبا هدف ديده وري بيولوژيک و رفتاري در  (27)توسط شغلي و همکاران  2013در يک مطالعه مقطعي در سال  -

ي مراكز استانهاي منتخب )شهرهاي ساري، كرمانشاه، كرج، تبريز، مشهد و زاهدان( با روش نمونه ابانيخ زنان و يقيتزر

زن  613مرد سوءمصرف كننده تزريقي مواد و  1259گيري در دسترس، نمونه هاي مورد نظر انتخاب شدند )در مجموع 

-كز كاهش آسيب و مراكز مشاوره بيماريكليه مراكزگذري، مراداراي رفتارهاي پرخطر جنسي(. مراكز نمونه گيري شامل 

هم نمونه  Outreachنظر دانشگاه يا بهزيستي آن شهر فعاليت داشتند. همچنين از گروههاي هاي رفتاري كه تحت 

 سال بود.  29سال و ميانگين سني زنان  35گيري صورت گرفت. ميانگين سني مردان 

 
 كهرشهرستانيموردمطالعهبهتفكيقينمردانسومصرفكنندهتزريدربCوBتيمواردهپاتيدرصدفراوان3جدول

 شهر
تعداد کل 

 نمونه

 آزمايش مثبت

 عفونت همزمان Cهپاتيت  Bهپاتيت 

 (2) 9/0 (47) 3/20 (6) 6/2 231 كرج

 (6) 4/2 (157) 1/62 (8) 2/3 253 كرمانشاه

 (1) 7/0 (53) 3/36 (3) 1/2 146 ساري

 (3) 8/1 (58) 5/34 (3) 8/1 168 تبريز

 (6) 3/2 (138) 9/52 (7) 7/2 261 مشهد

 (1) 5/0 (36) 18 (14) 7 200 زاهدان

 (19) 5/1 (489) 8/38 (41) 3/3 1259 مجموع

 

 تزريقي : غير .شيوع اچ آي وي در مصرف كنندگان2

را مورد ارزيابي قرار داده  non-IDUsمطالعه كه  10، بر روي 2012در سال  (28)در يک مطالعه مرور سيستماتيک  -

نه كلي ( عفونت اچ آي وي در نهايت )با حجم نموpooled prevalenceبود، نشان داده شد كه شيوع يک كاسه )

نشان داد،  %5.6( به دست آمد. مطالعاتي كه در تهران انجام گرفته بودند، اين شيوع را %3.4تا  2) %2.6نفر(، برابر  2275

را  HIVانجام گرفته بودند، شيوع  2005بود. مطالعاتي كه تا قبل سال  %0.4در حاليکه براي ساير مناطق اين عدد برابر 

، كه در اين سال برنامه كاهش آسيب  اجرايي شد، 2005ليکه براي مطالعات بعد از سال برآورد كرده بود، در حا 1.6%

 %0.4براي مطالعاتي كه در زندان انجام گرفته بودند، برابر  non-IDUsدر گروه  HIVارائه كرد. شيوع  %5.4شيوع را 

بود. از همين داده هاي مورد استفاده در اين  %5بود، در حاليکه براي مطالعاتي كه در خارج از زندان بودند اين عدد برابر 

. مطالعه (29)نشان داد  %6.6را  HIV( شيوع 2008مطالعه مرور سيستماتيک، مطالعه تهران توسط محرز و همکاران )

. در زير به مطالعات ذكر شده در اين مطالعه مرور ساختاريافته به (30)نشان داد  %3.4، اين ميزان را 2007خدابخشي 

 طور كامل اشاره شده است. 

 

 (28) 2012 سال مند نظام مرور مطالعه در استفاده مورد مطالعات يبرخ جينتا4جدول

 زنان مردان محل نمونه گيری استان سال اجرا نويسنده و سال انتشار
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نمونه مورد 

 آزمايش

 HIVتعداد 

 مثبت

)فاصله  HIVشيوع 

 اطمينان(
 مثبت HIVتعداد  نمونه مورد آزمايش

 - - (04/0-2/1) 34/0 2 597 زندان فارس 1998 (2001ميراحمدي زاده )

 - - 0 0 218 زندان زنجان 2001 (2003خاني )

 0 30 - - - زندان تهران 2002 (2005جهاني )

 0 10 (7/0 – 5/9) 4/3 3 89 زندان گلستان 2003 (2007خدابخشي )

 - - 0 0 149 مركز درماني كرمان 2003 (2006خداداي زاده )

 0 18 (4/3 – 1/8) 4/5 21 390 مركز درماني تهران 2004 (2005زماني )

 0 92 - - - زندان خراسان جنوبي 2005 (2006قنبرزاده )

 0 10 - - - سرپناهگاه تهران 2006 (2007حاجي عبدالباقي )

 2 44 (5/4 – 1/9) 6/6 32 488 جامعه تهران 2007 (2008محرز )

 زنان در معرض بيشترين آسيب )زنان تن فروش(.2

 :سايز  و مشخصات جمعيتي زنان در معرض بيشترين آسيب –2الف

 2012در سال در كشور برآوردي از اندازه جمعيت اين گروه از افراد پرخطر اچ اي وي كه بتوان به آن استناد كرد، وجود ندارد. 

مركز تحقيقات مدلسازي در سالمت با همکاري مركز آموزش نظام مراقبت اچ اي وي دانشگاه علوم پزشکي كرمان، مطالعه اي با 

 Networkدر اين مطالعه، از روش بسط شبکه اي ) (.16پرخطر براي اچ آي وي اجرا كردند )اي هدف برآورد اندازه جمعيت گروهه

scale up روش در بسياري از كشور هاي دنيا )آمريکا، چين، ژاپن، اكراين، و كشورهاي آفريقايي( مورد استفاده ( استفاده شد. اين

ه روشهاي مستقيم برآورد مي باشد. در اين روش به جاي نمونه قرار گرفته، و روشي به نسبت آسان تر و كم هزينه تر نسبت ب

گيري از گروههاي هدف، از افراد جمعيت عمومي جامعه نمونه گيري مي شود. در مرحله اول، شبکه اجتماعي افراد محاسبه مي 

د كه آيا در شبکه خود فردي شود. بعد از آن از افراد در مورد وجود افراد در گروههاي پرخطر سوال مي شود، مثال پرسيده مي شو

كه مصرف كننده مواد يا تزريق كننده مواد باشد را مي شناسد. با اين روش، مي تواند تخميني از تعداد افراد گروههاي هدف 

ه از ديدگاه برخي كارشناسان برآورد هاي به دست آمده از مطالعه نيازمند تکرار يک مطالعهمزمان و با يک مطالعه واحد ارائه كرد. 

مطالعه اي ديگر با حجم نمونه بيشتر  2015و اوايل سال  2014ديگر براي تاييد نتايج آن مي باشد. به همين منظور، در اواخر سال 

و افزايش تعداد شهرهاي مورد نمونه گيري در كشور اجرا شده يا خواهد شد. نتايج مطالعه جديد كمکي براي برآورد هاي به دست 

در مدلسازي اچ آي وي در ايران با استفاده از نرم افزار  2012شد. الزم به ذكر است كه نتايج مطالعه سال آمده از اين گروه مي با

 اسپکتروم مورد استفاده قرار گرفت اما پيشنهاد شده است كه براي تاييد نتايج بهتر است كه منتظر نتايج مطالعه جديد شد. 

در ميان زنان تن فروش، مقرر گرديده است كه در برخي از استانهاي كشور  2015همچنين در مطالعه سرولوژيک و رفتاري سال 

)دانشکاهها شامل تهران، شهيد بهشتي، ايران، مشهد، شيراز، اصفهان، و لرستان( در كنار مطالعه اصلي كه با هدف تعيين شيوع اچ 
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تزريقي مواد صورت مي گيرد، اندازه جمعيت اين گروه نيز برآورد گردد.  در اين مطالعه قصد  اي وي و رفتارهاي پرخطر جنسي و

 ( اين مهم صورت پذيرد. multiplierاست كه از روش ضربي )

تبرير  در شهر، برآوردهايي )روش بسط شبکه اي( با استفاده از روشهاي غير مستقبم استاني و در مقياس كوچکاما به صورت 

نفر به ازاي هر  709نفر برآورد گرديد، يعني  5246در اين مطالعه تعداد زنان تن فروش برابر ( براي اين گروه انجام شده است. 81)

 نفر جعيت.   100000

 در زنان در معرض بيشترين آسيب HIVشيوع –2ب

 ويژه ايدز/ويآياچ رفتاري-بيولوژيکي زن تن فروش در يک مطالعه مراقبت 130در يک مطالعه ميان  1385در سال  -

 . (31)بود  %3/2در اين گروه برابر  HIVكرمانشاه، نشان داده شد كه شيوع  زندانيان

وط به آن در ميان و رفتارهاي پرخطر مرب HIVاولين پيمايش ملي مراقبت سرولوژيکي و رفتاري با هدف تعيين شيوع  -

نفر بر  872زن تن فروش مورد مطالعه،  1005، از تعداد 2010. در سال (32)جامعه زنان تن فروش ايراني انجام گرفت 

دانشگاه علوم پزشکي  انتخاب شدند.  14تحت پوشش  مركز 31( از facility-basedاساس نمونه گيري مركز محور ) 

از اين افراد نمونه خون نيز گرفته شد. همچنين با استفاده از يک پرسشنامه استاندارد به صورت چهره به چهره 

درصد  15.7سال بود. از نظر سطح تحصيالت  32فروشان تقريباً )حضوري( مورد مصاحبه قرار گرفتند. ميانگين سني تن

درصد  36.5سواد بودند؛ در حالي كه نيمي از افراد سطح تحصيالت راهنمايي يا دبيرستان داشتند. كنندگان بيكتاز شر

از افراد سرپرستي حداقل يک نفر از  %38.9ي جنسي بود. كنندگان تنها درآمدشان از راه برقراري رابطهاز شركت

( بود. اين ميزان %8.3تا  2.4فاصله اطمينان  %95)با  %4.5 برابر HIVوابستگان را به عهده داشتند. شيوع كلي عفونت 

( و در بين كساني كه %9.8تا  2.2فاصله اطمينان  %95)با  %4.8در ميان زناني كه تاريخچه مصرف مواد داشتند برابر 

شيوع به ترتيب  ( بود. به طوركلي بيشترين%21.5تا  5.4فاصله اطمينان  %95)با  %11.2سابقه تزريق مواد داشتند برابر 

 9.2درصد( و لرستان ) 25درصد(، هرمزگان ) 28.6هاي علوم پزشکي كرمانشاه )در شهرهاي تحت پوشش دانشگاه

 اين ميزان شيوع در شهرهاي مورد مطالعه متغيير بود.   %28.6تا  %0درصد( مشاهده شد. در كل از 

خانم تن فروش  Respondent-driven sampling (RDS) ،278در يک تحقيق در شيراز با استفاده از روش  -

(FSWs در سال )به منظور تعيين شيوع  2012تا  2011HIV  و ساير عفونت هايSTI  .مورد مطالعه قرار گرفتند

(، %9(، كالمديا )%9.7به اين صورت بود: هرپس سيمپلکس ) STIبود. فراواني عفونت هاي  %4.7برابر  HIVشيوع 

 %16.4( آنها سابقه مصرف مواد را داشتند، كه از اين تعداد %69.9(. بيش از دو سوم )%0( و سيفليس )%1.4گنوره )

ه ( در يک ماه گذشته رابطه جنسي محافظت نشده، ب24.4%) FSWsسابقه تزريق مواد را داشتند. نزديک به يک پنجم 

عبارت ديگر عدم استفاده از كاندوم، را گزارش كرده بودند. نوع رابطه جنسي آنها در يک ماه گذشته به اين صورت بود: 

 . (33)دهاني  %16.2 مقعدي، و  %7رابطه جنسي واژينال،  91%

( از لحاظ شيوع FSWsخانم تن فروش ) RDS ،177در يک تحقيق در شهر كرمان، جنوب شرقي ايران، با روش  -

HIV و عفونت هاي ،STI  مورد مطالعه قرار گرفتند. شيوعHIV  صفر بود. شيوع سيفليس و هرپس سيمپلکس به

 . (34)بود  %18و  %7.2تريتب برابر 

با  2010-2009خانم تن فروش كه در طي سه ماه اخير قبل از مطالعه در سال  100طالعه در اصفهان روي در يک م -

. در اين گروه، (35)بود  %19.8برابر صفر بود. اما شيوع كالمديا  HIVروش نمونه گيري غير تصادفي، فراواني شيوع 

HBsAg  افراد شناسايي شد،  %1.1برايanti-HBC  4.4در% ،anti-HBS و  %65.9درHCV Ab  موارد  %9.9در

 . (36)شناسايي شد 
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آنها در طي يک ماه  %19خانم تن فروش انجام گرفت،  144، كه روي UNHIDE HIV Risk Studyدر مطالعه  -

 . (37)را گزارش كرده بودند  IDUگذشته رابطه جنسي محافظت نشده با فرد 

خانم در معرض خطر عبارت بودند از  22، مهمترين موانع استفاده از كاندوم در بين 2012در يک مطالعه كيفي در سال  -

ان تهديد درک شده، عدم انگيزه حفاظتي، دانش كم، اجتماعي. موانع شخصي شامل: فقد-موانع شخصي و موانع محيطي

اجتماعي -فقدان درک شده كنترل، نگرش منفي نسبت به كاندوم و برداشت اشتباه نسبت به كاندوم. موانع محيطي

 .(38)شامل: هنجارهاي فرهنگي و محيط هاي عدم حمايت بودند 

با هدف ديده وري بيولوژيک و رفتاري در  (27)توسط شغلي و همکاران  2013در يک مطالعه مقطعي در سال  -

ي مراكز استانهاي منتخب )شهرهاي ساري، كرمانشاه، كرج، تبريز، مشهد و زاهدان( با روش نمونه ابانيوزنانخيقيمعتادانتزر

زن  613مرد سوءمصرف كننده تزريقي مواد و  1259گيري در دسترس، نمونه هاي مورد نظر انتخاب شدند )در مجموع 

-كزگذري، مراكز كاهش آسيب و مراكز مشاوره بيماريكليه مراداراي رفتارهاي پرخطر جنسي(. مراكز نمونه گيري شامل 

هم نمونه  Outreachنظر دانشگاه يا بهزيستي آن شهر فعاليت داشتند. همچنين از گروههاي هاي رفتاري كه تحت 

 سال بود.  29سال و ميانگين سني زنان  35گيري صورت گرفت. ميانگين سني مردان 

 
 كهرشهرستانيموردمطالعهبهتفكيپرخطرجنسيرفتارهايدرزنانداراCوBتيمواردهپاتيدرصدفراوان5جدول

 *تعداد )درصد(

 

 مردان در معرض بيشترين آسيب.3

 سايز  و مشخصات جمعيتي مردان  در معرض بيشترين آسيب –3الف

 2012ندارد. در سال در كشور برآوردي از اندازه جمعيت اين گروه از افراد پرخطر اچ اي وي كه بتوان به آن استناد كرد، وجود 

مركز تحقيقات مدلسازي در سالمت با همکاري مركز آموزش نظام مراقبت اچ اي وي دانشگاه علوم پزشکي كرمان، مطالعه اي با 

 Network(. در اين مطالعه، از روش بسط شبکه اي )16هدف برآورد اندازه جمعيت گروههاي پرخطر براي اچ آي وي اجرا كردند )

scale upاز ديدگاه برخي كارشناسان برآورد هاي به دست آمده از مطالعه نيازمند تکرار يک مطالعه ديگر براي تاييد اده شد. ( استف

 شهر
تعداد كل 

 نمونه

 آزمايش مثبت

 عفونت همزمان Cهپاتيت  Bهپاتيت 

 0 (1/6) 10 *(6/0) 1 163 كرج

 0 (10) 8 0 80 كرمانشاه

 0 0 0 33 ساري

 0 (6/9) 5 0 52 تبريز

 0 (7) 13 0 185 مشهد

 0 (13) 13 (1) 1 100 زاهدان

 0 (8) 49 (3/0) 2 613 مجموع
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مطالعه اي ديگر با حجم نمونه بيشتر و افزايش تعداد  2015و اوايل سال  2014نتايج آن مي باشد. به همين منظور، در اواخر سال 

را شده يا خواهد شد. نتايج مطالعه جديد كمکي براي برآورد هاي به دست آمده از اين گروه شهرهاي مورد نمونه گيري در كشور اج

در مدلسازي اچ آي وي در ايران با استفاده از نرم افزار اسپکتروم مورد  2012مي باشد. الزم به ذكر است كه نتايج مطالعه سال 

 ج بهتر است كه منتظر نتايج مطالعه جديد شد. استفاده قرار گرفت اما پيشنهاد شده است كه براي تاييد نتاي

نفر  713( نشان داده شد كه تعداد مرداني كه با ساير مردان ديگر رابطه جنسي برقرار كرده بودند برابر 43در مطالعه شهر كرمان )

 %2.5تا  0.5ي نسبي آن برابر نفر )با استفاده از مدلي ديگر( بود؛ به عبارتي ديگر فراوان 3281)با استفاده از يک مدل برآوردي( و 

 نفر جمعيت(.  100000نفر به ازاي هر  247نفر بود ) 1869برآورد اندازه اين گروه برابر ( 81)بود. در مطالعه شهر تبريز 

 مردان در معرض بيشترين آسيبدر  HIVشيوع –3ب

به چه  HIVدر اين زير گروه جمعيتي پرخطر براي عفونت  HIVدر ايران مطالعه اختصاصي كه نشان دهد وضعيت  -

صورت است، وجود ندارد. هر چند، در برخي مطالعات اين نوع رفتار را به صورت فرعي مورد مطالعه قرار داده اند. در اين 

را مورد ( اين رفتار PWIDsي بسته همچون زندانيان و در بين مصرف كنندگان تزريقي مواد )ها طيمحمطالعات بيشتر 

سابقه رابطه جنسي با مردان  %15.6، 2009در زندانيان كشور در سال  BSS. در (40. 39. 26. 3)بررسي قرار داده اند 

 . (39)( بود %18.8تا  %0.6) %3.7در اين زير گروه برابر  HIVگزارش كرده بودند كه شيوع  ديگر را

نسي و شركاي جمواد تزريقي  كنندگانمصرف دروي بيوي و اچسيوي، اچآياچمراقبت رفتاريو سرولوژيکدر مطالعه  -

درصد(  19.5)از مصرف كنندگان تزريقي موادنفر  44، (26)1389هادر شهرهاي تهران، شيراز و مشهددر سال آن

 افراد در اين روابط، از كاندوم استفاده كرده اند. %23حدود . با همجنس را گزارش كردند ي جنسيي رابطهسابقه

مرد مصرف كننده تزريقي را از  370روي ،  2004-2003( در سال 2010در يک مطالعه ديگر توسط زماني و همکاران ) -

سابقه رابطه جنسي با همجنس خود را گزارش  %12بررسي كردند. در اين مطالعه  HIVلحاظ برخي رفتارهاي مربوط به 

، IDUدر مقايسه با فقط  MSM-IDUsبود. در اين مطالعه %19در همه افراد مورد مطالعه  HIVبودند. شيوع كرده 

-MSMجوانتر، از فراواني تجرد باالتر، شروع تزريق مواد زودتر، اما دوره كوتاه تر تزريق مواد را داشتند. همچنين 

IDUsنين اين افراد از شركاي جنسي باالتري هم بيشتر از سرنگ و سرسوزن مشترک استفاده كرده بودند. همچ

برخوردار بودند.در آخرين تماس جنسي،  هم اين افراد از فراواني استفاده كاندوم كمتري برخوردار بودند. اين دو گروه از 

 . (41)تفاوتي نداشتند  HIV testingلحاظ فراواني 

منطقه جغرافيايي ايران انجام گرفت،  8خياباني در  IDUsمرد  360كه روي  2013مطالعه ميرابي و همکاران در سال  -

 .   .(42)طالعه داشتند آنها حداقل يک رابطه جنسي مقعدي در طي يک ماه اخير م %20.8نشان داد كه 

در مطالعه پيمايش سرولوژيکي و رفتاري افراد مصرف كننده تزريقي مواد و شركاي جنسي آنها، سابقه تماس جنسي  -

 .(26)بود  %19.5مردان تزريق كنند مواد با ساير مردان برابر 

اندازه جمعيت اين گروه پرخطر در ايران مشخص نيست. هر چند به صورت مطالعه اي استاني در شهرستان كرمان، با  -

اندازه اين زير گروه را برآورد كردند. به  (43)، شکوهي و همکاران Network Scale upروشي غير مستقيم به اسم 

نظر مي رسد، الزم است در اين گروه جمعيتي مطالعات دقيق تر و اختصاصي تري از لحاظ رفتارهاي پرخطر آنها و شيوع 

HIV  .در آنها صورت گيرد 
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 :زندانيان.4

 سايز  و مشخصات جمعيتي زندانيان –4الف

طالعه براي برآورد اين گروه از افراد نيست، اما دسترسي به اندازه تعداد حمعيت اين گروه به براي تعداد زندانيان، اگرچه نيازي به م

آماري را از كه ( 82)هاي جهان المللي زندانمركز مطالعات بينعلت مسائل مختلفي در كشور امکان پذير نيست. البته آمارهاي 

قرار گرفته و در در جهان ايران در رتبه هشتم تعداد زندانيان نشان داده است كه ميکند، زندانيان كشورهاي مختلف جهان منتشر 

. اين كاهش يافته است 2013در ابتداي سال هزار نفر 217به  2012در سال هزار 250آن آمده است كه آمار زندانيان در ايران از 

بر اساس هزار نفر جمعيت عمومي. 100نفر به ازاي هر  284هزار نفر بود، به عبارتي ديگر تعداد 230برابر  2011آمار در سال 

 اين افراد را مجرمان مواد مخدر تشکيل مي دهند.  %43حدود  مقامات سازمان زندانها در ايران،اظهارات 

 در زندانيان HIVشيوع  –4ب

و رفتارهاي پرخطر مربوط به آن در ميان زندانيان در ايران در  HIVدر يک پيمايش ملي، با هدف بررسي تخمين شيوع  -

زندان در ايران  27زنداني از  5530انجام شد. با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي چند مرحله اي،  1389سال 

هاي رفتاري با استفاده از يک پرسشنامه استاندارد و به شيوه چهره به چهره )حضوري( جمع . داده (39)انتخاب شدند 

، نمونه خون دريافت شد و با استفاده از تست االيزا HIVآوري شدند. به منظور جمع آوري داده هاي مربوط به وضعيت 

فاصله  %95با )درصد بود  2.1مطالعه ، در كل نمونه مورد HIVاز لحاظ مثبت بودن مورد بررسي قرار گرفتند. شيوع 

 (.%3.6تا  1.2اطمينان: 

(، بر روي نمونه اي 2013) 1392وي، در سال آياچمراقبترفتاريوسرولوژيکيكشوردر مطالعه اي ديگر، از سري مطالعات  -

؛ اطالعات مربوط (40)طور تصادفي انتخاب شده بودند بزرگ و كوچک كشور كه به زندان 27نفري از مددجويان  5511

نامه ساختاريافته، توسط پرسشگران آموزش ديده وي  به وسيله پرسشآيبه رفتارهاي پرخطر و پيشگيرانه از عفونت اچ

 – 2.22%) %1.41وي در گروه هدف آيعفونت اچآوري گرديد. نتايج بدست آمده در اين طرح نشان داد كه شيوع جمع

 ( بود. 0.60

( 2007تا  1991پايگاههاي ديده وري )از  397شده  aggregateمطالعه حقدوست و همکاران، با استفاده از داده هاي  -

بود. تا ( %4.3تا  1.8فاصله اطمينان  %95) %2.8برابر  HIVاد كه شيوع كلي شاندزنداني، ن 155771زندان شامل  72در 

، شيوع آن 1998بود، اما به علت طغيان اين عفونت در سال  %0.4تا  0در زندانيان بين  HIV، شيوع 1998قبل از 

بطور  HIV(، يعني به حداكثر ميزان خود رسيد. بعد از آن زمان، شيوع %16.1تا  1.1فاصله اطمينان  95%) 4.5%

در  HIV. شکل زير توزيع جغرافيايي شيوع (44)بطور ثابت باقي ماند  (%3.8تا  1.5)با دامنه اي از  %2.8ميانگين برابر 

 (. 18زندانهاي ايران است )شکل 
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 یالديم 2007 تا 1991 سال از انيزندان انيمHIVوعيش ييايجغراف عيتوز28شكل

مطالعات ديده وري در اين بازه زماني در شکل زير  -در طي سالهاي مختلف به همراه تعداد سرو HIVهمچنين شيوع 

 (. 19نشان داده شده است )شکل 

 

 یور دهيد مطالعات -سرو تعداد همراه به 2007 تا 1991 یسالها يدرطHIVوعيش29شكل

 %95فاصله اطمينان 
مثبت  HIVشيوع 

)%( 

تعداد افراد 

HIVمثبت 

تعداد افرادی که 

 تست شدند

تعداد سايت های 

 ديده وری
 سال بررسي

1.14 -1.98 1.56 52 3,334 11 1999 

1.45 - 2.17 1.81 95 5,239 17 2000 

2.84 -3.4 3.12 487 15,612 37 2001 

3.56 - 4.1 3.83 717 18,715 43 2002 

2.55 -3.01 2.78 547 19,684 51 2003 

2.81 - 3.29 3.05 622 20,379 51 2004 

3 -3.48 3.24 682 21,025 58 2005 

2.61 - 3.05 2.83 592 20,896 57 2006 

1.53-1.90 1.71 331 19,403 52 2007 

1.82-2.22 2.01 379 18,863 46 2008 

1.36-1.74 1.54 252 16,390 44 2009 

1.20-156 1.37 225 16,466 41 2010 

1.13-1.48 1.28 210 16,469 43 2011 
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 1999در زندانيان كشور در طي بازه زماني  HIVو همکاران كه با هدف تعيين روند (45)در يک مطالعه توسط شهبازي  -

 – 4/3فاصله اطمينان:  %95بود ) %8/3برابر  2002در اين گروه در سال  HIV، نشان داده شد كه شيوع 2011تا 

 (. %13/1 – 48/1فاصله اطمينان:  %95گزارش گرديد ) % 28/1برابر  2011(. شيوع براي سال 8/2%

 . (46)برابر صفر گزارش شد  HIVزن نداني ، شيوع  163در شهر اصفهان بر روي  2009در يک مطالعه مقطعي در سال  -

 کودکان خياباني.5

 سايز  و مشخصات جمعيتي كودكان خياباني –5الف

نفر تا  20.000ها را از تعداد آن افراد مختلف بنا به سليقه و نظر خودآمار دقيقي از اندازه اين گروه جمعيتي در كشور وجود ندارد. 

هزار نفر اعالم  500آنان هاي اجتماعي، تعداد در همايش بررسي آسيب 1382سال  در خرداد ماه  .ميليون نفر برآورد كرده اند 2

ها كودكان درصد آن 80شد كه  دهيهزار كودک خياباني توسط سازمان بهزيستي جمع آوري و سامان 31،  1382در سال   .شد

هاي مسافربري جمع آوري شدند و حدود بوده است كه از سطح شهر و پايانه ها مربوط به تهراننفر آن 700هزار و  24كار بودند، 

 1386اند. در سال شده كودک خياباني در كشور پذيرش 269هزار و14نيز  1383از اتباع افغان بودند. در سال  هاآننفر  700

بر اساس مطالعه شغلي و همکاران بر روي  .(47) اندذيرش شدهپكودک كار و خيابان در مراكز بهزيستي كشور 500هزار و  12نيز

 %17.2در حال تحصيل بودند. در حاليکه ساله  18تت  10كودكان  %25.4وي، فقط  كودكان خياباني با هدف تعيين شيوع اچ آي 

باني  تجربه از كودكان خيا %59.8ترک تحصيل كرده بودند. بر اساس يافته هاي اين مطالعه   %57.4هرگز به مدرسه نرفته و 

از كودكان خياباني سوء مصرف مواد  %72.3 در اين مطالعه نها مصرف مشروبات الکلي داشتند. از ا %40.1استعمال دخانيات و 

از اين تعداد نيز سابقه تزريق  %4.6نفر سوء مصرف مواد مخدر توسط خود را گزارش نمودند.  %19.6مخدر توسط دوستان خود و 

از كودكان خياباني رابطه جنسي  %29.1داشته و چهار نفر نيز تجربه تزريق مشترک را گزارش نمودند. بر اساس يافته هاي مطالعه 

در آخرين رابطه  %33.2جنسي داشتند كه از اين تعداد نفر سابقه رابطه  %38.6سال  15-18برقرار كرده بودند. در گروه سني 

ماه  12كه سابقه رابطه جنسي داشتند در سال  15-18از كودكان  %57.6جنسي از كاندم استفاده كرده بودند. به همين ترتيب 

از كودكان خياباني تجربه آزار و اذيت جسمي  %32.8ته با بيش از يک شريک جنسي رابطه برقرار كرده بودند. در اين مطالعه  گذش

طبق آمارهاي منتشر  .(47كرده بودند )اذيت و آزار جنسي را نيزگزارش  %43.2، روحي رواني و جنسي را ذكر كردند. از اين تعداد 

 600 سال، سه ميليون و 18 تا 10 هزار كودک رده سني253 ميليون و13 ، از مجموع85  ، در سالشده از سوي مركز آمار ايران

هزار كودک به صورت مستقيم درگير كار بوده اند و از اين تعداد يک 700 هزار كودک، خارج از چرخه تحصيل و يک ميليون و

 18  تا 10 هزار نفر را دختران 370  و را پسران هزار نفر300 يک ميليون و هزار در گروه كودكان كار كشور بودند كه670 ميليون و

هزار  800 سال تشکيل داده اند. بيشتر فعاالن حقوق كودكان بر اين مساله توافق دارند كه در حال حاضر حدود يک ميليون و

حق و حقوق شان اقدامات كودک كار در كشور وجود دارد كه بايد هرچه سريع تر نسبت به كاهش اين رقم و رساندن كودكان به 

 الزم انجام گيرد. 
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 در كودكان خياباني HIVشيوع  –5ب

انتخاب و  TLSرا به روش   كودكخياباني1000، تعداد 2010، در يک مطالعه توصيفي در سال (47)شغلي و همکاران  -

( از %35.3) 353نفر دختر بودند.  49(  %5نفر پسر و ) 951( %95مورد مطالعه قرار دادند. از كودكان مورد مطالعه  )

سال قرار داشتند.  15-18ر گروه سني ( د%64.7نفر ) 647سال و   10-14كودكان خياباني مطالعه شده در گروه سني 

نفر از  401( %40.1نفر از كودكان خياباني  تجربه استعمال دخانيات و   ) 589( %59.8بر اساس يافته هاي اين مطالعه  )

(  از كودكان خياباني سوء مصرف مواد مخدر توسط %72.3نفر ) 723انها مصرف مشروبات الکلي داشتند.  در اين مطالعه  

(  از اين تعداد %4.6نفر ) 9( نفر سوء مصرف مواد مخدر توسط خود را گزارش نمودند. %19.6نفر )196ن خود و دوستا

نيز سابقه تزريق داشته و چهار نفر نيز تجربه تزريق مشترک را گزارش نمودند. با توجه به نتايج آزمايشات به عمل آمده از 

)  %4.5سال تهران  10-18در كودكان خياباني  HIV/AIDSوواالنس نمونه هاي اخذ شده از كودكان خياباني ، سرو پر

سال قرار  15-18( در گروه سني %4.8نفر ) 31سال و  10-14( گروه سني %4نفر )14نفر( بدست آمد. از اين تعداد  45

. هر جند نتايج اين مطالعه نمي تواند به كل كشور تعميم داده شود چرا كه وضعيت شهر تهران به عنوان (47. 2)داشتند. 

 پايتخت ايران، متفاوت تر از ساير شهرها از لحاظ كودكان خياباني است.  

 

 

 

 1388-توزيع فراواني نتايج آزمايش خون بر حسب سن و جنس كودكان خياباني شهر تهران : 7جدول 

 

 منفي  مثبت  گروه  متغيير

 جنس
 (96) 48 *(4) 2 دختر

 (5/95)  907 (5/4)  43 پسر

 سن
 (96) 339 (4) 14 سال 10 - 14

 (3/89) 616 (8/4) 31 سال 18-15

 (5/95) 955 (5/4) 45 --- جمع 

 *تعداد )درصد(
 

 . (48)برابر صفر ارائه شد  HIV( شهر اصفهان، شيوع 2007تا  2005كودک خياباني ) 386در يک مطالعه ديگر بر روي  -

افراد به  %6.4سال در شهر تهران نشان داد كه  15( بزرگتر از homelessفرد بي خانمان ) 202مطالعه اي بر روي  -

HIV  مبتال بودند. از ميان افراد كهHIV  مثبت بودند، سه چهارم آنها سابقه تزريق مواد داشتند. همچنين، از اين افراد

 . (49)مبتال بودند  Cو  Bبه ترتيب به عفونت هپاتيت  %42.8و  34.7%
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 شرکای جنسي مصرف کنندگان تزريقي مواد.6

 شركاي جنسي مصرف كنندگان تزريقي موادسايز  و مشخصات جمعيتي  –6الف

 جمعيت وجود ندارد و مطالعه اي با اين هدف صورت نگرفته است. اطالعات دقيقي از اندازه اين گروه از 

، (26) در مردان تزريقي و شركاي جنسي آنها HIVبا هدف بررسي شيوع پيمايش سرولوژيکي و رفتاري در ايران ، 1389در سال 

مصرف سال بود. ميانگين سن اولين بار مصرف مواد در در شركاي جنسي  33.92±0.52نشان داد كه ميانگين سن شركاي جنسي 

درصد سابقه مصرف مواد  57.1سال به دست آمد. بطور كلي در بين شركاي جنسي،  3/21±24/1كنندگان تزريقي مواد برابر 

درصد بود.  55برابر جنسي ي تزريق پرخطر در شركاي داشتن سابقه .سابقه تزريق مواد مخدر را داشته انددرصد 18.6مخدر و 

به عالوه، تعداد تماس جنسي در ماه گذشته در شركاي بود.  17.89±0.38در آنها برابر ي جنسي در ميانگين سن اولين رابطه

 بوده است.  10.5جنسي 

 

 شركا جنسي مصرف كنندگان تزريقي مواددر  HIVشيوع  –6ب

و  Bو هپاتيت  Cهپاتيت  HIV٬با هدف بررسي شيوع در ايران  پيمايش سرولوژيكي و رفتاری، 1389در سال  -

(، زناني كه به عنوان شريک اصلي جنسي آنها بودند و مصرف كننده PWIDsعوامل رفتاري مرتبط در مردان تزريقي )

تزريقي  رويدا( و زناني كه به عنوان شركاي اصلي جنسي آنها بودند و مصرف داوري FIDUPsمواد تزريقي بودند )

از MIDUsافراد ٬. در اين مطالعه، با استفاده از روش نمونه گيري در دسترس(26)(، انجام گرفت FNIUDPsنداشتند )

اين افراد زني را كه به عنوان شريک اصلي جنسي  انتخاب شدند. و شيراز٬مشهد٬سه شهر تهران( DICsگذري )مراكز 

در افرادي كه شريک اصلي جنسي  HIVخود بودند، را معرفي مي كردند. نتايج اين مطالعه به اين صورت بود كه: شيوع 

صله فا %95)با  %7.7نفر،  برابر  42( ، با اندازه نمونه FIDUPsافراد تزريقي بودند و مصرف كننده مواد تزريقي بودند )

ي رودابودند و مصرف  PWIDs(، و در ميان زناني كه به عنوان شركاي اصلي جنسي افراد %26.3تا  1.9اطمينان: 

 ( بود. %11.3تا  0.65فاصله اطمينان: %95)با  %2.8نفر،  برابر  184(، با اندازه نمونه FNIDUPsتزريقي نداشتند )

آي وي و رفتارهاي پرخطر مرتبط با آن در بين شركاي جنسي در يک مطالعه ديگر به منظور تعيين شيوع عفونت اچ  -

انجام شد. شيوع اچ آي وي در  1390نفر در سال  192افراد مصرف كننده ترزيقي، در سه استان با تعداد نمونه كلي برابر 

. اين افراد اچ آي وي مثبت باالي (18)نفر( بود  192نفر از  2) %1برابر  PWIDsاين مطالعه براي شركاي جنسي افراد 

 بود.  %3/1و براي البرز برابر  %3/1، براي گلستان %0سال سن داشتند. براي اصفهان اين شيوع  25

 

 و افراد بي خانمان متكديان.7

 خانمانمتکديان و افراد بي سايز  و مشخصات جمعيتي  –7الف

اما اظهارات و مشاهدات در سطح چامعه نشان دهنده افزايش روز افزون اين براي اين گروه از افراد آمار دقيقي در ايران وجود ندارد. 

براي چنين ادعايي مي توان خيابان ها و ميدان ها و پارک هاي سطح شهر را مشاهده كرد تا اينکه به اين گروه از افراد را دارد. 

درصد اين گروه را زنان تشکيل مي دهند. شهرداري 25تا  20واقعيت پي برد. كارشناسان اين امر اظهار مي كنندكه نزديک به 

ند. بر اساس آمار هاي غير را داير كرده ا/ سرپناه / گرمخانه/ سامانسرا اد مکاني تهران و برخي از مراكز استانها براي اين گروه از افر

درصد از متکديان در شهر تهران معتاد  40مطابق تحقيقات دفتر مطالعات اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران، حداقل رسمي، 
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درصد آنها  18ين مهاجران متکدي پايتخت نيز، متکديان پايتخت نيز از جمله مهاجران هستند. از بين همتقريبا همه هستند و 

درصد از اين مهاجران متکدي هم از شهرستان ها به سوي تهران آمده اند. همچنين آمار مديركل آسيب هاي  62افغان هستند و 

 .درصد از اين افراد داراي سابقه كيفري بوده اند 21نشان مي دهد  85اجتماعي شهرداري تهران در سال 

 : (83) اد مددجويان شناسايي شده توسط واحدهاي گشت هاي شهرداري تهران در سالهاي مختلف را نشان داده استدر زير تعد

 ها(تعداد مددجويان شناسايي شده در گشت )با احتساب ساير آسيب سال فعاليت

 زن مرد

1386 10691 1453 

1387 17377 2270 

1388 28215 2311 

 916 14078 (شش ماهۀ اول) 1389

 

مختلف را نشان داده  واب هاي پذيرش شده در مراكز نگهداري موقت در شهر تهران در سالهايخدر زير، تعداد متکديان و كارتن 

 (:83) است

 های پذيرش شده در مراکز نگهداری موقتخانمانتعداد متكديان و بي سال فعاليت

 کارتن خواب متكدی

1386 2232 3254 

1387 1245 3563 

1388 2362 2183 

 1060 709 (شش ماهۀ اول) 1389

 

از كل شركت  %77(، تقريبا 53، 52در مطالعه متکديان شهر تهران به منظور بررسي شيوع عفونت هاي اچ آي وي و خوني )

بيشترين ( بوده است. %5/45كنندگان سابقه مصرف مواد داشتند. بيشترين ماده مصرفي در شركت كنندگان اين مطالعه شيشه )

افراد در طول عمر  %48.8از كل جمعيت مورد مطالعه ( بود. %4/45( و در آقايان ترياک )%5/72ماده مصرفي در خانم ها شيشه )

افراد سابقه درصد 90از افراد شركت كننده سابقه برقراري رابطه جنسي داشتند. درصد  80نزديک به خود سابقه حبس داشتند. 

افراد از اين تعداد در حال حاضر نيز سيگار مي كشيدند. ميانه تعداد نخ سيگار هايي كه درصد 96.2 كشيدن سيگار را داشتند كه

ميانگين  سال بود. 17نخ بود. ميانه سال هاي كشيدن سيگار به صورت مرتب و جدي  15بطور متوسط روزانه كشيده مي شود، 

 ماه بود. 50.7(78.2روز و در طول عمر شان ) 26.9(6.46)انحراف معيار( بي خانماني شركت كنندگان در يک ماه گذشته )
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 متکديان و افراد بي خانماندر  HIVشيوع  –7ب

متکدي از ژانويه  4230، (50)خياباني  انيمتکددر يک مطالعه در شهر تهران، تحت عنوان جمع آوري و ساماندهي  -

و ساير  HIV، كه براي دريافت خدمات رايگان به كمپ هاي اختصاصي منتقل شده بودند، شيوع 2008تا دسامبر  2007

تا  0.7)فاصله اطمينان  %1 معادل شيوعه و مبتال بود HIVنفر به عفونت  42رفتارهاي پر خطر بررسي شد. از اين تعداد 

 ( بود. %0.6( بيشتر از زنان )%1.2در مردان )ابتال ميزان محاسبه شد. (1.3%

مورد بررسي  HIVرا از لحاظ  homelessفرد  10672انجام گرفت،  2008تا  2007در يک مطالعه كه در مقطع زماني  -

عبارت  ابتال به اچ آي وي،( بود. عوامل همراه با %1.9تا  CI :1.4 %95) %1.7در اين افراد برابر  HIVقرار داد. شيوع 

 . (51)ند از: تاريخچه مصرف مواد، سن باالتر، نوع شغل و عدم رابطه با خانواده بود

انجام در سطح شهر تهران،  خانمانبي  فرد 593رفتاري به روش مقطعي بر روي  -زيستييک پيمايش  ،1391در سال  -

گرمخانه خاوران و بهمن و )مركز تحت نظر شهرداري تهران  5.نمونه ها به روش نمونه گيري هدفمند از (53. 52)شد 

نفر  80( و %5/86نفر مرد ) 513از بين مصاحبه شوندگان .گرفته شد( سامانسراي اسالمشهر و لويزان و كمپ شفق

در افراد بي از كل مصاحبه شوندگان مجرد بودند.  %3/38( زن بوده و همه شركت كنندگان مليت ايراني داشتند. 5/13%)

و HCV (23.4% ،)HIV (3.4%،)HBV(2.6% )، (%46.7ن )شيوع عفونت سل به روش كوانتيفرو،خانمان شهر تهران

نفر  5( كشت مثبت و %83/2نفر ) 4فردي كه نمونه خلط داده بودند،  141از بين  .گزارش شد(%1.2) سل باليني

(گزارش %87/0نفر مشکوک به سل فعال ) 5( و %2/1نفر داراي سل فعال ) 7( حداقل يک اسمير مثبت داشتند. 54/3)

شد.  درصد گزارش  5/0و  5/0، 9/2به ترتيب  HIV/HBV/HCVو  HIV/HCV ،HIV/HBVشدند.عفونت همزمان

 HIVبود. شيوع  %3/26ميلي متر،  5و ميزان واكنش مثبت پوستي بيش از  %8/36مثبت  HIV در افراد QFTشيوع 

 بود.  %5/10مثبت  HIVبود. شيوع سل فعال در افراد  %6/28در افراد مسلول 

ي تحت پوشش ابانيزنخ 96در   HBs Ag، شيوع  2009-2010در سال هاي  (54)در يک مطالعه در شهر اصفهان  -

 برآورد گرديد.     HCVAb   ،9/9%و   %1/1مراكز گذري و بهزيستي ، 

ي دستگير شده توسط نيروي ابانيزنانخنفر از  196و از بين (55)در شهر تهران  2002در يک مطالعه ديگر كه در سال  -

 بودند.   +HBsAg %5/1و   + HCVAb %1/3نبودند در حاليکه  HIVعمل آمد، هيچکدام آلوده به عفونت  انتظامي به

 زن 161انجام گرديد، تعداد  RDSبه روش   2011-2012در سالهاي (56)هم چنين در مطالعه اي كه در تهران  -

 %2/1و  +HIV ،1/8% HCVآلوده به  %5نمونه گيري و آزمايش گرديدند . از بين آنها  RDSي به روش ابانيخ

HBsAg+ .بودند 

 عفونتهای آميزشي.مبتاليان به 8

 مبتاليان به عفونت هاي آميزشيسايز  و مشخصات جمعيتي  –8الف

دهندگان خدمات بهداشتي و درماني هاي آميزشي در ايران، ارائهنظام مراقبت عفونتدر حال حاضر مطابق با دستورالعمل  -

ها ها و بيمارستانهاي آميزشي از جمله تمامي مراكز بهداشتي درماني روستايي و شهري و كلينيکبه مبتاليان به عفونت

هاي زايمان، اورولوژي و بيماريهاي خصوصي شامل ماماها، پزشکان عمومي،متخصصين داخلي، عفوني، زنان و و مطب

ها( هستند. دو مطالعه در ها و اتيولوژيهاي آميزشي ) سندرمدهي روتين برخي عفونتپوست موظف به گزارش

هاي آميزشي را به طور متوسط در حدود دهي بيماريهاي بندر عباس و دره گز ميزان حساسيت نظام گزارششهرستان

 . (73)استدرصد برآورد كرده 25
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هاي هاي عفونتداد كه سندرومدهي در ايران انجام شد نشانبرروي نظام ثبت و گزارش 1387اي كه در سال مطالعه -

. اما (74)استدر هر دو جنس بخصوص در زنان روند روبه افزايش داشته 1385تا  1377هاي آميزشي در فاصله سال

كنند و بخش خصوصي گزارش موارد در مردان كم است به اين دليل كه بيشتر به مراكز درماني خصوصي مراجعه مي

هاي آميزشي در ايران متفاوت است كه هاي آميزشي دارد. توزيع جغرافيايي عفونتدهي عفونتهمکاري كمي در گزارش

 .(75)باشدهاي مختلف ميدهي دانشگاهال به دليل تفاوت در ميزان گزارشاحتما

هاي تناسلي يک روند شديد دهد كه زخمهاي آميزشي نشان ميام مشکالت گزارش دهي روتين، موارد عفونتبا وجود تم -

كه تعداد موارد است در حاليهاي تناسلي در زنان بودهافزايشي داشته كه عمدتا به دليل افزايش موارد گزارش دهي زخم

-ارسالي موارد زيادي از كالميديا تراكوماتيس گزارش مي گزارش شده در مردان بسيار كمتر بود. اگرچه در طي گزارشات

شود اما در طي بررسي كارشناسان مشخص شد اين تشخيص براساس تشخيص باليني درمانگر بوده ، تائيد آزمايشگاهي 

ان اي در زنان بيش از مردطور قابل مالحظهصورت نگرفته است. همچنين تعداد موارد تاييد شده گونوره و كالميديا به

بود؛ اين مساله موجب شک و ترديد در مورد اعتبار گزارشات و همچنين تفاوت در نحوه گزارش دهي ارائه دهندگان 

رسد تفسير اطالعات بدست آمده از نظام گزارش دهي خدمات بهداشتي درماني به مبتاليان زن و مرد شد. به نظر مي

خدمات بهداشتي درماني موظف به گزارش دهي، عدم دسترسي  فعلي به دليل گسترده بودن دامنه تعداد ارائه دهندگان

به اطالعات در خصوص شركت يا عدم شركت ارائه دهندگان مختلف خدمات بهداشتي درماني در نظام گزارش دهي و 

هاي آميزشي در طول زمان، كار چگونگي تغييرات و نوسانات در تشخيص و نحوه گزارش دهي و ميزان بروز موارد عفونت

 .(76)ني نيستآسا

هاي مختلف جامعه به صورت پراكنده و محدود وجود دارد كه برخي هاي آميزشي در گروهمطالعات بررسي شيوع عفونت -

كالميديا ، شيوع %8.2سال برابر   40تا  16در زنان باردار  هرپس سيمپلکسبه اين صورت است: شيوع از آنها 

در گروه زنان بدون عالمت مراجعه كننده به  %22.1در گروه مطالعاتي مردان بدون عالمت تا  0.07از  تراكوماتيس

تريکومونازيس ، شيوع  %0.5و در مردان زنداني برابر  % 4.5در زنان زنداني برابر  نايسريا گنورهكلينيک مامايي، شيوع 

، و شيوع سيفليس در زنان %4برابر  تي درمانيساله متاهل مراجعه كننده به مراكز بهداش 15-49زنان در  واژيناليس

 . (77)زنداني برابر صفر گزارش شده اند 

 

 

 

 (78)خالصه برخي مطالعات به منظور بررسي شيوع عفونت هاي آميزشي در گروههاي مختلف جامعه   10جدول

ارگانيسم مورد 

 بررسي

نام نويسنده 

 اول
 جمعيت مورد مطالعه

سال 

 مطالعه
 شهر

حجم 

 نمونه

روش 

نمونه 

 گيري

روش 

 آزمايش
 شيوع)%(

 HSV2 25/8 آسان 400 تهران 1386 ساله 16-40زنان باردار  ضيائيان هرپس سيمپلکس

كالميديا 

 تراكوماتيس

 PCR 3/2 تدريجي 140 تهران 1384 مردان زنداني چمني تبريز

 PCR 07/0 تصادفي 140 تهران 1384 مردان بدون عالمت ميداني

 PCR 9 نامشخص 100 تهران 1384 مردان نابارور گلشني
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 بختياري
ساله متاهل مراجعه  15-49زنان 

 كننده به مراكز بهداشتي درماني
 Elisa 6/11 آسان 550 بابل 1385

 ناظر
مراجعه كننده به زنان بدون عالمت 

 كلينيک مامايي
 PCR 1/22 تصادفي 140 تهران 1385

 PCR 2 تصادفي 200 كرمان 1386 مردان زنداني خليلي

 نايسريا گنوره

 Smear 5/4 نامشخص 199 بيرجند 1384 زنان زنداني قنبر زاده

 بختياري
ساله متاهل مراجعه  15-49زنان 

 كننده به مراكز بهداشتي درماني
 2/0 كشت آسان 550 بابل 1385

 PCR 5/0 تصادفي 200 كرمان 1386 مردان زنداني خليلي

تريکومونازيس 

 واژيناليس
 بختياري

ساله متاهل مراجعه  15-49زنان 

 كننده به مراكز بهداشتي درماني
 آسان 550 تهران 1386

Wet 

smear 
4 

 PRP 0 نامشخص 199 بيرجند 1384 زنان زنداني قنبر زاده سيفيليس

 سابقه ابتال به عالئم عفونتهای آميزشي به تفكيک گروههای در معرض خطر و جمعيت عمومي 11جدول 

مصرفکننده تزريقي  عالئم عفونتهاي آميزشي

 مواد)مرد(

مصرفکننده تزريقي 

 مواد)زن(

همسران مردانمصرف  زنان آسيبپذير

 كننده تزريقي مواد

جمعيتعمومي

 )زن(

 جمعيتعمومي)مرد(

 00/20 77/39 14/57 00/84 23/88 22/39 درصد طبيعيترشح غير 

 100 616 28 100 17 181 جمعيت

 95/4 70/13 00/20 00/15 58/70 32/17 درصد زخم تناسلي

 566 613 25 100 17 179 جمعيت

درد خفيف زير 

 شکمي

 0 57/54 00/32 33/67 23/88 0 درصد

 569 612 25 101 17 192 جمعيت

 0 44/57 33/63 00/56 33/83 0 درصد خارش

 569 618 30 100 18 192 جمعيت

 16/6 18/22 0 13/13 35/82 68/5 درصد التهاب

 568 613 25 99 17 176 جمعيت

درد و سوزش در 

 ناحيه تناسلي

 47/22 85/29 23/19 59/40 35/82 44/29 درصد 

 565 613 26 101 17 180 جمعيت

 

 به عفونت هاي آميزشيمبتاليان در  HIVشيوع  –8ب

بر طبق گزارشات سازمان انتقال خون شيوع هپاتيت ب و سيفليس در اهداءكنندگان خون روند كاهشي داشته  -

درصد و 1/0زن باردار در تهران صورت گرفت شيوع كالميديا  2672كه برروي  1388. در يک مطالعه در سال (75)است

درصد برآورد شد؛ در اين مطالعه هيچ نمونه مثبتي از نظر گنوكوک و تريکوموناس واژيناليس بدست 1مايکوپالسما 

 1100انجام شده شيوع گنوكوک در  1391. در مطالعه ديگري كه توسط مردانه و همکاران در شيراز در سال (79)نيامد

-نتايج مطالعات منتشر نشده بررسي شيوع اچ .(80)درصد برآورد شد 5/1زن باردار مراجعه كننده به بيمارستان حدود 
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و شيراز در سال 1389گيري نهان در زنان آسيب پذير شهر كرمان در سال هاي آميزشي به روش نمونهوي و عفونتآي

 .(76)خالصه شده است زير در جدول  1391

 شيوع عفونتهاي آميزشي و اچ آي وي در زنان آسيب پذير شهرهاي كرمان و شيراز

 شهر
 درصد فراواني

سکالميديا تراکوماتي نايسريا گونوره سيفيليس ویآیاچ   HSV1 ,HSV2 

144كرمان) n=) VDRL  1/7 2/14 0 نامشخص نامشخص   

PRP  0(n=178) 2/2 شيراز  (n=272) 5/11  (n=259) 1/5  (n=178) 7/9  (n=278) 

 

الگوي  اي آموزش نظام مراقبت اچ آي وي/ ايدز ، با هدف تامين اطالعات الزم براي طراحيمطالعه اي توسط مركز منطقه -

 1549.از (77)در چهار شهر شيراز، تهران، بابل و كرمان اجرا شدنظام مراقبت ديده وري عفونت هاي آميزشي در ايران، 

ه ابتال به حداقل درصد از مردان در طول زندگي خود سابق 22/36درصد از زنان و  14/85در حدود نمونه مورد بررسي 

درصد( و  4/57اند. بيشترين سابقه ابتال در زنان خارش)هاي آميزشي را داشتهيک يا بيشتر از يک مورد از عالئم عفونت

درصد( بود. همچنين نتايج اين مطالعه نشان داد كه سابقه ابتال به عالئم  6/23در مردان درد و سوزش در ناحيه تناسلي )

 شت كه در جدول هاي زير نشان داده شده است. هاي متفاوتي داهاي مختلف فراوانيگروههاي آميزشي در عفونت

 

 . مبتاليان به سل9

 مبتاليان به سلسايز  و مشخصات جمعيتي  –9الف

، جمع آوري شده از 1391تا  1385بانک اطالعاتي در سطح ملي اطالعات مربوط به بيماران ثبت شده از سال هاي بر اساس 

به صورت تجمعي در ايران شناسايي و ثبت گرديده است. در جدول زير بيمار  85968حدود دانشگاههاي علوم پزشکي كشور 

ارائه مبناي زماني در سال  تشخيص سل  فراواني/تعداد افراد مبتال به سل را در هر يک از سالها به تفکيک نشان داده شده است.

 اين آمار و ارقام است.

 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384از  قبل سال تشخيص

تعداد موارد 

 ثبت شده 

10088 9982 10131 10436 10852 11574 11473 11432 

 

 1389هزار نفر جمعيت بوده است. اين ميزان براي سال 100به ازاي هر  13.7، بروز موارد جديد سل در كشور برابر  1391در سال

سال بيشترين درصد ابتال را به خود اختصاص داده  70گروه سني باالي هزار نفر جمعيت بوده است. 100به ازاي هر  14.1برابر 

سال سل  5موارد عفونت را داشته است(. بيشترين نوع سل در افراد زير  %75گروه سني باالي  ، اين1391تا  1385است )از سال 
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، بروز 1390در سال هزار نفر جمعيت بود. 100به ازاي هر  1.1برابر  1391خارج ريوي بوده و ميزان بروز در اين زيرگروه در سال 

.گلستان 2.سيستان و بلوچستان 1استانهاي هزار نفر جمعيت بوده است. 100هر  به ازاي 14.2و در زنان برابر  13.4در مردان برابر 

. كهگيلويه وبوير احمد 4.قزوين  3. فارس 2.چهار محال بختياري 1.هرمزگان  بيشترين و استانهاي 5.خوزستان 4.خراسان رضوي 3

  داشته اند. 1391تا  1385. همدان كمترين  ميزان بروز سل در سال هاي 5و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سلبه  درمبتاليانHIVشيوع–9ب

كليه موارد عفونت  1391و مطابق مطالعه سال  2018تا  2014براي سالهاي (57)بر اساس اطالعات برنامه استراتژيک سل 

راي عفونت همزمان اچ آي وي بوده و اين نسبت در مبتاليان به امبتاليان به سل د %2.3ان سل و اچ آي وي  ثبتشده  تقريبا مهمز

 باشد  . مي %1.9اچ آي وي 

تعداد مبتاليان به سل  و تعداد مبتاليان به اچ اي وي در سل شامل : تعداد مبتاليان به عفونت همزمان اچ آي وي و سل9جدول 

 در افراد اچ آي وي

 1390 1389 1388 1387 1386 1385 سال

 296 245 225 215 203 187 موارد مبتال به عفونت همزمان 

Total TB Rate (/100000pop)
3 - 8
8 - 12
12 - 20
20 - 50

Total TB Rate (/100000pop) 
[1385-1391]
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 11030 10712 10094 9732 9418 8232 شدهكل مبتاليان به سل شناخته 

 %2.68 %2.29 %2.23 %2.21 %2.16 %2.27 درصد موارد عفونت همزمان در كل موارد مبتال سل

 

 : روند نسبت  موارد مبتال به اچ آی وی  در مبتاليان به سل

برابر   64هزار نفر ( است كه  100در  2315) % 2.3ساله عفونت همزمان سل و اچ آي وي در مبتاليان به سل  5ميانگين 

روند شناسائي موارد   1390تا  1385هزار (  است .  طي سال هاي  100در  35نسبت اچ اي وي  در جمعيت عمومي )

 .(57)سل رو به افزايش بوده است  عفونت همزمان سل و اچ آي وي نسبت به موارد مبتال به

 

 درصد موارد عفونت همزمان در کل موارد مبتال به سل 30شكل

 : پراکندگي جغرافيايي نسبت عفونت همزمان سل و اچ آی وی در مبتاليان به سل

استانهاي كرمانشاه ، البرز ،لرستان ، بوشهر و فارس بيشترين ميزان ابتال عفونت همزمان سل و اچ آي وي در مبتاليان به سل را 

داشته اند كه اينها عمدتا استانهايي هستند كه صرف نظر از سل، بروز اچ اي وي در جمعيت عمومي شان نيز بيشتر از بقيه استانها 

 .(57)بوده است 

2/27% 2/16% 2/21% 2/23% 2/29%
2/68%

0/00%

1/00%

2/00%

3/00%

1385 1386 1387 1388 1389 1390

HIV /TB Ratio 

0 - 0.003

0.003 - 0.01

0.01 - 0.016

0.016 - 0.112

HIV/TB Ratio
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در بيماران جديد  HIV)شيوع  سل ديجد انيمبتال کل در یو یآ اچ به انيمبتال نسبتتوزيع جغرافيايي  31شكل

 سل(
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 Situation Analysisخش اول  :تحلیل وضعیت موجودب 

هب اپیدمی اپسخ :ربرسی  1-3فصل 
(Response Analysis) 
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 در کشور : HIVبرنامه های استراتژيک کنترل 

 1367، پاسخ به آن  دركشور  با تشکيل شوراي عالي ايدز در سال  1366ز شناسايي اولين مورد ابتالي به اچ آي وي در سال پس ا

شروع شد. پاسخ كشوري در ابتدا عمدتا بر ارائه خون سالم، ارائه برخي از خدمات درماني و راه اندازي سيستم ثبت موارد متمركز 

طات همه جانبه نيز بر آن افزوده شد. با شروع همه گيري اچ آي وي در مصرف كنندكان تزريقي مواد در بود. متعاقبا رعايت احتيا

اواسط دهه هفتاد شمسي برخي فعاليت هاي كاهش آسيب هاي ناشي از مواد هم شروع شد. ولي تا انتهاي دهه هفتاد، فعاليت هاي 

 در مي آمد و در چارچوب يک برنامه استراتژيک نبود. كنترل اچ آي وي عمدتا به صورت فعاليتهاي مجزا به اجرا 

توسط وزارت بهداشت  1381-1385، براي نخستين بار در سطح ملي برنامه استراتژيک پنج ساله براي سالهاي   1380در سال 

در اين برنامه با تاكيد بر همکاري همه ذي نفعان شامل درمان وآموزش پزشکي با همکاري نسبي ساير دستگاه ها تدوين گرديد. 

ه هنگام ب)برنامه اول( برنامه   .و ايدز در ايران در نظر گرفته شد  HIVاستراتژي براي كنترل  NGOs ،11دولتي و بخش هاي 

آن به صورت گذشته نگر اجرا نتوانست به تصويب هيئت دولت برسد و عمال به طور كامل به اجرا در نيامد. در انتهاي سال آخر 

 .[96]تالشي براي پايش آن صورت گرفت و گزارشي به اين منظور منتشر شد 

و با مشاركت سازمان  هدف اصلي( 498هدف اختصاصي، و  75) استراتژي بود 10مشتمل بر  13-1386برنامه دوم براي سال هاي 

هاي شريک برنامه تهيه شد . اين برنامه اگر چه به تصويب دولت نرسيد، اما براي اجراي آن تالش شد. از سال دوم برنامه اي براي 

ن شد و چندين پروژه براي ارزشيابي آن در زمينه مصرف كنندگان مواد، تن فروشان، مرداني كه با ساير پايش و ارزشيابي آن تدوي

مردان رابطه جنسي دارند و عملکرد مراكز مشاوره بيماري هاي رفتاري  به اجرا درآمد. در سال انتهايي نيز برنامه پايش آن، اگرچه 

 . [97]به صورت گذشته نگر به اجرا درآمد

( بر اساس تجارب بدست آمده از اولين و دومين برنامه 2014-2010ساله ) 5براي يک دوره [98]سومين برنامه ملي استراتژيک 

 تهيه و آماده شد. اين برنامه با همکاري همه ذي بفعان تهيه گرديد.  HIV/AIDSملي استراتژيک كنترل 

است. اين برنامه به  "HIVپيشگيري از انتقال جنسي "يکي از مهمترين تفاوت هاي برنامه سوم با ساير برنامه ها، پررنگ كردن 

ده هاي موجود در رابطه با افزايش مثبت كه توسط راه هاي جنسي منتقل يافته اند، و همچنين دا HIVدنبال افزايش موارد 

رفتارهاي پرخطر جنسي چه در ميان جمعيت عمومي )مثل جوانان( و چه در جمعيت گروههاي پرخطر مثل مصرف كنندگان 

 (، بيشتر مورد توجه قرار گرفت. FSWs(، زندانيان و زنان آسيب پذير)PWIDsترزيقي مواد )

را نيز مورد توجه قرار داده و در اهداف خود اين افراد را نيز  HIVمستعد به اين برنامه چند بخشي همچنين، افراد حساس و 

مثبت،  HIVمثبت، افراد  HIV، همسر افراد PWIDs، همسر زندانيان، همسر PWIDsپوشش داده است. افرادي همچمون: 

اكنين حاشيه شهرها، افراد را منتقل مي دهند، مهاجرين، س HIVزنان اسيب پذير و تن فروشان، افرادي كه از طريق جنسي 

جوان، دانشجويان و دانش آموزان، داوطلبان هالل احمر، گيرندگان خون، دختران و زنان، سربازان، يتيمان، جمعيت هايي كه بايد 

 همزمان با تدوين برنامه بخش پايش و ارزشيابي آن تدوين شده است.جابجا شوند، و جمعيت عمومي. 

 در رابطه با اچ ای وی/ايدز سانيآموزش، اطالع ر.فعاليت های 1

در زمينه آموزش دانش آموزان بر اساس گزارش سازمانها به نظر مي رسد كه برخي  برنامه هاي آموزش در باره اچ آي وي و ايدز، 

ويژه جوانان شامل دوره هاي آموزش بهداشت خانواده در دانشگاهها ،ارائه محدود آموزش ايدز در مدارس ،دوره هاي آموزشي در 

از برنامه هاي صدا وسيما،ارائه اجباري  آموزشهاي مربوط به اچ آي وي  و ايدز و ساير بيماريهاي برخي از فرهنگ سرا ها ، برخي 

آميزشي براي همه زوجين در حال ازدواج ،دوره هاي آموزشي هالل احمروهمچنين برخي از فعاليت ها در زمينه آموزش همسانان 

سازي سايت آنالين ايدز، تهيه اطالعات كليدي آموزشي در فرودگاهها، ، آماده  hotlinesساير فعاليت ها شامل برقراري بوده است. 

ازاثرات اين برنامه  مترو، قطارها، پايانه هاي اتوبوس، شبکه هاي ويدئويي خانواده جزو ساير فعاليت هاي ديگر در اين فيلد هستند .
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زشي مرتبط با اچ آي وي و ايدز به خصوص ها اطالعات كاملي در دست نيست . وجود مقاومت در ارائه شفاف برخي مطالب آمو

 روشهاي پيشگيري در رفتارهاي پرخطر جنسي يکي از چالشهاي مهم موجود در راه آگاه سازي جوانان است.

اقداماتي شامل  آموزش دانشجويان از طريق تشکيل هسته هاي دانشجوئي، تدوين مجموعه آموزشي پيشگيري از رفتارهاي پرخطر 

براي خانواده ها، تدوين ده ها جزوه و فيلم هاي آموزشي پيشگيري از اچ آي وي براي مصرف كنندگان تزريقي  مرتبط با اچ آي وي

ارائه شده اند. اما برنامه مدون آموزش دانش آموزان  HIVمواد، زندانيان، نوجوان و خانواده ها، براي امر آموزش در رابطه با 

 همچنان معوق مانده است. 

امه هاي فوق الذكر بر اساس مطالعات مختلف وضعيت كلي آگاهي در زير گروههاي جمعيتي به شرح زير برآورد با وجود اجراي برن

 مي گردد:

 HIVآنها چيزي در مورد  %80نرديک به )جمعيت عمومي(15-54زنان ، از بين [99] 2010سال  DHSبر اساس مطالعه 

سال توانستند بطور صحيح به همه سواالت  15-24پسرها  %20، بصورت كلي [74] 2011شنيده بودند. در يک مطالعه در سال 

جواب دهند. در يک مطالعه ديگر، دانش جامع  HIV، روشهاي پيشگيري، درک نادرست درباره HIVدانش در زمينه روش انتقال 

 بود.  در رابطه با آگاهي گروههاي پر خطر ،  %6/19سال برابر  24-15گروه سني  دختران

و بيماري ايدز چيزي وي آيي اچكنندگان دربارهدرصد از شركت  93حدود [53] 2010زنان تن فروش سال  BSSدر مطالعه 

 %20.5، فقط  2013-2012، در سال RDS( در تهران، با روشFSWsزن تن فروش ) 161بودند. در يک مطالعه بر روي  شنيده

 . [100]جمعيت مورد مطالعه بطور صحيح به همه سواالت دانش جواب داده بودند 

ر كل جمعيت برابر ،آگاهي جامع اين افراد د[30] 2010( در سال PWIDs) مصرف کنندگان تزريقي موادBSSدر مطالعه 

در شهرهاي تهران، شيراز و هاو شرکای جنسي آنمواد تزريقي  کنندگانمصرفبود. در مطالعه ديگري در بين  5/30%

سؤال  5درصد از شركاي جنسي به هر  4/30كنندگان تزريقي مواد و درصد از مصرف 5/22، در مجموع [49]1389مشهددر سال 

UNGASS  فعاليت هايي براي آموزش و اطالع رساني  زندانها. در ارتباط با آموزش زندانيان ، سازمان [28]پاسخ صحيح دادند

لفني ارائه شده داشته است. آموزشها به صورت كالس، آموزش چهره به چهره ، آموزش همسانان و راه اندازي خطوط مشاوره ت

بصري،آموزشهاي گروهي وتوزيع  -است. از هنگام ورود به زندان،زندانيان اطالعاتي در باره كاهش آسيب توسط روشهاي سمعي 

بود، در حاليکه اين ميزان براي سال  %7/15برابر  1389در سال HIV. دانش عمومي زندانيان در مورد پمفلت دريافت مي كنند

 .  بود %3/24برابر  1391

( از كودكان خياباني عنوان %49.3نفر ) 493نفر(، در اين مطالعه فقط  1000در مطالعه شغلي و همکاران بر روي كودكان خياباتي )

نمودند كه چيزي در مورد بيماري ايدز شنيده اند. بر اساس شاخص آگاهي از راه ها و روش هاي انتقال 

HIV/AIDSUNGASS  از حداقل آگاهي الزم در اين رابطه  سال 15-18خياباني كودكان ( از %10.8نفر )   70نيز فقط

 نفر( بود.  625از  67) %7/10نفر( و براي پسران برابر  22از  3) %6/13برخودار بودند. اين ميزان براي دختران برابر 

 : تامين سالمت خون.فعاليت های مرتبط با 2

از سيستم   خودحذفي محرمانه و عدم خونگيري از اهداكنندگان با  غربالگري خونهاي اهدايي،  حذف خون جايگزين استفاده

از روش  %0.9، انتقال خون 1986د. از سال احتمال خطر با ارزيابي پزشک منجر به كاهش در ميزان آلودگي در خونهاي اهدايي ش

، هيچ موردي دال بر انتقال 2013 تا  سپتامبر 2010در ايران را به خود اختصاص داده بود. در فاصله زماني مارس  HIVانتقال 

HIV  ميليون خون اهدايي تحت  2. در مجموع در سال حدود [27]به روش انتقال خون در ايران شناسايي و گزارش نشده است

در صدهزار مورد اهداي خون موارد مثبت شناسايي و حذف مي  35الي  30آزمايش ايدز قرار گرفته  و به طور متوسط  از بين آنها  

 شوند.
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 :و آزمايش داوطلبانه مشاوره.فعاليت های مرتبط با تتشخيص و 3

 HIVانجام داده است. مهمترين اين موارد، انجام داوطلبانه آزمايش  HIVايران ، بطور جامع، تالش هاي زيادي براي ارائه آزمايش 

. بر اساس سومين برنامه [101]است  HIVبراي  rapid testبا رضايت و محرمانگي، تهيه گايدالين هاي مربوطه و ارائه 

، PWIDs ،FSWsعبارتند از:  HIV، گروههاي هدف براي مشاوره و آزمايش HIV/AIDSاستراتژيک ملي براي كنترل 

(، MSMsو  transsexual، زنان حامله پرخطر، افراد با رفتار جنسي پرخطر )PWIDsمثبت، همسران  HIVهمسران افراد 

سال مورد توجه قرار گرفته است  15 و زندانيان. با اين وجود، ارائه دسترسي به اين خدمات براي همه افراد بزرگتر  از STIافراد با 

افراد  %50. بر اساس برنامه استراتژيک، اين خدمات هر يک از اين گروهها را پوشش مي دهد. طبق برنامه ارائه شده، حداقل [101]

 . [98]شناسايي شود  2014مثبت، بايد تا آخر  HIVبرآورد شده 

، مراكز مشاروه بيماري هاي رفتاري )كلينيک هاي مثلثي HIVدر حال حاضر، مهمترين مکان هاي ارائه كننده ازمايش و مشاوره 

(triangular و ))VCT  ها هستند. سازمان زندانيان و سازمان بهزيستي نيز در اين امر مشاركت دارند. برخي مراكز وابسته به

جهت ارائه خدمات  يعموم يها مکان.  [101]ها هم اين خدمات را ارائه مي كنند   NGOs( و برخي BTOسازمان انتقال خون )

داده  .است يافته يشافزا 2013در سال  مركز 446، به 2006مركز در سال  231داشته و از  يشيروند افزا HIV يشمشاوره و آزما

( اين rapid test) HIVهاي دقيق مربوط به اين مراكز در حال حاضر در دسترس نيست. با نهايي شدن پروتکل آزمايش سريع 

مركز حال حاضر كه شامل  824دستورالعمل به همه دانشگاههاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي )مسئوالن سالمت استاني( و 

، مراكز خاص زنان اسيب پذير، زندانيان، برخي بيمارستانهاي انتخاب شده، و مراكز DICsمراكز و سايت هاي بيماريهاي رفتاري، 

. اما، زمان براي نهادن كامل براي اين برنامه و [101]براي افراد واجد شرايط ارائه مي كنندرا  HIVخصوصي كه آزمايش سريع 

 اثرات آن نيازمند است. با اين وجود ، مشاوره و آزمايش گروههاي پرخطر پايين و ناكافي بوده است. 

ت ، و دسترسي به تسهيالHIVمهمترين عامل مربوط به اين موضوع، دانش ضعيف جمعيت عمومي و گروههاي كليدي در باره 

درماني و تشخيصي، درک گروههاي كليدي در كيفيت نامناسب خدمات، محل نامناسب برخي مراكز و خدمات، و محدوديت در 

مدل ارائه خدمات است. همچنين دانش ضعيف درباره فرآيند آزمايش و درمان، نگراني در مورد تبعيض  و انگ بيماري، ترس و بي 

يا گروههاي كليدي، و موانع  PLWHsمراقبت بهداشتي براي كار كردن با افراد   ميلي كارمندان و ارائه كنندگان خدمات و

 . [101]مل دخيل در اين موضوع هستند ااجتماعي و قانوني نيز ساير عو

، نگراني در مورد 2013در سال  HIV( درباره دسترسي مشاوره و آزمايش WHOاخيرا، گزارش مشاور سازمان جهاني بهداشت )

است. اين گزارش مخصوصا در مورد آگاهي شركاي جنسي، ارائه كرده است كه برنامه  آموزش پرسنل اين حيطه را خاطرنشان كرده

هاي آموزشي ضعيفي وجود دارد. بر اساس اين گزارش، فرم هاي ثبت داده ها عمدتا براي جمع آوري داده هاي اپيدميولوژيک 

ي محرمانه بودن داده ها در فرآيند چرخش هستند و براي مراقبت بيماران مناسب نيستند. اين گزارش همچنين در مورد نگهدار

 كه نياز به توجهات بيشتر دارد.  [102]فرم هاي ثبت ابراز نگراني كرده است 

 

 مشاوره و آزمايش داوطلبانه  در گروه هاي جمعيتي مختلف :

 جمعيت عمومي: 

مورد آزمايش قرار  HIVزن( براي  21252مرد و  45536نفر ) 66788، 2013در طي يک دوره يکساله منتهي به سپتامبر 

،  %95.6گرفتند. از لحاظ تعداد مراكز ارائه دهنده خدمت، اين تعداد نياز به اصالح دارد. در بين همه افرادي كه تست داده بودند، 

تاييد شدند. آزمايش سريع  HIV( از لحاظ مثبت بودن تست %0.23نفر ) 1539جواب تست به آنها ارائه شده و از آن آگاه شدند. 

HIV  ماه بعد از اجرا، تست  9، در مدت 2013مارس  22در ميانه هاي اين دوره اجرا شد. بعد از ارائه گسترده اين تست درHIV 
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( آنها مثبت %2.7) 1024( مورد قبول واقع شد. %96.3نفر ) 37855نفر پيشنهاد شد كه توسط  38983بر اساس تست سريع به 

 . [103]اييديه را دريافت كردند ( تست ت%82.8نفر از آنها ) 848بودند كه 

 :زنان باردار

را در كلينيک هاي عمومي دريافت كرده بودند. از اين  VCTزن حامله  5664، 2014سپتامبر  22تا  2012سپتامبر  22بين 

زن هم  680مثبت بود.  HIV( نتيجه تست آنها براي %0.6نفر ) 36( از لحاظ تست خود، مطلع شدند. %99.2نفر ) 5619تعداد، 

 . [65]( مثبت بودند %0.44نفر ) 3دريافت كرده بودند كه را  HIVدر زمان وضع حمل )زايمان( آزمايش 

 

 : مشاوره و آزمايش داوطلبانه در مصرف كنندگان مواد

آنان حداقل يکبار تحت  %55.5، مشخص شد كه حدود [30] 2010مصرف كنندگان تزريقي مواد در سال در  BSSدر مطالعه 

از اين افراد آزمايش خود را در يک سال قبل از مطالعه انجام داده و از  %24.78حدود . قرار گرفته اند HIVآزمايش تشخيصي 

يک  %31.3را مي دانستند. فقط  HIVمکاني براي انجام تست  PWIDsاز  %91بر اساس اين مطالعه، نتيجه آن مطلع بودند. 

 PWIDsد. بيش از سه چهارم هم نتيجه تست را نمي دانستن %20ماه گذشته دريافت كرده بودند و  12را در  HIVآزمايش 

را در زندان دريافت كرده بودند. اين مطالعه  HIVآزمايش %11.4تاريخچه زنداني شدن را گزارش كرده بودند كه از اين بين فقط 

مراكز مشاوره به  %82.7نيازمند دريافت خدمات مراقبت بهداشتي درماني بوده اند، كه از اين ميان  PWIDs %60نشان داد كه 

 . مراجعه كرده اند ، بيمارستان ها و بخش ها و كلينيک هاي عمومي بخش خصوصي، مراكز گذري، ريهاي رفتاريبيما
 

 :PWIDsآزمايش داوطلبانه در شركاي جنسي 

دريافت كرده بودند. مركز مشاوره رفتاري به عنوان اصلي  HIVآزمايش  PWIDsشركاي جنسي  %28.4، 2014تا اواخر مارس  

به  %30و  %33( و مراكز گذري و مراكز مشاوره رفتاري به ترتيب با %46.1در مصرف كنندگان تزريقي مواد ) VCTترين محل 

 .[104]در شركاي جنسي آنها مورد استفاده قرار گرفته بود  VCTعنوان اصلي ترين محل براي 

 

، يعني كمتر از نيمي از  %48.3نشان داد كه  2010زنان تن فروش در سال  BSSمطالعه :آزمايش داوطلبانه در زنان تن فروش

 ياين افراد در فاصله %45.6وي آزمايش داده بودند. آيشركت كنندگان در اين مطالعه تا به زمان انجام مطالعه از نظر ويروس اچ

هم در فاصله كمتر از يک سال گذشته اقدام به انجام  %72.5وي نموده بودند، آيماه گذشته اقدام به انجام آزمايش اچ 6كمتر از 

جواب آزمايش خود را  يدرصدشان نتيجه 84وي داشتند، آيآزمايش اچ يوي نموده بودند. در ميان افرادي كه سابقهآيآزمايش اچ

وي به آيجهت انجام آزمايش اچ هايي بودند كه افرادترين محلهاي رفتاري و مراكز گذري رايجبيماري يدانستند. مراكز مشاورهمي

توان بهزيستي و وي مراجعه كرده بودند، ميآيهايي كه افراد جهت آزمايش اچكردند. از جمله ساير مکانآنجا مراجعه مي

دانستند وي را ميآيدرصد( محل صحيح انجام آزمايش اچ 84هاي دولتي را نام برد. به عالوه بيشتر شركت كنندگان )بيمارستان

[53] . 

زندنيان اهواز، و  %17.4يک مطالعه در زندان هاي دو شهر اهواز و كرمانشاه، نشان داد كه :مشاوره و آزمايش داوطلبانه در زندانيان

از آنهايي كه تست داده بودند، از نتيجه تست خود  %53را گزارش كرده بودند.  HIVزندانيان كرمانشاه، تاريخچه تست  28.3%

زندانيان تاريخچه انجام تست را داشتند، كه از اين ميان  %32، 2010زندانيان در سال  BSS. در مطالعه [105]آگاهي داشتند 

داده بودند، و از نتيجه تست  HIVيش ماه گذشته آزما 12از رندانيان در  %52.3نتيجه تست خود را مي دانستند.  %55.9فقط 

.  در [60]وي در صورت تمايل به انجام آزمايش اچ آي وي آگاهي داشتند آياز محل انجام آزمايش اچ %52.8خود آگاهي داشتند. 

نتيجه  %61.2زندانيان تاريخچه انجام تست را داشتند، كه از اين ميان فقط  %37.5، اين شاخص ها به اين صورت بود: 2013سال 
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داده بودند، و از نتيجه تست خود آگاهي داشتند.  HIVماه گذشته آزمايش  12از رندانيان در  %58تست خود را مي دانستند. 

 .  [61]وي در صورت تمايل به انجام آزمايش اچ آي وي آگاهي داشتند آياز محل انجام آزمايش اچ 51.4%

در مرداني كه رابطه جنسي با مردان ديگر داشتند: مطالعه اي اختصاصي روي اين گروه از افراد پرخطر موجود نيست. شواهدي دال 

، لذا داردوجود ديده شود بر اينکه اين نوع رفتار ممکن است در برخي گروهها همچون زندانيان و افراد مصرف كننده تزريقي 

 اين نوع شاخص ها هم بررسي شود.  پرخطر هايپيشنهاد مي شود كه در اين گروه

 :کاهش آسيببرنامه .فعاليت های مرتبط با 4

 

 :("کاندم"، "سرنگ و سرسوزن"رايگان ) برنامه هايارائه 
نفر( برآورد شده است  230000تا   170000نفر ) 200000برابر  PWIDsبر اساس گزارش ستاد كنترل مواد مخدر، تعداد 

مركز، تحت نظارت دانشگاهاي علوم پرشکي، و سازمان بهزيستي، مسئول ارائه خدمات و  682، 2013. تا اگوست [106-107]

. در طي يک دوره يک ساله منتهي به [108. 65]بوده اند  PWIDs( به افراد needle and syringeتوزيع سرنک و سرسوزن )

 55تعداد  IDU( رايگان توزيع كرده اند. يعني به ازاي هر NSميليون سرنگ و سرسوزن ) 12.6، اين مراكز تقريبا 2013سپتامبر 

، اين تعداد دو  برابر شده است، اما اين هنوز از عدد مورد 2012سال  AIDSسرنگ. اگرچه در مقايسه با گزارش پيشرفت  77تا 

(. هر چند؛ به نظر مي رسد كه تعداد قابل توجه اي از افراد سرنگ مورد نياز IDUسرنک به ازاي هر  200انتظار فاصله دارد )تعداد 

 خانه ها دريافت مي كنند. خود را از دارو

افراد طي يک سال  %70در مجموع حدود  كه [30]نشان داد 89-1388در سال  مصرف کنندگان تزريقي موادBSSنتايج

از  %24از مراكز گذري،  %71.7، سرنگ  يگذشته سرنگ و سرسوزن  رايگان دريافت نموده بودند و در مورد مکان رايج تهيه

از مركز مشاوره بيماري هاي رفتاري اين خدمت را دريافت كرده بودند. علي رغم همه فعاليت  %16.6مراكز سيار  %17داروخانه، 

افراد در يک ماه گذشته سرنگ خود  %12.9به طور كلي نشان داد كه  BSS، مطالعه IDUsهاي مرتبط با ارائه سرنگ رايگان به 

افراد از وسايل  %22ا به طور امانت يا در ازاي دريافت پول در اختيار فرد ديگري قرار داده بودند. طي يک ماه گذشته حدود ر

سرنگ استفاده شده در افراد طي ماه گذشته در  ينيز با سرنگ و سرسوزن مشترک تزريق كرده بودند. منبع تهيه %37مشترک و 

موارد پيدا كردن از زمين بود. از بين  %4.8موارد فرد ديگر و در  %15.7فرد و سپس در موارد سرنگ استفاده شده خود  76%

افراد هيچ موقع سرنگ خود را قبل  %6.2كردند و افراد هميشه سرنگ خود را تميز مي %35.7كنندگان سرنگ استفاده شده مصرف

سرد سپس آب گرم و پس از آن جوشاندن به ترتيب با  از تزريق تميز نکرده بودند. روش ارجح براي تميز كردن سرنگ ابتدا آب

تزريق مشترک با يک سوزن و يا يک پمپ طي ماه  يافراد به سابقه %12.9بود. از بين مصاحبه شوندگان  %28و  33.6%، 35%

 گذشته اشاره كرده بودند. 

 فروشتنخطر در ميان زنان هاي پرخطر و كمي تزريق، نشان داد كه در بررسي ها2010در سال [53]زنان تن فروشBSSنتايج 

ي درصد افراد بيان كردند كه در ماه گذشته هميشه با سرنگ استفاده شده 11ي مواد به صورت تزريقي، تقريباً كنندهمصرف

 شده بود.  خطر گزارشدرصد اين زنان، كم 88ي آخرين تزريق براي اند. همچنين نحوهديگران تزريق نموده

افزايش يابد، تعداد  IDUsدر ميان  %95به  %80يش بيني شده است كه اگر پوشش تزريق ايمن )سرسوزن و سرنک رايگان( از پ

 .[34]كاهش پيدا ميکرد  %75در اين گروه تا  HIVعفونت هاي جديد 

 : درمان نگهدارنده مواد
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مركز تحت نظارت دانشگاههاي علوم پزشکي و سازمان  4275در  MMT، 2013(: تا آگوست MMTدرمان نگهدارنده با متادن )

. در يک دوره يک ساله منهي به سپتامبر [106]مراكز خصوصي بودند  4038ارائه شده است؛ كه از اين تعداد  IDUsبهزيستي، به 

 دريافت كرده اند.  MMT( مصرف كننده تزريقي مواد 480921، نزديک به نيم ميليون )2011

افراد در آخرين بار زنداني شدن تحت  %28، در مجموع [30] 2010مواد در سال  مصرف کنندگان تزريقيBSSدر مطالعه 

براي  تا زمان مصاحبه حداقل  يک بار احساس نياز به متادون داشته %73مصاحبه شوندگان اند. از بين كل متادون درماني بوده

 %54.8دريافت متادون به مراكز ارايه خدمات مراجعه نموده اند. موفقيت در دريافت متادون از طريق مراكز بهداشتي/ كلينيک در 

متادون از بازار آزاد  ير زمان نياز به متادون هيچ وقت موفق به تهيهافراد ابراز نمودند كه د %48.5افراد گزارش گرديد. در حالي كه 

افراد هميشه توانسته بودند از بازار آزاد متادون تهيه كنند. ميانگين روزهاي تحت درمان متادون بودن تا به روز  %5اند و تنها نشده

حبه از كل مصاحبه شوندگان، تحت درمان متادون بودند كه اين نسبت در افراد مصا %42.6روز بود. در زمان مطالعه  417مطالعه 

 بود. %66.4و مراجعين مراكز درمان محور  %36، مراجعين مراكز گذري %28شده توسط تيم سيار حدود 

، در بررسي درمان يا ترک مصرف مواد در كساني كه حداقل يک بار به صورت تزريقي مواد 2010سال  زنان تن فروشBSSدر 

حاضر تحت درمان هستند. به طوري كه درمان با متادون خوراكي بودند كه در حال درصد افراد بيان كرده  55بودند، مصرف كرده 

 . [53]( روش ترک مصرف مواد براي ايشان ذكر شده بود %80.3ترين )شايع

زندان مركزي استاني در ايران آغاز شد كه در آن  5در  2003نيز در حال افزايش بوده است. در سال  زندانياندر  MMTدريافت 

بيش  2010رش پيدا كرد. تا اواخر سال تاستان گس 11مركز در  20اين برنامه به  2004زنداني را پوشش داد. در سال  300زمان 

قرار گرفتند، كه از  MMTه استان تحت برنام 30، زندانهاي 2010. تا سال [110-109]بودند  MMTزنداني تحت  28000از 

. اين [28]دريافت كرده اند  MMTزنداني  40000، بيش از 2014زندان اين برنامه را اجرا كردند. تا فوريه  124اين تعداد استان، 

اين نسبت حاكي از پيشرفتي شگرف است كه ده آل است، دور است. اعداد هر چند به نظر پيشرونده هستند، اما هنوز از آنچه كه اي

افراد تا زمان انجام مطالعه تحت درمان با متادون بودند.  %30.2، 2013زندانيان سال  BSSدر مطالعه  باز هم نياز به بهبود دارد.

. بر اساس يک مطالعه كيفي [60]از افراد تمايل به درمان با متادون در آنهايي كه تحت درمان با متادون نبودند، را داشتند  %7فقط 

در زندان، و همچنين  MMTعبارت بودند از كاهش چشمگير ترزيق مواد بعد از ارائه  MMT، مزيت هاي استفاده از [111]

MMT  تاثير مثبتي روي وضعيت اقتصادي اجتماعي خانواده فرد زنداني گذاشته بود. يک مطالعه نشان داد كه شيوعHIV  در

زندان شامل  72( در 2007تا  1991پايگاههاي ديده وري )از  397شده  aggregateزندانيان كشور، با استفاده از داده هاي 

 HIV، شيوع 1998( بود. تا قبل از %4.3تا  1.8فاصله اطمينان  %95) %2.8برابر  HIVزنداني، نشان داد كه شيوع كلي  155771

تا  1.1فاصله اطمينان  %95) %4.5، شيوع آن 1998، اما به علت طغيان اين عفونت در سال بود %0.4تا  0در زندانيان بين 

و  HIV. كاهش شيوع [62]بطور ثابت باقي ماند  %2.8با  HIV(، يعني به حداكثر ميزان خود رسيد. بعد از آن زمان، شيوع 16.1%

واند مربوط به بکار گيري برخي مداخالت پيشگيرانه و برنامه هاي كاهش آسيب )مثل ثابت نگه داشتن آن تا حد زيادي مي ت

MMT .در داخل زندانيان باشد ) 

 از طريق انتقال جنسي:پيشگيری . فعاليت های مرتبط با 5

و اتاق هاي ويزيت  DICsدر مراكز شبکه بهداشتي و برنامه خانواده، مراكز مشاوره بيماريهاي رفتاري )كلينيک هاي مثلثي(، 

شرعي در زندانيان، كاندوم رايگان ارائه مي شود. دسترسي به كاندوم پولي همچنين در مراكز خصوصي و داروخانه ها امکان پذير 

 است.  تنوع كاندوم هاي موجود بطور چشمگيري در سال هاي اخبر بهبود يافته است.  

دريافت كهاز لحاظ كاندوم،  [30]نشان داد 89-1388سال  BSSنتايج :موادم در مصرف كنندگان تزريقي ووضعيت استفاده از كاند

( بود. %72.3كاندوم براي مراجعين مراكز گذري ) يترين مکان تهيهبود. مهم %35.7كاندوم در يک سال گذشته در مجموع معادل 
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از مراكز بهداشتي درماني، و  %15وههاي سيار، از گر %10م دريافت كرده بودند. وتزريقي ها از داروخانه ها كاند %17در مجموع، 

رابطه جنسي  همسرشاندر ميان افرادي كه در سال گذشته با از مراكز مشاوره بيماري هاي رفتاري دريافت كرده بودند.  19%

 %34بودند. تنها در طي سال گذشته هيچ گاه از كاندوم در رابطه جنسي با همسر خود استفاده نکرده  %44.5برقرار كرده بودند 

 %16موارد پيشنهاد دهنده خود فرد و در  %38ي جنسي با همسر كاندوم استفاده نموده بودند كه در حدود افراد در آخرين رابطه

موارد علت اصلي استفاده نکردن از كاندوم در آخرين تماس  %48موارد همسر و در بقيه موارد هر دو نفر بودند. عدم تمايل فرد در 

استفاده از كاندوم در روابط جنسي (، %29داشتند )دركل  غير پولي. در بين افرادي كه رابطه جنسي همسر ذكر شده بود جنسي با

افراد هيچ گاه در سال گذشته از كاندوم استفاده نکرده بودند و از اين  %36سال گذشته در افراد پايين بود، به طوري كه در كل 

ها در سال گذشته هيچ آن %45حبه شده بودند اختالف معناداري با دو گروه ديگر داشتند و ميان افرادي كه توسط تيم سيار مصا

افراد  %43از اين افراد هميشه كاندوم استفاده كرده بودند. به طور متوسط  %22گاه از كاندوم استفاده نکرده بودند در حالي كه تنها 

موارد هم پيشنهاد  %69ک جنسي غيرپولي گزارش نموده بودند و در استفاده از كاندوم را در آخرين رابطه جنسي خود با شري

و اهميت ندادن ( %41)ترين داليل عدم استفاده از كاندوم در آخرين رابطه جنسي عدم تمايل فرد دهنده خود فرد بوده است. مهم

از  %31سال گذشته حدود يکطي (، %22.4در بين افرادي كه رابطه جنسي پولي داشتند )دركل  بودند.( %24)به استفاده از كاندوم 

ها هيچ وقت از كاندوم استفاده آن %30اين افراد هميشه در اين گونه روابط جنسي از كاندوم استفاده كرده بودند. در حالي كه 

اد بيان افر %10.7بود و تنها  %31هميشگي طي يک سال گذشته برابر و معادل  يي هميشگي و عدم استفادهنکرده بودند. استفاده

 %53جنسي پولي ،  يرابطه آخريناند. در بررسي فراواني استفاده از كاندوم در بودند كه بيشتر اوقات از كاندوم استفاده نموده كرده

دهنده جهت موارد پيشنهاد  %71اند. در جنسي پولي خود از كاندوم استفاده كرده يافراد بيان كرده بودند كه در آخرين رابطه

ترين داليل عدم استفاده از كاندوم در آخرين تماس جنسي به ازاي پول و يا مواد عدم تمايل از كاندوم خود فرد بود. رايجاستفاده 

كل شركت كنندگان  %6.5( ذكر شده بود. وجود زخم در دستگاه تناسلي در %23.3( و موجود نبودن كاندوم )%39.9خود فرد )

ترين مکان گزارش گرديد. رايج %35.5و  %5.9دستگاه تناسلي در مردان و زنان به ترتيب گزارش شد و وجود ترشح غير عادي از 

( در مراجعين مراكز درمان محور، خود درماني/ %50براي مداواي عفونت تناسلي در مراجعين مراكز گذري، پزشک خصوصي )

بود. افرادي كه خارج از مركز مصاحبه شده ( %24.9( و در افراد مصاحبه شده خارج از مركز، پزشک خصوصي )%24.7دوستان )

اند در حالي كه در مصاحبه شوندگان براي درمان عفونت خود انجام ندادهموارد ذكر كردند كه هيچ اقدامي  %43بودند در حدود 

 گزارش شد. %31و  % 54مراكز گذري و درمان محور اين آمار به ترتيب حدود 

( افراد اظهار %62.1، نشان داد كه در مجموع حدود دو سوم )2010در سال  [53]وش زنان تن فر BSSنتايج  زنان تن فروش:

ي تزريقي كننده اند؛ همچنين، حدود نيمي از زنان تن فروشي كه مصرفكردند كه در سال گذشته كاندوم رايگان دريافت نموده

(. استفاده از كاندوم در افرادي كه در %51.8ا گزارش نمودند )سوزن رايگان در سال گذشته راند، دريافت سرنگ و سرمواد هم بوده

ي استفاده از كاندوم در روابط جنسي در هفت روز گذشته، درصد گزارش شده بود. در زمينه 65روز گذشته رابطه جنسي داشتند، 

درصد( در آخرين روز كاري  67نده )درصد از افراد در روابط جنسي خود از كاندوم استفاده نموده بودند. بيشتر افراد شركت كن 65

 57ي جنسي با شريک جنسي تجاري اند. فراواني استفاده از كاندوم در آخرين رابطهرابطه داشته تجاريخود با يک شريک جنسي 

داد. در بررسي داليل عدم استفاده از كاندوم درصد گزارش شد و در بيشتر موارد، خود شخص پيشنهاد استفاده از كاندوم را ارائه مي

 22درصد(، اهميت ندادن به استفاده از كاندوم ) 43ريک جنسي )در آخرين تماس جنسي با شركاي جنسي تجاري، مخالفت ش

ي روابط جنسي با شركاي تجاري در ماه ترين داليل بودند. در بررسي تاريخچهدرصد( رايج 19درصد( و عدم تمايل خود فرد )

ني كه در ماه گذشته با درصد كسا 30اند. درصد شركتکنندگان به داشتن چنين روابطي در ماه گذشته اشاره كرده 70گذشته، 

بودندشريک اند، هرگز از كاندوم استفاده نکردهبودند. در ميان آنهايي كه بيان كرده خود رابطه جنسي داشته تجاريشركاي جنسي 

ي جنسي با شريک جنسي درصد شركتکنندگان در آخرين رابطه 36(، تنها %57( دارند )تجاريجنسي بدون دريافت پول )غير
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( خود شخص پيشنهاد استفاده از كاندوم را ارائه درصد 2/64اند و در بيش از نيمي از موارد )از كاندوم استفاده كردهخود  تجاريغير

ر اين روابط، عدم تمايل طرف مقابل، عدم تمايل خود شخص و استفاده از ساير ترين داليل عدم استفاده از كاندوم دبود. شايع داده

درصد كساني كه در ماه گذشته با  48در بررسي روابط جنسي غيرتجاري در ماه گذشته، بودند. از بارداري  گيريپيشهاي روش

ي رخداد اند. تقريباً نيمي از شركتکنندگان سابقهاند، هرگز از كاندوم استفاده نکردهخود رابطه داشته تجاريشركاي جنسي غير

نموده بودند. اين درحاليست كه رخداد زخم تناسلي تنها در  ي تناسلي را در يک سال گذشته گزارشترشح غيرطبيعي از ناحيه

 70)ذكر كرده بودند  ي جنسي راهاي منتقلهي عفونتدرصد شركتکنندگان گزارش شدهاست. بيشتر افرادي كه سابقه 17.6

زشک و مراكز گذري هاي مراجعه جهت درمان پترين مکان. رايجها اقدام به درمان نموده بودند(، جهت درمان اين عفونتدرصد

توان مراكز بهداشت، درمانگاه، ماماي هايي كه افراد جهت درمان مراجعه كرده بودند ميگزارش شدهبود. از جمله ساير مکان

درصد اين افراد، كمتر از يک هفته پس از شروع عالئم  37.6. الزم به ذكر است كه تنها كز مشاوره رفتاري را نام بردخصوصي و مرا

 بودند.درمان نمودهاقدام به 

 زندانيان و مردان داراي رفتارهاي پرخطر جنسي :

از زندانيان در آخرين رابطه جنسي خود  از  %24.5، نشان داده است كه  فقط 2013زندانيان سال  BSSدر زندان مطالعات در 

 BSSاعالم كرده بودند كه به كاندوم در زندان دسترسي داشته اند. اين درحالي است كه در  %19كاندوم استفاده كرده بودند. 

 . [60]اين ميزان دسترسي را گزارش كرده بودند  %54، تقريبا 2010-2009زندانيان سال 

از زندانيان در  %12.1دارند، اطالعاتي در اين باره در دسترس نيست، هر چند  (MSMمرداني كه با مردان ديگر رابطه جنسي )در 

BSS  افراد  %12. در يک مطالعه ديگر اين رفتار در [61]سابقه تماس جنسي مرد با مرد را گزارش كرده بودند  2013سال

PWIDs  جود نيست. همچنين در مورد نحوه آموزش و ، اما در مورد جزئيات بيشتر در اين رابطه اطالعاتي مو[30]ديده شده بود

 ميزان آگاهي اين گروه، اطالعاتي در دسترس نيست. 

كاهش در  %93افزايش يابد، حدود  %95به  %30در مطالعه اي نشان داده شد كه اگر پوشش كاندوم رايگان  به شركاي جنسي از 

( در گروه %95به  %65)از  %30وشش كاندوم به اندازه در اين جمعيت مورد انتظار بود. اگر پ HIVتعداد عفونت هاي جديد 

MSM  ( درگروه شركاي جنسي خانم افراد %90به  10)از  %80و به اندازهMSM  عفونت هاي جديد  %89افزايش يابد، تقريبا

HIV  در  %40. اگر پوشش كاندوم رايگان تا [34]در هر يک از اين دو گروه قابل پيشگيري بودFSWs  و شركاي جنسي آنها

 .[34]در هر يک از اين دو گروه قابل پيشگيري بود  HIVعفونت هاي جديد  %89(، تقريبا %95تا  %55افزايش يابد )از 

 

 (STDsمراقبت و درمان بيماری های متقله از راه آميزشي ).فعاليت های مرتبط با 6

هاي آميزشي در تمام سطوح مراقبت بهداشتي اوليه شامل مراكز بهداشتي و درماني شهري به عفونتخدمات درماني براي مبتاليان 

هاي عفوني و هاي خصوصي )پزشکان عمومي، متخصصين اورولوژي، پوست، زنان و زايمان، داخلي، بيماريو روستايي، كلينيک

-هاي زنان آسيب پذير ارائه ميها وكلينيکدر بيمارستانهاي پوستي هاي آميزشييا بيماريماماها(، بخش درمان سرپاييعفونت

. در مناطق روستايي مهمترين ارائه دهندگان خدمات پزشکان عمومي و ماماها هستند. بر طبق توصيه سازمان جهاني [81]شود

هاي آميزشي و نيز ضرورت درمان سريعتر به بهداشت و با توجه به محدوديت امکانات آزمايشگاهي كشور جهت تشخيص عفونت

 . [82]استهاي آميزشي به رويکرد سندروميک توجه شدههاي كشوري برخورد با عفونتعملمنظور قطع زنجيره انتقال، در دستورال

هاي خدمت رسان به زنان خطر، كلينيکهاي پردر راستاي سومين استراتژي منطقه و به منظور اجراي مداخالت هدفمند در گروه

هاي آميزشي، مشاوره، اند. در اين مراكز عمده ترين خدمات شامل مراقبت و درمان عفونتآسيب پذير طراحي و راه اندازي شده

در اين  شود.آموزش و ترويج رفتار سالم، توزيع وسايل پيشگيري، واكسيناسيون هپاتيت ب و نيز خدمات مرتبط با اعتياد ارائه مي



 چهارمین ربانهم استراژتیک ملی کنترل عفونت اچ آی وی        جمهوری اسالمی اريان 71

 

. غربالگري زنان باردار در كشور بر [82]وي و سفيليس به روش سريع در مرحله راه اندازي استآيمراكز امکانات مشاوره و تست اچ

كنندگان تزريقي مواد يا كننده تزريقي مواد، همسران مصرفبه اين ترتيب كه زنان باردار مصرف باشدسابقه خطر ميارزيابي اساس 

وي در نظر آيهاي در معرض خطر ابتال به عفونت اچعنوان گروهاند بهزندانيان و يا زناني كه روابط جنسي خارج از ازدواج داشته

. برنامه [81]شودو هپاتيت ب انجام مي VDRLوي،آيبراي آنها تست اچ( ANC) شده و در مراكز مراقبت مادر و كودکگرفته

 . [82]هاي آميزشي در زنان باردار در مرحله برنامه ريزي استغربالگري روتين عفونت

هاي هاي آميزشي وجود يک نظام مراقبت عفونتونتوي و عفآيهاي پيشگيري اچاگرچه يک جزء اصلي و مركزي در برنامه

طوركلي هاي آميزشي در جهان بههاي آميزشي، نظام مراقبت عفونتآميزشي قوي است، اما با وجود شيوع باال و اهميت عفونت

هاي آميزشي در ايران در سال . نظام جامع مراقبت عفونت[112]است و ايران نيز از اين امر مستثني نيستضعيف عمل كرده

هاي آميزشي شامل برآورد بار و مورد بازبيني قرار گرفت. اهداف نظام مراقبت فعلي عفونت 1385ل راه اندازي شده در سا 1377

. [79]ها استهاي جمعيتي، و عوامل خطر مرتبط با اين عفونتهاي آميزشي بر اساس نوع عفونت، جنس، زيرگروهروند عفونت

دتا زنان باردار و زنان آسيب هاي مختلف ) عمهاي آميزشي درگروههاي عمده اين نظام در ايران شامل ارزيابي شيوع عفونتفعاليت

 هاي سندروميک و اتيولوژيک( است. هاي آميزشي )بر اساس تشخيصپذير( و همچنين گزارش روتين مواردعفونت

صورت ماهيانه به مراكز هاي آميزشي بههاي آميزشي موظف به گزارش موارد عفونتارائه دهندگان خدمات به مبتاليان به عفونت

ها ها و اتيولوژيهاي آميزشي متعدد بوده و تشخيص هريک از سندرومها و عفونتكه بيماريباشند. از آنجاييبهداشت شهرستان مي

نيازمند وجود دانش و مهارت و باالخص امکانات آزمايشگاهي در سطح كشور است به همين دليل در بسياري از موارد نياز است كه 

د خاصي كه امکان تشخيص بهتر آنها وجود دارد در نظام مراقبت گنجانده براي حفظ ارزش اخباري نظام مراقبت تنها موار

هاي مورد بازبيني قرار گرفته و عفونت 1385هاي آميزشي كشور در سال دهي عفونت. به همين دليل نظام گزارش[79]شود

هاي ترشح پيشابراه و زخم تناسلي، و عوامل اتيولوژيک كالميديا آميزشي مشمول گزارش به تعداد محدودي از جمله سندروم

 . [81]تيس، نايسريا گونوره و موارد محتمل يا قطعي سيفيليس اوليه و ثانويه كاهش يافتتراكوما

هاي ثبت و شود شامل چهار جزء اصلي نظامهاي آميزشي كه براي كشور ايران پيشنهاد ميطور كلي نظام مراقبت عفونتبه

 .[79]هاي اپيدميولوژي استها و مطالعهبررسي مقاوت دارويي، ارزيابي اتيولوژي سندروم ،دهي سندرمي روتينگزارش

هاي آميزشي در ين است كه اكثر ارائه دهندگان خدمات به مبتاليان به عفونتفايده نظري نظام گزارش دهي جاري در ايران ا

دهي موارد به مراكز نظام باشند و يک برنامه زماني درسطح كشور، استان و شهرستان براي گزارشدهي درگير ميبرنامه گزارش

ها در سطح استان و دانشگاه آغاز شد. در يماريثبت الکترونيکي داده ها در مراكز كنترل ب 1386است. در سال مراقبت تعريف شده

 .[81]پردازنداستان مي 32دانشگاه به جمع آوري اطالعات از  48حال حاضر 

نيز توسط يک گروه از كارشناسان سازمان بهداشت جهاني مورد  1389هاي آميزشي در ايران در سال نظام مراقبت فعلي عفونت

 كه در اين گزارش به آن اشاره شد شامل موارد زير است:  ایهای عمدهچالش؛ [81]ارزشيابي قرار گرفت

عنوان عمده ترين سيستم ارائه خدمات در ئه دهنده اين خدمات بويژه در بخش خصوصي )بهگستردگي كشور و تعدد مراكز ارا -

 سازد.دهي را مشکل ميهاي آميزشي( كه امکان نظارت واقعي بر نحوه گزارشزمينه عفونت

ه به داليلي هاي آميزشي كهاي آميزشي گزارش شده به علت عدم كم شماري موارد عفونتاشکال در تفسير روند موارد عفونت -

مثل همکاري ناكافي بخش خصوصي از يک طرف و مراجعه سهم بزرگي از بيماران بويژه مردان به اين بخش از طرف ديگر، 

هاي آميزشي به دليل انگ اجتماعي و همچنين فروش بدون نسخه آنتي بيوتيک در داروخانه ها پنهان كردن ابتال به عفونت

ها ارائه شده منجر به اضافه درمانگران از تعاريفي كه در نظام مراقبت براي اين عفونت دهد. از طرف ديگر عدم پيرويرخ مي
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شود. اين مسائل موجب نوسانات زياد شماري برخي موارد نظير زخم تناسلي و نيز گزارش موارد اتيولوژيک بويژه كالميديا مي

 در گزارشات دريافتي است. 

هاي آزمايشگاهي براي تشخيص عفونت گونوكکي ) كشت و تست مقاومت ضد ميکروبي(، عفونت كالميديا ) كمبود ظرفيت -

) فقدان تست تشخيص  2( و هرپس ويروس نوعnucleic acid amplificationاستفاده از تست سرولوژي به جاي 

ي. از طرفي اين كمبودها مانع از انجام هاي آميزشسولوژيکي نوع ويروس( و عدم مشاركت آزمايشگاه در نظام مراقبت عفونت

ها و تعيين مقاومت دارويي نايسريا گنوره هاي آميزشي شامل ارزيابي اتيولوژيک سندروماجزاي ديگر نظام مراقبت عفونت

 است. شده

هاي آميزشي هاي كليدي كه گروه كارشناسان سازمان بهداشت جهاني به منظور بهبود كيفيت نظام مراقبت عفونتيکي از فعاليت

باشد. در اين نظام تعدادي از مراكز ارايه خدمات به هاي آميزشي ميوري عفونتاند، اجراي نظام مراقبت ديدهدر ايران توصيه نموده

هاي آميزشي )سندروميک و يا وري انتخاب خواهند شدكه تمام موارد عفونتهاي آميزشي به عنوان پايگاه ديدهمبتاليان به عفونت

توان اطالعات بيشتري از جمله اطالعات كرد. البته در صورت نياز ميژيک( و كليه شرايط مرتبط مورد نظر را گزارش خواهنداتيولو

شناختي بيماران، نيمرخ رفتاري و فرهنگي اجتماعي بيماران و همچنين اطالعات در مورد شركاي جنسي بيماران و نحوه جمعيت

 هاي آميزشي دست يافت. در نتيجه به دامنه وسيعي از اطالعات در مورد افراد مبتال به عفونت آوري نمود ودرمان آنها را نيز جمع

وري اين است كه تعداد مراكز نسبت به نظام گزارش دهي روتين هاي ديدهيکي از مهمترين فوايد نظام مراقبت مبتني بر پايگاه

مندتر و با و بهتري مديريت خواهد شد. در واقع مراكز به صورت نظامبسيار كمتر بوده و در نتيجه نظارت، آموزش و تداركات به نح

آوري اطالعات با كيفيت باال خواهد شد. دركل براي بهبود كيفيت اطالعات نظام كنند كه در نهايت موجب جمعتر فعاليت ميثبات

اتيولوژيک(، به موقع بودن و ثبات هاي عفونت هاي آميزشي )سندروميک يا گزارش دهي روتين بويژه از لحاظ اعتبار تشخيص

دهي روتين، نظام مراقبت مبتني بر گزارشات و همچنين تکميل و به نوعي كاليبره كردن اطالعات بهتر است در كنار نظام گزارش

 و در صورت موفقيت آن، بتوان در آينده اين نظام پايگاهي را جايگزين نظام فعلي نمود.وري ايجاد گردد هاي ديدهپايگاه

هاي آميزشي، انجام يک بررسي تکويني جهت كسب اطالعات در وري عفونتجهت طراحي مدل ايجاد وگسترش نظام مراقبت ديده

هاي آميزشي، همچنين الگوي مراجعه خصوص مشخصات فني، پرسنلي و مکاني مراكز موظف به گزارش روتين مواردعفونت

هاي آميزشي ضروري به نظر شناسان و مسئولين مرتبط با نظام مراقبت بيماريديدگاه كارعوامل موثر بر آن از  مبتاليان و تعيين

 رسد كه تمام اين موارد مطالعه حاضر مورد بررسي قرار گرفتند. مي

 و خانواده آنها HIVمشاوره ،مراقبت و درمان مبتاليان به . فعاليت های مرتبط با 7

 نظام ارائه خدمت: 

وارد شده است. با اجراي مراكز مشاوره  HIVدرماني، در برنامه ملي كنترل  ARVشامل  HIVارائه خدمات درماني و مراقبتي 

بيماري هاي رفتاري )كلينيک هاي مثلثي(، براي انتقال اين خدمات، يک ساختاري تاسيس شده است. شبکه بهداشتي ايران 

افتاده نمايانگر يک مثال موفق از نظام ارائه خدمت در منطقه است؛ چرا كه اين شبکه اجازه دسترسي به بسياري از برنامه ها در دور

دانشگاه يا مدارس علوم پزشکي، اجراي خدمات بهداشتي را بر عهده دارند.  45ترين سطوح را در اين زمينه را مي دهد. در عمل، 

در هر استان حداقل يک دانشگاه علوم پزشکي وجود دارد كه اين مسئوليت را به اجرا مي رسانند. بر اساس چارت سازماني طراحي 

داشتي، هر دانشگاه بايد يک مركز مشاوره بيماري هاي رفتاري را تاسيس كند. بسته به نياز و بر اساس شده توسط شبکه هاي به

وسعت و شدت مشکل، برخي دانشگاهها مي توانند بيشتر از يک مركز از اين نوع را تاسيس كنند، كه بر اين اساس، تعداد اين 
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ز هم در زندانيان كشور، مسئول درمان و مراقبت از بيماران در داخل مرك 126مركز است. همچنين،  103مراكز در كل كشور برابر 

 . [28]زندان هستند 

كميته هاي مراقبت و درمان، مسئوليت تهيه دستورالعمل هاي كشوري تحت نظارت مستقيم وزارت بهداشت و درمان را برعهده 

كميته متشکل از نماينده اداره ايدز وزارت بهداشت، اعضاي هيئت علمي گروه بيماري هاي عفوني از دانشگاههاي علوم دارند. اين 

( در recommendationsپزشکي، به همراه متخصصيني از مراكز مشاوره رفتاري هاي رفتاري است. آخرين نسخه پيشنهادات )

در مراكز مشاوره بيماري رفتاري، متخصصين بيماري هاي عفوني كه به  ويرايش و چاپ شد و براي همه پزشک ها 2011آوريل 

مراقبت و درمان كار مي كردند، و پزشکاني كه در سازمان زندان مشغول به كار بودند ارسال شد كه  در طي  focal pointعنوان 

، "براي بالغين ARVبي بيمار و درمان ارزشيا"جلسه مورد آموزش قرار گرفتند. بسته اي كه آماده شد شامل عناويني همچون :  4

مديريت مشکالت عمده بيماران )شامل پيشگيري "، "TBو  HIVنحوه درمان عفونت همزمان "، "براي كودكان  ARVدرمان "

، "پيشگيري بعد از مواجهه هاي شغلي"، "پيشگيري از انتقال عفونت مادر به نوزاد"، "و درمان عفونت هاي فرصت طلب(

( recommendations. مجموعه ديگري از پيشنهادات )PLWH" [28]تغذيه براي "، "مواجهه هاي غير شغلي پيشگيري بعد"

 به زودي منتشر خواهد شد.  "HIVمشاوره و آزمايش "به اسم 

ARV  درماني: تهيه و توزيع داروهايARV شروع شد. در حال حاضر  1997ن و بهداشتي ملي در سال در چارچوب نظام درما

دارويي را مي دهد. تجويز داروهاي -درماني در ايران وجود دارد. اين تنوع، اجازه ارائه رژيم هاي درماني تركيبي سه ARVنوع  16

ARV حدوديتي از لحاظ برخي در مراكز مشاوره بيماري هاي رفتاري وابسته به دانشگاههاي علوم پزشکي رايگان هستند. هيچ م

مشخصه هاي افراد همچون جنس، سن و طبقه اجتماعي براي ارائه چنين خدماتي وجود ندارد. همه افراد شناسايي شده كه مطابق 

قرار  ARVدرماني هستند، و خواهان دريافت درمان باشند، بطور رايگان تحت پوشش  ARVدستوالعمل كشوري انديکاسيون 

در كشور وجود دارند كه زير نظر دانشگاههاي علوم پزشکي هستند. اين تعداد  CD4شمارشگر  34خواهند گرفت. در حال حاضر، 

،  HIVآزمايشگاه به تکنولوژي تست ويورلوژي   11شمارشگر بود. به منظور بهبود توانايي خدمات آزمايشگاهها،  7، 2010در سال 

 . [28]هز شدند. اين آزمايشگاهها به استانهاي مجاور هم خدمات ارائه مي كنند شامل آزمايش كمي و كيفي مج

نفر تحت  3607قرار گرفتند كه  ART( تحت درمان HIV)افراد مبتال به  PLWHنفر بصورت  3368، 2013تا  پايان سپتامبر 

كه تحت  PLWHافراد  %74بودند.  HIVنفر هم مقاوم به داروي عفونت  140تحت رژيم خط دوم، و نفر  721رژيم خط اول، 

مرد(،  %89.3زن و  10.7%) PLWH( زن بودند. در مقايسه با تعداد كل شناسايي شده افراد %26درمان قرار گرفتند مرد، و بقيه )

 . [113]استفاده كرده اند  ARTزنان بيشتر از 

نفر بعد از  1093ار گرفتند كه از اين تعداد قر ARTتحت  PLWH 1291، تعداد 2012در يک دوره يکساله منتهي به سپتامبر 

بودند، و  LTFUنفر  71نفر به علت مرگ بود،  102نبودند،  ARTموردي كه تحت  198ماه باز هم تحت اين درمان بودند. از  12

 . [113]نفر هم تبعيت نکرده بودند  21

بودند، تاريخچه  ARTكه تحت  PLWH( نفر از افراد %64.5) 4468نفر از  2884نشان مي دهد كه   ARTداده هاي ثبت 

را از درمان محروم نکرده  IDUمصرف دارو را داشته اند. اين عدد نشان دهنده اين است كه ارائه كنندگان مراقبت بهداشتي، افراد 

 . [113]اند 

، نسبت 2006را شروع مي كردند. در سال  ARTواجد شرايط زودتر درمان  PLWHبا بهبود برنامه هاي مراقبت و درمان، افراد 

بود.  تثبيت  0.66برابر  2012بود، در حاليکه اين ميزان براي سال  0.26برابر   symptomaticبا افراد   asymptomaticافراد 

 . [113]بود  %54، و %63، %82.6ماه به ترتيب برابر  60و  24، 12بعد از  ARTدرماني روي 
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 سل و اچ آی وی خدمات مراقبت و درمان  عفونت همزمان 
در هر مراجعه بيماريابي فعال براي سل فعال انجام شده و سالي يکبار از طريق در حال حاضر براي  شناسائي موارد مبتال به سل  

. در صورت ابتال جهت درمان به واحدهاي سل ارجاع و مطابق وجود سل نهفته در اين افراد غربالگري مي شود  PPDانجام 

 دستورالعمل درمان همزمان ضد رترويروسي براي فرد شروع مي شود .

و دريافت داروي كوتريمکسازول نکته مشترک دستورالعمل هاي مراقبت و درمان عفونت هزمان در   ARV درمان همزمان سل و

 دو بيماري سل و اچ اي وي هستند، زمان استاندارد دريافت همزمان دارو حداكثر طي دو ماه ابتدايي شروع درمان سل است.

ماه( در سال هاي اخير روند رو به بهبود داشته واز  2)درمان در كمتر از پوشش درمان همزمان و به هنگام  ضد رترورويروسي و سل

نيز در پوشش درمان همزمان و به هنگام  كوتريمکسازول  و سل رسيده است . ضمنا  1391در سال  %40به  1385در سال  13%

 است . رسيده  1391در سال  %23به  1385در سال  %6سال هاي اخير روند رو به بهبود داشته واز 

 

 :(PMTCT)برنامه پيشگيری از انتقال اچ آی وی/ايدز از طريق مادر به نوزاد 
 HIVترين خدماتي است كه با پيدايش نظام شبکه سالمت در ايران به اجرا درآمده است. ورود هاي سالمت باروري از قديميبرنامه

هاي بين دو آغاز شد. در همان ابتدا هماهنگي 1381هاي اوليه بهداشتي با تدوين اولين برنامه استراتژيک در سال به نظام مراقبت

كه خدمات مربوط به سالمت باروري بعنوان يک خدمت استاندارد در بسته هاي پيشنهادي براي برنامه شکل گرفت بطوري

و بيماري هاي  HIVها و برخي خدمات مرتبط با مثبت گنجانده شده، آموزش HIVفراد هاي در معرض بيشترين خطر و اگروه

گذرد و الزم سال از ابتداي اين برنامه مي 10هاي مختلف سالمت باروري قرار گرفت. در حال حاضر حدود آميزشي در دستورالعمل

ياست هاي كشوري در راستاي تقويت پيوند اين دو است مروري روي وضعيت موجود صورت گرفته، اين برنامه عملياتي بر اساس س

 برنامه طراحي شده است. 

و سيفيليس از مادر  HIVو بيماري هاي آميزشي به منظور حذف انتقال HIVهاي كنترلهاي سالمت باروري و برنامهپيوند برنامه

 ريزي شده است:به نوزاد بر چهار محور به شرح زير برنامه

 

 اصول كلي:

 ابتالء به اچ آي وي و بيماري هاي آميزشي در زنان در سنين باروري   پيش گيري از 

 پيش گيري از حاملگي هاي ناخواسته در مادران مبتالء به اچ آي وي 

 پيش گيري از انتقال اچ آي وي از مادران باردار مبتالء به نوزادان 

  تأمين نظام مراقبت اچ آي وي وSTI  و درمان الزم براي مادران مبتالء و نوزادان 

 

جويي بين پيوند خدمات سالمت جنسي و باروري با هاي حمايتها، خدمات و برنامهها، برنامهبرخي از مزاياي اتصال سياست

 و بيماري هاي آميزشي عبارتند از:  HIV/AIDSخدمات 

 افزايش دسترسي و استفاده از خدمات كليديHIV روريو سالمت با 

 دسترسي بيشتر افراد مبتال بهHIV  مناسب با  بهداشت جنسي و بهداشت باروريو بيماري هاي آميزشي به خدمات

 نيازهاي آنان

 كاستن از بار انگ و تبعيضHIV 

 ها افزايش تاثير و كارآيي برنامه 
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 دوران پيش از بارداري 

  دوران بارداري 

 دوران زايمان 

 دوران نوزادي، شيرخوارگي و كودكي 

دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني كشور برنامه ريزي شده كه دستورالعمل  16اجراي اين برنامه بصورت پايلوت در 

برنامه  1393اجرا گرديد و از ابتداي سال  1392هاي اجرايي، فرم هاي سيستم گزارشدهي و كارگاه هاي آموزشي مربوطه در سال 

 ه و در حال اجرا مي باشد.در دانشگاه هاي پايلوت شروع شد

 

 و توانمند سازی حمايت.فعاليت های مرتبط با 8

از جمله  HIVفعاليت هايي در زمينه  توانمند سازي و حمايت از افراد مبتال به  ،برنامه استراتژيک كنترل ايدزيکي از مهمترين 

ايجاد پوشش خدمات بيمه ايي، تامين سرپناه، حرفه آموزي و اشتغال زائي، وكمک هاي مالي معيشتي  براي افراد واجد شرايط 

از اين افراد به  HIVو كاهش خطر انتقال  PLWHاين فعاليت ها به منظور افزايش كيفيت زندگي افراد پيش بيني شده بود. 

در نظر گرفته شد. چشم انداز باشگاه هاي مثبت اين  NSPس اين ايده، تاسيس باشگاه هاي مثبت در سابر افراد جامعه بود. بر اسا

است كه تمامي كساني كه در كشور با اچ آي وي زندگي مي كنند از حمايتهاي رواني اجتماعي درخور و شايسته ي منزلتشان 

باشند. باشگاه مثبت ، محيطي ايمن هستند كه در شهرستانهاي  برخوردار بوده و در اين حيطه تفاوتي با ديگر آحاد جامعه نداشته

واجد شرايط و در كنار مراكز مشاوره رفتاري توسط بخش غيردولتي داير شده و به ارتقاي خدمات مرتبط با پيشگيري مثبت و 

 .پردازد حمايتهاي رواني اجتماعي از كساني كه با و يا تحت تاثير اچ آي وي زندگي مي كنند، مي

باشگاه مثبت در كشور تاسيس شده است. فعاليتهاي باشگاه هاي مثبت در محورهاي مختلف و حيطه  20حال حاضر؛ نزديک به  در

 در حال حاضر فعاليت هاي زير در اين باشگاهها انجام مي شود: . هاي گوناگوني تعريف ميشود

، خدمات مرتبط با اصالح شيوه زندگي و ارتقاي  مثبت پيشگيري تقويت با مرتبط خدمات، دوستانه محيط ايجاد با مرتبط خدمات

 . اجتماعي رواني حمايتهاي با مرتبط خدماتپايبندي به درمان، 

باشگاه  20در  HIVنفر مبتال به  1446، در مجموع 1392بر اساس گزارش هاي اداره ايدز وزارت بهداشت تا تاريخ آخر سال 

اسي، نيزي شده در اين باشگاهها، شامل آموزش مهارت هاي زندگي، حمايت هاي روانشفعاليت داشته اند. همه فعاليت هاي برنامه ر

مديريت و اجرا مي شوند. سازمان بهزيستي و رفاه كشوري، حمايت هاي مالي اين  PLWHآموزشهاي حرفه اي توسط خود افراد 

 . [28]باشگاهها را برعهده دارد 

است. اين  وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعيترين برنامه هاي كشوري، تاسيس زير كميته حمايت اجتماعي با رهبري ميکي از مه

عهده دارد. همچنين برخي ديگر از قانون ها  و خانواده هاي آنها را بر PLWHكميته مسئوليت بيمه هاي سالمت براي همه افراد 

مثبت براي شركت در مدارس و  HIVدر كشور تنظيم شد، مثال ممنوعيت عدم تحصيل بچه هاي  HIVبه منظور كاهش تبعيض 

، و حذف محدوديت هاي مربوط به مسافرت افراد PLWHكالس هاي درس، ممنوعيت محدوديت هاي كاري و استخدامي افراد

PLWH[28] . 

هزار نفر از معتادين بهبود يافته  30000سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور ساليانه به آموزش و توانمندسازي حرفه اي و شغلي 

هدارنده، و .. مبادرت نموده و عالوه زن  و مرد از طريق آموزش هاي مهارتي فني و حرفه اي در زندانها ، كمپ ها، مراكز درمان و نگ

بر آن بصورت متمركز و غير متمركز نيسبت به ارائه آموزش هاي فني و حرفه اي  و توانمندسازي زنان بويژه زنان سرپرست خانوار، 
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حرفه اي را در با ايدز امکان حضور آموزش هاي فني و  همچنين در ارتباطكودكان خياباني و اتباع خارجي و ... اقدام نموده است .

 مركز باشگاه مثبت فرآهم آمده كه در آينده فعاليت هاي آنان آغاز خواهد گرديد. 50

 

 :بر قراری نظام مراقبت اپيدميولوژيک  و مديريت داده ها. فعاليت های مرتبط با 9

وي در ايران، گزارش دهي و ثبت موارد مبتال به اچ آي وي شروع شد. در اين سيستم موارد آيبا شناسايي اولين مورد ابتال به اچ

شناسايي شده كه ابتالي آنان توسط آزمايش هاي اليزا و وسترن بالت تاييد شده توسط دانشگاه هاي علوم پزشکي به مركز 

مي شود و در اداره كنترل ايدز جمع آوري و در يک فايل نگه داري مي شود. گزارش موارد، مديريت بيماري هاي واگير گزارش 

اطالعاتي در مورد جنس، سن، روش ابتال، وجود يا عدم وجود مرحله ايدز و مرگ را شامل ميشود. آمار جمع بندي داده هر سه ماه 

بازبيني شده و فرمهاي گزارش  1383اسايي شده، درسال يکبار توسط اداره كنترل ايدز منتشر مي شود. سيستم ثبت موارد شن

 .[28]گيري در اين سال تغييرنمود. اين سيستم در حال حاضر نيز تحت بازبيني است 

 : زيستي-نظام مراقبت رفتاري

، رانندگان كاميون ها، ملوانان، FSWs، زندانيان،  PWIDsهمچون ديده وري هاي سرولوژيک در گروه هاي مختلف جمعيتي 

براي پايش تغييرات شيوع اچ آي وي در اين ، كارگراني كه دور از خانه كار مي كنند و زنان حامله، STDسربازان، افراد مبتال به 

ي مرتبط در اين زمينه با توجه به در ايران شروع شد. علي رغم وجود دستورالعمل ها 1376جمعيت ها ي در معرض خطر از سال 

با استفاده از نتايج پايگاههاي ديده ور با دشواري  HIVشفاف نبودن روش هاي اجرا و  تغييرات متعدد آنها، تحليل روند شيوع 

 .[28]همراه است و بايد با احتياط صورت گيرد

ديده وري در گروه هاي مختلف جمعيتي شامل مصرف كنندگان تزريقي مواد، زندانيان، زنان  630، بيش از 1387ال تا  انتهاي س

نفر در اين ديده وري ها شركت  227000خياباني، رانندگان كاميون، ملوانان، بيماران آميزشي و زنان باردار انجام شده است و 

 [. 72كرده اند ]

در بين اين گروه طراحي و  1386بيولوژيک در سال -رفتاريمراقبت ف كنندگان تزريقي مواد ،اولين در ارتباط با رفتارهاي مصر

دومين و  88اولين مطالعه در سال . براي زندانيان، سال يکبار بايد انجام شود3هر  برنامهانجام شد. مطابق دستورالعمل موجود اين 

، دومين مطالعه در حال [30]براي مصرف كنندگان تزريقي مواد، اولين مطالعه انجام شد  ، ]40[ انجام گرفت 92در سال مطالعه 

 در حال حاضر در حال اجراست. نيز ، دومين مطالعه [53]اولين مطالعه انجام شد  FSWsحاضر در حال اجراست، براي 

پيش سرولوژيک رفتاري مراقبت در ساير گروههاي هدف مانند مرداني كه با مردان ديگر تماس جنسي دارند و يا جوانان ، برنامه 

بيني نشده است. با توجه به  اينکه سازمان ملي جوانان اقدام به تکرار ساليانه  مطالعاتي در زمينه آگاهي  و نگرش وگاهي رفتار 

در اين مطالعات  HIVلف  مي نمايد به نظر مي رسد زمينه مناسبي براي گنجاندن سواالت مرتبط با جوانان در زمينه هاي مخت

 هر چند يک مطالعه در زمينه دانش، نگرش و آگاهي نوجوانان  و جوانان در ايران در حال انجام است.  .[28]وجود دارد 

 :PLWHد تعداد افراد برآور
بر اساس سن،  PLWHبرآورد تعداد افراد  UNAIDS( پيشنهاد شده توسط Spectrumدر حال حاضر، بر اساس نرم افزار )

در فواصل زماني منظم ارائه مي شود. بر اساس آخرين برآورد اين نرم افزار، تعداد افراد  ARTجنس و تعداد كلي مورد نياز براي  

PLWH همچنين يک پروژه با هدف برآورد تعداد افراد [28]استنفر  80000حداقل  در ايران برابر .PLWH  با استفاده از

Network scale up  [26]اجرا شده است كه نتايج آن در دسترس نيست . 

 : STIنظام گزارش 
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بر اساس گزارشموارد سندرميک و اتيولوژيک و همچنين غربالگري سيفليس در برخي گروههاي خاص در  1998اين نظام در سال 

عامل  3اين نظام ويرايش شد، و گزارشات به ترشحات پيشابراه )مجراي ادراري( و زخم تناسلي و  2006ايران تاسيس شد. در سال 

سيفليس براي تسهيل كردن فرآيند و اثر بخشي آن محدود شد. به منظور بهبود كاربرد اين اتيولوژيک شامل گنوره، كالميديا، و 

اطالعات در برنامه هاي ملي، مطالعات تکميلي يا به اين نظام اضافه شده اند، يا در مرحله طراحي هستند.  ادغام برآورد شيوع 

بي عليتي سندرم هاي متفاوت مثالهايي از اين مطالعات زنان تن فروش و ارزشيا BSSگنوره و كالمديا و سيفليس در مطالعه 

 در حال اجرا است.  HIVنيز در كشور براي برآورد سهم هر يک از گروههاي جمعيتي در اپيدمي  MOTهستند. همچنين، 

نحوه  :دو مطالعه كه به كيفيت مطالعات انجام شده در زمينه اچ آي وي پرداخته حاكي از آن است كه متدولوژي وپژوهش ها

 گزارش مطالعات نياز جدي به بهبود دارد و همچنين در انجام مطالعات بايد توجه كافي به اولويت ها شود.
 

 تقويت زير ساخت های الزم.فعاليت های مرتبط با 10

از شروع اولين برنامه استراتزيک تالشهاي  مفيدي در جهت جلب حمايت سياستگزاران و روساي سه قوه  جلب حمايت مسئولين:

انجام شد و در برنامه دوم نيز ادامه يافت . اين جلب حمايت  در خصوص  بعضي از گروههاي هدف برنامه مانند مصرف كنندگان 

ا كه هنوز قوانين ثابت در اين زمينه وضع نشده است لذا با تغيير مديريت تزريقي مواد بسيار چشمگير بوده است. با اين وجود از آنج

ها ، خطر محدود شدن برنامه هاي مفيد فوق  و يا اجراي فعاليت هاي غير كارشناسي  وجود دارد. اين در حالي است جلب حمايت 

عمل هاي الزم با مشکالت عديده اي همراه براي  اجرا برنامه هاي كنترل عفونت در بعضي از گروههاي آسيب پذير و وضع دستوال

بوده است. ازجمله و به خصوص مي توان به برنامه هاي ترويج سالمت جنسي در جوانان و زنان در معرض بيشترين آسيب اشاره 

 .[26]نمود 

كشور روندي طوالني است، : با توجه به اينکه تغييرات قوانين در برطرف نمودن مشکالت و خال هاي قانوني به منظور  كنترل ايدز

علي رغم تالشهاي بعمل آمده در اين خصوص از جمله تالش در جهت تغيير قوانين مرتبط با بيماريهاي آميزشي  و يا قوانين 

 . [26]مبارزه با مواد مخدر ، هنوز اين تغييرات اعمال نشده است. 

Governance: 
شورا عالي ايدز در سطح كشور كه هدايت تدوين و نظارت بر عملياتي شدن  كار گروه كشوري  ايدز كه قبال بعنوان زيرمجموعه

برنامه استراتژيک ايدز را از طريق زير كميته فني به عهده داشت ، اكنون با حفظ وظائف قبلي بعنوان كارگروه فني ايدز زير 

فه اصلي تهيه پيش نويس برنامه استراتزيک ي عالي سالمت و امنيت غذايي بوده،  همين وظيفه را به عهده دارد. وظيامجموعه شور

و عملياتي نمودن برنامه به عهده زير كميته هاي فني است كه متشکل از كارشناسان سازمانها و نهادها ي شريک برنامه  و 

، صاحبنظران مي باشد. كميته هاي فني شامل كميته هاي آموزش و اطالع رساني ، مراقبت و درمان ، حمايت و توانمد سازي 

كاهش آسيب و پايش و ارزشيابي مي باشند . اگرچه تشکيل  اين كميته ها با هدف عملياتي نمودن برنامه استراتزيک پيش بيني 

فعال بودن بعضي از كميته ها ، فعاليت آنها لزوما   عليرغمدر اكثريت موارد كه شده است اما نکته بسيار مهم و قابل توجه اين است 

 .[26]رتژيک نمي باشد و يا  تنها به بخشي از اهداف برنامه استراتژيک مي پردازد در چهارچوب برنامه است

 در سطح استاني نيز تشکيالت مشابهي پيش بيني شده كه هدايت اجراي برنامه ها و هماهنگي بين بخشي را به عهده داشته باشد. 

NGO participation: 
سازمان هاي دولتي موجود در كشور كه در حيطه اچ آي وي فعال هستند، عمدتا فعاليتهاي خود را بر آموزش و اطالع رساني 

متمركز كرده اند و كمتر وارد مسئوليتهايي نظير دفاع از حقوق انساني بيماران يا مداخله مستقيم در مراقبت از بيماران  مي شوند. 

يشگيري به برخي از گروه هاي جمعيتي در معرض بيشترين خطر نقش آنها كليدي بوده است.درباره ي اما در زمينه ارائه خدمات پ
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مشاركت افراد اچ آي وي مثبت قابل ذكر است كه به دليل تبعيض و انگ اجتماعي موجود ،افراد مثبت فعال در اين حيطه عمدتا 

همسران خود مبتال شده اند و شمار زيادي از كساني كه خود مصرف افرادي هستند كه از طريق انتقال از فراورده هاي خوني يا از 

كننده تزريقي يا تن فروش بوده اند در بين فعالين اين حوزه ديده نمي شود.اين تركيب در تشکيل شبکه سازمان هاي مردم نهاد 

 به دولتي غير سازمانهاي اقبال و مرتبط با اچ آي وي نيز ديده مي شود. با وجود اين به نظر مي آيد در چند سال گذشته توجه

و در اين ميان نقش ستاد مبارزه با مواد مخدر كشور و وزارت بهداشت،درمان  است فزوني و گسترش به رو اهميت آن و ايدز موضوع

 جهت  HIVگزارش سازمانهاي غير دولتي ايران و "و آموزش پزشکي و سازمانهاي وابسته به سازمان ملل مثبت ارزيابي شده است

 ."در ايران UNAIDSارائه دفتر 
 

 

 

 

 

 

 Situation Analysisخش اول  :تحلیل وضعیت موجودب 
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چالش اهی :ربرسی  1-4فصل 
 (GapAnalysis)موجود
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 مهمترين چالش ها و شكاف در پاسخ ملي :

در كشور وجود دارد كه اهم آنها به  HIVعليرغم تمامي اقدامات به عمل آمده هنوز شکاف هاي مهمي در پاسخ ملي به اپيدمي 

 شرح زير مي باشد:

 شناسايي نشده در كشور موجود است .  HIVهنوز فاصله زيادي بين موارد شناسايي شده و موارد تخميني  -1

مثبت در اپيدمي دسترسي به خدمات آموزش ، مشاوره ، آزمايش داوطلبانه و  HIVبا افزايش قابل توجه سهم زنان  -2

 باروري محدود و پاسخگوي نياز فعلي نمي باشد.خدمات بهداشت 

 هنوز به صورت كامل در  نظام سالمت ادغام نشده است. HIVخدمات مرتبط با  -3

نفر مي باشد و خدمات فراهم شده فعلي هنوز قسمت  200000در كشور كه حدود  IDUبا توجه به جمعيت تخميني  -4

 بزرگي از اين افراد تحت پوشش خدمات نمي باشند.. 

توجه به محدوديت هاي فرهنگي واجتماعي شناخت چنداني از جمعيت مردان داراي رفتارهاي پرخطر جنسي و  با -5

 دوجنسي ها موجود نمي باشد. اين گروه در برنامه هاي قبلي مورد توجه قرار نگرفته اند. 

ه فعلي جوابگوي نياز نفري زنان داراي رفتارهاي پرخطر جنسي ، خدمات فراهم شد 90000با توجه به تخمين جمعيت  -6

 آنها نيست و بايد بر گسترش مراكز كاهش اسيب زنان با اولويت مناطق جغرافيايي پرخطر تاكيد بيشتري به عمل آيد.

 بايد در معرض توجه زياد قرار ندارند..   HIV %5كودكان خياباني هم چنان به عنوان يک گروه پر خطر  با تخمين شيوع  -7

بودن گروههاي داراي بيشترين رفتارهاي پرخطر برنامه هاي سياري و  همتايان از گسترش با توجه به سخت در دسترس  -8

كافي برخوردار نيست و دركنار فراهم سازي ارايه خدمات در  مراكز ثابت، ضعف در ارايه خدمات در  ميان آنها وجود 

 دارد.

هاي موجود در اين خصوص استفاده بيشتري ميزان فعلي مشاركت سازمانهاي غير دولتي كافي نيست و بايد از پتانسيل  -9

 شود. عالوه بر اين بر گسترش اين نوع سازمانها و توانمندسازي آنها برنامه ريزي بيشتري به عمل آيد.

سال در اپيدمي و احتمال رفتارهاي جنسي حفاظت نشده ،  24با توجه به افزايش سهم گروههاي نوجوان و جوانان زير  -10

به صورت هم زمان و ادغام يافته با خدمات سالمت  HIVبهداشت جنسي و بلوغ و پيشگيري از  بايد خدمات ادغام يافته

 خانواده مورد توجه قرار گيرد.

و اطرافيان آنها هم چنان از موضوعات مهمي است كه بايد بيشتر  HIVانگ و تبعيض ، قوانين حمايتي از افراد مبتال به  -11

 به آن پرداخته شود.

ء مصرف مواد توهم زا در بين جوانان ، در برنامه هاي آتي توجه بيشتر به ارتباط مصرف اين مواد، با توجه به رواج سو -12

 بيشتر پرداخته شود. HIVرفتارهاي جنسي غير متعارف و رابطه آن با 

لب منابع بيشتري مورد نياز است . لذا تالش بيشتري براي ج HIVبراي اجراي برنامه هاي پيشگيري و مقابله با اپيدمي  -13

 حمايت مالي فراتر از منابع عمومي مورد نياز است.

عليرغم راه اندازي  باشگاههاي مثبت ، هم چنان برنامه توانمند سازي افراد مبتال و خانواده آنان كم رنگ بوده و پوشش  -14

 خدمات مربوطه قابل توجه نمي باشد.

مي شوند، در برنامه هاي آتي بايد  AIDSاري مثبت كه وارد مرحله بيم HIVبا توجه به افزايش تدريجي جمعيت افراد  -15

، مشاوره هاي روانشناختي ، مراقبت در منزل و ARTخدمات متناسب با نيازهاي اين دسته از جمله خدمات مراقبتي ، 

 اقدمات حمايتي اجتماعي اقتصادي پر رنگ تر ديده شود.
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با توجه به محدوديت منابع موجود و گستردگي كشور ، توجه كمي در برنامه هاي گذشته به توزيع و الگوي جغرافيايي  -16

 بيماري و هم چنين تنظيم اولويت ها شده است . 

 

بخش دوم:ربرسی و انتخاب استراژتی 

(Strategy Formulation) 
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 چشم انداز ربانهم
در راستاي سياست هاي كالن نظام سالمت و با هدف به صفر رساندن  موارد جديدابتال به عفونت اچ 

آي وي و مرگ ناشي از آن، كليه ارگانها و سازمانهاي دست اندركار  اعم از  دولتي و غير دولتي با 

و كاهش  مشاركت و همکاري نهاد هاي ملي و بين اللملي  تالش مي كنند تا ضمن رفع كامل تبعيض

انگ ناشي از بيماري شرايطي را  فراهم آوردند تا امکان دسترسي عادالنه و يکسان براي همه اقشار 

به خدمات پيشگيري ، مراقبت و نظر از نژاد ، آئين و مذهب   اعم از زن ، مرد و كودک ؛ صرفجامعه  

 درمان  فراهم آيد .

 اهداف نهایی ربانهم
ل وضعيت اپيدمي و استفاده از نتايج  برنامه های قبلي ملي و تجارب بين اللملي  اين اهداف مبتني بر نتايج تحلي

 تبيين شده اند . اهداف نهايي عمدتا  در حيطه کاهش بروز موارد جديد و کاهش  مرگ و مير    مي باشند .

ومصرف كنندگان تزريقي مواد قرار بر اساس نتايج  تحقيقات و نظام مراقبت رفتاري موجود ،  كشور در مرحله اپيدمي متمركز در س

 دارد  و شواهدي حاكي از افزايش روند انتقال جنسي نيز در دست است  لذا اهداف نهايي در حيطه هاي زير تعيين شد :

 شيوع در  جامعه عمومي  .1
 شيوع  در گروه در معرض خطر انتقال از طريق تزريق   .2
 شيوع در گروه در معرض خطر انتقال جنسي .3
 بروز در كودكان در معرض خطر انتقال مادر به كودک  .4
 كاهش مرگ هاي متنسب به ايدز .5

 برنامه سوم ، تبيين شده اند .  Impactاين اهداف تقريبا مشابه اهداف نهايي برنامه سوم و مبتني  نتايج  شاخص هاي 
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بط به شيوع در گروه در معرض خطر انتقال جنسي، تفاوت هاي اين بخش برنامه با برنامه سوم عبارتند از اينکه در هدف نهايي  مرت

در برنامه  سوم تنها به زنان در معرض بيشترين آسيب پرداخته شده بود ولي در برنامه چهارم  اين هدف خود مشتمل بر سه زير 

در معرض بيشترين  گروه شامل زنان و مردان و كودكان  خياباني مي باشد . الزم به ذكر است با توجه  به اينکه شيوع در مردان

آسيب در زمان تدوين برنامه مشخص نبود ، از ملزومات سال اول برنامه محاسبه اين شاخص مي باشد . ساير شاخص هاي مورد 

 نياز در اين بخش مبتني بر نتايج تحقيقات و نظام مراقبت رفتاري موجود بود.

رف و تحقق كاهش هدف موراد مرگ از طرف ديگر ؛ ثابت )بروز( از يک ط0از آنجا كه در صورت تحقق هدف كاهش موارد جديد 

 .ساله در نظر گرفته  شده است 5باقي ماندن شيوع از اهداف 

 

باقي  %0.15در جمعيت عمومي کشور کمتر از   HIVشيوع ابتال به عفونت  1398تا پايان سال   .1

 بماند.

 %13کمتر از به در مصرف کنندگان تزريقي کشور   HIVشيوع ابتال به عفونت  1398تا پايان سال   .2

 .کاهش يابد

در افراد در معرض خطر انتقال جنسي  کمتر از   HIVشيوع ابتال به عفونت  1398تا پايان سال   .3

 باقي بماند. 5%

در نوزادان زنده متولد از زنان باردارمبتال به اچ آی   HIVميزان بروز عفونت  1398تا پايان سال   .4

 کاهش يابد %90ميزان  وی به

 کاهش يابد  %20مرگ منتسب به ايدز در مبتاليان به اچ آی وی به ميزان 1398تا پايان سال  .5
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 ربانهم  دمت  اهداف میان
اين اهداف مبتني بر نتايج تحليل وضعيت اپيدمي و استفاده از نتايج  برنامه های قبلي ملي و تجارب بين اللملي  

برای هدف نهايي بين يک تا چند هدف ميان مدت تعيين شده است اهداف ميان مدت  عمدتا  در تبيين شده اند . 

 حيطه  تغييرات نگرشي و يا رفتاری  مي باشند .

بر اساس نتايج  تحقيقات و نظام مراقبت رفتاري موجود ،  كشور در مرحله اپيدمي متمركز در سومصرف كنندگان تزريقي مواد قرار 

 حاكي از افزايش روند انتقال جنسي نيز در دست است  لذا اهداف نهايي در حيطه هاي زير تعيين شد : دارد  و شواهدي

 : شيوع در  جامعه عمومي .1
 شاخص هاي آگاهي و نگرش جامعه عمومي  .1
 شاخص هاي رفتاري مرتبط با استفاده از كاندوم  .2
 *اقدام درماني مناسب در صورت بروز عالئم بيماريهاي مقاربتي  .3
 ن انتقال از طريق خون و فرآورده هاي خوني ميزا .4

 شيوع  در گروه در معرض خطر انتقال از طريق تزريق   .2
 آگاهي و نگرش مصرف كننده تزريقي  .1
 استفاده از وسائل استريل براي تزريق .2
 استفاده از كاندم در مصرف كنندگان تزريقي مواد  .3

 شيوع در گروه در معرض خطر انتقال جنسي .3
 آگاهي و نگرش افراد در معرض خطر انتقال جنسي  .1
 استفاده از كاندم افراد در معرض خطر انتقال جنسي .2
 *تشخيص و درمان بيماريهاي مقاربتي در معرض خطر انتقال جنسي .3

 بروز در کودکان در معرض خطر انتقال مادر به کودک  .4
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 پوشش پروفيالكسي  ضد رترويروسي مادران باردار مبتال .1
 ای متنسب به ايدزکاهش مرگ ه .5

 تشخيص به هنگام اچ آي وي   .1
 *پوشش مراقبت  افراد تشخيص داده شده  .2
 بفا بر درمان ضد رترويروسي افراد مبتال .3
 *كاهش بار ويرسي در افراد مبتال به اچ آي وي  .4

 ين شده اند .  برنامه سوم ، تبي Outcomeاين اهداف تقريبا مشابه اهداف نهايي برنامه سوم و مبتني  نتايج  شاخص هاي 

تفاوت هاي اين بخش برنامه با برنامه سوم عبارتند از اينکه موارد مشخص شده با ستاره  اهداف مياني جديدي هستند كه در برنامه 

سوم وجود نداشته اند. از ملزومات سال اول برنامه محاسبه اين شاخص ها مي باشد . اگر چه در زمان تدوين برنامه كليه اعداد پايه 

مورد نياز در اين بخش مبتني بر نتايج تحقيقات موردي در دسترس ، نظام گزارش دهي روتين و نتايج مطالعات  نظام مراقبت 

 رفتاري قبلي محاسبه شد و اهداف ميان مدت برنامه مبتني بر آن اهداف نوشته شد.

 

 باقي بماند. %0.15از  در جمعيت عمومي کشور کمتر  HIVشيوع ابتال به عفونت  1398تا پايان سال  .1

درستي تشخيص وي را بهآيگيري از انتقال  اچهاي پيشساله   بتوانند هم روش 49تا  15درافراد%30حداقل  1398تا پايان سال  .1

 كنندوي را رد آيدهند و هم باورهاي غلط مهم درخصوص انتقال اچ

ماه گذشته با بيش از يک نفر تماس جنسي داشته اند در آخرين  12سال كه در  15افراد در باالي %65حداقل 1398تا پايان سال  .2

 تماس جنسي  خود از كاندوم  استفاده كنند

افراد داراي عالئم بيماريهاي مقاربتي ، به مراكزاستاندارد  ارائه دهنده خدمات مراقبتي مراجعه  %80حداقل  1398تا پايان سال  .3

 كرده باشند.

 اچ آي وي از طريق دريافت خون صفر باقي بماند.انتقال   1398تا پايان سال  .4

 .کاهش يابد %13به کمتر از در مصرف کنندگان تزريقي کشور   HIVشيوع ابتال به عفونت  1398تا پايان سال  .2

درستي وي را بهآيگيري از انتقال  اچهاي پيشمصرف كنندگان تزريقي موادبتوانند هم روش%41حداقل 1398تا پايان سال  .5

 كنندوي را رد آيدهند و هم باورهاي غلط مهم درخصوص انتقال اچتشخيص 
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مصرف كنندگان تزريقي مواد در آخرين بار از وسائل استريل و غير مشترک  درمصرف مواد استفاده %90حداقل  1398تا پايان سال  .6

 كنند..

ذشته در آخرين تماس جنسي  خود از كاندوم  استفاده ماه گ 12مصرف كنندگان تزريقي موارد در  %73حداقل  1398تا پايان سال  .7

 كنند)عدد پايه در تماس جنسي با شريک جنسي پولي است (

 باقي بماند. %5در افراد در معرض خطر انتقال جنسي  کمتر از   HIVشيوع ابتال به عفونت  1398تا پايان سال  .3

وي را آيگيري از انتقال  اچهاي پيشكه مي توانند هم روش  درصد افراد در معرض خطر انتقال جنسي 1398تا پايان سال  .8

 نسبت به عدد پايه افزايش يابد %20كنند وي را رد آيدهند و هم باورهاي غلط مهم درخصوص انتقال اچدرستي تشخيص به

از كاندوم  استفاده كرده درصدافراد در معرض بيشترين  خطر انتقال جنسي كه در آخرين تماس جنسي  خود 1398تا پايان سال  .9

 افزايش يابد)عدد پايه شريک جنسي غير پولي در نظر گرفته شده است ( %20اند 

درصدافراد در معرض خطر انتقال جنسي مبتال به بيماريهاي آميزشي تشخيص داده شده و تحت درمان %10 1398تا پايان سال   .10

 استاندارد قرار گرفته باشند.

کاهش  %90در نوزادان زنده متولد از زنان باردارمبتال به اچ آی وی به ميزان   HIVميزان بروز عفونت  1398تا پايان سال  .4

 يابد

مادران باردار مبتال به اچ آي وي تخمين زده شده ، تحت پوشش درمان استاندارد پيشگيري انتقال مادر به  %90تا پايان برنامه  .11

 .كودک قرار گرفته باشند

 کاهش يابد  %20مرگ منتسب به ايدز در مبتاليان به اچ آی وی به ميزان 1398تا پايان سال .5

 شناسائي شده باشند HIVمين افراد مبتال به تخ%90حداقل  1398تا پايان سال  .12

ماه اخير حداقل يکبار براي دريافت خدمات مراقبت و درمان اچ آي وي  6شناسائي شده زنده   طي  HIVمبتاليان به 100% .13

 مراجعه كرده است. 

 شناسائي شده تحت درمان ضد رترويرسي قرار بگيرند . HIVازمبتاليان به   %90بيش از 1398تا پايان سال   .14

 

يک سال از زمان شروع درمان  آنها گذشته به كه و ايدز  HIVشرفته ازمبتاليان به عفونت پي  %90بيش از 1398تا پايان سال   .15

 درمان ادامه بدهند  .

 باشد.1000افراد ي كه تحت درمان ضد رترويروسي  هستند   كمتر از  %90بار ويروسي درحداقل  1398تا پايان سال  .16
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 استراژتیهای  ربانهم
مبتني بر نتايج تحليل وضعيت اپيدمي و استفاده از نتايج  برنامه های قبلي ملي و تجارب بين اللملي   راهبردها اين 

 استراتژيها بر مبنای ماتريس حاصل از گروهتبيين شده اند . 

 ماتريس تعيين استراتزيها مبتني بر سطوح پيشگيری به تفكيک گروه ها ی هدف برنامه

 پيشگيری سطح سوم پيشگيری سطح دوم پيشگيری سطح اول پيشگيری اوليه گروه های هدف

 جمعيت عمومي : 1
اطالع رساني  مبتني بر تغيير 

 نگرش
 ترويج استفاده از كاندوم

  

 جوانان : 2
 

 اموزش 

   ترويج استفاده از كاندوم

 مهاجرين و پناهندگان : 3
اطالع رساني  مبتني بر تغيير 

 نگرش
 ترويج استفاده از كاندوم

  

 جمعيت ها ومشاغل متحرک : 4
اطالع رساني  مبتني بر تغيير 

 نگرش
 ترويج استفاده از كاندوم

  

 زندانيان :  5
 

 اموزش 

 كاهش آسيب
 مراقبت و درمان اچ آي وي  تشخيص اچ آي وي

 همسر زندانيان  :  6
 

 اموزش 

 ترويج استفاده از كاندوم

 غربالگري بيماريهاي آميزشي

بيماريهاي مراقبت و درمان 

آميزشي  تشخيص اچ آي 

 وي
 

 غربالگري خون هاي اهدايي آموزش اهدا كنندگان  دريافت کنندگان خون   :  7
  

8 
سوءمصرف کنندگان تزريقي 

  مواد  : 

 اموزش 

 كاهش آسيب

 ترويج استفاده از كاندوم

 غربالگري بيماريهاي آميزشي

مراقبت و درمان بيماريهاي 

آميزشي  تشخيص اچ آي 

 وي
 

9 
سوءمصرف کنندگان مواد محرک  

 :  

 اموزش 

 ترويج استفاده از كاندوم

 غربالگري بيماريهاي آميزشي

مراقبت و درمان بيماريهاي 

آميزشي  تشخيص اچ آي 

 وي
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 ماتريس تعيين استراتزيها مبتني بر سطوح پيشگيری به تفكيک گروه ها ی هدف برنامه

 پيشگيری سطح سوم پيشگيری سطح دوم پيشگيری سطح اول پيشگيری اوليه گروه های هدف

10 
سوءمصرف کنندگان غير تزريقي 

  مواد  : 

 اموزش 

 ترويج استفاده از كاندوم

 غربالگري بيماريهاي آميزشي

بيماريهاي  مراقبت و درمان

آميزشي  تشخيص اچ آي 

 وي
 

11 
ارائه دهندگان خدمات بهداشتي 

 درماني  : 

تغيير نگرش در برخورد با 

 بيماران
 آموزش احتياطات همه جانبه

  

12 
زنان در معرض خطر بيشترين 

  آسيب  : 

 اموزش 

 ترويج استفاده از كاندوم

 غربالگري بيماريهاي آميزشي

بيماريهاي مراقبت و درمان 

آميزشي  تشخيص اچ آي 

 وي
 

13 
همسر سوء مصرف کنندگان 

  تزريقي مواد  : 

 اموزش 

 ترويج استفاده از كاندوم

 غربالگري بيماريهاي آميزشي

مراقبت و درمان بيماريهاي 

آميزشي  تشخيص اچ آي 

 وي
 

 همسر مبتاليان به اچ آی وی   :  14
 

 اموزش 

 ترويج استفاده از كاندوم

 غربالگري بيماريهاي آميزشي

مراقبت و درمان بيماريهاي 

آميزشي  تشخيص اچ آي 

 وي
 

15 
مردان در معرض خطر بيشترين 

  آسيب  : 

 اموزش

 ترويج استفاده از كاندوم 

 غربالگري بيماريهاي آميزشي

مراقبت و درمان بيماريهاي 

آميزشي  تشخيص اچ آي 

 وي
 

 مبتاليان به بيماريهای مقاربتي  :  16
 

 اموزش 

 ترويج استفاده از كاندوم

 غربالگري بيماريهاي آميزشي

مراقبت و درمان بيماريهاي 

آميزشي  تشخيص اچ آي 

 وي
 

 کودکان خياباني و کار  :  17
 

 اموزش 

 ترويج استفاده از كاندوم
 تشخيص اچ آي وي

 

 مبتاليان به سل  : 18
 

 مراقبت و درمان آي ويتشخيص اچ  اموزش

 مادران باردار  : 19
 

 مراقبت و درمان تشخيص اچ آي وي اموزش
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 ماتريس تعيين استراتزيها مبتني بر سطوح پيشگيری به تفكيک گروه ها ی هدف برنامه

 پيشگيری سطح سوم پيشگيری سطح دوم پيشگيری سطح اول پيشگيری اوليه گروه های هدف

 افراد مبتال به اچ آی وی 20
 

 آموزش 

 كاهش آسيب

تشخيص يه هنگام عفونت 

 هاي فرصت طلب

 مراقبت و درمان

 حمايت و توانمند سازي

ايجاد نظام مراقبت اپيدميولوژيک و پژوهش هاي در بحث تعيين استراتژيها عالوه بر استراتژيهاي مرتبط با هر گروه ، استراتژي 

به تقويت زير ساخت هاي الزمبه منظور تعيين وضعيت موجود و ارزيابي  شاخص هاي ميزان پيشرفت برنامه  و استراتژي   كاربردي

مهمي هستند كه مد نظر قرار  عملياتي نمودن فعاليتهاي مرتبط با اهداف هر استراتژي   ؛ دو استراتژيمنظور فراهم آوردن امکان 

 خواهند گرفت .

 .آموزش و اطالع رساني 01

 .پيشگيری از  انتقال خون و تامين سالمت خون02

 .پيشگيری ازانتقال تزريقي و کاهش آسيب03

 استفاده از کاندوم.پيشگيری از انتقال جنسي و ترويج 04

 STI.تشخيص ، مراقبت و درمان 05

 .توصيه به انجام تست ، مشاوره و آزمايش تشخيصي اچ آی وی 06

 .پيشگيری از طريق انتقال مادر به کودک 07

 .مراقبت و درمان افراد مبتال به اچ آی وی 08

 .حمايت و توانمند سازی09

 يريت داده ها.تقويت نظام مراقبت اپيدميولوزيک و مد10

 .تقويت زيرساخت ها 11

ترويج  به عنوان استراتژي سوم  توصيه به انجام تست اضافه شده است . اينکه تفاوت هاي اين بخش برنامه با برنامه سوم عبارتند از 

استفاده از كاندوم به عنوان استراتزي پنجم اضافه شده است ؛ اهداف مرتبط با  برنامه پيشگيري از انتقال مادر به كودک كه قبال 

 زير استراتزي مراقبت و درمان قرار داشت ، با توجه به اهميت موضوع به عنوان يک استراتزي جديد در نظر گرفته شده است .
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گذاردن استراژتی اه  هب ارجابخش سوم:
(Strategy Implementation ) 
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 (Strategy Implementation) هب ارجا گذاردن استراژتی اهبخش سوم:

 اهداف اختصاصی یا سالیاهن  -3-1فصل
(Annual Objectives ) 
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 اهداف ساليانه )كوتاه مدت (

اين اهداف  که عمدتا اهداف پوششي و ساليانه هستند مبتني بر نتايج تحليل وضعيت اپيدمي و استفاده از نتايج  

برنامه های قبلي ملي و تجارب بين اللملي  تبيين شده اند . برای هر هدف مياني ، بين يک تا چند هدف ساليانه تعيين 

 شده است  . 

گروه هاي جمعيتي و نياز هاي انها به بسته هاي  خدمات براي نيل به اهداف  ميان مدت مي  مبناي اصلي در تبين اين اهداف ، زير

 باشد .

 به اين ترتيب اجزا اصلي هر بسته خدمت در اهداف كوتاه مدت ، در راستا اهداف ميان مدت و نهايي برنامه تعيين شد .

شركا برنامه ، متولي و يا متوليان هر هدف تعيين شدند . در صورتي عالوه بر اين در اين بخش از برنامه ، مبتني بر رسالت سازماني 

كه براي يک هدف بيش از يک سازمان متولي وجود داشته باشد سهم ان هر سازمان در پوشش مرتبط با هدف مذكور مشخص 

 .شده است

اهداف  كوتاه مدت  جديدي هستند كه  *تفاوت هاي اين بخش برنامه با برنامه سوم عبارتند از اينکه موارد مشخص شده با ستاره 

در برنامه سوم وجود نداشته اند.  ، اگر چه در زمان تدوين برنامه كليه اعداد پايه مورد نياز در اين بخش در دسترس نبود و عمدتا از 

ن مدت برنامه طريق تخمين و نظر كارشناسي و يا نتايج تحقيقات ويا نتايج نظام گزارش دهي روتين  محاسبه شده و اهداف ميا

 مبتني بر آن اهداف نوشته شد. از ملزومات سال اول برنامه محاسبه اين شاخص ها مي باشد .

 

 .آموزش و اطالع رساني 01    

 

O01 S01 .برنامه هاي تلويزيوني در سطح ملي و استاني  به آموزش استاندارد راههاي پيشگيري و ترويج نگرش  صحيح با تمركز  %0/5حداقل

 اختصاص يابد .  HIVبر كاهش اسيگما در خصوص 

 

O02 S01  برنامه هاي راديويي  در سطح ملي و استاني  به آموزش استاندارد  راههاي پيشگيري و ترويج نگرش  صحيح با تمركز  %0/5حداقل

 اختصاص يابد .  HIVبر كاهش اسيگما در خصوص 

 

O03 S01 ندارد  اطالع رساني عمومي در واحدهاي سياستگزاري و اجرايي  سازمانهاي شركا برنامه در كليه شهرستانها حداقل يک برنامه استا

 داشته باشند HIVخصوص راههاي پيشگيري و ترويج نگرش صحيح با تمركز بر كاهش اسيگما  در خصوي 

 

O04 S01  تحت آموزش استاندارد  راههاي پيشگيري و ترويج نگرش صحيح   2و1دانش آموزان دوره متوسطه    %70تا پايان برنامه حداقل

 قرار گيرند. HIVبا تمركز بر كاهش اسيگما  در خصوص 

 

O05 S01 70%   رش صحيح با تمركز بر دانشجويان   درطول دوره آموزشي خود تحت آموزش استاندارد  راههاي پيشگيري و ترويج نگ

 قرار گيرند. HIVكاهش اسيگما  در خصوص 

 

O06 S01 سربازان ) در دوره آموزشي(  در سال تحت آموزش استاندارد  راههاي پيشگيري و ترويج نگرش صحيح با تمركز بر   %50حداقل

 قرار گيرند. HIVكاهش اسيگما  در خصوص 

 

O07 S01  داوطلبين  جمعيت هالل احمر  در سال تحت آموزش استاندارد  راههاي پيشگيري و ترويج نگرش صحيح با تمركز   %70حداقل

 قرار گيرند. HIVبر كاهش اسيگما  در خصوص 
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،ازطريق  HIVبرنامه هاي اموزش استاندارد  راههاي پيشگيري و ترويج نگرش صحيح با تمركز بر كاهش اسيگما  در خصوص   O08 S01 *جديد

 اماكن ورزشي به وسيله  مربيان آموزش ديده  به جوانان ورزشکار ارائه شود. %50برنامه هاي ورزشي در 

 O09 S01   سازمان هاي مردم نهاد ويژه جوانان ، برنامه اموزشي مدون در خصوص آموزش استاندارد راههاي پيشگيري و ترويج  %50حداقل

 را برگزار كنند. HIVنگرش صحيح با تمركز بر كاهش اسيگما  در خصوص 

 

O10 S01    برنامه هاي اموزش استاندارد  راههاي پيشگيري و ترويج نگرش صحيح با تمركز بر كاهش اسيگما  در خصوص  %50حداقل

HIV  هزار نفر جمعيت  در شهرستانها جهت جوانان سخت در دسترس برگزار شود .  100،  در ازا هر 

مناطق  حاشيه نشين در سال ،برنامه هاي اموزش استاندارد راههاي پيشگيري و ترويج نگرش صحيح با تمركز بر   %50حداقل O11 S01 *جديد

 ، در قالب  اموزش اجتماع مدار داشته باشند. HIVكاهش اسيگما  در خصوص 

مساجد و مکانهاي مذهبي در سال، برنامه هاي اموزش استاندارد  راههاي پيشگيري و ترويج نگرش صحيح با تمركز   %50حداقل  O12 S01 *جديد

 ، در قالب  اموزش اجتماع مدار  داشته باشند HIVبر كاهش اسيگما  در خصوص 

 

O13 S01  از پايگاههاي گمرک   در سال برنامه استاندارد اطالع رساني در خصوص  راههاي پيشگيري و ترويج نگرش صحيح  %85حداقل در

 به رانندگان ترانزيت ارائه شود.  HIVبا تمركز بر كاهش اسيگما  در خصوص 

 

O14 S01  فرودگاه هاي كشور در سال، برنامه هاي اموزش استاندارد  راههاي پيشگيري و ترويج نگرش صحيح با تمركز بر   %50حداقل

 ، در قالب  اموزش اجتماع مدار  داشته باشند HIVكاهش اسيگما  در خصوص 

 

O15 S01  نگرش صحيح با تمركز بر كاهش اسيگما  در ملوانان در سال تحت آموزش استاندارد  راههاي پيشگيري و ترويج   %50حداقل

 قرار گيرند. HIVخصوص 

ازكاركنان مراكز كارگري  در سال تحت آموزش استاندارد اطالع رساني در خصوص  راههاي پيشگيري و ترويج نگرش  %15حداقل  O16 S01 *جديد

 قرار گيرند.    HIVصحيح با تمركز بر كاهش اسيگما  در خصوص 

 

O17 S01  روز در سال تحت آموزش استاندارد راههاي پيشگيري و ترويج نگرش صحيح با تمركز بر  10ازندانيان با اقامت بيش از  %60حداقل

 ،اصول كاهش آسيب و ترغيب استفاده از كاندوم قرار گيرند.  HIVكاهش اسيگما  در خصوص 

 

O18 S01  از همسرزندانيان  در سال تحت آموزش استاندارد  راههاي پيشگيري و ترويج نگرش صحيح با تمركز بر كاهش  %20حداقل

 ، نحوه مراقبت از خود و ترغيب استفاده از كاندوم  قرار گيرند.  HIVاسيگما  در خصوص 

 

O19 S01  شگيري و ترويج نگرش صحيح با تمركز بر كاهش اسيگما  در از پناهندگان در سال تحت آموزش استاندارد  راههاي پي %50حداقل

 قرار گيرند. HIVخصوص 

 O20 S01  ارائه دهندگان خدمات بهداشتي درماني  تحت آموزش استاندارد راههاي پيشگيري و ترويج نگرش  %90تا پايان برنامه حداقل

 واصول احتياطات استاندارد با تمركز بر كاهش استيگما و افزايش پذيرش بيماران قرار گيرند. HIVصحيح در خصوص 

مبتاليان به سل در سال تحت آموزش استاندارد  راههاي پيشگيري و ترويج نگرش صحيح با تمركز بر كاهش اسيگما   %90حداقل   O21 S01 *جديد

 ، ارتباط سل و اچ آي وي  و نحوه مراقبت از خود قرار گيرند. HIVدر خصوص 

 O22 S01 100%   از اهدا كنندگان خون در سال تحت آموزش استاندارد راههاي پيشگيري و ترويج نگرش صحيح با تمركز بر كاهش اسيگما

 قرار گيرند.  HIVدر خصوص 

و راههاي  HIVاز اهدا خون معاف مي گردند با راههاي انتقال  HIVافرادي كه به علت رفتار پر خطر در زمينه انتقال  O23 S01 100% *جديد

 اشنا گردند. HIVپيشگيري و ترويج نگرش صحيح با تمركز بر كاهش اسيگما  در خصوص 
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O24 S01    د  راههاي پيشگيري و ترويج نگرش صحيح با تمركز بر مصرف كنندگان غير تزريقي در سال تحت آموزش استاندار%25حداقل

 و  نحوه مراقبت از خود  قرار گيرند. HIVيگما  در خصوص تكاهش اس

 

O25 S01  برنامه هاي استاندارد اطالع رساني عمومي پيشگيري و مراقبت اچ آي وي  آموزش و اطالع رساني در خصوص عالئم و  %100در

 هنگام بيماريهاي مقاربتي را نيز در برگرفته باشداهميت تشخيص و درمان به 

 

O26 S01  مصرف كنندگان مواد تزريقي  در سال  تحت پوشش آموزش  استاندارد راههاي پيشگيري و ترويج نگرش صحيح با   %45حداقل

 د.، راههاي كاهش آسيب  و روش صحيح استفاده از كاندوم قرار گيرنHIVيگما  در خصوص تتمركز بر كاهش اس

 

O27 S01  زنان در معرض بيشترين آسيب ،در سال، تحت آموزش استاندارد  راههاي پيشگيري و ترويج نگرش صحيح  با تمركز  %40حداقل

 ،راههاي كاهش آسيب واستفاده صحيح از كاندوم قرار گيرند HIVبر كاهش استيگما در خصوص 

 

O28 S01  مردان درمعرض بيشترين آسيب ،در سال، تحت آموزش استاندارد  راههاي پيشگيري و ترويج نگرش صحيح با تمركز بر  %5حداقل

 ، راههاي كاهش آسيب و استفاده صحيح از كاندوم قرار گيرند HIVكاهش استيگما در خصوص 

 

0 S02 02پيشگيری از  انتقال خون و تامين سالمت خون. 

 

O02 S02  پوشش غربالگري خون و فرآورده هاي خوني اهدا شده %100حفظ 

 

0 S03 03پيشگيری ازانتقال تزريقي و کاهش آسيب. 

 

O01 S03  سوء سوء مصرف كنندگان تزريقي  مواد به  خدمات رايگان سرنگ و سوزن  دسترسي داشته باشند %45تا پايان برنامه 

 

O02 S03  تزريقي  مواد تا پايان برنامه  به صورت هفتگي سرنگ و سوزن رايگان را دريافت كنند.سوء سوء مصرف كنندگان %20حداقل 

 O03 S03  سوء مصرف كنندگان تزريقي  تا پايان برنامه  تحت پوشش درمان نگهدارنده جايگزين  از برنامه كاهش آسيب قرار %12حداقل

 گيرند  

 

O04 S03  زنداني تا پايان برنامه  به صورت دوره اي سرنگ و سوزن رايگان دريافت كنند.سوء مصرف كنندگان تزريقي   %15حداقل 

 O05 S03 زندانيان مصرف كننده مواد تا پايان برنامه  تحت پوشش درمان نگهدارنده جايگزين قرار گيرند  %40حداقل 

 

O06 S03  سوء مصرف كنندگان تزريقي   مبتال به  %80حداقلHIV  شناخته شده تا پايان برنامه  تحت پوشش درمان نگهدارنده متادون

 قرار گيرند  

 

0 S04 04پيشگيری از انتقال جنسي و ترويج استفاده از کاندوم. 

 O01 S04  سال ( براحتي امکان تهيه  كاندوم را داشته باشند . 15صد در صد افراد متقاضي كاندوم، )باالي 
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 O02 S04  از زنان در معرض بيشترين آسيب به بسته خدمات استاندارد دسترسي داشته باشند %40برنامه تا پايان 

 

O03 S04  از زنان در معرض بيشترين آسيب  هر ماه كاندوم رايگان دريافت كرده باشند. %20تا پايان برنامه 

 

O04 S04  خدمات استاندارد دسترسي داشته باشند.از مردان  در معرض بيشترين آسيب به  بسته  %5تا پايان برنامه 

 

O05 S04  از مردان  در معرض بيشترين آسيب  هر ماه كاندوم رايگان دريافت كرده باشند. %3تا پايان برنامه 

 

O06 S04  از همسر مصرف كنندگان  تزريقي مواد تحت پوشش بسته خدمات استاندارد قرار گرفته وهر ماه مطابق  %10تا پايان برنامه

 استاندارد كاندوم رايگان دريافت كرده باشند.

 

O07 S04  از همسرمبتاليان به اچ آي وي  تحت پوشش بسته خدمات استاندارد قرار گرفته و  هر ماه مطابق استاندارد  %65تا پايان برنامه

 كاندوم رايگان دريافت كرده باشند.

 

O08 S04  مالقاتهاي شرعي براي زندانيان وجود داشته باشدصدر صد زندانها امکان دسترسي به كاندوم در 

ازكودكان خياباني/كار در سال  تحت پوشش بسته خدمات استاندارد توانمند سازي  براي مراقبت از خود و پيشگيري  %40حداقل  O09 S04 *جديد

 قرار گيرند.HIVدر خصوص 

 برنامه تحت پوشش بسته استاندارد كاهش آسيب مواد محرک قرار گيرند .درصدمصرف كنندگان مواد محرک  تا پايان %4حداقل  O10 S04 *جديد

 

O11 S04  سوء مصرف كنندگان تزريقي  تا پايان برنامه به كاندوم رايگان را دسترسي داشته باشند.%45حداقل. 

 

0 S05 05 تشخيص ، مراقبت و درمان.STI 

 

O01 S05  آسيب  تحت معاينات دوره اي بيماريهاي آميزشي و درمان استاندارد قرار گيرند. از زنان در معرض بيشترين %40تا پايان برنامه 

 

O02 S05  از مردان  در معرض بيشترين آسيب  تحت معاينات دوره اي بيماريهاي آميزشي و درمان استاندارد قرار گيرند. %5تا پايان برنامه 

 

O03 S05  درماني وزارت بهداشت  تا -و ترشح مجرا مراجعه كننده به مراكز  بهداشتي  بيماران آميزشي مبتال به زخم تناسلي %60حداقل

 پايان برنامه مطابق استاندارد تحت پوشش استفاده از كاندوم  قرار گيرند

 

0 S06 06 توصيه به انجام تست ، مشاوره و آزمايش تشخيصي اچ آی وی. 

 

O01 S06   سال بر اساس )استاندار هاي تعيين شده(  تا پايان برنامه به خدمات مشاوره و آزمايش تشخيصي  15جمعيت عمومي بااليHIV 

 دسترسي داشته باشند.
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O02 S06  ساله  داوطب  مراجعه كننده  به مراكز مشاوره تحت  خدمات مشاوره و آزمايش تشخيصي  15صددرصد افرادبااليHIV  قرار

 بگيرند .

 

O03 S06  همسر افراد مبتال به اچ آي وي  تحت خدمات مشاوره و آزمايش تشخيصي  %65حداقلHIV . قرار بگيرند 

 قرار بگيرند . HIVهمسر  سوء مصرف كنندگان تزريقي  مواد تحت خدمات مشاوره و آزمايش تشخيصي  %10حداقل  O04 S06 *جديد

 

O05 S06  مادران بارداردر سه ماهه اول بارداري  پس از  توصيه به انجام تست اچ آي وي مطابق استاندارد مورد آزمايش درصد %68حداقل

 تشخيصي  اوليه اچ آي وي قرار گيرند  .

 O06 S06  مادران باردار واجد شرايط  تا پايان برنامه تحت مشاوره و آزمايش تشخيص نهايي اچ آي وي  قرار گيرند %98حداقل 

 

O07 S06  درصد زندانيان  در بدو ورود  پس از  توصيه به انجام تست اچ آي وي  مطابق استاندارد مورد آزمايش تشخيصي  اوليه %40حداقل

 اچ آي وي قرار گيرند  .

 

O08 S06  قرار درصد زندانيان داراي تست مثبت اوليه تحت پوشش  خدمات مشاوره و آزمايش تشخيصي  نهايي اچ آي وي  %95حداقل

 بگيرند .

هفته اول شروع درمان پس از  توصيه به انجام تست اچ آي وي  4درصد مبتاليان به سل ثبت شده  در هر سال در %90حداقل   O09 S06 *جديد

 مطابق استاندارد مورد آزمايش تشخيصي  اوليه اچ آي وي قرار گيرند  .

 

O10 S06  در تست اوليه  تا پايان برنامه تحت مشاوره و آزمايش تشخيص نهايي اچ آي وي  مبتاليان به سل داراي نتيجه مثبت  %95حداقل

 قرار گيرند

درصد كودكان خياباني /كار پس از  توصيه به انجام تست اچ آي وي  مطابق استاندارد مورد آزمايش تشخيصي  اوليه اچ %40حداقل O11 S06 *جديد

 آي وي قرار گيرند  .

درصد كودكان خياباني /كار داراي نتيجه مثبت در تست اوليه تحت پوشش  خدمات مشاوره و آزمايش تشخيصي  %70حداقل  O12 S06 *جديد

 نهايي اچ آي وي  قرار بگيرند .

 O13 S06  درصد سوء مصرف كنندگان تزريقي  مواد پس از  توصيه به انجام تست اچ آي وي  مطابق استاندارد مورد آزمايش  %60حداقل

 وليه اچ آي وي قرار گيرند  .تشخيصي  ا

 O14 S06  درصد سوء مصرف كنندگان تزريقي  مواردداراي نتيجه مثبت در تست اوليه تحت پوشش  خدمات مشاوره و آزمايش %90حداقل

 تشخيصي  نهايي اچ آي وي  قرار بگيرند .

 

O15 S06 تست اچ آي وي  مطابق استاندارد مورد آزمايش درصد زنان در معرض بيشترين آسيب  پس از  توصيه به انجام %50حداقل

 تشخيصي  اوليه اچ آي وي قرار گيرند  .

 

O16 S06  درصد زنان در معرض بيشترين آسيب داراي نتيجه مثبت در تست اوليه  تحت پوشش  خدمات مشاوره و آزمايش %90حداقل

 تشخيصي  نهايي اچ آي وي  قرار بگيرند .

 O17 S06  مردان در معرض بيشترين آسيب پس از  توصيه به انجام تست اچ آي وي  مطابق استاندارد مورد آزمايش درصد %10حداقل

 تشخيصي  اوليه اچ آي وي قرار گيرند  .
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 O18 S06  درصد مردان در معرض بيشترين آسيب داراي نتيجه مثبت در تست اوليه  تحت پوشش  خدمات مشاوره و آزمايش %90حداقل

 اچ آي وي  قرار بگيرند .تشخيصي  نهايي 

 

O19 S06 درصد مبتاليان به بيماريهاي مقاربتي  پس از  توصيه به انجام تست اچ آي وي  مطابق استاندارد مورد آزمايش %45حداقل

 تشخيصي  اوليه اچ آي وي قرار گيرند  .

 

O20 S06  اوليه  تحت پوشش  خدمات مشاوره و آزمايش  درصد مبتاليان به بيماريهاي مقاربتي داراي نتيجه مثبت در تست%95حداقل

 تشخيصي  نهايي اچ آي وي  قرار بگيرند .

 O21 S06 50%  افرادي كه جهت انجام ازمايشHIV .مبادرت به اهدا خون مي كنند، امکان انجام ازمايش رايگان داشته باشند 

 

0 S07 07 پيشگيری از طريق انتقال مادر به کودک. 

 

O01 S07   زنان مبتال به %90حداقلHIV شناسائي شده  تا پايان برنامه تحت  پوشش  خدمات استاندارد تنظيم خانواده  قرار گيرند 

 

O02 S07   100 زنان باردار مبتال به %.HIV  شناسائي شده تا پايان برنامه تحت  درمان يشگيرانه ضد رترو ويروسي مطابق استاندارهاي

 كشوري  قرار گيرند

 

O03 S07   100 نوزادان متولد زنان باردار مبتال به %.HIV  شناسائي آنها  تا پايان برنامه تحت  درمان يشگيرانه ضد رترو ويروسي مطابق

 استاندارهاي كشوري  قرار گيرند

 

O04 S07   100 نوزادان متولد زنان باردار مبتال به %.HIV  شناسائي شده  آنها  تا پايان برنامه از شير مادر تغذيه نکنند 

 O05 S07    نوزادان متولد زنان باردار مبتال به  %100وضعيت ابتالHIV  شناسائي شده  درزمان مقرر مطابق دستورالعمل استاندارد كشوري

 مشخص شده باشد

 

0 S08 08 مراقبت و درمان افراد مبتال به اچ آی وی. 

 O01 S08  100% مبتاليان بهHIV  ماه اخير حداقل يکبار براي دريافت خدمات مراقبت و درمان اچ آي وي  6شناسائي شده زنده   طي

 مراجعه كنند. 

 O02 S08   مبتاليان به %90حداقلHIV شناسائي شده   تا پايان برنامه تحت  پوشش واكسياسيون مطابق دستورالعمل استاندارد قرار گيرند 

 O03 S08    100% مبتاليان بهHIV  شناسائي شده تحت پوشش ارائه  خدمات ارزيابي هاي دوره اي ، درمان سرپايي و درصورت لزوم ارجاع

 هاي تخصصي مطابق استاندارد قرار گرفته باشند .

 O04 S08  100% مبتاليان بهHIV  شناسائي شده  نتيجه تستCD4  ماه يکبار مشخص شده باشد. 6آنها  هر 

 O05 S08  مبتاليان به اچ آي وي كه واجد شرايط پروفيالكسي  %90حداقلPCP هستند   دوره درمان پروفيالكسي  استانداردPCP  را

 دريافت كرده باشند
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O06 S08   مبتاليان به %100وضعيت ابتال به سلHIV .شناسائي شده   مطابق استاندارد به صورت ساليلنه مشخص شده باشد 

 

O07 S08  مبتاليان به اچ آي وي كه واجد شرايط پروفيالكسي سل هستند  دوره درمان پروفيالكسي  استاندارد سل را دريافت  %90حداقل

 كرده باشند

 O08 S08  منزل خدمات مورد نياز را دريافت نمايند.افراد واجد شرايط از طريق خدمت مراقبت در  %60حداقل 

 O09 S08  افراداچ آي وي  تحت پوشش درمان ضد رترويروسي  استاندارد قرار گيرند. %81حداقل  1398تا پايان سال 

 O10 S08 80% . موارد مقاوم به درمان تا پايان برنامه دوره استاندارد درمان  مقاومت دارويي را دريافت كرده باشند 

 

O11 S08 75%  مبتاليان به عفونت توام  سل فعال و اچ آي وي  شناسائي شده  تا پايان برنامه دوره استاندارد درمان  همزمان سل و داروهاي

 ضدرتروويروسي را دريافت كرده باشند .

 O12 S08  يکبار تعيين شودافراد ي كه تحت درمان ضد رترويروسي  هستند سالي  % 90بار ويروسي در  1398تا پايان سال 

 

O13 S08   % مبتاليان به اچ آي وي پيشرفته  تحت آموزش ومشاوره استاندارد تمکين از درمان و اهميت آن ، روش هاي درماني  95حداقل

 و عوارض داروئي  قرار گيرند.

 

0 S09 09حمايت و توانمند سازی. 

 مطابق استاندارد تحت پوشش مراكز نگهداري ويژه قرار گيرند.در مرحله پاياني افراد  واجد شرايط  %30حداقل  O01 S09 *جديد

 

O02 S09    قرار گيرند  درمانمبتاليان   واجد شرايط   تا يايان   برنامه  تحت يوشش  بيمه    % 60حداقل 

 

O03 S09    مبتاليان   واجد شرايط   تا يايان   برنامه  تحت يوشش   حمايت  معيشتي  قرار   گيرند    %  20حداقل 

 

O04 S09  95%  از يتيمان بازمانده ازبيماري ايدز  تحت پوشش برنامه هاي حمايتي نگهداري  قرار گيرند 

 

O05 S09   مبتاليان واجد شرايط  تا يايان برنامه تحت يوشش آموزش هاي فني حر فه اي قرار گيرند   % 70حداقل 

 

O06 S09    مبتاليان واجد شرايط  تا يايان برنامه  تحت يوشش خدمات اشتغالزايي  قرار گيرند  %8حداقل 

 

0 S10 10تقويت نظام مراقبت اپيدميولوزيک و مديريت داده ها. 
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 O01 S10 .صد دردصد داده هاي مورد نياز برنامه در قالب يک  نظام  منسجم  و يکپارچه جمع آوري ، ثبت ، آناليز  گردند و انتشار يابد 

 

O02 S10 صد در صد گروههاي هدف مورد انتظار تحت  ديده وري سرولوژيک قرار بگيرند 

 

O03 S10  رفتاري قرار بگيرندصددر درصد گروههاي هدف مورد انتظار تحت ديده وري 

 

O04 S10 100%  تحقيقات كاربردي در خصوص تعيين جمعيت و اهداف پايه و اثر بخشي فرآيندهاي پيشگيري ، مراقبت و درمان پيش بيني

 شده در برنامه انجام شود

 

O05 S10 100%   انجام شودتحقيقات كاربردي مورد نياز براي تدوين برنامه مراقبت و درمان بيماريهاي مقاربتي 

 

O06 S10 .صد درصد شاخصهاي ارزيابي برنامه در زمان تعيين شده  محاسبه ؛آناليز و مطابق استانداردهاي تعيين شده انتشار يابد 

 

0 S11 11 تقويت زيرساخت ها. 

 

0 S11  11.1قوانين ، دستورالعمل ها  و برنامه ريزی و مديريت. 

 

O01 S11   مسئولين كليدي )مراجع تقليد ، ائمه جمعه روساي سه قوه ، وزار وزارت خانه هاي مرتبط(  تا پايان برنامه در فواصل زماني

 مناسب  حمايت خود را از برنامه هاي كنترل ايدز  اعالم دارند.

 

O02 S11  مورد ارزيابي قرار گرفته و در صورت لزوم قوانين و دستورالعمل ها ي مرتبط با گروه هاي هدف برنامه هاي كنترل اچ آي وي

 اصالح شوند.

 O03 S11 .قانون عدم  اخراج و عدم ممنوعيت ورود افراد در كشور به دليل ابتال به اچ آي وي تصويب و ابالغ شود 

 O04 S11  .منابع مالي مورد نياز جهت اجرا برنامه كنترل ايدز تامين گردد 

 

O05 S11   استانها  از سال اول برنامه تشکيل و تا پايان برنامه باقي %100كميته هاي فني ساختاراجرايي تعريف شده در سطح كشوري و

 بمابد 

 O06 S11 .برنامه  استراتژيک مبتني بر نتايج شاخص هاي پايش و ارزشيابي و تغييرات الگوي اپيدميولوزيک هر سال مورد باربيني قرار گيرد 

 O07 S11  دستورالعمل ها ي نحوه آموزش و اطالع رساني ومحتواي آموزشي استاندارد آموزش  ماهيت بيماري راههاي پيشگيري با تمركز بر

 كاهش اسيگما  به تفکيک گروه هاي هدف برنامه   تهيه و دو سال يکبار مورد بازبيني قرار گيرد

 O08 S11  ومحتواي آموزشي استاندارد آموزش  ماهيت بيماري راههاي پيشگيري با تمركز بر دستورالعمل ها ي نحوه آموزش و اطالع رساني

 كاهش اسيگما دانش آموزان تهيه و دو سال يکبار مورد بازبيني قرار گيرد
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 O09 S11   بسته جامع دستورالعمل ها ي خدمات مراقبت ، كاهش آسيب و تست تشخيصي اچ آي وي ويژه سوء مصرف كنندگان تزريقي

 تهيه و  دو سال يکبار  مورد بازبيني قرار گيرد مواد

 O10 S11   بسته جامع دستورالعمل ها ي خدمات مراقبت ، كاهش آسيب و تست تشخيصي اچ آي وي  ويژه زنان در معرض بيشترين آسيب

 تهيه و  دو سال يکبار  مورد بازبيني قرار گيرد

 O11 S11  كاهش آسيب و تست تشخيصي اچ آي وي  ويژه مردان در معرض بيشترين آسيب بسته جامع دستورالعمل ها ي خدمات مراقبت ،

 تهيه و ساليانه مورد بازبيني قرار گيرد

 O12 S11   بسته جامع دستورالعمل ها ي خدمات مراقبت ، كاهش آسيب و تست تشخيصي اچ آي وي  ويژه مصرف كنندگان مواد محرک

 گيرد تهيه و  دو سال يکبار مورد بازبيني قرار

 O13 S11  بسته جامع دستورالعمل ها ي خدمات مراقبت ، كاهش آسيب و تست تشخيصي اچ آي وي ويژه كودكان خياباني/كار   تهيه و  دو

 سال يکبار  مورد بازبيني قرار گيرد

مادر به كودک تهيه دو سال يکبار بسته جامع دستورالعمل ها ي خدمات مراقبت ،  تست تشخيصي اچ آي وي  و پيشگيري انتقال  O14 S11 *جديد

 مورد بازبيني قرار گيرد

 O15 S11   بسته جامع دستورالعمل ها ي خدمات تشخيص ، مراقبت و درمان همزمان سل و اچ آي وي تهيه و دو سال يکبارمورد بازبيني

 قرار گيرد.

 

O16 S11  وي در مناطق حاشيه نشين  تهيه و دو سال يکبارمورد بسته جامع دستورالعمل هاي  خدمات تشخيص ، مراقبت و درمان اچ آي

 بازبيني  قرار گيرد.

 

O17 S11 .بسته جامع دستورالعمل  مشاوره و توصيه به انجام تست  تدوين و دو سال يکبارمورد بازبيني قرار گيرد 

 

O18 S11   تدوين و  دو سال يکبارمورد بازبيني قرار بسته جامع دستورالعمل ها ي خدمات باشگاه هاي مثبت و خدمات مراقبت در منزل

 گيرد.

بسته جامع دستورالعمل ها ي  نحوه ادغام  خدمت ارائه داروهاي ضد رترويرسي در ساير خدمات  مراكز دولتي / غير دولتي تهيه و  O19 S11 *جديد

 هر دو سال يکبارمورد بازبيني قرار گيرد.

 O20 S11  آموزش و ارائه خدمات پيشگيري و تشخيص در محيط هاي كارگري تدوين و دو سال بسته جامع دستورالعمل ها ي نحوه

 يکبارمورد بازبيني قرار گيرد.

سته جامع دستورالعمل ها ي نحوه ارائه خدمات حمايتي با هدف ارتقا كمي و كيفي مراقبت و درمان  تدوين و ودو سال يکبارمورد  O21 S11 *جديد

 بازبيني قرار گيرد.

 دستورالعمل  جامع  مراقبت اپيدميولوژيک شامل سرولوژيک و رفتاري تدوين و و ساليانه يکبار  بازبيني قرار گيرد.  O22 S11 *جديد

 

O23 S11 .دستورالعمل  جامع  نحوه پايش و ارزشيابي  و ارزيابي فرآيندهاي  برنامه استراتژيک  تدوين و ساليانه يکبار  بازبيني قرار گيرد 

 

O24 S11  دستورالعمل  نحوه استفاده از وسائل و تجهيزات آزمايشگاهي مورد استفاده در نظام مراقبت و درمان اچ آي وي تهيه و دوسال

 يکبار مورد بازبيني قرار گيرد.



 چهارمین ربانهم استراژتیک ملی کنترل عفونت اچ آی وی        جمهوری اسالمی اريان 101

 

 

O25 S11 زبيني قرار دستورالعمل ها ي بسته جامع خدمات پيشگيري ، تشخيص ، مراقبت و درمان بيماريهاي مقاربتي  دو سال يکبارمورد با

 گيرد.

 

O26 S11 دستورالعمل ها ي بسته جامع خدمات مراقبت و درمان موارد مبتال به اچ آي وي دو سال يکبار مورد بازبيني قرار گيرد 

 

0 S11 11.2فراهم آوردن امكان ارائه خدمات در مراکز و تيم های سيار. 

 O27 S11 (صد  درصدمراكز گذريDICمورد نيازجهت رسيدن به ) اهداف مرتبط در استراتژي سوم راه اندازي  تجهيز  ونگهداري گردند 

صد درصد مراكز سيار  جهت ارائه خدمات پيشگيري ،كاهش آسيب ، تشخيص و مراقبت  ويژه سوء مصرف كنندگان تزريقي   O28 S11 *جديد

 جهت رسيدن به اهداف مرتبط در استراتژي سوم راه اندازي،تجهيز  ونگهداري گردند 

 O29 S11  صد درصد مراكز نگهداري شبانه   جهت ارائه خدمات پيشگيري ،كاهش آسيب ، تشخيص و مراقبت  ويژه سوء مصرف كنندگان

 تزريقي   جهت رسيدن به به اهداف مرتبط در استراتژي سوم راه اندازي،تجهيز  ونگهداري گردند 

 O30 S11 ( صد درصد تيم هاي ياري رسانOutreach مورد نياز  جهت رسيدن به به اهداف مرتبط در استراتژي سوم راه اندازي ، تجهيز  )

 ونگهداري  گردند  

 

O31 S11 ( تعرفه هاي الزم براي ويزيت و ارائه خدمات   براي  درمان نگهدارنده با داروهاي جايگزينMMT مورد نياز  جهت رسيدن به )

 ن و به مراكز ارائه خدمت دولتي تحويل شود. سوء مصرف كنندگان تزريقي  تامي %12پوشش 

 

O32 S11 ( تعرفه هاي الزم براي ويزيت و ارائه خدمات   براي  درمان نگهدارنده با داروهاي جايگزينMMT مورد نياز  جهت رسيدن به )

 زندانيان  مصرف كننده مواد  تامين شود.  %40پوشش 

 

O33 S11  زنان در معرض بيشترين آسيب  مورد نياز   جهت رسيدن به اهداف مرتبط در استراتژي چهارم صد  درصدمراكز مشاوره و مراقبت

 راه اندازي  تجهيز  ونگهداري گردند

 O34 S11  صد  درصد تيم هاي سيار جهت ارائه خدمت به  زنان در معرض بيشترين آسيب  مورد نياز مورد نياز جهت رسيدن به اهداف

 راه اندازي گردند مرتبط در استراتژي چهارم

 

O35 S11  صد  درصدمراكز نگهداري شبانه زنان  جهت ارائه خدمات پيشگيري ، مراقبت و درمان  به  زنان در معرض بيشترين آسيب  مورد

 نياز جهت رسيدن به اهداف مرتبط در استراتژي چهارم تجهيز و نگهداري گردند

مردان در معرض بيشترين آسيب  مورد نيازجهت رسيدن به اهداف مرتبط در استراتژي چهارم صد  درصدمراكز مشاوره و مراقبت  O36 S11 *جديد

 راه اندازي  تجهيز  ونگهداري گردند

صد  درصد تيم هاي سيار جهت ارائه خدمت به  مردان در معرض بيشترين آسيب مورد نيازجهت رسيدن به اهداف مرتبط در  O37 S11 *جديد

 اندازي گردنداستراتژي چهارم راه 

 

O38 S11  صد درصد مراكز سيار  جهت ارائه خدمات پيشگيري ، كاهش آسيب  و تشخيص و مراقبت  ويژه كودكان خياباني ،مورد نيازجهت

 رسيدن به اهداف مرتبط در استراتژي چهارم تجهيزراه اندازي ونگهداري گردند 

 O39 S11  ارائه خدمات پيشگيري ، كاهش آسيب  و تشخيص و مراقبت  اچ آي وي ؛مورد صد درصد مراكز نگهداري كودكان خياباني  جهت

 نيازجهت رسيدن به اهداف مرتبط در استراتژي چهارم تجهيز گردند .
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 O40 S11 (صددرصدمراكز مشاورهVCT مورد نياز  جهت رسيدن  اهداف مرتبط در استراتژي )راه اندازي ، تجهيز  ونگهداري گردند  6 

 

O41 S11  راه اندازي ،   6و8صددرصدمراكز مشاوره و مراقبت و درمان سازمان زندانها مورد نياز  جهت رسيدن به اهداف مرتبط دراستراتژي

 تجهيز  ونگهداري گردند 

 

O42 S11 100%  مراكز مشاوره بيماريهاي رفتاري و ساير  مراكز ارائه دهنده داروهاي ضد رتروويروسي  تحت پوشش آن مراكز  مورد

 نيازجهت رسيدن به اهداف مرتبط در استراتژي هشتم مطابق استاندارد هاي الزم تجهيز  ونگهداري گردند 

 

O43 S11  ضد رتروويرسي  امکان دسترسي و دريافت دارو از مراكز خصوصي كه  بيماران تحت درمان %10تا پايان برنامه  حداقل

 استانداردهاي الزم براي ارائه دارو را داشته و تحت نظارت مراكز مشاوره بيماريهاي رفتاري هستند را داشته باشند .

 

O44 S11 100%  رتروويروسي  تحت پوشش آن مراكز در سال با مراكز مشاوره بيماريهاي رفتاري و ساير  مراكز ارائه دهنده داروهاي ضد

 فقدان هيچيک از داروهاي ضد رتروويروسي موردنياز مواجه نشوند

 O45 S11  صد درصد باشگاههاي مثبت مورد نيازجهت رسيدن به اهداف مرتبط در استراتژي نهم راه اندازي،تجهيز  ونگهداري گردند 

صد درصد مراكز نگهداري  و ارائه خدمات تسکيني  براي افرادمبتال به اچ آي وي در مراحل پاياني  راه اندازي،تجهيز  ونگهداري  O46 S11 *جديد

 گردند 

 محيط هاي  كارگري .%30فراهم آوردن امکان دسترسي به خدمات پيشگيري و تشخيصي در  O47 S11 *جديد

 منطقه در كشور وجود داشته باشد . 30امکان اندازه گيري  بار ويروسي در   O48 S11 *جديد

 

O49 S11    امکان اندازه گيريCD4  مراكز ارائه دهنده خدمات مراقبت و درمان اچ آي وي در استانها  فراهم آيد. %100در 

 منطقه در كشور وجود داشته باشد 5امکان تعيين مقاومت دارويي  در حداقل  O50 S11 *جديد

 منطقه كشور فراهم آيد.15امکان تشخيص سريع سل در حداقل   O51 S11 *جديد

 

0 S11 11.3توانمند سازی نيروهای انساني. 

 O52 S11  مطابق استاندارد تحت آموزش /بازآموزي قرار گيرند.صدردرصد مشاورين مورد نياز مراكز مشاوره و مراقبت  سازمان زندانها 

 O53 S11 .صدردرصد مشاورين مورد نياز مراكز مشاوره و آزمايش داوطابانه مطابق استاندارد تحت آموزش /بازآموزي قرار گيرند 

 

O54 S11  صدردرصد نيروهاي ارائه دهنده خدمت مراكزDIC  .مطابق استاندارد تحت آموزش /باز آموزي  قرار گيرند 
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 O55 S11  صد درصد نيروهاي ا رائه دهنده خدمت در مراكز سيار ويژه سوء مصرف كنندگان تزريقي  مطابق استاندارد تحت آموزش /باز

 آموزي  قرار گيرند.

 

O56 S11 ويژه سوء مصرف كنندگان تزريقي   مطابق استاندارد تحت  صد درصد  نيروهاي ارائه دهنده خدمت در مراكز نگهداري شبانه

 آموزش /باز آموزي  قرار گيرند.

 O57 S11 .صددرصد نيروهاي ارائه دهنده خدمت تيم هاي ياري رسان  مطابق استاندارد تحت آموزش /بازآموزي قرار گيرند 

 O58 S11  زنان در معرض بيشترين آسيب مطابق استاندارد تحت آموزش صددرصد نيروهاي ارائه دهنده خدمت مراكز مشاوره و مراقبت

 /بازآموزي قرار گيرند.

 O59 S11  صدردرصد نيروهاي ارائه دهنده خدمت تيم هاي ياري رسان  وابسته به مراكز زنان در معرض بيشترين آسيب مطابق استاندارد

 تحت آموزش /بازآموزي قرار گيرند.

 

O60 S11  ارائه دهنده خدمت سرپناه هاي شبانه زنان در معرض بيشترين آسيب مطابق استاندارد تحت آموزش صدردرصد نيروهاي

 /بازآموزي قرار گيرند.

 

O61 S11  صد  درصدنيروهاي ارائه دهنده خدمت در مراكز مشاوره و مراقبت مردان در معرض بيشترين آسيب مطابق استاندارد تحت آموزش

 /بازآموزي قرار گيرند.

 

O62 S11  صد  درصدنيروهاي ارائه دهنده خدمت در  تيم هاي سيار جهت ارائه خدمت به  مردان در معرض بيشترين آسيب  مطابق

 استاندارد تحت آموزش /بازآموزي قرار گيرند.

 

O63 S11  مراقبت  ويژه صد درصد نيروهاي ارائه دهنده خدمت در مراكز سيار  جهت ارائه خدمات پيشگيري ، كاهش آسيب  و تشخيص و

 كودكان خياباني مطابق استاندارد تحت آموزش /بازآموزي قرار گيرند.

 

O64 S11  صد درصد نيروهاي ارائه دهنده خدمت در مراكز نگهداري كودكان خياباني  جهت ارائه خدمات پيشگيري ، كاهش آسيب  و

 گيرند. تشخيص و مراقبت  اچ آي وي مطابق استاندارد تحت آموزش /بازآموزي قرار

 O65 S11 .صدردرصد نيروهاي ارائه دهنده خدمت باشگاههاي مثبت مطابق استاندارد تحت آموزش /بازآموزي قرار گيرند 

 O66 S11  صد درصدنيروهاي ارائه دهنده خدمت مراكز نگهداري  و ارائه خدمات تسکيني  براي افرادمبتال به اچ آي وي در مراحل پاياني

 آموزش /بازآموزي قرار گيرند. مطابق استاندارد تحت

 O67 S11  صدردرصد مشاورين و مراقبين  مورد نياز مراكز مشاوره بيماريهاي رفتاري مطابق استاندارد تحت آموزش قرار گيرند.)آموزش و باز

 اموزي  پزشکان درمانگر اچ آي وي (

 O68 S11  بيماريهاي رفتاري مطابق استاندارد تحت آموزش قرار گيرندصدردرصد مشاورين و مراقبين  مورد نياز مراكز مشاوره 

 

O69 S11 .صدردرصد نيروهاي ارائه دهنده خدمت در مناطق حاشيه نشين  مطابق استاندارد تحت آموزش /بازآموزي قرار گيرند 

 

O70 S11  بازآموزي قرار گيرند.صدردرصد مربيان مورد نياز براي آموزش مشاغل متحرک  مطابق استاندارد تحت آموزش/ 

 O71 S11 .صدردرصد مربيان   مورد نيازجهت آموزش دانش آموزان  مطابق استاندارد تحت آموزش  و باز آموزي قرار گيرند 
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 O72 S11 .صدردرصد مربيان مورد نيازجهت آموزش دانشجويان   مطابق استاندارد تحت آموزش  و باز آموزي قرار گيرند 

 

O73 S11 مربيان مورد نيازجهت آموزش سربازان  مطابق استاندارد تحت آموزش  و باز آموزي قرار گيرند. صدردرصد 

 

O74 S11 .صدردرصد مربيان مورد نيازجهت آموزش داوطلبين جمعيت هالل احمر  مطابق استاندارد تحت آموزش  و باز آموزي قرار گيرند 

 

O75 S11  پناهندگان مطابق استاندارد تحت آموزش  و باز آموزي قرار گيرند.صدردرصد مربيان مورد نيازجهت آموزش 

 

O76 S11 .صدردرصد مربيان   مورد نيازجهت آموزش ورزشکاران  مطابق استاندارد تحت آموزش  و باز آموزي قرار گيرند 

 

O77 S11    مربيانNGO .هاي فعال در آموزش  جوانان  مطابق استاندارد تحت آموزش  و باز آموزي قرار گيرند 

 

O78 S11    مربيانNGO .هاي فعال در خصوص كودكان خياباني  مطابق استاندارد تحت آموزش  و باز آموزي قرار گيرند 

 

O79 S11  استاندارد تحت آموزش  و باز آموزي قرار گيرند.صدردرصد مربيان   مورد نيازجهت آموزش مبلغين مذهبي مطابق 

 

O80 S11 80 %  پرسنل بهداشتي درماني دخيل در امر تشخيص و درمانSTI  .مطابق استاندارد تحت آموزش  و باز آموزي قرار گيرند 

 

O81 S11 قرار گيرند.اعضا كميته هاي استاني پايش و ارزشيابي  استاندارد تحت آموزش  و باز آموزي  صدردرصد 

 

O82 S11 80 % .پرسنل بهداشتي درماني دخيل در امر مراقبت هاي دوران  بارداري  مطابق استاندارد تحت آموزش  و باز آموزي قرار گيرند 

 

O83 S11 90 % .پرسنل بهداشتي درماني دخيل در امر مراقبت و درمان سل   مطابق استاندارد تحت آموزش  و باز آموزي قرار گيرند 

 

O84 S11 100%  را گذرانده باشند  "پزشکان درمانگر ايدز "پزشکان بخش خصوصي ، همکار در برنامه مراقبت و درمان ، دوره مدون آموزشي

. 

 

O85 S11  از محيط هاي كارگري در خصوص اقدامات پيشگيري و تشخيصي مرتبط با اچ آي وي آموزش ديده باشند  %40مربيان 

 

O86 S11 100%  را گذرانده باشند . "پزشکان درمانگر ايدز "پزشکان زندان  در برنامه مراقبت و درمان  اچ آي وي  ، دوره مدون آموزشي 

 

O87 S11 100%  نيروهاي آزمايشگاهي   در آزمايشگاههاي منطقه اي برنامه مراقبت و درمان  اچ آي وي  ، دوره مدون آموزشي نحوه انجام

 مرتبط با اچ آي وي را گذرانده باشند .تست هاي پاراكلنيک 

 



 ساليلنه چهارمين برنامه ملي  استراتژيک  كنترل ايدز ايرانماتريس ميزان پيشرفت اهداف 

 زيرگروه هدف گروه هدف استراتژی هدف
سازمان/سازمانهاي 

 متولي
 عنوان هدف

مقدار 

 پايه
1394 1395 1396 1397 1398 

0 S01       01 آموزش و اطالع رساني.             

O01 S01 صدا و سيما  عموم مردم عموم مردم 

برنامه هاي تلويزيوني در سطح ملي و استاني  به آموزش  %0/5حداقل.

استاندارد راههاي پيشگيري و ترويج نگرش  صحيح با تمركز بر كاهش 

 اختصاص يابد .  HIVاسيگما در خصوص 

0% 0/30% 0/30% 0/40% 0/40% 0/50% 

O02 S01 صدا و سيما  عموم مردم عموم مردم 

برنامه هاي راديويي  در سطح ملي و استاني  به آموزش  %0/5حداقل 

استاندارد  راههاي پيشگيري و ترويج نگرش  صحيح با تمركز بر كاهش 

 اختصاص يابد .  HIVاسيگما در خصوص 

0% 0/20% 0/30% 0/40% 0/40% 0/50% 

O03 S01 عموم مردم عموم مردم 

 وزارت بهداشت

 وزارت علوم

جمعيت هالل  

 احمر

 سازمان بهزيستي 

 سازمان زندانها

وزارت آموزش و 

 پرورش

وزارت ورزش و 

 جوانان

واحدهاي سياستگزاري و اجرايي  سازمانهاي شركا برنامه در كليه شهرستانها 

حداقل يک برنامه استاندارد  اطالع رساني عمومي در خصوص راههاي 

اهش اسيگما  در خصوي پيشگيري و ترويج نگرش صحيح با تمركز بر ك

HIV داشته باشند 

0% 100% 100% 100% 100% 100% 

O04 S01 دانش آموزان جوانان 
وزارت آموزش و 

 پرورش

تحت آموزش   2و1دانش آموزان دوره متوسطه    %70تا پايان برنامه حداقل 

استاندارد  راههاي پيشگيري و ترويج نگرش صحيح با تمركز بر كاهش 

 قرار گيرند. HIVاسيگما  در خصوص 

5% 25% 35% 45% 60% 70% 
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 ساليلنه چهارمين برنامه ملي  استراتژيک  كنترل ايدز ايرانماتريس ميزان پيشرفت اهداف 

 زيرگروه هدف گروه هدف استراتژی هدف
سازمان/سازمانهاي 

 متولي
 عنوان هدف

مقدار 

 پايه
1394 1395 1396 1397 1398 

O05 S01 دانشجويان جوانان 
 وزارت بهداشت 

 وزارت علوم 

دانشجويان   درطول دوره آموزشي خود تحت آموزش استاندارد     70%

راههاي پيشگيري و ترويج نگرش صحيح با تمركز بر كاهش اسيگما  در 

 قرار گيرند. HIVخصوص 

0% 30% 40% 50% 60% 70% 

O06 S01 نيروهاي مسلح سربازان جوانان 

سربازان ) در دوره آموزشي(  در سال تحت آموزش استاندارد    %50حداقل

راههاي پيشگيري و ترويج نگرش صحيح با تمركز بر كاهش اسيگما  در 

 قرار گيرند. HIVخصوص 

0% 20% 25% 30% 40% 50% 

O07 S01 جوانان 

داوطلبين 

جمعيت هالل 

 احمر

هالل جمعيت 

 احمر

داوطلبين  جمعيت هالل احمر  در سال تحت آموزش   %70حداقل 

استاندارد  راههاي پيشگيري و ترويج نگرش صحيح با تمركز بر كاهش 

 قرار گيرند. HIVاسيگما  در خصوص 

0% 30% 40% 50% 60% 70% 

O08 S01 ورزشکاران جوانان 
وزارت ورزش و 

 جوانان

برنامه هاي اموزش استاندارد  راههاي پيشگيري و ترويج نگرش صحيح با  

،ازطريق برنامه هاي ورزشي در  HIVتمركز بر كاهش اسيگما  در خصوص 

اماكن ورزشي به وسيله  مربيان آموزش ديده  به جوانان ورزشکار ارائه  50%

 شود.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 

O09 S01 جوانان NGO وزارت كشور 

سازمان هاي مردم نهاد ويژه جوانان ، برنامه اموزشي مدون در  %50حداقل  

خصوص آموزش استاندارد راههاي پيشگيري و ترويج نگرش صحيح با تمركز 

 را برگزار كنند. HIVبر كاهش اسيگما  در خصوص 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 

O10 S01 جوانان 
جوانان سخت 

 در دسترس
 وزارت كشور

برنامه هاي اموزش استاندارد  راههاي پيشگيري و ترويج  %50حداقل   

،  در ازا هر  HIVنگرش صحيح با تمركز بر كاهش اسيگما  در خصوص 

هزار نفر جمعيت  در شهرستانها جهت جوانان سخت در دسترس برگزار  100

 شود . 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 
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 ساليلنه چهارمين برنامه ملي  استراتژيک  كنترل ايدز ايرانماتريس ميزان پيشرفت اهداف 

 زيرگروه هدف گروه هدف استراتژی هدف
سازمان/سازمانهاي 

 متولي
 عنوان هدف

مقدار 

 پايه
1394 1395 1396 1397 1398 

O11 S01 

جمعيت 

حاشيه 

 نشين

جمعيت 

 نشينحاشيه 
 وزارت كشور

مناطق  حاشيه نشين در سال ،برنامه هاي اموزش استاندارد   %50حداقل

راههاي پيشگيري و ترويج نگرش صحيح با تمركز بر كاهش اسيگما  در 

 ، در قالب  اموزش اجتماع مدار داشته باشند. HIVخصوص 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 

O12 S01 عموم مردم عموم مردم 
تبليغات سازمان 

 اسالمي

مساجد و مکانهاي مذهبي در سال، برنامه هاي اموزش   %50حداقل 

استاندارد  راههاي پيشگيري و ترويج نگرش صحيح با تمركز بر كاهش 

 ، در قالب  اموزش اجتماع مدار  داشته باشند HIVاسيگما  در خصوص 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 

O13 S01 
مشاغل 

 متحرک

راننده 

 ترانزيت
 گمرک

از پايگاههاي گمرک   در سال برنامه استاندارد اطالع رساني  %85حداقل در 

در خصوص  راههاي پيشگيري و ترويج نگرش صحيح با تمركز بر كاهش 

 به رانندگان ترانزيت ارائه شود.  HIVاسيگما  در خصوص 

0% 30% 50% 60% 70% 85% 

O14 S01 عموم مردم عموم مردم 
سازمان هواپيمايي 

 كشوري

فرودگاه هاي كشور در سال، برنامه هاي اموزش استاندارد    %50حداقل 

راههاي پيشگيري و ترويج نگرش صحيح با تمركز بر كاهش اسيگما  در 

 ، در قالب  اموزش اجتماع مدار  داشته باشند HIVخصوص 

5% 10% 20% 30% 40% 50% 

O15 S01 
مشاغل 

 متحرک
 كشتيراني و بنادر ملوان

ملوانان در سال تحت آموزش استاندارد  راههاي پيشگيري و   %50حداقل 

قرار  HIVترويج نگرش صحيح با تمركز بر كاهش اسيگما  در خصوص 

 گيرند.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 
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 ساليلنه چهارمين برنامه ملي  استراتژيک  كنترل ايدز ايرانماتريس ميزان پيشرفت اهداف 

 زيرگروه هدف گروه هدف استراتژی هدف
سازمان/سازمانهاي 

 متولي
 عنوان هدف

مقدار 

 پايه
1394 1395 1396 1397 1398 

O16 S01 

كاركنان 

مراكز 

 كارگري

كاركنان 

مراكز 

 كارگري

 تامين اجتماعي

ازكاركنان مراكز كارگري  در سال تحت آموزش استاندارد اطالع  %15حداقل 

رساني در خصوص  راههاي پيشگيري و ترويج نگرش صحيح با تمركز بر 

 قرار گيرند.    HIVكاهش اسيگما  در خصوص 

0% 0% 1% 5% 10% 15% 

O17 S01  سازمان زندانها زندانيان  زندانيان 

روز در سال تحت آموزش  10ازندانيان با اقامت بيش از  %60حداقل 

استاندارد راههاي پيشگيري و ترويج نگرش صحيح با تمركز بر كاهش 

،اصول كاهش آسيب و ترغيب استفاده از كاندوم   HIVاسيگما  در خصوص 

 قرار گيرند.

35% 40% 45% 50% 55% 60% 

O18 S01 
همسر 

 زنداني
 سازمان زندانها همسر زنداني

از همسرزندانيان  در سال تحت آموزش استاندارد  راههاي  %20حداقل 

پيشگيري و ترويج نگرش صحيح با تمركز بر كاهش اسيگما  در خصوص 

HIV  .نحوه مراقبت از خود و ترغيب استفاده از كاندوم  قرار گيرند ، 

8% 10% 12% 14% 17% 20% 

O19 S01 وزارت كشور پناهندگان پناهندگان 

از پناهندگان در سال تحت آموزش استاندارد  راههاي پيشگيري  %50حداقل 

قرار  HIVو ترويج نگرش صحيح با تمركز بر كاهش اسيگما  در خصوص 

 گيرند.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 

O20 S01 

ارائه 

دهندگان 

خدمات 

بهداشتي 

 درماني

ارائه 

دهندگان 

خدمات 

بهداشتي 

 درماني

 بهداشتوزارت 

جمعيت هالل  

 احمر

 سازمان بهزيستي 

 سازمان زندانها

 

ارائه دهندگان خدمات بهداشتي درماني  تحت  %90تا پايان برنامه حداقل 

آموزش استاندارد راههاي پيشگيري و ترويج نگرش صحيح در خصوص 

HIV  واصول احتياطات استاندارد با تمركز بر كاهش استيگما و افزايش

 قرار گيرند.پذيرش بيماران 

0% 60% 70% 80% 85% 90% 
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 ساليلنه چهارمين برنامه ملي  استراتژيک  كنترل ايدز ايرانماتريس ميزان پيشرفت اهداف 

 زيرگروه هدف گروه هدف استراتژی هدف
سازمان/سازمانهاي 

 متولي
 عنوان هدف

مقدار 

 پايه
1394 1395 1396 1397 1398 

O21 S01 
مبتاليان به 

 سل

مبتاليان به 

 سل
 وزارت بهداشت

مبتاليان به سل در سال تحت آموزش استاندارد  راههاي  %90حداقل  

پيشگيري و ترويج نگرش صحيح با تمركز بر كاهش اسيگما  در خصوص 

HIV .ارتباط سل و اچ آي وي  و نحوه مراقبت از خود قرار گيرند ، 

0 20% 35% 50% 75% 90% 

O22 S01 
داوطلبين 

 اهدا خون

پذيرش 

 شدگان 

سازمان انتقال 

 خون

از اهدا كنندگان خون در سال تحت آموزش استاندارد راههاي  100%

پيشگيري و ترويج نگرش صحيح با تمركز بر كاهش اسيگما  در خصوص 

HIV  .قرار گيرند 

0% 100% 100% 100% 100% 100% 

O23 S01 
داوطلبين 

 اهدا خون

پذيرش 

شدگان 

 پرخطر

سازمان انتقال 

 خون

از اهدا خون  HIVافرادي كه به علت رفتار پر خطر در زمينه انتقال  100%

و راههاي پيشگيري و ترويج نگرش  HIVمعاف مي گردند با راههاي انتقال 

 اشنا گردند. HIVصحيح با تمركز بر كاهش اسيگما  در خصوص 

0% 100% 100% 100% 100% 100% 

O24 S01 

مصرف 

كنندگان 

غيرتزريقي 

 مواد

مصرف 

كنندگان 

غيرتزريقي 

 مواد

 وزارت بهداشت

 سازمان بهزيستي

مصرف كنندگان غير تزريقي در سال تحت آموزش استاندارد  %25حداقل   

راههاي پيشگيري و ترويج نگرش صحيح با تمركز بر كاهش اسيگما  در 

 و  نحوه مراقبت از خود  قرار گيرند. HIVخصوص 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 

O25 S01 عموم مردم 
بيماران 

 مقاربتي
 وزارت بهداشت

استاندارد اطالع رساني عمومي پيشگيري و مراقبت اچ  برنامه هاي %100در 

آي وي  آموزش و اطالع رساني در خصوص عالئم و اهميت تشخيص و 

 درمان به هنگام بيماريهاي مقاربتي را نيز در برگرفته باشد

0% 100% 100% 100% 100% 100% 
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 ساليلنه چهارمين برنامه ملي  استراتژيک  كنترل ايدز ايرانماتريس ميزان پيشرفت اهداف 

 زيرگروه هدف گروه هدف استراتژی هدف
سازمان/سازمانهاي 

 متولي
 عنوان هدف

مقدار 

 پايه
1394 1395 1396 1397 1398 

O26 S01 

سوء مصرف 

كنندگان 

 تزريقي  مواد

سوء مصرف 

كنندگان 

 موادتزريقي  

 وزارت بهداشت

 سازمان بهزيستي

مصرف كنندگان مواد تزريقي  در سال  تحت پوشش آموزش    %45حداقل 

استاندارد راههاي پيشگيري و ترويج نگرش صحيح با تمركز بر كاهش 

، راههاي كاهش آسيب  و روش صحيح استفاده از HIVاسيگما  در خصوص 

 كاندوم قرار گيرند.

15% 20% 25% 30% 35% 45% 

O27 S01 

زنان در 

معرض 

بيشترين 

 آسيب

زنان در 

معرض 

بيشترين 

 آسيب

 وزارت بهداشت

 سازمان بهزيستي

زنان در معرض بيشترين آسيب ،در سال، تحت آموزش  %40حداقل 

استاندارد  راههاي پيشگيري و ترويج نگرش صحيح  با تمركز بر كاهش 

،راههاي كاهش آسيب واستفاده صحيح از كاندوم  HIVاستيگما در خصوص 

 قرار گيرند

6% 10% 15% 20% 30% 40% 

O28 S01 

مردان  در 

معرض 

بيشترين 

 آسيب

مردان  در 

معرض 

بيشترين 

 آسيب

 وزارت بهداشت

 سازمان بهزيستي

مردان درمعرض بيشترين آسيب ،در سال، تحت آموزش استاندارد   %5حداقل 

راههاي پيشگيري و ترويج نگرش صحيح با تمركز بر كاهش استيگما در 

، راههاي كاهش آسيب و استفاده صحيح از كاندوم قرار  HIVخصوص 

 گيرند

0% 0/1% 0/5% 1% 3% 5% 

0 S02       02 تامين سالمت خون.پيشگيری از  انتقال خون و             

O02 S02 عموم مردم عموم مردم 
سازمان انتقال 

 خون
 %100 %100 %100 %100 %100 %0 پوشش غربالگري خون و فرآورده هاي خوني اهدا شده %100حفظ 

0 S03       03پيشگيری ازانتقال تزريقي و کاهش آسيب.             
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 ساليلنه چهارمين برنامه ملي  استراتژيک  كنترل ايدز ايرانماتريس ميزان پيشرفت اهداف 

 زيرگروه هدف گروه هدف استراتژی هدف
سازمان/سازمانهاي 

 متولي
 عنوان هدف

مقدار 

 پايه
1394 1395 1396 1397 1398 

O01 S03 

سوء مصرف 

كنندگان 

 موادتزريقي  

سوء مصرف 

كنندگان 

 تزريقي  مواد

 وزارت بهداشت

 سازمان بهزيستي

سوء سوء مصرف كنندگان تزريقي  مواد به  خدمات  %45تا پايان برنامه 

 رايگان سرنگ و سوزن  دسترسي داشته باشند
14/6% 20% 25% 30% 35% 45% 

O02 S03 

سوء مصرف 

كنندگان 

 تزريقي  مواد

سوء مصرف 

كنندگان 

 موادتزريقي  

 وزارت بهداشت

 سازمان بهزيستي

سوء سوء مصرف كنندگان تزريقي  مواد تا پايان برنامه  به %20حداقل 

 صورت هفتگي سرنگ و سوزن رايگان را دريافت كنند.
6/4% 10% 12% 14% 15% 20% 

O03 S03 

سوء مصرف 

كنندگان 

 تزريقي  مواد

سوء مصرف 

كنندگان 

 تزريقي  مواد

 وزارت بهداشت

 بهزيستيسازمان 

سوء مصرف كنندگان تزريقي  تا پايان برنامه  تحت پوشش %12حداقل 

 درمان نگهدارنده جايگزين  از برنامه كاهش آسيب قرار گيرند  
4/7% 6% 8% 10% 11% 12% 

O04 S03  سازمان زندانها زندانيان  زندانيان 
صورت سوء مصرف كنندگان تزريقي  زنداني تا پايان برنامه  به  %15حداقل 

 دوره اي سرنگ و سوزن رايگان دريافت كنند.
0% 0% 0% 0% 10% 15% 

O05 S03  سازمان زندانها زندانيان  زندانيان 
زندانيان مصرف كننده مواد تا پايان برنامه  تحت پوشش درمان %40حداقل

 نگهدارنده جايگزين قرار گيرند  
35% 36% 37% 38% 39% 40% 

O06 S03 
مبتاليان به 

HIV 
مبتاليان به 

HIV 
 وزارت بهداشت

شناخته شده تا  HIVسوء مصرف كنندگان تزريقي   مبتال به  %80حداقل 

 پايان برنامه  تحت پوشش درمان نگهدارنده متادون قرار گيرند  
48% 60% 65% 70% 75% 80% 

0 S04       
.پيشگيری از انتقال جنسي و ترويج استفاده از 04

 کاندوم
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 ساليلنه چهارمين برنامه ملي  استراتژيک  كنترل ايدز ايرانماتريس ميزان پيشرفت اهداف 

 زيرگروه هدف گروه هدف استراتژی هدف
سازمان/سازمانهاي 

 متولي
 عنوان هدف

مقدار 

 پايه
1394 1395 1396 1397 1398 

O01 S04 وزارت بهداشت عموم مردم عموم مردم 
سال ( براحتي امکان تهيه   15صد در صد افراد متقاضي كاندوم، )باالي 

 كاندوم را داشته باشند .
0% 60% 75% 80% 90% 100% 

O02 S04 

زنان در 

معرض 

بيشترين 

 آسيب

زنان در 

معرض 

بيشترين 

 آسيب

 وزارت بهداشت

 سازمان بهزيستي

از زنان در معرض بيشترين آسيب به بسته خدمات  %40تا پايان برنامه 

 استاندارد دسترسي داشته باشند
6% 10% 15% 20% 30% 40% 

O03 S04 

زنان در 

معرض 

بيشترين 

 آسيب

زنان در 

معرض 

بيشترين 

 آسيب

 وزارت بهداشت

 سازمان بهزيستي

رايگان از زنان در معرض بيشترين آسيب  هر ماه كاندوم  %20تا پايان برنامه 

 دريافت كرده باشند.
3% 5% 8% 10% 15% 20% 

O04 S04 

مردان  در 

معرض 

بيشترين 

 آسيب

مردان  در 

معرض 

بيشترين 

 آسيب

 وزارت بهداشت
از مردان  در معرض بيشترين آسيب به  بسته خدمات  %5تا پايان برنامه 

 استاندارد دسترسي داشته باشند.
0% 0/1% 0/5% 1% 3% 5% 

O05 S04 

در   مردان

معرض 

بيشترين 

 آسيب

مردان  در 

معرض 

بيشترين 

 آسيب

 وزارت بهداشت
از مردان  در معرض بيشترين آسيب  هر ماه كاندوم  %3تا پايان برنامه 

 رايگان دريافت كرده باشند.
0% 0/1% 0/5% 1% 2% 3% 
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 ساليلنه چهارمين برنامه ملي  استراتژيک  كنترل ايدز ايرانماتريس ميزان پيشرفت اهداف 

 زيرگروه هدف گروه هدف استراتژی هدف
سازمان/سازمانهاي 

 متولي
 عنوان هدف

مقدار 

 پايه
1394 1395 1396 1397 1398 

O06 S04 

همسر 

مصرف 

كنندگان  

 تزريقي مواد

همسر مصرف 

كنندگان  

 تزريقي مواد

 بهداشتوزارت 

 سازمان بهزيستي

از همسر مصرف كنندگان  تزريقي مواد تحت پوشش  %10تا پايان برنامه 

بسته خدمات استاندارد قرار گرفته وهر ماه مطابق استاندارد كاندوم رايگان 

 دريافت كرده باشند.

1% 2% 3% 4% 5% 10% 

O07 S04 

همسر 

مبتاليان به 

 اچ آي وي 

همسر 

مبتاليان به 

 اچ آي وي 

 وزارت بهداشت

از همسرمبتاليان به اچ آي وي  تحت پوشش بسته  %65تا پايان برنامه 

خدمات استاندارد قرار گرفته و  هر ماه مطابق استاندارد كاندوم رايگان 

 دريافت كرده باشند.

35% 40% 45% 50% 55% 65% 

O08 S04  سازمان زندانها زندانيان  زندانيان 
دسترسي به كاندوم در مالقاتهاي شرعي براي صدر صد زندانها امکان 

 زندانيان وجود داشته باشد
75% 80% 85% 90% 95% 100% 

O09 S04 
كودكان 

 خياباني /كار

كودكان 

 خياباني /كار

 سازمان بهزيستي

 وزارت بهداشت

ازكودكان خياباني/كار در سال  تحت پوشش بسته خدمات  %40حداقل 

استاندارد توانمند سازي  براي مراقبت از خود و پيشگيري در خصوص 

HIV.قرار گيرند 

0% 5% 15% 20% 30% 40% 

O10 S04 

مصرف 

كنندگان 

 مواد محرک

مصرف 

كنندگان مواد 

 محرک

 وزارت بهداشت

 سازمان بهزيستي

كنندگان مواد محرک  تا پايان برنامه تحت پوشش  درصدمصرف%4حداقل 

 بسته استاندارد كاهش آسيب مواد محرک قرار گيرند .
0/0% 0% 1% 2% 3% 4% 
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 ساليلنه چهارمين برنامه ملي  استراتژيک  كنترل ايدز ايرانماتريس ميزان پيشرفت اهداف 

 زيرگروه هدف گروه هدف استراتژی هدف
سازمان/سازمانهاي 

 متولي
 عنوان هدف

مقدار 

 پايه
1394 1395 1396 1397 1398 

O11 S04 

سوء مصرف 

كنندگان 

 تزريقي  مواد

سوء مصرف 

كنندگان 

 تزريقي  مواد

 وزارت بهداشت

 سازمان بهزيستي

برنامه به كاندوم رايگان را .سوء مصرف كنندگان تزريقي  تا پايان %45حداقل 

 دسترسي داشته باشند.
0% 20% 25% 30% 35% 45% 

0 S05       05 تشخيص ، مراقبت و درمان.STI             

O01 S05 

زنان در 

معرض 

بيشترين 

 آسيب

مبتاليان به 
STI 

 وزارت بهداشت

 سازمان بهزيستي

تحت معاينات دوره از زنان در معرض بيشترين آسيب   %40تا پايان برنامه 

 اي بيماريهاي آميزشي و درمان استاندارد قرار گيرند.
1% 10% 15% 20% 30% 40% 

O02 S05 

مردان  در 

معرض 

بيشترين 

 آسيب

مبتاليان به 
STI 

 وزارت بهداشت

 سازمان بهزيستي

از مردان  در معرض بيشترين آسيب  تحت معاينات دوره  %5تا پايان برنامه 

 آميزشي و درمان استاندارد قرار گيرند.اي بيماريهاي 
0% 0/1% 0/5% 1% 3% 5% 

O03 S05 
بيماران 

 مقاربتي

بيماران 

 مقاربتي

 وزارت بهداشت

 سازمان زندانها

بيماران آميزشي مبتال به زخم تناسلي و ترشح مجرا مراجعه  %60حداقل 

مطابق درماني وزارت بهداشت  تا پايان برنامه -كننده به مراكز  بهداشتي 

 استاندارد تحت پوشش استفاده از كاندوم  قرار گيرند

0% 10% 20% 30% 50% 60% 

0 S06       
.توصيه به انجام تست ، مشاوره و آزمايش 06

 تشخيصي اچ آی وی 
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 ساليلنه چهارمين برنامه ملي  استراتژيک  كنترل ايدز ايرانماتريس ميزان پيشرفت اهداف 

 زيرگروه هدف گروه هدف استراتژی هدف
سازمان/سازمانهاي 

 متولي
 عنوان هدف

مقدار 

 پايه
1394 1395 1396 1397 1398 

O01 S06 وزارت بهداشت عموم مردم عموم مردم 

سال بر اساس )استاندار هاي تعيين شده(  تا  15جمعيت عمومي باالي  

دسترسي داشته  HIVپايان برنامه به خدمات مشاوره و آزمايش تشخيصي 

 باشند.

0% 50% 60% 70% 85% 100% 

O02 S06 وزارت بهداشت عموم مردم عموم مردم 
ساله  داوطب  مراجعه كننده  به مراكز مشاوره تحت   15صددرصد افرادباالي 

 قرار بگيرند . HIVخدمات مشاوره و آزمايش تشخيصي 
0% 100% 100% 100% 100% 100% 

O03 S06 

همسر 

مبتاليان به 

 اچ آي وي 

همسر 

مبتاليان به 

 اچ آي وي 

 وزارت بهداشت
همسر افراد مبتال به اچ آي وي  تحت خدمات مشاوره و آزمايش  %65حداقل 

 قرار بگيرند . HIVتشخيصي 
0% 40% 45% 50% 55% 65% 

O04 S06 

همسر 

مصرف 

كنندگان  

 تزريقي مواد

همسر مصرف 

كنندگان  

 تزريقي مواد

 وزارت بهداشت

 سازمان بهزيستي

همسر  سوء مصرف كنندگان تزريقي  مواد تحت خدمات  %10حداقل 

 قرار بگيرند . HIVمشاوره و آزمايش تشخيصي 
0% 2% 3% 4% 5% 10% 

O05 S06 زنان باردار زنان باردار 
 وزارت بهداشت

 سازمان زندانها

درصد مادران بارداردر سه ماهه اول بارداري  پس از  توصيه به %68حداقل 

آي وي مطابق استاندارد مورد آزمايش تشخيصي  اوليه اچ آي  انجام تست اچ

 وي قرار گيرند  .

4% 17% 18% 20% 40% 68% 

O06 S06 زنان باردار زنان باردار 
 وزارت بهداشت

 سازمان زندانها

مادران باردار واجد شرايط  تا پايان برنامه تحت مشاوره و  %98حداقل 

 گيرندآزمايش تشخيص نهايي اچ آي وي  قرار 
0% 88% 90% 93% 95% 98% 

O07 S06  سازمان زندانها زندانيان  زندانيان 

درصد زندانيان  در بدو ورود  پس از  توصيه به انجام تست اچ %40حداقل 

آي وي  مطابق استاندارد مورد آزمايش تشخيصي  اوليه اچ آي وي قرار 

 گيرند  .

0% 20% 25% 30% 35% 40% 
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 ساليلنه چهارمين برنامه ملي  استراتژيک  كنترل ايدز ايرانماتريس ميزان پيشرفت اهداف 

 زيرگروه هدف گروه هدف استراتژی هدف
سازمان/سازمانهاي 

 متولي
 عنوان هدف

مقدار 

 پايه
1394 1395 1396 1397 1398 

O08 S06  سازمان زندانها زندانيان  زندانيان 
درصد زندانيان داراي تست مثبت اوليه تحت پوشش  خدمات %95حداقل 

 مشاوره و آزمايش تشخيصي  نهايي اچ آي وي  قرار بگيرند .
0% 90% 90% 90% 90% 95% 

O09 S06 
مبتاليان به 

 سل

مبتاليان به 

 سل

 وزارت بهداشت

 سازمان زندانها

هفته اول  4درصد مبتاليان به سل ثبت شده  در هر سال در %90حداقل  

شروع درمان پس از  توصيه به انجام تست اچ آي وي مطابق استاندارد مورد 

 آزمايش تشخيصي  اوليه اچ آي وي قرار گيرند  .

0% 20% 35% 50% 75% 90% 

O10 S06 
مبتاليان به 

 سل

مبتاليان به 

 سل

 وزارت بهداشت

 زندانهاسازمان 

مبتاليان به سل داراي نتيجه مثبت در تست اوليه  تا پايان  %95حداقل 

 برنامه تحت مشاوره و آزمايش تشخيص نهايي اچ آي وي  قرار گيرند
0% 60% 70% 80% 90% 95% 

O11 S06 
كودكان 

 خياباني /كار

كودكان 

 خياباني /كار

 وزارت بهداشت

 سازمان بهزيستي

خياباني /كار پس از  توصيه به انجام تست اچ آي درصد كودكان %40حداقل

 وي  مطابق استاندارد مورد آزمايش تشخيصي  اوليه اچ آي وي قرار گيرند  .
0% 5% 15% 20% 30% 40% 

O12 S06 
كودكان 

 خياباني /كار

كودكان 

 خياباني /كار
 وزارت بهداشت

اوليه درصد كودكان خياباني /كار داراي نتيجه مثبت در تست %70حداقل 

تحت پوشش  خدمات مشاوره و آزمايش تشخيصي  نهايي اچ آي وي  قرار 

 بگيرند .

0% 50% 55% 60% 65% 70% 

O13 S06 

سوء مصرف 

كنندگان 

 تزريقي  مواد

سوء مصرف 

كنندگان 

 تزريقي  مواد

 وزارت بهداشت

 سازمان بهزيستي

 درصد سوء مصرف كنندگان تزريقي  مواد پس از  توصيه به %60حداقل 

انجام تست اچ آي وي  مطابق استاندارد مورد آزمايش تشخيصي  اوليه اچ 

 آي وي قرار گيرند  .

0% 26% 35% 40% 55% 60% 

O14 S06 

سوء مصرف 

كنندگان 

 تزريقي  مواد

سوء مصرف 

كنندگان 

 تزريقي  مواد

 وزارت بهداشت

درصد سوء مصرف كنندگان تزريقي  مواردداراي نتيجه مثبت در %90حداقل 

تست اوليه تحت پوشش  خدمات مشاوره و آزمايش تشخيصي  نهايي اچ آي 

 وي  قرار بگيرند .

0% 70% 75% 80% 85% 90% 
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 ساليلنه چهارمين برنامه ملي  استراتژيک  كنترل ايدز ايرانماتريس ميزان پيشرفت اهداف 

 زيرگروه هدف گروه هدف استراتژی هدف
سازمان/سازمانهاي 

 متولي
 عنوان هدف

مقدار 

 پايه
1394 1395 1396 1397 1398 

O15 S06 

زنان در 

معرض 

بيشترين 

 آسيب

زنان در 

معرض 

بيشترين 

 آسيب

 وزارت بهداشت

 سازمان بهزيستي

درصد زنان در معرض بيشترين آسيب  پس از  توصيه به انجام %50حداقل

تست اچ آي وي  مطابق استاندارد مورد آزمايش تشخيصي  اوليه اچ آي وي 

 قرار گيرند  .

0% 10% 15% 35% 45% 50% 

O16 S06 

زنان در 

معرض 

بيشترين 

 آسيب

زنان در 

معرض 

بيشترين 

 آسيب

 وزارت بهداشت

درصد زنان در معرض بيشترين آسيب داراي نتيجه مثبت در %90حداقل 

خدمات مشاوره و آزمايش تشخيصي  نهايي اچ آي  تست اوليه  تحت پوشش 

 وي  قرار بگيرند .

0% 70% 75% 80% 85% 90% 

O17 S06 

مردان  در 

معرض 

بيشترين 

 آسيب

مردان  در 

معرض 

بيشترين 

 آسيب

 وزارت بهداشت

 سازمان بهزيستي

درصد مردان در معرض بيشترين آسيب پس از  توصيه به انجام %10حداقل 

مطابق استاندارد مورد آزمايش تشخيصي  اوليه اچ آي وي تست اچ آي وي  

 قرار گيرند  .

0% 0/1% 0/5% 3% 5% 10% 

O18 S06 

مردان  در 

معرض 

بيشترين 

 آسيب

مردان  در 

معرض 

بيشترين 

 آسيب

 وزارت بهداشت

درصد مردان در معرض بيشترين آسيب داراي نتيجه مثبت در %90حداقل 

مشاوره و آزمايش تشخيصي  نهايي اچ آي تست اوليه  تحت پوشش  خدمات 

 وي  قرار بگيرند .

0% 70% 75% 80% 85% 90% 

O19 S06 
بيماران 

 مقاربتي

بيماران 

 مقاربتي

 وزارت بهداشت

 سازمان زندانها

درصد مبتاليان به بيماريهاي مقاربتي  پس از  توصيه به انجام %45حداقل

تشخيصي  اوليه اچ آي وي تست اچ آي وي  مطابق استاندارد مورد آزمايش 

 قرار گيرند  .

0% 10% 15% 20% 30% 45% 

O20 S06 
بيماران 

 مقاربتي

بيماران 

 مقاربتي

 وزارت بهداشت

 سازمان زندانها

درصد مبتاليان به بيماريهاي مقاربتي داراي نتيجه مثبت در %95حداقل 

تست اوليه  تحت پوشش  خدمات مشاوره و آزمايش تشخيصي  نهايي اچ آي 

 وي  قرار بگيرند .

0% 60% 70% 80% 90% 95% 
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 ساليلنه چهارمين برنامه ملي  استراتژيک  كنترل ايدز ايرانماتريس ميزان پيشرفت اهداف 

 زيرگروه هدف گروه هدف استراتژی هدف
سازمان/سازمانهاي 

 متولي
 عنوان هدف

مقدار 

 پايه
1394 1395 1396 1397 1398 

O21 S06 
داوطلبين 

 اهدا خون

پذيرش 

شدگان 

 پرخطر

سازمان انتقال 

 خون

مبادرت به اهدا خون مي كنند،  HIVافرادي كه جهت انجام ازمايش  50%

 امکان انجام ازمايش رايگان داشته باشند.
0% 10% 20% 30% 40% 50% 

0 S07       07 پيشگيری از طريق انتقال مادر به کودک.             

O01 S07 
مبتاليان به 

HIV 
مبتاليان به 

HIV 

 وزارت بهداشت

 سازمان زندانها

شناسائي شده  تا پايان برنامه تحت   HIVزنان مبتال به %90حداقل  

 پوشش  خدمات استاندارد تنظيم خانواده  قرار گيرند
35% 45% 60% 70% 80% 90% 

O02 S07 
مبتاليان به 

HIV 

مبتاليان به 

اچ آي وي 

 باردار

 وزارت بهداشت
شناسائي شده تا پايان برنامه تحت   HIV.% زنان باردار مبتال به 100  

 درمان يشگيرانه ضد رترو ويروسي مطابق استاندارهاي كشوري  قرار گيرند
99% 100% 100% 100% 100% 100% 

O03 S07 
مبتاليان به 

HIV 

نوزادان متولد 

از مادر مبتال 

 HIVبه 

 وزارت بهداشت

شناسائي آنها  تا پايان  HIV.% نوزادان متولد زنان باردار مبتال به 100  

برنامه تحت  درمان يشگيرانه ضد رترو ويروسي مطابق استاندارهاي كشوري  

 قرار گيرند

97% 100% 100% 100% 100% 100% 

O04 S07 
مبتاليان به 

HIV 

نوزادان متولد 

از مادر مبتال 

 HIVبه 

 وزارت بهداشت
شناسائي شده  آنها  تا  HIV.% نوزادان متولد زنان باردار مبتال به 100  

 پايان برنامه از شير مادر تغذيه نکنند 
94% 100% 100% 100% 100% 100% 

O05 S07 
مبتاليان به 

HIV 

نوزادان متولد 

از مادر مبتال 

 HIVبه 

 وزارت بهداشت
شناسائي شده   HIVنوزادان متولد زنان باردار مبتال به  %100وضعيت ابتال   

 درزمان مقرر مطابق دستورالعمل استاندارد كشوري مشخص شده باشد
59% 65% 70% 80% 90% 100% 

0 S08       08 مراقبت و درمان افراد مبتال به اچ آی وی.             
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 ساليلنه چهارمين برنامه ملي  استراتژيک  كنترل ايدز ايرانماتريس ميزان پيشرفت اهداف 

 زيرگروه هدف گروه هدف استراتژی هدف
سازمان/سازمانهاي 

 متولي
 عنوان هدف

مقدار 

 پايه
1394 1395 1396 1397 1398 

O01 S08 
مبتاليان به 

HIV 
مبتاليان به 

HIV 
 وزارت بهداشت

ماه اخير حداقل يکبار  6شناسائي شده زنده   طي  HIVمبتاليان به 100% 

 براي دريافت خدمات مراقبت و درمان اچ آي وي مراجعه كنند. 
44% 55% 70% 80% 90% 100% 

O02 S08 
مبتاليان به 

HIV 
مبتاليان به 

HIV 

 وزارت بهداشت

 سازمان زندانها

شناسائي شده   تا پايان برنامه تحت  پوشش  HIVمبتاليان به %90حداقل  

 واكسياسيون مطابق دستورالعمل استاندارد قرار گيرند
35% 50/0% 60% 70% 80% 90% 

O03 S08 
مبتاليان به 

HIV 
مبتاليان به 

HIV 

 وزارت بهداشت

 سازمان زندانها

شناسائي شده تحت پوشش ارائه  خدمات ارزيابي  HIVمبتاليان به 100%   

هاي دوره اي ، درمان سرپايي و درصورت لزوم ارجاع هاي تخصصي مطابق 

 استاندارد قرار گرفته باشند .

32% 50/0% 65% 75% 85% 100% 

O04 S08 
مبتاليان به 

HIV 
مبتاليان به 

HIV 

 وزارت بهداشت

 سازمان زندانها

ماه  6آنها  هر  CD4شناسائي شده  نتيجه تست  HIVمبتاليان به 100% 

 يکبار مشخص شده باشد.
32% 50% 65% 75% 85% 100% 

O05 S08 
مبتاليان به 

HIV 
مبتاليان به 

HIV 

 وزارت بهداشت

 سازمان زندانها

مبتاليان به اچ آي وي كه واجد شرايط پروفيالكسي  %90حداقل 

PCP هستند   دوره درمان پروفيالكسي  استانداردPCP  را دريافت كرده

 باشند

50% 60% 65% 70% 80% 90% 

O06 S08 
مبتاليان به 

HIV 
مبتاليان به 

HIV 

 وزارت بهداشت

 سازمان زندانها

شناسائي شده   مطابق  HIVمبتاليان به %100وضعيت ابتال به سل  

 استاندارد به صورت ساليلنه مشخص شده باشد.
35% 50% 65% 75% 85% 100% 

O07 S08 
مبتاليان به 

HIV 
مبتاليان به 

HIV 

 وزارت بهداشت

 سازمان زندانها

مبتاليان به اچ آي وي كه واجد شرايط پروفيالكسي سل هستند   %90حداقل 

 سل را دريافت كرده باشنددوره درمان پروفيالكسي  استاندارد 
37% 60% 65% 70% 80% 90% 

O08 S08 
مبتاليان به 

HIV 
مبتاليان به 

HIV 
 وزارت بهداشت

افراد واجد شرايط از طريق خدمت مراقبت در منزل خدمات  %60حداقل 

 مورد نياز را دريافت نمايند.
13% 20% 30% 40% 50% 60% 
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 ساليلنه چهارمين برنامه ملي  استراتژيک  كنترل ايدز ايرانماتريس ميزان پيشرفت اهداف 

 زيرگروه هدف گروه هدف استراتژی هدف
سازمان/سازمانهاي 

 متولي
 عنوان هدف

مقدار 

 پايه
1394 1395 1396 1397 1398 

O09 S08 
مبتاليان به 

HIV 
مبتاليان به 

HIV 

 وزارت بهداشت

 سازمان زندانها

افراداچ آي وي  تحت پوشش درمان ضد  %81حداقل  1398تا پايان سال 

 رترويروسي  استاندارد قرار گيرند.
5% 15% 23% 34% 54% 81% 

O10 S08 
مبتاليان به 

HIV 
مبتاليان به 

HIV 

 وزارت بهداشت

 سازمان زندانها

دوره استاندارد درمان  مقاومت موارد مقاوم به درمان تا پايان برنامه  80%

 دارويي را دريافت كرده باشند .
4% 15% 30% 40% 60% 80% 

O11 S08 
مبتاليان به 

HIV 
مبتاليان به 

HIV 

 وزارت بهداشت

 سازمان زندانها

مبتاليان به عفونت توام  سل فعال و اچ آي وي  شناسائي شده  تا پايان  75%

سل و داروهاي ضدرتروويروسي را  برنامه دوره استاندارد درمان  همزمان

 دريافت كرده باشند .

43% 50% 60% 65% 70% 75% 

O12 S08 
مبتاليان به 

HIV 
مبتاليان به 

HIV 

 وزارت بهداشت

 سازمان زندانها

افراد ي كه تحت درمان ضد  % 90بار ويروسي در  1398تا پايان سال 

 رترويروسي  هستند سالي يکبار تعيين شود
1% 35% 60% 70% 85% 100% 

O13 S08 
مبتاليان به 

HIV 
مبتاليان به 

HIV 

 وزارت بهداشت

 سازمان زندانها

مبتاليان به اچ آي وي پيشرفته  تحت آموزش ومشاوره  95حداقل %  

استاندارد تمکين از درمان و اهميت آن ، روش هاي درماني و عوارض داروئي  

 قرار گيرند.

45% 75% 80% 85% 90% 95% 

0 S09       09حمايت و توانمند سازی.             

O01 S09 
مبتاليان به 

HIV 
مبتاليان به 

HIV 
 وزارت بهداشت

مطابق استاندارد تحت در مرحله پاياني افراد  واجد شرايط  %30حداقل 

 پوشش مراكز نگهداري ويژه قرار گيرند.
0% 0% 10% 15% 20% 30% 

O02 S09 
مبتاليان به 

HIV 
مبتاليان به 

HIV 

وزارت تعاون،كار و 

 رفاه اجتماعي

مبتاليان   واجد شرايط   تا يايان   برنامه  تحت يوشش     % 60حداقل   

 قرار   گيرند  درمانيبيمه 
0% 10% 20% 30% 40% 60% 

O03 S09 
مبتاليان به 

HIV 
مبتاليان به 

HIV 

وزارت تعاون،كار و 

 رفاه اجتماعي

مبتاليان   واجد شرايط   تا يايان   برنامه  تحت يوشش      %  20حداقل   

 حمايت  معيشتي  قرار گيرند 
0% 4% 8% 12% 16% 20% 

O04 S09 
مبتاليان به 

HIV 
مبتاليان به 

HIV 
 سازمان بهزيستي

از يتيمان بازمانده ازبيماري ايدز  تحت پوشش برنامه هاي حمايتي  95% 

 نگهداري  قرار گيرند 
0% 60% 70% 80% 90% 95% 
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 ساليلنه چهارمين برنامه ملي  استراتژيک  كنترل ايدز ايرانماتريس ميزان پيشرفت اهداف 

 زيرگروه هدف گروه هدف استراتژی هدف
سازمان/سازمانهاي 

 متولي
 عنوان هدف

مقدار 

 پايه
1394 1395 1396 1397 1398 

O05 S09 
مبتاليان به 

HIV 
مبتاليان به 

HIV 

وزارت تعاون،كار و 

 رفاه اجتماعي

مبتاليان واجد شرايط  تا يايان برنامه تحت يوشش آموزش   % 70حداقل  

 هاي فني حر فه اي قرار گيرند 
0% 30% 40% 50% 60% 70% 

O06 S09 
مبتاليان به 

HIV 
مبتاليان به 

HIV 

وزارت تعاون،كار و 

 رفاه اجتماعي

مبتاليان واجد شرايط  تا يايان برنامه  تحت يوشش خدمات  %8حداقل   

 اشتغالزايي  قرار گيرند 
0% 2% 3% 5% 6% 8% 

0 S10       
.تقويت نظام مراقبت اپيدميولوزيک و مديريت داده 10

 ها
            

O01 S10 all all ALL 
منسجم  و صد دردصد داده هاي مورد نياز برنامه در قالب يک  نظام  

 يکپارچه جمع آوري ، ثبت ، آناليز  گردند و انتشار يابد.
0% 100% 100% 100% 100% 100% 

O02 S10 all all وزارت بهداشت 
صد در صد گروههاي هدف مورد انتظار تحت  ديده وري سرولوژيک قرار 

 بگيرند
0% 100% 100% 100% 100% 100% 

O03 S10 all all 100 %100 %100 %100 %100 %0 گروههاي هدف مورد انتظار تحت ديده وري رفتاري قرار بگيرند صددر درصد وزارت بهداشت% 

O04 S10 all all وزارت بهداشت 

تحقيقات كاربردي در خصوص تعيين جمعيت و اهداف پايه و اثر  100%

بخشي فرآيندهاي پيشگيري ، مراقبت و درمان پيش بيني شده در برنامه 

 انجام شود

0% 100% 100% 100% 100% 100% 

O05 S10 all all وزارت بهداشت 
تحقيقات كاربردي مورد نياز براي تدوين برنامه مراقبت و درمان  100%

 بيماريهاي مقاربتي  انجام شود
0% 100% 100% 100% 100% 100% 
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 ساليلنه چهارمين برنامه ملي  استراتژيک  كنترل ايدز ايرانماتريس ميزان پيشرفت اهداف 

 زيرگروه هدف گروه هدف استراتژی هدف
سازمان/سازمانهاي 

 متولي
 عنوان هدف

مقدار 

 پايه
1394 1395 1396 1397 1398 

O06 S10 all all 
كميته فني 

 كشوري

محاسبه ؛آناليز و صد درصد شاخصهاي ارزيابي برنامه در زمان تعيين شده  

 مطابق استانداردهاي تعيين شده انتشار يابد.
0% 100% 100% 100% 100% 100% 

0 S11       11 تقويت زيرساخت ها.             

  S11 0 0 0  11.1قوانين ، دستورالعمل ها  و برنامه ريزي و مديريت.             

O01 S11 all all 
كميته فني 

 كشوري

مسئولين كليدي )مراجع تقليد ، ائمه جمعه روساي سه قوه ، وزار وزارت  

خانه هاي مرتبط(  تا پايان برنامه در فواصل زماني مناسب  حمايت خود را از 

 برنامه هاي كنترل ايدز  اعالم دارند.

0% 100% 100% 100% 100% 100% 

O02 S11 all all 
كميته فني 

 كشوري

مرتبط با گروه هاي هدف برنامه هاي كنترل اچ قوانين و دستورالعمل ها ي 

 آي وي مورد ارزيابي قرار گرفته و در صورت لزوم اصالح شوند.
0% 100% 0% 100% 0% 100% 

O03 S11 
مبتاليان به 

HIV 
مبتاليان به 

HIV 

كميته فني 

 كشوري

قانون عدم  اخراج و عدم ممنوعيت ورود افراد در كشور به دليل ابتال به اچ 

 تصويب و ابالغ شود.آي وي 
0% 100% 0% 0% 0% 0% 

O04 S11 all all 
كميته فني 

 كشوري
 %100 %100 %100 %100 %100 %0 منابع مالي مورد نياز جهت اجرا برنامه كنترل ايدز تامين گردد. 

O05 S11 all all 
كميته فني 

 كشوري

كميته هاي فني ساختاراجرايي تعريف شده در سطح كشوري و  

 استانها  از سال اول برنامه تشکيل و تا پايان برنامه باقي بمابد 100%
0% 100% 100% 100% 100% 100% 

O06 S11 all all 
كميته فني 

 كشوري

برنامه  استراتژيک مبتني بر نتايج شاخص هاي پايش و ارزشيابي و تغييرات 

 اپيدميولوزيک هر سال مورد باربيني قرار گيرد.الگوي 
0% 100% 100% 100% 100% 100% 
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 ساليلنه چهارمين برنامه ملي  استراتژيک  كنترل ايدز ايرانماتريس ميزان پيشرفت اهداف 

 زيرگروه هدف گروه هدف استراتژی هدف
سازمان/سازمانهاي 

 متولي
 عنوان هدف

مقدار 

 پايه
1394 1395 1396 1397 1398 

O07 S11 ALL 0 
كميته فني 

 كشوري

دستورالعمل ها ي نحوه آموزش و اطالع رساني ومحتواي آموزشي استاندارد 

آموزش  ماهيت بيماري راههاي پيشگيري با تمركز بر كاهش اسيگما  به 

 برنامه   تهيه و دو سال يکبار مورد بازبيني قرار گيردتفکيک گروه هاي هدف 

0 100% 0% 100% 0% 100% 

O08 S11 دانش آموزان جوانان 
كميته فني 

 كشوري

دستورالعمل ها ي نحوه آموزش و اطالع رساني ومحتواي آموزشي استاندارد 

آموزش  ماهيت بيماري راههاي پيشگيري با تمركز بر كاهش اسيگما دانش 

 تهيه و دو سال يکبار مورد بازبيني قرار گيردآموزان 

0 100% 0% 100% 0% 100% 

O09 S11 

سوء مصرف 

كنندگان 

 تزريقي  مواد

سوء مصرف 

كنندگان 

 تزريقي  مواد

كميته فني 

 كشوري

بسته جامع دستورالعمل ها ي خدمات مراقبت ، كاهش آسيب و تست 

مواد تهيه و  دو تشخيصي اچ آي وي ويژه سوء مصرف كنندگان تزريقي  

 سال يکبار  مورد بازبيني قرار گيرد

0 100% 0% 100% 0% 100% 

O10 S11 

زنان در 

معرض 

بيشترين 

 آسيب

زنان در 

معرض 

بيشترين 

 آسيب

كميته فني 

 كشوري

بسته جامع دستورالعمل ها ي خدمات مراقبت ، كاهش آسيب و تست 

تهيه و  دو سال تشخيصي اچ آي وي  ويژه زنان در معرض بيشترين آسيب  

 يکبار  مورد بازبيني قرار گيرد

1 100% 0% 100% 0% 100% 

O11 S11 

مردان  در 

معرض 

بيشترين 

 آسيب

مردان  در 

معرض 

بيشترين 

 آسيب

كميته فني 

 كشوري

بسته جامع دستورالعمل ها ي خدمات مراقبت ، كاهش آسيب و تست 

تهيه و ساليانه تشخيصي اچ آي وي  ويژه مردان در معرض بيشترين آسيب 

 مورد بازبيني قرار گيرد

0 100% 100% 100% 100% 100% 

O12 S11 

مصرف 

كنندگان 

 مواد محرک

مصرف 

كنندگان مواد 

 محرک

كميته فني 

 كشوري

بسته جامع دستورالعمل ها ي خدمات مراقبت ، كاهش آسيب و تست 

تشخيصي اچ آي وي  ويژه مصرف كنندگان مواد محرک  تهيه و  دو سال 

 يکبار مورد بازبيني قرار گيرد

0 100% 0% 100% 0% 100% 
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 ساليلنه چهارمين برنامه ملي  استراتژيک  كنترل ايدز ايرانماتريس ميزان پيشرفت اهداف 

 زيرگروه هدف گروه هدف استراتژی هدف
سازمان/سازمانهاي 

 متولي
 عنوان هدف

مقدار 

 پايه
1394 1395 1396 1397 1398 

O13 S11 
كودكان 

 خياباني /كار

كودكان 

 خياباني /كار

كميته فني 

 كشوري

بسته جامع دستورالعمل ها ي خدمات مراقبت ، كاهش آسيب و تست 

تشخيصي اچ آي وي ويژه كودكان خياباني/كار   تهيه و  دو سال يکبار  مورد 

 گيردبازبيني قرار 

0 100% 0% 100% 0% 100% 

O14 S11 مادران باردار مادران باردار 
كميته فني 

 كشوري

بسته جامع دستورالعمل ها ي خدمات مراقبت ،  تست تشخيصي اچ آي وي  

 و پيشگيري انتقال مادر به كودک تهيه دو سال يکبار مورد بازبيني قرار گيرد
1 100% 0% 100% 0% 100% 

O15 S11 
به مبتاليان 

 سل

مبتاليان به 

 سل

كميته فني 

 كشوري

بسته جامع دستورالعمل ها ي خدمات تشخيص ، مراقبت و درمان همزمان 

 سل و اچ آي وي تهيه و دو سال يکبارمورد بازبيني  قرار گيرد.
0 100% 0% 100% 0% 100% 

O16 S11 

جمعيت 

حاشيه 

 نشين

جمعيت 

 حاشيه نشين

كميته فني 

 كشوري

دستورالعمل هاي  خدمات تشخيص ، مراقبت و درمان اچ آي بسته جامع 

 وي در مناطق حاشيه نشين  تهيه و دو سال يکبارمورد بازبيني  قرار گيرد.
0 100% 0% 100% 0% 100% 

O17 S11 ALL ALL 
كميته فني 

 كشوري

بسته جامع دستورالعمل  مشاوره و توصيه به انجام تست  تدوين و دو سال 

 بازبيني قرار گيرد.يکبارمورد 
1 100% 0% 100% 0% 100% 

O18 S11 
مبتاليان به 

HIV 
مبتاليان به 

HIV 

كميته فني 

 كشوري

بسته جامع دستورالعمل ها ي خدمات باشگاه هاي مثبت و خدمات مراقبت 

 در منزل  تدوين و  دو سال يکبارمورد بازبيني قرار گيرد.
1 100% 0% 100% 0% 100% 

O19 S11 
مبتاليان به 

HIV 
مبتاليان به 

HIV 

كميته فني 

 كشوري

بسته جامع دستورالعمل ها ي  نحوه ادغام  خدمت ارائه داروهاي ضد 

رترويرسي در ساير خدمات  مراكز دولتي / غير دولتي تهيه و هر دو سال 

 يکبارمورد بازبيني قرار گيرد.

1 100% 100% 100% 0% 100% 
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 ساليلنه چهارمين برنامه ملي  استراتژيک  كنترل ايدز ايرانماتريس ميزان پيشرفت اهداف 

 زيرگروه هدف گروه هدف استراتژی هدف
سازمان/سازمانهاي 

 متولي
 عنوان هدف

مقدار 

 پايه
1394 1395 1396 1397 1398 

O20 S11 

كاركنان 

مراكز 

 كارگري

كاركنان 

مراكز 

 كارگري

كميته فني 

 كشوري

بسته جامع دستورالعمل ها ي نحوه آموزش و ارائه خدمات پيشگيري و 

تشخيص در محيط هاي كارگري تدوين و دو سال يکبارمورد بازبيني قرار 

 گيرد.

1 100% 0% 100% 0% 100% 

O21 S11 
مبتاليان به 

HIV 
مبتاليان به 

HIV 

كميته فني 

 كشوري

سته جامع دستورالعمل ها ي نحوه ارائه خدمات حمايتي با هدف ارتقا كمي 

 و كيفي مراقبت و درمان  تدوين و ودو سال يکبارمورد بازبيني قرار گيرد.
1 100% 0% 100% 0% 100% 

O22 S11 all all 
كميته فني 

 كشوري

دستورالعمل  جامع  مراقبت اپيدميولوژيک شامل سرولوژيک و رفتاري  

 تدوين و و ساليانه يکبار  بازبيني قرار گيرد.
1 100% 100% 100% 100% 100% 

O23 S11 all all 
كميته فني 

 كشوري

دستورالعمل  جامع  نحوه پايش و ارزشيابي  و ارزيابي فرآيندهاي  برنامه 

 ساليانه يکبار  بازبيني قرار گيرد.استراتژيک  تدوين و 
1 100% 100% 100% 100% 100% 

O24 S11 
مبتاليان به 

HIV 
مبتاليان به 

HIV 

آزمايشگاه مرجع 

 سالمت

دستورالعمل  نحوه استفاده از وسائل و تجهيزات آزمايشگاهي مورد استفاده 

قرار در نظام مراقبت و درمان اچ آي وي تهيه و دوسال يکبار مورد بازبيني 

 گيرد.

1 0% 100% 0% 100% 0% 

O25 S11 
بيماران 

 مقاربتي

بيماران 

 مقاربتي

كميته فني 

 كشوري

دستورالعمل ها ي بسته جامع خدمات پيشگيري ، تشخيص ، مراقبت و 

 درمان بيماريهاي مقاربتي  دو سال يکبارمورد بازبيني قرار گيرد.
1 100% 0% 100% 0% 100% 

O26 S11 
مبتاليان به 

HIV 
مبتاليان به 

HIV 

كميته فني 

 كشوري

دستورالعمل ها ي بسته جامع خدمات مراقبت و درمان موارد مبتال به اچ آي 

 وي دو سال يکبار مورد بازبيني قرار گيرد
1 100% 0% 100% 0% 100% 

  S11 0 0 0 
.فراهم آوردن امکان ارائه خدمات در مراكز و تيم هاي 11.2

 سيار
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 ساليلنه چهارمين برنامه ملي  استراتژيک  كنترل ايدز ايرانماتريس ميزان پيشرفت اهداف 

 زيرگروه هدف گروه هدف استراتژی هدف
سازمان/سازمانهاي 

 متولي
 عنوان هدف

مقدار 

 پايه
1394 1395 1396 1397 1398 

O27 S11 

سوء مصرف 

كنندگان 

 تزريقي  مواد

سوء مصرف 

كنندگان 

 تزريقي  مواد

 وزارت بهداشت

 سازمان بهزيستي

( مورد نيازجهت رسيدن به اهداف مرتبط در DICصد  درصدمراكز گذري)

 استراتژي سوم راه اندازي  تجهيز  ونگهداري گردند
0 100% 100% 100% 100% 100% 

O28 S11 

سوء مصرف 

كنندگان 

 تزريقي  مواد

سوء مصرف 

كنندگان 

 تزريقي  مواد

 وزارت بهداشت

 سازمان بهزيستي

صد درصد مراكز سيار  جهت ارائه خدمات پيشگيري ،كاهش آسيب ، 

تشخيص و مراقبت  ويژه سوء مصرف كنندگان تزريقي  جهت رسيدن به 

 يز  ونگهداري گردند اهداف مرتبط در استراتژي سوم راه اندازي،تجه

0 100% 100% 100% 100% 100% 

O29 S11 

سوء مصرف 

كنندگان 

 تزريقي  مواد

سوء مصرف 

كنندگان 

 تزريقي  مواد

 سازمان بهزيستي

صد درصد مراكز نگهداري شبانه   جهت ارائه خدمات پيشگيري ،كاهش 

آسيب ، تشخيص و مراقبت  ويژه سوء مصرف كنندگان تزريقي   جهت 

رسيدن به به اهداف مرتبط در استراتژي سوم راه اندازي،تجهيز  ونگهداري 

 گردند 

0 100% 100% 100% 100% 100% 

O30 S11 

سوء مصرف 

كنندگان 

 موادتزريقي  

سوء مصرف 

كنندگان 

 تزريقي  مواد

 وزارت بهداشت

 سازمان بهزيستي

(  مورد نياز  جهت رسيدن به Outreachصد درصد تيم هاي ياري رسان )

 به اهداف مرتبط در استراتژي سوم راه اندازي ، تجهيز ونگهداري  گردند  
0 100% 100% 100% 100% 100% 

O31 S11 

سوء مصرف 

كنندگان 

 موادتزريقي  

سوء مصرف 

كنندگان 

 تزريقي  مواد

 وزارت بهداشت

 سازمان بهزيستي

 سازمان زندانها

تعرفه هاي الزم براي ويزيت و ارائه خدمات   براي  درمان نگهدارنده با 

سوء  %12( مورد نياز  جهت رسيدن به پوشش MMTداروهاي جايگزين )

 مصرف كنندگان تزريقي  تامين و به مراكز ارائه خدمت دولتي تحويل شود. 

0 6% 8% 10% 11% 12% 

O32 S11  سازمان زندانها زندانيان  زندانيان 

تعرفه هاي الزم براي ويزيت و ارائه خدمات   براي  درمان نگهدارنده با 

 %40( مورد نياز  جهت رسيدن به پوشش MMTداروهاي جايگزين )

 زندانيان  مصرف كننده مواد  تامين شود. 

0 36% 37% 38% 39% 40% 
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 ساليلنه چهارمين برنامه ملي  استراتژيک  كنترل ايدز ايرانماتريس ميزان پيشرفت اهداف 

 زيرگروه هدف گروه هدف استراتژی هدف
سازمان/سازمانهاي 

 متولي
 عنوان هدف

مقدار 

 پايه
1394 1395 1396 1397 1398 

O33 S11 

زنان در 

معرض 

بيشترين 

 آسيب

زنان در 

معرض 

بيشترين 

 آسيب

 وزارت بهداشت

 سازمان بهزيستي

 صد  درصدمراكز مشاوره و مراقبت زنان در معرض بيشترين آسيب  مورد نياز  

جهت رسيدن به اهداف مرتبط در استراتژي چهارم راه اندازي  تجهيز  

 ونگهداري گردند

0 100% 100% 100% 100% 100% 

O34 S11 

زنان در 

معرض 

بيشترين 

 آسيب

زنان در 

معرض 

بيشترين 

 آسيب

 وزارت بهداشت

 سازمان بهزيستي

صد  درصد تيم هاي سيار جهت ارائه خدمت به  زنان در معرض بيشترين 

آسيب  مورد نياز مورد نياز جهت رسيدن به اهداف مرتبط در استراتژي 

 چهارم راه اندازي گردند

0 100% 100% 100% 100% 100% 

O35 S11 

زنان در 

معرض 

بيشترين 

 آسيب

زنان در 

معرض 

بيشترين 

 آسيب

 سازمان بهزيستي

صد  درصدمراكز نگهداري شبانه زنان  جهت ارائه خدمات پيشگيري ، 

و درمان  به  زنان در معرض بيشترين آسيب  مورد نياز جهت مراقبت 

 رسيدن به اهداف مرتبط در استراتژي چهارم تجهيز و نگهداري گردند

0 100% 100% 100% 100% 100% 

O36 S11 

مردان  در 

معرض 

بيشترين 

 آسيب

مردان  در 

معرض 

بيشترين 

 آسيب

 وزارت بهداشت

 سازمان بهزيستي

و مراقبت مردان در معرض بيشترين آسيب  مورد صد  درصدمراكز مشاوره 

نيازجهت رسيدن به اهداف مرتبط در استراتژي چهارم راه اندازي  تجهيز  

 ونگهداري گردند

0 0% 0% 100% 100% 100% 

O37 S11 

مردان  در 

معرض 

بيشترين 

 آسيب

مردان  در 

معرض 

بيشترين 

 آسيب

 وزارت بهداشت

 سازمان بهزيستي

سيار جهت ارائه خدمت به  مردان در معرض بيشترين صد  درصد تيم هاي 

آسيب مورد نيازجهت رسيدن به اهداف مرتبط در استراتژي چهارم راه 

 اندازي گردند

0 100% 100% 100% 100% 100% 
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 ساليلنه چهارمين برنامه ملي  استراتژيک  كنترل ايدز ايرانماتريس ميزان پيشرفت اهداف 

 زيرگروه هدف گروه هدف استراتژی هدف
سازمان/سازمانهاي 

 متولي
 عنوان هدف

مقدار 

 پايه
1394 1395 1396 1397 1398 

O38 S11 
كودكان 

 خياباني /كار

كودكان 

 خياباني /كار

 وزارت بهداشت

 سازمان بهزيستي

صد درصد مراكز سيار  جهت ارائه خدمات پيشگيري ، كاهش آسيب  و 

تشخيص و مراقبت  ويژه كودكان خياباني ،مورد نيازجهت رسيدن به اهداف 

 مرتبط در استراتژي چهارم تجهيزراه اندازي ونگهداري گردند 

0 100% 100% 100% 100% 100% 

O39 S11 
كودكان 

 خياباني /كار

كودكان 

 خياباني /كار
 سازمان بهزيستي

صد درصد مراكز نگهداري كودكان خياباني  جهت ارائه خدمات پيشگيري ، 

كاهش آسيب  و تشخيص و مراقبت  اچ آي وي ؛مورد نيازجهت رسيدن به 

 اهداف مرتبط در استراتژي چهارم تجهيز گردند .

0 100% 100% 100% 100% 100% 

O40 S11 all all وزارت بهداشت 
( مورد نياز  جهت رسيدن  اهداف مرتبط در VCTمشاوره)صددرصدمراكز 

 راه اندازي ، تجهيز  ونگهداري گردند  6استراتژي 
0 100% 100% 100% 100% 100% 

O41 S11  سازمان زندانها زندانيان  زندانيان 

صددرصدمراكز مشاوره و مراقبت و درمان سازمان زندانها مورد نياز  جهت 

راه اندازي ، تجهيز  ونگهداري   6و8رسيدن به اهداف مرتبط دراستراتژي 

 گردند 

0 100% 100% 100% 100% 100% 

O42 S11 
مبتاليان به 

HIV 
مبتاليان به 

HIV 
 وزارت بهداشت

مراكز مشاوره بيماريهاي رفتاري و ساير  مراكز ارائه دهنده داروهاي  100%

ضد رتروويروسي  تحت پوشش آن مراكز  مورد نيازجهت رسيدن به اهداف 

مرتبط در استراتژي هشتم مطابق استاندارد هاي الزم تجهيز  ونگهداري 

 گردند 

0 100% 100% 100% 100% 100% 

O43 S11 
مبتاليان به 

HIV 
مبتاليان به 

HIV 
 وزارت بهداشت

بيماران تحت درمان ضد رتروويرسي  امکان  %10تا پايان برنامه  حداقل 

دسترسي و دريافت دارو از مراكز خصوصي كه استانداردهاي الزم براي ارائه 

دارو را داشته و تحت نظارت مراكز مشاوره بيماريهاي رفتاري هستند را 

 داشته باشند .

0 1% 1% 3% 5% 10% 
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 ساليلنه چهارمين برنامه ملي  استراتژيک  كنترل ايدز ايرانماتريس ميزان پيشرفت اهداف 

 زيرگروه هدف گروه هدف استراتژی هدف
سازمان/سازمانهاي 

 متولي
 عنوان هدف

مقدار 

 پايه
1394 1395 1396 1397 1398 

O44 S11 
مبتاليان به 

HIV 
مبتاليان به 

HIV 

 وزارت بهداشت

 سازمان زندانها

مراكز مشاوره بيماريهاي رفتاري و ساير  مراكز ارائه دهنده داروهاي  100%

ضد رتروويروسي  تحت پوشش آن مراكز در سال با فقدان هيچيک از 

 داروهاي ضد رتروويروسي موردنياز مواجه نشوند

80% 100% 100% 100% 100% 100% 

O45 S11 
مبتاليان به 

HIV 
مبتاليان به 

HIV 

 وزارت بهداشت

 سازمان بهزيستي

صد درصد باشگاههاي مثبت مورد نيازجهت رسيدن به اهداف مرتبط در 

 استراتژي نهم راه اندازي،تجهيز  ونگهداري گردند 
0 100% 100% 100% 100% 100% 

O46 S11 
مبتاليان به 

HIV 
مبتاليان به 

HIV 
 وزارت بهداشت

صد درصد مراكز نگهداري  و ارائه خدمات تسکيني  براي افرادمبتال به اچ آي 

 وي در مراحل پاياني  راه اندازي،تجهيز  ونگهداري گردند 
0 100% 100% 100% 100% 100% 

O47 S11 

كاركنان 

مراكز 

 كارگري

كاركنان 

مراكز 

 كارگري

 تامين اجتماعي
دسترسي به خدمات پيشگيري و تشخيصي در فراهم آوردن امکان 

 محيط هاي  كارگري .30%
0 1% 4% 15% 20% 30% 

O48 S11 
مبتاليان به 

HIV 
مبتاليان به 

HIV 

آزمايشگاه مرجع 

 سالمت
 30 20 15 12 11 1 منطقه در كشور وجود داشته باشد . 30امکان اندازه گيري  بار ويروسي در  

O49 S11 
مبتاليان به 

HIV 
مبتاليان به 

HIV 

 وزارت بهداشت

 سازمان زندانها

مراكز ارائه دهنده خدمات مراقبت و  %100در  CD4امکان اندازه گيري   

 درمان اچ آي وي در استانها  فراهم آيد.
79% 80% 85% 90% 95% 100% 

O50 S11 
مبتاليان به 

HIV 
مبتاليان به 

HIV 

آزمايشگاه مرجع 

 سالمت

منطقه در كشور وجود داشته  5امکان تعيين مقاومت دارويي  در حداقل 

 باشد
1 1 2 3 4 5 

O51 S11 
مبتاليان به 

HIV 
مبتاليان به 

HIV 

آزمايشگاه مرجع 

 سالمت
 15 10 8 5 4 2 منطقه كشور فراهم آيد.15امکان تشخيص سريع سل در حداقل  

  S11 0 0 0 11.3توانمند سازي نيروهاي انساني.             
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 ساليلنه چهارمين برنامه ملي  استراتژيک  كنترل ايدز ايرانماتريس ميزان پيشرفت اهداف 

 زيرگروه هدف گروه هدف استراتژی هدف
سازمان/سازمانهاي 

 متولي
 عنوان هدف

مقدار 

 پايه
1394 1395 1396 1397 1398 

O52 S11  سازمان زندانها زندانيان  زندانيان 
صدردرصد مشاورين مورد نياز مراكز مشاوره و مراقبت  سازمان زندانها مطابق 

 استاندارد تحت آموزش /بازآموزي قرار گيرند.
0% 100% 100% 100% 100% 100% 

O53 S11 all all وزارت بهداشت 
صدردرصد مشاورين مورد نياز مراكز مشاوره و آزمايش داوطابانه مطابق 

 استاندارد تحت آموزش /بازآموزي قرار گيرند.
0% 100% 100% 100% 100% 100% 

O54 S11 

سوء مصرف 

كنندگان 

 تزريقي  مواد

سوء مصرف 

كنندگان 

 تزريقي  مواد

 وزارت بهداشت

 بهزيستيسازمان 

مطابق استاندارد تحت   DICصدردرصد نيروهاي ارائه دهنده خدمت مراكز 

 آموزش /باز آموزي  قرار گيرند.
0% 100% 100% 100% 100% 100% 

O55 S11 

سوء مصرف 

كنندگان 

 تزريقي  مواد

سوء مصرف 

كنندگان 

 تزريقي  مواد

 وزارت بهداشت

 سازمان بهزيستي

خدمت در مراكز سيار ويژه سوء مصرف صد درصد نيروهاي ا رائه دهنده 

 كنندگان تزريقي  مطابق استاندارد تحت آموزش /باز آموزي  قرار گيرند.
0% 100% 100% 100% 100% 100% 

O56 S11 

سوء مصرف 

كنندگان 

 تزريقي  مواد

سوء مصرف 

كنندگان 

 تزريقي  مواد

 سازمان بهزيستي

نگهداري شبانه ويژه سوء صد درصد  نيروهاي ارائه دهنده خدمت در مراكز 

مصرف كنندگان تزريقي   مطابق استاندارد تحت آموزش /باز آموزي  قرار 

 گيرند.

0% 100% 100% 100% 100% 100% 

O57 S11 

سوء مصرف 

كنندگان 

 تزريقي  مواد

سوء مصرف 

كنندگان 

 تزريقي  مواد

 وزارت بهداشت

 سازمان بهزيستي

هاي ياري رسان  مطابق استاندارد صددرصد نيروهاي ارائه دهنده خدمت تيم 

 تحت آموزش /بازآموزي قرار گيرند.
0% 100% 100% 100% 100% 100% 

O58 S11 

زنان در 

معرض 

بيشترين 

 آسيب

زنان در 

معرض 

بيشترين 

 آسيب

 وزارت بهداشت

 سازمان بهزيستي

صددرصد نيروهاي ارائه دهنده خدمت مراكز مشاوره و مراقبت زنان در 

 آسيب مطابق استاندارد تحت آموزش /بازآموزي قرار گيرند.معرض بيشترين 
0% 100% 100% 100% 100% 100% 
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 ساليلنه چهارمين برنامه ملي  استراتژيک  كنترل ايدز ايرانماتريس ميزان پيشرفت اهداف 

 زيرگروه هدف گروه هدف استراتژی هدف
سازمان/سازمانهاي 

 متولي
 عنوان هدف

مقدار 

 پايه
1394 1395 1396 1397 1398 

O59 S11 

زنان در 

معرض 

بيشترين 

 آسيب

زنان در 

معرض 

بيشترين 

 آسيب

 وزارت بهداشت

 سازمان بهزيستي

صدردرصد نيروهاي ارائه دهنده خدمت تيم هاي ياري رسان  وابسته به 

بيشترين آسيب مطابق استاندارد تحت آموزش مراكز زنان در معرض 

 /بازآموزي قرار گيرند.

0% 100% 100% 100% 100% 100% 

O60 S11 

زنان در 

معرض 

بيشترين 

 آسيب

زنان در 

معرض 

بيشترين 

 آسيب

 وزارت بهداشت

 سازمان بهزيستي

صدردرصد نيروهاي ارائه دهنده خدمت سرپناه هاي شبانه زنان در معرض 

 مطابق استاندارد تحت آموزش /بازآموزي قرار گيرند.بيشترين آسيب 
0% 100% 100% 100% 100% 100% 

O61 S11 

مردان  در 

معرض 

بيشترين 

 آسيب

مردان  در 

معرض 

بيشترين 

 آسيب

 وزارت بهداشت

 سازمان بهزيستي

صد  درصدنيروهاي ارائه دهنده خدمت در مراكز مشاوره و مراقبت مردان در 

 مطابق استاندارد تحت آموزش /بازآموزي قرار گيرند.معرض بيشترين آسيب 
0% 0% 0% 100% 100% 100% 

O62 S11 

مردان  در 

معرض 

بيشترين 

 آسيب

مردان  در 

معرض 

بيشترين 

 آسيب

 وزارت بهداشت

 سازمان بهزيستي

صد  درصدنيروهاي ارائه دهنده خدمت در  تيم هاي سيار جهت ارائه خدمت 

آسيب  مطابق استاندارد تحت آموزش به  مردان در معرض بيشترين 

 /بازآموزي قرار گيرند.

0% 100% 100% 100% 100% 100% 

O63 S11 
كودكان 

 خياباني /كار

كودكان 

 خياباني /كار

 وزارت بهداشت

 سازمان بهزيستي

صد درصد نيروهاي ارائه دهنده خدمت در مراكز سيار  جهت ارائه خدمات 

مراقبت  ويژه كودكان خياباني پيشگيري ، كاهش آسيب  و تشخيص و 

 مطابق استاندارد تحت آموزش /بازآموزي قرار گيرند.

0% 100% 100% 100% 100% 100% 
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 ساليلنه چهارمين برنامه ملي  استراتژيک  كنترل ايدز ايرانماتريس ميزان پيشرفت اهداف 

 زيرگروه هدف گروه هدف استراتژی هدف
سازمان/سازمانهاي 

 متولي
 عنوان هدف

مقدار 

 پايه
1394 1395 1396 1397 1398 

O64 S11 
كودكان 

 خياباني /كار

كودكان 

 خياباني /كار
 وزارت بهداشت

صد درصد نيروهاي ارائه دهنده خدمت در مراكز نگهداري كودكان خياباني  

، كاهش آسيب  و تشخيص و مراقبت  اچ آي جهت ارائه خدمات پيشگيري 

 وي مطابق استاندارد تحت آموزش /بازآموزي قرار گيرند.

0% 100% 100% 100% 100% 100% 

O65 S11 
مبتاليان به 

HIV 
مبتاليان به 

HIV 

 وزارت بهداشت

 سازمان بهزيستي

صدردرصد نيروهاي ارائه دهنده خدمت باشگاههاي مثبت مطابق استاندارد 

 آموزش /بازآموزي قرار گيرند.تحت 
0% 100% 100% 100% 100% 100% 

O66 S11 
مبتاليان به 

HIV 
مبتاليان به 

HIV 

 وزارت بهداشت

 سازمان بهزيستي

صد درصدنيروهاي ارائه دهنده خدمت مراكز نگهداري  و ارائه خدمات 

تسکيني  براي افرادمبتال به اچ آي وي در مراحل پاياني مطابق استاندارد 

 تحت آموزش /بازآموزي قرار گيرند.

0% 100% 100% 100% 100% 100% 

O67 S11 
مبتاليان به 

HIV 
مبتاليان به 

HIV 
 وزارت بهداشت

صدردرصد مشاورين و مراقبين  مورد نياز مراكز مشاوره بيماريهاي رفتاري 

مطابق استاندارد تحت آموزش قرار گيرند.)آموزش و باز اموزي  پزشکان 

 آي وي (درمانگر اچ 

0% 100% 100% 100% 100% 100% 

O68 S11 
مبتاليان به 

HIV 
مبتاليان به 

HIV 

 وزارت بهداشت

 سازمان بهزيستي

صدردرصد مشاورين و مراقبين  مورد نياز مراكز مشاوره بيماريهاي رفتاري 

 مطابق استاندارد تحت آموزش قرار گيرند
0% 100% 100% 100% 100% 100% 

O69 S11 

جمعيت 

حاشيه 

 نشين

جمعيت 

 حاشيه نشين
 وزارت كشور

صدردرصد نيروهاي ارائه دهنده خدمت در مناطق حاشيه نشين  مطابق 

 استاندارد تحت آموزش /بازآموزي قرار گيرند.
0% 100% 100% 100% 100% 100% 

O70 S11 
مشاغل 

 متحرک

مشاغل 

 متحرک
 كشتيراني و بنادر

مشاغل متحرک  مطابق استاندارد صدردرصد مربيان مورد نياز براي آموزش 

 تحت آموزش /بازآموزي قرار گيرند.
0% 100% 100% 100% 100% 100% 

O71 S11 دانش آموزان جوانان 
وزارت آموزش و 

 پرورش

صدردرصد مربيان   مورد نيازجهت آموزش دانش آموزان  مطابق استاندارد 

 تحت آموزش  و باز آموزي قرار گيرند.
0% 100% 100% 100% 100% 100% 
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 ساليلنه چهارمين برنامه ملي  استراتژيک  كنترل ايدز ايرانماتريس ميزان پيشرفت اهداف 

 زيرگروه هدف گروه هدف استراتژی هدف
سازمان/سازمانهاي 

 متولي
 عنوان هدف

مقدار 

 پايه
1394 1395 1396 1397 1398 

O72 S11 دانشجويان جوانان 
 وزارت بهداشت 

 وزارت علوم 

صدردرصد مربيان مورد نيازجهت آموزش دانشجويان   مطابق استاندارد تحت 

 آموزش  و باز آموزي قرار گيرند.
0% 100% 100% 100% 100% 100% 

O73 S11 نيروهاي مسلح سربازان جوانان 
آموزش سربازان  مطابق استاندارد تحت صدردرصد مربيان مورد نيازجهت 

 آموزش  و باز آموزي قرار گيرند.
0% 100% 100% 100% 100% 100% 

O74 S11 جوانان 

داوطلبين 

جمعيت هالل 

 احمر

جمعيت هالل 

 احمر

صدردرصد مربيان مورد نيازجهت آموزش داوطلبين جمعيت هالل احمر  

 گيرند.مطابق استاندارد تحت آموزش  و باز آموزي قرار 
0% 100% 100% 100% 100% 100% 

O75 S11 وزارت بهداشت پناهندگان پناهندگان 
صدردرصد مربيان مورد نيازجهت آموزش پناهندگان مطابق استاندارد تحت 

 آموزش  و باز آموزي قرار گيرند.
0% 100% 100% 100% 100% 100% 

O76 S11 ورزشکاران جوانان 
وزارت ورزش و 

 جوانان

مربيان   مورد نيازجهت آموزش ورزشکاران  مطابق استاندارد صدردرصد 

 تحت آموزش  و باز آموزي قرار گيرند.
0% 100% 100% 100% 100% 100% 

O77 S11 وزارت كشور جوانان جوانان 
هاي فعال در آموزش  جوانان  مطابق استاندارد تحت  NGOمربيان   

 آموزش  و باز آموزي قرار گيرند.
0% 100% 100% 100% 100% 100% 

O78 S11 
كودكان 

 خياباني /كار

كودكان 

 خياباني /كار
 سازمان بهزيستي

هاي فعال در خصوص كودكان خياباني  مطابق استاندارد  NGOمربيان   

 تحت آموزش  و باز آموزي قرار گيرند.
0% 100% 100% 100% 100% 100% 

O79 S11 عموم مردم عموم مردم 
سازمان تبليغات 

 اسالمي

صدردرصد مربيان   مورد نيازجهت آموزش مبلغين مذهبي مطابق استاندارد 

 تحت آموزش  و باز آموزي قرار گيرند.
0% 100% 100% 100% 100% 100% 

O80 S11 
بيماران 

 مقاربتي

بيماران 

 مقاربتي
 وزارت بهداشت

مطابق   STIپرسنل بهداشتي درماني دخيل در امر تشخيص و درمان  % 80

 استاندارد تحت آموزش  و باز آموزي قرار گيرند.
0% 30% 40% 50% 60% 80% 

O81 S11 all 0 
كميته فني 

 كشوري

صدردرصداعضا كميته هاي استاني پايش و ارزشيابي  استاندارد تحت آموزش  

 و باز آموزي قرار گيرند.
0% 100% 100% 100% 100% 100% 
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 ساليلنه چهارمين برنامه ملي  استراتژيک  كنترل ايدز ايرانماتريس ميزان پيشرفت اهداف 

 زيرگروه هدف گروه هدف استراتژی هدف
سازمان/سازمانهاي 

 متولي
 عنوان هدف

مقدار 

 پايه
1394 1395 1396 1397 1398 

O82 S11 وزارت بهداشت باردارمادران  مادران باردار 
پرسنل بهداشتي درماني دخيل در امر مراقبت هاي دوران  بارداري   % 80

 مطابق استاندارد تحت آموزش  و باز آموزي قرار گيرند.
0% 30% 40% 50% 60% 80% 

O83 S11 
مبتاليان به 

 سل

مبتاليان به 

 سل
 وزارت بهداشت

و درمان سل   مطابق پرسنل بهداشتي درماني دخيل در امر مراقبت  % 90

 استاندارد تحت آموزش  و باز آموزي قرار گيرند.
0% 50% 60% 70% 80% 90% 

O84 S11 
مبتاليان به 

HIV 
مبتاليان به 

HIV 
 وزارت بهداشت

پزشکان بخش خصوصي ، همکار در برنامه مراقبت و درمان ، دوره  100%

 را گذرانده باشند . "پزشکان درمانگر ايدز "مدون آموزشي 
0% 100% 100% 100% 100% 100% 

O85 S11 

كاركنان 

مراكز 

 كارگري

كاركنان 

مراكز 

 كارگري

 وزارت بهداشت
از محيط هاي كارگري در خصوص اقدامات پيشگيري و  %40مربيان 

 تشخيصي مرتبط با اچ آي وي آموزش ديده باشند 
0% 1% 4% 15% 20% 30% 

O86 S11 
مبتاليان به 

HIV 
مبتاليان به 

HIV 
 سازمان زندانها

پزشکان زندان  در برنامه مراقبت و درمان  اچ آي وي  ، دوره مدون  100%

 را گذرانده باشند . "پزشکان درمانگر ايدز "آموزشي 
0% 50% 65% 80% 90% 100% 

O87 S11 
مبتاليان به 

HIV 
مبتاليان به 

HIV 

آزمايشگاه مرجع 

 سالمت

آزمايشگاههاي منطقه اي برنامه مراقبت و نيروهاي آزمايشگاهي   در  100%

درمان  اچ آي وي  ، دوره مدون آموزشي نحوه انجام تست هاي پاراكلنيک 

 مرتبط با اچ آي وي را گذرانده باشند .

0% 50% 65% 80% 90% 100% 



 

 (Strategy Implementation) هب ارجا گذاردن استراژتی اهبخش سوم:

 اهی ارجایی ربانهم  -3-2فصل
 (Annual Objectives ) 
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 معرفي برنامه های اجرايي :

 برنامه اصلي دسته به شرح زير دسته بندي شده است : 15فعاليت هاي در نظر گرفته شده براي هر گروه هدف در قالب 

 عمومي : برنامه آموزش01

با هدف ارتقا سطح آگاهي و کاهش  رساني:اين برنامه مشتمل بر كليه فعاليت هاي آموزش و اطالع کليات برنامه

ضمن آموزش راههاي انتقال و پيشگيري از اچ آي وي ، اصالح انگ و تبعيض بيماری به گونه ای ارائه مي شود تا  

باورهاي غلط  و  ترغيب براي روابط جنسي ايمن شرايطي فراهم مي آيد تا در صورت تمايل بتوانند تحت مشاوره و 

 گيرنداچ اي وي قرار  آزمايش تشخيصي براي

: عبارتند از  عموم مردم جامعه و افراد در معرض خطر بيشر مانند پناهندگان ، افراد حاشيه نشين ، گروه های هدف

 افراد داري مشاغل متحرک ، زندانيان و همسر آنان ، مبتاليان به سل ، مصرف كنندگان غير تزيقي مواد  مي باشد.

با گروه مخاطب  عبارتند از  صدا و سيما ، دانشگاه هاي علوم پزشکي ، سازمان تبليغات  اين برنامه متناسب شرکا اصلي:

 اسالمي ، امور پايانه ها ، سازمان كشتيراني ، سازمان هواپيمايي كشور ، سازمان زندانها ، سازمان بهزيستي  است.

 جوانان: برنامه آموزش02

:با توجه به اهميت ويژه اين گروه عالوه بر اقدامات اطالع رساني عمومي ، براي اين گروه برنامه هاي  کليات برنامه

آموزشي ويژه نيز در نظر گرفته شده است. در اين برنامه تالشش خواهد شد تا  ضمن آموزش راههاي انتقال و پيشگيري 

ي ايمن شرايطي فراهم مي آيد تا در صورت تمايل بتوانند از اچ آي وي ، اصالح باورهاي غلط  و  ترغيب براي روابط جنس

 تحت مشاوره و آزمايش تشخيصي براي اچ اي وي قرار گيرند .

عبارتند از  دانش آموزان ، دانشجويان ، سربازان ،  با توجه به روش هاي دسترسي به اين گروه جمعيتي :گروه های هدف

ورزشکاران ، داوطلبين جمعيت هالل احمر و آن دسته از جوانان كه جز هيچکدام از گروه هاي مذكور نبوده و تحت 

 عنوان جوانان سخت در دسترس نامگذاري شده اند .

و پرورش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي  اين برنامه متناسب با گروه مخاطب  عبارتند از  آموزش شرکا اصلي:

، وزارت علوم ، وزارت كشور و شهرداريها  ، ستاد كل نيروهاي مسلح ) ارتش ، سپاه پاسدارن ، نيروي انتظامي ، بسيج ( 

 جمعيت هالال احمر ، وزارت ورزش و جوانان   است.

ست  استاندارد نحوه آموزش و اطالع رساني : براي رسيدن به اهداف فوق پيش بيني شده ازير ساخت مورد نياز 

جوانان تدوين و هر ساله مبتني بر نياز مورد بازبيني قرار گيرد مربيان  آموزش وپرورش ، مربيان ويژه آموزش نوجوانان و 

مربيان ويژه آموزش سربازان ، مربيان ويژه آموزش داوطلبين جمعيت هالل احمر ، مربيان ويژه  1055دانشجويان ،

نوجوانان و جوانان براي نيل به اهداف اموزشي نوجوانان و ش ورزشکاران و مربيان از سازمانهاي مردم نهاد ويژه آموز

 جوانان توانمند خواهند شد.. 

 خون سالمت برنامه تامين03
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برنامه پيش :  اين برنامه مشتمل خواهد بود بر كليه اقداماتي كه براي تامين خون سالم انجام مي شود .در اين کليات 

بيني شده است كه ضمن آموزش  و مشاوره اهدا كنندگان خون ، و اعمال شيوه خودحذفي ، كليه خون هاي اهدايي از 

 نظر اچ آي وي مورد غربالگري قرار مي گيرند

 .عمدتا اهدا كنندگان خون با هدف سالمت دريافت كنندگان خون هستند  :گروه های هدف

 برنامه سازمان انتقال خون است .متولي اصلي اين شرکا اصلي :

:  براي رسيدن به اهداف فوق پيش بيني شده است  دستورالعمل استاندارد نحوه ارائه خدمت  زير ساخت مورد نياز 

گروه هدف تدوين و هر ساله مبتني بر نياز مورد بازبيني قرار گيرد و كليه پايگاه هاي انتقال خون مطابق استاندارد 

 مورد بررسي قرار دهند.  خونهاي اهدايي را

 آسيب : برنامه کاهش04

: اين برنامه عمدتا مشتمل است بر كليه فعاليت هايي كه آسيب ناشي از سومصرف مواد اعم از مواد مخد و کليات 

محرک را به حداقل مي رساند در اين برنامه پيش بيني شده است سوءمصرف كنندگان مواد به بسته خدمت آموزش ، 

عدد در سال و تسهيالتي مانند تغذيه  365آسيب ) سرنگوسوزن ،پنبهالکل،فيلترو آب مقطر حداقل متوسط بسته كاهش 

عدد ( ، درمان نگهدارنده با داروهاي  3، توزيع اقالم بهداشتي و خدماتي حمايتي و مددكاري و  كاندوم حداقل هر هفته 

 شته باشند  .جايگزين و  خدمات مشاوره و تست تشخيصي اچ آي وي دسترسي دا

 .عمدتا سو مصرف كنندگان تزريقي مواد ، زندانيان و مصرف كنندگان مواد محرک  هستند  :گروه های هدف

 عبارتند از دفتر اعتياد وزارت بهداشت ، سازمان بهزيستي و سازمان زندانها  . شرکا اصلي :

ستورالعمل استاندارد نحوه ارائه خدمت  :  براي رسيدن به اهداف فوق پيش بيني شده است  دزير ساخت مورد نياز 

گروه هدف تدوين و هر ساله مبتني بر نياز مورد بازبيني قرار گيرد.براي ارائه اين خدمات مراكز گذري ،  مراكز سيار ،  

تيم هاي سيار و مراكزنگهداري شبانه راه اندازي و نگهداري خواهند شد  و در مجموع كليه  نيروهاي اين مراكز  براي 

 رائه خدمات استاندارد تحت آموزش قرار خواهند گرفت. ا

 زنان برنامه05

: در اين برنامه پيش بيني شده است كه زنان در معرض بيشترين آسيب  تحت اموزش استاندارد قرار گرفته براي کليات

ارتقا سطح اگاهي در خصوص  راههاي انتقال و پيشگيري از اچ آي وي ، اصالح باورهاي غلط قرار گرفته  ، تحت پوشش  

شاوره ، غربالگري بيماريهاي آميزشي ، درمان بيماريهاي بسته خدمات استاندارد پيشگيري از انتقال جنسي ) شامل م

عدد كاندوم زنانه و به مقدار  10عدد كاندوم مردانه و  60آميزشي ، پاپ اسمير ، تست بارداري ، و توزيع  حداقل متوسط 

و حمايتي (  مورد نياز لوبريکنت براي هر نفر وارجاع به متخصصين زنان و روانپزشک در صورت نياز و خدمات مددكاري 

قرار  گيرند . در صورتي كه اين افراد داراي اعتياد تزريقي باشند بسته كامل خدمات كاهش آسيب  را نيز دريافت خواهند 

 كرد اين افراد تحت تست تشخيصي اچ آي وي  ومشاوره  نيز قرار خواهند گرفت. 
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مصرف كنندگان تزريقي مواد ، همسر افراد  عمدتا عبارتند از زنان در معرض بيشترين آسيب ، همسر :گروه های هدف

 .مبتال به اچ آي وي  هستند 

 عبارتند از وزارت بهداشت ، سازمان بهزيستي. شرکا اصلي :

:براي رسيدن به اهداف فوق پيش بيني شده است  دستورالعمل استاندارد نحوه ارائه خدمت  زير ساخت مورد نياز 

از مورد بازبيني قرار گيرد.براي ارائه اين خدمات مراكز ويژه زنان آسيب پذير ،  گروه هدف تدوين و هر ساله مبتني بر ني

تيم هاي سيارمراكزنگهداري شبانه راه اندازي و نگهداري مي شوند  و كليه  نيروهاي اين مراكز  براي ارائه خدمات 

 استاندارد تحت  آموزش قرار خواهند گرفت. 

 مردان برنامه06

: در اين برنامه پيش بيني شده است كه مردان در معرض بيشترين آسيب  تحت اموزش استاندارد قرار گرفته کليات

وضمن آموزش راههاي انتقال و پيشگيري از اچ آي وي ، اصالح باورهاي غلط  به بسته خدمات استاندارد پيشگيري از 

مان بيماريهاي آميزشي ،  و توزيع  حداقل متوسط انتقال جنسي ) شامل مشاوره ، غربالگري بيماريهاي آميزشي ، در

عدد كاندوم زنانه در صورت تمايل فرد و به مقدار مورد نياز لوبريکنت براي هر نفر وارجاع  10عدد كاندوم مردانه و  100

به متخصصين عفوني  و روانپزشک و ارولوژي در صورت نياز ( دسترسي داشته وتحت تست تشخيصي اچ آي وي  

 قرار خواهند گيرند.  ومشاوره

 عمدتا عبارتند از مردان در معرض بيشترين آسيب ، زندانيان  :گروه های هدف

 عبارتند از وزارت بهداشت ، سازمان بهزيستي و سازمان زندانها شرکا اصلي :

: براي رسيدن به اهداف فوق پيش بيني شده است  دستورالعمل استاندارد نحوه ارائه خدمت  زير ساخت مورد نياز 

گروه هدف تدوين و هر ساله مبتني بر نياز مورد بازبيني قرار گيرد.براي ارائه اين خدمات مراكز ويژه سالمت مردان و تيم 

ئه خدمات استاندارد تحت  آموزش قرار خواهند گرفت. هاي سيار راه اندازي شده  و در كليه نيروهاي اين مراكز  براي ارا

اگر چه ارائه  خدمات تشخيص اچ آي وي  براي اين گروه در برنامه قبلي نيز ديده شده بود اما بسته كامل اين خدمات و 

هد شد و راه اندازي مركزي براي ارائه اين بسته در برنامه چهارم به صورت پايلوت در سال اول در  دو مركز انجام خوا

 مبتني بر نتايج حاصله در سال هاي بعدي گسترش خواهد يافت 

 مقاربتي بيماريهای برنامه کنترل07
: در اين برنامه پيش بيني شده است كه در اطالع رساني و اموزش هاي عمومي  به گونه اي عمل شود تا كليه کليات

 صورت بروز عالئم سريعا جهت دريافت درمان به مراكزدر  سال عالئم بيماريهاي آميزشي را دانسته و 15افراد باالي 

استاندارد مراجعه كنند . مراكز بهداشتي درماني ضمن ارائه درمان استانداردبه فرد مبتال و شريک جنسي وي ، به آنها 

روه مشاوره قرار خواهند گرفت. ضمنا  گ توصيه به استفاده از كاندوم كرده اين افراد تحت تست تشخيصي اچ آي وي و

هاي پرخطر مانند زنان و مردان در معرض بيشترين آسيب تحت غربالگري فعال براي تشخيص بيماريهاي مقاربتي قرار 

 خواهند گرفت 

 مبتاليان به بيماريهاي آميزشي  :گروه های هدف
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 عبارتند از وزارت بهداشت ، سازمان بهزيستي و سازمان زندانها شرکا اصلي :

:براي رسيدن به اهداف فوق پيش بيني شده است  دستورالعمل استاندارد نحوه ارائه خدمت  زير ساخت مورد نياز 

گروه هدف تدوين و هر ساله مبتني بر نياز مورد بازبيني قرار گيرد.بسته خدمتي مورد نظر براي اين گروه در بسته 

ات درماني در كشور براي ارائه خدمات خدمت مراجعه كنندگان به مراكز درماني  ادغام شده و نيروهاي ارئه دهنده خدم

 استاندارد تحت  آموزش قرار خواهند گرفت. 

 خياباني کودکان برنامه08
: در اين برنامه پيش بيني شده است كه كودكان خياباني و كار  تحت اموزش استاندارد قرار گرفته وضمن آموزش کليات

لط  به بسته خدمات استاندارد پيشگيري از انتقال) شامل راههاي انتقال و پيشگيري از اچ آي وي، اصالح باورهاي غ

( و مددكاري  و PEPمشاوره ، غربالگري بيماريهاي آميزشي ، درمان بيماريهاي آميزشي ،  و توزيع  كاندوم ، درمان 

 مشاوره قرار گيرند.  خدمات حمايتي و تغذيه ايي  دسترسي داشته  باشند وتحت تست تشخيصي اچ آي وي و

 كودكان خياباني و كار  :های هدفگروه 

 عبارتند از وزارت بهداشت ، سازمان بهزيستي  شرکا اصلي :

: براي رسيدن به اهداف فوق پيش بيني شده است دستورالعمل استاندارد نحوه ارائه خدمت  زير ساخت مورد نياز 

ا همکاري سازمان هاي ذيربط در سطح گروه هدف با نظر متخصيصن و كارشناسان  با استفاده از تجارب بين اللملي و ب

ملي و بين اللملي تدوين و هر ساله مبتني بر نياز مورد بازبيني قرارمي گيرد.براي ارائه اين خدمات مراكز ارائه خدمت 

سيار  راه اندازي شده  و برنامه مراقبت اچ آي وي مراكز نگهداري كودكان بي سرپرست ادغام خواهد شد وكليه  نيروهاي 

راكز  براي ارائه خدمات استاندارد تحت  آموزش قرار خواهند گرفت. اگر چه ارائه  خدمات حمايتي   براي اين گروه اين م

در برنامه قبلي نيز ديده شده بود اما بسته كامل اين خدمات و راه اندازي  مراكز سيار  براي ارائه اين بسته در برنامه 

استان انجام خواهد شد و مبتني بر نتايج حاصله در سال هاي بعدي چهارم به صورت پايلوت در سال اول در چند 

 گسترش خواهد يافت

 وی آی واچ برنامه سل.9
: در اين برنامه پيش بيني شده است  هر سال افراد مبتال به سل تشخيص داده شده تحت اموزش استاندارد قرار کليات

، اصالح باورهاي غلط، واهميت ارتباط بيماري سل و اچ  ضمن آموزش راههاي انتقال و پيشگيري از اچ آي وي گرفته و

آي وي تحت تست تشخيصي اچ آي وي قرار گرفته . و از طرف ديگر كليه موارد اچ آي وي شناخته شده نيز از نظر ابتال 

درمان  به سل فعال و نهفته مورد غربالگري فعال قرار گيرند . كليه موارد مبتال به عفونت همزان سل و اچ آي وي تحت

 توام قرار خواهند گرفت و افراد مبتال به اچ آي وي داراي سل نهفته نيز پروفيالكسي سل را دريافت خواهند كرد.

 مبتاليان به سل و  مبتاليان به اچ آي وي  :گروه های هدف

 عبارتند از وزارت بهداشت ، سازمان زندانها شرکا اصلي :
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اهداف فوق پيش بيني شده است  دستورالعمل استاندارد نحوه ارائه خدمت  :براي رسيدن به زير ساخت مورد نياز 

گروه هدف تدوين و هر ساله مبتني بر نياز مورد بازبيني قرار گيرد.بسته خدمتي مورد نظر براي اين گروه در بسته 

استاندارد مذكور خدمت درمان سل در  واحدهاي مراقبت و درمان سل  ادغام شده و مراقبين سل  براي ارائه خدمات 

تحت  آموزش قرار خواهند گرفت. اگر چه ارائه  خدمات آموزشي    براي اين گروه در برنامه قبلي نيز ديده شده بود اما 

در برنامه قبلي  پس از انجام ارزيابي خطر فقط به افرادي توصيه به انجام تست مي شد كه داراي يکي از عوامل خطر 

توصيه و انجام تست اوليه  براي همه مبتاليان به سل ديده شده است ضمنا ارائه دهندگان باشند در اين برنامه انجام 

 خدمات مراقبت اچ آي وي نيز براي غربالگري و درمات توام سل و اچ آي وي و پروفيالكسي سل آموزش خواهند ديد.

 کودک مادربه برنامه يشگيری010
مادران باردار تحت اموزش استاندارد قرار گرفته وضمن آموزش  : در اين برنامه پيش بيني شده است  هر سالکليات

راههاي انتقال و پيشگيري از اچ آي وي ، اصالح باورهاي غلط  ، واهميت تشخيص و درمان به هنگام اچ آي وي در 

ردان بارداري در جهت پيشگيري از انتقال بيماري به نوزاد مورد تست تشخيصي اچ آي وي و مشاوره قرار گيرند ، ما

باردار ضمن دريافت آموزش استاندارد  تحت تست تشخيصي اچ آي وي  ومشاوره قرار گيرندوتخمين زده مي شود در 

مجموع در سال پاياني  مادر باردار  مبتال به واچ آي وي با هدف پيشگيري از انتقال مادر به كودک تحت درمان ضد 

فت داروي ضد رتروريرسي و كوتريمکسازول ، از شير مادر استفاده رتروويرسي قرار گرفته و نوزادان آنها نيز ضمن دريا

نکرده و تا پايان دو ماهگي وضعيت ابتال آنها به اچ آي وي مشخص خواهد شد. انجام خدمات تنظيم خانواده مطابق 

 استاندارد براي زنان مبتال به اچ آي وي نيز يکي ديگر از اجزا اين برنامه مي باشد.

 مبتال  به اچ آي وي  دران باردار و  زنانما :گروه های هدف

 عبارتند از وزارت بهداشت ، سازمان زندانها شرکا اصلي :

:براي رسيدن به اهداف فوق پيش بيني شده است  دستورالعمل استاندارد نحوه ارائه خدمت  زير ساخت مورد نياز 

گروه هدف تدوين و هر ساله مبتني بر نياز مورد بازبيني قرار گيرد.بسته خدمتي مورد نظر براي اين گروه در بسته 

دران باردار  براي ارائه خدمات استاندارد خدمت مراقبت بارداري درواحدهاي مراقبت زنان باردار ادغام شده و مراقبين ما

مذكور تحتآموزش قرار خواهند گرفت. اگر چه ارائه  خدمات آموزشي    براي مادران باردار در برنامه قبلي نيز ديده شده 

مل بود اما در برنامه قبلي  پس از انجام ارزيابي خطر فقط به افرادي توصيه به انجام تست مي شد كه داراي يکي از عوا

مركز ديده شده  15خطر باشند در اين برنامه انجام توصيه و انجام تست اوليه  براي همه مادران در سال اول فقط در 

 است و به تدريج اين خدمت در سال هاي بعد توسعه مي بايد 

 وی آی اچ برنامه تشخيص.11

مشاوره در گروه هاي هدف مختلف به  : اين برنامه در اصل مشتمل است بر كليه فعاليت هاي مرتبط با تست وکليات

گونه اي كه با توسعه مراكز ارائه دهنده خدمات تست و مشاوره امکان دسترسي براي كليه داوطبين فراهم آيد و از طرف 

 ديگر در گروه هاي پرخطر برنامه به شکل فعال اقدام به توصيه به انجام تست خواهد كرد.
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ار ، مبتاليان به سل ، زندانيان ، مصرف كنندگان مواد ، زنان در معرض بيشترين عموم مردم ، زنان بارد :گروه های هدف

آسيب ، مردان در معرض بيشترين آسيب ، همسر مبتاليان به اچ آي و.ي ، مبتاليان به بيماريهاي مقاربتي و كودكان 

 خياباني و كار 

 دانهاعبارتند از وزارت بهداشت ، سازمان بهزيستي ،سازمان زن شرکا اصلي :

:براي رسيدن به اهداف فوق پيش بيني شده است  دستورالعمل استاندارد نحوه ارائه خدمت  زير ساخت مورد نياز 

گروه هدف تدوين و هر ساله مبتني بر نياز مورد بازبيني قرار گيرد اين خدمت در اصل  براي هر در بسته خدمت گروه 

رائه دهندگان خدمت براي توصيه به انجام تست و انجام تست اوليه مذكور ادغام شده ، تهيه تست هاي سريع و آموزش ا

از يک طرف و افزايش مراكز و پايگا ه هاي مشاوره و تست داوطلبانه از طرف ديگر   از زير ساخت هاي اساي مورد نياز 

 اين خدمت است .

 وی آی اچ ودرمان برنامه مراقبت.12
: اين برنامه در اصل مشتمل است بر كليه خدمات مراقبت و درماني كه براي افراد مبتال به اچ آي وي ارائه مي شود کليات

،پروفيالكسي  CD4ماه يکبار تحت آزمايش  6مانند : واكسيناسيون ، مراقبت هاي ادواري سه ماه يکبار قرار گرفته و حداقل 

PCP همزمان سل و اچ آي وي ،درمان  نگهدارنده متادون درمان ضد رترويروسي  غربالگري سل ، و پروفيالكسي ودرمانمان

 ،آزمايش بار ويروسي مطابق استاندارد براي افراد واجد شرايط 

 مبتاليان به اچ آي وي  :گروه های هدف

 عبارتند از وزارت بهداشت ، سازمان زندانها شرکا اصلي :

: براي رسيدن به اهداف فوق پيش بيني شده است  دستورالعمل استاندارد نحوه ارائه خدمت  گروه زير ساخت مورد نياز 

هدف تدوين و هر ساله مبتني بر نياز مورد بازبيني قرار گيرد.براي ارائه اين خدمات واحدهاي  استاندار ارائه درمان ضد 

بوده و امکان اندازه  CD4ق مجهز به دستگاه اندازه گيري رتروسي راه اندازي و تجهيز شده به گونه اي كه  تمام مراكز فو

منطقه كشور مجهز به امکان انجام تست تشخيصي  15منطقه كشور موجود باشد و  5گيري بار ويروسي ومقاومت داروي در 

نفر از  557مراقبين براي ارائه خدمات استاندارد مذكور تحت آموزش قرار خواهند گرفت. و در مجموع  سريع سل خواهند بود

 نفر مراقب براي ارائه خدمات مذكور تحت آموزش قرار خواهند گرفت.  1113پزشک درمانگر اچ آي وي و

 برنامه حمايت.13
/ايدز واجد شرايط و متأثرين اين براي افراد مبتال به اچ آي ويو توانمندسازي : اين برنامه مشتمل بر خدمات حمايتي کليات

يتيمان ايدز ، آموزش هاي فني حرفه  حمايت از، حمايت هاي مالي معيشتي ،  درمانعبارتند از پوشش بيمه  بيماري است كه

 ضمنا اين افراد مي توانند  تحت پوشش خدمات حمايتي باشگاههاي مثبت قرار گيرند.است . اشتغالزايي  حمايت هاياي و 

  /ايدزافراد مبتال و متاثر از اچ آي وي :گروه های هدف

و دستگاههاي عضو كميته فني حمايت هاي  وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعيعبارتند از وزارت بهداشت ،  اصلي : یشرکا

 اجتماعيايدز
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. با شگاه هاي مثبت براي ارائه خدمات حمايتي راه اندازي و تجهيز شده  و مراكز نگهداري ويژه بيماران زير ساخت مورد نياز

 اعضا باشگاههاي مثبت براي ارائه خدمات مذكور تحت آموزش قرار خواهند گرفت. ز  . محتضر و از كار افتاده ني

 پايش و ارزشيابيبرنامه .14

ارزشيابي برنامه از طرف ديگر ، تا پايان برنامه  براي رصد وضعيت اپيدمي  از يکطرف و اندازه گيري شاخص هاي پايش و

 15مطالعات رفتاري در گروههاي خاص ، اقدام به انجام  انجام برنامه  وضمن انجام ارزيابي هاي ملي شاخص هاي پايش 

درمان  خواهد شد. اين زير ساخت ها و فعاليت مشابه  تحقيق كاربردي  با هدف ارتقا برنامه هاي پيشگيري ، مراقبت و

 تبرنامه استراتژيک سوم بوده و فقط با توجه به افزايش اهداف پوششي ، بسط و توسعه يافته اس
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 (Strategy Implementation) هب ارجا گذاردن استراژتی اهبخش سوم:

 سازماندهی ربای ارجای  -3-3فصل
 (Organization For Action ) 

  



 چهارمین ربانهم استراژتیک ملی کنترل عفونت اچ آی وی        جمهوری اسالمی اريان 144

 

 سازمان دهي اجراي برنامه:

 اهداف سازماندهي:

 ملي كنترل ايدز عبارت ا ست از : ف  سازماندهي برنامهاهدا

 سياست گزاري روند اجرا و اعمال تغييرات مورد نياز در طول برنامه  -

 هماهنگي جهت تسهيل دسترسي به منابع مورد نياز براي اجراي برنامه -

 هماهنگي هاي الزم بين بخشي با توجه به تعدد سازمانها و ارگانهاي مشاركت كننده در برنامه  -

 بيني هاي به عمل آمده نظارت و كنترل روند پيشرفت برنامه بر اساس پيش  -

 رفع و رجوع موانع احتمالي  -

 پايش و ارزشيابي ميزان اثربخشي و كارايي برنامه  -

 ساختار سازماني :

براي طراحي ساختار سازماني مناسب برنامه ملي كنترل بيماري ايدز با در نظر گرفتن استراتژي ها، اهداف و ماهيت بين 

 ( و عمودي Functoinal به نحوي كه هر واحد داراي دو كانال ارتباطي افقي ) بخشي برنامه از روش سازماندهي ماتريسي

)Structural  به شرح زير طراحي شده است: عمده سطح دو( باشد بهره گيري شده است.اين ساختار در 

 مليسطح -الف

 استانيسطح -ب

 مليسطح  -الف 

 کميته کشوری کنترل ايدز :-1-الف

وزير بهداشت و به رياست اين كميته كه  يکي از كميته هاي فني زير گروه شورايعالي سالمت و امنيت غذايي است .اين كميته  

سازمانها و ارگانهاي اصلي مشاركت كننده در برنامه ايدز ترين مقامات ارشد و عضويت دبيري معاون بهداشتي وزارت بهداشت 

حمايت كلي از برنامه فعاليت مي نمايد . دبيرخانه اين كميته در مركز مديريت بيماريهاي  تشکيل شده كه در امر سياستگزاري و

 : مي باشدبشرح ذيل  واگير  وزارت بهداشت واقع شده است .رئوس فعاليت هاي اين كميته  

تصويب خواهد  به كميتهپس از مطالعه و بررسي در اين  كنترل ايدز تژيها و اهداف اختصاصي برنامه  استرتژيک ااستر -1

 رسيد.

هرگونه تغيير احتمالي در استراتژيها و اهداف كه در طول اجرا برنامه به ضرورت ايجاد گردد بايستي ، قبل از اعمال به  -2

 رسانيده شود. كميتهتصويب اين 
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در اين شورا حدود وظائف و تعهدات سازمانهاي مشاركت كننده در اجرا برنامه )ماتريس نحوه مشاركت ارگانها و سازمانها(  -3

 لرزيابي شده و به تصويب خواهد رسيد.

برنامه هاي عملياتي كه بر اساس استراتژيها و اهداف اختصاصي برنامه ، توسط كميته هاي فني تدوين مي گردد در اين  -4

مورد بررسي قرار گرفته و پس از تصويب نهايي بصورت دستورالعمل و بخشنامه هاي داخل استاني توسط مجريان  كميته

 امر الزم االجرا خواهند بود.

 انجام خواهد گرفت. كميتهتصميم گيري در خصوص چگونگي تامين منابع مورد نياز برنامه توسط اين  -5

جمع بندي اقدامات انجام شده برنامه  توسط سازمانهاي ذيربط و فعاليتهاي اجرايي كميته هاي فني  در مقاطع زماني  -6

 مي باشد. كميتهارائه عملکرد به مقامات كشوري نيز بر عهده اين  مشخص، و

 کميته های فني ملي  کنترل ايدز: -2-الف

بر اساس استراتژي هاي اصلي متشکل از اعضا و كارشناسان خبره  ارگانها و سازمانهاي مشاركت كننده  هستند و  اين كميته ها 

 بعد تخصصي ذيل عهدار هستند: 5ه را در برنامه كشوري شکل گرفته و نقش هدايت فني برنام

 آموزش و اطالع رساني  -1

 مشاوره و مراقبت و درمان  -2

 كاهش آسيب  -3

 حمايت   -4

 پايش و ارزشيابي وپژوهش   -5

 

 وظائف اساسي کميته های مذکور بشرح ذيل مي باشد:

اتژيک پيشگيري و كنترل بيماري ايدز استربرنامه ملي   و اهداف اصلي تعيين شده در  موظف هستند كه  استراتژيهااين كميته ها 

 منطبق با حدود اختيارات وظائف سازمانها تبديل نمايند.  را به اهداف و فعاليتهاي اجرايي 

 تهيه دستورالعمل هاي كلي جهت اجرا ئي نمودن اهداف اختصاصي  -1

 تهيه مدولهاي آموزشي  -2

تعيين شاخصهاي ارزيابي نحوه اجراي فعاليتها جهت تحقق اهداف اختصاصي در راستا استراتژيهاي تعيين شده در سه  -3

 Input ,Out put ,Outcomeسطح 



 چهارمین ربانهم استراژتیک ملی کنترل عفونت اچ آی وی        جمهوری اسالمی اريان 146

 

جمع آوري و يا تهيه پيشنهاد جهت تغيير در اهداف و فعاليتهاي اصلي برنامه استراتژيک در حين اجرا برنامه و ارائه به  -4

 شورايعالي 

 اهداف ساليانه بر اساس اهداف اختصاصي برنامه استراتژيک تعيين -5

 تعيين سازمانهاي مسئول جهت اجرا يي نمودن اهداف مذكور بر اساس ماتريس مشاركت سازمانها در برنامه استراتژيک و -6

 تعيين سهم هر سازمان از اهداف ساليانه

برنامه استراتژيک  و تائيد نهايي برنامه و ارائه به شورايعالي بررسي برنامه عملياتي تهيه شده توسط سازمانها و مطابقت با  -7

 جهت تصويب نهايي

 تهيه فرم هاي گزارش دهي  -8

 نظارت بر نحوه اجرا برنامه توسط سازمانها و تکميل چک ليست هاي سطح دوم  -9

 كميته كشوريجمع آوري گزارش و ارائه به  -10

 كميته ايدز ارائه شده و پس از تصويب نهايي توسط آن ترل كميته كشوري كنكليه مصوبات اين كميته ها بايستي به  -11

ابالغ مي  استانيبصورت دستورالعمل و بخشنامه هاي اجرائي الزم االجرا به كليه سازمانها و ارگانها و ستاد هاي اجرايي 

 گردد.

سب ضرورت توسط اين پيشنهاد جهت اضافه نمودن و يا تغيير استراتژيها و اهداف اختصاصي  در طول اجرا برنامه برح -12

 ايدز ارائه خواهد شد.كميته كشوري كنترل كميته ها طرح و جهت تصويب نهايي به 

 بنا به ضرورت اين كميته ها مي توانند داراي دو يا چند زير كميته باشند.

 هسته های درون بخشي  کنترل ايدز:-3-الف

اين هسته ها درون  ارگانها و يا سازمانهاي درگير در برنامه ملي كنترل ايدز تشکيل مي شود و بر حسب ميزان مشاركت در برنامه و 

نفر متغيير خواهد بود. اين هسته ها نقش تلفيق استراتژيهاي برنامه كشوري  8الي  2ساختار سازماني ارگان مربوطه اعضا آن بين 

صي تبديل به اهداف و فعاليتهاي اجرائي گرديده است (رادرچهار چوب و ظائف سازماني خود بر عهده )كه در كميته هاي تخص

 دارند.

شايسته است مسئول هسته هاي مذكور از اعضا كميته هاي فني باشد. اين هسته ها موظف هستند مصوبات ابالغ شده از كميته 

بطور خالصه اين هسته ها  اقدامات ذيل را  اجرا آن نظارت داشته باشند. خود ابالغ نمود و بر حسن استاني را به واحدهاي  كشوري

 انجام مي دهند:

 تهيه برنامه  عملياتي ساليانه بر اساس اهداف تعيين شده توسط كميته هاي فني .1

 برنامه عملياتي  مصوب شورايعالي ياجرا .2



 چهارمین ربانهم استراژتیک ملی کنترل عفونت اچ آی وی        جمهوری اسالمی اريان 147

 

 ي گزارش دهيتهيه گزارش مراحل اجرا برنامه و ارائه به كميته فني در قالب فرم ها  .3

 انجام خود ارزيابي و تکميل چک ليست سطح اول .4

 سطح استاني  : -ب

 کميته استاني کنترل ايدز  -1ب

رئيس به رياست اين كميته در اصل يکي از كميته هاي فني زير گروه شورايعالي سالمت و امنيت غذايي استان است .اين كميته  

سازمانها و ارگانهاي اصلي مشاركت كننده در برنامه ايدز ترين مقامات ارشد و عضويت  دانشگاه  و دبيري معاون بهداشتي دانشگاه 

تشکيل شده كه در امر سياستگزاري و حمايت كلي از برنامه فعاليت مي نمايد . دبيرخانه اين كميته در گروه پيشگيري و مبارزه با 

 بيماريهاي دانشگاه علوم پزشکي  واقع شده است .

 ند از :ظائف آن عبارتو

 ايدزيگيري و اجراي مصوبات كميته كشوري كنترل پ -1

 تهيه برنامه هاي اجرايي كوتاه مدت بر اساس اهداف برنامه ملي )متناسب با شرايط استان ( -2

 كنترل و نظارت بر فعاليت ها ي مرتبط با برنامه و تهيه گزارشات دوره اي و ارايه آن به كميته كشوري مي باشد. -3

 درون بخشي  کنترل  ايدزاستاني:هسته های --2-ب

درون  ارگانها و يا سازمانهاي درگير در برنامه  مبارزه با ايدز تشکيل مي شود مشابه هسته هاي درون بخشي استاني  اين هسته ها 

 هسته ها نفر متغيير خواهد بود. اين  8الي 2و بر حسب ميزان مشاركت در برنامه و ساختار سازماني ارگان مربوطه اعضا آن بين 

مقابله با ايدز   كشوريدستورالعمل هاي اجرائي مرتبط با برنامه را ازطريق  هسته اي درون بخشي سازمان مربوطه و ستاد اجرايي 

 آن امور را به مرحله اجرا درخواهند آورد. استاندريافت نموده و با سازماندهي نيروهاي اجرايي خود در 

  



 چهارمین ربانهم استراژتیک ملی کنترل عفونت اچ آی وی        جمهوری اسالمی اريان 148

 

 تركيب و اعضا :

 :كشوري كنترل ايدزكميته  -1-الف

 وزير بهداشت درمان و آموزش پزشکي  -1

 معاون بهداشت وزارت  بهداشت درمان و آموزش پزشکي -2

 معاون درمان  وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي  -3

 معاون اموزشي  وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي -4

 رئيس مركز مديريت بيماريهاي واگير وزارت بهداشت  -5

 نماينده ولي وفقيه -6

 وزير كشور -7

 دادگستري وزير -8

 وزارت كشورامنيتي  –معاون سياسي  -9

 وزارت كشور  مديركل امور اجتماعي -10

 كشور هاي رئيس سازمان زندان -11

 وزير آموزش و پرورش -12

 رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي -13

 كشوررئيس جمعيت هالل احمر  -14

 كشور رئيس سازمان بهزيستي -15

 كل نيروهاي مسلح  فرمانده -16

 وزير علوم -17

 رئيس سازمان انتقال خون -18

 كشوررئيس سازمان نظام پزشکي  -19

 رئيس سازمان تبليغات اسالمي كشور -20

 رنيس فرهنگ و ارشاد اسالمي كشور -21
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 رئيس سازمان صدا و سيما كشور -22

 رئيس كميته امداد امام خميني -23

 سالمت ايرانيانرئيس بيمه  -24

 وزير تعاون ،كار و رفاه اجتماعي  -25

 وزير ورزش و جوانان -26

 تشکل هاي غير دولتينماينده  -27

 کميته فني کشوری برنامه  پيشگيری و کنترل بيماری ايدز:-2الف

اعضاي كميته هاي فني كشوري تركيبي از كارشناسان  سازمان هاي ذيربط و محققين و متخصصين برجسته مي باشند كه توسط 

 انتخاب مي گردند.روساي ارگانهاي مختلف 

 ني:کميته فني آموزش و اطالع رسا-1-2الف

 وزارت بهداشت نماينده و يا نمايندگان  -1

 نماينده و يا نمايندگان سازمان امور زندانها -2

 نماينده و يا نمايندگان سازمانهاي غير دولتي -3

 نماينده و يا نمايندگان جمعيت هالل احمر -4

 نماينده و يا نمايندگان سازمان نظام پزشکي -5

 نماينده و يا نمايندگان سازمان بهزيستي -6

 يا نمايندگان سازمان آموزش و پرورشنماينده و  -7

 وزارت علوم نماينده و يا نمايندگان  -8

 يا نمايندگان دادگستري نماينده و -9

 نماينده و يا نمايندگان سازمان تبليغات اسالمي -10

 نماينده و يا نمايندگان فرهنگ و ارشاد اسالمي -11

 نماينده و يا نمايندگان سازمان صدا و سيما -12

 اد كل نيروهاي مسلحستنماينده و يا نمايندگان  -13
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 نماينده و يا نمايندگان سازمان انتقال خون -14

 کميته فني مراقبت و درمان:-2-2الف

 وزارت بهداشتنماينده و يا نمايندگان  -1

 نماينده و يا نمايندگان سازمان نظام پزشکي -2

 نماينده و يا نمايندگان سازمان انتقال خون -3

 نماينده و يا نمايندگان سازمان امور زندانها -4

 کاهش آسيبکميته فني -2-3الف

1-  

 نماينده و يا نمايندگان سازمانهاي غير دولتي -2

 نماينده و يا نمايندگان جمعيت هالل احمر -3

 نماينده و يا نمايندگان سازمان بهزيستي -4

 نماينده و يا نمايندگان بنياد امور بيماريهاي خاص -5

 کميته فني حمايت:-3-2الف

 وزارت بهداشتنماينده و يا نمايندگان  -1

 و اقدامات تأميني و تربيتي كشور نماينده و يا نمايندگان سازمان زندانها -2

 وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعينماينده و يا نمايندگان  -3

 كشور نماينده و يا نمايندگان سازمان بهزيستي -4

 كميته امداد امام خميني -5

 شهرداري تهراننماينده  -6

 نماينده شوراي عالي استانها -7

 برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوريمعاونت نماينده  -8

 وزارت كشورنماينده  -9
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 ستاد مبارزه با مواد مخدرنماينده  -10

 صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايراننماينده  -11

 متخصصين در حوزه علوم اجتماعي و بيماري عفوني وروانپزشکي -12

 جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي ايراننماينده  -13

 ولتيسازمان هاي غير د هنمايند -14

 سالمتبيمه  سازماننماينده  -15

 سازمان تأمين اجتماعينماينده  -16

 سازمان فني وحرفه اي كشورنماينده  -17

 کميته فني پايش و ارزشيابي:-4-2الف

 نماينده و يا نمايندگان دانشگاه علوم پزشکي -1

 نماينده و يا نمايندگان سازمان امور زندانها -2

 كشوردارينماينده و يا نمايندگان اداره امور اجتماعي  -3

 نماينده و يا نمايندگان سازمان بهزيستي -4

 نماينده و يا نمايندگان جمعيت هالل احمر -5

 برنامه  پيشگيری و کنترل بيماری ايدز: هسته های درون بخشي-3الف

 اعضا اين هسته ها توسط مديران ارشد هر سازمان و ارگان تعيين مي شود ، 

 سطح شهرستاني -ب

 شهرستانها رؤساي همتاي  اعضاي شورايعالي شهرستاني مي باشند.اعضا ستاد اجرائي 
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 (Strategy Implementation) هب ارجا گذاردن استراژتی اهبخش سوم:

 بودهج بندی  -3-4فصل
 (Budgeting) 
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 :مراحل برآورد بودجه مورد نياز 
 براي تعيين بودجه مورد نياز برنامه مراحل زير طي شده است :

 :تعيين استانداردها. 1

ابتدا استاندارد فعاليت هاي مورد نياز براي نيل به اهداف ساليانه تعيين شد.مبناي  تعيين استاندارد ها مبتني بر مطالعات موجود 

در سطح ملي و بين اللملي ، دستورالعمل هاي موجود كشوري ، شواهد و  اجماع نظرات كارشناسي بوده است . براي اهدافي كه  

 از يک سازمان متولي داشته اند ، استانداردها يکسان تعريف شده است .بيش 

 تعريف بسته هايخدمت : .2

مجموعه خدماتي كه الزم است به هر يک از گروه هاي هدف ارائه شود ،  مبتني بر استاندارهاي در قالب بسته هاي خدمت تعريف 

 ازمان متولي داشته اند ، يکسان تعريف شده است .شد . بسته هاي خدمتي براي گروههاي هدفي  كه  بيش از يک س

 . تعيين زير ساخت های ارائه خدمت : 3

زير ساخت هاي الزم  متناسب  با بسته هاي خدمتي و نحوه دسترسي به گيرندگان خدمت  مشتمل بر سه جز اصلي زير تعيين 

 شد :

 زيرساخت های برنامه ای : .1

تعريف فرآيندهاي استاندارد اجرايي هر برنامه به منظور  ارائه خدمات و تهيه محتواهاي آموزشي براي ارائه 

 دهند گان و گيرندگان خدمت  در قالب تدوين دستورالعمل هاي اجرايي در اين قسمت پيش بيني شد. 

 زير ساخت های ارائه خدمت : .2

ي انساني  موجود در كشور مورد ارزيابي قرار گرفت وتا حد در اين بخش ابتدا ، مراكز وزير ساخت هاي نيرو

ممکن تالش شد ، ارائه بسته هاي خدمت در زير ساخت هاي موجود ادغام) در سطح مركز ونيروي انساني ( 

شود . در اين موارد استاندارهايي كه براي ادغام  الزم است به بستر موجود اضافه شود تعريف شد. در شرايطي 

ماهيت متفاوت خدمات ، و يا ويژگيهاي گروه هدف و يا با هدف افزايش امکان دسترسي ،   كه به دليل

استاندارد  زيرساخت ها ي ويژه براي بعضي از گروه هاي هدف تعريف شد .  در هر دوحالت ظرفيت هر زير 

 ساخت  بر مبناي تعداد گيرندگان خدمت تعيين شد.

 زير ساخت توانمند سازی  نيروی انساني: .3

ر اين بخش ، متناسب با نوع خدمت  و زير ساخت هاي تعريف شده ،  تعداد نيروي انساني دخيل در امر ارائه د

 خدمت و روش آموزش آنها  تعيين شد . 

 . تعيين اهداف کمي ساليانه  : 4
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هر سال دريافت نمايند متناسب با اهداف پوششي و سايز جمعيت گروه هدف ،  تعداد افرادي كه در نظر است خدمات مذكور را در 

، تعيين شد.  عالوه بر دو پارامتر فوق يکي ديگر از عوامل  تعيين كننده اهداف كمي ، فرآيندهاي متصل بر يکديگر بوده است . به 

ز عنوان مثال تعداد افراد مبتال گيرنده خدمت ، متاثر از  تعداد موارد تشخيص داده شده و تعداد موارد تشخيص داده شده متاثر ا

 تعداد گروه هايي است كه تحت پوشش دريافت  بست هاي خدمت بوده اند .

 . تعيين سهم سازمان ها  : 5

در خصوص اهدافي كه بيش از يک متولي اجرا دارند ، متناسب با رسالت سازماني و بستر هاي موجود ،  درصد سهم هر يک از 

 سازمان ها مشخص شد .

 . تعيين قيمت واحد هر خدمت   : 6

دجه مورد نياز  خدمات مبتني بر اجزا يک بسته خدمتي و تخميني از درصد افرادي كه به هر يک از اجزا آن بسته نياز دارند بو

 تعيين شد و سرانه خدمت براي هر بسته محاسبه شد.

ادغام شده ،  در بخش زير ساخت ها نيز بودجه مورد نياز براي هر يک از واحد هاي ارائه خدمت  محاسبه شد .در مورد خدمات

 بودجه مورد نياز براي تسهيالتي كه الزم است به بستر موجود افزوده شود محاسبه شد.

افزايش قيمت واحد نسبت به  %20محاسبه شده و براي سال هاي بعد ، در هر سال  1394قيمت واحد بر اساس قيمت هاي سال 

 سال قبل اش ديه شده است.

 :برآورد بودجه مورد نياز  روش

 (  مي باشد.c(در سهم سازمان)b( در جمعيت پايه )a(هر سازمان حاصل ضرب  هدف پوششي)Aشکل زير ؛ هدف كمي ) مطابق

سهم نيل به اين هدف را بر عهده دارد  %40مصرف كنندگان تزريقي مواد در سازماني كه %10مثال : هدف پوشش  

 %40*%10*200000نفر =  8000عبارت خواهد بود از

 تعيين كننده تعداد زير ساخت مورد نياز عبارتند از استاندارد ارائه خدمت و هدف كمي  . دوپارامتر اصلي 

و تيم هاي سيار استفاده مي شود .  مطابق استانداردهاي  DICمثال : براي ايجاد پوشش سرنگ وسوزن از دو زير ساخت 
و دو سوم موارد از طريق تيم ياري رسان خدمت دريافت كنند . و  DICارائه خدمت توافق شده يک سوم موارد از طريق 

نفر از كل ظرفيت  هر تيم سيار نيز  DIC    ،30مطابق استاندارد هاي ارائه خدمت  از كل ظرفيت پيش بيني شده  هر  
يمهاي سيار  ها و ت  DICنفر براي ايجاد پوشش استفاده مستمر سرنگ و سوزن درنظر گرفته شده است . لذا تعداد 30

 نفر عبارت خواهد بود از : 8000مورد نياز اين سازمان براي پوشش 

DIC=(1/3*8000)/30=89               Outreach=(2/3*8000)/30=178 

مطابق استاندارهاي خدمت و استاندارهاي زير ساخت ، پارامتر هاي تعيين كننده  قيمت سرانه  براي هر بسته خدمتي  و هر واحد 

 خدمت خواهد بود ارائه 
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ريال   cريال      و قيمت سرانه هر تيم سيار : DIC  :bريال      قيمت سرانه هر  aمثال : قيمت سرانه بسته خدمت :
 محاسبه شده است 

كل بودجه مورد نياز از تجميع حاصل ضرب اهداف كمي در قيمت سرانه خدمت و تعداد مورد نياز زير ساخت در قيمت سرانه هر 

 :ت حاصل خواهد شدزير ساخ

نفر سومصرف كننده مواد  8000در مثال فوق بودجه مورد نياز سازمان مذكور براي ايجاد پوشش  سرنگ و سوزن در 
 عبارت خواهد بود از 

A=(8000*a)+(89*b)+(178*c) 



 ساله: 5های پيش بيني شده بودجه  جداول

 :استراتژيها.بودجه مورد نياز مبتني 1

 1398سال  1397سال  1396سال  1395سال  1394سال  هدفگروه های 

S01 
163,715,386,170 215,918,824,935 311,549,865,311 418,018,937,605 544,543,345,766 

S02 
203,040,000,000 223,344,000,000 245,678,400,000 270,246,240,000 289,163,476,800 

S03 
196,500,654,539 256,403,320,807 327,381,925,704 406,115,411,501 536,258,661,010 

S04 
85,915,469,818 186,677,072,397 298,579,676,472 515,880,837,776 755,789,801,641 

S05 
1,234,671,000 2,587,972,200 4,246,468,380 8,266,148,880 11,651,570,566 

S06 
66,090,846,076 91,472,072,429 127,782,967,008 194,010,280,217 272,822,811,451 

S07 
3,589,166,170 4,394,067,474 5,810,106,313 7,348,065,181 14,229,886,885 

S08 
251,673,889,231 483,135,688,122 856,884,149,695 1,659,641,149,159 3,032,720,915,162 

S09 
46,691,333,198 79,018,055,912 131,164,677,243 218,902,994,974 376,104,124,264 

S10 
22,201,481,481 21,121,629,630 26,863,792,593 25,557,171,852 31,618,683,881 

S11 
938,252,719,204 1,411,378,727,550 1,873,403,285,494 2,742,500,519,817 3,916,696,480,301 

 9,781,599,757,727 6,466,487,756,961 4,209,345,314,213 2,975,451,431,455 1,978,905,616,887 جمع کل



 .بودجه مورد نياز مبتني بر برنامه ها:2

 1398سال  1397سال  1396سال  1395سال  1394سال  نام برنامه
 451,564,861,450 345,000,305,157 259,881,620,040 179,956,169,635 141,895,217,320 .آموزش عمومی01

 142,433,806,468 133,645,388,617 100,748,586,595 73,654,627,596 67,952,832,603 .آموزش جوانان02

 299,453,105,050 278,977,600,000 252,811,350,000 229,097,000,000 207,605,000,000 .تامین سالمت خون03

 1,975,826,476,867 1,532,966,971,675 1,280,557,407,740 1,015,227,885,954 769,675,677,552 .کاهش آسیب04

 662,038,672,319 462,843,048,794 282,261,980,408 207,738,834,886 121,106,212,813 .برنامه زنان05

 1,135,355,609,656 636,665,885,786 247,430,136,863 90,758,840,803 17,070,371,654 .برنامه مردان06

 235,869,966,855 170,071,791,203 101,925,146,406 78,314,786,337 27,653,464,547 .برنامه کودکان خیابانی07

 13,460,266,466 9,384,188,880 5,274,968,380 3,203,972,200 1,804,671,000 .کنترل بیماریهای مقاربتی08

 86,271,359,814 47,046,234,361 24,466,616,821 19,460,598,653 16,589,180,553 .پیشگیری مادر به کودک09

 74,783,955,021 39,494,550,688 22,556,994,089 14,260,023,616 9,323,192,328 .سل و اچ آی وی10

 329,626,180,006 257,618,833,062 191,224,605,127 139,756,087,902 158,560,312,333 .تشخیص اچ آی وی11

 3,494,505,234,502 2,015,912,184,047 1,055,288,995,711 607,001,428,556 335,462,437,512 .مراقبت ودرمان اچ آی وی12

 842,663,660,696 505,975,876,041 352,846,725,442 291,166,465,687 77,702,765,191 .حمایت13

 34,684,637,057 28,023,248,652 29,468,680,593 23,489,709,630 24,354,281,481 .پایش و ارزشیابی14

 3,061,965,500 2,861,650,000 2,601,500,000 2,365,000,000 2,150,000,000 .زیرساخت برنامه ایی15

 9,781,599,757,727 6,466,487,756,961 4,209,345,314,213 2,975,451,431,455 1,978,905,616,887 کل
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 .بودجه مورد نياز مبتني بر سازمان متولي:3

 1398سال  1397سال  1396سال  1395سال  1394سال  نام سازمان

 109,661,090,000 70,276,800,000 47,916,000,000 34,045,000,000 26,400,000,000 آزمایشگاه مرجع سالمت

 149,537,850,000 93,170,000,000 42,350,000,000 7,700,000,000 - تامین اجتماعی

 19,528,931,125 16,539,338,750 13,479,400,000 10,733,250,000 8,375,000,000 جمعیت هالل احمر

 299,453,105,050 278,977,600,000 252,811,350,000 229,097,000,000 207,605,000,000 سازمان انتقال خون

 1,513,683,823,825 1,118,689,887,318 854,090,255,304 678,417,444,525 401,028,543,112 سازمان بهزیستی

 14,811,368,000 11,073,920,000 7,550,400,000 4,576,000,000 2,080,000,000 سازمان تبلیغات اسالمی

 662,751,802,297 563,172,803,612 473,640,610,313 403,857,972,240 344,798,590,933 سازمان زندانها

 2,520,780,900 1,884,696,000 1,285,020,000 778,800,000 354,000,000 هواپیمایی کشوریسازمان 

 87,860,322,891 65,689,961,040 59,718,146,400 40,716,918,000 32,666,040,000 صدا و سیما

 12,537,507,576 7,617,046,800 10,652,088,000 7,215,080,000 9,106,133,333 کمیته فنی کشوری

 786,523,518 596,030,318 433,573,008 295,727,520 149,401,600 کشتیرانی و بنادر

 4,585,300,457 3,529,093,260 2,749,942,800 2,083,290,000 1,136,340,000 گمرک

 5,321,845,577 4,125,411,208 2,979,213,600 2,288,016,500 1,697,870,000 نیروهای مسلح

 81,016,758,790 96,014,347,000 84,109,520,000 74,538,200,000 83,012,000,000 وزارت آموزش و پرورش

 6,411,598,347,446 3,871,829,679,398 2,183,835,481,750 1,368,541,317,036 789,991,213,051 وزارت بهداشت

وزارت تعاون,کار و رفاه 

 اجتماعی
10,691,333,198 25,658,861,706 57,320,617,905 114,308,363,218 221,776,542,301 

 41,264,586,520 36,453,596,398 31,220,144,241 26,636,959,448 22,629,063,260 وزارت علوم

 39,300,030,965 29,383,200,722 20,034,000,492 12,141,818,480 5,519,008,400 وزارت کشور

 103,603,240,488 83,155,981,920 63,169,550,400 46,129,776,000 31,666,080,000 وزارت ورزش و جوانان

 9,781,599,757,727 6,466,487,756,961 4,209,345,314,213 2,975,451,431,455 1,978,905,616,887 کل
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 :گروه هاي هدف.بودجه مورد نياز مبتني بر 4

 1398سال  1397سال  1396سال  1395سال  1394سال  نام سازمان
ارائه دهندگان خدمات بهداشتی 

 درمانی
6,392,859,000 8,204,169,050 10,313,812,520 12,054,268,383 13,656,777,003 

 13,209,192,074 9,177,224,343 5,599,207,046 3,518,540,872 2,077,813,440 بیماران مقاربتی

 11,856,411,785 8,864,606,942 6,044,050,188 3,663,060,720 1,665,027,600 پناهندگان

 30,298,362,248 22,546,501,120 15,493,614,400 9,316,736,000 4,334,880,000 جمعیت حاشیه نشین

 142,433,806,468 133,645,388,617 100,748,586,595 73,654,627,596 67,952,832,603 جوانان

 10,289,628,250 8,731,360,000 7,132,950,000 5,753,000,000 4,565,000,000 داوطلبین اهدا خون

 70,673,769,795 38,843,029,533 17,775,756,801 14,536,816,470 12,477,107,160 زنان باردار

 645,089,981,192 461,906,107,981 281,001,765,408 203,892,891,136 118,760,712,813 زنان در معرض بیشترین آسیب

 561,134,269,997 504,111,293,571 440,216,161,482 383,176,797,099 332,390,076,145 زندانیان

 1,483,888,806,153 1,097,863,943,293 899,479,306,085 689,488,389,872 489,694,128,192 سوء مصرف کنندگان تزریقی  مواد

 529,132,049,161 474,853,789,535 428,740,123,214 373,514,042,376 332,774,880,342 عموم مردم

 177,095,539,500 110,206,800,000 54,147,500,000 10,516,000,000 790,000,000 کارکنان مراکز کارگری

 237,496,368,995 171,198,815,453 102,600,326,406 78,769,773,837 27,789,714,547 کودکان خیابانی /کار

 1,808,695,900 1,118,040,000 1,028,500,000 616,000,000 570,000,000 باردارمادران 

 HIV 411,637,410,814 896,829,852,933 1,407,907,379,174 2,526,490,373,558 4,359,447,243,116مبتالیان به 

 2,602,046,091 1,895,139,558 1,457,192,352 887,567,296 716,431,360 مبتالیان به سل

 1,159,370,103,821 647,765,880,924 252,864,099,527 91,310,924,844 16,835,853,585 مردان  در معرض بیشترین آسیب

 5,371,823,975 4,125,123,578 3,183,515,808 2,379,017,520 1,285,741,600 مشاغل متحرک

 143,813,175,642 120,495,480,709 104,629,990,664 87,440,082,469 131,646,558,258 مشترک 

 9,781,599,757,727 6,466,487,756,961 4,209,345,314,213 2,975,451,431,455 1,978,905,616,887 جمع کل
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 :نوع خدمت.بودجه مورد نياز مبتني بر 4

 1398سال  1397سال  1396سال  1395سال  1394سال  نام سازمان

 5,864,903,277,426 3,723,987,237,145 2,335,942,028,719 1,564,072,703,905 1,040,652,897,683 بسته خدمت

 3,623,632,272,372 2,525,404,140,435 1,713,595,481,234 1,296,098,878,576 838,473,390,769 زیر ساخت ارائه خدمت

زیر ساخت توانمند سازی نیروی 

 انسانی
94,245,995,102 111,829,848,974 153,478,804,260 214,234,729,382 285,614,974,929 

 7,449,233,000 2,861,650,000 6,329,000,000 3,450,000,000 5,533,333,333 زیرساخت برنامه ای

 9,781,599,757,727 6,466,487,756,961 4,209,345,314,213 2,975,451,431,455 1,978,905,616,887 جمع کل



 تحليل برنامه مبتني بر بودجه پيش بيني شده سال اول :

 .سهم برنامه هاي   مختلف در برنامه استراتژيک:1

با توجه به اينکه اپيدمي در گروه سوءمصرف كنندگان متمركز است ،بيشترين سهم پيش بيني شده مربوط به برنامه هاي كاهش 

 آسيب ؛ مراقبت ودرمان و تامين سالمت خون است .

تزريقي مواد از يک طرف و با عنايت به اهميت گسترش خدمات مراقبت و با توجه با تمركز اپيدمي در جمعيت مصرف كنندگان 

درمان مبتاليان به عفونت  با هدف ارتقا سالمت مبتاليان وكاهش بار ويروسي  كه نهايتا ميتواند منجر به كنترل بيماري در جامعه 

 ه است .گردد  . اختصاص باالترين سهم به برنامه كاهش آسيب و مراقبت و درمان قابل توجي

حفظ سالمت  خون نيز كه همواره يکي از اصلي ترين اولويت هاي برنامه استراتژيک بوده است ، وهمين امر توجيه كننده سهم 

باالتر اين برنامه است. برنامه تشخيص اچ آي وي ، برنامه مراقبت زنان در معرض بيشترين آسيب  ، برنامه آموزش عمومي و آموزش 

مه هايي هستند كه سهم بيشتري را به خود اختصاص داده اند .با توجه به اينکه برنامه هاي كودكان خياباني ،  جوانان  از ساير برنا

 برنامه مردان ،برنامه مادران در سال اول به صورت پايلوت انجاممي شوند ،بديهي است در اين سال سهم كمتري را دارا هستند.

 سهم هر برنامه بودجه سال اول )ريال( عنوان برنامه ها

 %7/17 141,895,217,320 .آموزش عمومی01

 %3/43 67,952,832,603 .آموزش جوانان02

 %10/49 207,605,000,000 .تامین سالمت خون03

 %38/89 769,675,677,552 .کاهش آسیب04

 %6/12 121,106,212,813 .برنامه زنان05

 %0/86 17,070,371,654 .برنامه مردان06

 %1/40 27,653,464,547 .برنامه کودکان خیابانی07

 %0/09 1,804,671,000 .کنترل بیماریهای مقاربتی08

 %0/84 16,589,180,553 .پیشگیری مادر به کودک09

 %0/47 9,323,192,328 وی.سل و اچ آی 10

 %8/01 158,560,312,333 .تشخیص اچ آی وی11

 %16/95 335,462,437,512 .مراقبت ودرمان اچ آی وی12

 %3/93 77,702,765,191 .حمایت13

 %1/23 24,354,281,481 .پایش و ارزشیابی14

 %0/11 2,150,000,000 .زیرساخت برنامه ایی15

 %100/00 1,978,905,616,887 کل
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 دسته بندي فعاليت هاي هر برنامه :.2

 هاي هر برنامه در چهار بخش زير تقسيم بندي شده اند : فعاليت

مجموع بودجه مورد نياز  تمام فعاليت هاي است كه در قالب خدمات استاندارد به گروه هدف بسته خدمت :   .1

 ارائه مي شود

مجموع بودجه هاي است كه براي تهيه برنامه ، دستورالعمل ها و مدول هاي آموزشي زير ساخت برنامه ای :  .2

 مرتبط پيش بيني شده است .

مجموع بودجه هاي  است كه براي ايجاد مراكز و تامين نيروي انساني و يا فراهم زير ساخت ارائه خدمت  :  .3

 آوردن بسترهاي الزم براي ادغام خدمات در مراكز موجود  مورد نياز است.

مهارت آموزي و آموزش مجموع بودجه هاي  است كه براي زير ساخت توانمند سازی نيروی انساني   :  .4

 نيروهاي انساني ارائه دهندگان خدمت  پيش بيني شده است.

بودجه هاي پيش  %60اگر چه  نسبت  هاي اين فعاليت ها در هر برنامه متفاوت است اما در مجموع در سال اول برنامه ، بيش از 

براي توانمند سازي  % 2.5ئه خدمت و در مجموع براي تامين زير ساخت ارا % 37بيني شده به بسته هاي خدمت اختصاص يافته ، 

 نيروي انساني و تامين زير ساخت هاي برنامه اي در نظر گرفته شده است.

 

 درصد بودجه  سال اول )ريال( دسته بندی فعاليت ها

 بسته خدمت
1,040,652,897,683 52/59% 

 زير ساخت ارائه خدمت
838,473,390,769 42/37% 

سازي نيروي زير ساخت توانمند 

 انساني
94,245,995,102 4/76% 

 زيرساخت برنامه اي
5,533,333,333 0/28% 

%100 1,978,905,616,887 کل  
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تحليل بودجه برنامه اموزش عمومي و  .1

 : جوانان
اين برنامه كه مشتمل بر همه خدمات اطالع رساني 

كل  %7.7واموزش جمعيت عمومي   است در كل 

و اموزش جوانان   %4عمومي بودجه سال اول)آموزش 

 (  را شامل ميشوند .3.7%

ازآنجا كه برنامه هاي آموزشي عمدتا در زير ساخت 

هاي موجود ادغام شده است ) استفاده ازمدارس براي 

اموزش دانش اموزان ، پادگانها براي آموزش سربازان، 

كل بودجه  %89دانشگاهها براي دانشجويان و...(  

ه خدمتي اموزش شده پيش بيني شده صرف بست

 است .

 

اكثريت شركا برنامه در مقوله آموزش عمومي وجوانان نيز دخيل هستند ، در اين بين سهم بودجه پيش بيني شده در صدا و سيما 

 ، جمعيت هالل احمر ، آموزش و پرورش ، وزارت علوم و وزارت بهداشت از بقيه بيشتر است .

 

 وجوانانسهم سازمانها در برنامه آموزش عمومي 

 درصد بودجه سال اول نام سازمان

 %3/99 8,375,000,000 جمعيت هالل احمر

 %3/71 7,787,000,000 بسته خدمت

 %0/28 588,000,000 زیر ساخت توانمند سازی نیروی انسانی

 %1/76 3,699,500,000 سازمان بهزيستي

 %1/76 3,699,500,000 بسته خدمت

 %0/99 2,080,000,000 سازمان تبليغات اسالمي

 %0/92 1,940,000,000 بسته خدمت

 %0/07 140,000,000 زیر ساخت توانمند سازی نیروی انسانی

 %3/44 7,213,669,120 سازمان زندانها

 %3/44 7,213,669,120 بسته خدمت

 %0/17 354,000,000 سازمان هواپيمايي کشوری
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 وجوانانسهم سازمانها در برنامه آموزش عمومي 

 درصد بودجه سال اول نام سازمان

 %0/17 354,000,000 بسته خدمت

 %15/57 32,666,040,000 صدا و سيما

 %15/57 32,666,040,000 بسته خدمت

 %0/28 583,333,333 کميته فني کشوری

 %0/28 583,333,333 زیرساخت برنامه ای

 %0/07 149,401,600 کشتيراني و بنادر

 %0/01 18,921,600 بسته خدمت

 %0/06 130,480,000 زیر ساخت توانمند سازی نیروی انسانی

 %0/54 1,136,340,000 گمرک

 %0/54 1,136,340,000 بسته خدمت

 %0/81 1,697,870,000 نيروهای مسلح

 %0/72 1,501,870,000 بسته خدمت

 %0/09 196,000,000 زیر ساخت توانمند سازی نیروی انسانی

 %39/56 83,012,000,000 وزارت آموزش و پرورش

 %19/31 40,512,000,000 بسته خدمت

 %20/25 42,500,000,000 توانمند سازی نیروی انسانیزیر ساخت 

 %4/32 9,066,744,210 وزارت بهداشت

 %3/64 7,648,386,150 بسته خدمت

 %0/68 1,418,358,060 زیر ساخت توانمند سازی نیروی انسانی

 %10/78 22,629,063,260 وزارت علوم

 %10/14 21,269,330,900 بسته خدمت

 %0/65 1,359,732,360 سازی نیروی انسانیزیر ساخت توانمند 

 %2/63 5,519,008,400 وزارت کشور

 %2/13 4,475,368,400 بسته خدمت

 %0/50 1,043,640,000 زیر ساخت توانمند سازی نیروی انسانی

 %15/09 31,666,080,000 وزارت ورزش و جوانان

 %13/66 28,670,640,000 بسته خدمت

 %1/43 2,995,440,000 نیروی انسانیزیر ساخت توانمند سازی 

Grand Total 209,848,049,923 100/00% 
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 برنامه کاهش آسيب  :تحليل بودجه  .2
اين برنامه كه مشتمل بر همه خدمات آموزش ،برنامه 

سرنگ وسوزن ، درمان نگهدارنده متادون ، توزيع كاندوم 

براي مصرف كنندگان مواد مخدر و محرک عمدتا از نوع 

تزريقي مي باشد .اين برنامه بيشترين سهم ازكل برنامه 

 ( را شامل ميشود .   %43.2استراتژيک)

كل بودجه صرف زير  %67در برنامه كاهش آسيب  

ساخت ارائه خدمت مي شود. هزينه هاي زير ساخت 

 تقريبا دو برابر هزينه بسته هاي خدمتي است .

 

 

 سازمان بهزيستي ، اداره سوءمصرف مواد وزارت بهداشت و سازمان زندانها از شركا اصلي برنامه در اين بخش مي باشند. ، 

 

 سهم سازمانها در برنامه کاهش آسيب

 درصد بودجه سال اول سازماننام 

 %33/88 260,755,316,915 سازمان بهزيستي

 %9/09 69,950,870,248 بسته خدمت

 %24/14 185,834,863,333 زیر ساخت ارائه خدمت

 %0/65 4,969,583,333 زیر ساخت توانمند سازی نیروی انسانی

 %38/38 295,380,549,360 سازمان زندانها

 %9/77 75,160,341,360 بسته خدمت

 %28/61 220,220,208,000 زیر ساخت ارائه خدمت

 %0/04 300,000,000 کميته فني کشوری

 %0/04 300,000,000 زیرساخت برنامه ای

 %27/71 213,239,811,277 وزارت بهداشت

 %7/99 61,511,246,832 بسته خدمت

 %19/38 149,132,175,556 زیر ساخت ارائه خدمت

 %0/34 2,596,388,889 ساخت توانمند سازی نیروی انسانیزیر 

Grand Total 769,675,677,552 100/00% 



 چهارمین ربانهم استراژتیک ملی کنترل عفونت اچ آی وی        جمهوری اسالمی اريان 167

 

 :  برنامه زنانتحليل بودجه  .3
اين برنامه كه مشتمل بر همه خدمات آموزش ،برنامه 

غربالگري بيماريهاي مقاربتي  ، توزيع كاندوم براي زنان 

در معرض بيشترين آسيب ، همسر مصرف كنندگان 

تزريقي ، همسر مبتاليان به اچ آي وي  مي باشد . سهم 

 ( است .   %7.8اين برنامه  ازكل برنامه استراتژيک)

كل بودجه صرف زير ساخت ارائه  %53در برنامه زنان 

خدمت مي شود. هزينه هاي زير ساخت تقريبا برابر 

 هزينه بسته هاي خدمتي است .

 

 

 سازمان بهزيستي ، مركز مديريت بيماريهاي واگير وزارت بهداشت از شركا اصلي برنامه در اين بخش مي باشند. ، 

 

 سهم سازمانها در برنامه زنان:

 درصد سال اولبودجه  نام سازمان

 %45/30 54,859,540,613 سازمان بهزيستي

 %13/50 16,353,390,000 بسته خدمت

 %31/02 37,570,150,613 زیر ساخت ارائه خدمت

 %0/77 936,000,000 زیر ساخت توانمند سازی نیروی انسانی

 %0/12 150,000,000 کميته فني کشوری

 %0/12 150,000,000 زیرساخت برنامه ای

 %54/58 66,096,672,200 وزارت بهداشت

 %18/12 21,942,085,000 بسته خدمت

 %35/01 42,403,187,200 زیر ساخت ارائه خدمت

 %1/45 1,751,400,000 زیر ساخت توانمند سازی نیروی انسانی

Grand Total 121,106,212,813 100/00% 

 



 چهارمین ربانهم استراژتیک ملی کنترل عفونت اچ آی وی        جمهوری اسالمی اريان 168

 

 :  برنامه مردانتحليل بودجه  .4
اين برنامه براي اولين بار و به صورت پايلوت انجام مي 

شود . لذا در سال اول سهم بسيار كمي را به خود 

( .اين برنامه  مشتمل بر همه %0.5اختصاص داده است)

خدمات آموزش ،برنامه غربالگري بيماريهاي مقاربتي  ، 

توزيع كاندوم براي مردان در معرض بيشترين آسيب ، مي 

 باشد 

كل بودجه صرف زير ساخت ارائه  %42نامه مردان در بر

براي هزينه بسته هاي خدمتي پيش بيني  %57خدمت و

 . شده است

 

 مركز مديريت بيماريهاي واگير وزارت بهداشت در سال اول به عنوان پايلوت اين برنامه را اجرا خواهد نمود .

 سهم سازمانها در برنامه مردان:

 درصد بودجه سال اول نام سازمان

 %2/48 424,081,569 سازمان زندانها

 %2/48 424,081,569 بسته خدمت

 %0/88 150,000,000 کميته فني کشوری

 %0/88 150,000,000 زیرساخت برنامه ای

 %96/64 16,496,290,085 وزارت بهداشت

 %28/74 4,905,404,000 بسته خدمت

 %67/28 11,485,652,752 زیر ساخت ارائه خدمت

 %0/62 105,233,333 ساخت توانمند سازی نیروی انسانیزیر 

Grand Total 17,070,371,654 100/00% 
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تحليل بودجه برنامه کودکان خياباني  .5

 : وکار
اين برنامه براي اولين بار و به صورت پايلوت انجام مي 

شود . لذا در سال اول سهم بسيار كمي را به خود 

(.اين برنامه  مشتمل بر همه %1.2اختصاص داده است )

خدمات آموزش ،برنامه غربالگري بيماريهاي مقاربتي  ، 

توزيع كاندوم ، مددكاري و ارائه داروهاي پيشگيري بعد 

 اي كودكان خياباني و كار مي باشد از تماس بر

كل بودجه صرف  %67در برنامه كودكان خياباني وكار 

زير ساخت ارائه خدمت شامل  راه اندازي مراكز سيار  

وادغام  برنامه در مراكز نگهداري كودكان سازمان 

براي بسته خدمتي  در نظر  %26بهزيستي خواهد شد و 

ئه اين خدمت  نياز گرفته شده است .از انجا كه براي ارا

 بودجه صرف توانمند سازي نيروهاي ارائه دهنده خدمت شده است  %7به نيروهاي تخصصي وجود دارد ، لذا 

 مركز مديريت بيماريهاي واگير وزارت بهداشت و سازمان بهزيستي  اين برنامه را اجرا خواهند نمود

 سهم سازمانها در برنامه کودکان خياباني و کار:

 درصد بودجه سال اول ننام سازما

 %80/00 22,124,118,304 سازمان بهزيستي

 %30/37 8,398,620,000 بسته خدمت

 %45/88 12,686,498,304 زیر ساخت ارائه خدمت

 %3/76 1,039,000,000 زیر ساخت توانمند سازی نیروی انسانی

 %0/54 150,000,000 کميته فني کشوری

 %0/54 150,000,000 زیرساخت برنامه ای

 %19/45 5,379,346,243 وزارت بهداشت

 %7/59 2,099,655,000 بسته خدمت

 %9/65 2,667,624,576 زیر ساخت ارائه خدمت

 %2/21 612,066,667 زیر ساخت توانمند سازی نیروی انسانی

Grand Total 27,653,464,547 100/00% 
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برنامه پيشگيری  انتقال مادر تحليل بودجه  .6

 :به کودک  
اين برنامه شا مل تنظيم  خانواده زنان مبتال ، انجام 

تست اچ آي وي در زنان باردار ، پروفيالكسي  مادر و 

نوزاد و پيگيري نوزادپس از تولد است . گسترش 

تست در زنان باردار در آخرين سال  سومين برنامه 

 15استراتژيک كشوري به صورت پايلوت در 

برنامه به صورت شهرستان كشور انجام شده است. 

ادغام يافته در برنامه مراقبت مادران اجرا مي شود ، 

لذا از زير ساخت هاي موجود در آن برنامه استفاده 

شده است به همين دالئل در سال اول درصد اندكي 

( به اين برنامه اختصاص داده %0.3از كل بودجه)

 شده است .

جه مورد نظر در اين برنامه صرف بسته خدمت شده وبقيه به دستورالعمل ها و بود %96به دليل استفاده اززير ساخت هاي موجود ، 

 توانمند سازي نيروي انساني اختصاص يافته است .

اين برنامه عمدتا توسط اداره مراقبت مادران و مركزمديريت بيماريهاي واگير وزارت بهداشت انجام مي شود . سازمان زندانها نيز 

 حسوب مي شود.يکي از شركا اين برنامه م

 سهم سازمانها در برنامه پيشگيری انتقال مادر به کودک:

 درصد بودجه سال اول نام سازمان

 %0/39 64,429,799 سازمان زندانها

 %0/39 64,429,799 بسته خدمت

 %0/90 150,000,000 کميته فني کشوری

 %0/90 150,000,000 زیرساخت برنامه ای

 %98/71 16,374,750,754 وزارت بهداشت

 %96/18 15,954,750,754 بسته خدمت

 %2/53 420,000,000 زیر ساخت توانمند سازی نیروی انسانی

Grand Total 16,589,180,553 100/00% 
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 برنامه تشخيص  اچ آی وی  :تحليل بودجه .7
اين برنامه نسبت به  سال هاي قبل گسترش بيشتري 

پيدا كرده است و انجام تست تشخيصي  اوليه در همه 

زير ساخت هاي موجود گروههاي هدف برنامه ادغام 

شده است ، تست تشخيص نهايي در پايگاههاي 

مشاوره انجام خواهد شد ،متناسب با گسترش اين 

ه نيز متناسب فعاليت ، افزايش تعداد پايگاه هاي مشاور

با آن در برنامه پيش بيني شده است  . در سال اول 

 كل برنامهاست  %4.5سهم برنامه تشخيص اچ آي وي 

بودجه پيش بيني شده اين برنامه  به هزينه هاي  41%

صرف گسترش  % 43مرتبط با تست اچ آي وي است و

تعداد پايگاه هاي مشاوره شده است . ازآنجا كه برنامه 

ر ساخت هاي موجود ادغام شده است ، آموزش نيروهاي ارائه دهنده خدمت براي انجام اين فعاليت جديد امري ضروري در ساير زي

 كل بودجه اين برنامه به توانمند سازي نيروي انساني اختصاص يافته است. %16است ، لذا 

 

 سهم سازمانها در برنامه تشخيص اچ آی وی :

 درصد بودجه سال اول نام سازمان

 %4/74 7,519,200,000 سازمان بهزيستي

 %4/74 7,519,200,000 بسته خدمت

 %16/22 25,725,125,177 سازمان زندانها

 %16/22 25,725,125,177 بسته خدمت

 %0/13 200,000,000 کميته فني کشوری

 %0/13 200,000,000 زیرساخت برنامه ای

 %78/91 125,115,987,156 وزارت بهداشت

 %12/32 19,533,710,379 بسته خدمت

 %57/07 90,495,632,487 زیر ساخت ارائه خدمت

 %9/51 15,086,644,290 زیر ساخت توانمند سازی نیروی انسانی

Grand Total 158,560,312,333 100/00% 
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 برنامه سل و اچ آی وی   :تحليل بودجه  .7
اين برنامه نسبت به  سال هاي قبل گسترش بيشتري 

است و شامل  انجام تست تشخيصي  اوليه  پيدا كرده

در بيماران مبتال به سل  ، تست تشخيص نهايي در 

پايگاههاي مشاوره انجام خواهد شد ،و غربالگري  فعال 

سل در مراجعه كنندگان به مراكز مشاوره بيماريهاي 

رفتاري و در نهايت  درمان همزمان عفونت توام سل و 

كل  %1.6.اين برنامه  اچ آي وي  است بودجه مورد نياز

 بودجه برنامه استراتژيک را شامل مي شود

 

برنامه به صورت ادغام يافته در برنامه مراقبت سل اجرا 

 مي شود ، لذا از زير ساخت هاي موجود در آن برنامه استفاده شده است 

ه خدمت شده وبقيه به دستورالعمل ها و بودجه مورد نظر در اين برنامه صرف بست %99به دليل استفاده اززير ساخت هاي موجود ، 

 توانمند سازي نيروي انساني اختصاص يافته است .

 سهم سازمانها در برنامه تشخيص اچ آی وی :

 درصد بودجه سال اول نام سازمان

 %2/89 269,471,309 سازمان زندانها

 %2/89 269,471,309 بسته خدمت

 %97/11 9,053,721,019 وزارت بهداشت

 %93/36 8,703,721,019 خدمتبسته 

 %3/75 350,000,000 زیر ساخت توانمند سازی نیروی انسانی

Grand Total 9,323,192,328 100/00% 
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برنامه مراقبت ودرمان اچ آی حليل بودجه ت .8

 وی:
اين برنامه نيزنسبت به  سال هاي قبل گسترش قابل 

توجه اي داشته است . به گونه اي كه افراد تحت 

درمان در سال اول نسبت به سال قبل دو برابر شده 

كل برنامه استراتزيک را به  %15است . . اين برنامه 

 خود اختصاص داده است.

با توجه به قدمت برنامه مراقبت ودرمان گسترش 

 خدمات در زير ساخت هاي موجود  انجام خواهد شد .

كل بودجه اين برنامه در سال اول به  %7لذا تنها 

 خت ارائه خدمت اختصاص يافته است .زيرسا

 

 عمده اين برنامه توسط وزارت بهداشت انجام مي شود وشريک ديگر برنامه سازمان زندانها است.

 سهم سازمانها در برنامه مراقبت و درمان  اچ آی وی :

 درصد بودجه سال اول نام سازمان

 %7/87 26,400,000,000 آزمايشگاه مرجع سالمت

 %7/87 26,400,000,000 ارائه خدمتزیر ساخت 

 %4/67 15,655,912,600 سازمان زندانها

 %2/13 7,141,462,600 بسته خدمت

 %1/35 4,536,000,000 زیر ساخت ارائه خدمت

 %1/19 3,978,450,000 زیر ساخت توانمند سازی نیروی انسانی

 %0/28 950,000,000 کميته فني کشوری

 %0/28 950,000,000 زیرساخت برنامه ای

 %87/18 292,456,524,912 وزارت بهداشت

 %76/60 256,955,583,275 بسته خدمت

 %7/96 26,709,513,468 زیر ساخت ارائه خدمت

 %2/62 8,791,428,169 زیر ساخت توانمند سازی نیروی انسانی

Grand Total 335,462,437,512 100/00% 
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 برنامه حمايت :تحليل بودجه  .9
اين برنامه به خدمات حمايتي از جمله بيمه ،حرفه 

آموزي ، كمک هاي مالي معيشتي ، اشتغال زايي ، 

توانمند سازي وتوانمند سازي افراد مبتالو نگهداري 

كل %3.1از يتيمان ناشي از ايدز است .در مجموع 

 برنامه استراتژيک را به خود اختصاص داده است.

كشور ،پايلوت ايجاد در اين قسمت براي اولين بار در 

سرپناه براي افراد  مبتال و محتضر توسط 

مركزمديريت بيماريهاي واگير در نظر گرفته شده 

است  .ارائه اغلب خدمات حمايتي از طريق 

باشگاههاي مثبت  صورت مي پذيرد. به اين ترتيب 

 از كل بودجه برنامه حمايت به زير ساخت ارائه خدمت اختصاص يافه است . 14%

از شركا اصلي اين برنامه  وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعيمان بهزيستي ، مركزمديريت بيماريهاي واگير وزارت بهداشت و ساز

 هستند.

 سهم سازمانها در برنامه حمايت :

 نام سازمان نام سازمان نام سازمان

 %66/77 51,884,567,280 سازمان بهزيستي

 %46/33 36,000,000,000 بسته خدمت

 %19/78 15,368,217,280 زیر ساخت ارائه خدمت

 %0/66 516,350,000 زیر ساخت توانمند سازی نیروی انسانی

 %0/39 300,000,000 کميته فني کشوری

 %0/39 300,000,000 زیرساخت برنامه ای

 %19/08 14,826,864,713 وزارت بهداشت

 %1/82 1,414,197,513 بسته خدمت

 %16/68 12,963,667,200 زیر ساخت ارائه خدمت

 %0/58 449,000,000 زیر ساخت توانمند سازی نیروی انسانی

 %13/76 10,691,333,198 وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعي

 %13/76 10,691,333,198 بسته خدمت

Grand Total 77,702,765,191 100/00% 
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 برنامه بيماران  مقاربتي :تحليل بودجه  .10
اين برنامه مشتمل بر بخشهايي از برنامه مراقبت 

بيماريهاي مقاربتي است كه به برنامه اچ آي وي مربوط 

مي شود . اموزش جامعه عمومي مبني به مراجعه به مراكز 

درماني استاندارد در صورت بروز عالئم ، اموزش ارائه 

در بين زنان و مردان در  STIدهندگان خدمت ، غربالگري 

.ادغام برنامه هاي اموزشي در  رين آسيب معرض بيشت

برنامه هاي اموزشي منجر شده است بودجه اين بخش 

 برنامه كاهش يابد .

بودجهمورد نياز به ارائه بسته خدمتي اختصاص  97%

به زير ساخت هاي برنامه اي و توانمند سازي  %3يافته و 

 نيروي انساني اختصاص يافته است

وزارت بهداشت مجري اصلي اين برنامه است سازمان بهزيستي و سازمان زندانها  از ديگرشركا ي اين  مركزمديريت بيماريهاي واگير

 برنامه هستند.

 سهم سازمانها در برنامه بيماريهای مقاربتي :

 درصد بودجه سال اول نام سازمان

 %10/32 186,300,000 سازمان بهزيستي

 %10/32 186,300,000 بسته خدمت

 %3/62 65,352,000 زندانهاسازمان 

 %3/62 65,352,000 بسته خدمت

 %8/31 150,000,000 کميته فني کشوری

 %8/31 150,000,000 زیرساخت برنامه ای

 %77/74 1,403,019,000 وزارت بهداشت

 %54/47 983,019,000 بسته خدمت

 %23/27 420,000,000 زیر ساخت توانمند سازی نیروی انسانی

Grand Total 1,804,671,000 100/00% 
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 برنامه پايش و ارزشيابيتحليل بودجه  .11
اين برنامه مشتمل بر كليه اقدامات بخش پايش و 

ارزشيابي است  . برنامه ثبت و گزارش دهي روتين ، 

نظامهاي مراقبت رفتاري و سرولوژيک ، پايگاههاي ديده 

ور ، تحقيقات كاربردي  ونظام پايش و ارزشيابي برنامه را 

از كل بودجه برنامه استراتژيک به   %1.5شامل مي شود..

 تصاص  يافته است اين بخش اخ

 %6بودجه مورد نياز صرف انجام فعاليت ها شده و  94%

بودجه اين برنامه به آموزش نيروهاي انساني اختصاص 

 داده شده است .

 

 عمده فعاليت هاي اين بخش برنامه توسط زير كميته فني كميته پايش و ارزشيابي از كميته كشوري انجام خواهد شد.
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تامين سالمت برنامه تحليل بودجه  .12

 خون  :
اين برنامه مشتمل بر غربالگري خونهاي اهدايي 

واموزش ومشاوره افراد داوطلب اهدا خون با 

رفتارهاي پر خطر است .با توجه به تعداد باالي 

اهدا كنندگان خون  درصد نسبتا بااليي از 

بودجه برنامه  استراتژيک به اين برنامه 

 اختصاص داده شده است

.با توجه به قدمت اين برنامه زير ساخت هاي  

مورد نياز آن از قبل تامين شده وكل بودجه 

 پيش بيني شده مربوط به بسته خدمتي است .

 

 

  زير ساخت اجرا برنامهتحليل بودجه  .13

: 
اين بخش مشتمل است بر تشکيل كميته 

هاي كشوري و استاني ، اصالح قوانين ، 

استراتژيک است . بازبيني ساليانه برنامه 

بديهي است تمام اين بودجه مربوط به بخش 

زير ساخت برنامه اي است و كميته كشوري 

كه خود مشتکل از نماينده تمام شركا برنامه 

 است متولي اجرا آن است .
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 :منابع اتمین بودهج

 کل مبلغ مورد نياز سال اول گروه هدف ام سازمانن

 منابع تامين بودجه

ف 
ردي

ي
متمركز سازمان

ستاد مبارزه با مواد مخدر 
 

G
F

T
M

 

ي پناهندگان
ي عال

كميساريا
 

U
N

A
ID

S
 

W
H

O
 

U
N

O
D

C
 

U
N

F
P

A
 

U
N

IC
E

F
 

ساير
 

 آزمايشگاه مرجع سالمت

                                   

  26,400,000,000ريال    -

                    

  26,400,000,000ریال  HIVمبتالیان به  
                    

 جمعيت هالل احمر
                                   

  8,375,000,000ريال    -

                    

 

ارائه دهندگان خدمات  

  1,155,000,000ریال بهداشتی درمانی 
                    

  3,570,000,000ریال جوانان   
                    

  3,650,000,000ریال عموم مردم   
                    

 سازمان انتقال خون
                                   

  207,605,000,000ريال    -

                    

  4,565,000,000ریال داوطلبین اهدا خون   
                    

  203,040,000,000ریال عموم مردم   
                    

 سازمان بهزيستي
                                   

  401,028,543,112ريال    -

                    

 

ارائه دهندگان خدمات  

  49,500,000ریال بهداشتی درمانی 
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 کل مبلغ مورد نياز سال اول گروه هدف ام سازمانن

 منابع تامين بودجه

ف 
ردي

ي
متمركز سازمان

ستاد مبارزه با مواد مخدر 
 

G
F

T
M

 

ي پناهندگان
ي عال

كميساريا
 

U
N

A
ID

S
 

W
H

O
 

U
N
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D

C
 

U
N
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P

A
 

U
N
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E

F
 

ساير
 

 

زنان در معرض بیشترین  

  52,804,240,613ریال آسیب 
                    

 

سوء مصرف کنندگان  

  266,755,316,915ریال تزریقی  مواد 
                    

  3,650,000,000ریال عموم مردم   
                    

  22,220,118,304ریال کودکان خیابانی /کار   
                    

  51,884,567,280ریال  HIVمبتالیان به   
                    

 

مردان  در معرض  

  0ریال بیشترین آسیب 
                    

 

مصرف کنندگان  

  240,000,000ریال غیرتزریقی مواد 
                    

 

مصرف کنندگان مواد  

  0ریال محرک 
                    

 

همسر مصرف کنندگان   

  3,424,800,000ریال تزریقی مواد 
                    

 سازمان تبليغات اسالمي
                                   

  2,080,000,000ريال    -

                    

 

  2,080,000,000ریال عموم مردم  
                    

 سازمان زندانها
                                   

  344,798,590,933ريال    -

                    

 
ارائه دهندگان خدمات  

  660,000,000ریال
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 کل مبلغ مورد نياز سال اول گروه هدف ام سازمانن

 منابع تامين بودجه

ف 
ردي

ي
متمركز سازمان

ستاد مبارزه با مواد مخدر 
 

G
F

T
M

 

ي پناهندگان
ي عال

كميساريا
 

U
N

A
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S
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O
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U
N
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E

F
 

ساير
 

 بهداشتی درمانی 

  134,951,880ریال بیماران مقاربتی   
                    

  62,075,160ریال زنان باردار   
                    

  332,390,076,145ریال زندانیان    
                    

  2,440,000,000ریال عموم مردم   
                    

  8,953,170,068ریال  HIVمبتالیان به   
                    

  6,768,480ریال مبتالیان به سل   
                    

  151,549,200ریال همسر زندانی   
                    

سازمان هواپيمايي 

 کشوری
                                   

  354,000,000ريال    -

                    

 

  354,000,000ریال عموم مردم  
                    

 صدا و سيما 
                                   

  32,666,040,000ريال    -

                    

 

  32,666,040,000ریال عموم مردم  
                    

 کميته فني کشوری
                                   

  9,106,133,333ريال    -

                    

  all  6,222,800,000ریال  

                    

  150,000,000ریال بیماران مقاربتی   
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 کل مبلغ مورد نياز سال اول گروه هدف ام سازمانن

 منابع تامين بودجه

ف 
ردي

ي
متمركز سازمان

ستاد مبارزه با مواد مخدر 
 

G
F

T
M

 

ي پناهندگان
ي عال

كميساريا
 

U
N
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  100,000,000ریال جمعیت حاشیه نشین   
                    

  133,333,333ریال جوانان   
                    

 

زنان در معرض بیشترین  

  150,000,000ریال آسیب 
                    

 

سوء مصرف کنندگان  

  150,000,000ریال تزریقی  مواد 
                    

  150,000,000ریال کارکنان مراکز کارگری   
                    

  150,000,000ریال کودکان خیابانی /کار   
                    

  150,000,000ریال مادران باردار   
                    

  1,300,000,000ریال  HIVمبتالیان به   
                    

  150,000,000ریال مبتالیان به سل   
                    

 

مردان  در معرض  

  150,000,000ریال بیشترین آسیب 
                    

 

مصرف کنندگان مواد  

  150,000,000ریال محرک 
                    

 کشتيراني و بنادر
                                   

  149,401,600ريال    -

                    

 

  149,401,600ریال مشاغل متحرک  
                    

 گمرک
                                   

  1,136,340,000ريال    -
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 کل مبلغ مورد نياز سال اول گروه هدف ام سازمانن

 منابع تامين بودجه

ف 
ردي

ي
متمركز سازمان

ستاد مبارزه با مواد مخدر 
 

G
F

T
M

 

ي پناهندگان
ي عال

كميساريا
 

U
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ساير
 

 

  1,136,340,000ریال مشاغل متحرک  
                    

 نيروهای مسلح
                                   

  1,697,870,000ريال    -

                    

 

ارائه دهندگان خدمات  

  507,870,000ریال بهداشتی درمانی 
                    

  1,190,000,000ریال جوانان   
                    

 وزارت آموزش و پرورش
                                   

  83,012,000,000ريال    -

                    

  46,875,000,000ریال جوانان   
                    

  36,137,000,000ریال عموم مردم   
                    

 وزارت بهداشت
                                   

  789,991,213,051ريال    -

                    

  125,423,758,258ریال  مشترک 

                    

 

ارائه دهندگان خدمات  

  4,020,489,000ریال بهداشتی درمانی 
                    

  1,792,861,560ریال بیماران مقاربتی   
                    

  1,371,199,200ریال پناهندگان   
                    

  165,056,010ریال جوانان   
                    

  12,415,032,000ریال زنان باردار   
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 کل مبلغ مورد نياز سال اول گروه هدف ام سازمانن

 منابع تامين بودجه

ف 
ردي

ي
متمركز سازمان

ستاد مبارزه با مواد مخدر 
 

G
F
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M

 

ي پناهندگان
ي عال

كميساريا
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زنان در معرض بیشترین  

  65,806,472,200ریال آسیب 
                    

 

سوء مصرف کنندگان  

  222,788,811,277ریال تزریقی  مواد 
                    

  9,491,840,342ریال عموم مردم   
                    

  640,000,000ریال کارکنان مراکز کارگری   
                    

  5,419,596,243ریال کودکان خیابانی /کار   
                    

  420,000,000ریال مادران باردار   
                    

  312,408,340,269ریال  HIVمبتالیان به   
                    

  559,662,880ریال مبتالیان به سل   
                    

 

مردان  در معرض  

  16,685,853,585ریال بیشترین آسیب 
                    

 

مصرف کنندگان  

  240,000,000ریال غیرتزریقی مواد 
                    

 

مصرف کنندگان مواد  

  0ریال محرک 
                    

 

همسر مبتالیان به اچ آی  

  8,059,040,227ریال وی  
                    

 

همسر مصرف کنندگان   

  2,283,200,000ریال تزریقی مواد 
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 کل مبلغ مورد نياز سال اول گروه هدف ام سازمانن

 منابع تامين بودجه

ف 
ردي

ي
متمركز سازمان

ستاد مبارزه با مواد مخدر 
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ي پناهندگان
ي عال

كميساريا
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وزارت تعاون،کار و رفاه 

 اجتماعي
                                   

  10,691,333,198ريال    -

                    

 

  10,691,333,198ریال  HIVمبتالیان به  
                    

 وزارت علوم 
                                   

  22,629,063,260ريال    -

                    

  4,759,063,260ریال جوانان   
                    

  17,870,000,000ریال عموم مردم   
                    

 وزارت کشور
                                   

  5,519,008,400ريال    -

                    

  293,828,400ریال پناهندگان   
                    

  4,234,880,000ریال جمعیت حاشیه نشین   
                    

  990,300,000ریال جوانان   
                    

 ورزش و جوانانوزارت 
                                   

  31,666,080,000ريال    -

                    

  10,270,080,000ریال جوانان   
                    

  21,396,000,000ریال عموم مردم   
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) اپیش و ارزشیابی:  چهارم بخش 

Monitoring & Evaluation ) 
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 ( Monitoring & Evaluation) اپیش و ارزشیابی:  چهارم بخش 

 M&E)ساختار و نظام اپیش و ارزشیابی  -4-1فصل
 Structure ) 
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 نحوه نظارت وپايش و ارزشيابي برنامه  :

متشکل از نمايندگان شركا برنامه براي   با توجه به  تعدد شركا برنامه و لزوم استمرار هماهنگي انها در اجرا برنامه  و جود كميته ايي

 يلتشک 1382سال  يتهدر روند اجراي  اولين برنامه در كم ينانظارت بر اجرا فعاليت ها در حين اجرا برنامه ، امري ضروري است .

ساختار  .نبودند يکبرنامه استراتز يکشر يهاسازمان يندهنما بود كه لزوماً ينظرانمتشکل از كارشناسان و صاحب شد كه عمدتاً 

مذكور متشکل از  يتهكم يدقرار گرفت. در ساختار جد  ياساس ينيمورد بازب 1389در سال يابيوارزش يشپا يكشور يتهكم

 ي، سازمان مليستيها، سازمان بهزازسازمان انتقال خون، سازمان زندان يندگانينما ؛برنامه شامل يکشر يهاسازمان يندگاننما

وزارت تعاون،كار و رفاه هالل احمر، وزارت كشور، وزارت آموزش وپرورش، وزارت علوم،  يت، جمعيدولتيرغ يهاجوانان، سازمان

-يماريب يريتامداد، ستاد مبارزه با مواد مخدر و وزارت بهداشت )مركز مد يته، كميما،صدا و سيو انتظام ينظام يروهاي،ن اجتماعي

 يندهاز معاونت سالمت و نما يو اجتماع ي، اداره سالمت روانيتت خانواده و جمعها، مركز توسعه شبکه و ارتقا سالمت، اداره سالم

 ينهدفتر برنامه مشترک سازمان ملل در زم يندهمرتبط، نما يقاتيها(، مرا كز تحقدانشگاه يندگاناز نما يو منتخبان يمعاونت پژوهش

اگرچه فعاليت اين كميته طي سال هاي اخير متوقف شده است اما در نظر دارند.  يتفعال يو استان ياست كه در دو سطح مل يدزا

است در برنامه چهارم كميته مذكور مجددا تشکيل و در روند اجراي برنامه به وصورت فعال و مستمر بر روند اجراي برنامه نظارت 

 نمايد 

 يدر سطح مل يابيو ارزش يشپا يتهكم -الف

ها و روند اجرا و شاخص يريگ، نحوه محاسبه و اندازهيوجزئ ياصل يهاشاخص يينتعپروتکل و ينبا هدف تدو يتهكم ينا

 يفن يتهكم ينكه كار اينخود را آغاز كرد.باتوجه به ا يتها از سطح كشور فعالو انتشار آنيل ها و تحلداده يآورجمع

 .(1شدند)شکل يلتشک يلدر سه سطح به شرح ذ يفن يهاگروهيربود، ز يوتخصص

  يهايسنويشپ ياست كه از نظر فن ينظراننفر از كارشناسان و صاحب 4-6گروه متشکل از  ين: ايگروه كارسطح  اول 

، يازمورد ن يهاها، دادهشاخص يفو تعر يينرا در سطوح مختلف اعم از مراحل تع يابيو ارزش يشبرنامه پا يبرا يازمورد ن

 كنند.يم يهته يبر منابع علم يمبتن يجتشار نتاو ان يلها، نحوه تحلداده يآورجمع يهاروش

  شده است، متشکل  يمتقس يرگروه به شرح ز يرز 4كار خود به  يتخصص يتگروه كه بنا به ماه ين: ايگروه فنسطح دوم

را  يشده توسط گروه كار يهته يهايسنويشكه پ يهستندكار برنامه و اعضا گروه كارهم يهاسازمان ياز كارشناسان فن

 دهند:يم يقخود تطب يهاسازمان يازهايو ن ييبا امکانات اجرا و قرار داده يابيمورد ارز

 يدر جامعه عموم يريگيشپ يرگروهز (2

 خطر يشتريندرگروه با ب يريگيشپ يرگروهز (3

 مراقبت ودرمان يرگروهز (4

 يو توانمندساز يتحما يرگروهز (5

 يشترينمحاسبه ب يكه متول ييهاآنان سازمان ينبرنامه عضو هستند كه از ب يشركاهمه ا يندهنماها در  ه وگر يندر ا

را  يابيو ارزش يشپا يهابرنامه كردنييانتخاب شدند تا اجرا يياجرا -يعنوان هسته نظارته ب ،ها هستندتعداد شاخص
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وزارت  ،از سو مصرف مواد( يريگيشو اداره پ يدزوزارت بهداشت )اداره كنترل ا :ها عبارتند ازسازمان ينكنند. ا يتهدا

با توجه  . ضمناًيستي ووزارت آموزش وپرورش، سازمان بهزيتيو ترب ينيها و اقدامات تامآموزش و پرورش، سازمان زندان

هسته  يتبه عضو يزخانه نوزارت ينا يندهها، نماسازمان يها در امر هماهنگيوزارت كشور و استاندار يديبه نقش كل

  مذكور درآمد.

  يابياست،و ارزش يشدر برنامه پا يگزارياستس يكه نهاد اصل يتهسطح از كم ين: ايابيو ارزش يشپا يتهكمسطح سوم 

مختلف  يهايطهشده در ح يهته يهاها و گزارشيسنويشبرنامهبوده و پ يکشر يهاسازمان يرده باال يرانمتشکل ازمد

 دهند. يقرار م يينها يبكرده و مورد  تصو يابيرا ارز يفن يهاشده توسط گروه يهته يابيو ارزش يشپا

کمیته  ای  و ارزشیابی ساختار -ش ل اول

گروه کاری

گروه فنی

کمیته پای  و ارزشیابی

 

 يدر سطح استان يابيو ارزش يشپا يتهكم -ب 

و  يشبرنامه پا ياما اجرا ،باشد يمشابه در سطح كشور يهاسازمان يمتشکل از روسا يالزم استاستان يتهاگرچه كم

تعداد شاخص را  يشترينكه ب يهائسازمان يندگاناز نما ينظارت -يهسته اجرائ يکتوسط  سطح عمدتاً يندر ا يابيارزش

ها، آموزش و ، جمعيت هالل احمر،سازمان زندانيستيبهز يهادارند متشکل از نمايندگان سازمان يکدربرنامه استراتژ

به منظور  ياستاني هايتهكم ياصل ي(. اعضا2)شکليرد گيصورت مي استاندار ياستو به ر يپرورش، دانشگاه علوم پزشک

 اً. ضمنكننديآموزش  الزم را دريافت م يهيتوج -يآموزش يهادر قالب كارگاه يكشور يتهبرنامه مصوب كمكردن يياجرا

 يهاعهده معاونته ب يتهكم يريها و دبياستاندار يبا دفاتر امور اجتماع يابيوارزش يشپا ياستان يهايتهكم ياستر

 . ياستعلوم پزشک يهادانشگاه يبهداشت
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 ( Monitoring & Evaluation) اپیش و ارزشیابی:  چهارم بخش 

شاخص اهی نتیجه   -4-2فصل
 ( Impact indicator)نهایی

 



ص
اخ

 ش
ره

ما
ش

 

سطح 

 شاخص

G
o

a
l

 

 عنوان شاخص عنوان  اهداف 

 مخرج صورت

تواتر زماني 

 محاسبه
 تفکيک

 منبع تعريف
روش جمع 

 آوري
 منبع تعريف

روش 

جمع 

 آوري

1 Impact 1 

شيوع ابتال به  1398تا پايان سال    

در جمعيت عمومي   HIVعفونت 

 باقي بماند. %0.15كشور كمتر از 

 HIVشيوع 

 در كل جامعه

تعداد كل افراد 

 مبتال به اچآي وي 

Estimat

ion 
(Spectrum ) جمعيت كشور 

آمار 

رسمي 

اداره آمار 

 كشور

 سرشماري
دو سال 

 يکبار
 سن -جنس

2 Impact 2 

شيوع ابتال به  1398تا پايان سال    

در مصرف كنندگان   HIVعفونت 

 باقي بماند. %15تزريقي كشور كمتر از 

 HIVشيوع 

درمصرف 

كنندگان 

 تزريقي 

تعداد مصرف 

كنندهتزريقي مواد 

 مبتال به اچ اي وي 

IBBSS تحقيق 

تعداد مصرف كننده 

تزريقي مواد در 

 تحقيق

IBBSS سن-جنس  0 تحقيق 

3 Impact 3 

شيوع ابتال به  1398تا پايان سال    

در افراد در معرض خطر   HIVعفونت 

 باقي بماند. %5انتقال جنسي  كمتر از 

 HIVشيوع 

 FSWsدر 

 FSWsتعداد 

 مبتال به اچ اي وي 
IBBSS تحقيق 

در   FSWsتعداد

 تحقيق
IBBSS سن يکباردوسال  تحقيق 

4 Impact 3 

شيوع ابتال به  1398تا پايان سال    

در افراد در معرض خطر   HIVعفونت 

 باقي بماند. %5انتقال جنسي  كمتر از 

 HIVشيوع 

 MSMsدر 

 MSMsتعداد 

 مبتال به اچ اي وي 
IBBSS تحقيق 

در   MSMsتعداد

 تحقيق
IBBSS سن دوسال يکبار تحقيق 

5 Impact 3 

شيوع ابتال به  1398تا پايان سال    

در افراد در معرض خطر   HIVعفونت 

 باقي بماند. %5انتقال جنسي  كمتر از 

 HIVشيوع 

در همسر 

مصرف كننده 

 تزريقي مواد

تعداد همسر مصرف 

كننده تزريقي مواد 

 مبتال به اچ اي وي 

IBBSS تحقيق 

تعدادهمسر مصرف 

كننده تزريقي مواد  

 در تحقيق

IBBSS سن دوسال يکبار تحقيق 

6 Impact 3 

شيوع ابتال به  1398تا پايان سال    

در افراد در معرض خطر   HIVعفونت 

 باقي بماند. %5انتقال جنسي  كمتر از 

 HIVشيوع 

در كودكان 

 خياباني

تعداد كودكان 

خياباني مبتال به اچ 

 اي وي 

IBBSS تحقيق 
تعدادكودكان خياباني  

 در تحقيق
IBBSS سن دوسال يکبار تحقيق 

7 Impact 4 

ميزان بروز  1398تا پايان سال    

در نوزادان زنده متولد از   HIVعفونت 

زنان باردارمبتال به اچ آي وي به ميزان 

 كاهش يابد 90%

 HIVشيوع 

درنوزادن 

متولد از مادر 
HIV 

تعداد كودک مبتال  

متولد از مادر ااچ 

 آي وي 

Estimat

ion 
(Spectrum ) 

تعداد زايمان زنده 

 مبتاليان به اچ آي وي 

Estimat

ion 

(
Spectru

m ) 

دو سال 

 يکبار
 جنس 
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ش

 

سطح 

 شاخص

G
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l

 

 عنوان شاخص عنوان  اهداف 

 مخرج صورت

تواتر زماني 

 محاسبه
 تفکيک

 منبع تعريف
روش جمع 

 آوري
 منبع تعريف

روش 

جمع 

 آوري

8 Impact 5 

مرگ منتسب به 1398تا پايان سال   

ايدز در مبتاليان به اچ آي وي به ميزان 

 كاهش يابد  20%

مرگ منتسب 

 ايدزبه 

تعداد مرگ منتسب 

 به ايدز

Estimat

ion 
(Spectrum ) 0 0 0 

دو سال 

 يکبار
 سن -جنس



 

 

 ( Monitoring & Evaluation) ارزشیابیاپیش و :  چهارم بخش 

شاخص اهی   -4-3فصل
 ( Outcome Indicators)ربآیند

  



ص
شماره شاخ

ص 
سطح شاخ

 

O
b

jectiv
e

 
G

o
a

l
 عنوان شاخص عنوان  اهداف  

 مخرج صورت

تواتر زماني 

 محاسبه
 تفکيک

 منبع تعريف روش جمع آوري منبع تعريف

روش 

جمع 

 آوري

1 Outcome 1 1 

حداقل  1398تا پايان سال 

ند هم ساله   بتوان 49تا  15درافراد30%

وي آيگيري از انتقال  اچهاي پيشروش

دهند و هم درستي تشخيص را به

باورهاي غلط مهم درخصوص انتقال 

 كنندوي را رد آياچ

آگاهي ونگرش 

 جامعه عمومي

 15تعداد افراد

سال  49تا 

راه انتقال 3كه

صحيح را 

بدانند ودو راه 

انتقال غلط را 

 رد كنند

پرسشنامه 

استاندارد 

 تحقيق

 تحقيق
تعداد كل افراد شركت 

 كننده در تحقيق

پرسشنامه 

استاندارد 

 تحقيق

 تحقيق
ابتدا و 

 انتهاي برنامه
 جنس

2 Outcome 2 1 

افراد در %65حداقل 1398تا پايان سال 

ماه گذشته با  12سال كه در  15باالي 

بيش از يک نفر تماس جنسي داشته اند 

در آخرين تماس جنسي  خود از كاندوم  

 استفاده كنند

استفاده از 

كاندوم در 

 جامعه عمومي

تعداد 

 15افرادباالي 

سال كه بيش 

از يک شريک 

داشته جنسي 

و در آخرين 

تماس جنسي 

خود از كاندوم 

استفاده كرده 

 اند

پرسشنامه 

استاندارد 

 تحقيق

 تحقيق

تعداد كل افراد باالي 

سال داراي بيش از  15

دو شريک جنسي 

شركت كننده در 

 تحقيق

پرسشنامه 

استاندارد 

 تحقيق

 تحقيق
ابتدا و 

 انتهاي برنامه
 جنس

3 Outcome 3 1 

افراد  %80حداقل  1398تا پايان سال 

داراي عالئم بيماريهاي مقاربتي ، به 

مراكزاستاندارد  ارائه دهنده خدمات 

 كرده باشند.مراقبتي مراجعه 

اقدام مناسب 

در برخورد با 

 STIعالئم 

تعداد 

 15افرادباالي 

سال كه  عالئم 

STI داشته و

به مراكز 

درماني 

استاندارد 

مراجعه كرده 

 اند 

پرسشنامه 

استاندارد 

 تحقيق

 تحقيق

 15تعداد افرادباالي 

سال داراي عالئم 

STI  شركت كننده در

 تحقيق

پرسشنامه 

استاندارد 

 تحقيق

 تحقيق
ابتدا و 

 انتهاي برنامه
 جنس
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4 Outcome 4 1 
انتقال اچ آي وي از   1398تا پايان سال 

 باقي بماند. طريق دريافت خون صفر

شيوع اچ آي 

وي در 

گيرندگان 

 مستمر خون 

تعداد 

گيرندگان 

مستمر خون 

مبتال به اچ آي 

 وي 

 تحقيق مطالعه شيوع
تعداد كل گيرندگان 

 مستمر خون

مطالعه 

 شيوع
 تحقيق

ابتدا و 

 انتهاي برنامه
0 

5 Outcome 1 2 

مصرف %41حداقل 1398تا پايان سال 

كنندگان تزريقي موادبتوانند هم 

وي آيقال  اچگيري از انتهاي پيشروش

دهند و هم درستي تشخيص را به

باورهاي غلط مهم درخصوص انتقال 

 كنندوي را رد آياچ

آگاهي ونگرش 

مصرف كننده 

 تزريقي مواد

تعدادمصرف 

كننده تزريقي 

راه 3مواد كه

انتقال صحيح 

را بدانند ودو 

راه انتقال غلط 

 را رد كنند

IBBSS تحقيق 

تعداد مصرف كننده 

در  تزريقي مواد

 تحقيق

IBBSS تحقيق 
ابتدا و 

 انتهاي برنامه
 سن-جنس 

6 Outcome 2 2 

مصرف %90حداقل  1398تا پايان سال 

كنندگان تزريقي مواد در آخرين بار از 

وسائل استريل و غير مشترک  درمصرف 

 مواد استفاده كنند..

درصد مصرف 

كننده مواد 

استفاده كننده 

از وسائل 

 استريل 

تعدادمصرف 

كننده تزريقي 

مواد كه در 

آخرين مصرف 

از وسائل 

استريل و غير 

مشترک 

استفاده كرده 

 است

IBBSS تحقيق 

كننده تعداد مصرف 

تزريقي مواد در 

 تحقيق

IBBSS سن-جنس  دوسال يکبار تحقيق 
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7 Outcome 3 2 

مصرف  %73حداقل  1398تا پايان سال 

ماه  12كنندگان تزريقي موارد در 

گذشته در آخرين تماس جنسي  خود از 

كاندوم  استفاده كنند)عدد پايه در 

تماس جنسي با شريک جنسي پولي 

 است (

استفاده از 

كاندوم در 

مصرف كننده 

 تزريقي

تعداد مصرف 

كننده تزريقي 

مواد كه در 

آخرين رابطه 

جنسي خود از 

كاندوم استفاده 

 است

IBBSS تحقيق 

تعداد مصرف كننده 

تزريقي مواد در 

 تحقيق

IBBSS سن-جنس  دوسال يکبار تحقيق 

8 Outcome 1 3 

درصد افراد در  1398تا پايان سال 

معرض خطر انتقال جنسي  كه مي 

گيري از انتقال  پيشهاي توانند هم روش

دهند و درستي تشخيص وي را بهآياچ

هم باورهاي غلط مهم درخصوص انتقال 

نسبت به عدد  %20كنند وي را رد آياچ

 پايه افزايش يابد

آگاهي ونگرش 
FSWs 

 FSWsتعداد

راه انتقال 3كه

صحيح را 

بدانند ودو راه 

انتقال غلط را 

 رد كنند

IBBSS تحقيق 
در  FSWsتعداد 

 قيقتح
IBBSS سن دوسال يکبار تحقيق 

9 Outcome 1 3 

درصد افراد در  1398تا پايان سال 

معرض خطر انتقال جنسي  كه مي 

ري از انتقال  گيهاي پيشتوانند هم روش

دهند و درستي تشخيص وي را بهآياچ

هم باورهاي غلط مهم درخصوص انتقال 

نسبت به عدد  %20كنند وي را رد آياچ

 پايه افزايش يابد

آگاهي ونگرش 
MSMs 

 MSMsتعداد

راه انتقال 3كه

صحيح را 

بدانند ودو راه 

انتقال غلط را 

 رد كنند

IBBSS تحقيق 
در  MSMsتعداد 

 تحقيق
IBBSS سن دوسال يکبار تحقيق 
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10 Outcome 1 3 

درصد افراد در  1398تا پايان سال 

معرض خطر انتقال جنسي  كه مي 

گيري از انتقال  پيشهاي توانند هم روش

دهند و درستي تشخيص وي را بهآياچ

هم باورهاي غلط مهم درخصوص انتقال 

نسبت به عدد  %20كنند وي را رد آياچ

 پايه افزايش يابد

آگاهي ونگرش 

همسر مصرف 

كننده تزريقي 

 مواد

تعدادهمسر 

مصرف كننده 

تزريقي مواد 

راه انتقال 3كه

صحيح را 

بدانند ودو راه 

ال غلط را انتق

 رد كنند

IBBSS تحقيق 

تعداد همسر مصرف 

كننده تزريقي مواد در 

 تحقيق

IBBSS سن دوسال يکبار تحقيق 

11 Outcome 1 3 

درصد افراد در  1398تا پايان سال 

معرض خطر انتقال جنسي  كه مي 

گيري از انتقال  هاي پيشتوانند هم روش

دهند و درستي تشخيص وي را بهآياچ

هم باورهاي غلط مهم درخصوص انتقال 

نسبت به عدد  %20كنند وي را رد آياچ

 پايه افزايش يابد

آگاهي ونگرش 

كودكان 

 خياباني

تعدادكودكان 

خياباني 

راه انتقال 3كه

صحيح را 

بدانند ودو راه 

انتقال غلط را 

 رد كنند

IBBSS تحقيق 
تعداد كودكان خياباني 

 در تحقيق
IBBSS سن دوسال يکبار تحقيق 

12 Outcome 2 3 

درصدافراد در معرض 1398تا پايان سال 

بيشترين  خطر انتقال جنسي كه در 

خود از كاندوم  آخرين تماس جنسي  

افزايش يابد)عدد  %20استفاده كرده اند 

پايه شريک جنسي غير پولي در نظر 

 گرفته شده است (

استفاده از 

كاندوم 

 FSWsدر

 FSWsتعداد 

كه در آخرين 

رابطه جنسي 

خود از كاندوم 

 استفاده است

IBBSS تحقيق 
در  FSWsتعداد 

 تحقيق
IBBSS سن دوسال يکبار تحقيق 
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13 Outcome 2 3 

درصدافراد در معرض 1398تا پايان سال 

بيشترين  خطر انتقال جنسي كه در 

خود از كاندوم  آخرين تماس جنسي  

افزايش يابد)عدد  %20استفاده كرده اند 

پايه شريک جنسي غير پولي در نظر 

 گرفته شده است (

استفاده از 

كاندوم 

 MSMsدر

تعداد 

MSMs  كه

در آخرين 

رابطه جنسي 

خود از كاندوم 

 استفاده است

IBBSS تحقيق 
در  MSMsتعداد 

 تحقيق
IBBSS سن دوسال يکبار تحقيق 

14 Outcome 2 3 

درصدافراد در معرض 1398تا پايان سال 

بيشترين  خطر انتقال جنسي كه در 

  آخرين تماس جنسي  خود از كاندوم

افزايش يابد)عدد  %20استفاده كرده اند 

پايه شريک جنسي غير پولي در نظر 

 گرفته شده است (

استفاده از 

كاندوم 

درهمسر 

مصرف كننده 

 تزريقي مواد

تعداد همسر 

مصرف كننده 

تزريقي مواد 

كه در آخرين 

رابطه جنسي 

خود از كاندوم 

 استفاده است

IBBSS تحقيق 

تعداد همسر مصرف 

ي مواد در كننده تزريق

 تحقيق

IBBSS سن دوسال يکبار تحقيق 

15 Outcome 3 3 

درصدافراد در %10 1398تا پايان سال  

معرض خطر انتقال جنسي مبتال به 

شخيص داده شده بيماريهاي آميزشي ت

و تحت درمان استاندارد قرار گرفته 

 باشند.

  STIدرمان 

 FSWsدر 

 FSWsتعداد 

كه درصورت 

وجود عالئم 

STI  به

خدمات 

استاندارد 

درمان 

دسترسي 

 داشته است 

IBBSS تحقيق 
در  FSWsتعداد 

 تحقيق
IBBSS سن دوسال يکبار تحقيق 
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16 Outcome 3 3 

درصدافراد در %10 1398تا پايان سال  

معرض خطر انتقال جنسي مبتال به 

شخيص داده شده بيماريهاي آميزشي ت

و تحت درمان استاندارد قرار گرفته 

 باشند.

  STIدرمان 

 MSMsدر 

تعداد 

MSMs  كه

درصورت 

وجود عالئم 

STI  به

خدمات 

استاندارد 

درمان 

دسترسي 

 داشته است 

IBBSS تحقيق 
در  MSMsتعداد 

 تحقيق
IBBSS سن دوسال يکبار تحقيق 

17 Outcome 1 4 

مادران باردار مبتال  %90تا پايان برنامه 

به اچ آي وي تخمين زده شده ، تحت 

استاندارد پيشگيري پوشش درمان 

 انتقال مادر به كودک قرار گرفته باشند.

پوشش درمان 

 مادران

تعداد مادر 

باردار تحت 

 پوشش درمان

دفاتر ثبت 

 درمان

گزارش گيري 

 روتين

تعداد كل مادر مبتال 

 به اچ اي وي

Estimat

ion 

(
Spectru

m ) 

 0 ساليانه

18 Outcome 1 5 

تخمين %72حداقل  1398تا پايان سال 

شناسائي شده  HIVافراد مبتال به 

 باشند

 شناسائي موارد

 مبتال

تعداد موارد اچ 

آي وي 

 شناسائي شده 

 آمار كشوري
گزارش گيري 

 روتين

تعداد كل موارد اچ اي 

 وي 
 تخمين

(
Spectru

m ) 

 سن-جنس  ساليانه

19 Outcome 2 5 

 HIVمبتاليان به %75حداقل   

ماه اخير  6شناسائي شده زنده   طي 

حداقل يکبار براي دريافت خدمات 

مراقبت و درمان اچ آي وي مراجعه 

 كرده است. 

پوشش اتصال 

 به برنامه

تعداد افراد 

مبتال به اچ اي 

وي كه طي  

ماه اخير 6

حداقل يکبار 

به مركز 

مراجعه كرده 

دفتر پذيرش 

مراكز مشاوره 

بيماريهاي 

 رفتاري 

گزارش گيري 

 روتين

تعداد كل موارد اچ اي 

وي  شناخته شده 

 زنده 

دفاتر ثبت 

مشخصات 

مراكزمشاو

 ره 

گزارش 

گيري 

 روتين

 جنس ساليانه
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 تفکيک

 منبع تعريف روش جمع آوري منبع تعريف

روش 

جمع 

 آوري

 اند 

20 Outcome 3 5 

  %90بيش از 1398تا پايان سال    

و  HIVازمبتاليان به عفونت پيشرفته 

زمان شروع درمان   ايدز كه يک سال از

 آنها گذشته به درمان ادامه بدهند  .

بقا بر درمان 
ARV 

تعداد افرادي 

كه بيش از 

يکسال از 

شروع درمان 

ضد رترويرسي 

آنها گذشته 

وهنوز تحت 

 درمان هستند 

دفتر درمان 

مراكز مشاوره 

بيماريهاي 

 رفتاري

0 

تعداد افرادي كه بيش 

از يکسال از شروع 

 درمان ضد رترويرسي

 آنها گذشته است

دفتر 

درمان 

مراكز 

مشاوره 

بيماريهاي 

 رفتاري

گزارش 

گيري 

 روتين

 جنس ساليانه

21 Outcome 4 5 

بار ويروسي   1398تا پايان سال 

افراد ي كه تحت درمان  %80درحداقل

ضد رترويروسي  هستند   كمتر از 

 باشد.1000

بار ويرسي 

افراد تحت 

 درمان

تعداد افرادي 

كه تحت 

درمان ضد 

رترورسي 

هستند و بار 

ويروسي كمتر 

 دارند  1000از 

 تحقيق
پرسشنامه 

 استاندارد تحقيق

تحت تعداد افرادي كه 

درمان ضد رترويرسي 

 در تحقيق

 تحقيق

پرسشنامه 

استاندارد 

 تحقيق

 جنس ساليانه



 

 

 

 ( Monitoring & Evaluation) اپیش و ارزشیابی:  چهارم بخش 

شاخص اهی   -4-4فصل
 ( Output Indicators)ربونداد
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عنوان 

 شاخص

 مخرج صورت

تواتر زماني 

 محاسبه
 تفکيک

 منبع تعريف روش جمع آوري منبع تعريف

روش 

جمع 

 آوري

1 
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1 1 1 

برنامه هاي تلويزيوني  %0/5حداقل.

در سطح ملي و استاني  به آموزش 

استاندارد راههاي پيشگيري و ترويج 

 HIVنگرش  صحيح در خصوص 

 اختصاص يابد . 

درصد 

برنامه 

هاي 

تلويزيوني 

در 

خصوص 

 ايدز

تعداد ساعت برنامه 

تلويزيوني  كه در 

خصوص ايدز پخش 

 شده است

گزارش صدا 

 وسيما

گزارش گيري 

 روتين

مجموع كل ساعات 

 برنامه هاي تلويزيوني  

گزارش 

صدا 

 وسيما

گزارش 

گيري 

 روتين

 0 ساليانه

2 
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u

tp
u

t
 

2 1 1 

برنامه هاي راديويي  در  %0/5حداقل 

سطح ملي و استاني  به آموزش 

استاندارد  راههاي پيشگيري و ترويج 

 HIVنگرش  صحيح در خصوص 

 اختصاص يابد . 

درصد 

برنامه 

هاي 

راديويي 

در 

خصوص 

 ايدز

تعداد ساعت برنامه 

راديويي  كه در 

خصوص ايدز پخش 

 استشده 

گزارش صدا 

 وسيما

گزارش گيري 

 روتين

مجموع كل ساعات 

 برنامه هاي راديويي  

گزارش 

صدا 

 وسيما

گزارش 

گيري 

 روتين

 0 ساليانه

3 
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3 1 1 

واحدهاي سياستگزاري و اجرايي  

سازمانهاي شركا برنامه در كليه 

شهرستانها حداقل يک برنامه 

استاندارد  اطالع رساني عمومي در 

خصوص راههاي پيشگيري و ترويج 

 HIVنگرش صحيح در خصوي 

 داشته باشند

درصد 

واحدهاي 

اجرايي 

سازمان  

شركت 

كننده در 

برنامه 

هاي 

اطالع 

 رساني 

تعداددانشگاه هاي 

علوم پزشکي كه 

حداقل يک برنامه 

اطالع رساني عمومي 

در سال براي آموزش 

 ايدز داشته اند

گزارش 

 سازمان

گزارش گيري 

 روتين

تعداد كل دانشگاههاي 

 علوم پزشکي 

گزارش 

 سازمان

گزارش 

گيري 

 روتين

 0 ساليانه
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تواتر زماني 
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 منبع تعريف روش جمع آوري منبع تعريف

روش 

جمع 

 آوري

4 
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 4 1 1 

دانش    %70تا پايان برنامه حداقل 

تحت   2و1آموزان دوره متوسطه 

آموزش استاندارد  راههاي پيشگيري 

و ترويج نگرش صحيح در خصوص 

HIV .قرار گيرند 

درصد 

دانش 

آموزان 

آموزش 

 ديده

تعداد دانش آموزان 

متوسطه كه مطابق 

استاندارد اموزش ديده 

 اند 

فرم ثبت 

 اموزش ها 

گزارش گيري 

 روتين

تعداد كل دانش 

 اموزان مقطع متوسطه

گزارش 

آموزش 

 وپرورش

گزارش 

گيري 

 روتين

 جنس ساليانه

5 

O
u

tp
u

t
 5 1 1 

دانشجويان   درطول دوره    70%

آموزشي خود تحت آموزش استاندارد  

راههاي پيشگيري و ترويج نگرش 

قرار  HIVصحيح در خصوص 

 گيرند.

درصد 

دانشجويا

ن  آموزش 

 ديده

تعداد دانشجويان علوم 

پزشکي كه مطابق 

استاندارد اموزش ديده 

 اند 

فرم ثبت 

 اموزش ها 

گزارش گيري 

 روتين

ويان تعداد كل دانشج

 علوم پزشکي

گزارش 

وزارت 

 بهداشت

گزارش 

گيري 

 روتين

 جنس ساليانه

6 

O
u
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u

t
 6 1 1 

سربازان ) در دوره   %50حداقل

آموزشي(  در سال تحت آموزش 

استاندارد  راههاي پيشگيري و ترويج 

 HIVنگرش صحيح در خصوص 

 قرار گيرند.

درصد 

سربازان 

آموزش 

 ديده 

تعداد سربازاني  كه 

مطابق استاندارد 

 اموزش ديده اند 

فرم ثبت 

 اموزش ها 

گزارش گيري 

 روتين
 تعداد كل سربازها

گزارش 

ستاد كل 

نيروهاي 

 مسلح

گزارش 

گيري 

 روتين

 0 ساليانه
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7 1 1 

داوطلبين  جمعيت   %70حداقل 

هالل احمر  در سال تحت آموزش 

استاندارد  راههاي پيشگيري و ترويج 

 HIVنگرش صحيح در خصوص 

 قرار گيرند.

درصد 

داوطلبين 

جمعيت 

هالل 

احمر  

آموزش 

 ديده 

تعداد داوطلبين 

جمعيت هالل احمر   

كه مطابق استاندارد 

 اموزش ديده اند 

فرم ثبت 

 اموزش ها 

ش گيري گزار

 روتين

تعداد كل داوطلبين 

 جمعيت هالل احمر  

گزارش 

سازمان 

داوطلبين 

جمعيت 

هالل 

 احمر

گزارش 

گيري 

 روتين

 جنس ساليانه
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8 1 1 

برنامه هاي اموزش   جوانان ازطريق  

اماكن  %50برنامه هاي ورزشي در 

ورزشي از طريق مربيان آموزش ديده  

 به ورزشکاران ارائه شود.

درصد 

مکان هاي 

ورزشي 

ارائه 

دهنده 

 آموزش 

تعداد مکان هاي 

ورزشي كه مطابق 

استاندارد برنامه هاي 

آموزشي را اجرا كرده 

 اند 

فرم ثبت 

 اموزش ها 

گزارش گيري 

 روتين

تعداد كل مکان هاي 

 ورزشي

گزارش 

وزارت 

ورزش و 

 جوانان

گزارش 

گيري 

 روتين

 جنس ساليانه
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9 1 1 

سازمان هاي مردم نهاد  %50حداقل  

ويژه جوانان ، برنامه اموزشي مدون 

در خصوص آموزش استانداردراههاي 

پيشگيري و ترويج نگرش صحيح در 

 قرار گيرند. HIVخصوص 

درصد 

سازمان 

هاي مردم 

نهاد ويژه 

جوانان 

ارائه 

دهنده 

 آموزش 

تعداد سازمان هاي 

مردم نهاد ويژه جوانان  

دارد كه مطابق استان

برنامه هاي آموزشي را 

 اجرا كرده اند 

فرم ثبت 

 اموزش ها 

گزارش گيري 

 روتين

تعداد كل سازمان هاي 

 مردم نهاد ويژه جوانان 

گزارش 

وزارت 

ورزش و 

 جوانان

گزارش 

گيري 

 روتين

 جنس ساليانه

10 
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10 1 1 

برنامه هاي اموزش    %50حداقل   

هزار نفر جمعيت  در  100در ازا هر 

شهرستانها جهت جوانان سخت در 

 دسترس برگزار شود . 

درصد 

شهرستانها 

با برنامه 

آموزشي 

ويژه 

 جوانان

تعداد شهرستانهاي با 

 100جمعيت باالي 

هزار نفر  كه مطابق 

استاندارد برنامه هاي 

آموزشي را اجرا كرده 

 اند 

فرم ثبت 

 اموزش ها 

گزارش گيري 

 روتين

تعداد كل 

شهرستانهاي باالي 

 هزار نفر    100

گزارش  

وزارت 

 كشور

گزارش 

گيري 

 روتين

 0 ساليانه
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 آوري

11 
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11 1 1 

مناطق  حاشيه    %50حداقل در

نشين در سال برنامه هاي آموزشي 

استاندارد در قالب  اموزش اجتماع 

 مدار  داشته باشند

درصدمنا

طق 

حاشيه 

نشين با 

برنامه 

آموزشي 

ويژه اچ 

 آي وي 

تعداد مناطق حاشيه 

نشين   كه مطابق 

استاندارد برنامه هاي 

آموزشي را اجرا كرده 

 اند 

فرم ثبت 

 اموزش ها 

گزارش گيري 

 روتين

تعداد كل مناطق 

 حاشيه نشين

گزارش  

وزارت 

 كشور

گزارش 

گيري 

 روتين

 0 ساليانه

12 
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12 1 1 

مساجد و مکانهاي    %50حداقل در

مذهبي در سال برنامه هاي آموزشي 

استاندارد در قالب  اموزش اجتماع 

 مدار  داشته باشند

درصدمسا

جد  با 

برنامه 

آموزشي 

ويژه اچ 

 آي وي 

تعداد مساجدكه 

مطابق استاندارد برنامه 

هاي آموزشي را اجرا 

 كرده اند 

فرم ثبت 

 اموزش ها 

گزارش گيري 

 روتين
 تعداد كل مساجد

گزارش  

سازمان 

تبليغات 

 اسالمي

گزارش 

گيري 

 روتين

 0 ساليانه

13 
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13 1 1 

از پايگاههاي گمرک    %85حداقل در 

در سال برنامه استاندارد اطالع 

رساني در خصوص  راههاي 

پيشگيري و ترويج نگرش صحيح در 

به رانندگان ترانزيت   HIVخصوص 

 ارائه شود.

درصد 

پايگاه 

هاي 

گمرک  با 

برنامه 

آموزشي 

ويژه اچ 

 آي وي 

تعداد پايگاه گمرک 

كه مطابق استاندارد 

آموزشي را  برنامه هاي

 اجرا كرده اند 

فرم ثبت 

 اموزش ها 

گزارش گيري 

 روتين

تعداد كل پايگاه هاي 

 گمرک مرزي

گزارش 

اداره 

 گمرک

گزارش 

گيري 

 روتين

 0 ساليانه
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 آوري

14 
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14 1 1 

از فرودگاه هاي كشور   %50حداقل 

در سال برنامه استاندارد اطالع 

رساني در خصوص  راههاي 

پيشگيري و ترويج نگرش صحيح در 

 قرار گيرند.    HIVخصوص 

درصد 

فرودگاه 

هاي  با 

برنامه 

آموزشي 

ويژه اچ 

 آي وي 

تعداد فرودگاه  كه 

مطابق استاندارد برنامه 

هاي آموزشي را اجرا 

 كرده اند 

فرم ثبت 

 اموزش ها 

گزارش گيري 

 روتين
 تعداد كل فرودگاه ها

گزارش 

سازمان 

هواپيمايي 

 كشور

گزارش 

گيري 

 روتين

 0 ساليانه

15 

O
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u

t
 15 1 1 

از ملوانان   در سال  %50حداقل 

برنامه استاندارد اطالع رساني در 

خصوص  راههاي پيشگيري و ترويج 

    HIVنگرش صحيح در خصوص 

 قرار گيرند.

درصد 

ملوانان 

آموزش 

 ديده 

تعداد ملواناني كه 

مطابق استاندارد 

 اموزش ديده اند 

فرم ثبت 

 اموزش ها 

گزارش گيري 

 روتين
 تعداد كل ملوانان

گزارش 

سازمان 

كشتيراني 

 و بنادر

گزارش 

گيري 

 روتين

 0 ساليانه

16 

O
u

tp
u

t
 

16 1 1 

ازندانيان با اقامت بيش  %60حداقل 

روز در سال تحت آموزش  10از 

استاندارد  راههاي پيشگيري و ترويج 

  HIVنگرش صحيح در خصوص 

واصول كاهش آسيب  و  ترغيب 

 استفاده از كاندوم قرار گيرند.

درصد 

زندانيان 

آموزش 

 ديده 

تعداد زندانياني كه 

مطابق استاندارد 

 اموزش ديده اند 

ت فرم ثب

 اموزش ها 

گزارش گيري 

 روتين
 تعداد كل زندانيان

گزارش 

سازمان 

 زندانها

گزارش 

گيري 

 روتين

 جنس ساليانه

17 
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17 1 1 

از همسرزندانيان  در  %20حداقل 

سال تحت آموزش استاندارد  راههاي 

پيشگيري و ترويج نگرش صحيح در 

و نحوه مراقبت از   HIVخصوص 

خودو  ترغيب استفاده از كاندوم  

 قرار گير ند.

درصد 

همسر 

زندانيان 

آموزش 

 ديده 

تعداد همسر زندانياني 

كه مطابق استاندارد 

 اموزش ديده اند 

 فرم ثبت

 اموزش ها 

گزارش گيري 

 روتين

تعداد كل  همسر 

 زندانيان

گزارش 

سازمان 

 زندانها

گزارش 

گيري 

 روتين

 جنس ساليانه
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18 1 1 

از پناهندگان   در سال  %50حداقل 

تحت آموزش استاندارد  راههاي 

پيشگيري و ترويج نگرش صحيح در 

 قرار گيرند.    HIVخصوص 

درصد 

پناهندگان 

آموزش 

 ديده 

تعداد پناهندگاني كه 

مطابق استاندارد 

 اموزش ديده اند 

فرم ثبت 

 اموزش ها 

گزارش گيري 

 روتين
 تعداد كل پناهندگان

گزارش 

سازمان 

 زندانها

گزارش 

گيري 

 روتين

 جنس ساليانه

19 

O
u
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u
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19 1 1 

ارائه  %90تا پايان برنامه حداقل 

دهندگان خدمات بهداشتي درماني  

تحت آموزش استاندارد  راههاي 

پيشگيري و ترويج نگرش صحيح در 

واصول احتياطات   HIVخصوص 

 استاندارد قرار گيرند.

درصد 

ارائه 

دهندگان 

خدمت 

آموزش 

 ديده

تعداد ارائه دهنده 

خدمات بهداشتي 

درماني كه مطابق 

استاندارد آموزش ديده 

 اند 

فرم ثبت 

 اموزش ها 

گزارش گيري 

 روتين

تعداد كل ارائه 

 دهندگان خدمت 

گزارش 

وزارت 

 بهداشت

گزارش 

گيري 

 روتين

 جنس ساليانه

20 

O
u
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u
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20 1 1 

مبتاليان به سل در  %90حداقل  

ي سال تحت آموزش استاندارد  راهها

پيشگيري و ترويج نگرش صحيح در 

و ارتباط سل و اچ  HIVخصوص 

آي وي نحوه مراقبت از خود  قرار 

 گيرند.

درصد 

مبتاليان 

سل 

آموزش 

 ديده

تعداد مبتاليان به سل 

كه مطابق استاندارد 

 آموزش ديده اند 

فرم ثبت 

 اموزش ها 

گزارش گيري 

 روتين

تعداد كل مبتاليان به 

 سل

گزارش 

اداره 

كنترل 

 سل

گزارش 

گيري 

 روتين

 جنس ساليانه

21 

O
u
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u

t
 

21 1 1 

مصرف كنندگان غير %25حداقل   

تزريقي در سال تحت آموزش 

استاندارد  راههاي پيشگيري و ترويج 

و   HIVنگرش صحيح در خصوص 

 نحوه مراقبت از خود  قرار گيرند.

درصد 

مصرف 

كنندگان 

غير 

تزريقي 

آموزش 

 ديده

تعداد مصرف كننده 

غير تزريقي  كه 

مطابق استاندارد 

 آموزش ديده اند 

فرم ثبت 

 موزش ها ا

گزارش گيري 

 روتين

تعداد كل مصرف 

 كنندگان غير تزريقي 
 تخمين 

مطالعه 

تعيين 

 سايز 

 جنس ساليانه
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u
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u
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1 2 1 

صد در صد افراد متقاضي كاندوم، 

سال ( براحتي امکان تهيه   15)باالي 

 وسيله پيشگيري را داشته باشند .

دسترسي 

جامعه 

عمومي به 

 كاندوم

 15تعداد افراد باالي 

سال كه در صورت نياز 

توانسته اند كاندوم 

 تهيه كنند.

پرسشنامه 

استاندارد 

 تحقيق

 تحقيق
تعداد افرادي باالي 

 سال در تحقيق 15

پرسشنامه 

استاندارد 

 تحقيق

 تحقيق
ابتدا و 

 انتهاي برنامه
 جنس

23 

O
u

tp
u

t
 

1 3 1 

برنامه هاي استاندارد اطالع %100در 

رساني عمومي پيشگيري و مراقبت 

اچ آي وي  آموزش و اطالع رساني 

در خصوص عالئم و اهميت تشخيص 

و درمان به هنگام بيماريهاي مقاربتي 

 را نيز در برگرفته باشد

درصد 

برنامه 

هاي 

آموشي با 

ادغام 

آموزش 

بيماريهاي 

 مقاربتي

تعدادبرنامه هاي 

آموزش ايدز كه 

مشتمل بر محتواي 

نيز  STIآموزشي 

 هست

مستندات 

 آموزشي
 چک ليست 

تعداد كل برنامه هاي 

 آموزشي ايدز

مستندات 

 آموزشي

چک  

 ليست
 0 ساليانه

24 

O
u
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u

t
 1 4 1 

پوشش غربالگري خون  %100حفظ 

 و فرآورده هاي خوني اهدا شده

درصد 

غربالگري 

در خون 

هاي 

 اهدايي

تعداد واحد خون و 

فرآورده هاي خوني 

 غربالگري شده 

دفاتر ثبت 

 انتقال خون

گزارش گيري 

 روتين

تعداد كل خونهاي 

 اهداي

دفاتر ثبت 

انتقال 

 خون

گزارش 

گيري 

 روتين

0 0 

25 

O
u
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u

t
 2 4 1 

از اهدا كنندگان خون در سال  100%

تحت آموزش استاندارد  راههاي 

پيشگيري و ترويج نگرش صحيح در 

 قرار گيرند.    HIVخصوص 

درصد اهدا 

كنندگان 

خون 

آموزش 

 ديده

تعداد اهداكنندگان كه 

مطابق استاندارد 

 آموزش ديده اند

دفاتر ثبت 

 انتقال خون

گزارش گيري 

 روتين

تعداد اهدا كنندگان 

 ونخ

دفاتر ثبت 

انتقال 

 خون

گزارش 

گيري 

 روتين

 جنس 0
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3 4 1 

افرادي كه به علت رفتار پر  100%

از اهدا  HIVخطر در زمينه انتقال 

خون معاف مي گردند با راههاي 

و راههاي پيشگيري و  HIVانتقال 

ترويج نگرش صحيح در خصوص 

HIV .اشنا گردند 

درصد اهدا 

كنندگان 

پرخطر 

آموزش 

 ديده

تعداد اهداكنندگان 

پرخطر كه مطابق 

استاندارد آموزش ديده 

 اند

دفاتر ثبت 

 انتقال خون

گزارش گيري 

 روتين

 تعداد اهدا كنندگان

 خون پرخطر

دفاتر ثبت 

انتقال 

 خون

گزارش 

گيري 

 روتين

 جنس 0

27 

O
u

tp
u

t
 4 4 1 

افرادي كه جهت انجام ازمايش  50%

HIV  مبادرت به اهدا خون مي

كنند، امکان انجام ازمايش رايگان 

 داشته باشند.

درصد اهدا 

كنندگان 

پرخطرآزما

 يش شده 

تعداد اهداكنندگان 

پرخطر كه مطابق 

استاندارد تحت 

آزمايش اچ آي وي 

 قرار گرفته اند

دفاتر ثبت 

 انتقال خون

گزارش گيري 

 روتين

اد اهدا كنندگان تعد

 خون پرخطر

دفاتر ثبت 

انتقال 

 خون

گزارش 

گيري 

 روتين

 جنس 0
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1 1 2 

مصرف كنندگان مواد   %40حداقل 

تزريقي  در سال  تحت پوشش 

آموزش استاندارد  راههاي پيشگيري 

و  و راههاي كاهش آسيب   HIVاز

و روش صحيح استفاده از كاندوم 

 قرار گيرند.

درصد 

مصرف 

كنندگان 

تزريقي 

آموزش 

 ديده

تعداد مصرف كننده 

تزريقي  كه مطابق 

استاندارد آموزش ديده 

 اند 

فرم ثبت 

 اموزش ها 

گزارش گيري 

 روتين

تعداد كل مصرف 

 كنندگان  تزريقي 
 تخمين 

مطالعه 

تعيين 

 سايز 

 جنس ساليانه
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1 1 2 

تزريق كنندگان %40تا پايان برنامه 

و مواد به  خدمات رايگان سرنگ 

 سوزن  دسترسي داشته باشند

دسترسي 

به سرنگ 

 و سوزن

تعداد مصرف كننده 

كه در صورت نياز به 

سرنگ وسوزن رايگان 

 دسترسي داشته است

IBBSS تحقيق 

تعداد مصرف كننده 

تزريقي مواد در 

 تحقيق

IBBSS جنس دوسال يکبار تحقيق 
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 1 1 2 

تزريق كنندگان %40تا پايان برنامه 

مواد به  خدمات رايگان سرنگ و 

 سوزن  دسترسي داشته باشند

اتصال به 

 خدمت 

 تعداد مصرف كننده

كه حداقل يک بار از 

خدمات رايگان سرنگ 

وسوزن استفاده كرده 

 است .

دفاتر ثبت 

خدمت 

مراكزكاهش 

 آسيب

گزارش گيري 

 روتين

تعداد كل مصرف  

 كننده 
 تخمين 

مطالعه 

تعيين 

 سايز 

 جنس ساليانه

31 O
u
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u
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2 1 2 

.مصرف كنندگان تزريقي %20حداقل 

تا پايان بر نامه  به صورت هفتگي 

سرنگ و سوزن رايگان را دريافت 

 كنند.

پوشش 

سرنگ و 

 سوزن

تعداد مصرف كننده 

كه  به صورت هفتگي 

سرنگ و سوزن رايگان 

 دريافت كرده اند 

دفاتر ثبت 

خدمت 

مراكزكاهش 

 آسيب

گزارش گيري 

 روتين

تعداد كل مصرف  

 كننده 
 تخمين 

مطالعه 

تعيين 

 سايز 

 جنس ساليانه
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u
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u
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2 1 2 

.مصرف كنندگان تزريقي %20حداقل 

ي تا پايان بر نامه  به صورت هفتگ

سرنگ و سوزن رايگان را دريافت 

 كنند.

كفايت 

سرنگ و 

 سوزن

تعدادسرنگ و سوزن 

 توزيع شده

دفاتر ثبت 

خدمت 

مراكزكاهش 

 آسيب

گزارش گيري 

 روتين

تعداد افراد تحت  

 پوشش 

دفاتر ثبت 

خدمت 

مراكزكاه

 ش آسيب

گزارش 

گيري 

 روتين

 جنس ساليانه

33 
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u
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u

t
 3 1 2 

مصرف كنندگان تزريقي %14حداقل 

تا پايان بر نامه  تحت پوشش درمان 

نگهدارنده جايگزين  از برنامه كاهش 

 آسيب قرار گيرند  

پوشش 

 متادون

تعداد مصرف كننده 

تزريقي  كه مطابق 

استانداردتحت پوشش 

برنامه متادون قرار 

 گرفته اند

دفاتر ثبت 

 متادون

گزارش گيري 

 روتين

تعداد كل مصرف 

 ننده تزريقي موادك
 تخمين 

مطالعه 

تعيين 

 سايز 

 جنس ساليانه
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3 1 2 

مصرف كنندگان تزريقي %14حداقل 

تا پايان بر نامه  تحت پوشش درمان 

نگهدارنده جايگزين  از برنامه كاهش 

 آسيب قرار گيرند  

بقا بر 

درمان 

 متادون

تعداد مصرف كننده 

تزريقي  كه مطابق 

استاندارديک سال)؟( 

/بيشتر از شروع درمان 

متادون گذشته و 

همچنان بر روي 

 درمان نگهدارنده است

دفاتر ثبت 

 متادون

گزارش گيري 

 روتين

تعداد كل مصرف 

 كننده تزريقي مواد
 تخمين 

مطالعه 

تعيين 

 سايز 

 جنس ساليانه
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3 1 2 

مصرف كنندگان تزريقي %14حداقل 

تا پايان بر نامه  تحت پوشش درمان 

نگهدارنده جايگزين  از برنامه كاهش 

 آسيب قرار گيرند  

كفايت 

 متادون

تعداد مصرف كننده 

تزريقي  كه مطابق 

استاندارد دز كافي 

مطابق استاندارد 

)حداقل متوسط 

ميلي گرم   )؟(در 75

 روز(

دفاتر ثبت 

 متادون

گزارش گيري 

 روتين

تعداد كل مصرف 

 كننده تزريقي مواد
 تخمين 

مطالعه 

تعيين 

 سايز 

 جنس ساليانه

36 O
u

tp
u

t
 

4 1 2 

مصرف كنندگان  %15حداقل 

تزريقي زنداني تا پايان بر نامه  به 

صورت دوره اي سرنگ و سوزن 

 رايگان دريافت كنند.

كفايت 

سرنگ و 

 سوزن

تعدادسرنگ و سوزن 

 توزيع شده در زندان 

دفاتر ثبت 

خدمت 

مراكزكاهش 

 آسيب

گزارش گيري 

 روتين

تعداد مصرف كننده 

 تزريقي مواد در زندان

تخمين در 

 زندان

گزارش 

گيري 

 روتين

 جنس ساليانه

37 

O
u
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u

t
 5 1 2 

زندانيان مصرف كننده %40حداقل

مواد تا پايان بر نامه  تحت پوشش 

درمان نگهدارنده جايگزين قرار 

 گيرند  

پوشش 

 متادون

تعداد زنداني 

مصرفکننده مواد كه 

مطابق استانداردتحت 

پوشش برنامه متادون 

 قرار گرفته اند

دفاتر ثبت 

 متادون

گزارش گيري 

 روتين

تعداد كل زنداني  

 وادمصرف كننده م
 تخمين 

مطالعه 

تعيين 

 سايز 

 جنس ساليانه
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u
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1 3 2 

.مصرف كنندگان تزريقي %40حداقل 

رايگان را تا پايان بر نامه به كاندوم 

 دسترسي داشته باشند.

دسترسي 

 به كاندوم

تعداد مصرف كننده 

كه در صورت نياز به 

كاندوم رايگان 

 دسترسي داشته است

IBBSS تحقيق 

تعداد مصرف كننده 

تزريقي مواد در 

 تحقيق

IBBSS جنس دوسال يکبار تحقيق 

39 O
u

tp
u

t
 

1 3 2 

.مصرف كنندگان تزريقي %40حداقل 

رايگان را تا پايان بر نامه به كاندوم 

 دسترسي داشته باشند.

كفايت 

 كاندوم

تعداد كاندوم توزيع 

 شده 

دفاتر ثبت 

خدمت 

مراكزكاهش 

 آسيب

گزارش گيري 

 روتين

تعداد مصرف كننده 

 تحت پوشش برنامه 

دفاتر ثبت 

خدمت 

مراكزكاه

 ش آسيب

گزارش 

گيري 

 روتين

 جنس ساليانه



 چهارمین ربانهم استراژتیک ملی کنترل عفونت اچ آی وی        جمهوری اسالمی اريان 212

 

ص
شماره شاخ

 

ص
اخ

 ش
طح

س
 

In
terv

en
tio

n
 

O
b

jectiv
e

 
G

o
a

l
 عنوان  اهداف  

عنوان 

 شاخص

 مخرج صورت

تواتر زماني 

 محاسبه
 تفکيک

 منبع تعريف روش جمع آوري منبع تعريف

روش 

جمع 

 آوري

40 

O
u

tp
u

t
 

1 2 3 

زنان در معرض  %40حداقل 

بيشترين آسيب ،در سال، تحت 

آموزش استاندارد  راههاي پيشگيري 

و ترويج نگرش صحيح در خصوص 

HIV   و راههاي كاهش آسيب  و

 استفاده صحيح از كاندوم قرار گيرند

درصد 

FSWsآم

 وزش ديده

كه   FSWsتعداد 

مطابق استاندارد 

 آموزش ديده اند 

فرم ثبت 

 اموزش ها 

گزارش گيري 

 روتين
 تخمين  FSWsتعداد كل 

مطالعه 

تعيين 

 سايز 

 سن ساليانه

41 

O
u

tp
u

t
 

2 2 3 

مردان  در معرض  %10حداقل 

بيشترين آسيب ،در سال، تحت 

آموزش استاندارد  راههاي پيشگيري 

و ترويج نگرش صحيح در خصوص 

HIV   و راههاي كاهش آسيب  و

 استفاده صحيح از كاندوم قرار گيرند

درصد 

MSMsآ

موزش 

 ديده

كه   MSMsتعداد 

مطابق استاندارد 

 آموزش ديده اند 

فرم ثبت 

 اموزش ها 

زارش گيري گ

 روتين
 تخمين  MSMsتعداد كل 

مطالعه 

تعيين 

 سايز 

 سن ساليانه
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2 2 3 

مردان  در معرض  %10حداقل 

بيشترين آسيب ،در سال، تحت 

آموزش استاندارد  راههاي پيشگيري 

و ترويج نگرش صحيح در خصوص 

HIV   و راههاي كاهش آسيب  و

 استفاده صحيح از كاندوم قرار گيرند

درصد 

MSMsآ

موزش 

 ديده

كه   MSMsتعداد 

مطابق استاندارد 

 آموزش ديده اند 

فرم ثبت 

 اموزش ها 

گزارش گيري 

 روتين
 تخمين  MSMsتعداد كل 

مطالعه 

تعيين 

 سايز 

 سن ساليانه
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1 2 3 

از زنان در  %40تا پايان برنامه 

معرض بيشترين آسيب به بسته 

خدمات استاندارد دسترسي داشته 

 باشند

دسترسي 

 به كاندوم

كه در FSWsتعداد 

صورت نياز به كاندوم 

رايگان دسترسي 

 داشته است

IBBSS تحقيق 
در FSWsتعداد 

 تحقيق
IBBSS 0 دوسال يکبار تحقيق 
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 1 2 3 

از زنان در  %40تا پايان برنامه 

معرض بيشترين آسيب به بسته 

خدمات استاندارد دسترسي داشته 

 باشند

دسترسي 

 به كاندوم

كه  FSWsتعداد 

حداقل يک بار از 

خدمات  استاندارد 

رايگان كاندوم استفاده 

 كرده است 

دفاتر ثبت 

خدمت 

 مراكززنان

گزارش گيري 

 روتين
 تخمين  FSWsتعداد كل 

مطالعه 

تعيين 

 سايز 

 0 ساليانه
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u
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u
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2 2 3 

از زنان در  %20تا پايان برنامه 

معرض بيشترين آسيب  هر ماه 

 كاندوم رايگان دريافت كرده باشند.

پوشش 

 كاندوم

كه  FSWsتعداد 

مطابق استاندارد 

ماهيانه كاندوم دريافت 

 كرده اند .

دفاتر ثبت 

خدمت در 

 مراكز زنان

گزارش گيري 

 روتين
 تخمين  FSWsتعداد كل 

مطالعه 

تعيين 

 سايز 

 0 ساليانه
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u
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2 2 3 

از زنان در  %20تا پايان برنامه 

معرض بيشترين آسيب  هر ماه 

 كاندوم رايگان دريافت كرده باشند.

كفايت 

 كاندوم 

تعداد كاندوم توزيع 

در  FSWsشده به 

 يک مقطع زماني 

دفاتر ثبت 

خدمت 

 مراكززنان

گزارش گيري 

 روتين

 FSWsتعداد كل 

گيرنده خدمت در 

 همان مقطع زماني 

دفاتر ثبت 

خدمت 

 مراكززنان

مطالعه 

تعيين 

 سايز 

 0 ساليانه
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3 2 3 

از مردان  در  %5تا پايان برنامه 

معرض بيشترين آسيب به  بسته 

خدمات استاندارد دسترسي داشته 

 باشند.

دسترسي 

 به كاندوم

كه در MSMsتعداد 

صورت نياز به كاندوم 

رايگان دسترسي 

 داشته است

IBBSS تحقيق 
در MSMsتعداد 

 تحقيق
IBBSS 0 دوسال يکبار تحقيق 

48 

O
u

tp
u

t
 3 2 3 

از مردان  در  %5تا پايان برنامه 

معرض بيشترين آسيب به  بسته 

خدمات استاندارد دسترسي داشته 

 باشند.

دسترسي 

 به كاندوم

كه  MSMsتعداد 

حداقل يک بار از 

خدمات  استاندارد 

رايگان كاندوم استفاده 

 كرده است 

دفاتر ثبت 

خدمت 

 مراكزمردان

گزارش گيري 

 روتين
 تخمين  MSMsتعداد كل 

مطالعه 

تعيين 

 سايز 

 0 ساليانه
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4 2 3 

از مردان  در  %3تا پايان برنامه 

معرض بيشترين آسيب  هر ماه 

 كاندوم رايگان دريافت كرده باشند.

پوشش 

 كاندوم

كه  MSMsتعداد 

مطابق استاندارد 

ماهيانه كاندوم دريافت 

 كرده اند .

دفاتر ثبت 

خدمت در 

 مراكز مردان

گزارش گيري 

 روتين
 تخمين  MSMsتعداد كل 

مطالعه 

تعيين 

 سايز 

 0 ساليانه
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u
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u
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4 2 3 

از مردان  در  %3تا پايان برنامه 

معرض بيشترين آسيب  هر ماه 

 كاندوم رايگان دريافت كرده باشند.

كفايت 

 كاندوم 

تعداد كاندوم توزيع 

در  MSMsشده به 

 يک مقطع زماني 

دفاتر ثبت 

خدمت 

 مراكزمردان

گزارش گيري 

 روتين

 MSMsتعداد كل 

گيرنده خدمت در 

 همان مقطع زماني 

دفاتر ثبت 

خدمت 

مراكزمردا

 ن

گزارش 

گيري 

 روتين

 0 ساليانه
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 5 2 3 

از همسر مصرف  %6تا پايان برنامه 

پوشش كنندگان  تزريقي مواد تحت 

بسته خدمات استاندارد قرار گرفته و  

هر ماه مطابق استاندارد كاندوم 

 رايگان دريافت كرده باشند.

پوشش 

 كاندوم

تعداد  همسر مصرف 

كننده تزريقي مواد كه 

مطابق استاندارد 

ماهيانه كاندوم دريافت 

 كرده اند .

دفاتر ثبت 

خدمت در 

 مراكز زنان

گزارش گيري 

 روتين

تعداد كل همسر  

مصرف كننده تزريقي 

 مواد

 تخمين 

مطالعه 

تعيين 

 سايز 

 0 ساليانه
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 5 2 3 

از همسر مصرف  %6تا پايان برنامه 

كنندگان  تزريقي مواد تحت پوشش 

بسته خدمات استاندارد قرار گرفته و  

هر ماه مطابق استاندارد كاندوم 

 رايگان دريافت كرده باشند.

كفايت 

 كاندوم 

تعداد كاندوم توزيع 

شده به  همسر مصرف 

كننده تزريقي مواد در 

 يک مقطع زماني 

دفاتر ثبت 

خدمت 

 راكززنانم

گزارش گيري 

 روتين

تعداد كل همسر  

مصرف كننده تزريقي 

مواد گيرنده خدمت در 

 همان مقطع زماني 

دفاتر ثبت 

خدمت 

 مراكززنان

گزارش 

گيري 

 روتين

 0 ساليانه
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6 2 3 

از همسرمبتاليان  %60تا پايان برنامه 

بسته به اچ آي وي  تحت پوشش 

خدمات استاندارد قرار گرفته و  هر 

ماه مطابق استاندارد كاندوم رايگان 

 دريافت كرده باشند.

پوشش 

 كاندوم

تعداد  همسر مبتاليان 

به اچ آي وي كه 

مطابق استاندارد 

ماهيانه كاندوم دريافت 

 كرده اند .

دفاتر ثبت 

خدمت در 

مراكز مشاوره 

بيماريهاي 

 رفتاري

گزارش گيري 

 روتين

داد كل همسر تع 

 مبتاليان به اچ آي وي

دفاتر ثبت 

خدمت در 

مراكز 

مشاوره 

بيماريهاي 

 رفتاري

گزارش 

گيري 

 روتين

 0 ساليانه
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6 2 3 

از همسرمبتاليان  %60تا پايان برنامه 

به اچ آي وي  تحت پوشش بسته 

خدمات استاندارد قرار گرفته و  هر 

ماه مطابق استاندارد كاندوم رايگان 

 دريافت كرده باشند.

كفايت 

 كاندوم 

تعداد كاندوم توزيع 

شده به  همسر 

مبتاليان به اچ آي وي 

 در يک مقطع زماني 

دفاتر ثبت 

خدمت در 

مراكز مشاوره 

بيماريهاي 

 رفتاري

گزارش گيري 

 روتين

تعداد كل همسر  

مبتاليان به اچ آي وي 

گيرنده خدمت در 

 همان مقطع زماني 

دفاتر ثبت 

خدمت در 

مراكز 

مشاوره 

بيماريهاي 

 رفتاري

ش گزار

گيري 

 روتين

 0 ساليانه
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7 2 3 

صدر صد زندانها امکان دسترسي به 

در مالقاتهاي شرعي براي  كاندوم

 زندانيان وجود داشته باشد

دسترسي 

 كاندوم 

تعداد زندان كه در 

مالقات شرعي مطابق 

استاندارد كاندوم 

 توزيع مي كند

دفتر ثبت 

 خدمت زندان

گزارش گيري 

 روتين
 تعداد كل زندانها 

گزارش 

سازمان 

 زندانها

گزارش 

گيري 

 روتين

 0 ساليانه
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 8 2 3 

ازكودكان خياباني/كار  %40حداقل 

در سال  تحت پوشش بسته خدمات 

ستاندارد توانمند سازي  براي ا

مراقبت از خود و پيشگيري در 

 قرار گيرند.HIVخصوص 

دسترسي 

كودک 

خياباني به 

 خدمت

تعداد كودكان خياباني 

كه در صورت نياز به 

بسته خدمات 

استاندارد  دسترسي 

 داشته است

IBBSS تحقيق 
تعداد كودک خياباني 

 در تحقيق
IBBSS 0 دوسال يکبار تحقيق 
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 8 2 3 

ازكودكان خياباني/كار  %40حداقل 

در سال  تحت پوشش بسته خدمات 

استاندارد توانمند سازي  براي 

مراقبت از خود و پيشگيري در 

 قرار گيرند.HIVخصوص 

لينک به 

 خدمت

تعداد كودكان خياباني 

كه حداقل يک بار از 

خدمات  استاندارد 

رايگان استفاده كرده 

 اند

دفاتر ثبت 

خدمت 

مراكزسيار 

دكان كو

 خياباني 

گزارش گيري 

 روتين

تعداد كل كودكان  

 خياباني 
 تخمين 

مطالعه 

تعيين 

 سايز 

 0 ساليانه
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 8 2 3 

ازكودكان خياباني/كار  %40حداقل 

در سال  تحت پوشش بسته خدمات 

استاندارد توانمند سازي  براي 

مراقبت از خود و پيشگيري در 

 قرار گيرند.HIVخصوص 

دسترسي 

كودک 

خياباني به 

 خدمت

تعداد كودكان خياباني 

كه در صورت نياز به 

بسته خدمات 

دسترسي   استاندارد

 داشته است

IBBSS تحقيق 
تعداد كودک خياباني 

 در تحقيق
IBBSS 0 ساليانه تحقيق 
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 8 2 3 

ازكودكان خياباني/كار  %40حداقل 

در سال  تحت پوشش بسته خدمات 

استاندارد توانمند سازي  براي 

مراقبت از خود و پيشگيري در 

 قرار گيرند.HIVخصوص 

لينک به 

 خدمت

تعداد كودكان خياباني 

كه حداقل يک بار از 

خدمات  استاندارد 

رايگان استفاده كرده 

 اند

دفاتر ثبت 

خدمت 

مراكزسيار 

كودكان 

 خياباني 

گزارش گيري 

 روتين

تعداد كل كودكان  

 خياباني 
 تخمين 

مطالعه 

تعيين 

 سايز 

 0 ساليانه
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9 2 3 

درصدمصرف كنندگان %4حداقل 

مواد محرک  تا پايان برنامه تحت 

پوشش بسته استاندارد كاهش آسيب 

 مواد محرک قرار گيرند .

دسترسي 

مصرف 

كننده 

مواد 

محرک به 

 خدمت

تعداد مصرف كننده 

مواد محرک  كه در 

 صورت نياز به بسته

خدمات استاندارد  

 دسترسي داشته است

 تحقيق 
پرسشنامه 

 استاندارد تحقيق

تعداد مصرف كننده 

 مواد محرک در تحقيق
 تحقيق 

پرسشنامه 

استاندارد 

 تحقيق

 0 دوسال يکبار
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9 2 3 

درصدمصرف كنندگان %4حداقل 

مواد محرک  تا پايان برنامه تحت 

بسته استاندارد كاهش آسيب  پوشش

 مواد محرک قرار گيرند .

دسترسي 

مصرف 

كننده 

مواد 

محرک به 

 خدمت

تعداد مصرف كننده 

مواد محرک  كه 

حداقل يک بار از 

خدمات  استاندارد 

رايگان كاندوم استفاده 

 كرده است 

دفاتر ثبت 

خدمت 

مراكزكاهش 

 آسيب

گزارش گيري 

 روتين

تعداد كل مصرف 

 کكننده مواد محر
 تخمين 

مطالعه 

تعيين 

 سايز 

 0 ساليانه
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10 3 3 

بيماران آميزشي مبتال  %10حداقل 

به زخم تناسلي و ترشح مجرا   

-مراجعه كننده به مراكز  بهداشتي 

درماني وزارت بهداشت  تا پايان 

برنامه مطابق استاندارد تحت پوشش 

 استفاده از كاندوم  قرار گيرند

پوشش 

كاندوم 

بيمران 

 مقاربتي

تعداد بيماران مقاربتي 

كه در طول دوره 

درمان از كاندوم 

 استفاده كرده اند

 تحقيق 
پرسشنامه 

 استاندارد تحقيق

تعداد بيماران آميزشي 

 در تحقيق
 تحقيق 

پرسشنامه 

استاندارد 

 تحقيق

 0 دوسال يکبار
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1 2 3 

از زنان در  %10تا پايان برنامه 

معرض بيشترين آسيب  تحت 

معاينات دوره اي بيماريهاي آميزشي 

 و درمان استاندارد قرار گيرند.

پوشش 

درمان 
STI 

مبتال  FSWsتعداد 

كه دوره  STIبه 

درمان استاندارد را 

 دريافت كرده اند .

دفاتر ثبت 

خدمت 

 مراكززنان

گزارش گيري 

 روتين

 FSWsتعداد كل  

 STIمبتال به 
 تخمين 

مطالعه 

تعيين 

 سايز 

 0 ساليانه
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2 2 3 

از مردان  در  %5تا پايان برنامه 

معرض بيشترين آسيب  تحت 

معاينات دوره اي بيماريهاي آميزشي 

 و درمان استاندارد قرار گيرند.

پوشش 

درمان 
STI 

مبتال  MSMsتعداد 

كه دوره  STIبه 

درمان استاندارد را 

 دريافت كرده اند .

دفاتر ثبت 

خدمت 

 مراكززنان

گزارش گيري 

 روتين

 MSMsتعداد كل 

 STIمبتال به 
 تخمين 

مطالعه 

تعيين 

 سايز 

 0 ساليانه
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 1 1 4 

 HIVزنان مبتال به %70حداقل  

شناسائي شده   تا پايان برنامه تحت  

پوشش  خدمات استاندارد تنظيم 

 خانواده  قرار گيرند

پوشش 

تنظيم 

 خانواده

تعداد زنان مبتال به اچ 

آي وي كه مطابق 

استاندارد تحت پوشش 

برنامه تنظيم خانواده 

 هستند

پرونده 

بيماران 

مبتال به اچ 

 آي وي 

گيري  گزارش

 روتين

تعداد كل زنان مبتال 

 به اچ آي وي 

پرونده 

بيماران 

مبتال به 

 اچ آي وي 

گزارش 

گيري 

 روتين

 0 ساليانه
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 2 1 4 

درصد مادران بارداردر %40حداقل 

از  توصيه  سه ماهه اول بارداري  پس

به انجام تست اچ آي وي مطابق 

استاندارد مورد آزمايش تشخيصي  

 اوليه اچ آي وي قرار گيرند  .

پوشش 

تست زنان 

 باردار

تعداد زنان باردار كه 

مطابق استاندارد مورد 

تست اوليه اچ اي وي 

 قرار گرفته اند 

پرونده 

مراقبت 

 مادران

گزارش گيري 

 روتين

تعداد كل مادران 

 باردار
 تخمين

گزارش 

گيري 

 روتين

 0 ساليانه
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3 1 4 

باردار واجد مادران  %98حداقل 

شرايط  تا پايان برنامه تحت مشاوره 

و آزمايش تشخيص نهايي اچ آي وي  

 قرار گيرند

پوشش 

تست زنان 

 باردار

تعداد  زنان باردار كه 

داراي  تست اوليه اچ 

اي وي مثبت بوده و 

نتجه تست نهايي آنها 

 مشخص شده است  

دفتر ثبت 

مشاوره و 

تست مراكز 

مشاوره 

بيماريهاي 

 رفتاري

گزارش گيري 

 روتين

تعداد  زنان باردار كه 

داراي  تست اوليه اچ 

 اي وي مثبت بوده اند

پرونده 

مراقبت 

 مادران

گزارش 

گيري 

 روتين

 0 ساليانه
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4 1 4 

 HIV.% زنان باردار مبتال به 100  

شناسائي شده تا پايان برنامه تحت  

درمان يشگيرانه ضد رترو ويروسي 

مطابق استاندارهاي كشوري  قرار 

 گيرند

پوشش 

درمان 

زنان 

 باردارمبتال

تعداد زنان باردار كه 

مطابق استاندارد تحت 

پوشش درمان ضد 

رترويرسي قرار گرفته 

 اند 

دفتر درمان 

مراكز مشاوره 

بيماريهاي 

 رفتاري

گزارش گيري 

 روتين

تعداد زنان باردار مبتال 

به اچ اي وي شناخته 

 شده

پرونده 

مراقبت 

زنان 

مراكزمشاو

ره 

بيماريهاي 

 رفتاري

گزارش 

گيري 

 روتين

 ساليانه

 -سن بارداري

درمان/پروفيال

 كسي
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5 1 4 

.% نوزادان متولد زنان باردار 100  

شناسائي آنها  تا  HIVمبتال به 

پايان برنامه تحت  درمان يشگيرانه 

ضد رترو ويروسي مطابق 

 استاندارهاي كشوري  قرار گيرند

پوشش 

درمان 

نوزاد 

متولد از 

 مادر مبتال

تعداد نوزادان متولد از 

مادر مبتال  كه مطابق 

استاندارد تحت پوشش 

رترويرسي  درمان ضد

 قرار گرفته اند 

دفتر درمان 

مراكز مشاوره 

بيماريهاي 

 رفتاري

گزارش گيري 

 روتين

تعداد نوزاد زنده متولد 

 از مادر مبتال

پرونده 

مراقبت 

زنان 

مراكزمشاو

ره 

بيماريهاي 

 رفتاري

گزارش 

گيري 

 روتين

 جنس  ساليانه
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6 1 4 

.% نوزادان متولد زنان باردار 100  

شناسائي شده  آنها   HIVمبتال به 

تا پايان برنامه از شير مادر تغذيه 

 نکنند 

پوشش 

تغذيه 

جايگزين 

نوزاد 

متولد از 

 مادر مبتال

تعداد نوزادان متولد از 

مادر مبتال  كه مطابق 

استاندارد تحت پوشش 

درمان ضد رترويرسي 

 قرار گرفته اند 

دفتر درمان 

مراكز مشاوره 

بيماريهاي 

 رفتاري

گزارش گيري 

 روتين

تعداد نوزاد زنده متولد 

 از مادر مبتال

پرونده 

مراقبت 

زنان 

مراكزمشاو

ره 

بيماريهاي 

 رفتاري

گزارش 

گيري 

 روتين

 جنس  ساليانه
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7 1 4 

نوزادان متولد  %100وضعيت ابتال   

شناسائي  HIVزنان باردار مبتال به 

شده  درزمان مقرر مطابق 

دستورالعمل استاندارد كشوري 

 مشخص شده باشد

پوشش 

تست 

نوزادان 

متولد از 

 مادر مبتال

تعداد نوزادان متولد از 

مبتال  كه  مادري

مطابق استاندارد 

دوضعيت ابتال به اچ 

اي وي اش تعيين 

 شده است

دفترمراقبت 

نوزادان 

مراكز مشاوره 

بيماريهاي 

 رفتاري

گزارش گيري 

 روتين

تعداد نوزاد زنده متولد 

 از مادر مبتال

پرونده 

مراقبت 

زنان 

مراكزمشاو

ره 

بيماريهاي 

 رفتاري

گزارش 

گيري 

 روتين

 جنس  ساليانه
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 1 1 5 

سال بر  15جمعيت عمومي باالي  

اساس )استاندار هاي تعيين سده(  تا 

پايان برنامه به خدمات مشاوره و 

دسترسي  HIVآزمايش تشخيصي 

 داشته باشند.

دسترسي 

جامعه 

عمومي به 

 تست

 15تعداد افراد باالي 

سال كه در صورت نياز 

توانسته اند به تست و 

مشاوره دسترسي پيدا 

 كنند 

پرسشنامه 

تاندارد اس

 تحقيق

 تحقيق
تعداد افرادي باالي 

 سال در تحقيق 15

پرسشنامه 

استاندارد 

 تحقيق

 تحقيق
ابتدا و 

 انتهاي برنامه
 جنس
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2 1 5 

ساله   15صددرصد افرادباالي 

داوطب  مراجعه كننده  به مراكز 

مشاوره تحت  خدمات مشاوره و 

قرار بگيرند  HIVآزمايش تشخيصي 

. 

پوشش 

تست و 

مشاوره 

جامعه 

 عمومي

تعداد افرادي كه 

نتيجه تست اچ آي 

وي آنها مشخص شده 

 است 

دفتر ثبت 

مشاوره و 

تست مراكز 

مشاوره 

بيماريهاي 

 رفتاري

ش گيري گزار

 روتين

تعداد افراد داوطلب 

 انجام تست 

دفتر ثبت 

مشاوره و 

تست 

مراكز 

مشاوره 

بيماريهاي 

 رفتاري

گزارش 

گيري 

 روتين

 ساليانه
 -سن -جنس 

 عوامل خطر
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3 1 5 

همسر افراد مبتال به اچ  %60حداقل 

آي وي  تحت خدمات مشاوره و 

قرار بگيرند  HIVآزمايش تشخيصي 

. 

پوشش 

تست و 

مشاوره 

همسر 

 افراد مبتال

تعداد اهمسر افراد 

مبتال  كه نتيجه تست 

اچ آي وي آنها 

 مشخص شده است 

دفتر ثبت 

مشاوره و 

تست مراكز 

مشاوره 

بيماريهاي 

 رفتاري

گزارش گيري 

 روتين

تعداد كل همر افراد 

 مبتال

دفاتر 

مراقبت 

مركز 

مشاوره 

بيماريهاي 

 رفتاري

گزارش 

گيري 

 روتين

 0 ساليانه
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 4 1 5 

درصد زندانيان  در بدو %40حداقل 

تست ورود  پس از  توصيه به انجام 

اچ آي وي  مطابق استاندارد مورد 

آزمايش تشخيصي  اوليه اچ آي وي 

 قرار گيرند  .

پوشش 

تست 

تشخيصي  

 زندانيان

تعداد زندانياني كه  در 

بدو ورود مورد تست 

اوليه اچ آي وي قرار 

 گرفته اند 

دفتر ثبت 

خدمات 

 قرنطيه زندان 

گزارش گيري 

 روتين

تعداد كل زندانيان 

 ورودي

دفتر ثبت 

خدمات 

قرنطيه 

 زندان 

گزارش 

گيري 

 روتين

 ساليانه
 -سن -جنس 

 عوامل خطر
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5 1 5 

درصد زندانيان داراي %95حداقل 

تست مثبت اوليه تحت پوشش  

خدمات مشاوره و آزمايش تشخيصي  

 نهايي اچ آي وي  قرار بگيرند .

پوشش 

تست 

تشخيصي  

 زندانيان

تعداد  زندانياني كه 

داراي  تست اوليه اچ 

اي وي مثبت بوده و 

نتجه تست نهايي آنها 

 مشخص شده است  

دفتر ثبت 

مشاوره و 

تست مراكز 

مشاوره 

بيماريهاي 

 رفتاري

گزارش گيري 

 روتين

تعداد  زندانياني كه 

داراي  تست اوليه اچ 

 اي وي مثبت بوده اند

دفتر ثبت 

خدمات 

قرنطيه 

 زندان 

گزارش 

گيري 

 روتين

 ساليانه
 -سن -جنس 

 عوامل خطر
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6 1 5 

درصد مبتاليان به سل  %90حداقل  

هفته اول  4ثبت شده  در هر سال در

شروع درمان پس از  توصيه به انجام 

تست اچ آي وي مطابق استاندارد 

مورد آزمايش تشخيصي  اوليه اچ آي 

 وي قرار گيرند  .

پوشش 

تست 

تشخيصي  

مبتاليان 

 به سل

تعداد مبتاليان به سل 

هفته اول  4كه  در 

ليه اچ مورد تست او

 آي وي قرار گرفته اند 

دفتر مراقبت 

 سل 

گزارش گيري 

 روتين

تعداد كل مبتاليان به 

 سل

دفتر 

مراقبت 

 سل 

گزارش 

گيري 

 روتين

 ساليانه
 -سن -جنس 

 عوامل خطر
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7 1 5 

مبتاليان به سل داراي  %95حداقل 

نتيجه مثبت در تست اوليه  تا پايان 

برنامه تحت مشاوره و آزمايش 

تشخيص نهايي اچ آي وي  قرار 

 گيرند

پوشش 

تست 

تشخيصي  

مبتاليان 

 به سل

تعداد مبتاليان به سل 

كه داراي  تست اوليه 

اچ اي وي مثبت بوده 

و نتجه تست نهايي 

آنها مشخص شده 

 است  

دفتر ثبت 

مشاوره و 

تست مراكز 

مشاوره 

بيماريهاي 

 رفتاري

گزارش گيري 

 روتين

تعداد مبتاليان به سل 

كه داراي  تست اوليه 

اچ اي وي مثبت بوده 

 اند

دفتر 

مراقبت 

 سل 

گزارش 

 گيري

 روتين

 ساليانه
 -سن -جنس 

 عوامل خطر
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 8 1 5 

خياباني درصد كودكان %15حداقل

/كار پس از  توصيه به انجام تست اچ 

آي وي  مطابق استاندارد مورد 

آزمايش تشخيصي  اوليه اچ آي وي 

 قرار گيرند  .

پوشش 

تست 

تشخيصي   

كودكان 

 خياباني 

تعداد  كودكان 

خياباني  كه  در مورد 

تست اوليه اچ آي وي 

 قرار گرفته اند 

دفتر مراقبت 

مراكز 

كودكان 

 خياباني 

ش گيري گزار

 روتين

تعداد كل  كودكان 

 خياباني 

دفتر 

مراقبت 

مراكز 

كودكان 

 خياباني 

گزارش 

گيري 

 روتين

 ساليانه
 -سن -جنس 

 عوامل خطر
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9 1 5 

درصد كودكان خياباني %70حداقل 

/كار داراي نتيجه مثبت در تست 

اوليه تحت پوشش  خدمات مشاوره 

و آزمايش تشخيصي  نهايي اچ آي 

 وي  قرار بگيرند .

پوشش 

تست 

تشخيصي   

كودكان 

 خياباني 

تعداد  كودكان 

خياباني  كه داراي  

تست اوليه اچ اي وي 

مثبت بوده و نتجه 

تست نهايي آنها 

 مشخص شده است  

دفتر ثبت 

مشاوره و 

تست مراكز 

مشاوره 

بيماريهاي 

 رفتاري

گزارش گيري 

 روتين

تعداد  كودكان 

خياباني  كه داراي  

تست اوليه اچ اي وي 

 مثبت بوده اند

دفتر 

مراقبت 

مراكز 

كودكان 

 خياباني 

گزارش 

گيري 

 روتين

 ساليانه
 -سن -جنس 

 عوامل خطر
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10 1 5 

درصد مصرف كنندگان  %54حداقل 

ام تزريقي مواد پس از  توصيه به انج

تست اچ آي وي  مطابق استاندارد 

مورد آزمايش تشخيصي  اوليه اچ آي 

 وي قرار گيرند  .

پوشش 

تست 

تشخيصي  

مصرف 

كننده 

تزريقي 

 مواد

تعداد مصرف كننده 

تزريقي مواد كه  در 

مورد تست اوليه اچ 

 آي وي قرار گرفته اند 

دفتر مراقبت 

مراكزكاهش 

 آسيب

گزارش گيري 

 روتين

تعداد كل مصرف 

 كننده تزريقي مواد

دفتر 

مراقبت 

مراكزكاه

 ش آسيب

گزارش 

گيري 

 روتين

 جنس ساليانه
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11 1 5 

درصد مصرف كنندگان %90حداقل 

تزريقي مواردداراي نتيجه مثبت در 

تست اوليه تحت پوشش  خدمات 

مشاوره و آزمايش تشخيصي  نهايي 

 اچ آي وي  قرار بگيرند .

پوشش 

تست 

تشخيصي  

مصرف 

كننده 

تزريقي 

 مواد

تعداد مصرف كننده 

تزريقي مواد كه داراي  

تست اوليه اچ اي وي 

مثبت بوده و نتجه 

تست نهايي آنها 

 مشخص شده است  

دفتر ثبت 

مشاوره و 

تست مراكز 

مشاوره 

بيماريهاي 

 رفتاري

گزارش گيري 

 روتين

تعداد مصرف كننده 

تزريقي مواد كه داراي  

تست اوليه اچ اي وي 

 مثبت بوده اند

دفتر 

ت مراقب

مراكزكاه

 ش آسيب

گزارش 

گيري 

 روتين

 جنس ساليانه
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 12 1 5 

زنان در معرض درصد %40حداقل

بيشترين آسيب  پس از  توصيه به 

انجام تست اچ آي وي  مطابق 

استاندارد مورد آزمايش تشخيصي  

 اوليه اچ آي وي قرار گيرند  .

پوشش 

تست 

تشخيصي  
FSWs 

كه  در  FSWsتعداد 

مورد تست اوليه اچ 

 آي وي قرار گرفته اند 

دفتر مراقبت 

مراكز
FSWs 

گزارش گيري 

 روتين
 FSWsتعداد كل 

دفتر 

مراقبت 

مراكز
FSWs 

گزارش 

گيري 

 روتين

 0 ساليانه
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13 1 5 

درصد زنان در معرض %90 حداقل

بيشترين آسيب داراي نتيجه مثبت 

در تست اوليه  تحت پوشش  

خدمات مشاوره و آزمايش تشخيصي  

 نهايي اچ آي وي  قرار بگيرند .

پوشش 

تست 

تشخيصي  
FSWs 

كه  FSWsتعداد 

داراي  تست اوليه اچ 

اي وي مثبت بوده و 

نتجه تست نهايي آنها 

 مشخص شده است  

دفتر ثبت 

اوره و مش

تست مراكز 

مشاوره 

بيماريهاي 

 رفتاري

گزارش گيري 

 روتين

كه  FSWsتعداد 

داراي  تست اوليه اچ 

 اي وي مثبت بوده اند

دفتر 

مراقبت 

مراكز
FSWs 

گزارش 

گيري 

 روتين

 0 ساليانه
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 14 1 5 

درصد مردان در معرض %10حداقل 

بيشترين آسيب   پس از  توصيه به 

انجام تست اچ آي وي  مطابق 

استاندارد مورد آزمايش تشخيصي  

 اوليه اچ آي وي قرار گيرند  .

پوشش 

تست 

تشخيصي  
MSMs 

كه   MSMsتعداد 

در مورد تست اوليه اچ 

 آي وي قرار گرفته اند 

دفتر مراقبت 

مراكز
MSMs 

گزارش گيري 

 روتين
 MSMsتعداد كل 

دفتر 

مراقبت 

مراكز
MSMs 

گزارش 

گيري 

 روتين

 0 ساليانه
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15 1 5 

درصد مردان در معرض %90حداقل 

نتيجه مثبت بيشترين آسيب داراي 

در تست اوليه  تحت پوشش  

خدمات مشاوره و آزمايش تشخيصي  

 نهايي اچ آي وي  قرار بگيرند .

پوشش 

تست 

تشخيصي  
MSMs 

كه  MSMsتعداد 

داراي  تست اوليه اچ 

اي وي مثبت بوده و 

نتجه تست نهايي آنها 

 مشخص شده است  

دفتر ثبت 

مشاوره و 

تست مراكز 

مشاوره 

بيماريهاي 

 رفتاري

گزارش گيري 

 روتين

كه  MSMsتعداد 

داراي  تست اوليه اچ 

 اي وي مثبت بوده اند

دفتر 

مراقبت 

مراكز
MSMs 

گزارش 

گيري 

 روتين

 0 ساليانه
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 16 1 5 

درصد مبتاليان به %10حداقل

بيماريهاي مقاربتي  پس از  توصيه 

به انجام تست اچ آي وي  مطابق 

استاندارد مورد آزمايش تشخيصي  

 اوليه اچ آي وي قرار گيرند  .

پوشش 

تست 

تشخيصي  

بيماران 

 مقاربتي

تعداد بيماران مقاربتي 

كه  در مورد تست 

اوليه اچ آي وي قرار 

 گرفته اند 

دفتر مراقبت 

مراكزبيماران 

 مقاربتي

گزارش گيري 

 روتين

تعداد كل بيماران 

 مقاربتي

دفتر 

مراقبت 

مراكزبيمار

ان 

 مقاربتي

گزارش 

گيري 

 روتين

 جنس ساليانه
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17 1 5 

درصد مبتاليان به %95حداقل 

بيماريهاي مقاربتي داراي نتيجه 

مثبت در تست اوليه  تحت پوشش  

تشخيصي  خدمات مشاوره و آزمايش 

 نهايي اچ آي وي  قرار بگيرند .

پوشش 

تست 

تشخيصي  

بيماران 

 مقاربتي

تعداد بيماران مقاربتي 

كه داراي  تست اوليه 

اچ اي وي مثبت بوده 

و نتجه تست نهايي 

آنها مشخص شده 

 است  

دفتر ثبت 

مشاوره و 

تست مراكز 

مشاوره 

بيماريهاي 

 رفتاري

گزارش گيري 

 روتين

مقاربتي تعداد بيماران 

كه داراي  تست اوليه 

اچ اي وي مثبت بوده 

 اند

دفتر 

مراقبت 

مراكزبيمار

ان 

 مقاربتي

گزارش 

گيري 

 روتين

 جنس ساليانه
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1 2 5 

 HIVمبتاليان به %70حداقل  

شناسائي شده   تا پايان برنامه تحت  

پوشش واكسياسيون مطابق 

 دستورالعمل استاندارد قرار گيرند

پوشش 

واكسيناس

يون افراد 

 مبتال

تعداد افرادي كه 

مطابق استاندارد تحت 

پوشش واكسيناسيون 

 قرار گرفته اند 

دفتر مراقبت 

مراكز مشاوره 

بيماريهاي 

 رفتاري

گزارش گيري 

 روتين

تعداد كل موارد اچ اي 

وي  شناخته شده 

 زنده 

دفاتر ثبت 

مشخصات 

مراكزمشاو

 ره 

گزارش 

گيري 

 روتين

 جنس ساليانه
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2 2 5 

 HIVمبتاليان به %80حداقل   

شناسائي شده تحت پوشش ارائه  

خدمات ارزيابي هاي دوره اي ، 

درمان سرپايي و درصورت لزوم 

ارجاع هاي تخصصي مطابق 

 استاندارد قرار گرفته باشند .

پوشش 

معاينات 

باليني 

 ادواري

تعداد افرادي كه 

مطابق استاندارد تحت 

پوشش معاينات 

 ادواري  قرار گرفته اند 

دفتر مراقبت 

 بيماران 

گزارش گيري 

 روتين

تعداد كل موارد اچ اي 

وي  شناخته شده 

 زنده 

دفاتر ثبت 

مشخصات 

مراكزمشاو

 ره 

گزارش 

گيري 

 روتين

 جنس ساليانه
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3 2 5 

 HIVمبتاليان به %80حداقل   

 CD4شناسائي شده  نتيجه تست 

ماه يکبار مشخص شده  6آنها  هر 

 باشد.

پوشش 
CD4 

تعداد افرادي  نتيجه 

آنها   CD4شمارش 

مطابق استاندارد ثبت 

 شده است 

دفتر مراقبت 

 بيماران 

گزارش گيري 

 روتين

تعداد كل موارد اچ اي 

وي  شناخته شده 

 زنده 

دفاتر ثبت 

مشخصات 

مراكزمشاو

 ره 

گزارش 

گيري 

 روتين

 جنس ساليانه
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4 2 5 

مبتاليان به اچ آي وي  %75حداقل 

كه واجد شرايط پروفيالكسي 

PCP هستند  تحت  پوشش درمان

 استاندارد پروفيالكسي قرار گيرند

پوشش 

پروفيالك

 PCPسي 

تعداد افرادي كه  

مطابق استاندارد تحت 

 PCPپروفيالكسي  

 قرار گرفته اند 

دفترپروفيال

كسي  مراكز 

مشاوره 

بيماريهاي 

 رفتاري

گزارش گيري 

 روتين

تعداد افراد واجد 

 PCPشرايط 

دفتر 

ارزيابي 

هاي 

ادواري 

مراكز 

مشاوره 

بيماريهاي 

 رفتاري

گزارش 

گيري 

 روتين

 جنس ساليانه
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5 2 5 

وضعيت ابتال به سل   

 HIVمبتاليان به %75حداقل

شناسائي شده   مطابق استاندارد به 

 صورت ساليلنه مشخص شده باشد.

پوشش 

غربالگري 

 سل

تعداد افرادي كه 

مطابق استاندارد تحت 

پوشش ارزيابي ابتال به 

 سل  قرار گرفته اند 

دفتر مراقبت 

 بيماران 

گزارش گيري 

 روتين

تعداد كل موارد اچ اي 

وي  شناخته شده 

 زنده 

دفاتر ثبت 

مشخصات 

اكزمشاومر

 ره 

گزارش 

گيري 

 روتين

 جنس ساليانه
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6 2 5 

مبتاليان به اچ آي وي  %75حداقل 

كه واجد شرايط پروفيالكسي سل 

هستند  دوره درمان پروفيالكسي  

 استاندارد سل را دريافت كرده باشند

پوشش 

پروفيالك

 سي سل

تعداد افرادي كه  

مطابق استاندارد تحت 

پروفيالكسي  سل  

 قرار گرفته اند 

دفتر 

پروفيالكسي 

مراكز مشاوره 

بيماريهاي 

 رفتاري

گزارش گيري 

 روتين

تعداد افراد واجد 

شرايط پروفيالكسي 

 سل

 دفتر

ارزيابي 

هاي 

ادواري 

مراكز 

مشاوره 

بيماريهاي 

 رفتاري

گزارش 

گيري 

 روتين

 جنس ساليانه

95 

O
u

tp
u

t
 

7 2 5 

مصرف كنندگان تزريقي  %80حداقل 

شناخته شده تا  HIVمبتال به  

پايان بر نامه  تحت پوشش درمان 

 نگهدارنده متادون قرار گيرند  

پوشش 

 متادون 

تعدادمصرف كنندگان 

تزريقي مواد مبتال به 

اچ اي وي كه تحت 

پوشش برنامه متادون 

 قرار گرفته اند 

دفتر كاهش 

مراكز آسيب 

مشاوره 

بيماريهاي 

 رفتاري

گزارش گيري 

 روتين

تعدادمصرف كنندگان 

تزريقي مواد مبتال به 

 اچ اي وي

دفتر 

كاهش 

آسيب 

مراكز 

مشاوره 

بيماريهاي 

 رفتاري

گزارش 

گيري 

 روتين

 جنس ساليانه
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8 2 5 

افراد واجد شرايط از  %60حداقل 

طريق خدمت مراقبت در منزل 

 خدمات مورد نياز را دريافت نمايند.

پوشش 

مراقبت در 

 منزل

تعداد افراد مبتال به اچ 

اي وي كه مطابق 

استاندارد تحت پوشش 

خدمت مراقبت در 

 منزل قرار گرفته اند 

دفتر حمايت 

مراكز مشاوره 

بيماريهاي 

 رفتاري

گزارش گيري 

 روتين

تعداد افراد مبتال به اچ 

اي وي كه مطابق 

استاندارد واجد شرايط 

دريافت اين خدمت 

 هستند

دفتر 

حمايت 

مراكز 

مشاوره 

بيماريهاي 

 رفتاري

گزارش 

گيري 

 روتين

 جنس ساليانه
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9 2 5 

افراد  در مرحله پاياني  %30حداقل 

واجد شرايط مطابق استاندارد تحت 

پوشش مراكز نگهداري ويره 

 نگهداري قرار گيرند.

پوشش 

 سرپناه

تعداد افراد مبتال به اچ 

اي وي محتضر  كه 

مطابق استاندارد تحت 

پوشش خدمت  

حمايت نگهداري قرار 

 گرفته اند 

دفتر حمايت 

مراكز مشاوره 

بيماريهاي 

 رفتاري

گزارش گيري 

 روتين

تعداد افراد مبتال به اچ 

اي وي كه مطابق 

استاندارد واجد شرايط 

دريافت اين خدمت 

 هستند

دفتر 

حمايت 

مراكز 

مشاوره 

بيماريهاي 

 رفتاري

گزارش 

گيري 

 روتين

 جنس ساليانه
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10 2 5 

مبتاليان   واجد    %  20حداقل   

شرايط   تا يايان   برنامه  تحت 

 يوشش  بيمه  قرار   گيرند 

پوشش 

 بيمه

تعداد افراد مبتال به اچ 

اي وي كه مطابق 

استاندارد تحت پوشش 

خدمت بيمه قرار 

 گرفته اند 

دفتر حمايت 

مراكز مشاوره 

بيماريهاي 

 رفتاري

گزارش گيري 

 روتين

تعداد افراد مبتال به اچ 

اي وي كه مطابق 

استاندارد واجد شرايط 

دريافت اين خدمت 

 هستند

دفتر 

حمايت 

مراكز 

مشاوره 

ي بيماريها

 رفتاري

گزارش 

گيري 

 روتين

 جنس ساليانه
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11 2 5 

مبتاليان   واجد    %  20حداقل   

شرايط   تا يايان   برنامه  تحت 

يوشش   حمايت  معيشتي  قرار   

 گيرند 

پوشش  

حمايت 

مالي و 

 معيشتي

تعداد افراد مبتال به اچ 

اي وي كه مطابق 

استاندارد تحت پوشش 

خدمت  حمايت مالي 

و معيشتي قرار گرفته 

 اند 

دفتر حمايت 

مراكز مشاوره 

اي بيماريه

 رفتاري

گزارش گيري 

 روتين

تعداد افراد مبتال به اچ 

اي وي كه مطابق 

استاندارد واجد شرايط 

دريافت اين خدمت 

 هستند

دفتر 

حمايت 

مراكز 

مشاوره 

بيماريهاي 

 رفتاري

گزارش 

گيري 

 روتين

 جنس ساليانه
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12 2 5 

از يتيمان بازمانده از  بيماري  95% 

اي ايدز  تحت پوشش برنامه ه

 حمايتي نگهداري  قرار گيرند 

پوشش 

 بيمه

تعداد يتيمان ناشي از 

ايدز كه مطابق 

استاندارد تحت پوشش 

مراكز نگهداري  قرار 

 گرفته اند 

دفتر حمايت 

مراكز مشاوره 

بيماريهاي 

 رفتاري

گزارش گيري 

 روتين

تعداد يتيمان ناشي از 

ايدز كه مطابق 

استاندارد واجد شرايط 

دريافت اين خدمت 

 هستند

دفتر 

حمايت 

مراكز 

مشاوره 

بيماريهاي 

 رفتاري

گزارش 

گيري 

 روتين

 جنس ساليانه
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13 2 5 

مبتاليان   واجد    %  70حداقل   

شرايط   تا يايان   برنامه  تحت 

يوشش  آموزش هاي فني حر فه اي 

 قرار گيرند 

پوشش 

آموزش 

فني 

 وحرفه اي

تعداد افراد مبتال به اچ 

اي وي كه مطابق 

استاندارد تحت پوشش 

خدمت آموزش فني 

وحرفه اي قرار گرفته 

 اند 

دفتر حمايت 

مراكز مشاوره 

بيماريهاي 

 رفتاري

گزارش گيري 

 روتين

تعداد افراد مبتال به اچ 

اي وي كه مطابق 

استاندارد واجد شرايط 

دريافت اين خدمت 

 هستند

دفتر 

حمايت 

مراكز 

مشاوره 

بيماريهاي 

 رفتاري

گزارش 

گيري 

 روتين

 جنس ساليانه
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14 2 5 

مبتاليان   واجد    %  8حداقل  

شرايط   تا يايان   برنامه  تحت 

يوشش  خدمات اشتغالزايي  قرار 

 گيرند 

پوشش  

حمايت 

 اشتغال

 زايي

تعداد افراد مبتال به اچ 

اي وي كه مطابق 

استاندارد تحت پوشش 

خدمت  حمايت 

اشتغال زايي قرار 

 گرفته اند 

دفتر حمايت 

مراكز مشاوره 

بيماريهاي 

 رفتاري

گزارش گيري 

 روتين

تعداد افراد مبتال به اچ 

اي وي كه مطابق 

استاندارد واجد شرايط 

دريافت اين خدمت 

 هستند

دفتر 

حمايت 

راكز م

مشاوره 

بيماريهاي 

 رفتاري

گزارش 

گيري 

 روتين

 جنس ساليانه

103 

O
u

tc
o

m
e

 

1 3 5 

 %35حداقل  1398تا پايان سال 

افراداچ آي وي  تحت پوشش درمان 

ضد رترويروسي  استاندارد قرار 

 گيرند.

پوشش 

درمان 
ARV 

تعداد افراد تحت 

 درمان ضد رترويروسي 

دفتر درمان 

مراكز مشاوره 

بيماريهاي 

 رفتاري

گزارش گيري 

 روتين

تعداد كل موارد اچ آي 

 وي زنده

Estimat

ion 

(
Spectru

m ) 

 جنس اليانهس

104 O
u

tp
u

t
 

2 3 5 

موارد مقاوم به درمان تا پايان  60%

استاندارد درمان  برنامه دوره 

مقاومت دارويي را دريافت كرده 

 باشند .

پوشش 

درمان 
ARV 

تعداد افراد تحت 

درمان ضد رترويروسي 

 مقاوم 

دفتر درمان 

مراكز مشاوره 

بيماريهاي 

 رفتاري

گزارش گيري 

 روتين

تعداد كل موارد اچ آي 

وي زنده مقاوم به 

 درمان

Estimat

ion 

(
Spectru

m ) 

 جنس ساليانه
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س
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b
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e

 
G

o
a

l
 عنوان  اهداف  

عنوان 

 شاخص

 مخرج صورت

تواتر زماني 

 محاسبه
 تفکيک

 منبع تعريف روش جمع آوري منبع تعريف

روش 

جمع 

 آوري

105 

O
u

tp
u

t
 

3 3 5 

مبتاليان به عفونت توام  سل  75%

  فعال و اچ آي وي  شناسائي شده

تا پايان برنامه دوره استاندارد درمان  

همزمان سل و داروهاي 

ضدرتروويروسي را دريافت كرده 

 باشند .

پوشش 

درمان 

همزان 

سل و اچ 

 آي وي 

تعداد افراد تحت 

درمان همزمان سل و 

 اچ آي وي 

دفتر درمان 

مراكز مشاوره 

بيماريهاي 

 رفتاري

گزارش گيري 

 روتين

تعداد كل مواردعفونت 

سل و اچ آي  همزمان

 وي زنده

دفاتر 

مراقبت 

مركز 

مشاوره 

بيماريهاي 

 رفتاري

گزارش 

گيري 

 روتين

 جنس ساليانه

106 

O
u

tc
o

m
e

 1 4 5 

بار ويروسي   1398تا پايان سال 

افراد ي كه تحت  % 25درحداقل

درمان ضد رترويروسي  هستند سالي 

 يکبار تعيين شود

پوشش 

اندازه 

گيري بار 

 ويروسي

تعداد افراد تحت 

درمان ضد رترويروسي 

كه  نتيجه بار ويروسي 

آنها طي سال گذشنه 

 مشخص شده است

درمان  دفتر

مراكز مشاوره 

بيماريهاي 

 رفتاري

گزارش گيري 

 روتين

تعداد افراد تحت 

پوشش درمان ضد 

 رترويروسي

دفتر 

درمان 

مراكز 

مشاوره 

بيماريهاي 

 رفتاري

گزارش 

گيري 

 روتين

 جنس ساليانه

107 

O
u

tp
u

t
 2 4 5 

مبتاليان به اچ آي وي  95حداقل %  

پيشرفته  تحت آموزش ومشاوره 

استاندارد تمکين از درمان و اهميت 

آن ، روش هاي درماني و عوارض 

 داروئي  قرار گيرند.

پوشش 

مشاوره 

 تمکين 

تعداد افرادي كه تحت 

درمان ضد رترورسي 

هستند وتحت مشاوره 

 تمکين قرار گرفته اند 

 تحقيق
پرسشنامه 

 استاندارد تحقيق

تعداد افرادي كه تحت 

درمان ضد رترويرسي 

 در تحقيق

 تحقيق

پرسشنامه 

استاندارد 

 تحقيق

 جنس ساليانه



 

 

 

 ( Monitoring & Evaluation) اپیش و ارزشیابی:  چهارم بخش 

شاخص اهی   -4-5فصل
 ( Input  Indicators)ردونداد

  



ص
اخ

 ش
ره

ما
ش

 

سطح 

 شاخص
In

terv
en

tio
n

 

O
b

jectiv
e

 
G

o
a

l
 عنوان  اهداف  

عنوان 

 شاخص

تواتر  مخرج صورت

زماني 

 محاسبه

 تفکيک

 منبع تعريف
روش جمع 

 آوري
 منبع تعريف

روش جمع 

 آوري

1 Input 2 1 
H

S

S 

 صد در صد گروههاي هدف مورد انتظار

 تحت  ديده وري سرولوژيک قرار بگيرند
0 

تعداد پايگاه ديده 

ورمطابق استاندارد 

 انجام شده 

مستندات 

وگزارش 

 سازمان

گزارش 

 گيري روتين

تعداد پايگاه ديده ور 

 پيش بيني شده 

استاندارد 

برنامه 

 استراتژيک

مشاهده 

مستندات 

 موجود 

 گروههاي هدف ساليانه

2 Input 3 1 
H

S

S 

صددر درصد گروههاي هدف مورد انتظار 

 تحت ديده وري رفتاري قرار بگيرند
0 

تعداد نتايج انتشار 

يافته مطالعات رفتاري 

كه مطابق استاندارد 

 انجام شده 

مستندات 

وگزارش 

 سازمان

گزارش 

 گيري روتين

تعداد مطالعه رفتاري 

 پيش بيني شده

استاندارد 

برنامه 

 استراتژيک

مشاهده 

مستندات 

 موجود 

 گروههاي هدف ساليانه

3 Input 4 1 
H

S

S 

تحقيقات كاربردي در خصوص  100%

تعيين جمعيت و اهداف پايه و اثر بخشي 

درمان فرآيندهاي پيشگيري ، مراقبت و 

 پيش بيني شده در برنامه انجام شود

0 

تعداد نتايج انتشار 

يافته تحقيات 

 كاربردي انجام شده 

مستندات 

وگزارش 

 سازمان

گزارش 

 گيري روتين

تعداد تحقيقات 

كاربردي پيش بيني 

 شده

استاندارد 

برنامه 

 استراتژيک

مشاهده 

مستندات 

 موجود 

 نوع تحقيق ساليانه

4 Input 5 1 
H

S

S 

تحقيقات كاربردي مورد نياز براي  100%

و درمان بيماريهاي تدوين برنامه مراقبت 

 مقاربتي  انجام شود

0 

تعداد نتايج انتشار 

يافته تحقيات 

 كاربردي انجام شده 

مستندات 

وگزارش 

 سازمان

گزارش 

 گيري روتين

تعداد تحقيقات 

كاربردي پيش بيني 

 شده

استاندارد 

برنامه 

 استراتژيک

مشاهده 

مستندات 

 موجود 

 نوع تحقيق ساليانه

5 Input 6 1 
H

S

S 

صد درصد شاخصهاي ارزيابي برنامه در 

؛آناليز و  زمان تعيين شده  محاسبه

مطابق استانداردهاي تعيين شده انتشار 

 يابد.

0 
تعداد نتيجه پايش و 

 ارزشيابي انتشار يافته 

مستندات 

وگزارش 

 سازمان

گزارش 

 گيري روتين

تعداد نتيجه مورد 

 انتظار

استاندارد 

برنامه 

 استراتژيک

مشاهده 

مستندات 

 موجود 

 0 ساليانه

6 Input 1 2 
H

S

S 

مسئولين كليدي )مراجع تقليد ، ائمه  

جمعه روساي سه قوه ، وزار وزارت خانه 

هاي مرتبط(  تا پايان برنامه در فواصل 

زماني مناسب  حمايت خود را از برنامه 

 هاي كنترل ايدز  اعالم دارند.

حمايت 

 طلبي
0 0 0 0 0 0 0 0 
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عنوان 

 شاخص

تواتر  مخرج صورت

زماني 

 محاسبه

 تفکيک

 منبع تعريف
روش جمع 

 آوري
 منبع تعريف

روش جمع 

 آوري

7 Input 2 2 
H

S

S 

قوانين و دستورالعمل ها ي مرتبط با 

هاي كنترل اچ آي گروه هاي هدف برنامه 

وي مورد ارزيابي قرار گرفته و در صورت 

 لزوم اصالح شوند.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 Input 3 2 
H

S

S 

قانون عدم  اخراج و عدم ممنوعيت ورود 

افراد در كشور به دليل ابتال به اچ آي وي 

 تصويب و ابالغ شود.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 Input 4 2 
H

S

S 

منابع مالي مورد نياز جهت اجرا برنامه  

 كنترل ايدز تامين گردد.
0 

مقدار بودجه تخصيص 

 يافته 

مستندات 

وگزارش 

 سازمان

گزارش 

 گيري روتين

مقدار بودجه پيش 

 بيني شده 

استاندارد 

برنامه 

 استراتژيک

مشاهده 

مستندات 

 موجود 

 سازمان ها ساليانه

10 Input 5 2 
H

S

S 

كميته هاي فني ساختاراجرايي تعريف  

استانها  از %100شده در سطح كشوري و 

سال اول برنامه تشکيل و تا پايان برنامه 

 باقي بمابد 

0 

تعداد كميته هايي 

كشوري و استاني كه 

حداقل در سال چهار 

 بار تشکيل جلسه داده 

مستندات 

وگزارش 

 سازمان

گزارش 

 گيري روتين

تعداد كميته پيش 

 بيني شده 

استاندارد 

برنامه 

 استراتژيک

مشاهده 

مستندات 

 موجود 

 سازمان ها ساليانه

11 Input 6 2 
H

S

S 

برنامه  استراتژيک مبتني بر نتايج شاخص 

هاي پايش و ارزشيابي و تغييرات الگوي 

اپيدميولوزيک هر سال مورد باربيني قرار 

 گيرد.

0 

برنامه استراتژيک 

بازبني شده در هر 

 سال 

 مستندات 
گزارش 

 گيري روتين
 0 ساليانه 0 0 0

12 Input 7 2 
H

S

S 

دستورالعمل ها ي نحوه آموزش و اطالع 

استاندارد  رساني ومحتواي آموزشي

آموزش  ماهيت بيماري راههاي 

پيشگيري به تفکيک گروه هاي هدف 

برنامه   تهيه و دو سال يکبار مورد 

 بازبيني قرار گيرد

0 

دستورالعمل  مطابق 

استاندارد تدوين / 

 بازبيني شده

 مستندات 
گزارش 

 گيري روتين
0 0 0 0 0 
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عنوان 

 شاخص
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 محاسبه

 تفکيک

 منبع تعريف
روش جمع 

 آوري
 منبع تعريف

روش جمع 

 آوري

13 Input 8 2 
H

S

S 

دستورالعمل ها ي بسته جامع خدمات 

كاهش آسيب ويژه مصرف كنندگان 

تزريقي مواد تهيه و  دو سال يکبار  مورد 

 بازبيني قرار گيرد

0 

دستورالعمل  مطابق 

استاندارد تدوين / 

 بازبيني شده

 مستندات 
گزارش 

 گيري روتين
0 0 0 0 0 

14 Input 9 2 
H

S

S 

دستورالعمل ها ي بسته جامع خدمات 

كاهش آسيب ويژه زنان در معرض 

بيشترين آسيب   دو سال يکبار  مورد 

 بازبيني قرار گيرد

0 

دستورالعمل  مطابق 

استاندارد تدوين / 

 بازبيني شده

 مستندات 
گزارش 

 گيري روتين
0 0 0 0 0 

15 Input 10 2 
H

S

S 

دستورالعمل ها ي بسته جامع خدمات 

در معرض كاهش آسيب ويژه مردان 

بيشترين آسيب تهيه و ساليانه مورد 

 بازبيني قرار گيرد

0 

دستورالعمل  مطابق 

استاندارد تدوين / 

 بازبيني شده

 مستندات 
گزارش 

 گيري روتين
0 0 0 0 0 

16 Input 11 2 
H

S

S 

دستورالعمل ها ي بسته جامع خدمات 

كاهش آسيب ويژه مصرف كنندگان مواد 

محرک  تهيه و  دو سال يکبار مورد 

 بازبيني قرار گيرد

0 

دستورالعمل  مطابق 

استاندارد تدوين / 

 بازبيني شده

 مستندات 
گزارش 

 گيري روتين
0 0 0 0 0 

17 Input 12 2 
H

S

S 

دستورالعمل ها ي بسته جامع خدمات 

خياباني/كار   كاهش آسيب ويژه كودكان 

تهيه و  دو سال يکبار  مورد بازبيني قرار 

 گيرد

0 

دستورالعمل  مطابق 

استاندارد تدوين / 

 بازبيني شده

 مستندات 
گزارش 

 گيري روتين
0 0 0 0 0 

18 Input 13 2 
H

S

S 

دستورالعمل ها ي بسته جامع خدمات 

كودک دو سال  پيشگيري انتقال مادر به

 يکبار مورد بازبيني قرار گيرد

0 

دستورالعمل  مطابق 

استاندارد تدوين / 

 بازبيني شده

 مستندات 
گزارش 

 گيري روتين
0 0 0 0 0 
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روش جمع 

 آوري
 منبع تعريف

روش جمع 

 آوري

19 Input 14 2 
H

S

S 

دستورالعمل ها ي بسته جامع خدمات 

تشخيص ، مراقبت و درمان همزمان سل 

و اچ آي وي تهيه و دو سال يکبارمورد 

 بازبيني  قرار گيرد.

0 

دستورالعمل  مطابق 

استاندارد تدوين / 

 بازبيني شده

 مستندات 
گزارش 

 گيري روتين
0 0 0 0 0 

20 Input 15 2 
H

S

S 

خدمات دستورالعمل ها ي بسته جامع 

تشخيص ، مراقبت و درمان اچ آي وي در 

مناطق حاشيه نشين  تهيه و دو سال 

 يکبارمورد بازبيني  قرار گيرد.

0 

دستورالعمل  مطابق 

استاندارد تدوين / 

 بازبيني شده

 مستندات 
گزارش 

 گيري روتين
0 0 0 0 0 

21 Input 16 2 
H

S

S 

دستورالعمل ها ي بسته جامع خدمات 

پيشگيري ، تشخيص ، مراقبت و درمان 

بيماريهاي مقاربتي  دو سال يکبارمورد 

 بازبيني قرار گيرد.

0 

دستورالعمل  مطابق 

استاندارد تدوين / 

 بازبيني شده

 مستندات 
گزارش 

 گيري روتين
0 0 0 0 0 

22 Input 17 2 
H

S

S 

دستورالعمل ها ي بسته جامع خدمات 

مراقبت و درمان موارد مبتال به اچ آي وي 

 دو سال يکبار مورد بازبيني قرار گيرد

0 

دستورالعمل  مطابق 

استاندارد تدوين / 

 بازبيني شده

 مستندات 
گزارش 

 گيري روتين
0 0 0 0 0 

23 Input 1 3 
H

S

S 

( مورد نياز   DICصد  درصدمراكز گذري)

نهايي دومراه جهت رسيدن به هدف 

 اندازي  تجهيز  ونگهداري گردند

 تعداد مركز موجود  DICمراكز 

مستندات 

وگزارش 

 سازمان

گزارش 

 گيري روتين
 تعداد مركز مورد نياز

استاندارد 

برنامه 

 استراتژيک

مشاهده 

مستندات 

 موجود 

 0 ساليانه

24 Input 2 3 
H

S

S 

صد درصد مراكز سيار  جهت ارائه 

خدمات پيشگيري ،كاهش آسيب ، 

تشخيص و مراقبت  ويژه مصرف كنندگان 

تزريقي جهت رسيدن به هدف نهايي دوم 

 راه اندازي،تجهيز  ونگهداري گردند 

مراكز سيار 

 كاهش آسيب
 تعداد مركز موجود 

مستندات 

وگزارش 

 سازمان

گزارش 

 گيري روتين
 نيازتعداد مركز مورد 

استاندارد 

برنامه 

 استراتژيک

مشاهده 

مستندات 

 موجود 

 0 ساليانه
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زماني 

 محاسبه

 تفکيک
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 آوري
 منبع تعريف

روش جمع 

 آوري

25 Input 3 3 
H

S

S 

صد درصد مراكز نگهداري شبانه   جهت 

ارائه خدمات پيشگيري ،كاهش آسيب ، 

تشخيص و مراقبت  ويژه مصرف كنندگان 

تزريقي  جهت رسيدن به هدف نهايي 

 دوم راه اندازي،تجهيز  ونگهداري گردند 

مراكز 

نگهداري 

شبانه كاهش 

 آسيب

 تعداد مركز موجود 

مستندات 

وگزارش 

 سازمان

گزارش 

 گيري روتين
 تعداد مركز مورد نياز

استاندارد 

برنامه 

 استراتژيک

مشاهده 

مستندات 

 موجود 

 0 ساليانه

26 Input 4 3 
H

S

S 

صد درصد تيم هاي ياري رسان 

(Outreach مورد نياز  جهت رسيدن  )

به  هدف نهايي دوم  راه اندازي ، تجهيز 

 ونگهداري  گردند  

تيم هاي 

ياري رسان 

 سيار

 تعداد مركز موجود 

مستندات 

وگزارش 

 سازمان

گزارش 

 گيري روتين
 تعداد مركز مورد نياز

استاندارد 

برنامه 

 استراتژيک

مشاهده 

مستندات 

 موجود 

 0 ساليانه

27 Input 5 3 
H

S

S 

تعرفه هاي الزم براي ويزيت و ارائه 

خدمات   براي  درمان نگهدارنده با 

( مورد نياز  MMTداروهاي جايگزين )

مصرف  %14جهت رسيدن به پوشش 

كنندگان تزريقي تامين و به مراكز ارائه 

 خدمت دولتي تحويل شود. 

 تعداد مركز موجود  مراكز متادون 

مستندات 

وگزارش 

 سازمان

گزارش 

 گيري روتين
 تعداد مركز مورد نياز

استاندارد 

برنامه 

 استراتژيک

مشاهده 

مستندات 

 وجود م

 0 ساليانه

28 Input 6 3 
H

S

S 

تعرفه هاي الزم براي ويزيت و ارائه 

براي  درمان نگهدارنده با    خدمات

( مورد نياز  MMTداروهاي جايگزين )

زندانيان   %40جهت رسيدن به پوشش 

 مصرف كننده مواد  تامين شود. 

 تعداد مركز موجود  مراكز متادون 

مستندات 

وگزارش 

 سازمان

گزارش 

 گيري روتين
 تعداد مركز مورد نياز

استاندارد 

برنامه 

 استراتژيک

مشاهده 

مستندات 

 موجود 

 0 ساليانه

29 Input 7 3 
H

S

S 

صد  درصدمراكز مشاوره و مراقبت زنان 

مورد نياز     در معرض بيشترين آسيب

جهت رسيدن به هدف نهايي سوم راه 

 اندازي  تجهيز  ونگهداري گردند

 تعداد مركز موجود  مركز زنان

مستندات 

وگزارش 

 سازمان

گزارش 

 گيري روتين
 تعداد مركز مورد نياز

استاندارد 

برنامه 

 استراتژيک

مشاهده 

مستندات 

 موجود 

 0 ساليانه
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عنوان 

 شاخص

تواتر  مخرج صورت

زماني 

 محاسبه

 تفکيک

 منبع تعريف
روش جمع 

 آوري
 منبع تعريف

روش جمع 

 آوري

30 Input 8 3 
H

S

S 

صد  درصد تيم هاي سيار جهت ارائه 

بيشترين خدمت به  زنان در معرض 

آسيب  مورد نياز   جهت رسيدن به هدف 

 نهايي سوم راه اندازي گردند

تيم هاي 

 سيار زنان
 تعداد مركز موجود 

مستندات 

وگزارش 

 سازمان

گزارش 

 گيري روتين
 تعداد مركز مورد نياز

استاندارد 

برنامه 

 استراتژيک

مشاهده 

مستندات 

 موجود 

 0 ساليانه

31 Input 9 3 
H

S

S 

صد  درصدمراكز نگهداري شبانه زنان  

جهت ارائه خدمات پيشگيري ، مراقبت و 

در معرض بيشترين درمان  به  زنان 

آسيب  مورد نياز   جهت رسيدن به هدف 

 نهايي سوم  تجهيز و نگهداري گردند

مركز 

نگهداري 

 زنان

 تعداد مركز موجود 

مستندات 

وگزارش 

 سازمان

گزارش 

 گيري روتين
 تعداد مركز مورد نياز

استاندارد 

برنامه 

 استراتژيک

مشاهده 

مستندات 

 موجود 

 0 ساليانه

32 Input 10 3 
H

S

S 

صد  درصدمراكز مشاوره و مراقبت مردان 

آسيب  مورد نياز   در معرض بيشترين 

جهت رسيدن به هدف نهايي سوم راه 

 اندازي  تجهيز  ونگهداري گردند

 تعداد مركز موجود  مركز مردان

مستندات 

وگزارش 

 سازمان

گزارش 

 گيري روتين
 تعداد مركز مورد نياز

استاندارد 

برنامه 

 استراتژيک

مشاهده 

مستندات 

 موجود 

 0 ساليانه

33 Input 11 3 
H

S

S 

صد  درصد تيم هاي سيار جهت ارائه 

خدمت به  مردان در معرض بيشترين 

رسيدن به هدف آسيب  مورد نياز جهت 

 نهايي سوم راه اندازي گردند

تيم هاي 

 سيار مردان
 تعداد مركز موجود 

مستندات 

وگزارش 

 سازمان

گزارش 

 گيري روتين
 تعداد مركز مورد نياز

استاندارد 

برنامه 

 استراتژيک

مشاهده 

مستندات 

 موجود 

 0 ساليانه

34 Input 12 3 
H

S

S 

صد درصد مراكز سيار  جهت ارائه 

خدمات پيشگيري ، كاهش آسيب  و 

تشخيص و مراقبت  ويژه كودكان خياباني 

 راه اندازي،تجهيز  ونگهداري گردند 

مراكز سيار 

كودكان 

 خياباني

 تعداد مركز موجود 

مستندات 

وگزارش 

 سازمان

گزارش 

 گيري روتين
 تعداد مركز مورد نياز

استاندارد 

برنامه 

 ژيکاسترات

مشاهده 

مستندات 

 موجود 

 0 ساليانه
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عنوان 

 شاخص

تواتر  مخرج صورت

زماني 

 محاسبه

 تفکيک

 منبع تعريف
روش جمع 

 آوري
 منبع تعريف

روش جمع 

 آوري

35 Input 13 3 
H

S

S 

نگهداري كودكان صد درصد مراكز 

خياباني  جهت ارائه خدمات پيشگيري ، 

كاهش آسيب  و تشخيص و مراقبت  اچ 

 آي وي تجهيز گردند .

مركز 

نگهداري 

كودكان 

 خياباني

 تعداد مركز موجود 

مستندات 

وگزارش 

 سازمان

گزارش 

 گيري روتين
 تعداد مركز مورد نياز

استاندارد 

برنامه 

 استراتژيک

مشاهده 

مستندات 

 موجود 

 0 ساليانه

36 Input 14 3 
H

S

S 

( مورد نياز  VCTصددرصدمراكز مشاوره)

راه   5و  4ايي جهت رسيدن  اهداف نه

 اندازي ، تجهيز  ونگهداري گردند 

 تعداد مركز موجود  VCTمركز 

مستندات 

وگزارش 

 سازمان

گزارش 

 گيري روتين
 تعداد مركز مورد نياز

استاندارد 

برنامه 

 استراتژيک

مشاهده 

مستندات 

 موجود 

 0 ساليانه

37 Input 15 3 
H

S

S 

صددرصدمراكز مشاوره و مراقبت و درمان 

سازمان زندانها مورد نياز  جهت رسيدن 

و  راه اندازي ، 5و4و3و2به اهداف  نهايي 

 تجهيز  ونگهداري گردند 

مركز مشاوره 

 زندان
 تعداد مركز موجود 

مستندات 

وگزارش 

 سازمان

گزارش 

 گيري روتين
 تعداد مركز مورد نياز

استاندارد 

برنامه 

 استراتژيک

مشاهده 

مستندات 

 موجود 

 0 ساليانه

38 Input 16 3 
H

S

S 

مراكزارائه دهنده درمان ضد  ;صد درصد

رترويروسي مورد نياز  جهت رسيدن به 

اندازي،تجهيز  ونگهداري  5هدف نهايي 

 گردند 

مركز مشاوره 

بيماريهاي 

 رفتاري

 تعداد مركز موجود 

مستندات 

وگزارش 

 سازمان

گزارش 

 گيري روتين
 تعداد مركز مورد نياز

استاندارد 

برنامه 

 استراتژيک

مشاهده 

دات مستن

 موجود 

 0 ساليانه

39 Input 17 3 
H

S

S 

 مراكز ارائه دهنده داروهاي ضد 100%

رتروويروسي در سال با فقدان هيچيک از 

داروهاي ضد رتروويروسي موردنياز مواجه 

 نشوند

مركز ارائه 

دهنده 

خدمات 

 درمان

 تعداد مركز موجود 

مستندات 

وگزارش 

 سازمان

گزارش 

 گيري روتين
 تعداد مركز مورد نياز

استاندارد 

برنامه 

 استراتژيک

مشاهده 

مستندات 

 موجود 

 0 ساليانه

40 Input 18 3 
H

S

S 

صد درصد باشگاههاي مثبت مورد نياز  

راه  5جهت رسيدن به هدف نهايي 

 اندازي،تجهيز  ونگهداري گردند 

 تعداد مركز موجود  باشگاه مثبت

مستندات 

وگزارش 

 سازمان

گزارش 

 گيري روتين
 تعداد مركز مورد نياز

استاندارد 

برنامه 

 استراتژيک

مشاهده 

مستندات 

 موجود 

 0 ساليانه
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عنوان 

 شاخص

تواتر  مخرج صورت

زماني 

 محاسبه

 تفکيک

 منبع تعريف
روش جمع 

 آوري
 منبع تعريف

روش جمع 

 آوري

41 Input 19 3 
H

S

S 

صد درصد مراكز نگهداري  و ارائه خدمات 

تسکيني  براي افرادمبتال به اچ آي وي در 

مراحل پاياني  راه اندازي،تجهيز  

 ونگهداري گردند 

مركز 

نگهداري 

بيماران 

 محتضر

 تعداد مركز موجود 

مستندات 

وگزارش 

 سازمان

گزارش 

 گيري روتين
 تعداد مركز مورد نياز

استاندارد 

برنامه 

 استراتژيک

مشاهده 

مستندات 

 موجود 

 0 ساليانه

42 Input 20 3 
H

S

S 

 10امکان اندازه گيري  بار ويروسي در  

 د داشته باشد .منطقه در كشور وجو

مركزمجهز به  

اندازه گيري 

 بار ويروسي

 تعداد مركز موجود 

مستندات 

وگزارش 

 سازمان

گزارش 

 گيري روتين
 تعداد مركز مورد نياز

استاندارد 

برنامه 

 استراتژيک

مشاهده 

مستندات 

 موجود 

 0 ساليانه

43 Input 21 3 
H

S

S 

 %100در  CD4امکان اندازه گيري   

مراكز ارائه دهنده خدمات مراقبت و 

 درمان اچ آي وي در استانها  فراهم آيد.

مركز مجهز 

به اندازه 

 CD4گيري 

 تعداد مركز موجود 

مستندات 

وگزارش 

 سازمان

گزارش 

 گيري روتين
 تعداد مركز مورد نياز

استاندارد 

برنامه 

 استراتژيک

مشاهده 

مستندات 

 موجود 

 0 ساليانه

44 Input 22 3 
H

S

S 

امکان تعيين مقاومت دارويي  در  

منطقه در كشور وجود داشته  5حداقل

 باشد

مركز مجهز 

به تعيين 

مقاومت 

 دارويي

 تعداد مركز موجود 

مستندات 

وگزارش 

 سازمان

گزارش 

 گيري روتين
 تعداد مركز مورد نياز

استاندارد 

برنامه 

 استراتژيک

مشاهده 

مستندات 

 موجود 

 0 ساليانه

45 Input 23 3 
H

S

S 

امکان تشخيص سريع سل در حداقل  

 منطقه كشور فراهم آيد.15

مركز مجهز 

به تشخيص 

 سريع سل

 تعداد مركز موجود 

مستندات 

وگزارش 

 سازمان

گزارش 

 گيري روتين
 تعداد مركز مورد نياز

استاندارد 

برنامه 

 استراتژيک

مشاهده 

مستندات 

 موجود 

 0 ساليانه

46 Input 1 4 
H

S

S 

صدردرصد مشاورين مورد نياز مراكز 

مشاوره و مراقبت  سازمان زندانها مطابق 

استاندارد تحت آموزش /بازآموزي قرار 

 گيرند.

آموزش 

مشاورين 

 زندان

تعداد نيروي آموزش 

 ديده 

مستندات 

وگزارش 

 سازمان

گزارش 

 گيري روتين
 تعداد نيروي مورد نياز

استاندارد 

برنامه 

 استراتژيک

مشاهده 

مستندات 

 موجود

 0 ساليانه



 چهارمین ربانهم استراژتیک ملی کنترل عفونت اچ آی وی        جمهوری اسالمی اريان 238

 

ص
اخ

 ش
ره

ما
ش

 

سطح 

 شاخص

In
terv

en
tio

n
 

O
b

jectiv
e

 
G

o
a

l
 عنوان  اهداف  

عنوان 

 شاخص

تواتر  مخرج صورت

زماني 

 محاسبه

 تفکيک

 منبع تعريف
روش جمع 

 آوري
 منبع تعريف

روش جمع 

 آوري

47 Input 2 4 
H

S

S 

صدردرصد مشاورين مورد نياز مراكز 

مشاوره و آزمايش داوطابانه مطابق 

استاندارد تحت آموزش /بازآموزي قرار 

 گيرند.

آموزش 

مشاورين 
VCT 

تعداد نيروي آموزش 

 ديده 

مستندات 

وگزارش 

 سازمان

گزارش 

 گيري روتين
 تعداد نيروي مورد نياز

استاندارد 

برنامه 

 استراتژيک

مشاهده 

مستندات 

 موجود

 0 ساليانه

48 Input 3 4 
H

S

S 

صدردرصد نيروهاي ارائه دهنده خدمت 

دارد تحت مطابق استان  DICمراكز 

 آموزش /باز آموزي  قرار گيرند.

آموزش  

نيروهاي 
DIC 

تعداد نيروي آموزش 

 ديده 

مستندات 

وگزارش 

 سازمان

گزارش 

 گيري روتين
 تعداد نيروي مورد نياز

استاندارد 

برنامه 

 استراتژيک

مشاهده 

مستندات 

 موجود

 0 ساليانه

49 Input 4 4 
H

S

S 

صد درصد نيروهاي ا رائه دهنده خدمت 

مصرف كنندگان در مراكز سيار ويژه 

تزريقي مطابق استاندارد تحت آموزش 

 /باز آموزي  قرار گيرند.

آموزش 

نيروهاي  

مراكز سيار 

 كاهش آسيب

تعداد نيروي آموزش 

 ديده 

مستندات 

وگزارش 

 سازمان

گزارش 

 گيري روتين
 تعداد نيروي مورد نياز

استاندارد 

برنامه 

 استراتژيک

مشاهده 

مستندات 

 موجود

 0 ساليانه

50 Input 5 4 
H

S

S 

صد درصد  نيروهاي ارائه دهنده خدمت 

مصرف در مراكز نگهداري شبانه ويژه 

كنندگان تزريقي  مطابق استاندارد تحت 

 آموزش /باز آموزي  قرار گيرند.

آموزش 

نيروهاي 

مراكز 

نگهداري 

 شبانه 

تعداد نيروي آموزش 

 ديده 

مستندات 

وگزارش 

 سازمان

گزارش 

 گيري روتين
 تعداد نيروي مورد نياز

استاندارد 

برنامه 

 استراتژيک

مشاهده 

مستندات 

 موجود

 0 ساليانه

51 Input 6 4 
H

S

S 

صددرصد نيروهاي ارائه دهنده خدمت 

مطابق استاندارد تيم هاي ياري رسان  

 تحت آموزش /بازآموزي قرار گيرند.

آموزش 

نيروهاي  تيم 

سيار كاهش 

 آسيب

تعداد نيروي آموزش 

 ديده 

مستندات 

وگزارش 

 سازمان

گزارش 

 گيري روتين
 تعداد نيروي مورد نياز

استاندارد 

برنامه 

 استراتژيک

مشاهده 

مستندات 

 موجود

 0 ساليانه

52 Input 7 4 
H

S

S 

صددرصد نيروهاي ارائه دهنده خدمت 

مراكز مشاوره و مراقبت زنان در معرض 

استاندارد تحت بيشترين آسيب مطابق 

 آموزش /بازآموزي قرار گيرند.

آموزش 

نيروهاي 

 مراكز زنان

تعداد نيروي آموزش 

 ديده 

مستندات 

وگزارش 

 سازمان

گزارش 

 گيري روتين
 تعداد نيروي مورد نياز

استاندارد 

برنامه 

 استراتژيک

مشاهده 

مستندات 

 موجود

 0 ساليانه
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عنوان 

 شاخص

تواتر  مخرج صورت
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 محاسبه

 تفکيک

 منبع تعريف
روش جمع 

 آوري
 منبع تعريف

روش جمع 

 آوري

53 Input 8 4 
H

S

S 

صدردرصد نيروهاي ارائه دهنده خدمت 

تيم هاي ياري رسان  وابسته به مراكز 

زنان در معرض بيشترين آسيب مطابق 

استاندارد تحت آموزش /بازآموزي قرار 

 گيرند.

آموزش 

نيروهاي تيم 

 سيار زنان

تعداد نيروي آموزش 

 ديده 

مستندات 

وگزارش 

 سازمان

گزارش 

 گيري روتين
 تعداد نيروي مورد نياز

استاندارد 

برنامه 

 استراتژيک

مشاهده 

مستندات 

 موجود

 0 ساليانه

54 Input 9 4 
H

S

S 

صدردرصد نيروهاي ارائه دهنده خدمت 

در معرض سرپناه هاي شبانه زنان 

بيشترين آسيب مطابق استاندارد تحت 

 آموزش /بازآموزي قرار گيرند.

آموزش 

نيروهاي 

مراكزنگهدار

 ي زنان

تعداد نيروي آموزش 

 ديده 

مستندات 

وگزارش 

 سازمان

گزارش 

 گيري روتين
 تعداد نيروي مورد نياز

استاندارد 

برنامه 

 استراتژيک

مشاهده 

مستندات 

 موجود

 0 ساليانه

55 Input 10 4 
H

S

S 

صد  درصدنيروهاي ارائه دهنده خدمت 

مراقبت مردان در در مراكز مشاوره و 

معرض بيشترين آسيب مطابق استاندارد 

 تحت آموزش /بازآموزي قرار گيرند.

آموزش 

نيروهاي 

 مراكز مردان

تعداد نيروي آموزش 

 ديده 

مستندات 

وگزارش 

 سازمان

گزارش 

 گيري روتين
 تعداد نيروي مورد نياز

استاندارد 

برنامه 

 استراتژيک

مشاهده 

مستندات 

 موجود

 0 ساليانه

56 Input 11 4 
H

S

S 

صد  درصدنيروهاي ارائه دهنده خدمت 

خدمت به   در  تيم هاي سيار جهت ارائه

مردان در معرض بيشترين آسيب  مطابق 

استاندارد تحت آموزش /بازآموزي قرار 

 گيرند.

آموزش 

نيروهاي تيم 

 سيار مردان

تعداد نيروي آموزش 

 ديده 

مستندات 

وگزارش 

 سازمان

گزارش 

 گيري روتين
 تعداد نيروي مورد نياز

استاندارد 

برنامه 

 استراتژيک

مشاهده 

مستندات 

 موجود

 0 ساليانه

57 Input 12 4 
H

S

S 

صد درصد نيروهاي ارائه دهنده خدمت 

ارائه خدمات در مراكز سيار  جهت 

پيشگيري ، كاهش آسيب  و تشخيص و 

مراقبت  ويژه كودكان خياباني مطابق 

استاندارد تحت آموزش /بازآموزي قرار 

 گيرند.

آموزش 

نيروهاي 

مراكز سيار 

كودكان 

 خياباني

تعداد نيروي آموزش 

 ديده 

مستندات 

وگزارش 

 سازمان

گزارش 

 گيري روتين
 تعداد نيروي مورد نياز

استاندارد 

نامه بر

 استراتژيک

مشاهده 

مستندات 

 موجود

 0 ساليانه
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عنوان 

 شاخص
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 محاسبه

 تفکيک

 منبع تعريف
روش جمع 

 آوري
 منبع تعريف

روش جمع 

 آوري

58 Input 13 4 
H

S

S 

نيروهاي ارائه دهنده خدمت صد درصد 

در مراكز نگهداري كودكان خياباني  

جهت ارائه خدمات پيشگيري ، كاهش 

آسيب  و تشخيص و مراقبت  اچ آي وي 

مطابق استاندارد تحت آموزش /بازآموزي 

 قرار گيرند.

آموزش 

نيروهاي 

مراكز 

نگهداري 

كودكان 

 خياباني

تعداد نيروي آموزش 

 ديده 

مستندات 

وگزارش 

 سازمان

گزارش 

 گيري روتين
 تعداد نيروي مورد نياز

استاندارد 

برنامه 

 استراتژيک

مشاهده 

مستندات 

 موجود

 0 ساليانه

59 Input 14 4 
H

S

S 

صدردرصد نيروهاي ارائه دهنده خدمت 

باشگاههاي مثبت مطابق استاندارد تحت 

 آموزش /بازآموزي قرار گيرند.

آموزش 

نيروهاي 

 باشگاه مثبت

تعداد نيروي آموزش 

 ديده 

مستندات 

وگزارش 

 سازمان

گزارش 

 گيري روتين
 تعداد نيروي مورد نياز

استاندارد 

برنامه 

 استراتژيک

مشاهده 

مستندات 

 موجود

 0 ساليانه

60 Input 15 4 
H

S

S 

صد درصدنيروهاي ارائه دهنده خدمت 

مراكز نگهداري  و ارائه خدمات تسکيني  

براي افرادمبتال به اچ آي وي در مراحل 

پاياني مطابق استاندارد تحت آموزش 

 /بازآموزي قرار گيرند.

آموزش مراكز 

نگهداري 

 افراد مبتال

تعداد نيروي آموزش 

 ديده 

مستندات 

وگزارش 

 سازمان

گزارش 

 وتينگيري ر
 تعداد نيروي مورد نياز

استاندارد 

برنامه 

 استراتژيک

مشاهده 

مستندات 

 موجود

 0 ساليانه

61 Input 16 4 
H

S

S 

صدردرصد مشاورين و مراقبين  مورد نياز 

ريهاي رفتاري مطابق مراكز مشاوره بيما

استاندارد تحت آموزش قرار 

گيرند.)آموزش و باز اموزي  پزشکان 

 درمانگر اچ آي وي (

آموزش 

پزشکان 

 درمانگر ايدز

تعداد نيروي آموزش 

 ديده 

مستندات 

وگزارش 

 سازمان

گزارش 

 گيري روتين
 تعداد نيروي مورد نياز

استاندارد 

برنامه 

 استراتژيک

مشاهده 

مستندات 

 موجود

 0 ساليانه

62 Input 17 4 
H

S

S 

صدردرصد مشاورين و مراقبين  مورد نياز 

مشاوره بيماريهاي رفتاري مطابق مراكز 

 استاندارد تحت آموزش قرار گيرند

آموزش 

نيروهاي 

مراكزمشاوره 

بيماريهاي 

 رفتاري

تعداد نيروي آموزش 

 ديده 

مستندات 

وگزارش 

 سازمان

گزارش 

 گيري روتين
 تعداد نيروي مورد نياز

استاندارد 

برنامه 

 استراتژيک

مشاهده 

مستندات 

 موجود

 0 ساليانه
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عنوان 

 شاخص
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 محاسبه

 تفکيک

 منبع تعريف
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 آوري
 منبع تعريف

روش جمع 

 آوري

63 Input 18 4 
H

S

S 

صدردرصد نيروهاي ارائه دهنده خدمت 

استاندارد در مناطق حاشيه نشين  مطابق 

 تحت آموزش /بازآموزي قرار گيرند.

آموزش 

مربيان 

مناطق 

 حاشيه نشين

تعداد نيروي آموزش 

 ديده 

مستندات 

وگزارش 

 سازمان

گزارش 

 گيري روتين
 تعداد نيروي مورد نياز

استاندارد 

برنامه 

 استراتژيک

مشاهده 

مستندات 

 موجود

 0 ساليانه

64 Input 19 4 
H

S

S 

صدردرصد مربيان مورد نياز براي آموزش 

مشاغل متحرک  مطابق استاندارد تحت 

 گيرند.آموزش /بازآموزي قرار 

آموزش 

مربيان 

مشاغل 

 متحرک

تعداد نيروي آموزش 

 ديده 

مستندات 

وگزارش 

 سازمان

گزارش 

 گيري روتين
 تعداد نيروي مورد نياز

استاندارد 

برنامه 

 استراتژيک

مشاهده 

مستندات 

 موجود

 0 ساليانه

65 Input 20 4 
H

S

S 

صدردرصد مربيان   مورد نيازجهت 

استاندارد  آموزش دانش آموزان  مطابق

 تحت آموزش  و باز آموزي قرار گيرند.

آموزش 

مربيان 

آموزش و 

 پرورش

تعداد نيروي آموزش 

 ديده 

مستندات 

وگزارش 

 سازمان

گزارش 

 گيري روتين
 تعداد نيروي مورد نياز

استاندارد 

برنامه 

 استراتژيک

مشاهده 

مستندات 

 موجود

 0 ساليانه

66 Input 21 4 
H

S

S 

صدردرصد مربيان مورد نيازجهت آموزش 

دانشجويان   مطابق استاندارد تحت 

 گيرند.آموزش  و باز آموزي قرار 

آموزش 

مربيانن 

 دانشجويان

تعداد نيروي آموزش 

 ديده 

مستندات 

وگزارش 

 سازمان

گزارش 

 گيري روتين
 تعداد نيروي مورد نياز

استاندارد 

برنامه 

 استراتژيک

مشاهده 

مستندات 

 موجود

 0 ساليانه

67 Input 22 4 
H

S

S 

صدردرصد مربيان مورد نيازجهت آموزش 

سربازان  مطابق استاندارد تحت آموزش  

 و باز آموزي قرار گيرند.

آموزش 

مربيان 

 سربازها

تعداد نيروي آموزش 

 ديده 

مستندات 

وگزارش 

 سازمان

گزارش 

 گيري روتين
 تعداد نيروي مورد نياز

استاندارد 

برنامه 

 استراتژيک

مشاهده 

مستندات 

 موجود

 0 ساليانه

68 Input 23 4 
H

S

S 

صدردرصد مربيان مورد نيازجهت آموزش 

احمر  مطابق داوطلبين جمعيت هالل 

استاندارد تحت آموزش  و باز آموزي قرار 

 گيرند.

آموزش  

مريان هالل 

 احمر

تعداد نيروي آموزش 

 ديده 

مستندات 

وگزارش 

 سازمان

گزارش 

 گيري روتين
 تعداد نيروي مورد نياز

استاندارد 

برنامه 

 استراتژيک

مشاهده 

مستندات 

 موجود

 0 ساليانه
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عنوان 

 شاخص
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 منبع تعريف
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 آوري
 منبع تعريف

روش جمع 

 آوري

69 Input 24 4 
H

S

S 

صدردرصد مربيان مورد نيازجهت آموزش 

استاندارد تحت آموزش  پناهندگان مطابق 

 و باز آموزي قرار گيرند.

آموزش 

مربيان 

 پناهندگان

تعداد نيروي آموزش 

 ديده 

مستندات 

وگزارش 

 سازمان

گزارش 

 گيري روتين
 تعداد نيروي مورد نياز

استاندارد 

برنامه 

 استراتژيک

مشاهده 

مستندات 

 موجود

 0 ساليانه

70 Input 25 4 
H

S

S 

صدردرصد مربيان مورد نيازجهت آموزش 

استاندارد تحت آموزش  ورزشکاران مطابق 

 و باز آموزي قرار گيرند.

آموزش 

مربيان 

 ورزشکاران

تعداد نيروي آموزش 

 ديده 

مستندات 

وگزارش 

 سازمان

گزارش 

 گيري روتين
 تعداد نيروي مورد نياز

استاندارد 

برنامه 

 استراتژيک

مشاهده 

مستندات 

 موجود

 0 ساليانه

71 Input 26 4 
H

S

S 

هاي فعال در آموزش   NGOمربيان   

جوانان  مطابق استاندارد تحت آموزش  و 

 باز آموزي قرار گيرند.

آموزش 

مربيان 

سازمانهاي 

 مردم نهاد

تعداد نيروي آموزش 

 ديده 

مستندات 

وگزارش 

 سازمان

گزارش 

 گيري روتين
 تعداد نيروي مورد نياز

استاندارد 

برنامه 

 استراتژيک

مشاهده 

مستندات 

 موجود

 0 ساليانه

72 Input 27 4 
H

S

S 

هاي فعال در خصوص  NGOمربيان   

كودكان خياباني  مطابق استاندارد تحت 

 آموزش  و باز آموزي قرار گيرند.

آموزش 

مربيان 

كودكان 

 خياباني

تعداد نيروي آموزش 

 ديده 

مستندات 

وگزارش 

 سازمان

گزارش 

 گيري روتين
 تعداد نيروي مورد نياز

استاندارد 

برنامه 

 استراتژيک

مشاهده 

مستندات 

 موجود

 0 ساليانه

73 Input 28 4 
H

S

S 

صدردرصد مربيان   مورد نيازجهت 

استاندارد  آموزش مبلغين مذهبي مطابق

 تحت آموزش  و باز آموزي قرار گيرند.

آموزش 

مربيان 

مبلغين 

 مذهبي

تعداد نيروي آموزش 

 ديده 

مستندات 

وگزارش 

 سازمان

گزارش 

 گيري روتين
 تعداد نيروي مورد نياز

استاندارد 

برنامه 

 استراتژيک

مشاهده 

مستندات 

 موجود

 0 ساليانه

74 Input 29 4 
H

S

S 

پرسنل بهداشتي درماني دخيل در  % 80

مطابق   STIامر تشخيص و درمان 

استاندارد تحت آموزش  و باز آموزي قرار 

 گيرند.

آموزش 

پرسنل 

بهداشتي 

 درماني 

تعداد نيروي آموزش 

 ديده 

مستندات 

وگزارش 

 سازمان

گزارش 

 گيري روتين
 تعداد نيروي مورد نياز

استاندارد 

برنامه 

 استراتژيک

مشاهده 

مستندات 

 موجود

 0 ساليانه
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 شاخص
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 آوري
 منبع تعريف

روش جمع 

 آوري

75 Input 30 4 
H

S

S 

صدردرصداعضا كميته هاي استاني پايش 

د تحت آموزش  و باز و ارزشيابي  استاندار

 آموزي قرار گيرند.

آموزش اعضا 

كميته پايش 

 و ارزشيابي 

تعداد نيروي آموزش 

 ديده 

مستندات 

وگزارش 

 سازمان

گزارش 

 گيري روتين
 تعداد نيروي مورد نياز

استاندارد 

برنامه 

 استراتژيک

مشاهده 

مستندات 

 موجود

 0 ساليانه

76 Input 31 4 
H

S

S 

پرسنل بهداشتي درماني دخيل در  % 80

بارداري  مطابق   امر مراقبت هاي دوران

استاندارد تحت آموزش  و باز آموزي قرار 

 گيرند.

آموزش 

مراقبين 

 مادران باردار

تعداد نيروي آموزش 

 ديده 

مستندات 

وگزارش 

 سازمان

گزارش 

 گيري روتين
 تعداد نيروي مورد نياز

استاندارد 

برنامه 

 استراتژيک

مشاهده 

مستندات 

 موجود

 0 ساليانه

77 Input 32 4 
H

S

S 

پرسنل بهداشتي درماني دخيل در  % 90

امر مراقبت و درمان سل   مطابق 

آموزش  و باز آموزي قرار  استاندارد تحت

 گيرند.

آموزش 

 مراقبين سل

تعداد نيروي آموزش 

 ديده 

مستندات 

وگزارش 

 سازمان

گزارش 

 گيري روتين
 تعداد نيروي مورد نياز

استاندارد 

برنامه 

 استراتژيک

مشاهده 

مستندات 

 موجود

 0 ساليانه



 

ربانهم استراژتیک هب تفکیک :    1ضمیمه 
 رشکا ربانهم
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كشور ، ارگانها،سازمان ها ونهاد ها اعم از  دولتي  با توجه به گستردگي برنامه ، و به منظور استفاده بهينه از زير ساختهاي موجود در

و غير دولتي  در اجرا اين برنامه مشاركت خواهند داشت . هر يک از شركا برنامه مبتني بر رسالت سازماني خود اجرا  بخش يا 

 بخشهايي از فعاليت هاي پيش بيني شده را متقبل شده اند .

از موازي كاري ،  كليه شركا برنامه در همه مراحل تدوين برنامه مشاركت داشته و به به منظور ايجاد هماهنگي در اجرا واجتناب 

 صورت مشخص سهم هر يک در حيطه هاي فعاليت خود و نحوه تعامل آنها با ساير شركا مشخص شده است . 

 وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشكي  : .1
اجرا  اقدامات مرتبط با  آموزش جمعيت عمومي توسط اداره اموزش  معاونت بهداشت  وزارت بهداشت متولي تامين زير ساخت ها و

بهداشت ، اقدامات مرتبط به كاهش آسيب مصرف كنندگان مواد توسط اداره سومصرف مواد )با همکاري ومشاركت سازمان 

رتبط با مراقبت و پيشگيري بهزيستي(  و اقدامات مرتبط با  مراقبت زنان باردار توسط مركز  جمعيت و سالمت خانواده و اقدامات م

و تشخيص زنان ومردان در معرض بيشترين خطر وكودكان  خياباني و كار ) با مشاركت و همکاري سازمان بهزيستي ( و اقدامات 

مرتبط با تشخيص قطعي كليه گروه هاي هدف ، مراقبت ودرمان موارد مبتال به اچ آي وي ، همسر افراد مبتال و مبتاليان به سل ) 

وزارت بهداشت متولي  مکاري ومشاركت سازمان زندانها ( ،  توسط مركز مديريت بيماري واگير  مي باشد .و معاونت آموزشي  با ه

اجرا  وتامين زير ساخت هاي مرتبط براي اجرا برنامه هاي آموزشي پيش بيني شده در برنامه براي دانشجويان علوم پزشکي خواهد 

 بود .

 وزارت کشور .2
ن هماهنگي بين سازمانهاي مجري برنامه ، اقدامات مرتبط با  آموزش جوانان سخت در دسترس و آموزش مناطق وزارت كشور ضم

 حاشيه نشين  توسط شهرداريها را بر عهده دارد .

 وزارت آموزش و پرورش .3
 وزارت آموزش و پرورش متولي  آموزش دانش آموزان وتامين زير ساخت هاي مرتبط با آن است.

 کار و رفاه اجتماعيوزارت تعاون ، .4
تعيين شده در برنامه با خدمات حمايتي و توانمندسازي تامين زير ساخت مرتبط  و رفاه اجتماعي  متولي  اجرا و وزارت تعاون ،كار

 مي باشد .دولتي و غير دولتي و نهادهاي عضو كميته از طريق سازمانهاي 

 وزارت ورزش و جوانان .5
وتامين زير ساخت هاي مرتبط براي اجرا برنامه هاي آموزشي پيش بيني شده در برنامه براي  وزارت ورزش و جوانان  متولي  اجرا 

 ورزشکاران و جوانان از طريق سازمانهاي مردم نهاد ويژه جوانان خواهد بود .

 وزارت علوم .6
ه در برنامه براي دانشجويان وزارت علوم   متولي  اجرا  وتامين زير ساخت هاي مرتبط براي اجرا برنامه هاي آموزشي پيش بيني شد

 غير پزشکي خواهد بود .
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 سازمان زندانها و امور تاميني و تربيتي .7
سازمان زندانها  متولي  اجرا  وتامين زير ساخت هاي مرتبط براي اجرا برنامه هاي آموزشي ، اقدامات تشخيصي و مراقبت ودرمان 

 مسر زندانيان  مطابق اهداف  پيش بيني شده در برنامه خواهد بود .موارد مبتال به اچ آي وي در زندانيان و آموزش ومراقبت ه

 سازمان بهزيستي .8
به آن اشاره شد  متولي  اجرا   وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعيسازمان بهزيستي عالوه بر خدمات حمايتي كه در بخش مربوط به 

)با همکاري تشخيصي و پيشگيري مصرف كنندگان مواد  وتامين زير ساخت هاي مرتبط براي اجرا برنامه هاي آموزشي ، اقدامات

ومشاركت اداره سومصرف مواد وزارت بهداشت (  و اقدامات مرتبط با مراقبت و پيشگيري و تشخيص زنان ومردان در معرض 

 مي باشد بيشترين خطر وكودكان  خياباني و كار ) با مشاركت و همکاري مركز مديريت بيماريهاي واگير (

 زه با مواد مخدرستاد مبار .9
با توجه به نقش و رسالت سازماني اين نهاد ؛ همکاري ومشاركت در تامين زير ساخت هاي الزم براي ارائه خدمات به مصرف 

 كنندگان مواد مخدر با ادارهسومصرف مواد و سازمان بهزيستي  ونظارت بر نحوه اجرا فعاليت ها بر عهده اين ستاد خواهدبود .

 الميسازمان تبليغات اس .10

سازمان تبليغات اسالمي متولي  اجرا  وتامين زير ساخت هاي مرتبط براي اجرا برنامه هاي آموزشي پيش بيني شده در برنامه براي 

 عموم مردم از طريق مساجد وبرنامه هاي مذهبي  خواهد بود .

 جمعيت  هالل احمر .11
اجرا برنامه هاي آموزشي جوانان  پيش بيني شده در برنامه جمعيت هالل احمر متولي  اجرا  وتامين زير ساخت هاي مرتبط براي 

 براي داوطلبين جمعيت هالل احمر  خواهد بود .

 سازمان بنادرو کشتيراني : .12
 سازمان بنادر و كشتيراني  متولي  اجرا  وتامين زير ساخت هاي مرتبط براي اجرا برنامه هاي آموزشي ملوانان  خواهد بود .

 اداره گمرک .13
با همکاري و مشاركت اداره آموزش وزارت بهداشت  متولي  اجرا  وتامين زير ساخت هاي مرتبط براي اجرا برنامه   اداره گمرک

 هاي آموزشي رانندگان ترانزيت خواهد بود .

 سازمان هواپيمايي کشور .14
ساخت هاي مرتبط براي  سازمان هواپيمايي كشور  با همکاري و مشاركت اداره آموزش وزارت بهداشت  متولي  اجرا  وتامين زير

 اجرا برنامه هاي آموزشي در فرودگاه ها خواهد بود .

 ستاد کل نيروهای مسلح .15



 چهارمین ربانهم استراژتیک ملی کنترل عفونت اچ آی وی        جمهوری اسالمی اريان 247

 

ستاد كل نيروهاي مسلح   متولي  اجرا  وتامين زير ساخت هاي مرتبط براي اجرا برنامه هاي آموزشي براي سربازان ارتش ، سپاه 

 ونيروي انتظامي  خواهد بود .

 سازمان انتقال خون .16
 ان انتقال خون متولي  اجرا  وتامين زير ساخت هاي مرتبط با تامين سالمت خون مطابق برنامه خواهد بود  .سازم

 سازمان صدا و سيما .17
سازمان صدا وسيما  متولي  اجرا  وتامين زير ساخت هاي مرتبط با برنامه هاي اطالع رساني و آموزش عمومي  مطابق برنامه خواهد 

 بود  .

 نهادسازمان های مردم  .18
سازمان هاي مردم نهاد به عنوان بازوهاي اجرايي  در زمينه هاي آموزش جمعيت عمومي ، آموزش جوانان ، اجرا برنامه هاي  

كاهش آسيب ، ارائه خدمات بسته هاي خدمت مراقبت و پيشگيري زنان و مردان در معرض بيشترين آسيب  ، كودكان خياباني و 

 كار  مطابق برنامه خواهد بود  .

 نقش سازمانهای بين اللملي :

 ، UNAIDS  ،UNDP  ،WHOتوسط سازمان ها و آژانس هاي بين اللملي شامل :  از كمک هاي فني و تامين منابع مالي

UNODC  ،UNFPA  ،UNICEF، UNHCR وGFATM  در اجراي آن دسته اهداف برنامه كه در چارچوب برنامه كشوري مورد

 توافق با سازمان ها و آژانس هاي ذيربط قرار دارد ، استقبال مي شود.
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 رشکا ربانهم ربانهم استراژتیک هب تفکیک :   1ضمیمه 

 ربانهم سازمان بهزیستی  -1-1ضمیمه
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نام  

سازمان 
/سازمانهای  
 متولی 

 عنوان  گروه هدف استراتزی هدف
سهم 
 سازمان

139400% 
جمعيت پايه 

94 

هدف كمي 

1394 
 94بودجه  94قيمت واحد 

0 0 S01 0 01 0 0 0 0 %0 0 .آموزش و اطالع رساني 

سازمان 
 بهزیستی

O03 S01 عموم مردم 

واحدهای سیاستگزاری و اجرایی  
سازمانهای شرکا برنامه در کلیه شهرستانها 
حداقل یک برنامه استاندارد  اطالع رسانی 
عمومی در خصوص راههای  یشگیری و 
ترویج نگر  صحیح با تمرکز بر کاه  

 داشته باشند HIVاسیگما  در خصوی 

100% 100% 365 365 10000000 3650000000 

سازمان 
 بهزیستی

O20 S01 

ارائه 
دهندگان 
خدمات 
بهداشتی 
 درمانی

ارائه دهندگان  %90تا  ایان برنامه حداقل 
خدمات بهداشتی درمانی  تحت آموز  
استاندارد راههای  یشگیری و ترویج 

واصول  HIVنگر  صحیح در خصوص 
احتیاطات استاندارد با تمرکز بر کاه  
استیگما و افزای   ذیر  بیماران قرار 

 گیرند.

100% 60% 1500 900 55000 49500000 

سازمان 
 بهزیستی

O24 S01 

مصرف 
کنندگان 
غیرتزریقی 
 مواد

مصرف کنندگان غیر %25حداقل   
تزریقی در سال تحت آموز  استاندارد  
راههای  یشگیری و ترویج نگر  صحیح 
با تمرکز بر کاه  اسیگما  در خصوص 

HIV  و  نحوه مراقبت از خود  قرار
 گیرند.

50% 5% 1200000 30000 8000 240000000 

سازمان 
 بهزیستی

O26 S01 

سوء 
مصرف 
کنندگان 
تزریقی  
 مواد

مصرف کنندگان مواد   %45حداقل 
تزریقی  در سال  تحت  وش  آموز   
استاندارد راههای  یشگیری و ترویج 

نگر  صحیح با تمرکز بر کاه  اسیگما  
، راههای کاه  آسیب  HIVدر خصوص 

ه از کاندوم قرار و رو  صحیح استفاد
 گیرند.

50% 20% 200000 20000 8000 160000000 

سازمان 
 بهزیستی

O27 S01 

زنان در 
معرض 
بیشترین 
 آسیب

زنان در معرض بیشترین  %40حداقل 
آسیب ،در سال، تحت آموز  استاندارد  
راههای  یشگیری و ترویج نگر  صحیح  
با تمرکز بر کاه  استیگما در خصوص 

HIV  راههای کاه  آسیب واستفاده،
 صحیح از کاندوم قرار گیرند

40% 10% 90000 3600 8000 28800000 

مان ساز
 بهزیستی

O28 S01 

مردان  در 
معرض 
بیشترین 
 آسیب

مردان درمعرض بیشترین  %5حداقل 
آسیب ،در سال، تحت آموز  استاندارد  
راههای  یشگیری و ترویج نگر  صحیح 
با تمرکز بر کاه  استیگما در خصوص 

HIV  راههای کاه  آسیب و استفاده ،
 صحیح از کاندوم قرار گیرند

0% 0% 574000 0 8000 0 

0 0 
S03 

0 

.پيشگيری ازانتقال تزريقي و کاهش 03

 0 0 0 0 %0 0 آسيب

سازمان 
 بهزیستی

O01 S03 

سوء 
مصرف 
کنندگان 
تزریقی  
 مواد

سوء سوء مصرف  %45تا  ایان برنامه 
کنندگان تزریقی  مواد به  خدمات رایگان 
 سرنگ و سوزن  دسترسی داشته باشند

60% 20% 200000 12600 738652 9307017391 

سازمان 
 بهزیستی

O02 S03 

سوء 
مصرف 
کنندگان 
تزریقی  
 مواد

سوء سوء مصرف کنندگان %20حداقل 
تزریقی  مواد تا  ایان برنامه  به صورت 
هفتگی سرنگ و سوزن رایگان را دریافت 

 کنند.

60% 10% 200000 11400 3582864 40844652857 

سازمان 
 بهزیستی

O03 S03 

سوء 
مصرف 
کنندگان 
تزریقی  
 مواد

سوء مصرف کنندگان تزریقی  %12حداقل 
تا  ایان برنامه  تحت  وش  درمان 

نگهدارنده جایگزین  از برنامه کاه  آسیب 
 قرار گیرند  

20% 6% 200000 2400 1843000 4423200000 
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نام  

سازمان 
/سازمانهای  
 متولی 

 عنوان  گروه هدف استراتزی هدف
سهم 
 سازمان

139400% 
جمعيت پايه 

94 

هدف كمي 

1394 
 94بودجه  94قيمت واحد 

0 0 
S04 

0 

.پيشگيری از انتقال جنسي و ترويج 04

 0 0 0 0 %0 0 استفاده از کاندوم

سازمان 
 بهزیستی

O02 S04 

زنان در 
معرض 
بیشترین 
 آسیب

از زنان در معرض  %40تا  ایان برنامه 
بیشترین آسیب به بسته خدمات استاندارد 

 دسترسی داشته باشند
40% 10% 90000 3600 1991942 7170990000 

مان ساز
 بهزیستی

O03 S04 

زنان در 
معرض 
بیشترین 
 آسیب

از زنان در معرض  %20تا  ایان برنامه 
بیشترین آسیب  هر ماه کاندوم رایگان 

 دریافت کرده باشند.
40% 5% 90000 1800 3360000 6048000000 

سازمان 
 بهزیستی

O04 S04 

مردان  در 
معرض 
بیشترین 
 آسیب

معرض از مردان  در  %5تا  ایان برنامه 
بیشترین آسیب به  بسته خدمات استاندارد 

 دسترسی داشته باشند.
0% 0% 574000 0 1290000 0 

مان ساز
 بهزیستی

O05 S04 

مردان  در 
معرض 
بیشترین 
 آسیب

از مردان  در معرض  %3تا  ایان برنامه 
بیشترین آسیب  هر ماه کاندوم رایگان 

 دریافت کرده باشند.
0% 0% 574000 0 7248000 0 

سازمان 
 بهزیستی

O06 S04 

همسر 
مصرف 
کنندگان  
تزریقی 
 مواد

از همسر مصرف  %10تا  ایان برنامه 
تزریقی مواد تحت  وش  بسته  کنندگان 

خدمات استاندارد قرار گرفته وهر ماه 
مطابق استاندارد کاندوم رایگان دریافت 

 کرده باشند.

60% 2% 100000 1200 2588000 3105600000 

سازمان 
 بهزیستی

O09 S04 
کودکان 
خیابانی 
 /کار

ازکودکان خیابانی/کار در  %40حداقل 
سال  تحت  وش  بسته خدمات استاندارد 
توانمند سازي  براي مراقبت از خود و 

 قرار گیرند.HIV یشگیري در خصوص 

80% 5% 40000 1600 5249138 8398620000 

مان ساز
 بهزیستی

O10 S04 

مصرف 
کنندگان 
مواد 
 محرک

درصدمصرف کنندگان مواد %4حداقل 
محرک  تا  ایان برنامه تحت  وش  بسته 
استاندارد کاه  آسیب مواد محرک قرار 

 گیرند .

50% 0% 360000 0 3750000 0 

سازمان 
 بهزیستی

O11 S04 

سوء 
مصرف 
کنندگان 
تزریقی  
 مواد

زریقی  .سوء مصرف کنندگان ت%45حداقل 
تا  ایان برنامه به کاندوم رایگان را 

 دسترسی داشته باشند.
60% 20% 200000 24000 624000 14976000000 

0 0 S05 0 05 تشخيص ، مراقبت و درمان.STI 0 0% 0 0 0 0 

سازمان 
 بهزیستی

O01 S05 

زنان در 
معرض 
بیشترین 
 آسیب

از زنان در معرض  %40تا  ایان برنامه 
بیشترین آسیب  تحت معاینات دوره ای 
بیماریهای آمیزشی و درمان استاندارد قرار 

 گیرند.

40% 10% 90000 3600 51750 186300000 

مان ساز
 بهزیستی

O02 S05 

مردان  در 
معرض 
بیشترین 
 آسیب

از مردان  در معرض  %5تا  ایان برنامه 
بیشترین آسیب  تحت معاینات دوره ای 
بیماریهای آمیزشی و درمان استاندارد قرار 

 گیرند.

0% 0% 574000 0 67500 0 

0 0 
S06 

0 

.توصيه به انجام تست ، مشاوره و 06

 0 0 0 0 %0 0 آزمايش تشخيصي اچ آی وی 
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نام  

سازمان 
/سازمانهای  
 متولی 

 عنوان  گروه هدف استراتزی هدف
سهم 
 سازمان

139400% 
جمعيت پايه 

94 

هدف كمي 

1394 
 94بودجه  94قيمت واحد 

سازمان 
 بهزیستی

O04 S06 

همسر 
مصرف 
کنندگان  
تزریقی 
 مواد

همسر  سوء مصرف کنندگان  %10حداقل 
تزریقی  مواد تحت خدمات مشاوره و 

 قرار بگیرند . HIVآزمای  تشخیصی 
60% 2% 100000 1200 266000 319200000 

مان ساز
 بهزیستی

O11 S06 
کودکان 
خیابانی 
 /کار

درصد کودکان خیابانی /کار %40حداقل
 س از  توصیه به انجام تست اچ آی وی  
مطابق استاندارد مورد آزمای  تشخیصی  

 اولیه اچ آی وی قرار گیرند  .

80% 5% 40000 1600 60000 96000000 

سازمان 
 بهزیستی

O13 S06 

سوء 
مصرف 
کنندگان 
تزریقی  
 مواد

درصد سوء مصرف کنندگان  %60حداقل 
تزریقی  مواد  س از  توصیه به انجام تست 
اچ آی وی  مطابق استاندارد مورد آزمای  
 تشخیصی  اولیه اچ آی وی قرار گیرند  .

50% 26% 200000 26000 240000 6240000000 

مان ساز
 بهزیستی

O15 S06 

زنان در 
معرض 
بیشترین 
 آسیب

درصد زنان در معرض %50حداقل
بیشترین آسیب   س از  توصیه به انجام 
تست اچ آی وی  مطابق استاندارد مورد 
آزمای  تشخیصی  اولیه اچ آی وی قرار 

 گیرند  .

40% 10% 90000 3600 240000 864000000 

سازمان 
 بهزیستی

O17 S06 

مردان  در 
معرض 
بیشترین 
 آسیب

درصد مردان در معرض %10حداقل 
بیشترین آسیب  س از  توصیه به انجام 
تست اچ آی وی  مطابق استاندارد مورد 
آزمای  تشخیصی  اولیه اچ آی وی قرار 

 گیرند  .

0% 0% 574000 0 240000 0 

0 0 S09 0 090 0 0 0 %0 0 .حمايت و توانمند سازی 

سازمان 
 بهزیستی

O04 S09 
مبتالیان به 

HIV 

زاز یتیمان بازمانده ازبیماری اید 95%    
یتحت  وش  برنامه های حمایتی نگهدار   

  قرار گیرند
100% 60% 5000 3000 12000000 36000000000 

0 0 S11 0 11 0 0 0 0 %0 0 .تقويت زيرساخت ها 

0 0 
S11 

0 

.فراهم آوردن امكان ارائه خدمات در 3

 0 0 0 0 %0 0 مراکز و تيم های سيار

سازمان 
 بهزیستی

O27 S11 

سوء 
مصرف 
کنندگان 
تزریقی  
 مواد

( مورد DICصد  درصدمراکز گذری)
نیازجهت رسیدن به اهداف مرتبط در 
استراتژی سوم راه اندازی  تجهیز  

 ونگهداری گردند

0% 0% 0 127 700983360 88791225600 

مان ساز
 بهزیستی

O27 S11 

سوء 
مصرف 
کنندگان 
تزریقی  
 مواد

( مورد DICصد  درصدمراکز گذری)
نیازجهت رسیدن به اهداف مرتبط در 
استراتژی سوم راه اندازی  تجهیز  

 ونگهداری گردند

0% 0% 0 2 200000000 333333333 

سازمان 
 بهزیستی

O28 S11 

سوء 
مصرف 
کنندگان 
تزریقی  
 مواد

صد درصد مراکز سیار  جهت ارائه 
خدمات  یشگیری ،کاه  آسیب ، تشخیص 
و مراقبت  ویژه سوء مصرف کنندگان 
تزریقی  جهت رسیدن به اهداف مرتبط در 
استراتژی سوم راه اندازی،تجهیز  

 ونگهداری گردند 

0% 0% 0 6 342223200 2110376400 

سازمان 
 بهزیستی

O28 S11 

سوء 
مصرف 
کنندگان 
تزریقی  
 ادمو

صد درصد مراکز سیار  جهت ارائه 
خدمات  یشگیری ،کاه  آسیب ، تشخیص 
و مراقبت  ویژه سوء مصرف کنندگان 
تزریقی  جهت رسیدن به اهداف مرتبط در 
استراتژی سوم راه اندازی،تجهیز  

 ونگهداری گردند 

0% 0% 0 6 600000000 3700000000 
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نام  

سازمان 
/سازمانهای  
 متولی 

 عنوان  گروه هدف استراتزی هدف
سهم 
 سازمان

139400% 
جمعيت پايه 

94 

هدف كمي 

1394 
 94بودجه  94قيمت واحد 

سازمان 
 بهزیستی

O29 S11 

سوء 
مصرف 
کنندگان 
 تزریقی 
 مواد

صد درصد مراکز نگهداری شبانه   جهت 
ارائه خدمات  یشگیری ،کاه  آسیب ، 
تشخیص و مراقبت  ویژه سوء مصرف 
کنندگان تزریقی   جهت رسیدن به به 
اهداف مرتبط در استراتژی سوم راه 
 اندازی،تجهیز  ونگهداری گردند 

0% 0% 0 50 534732000 26736600000 

مان ساز
 بهزیستی

O29 S11 

سوء 
مصرف 
کنندگان 
تزریقی  
 مواد

صد درصد مراکز نگهداری شبانه   جهت 
ارائه خدمات  یشگیری ،کاه  آسیب ، 
تشخیص و مراقبت  ویژه سوء مصرف 
کنندگان تزریقی   جهت رسیدن به به 
اهداف مرتبط در استراتژی سوم راه 
 اندازی،تجهیز  ونگهداری گردند 

0% 0% 0 0 300000000 0 

سازمان 
 بهزیستی

O30 S11 

سوء 
مصرف 
کنندگان 
تزریقی  
 مواد

صد درصد تیم های یاری رسان 
(Outreach مورد نیاز  جهت رسیدن  )

به به اهداف مرتبط در استراتژی سوم راه 
 اندازی ، تجهیز ونگهداری  گردند  

0% 0% 0 253 202118400 51203328000 

سازمان 
 بهزیستی

O31 S11 

سوء 
مصرف 
کنندگان 
تزریقی  
 مواد

تعرفه های الزم برای ویزیت و ارائه 
خدمات   برای  درمان نگهدارنده با 

( مورد نیاز  MMTداروهای جایگزین )
سوء  %12جهت رسیدن به  وش  

مصرف کنندگان تزریقی  تامین و به 
 مراکز ارائه خدمت دولتی تحویل شود. 

0% 0% 0 2400 5400000 12960000000 

مان ساز
 بهزیستی

O33 S11 

زنان در 
معرض 
بیشترین 
 آسیب

صد  درصدمراکز مشاوره و مراقبت زنان 
در معرض بیشترین آسیب  مورد نیاز   
جهت رسیدن به اهداف مرتبط در 
استراتژی چهارم راه اندازی  تجهیز  

 ونگهداری گردند

0% 0% 0 27 706495680 18839884800 

سازمان 
 بهزیستی

O33 S11 

زنان در 
ض معر

بیشترین 
 آسیب

صد  درصدمراکز مشاوره و مراقبت زنان 
در معرض بیشترین آسیب  مورد نیاز   
جهت رسیدن به اهداف مرتبط در 
استراتژی چهارم راه اندازی  تجهیز  

 ونگهداری گردند

0% 0% 0 9 200000000 1733333333 

مان ساز
 بهزیستی

O34 S11 

زنان در 
معرض 
بیشترین 
 آسیب

صد  درصد تیم های سیار جهت ارائه 
خدمت به  زنان در معرض بیشترین آسیب  
مورد نیاز مورد نیاز جهت رسیدن به 
اهداف مرتبط در استراتژی چهارم راه 

 اندازی گردند

0% 0% 0 40 199056000 7962240000 

سازمان 
 بهزیستی

O35 S11 

زنان در 
معرض 
بیشترین 
 آسیب

صد  درصدمراکز نگهداری شبانه زنان  
جهت ارائه خدمات  یشگیری ، مراقبت و 
درمان  به  زنان در معرض بیشترین آسیب  
مورد نیاز جهت رسیدن به اهداف مرتبط 
در استراتژی چهارم تجهیز و نگهداری 

 گردند

0% 0% 0 12 752891040 9034692480 

سازمان 
 بهزیستی

O35 S11 

در  زنان
معرض 
بیشترین 
 آسیب

صد  درصدمراکز نگهداری شبانه زنان  
جهت ارائه خدمات  یشگیری ، مراقبت و 
درمان  به  زنان در معرض بیشترین آسیب  
مورد نیاز جهت رسیدن به اهداف مرتبط 
در استراتژی چهارم تجهیز و نگهداری 

 گردند

0% 0% 0 0 300000000 0 

سازمان 
 بهزیستی

O36 S11 

مردان  در 
معرض 
بیشترین 
 آسیب

صد  درصدمراکز مشاوره و مراقبت 
مردان در معرض بیشترین آسیب  مورد 
نیازجهت رسیدن به اهداف مرتبط در 
استراتژی چهارم راه اندازی  تجهیز  

 ونگهداری گردند

0% 0% 0 0 1237515840 0 
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نام  

سازمان 
/سازمانهای  
 متولی 

 عنوان  گروه هدف استراتزی هدف
سهم 
 سازمان

139400% 
جمعيت پايه 

94 

هدف كمي 

1394 
 94بودجه  94قيمت واحد 

سازمان 
 بهزیستی

O36 S11 

مردان  در 
معرض 
بیشترین 
 آسیب

مراقبت صد  درصدمراکز مشاوره و 
مردان در معرض بیشترین آسیب  مورد 
نیازجهت رسیدن به اهداف مرتبط در 
استراتژی چهارم راه اندازی  تجهیز  

 ونگهداری گردند

0% 0% 0 0 300000000 0 

سازمان 
 بهزیستی

O37 S11 

مردان  در 
معرض 
بیشترین 
 آسیب

صد  درصد تیم های سیار جهت ارائه 
خدمت به  مردان در معرض بیشترین 
آسیب مورد نیازجهت رسیدن به اهداف 
مرتبط در استراتژی چهارم راه اندازی 

 گردند

0% 0% 0 0 1237515840 0 

سازمان 
 بهزیستی

O38 S11 
کودکان 
خیابانی 
 /کار

صد مراکز سیار  جهت ارائه صد در
خدمات  یشگیری ، کاه  آسیب  و 

تشخیص و مراقبت  ویژه کودکان خیابانی 
،مورد نیازجهت رسیدن به اهداف مرتبط 
در استراتژی چهارم تجهیزراه اندازی 

 ونگهداری گردند 

0% 0% 0 8 733812288 5870498304 

مان ساز
 بهزیستی

O38 S11 
کودکان 
خیابانی 
 /کار

صد درصد مراکز سیار  جهت ارائه 
خدمات  یشگیری ، کاه  آسیب  و 

تشخیص و مراقبت  ویژه کودکان خیابانی 
،مورد نیازجهت رسیدن به اهداف مرتبط 
در استراتژی چهارم تجهیزراه اندازی 

 ونگهداری گردند 

0% 0% 0 8 600000000 4800000000 

مان ساز
 بهزیستی

O39 S11 
کودکان 
خیابانی 
 /کار

صد درصد مراکز نگهداری کودکان 
خیابانی  جهت ارائه خدمات  یشگیری ، 
کاه  آسیب  و تشخیص و مراقبت  اچ آی 
وی ؛مورد نیازجهت رسیدن به اهداف 
 مرتبط در استراتژی چهارم تجهیز گردند .

0% 0% 0 28 72000000 2016000000 

مان ساز
 بهزیستی

O45 S11 
مبتالیان به 

HIV 

صد درصد باشگاههای مثبت مورد 
نیازجهت رسیدن به اهداف مرتبط در 
استراتژی نهم راه اندازی،تجهیز  

 ونگهداری گردند 

50% 0% 23570 23 668183360 15368217280 

مان ساز
 بهزیستی

O45 S11 
مبتالیان به 

HIV 

صد درصد باشگاههای مثبت مورد 
نیازجهت رسیدن به اهداف مرتبط در 
استراتژی نهم راه اندازی،تجهیز  

 ونگهداری گردند 

0% 0% 0 0 200000000 0 

0 0 S11 0 40 0 0 0 %0 23 .توانمند سازی نيروهای انساني 

سازمان 
 بهزیستی

O54 S11 

سوء 
مصرف 
کنندگان 
تزریقی  
 مواد

صدردرصد نیروهای ارائه دهنده خدمت 
مطابق استاندارد تحت   DICمراکز 

 آموز  /باز آموزی  قرار گیرند.
0% 100% 0 380 7166667 2723333333 

مان ساز
 بهزیستی

O55 S11 

سوء 
مصرف 
کنندگان 
تزریقی  
 مواد

صد درصد نیروهای ا رائه دهنده خدمت 
در مراکز سیار ویژه سوء مصرف کنندگان 
تزریقی  مطابق استاندارد تحت آموز  

 /باز آموزی  قرار گیرند.

0% 0% 0 19 7166667 132583333 

سازمان 
 بهزیستی

O56 S11 

سوء 
مصرف 
کنندگان 
تزریقی  
 مواد

صد درصد  نیروهای ارائه دهنده خدمت 
در مراکز نگهداری شبانه ویژه سوء 

مصرف کنندگان تزریقی   مطابق استاندارد 
 تحت آموز  /باز آموزی  قرار گیرند.

0% 0% 488 150 7166667 1075000000 

مان ساز
 بهزیستی

O57 S11 

سوء 
مصرف 
کنندگان 
تزریقی  
 مواد

صددرصد نیروهای ارائه دهنده خدمت تیم 
های یاری رسان  مطابق استاندارد تحت 
 آموز  /بازآموزی قرار گیرند.

0% 0% 0 507 2050000 1038666667 
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نام  

سازمان 
/سازمانهای  
 متولی 

 عنوان  گروه هدف استراتزی هدف
سهم 
 سازمان

139400% 
جمعيت پايه 

94 

هدف كمي 

1394 
 94بودجه  94قيمت واحد 

سازمان 
 بهزیستی

O58 S11 

زنان در 
معرض 
بیشترین 
 آسیب

خدمت صددرصد نیروهای ارائه دهنده 
مراکز مشاوره و مراقبت زنان در معرض 
بیشترین آسیب مطابق استاندارد تحت 
 آموز  /بازآموزی قرار گیرند.

0% 0% 0 80 9650000 772000000 

سازمان 
 بهزیستی

O59 S11 

زنان در 
معرض 
بیشترین 
 آسیب

صدردرصد نیروهای ارائه دهنده خدمت 
تیم های یاری رسان  وابسته به مراکز 

بیشترین آسیب مطابق  زنان در معرض
استاندارد تحت آموز  /بازآموزی قرار 

 گیرند.

0% 0% 0 80 2050000 164000000 

مان ساز
 بهزیستی

O61 S11 

مردان  در 
معرض 
بیشترین 
 آسیب

صد  درصدنیروهای ارائه دهنده خدمت در 
مراکز مشاوره و مراقبت مردان در 
معرض بیشترین آسیب مطابق استاندارد 
 تحت آموز  /بازآموزی قرار گیرند.

0% 0% 0 0 9650000 0 

سازمان 
 بهزیستی

O62 S11 

مردان  در 
معرض 
بیشترین 
 آسیب

دنیروهای ارائه دهنده خدمت در  صد  درص
تیم های سیار جهت ارائه خدمت به  مردان 
در معرض بیشترین آسیب  مطابق 

استاندارد تحت آموز  /بازآموزی قرار 
 گیرند.

0% 0% 0 0 2050000 0 

مان ساز
 بهزیستی

O63 S11 
کودکان 
خیابانی 
 /کار

صد درصد نیروهای ارائه دهنده خدمت در 
مراکز سیار  جهت ارائه خدمات  یشگیری 
، کاه  آسیب  و تشخیص و مراقبت  ویژه 
کودکان خیابانی مطابق استاندارد تحت 
 آموز  /بازآموزی قرار گیرند.

0% 100% 0 80 9650000 772000000 

سازمان 
 بهزیستی

O65 S11 
مبتالیان به 

HIV 

صدردرصد نیروهای ارائه دهنده خدمت 
باشگاههای مثبت مطابق استاندارد تحت 
 آموز  /بازآموزی قرار گیرند.

0% 100% 0 69 7483333 516350000 

مان ساز
 بهزیستی

O78 S11 
کودکان 
خیابانی 
 /کار

های فعال در خصوص  NGOمربیان   
کودکان خیابانی  مطابق استاندارد تحت 
 آموز   و باز آموزی قرار گیرند.

0% 0% 0 30 8900000 267000000 
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 ربانهم استراژتیک هب تفکیک رشکا ربانهم :   1ضمیمه 

 ربانهم سازمان زندانها  -1-2ضمیمه
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نام سازمان 
/سازمانهای  
 متولی 

 استراتزی هدف
گروه 
 هدف

 عنوان 
سهم 
 سازمان

139400% 
جمعيت 

 94پايه 

هدف كمي 

1394 
 94بودجه  94قيمت واحد 

0 0 S01 0 01 0 0 0 0 %0 0 .آموزش و اطالع رساني 

سازمان 
 زندانها

O03 S01 
عموم 
 مردم

واحدهای سیاستگزاری و اجرایی  
سازمانهای شرکا برنامه در کلیه شهرستانها 
حداقل یک برنامه استاندارد  اطالع رسانی 
عمومی در خصوص راههای  یشگیری و 
ترویج نگر  صحیح با تمرکز بر کاه  

 داشته باشند HIVاسیگما  در خصوی 

100% 100% 244 244 10000000 2440000000 

سازمان 
 زندانها

O17 S01  زندانیان 

ازندانیان با اقامت بی  از  %60حداقل 
روز در سال تحت آموز  استاندارد  10

راههای  یشگیری و ترویج نگر  صحیح 
با تمرکز بر کاه  اسیگما  در خصوص 

HIV   اصول کاه  آسیب و ترغیب،
 استفاده از کاندوم قرار گیرند.

100% 40% 319526 127810 31000 3962119920 

سازمان 
 زندانها

O18 S01 
همسر 
 زندانی

از همسرزندانیان  در سال  %20حداقل 
تحت آموز  استاندارد  راههای  یشگیری 
و ترویج نگر  صحیح با تمرکز بر کاه  

، نحوه   HIVاسیگما  در خصوص 
مراقبت از خود و ترغیب استفاده از کاندوم  

 قرار گیرند.

100% 10% 137772 13777 11000 151549200 

سازمان 
 انهازند

O20 S01 

ارائه 
دهندگان 
خدمات 
بهداشتی 
 درمانی

ارائه دهندگان  %90تا  ایان برنامه حداقل 
خدمات بهداشتی درمانی  تحت آموز  
استاندارد راههای  یشگیری و ترویج 

واصول  HIVنگر  صحیح در خصوص 
احتیاطات استاندارد با تمرکز بر کاه  
استیگما و افزای   ذیر  بیماران قرار 

 ند.گیر

100% 60% 20000 12000 55000 660000000 

0 0 
S03 

0 

.پيشگيری ازانتقال تزريقي و کاهش 03

 0 0 0 0 %0 0 آسيب

سازمان 
 زندانها

O04 S03  زندانیان 
سوء مصرف کنندگان تزریقی   %15حداقل 

زندانی تا  ایان برنامه  به صورت دوره ای 
 سرنگ و سوزن رایگان دریافت کنند.

100% 0% 17000 0 0 0 

سازمان 
 انهازند

O05 S03  زندانیان 
زندانیان مصرف کننده مواد تا %40حداقل

 ایان برنامه  تحت  وش  درمان نگهدارنده 
 جایگزین قرار گیرند  

100% 36% 113282 40782 1843000 75160341360 

0 0 
S04 

0 

.پيشگيری از انتقال جنسي و ترويج 04

 0 0 0 0 %0 0 استفاده از کاندوم

سازمان 
 زندانها

O08 S04  زندانیان 
صدر صد زندانها ام ان دسترسی به 

کاندوم در مالقاتهای شرعی برای زندانیان 
 وجود داشته باشد

100% 80% 244 195 2172549 424081569 

0 0 S05 0 05 تشخيص ، مراقبت و درمان.STI 0 0% 0 0 0 0 

سازمان 
 زندانها

O03 S05 
بیماران 
 مقاربتی

بیماران آمیزشی مبتال به زخم  %60حداقل 
تناسلی و ترشح مجرا مراجعه کننده به 

درمانی وزارت بهداشت  -مراکز  بهداشتی 
تا  ایان برنامه مطابق استاندارد تحت 
  وش  استفاده از كاندوم  قرار گیرند

100% 10% 10892 1089 60000 65352000 

0 0 
S06 

0 

.توصيه به انجام تست ، مشاوره و 06

 0 0 0 0 %0 0 آزمايش تشخيصي اچ آی وی 

سازمان 
 زندانها

O05 S06 
زنان 
 باردار

درصد مادران بارداردر سه %68حداقل 
ماهه اول بارداری   س از  توصیه به 
انجام تست اچ آی وی مطابق استاندارد 
مورد آزمای  تشخیصی  اولیه اچ آی وی 

 قرار گیرند  .

100% 17% 6000 1020 60000 61200000 
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نام سازمان 
/سازمانهای  
 متولی 

 استراتزی هدف
گروه 
 هدف

 عنوان 
سهم 
 سازمان

139400% 
جمعيت 

 94پايه 

هدف كمي 

1394 
 94بودجه  94قيمت واحد 

سازمان 
 انهازند

O06 S06 
زنان 
 باردار

مادران باردار واجد شرایط   %98حداقل 
تا  ایان برنامه تحت مشاوره و آزمای  
 تشخیص نهایی اچ آی وی  قرار گیرند

100% 88% 2 1 650000 875160 

سازمان 
 زندانها

O07 S06  زندانیان 

درصد زندانیان  در بدو ورود  %40حداقل 
 س از  توصیه به انجام تست اچ آی وی  
مطابق استاندارد مورد آزمای  تشخیصی  

 اولیه اچ آی وی قرار گیرند  .

100% 20% 532543 106509 240000 25562064000 

سازمان 
 انهازند

O08 S06  زندانیان 

درصد زندانیان دارای تست %95حداقل 
مثبت اولیه تحت  وش   خدمات مشاوره و 
آزمای  تشخیصی  نهایی اچ آی وی  قرار 

 بگیرند .

100% 90% 1598 1438 65000 93461297 

سازمان 
 زندانها

O09 S06 
مبتالیان 
 به سل

درصد مبتالیان به سل ثبت  %90حداقل  
هفته اول شروع  4شده  در هر سال در

درمان  س از  توصیه به انجام تست اچ آی 
وی مطابق استاندارد مورد آزمای  
 تشخیصی  اولیه اچ آی وی قرار گیرند  .

100% 20% 472 94 60000 5664000 

سازمان 
 زندانها

O10 S06 
مبتالیان 
 به سل

دارای نتیجه  مبتالیان به سل %95حداقل 
مثبت در تست اولیه  تا  ایان برنامه تحت 
مشاوره و آزمای  تشخیص نهایی اچ آی 

 وی  قرار گیرند

100% 60% 3 2 650000 1104480 

سازمان 
 انهازند

O19 S06 
بیماران 
 مقاربتی

درصد مبتالیان به بیماریهای %45حداقل
مقاربتی   س از  توصیه به انجام تست اچ 
آی وی  مطابق استاندارد مورد آزمای  
 تشخیصی  اولیه اچ آی وی قرار گیرند  .

100% 10% 10892 1089 60000 65352000 

سازمان 
 زندانها

O20 S06 
بیماران 
 مقاربتی

یان به بیماریهای درصد مبتال%95حداقل 
مقاربتی دارای نتیجه مثبت در تست اولیه  
تحت  وش   خدمات مشاوره و آزمای  
 تشخیصی  نهایی اچ آی وی  قرار بگیرند .

100% 60% 11 7 650000 4247880 

0 0 
S07 

0 

.پيشگيری از طريق انتقال مادر به 07

 0 0 0 0 %0 0 کودک 

سازمان 
 زندانها

O01 S07 
مبتالیان 
به 
HIV 

شناسائی  HIVزنان مبتال به %90حداقل  
شده  تا  ایان برنامه تحت   وش   خدمات 
 استاندارد تنظیم خانواده  قرار گیرند

100% 45% 118 53 44400 2354639 

0 0 
S08 

0 

.مراقبت و درمان افراد مبتال به اچ آی 08

 0 0 0 0 %0 0 وی 

سازمان 
 زندانها

O02 S08 
مبتالیان 
به 
HIV 

شناسائی  HIVمبتالیان به %90حداقل  
شده   تا  ایان برنامه تحت   وش  

واکسیاسیون مطابق دستورالعمل استاندارد 
 قرار گیرند

3% 50% 23570 354 450000 159097220 

سازمان 
 انهازند

O03 S08 
مبتالیان 
به 
HIV 

شناسائی شده  HIV مبتالیان به100%   
خدمات ارزیابی های   ارائه تحت  وش 
درمان سر ایی و درصورت  دوره ای ،
لزوم ارجاع های تخصصی مطابق 
 . استاندارد قرار گرفته باشند

3% 50% 23570 354 1316500 465447756 

سازمان 
 زندانها

O04 S08 
مبتالیان 
به 
HIV 

  شناسائی شده HIV مبتالیان به100% 
ماه ی بار  6هر   آنها CD4 نتیجه تست

 .مشخص شده باشد
3% 50% 23570 354 700000 247484565 

سازمان 
 زندانها

O05 S08 
مبتالیان 
به 
HIV 

مبتالیان به اچ آی وی که  %90حداقل 
هستند   PCPواجد شرایط  روفیالکسی 

 PCPدوره درمان  روفیالکسی  استاندارد 
 کرده باشندرا دریافت 

3% 60% 9428 170 438000 74330221 

سازمان 
 زندانها

O06 S08 
مبتالیان 
به 
HIV 

مبتالیان به %100وضعیت ابتال به سل  
HIV  شناسائی شده   مطابق استاندارد به

 صورت سالیلنه مشخص شده باشد.
3% 50% 23570 354 55200 19515926 
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نام سازمان 
/سازمانهای  
 متولی 

 استراتزی هدف
گروه 
 هدف

 عنوان 
سهم 
 سازمان

139400% 
جمعيت 

 94پايه 

هدف كمي 

1394 
 94بودجه  94قيمت واحد 

سازمان 
 زندانها

O07 S08 
مبتالیان 
به 
HIV 

مبتالیان به اچ آی وی که  %90حداقل 
د  دوره واجد شرایط  روفیالکسی سل هستن

درمان  روفیالکسی  استاندارد سل را 
 دریافت کرده باشند

3% 60% 7071 127 1701000 216499497 

سازمان 
 انهازند

O09 S08 
مبتالیان 
به 
HIV 

افراداچ  %81حداقل  1398تا  ایان سال 
آی وی  تحت  وش  درمان ضد 
 رترویروسی  استاندارد قرار گیرند.

3% 15% 78042 350 15171720 5310312581 

سازمان 
 انهازند

O10 S08 
مبتالیان 
به 
HIV 

موارد مقاوم به درمان تا  ایان  80%
مقاومت   برنامه دوره استاندارد درمان
 . دارویي را دریافت کرده باشند

100% 15% 53 8 75016528 590778593 

سازمان 
 انهازند

O11 S08 
مبتالیان 
به 
HIV 

سل فعال و   مبتالیان به عفونت توام 75%
تا  ایان برنامه   شناسائی شده  وی اچ آی
همزمان سل و   دوره استاندارد درمان
 داروهای ضدرتروویروسی را دریافت

 . کرده باشند

3% 50% 943 14 1887106 26687406 

سازمان 
 انهازند

O12 S08 
مبتالیان 
به 
HIV 

 90بار ویروسی در  1398تا  ایان سال 
افراد ی که تحت درمان ضد  %

 رترویروسی  هستند سالی ی بار تعیین شود
100% 35% 350 123 2400000 294011663 

سازمان 
 انهازند

O13 S08 
مبتالیان 
به 
HIV 

مبتالیان به اچ آی وی  95حداقل %  
 یشرفته  تحت آموز  ومشاوره استاندارد 
تم ین از درمان و اهمیت آن ، رو  های 
 درمانی و عوارض داروئی  قرار گیرند.

100% 75% 350 263 0 0 

0 0 S11 0 11 0 0 0 0 %0 0 .تقويت زيرساخت ها 

0 0 
S11 

0 

.فراهم آوردن امكان ارائه خدمات در 3

 0 0 0 0 %0 0 مراکز و تيم های سيار

سازمان 
 زندانها

O32 S11  زندانیان 

تعرفه های الزم برای ویزیت و ارائه 
خدمات   برای  درمان نگهدارنده با 

( مورد نیاز  MMTداروهای جایگزین )
زندانیان   %40جهت رسیدن به  وش  

 مصرف کننده مواد  تامین شود. 

0% 0% 0 40782 5400000 220220208000 

سازمان 
 زندانها

O41 S11  زندانیان 

صددرصدمراکز مشاوره و مراقبت و 
درمان سازمان زندانها مورد نیاز  جهت 
  6و8رسیدن به اهداف مرتبط دراستراتژی 

 نگهداری گردند راه اندازی ، تجهیز  و

0% 0% 0 126 36000000 4536000000 

سازمان 
 زندانها

O41 S11  زندانیان 

صددرصدمراکز مشاوره و مراقبت و 
درمان سازمان زندانها مورد نیاز  جهت 
  6و8رسیدن به اهداف مرتبط دراستراتژی 

 راه اندازی ، تجهیز  ونگهداری گردند 

0% 0% 0 0 80000000 0 

سازمان 
 انهازند

O44 S11 
مبتالیان 
به 
HIV 

ی مراکز مشاوره بیماریهای رفتار 100%
مراکز ارائه دهنده داروهای ضد   و سایر
تحت  وش  آن مراکز در   رتروویروسی
داروهای ضد  سال با فقدان هیچیک از
 رتروویروسی موردنیاز مواجه نشوند

0% 0% 0 126 0 0 

0 0 S11 0 40 0 0 0 %0 23 .توانمند سازی نيروهای انساني 

سازمان 
 زندانها

O52 S11  زندانیان 

صدردرصد مشاورین مورد نیاز مراکز 
مشاوره و مراقبت  سازمان زندانها مطابق 
استاندارد تحت آموز  /بازآموزی قرار 

 گیرند.

0% 100% 0 252 9650000 2431800000 

سازمان 
 انهازند

O86 S11 
مبتالیان 
به 
HIV 

در برنامه مراقبت    زش ان زندان 100%
، دوره مدون   اچ آی وی  درمان و
را  " ایدز  زش ان درمانگر" آموزشی

 . گذرانده باشند

100% 50% 126 63 24550000 1546650000 
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 ربانهم استراژتیک هب تفکیک رشکا ربانهم :   1ضمیمه 

 وزارت بهداشتربانهم   -1-3ضمیمه
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 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي نام سازمان /سازمانهای  متولي

 درصد بودجه سال اول نام برنامه

 %31  239,489,584,711   اداره سومصرف مواد

 %31.0  239,489,584,711   .كاهش آسيب04

 %0  3,600,000,000       مادران اداره

 %0.5  3,600,000,000       .پيشگيري مادر به كودک09

 %1  7,915,324,001       آموزش بهداشت

 %0.1  587,656,800          .آموزش عمومي01

 %0.0  128,002,620          .آموزش جوانان02

 %0.9  7,199,664,581       كنترل بيماريهاي مقاربتي 08

 %67  520,425,569,095   مرکزمديريت بيماريها

 %0.6  4,480,489,000       .آموزش عمومي01

 %10.9  83,993,285,500     .برنامه زنان05

 %1.2  9,289,275,172       .برنامه مردان06

 %0.6  4,592,984,576       .برنامه كودكان خياباني07

 %0.1  412,027,200          كنترل بيماريهاي مقاربتي 08

 %0.4  2,751,148,369       .پيشگيري مادر به كودک09

 %3.8  29,345,032,620     .سل و اچ آي وي 10

 %8.7  66,959,948,642     .تشخيص اچ آي وي11

 %36.8  283,920,313,816   .مراقبت ودرمان اچ آي وي12

 %1.1  8,699,582,718       .حمايت13

 %3.4  25,981,481,481     .مراقبت اپيدميولوژيک و تحقيق14

 %100  771,430,477,807   جمع کل
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نام سازمان 
/سازمانهای  
 متولی 

 عنوان  گروه هدف استراتزی هدف
سهم 
 سازمان

139400% 
جمعيت پايه 

94 

هدف كمي 

1394 
 94بودجه  94قيمت واحد 

ادارات 
وزارت 
 بهداشت

0 0 S01 0 01 0 0 0 0 0 %0 0 .آموزش و اطالع رساني 

وزارت 
 بهداشت

O03 S01 عموم مردم 

واحدهای سیاستگزاری و 
اجرایی  سازمانهای شرکا 
برنامه در کلیه شهرستانها 
حداقل یک برنامه استاندارد  
اطالع رسانی عمومی در 
خصوص راههای  یشگیری و 
ترویج نگر  صحیح با تمرکز 
بر کاه  اسیگما  در خصوی 

HIV داشته باشند 

100% 100% 46 46 76304348 3510000000 
مرکزمدیریت 

 یهابیمار

وزارت 
 بهداشت

O05 S01 جوانان 

درطول    دانشجویان   70%
دوره آموزشی خود تحت 
راههای   آموز  استاندارد
  یشگیری و ترویج نگر 
بر کاه   صحیح با تمرکز
 HIV در خصوص  اسیگما

 .قرار گیرند

100% 30% 112283 33685 3500 117897150 
آموز  
 بهداشت

وزارت 
 بهداشت

O20 S01 

ارائه 
دهندگان 
خدمات 
بهداشتی 
 درمانی

 %90تا  ایان برنامه حداقل 
ارائه دهندگان خدمات بهداشتی 
درمانی  تحت آموز  استاندارد 
راههای  یشگیری و ترویج 
نگر  صحیح در خصوص 

HIV  واصول احتیاطات
استاندارد با تمرکز بر کاه  

   ذیر  استیگما و افزای
 بیماران قرار گیرند.

100% 60% 121833 73100 55000 4020489000 
مرکزمدیریت 

 بیماریها

وزارت 
 بهداشت

O21 S01 
مبتالیان به 
 سل

مبتالیان به سل  %90حداقل  
در سال تحت آموز  استاندارد  
راههای  یشگیری و ترویج 
نگر  صحیح با تمرکز بر 
کاه  اسیگما  در خصوص 

HIV   ارتباط سل و اچ آی وی ،
و نحوه مراقبت از خود قرار 

 گیرند.

100% 20% 11432 2286 20000 45728000 
مرکزمدیریت 

 بیماریها

وزارت 
 بهداشت

O24 S01 

مصرف 
کنندگان 
غیرتزریقی 
 مواد

مصرف کنندگان %25حداقل   
غیر تزریقی در سال تحت 
آموز  استاندارد  راههای 
 یشگیری و ترویج نگر  
صحیح با تمرکز بر کاه  

و   HIVاسیگما  در خصوص 
نحوه مراقبت از خود  قرار 

 گیرند.

50% 5% 1200000 30000 8000 240000000 
اداره 

سومصرف 
 مواد

وزارت 
 بهداشت

O25 S01 عموم مردم 

برنامه هاي  %100در 
استاندارد اطالع رساني عمومي 
 یشگیری و مراقبت اچ آی وی  
آموز  و اطالع رسانی در 
خصوص عالئم و اهمیت 
تشخیص و درمان به هنگام 
بیماریهاي مقاربتي را نیز در 

 اشدبرگرفته ب

100% 100% 35 35 0 0 
آموز  
 بهداشت
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نام سازمان 
/سازمانهای  
 متولی 

 عنوان  گروه هدف استراتزی هدف
سهم 
 سازمان

139400% 
جمعيت پايه 

94 

هدف كمي 

1394 
 94بودجه  94قيمت واحد 

ادارات 
وزارت 
 بهداشت

وزارت 
 بهداشت

O26 S01 

سوء 
مصرف 
کنندگان 
تزریقی  
 مواد

مصرف کنندگان   %45حداقل 
مواد تزریقی  در سال  تحت 
 وش  آموز   استاندارد 
راههای  یشگیری و ترویج 
نگر  صحیح با تمرکز بر 
کاه  اسیگما  در خصوص 

HIV کاه  آسیب  و ، راههای
رو  صحیح استفاده از کاندوم 

 قرار گیرند.

50% 20% 200000 20000 8000 160000000 
اداره 

سومصرف 
 مواد

وزارت 
 بهداشت

O27 S01 

زنان در 
معرض 
بیشترین 
 آسیب

زنان در معرض  %40حداقل 
بیشترین آسیب ،در سال، تحت 
آموز  استاندارد  راههای 
 یشگیری و ترویج نگر  
صحیح  با تمرکز بر کاه  

 HIVاستیگما در خصوص 
،راههای کاه  آسیب واستفاده 
 صحیح از کاندوم قرار گیرند

60% 10% 90000 5400 8000 43200000 
مرکزمدیریت 

 بیماریها

وزارت 
 بهداشت

O28 S01 

مردان  در 
معرض 
بیشترین 
 آسیب

مردان درمعرض  %5حداقل 
بیشترین آسیب ،در سال، تحت 
آموز  استاندارد  راههای 
 یشگیری و ترویج نگر  
صحیح با تمرکز بر کاه  

،  HIVاستیگما در خصوص 
راههای کاه  آسیب و استفاده 
 صحیح از کاندوم قرار گیرند

100% 0% 574000 574 8000 4592000 
مرکزمدیریت 

 بیماریها

0 0 
S02 

0 

.پيشگيری از  انتقال خون و 02

 0 0 0 0 0 %0 0 تامين سالمت خون

0 0 
S03 

0 

.پيشگيری ازانتقال تزريقي 03

 0 0 0 0 0 %0 0 و کاهش آسيب

وزارت 
 بهداشت

O01 S03 

سوء 
مصرف 
کنندگان 
تزریقی  
 مواد

سوء سوء  %45 ایان برنامه  تا
مصرف کنندگان تزریقی  مواد 
به  خدمات رایگان سرنگ و 
 سوزن  دسترسی داشته باشند

40% 20% 200000 8400 738652 6204678261 
اداره 

سومصرف 
 مواد

وزارت 
 بهداشت

O02 S03 

سوء 
مصرف 
کنندگان 
تزریقی  
 مواد

سوء سوء مصرف %20حداقل 
واد تا  ایان کنندگان تزریقی  م

برنامه  به صورت هفتگی 
سرنگ و سوزن رایگان را 

 دریافت کنند.

40% 10% 200000 7600 3582864 27229768571 
اداره 

سومصرف 
 مواد

وزارت 
 بهداشت

O03 S03 

سوء 
مصرف 
کنندگان 
تزریقی  
 مواد

سوء مصرف %12حداقل 
کنندگان تزریقی  تا  ایان برنامه  
تحت  وش  درمان نگهدارنده 
جایگزین  از برنامه کاه  
 آسیب قرار گیرند  

80% 6% 200000 9600 1843000 17692800000 
اداره 

سومصرف 
 مواد

وزارت 
 بهداشت

O06 S03 
مبتالیان به 

HIV 

سوء مصرف %80حداقل 
کنندگان تزریقی   مبتال به  

HIV  شناخته شده تا  ایان
برنامه  تحت  وش  درمان 
 نگهدارنده متادون قرار گیرند  

100% 60% 14142 8485 1843000 15638196098 
مرکزمدیریت 

 بیماریها

0 0 
S04 

0 

.پيشگيری از انتقال جنسي 04

 0 0 0 0 0 %0 0 و ترويج استفاده از کاندوم

وزارت 
 بهداشت

O01 S04 عموم مردم 

صد در صد افراد متقاضی 
سال (  15کاندوم، )باالی 

براحتی ام ان تهیه  کاندوم را 
 داشته باشند .

100% 60% 45174366 27104620 0 0 
آموز  
 بهداشت
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نام سازمان 
/سازمانهای  
 متولی 

 عنوان  گروه هدف استراتزی هدف
سهم 
 سازمان

139400% 
جمعيت پايه 

94 

هدف كمي 

1394 
 94بودجه  94قيمت واحد 

ادارات 
وزارت 
 بهداشت

وزارت 
 بهداشت

O02 S04 

زنان در 
معرض 
بیشترین 
 آسیب

از زنان  %40تا  ایان برنامه 
در معرض بیشترین آسیب به 
بسته خدمات استاندارد دسترسی 

 داشته باشند

60% 10% 90000 5400 1991942 10756485000 
مرکزمدیریت 

 بیماریها

وزارت 
 بهداشت

O03 S04 

زنان در 
معرض 
بیشترین 
 آسیب

از زنان  %20تا  ایان برنامه 
در معرض بیشترین آسیب  هر 
ماه کاندوم رایگان دریافت کرده 

 باشند.

60% 5% 90000 2700 3360000 9072000000 
مرکزمدیریت 

 بیماریها

وزارت 
 بهداشت

O04 S04 

مردان  در 
معرض 
بیشترین 
 آسیب

از مردان   %5تا  ایان برنامه 
در معرض بیشترین آسیب به  
بسته خدمات استاندارد دسترسی 

 داشته باشند.

100% 0% 574000 574 1290000 740460000 
مرکزمدیریت 

 بیماریها

وزارت 
 بهداشت

O05 S04 

مردان  در 
معرض 
بیشترین 
 آسیب

از مردان   %3تا  ایان برنامه 
در معرض بیشترین آسیب  هر 
ماه کاندوم رایگان دریافت کرده 

 باشند.

100% 0% 574000 574 7248000 4160352000 
مرکزمدیریت 

 بیماریها

وزارت 
 بهداشت

O06 S04 

همسر 
مصرف 
کنندگان  
تزریقی 
 مواد

از همسر  %10تا  ایان برنامه 
مصرف کنندگان  تزریقی مواد 
تحت  وش  بسته خدمات 
استاندارد قرار گرفته وهر ماه 
مطابق استاندارد کاندوم رایگان 

 دریافت کرده باشند.

40% 2% 100000 800 2588000 2070400000 
مرکزمدیریت 

 بیماریها

وزارت 
 بهداشت

O07 S04 
همسر 
مبتالیان به 
 اچ آي وي 

از  %65تا  ایان برنامه 
همسرمبتالیان به اچ آی وی  
تحت  وش  بسته خدمات 

استاندارد قرار گرفته و  هر ماه 
مطابق استاندارد کاندوم رایگان 

 دریافت کرده باشند.

100% 40% 9428 3771 1832000 6908826250 
مرکزمدیریت 

 بیماریها

وزارت 
 بهداشت

O09 S04 
کودکان 
خیابانی 
 /کار

ازکودکان  %40حداقل 
خیابانی/کار در سال  تحت 
 وش  بسته خدمات استاندارد 
توانمند سازي  براي مراقبت از 
خود و  یشگیري در خصوص 

HIV.قرار گیرند 

20% 5% 40000 400 5249138 2099655000 
مرکزمدیریت 

 بیماریها

وزارت 
 بهداشت

O10 S04 

مصرف 
کنندگان 
مواد 
 محرک

درصدمصرف %4حداقل 
کنندگان مواد محرک  تا  ایان 
برنامه تحت  وش  بسته 
استاندارد کاه  آسیب مواد 
 محرک قرار گیرند .

50% 0% 360000 0 3750000 0 
اداره 

سومصرف 
 مواد

وزارت 
 بهداشت

O11 S04 

سوء 
مصرف 
کنندگان 
تزریقی  
 مواد

.سوء مصرف %45حداقل 
کنندگان تزریقی  تا  ایان برنامه 
به کاندوم رایگان را دسترسی 

 داشته باشند.

40% 20% 200000 16000 624000 9984000000 

اداره 
سومصرف 

 مواد

0 0 
S05 

0 

.تشخيص ، مراقبت و درمان 05
STI 0 0% 0 0 0 0 0 

وزارت 
 بهداشت

O01 S05 

زنان در 
معرض 
بیشترین 
 آسیب

از زنان  %40تا  ایان برنامه 
در معرض بیشترین آسیب  
تحت معاینات دوره ای 
بیماریهای آمیزشی و درمان 
 استاندارد قرار گیرند.

60% 10% 90000 5400 51750 279450000 
مرکزمدیریت 

 بیماریها
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نام سازمان 
/سازمانهای  
 متولی 

 عنوان  گروه هدف استراتزی هدف
سهم 
 سازمان

139400% 
جمعيت پايه 

94 

هدف كمي 

1394 
 94بودجه  94قيمت واحد 

ادارات 
وزارت 
 بهداشت

وزارت 
 بهداشت

O02 S05 

مردان  در 
ض معر

بیشترین 
 آسیب

از مردان   %5تا  ایان برنامه 
در معرض بیشترین آسیب  
تحت معاینات دوره ای 
بیماریهای آمیزشی و درمان 
 استاندارد قرار گیرند.

100% 0% 574000 574 67500 38745000 
مرکزمدیریت 

 بیماریها

وزارت 
 بهداشت

O03 S05 
بیماران 
 مقاربتی

بیماران آمیزشی  %60حداقل 
مبتال به زخم تناسلی و ترشح 
مجرا مراجعه کننده به مراکز  

درمانی وزارت -بهداشتی 
بهداشت  تا  ایان برنامه مطابق 
استاندارد تحت  وش  استفاده 
 از كاندوم  قرار گیرند

100% 10% 110804 11080 60000 664824000 
مرکزمدیریت 

 بیماریها

0 0 

S06 

0 

.توصيه به انجام تست ، 06

مشاوره و آزمايش تشخيصي 

 0 0 0 0 0 %0 0 اچ آی وی 

وزارت 
 بهداشت

O01 S06 عموم مردم 

سال  15جمعیت عمومی باالی  
بر اساس )استاندار های تعیین 
شده(  تا  ایان برنامه به خدمات 
مشاوره و آزمای  تشخیصی 

HIV .دسترسی داشته باشند 

100% 50% 44976243 22488122 0 0 
مرکزمدیریت 

 بیماریها

وزارت 
 بهداشت

O02 S06 عموم مردم 

ساله   15صددرصد افرادباالی 
مراجعه کننده  به  داوطب 

مراکز مشاوره تحت  خدمات 
مشاوره و آزمای  تشخیصی 

HIV . قرار بگیرند 

100% 100% 89952 89952 66500 5981840342 
مرکزمدیریت 

 بیماریها

وزارت 
 بهداشت

O03 S06 
همسر 
مبتالیان به 
 اچ آي وي 

همسر افراد مبتال  %65حداقل 
به اچ آی وی  تحت خدمات 
مشاوره و آزمای  تشخیصی 

HIV . قرار بگیرند 

100% 40% 9428 3771 305000 1150213977 
مرکزمدیریت 

 بیماریها

وزارت 
 بهداشت

O04 S06 

همسر 
مصرف 
کنندگان  
تزریقی 
 مواد

همسر  سوء  %10حداقل 
مصرف کنندگان تزریقی  مواد 
تحت خدمات مشاوره و آزمای  

 قرار بگیرند . HIVتشخیصی 

40% 2% 100000 800 266000 212800000 
مرکزمدیریت 

 بیماریها

وزارت 
 بهداشت

O05 S06 
زنان 
 باردار

درصد مادران %68حداقل 
بارداردر سه ماهه اول بارداری  
 س از  توصیه به انجام تست 
اچ آی وی مطابق استاندارد 
مورد آزمای  تشخیصی  اولیه 
 اچ آی وی قرار گیرند  .

 اداره مادران 12240000000 60000 204000 1200000 17% 100%

وزارت 
 بهداشت

O06 S06 
زنان 
 باردار

مادران باردار  %98حداقل 
واجد شرایط  تا  ایان برنامه 
تحت مشاوره و آزمای  
تشخیص نهایی اچ آی وی  

 قرار گیرند

100% 88% 306 269 650000 175032000 
مرکزمدیریت 

 بیماریها

وزارت 
 بهداشت

O09 S06 
 مبتالیان به
 سل

درصد مبتالیان  %90حداقل  
به سل ثبت شده  در هر سال 

هفته اول شروع درمان  4در
 س از  توصیه به انجام تست 
اچ آی وی مطابق استاندارد 
مورد آزمای  تشخیصی  اولیه 
 اچ آی وی قرار گیرند  .

100% 20% 11432 2286 60000 137184000 
مرکزمدیریت 

 بیماریها
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نام سازمان 
/سازمانهای  
 متولی 

 عنوان  گروه هدف استراتزی هدف
سهم 
 سازمان

139400% 
جمعيت پايه 

94 

هدف كمي 

1394 
 94بودجه  94قيمت واحد 

ادارات 
وزارت 
 بهداشت

وزارت 
 بهداشت

O10 S06 
مبتالیان به 
 سل

مبتالیان به سل  %95حداقل 
دارای نتیجه مثبت در تست 
اولیه  تا  ایان برنامه تحت 
مشاوره و آزمای  تشخیص 
 نهایی اچ آی وی  قرار گیرند

100% 60% 69 41 650000 26750880 
مرکزمدیریت 

 بیماریها

وزارت 
 بهداشت

O11 S06 
کودکان 
خیابانی 
 /کار

درصد کودکان %40حداقل
خیابانی /کار  س از  توصیه به 
انجام تست اچ آی وی  مطابق 
استاندارد مورد آزمای  
تشخیصی  اولیه اچ آی وی 

 قرار گیرند  .

20% 5% 40000 400 60000 24000000 
مرکزمدیریت 

 بیماریها

وزارت 
 بهداشت

O12 S06 
کودکان 
خیابانی 
 /کار

درصد کودکان %70حداقل 
خیابانی /کار دارای نتیجه مثبت 
در تست اولیه تحت  وش   
خدمات مشاوره و آزمای  
تشخیصی  نهایی اچ آی وی  

 قرار بگیرند .

100% 50% 50 25 650000 16250000 
مرکزمدیریت 

 بیماریها

وزارت 
 بهداشت

O13 S06 

سوء 
مصرف 
کنندگان 
تزریقی  
 مواد

درصد سوء  %60حداقل 
مصرف کنندگان تزریقی  مواد 
 س از  توصیه به انجام تست 
اچ آی وی  مطابق استاندارد 
مورد آزمای  تشخیصی  اولیه 
 اچ آی وی قرار گیرند  .

50% 26% 200000 26000 240000 6240000000 
اداره 

سومصرف 
 مواد

وزارت 
 بهداشت

O14 S06 

سوء 
مصرف 
کنندگان 
تزریقی  
 مواد

درصد سوء %90حداقل 
مصرف کنندگان تزریقی  
موارددارای نتیجه مثبت در 
تست اولیه تحت  وش   خدمات 
مشاوره و آزمای  تشخیصی  
 نهایی اچ آی وی  قرار بگیرند .

100% 70% 7800 5460 650000 3549000000 
مرکزمدیریت 

 بیماریها

وزارت 
 بهداشت

O15 S06 

زنان در 
معرض 
بیشترین 
 آسیب

درصد زنان در %50حداقل
معرض بیشترین آسیب   س از  
توصیه به انجام تست اچ آی وی  
مطابق استاندارد مورد آزمای  
تشخیصی  اولیه اچ آی وی 

 قرار گیرند  .

60% 10% 90000 5400 240000 1296000000 
مرکزمدیریت 

 بیماریها

وزارت 
 بهداشت

O16 S06 

زنان در 
معرض 
بیشترین 
 آسیب

درصد زنان در %90حداقل 
معرض بیشترین آسیب دارای 
نتیجه مثبت در تست اولیه  
تحت  وش   خدمات مشاوره و 
آزمای  تشخیصی  نهایی اچ آی 

 وی  قرار بگیرند .

100% 70% 450 315 650000 204750000 
مرکزمدیریت 

 بیماریها

وزارت 
 بهداشت

O17 S06 

مردان  در 
معرض 
بیشترین 
 آسیب

درصد مردان در %10حداقل 
معرض بیشترین آسیب  س از  
توصیه به انجام تست اچ آی وی  
مطابق استاندارد مورد آزمای  
تشخیصی  اولیه اچ آی وی 

 قرار گیرند  .

100% 0% 574000 574 240000 137760000 
مرکزمدیریت 

 بیماریها

وزارت 
 بهداشت

O18 S06 

مردان  در 
معرض 
بیشترین 
 آسیب

درصد مردان در %90حداقل 
معرض بیشترین آسیب دارای 
نتیجه مثبت در تست اولیه  
تحت  وش   خدمات مشاوره و 
آزمای  تشخیصی  نهایی اچ آی 

 وی  قرار بگیرند .

100% 70% 29 20 650000 13058500 
مرکزمدیریت 

 بیماریها
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نام سازمان 
/سازمانهای  
 متولی 

 عنوان  گروه هدف استراتزی هدف
سهم 
 سازمان

139400% 
جمعيت پايه 

94 

هدف كمي 

1394 
 94بودجه  94قيمت واحد 

ادارات 
وزارت 
 بهداشت

وزارت 
 بهداشت

O19 S06 
بیماران 
 مقاربتی

درصد مبتالیان به %45حداقل
بیماریهای مقاربتی   س از  

توصیه به انجام تست اچ آی وی  
مطابق استاندارد مورد آزمای  
تشخیصی  اولیه اچ آی وی 

 قرار گیرند  .

100% 10% 110804 11080 60000 664824000 
مرکزمدیریت 

 بیماریها

وزارت 
 بهداشت

O20 S06 
بیماران 
 مقاربتی

درصد مبتالیان به %95حداقل 
بیماریهای مقاربتی دارای نتیجه 
مثبت در تست اولیه  تحت 
 وش   خدمات مشاوره و 

آزمای  تشخیصی  نهایی اچ آی 
 وی  قرار بگیرند .

100% 60% 111 66 650000 43213560 
مرکزمدیریت 

 بیماریها

0 0 
S07 

0 

.پيشگيری از طريق انتقال 07

 0 0 0 0 0 %0 0 مادر به کودک 

وزارت 
 بهداشت

O01 S07 
مبتالیان به 

HIV 

زنان مبتال به %90حداقل  
HIV  شناسائی شده  تا  ایان

برنامه تحت   وش   خدمات 
استاندارد تنظیم خانواده  قرار 

 گیرند

100% 45% 2357 1061 44400 47092777 
مرکزمدیریت 

 بیماریها

وزارت 
 بهداشت

O02 S07 
مبتالیان به 

HIV 

هزنان باردار مبتال ب %.100    
HIV تا  ایان  شناسائی شده
درمان یشگیرانه   برنامه تحت
رترو ویروسی مطابق  ضد
قرار   استاندارهای کشوری

 گیرند

100% 100% 271 271 5789283 1566732817 
مرکزمدیریت 

 بیماریها

وزارت 
 بهداشت

O03 S07 
مبتالیان به 

HIV 

نوزادان متولد زنان  %.100  
شناسائی  HIV باردار مبتال به
  تحت تا  ایان برنامه  آنها
درمان یشگیرانه ضد رترو 
مطابق استاندارهای  ویروسی
 قرار گیرند  کشوری

100% 100% 271 271 1080442 292395994 
مرکزمدیریت 

 بیماریها

وزارت 
 بهداشت

O04 S07 
مبتالیان به 

HIV 

نوزادان متولد زنان  %.100  
شناسائی  HIV باردار مبتال به
تا  ایان برنامه از   آنها  شده
  شیر مادر تغذیه ن نند

100% 100% 271 271 2700000 730691280 
مرکزمدیریت 

 بیماریها

وزارت 
 بهداشت

O05 S07 
مبتالیان به 

HIV 

 %100وضعیت ابتال   
نوزادان متولد زنان باردار مبتال 

شناسائی شده  درزمان  HIVبه 
مقرر مطابق دستورالعمل 

استاندارد کشوری مشخص شده 
 باشد

100% 65% 271 176 5400000 949898664 
مرکزمدیریت 

 بیماریها

0 0 
S08 

0 

.مراقبت و درمان افراد مبتال 08

 0 0 0 0 0 %0 0 به اچ آی وی 

وزارت 
 بهداشت

O01 S08 
مبتالیان به 

HIV 

 HIV مبتالیان به100% 
ماه  6طی    شناسائی شده زنده
افتاخیر حداقل ی بار برای دری  

خدمات مراقبت و درمان اچ آی 
  .وی مراجعه کنند

100% 55% 23570 12963 240000 3111234528 
مرکزمدیریت 

 بیماریها

وزارت 
 بهداشت

O02 S08 
مبتالیان به 

HIV 

 HIVمبتالیان به %90حداقل  
شناسائی شده   تا  ایان برنامه 
تحت   وش  واکسیاسیون 
مطابق دستورالعمل استاندارد 

 قرار گیرند

97% 50% 23570 11431 450000 5144143453 
مرکزمدیریت 

 بیماریها
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نام سازمان 
/سازمانهای  
 متولی 

 عنوان  گروه هدف استراتزی هدف
سهم 
 سازمان

139400% 
جمعيت پايه 

94 

هدف كمي 

1394 
 94بودجه  94قيمت واحد 

ادارات 
وزارت 
 بهداشت

وزارت 
 بهداشت

O03 S08 
مبتالیان به 

HIV 

 HIV مبتالیان به100%   
  ارائه شناسائی شده تحت  وش 
 خدمات ارزیابی های دوره ای ،
درمان سر ایی و درصورت 
لزوم ارجاع های تخصصی 
ه مطابق استاندارد قرار گرفت

 . باشند

97% 50% 23570 11431 1346500 15392420355 
مدیریت مرکز
 بیماریها

وزارت 
 بهداشت

O04 S08 
مبتالیان به 

HIV 

 HIV مبتالیان به100% 
 نتیجه تست  شناسائی شده

CD4 ماه ی بار  6هر   آنها
 .مشخص شده باشد

97% 50% 23570 11431 700000 8002000927 
مرکزمدیریت 

 بیماریها

وزارت 
 بهداشت

O05 S08 
مبتالیان به 

HIV 

مبتالیان به اچ آی  %90حداقل 
وی که واجد شرایط 

هستند   PCP روفیالکسی 
دوره درمان  روفیالکسی  

را دریافت  PCPاستاندارد 
 کرده باشند

97% 60% 9428 5487 438000 2403343821 
مرکزمدیریت 

 بیماریها

وزارت 
 بهداشت

O06 S08 
مبتالیان به 

HIV 

وضعیت ابتال به   
 HIVمبتالیان به %100سل

شناسائی شده   مطابق استاندارد 
به صورت سالیلنه مشخص شده 

 باشد.

97% 50% 23570 11431 55200 631014930 
مرکزمدیریت 

 بیماریها

وزارت 
 بهداشت

O07 S08 
مبتالیان به 

HIV 

مبتالیان به اچ آی  %90حداقل 
وی که واجد شرایط 

 روفیالکسی سل هستند  دوره 
درمان  روفیالکسی  استاندارد 
 سل را دریافت کرده باشند

97% 60% 7071 4115 1701000 7000150411 
مرکزمدیریت 

 بیماریها

وزارت 
 بهداشت

O08 S08 
مبتالیان به 

HIV 

افراد واجد شرایط  %60حداقل 
از طریق خدمت مراقبت در 
منزل خدمات مورد نیاز را 

 دریافت نمایند.

100% 20% 14142 2828 500000 1414197513 
مرکزمدیریت 

 بیماریها

وزارت 
 بهداشت

O09 S08 
مبتالیان به 

HIV 

حداقل  1398تا  ایان سال 
افراداچ آی وی  تحت  81%

 وش  درمان ضد رترویروسی  
 استاندارد قرار گیرند.

97% 15% 78042 11317 15171720 171700106784 
مرکزمدیریت 

 بیماریها

وزارت 
 بهداشت

O10 S08 
مبتالیان به 

HIV 

موارد مقاوم به درمان تا  80%
 ایان برنامه دوره استاندارد 
مقاومت دارویي را   درمان
 . دریافت کرده باشند

100% 15% 1698 255 75016528 19101841179 
مرکزمدیریت 

 بیماریها

وزارت 
 بهداشت

O11 S08 
مبتالیان به 

HIV 

واممبتالیان به عفونت ت 75%   
 شناسائی  وی سل فعال و اچ آی
تا  ایان برنامه دوره   شده

همزمان سل و   استاندارد درمان
داروهای ضدرتروویروسی را 

 . کرده باشند دریافت

97% 50% 943 457 1887106 862892798 
مرکزمدیریت 

 بیماریها

وزارت 
 بهداشت

O12 S08 
مبتالیان به 

HIV 

بار   1398تا  ایان سال 
افراد ی که  % 90ویروسی در

تحت درمان ضد رترویروسی  
 هستند سالی ی بار تعیین شود

100% 35% 11317 3961 2400000 9506377102 
مرکزمدیریت 

 بیماریها

وزارت 
 بهداشت

O13 S08 
مبتالیان به 

HIV 

مبتالیان به اچ  95حداقل %  
آی وی  یشرفته  تحت آموز  
ومشاوره استاندارد تم ین از 
درمان و اهمیت آن ، رو  
های درمانی و عوارض 
 داروئی  قرار گیرند.

100% 75% 11317 8488 0 0 
مرکزمدیریت 

 بیماریها

0 0 S09 0 090 0 0 0 0 %0 0 .حمايت و توانمند سازی 
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نام سازمان 
/سازمانهای  
 متولی 

 عنوان  گروه هدف استراتزی هدف
سهم 
 سازمان

139400% 
جمعيت پايه 

94 

هدف كمي 

1394 
 94بودجه  94قيمت واحد 

ادارات 
وزارت 
 بهداشت

وزارت 
 بهداشت

O01 S09 
مبتالیان به 

HIV 

افراد  در مرحله  %30حداقل 
 ایانی واجد شرایط مطابق 
استاندارد تحت  وش  مراکز 
نگهداری ویژه نگهداری قرار 

 گیرند.

100% 0% 2357 0 22075000 0 
مرکزمدیریت 

 بیماریها

0 0 

S10 

0 

.تقويت نظام مراقبت 10

اپيدميولوزيک و مديريت داده 

 0 0 0 0 0 %0 0 ها

وزارت 
 بهداشت

O02 S10 all 
صد در صد گروههای هدف 
مورد انتظار تحت  دیده وری 
 سرولوژیک قرار بگیرند

100% 100% 125 125 40000000 5000000000 
مرکزمدیریت 

 بیماریها

وزارت 
 بهداشت

O03 S10 all 
صددر درصد گروههای هدف 
مورد انتظار تحت دیده وری 
 رفتاری قرار بگیرند

100% 100% 4 4 1500000000 6000000000 
مرکزمدیریت 

 بیماریها

وزارت 
 بهداشت

O04 S10 all 

ر تحقیقات کاربردی د 100%
خصوص تعیین جمعیت و 
اهداف  ایه و اثر بخشی 

، مراقبت  فرآیندهای  یشگیری
و درمان  ی  بینی شده در 

 برنامه انجام شود

100% 100% 5 5 1296296296 6481481481 
مرکزمدیریت 

 بیماریها

وزارت 
 بهداشت

O05 S10 all 

تحقیقات کاربردی  100%
ه مورد نیاز برای تدوین برنام
 مراقبت و درمان بیماریهای
 انجام شود  مقاربتی

100% 100% 1 1 3000000000 3000000000 
مرکزمدیریت 

 بیماریها

0 0 S11 0 11 0 0 0 0 0 %0 0 .تقويت زيرساخت ها 

0 0 
S11 

0 

.قوانين ، دستورالعمل ها  و 2 

 0 0 0 0 1 %0 0 برنامه ريزی و مديريت

آزمایشگاه 
مرجع 
 سالمت

O24 S11 
مبتالیان به 

HIV 

دستورالعمل  نحوه استفاده از 
وسائل و تجهیزات آزمایشگاهی 

مراقبت و مورد استفاده در نظام 
درمان اچ آی وی تهیه و دوسال 
 ی بار مورد بازبینی قرار گیرد.

100% 0% 1 0 150000000 0 0 

0 0 

S11 

0 

.فراهم آوردن امكان ارائه 3

خدمات در مراکز و تيم های 

 0 0 0 0 0 %0 0 سيار

وزارت 
 بهداشت

O27 S11 

سوء 
مصرف 
کنندگان 
تزریقی  
 مواد

صد  درصدمراکز 
( مورد نیازجهت DICگذری)

رسیدن به اهداف مرتبط در 
استراتژی سوم راه اندازی  
 تجهیز  ونگهداری گردند

0% 0% 0 84 700983360 59194150400 
اداره 

سومصرف 
 مواد

وزارت 
 بهداشت

O27 S11 

سوء 
مصرف 
کنندگان 
تزریقی  
 مواد

صد  درصدمراکز 
( مورد نیازجهت DICگذری)

مرتبط در  رسیدن به اهداف
استراتژی سوم راه اندازی  
 تجهیز  ونگهداری گردند

0% 0% 0 0 200000000 88888889 
اداره 

سومصرف 
 مواد

وزارت 
 بهداشت

O28 S11 

سوء 
مصرف 
کنندگان 
تزریقی  
 مواد

صد درصد مراکز سیار  جهت 
ارائه خدمات  یشگیری ،کاه  
آسیب ، تشخیص و مراقبت  
ویژه سوء مصرف کنندگان 
تزریقی  جهت رسیدن به اهداف 
مرتبط در استراتژی سوم راه 
اندازی،تجهیز  ونگهداری 

 گردند 

0% 0% 0 4 342223200 1406917600 
اداره 

سومصرف 
 مواد
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نام سازمان 
/سازمانهای  
 متولی 

 عنوان  گروه هدف استراتزی هدف
سهم 
 سازمان

139400% 
جمعيت پايه 

94 

هدف كمي 

1394 
 94بودجه  94قيمت واحد 

ادارات 
وزارت 
 بهداشت

وزارت 
 بهداشت

O28 S11 

سوء 
مصرف 
کنندگان 
تزریقی  
 مواد

صد درصد مراکز سیار  جهت 
ارائه خدمات  یشگیری ،کاه  
آسیب ، تشخیص و مراقبت  
ویژه سوء مصرف کنندگان 
تزریقی  جهت رسیدن به اهداف 
مرتبط در استراتژی سوم راه 
اندازی،تجهیز  ونگهداری 

 گردند 

0% 0% 0 4 600000000 2466666667 
اداره 

سومصرف 
 مواد

وزارت 
 بهداشت

O30 S11 

سوء 
مصرف 
کنندگان 
تزریقی  
 مواد

صد درصد تیم های یاری رسان 
(Outreach  مورد نیاز  )

جهت رسیدن به به اهداف 
مرتبط در استراتژی سوم راه 
اندازی ، تجهیز ونگهداری  

 گردند  

0% 0% 0 169 202118400 34135552000 
اداره 

سومصرف 
 مواد

وزارت 
 بهداشت

O31 S11 

سوء 
مصرف 
کنندگان 
تزریقی  
 مواد

تعرفه های الزم برای ویزیت و 
ارائه خدمات   برای  درمان 
نگهدارنده با داروهای جایگزین 

(MMT مورد نیاز  جهت )
سوء  %12رسیدن به  وش  

مصرف کنندگان تزریقی  تامین 
و به مراکز ارائه خدمت دولتی 

 د. تحویل شو

0% 0% 0 9600 5400000 51840000000 
اداره 

سومصرف 
 مواد

وزارت 
 بهداشت

O33 S11 

زنان در 
معرض 
بیشترین 
 آسیب

صد  درصدمراکز مشاوره و 
مراقبت زنان در معرض 
بیشترین آسیب  مورد نیاز   
جهت رسیدن به اهداف مرتبط 
در استراتژی چهارم راه اندازی  

 ونگهداری گردندتجهیز  

0% 0% 0 40 706495680 28259827200 
مرکزمدیریت 

 بیماریها

وزارت 
 بهداشت

O33 S11 

زنان در 
معرض 
بیشترین 
 آسیب

صد  درصدمراکز مشاوره و 
مراقبت زنان در معرض 
بیشترین آسیب  مورد نیاز   
جهت رسیدن به اهداف مرتبط 
در استراتژی چهارم راه اندازی  

 تجهیز  ونگهداری گردند

0% 0% 0 11 200000000 2200000000 
مرکزمدیریت 

 بیماریها

وزارت 
 بهداشت

O34 S11 

زنان در 
معرض 
بیشترین 
 آسیب

صد  درصد تیم های سیار جهت 
ارائه خدمت به  زنان در 
معرض بیشترین آسیب  مورد 
نیاز مورد نیاز جهت رسیدن به 
اهداف مرتبط در استراتژی 
 چهارم راه اندازی گردند

0% 0% 0 60 199056000 11943360000 
 مرکزمدیریت

 بیماریها

وزارت 
 بهداشت

O36 S11 

مردان  در 
معرض 
بیشترین 
 آسیب

صد  درصدمراکز مشاوره و 
مراقبت مردان در معرض 
بیشترین آسیب  مورد نیازجهت 
رسیدن به اهداف مرتبط در 
استراتژی چهارم راه اندازی  
 تجهیز  ونگهداری گردند

0% 0% 0 2 752891040 1440531523 
مرکزمدیریت 

 بیماریها

وزارت 
 بهداشت

O36 S11 

مردان  در 
معرض 
بیشترین 
 آسیب

صد  درصدمراکز مشاوره و 
مراقبت مردان در معرض 
بیشترین آسیب  مورد نیازجهت 
رسیدن به اهداف مرتبط در 
استراتژی چهارم راه اندازی  
 تجهیز  ونگهداری گردند

0% 0% 0 2 300000000 574000000 
مرکزمدیریت 

 بیماریها

وزارت 
 بهداشت

O37 S11 

مردان  در 
معرض 
بیشترین 
 آسیب

صد  درصد تیم های سیار جهت 
ارائه خدمت به  مردان در 
معرض بیشترین آسیب مورد 
نیازجهت رسیدن به اهداف 
مرتبط در استراتژی چهارم راه 

 اندازی گردند

0% 0% 0 8 1237515840 9471121229 
مرکزمدیریت 

 بیماریها
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نام سازمان 
/سازمانهای  
 متولی 

 عنوان  گروه هدف استراتزی هدف
سهم 
 سازمان

139400% 
جمعيت پايه 

94 

هدف كمي 

1394 
 94بودجه  94قيمت واحد 

ادارات 
وزارت 
 بهداشت

وزارت 
 بهداشت

O38 S11 
کودکان 
خیابانی 
 /کار

صد درصد مراکز سیار  جهت 
ارائه خدمات  یشگیری ، کاه  
آسیب  و تشخیص و مراقبت  
ویژه کودکان خیابانی ،مورد 
نیازجهت رسیدن به اهداف 
مرتبط در استراتژی چهارم 
تجهیزراه اندازی ونگهداری 

 گردند 

0% 0% 0 2 733812288 1467624576 
مرکزمدیریت 

 بیماریها

وزارت 
 اشتبهد

O38 S11 
کودکان 
خیابانی 
 /کار

صد درصد مراکز سیار  جهت 
ارائه خدمات  یشگیری ، کاه  
آسیب  و تشخیص و مراقبت  
ویژه کودکان خیابانی ،مورد 
نیازجهت رسیدن به اهداف 
مرتبط در استراتژی چهارم 
تجهیزراه اندازی ونگهداری 

 گردند 

0% 0% 0 2 600000000 1200000000 
مرکزمدیریت 

 بیماریها

وزارت 
 بهداشت

O40 S11 all 

صددرصدمراکز 
( مورد نیاز  VCTمشاوره)

جهت رسیدن  اهداف مرتبط در 
راه اندازی ،  6استراتژی 

 تجهیز  ونگهداری گردند 

0% 0% 0 997 36000000 35874506634 
مرکزمدیریت 

 بیماریها

وزارت 
 بهداشت

O40 S11 all 

 صددرصدمراکز
( مورد نیاز  VCTمشاوره)

جهت رسیدن  اهداف مرتبط در 
راه اندازی ،  6استراتژی 

 تجهیز  ونگهداری گردند 

0% 0% 0 677 80000000 54121125853 
مرکزمدیریت 

 بیماریها

وزارت 
 بهداشت

O42 S11 
مبتالیان به 

HIV 

مراکز مشاوره  100%
  بیماریهای رفتاری و سایر
مراکز ارائه دهنده داروهای 
تحت   ضد رتروویروسی
مورد    وش  آن مراکز
نیازجهت رسیدن به اهداف 
هشتم  مرتبط در استراتژی
مطابق استاندارد های الزم 
  ونگهداری گردند  تجهیز

0% 0% 0 101 50000000 5050000000 
مرکزمدیریت 

 بیماریها

وزارت 
 بهداشت

O42 S11 
مبتالیان به 

HIV 

مراکز مشاوره  100%
  بیماریهای رفتاری و سایر
مراکز ارائه دهنده داروهای 
تحت   ضد رتروویروسی
مورد    وش  آن مراکز
نیازجهت رسیدن به اهداف 
هشتم  مرتبط در استراتژی

استاندارد های الزم  مطابق
  ونگهداری گردند  تجهیز

0% 0% 0 0 150000000 0 
مرکزمدیریت 

 بیماریها

وزارت 
 بهداشت

O43 S11 
مبتالیان به 

HIV 

 %10تا  ایان برنامه  حداقل 
بیماران تحت درمان ضد 

رتروویرسی  ام ان دسترسی و 
دریافت دارو از مراکز 
خصوصی که استانداردهای 

برای ارائه دارو را داشته الزم 
و تحت نظارت مراکز مشاوره 
بیماریهای رفتاری هستند را 

 داشته باشند .

0% 1% 11317 57 6000000 339513468 
مرکزمدیریت 

 بیماریها
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نام سازمان 
/سازمانهای  
 متولی 

 عنوان  گروه هدف استراتزی هدف
سهم 
 سازمان

139400% 
جمعيت پايه 

94 

هدف كمي 

1394 
 94بودجه  94قيمت واحد 

ادارات 
وزارت 
 بهداشت

وزارت 
 بهداشت

O44 S11 
مبتالیان به 

HIV 

مراکز مشاوره  100%
  بیماریهای رفتاری و سایر

داروهای مراکز ارائه دهنده 
تحت   ضد رتروویروسی
 وش  آن مراکز در سال با 
داروهای ضد  فقدان هیچیک از
رتروویروسی موردنیاز مواجه 

 نشوند

0% 0% 0 101 0 0 
مرکزمدیریت 

 بیماریها

وزارت 
 بهداشت

O45 S11 
مبتالیان به 

HIV 

صد درصد باشگاههای مثبت 
مورد نیازجهت رسیدن به 

اهداف مرتبط در استراتژی نهم 
راه اندازی،تجهیز  ونگهداری 

 گردند 

50% 0% 23570 20 648183360 12963667200 
مرکزمدیریت 

 بیماریها

وزارت 
 بهداشت

O45 S11 
مبتالیان به 

HIV 

صد درصد باشگاههای مثبت 
مورد نیازجهت رسیدن به 

اهداف مرتبط در استراتژی نهم 
راه اندازی،تجهیز  ونگهداری 

 گردند 

0% 0% 0 0 200000000 0 
مرکزمدیریت 

 بیماریها

وزارت 
 بهداشت

O46 S11 
مبتالیان به 

HIV 

صد درصد مراکز نگهداري  و 
ارائه خدمات تسكیني  براي 
افرادمبتال به اچ آي وي در 
مراحل  ایاني  راه 

اندازی،تجهیز  ونگهداری 
 گردند 

0% 0% 0 0 963431040 0 
مرکزمدیریت 

 بیماریها

وزارت 
 بهداشت

O46 S11 
مبتالیان به 

HIV 

صد درصد مراکز نگهداري  و 
ارائه خدمات تسكیني  براي 
افرادمبتال به اچ آي وي در 
مراحل  ایاني  راه 

اندازی،تجهیز  ونگهداری 
 گردند 

0% 0% 0 0 400000000 0 
مرکزمدیریت 

 بیماریها

وزارت 
 بهداشت

O47 S11 
کارکنان 
مراکز 
 کارگری

فراهم آوردن ام ان دسترسی 
به خدمات  یشگیری و 

محیط های  %30تشخیصی در 
 کارگری .

0% 1% 5000 50 10000000 500000000 
مرکزمدیریت 

 بیماریها

آزمایشگاه 
مرجع 
 سالمت

O48 S11 
مبتالیان به 

HIV 

ام ان اندازه گیری  بار  
منطقه در  30ویروسی در 

 کشور وجود داشته باشد .
0% 1100% 0 11 2200000000 24200000000 

مرکزمدیریت 
 بیماریها

وزارت 
 بهداشت

O49 S11 
مبتالیان به 

HIV 

در  CD4ام ان اندازه گیری   
مراکز ارائه دهنده  100%

خدمات مراقبت و درمان اچ آی 
 وی در استانها  فراهم آید.

0% 80% 101 33 650000000 21320000000 
مرکزمدیریت 

 بیماریها

آزمایشگاه 
مرجع 
 سالمت

O50 S11 
مبتالیان به 

HIV 

ام ان تعیین مقاومت دارویي   
منطقه در کشور  5در حداقل

 وجود داشته باشد
0% 100% 0 1 2200000000 2200000000 

مرکزمدیریت 
 بیماریها

آزمایشگاه 
مرجع 
 سالمت

O51 S11 
مبتالیان به 

HIV 

ام ان تشخیص سریع سل در  
منطقه کشور فراهم 15حداقل 

 آید.
0% 400% 0 4 0 0 

مرکزمدیریت 
 بیماریها

0 0 
S11 

0 

.توانمند سازی نيروهای 4

 0 0 0 0 0 %0 23 انساني

وزارت 
 بهداشت

O53 S11 all 

صدردرصد مشاورین مورد 
نیاز مراکز مشاوره و آزمای  
داوطابانه مطابق استاندارد تحت 
 آموز  /بازآموزی قرار گیرند.

0% 0% 0 100 82700000 8270000000 
مرکزمدیریت 

 بیماریها

وزارت 
 بهداشت

O53 S11 all 

صدردرصد مشاورین مورد 
نیاز مراکز مشاوره و آزمای  
داوطابانه مطابق استاندارد تحت 
 آموز  /بازآموزی قرار گیرند.

0% 0% 0 1993 3350000 6676644290 
مرکزمدیریت 

 بیماریها
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نام سازمان 
/سازمانهای  
 متولی 

 عنوان  گروه هدف استراتزی هدف
سهم 
 سازمان

139400% 
جمعيت پايه 

94 

هدف كمي 

1394 
 94بودجه  94قيمت واحد 

ادارات 
وزارت 
 بهداشت

وزارت 
 بهداشت

O54 S11 

سوء 
مصرف 
کنندگان 
تزریقی  
 مواد

صدردرصد نیروهای ارائه 
  DICدهنده خدمت مراکز 

مطابق استاندارد تحت آموز  
 /باز آموزی  قرار گیرند.

0% 100% 633 253 7166667 1815555556 
اداره 

سومصرف 
 مواد

وزارت 
 بهداشت

O55 S11 

سوء 
مصرف 
کنندگان 
تزریقی  
 مواد

صد درصد نیروهای ا رائه 
دهنده خدمت در مراکز سیار 
ویژه سوء مصرف کنندگان 
تزریقی  مطابق استاندارد تحت 
آموز  /باز آموزی  قرار 

 گیرند.

0% 0% 31 12 7166667 88388889 
اداره 

سومصرف 
 مواد

وزارت 
 بهداشت

O57 S11 

سوء 
مصرف 
کنندگان 
تزریقی  
 مواد

صددرصد نیروهای ارائه دهنده 
خدمت تیم های یاری رسان  
مطابق استاندارد تحت آموز  
 /بازآموزی قرار گیرند.

0% 0% 844 338 2050000 692444444 
اداره 

سومصرف 
 مواد

وزارت 
 بهداشت

O58 S11 

زنان در 
معرض 
بیشترین 
 آسیب

صددرصد نیروهای ارائه دهنده 
خدمت مراکز مشاوره و 
مراقبت زنان در معرض 

بیشترین آسیب مطابق استاندارد 
تحت آموز  /بازآموزی قرار 

 گیرند.

0% 0% 0 120 9650000 1158000000 
مرکزمدیریت 

 بیماریها

وزارت 
 بهداشت

O59 S11 

زنان در 
معرض 
بیشترین 
 آسیب

صدردرصد نیروهای ارائه 
دهنده خدمت تیم های یاری 
رسان  وابسته به مراکز زنان 
در معرض بیشترین آسیب 
مطابق استاندارد تحت آموز  
 /بازآموزی قرار گیرند.

0% 0% 0 120 2050000 246000000 
مرکزمدیریت 

 بیماریها

وزارت 
 بهداشت

O60 S11 

زنان در 
معرض 
بیشترین 
 آسیب

صدردرصد نیروهای ارائه 
دهنده خدمت سر ناه های شبانه 
زنان در معرض بیشترین آسیب 
مطابق استاندارد تحت آموز  
 /بازآموزی قرار گیرند.

0% 0% 0 36 9650000 347400000 
مرکزمدیریت 

 بیماریها

وزارت 
 بهداشت

O61 S11 

مردان  در 
معرض 
بیشترین 
 آسیب

صد  درصدنیروهای ارائه 
دهنده خدمت در مراکز مشاوره 
و مراقبت مردان در معرض 
بیشترین آسیب مطابق استاندارد 
تحت آموز  /بازآموزی قرار 

 گیرند.

0% 0% 0 8 9650000 73854667 
مرکزمدیریت 

 بیماریها

وزارت 
 بهداشت

O62 S11 

مردان  در 
معرض 
بیشترین 
 آسیب

صد  درصدنیروهای ارائه 
دهنده خدمت در  تیم های سیار 
جهت ارائه خدمت به  مردان 
در معرض بیشترین آسیب  
مطابق استاندارد تحت آموز  
 /بازآموزی قرار گیرند.

0% 0% 0 15 2050000 31378667 
مرکزمدیریت 

 بیماریها

وزارت 
 بهداشت

O63 S11 
کودکان 
خیابانی 
 /کار

صد درصد نیروهای ارائه 
دهنده خدمت در مراکز سیار  
جهت ارائه خدمات  یشگیری ، 
کاه  آسیب  و تشخیص و 
مراقبت  ویژه کودکان خیابانی 
مطابق استاندارد تحت آموز  
 /بازآموزی قرار گیرند.

0% 0% 0 20 9650000 193000000 
مرکزمدیریت 

 بیماریها
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نام سازمان 
/سازمانهای  
 متولی 

 عنوان  گروه هدف استراتزی هدف
سهم 
 سازمان

139400% 
جمعيت پايه 

94 

هدف كمي 

1394 
 94بودجه  94قيمت واحد 

ادارات 
وزارت 
 بهداشت

وزارت 
 بهداشت

O64 S11 
کودکان 
خیابانی 
 /کار

صد درصد نیروهای ارائه 
دهنده خدمت در مراکز 
نگهداری کودکان خیابانی  
جهت ارائه خدمات  یشگیری ، 
کاه  آسیب  و تشخیص و 
مراقبت  اچ آی وی مطابق 
استاندارد تحت آموز  
 /بازآموزی قرار گیرند.

0% 100% 0 56 7483333 419066667 
مرکزمدیریت 

 بیماریها

وزارت 
 بهداشت

O65 S11 
مبتالیان به 

HIV 

صدردرصد نیروهای ارائه 
دهنده خدمت باشگاههای مثبت 
مطابق استاندارد تحت آموز  
 /بازآموزی قرار گیرند.

0% 100% 0 60 7483333 449000000 
مرکزمدیریت 

 بیماریها

وزارت 
 بهداشت

O66 S11 
مبتالیان به 

HIV 

صد درصدنیروهای ارائه دهنده 
خدمت مراکز نگهداري  و ارائه 
خدمات تسكیني  براي افرادمبتال 
به اچ آي وي در مراحل  ایاني 
مطابق استاندارد تحت آموز  
 /بازآموزی قرار گیرند.

0% 100% 0 0 9650000 0 
مرکزمدیریت 

 بیماریها

وزارت 
 بهداشت

O67 S11 
مبتالیان به 

HIV 

صدردرصد مشاورین و 
مراقبین  مورد نیاز مراکز 
مشاوره بیماریهای رفتاری 
مطابق استاندارد تحت آموز  
قرار گیرند.)آموز  و باز 
اموزی   زش ان درمانگر اچ 

 آی وی (

0% 100% 0 233 24550000 5728560575 
مرکزمدیریت 

 بیماریها

وزارت 
 بهداشت

O68 S11 
مبتالیان به 

HIV 

صدردرصد مشاورین و 
مراقبین  مورد نیاز مراکز 
مشاوره بیماریهای رفتاری 
مطابق استاندارد تحت آموز  

 قرار گیرند

0% 100% 0 303 9650000 2923950000 
مرکزمدیریت 

 بیماریها

وزارت 
 بهداشت

O72 S11 جوانان 

صدردرصد مربیان مورد 
نیازجهت آموز  دانشجویان   
مطابق استاندارد تحت آموز   
 و باز آموزی قرار گیرند.

0% 0% 1005 34 1400000 47158860 
آموز  
 بهداشت

وزارت 
 بهداشت

O75 S11 ناهندگان  

صدردرصد مربیان مورد 
نیازجهت آموز   ناهندگان 
مطابق استاندارد تحت آموز   
 و باز آموزی قرار گیرند.

0% 0% 0 979 1400000 1371199200 
آموز  
 بهداشت

وزارت 
 بهداشت

O80 S11 
بیماران 
 مقاربتی

ی بهداشتی درمان رسنل  % 80
 دخیل در امر تشخیص و درمان
STI   مطابق استاندارد تحت
و باز آموزی قرار   آموز 

 .گیرند

80% 30% 1000 300 1400000 420000000 
مرکزمدیریت 

 بیماریها

وزارت 
 بهداشت

O82 S11 
مادران 
 باردار

ی  رسنل بهداشتی درمان % 80
دخیل در امر مراقبت های 
ندورا مطابق   بارداری  

 و باز  استاندارد تحت آموز 
 .آموزی قرار گیرند

80% 30% 1000 300 1400000 420000000 
مرکزمدیریت 

 بیماریها

وزارت 
 بهداشت

O83 S11 
مبتالیان به 
 سل

ی  رسنل بهداشتی درمان % 90
دخیل در امر مراقبت و درمان 
مطابق استاندارد تحت    سل
و باز آموزی قرار   آموز 

 .گیرند

90% 50% 500 250 1400000 350000000 
مرکزمدیریت 

 بیماریها

وزارت 
 بهداشت

O84 S11 
مبتالیان به 

HIV 

 زش ان بخ   100%
خصوصی ، هم ار در برنامه 
مراقبت و درمان ، دوره مدون 
 زش ان درمانگر " آموزشی
 . را گذرانده باشند " ایدز

100% 100% 6 6 24550000 138917594 
مرکزمدیریت 

 بیماریها
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نام سازمان 
/سازمانهای  
 متولی 

 عنوان  گروه هدف استراتزی هدف
سهم 
 سازمان

139400% 
جمعيت پايه 

94 

هدف كمي 

1394 
 94بودجه  94قيمت واحد 

ادارات 
وزارت 
 بهداشت

وزارت 
 بهداشت

O85 S11 
کارکنان 
مراکز 
 کارگری

از محیط های  %40مربیان 
کارگری در خصوص اقدامات 
 یشگیری و تشخیصی مرتبط با 
 اچ آی وی آموز  دیده باشند 

30% 1% 500 100 1400000 140000000 
مرکزمدیریت 

 بیماریها

آزمایشگاه 
مرجع 
 سالمت

O87 S11 
مبتالیان به 

HIV 

   نیروهای آزمایشگاهی 100%
منطقه ای  در آزمایشگاههای
 اچ آی  برنامه مراقبت و درمان
، دوره مدون آموزشی   وی
 های  اراکلنیک نحوه انجام تست
ه مرتبط با اچ آی وی را گذراند

 . باشند

100% 50% 0 0 0 0 
مرکزمدیریت 

 بیماریها
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 ربانهم استراژتیک هب تفکیک رشکا ربانهم :   1ضمیمه 

 ربانهم وزارت آموزش و رپورش  -1-4ضمیمه
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نام سازمان 
/سازمانهای  
 متولی 

 استراتزی هدف
گروه 
 هدف

 عنوان 
سهم 
 سازمان

139400% 
جمعيت پايه 

94 

هدف كمي 

1394 
 94بودجه  94قيمت واحد 

0 0 S01 0 01 0 0 0 0 %0 0 .آموزش و اطالع رساني 

وزارت 
آموز  و 
  رور 

O03 S01 
عموم 
 مردم

واحدهای سیاستگزاری و اجرایی  سازمانهای 
شرکا برنامه در کلیه شهرستانها حداقل یک 
برنامه استاندارد  اطالع رسانی عمومی در 
خصوص راههای  یشگیری و ترویج نگر  
صحیح با تمرکز بر کاه  اسیگما  در خصوی 

HIV داشته باشند 

100% 100% 36137 36137 1000000 36137000000 

وزارت 
 آموز  و
  رور 

O04 S01 جوانان 

دان  آموزان دوره    %70تا  ایان برنامه حداقل 
تحت آموز  استاندارد  راههای   2و1متوسطه 

 یشگیری و ترویج نگر  صحیح با تمرکز بر 
 قرار گیرند. HIVکاه  اسیگما  در خصوص 

100% 25% 5000000 1250000 3500 4375000000 

0 0 
S10 

0 

اپيدميولوزيک و .تقويت نظام مراقبت 10

 0 0 0 0 %0 0 مديريت داده ها

ALL O01 S10 all 
صد دردصد داده های مورد نیاز برنامه در قالب 
یک  نظام  منسجم  و ی  ارچه جمع آوری ، ثبت 

 ، آنالیز  گردند و انتشار یابد.
100% 100% 1 1 0 0 

0 0 S11 0 11 0 0 0 0 %0 0 .تقويت زيرساخت ها 

0 0 S11 0 40 0 0 0 %0 23 .توانمند سازی نيروهای انساني 

وزارت 
آموز  و 
  رور 

O71 S11 جوانان 
صدردرصد مربیان   مورد نیازجهت آموز  
دان  آموزان  مطابق استاندارد تحت آموز   و 

 باز آموزی قرار گیرند.
0% 0% 0 50000 850000 42500000000 

 

 

  



 چهارمین ربانهم استراژتیک ملی کنترل عفونت اچ آی وی        جمهوری اسالمی اريان 277

 

 

 ربانهم استراژتیک هب تفکیک رشکا ربانهم :   1ضمیمه 

وزارت تعاون،کار و ربانهم   -1-5ضمیمه
 رافه اجتماعی
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نام سازمان 
/سازمانهای  
 متولی 

 استراتزی هدف
گروه 
 هدف

 عنوان 
سهم 
 سازمان

139400% 
جمعيت 

 94پايه 

هدف كمي 

1394 
 94بودجه  94قيمت واحد 

0 0 S09 0 090 0 0 0 %0 0 .حمايت و توانمند سازی 

وزارت 
تعاون،کار 
و رفاه 
 اجتماعی

O02 S09 
مبتالیان 
به 
HIV 

مبتالیان   واجد شرایط   تا    % 60حداقل   
 یایان   برنامه  تحت یوش   بیمه  قرار   گیرند 

100% 10% 9428 943 1290000 1216209861 

وزارت 
ن،کار تعاو

و رفاه 
 اجتماعی

O03 S09 
مبتالیان 
به 
HIV 

مبتالیان   واجد شرایط   تا    %  20حداقل   
یایان   برنامه  تحت یوش    حمایت  معیشتی  

 قرار   گیرند 
50% 4% 9428 189 12000000 2262716021 

وزارت 
ن،کار تعاو

و رفاه 
 اجتماعی

O03 S09 
مبتالیان 
به 
HIV 

مبتالیان   واجد شرایط   تا    %  20حداقل   
یایان   برنامه  تحت یوش    حمایت  معیشتی  

 قرار   گیرند 
50% 4% 9428 189 12000000 2262716021 

وزارت 
ن،کار تعاو

و رفاه 
 اجتماعی

O05 S09 
مبتالیان 
به 
HIV 

مبتالیان واجد شرایط  تا یایان   % 70حداقل  
برنامه تحت یوش  آموز  های فنی حر فه ای 

 قرار گیرند 
100% 30% 9428 2828 500000 1414197513 

وزارت 
تعاون،کار 
و رفاه 
 اجتماعی

O06 S09 
مبتالیان 
به 
HIV 

مبتالیان واجد شرایط  تا یایان  %8حداقل   
برنامه  تحت یوش  خدمات اشتغالزایی  قرار 

 گیرند 
50% 2% 3535 35 50000000 1767746891 

وزارت 
تعاون،کار 
و رفاه 
 اجتماعی

O06 S09 
مبتالیان 
به 
HIV 

ن مبتالیان واجد شرایط  تا یایا %8حداقل   
برنامه  تحت یوش  خدمات اشتغالزایی  قرار 

 گیرند 
50% 2% 3535 35 50000000 1767746891 

0 0 
S10 

0 

.تقويت نظام مراقبت اپيدميولوزيک و 10

 0 0 0 0 %0 0 مديريت داده ها

ALL O01 S10 all 
صد دردصد داده های مورد نیاز برنامه در قالب 
یک  نظام  منسجم  و ی  ارچه جمع آوری ، ثبت 

 ، آنالیز  گردند و انتشار یابد.
100% 100% 1 1 0 0 
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 ربانهم استراژتیک هب تفکیک رشکا ربانهم :   1ضمیمه 

ربانهم وزارت ورزش و   -1-6ضمیمه
 جواانن
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نام سازمان 
/سازمانهای  
 متولی 

 استراتزی هدف
گروه 
 هدف

 عنوان 
سهم 
 سازمان

139400% 
جمعيت 

 94پايه 

هدف كمي 

1394 
 94بودجه  94قيمت واحد 

0 0 S01 0 01 0 0 0 0 %0 0 .آموزش و اطالع رساني 

وزارت 
ورز  و 
 جوانان

O03 S01 
عموم 
 مردم

واحدهای سیاستگزاری و اجرایی  سازمانهای 
شرکا برنامه در کلیه شهرستانها حداقل یک 
برنامه استاندارد  اطالع رسانی عمومی در 
خصوص راههای  یشگیری و ترویج نگر  
صحیح با تمرکز بر کاه  اسیگما  در خصوی 

HIV داشته باشند 

100% 100% 21396 21396 1000000 21396000000 

وزارت 
ورز  و 
 جوانان

O08 S01 جوانان 

برنامه های اموز  استاندارد  راههای  یشگیری  
و ترویج نگر  صحیح با تمرکز بر کاه  

،ازطریق برنامه های  HIVاسیگما  در خصوص 
اماكن ورزشي به وسیله   %50ورزشی در 

ئه مربیان آموز  دیده  به جوانان ورزشكار ارا
 شود.

100% 10% 21396 2140 3400000 7274640000 

0 0 
S10 

0 

.تقويت نظام مراقبت اپيدميولوزيک و 10

 0 0 0 0 %0 0 مديريت داده ها

ALL O01 S10 all 
صد دردصد داده های مورد نیاز برنامه در قالب 
یک  نظام  منسجم  و ی  ارچه جمع آوری ، ثبت 

 ، آنالیز  گردند و انتشار یابد.
100% 100% 1 1 0 0 

0 0 S11 0 11 0 0 0 0 %0 0 .تقويت زيرساخت ها 

0 0 S11 0 40 0 0 0 %0 23 .توانمند سازی نيروهای انساني 

وزارت 
ورز  و 
 جوانان

O76 S11 جوانان 
صدردرصد مربیان   مورد نیازجهت آموز  
ورزش اران  مطابق استاندارد تحت آموز   و 

 باز آموزی قرار گیرند.
0% 0% 0 2140 1400000 2995440000 
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 ربانهم استراژتیک هب تفکیک رشکا ربانهم :   1ضمیمه 

 ربانهم نیرواهی مسلح  -1-7ضمیمه
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نام سازمان 
/سازمانهای  
 متولی 

 استراتزی هدف
گروه 
 هدف

 عنوان 
سهم 
 سازمان

139400% 
جمعيت 

 94پايه 

هدف كمي 

1394 
 94بودجه  94قيمت واحد 

0 0 S01 0 01 0 0 0 0 %0 0 .آموزش و اطالع رساني 

نیروهای 
 مسلح

O06 S01 جوانان 

سربازان ) در دوره آموزشی(  در   %50حداقل
سال تحت آموز  استاندارد  راههای  یشگیری و 
ترویج نگر  صحیح با تمرکز بر کاه  اسیگما  

 قرار گیرند. HIVدر خصوص 

100% 20% 700000 140000 7100 994000000 

نیروهای 
 لحمس

O20 S01 

ارائه 
دهندگان 
خدمات 
بهداشتی 
 درمانی

ارائه دهندگان  %90تا  ایان برنامه حداقل 
خدمات بهداشتی درمانی  تحت آموز  استاندارد 
راههای  یشگیری و ترویج نگر  صحیح در 

واصول احتیاطات استاندارد با  HIVخصوص 
تمرکز بر کاه  استیگما و افزای   ذیر  

 .بیماران قرار گیرند

100% 60% 15390 9234 55000 507870000 

0 0 
S10 

0 

.تقويت نظام مراقبت اپيدميولوزيک و 10

 0 0 0 0 %0 0 مديريت داده ها

ALL O01 S10 all 
صد دردصد داده های مورد نیاز برنامه در قالب 
یک  نظام  منسجم  و ی  ارچه جمع آوری ، ثبت 

 ، آنالیز  گردند و انتشار یابد.
100% 100% 1 1 0 0 

0 0 S11 0 11 0 0 0 0 %0 0 .تقويت زيرساخت ها 

0 0 S11 0 40 0 0 0 %0 23 .توانمند سازی نيروهای انساني 

نیروهای 
 مسلح

O73 S11 جوانان 
صدردرصد مربیان مورد نیازجهت آموز  
سربازان  مطابق استاندارد تحت آموز   و باز 

 آموزی قرار گیرند.
0% 0% 0 140 1400000 196000000 
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 ربانهم استراژتیک هب تفکیک رشکا ربانهم :   1ضمیمه 

 ربانهم صدا و سیما  -1-8ضمیمه
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نام سازمان 
/سازمانهای  
 متولی 

 استراتزی هدف
گروه 
 هدف

 عنوان 
سهم 
 سازمان

139400% 
جمعيت 

 94پايه 

هدف كمي 

1394 
 94بودجه  94قيمت واحد 

0 0 S01 0 01 0 0 0 0 %0 0 .آموزش و اطالع رساني 

صدا و 
 سیما 

O01 S01 
عموم 
 مردم

برنامه های تلویزیونی در سطح  %0/5حداقل.
ملی و استانی  به آموز  استاندارد راههای 
 یشگیری و ترویج نگر   صحیح با تمرکز بر 

اختصاص یابد  HIVکاه  اسیگما در خصوص 
 . 

100% 0/3% 221920 666 36000000 23967360000 

صدا و 
  سیما

O02 S01 
عموم 
 مردم

برنامه های رادیویی  در سطح  %0/5حداقل 
ملی و استانی  به آموز  استاندارد  راههای 
 یشگیری و ترویج نگر   صحیح با تمرکز بر 

اختصاص یابد  HIVکاه  اسیگما در خصوص 
 . 

100% 0/2% 241630 483 18000000 8698680000 

0 0 
S10 

0 

.تقويت نظام مراقبت اپيدميولوزيک و 10

 0 0 0 0 %0 0 مديريت داده ها

ALL O01 S10 all 
صد دردصد داده های مورد نیاز برنامه در قالب 
یک  نظام  منسجم  و ی  ارچه جمع آوری ، ثبت 

 ، آنالیز  گردند و انتشار یابد.
100% 100% 1 1 0 0 
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 ربانهم استراژتیک هب تفکیک رشکا ربانهم :   1ضمیمه 

ربانهم سازمان تبلیغات   -1-9ضمیمه
 اسالمی
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نام سازمان 
/سازمانهای  
 متولی 

 استراتزی هدف
گروه 
 هدف

 عنوان 
سهم 
 سازمان

139400% 
جمعيت 

 94پايه 

هدف كمي 

1394 
 94بودجه  94قيمت واحد 

0 0 S01 0 01 0 0 0 0 %0 0 .آموزش و اطالع رساني 

سازمان 
تبلیغات 
 اسالمی

O12 S01 
عموم 
 مردم

مساجد و م انهای مذهبی در سال،   %50حداقل 
برنامه های اموز  استاندارد  راههای  یشگیری 
و ترویج نگر  صحیح با تمرکز بر کاه  

، در قالب  اموز   HIVاسیگما  در خصوص 
 اجتماع مدار  داشته باشند

100% 10% 1000 100 19400000 1940000000 

0 0 
S10 

0 

.تقويت نظام مراقبت اپيدميولوزيک و 10

 0 0 0 0 %0 0 مديريت داده ها

ALL O01 S10 all 
صد دردصد داده های مورد نیاز برنامه در قالب 
یک  نظام  منسجم  و ی  ارچه جمع آوری ، ثبت 

 ، آنالیز  گردند و انتشار یابد.
100% 100% 1 1 0 0 

0 0 S11 0 11 0 0 0 0 %0 0 .تقويت زيرساخت ها 

0 0 S11 0 40 0 0 0 %0 23 .توانمند سازی نيروهای انساني 

سازمان 
تبلیغات 
 اسالمی

O79 S11 
عموم 
 مردم

صدردرصد مربیان   مورد نیازجهت آموز  
مبلغین مذهبی مطابق استاندارد تحت آموز   و 

 باز آموزی قرار گیرند.
0% 0% 0 100 1400000 140000000 
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 ربانهم استراژتیک هب تفکیک رشکا ربانهم :   1ضمیمه 

ربانهم سازمان کشتیرانی و   -1-10ضمیمه
 هواپیمایی -گمرک -بنارد
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نام سازمان 
/سازمانهای  
 متولی 

 استراتزی هدف
گروه 
 هدف

 عنوان 
سهم 
 سازمان

139400% 
جمعيت 

 94پايه 

هدف كمي 

1394 
 94بودجه  94قيمت واحد 

0 0 S01 0 01 0 0 0 0 %0 0 .آموزش و اطالع رساني 

 O13 S01 گمرك
مشاغل 
 متحرک

از  ایگاههاي گمرك   در سال  %85حداقل در 
برنامه استاندارد اطالع رسانی در خصوص  
راههای  یشگیری و ترویج نگر  صحیح با 

به   HIVتمرکز بر کاه  اسیگما  در خصوص 
 رانندگان ترانزیت ارائه شود.

100% 30% 107 32 35400000 1136340000 

سازمان 
هوا یمایي 
 كشوري

O14 S01 
عموم 
 مردم

فرودگاه های کشور در سال،   %50حداقل 
برنامه های اموز  استاندارد  راههای  یشگیری 
و ترویج نگر  صحیح با تمرکز بر کاه  

، در قالب  اموز   HIVاسیگما  در خصوص 
 اجتماع مدار  داشته باشند

100% 10% 100 10 35400000 354000000 

شتیراني و ك
 بنادر

O15 S01 
مشاغل 
 متحرک

ملوانان در سال تحت آموز    %50حداقل 
استاندارد  راههای  یشگیری و ترویج نگر  
صحیح با تمرکز بر کاه  اسیگما  در خصوص 

HIV .قرار گیرند 

100% 10% 2700 270 70080 18921600 

0 0 
S10 

0 

.تقويت نظام مراقبت اپيدميولوزيک و 10

 0 0 0 0 %0 0 مديريت داده ها

ALL O01 S10 all 
صد دردصد داده های مورد نیاز برنامه در قالب 
یک  نظام  منسجم  و ی  ارچه جمع آوری ، ثبت 

 ، آنالیز  گردند و انتشار یابد.
100% 100% 1 1 0 0 

0 0 S11 0 11 0 0 0 0 %0 0 .تقويت زيرساخت ها 

0 0 S11 0 40 0 0 0 %0 23 .توانمند سازی نيروهای انساني 

كشتیراني و 
 بنادر

O70 S11 
مشاغل 
 متحرک

صدردرصد مربیان مورد نیاز برای آموز  
مشاغل متحرک  مطابق استاندارد تحت آموز  

 /بازآموزی قرار گیرند.
0% 0% 0 93 1400000 130480000 
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 ربانهم استراژتیک هب تفکیک رشکا ربانهم :   1ضمیمه 

 ربانهم جمعیت هالل احمر  -1-11ضمیمه
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نام سازمان 
/سازمانهای  
 متولی 

 استراتزی هدف
گروه 
 هدف

 عنوان 
سهم 
 سازمان

139400% 
جمعيت پايه 

94 

هدف كمي 

1394 
 94بودجه  94قيمت واحد 

0 0 S01 0 01 0 0 0 0 %0 0 .آموزش و اطالع رساني 

جمعیت 
 هالل احمر

O03 S01 
عموم 
 مردم

واحدهای سیاستگزاری و اجرایی  سازمانهای 
شرکا برنامه در کلیه شهرستانها حداقل یک 
برنامه استاندارد  اطالع رسانی عمومی در 
خصوص راههای  یشگیری و ترویج نگر  
صحیح با تمرکز بر کاه  اسیگما  در خصوی 

HIV داشته باشند 

100% 100% 365 365 10000000 3650000000 

جمعیت 
 هالل احمر

O07 S01 جوانان 

داوطلبین  جمعیت هالل احمر  در   %70حداقل 
سال تحت آموز  استاندارد  راههای  یشگیری و 
ترویج نگر  صحیح با تمرکز بر کاه  اسیگما  

 قرار گیرند. HIVدر خصوص 

100% 30% 1400000 420000 7100 2982000000 

جمعیت 
 هالل احمر

O20 S01 

ارائه 
دهندگان 
خدمات 
بهداشتی 
 درمانی

ارائه دهندگان  %90تا  ایان برنامه حداقل 
خدمات بهداشتی درمانی  تحت آموز  استاندارد 
راههای  یشگیری و ترویج نگر  صحیح در 

واصول احتیاطات استاندارد با  HIVخصوص 
تمرکز بر کاه  استیگما و افزای   ذیر  

 بیماران قرار گیرند.

100% 60% 35000 21000 55000 1155000000 

0 0 
S10 

0 

.تقويت نظام مراقبت اپيدميولوزيک و 10

 0 0 0 0 %0 0 مديريت داده ها

ALL O01 S10 all 
صد دردصد داده های مورد نیاز برنامه در قالب 
یک  نظام  منسجم  و ی  ارچه جمع آوری ، ثبت 

 ، آنالیز  گردند و انتشار یابد.
100% 100% 1 1 0 0 

0 0 S11 0 11 0 0 0 0 %0 0 .تقويت زيرساخت ها 

0 0 S11 0 40 0 0 0 %0 23 .توانمند سازی نيروهای انساني 

جمعیت 
 هالل احمر

O74 S11 جوانان 
صدردرصد مربیان مورد نیازجهت آموز  
داوطلبین جمعیت هالل احمر  مطابق استاندارد 
 تحت آموز   و باز آموزی قرار گیرند.

0% 0% 0 420 1400000 588000000 
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 ربانهم استراژتیک هب تفکیک رشکا ربانهم :   1ضمیمه 

 ربانهم وزارت کشور  -1-12ضمیمه
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نام سازمان 
/سازمانهای  
 متولی 

 استراتزی هدف
گروه 
 هدف

 عنوان 
سهم 
 سازمان

139400% 
جمعيت 

 94پايه 

هدف كمي 

1394 
 94بودجه  94قيمت واحد 

0 0 S01 0 01 0 0 0 0 %0 0 .آموزش و اطالع رساني 

وزارت 
 کشور

O09 S01 جوانان 

سازمان های مردم نهاد ویژه  %50حداقل  
جوانان ، برنامه اموزشی مدون در خصوص 
آموز  استاندارد راههای  یشگیری و ترویج 
نگر  صحیح با تمرکز بر کاه  اسیگما  در 

 را برگزار کنند. HIVخصوص 

100% 10% 260 26 3300000 85800000 

وزارت 
 کشور

O10 S01 جوانان 

برنامه های اموز  استاندارد   %50حداقل   
راههای  یشگیری و ترویج نگر  صحیح با 

،   HIVتمرکز بر کاه  اسیگما  در خصوص 
هزار نفر جمعیت  در شهرستانها  100در ازا هر 

 جهت جوانان سخت در دسترس برگزار شود . 

100% 10% 100 10 21030000 210300000 

ت وزار
 کشور

O11 S01 
جمعیت 
حاشیه 
 نشین

مناطق  حاشیه نشین در سال   %50حداقل
،برنامه های اموز  استاندارد راههای  یشگیری 
و ترویج نگر  صحیح با تمرکز بر کاه  

، در قالب  اموز   HIVاسیگما  در خصوص 
 اجتماع مدار داشته باشند.

100% 10% 832 83 46700000 3885440000 

وزارت 
 کشور

O19 S01 ناهندگان  

از  ناهندگان در سال تحت آموز   %50حداقل 
استاندارد  راههای  یشگیری و ترویج نگر  
صحیح با تمرکز بر کاه  اسیگما  در خصوص 

HIV .قرار گیرند 

100% 10% 979428 97943 3000 293828400 

0 0 
S10 

0 

.تقويت نظام مراقبت اپيدميولوزيک و 10

 0 0 0 0 %0 0 مديريت داده ها

ALL O01 S10 all 
صد دردصد داده های مورد نیاز برنامه در قالب 
یک  نظام  منسجم  و ی  ارچه جمع آوری ، ثبت 

 ، آنالیز  گردند و انتشار یابد.
100% 100% 1 1 0 0 

0 0 S11 0 11 0 0 0 0 %0 0 .تقويت زيرساخت ها 

0 0 S11 0 40 0 0 0 %0 23 .توانمند سازی نيروهای انساني 

وزارت 
 کشور

O69 S11 
جمعیت 
حاشیه 
 نشین

صدردرصد نیروهای ارائه دهنده خدمت در 
مناطق حاشیه نشین  مطابق استاندارد تحت 

 آموز  /بازآموزی قرار گیرند.
0% 100% 0 250 1400000 349440000 

وزارت 
 کشور

O77 S11 جوانان 
های فعال در آموز   جوانان   NGOمربیان   

مطابق استاندارد تحت آموز   و باز آموزی 
 قرار گیرند.

0% 0% 0 78 8900000 694200000 
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 ربانهم استراژتیک هب تفکیک رشکا ربانهم :   1ضمیمه 

 ربانهم سازمان انتقال خون  -1-13ضمیمه
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نام سازمان 
/سازمانهای  
 متولی 

 استراتزی هدف
گروه 
 هدف

 عنوان 
سهم 
 سازمان

139400% 
جمعيت پايه 

94 

هدف كمي 

1394 
 94بودجه  94قيمت واحد 

0 0 S01 0 01 0 0 0 0 %0 0 .آموزش و اطالع رساني 

سازمان 
 انتقال خون

O22 S01 
داوطلبین 
اهدا 
 خون

اهدا کنندگان خون در سال تحت  از 100%
آموز  استاندارد راههای  یشگیری و ترویج 
در   با تمرکز بر کاه  اسیگما نگر  صحیح

 .قرار گیرند  HIV خصوص

100% 100% 1800000 1800000 1500 2700000000 

سازمان 
 انتقال خون

O23 S01 
داوطلبین 
اهدا 
 خون

 افرادی که به علت رفتار  ر خطر در 100%
 از اهدا خون معاف می گردند HIV زمینه انتقال
و راههای  یشگیری و  HIV با راههای انتقال
  اسیگما ترویج نگر  صحیح با تمرکز بر کاه 

 .اشنا گردند HIV در خصوص

100% 100% 400000 400000 3000 1200000000 

0 0 
S02 

0 

.پيشگيری از  انتقال خون و تامين سالمت 02

 0 0 0 0 %0 0 خون

سازمان 
 انتقال خون

O02 S02 
عموم 
 مردم

 وش  غربالگری خون و فرآورده  %100حفظ 
 های خونی اهدا شده

100% 100% 1800000 1800000 112800 203040000000 

0 0 
S06 

0 

.توصيه به انجام تست ، مشاوره و آزمايش 06

 0 0 0 0 %0 0 تشخيصي اچ آی وی 

سازمان 
 انتقال خون

O21 S06 
داوطلبین 
اهدا 
 خون

 HIV افرادی که جهت انجام ازمای  50%
مبادرت به اهدا خون می کنند، ام ان انجام 

 .رایگان داشته باشند ازمای 
100% 10% 100000 10000 66500 665000000 

0 0 
S10 

0 

.تقويت نظام مراقبت اپيدميولوزيک و 10

 0 0 0 0 %0 0 مديريت داده ها

ALL O01 S10 all 
صد دردصد داده های مورد نیاز برنامه در قالب 
یک  نظام  منسجم  و ی  ارچه جمع آوری ، ثبت 

 ، آنالیز  گردند و انتشار یابد.
100% 100% 1 1 0 0 
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 ربانهم استراژتیک هب تفکیک رشکا ربانهم :   1ضمیمه 

 ربانهم کمیته فنی کشوری  -1-14ضمیمه
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نام سازمان 
/سازمانهای  
 متولی 

 استراتزی هدف
گروه 
 هدف

 عنوان 
سهم 
 سازمان

139400% 
جمعيت 

 94پايه 

هدف كمي 

1394 
 94بودجه  94قيمت واحد 

0 0 
S10 

0 

اپيدميولوزيک و .تقويت نظام مراقبت 10

 0 0 0 0 %0 0 مديريت داده ها

ALL O01 S10 all 
صد دردصد داده های مورد نیاز برنامه در قالب 
یک  نظام  منسجم  و ی  ارچه جمع آوری ، ثبت 

 ، آنالیز  گردند و انتشار یابد.
100% 100% 1 1 0 0 

کمیته فنی 
 کشوری

O06 S10 all 
صد درصد شاخصهای ارزیابی برنامه در زمان 
تعیین شده  محاسبه ؛آنالیز و مطابق استانداردهای 

 تعیین شده انتشار یابد.
100% 100% 1 1 1720000000 1720000000 

0 0 S11 0 11 0 0 0 0 %0 0 .تقويت زيرساخت ها 

0 0 
S11 

0 

.قوانين ، دستورالعمل ها  و برنامه ريزی و 2 

 0 0 0 1 %0 0 مديريت

کمیته فنی 
 کشوری

O01 S11 all 

مسئولین کلیدی )مراجع تقلید ، ائمه جمعه  
روسای سه قوه ، وزار وزارت خانه های مرتبط(  
تا  ایان برنامه در فواصل زمانی مناسب  حمایت 
 خود را از برنامه های کنترل ایدز  اعالم دارند.

100% 100% 1 1 0 0 

کمیته فنی 
 کشوری

O02 S11 all 

قوانین و دستورالعمل ها ی مرتبط با گروه های 
برنامه های کنترل اچ آی وی مورد هدف 

ارزیابی قرار گرفته و در صورت لزوم اصالح 
 شوند.

100% 100% 1 1 600000000 600000000 

کمیته فنی 
 کشوری

O03 S11 
مبتالیان 

 HIVبه 

قانون عدم  اخراج و عدم ممنوعیت ورود افراد 
در کشور به دلیل ابتال به اچ آی وی تصویب و 

 ابالغ شود.
100% 100% 1 1 200000000 200000000 

کمیته فنی 
 کشوری

O04 S11 all 
منابع مالی مورد نیاز جهت اجرا برنامه کنترل  

 ایدز تامین گردد.
100% 100% 1 1 0 0 

کمیته فنی 
 کشوری

O05 S11 all 
کمیته های فنی ساختاراجرایی تعریف شده در  

استانها  از سال اول %100سطح کشوری و 
 برنامه تش یل و تا  ایان برنامه باقی بمابد 

100% 100% 1 1 0 0 

کمیته فنی 
 کشوری

O06 S11 all 
برنامه  استراتژیک مبتنی بر نتایج شاخص های 

 ای  و ارزشیابی و تغییرات الگوی 
 ا یدمیولوزیک هر سال مورد باربینی قرار گیرد.

100% 100% 1 1 1350000000 1350000000 

کمیته فنی 
 کشوری

O07 S11 ALL 

دستورالعمل ها ی نحوه آموز  و اطالع رسانی 
ومحتوای آموزشی استاندارد آموز   ماهیت 
بیماری راههای  یشگیری با تمرکز بر کاه  
اسیگما  به تف یک گروه های هدف برنامه   تهیه 
 و دو سال ی بار مورد بازبینی قرار گیرد

100% 100% 1 1 200000000 200000000 

کمیته فنی 
 یکشور

O08 S11 جوانان 

دستورالعمل ها ی نحوه آموز  و اطالع رسانی 
ومحتوای آموزشی استاندارد آموز   ماهیت 
بیماری راههای  یشگیری با تمرکز بر کاه  
اسیگما دان  آموزان تهیه و دو سال ی بار مورد 

 بازبینی قرار گیرد

100% 100% 1 1 133333333 133333333 

کمیته فنی 
 کشوری

O09 S11 

سوء 
مصرف 
کنندگان 
تزریقی  
 مواد

بسته جامع دستورالعمل ها ی خدمات مراقبت ، 
کاه  آسیب و تست تشخیصی اچ آی وی ویژه 
سوء مصرف کنندگان تزریقی  مواد تهیه و  دو 

 سال ی بار  مورد بازبینی قرار گیرد

100% 100% 1 1 150000000 150000000 

کمیته فنی 
 کشوری

O10 S11 

زنان در 
ض معر

بیشترین 
 آسیب

بسته جامع دستورالعمل ها ی خدمات مراقبت ، 
کاه  آسیب و تست تشخیصی اچ آی وی  ویژه 
زنان در معرض بیشترین آسیب  تهیه و  دو سال 

 ی بار  مورد بازبینی قرار گیرد

100% 100% 1 1 150000000 150000000 

کمیته فنی 
 کشوری

O11 S11 

مردان  
در 
معرض 
بیشترین 
 آسیب

بسته جامع دستورالعمل ها ی خدمات مراقبت ، 
کاه  آسیب و تست تشخیصی اچ آی وی  ویژه 
مردان در معرض بیشترین آسیب تهیه و سالیانه 

 مورد بازبینی قرار گیرد

100% 100% 0 1 150000000 150000000 
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نام سازمان 
/سازمانهای  
 متولی 

 استراتزی هدف
گروه 
 هدف

 عنوان 
سهم 
 سازمان

139400% 
جمعيت 

 94پايه 

هدف كمي 

1394 
 94بودجه  94قيمت واحد 

کمیته فنی 
 کشوری

O12 S11 

مصرف 
کنندگان 
مواد 
 محرک

بسته جامع دستورالعمل ها ی خدمات مراقبت ، 
کاه  آسیب و تست تشخیصی اچ آی وی  ویژه 
مصرف کنندگان مواد محرک  تهیه و  دو سال 

 ی بار مورد بازبینی قرار گیرد

100% 100% 1 1 150000000 150000000 

کمیته فنی 
 کشوری

O13 S11 
کودکان 
خیابانی 
 /کار

بسته جامع دستورالعمل ها ی خدمات مراقبت ، 
کاه  آسیب و تست تشخیصی اچ آی وی ویژه 
کودکان خیابانی/کار   تهیه و  دو سال ی بار  

 مورد بازبینی قرار گیرد

100% 100% 1 1 150000000 150000000 

کمیته فنی 
 کشوری

O14 S11 
مادران 
 باردار

دستورالعمل ها ی خدمات مراقبت ،  بسته جامع 
تست تشخیصی اچ آی وی  و  یشگیری انتقال 
مادر به کودک تهیه دو سال ی بار مورد بازبینی 

 قرار گیرد

100% 100% 1 1 150000000 150000000 

کمیته فنی 
 کشوری

O15 S11 
مبتالیان 
 به سل

بسته جامع دستورالعمل ها ی خدمات تشخیص ، 
آی وی تهیه  مراقبت و درمان همزمان سل و اچ

 و دو سال ی بارمورد بازبینی  قرار گیرد.
100% 100% 1 1 150000000 150000000 

کمیته فنی 
 کشوری

O16 S11 
جمعیت 
حاشیه 
 نشین

بسته جامع دستورالعمل های  خدمات تشخیص ، 
مراقبت و درمان اچ آی وی در مناطق حاشیه 
نشین  تهیه و دو سال ی بارمورد بازبینی  قرار 

 گیرد.

100% 100% 1 1 100000000 100000000 

کمیته فنی 
 کشوری

O17 S11 ALL 
بسته جامع دستورالعمل  مشاوره و توصیه به 
انجام تست  تدوین و دو سال ی بارمورد بازبینی 

 قرار گیرد.
100% 100% 1 1 200000000 200000000 

کمیته فنی 
 کشوری

O18 S11 
مبتالیان 

 HIVبه 

بسته جامع دستورالعمل ها ی خدمات باشگاه های 
مثبت و خدمات مراقبت در منزل  تدوین و  دو 

 سال ی بارمورد بازبینی قرار گیرد.
100% 100% 1 1 150000000 150000000 

کمیته فنی 
 کشوری

O19 S11 
مبتالیان 

 HIVبه 

بسته جامع دستورالعمل ها ی  نحوه ادغام  خدمت 
ارائه داروهای ضد رترویرسی در سایر خدمات  
مراکز دولتی / غیر دولتی تهیه و هر دو سال 

 ی بارمورد بازبینی قرار گیرد.

100% 100% 1 1 500000000 500000000 

کمیته فنی 
 کشوری

O20 S11 
کارکنان 
مراکز 
 کارگری

بسته جامع دستورالعمل ها ی نحوه آموز  و 
ارائه خدمات  یشگیری و تشخیص در محیط های 
کارگری تدوین و دو سال ی بارمورد بازبینی 

 قرار گیرد.

100% 100% 1 1 150000000 150000000 

کمیته فنی 
 کشوری

O21 S11 
مبتالیان 

 HIVبه 

وه ارائه خدمات سته جامع دستورالعمل ها ی نح
حمایتی با هدف ارتقا کمی و کیفی مراقبت و 
درمان  تدوین و ودو سال ی بارمورد بازبینی 

 قرار گیرد.

100% 100% 1 1 150000000 150000000 

کمیته فنی 
 کشوری

O22 S11 all 
دستورالعمل  جامع  مراقبت ا یدمیولوژیک شامل  

سرولوژیک و رفتاری تدوین و و سالیانه ی بار  
 بازبینی قرار گیرد.

100% 100% 1 1 150000000 150000000 

کمیته فنی 
 کشوری

O23 S11 all 
دستورالعمل  جامع  نحوه  ای  و ارزشیابی  و 

تدوین و ارزیابی فرآیندهای  برنامه استراتژیک  
 سالیانه ی بار  بازبینی قرار گیرد.

100% 100% 1 1 150000000 150000000 

کمیته فنی 
 کشوری

O25 S11 
بیماران 
 مقاربتی

دستورالعمل ها ی بسته جامع خدمات  یشگیری ، 
تشخیص ، مراقبت و درمان بیماریهای مقاربتی  

 دو سال ی بارمورد بازبینی قرار گیرد.
100% 100% 1 1 150000000 150000000 

کمیته فنی 
 کشوری

O26 S11 
مبتالیان 

 HIVبه 

دستورالعمل ها ی بسته جامع خدمات مراقبت و 
درمان موارد مبتال به اچ آی وی دو سال ی بار 

 مورد بازبینی قرار گیرد
100% 100% 1 1 300000000 300000000 

0 0 
S11 

0 

.فراهم آوردن امكان ارائه خدمات در مراکز و 3

 0 0 0 0 %0 0 تيم های سيار

0 0 S11 0 40 0 0 0 %0 23 .توانمند سازی نيروهای انساني 

کمیته فنی 
 کشوری

O81 S11 all 
صدردرصداعضا کمیته های استانی  ای  و 
ارزشیابی  استاندارد تحت آموز   و باز آموزی 

 قرار گیرند.
100% 100% 192 192 9650000 1852800000 
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 جمعيت عمومي :.1

: براي ارتقا سطح آگاهي و اصالح باورهاي غلط احتمالي در اين گروه پيش بيني شده است با خدمات پيش بيني شده

ساعت برنامه راديويي و اجرا برنامه اطالع رساني و آموزش از طريق  1208ساعت برنامه تلويزيوني و  1110اختصاص 

تي، مساجد ،پايانه هاي مسافري و پايگاه هاي اطالع رساني در ادارت وواحد هاي اجرايي دولتي و غير دول 45328

فرودگاه ها اقدام شود . ضمن آموزش راههاي انتقال و پيشگيري از اچ آي وي ، اصالح باورهاي غلط  و  ترغيب براي 

روابط جنسي ايمن شرايطي فراهم مي آيد تا در صورت تمايل بتوانند تحت مشاوره و آزمايش تشخيصي براي اچ اي وي 

 گيرندقرار 

: براي رسيدن به اهداف فوق پيش بيني شده است  كه دستورالعمل استاندارد نحوه آموزش و مورد نياز  زير ساخت

اطالع رساني عمومي تدوين و هر ساله مبتني بر نياز مورد بازبيني قرار گيرد. اين زير ساخت ها و فعاليت مشابه برنامه 

 ، بسط و توسعه يافته است استراتژيک سوم بوده و فقط با توجه به افزايش اهداف پوششي

 جوانان :نوجوانان و .2

: با توجه به اهميت ويژه اين گروه عالوه بر اقدامات اطالع رساني عمومي ، براي اين گروه خدمات پيش بيني شده

برنامه هاي آموزشي ويژه نيز در نظر گرفته شده است و با توجه به روش هاي دسترسي به اين گروه جمعيتي ، در نظر 

 980000سرباز ، 350000نفر دانشجو ، 2344819دانش اموزش مقطع متوسطه ، 5000000تا پايان برنامه  است

برنامه استاندارد براي جوانان سخت در دسترس  50داوطلب جمعيت هالل احمر تحت آموزش هاي ويژه قرار گرفته و 

سازمان هاي مردم  130ران و توسط تعدادمکان ورزشي ويژه  ورزشکا 3192وبرنامه هاي آموزشي استاندارد در بيش از

نهاد ويژه جوانان اجرا خواهد شد. ضمن آموزش راههاي انتقال و پيشگيري از اچ آي وي ، اصالح باورهاي غلط  و  ترغيب 

براي روابط جنسي ايمن شرايطي فراهم مي آيد تا در صورت تمايل بتوانند تحت مشاوره و آزمايش تشخيصي براي اچ اي 

 گيرند .وي قرار 

: براي رسيدن به اهداف فوق پيش بيني شده است  استاندارد نحوه آموزش و اطالع رساني جوانان زير ساخت مورد نياز 

نفر  8374نفر مربي آموزش وپرورش ، 15000تدوين و هر ساله مبتني بر نياز مورد بازبيني قرار گيرد و در مجموع تعداد 

نفر مربي ويژهآموزش داوطلبين جمعيت هالل  3500مربي ويژه آموزش سربازان ، 1055مربي ويژه آموزش دانشجويان ،

نفرمربي از سازمانهاي مردم نهاد ويژه جوانان براي نيل به اهداف  390نفر مربي ويژه آموزش ورزشکاران و 10698احمر ، 

اموزشي جوانان توانمند خواهند شد. اين زير ساخت ها و فعاليت مشابه برنامه استراتژيک سوم بوده و فقط با توجه به 

 فزايش اهداف پوششي ، بسط و توسعه يافته است . ا

 حاشيه نشين ها :.3

منطقه حاشيه نشين برگزارشده ضمن آموزش راههاي  416: برنامه هاي اموزشي در حداقل خدمات پيش بيني شده

د تا در انتقال و پيشگيري از اچ آي وي ، اصالح باورهاي غلط  و  ترغيب براي روابط جنسي ايمن شرايطي فراهم مي آي

 صورت تمايل بتوانند تحت مشاوره و آزمايش تشخيصي براي اچ اي وي قرار گيرند .
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: براي رسيدن به اهداف فوق پيش بيني شده است  دستورالعمل استاندارد نحوه ارائه خدمت در زير ساخت مورد نياز 

مات مورد نظر در زير ساخت موجود خانه مناطق حاشيه نشين تدوين و هر ساله مبتني بر نياز مورد بازبيني قرار گيرد.خد

نفر براي ارائه اين بسته هاي خدمتي آموزش   1248هاي سالمت در اين مناطق ادغام خواهد شد و  در مجموع تعداد 

خواهند ديد. اين زير ساخت ها و فعاليت مشابه برنامه استراتژيک سوم بوده و فقط با توجه به افزايش اهداف پوششي ، 

 يافته است بسط و توسعه

 مهاجرين و پناهندگان :.4

نفر از پناهندگان تحت اموزش استاندارد  489714: در اين برنامه پيش بيني شده است كه خدمات پيش بيني شده

قرار گرفته ضمن آموزش راههاي انتقال و پيشگيري از اچ آي وي ، اصالح باورهاي غلط  و  ترغيب براي روابط جنسي 

 آيد تا در صورت تمايل بتوانند تحت مشاوره و آزمايش تشخيصي براي اچ اي وي قرار گيرند . ايمن شرايطي فراهم مي

: براي رسيدن به اهداف فوق پيش بيني شده است  دستورالعمل استاندارد نحوه ارائه خدمت در زير ساخت مورد نياز 

ت مورد نظر در زير ساخت موجود اردوگاههاي اردوگاه ها  تدوين و هر ساله مبتني بر نياز مورد بازبيني قرار گيرد.خدما

نفر براي ارائه اين بسته هاي خدمتي آموزش   4897پناهندگان  در اين مناطق ادغام خواهد شد و  در مجموع تعداد 

خواهند ديد. اين زير ساخت ها و فعاليت مشابه برنامه استراتژيک سوم بوده و فقط با توجه به افزايش اهداف پوششي ، 

 توسعه يافته استبسط و 

 جمعيت ها ومشاغل متحرک :.5

 91فرودگاه و 50: در اين برنامه پيش بيني شده است كه ضمن ارائه برنامه هاي آموزشي در خدمات پيش بيني شده

نفر از ملوانان تحت اموزش استاندارد قرار گرفته ضمن آموزش راههاي   1350پايگاه گمرک براي رانندگان ترانزيت و 

پيشگيري از اچ آي وي ، اصالح باورهاي غلط  و  ترغيب براي روابط جنسي ايمن شرايطي فراهم مي آيد تا در انتقال و 

 صورت تمايل بتوانند تحت مشاوره و آزمايش تشخيصي براي اچ اي وي قرار گيرند .

وه آموزش ويژه : براي رسيدن به اهداف فوق پيش بيني شده است  دستورالعمل استاندارد نحزير ساخت مورد نياز 

گروه هدف تدوين و هر ساله مبتني بر نياز مورد بازبيني قرار گيرد.خدمات مورد نظر در زير ساخت موجود اردوگاههاي 

نفر براي ارائه اين بسته هاي خدمتي آموزش   327پناهندگان  در اين مناطق ادغام خواهد شد و  در مجموع تعداد 

يت مشابه برنامه استراتژيک سوم بوده و فقط با توجه به افزايش اهداف پوششي ، خواهند ديد. اين زير ساخت ها و فعال

 بسط و توسعه يافته است

 زندانيان :.6

: از آنجا كه اجتماع افرادي كه اغلب خودجز گروه هاي در معرض آسيب هستند ، در يک خدمات پيش بيني شده

امه هاي ويژه اي براي زندانيان در نظر گرفته شده است به اين مکان خطر بالقوه انتقال بيماري را افزايش مي هد لذا برن

نفر  از زندانيان مصرف كننده مواد  50977نفر تحت آموزش قرار گرفته  191715ترتيب كه در سال  پاياني برنامه 

ان زنداني زندان در مالقات هاي شرعي كاندوم در اختيار زندانيان قرار مي دهند ،كليه زن 244متادون دريافت كرده ،
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نفر  تحت تست تشخيص اچ اي وي قرار خواهند گرفت . و كليه موارد مثبت تحت مراقبت قرار گرفته  213017باردار و  

 و در صورت ورود به فاز بيماري تحت درمان استاندارد  ضد رترويرسي  قرار خواهند گرفت .

ت  دستورالعمل استاندارد نحوه ارائه خدمت  : براي رسيدن به اهداف فوق پيش بيني شده اسزير ساخت مورد نياز 

مركز مشاوره براي ارائه اين خدمات وجود  131گروه هدف تدوين و هر ساله مبتني بر نياز مورد بازبيني قرار گيرد.تعداد 

و نفر از نيروهاي موجود براي ارائه خدمات استاندارد مورد آموزش قرار خواهند گرفت. اين زير ساخت ها  393داشته و 

 فعاليت مشابه برنامه استراتژيک سوم بوده و فقط با توجه به افزايش اهداف پوششي ، بسط و توسعه يافته است

 همسر زندانيان  :.7

نفر از همسر زندانيان تحت اموزش استاندارد  27554: در اين برنامه پيش بيني شده است كه خدمات پيش بيني شده

و پيشگيري از اچ آي وي ، اصالح باورهاي غلط  و  ترغيب براي روابط جنسي قرار گرفته ضمن آموزش راههاي انتقال 

 ايمن شرايطي فراهم مي آيد تا در صورت تمايل بتوانند تحت مشاوره و آزمايش تشخيصي براي اچ اي وي قرار گيرند .

نحوه ارائه خدمت  : براي رسيدن به اهداف فوق پيش بيني شده است  دستورالعمل استاندارد زير ساخت مورد نياز 

گروه هدف تدوين و هر ساله مبتني بر نياز مورد بازبيني قرار گيرد.بسته خدمتي مورد نظر براي اين گروه در بسته 

خدمت زندانيان ادغام شده و از زيرساخت ها ونيروهاي آموزش ديده مراكز مشاوره زندان  براي ارائه خدمات استفاده 

عاليت مشابه برنامه استراتژيک سوم بوده و فقط با توجه به افزايش اهداف پوششي ، خواهد شد . اين زير ساخت ها و ف

 بسط و توسعه يافته است

 دريافت کنندگان خون   :.8

: در اين برنامه پيش بيني شده است كه ضمن آموزش  و مشاوره اهدا كنندگان خون ، و اعمال خدمات پيش بيني شده

 يي از نظر اچ آي وي مورد غربالگري قرار مي گيرندشيوه خودحذفي ، كليه خون هاي اهدا

:  براي رسيدن به اهداف فوق پيش بيني شده است  دستورالعمل استاندارد نحوه ارائه خدمت  زير ساخت مورد نياز 

گروه هدف تدوين و هر ساله مبتني بر نياز مورد بازبيني قرار گيرد و كليه پايگاه هاي انتقال خون مطابق استاندارد 

خونهاي اهدايي را مورد بررسي قرار دهند. اين زير ساخت ها و فعاليت مشابه برنامه استراتژيک سوم بوده و فقط با توجه 

 به افزايش اهداف پوششي ، بسط و توسعه يافته است 

 سوءمصرف کنندگان تزريقي مواد  :.9

نفر از سوءمصرف  90000: در اين برنامه پيش بيني شده است كه در سال پاياني برنامه خدمات پيش بيني شده

كنندگان تزريقي مواد به بسته خدمت آموزش ، بسته كاهش آسيب ) سرنگوسوزن ،پنبهالکل،فيلترو آب مقطر حداقل 

تي و مددكاري و  كاندوم عدد در سال و تسهيالتي مانند تغذيه ، توزيع اقالم بهداشتي و خدماتي حماي 365متوسط 

 40000عدد ( و خدمات مشاوره و تست تشخيصي اچ آي وي دسترسي داشته باشند  به گونه اي كه   3حداقل هر هفته 

نفر ديگر از مصرف كنندگان تزريقي مواد تحت  28000آنها به صورت مستمر از وسائل كاهش آسيب استفاده كنند و 
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نفر تحت تست تشخيصي و  118000گيرند  ودر مجموع در سال پاياني برنامه  پوشش درمان نگهدارنده جايگزين قرار

 مشاوره قرار خواهند گرفت 

:  براي رسيدن به اهداف فوق پيش بيني شده است  دستورالعمل استاندارد نحوه ارائه خدمت  زير ساخت مورد نياز 

 444گروه هدف تدوين و هر ساله مبتني بر نياز مورد بازبيني قرار گيرد.براي ارائه اين خدمات در سال پاياني برنامه تعداد 

نفر از  3506نه موجود خواهد بود و در مجموع مركزنگهداري شبا 90تيم سيار و 889مركز سيار ،  42مركز گذري ، 

نيروهاي اين مراكز  براي ارائه خدمات استاندارد تحت آموزش قرار خواهند گرفت. . اين زير ساخت ها و فعاليت مشابه 

 برنامه استراتژيک سوم بوده و فقط با توجه به افزايش اهداف پوششي ، بسط و توسعه يافته است 

 واد محرک  :سوءمصرف کنندگان م.10

نفر از سوءمصرف  14400: در اين برنامه پيش بيني شده است كه در سال پاياني برنامه خدمات پيش بيني شده

كنندگان مواد محرک تحت اموزش استاندارد قرار گرفته ضمن آموزش راههاي انتقال و پيشگيري از اچ آي وي ، اصالح 

از انتقال جنسي ) شامل غربالگري بيماريهاي مقاربتي ، درمان باورهاي غلط  به بسته خدمات استاندارد پيشگيري 

بيماريهاي مقاربتي ، كاندوم ، مددكاري و خدمات حمايتي ( وكاهش آسيب  مواد محرک)شامل خدمات تخصصي 

روانشناختي و درمان  ( دسترسي داشته  ودر صورت تمايل بتوانند تحت مشاوره و آزمايش تشخيصي براي اچ اي وي 

يرند . الزم به ذكر است اين افراد در صورتي كه از روش تزريق براي مصرف مواد استفاده ميکنند ،كليه بسته قرار گ

 خدمات  كاهش آسيب افراد با سو مصرف تزريقي موارد را نيز دريافت مي كنند

ارائه خدمت  :براي رسيدن به اهداف فوق پيش بيني شده است  دستورالعمل استاندارد نحوه زير ساخت مورد نياز 

گروه هدف تدوين و هر ساله مبتني بر نياز مورد بازبيني قرار گيرد.بسته خدمتي مورد نظر براي اين گروه در بسته 

خدمت سو مصرف كنندگان مواد مخدر ادغام شده و از زيرساخت ها ونيروهاي آموزش ديده مراكز ويژه سومصرف 

د .اين برنامه به شکل پايلوت  براي اولين بار انجام مي شود و در برنامه كنندگان مواد براي ارائه خدمات استفاده خواهد ش

استراتزيک سوم به شکل جداگانه به آن پرداخته نشده بود . اين پايلوت در ابتدا بهه دليل افزايش امکان دسترسي  در 

 تهران انجام خواهد شد .

 سوءمصرف کنندگان غير تزريقي مواد  :.11

نفر از سوءمصرف كنندگان غير تزريقي مواد  600000در اين برنامه پيش بيني شده است كه  :خدمات پيش بيني شده

تحت اموزش استاندارد قرار گرفته ضمن آموزش راههاي انتقال و پيشگيري از اچ آي وي ، اصالح باورهاي غلط  و  

ت مشاوره و آزمايش تشخيصي ترغيب براي روابط جنسي ايمن شرايطي فراهم مي آيد تا در صورت تمايل بتوانند تح

 براي اچ اي وي قرار گيرند .

:براي رسيدن به اهداف فوق پيش بيني شده است  دستورالعمل استاندارد نحوه ارائه خدمت  زير ساخت مورد نياز 

گروه هدف تدوين و هر ساله مبتني بر نياز مورد بازبيني قرار گيرد.بسته خدمتي مورد نظر براي اين گروه در بسته 

خدمت سو مصرف كنندگان مواد مخدر ادغام شده و از زيرساخت ها ونيروهاي آموزش ديده مراكز ويژه سومصرف 
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كنندگان مواد براي ارائه خدمات استفاده خواهد شد . اين زير ساخت ها و فعاليت مشابه برنامه استراتژيک سوم بوده و 

 است  فقط با توجه به افزايش اهداف پوششي ، بسط و توسعه يافته

 ارائه دهندگان خدمات بهداشتي درماني  :.12

نفر از ارائه دهندگان خدمات بهداشتي 174351: در اين برنامه پيش بيني شده است كه خدمات پيش بيني شده

درماني  تحت اموزش استاندارد قرار گرفته ضمن آموزش راههاي انتقال و پيشگيري از اچ آي وي ، اصالح باورهاي غلط  

براي رعايت اصول احتياطات استاندارد و همه جانبه در ارائه خدمات شرايطي فراهم آيد تا ضمن كاهش ميزان  و  ترغيب

 تبعيض ، امکان دريافت خدمات براي همه افراد به يک نسبت باشد. 

 زنان در معرض خطر بيشترين آسيب  :.13

ر از  زنان در معرض بيشترين آسيب  تحت نف 36000: در اين برنامه پيش بيني شده است كه خدمات پيش بيني شده

 18000اموزش استاندارد قرار گرفته وضمن آموزش راههاي انتقال و پيشگيري از اچ آي وي ، اصالح باورهاي غلط  ، و

نفر آنها تحت پوشش  بسته خدمات استاندارد پيشگيري از انتقال جنسي ) شامل مشاوره ، غربالگري بيماريهاي آميزشي 

عدد  10عدد كاندوم مردانه و  60ماريهاي آميزشي ، پاپ اسمير ، تست بارداري ، و توزيع  حداقل متوسط ، درمان بي

كاندوم زنانه و به مقدار مورد نياز لوبريکنت براي هر نفر وارجاع به متخصصين زنان و روانپزشک در صورت نياز و خدمات 

اين افراد داراي اعتياد تزريقي باشند  بسته كامل خدمات  مددكاري و حمايتي  (  قرار  خواهند داشت . در صورتي كه

نفر از اين افراد تحت تست تشخيصي اچ آي  36000كاهش آسيب  را نيز دريافت خواهند كرد  .در سال پاياني برنامه 

 وي  ومشاوره قرار خواهند گرفت. 

العمل استاندارد نحوه ارائه خدمت  : براي رسيدن به اهداف فوق پيش بيني شده است  دستورزير ساخت مورد نياز 

 267گروه هدف تدوين و هر ساله مبتني بر نياز مورد بازبيني قرار گيرد.براي ارائه اين خدمات در سال پاياني برنامه تعداد 

نفر از  1660مركزنگهداري شبانه موجود خواهد بود و در مجموع 20تيم سيار و 400مركز ويژه زنان آسيب پذير ، 

ين مراكز  براي ارائه خدمات استاندارد تحت  آموزش قرار خواهند گرفت. اين زير ساخت ها و فعاليت مشابه نيروهاي ا

 برنامه استراتژيک سوم بوده و فقط با توجه به افزايش اهداف پوششي ، بسط و توسعه يافته است

 همسر سوء مصرف کنندگان تزريقي مواد  :.14

نفر از همسر سوءمصرف كنندگان تزريقي مواد  6000پيش بيني شده است كه  : در اين برنامهخدمات پيش بيني شده

تحت اموزش استاندارد قرار گرفته ضمن آموزش راههاي انتقال و پيشگيري از اچ آي وي ، اصالح باورهاي غلط  به بسته 

رمان بيماريهاي آميزشي ، خدمات استاندارد پيشگيري از انتقال جنسي ) شامل مشاوره ، غربالگري بيماريهاي آميزشي ، د

عدد كاندوم زنانه در صورت تمايل فرد  10عدد كاندوم مردانه و  20پاپ اسمير ، تست بارداري ، و توزيع  حداقل متوسط 

و به مقدار مورد نياز لوبريکنت براي هر نفر وارجاع به متخصصين زنان و روانپزشک در صورت نياز و خدمات مددكاري و 

خواهند داشت . در صورتي كه اين افراد  خود نيز داراي اعتياد تزريقي باشند  بسته كامل خدمات حمايتي  (  قرار  

كاهش آسيب  را نيز دريافت خواهند كرد دسترسي داشته  ودر صورت تمايل بتوانند تحت مشاوره و آزمايش تشخيصي 

 براي اچ اي وي قرار گيرند .



 چهارمین ربانهم استراژتیک ملی کنترل عفونت اچ آی وی        جمهوری اسالمی اريان 304

 

وق پيش بيني شده است  دستورالعمل استاندارد نحوه ارائه خدمت  :براي رسيدن به اهداف فزير ساخت مورد نياز 

گروه هدف تدوين و هر ساله مبتني بر نياز مورد بازبيني قرار گيرد.بسته خدمتي مورد نظر براي اين گروه در بسته 

پرآسيب خدمت زنان در معرض بيشترين آسيب ادغام شده و از زيرساخت ها ونيروهاي آموزش ديده مراكز ويژه زنان 

براي ارائه خدمات استفاده خواهد شد . اين زير ساخت ها و فعاليت مشابه برنامه استراتژيک سوم بوده و فقط با توجه به 

 افزايش اهداف پوششي ، بسط و توسعه يافته است

 همسر مبتاليان به اچ آی وی   :.15

از همسر مبتاليان به اچ آي وي  تحت  نفر 30203: در اين برنامه پيش بيني شده است كه خدمات پيش بيني شده

اموزش استاندارد قرار گرفته ضمن آموزش راههاي انتقال و پيشگيري از اچ آي وي ، اصالح باورهاي غلط  و  ترغيب براي 

 روابط جنسي ايمن تحت مشاوره و آزمايش تشخيصي براي اچ اي وي قرار گيرند .

ق پيش بيني شده است  دستورالعمل استاندارد نحوه ارائه خدمت  : براي رسيدن به اهداف فوزير ساخت مورد نياز 

گروه هدف تدوين و هر ساله مبتني بر نياز مورد بازبيني قرار گيرد.بسته خدمتي مورد نظر براي اين گروه در بسته 

بوده و فقط با . اين زير ساخت ها و فعاليت مشابه برنامه استراتژيک سوم ادغام مي شود خدمت مبتاليان به اچ آي وي 

 توجه به افزايش اهداف پوششي ، بسط و توسعه يافته است

 مردان در معرض خطر بيشترين آسيب  :.16

نفر از  مردان در معرض بيشترين آسيب   28700: در اين برنامه پيش بيني شده است كه خدمات پيش بيني شده

پيشگيري از اچ آي وي ، اصالح باورهاي غلط  به بسته تحت اموزش استاندارد قرار گرفته وضمن آموزش راههاي انتقال و 

خدمات استاندارد پيشگيري از انتقال جنسي جنسي ) شامل مشاوره ، غربالگري بيماريهاي آميزشي ، درمان بيماريهاي 

مورد  عدد كاندوم زنانه در صورت تمايل فرد و به مقدار 10عدد كاندوم مردانه و  100آميزشي ،  و توزيع  حداقل متوسط 

نياز لوبريکنت براي هر نفر وارجاع به متخصصين عفوني  و روانپزشک و ارولوژي در صورت نياز (  دسترسي داشته 

نفر از انها اين خدمات را به شکل مستمر دريافت خواهند كرد در صورتي كه اين افراد  خود نيز داراي اعتياد  14350و

نفر از اين  28700ا نيز دريافت خواهند كرد در سال پاياني برنامه تزريقي باشند  بسته كامل خدمات كاهش آسيب  ر

 افراد تحت تست تشخيصي اچ آي وي  ومشاوره قرار خواهند گرفت. 

: براي رسيدن به اهداف فوق پيش بيني شده است  دستورالعمل استاندارد نحوه ارائه خدمت  زير ساخت مورد نياز 

 12ياز مورد بازبيني قرار گيرد.براي ارائه اين خدمات در سال پاياني برنامه تعداد گروه هدف تدوين و هر ساله مبتني بر ن

نفر از نيروهاي اين مراكز  براي ارائه خدمات  84تيم سيار موجود خواهد بود و در مجموع  24مركز ويژه سالمت مردان و 

ي وي  براي اين گروه در برنامه قبلي نيز استاندارد تحت  آموزش قرار خواهند گرفت. اگر چه ارائه  خدمات تشخيص اچ آ

ديده شده بود اما بسته كامل اين خدمات و راه اندازي مركزي براي ارائه اين بسته در برنامه چهارم به صورت پايلوت در 

 سال اول در  دو مركز انجام خواهد شد و مبتني بر نتايج حاصله در سال هاي بعدي گسترش خواهد يافت 

 بيماريهای مقاربتي  :مبتاليان به .17
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: در اين برنامه پيش بيني شده است كه در اطالع رساني و اموزش هاي عمومي  به گونه اي خدمات پيش بيني شده

سال عالئم بيماريهاي آميزشي را دانسته ودر صورت بروز عالئم سريعا جهت دريافت  15عمل شود تا كليه افراد باالي 

كنند . مراكز بهداشتي درماني ضمن ارائه درمان استانداردبه فرد مبتال و شريک جنسي درمان به مراكزاستاندارد مراجعه 

نفر از  اين افراد كاندوم رايگان دريافت خواهند كرد . در سال  12170وي ، به آنها توصيه به استفاده از كاندوم كرده و  

 اوره قرار خواهند گرفت. نفر از اين افراد تحت تست تشخيصي اچ آي وي  ومش 11080پاياني برنامه 

:براي رسيدن به اهداف فوق پيش بيني شده است  دستورالعمل استاندارد نحوه ارائه خدمت  زير ساخت مورد نياز 

گروه هدف تدوين و هر ساله مبتني بر نياز مورد بازبيني قرار گيرد.بسته خدمتي مورد نظر براي اين گروه در بسته 

نفر از نيروهاي ارئه دهنده خدمات درماني در  5000درماني  ادغام شده در مجموع  خدمت مراجعه كنندگان به مراكز

كشور براي ارائه خدمات استاندارد تحت  آموزش قرار خواهند گرفت. اين زير ساخت ها و فعاليت مشابه برنامه استراتژيک 

 سوم بوده و فقط با توجه به افزايش اهداف پوششي ، بسط و توسعه يافته است

 کودکان خياباني و کار  :.18

نفر از  كودكان خياباني و كار  تحت اموزش  16000: در اين برنامه پيش بيني شده است كه خدمات پيش بيني شده

استاندارد قرار گرفته وضمن آموزش راههاي انتقال و پيشگيري از اچ آي وي ، اصالح باورهاي غلط  به بسته خدمات 

شامل مشاوره ، غربالگري بيماريهاي آميزشي ، درمان بيماريهاي آميزشي ،  و توزيع  استاندارد پيشگيري از انتقال) 

( و مددكاري  و خدمات حمايتي و تغذيه ايي  دسترسي داشته  باشند .در سال پاياني برنامه PEPكاندوم ، درمان 

 نفر آنها تحت تست تشخيصي اچ آي وي  ومشاوره قرار خواهند گرفت.  16000

: براي رسيدن به اهداف فوق پيش بيني شده است  دستورالعمل استاندارد نحوه ارائه خدمت  رد نياز زير ساخت مو

گروه هدف  با نظر متخصيصن و كارشناسان  با استفاده از تجارب بين اللملي و با همکاري سازمان هاي ذيربط در سطح 

رارمي گيرد.براي ارائه اين خدمات در سال پاياني برنامه ملي و بين اللملي تدوين و هر ساله مبتني بر نياز مورد بازبيني ق

مركز نگهداري كودكان بي  28مركز ارائه خدمت سيار  موجود خواهد بود و برنامه مراقبت اچ آي وي در  80تعداد 

قرار  نفر از نيروهاي اين مراكز  براي ارائه خدمات استاندارد تحت  آموزش 884سرپرست ادغام خواهد شد   و در مجموع 

خواهند گرفت. اگر چه ارائه  خدمات حمايتي   براي اين گروه در برنامه قبلي نيز ديده شده بود اما بسته كامل اين 

خدمات و راه اندازي  مراكز سيار  براي ارائه اين بسته در برنامه چهارم به صورت پايلوت  در سال اول در  چند استان   

 اصله در سال هاي بعدي گسترش خواهد يافتانجام خواهد شد و مبتني بر نتايج ح

 مبتاليان به سل  :.19

: در اين برنامه پيش بيني شده است  هر سال افراد مبتال به سل تشخيص داده شده   تحت خدمات پيش بيني شده

هميت اموزش استاندارد قرار گرفته وضمن آموزش راههاي انتقال و پيشگيري از اچ آي وي ، اصالح باورهاي غلط  ، وا

ارتباط بيماري سل و اچ آي وي به بسته خدمات استاندارد پيشگيري و تشخيص و در صورت لزوم درمان همزان سل واچ 

نفر از مبتاليان به سل  10289اي   دسترسي داشته  باشند .به گونه اي كه پيش بيني مي شود در سال پاياني برنامه 

چ آي وي  ومشاوره قرار گيرندوتخمين زده مي شود در مجموع ضمن دريافت آموزش استاندارد  تحت تست تشخيصي ا

 نفر مبتال به عفونت همزان سل واچ آي وي تحت درمان توام سل و اچ آي وي  قرار خواهند گرفت. 375در سال پاياني 
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  :براي رسيدن به اهداف فوق پيش بيني شده است  دستورالعمل استاندارد نحوه ارائه خدمتزير ساخت مورد نياز 

گروه هدف تدوين و هر ساله مبتني بر نياز مورد بازبيني قرار گيرد.بسته خدمتي مورد نظر براي اين گروه در بسته 

خدمت درمان سل در  واحدهاي مراقبت و درمان سل  ادغام شده و مراقبين سل  براي ارائه خدمات استاندارد مذكور 

آموزشي    براي اين گروه در برنامه قبلي نيز ديده شده بود اما  تحت  آموزش قرار خواهند گرفت. اگر چه ارائه  خدمات

در برنامه قبلي  پس از انجام ارزيابي خطر فقط به افرادي توصيه به انجام تست مي شد كه داراي يکي از عوامل خطر 

 باشند در اين برنامه انجام توصيه و انجام تست اوليه  براي همه مبتاليان به سل ديده شده است

 مادران باردار  :.20

: در اين برنامه پيش بيني شده است  هر سال مادران باردار تحت اموزش استاندارد قرار گرفته خدمات پيش بيني شده

وضمن آموزش راههاي انتقال و پيشگيري از اچ آي وي ، اصالح باورهاي غلط  ، واهميت تشخيص و درمان به هنگام اچ 

از انتقال بيماري به نوزاد مورد تست تشخيصي اچ آي وي و مشاوره قرار  آي وي در بارداري در جهت پيشگيري

نفر از ماردان باردار ضمن دريافت آموزش استاندارد   484000خواهندگرفت ، پيش بيني مي شود در سال پاياني برنامه 

مادر باردار    1742تحت تست تشخيصي اچ آي وي  ومشاوره قرار گيرندوتخمين زده مي شود در مجموع در سال پاياني 

مبتال به واچ آي وي با هدف پيشگيري از انتقال مادر به كودک تحت درمان ضد رتروويرسي قرار گرفته و نوزادان آنها نيز 

ضمن دريافت داروي ضد رتروريرسي و كوتريمکسازول ، از شير مادر استفاده نکرده و تا پايان دو ماهگي وضعيت ابتال آنها 

 خواهد شد.به اچ آي وي مشخص 

:براي رسيدن به اهداف فوق پيش بيني شده است  دستورالعمل استاندارد نحوه ارائه خدمت  زير ساخت مورد نياز 

گروه هدف تدوين و هر ساله مبتني بر نياز مورد بازبيني قرار گيرد.بسته خدمتي مورد نظر براي اين گروه در بسته 

نفر از مراقبين مادران باردار  براي ارائه  1000ان باردار ادغام شده وخدمت مراقبت بارداري  در  واحدهاي مراقبت زن

خدمات استاندارد مذكور تحت  آموزش قرار خواهند گرفت. اگر چه ارائه  خدمات آموزشي    براي مادران باردار در برنامه 

توصيه به انجام تست مي شد كه  قبلي نيز ديده شده بود اما در برنامه قبلي  پس از انجام ارزيابي خطر فقط به افرادي

 15داراي يکي از عوامل خطر باشند در اين برنامه انجام توصيه و انجام تست اوليه  براي همه مادران در سال اول فقط در 

 مركز ديده شده است و به تدريج اين خدمت در سال هاي بعد توسعه مي بايد 

 افراد مبتال به اچ آی وی   :.21

 : در اين برنامه پيش بيني شده است  در سال پاياني برنامه حداقل :شدهخدمات پيش بيني 

 نفر از افراد مبتال به اچ آي وي به برنامه هاي مراقبت وارد شده باشند  57585

 نفر تحت پوشش واكسيناسيون قرار خواهند گرفت. 40310

قرار  CD4اه يکبار تحت آزمايش م 6نفر تحت مراقبت هاي ادواري سه ماه يکبار قرار گرفته و حداقل  46068

 ميگيرند.

 قرار ميگيرند. PCPنفر تحت پروفيالكسي  25193
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 نفر از نظر ابتال به سل مورد ارزيابي دقيق قرار خواهند گرفت.43189

 نفر پروفيالكسي سل را دريافت مي كنند . 17276

 نفر درمان همزمان سل و اچآي وي را دريافت مي كنند. 375

 پوشش برنامه نگهدارنده متادون قرار خواهند گرفت.نفر تحت  16585

 نفر تحت درمان خط اول  ضد رترويروسي قرار خواهند گرفت . 27827

 نفر تحت درمان مقاوم ضد رترويروسي قرار خواهند گرفت. 1113

 از افراد تحت درمان ضد رترويرسي به صورت منظم تحت آزمايش بار ويروسي قرار خواهند گرفت. 6957

: براي رسيدن به اهداف فوق پيش بيني شده است  دستورالعمل استاندارد نحوه ارائه زير ساخت مورد نياز 

خدمت  گروه هدف تدوين و هر ساله مبتني بر نياز مورد بازبيني قرار گيرد.براي ارائه اين خدمات در سال 

خواهد بود تمام مراكز فوق مجهز به  واحد استاندار ارائه درمان ضد رتروسي موجود 278پاياني برنامه تعداد 

منطقه كشور موجود  5بوده و امکان اندازه گيري بار ويروسي ومقاومت داروي در  CD4دستگاه اندازه گيري 

 منطقه كشور مجهز به امکان انجامتست تشخيصي سريع سل خواهند بود 15بوده و 

 نفرتحت پوشش بيمه و بيمه  تکميلي قرار خواهند گرفت . 4607

 نفر از افراد بي بضاعت تحت پوشش  حمايت هاي مالي معيشتي قرار خواهند گرفت . 4607

 يتيم ناشي از ايدز مطابق استاندارد سامان دهي خواهند شد. 9500

 نفر از مبتاليان تحت آموزش هاي فني حرفه اي قرار خواهند گرفت . 16124

 قرار خواهند گرفت.نفر از مبتاليان بيکار تحت پوشش خدمات اشتغالزايي  691

 نفر از مبتاليان تحت پوشش خدمات حمايتي باشگاههاي مثبت قرار خواهند گرفت. 700

مركز نگهداري ويژه بيماران  84با شگاه مثبت براي ارائه خدمات حمايتي و تعداد  70. تعداد زير ساخت مورد نياز

نفر مراقب و  1113ز پزشک درمانگر اچ آي وي ونفر ا 557و در مجموع محتضر و از كار افتاده وجود خواهد داشت . 

نفر از اعضا باشگاههاي مثبت براي ارائه خدمات مذكور تحت آموزش قرار خواهند گرفت. اين زير ساخت ها و  210

 فعاليت مشابه برنامه استراتژيک سوم بوده و فقط با توجه به افزايش اهداف پوششي ، بسط و توسعه يافته است

 اپيدميولوژيک وتحقيقات کاربردی    :نظام مراقبت 

براي رصد وضعيت اپيدمي  از يکطرف و اندازه گيري شاخص هاي پايش وارزشيابي برنامه از طرف ديگر ، تا پايان برنامه 

 15ضمن انجام ارزيابي هاي ملي شاخص هاي پايش برنامه  وانجاممطالعات رفتاري در گروههاي خاص ، اقدام به انجام 
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ردي  با هدف ارتقا برنامه هاي پيشگيري ، مراقبت ودرمان  خواهد شد. اين زير ساخت ها و فعاليت مشابه تحقيق كارب

 برنامه استراتژيک سوم بوده و فقط با توجه به افزايش اهداف پوششي ، بسط و توسعه يافته است
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مبتنی رب ربانهم استراژتیک :  3ضمیمه 

 اهداف کمی 



گروه 
 هدف

گروه زیر 
 هدف

 هدف
استراتز
 ی

 عنوان 
نام سازمان 
/سازمانهای  

 متولی 

هدف 

پوششي 

94 

هدف 

 94کمي

هدف 

پوششي 

95 

هدف 

 95کمي

هدف 

پوششي

96 

هدف 

 96کمي

هدف 

پوششي

97 

هدف 

 97کمي

هدف 

پوششي

98 

هدف 

 98کمي

0 0 0 S01 01 0 .آموزش و اطالع رساني  

 O01 S01 عموم مردم عموم مردم

برنامه های تلویزیونی در سطح  %0/5حداقل.
ملی و استانی  به آموز  استاندارد راههای 

 یشگیری و ترویج نگر   صحیح با تمرکز بر 
اختصاص  HIVکاه  اسیگما در خصوص 

 یابد . 

  صدا و سیما 

 O02 S01 عموم مردم عموم مردم

برنامه های رادیویی  در سطح  %0/5حداقل 
ملی و استانی  به آموز  استاندارد  راههای 

 یشگیری و ترویج نگر   صحیح با تمرکز بر 
اختصاص  HIVکاه  اسیگما در خصوص 

 یابد . 

  صدا و سیما 

 O03 S01 عموم مردم عموم مردم

واحدهای سیاستگزاری و اجرایی  سازمانهای 
شرکا برنامه در کلیه شهرستانها حداقل یک 
برنامه استاندارد  اطالع رسانی عمومی در 
خصوص راههای  یشگیری و ترویج نگر  
صحیح با تمرکز بر کاه  اسیگما  در خصوی 

HIV داشته باشند 

وزارت 
 بهداشت

 

 O03 S01 عموم مردم عموم مردم

واحدهای سیاستگزاری و اجرایی  سازمانهای 
ر کلیه شهرستانها حداقل یک شرکا برنامه د

برنامه استاندارد  اطالع رسانی عمومی در 
خصوص راههای  یشگیری و ترویج نگر  
صحیح با تمرکز بر کاه  اسیگما  در خصوی 

HIV داشته باشند 

  وزارت علوم 

 O03 S01 عموم مردم عموم مردم

واحدهای سیاستگزاری و اجرایی  سازمانهای 
شرکا برنامه در کلیه شهرستانها حداقل یک 
برنامه استاندارد  اطالع رسانی عمومی در 
خصوص راههای  یشگیری و ترویج نگر  
صحیح با تمرکز بر کاه  اسیگما  در خصوی 

HIV داشته باشند 

جمعیت هالل 
 احمر
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گروه 
 هدف

گروه زیر 
 هدف

 هدف
استراتز
 ی

 عنوان 
نام سازمان 
/سازمانهای  

 متولی 

هدف 

پوششي 

94 

هدف 

 94کمي

هدف 

پوششي 

95 

هدف 

 95کمي

هدف 

پوششي

96 

هدف 

 96کمي

هدف 

پوششي

97 

هدف 

 97کمي

هدف 

پوششي

98 

هدف 

 98کمي

 O03 S01 عموم مردم عموم مردم

واحدهای سیاستگزاری و اجرایی  سازمانهای 
شرکا برنامه در کلیه شهرستانها حداقل یک 
برنامه استاندارد  اطالع رسانی عمومی در 
خصوص راههای  یشگیری و ترویج نگر  
صحیح با تمرکز بر کاه  اسیگما  در خصوی 

HIV داشته باشند 

سازمان 
 بهزیستی

 

 O03 S01 عموم مردم عموم مردم

واحدهای سیاستگزاری و اجرایی  سازمانهای 
شرکا برنامه در کلیه شهرستانها حداقل یک 
برنامه استاندارد  اطالع رسانی عمومی در 
خصوص راههای  یشگیری و ترویج نگر  
صحیح با تمرکز بر کاه  اسیگما  در خصوی 

HIV داشته باشند 

سازمان 
 زندانها

 

 O03 S01 عموم مردم عموم مردم

واحدهای سیاستگزاری و اجرایی  سازمانهای 
رنامه در کلیه شهرستانها حداقل یک شرکا ب

برنامه استاندارد  اطالع رسانی عمومی در 
خصوص راههای  یشگیری و ترویج نگر  
صحیح با تمرکز بر کاه  اسیگما  در خصوی 

HIV داشته باشند 

وزارت 
آموز  و 
  رور 

 

 O03 S01 عموم مردم عموم مردم

واحدهای سیاستگزاری و اجرایی  سازمانهای 
شرکا برنامه در کلیه شهرستانها حداقل یک 
برنامه استاندارد  اطالع رسانی عمومی در 
خصوص راههای  یشگیری و ترویج نگر  
صحیح با تمرکز بر کاه  اسیگما  در خصوی 

HIV داشته باشند 

وزارت 
ورز  و 
 جوانان

 

 جوانان
دان  
 آموزان

O04 S01 

  آموزان دان   %70تا  ایان برنامه حداقل 
تحت آموز  استاندارد    2و1دوره متوسطه 

راههای  یشگیری و ترویج نگر  صحیح با 
 HIVتمرکز بر کاه  اسیگما  در خصوص 

 قرار گیرند.

وزارت 
آموز  و 
  رور 
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گروه 
 هدف

گروه زیر 
 هدف

 هدف
استراتز
 ی

 عنوان 
نام سازمان 
/سازمانهای  

 متولی 

هدف 

پوششي 

94 

هدف 

 94کمي

هدف 

پوششي 

95 

هدف 

 95کمي

هدف 

پوششي

96 

هدف 

 96کمي

هدف 

پوششي

97 

هدف 

 97کمي

هدف 

پوششي

98 

هدف 

 98کمي

 O05 S01 دانشجویان جوانان

دانشجویان   درطول دوره آموزشی    70%
خود تحت آموز  استاندارد  راههای  یشگیری 
و ترویج نگر  صحیح با تمرکز بر کاه  

 قرار گیرند. HIVاسیگما  در خصوص 

وزارت 
 بهداشت

 

 O05 S01 دانشجویان جوانان

دانشجویان   درطول دوره آموزشی    70%
ارد  راههای  یشگیری خود تحت آموز  استاند

و ترویج نگر  صحیح با تمرکز بر کاه  
 قرار گیرند. HIVاسیگما  در خصوص 

  وزارت علوم 






















 O06 S01 سربازان جوانان

سربازان ) در دوره آموزشی(    %50حداقل
در سال تحت آموز  استاندارد  راههای 

 یشگیری و ترویج نگر  صحیح با تمرکز بر 
 قرار گیرند. HIVکاه  اسیگما  در خصوص 

نیروهای 
 مسلح

 






















 جوانان
داوطلبین 
جمعیت 

 هالل احمر
O07 S01 

داوطلبین  جمعیت هالل احمر    %70حداقل 
در سال تحت آموز  استاندارد  راههای 

 یشگیری و ترویج نگر  صحیح با تمرکز بر 
 قرار گیرند. HIVکاه  اسیگما  در خصوص 

جمعیت هالل 
 احمر

 






















 O08 S01 ورزشكاران جوانان

برنامه های اموز  استاندارد  راههای  
 یشگیری و ترویج نگر  صحیح با تمرکز بر 

،ازطریق  HIVکاه  اسیگما  در خصوص 
اماكن ورزشي  %50برنامه های ورزشی در 

به وسیله  مربیان آموز  دیده  به جوانان 
 ورزشكار ارائه شود.

وزارت 
ورز  و 
 جوانان
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گروه 
 هدف

گروه زیر 
 هدف

 هدف
استراتز
 ی

 عنوان 
نام سازمان 
/سازمانهای  

 متولی 

هدف 

پوششي 

94 

هدف 

 94کمي

هدف 

پوششي 

95 

هدف 

 95کمي

هدف 

پوششي

96 

هدف 

 96کمي

هدف 

پوششي

97 

هدف 

 97کمي

هدف 

پوششي

98 

هدف 

 98کمي

 NGO O09 S01 جوانان

سازمان های مردم نهاد ویژه  %50حداقل  
ه اموزشی مدون در خصوص جوانان ، برنام

آموز  استاندارد راههای  یشگیری و ترویج 
نگر  صحیح با تمرکز بر کاه  اسیگما  در 

 را برگزار کنند. HIVخصوص 

  وزارت کشور

 جوانان
جوانان 
سخت در 
 دسترس

O10 S01 

برنامه های اموز  استاندارد   %50حداقل   
راههای  یشگیری و ترویج نگر  صحیح با 

،   HIVتمرکز بر کاه  اسیگما  در خصوص 
هزار نفر جمعیت  در  100در ازا هر 

شهرستانها جهت جوانان سخت در دسترس 
 برگزار شود . 

  وزارت کشور

جمعیت 
حاشیه 
 نشین

جمعیت 
 حاشیه نشین

O11 S01 

مناطق  حاشیه نشین در سال   %50حداقل
امه های اموز  استاندارد راههای ،برن

 یشگیری و ترویج نگر  صحیح با تمرکز بر 
، در قالب   HIVکاه  اسیگما  در خصوص 

 اموز  اجتماع مدار داشته باشند.

  وزارت کشور

 O12 S01 عموم مردم عموم مردم

مساجد و م انهای مذهبی در   %50حداقل 
سال، برنامه های اموز  استاندارد  راههای 
 یشگیری و ترویج نگر  صحیح با تمرکز بر 

، در قالب   HIVکاه  اسیگما  در خصوص 
 اموز  اجتماع مدار  داشته باشند

سازمان 
تبلیغات 
 اسالمی

 

مشاغل 
 متحرک

راننده 
 ترانزیت

O13 S01 

از  ایگاههاي گمرك   در سال  %85حداقل در 
استاندارد اطالع رسانی در خصوص   برنامه

راههای  یشگیری و ترویج نگر  صحیح با 
  HIVتمرکز بر کاه  اسیگما  در خصوص 

 به رانندگان ترانزیت ارائه شود.

  گمرك
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گروه 
 هدف

گروه زیر 
 هدف

 هدف
استراتز
 ی

 عنوان 
نام سازمان 
/سازمانهای  

 متولی 

هدف 

پوششي 

94 

هدف 

 94کمي

هدف 

پوششي 

95 

هدف 

 95کمي

هدف 

پوششي

96 

هدف 

 96کمي

هدف 

پوششي

97 

هدف 

 97کمي

هدف 

پوششي

98 

هدف 

 98کمي

 O14 S01 عموم مردم عموم مردم

فرودگاه های کشور در سال،   %50حداقل 
برنامه های اموز  استاندارد  راههای 

 یشگیری و ترویج نگر  صحیح با تمرکز بر 
، در قالب   HIVکاه  اسیگما  در خصوص 

 اموز  اجتماع مدار  داشته باشند

سازمان 
هوا یمایي 
 كشوري

 

مشاغل 
 متحرک

 O15 S01 ملوان

ملوانان در سال تحت آموز    %50حداقل 
استاندارد  راههای  یشگیری و ترویج نگر  

صحیح با تمرکز بر کاه  اسیگما  در 
 قرار گیرند. HIVخصوص 

كشتیراني و 
 بنادر

 

کارکنان 
مراکز 
 کارگری

کارکنان 
مراکز 
 کارگری

O16 S01 

ازکارکنان مراکز کارگری  در  %15حداقل 
سال تحت آموز  استاندارد اطالع رسانی در 
خصوص  راههای  یشگیری و ترویج نگر  

صحیح با تمرکز بر کاه  اسیگما  در 
 قرار گیرند.    HIVخصوص 

تامین 
 اجتماعی

 

















 O17 S01 زندانیان  زندانیان 

 10ازندانیان با اقامت بی  از  %60حداقل 
آموز  استاندارد راههای  روز در سال تحت

 یشگیری و ترویج نگر  صحیح با تمرکز بر 
،اصول   HIVکاه  اسیگما  در خصوص 

کاه  آسیب و ترغیب استفاده از کاندوم قرار 
 گیرند.

سازمان 
 زندانها

 






















همسر 
 زندانی

همسر 
 زندانی

O18 S01 

از همسرزندانیان  در سال تحت  %20حداقل 
آموز  استاندارد  راههای  یشگیری و ترویج 
نگر  صحیح با تمرکز بر کاه  اسیگما  در 

، نحوه مراقبت از خود و   HIVخصوص 
 ترغیب استفاده از کاندوم  قرار گیرند.

سازمان 
 زندانها
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گروه 
 هدف

گروه زیر 
 هدف

 هدف
استراتز
 ی

 عنوان 
نام سازمان 
/سازمانهای  

 متولی 

هدف 

پوششي 

94 

هدف 

 94کمي

هدف 

پوششي 

95 

هدف 

 95کمي

هدف 

پوششي

96 

هدف 

 96کمي

هدف 

پوششي

97 

هدف 

 97کمي

هدف 

پوششي

98 

هدف 

 98کمي

 O19 S01  ناهندگان  ناهندگان

از  ناهندگان در سال تحت  %50حداقل 
ههای  یشگیری و ترویج آموز  استاندارد  را

نگر  صحیح با تمرکز بر کاه  اسیگما  در 
 قرار گیرند. HIVخصوص 

  وزارت کشور

















ارائه 
دهندگان 
خدمات 
بهداشتی 
 درمانی

ارائه 
دهندگان 
خدمات 
بهداشتی 
 درمانی

O20 S01 

ارائه دهندگان  %90تا  ایان برنامه حداقل 
خدمات بهداشتی درمانی  تحت آموز  

استاندارد راههای  یشگیری و ترویج نگر  
واصول احتیاطات  HIVصحیح در خصوص 

استاندارد با تمرکز بر کاه  استیگما و افزای  
  ذیر  بیماران قرار گیرند.

وزارت 
 بهداشت

 








ارائه 
دهندگان 
خدمات 
بهداشتی 
 درمانی

ارائه 
دهندگان 
خدمات 
بهداشتی 
 درمانی

O20 S01 

ارائه دهندگان  %90تا  ایان برنامه حداقل 
خدمات بهداشتی درمانی  تحت آموز  

استاندارد راههای  یشگیری و ترویج نگر  
واصول احتیاطات  HIVصحیح در خصوص 

استاندارد با تمرکز بر کاه  استیگما و افزای  
  ذیر  بیماران قرار گیرند.

جمعیت هالل 
 احمر

 

ارائه 
دهندگان 
خدمات 
بهداشتی 
 درمانی

ارائه 
دهندگان 
خدمات 
بهداشتی 
 درمانی

O20 S01 

ارائه دهندگان  %90تا  ایان برنامه حداقل 
خدمات بهداشتی درمانی  تحت آموز  

استاندارد راههای  یشگیری و ترویج نگر  
واصول احتیاطات  HIVصحیح در خصوص 

استاندارد با تمرکز بر کاه  استیگما و افزای  
  ذیر  بیماران قرار گیرند.

ازمان س
 بهزیستی

 

ارائه 
دهندگان 
خدمات 
بهداشتی 
 درمانی

ارائه 
دهندگان 
خدمات 
بهداشتی 
 درمانی

O20 S01 

ارائه دهندگان  %90تا  ایان برنامه حداقل 
خدمات بهداشتی درمانی  تحت آموز  

استاندارد راههای  یشگیری و ترویج نگر  
واصول احتیاطات  HIVصحیح در خصوص 

استاندارد با تمرکز بر کاه  استیگما و افزای  
  ذیر  بیماران قرار گیرند.

سازمان 
 زندانها
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گروه 
 هدف

گروه زیر 
 هدف

 هدف
استراتز
 ی

 عنوان 
نام سازمان 
/سازمانهای  

 متولی 

هدف 

پوششي 

94 

هدف 

 94کمي

هدف 

پوششي 

95 

هدف 

 95کمي

هدف 

پوششي

96 

هدف 

 96کمي

هدف 

پوششي

97 

هدف 

 97کمي

هدف 

پوششي

98 

هدف 

 98کمي

ارائه 
دهندگان 
خدمات 
بهداشتی 
 درمانی

ارائه 
دهندگان 
خدمات 
بهداشتی 
 درمانی

O20 S01 

ارائه دهندگان  %90تا  ایان برنامه حداقل 
خدمات بهداشتی درمانی  تحت آموز  

استاندارد راههای  یشگیری و ترویج نگر  
واصول احتیاطات  HIVصحیح در خصوص 

استاندارد با تمرکز بر کاه  استیگما و افزای  
  ذیر  بیماران قرار گیرند.

نیروهای 
 مسلح

 

مبتالیان به 
 سل

مبتالیان به 
 سل

O21 S01 

مبتالیان به سل در سال تحت  %90داقل ح 
آموز  استاندارد  راههای  یشگیری و ترویج 
نگر  صحیح با تمرکز بر کاه  اسیگما  در 

، ارتباط سل و اچ آی وی  و  HIVخصوص 
 نحوه مراقبت از خود قرار گیرند.

وزارت 
 بهداشت

 

داوطلبین 
 اهدا خون

 ذیر  
 شدگان 

O22 S01 

از اهدا کنندگان خون در سال تحت  100%
آموز  استاندارد راههای  یشگیری و ترویج 
نگر  صحیح با تمرکز بر کاه  اسیگما  در 

 قرار گیرند.  HIVخصوص 

سازمان انتقال 
 خون

 






















داوطلبین 
 اهدا خون

 ذیر  
شدگان 
  رخطر

O23 S01 

 افرادی که به علت رفتار  ر خطر در 100%
از اهدا خون معاف می  HIVزمینه انتقال 

و راههای  HIVگردند با راههای انتقال 
 یشگیری و ترویج نگر  صحیح با تمرکز بر 

 اشنا گردند. HIVکاه  اسیگما  در خصوص 

سازمان انتقال 
 خون

 






















مصرف 
کنندگان 

غیرتزریقی 
 مواد

مصرف 
کنندگان 

غیرتزریقی 
 مواد

O24 S01 

مصرف کنندگان غیر تزریقی در %25حداقل   
سال تحت آموز  استاندارد  راههای  یشگیری 
و ترویج نگر  صحیح با تمرکز بر کاه  

و  نحوه مراقبت از  HIVاسیگما  در خصوص 
 خود  قرار گیرند.

وزارت 
 بهداشت

 










 چهارمین ربانهم استراژتیک ملی کنترل عفونت اچ آی وی        جمهوری اسالمی اريان 317

 

گروه 
 هدف

گروه زیر 
 هدف

 هدف
استراتز
 ی

 عنوان 
نام سازمان 
/سازمانهای  

 متولی 

هدف 

پوششي 

94 

هدف 

 94کمي

هدف 

پوششي 

95 

هدف 

 95کمي

هدف 

پوششي

96 

هدف 

 96کمي

هدف 

پوششي

97 

هدف 

 97کمي

هدف 

پوششي

98 

هدف 

 98کمي

مصرف 
کنندگان 

غیرتزریقی 
 مواد

مصرف 
کنندگان 

غیرتزریقی 
 مواد

O24 S01 

مصرف کنندگان غیر تزریقی در %25حداقل   
سال تحت آموز  استاندارد  راههای  یشگیری 
و ترویج نگر  صحیح با تمرکز بر کاه  

و  نحوه مراقبت از  HIVاسیگما  در خصوص 
 خود  قرار گیرند.

سازمان 
 بهزیستی

 








 عموم مردم
بیماران 
 مقاربتی

O25 S01 

برنامه هاي استاندارد اطالع رساني  %100در 
 یشگیری و مراقبت اچ آی وی  عمومي 

آموز  و اطالع رسانی در خصوص عالئم و 
اهمیت تشخیص و درمان به هنگام بیماریهاي 

 مقاربتي را نیز در برگرفته باشد

وزارت 
 بهداشت

 

سوء 
مصرف 
کنندگان 
تزریقی  
 مواد

سوء 
مصرف 
کنندگان 
تزریقی  
 مواد

O26 S01 

رف کنندگان مواد تزریقی  مص  %45حداقل 
در سال  تحت  وش  آموز   استاندارد 

راههای  یشگیری و ترویج نگر  صحیح با 
، HIVتمرکز بر کاه  اسیگما  در خصوص 

راههای کاه  آسیب  و رو  صحیح استفاده 
 از کاندوم قرار گیرند.

وزارت 
 بهداشت

 

سوء 
مصرف 
کنندگان 
تزریقی  
 مواد

سوء 
مصرف 
کنندگان 
تزریقی  
 مواد

O26 S01 

مصرف کنندگان مواد تزریقی    %45حداقل 
در سال  تحت  وش  آموز   استاندارد 

راههای  یشگیری و ترویج نگر  صحیح با 
، HIVتمرکز بر کاه  اسیگما  در خصوص 

راههای کاه  آسیب  و رو  صحیح استفاده 
 از کاندوم قرار گیرند.

سازمان 
 بهزیستی

 

زنان در 
معرض 
بیشترین 
 آسیب

زنان در 
معرض 
بیشترین 
 آسیب

O27 S01 

نان در معرض بیشترین آسیب ز %40حداقل 
،در سال، تحت آموز  استاندارد  راههای 

 یشگیری و ترویج نگر  صحیح  با تمرکز بر 
،راههای  HIVکاه  استیگما در خصوص 

کاه  آسیب واستفاده صحیح از کاندوم قرار 
 گیرند

وزارت 
 بهداشت
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گروه 
 هدف

گروه زیر 
 هدف

 هدف
استراتز
 ی

 عنوان 
نام سازمان 
/سازمانهای  

 متولی 

هدف 

پوششي 

94 

هدف 

 94کمي

هدف 

پوششي 

95 

هدف 

 95کمي

هدف 

پوششي

96 

هدف 

 96کمي

هدف 

پوششي

97 

هدف 

 97کمي

هدف 

پوششي

98 

هدف 

 98کمي

زنان در 
معرض 
بیشترین 
 آسیب

زنان در 
معرض 
بیشترین 
 آسیب

O27 S01 

زنان در معرض بیشترین آسیب  %40حداقل 
،در سال، تحت آموز  استاندارد  راههای 

 یشگیری و ترویج نگر  صحیح  با تمرکز بر 
،راههای  HIVکاه  استیگما در خصوص 

کاه  آسیب واستفاده صحیح از کاندوم قرار 
 گیرند

سازمان 
 بهزیستی

 

مردان  در 
معرض 
بیشترین 
 آسیب

مردان  در 
معرض 
بیشترین 
 آسیب

O28 S01 

مردان درمعرض بیشترین آسیب  %5حداقل 
،در سال، تحت آموز  استاندارد  راههای 

 یشگیری و ترویج نگر  صحیح با تمرکز بر 
، راههای  HIVکاه  استیگما در خصوص 

کاه  آسیب و استفاده صحیح از کاندوم قرار 
 گیرند

وزارت 
 بهداشت

 

مردان  در 
معرض 
بیشترین 
 آسیب

مردان  در 
معرض 
بیشترین 
 آسیب

O28 S01 

مردان درمعرض بیشترین آسیب  %5حداقل 
،در سال، تحت آموز  استاندارد  راههای 

 یشگیری و ترویج نگر  صحیح با تمرکز بر 
، راههای  HIVکاه  استیگما در خصوص 

کاه  آسیب و استفاده صحیح از کاندوم قرار 
 گیرند

سازمان 
 بهزیستی

 

0 0 0 
S02 

.پيشگيری از  انتقال خون و تامين سالمت 02

  0 خون

 O02 S02 عموم مردم عموم مردم
 وش  غربالگری خون و  %100حفظ 

 فرآورده های خونی اهدا شده
سازمان انتقال 

 خون
 






















0 0 0 
S03 03پيشگيری ازانتقال تزريقي و کاهش آسيب. 

0  
سوء 

مصرف 
کنندگان 
تزریقی  
 مواد

سوء 
مصرف 
کنندگان 
تزریقی  
 مواد

O01 S03 

سوء سوء مصرف  %45تا  ایان برنامه 
کنندگان تزریقی  مواد به  خدمات رایگان 
 سرنگ و سوزن  دسترسی داشته باشند

وزارت 
 بهداشت
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گروه 
 هدف

گروه زیر 
 هدف

 هدف
استراتز
 ی

 عنوان 
نام سازمان 
/سازمانهای  

 متولی 

هدف 

پوششي 

94 

هدف 

 94کمي

هدف 

پوششي 

95 

هدف 

 95کمي

هدف 

پوششي

96 

هدف 

 96کمي

هدف 

پوششي

97 

هدف 

 97کمي

هدف 

پوششي

98 

هدف 

 98کمي

سوء 
مصرف 
کنندگان 
تزریقی  
 مواد

سوء 
مصرف 
کنندگان 
تزریقی  
 مواد

O01 S03 

سوء سوء مصرف  %45تا  ایان برنامه 
کنندگان تزریقی  مواد به  خدمات رایگان 
 سرنگ و سوزن  دسترسی داشته باشند

سازمان 
 بهزیستی

 

سوء 
مصرف 
کنندگان 
تزریقی  
 مواد

سوء 
مصرف 
کنندگان 
تزریقی  
 مواد

O02 S03 

سوء مصرف کنندگان تزریقی  سوء %20حداقل 
مواد تا  ایان برنامه  به صورت هفتگی سرنگ 

 و سوزن رایگان را دریافت کنند.

وزارت 
 بهداشت

 

سوء 
مصرف 
کنندگان 
تزریقی  
 مواد

سوء 
مصرف 
کنندگان 
تزریقی  
 مواد

O02 S03 

سوء مصرف کنندگان تزریقی  سوء %20حداقل 
مواد تا  ایان برنامه  به صورت هفتگی سرنگ 

 و سوزن رایگان را دریافت کنند.

سازمان 
 بهزیستی

 

سوء 
مصرف 
کنندگان 
تزریقی  
 مواد

سوء 
مصرف 
کنندگان 
تزریقی  
 مواد

O03 S03 

سوء مصرف کنندگان تزریقی  تا %12حداقل 
 ایان برنامه  تحت  وش  درمان نگهدارنده 
 جایگزین  از برنامه کاه  آسیب قرار گیرند  

وزارت 
 بهداشت

 

سوء 
مصرف 
کنندگان 
تزریقی  
 مواد

سوء 
مصرف 
کنندگان 
تزریقی  
 مواد

O03 S03 

مصرف کنندگان تزریقی  تا سوء %12حداقل 
 ایان برنامه  تحت  وش  درمان نگهدارنده 
 جایگزین  از برنامه کاه  آسیب قرار گیرند  

سازمان 
 بهزیستی

 

 O04 S03 زندانیان  زندانیان 

سوء مصرف کنندگان تزریقی   %15حداقل 
نامه  به صورت دوره ای زندانی تا  ایان بر

 سرنگ و سوزن رایگان دریافت کنند.

سازمان 
 زندانها

 

 O05 S03 زندانیان  زندانیان 

زندانیان مصرف کننده مواد تا  ایان %40حداقل
برنامه  تحت  وش  درمان نگهدارنده جایگزین 

 قرار گیرند  

سازمان 
 زندانها

 

مبتالیان به 
HIV 

مبتالیان به 
HIV 

O06 S03 

سوء مصرف کنندگان تزریقی   %80حداقل 
شناخته شده تا  ایان برنامه   HIVمبتال به  

تحت  وش  درمان نگهدارنده متادون قرار 
 گیرند  

وزارت 
 بهداشت

 

0 0 0 
S04 

.پيشگيری از انتقال جنسي و ترويج 04

  0 استفاده از کاندوم
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گروه 
 هدف

گروه زیر 
 هدف

 هدف
استراتز
 ی

 عنوان 
نام سازمان 
/سازمانهای  

 متولی 

هدف 

پوششي 

94 

هدف 

 94کمي

هدف 

پوششي 

95 

هدف 

 95کمي

هدف 

پوششي

96 

هدف 

 96کمي

هدف 

پوششي

97 

هدف 

 97کمي

هدف 

پوششي

98 

هدف 

 98کمي

 O01 S04 عموم مردم عموم مردم

 15صد در صد افراد متقاضی کاندوم، )باالی 
سال ( براحتی ام ان تهیه  کاندوم را داشته 

 باشند .

وزارت 
 بهداشت

 



















زنان در 
معرض 
بیشترین 
 آسیب

زنان در 
معرض 
بیشترین 
 آسیب

O02 S04 

از زنان در معرض  %40 ایان برنامه تا 
بیشترین آسیب به بسته خدمات استاندارد 

 دسترسی داشته باشند

وزارت 
 بهداشت

 

زنان در 
معرض 
بیشترین 
 آسیب

زنان در 
معرض 
بیشترین 
 آسیب

O02 S04 

از زنان در معرض  %40تا  ایان برنامه 
بیشترین آسیب به بسته خدمات استاندارد 

 دسترسی داشته باشند

سازمان 
 بهزیستی

 

زنان در 
معرض 
بیشترین 
 آسیب

زنان در 
معرض 
بیشترین 
 آسیب

O03 S04 

از زنان در معرض  %20تا  ایان برنامه 
بیشترین آسیب  هر ماه کاندوم رایگان دریافت 

 کرده باشند.

وزارت 
 بهداشت

 

زنان در 
معرض 
بیشترین 
 آسیب

زنان در 
معرض 
بیشترین 
 آسیب

O03 S04 

از زنان در معرض  %20تا  ایان برنامه 
بیشترین آسیب  هر ماه کاندوم رایگان دریافت 

 کرده باشند.

سازمان 
 بهزیستی

 

مردان  در 
معرض 
بیشترین 
 آسیب

مردان  در 
معرض 
بیشترین 
 آسیب

O04 S04 

از مردان  در معرض  %5تا  ایان برنامه 
بیشترین آسیب به  بسته خدمات استاندارد 

 دسترسی داشته باشند.

وزارت 
 بهداشت

 

مردان  در 
معرض 
بیشترین 
 آسیب

مردان  در 
معرض 
بیشترین 
 آسیب

O04 S04 

از مردان  در معرض  %5تا  ایان برنامه 
بیشترین آسیب به  بسته خدمات استاندارد 

 دسترسی داشته باشند.

سازمان 
 بهزیستی

 

مردان  در 
معرض 
بیشترین 
 آسیب

مردان  در 
معرض 
بیشترین 
 آسیب

O05 S04 

از مردان  در معرض  %3تا  ایان برنامه 
بیشترین آسیب  هر ماه کاندوم رایگان دریافت 

 کرده باشند.

وزارت 
 بهداشت

 

مردان  در 
معرض 
بیشترین 
 آسیب

مردان  در 
معرض 
بیشترین 
 آسیب

O05 S04 

از مردان  در معرض  %3تا  ایان برنامه 
بیشترین آسیب  هر ماه کاندوم رایگان دریافت 

 کرده باشند.

سازمان 
 بهزیستی
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گروه 
 هدف

گروه زیر 
 هدف

 هدف
استراتز
 ی

 عنوان 
نام سازمان 
/سازمانهای  

 متولی 

هدف 

پوششي 

94 

هدف 

 94کمي

هدف 

پوششي 

95 

هدف 

 95کمي

هدف 

پوششي

96 

هدف 

 96کمي

هدف 

پوششي

97 

هدف 

 97کمي

هدف 

پوششي

98 

هدف 

 98کمي

همسر 
مصرف 
کنندگان  
تزریقی 
 مواد

همسر 
مصرف 
کنندگان  
تزریقی 
 مواد

O06 S04 

از همسر مصرف  %10برنامه تا  ایان 
کنندگان  تزریقی مواد تحت  وش  بسته خدمات 
استاندارد قرار گرفته وهر ماه مطابق استاندارد 

 کاندوم رایگان دریافت کرده باشند.

وزارت 
 بهداشت

 

همسر 
مصرف 
کنندگان  
تزریقی 
 مواد

همسر 
مصرف 
کنندگان  
تزریقی 
 مواد

O06 S04 

از همسر مصرف  %10نامه تا  ایان بر
کنندگان  تزریقی مواد تحت  وش  بسته خدمات 
استاندارد قرار گرفته وهر ماه مطابق استاندارد 

 کاندوم رایگان دریافت کرده باشند.

سازمان 
 بهزیستی

 

همسر 
مبتالیان به 
 اچ آي وي 

همسر 
مبتالیان به 
 اچ آي وي 

O07 S04 

از همسرمبتالیان به اچ  %65تا  ایان برنامه 
آی وی  تحت  وش  بسته خدمات استاندارد 
قرار گرفته و  هر ماه مطابق استاندارد کاندوم 

 رایگان دریافت کرده باشند.

وزارت 
 بهداشت

 

 O08 S04 زندانیان  زندانیان 

صدر صد زندانها ام ان دسترسی به کاندوم در 
شرعی برای زندانیان وجود داشته مالقاتهای 

 باشد

سازمان 
 زندانها

 

کودکان 
خیابانی 
 /کار

کودکان 
خیابانی 
 /کار

O09 S04 

سال   ازکودکان خیابانی/کار در %40حداقل 
تحت  وش  بسته خدمات استاندارد توانمند 
سازي  براي مراقبت از خود و  یشگیري در 

 قرار گیرند.HIVخصوص 

وزارت 
 بهداشت

 

کودکان 
خیابانی 
 /کار

کودکان 
خیابانی 
 /کار

O09 S04 

ازکودکان خیابانی/کار در سال   %40حداقل 
تحت  وش  بسته خدمات استاندارد توانمند 
سازي  براي مراقبت از خود و  یشگیري در 

 قرار گیرند.HIVخصوص 

سازمان 
 بهزیستی

 

مصرف 
کنندگان 
مواد 
 محرک

مصرف 
کنندگان 
مواد 
 محرک

O10 S04 

مواد محرک  درصدمصرف کنندگان %4حداقل 
تا  ایان برنامه تحت  وش  بسته استاندارد 
 کاه  آسیب مواد محرک قرار گیرند .

وزارت 
 بهداشت

 

مصرف 
کنندگان 
مواد 
 محرک

مصرف 
کنندگان 
مواد 
 محرک

O10 S04 

مواد محرک  درصدمصرف کنندگان %4حداقل 
تا  ایان برنامه تحت  وش  بسته استاندارد 
 کاه  آسیب مواد محرک قرار گیرند .

سازمان 
 بهزیستی

 



 چهارمین ربانهم استراژتیک ملی کنترل عفونت اچ آی وی        جمهوری اسالمی اريان 322

 

گروه 
 هدف

گروه زیر 
 هدف

 هدف
استراتز
 ی

 عنوان 
نام سازمان 
/سازمانهای  

 متولی 

هدف 

پوششي 

94 

هدف 

 94کمي

هدف 

پوششي 

95 

هدف 

 95کمي

هدف 

پوششي

96 

هدف 

 96کمي

هدف 

پوششي

97 

هدف 

 97کمي

هدف 

پوششي

98 

هدف 

 98کمي

سوء 
مصرف 
کنندگان 
تزریقی  
 مواد

سوء 
مصرف 
کنندگان 
تزریقی  
 مواد

O11 S04 

مصرف کنندگان تزریقی  تا  .سوء%45حداقل 
 ایان برنامه به کاندوم رایگان را دسترسی 

 داشته باشند.

وزارت 
 بهداشت

 

سوء 
مصرف 
کنندگان 
تزریقی  
 مواد

سوء 
مصرف 
کنندگان 
تزریقی  
 مواد

O11 S04 

مصرف کنندگان تزریقی  تا  .سوء%45حداقل 
 ایان برنامه به کاندوم رایگان را دسترسی 

 داشته باشند.

سازمان 
 بهزیستی

 

0 0 0 S05 05 تشخيص ، مراقبت و درمان.STI 0  

زنان در 
معرض 
بیشترین 
 آسیب

مبتالیان به 
STI 

O01 S05 

از زنان در معرض  %40تا  ایان برنامه 
بیشترین آسیب  تحت معاینات دوره ای 

بیماریهای آمیزشی و درمان استاندارد قرار 
 گیرند.

وزارت 
 بهداشت

 

زنان در 
معرض 
بیشترین 
 آسیب

مبتالیان به 
STI 

O01 S05 

از زنان در معرض  %40برنامه  تا  ایان
بیشترین آسیب  تحت معاینات دوره ای 

بیماریهای آمیزشی و درمان استاندارد قرار 
 گیرند.

سازمان 
 بهزیستی

 

مردان  در 
معرض 
بیشترین 
 آسیب

مبتالیان به 
STI 

O02 S05 

در معرض از مردان   %5تا  ایان برنامه 
بیشترین آسیب  تحت معاینات دوره ای 

بیماریهای آمیزشی و درمان استاندارد قرار 
 گیرند.

وزارت 
 بهداشت

 

مردان  در 
معرض 
بیشترین 
 آسیب

مبتالیان به 
STI 

O02 S05 

در معرض از مردان   %5تا  ایان برنامه 
بیشترین آسیب  تحت معاینات دوره ای 

بیماریهای آمیزشی و درمان استاندارد قرار 
 گیرند.

سازمان 
 بهزیستی

 

بیماران 
 مقاربتی

بیماران 
 مقاربتی

O03 S05 

بیماران آمیزشی مبتال به زخم  %60حداقل 
تناسلی و ترشح مجرا مراجعه کننده به مراکز  

درمانی وزارت بهداشت  تا  ایان -بهداشتی 
برنامه مطابق استاندارد تحت  وش  استفاده از 

 قرار گیرند  كاندوم

وزارت 
 بهداشت
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گروه 
 هدف

گروه زیر 
 هدف

 هدف
استراتز
 ی

 عنوان 
نام سازمان 
/سازمانهای  

 متولی 

هدف 

پوششي 

94 

هدف 

 94کمي

هدف 

پوششي 

95 

هدف 

 95کمي

هدف 

پوششي

96 

هدف 

 96کمي

هدف 

پوششي

97 

هدف 

 97کمي

هدف 

پوششي

98 

هدف 

 98کمي

بیماران 
 مقاربتی

بیماران 
 مقاربتی

O03 S05 

بیماران آمیزشی مبتال به زخم  %60حداقل 
سلی و ترشح مجرا مراجعه کننده به مراکز  تنا

درمانی وزارت بهداشت  تا  ایان -بهداشتی 
برنامه مطابق استاندارد تحت  وش  استفاده از 

 كاندوم  قرار گیرند

سازمان 
 زندانها

 

0 0 0 
S06 

.توصيه به انجام تست ، مشاوره و آزمايش 06

  0 تشخيصي اچ آی وی 

 O01 S06 عموم مردم عموم مردم

سال بر اساس  15جمعیت عمومی باالی  
)استاندار های تعیین شده(  تا  ایان برنامه به 

 HIVخدمات مشاوره و آزمای  تشخیصی 
 دسترسی داشته باشند.

وزارت 
 بهداشت

 



















 O02 S06 عموم مردم عموم مردم

ه  داوطب  سال 15صددرصد افرادباالی 
مراجعه کننده  به مراکز مشاوره تحت  خدمات 

قرار بگیرند  HIVمشاوره و آزمای  تشخیصی 
. 

وزارت 
 بهداشت

 

همسر 
مبتالیان به 
 اچ آي وي 

همسر 
مبتالیان به 
 اچ آي وي 

O03 S06 

همسر افراد مبتال به اچ آی وی   %65حداقل 
تحت خدمات مشاوره و آزمای  تشخیصی 

HIV . قرار بگیرند 

وزارت 
 بهداشت

 

همسر 
مصرف 
کنندگان  
تزریقی 
 مواد

همسر 
مصرف 
کنندگان  
تزریقی 
 مواد

O04 S06 

همسر  سوء مصرف کنندگان  %10حداقل 
تزریقی  مواد تحت خدمات مشاوره و آزمای  

 قرار بگیرند . HIVتشخیصی 

وزارت 
 بهداشت

 

همسر 
مصرف 
کنندگان  
تزریقی 
 مواد

همسر 
مصرف 
کنندگان  
تزریقی 
 مواد

O04 S06 

همسر  سوء مصرف کنندگان  %10حداقل 
تزریقی  مواد تحت خدمات مشاوره و آزمای  

 قرار بگیرند . HIVتشخیصی 

سازمان 
 بهزیستی

 

زنان 
 باردار

 O05 S06 زنان باردار

درصد مادران بارداردر سه ماهه %68حداقل 
 س از  توصیه به انجام تست اچ   اول بارداری

آی وی مطابق استاندارد مورد آزمای  
 تشخیصی  اولیه اچ آی وی قرار گیرند  .

وزارت 
 بهداشت
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گروه 
 هدف

گروه زیر 
 هدف

 هدف
استراتز
 ی

 عنوان 
نام سازمان 
/سازمانهای  

 متولی 

هدف 

پوششي 

94 

هدف 

 94کمي

هدف 

پوششي 

95 

هدف 

 95کمي

هدف 

پوششي

96 

هدف 

 96کمي

هدف 

پوششي

97 

هدف 

 97کمي

هدف 

پوششي

98 

هدف 

 98کمي

زنان 
 باردار

 O05 S06 زنان باردار

درصد مادران بارداردر سه ماهه %68حداقل 
 س از  توصیه به انجام تست اچ   اول بارداری

آی وی مطابق استاندارد مورد آزمای  
 تشخیصی  اولیه اچ آی وی قرار گیرند  .

سازمان 
 زندانها

 

زنان 
 باردار

 O06 S06 زنان باردار

مادران باردار واجد شرایط  تا  %98حداقل 
برنامه تحت مشاوره و آزمای  تشخیص  ایان 

 نهایی اچ آی وی  قرار گیرند

وزارت 
 بهداشت

 

زنان 
 باردار

 O06 S06 زنان باردار

مادران باردار واجد شرایط  تا  %98حداقل 
برنامه تحت مشاوره و آزمای  تشخیص  ایان 

 نهایی اچ آی وی  قرار گیرند

سازمان 
 زندانها

 

 O07 S06 زندانیان  زندانیان 

درصد زندانیان  در بدو ورود   س %40حداقل 
انجام تست اچ آی وی  مطابق از  توصیه به 

استاندارد مورد آزمای  تشخیصی  اولیه اچ آی 
 وی قرار گیرند  .

سازمان 
 زندانها

 






















 O08 S06 زندانیان  زندانیان 

درصد زندانیان دارای تست مثبت %95حداقل 
خدمات مشاوره و آزمای   اولیه تحت  وش  

 تشخیصی  نهایی اچ آی وی  قرار بگیرند .

سازمان 
 زندانها

 

مبتالیان به 
 سل

مبتالیان به 
 سل

O09 S06 

درصد مبتالیان به سل ثبت شده   %90حداقل  
هفته اول شروع درمان  س از   4در هر سال در

توصیه به انجام تست اچ آی وی مطابق 
استاندارد مورد آزمای  تشخیصی  اولیه اچ آی 

 وی قرار گیرند  .

وزارت 
 بهداشت

 

مبتالیان به 
 سل

مبتالیان به 
 سل

O09 S06 

درصد مبتالیان به سل ثبت شده   %90حداقل  
هفته اول شروع درمان  س از   4در هر سال در

توصیه به انجام تست اچ آی وی مطابق 
استاندارد مورد آزمای  تشخیصی  اولیه اچ آی 

 وی قرار گیرند  .

سازمان 
 زندانها
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گروه 
 هدف

گروه زیر 
 هدف

 هدف
استراتز
 ی

 عنوان 
نام سازمان 
/سازمانهای  

 متولی 

هدف 

پوششي 

94 

هدف 

 94کمي

هدف 

پوششي 

95 

هدف 

 95کمي

هدف 

پوششي

96 

هدف 

 96کمي

هدف 

پوششي

97 

هدف 

 97کمي

هدف 

پوششي

98 

هدف 

 98کمي

مبتالیان به 
 سل

مبتالیان به 
 سل

O10 S06 

مبتالیان به سل دارای نتیجه مثبت  %95حداقل 
ر تست اولیه  تا  ایان برنامه تحت مشاوره و د

 آزمای  تشخیص نهایی اچ آی وی  قرار گیرند

وزارت 
 بهداشت

 

مبتالیان به 
 سل

مبتالیان به 
 سل

O10 S06 

مبتالیان به سل دارای نتیجه مثبت  %95حداقل 
ر تست اولیه  تا  ایان برنامه تحت مشاوره و د

 آزمای  تشخیص نهایی اچ آی وی  قرار گیرند

سازمان 
 زندانها

 

کودکان 
خیابانی 
 /کار

کودکان 
خیابانی 
 /کار

O11 S06 

 س از  درصد کودکان خیابانی /کار %40حداقل
توصیه به انجام تست اچ آی وی  مطابق 

استاندارد مورد آزمای  تشخیصی  اولیه اچ آی 
 وی قرار گیرند  .

وزارت 
 بهداشت

 

کودکان 
خیابانی 
 /کار

کودکان 
خیابانی 
 /کار

O11 S06 

 س از  درصد کودکان خیابانی /کار %40حداقل
توصیه به انجام تست اچ آی وی  مطابق 

استاندارد مورد آزمای  تشخیصی  اولیه اچ آی 
 وی قرار گیرند  .

سازمان 
 بهزیستی

 

کودکان 
خیابانی 
 /کار

کودکان 
خیابانی 
 /کار

O12 S06 

دارای  درصد کودکان خیابانی /کار%70حداقل 
نتیجه مثبت در تست اولیه تحت  وش   خدمات 
مشاوره و آزمای  تشخیصی  نهایی اچ آی وی  

 قرار بگیرند .

وزارت 
 بهداشت

 

سوء 
مصرف 
کنندگان 
تزریقی  
 مواد

سوء 
مصرف 
کنندگان 
تزریقی  
 مواد

O13 S06 

درصد سوء مصرف کنندگان  %60حداقل 
تزریقی  مواد  س از  توصیه به انجام تست اچ 

آی وی  مطابق استاندارد مورد آزمای  
 تشخیصی  اولیه اچ آی وی قرار گیرند  .

وزارت 
 بهداشت

 

سوء 
مصرف 
کنندگان 
تزریقی  
 مواد

سوء 
مصرف 
کنندگان 
تزریقی  
 مواد

O13 S06 

درصد سوء مصرف کنندگان  %60حداقل 
تزریقی  مواد  س از  توصیه به انجام تست اچ 

آی وی  مطابق استاندارد مورد آزمای  
 تشخیصی  اولیه اچ آی وی قرار گیرند  .

سازمان 
 بهزیستی
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گروه 
 هدف

گروه زیر 
 هدف

 هدف
استراتز
 ی

 عنوان 
نام سازمان 
/سازمانهای  

 متولی 

هدف 

پوششي 

94 

هدف 

 94کمي

هدف 

پوششي 

95 

هدف 

 95کمي

هدف 

پوششي

96 

هدف 

 96کمي

هدف 

پوششي

97 

هدف 

 97کمي

هدف 

پوششي

98 

هدف 

 98کمي

سوء 
مصرف 
کنندگان 
تزریقی  
 مواد

سوء 
مصرف 
کنندگان 
تزریقی  
 مواد

O14 S06 

درصد سوء مصرف کنندگان %90حداقل 
اولیه تزریقی  موارددارای نتیجه مثبت در تست 
تحت  وش   خدمات مشاوره و آزمای  

 تشخیصی  نهایی اچ آی وی  قرار بگیرند .

وزارت 
 بهداشت

 

زنان در 
معرض 
بیشترین 
 آسیب

زنان در 
معرض 
بیشترین 
 آسیب

O15 S06 

معرض بیشترین درصد زنان در %50حداقل
آسیب   س از  توصیه به انجام تست اچ آی وی  
مطابق استاندارد مورد آزمای  تشخیصی  اولیه 

 اچ آی وی قرار گیرند  .

وزارت 
 بهداشت

 

زنان در 
معرض 
بیشترین 
 آسیب

زنان در 
معرض 
بیشترین 
 آسیب

O15 S06 

معرض بیشترین درصد زنان در %50حداقل
آسیب   س از  توصیه به انجام تست اچ آی وی  
مطابق استاندارد مورد آزمای  تشخیصی  اولیه 

 اچ آی وی قرار گیرند  .

سازمان 
 بهزیستی

 

زنان در 
معرض 
بیشترین 
 آسیب

زنان در 
معرض 
بیشترین 
 آسیب

O16 S06 

معرض بیشترین  درصد زنان در%90حداقل 
آسیب دارای نتیجه مثبت در تست اولیه  تحت 
 وش   خدمات مشاوره و آزمای  تشخیصی  

 نهایی اچ آی وی  قرار بگیرند .

وزارت 
 بهداشت

 

مردان  در 
معرض 
بیشترین 
 آسیب

مردان  در 
معرض 
بیشترین 
 آسیب

O17 S06 

درصد مردان در معرض بیشترین %10حداقل 
آسیب  س از  توصیه به انجام تست اچ آی وی  

آزمای  تشخیصی  اولیه  مطابق استاندارد مورد
 اچ آی وی قرار گیرند  .

وزارت 
 بهداشت

 

مردان  در 
معرض 
بیشترین 
 آسیب

مردان  در 
معرض 
بیشترین 
 آسیب

O17 S06 

مردان در معرض بیشترین درصد %10حداقل 
آسیب  س از  توصیه به انجام تست اچ آی وی  
مطابق استاندارد مورد آزمای  تشخیصی  اولیه 

 اچ آی وی قرار گیرند  .

سازمان 
 بهزیستی
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گروه 
 هدف

گروه زیر 
 هدف

 هدف
استراتز
 ی

 عنوان 
نام سازمان 
/سازمانهای  

 متولی 

هدف 

پوششي 

94 

هدف 

 94کمي

هدف 

پوششي 

95 

هدف 

 95کمي

هدف 

پوششي

96 

هدف 

 96کمي

هدف 

پوششي

97 

هدف 

 97کمي

هدف 

پوششي

98 

هدف 

 98کمي

مردان  در 
معرض 
بیشترین 
 آسیب

مردان  در 
معرض 
بیشترین 
 آسیب

O18 S06 

مردان در معرض بیشترین درصد %90حداقل 
آسیب دارای نتیجه مثبت در تست اولیه  تحت 
 وش   خدمات مشاوره و آزمای  تشخیصی  

 نهایی اچ آی وی  قرار بگیرند .

وزارت 
 بهداشت

 

بیماران 
 مقاربتی

بیماران 
 مقاربتی

O19 S06 

درصد مبتالیان به بیماریهای %45حداقل
مقاربتی   س از  توصیه به انجام تست اچ آی 
وی  مطابق استاندارد مورد آزمای  تشخیصی  

 اولیه اچ آی وی قرار گیرند  .

وزارت 
 بهداشت

 

بیماران 
 مقاربتی

بیماران 
 مقاربتی

O19 S06 

درصد مبتالیان به بیماریهای %45حداقل
مقاربتی   س از  توصیه به انجام تست اچ آی 
وی  مطابق استاندارد مورد آزمای  تشخیصی  

 اولیه اچ آی وی قرار گیرند  .

سازمان 
 زندانها

 

بیماران 
 مقاربتی

بیماران 
 مقاربتی

O20 S06 

درصد مبتالیان به بیماریهای %95حداقل 
تی دارای نتیجه مثبت در تست اولیه  تحت مقارب

 وش   خدمات مشاوره و آزمای  تشخیصی  
 نهایی اچ آی وی  قرار بگیرند .

وزارت 
 بهداشت

 

بیماران 
 مقاربتی

بیماران 
 مقاربتی

O20 S06 

درصد مبتالیان به بیماریهای %95حداقل 
تی دارای نتیجه مثبت در تست اولیه  تحت مقارب

 وش   خدمات مشاوره و آزمای  تشخیصی  
 نهایی اچ آی وی  قرار بگیرند .

سازمان 
 زندانها

 

داوطلبین 
 اهدا خون

 ذیر  
شدگان 
  رخطر

O21 S06 

 HIVافرادی که جهت انجام ازمای   50%
مبادرت به اهدا خون می کنند، ام ان انجام 

 ازمای  رایگان داشته باشند.

سازمان انتقال 
 خون

 

0 0 0 
S07 07 پيشگيری از طريق انتقال مادر به کودک. 

0  
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گروه 
 هدف

گروه زیر 
 هدف

 هدف
استراتز
 ی

 عنوان 
نام سازمان 
/سازمانهای  

 متولی 

هدف 

پوششي 

94 

هدف 

 94کمي

هدف 

پوششي 

95 

هدف 

 95کمي

هدف 

پوششي

96 

هدف 

 96کمي

هدف 

پوششي

97 

هدف 

 97کمي

هدف 

پوششي

98 

هدف 

 98کمي

مبتالیان به 
HIV 

مبتالیان به 
HIV 

O01 S07 

شناسائی شده   HIVزنان مبتال به %90حداقل  
تا  ایان برنامه تحت   وش   خدمات استاندارد 

 تنظیم خانواده  قرار گیرند

وزارت 
 بهداشت

 

مبتالیان به 
HIV 

مبتالیان به 
HIV 

O01 S07 

شناسائی شده   HIVزنان مبتال به %90حداقل  
تا  ایان برنامه تحت   وش   خدمات استاندارد 

 تنظیم خانواده  قرار گیرند

سازمان 
 زندانها

 

مبتالیان به 
HIV 

مبتالیان به 
اچ آی وی 
 باردار

O02 S07 

شناسائی  HIV.% زنان باردار مبتال به 100  
شده تا  ایان برنامه تحت  درمان یشگیرانه ضد 
رترو ویروسی مطابق استاندارهای کشوری  

 قرار گیرند

وزارت 
 بهداشت

 

مبتالیان به 
HIV 

نوزادان 
متولد از 
مادر مبتال 

 HIVبه 

O03 S07 

زنان باردار مبتال به .% نوزادان متولد 100  
HIV   شناسائی آنها  تا  ایان برنامه تحت

درمان یشگیرانه ضد رترو ویروسی مطابق 
 استاندارهای کشوری  قرار گیرند

وزارت 
 بهداشت

 

مبتالیان به 
HIV 

نوزادان 
متولد از 
مادر مبتال 

 HIVبه 

O04 S07 

.% نوزادان متولد زنان باردار مبتال به 100  
HIV  شناسائی شده  آنها  تا  ایان برنامه از شیر

 مادر تغذیه ن نند 

وزارت 
 بهداشت

 

مبتالیان به 
HIV 

نوزادان 
متولد از 
مادر مبتال 

 HIVبه 

O05 S07 

نوزادان متولد زنان  %100وضعیت ابتال   
شناسائی شده  درزمان  HIVباردار مبتال به 

مقرر مطابق دستورالعمل استاندارد کشوری 
 مشخص شده باشد

وزارت 
 بهداشت

 

0 0 0 
S08 08 مراقبت و درمان افراد مبتال به اچ آی وی. 

0  

مبتالیان به 
HIV 

مبتالیان به 
HIV 

O01 S08 

شناسائی شده زنده    HIVمبتالیان به 100% 
ماه اخیر حداقل ی بار برای دریافت  6طی 

خدمات مراقبت و درمان اچ آی وی مراجعه 
 کنند. 

وزارت 
 بهداشت
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گروه 
 هدف

گروه زیر 
 هدف

 هدف
استراتز
 ی

 عنوان 
نام سازمان 
/سازمانهای  

 متولی 

هدف 

پوششي 

94 

هدف 

 94کمي

هدف 

پوششي 

95 

هدف 

 95کمي

هدف 

پوششي

96 

هدف 

 96کمي

هدف 

پوششي

97 

هدف 

 97کمي

هدف 

پوششي

98 

هدف 

 98کمي

مبتالیان به 
HIV 

مبتالیان به 
HIV 

O02 S08 

شناسائی شده    HIVمبتالیان به %90حداقل  
تا  ایان برنامه تحت   وش  واکسیاسیون 
 مطابق دستورالعمل استاندارد قرار گیرند

وزارت 
 بهداشت

 

مبتالیان به 
HIV 

مبتالیان به 
HIV 

O02 S08 

شناسائی شده    HIVمبتالیان به %90حداقل  
تا  ایان برنامه تحت   وش  واکسیاسیون 
 مطابق دستورالعمل استاندارد قرار گیرند

سازمان 
 زندانها

 

مبتالیان به 
HIV 

مبتالیان به 
HIV 

O03 S08 

شناسائی شده تحت  HIVمبتالیان به 100%   
 وش  ارائه  خدمات ارزیابی های دوره ای ، 
درمان سر ایی و درصورت لزوم ارجاع های 
 تخصصی مطابق استاندارد قرار گرفته باشند .

وزارت 
 بهداشت

 

مبتالیان به 
HIV 

مبتالیان به 
HIV 

O03 S08 

شناسائی شده تحت  HIVمبتالیان به 100%   
 وش  ارائه  خدمات ارزیابی های دوره ای ، 
درمان سر ایی و درصورت لزوم ارجاع های 
 تخصصی مطابق استاندارد قرار گرفته باشند .

سازمان 
 زندانها

 

مبتالیان به 
HIV 

مبتالیان به 
HIV 

O04 S08 

شناسائی شده  نتیجه  HIVمبتالیان به 100% 
ماه ی بار مشخص شده  6آنها  هر  CD4تست 
 باشد.

وزارت 
 بهداشت

 

مبتالیان به 
HIV 

مبتالیان به 
HIV 

O04 S08 

شناسائی شده  نتیجه  HIVمبتالیان به 100% 
ماه ی بار مشخص شده  6آنها  هر  CD4تست 
 باشد.

سازمان 
 زندانها

 

مبتالیان به 
HIV 

مبتالیان به 
HIV 

O05 S08 

مبتالیان به اچ آی وی که واجد  %90حداقل 
هستند   دوره درمان PCPشرایط  روفیالکسی 

را دریافت کرده  PCP روفیالکسی  استاندارد 
 باشند

وزارت 
 بهداشت

 

مبتالیان به 
HIV 

مبتالیان به 
HIV 

O05 S08 

مبتالیان به اچ آی وی که واجد  %90حداقل 
هستند   دوره درمان PCPایط  روفیالکسی شر

را دریافت کرده  PCP روفیالکسی  استاندارد 
 باشند

سازمان 
 زندانها
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گروه 
 هدف

گروه زیر 
 هدف

 هدف
استراتز
 ی

 عنوان 
نام سازمان 
/سازمانهای  

 متولی 

هدف 

پوششي 

94 

هدف 

 94کمي

هدف 

پوششي 

95 

هدف 

 95کمي

هدف 

پوششي

96 

هدف 

 96کمي

هدف 

پوششي

97 

هدف 

 97کمي

هدف 

پوششي

98 

هدف 

 98کمي

مبتالیان به 
HIV 

مبتالیان به 
HIV 

O06 S08 

 HIVمبتالیان به %100وضعیت ابتال به سل  
شناسائی شده   مطابق استاندارد به صورت 

 سالیلنه مشخص شده باشد.

وزارت 
 بهداشت

 

مبتالیان به 
HIV 

مبتالیان به 
HIV 

O06 S08 

 HIVمبتالیان به %100وضعیت ابتال به سل  
شناسائی شده   مطابق استاندارد به صورت 

 سالیلنه مشخص شده باشد.

سازمان 
 زندانها

 

مبتالیان به 
HIV 

مبتالیان به 
HIV 

O07 S08 

مبتالیان به اچ آی وی که واجد  %90حداقل 
شرایط  روفیالکسی سل هستند  دوره درمان 
 روفیالکسی  استاندارد سل را دریافت کرده 

 باشند

وزارت 
 بهداشت

 

مبتالیان به 
HIV 

مبتالیان به 
HIV 

O07 S08 

مبتالیان به اچ آی وی که واجد  %90حداقل 
شرایط  روفیالکسی سل هستند  دوره درمان 
 روفیالکسی  استاندارد سل را دریافت کرده 

 باشند

سازمان 
 زندانها

 

مبتالیان به 
HIV 

مبتالیان به 
HIV 

O08 S08 

افراد واجد شرایط از طریق  %60حداقل 
مراقبت در منزل خدمات مورد نیاز را خدمت 

 دریافت نمایند.

وزارت 
 بهداشت

 

مبتالیان به 
HIV 

مبتالیان به 
HIV 

O09 S08 

افراداچ آی  %81حداقل  1398تا  ایان سال 
تحت  وش  درمان ضد رترویروسی    وی

 استاندارد قرار گیرند.

وزارت 
 بهداشت

 

مبتالیان به 
HIV 

مبتالیان به 
HIV 

O09 S08 

افراداچ آی  %81حداقل  1398تا  ایان سال 
وی  تحت  وش  درمان ضد رترویروسی  

 استاندارد قرار گیرند.

سازمان 
 زندانها

 

مبتالیان به 
HIV 

مبتالیان به 
HIV 

O10 S08 

موارد مقاوم به درمان تا  ایان برنامه  80%
دوره استاندارد درمان  مقاومت دارویي را 

 دریافت کرده باشند .

وزارت 
 بهداشت

 

مبتالیان به 
HIV 

مبتالیان به 
HIV 

O10 S08 

موارد مقاوم به درمان تا  ایان برنامه  80%
دوره استاندارد درمان  مقاومت دارویي را 

 دریافت کرده باشند .

سازمان 
 زندانها
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گروه 
 هدف

گروه زیر 
 هدف

 هدف
استراتز
 ی

 عنوان 
نام سازمان 
/سازمانهای  

 متولی 

هدف 

پوششي 

94 

هدف 

 94کمي

هدف 

پوششي 

95 

هدف 

 95کمي

هدف 

پوششي

96 

هدف 

 96کمي

هدف 

پوششي

97 

هدف 

 97کمي

هدف 

پوششي

98 

هدف 

 98کمي

مبتالیان به 
HIV 

مبتالیان به 
HIV 

O11 S08 

مبتالیان به عفونت توام  سل فعال و اچ  75%
آی وی  شناسائی شده  تا  ایان برنامه دوره 
استاندارد درمان  همزمان سل و داروهای 
 ضدرتروویروسی را دریافت کرده باشند .

وزارت 
 بهداشت

 

مبتالیان به 
HIV 

مبتالیان به 
HIV 

O11 S08 

مبتالیان به عفونت توام  سل فعال و اچ  75%
آی وی  شناسائی شده  تا  ایان برنامه دوره 
استاندارد درمان  همزمان سل و داروهای 
 ضدرتروویروسی را دریافت کرده باشند .

سازمان 
 زندانها

 

مبتالیان به 
HIV 

مبتالیان به 
HIV 

O12 S08 

 % 90بار ویروسی در  1398تا  ایان سال 
افراد ی که تحت درمان ضد رترویروسی  

 هستند سالی ی بار تعیین شود

وزارت 
 بهداشت

 

مبتالیان به 
HIV 

مبتالیان به 
HIV 

O12 S08 

 % 90بار ویروسی در  1398تا  ایان سال 
افراد ی که تحت درمان ضد رترویروسی  

 هستند سالی ی بار تعیین شود

سازمان 
 زندانها

 

مبتالیان به 
HIV 

مبتالیان به 
HIV 

O13 S08 

مبتالیان به اچ آی وی  یشرفته   95حداقل %  
تحت آموز  ومشاوره استاندارد تم ین از 
درمان و اهمیت آن ، رو  های درمانی و 

 عوارض داروئی  قرار گیرند.

وزارت 
 بهداشت

 

مبتالیان به 
HIV 

مبتالیان به 
HIV 

O13 S08 

مبتالیان به اچ آی وی  یشرفته   95حداقل %  
تحت آموز  ومشاوره استاندارد تم ین از 
درمان و اهمیت آن ، رو  های درمانی و 

 عوارض داروئی  قرار گیرند.

سازمان 
 زندانها

 

0 0 0 S09 090 .حمايت و توانمند سازی  

مبتالیان به 
HIV 

مبتالیان به 
HIV 

O01 S09 

افراد  در مرحله  ایانی واجد  %30حداقل 
شرایط مطابق استاندارد تحت  وش  مراکز 

 نگهداری ویژه نگهداری قرار گیرند.

وزارت 
 بهداشت

 

مبتالیان به 
HIV 

مبتالیان به 
HIV 

O02 S09 
مبتالیان   واجد شرایط   تا    % 60حداقل   

 یایان   برنامه  تحت یوش   بیمه  قرار   گیرند 

وزارت 
تعاون،کار و 
 رفاه اجتماعی
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گروه 
 هدف

گروه زیر 
 هدف

 هدف
استراتز
 ی

 عنوان 
نام سازمان 
/سازمانهای  

 متولی 

هدف 

پوششي 

94 

هدف 

 94کمي

هدف 

پوششي 

95 

هدف 

 95کمي

هدف 

پوششي

96 

هدف 

 96کمي

هدف 

پوششي

97 

هدف 

 97کمي

هدف 

پوششي

98 

هدف 

 98کمي

مبتالیان به 
HIV 

مبتالیان به 
HIV 

O03 S09 

مبتالیان   واجد شرایط   تا    %  20حداقل   
یایان   برنامه  تحت یوش    حمایت  معیشتی  

 قرار   گیرند 

وزارت 
تعاون،کار و 
 رفاه اجتماعی

 

مبتالیان به 
HIV 

مبتالیان به 
HIV 

O03 S09 

مبتالیان   واجد شرایط   تا    %  20حداقل   
یایان   برنامه  تحت یوش    حمایت  معیشتی  

 قرار   گیرند 

وزارت 
تعاون،کار و 

 اجتماعیرفاه 

 

مبتالیان به 
HIV 

مبتالیان به 
HIV 

O04 S09 

ت از یتیمان بازمانده ازبیماری ایدز  تح 95% 
 وش  برنامه های حمایتی نگهداری  قرار 

 گیرند 

سازمان 
 بهزیستی

 

مبتالیان به 
HIV 

مبتالیان به 
HIV 

O05 S09 

ن مبتالیان واجد شرایط  تا یایا  % 70حداقل  
برنامه تحت یوش  آموز  های فنی حر فه ای 

 قرار گیرند 

وزارت 
تعاون،کار و 
 رفاه اجتماعی

 

مبتالیان به 
HIV 

مبتالیان به 
HIV 

O06 S09 

مبتالیان واجد شرایط  تا یایان  %8حداقل   
برنامه  تحت یوش  خدمات اشتغالزایی  قرار 

 گیرند 

وزارت 
تعاون،کار و 
 رفاه اجتماعی

 

مبتالیان به 
HIV 

مبتالیان به 
HIV 

O06 S09 

مبتالیان واجد شرایط  تا یایان  %8حداقل   
برنامه  تحت یوش  خدمات اشتغالزایی  قرار 

 گیرند 

وزارت 
تعاون،کار و 
 رفاه اجتماعی

 

0 0 0 
S10 

.تقويت نظام مراقبت اپيدميولوزيک و 10

  0 مديريت داده ها

all all O01 S10 

صد دردصد داده های مورد نیاز برنامه در 
قالب یک  نظام  منسجم  و ی  ارچه جمع آوری 

 ، ثبت ، آنالیز  گردند و انتشار یابد.
ALL  

all all O02 S10 
صد در صد گروههای هدف مورد انتظار تحت  

 سرولوژیک قرار بگیرنددیده وری 
وزارت 
 بهداشت

 

all all O03 S10 
صددر درصد گروههای هدف مورد انتظار 

 تحت دیده وری رفتاری قرار بگیرند
وزارت 
 بهداشت
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گروه 
 هدف

گروه زیر 
 هدف

 هدف
استراتز
 ی

 عنوان 
نام سازمان 
/سازمانهای  

 متولی 

هدف 

پوششي 

94 

هدف 

 94کمي

هدف 

پوششي 

95 

هدف 

 95کمي

هدف 

پوششي

96 

هدف 

 96کمي

هدف 

پوششي

97 

هدف 

 97کمي

هدف 

پوششي

98 

هدف 

 98کمي

all all O04 S10 

تحقیقات کاربردی در خصوص تعیین  100%
فرآیندهای جمعیت و اهداف  ایه و اثر بخشی 

 یشگیری ، مراقبت و درمان  ی  بینی شده در 
 برنامه انجام شود

وزارت 
 بهداشت

 

all all O05 S10 

تحقیقات کاربردی مورد نیاز برای  100%
بیماریهای تدوین برنامه مراقبت و درمان 

 مقاربتی  انجام شود

وزارت 
 بهداشت

 

all all O06 S10 

صد درصد شاخصهای ارزیابی برنامه در 
و مطابق زمان تعیین شده  محاسبه ؛آنالیز 

 استانداردهای تعیین شده انتشار یابد.

کمیته فنی 
 کشوری

 

0 0 0 S11 11 0 .تقويت زيرساخت ها  

0 0 0 
S11 

.قوانين ، دستورالعمل ها  و برنامه ريزی و 2 

  0 مديريت

all all O01 S11 

مسئولین کلیدی )مراجع تقلید ، ائمه جمعه  
روسای سه قوه ، وزار وزارت خانه های 
مرتبط(  تا  ایان برنامه در فواصل زمانی 

مناسب  حمایت خود را از برنامه های کنترل 
 ایدز  اعالم دارند.

کمیته فنی 
 کشوری

 

all all O02 S11 

قوانین و دستورالعمل ها ی مرتبط با گروه های 
مه های کنترل اچ آی وی مورد هدف برنا

ارزیابی قرار گرفته و در صورت لزوم اصالح 
 شوند.

کمیته فنی 
 کشوری

 

مبتالیان به 
HIV 

مبتالیان به 
HIV 

O03 S11 

 قانون عدم  اخراج و عدم ممنوعیت ورود افراد
در کشور به دلیل ابتال به اچ آی وی تصویب و 

 ابالغ شود.

کمیته فنی 
 کشوری

 

all all O04 S11 
منابع مالی مورد نیاز جهت اجرا برنامه کنترل  

 ایدز تامین گردد.
کمیته فنی 
 کشوری

 

all all O05 S11 

کمیته های فنی ساختاراجرایی تعریف شده در  
استانها  از سال اول %100سطح کشوری و 

 برنامه تش یل و تا  ایان برنامه باقی بمابد 

کمیته فنی 
 کشوری
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گروه 
 هدف

گروه زیر 
 هدف

 هدف
استراتز
 ی

 عنوان 
نام سازمان 
/سازمانهای  

 متولی 

هدف 

پوششي 

94 

هدف 

 94کمي

هدف 

پوششي 

95 

هدف 

 95کمي

هدف 

پوششي

96 

هدف 

 96کمي

هدف 

پوششي

97 

هدف 

 97کمي

هدف 

پوششي

98 

هدف 

 98کمي

all all O06 S11 

برنامه  استراتژیک مبتنی بر نتایج شاخص های 
ات الگوی  ای  و ارزشیابی و تغییر

ا یدمیولوزیک هر سال مورد باربینی قرار 
 گیرد.

کمیته فنی 
 کشوری

 

ALL 0 O07 S11 

دستورالعمل ها ی نحوه آموز  و اطالع 
موز   رسانی ومحتوای آموزشی استاندارد آ

ماهیت بیماری راههای  یشگیری با تمرکز بر 
کاه  اسیگما  به تف یک گروه های هدف 
برنامه   تهیه و دو سال ی بار مورد بازبینی 

 قرار گیرد

کمیته فنی 
 کشوری

 

 جوانان
دان  
 آموزان

O08 S11 

دستورالعمل ها ی نحوه آموز  و اطالع 
آموزشی استاندارد آموز   رسانی ومحتوای 

ماهیت بیماری راههای  یشگیری با تمرکز بر 
کاه  اسیگما دان  آموزان تهیه و دو سال 

 ی بار مورد بازبینی قرار گیرد

کمیته فنی 
 کشوری

 

سوء 
مصرف 
کنندگان 
تزریقی  
 مواد

سوء 
مصرف 
کنندگان 
تزریقی  
 مواد

O09 S11 

دستورالعمل ها ی خدمات مراقبت ، بسته جامع 
کاه  آسیب و تست تشخیصی اچ آی وی ویژه 
سوء مصرف کنندگان تزریقی  مواد تهیه و  دو 

 سال ی بار  مورد بازبینی قرار گیرد

کمیته فنی 
 کشوری

 

زنان در 
معرض 
بیشترین 
 آسیب

زنان در 
معرض 
بیشترین 
 آسیب

O10 S11 

ها ی خدمات مراقبت ، بسته جامع دستورالعمل 
کاه  آسیب و تست تشخیصی اچ آی وی  ویژه 
زنان در معرض بیشترین آسیب  تهیه و  دو 

 سال ی بار  مورد بازبینی قرار گیرد

کمیته فنی 
 کشوری

 

مردان  در 
معرض 
بیشترین 
 آسیب

مردان  در 
معرض 
بیشترین 
 آسیب

O11 S11 

دستورالعمل ها ی خدمات مراقبت ، بسته جامع 
کاه  آسیب و تست تشخیصی اچ آی وی  ویژه 
مردان در معرض بیشترین آسیب تهیه و سالیانه 

 مورد بازبینی قرار گیرد

کمیته فنی 
 کشوری
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گروه 
 هدف

گروه زیر 
 هدف

 هدف
استراتز
 ی

 عنوان 
نام سازمان 
/سازمانهای  

 متولی 

هدف 

پوششي 

94 

هدف 

 94کمي

هدف 

پوششي 

95 

هدف 

 95کمي

هدف 

پوششي

96 

هدف 

 96کمي

هدف 

پوششي

97 

هدف 

 97کمي

هدف 

پوششي

98 

هدف 

 98کمي

مصرف 
کنندگان 
مواد 
 محرک

مصرف 
کنندگان 
مواد 
 محرک

O12 S11 

خدمات مراقبت ، بسته جامع دستورالعمل ها ی 
کاه  آسیب و تست تشخیصی اچ آی وی  ویژه 
مصرف کنندگان مواد محرک  تهیه و  دو سال 

 ی بار مورد بازبینی قرار گیرد

کمیته فنی 
 کشوری

 

کودکان 
خیابانی 
 /کار

کودکان 
خیابانی 
 /کار

O13 S11 

مراقبت ، بسته جامع دستورالعمل ها ی خدمات 
کاه  آسیب و تست تشخیصی اچ آی وی ویژه 
کودکان خیابانی/کار   تهیه و  دو سال ی بار  

 مورد بازبینی قرار گیرد

کمیته فنی 
 کشوری

 

مادران 
 باردار

مادران 
 باردار

O14 S11 

بسته جامع دستورالعمل ها ی خدمات مراقبت ،  
تشخیصی اچ آی وی  و  یشگیری انتقال  تست

مادر به کودک تهیه دو سال ی بار مورد 
 بازبینی قرار گیرد

کمیته فنی 
 کشوری

 

مبتالیان به 
 سل

مبتالیان به 
 سل

O15 S11 

بسته جامع دستورالعمل ها ی خدمات تشخیص 
قبت و درمان همزمان سل و اچ آی وی ، مرا

 تهیه و دو سال ی بارمورد بازبینی  قرار گیرد.

کمیته فنی 
 کشوری

 

جمعیت 
حاشیه 
 نشین

جمعیت 
 حاشیه نشین

O16 S11 

بسته جامع دستورالعمل های  خدمات تشخیص 
مراقبت و درمان اچ آی وی در مناطق حاشیه  ،

نشین  تهیه و دو سال ی بارمورد بازبینی  قرار 
 گیرد.

کمیته فنی 
 کشوری

 

ALL ALL O17 S11 

بسته جامع دستورالعمل  مشاوره و توصیه به 
انجام تست  تدوین و دو سال ی بارمورد بازبینی 

 قرار گیرد.

کمیته فنی 
 کشوری

 

مبتالیان به 
HIV 

مبتالیان به 
HIV 

O18 S11 

بسته جامع دستورالعمل ها ی خدمات باشگاه 
های مثبت و خدمات مراقبت در منزل  تدوین و  

 دو سال ی بارمورد بازبینی قرار گیرد.

کمیته فنی 
 کشوری

 

مبتالیان به 
HIV 

مبتالیان به 
HIV 

O19 S11 

بسته جامع دستورالعمل ها ی  نحوه ادغام  
خدمت ارائه داروهای ضد رترویرسی در سایر 
خدمات  مراکز دولتی / غیر دولتی تهیه و هر 

 دو سال ی بارمورد بازبینی قرار گیرد.

کمیته فنی 
 کشوری
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گروه 
 هدف

گروه زیر 
 هدف

 هدف
استراتز
 ی

 عنوان 
نام سازمان 
/سازمانهای  

 متولی 

هدف 

پوششي 

94 

هدف 

 94کمي

هدف 

پوششي 

95 

هدف 

 95کمي

هدف 

پوششي

96 

هدف 

 96کمي

هدف 

پوششي

97 

هدف 

 97کمي

هدف 

پوششي

98 

هدف 

 98کمي

کارکنان 
مراکز 
 کارگری

کارکنان 
مراکز 
 کارگری

O20 S11 

آموز  و بسته جامع دستورالعمل ها ی نحوه 
ارائه خدمات  یشگیری و تشخیص در محیط 
های کارگری تدوین و دو سال ی بارمورد 

 بازبینی قرار گیرد.

کمیته فنی 
 کشوری

 

مبتالیان به 
HIV 

مبتالیان به 
HIV 

O21 S11 

سته جامع دستورالعمل ها ی نحوه ارائه خدمات 
حمایتی با هدف ارتقا کمی و کیفی مراقبت و 
درمان  تدوین و ودو سال ی بارمورد بازبینی 

 قرار گیرد.

کمیته فنی 
 کشوری

 

all all O22 S11 

دستورالعمل  جامع  مراقبت ا یدمیولوژیک  
ین و و سالیانه شامل سرولوژیک و رفتاری تدو

 ی بار  بازبینی قرار گیرد.

کمیته فنی 
 کشوری

 

all all O23 S11 

دستورالعمل  جامع  نحوه  ای  و ارزشیابی  و 
مه استراتژیک  تدوین ارزیابی فرآیندهای  برنا

 و سالیانه ی بار  بازبینی قرار گیرد.

کمیته فنی 
 کشوری

 

مبتالیان به 
HIV 

مبتالیان به 
HIV 

O24 S11 

ات دستورالعمل  نحوه استفاده از وسائل و تجهیز
آزمایشگاهی مورد استفاده در نظام مراقبت و 
درمان اچ آی وی تهیه و دوسال ی بار مورد 

 بازبینی قرار گیرد.

آزمایشگاه 
 مرجع سالمت

 

بیماران 
 مقاربتی

بیماران 
 مقاربتی

O25 S11 

دستورالعمل ها ی بسته جامع خدمات  یشگیری 
تشخیص ، مراقبت و درمان بیماریهای  ،

مقاربتی  دو سال ی بارمورد بازبینی قرار 
 گیرد.

کمیته فنی 
 کشوری

 

مبتالیان به 
HIV 

مبتالیان به 
HIV 

O26 S11 

دستورالعمل ها ی بسته جامع خدمات مراقبت و 
درمان موارد مبتال به اچ آی وی دو سال ی بار 

 مورد بازبینی قرار گیرد

کمیته فنی 
 کشوری

 

0 0 0 
S11 

.فراهم آوردن امكان ارائه خدمات در مراکز 3

  0 و تيم های سيار
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گروه 
 هدف

گروه زیر 
 هدف

 هدف
استراتز
 ی

 عنوان 
نام سازمان 
/سازمانهای  

 متولی 

هدف 

پوششي 

94 

هدف 

 94کمي

هدف 

پوششي 

95 

هدف 

 95کمي

هدف 

پوششي

96 

هدف 

 96کمي

هدف 

پوششي

97 

هدف 

 97کمي

هدف 

پوششي

98 

هدف 

 98کمي

سوء 
مصرف 
کنندگان 
تزریقی  
 مواد

سوء 
مصرف 
کنندگان 
تزریقی  
 مواد

O27 S11 

( مورد DICصد  درصدمراکز گذری)
نیازجهت رسیدن به اهداف مرتبط در استراتژی 

 سوم راه اندازی  تجهیز  ونگهداری گردند

وزارت 
 بهداشت

 

سوء 
مصرف 
کنندگان 
تزریقی  
 مواد

سوء 
مصرف 
کنندگان 
تزریقی  
 مواد

O27 S11 

( مورد DICصد  درصدمراکز گذری)
نیازجهت رسیدن به اهداف مرتبط در استراتژی 

 سوم راه اندازی  تجهیز  ونگهداری گردند

وزارت 
 بهداشت

 

سوء 
مصرف 
کنندگان 
تزریقی  
 مواد

سوء 
مصرف 
کنندگان 
تزریقی  
 مواد

O27 S11 

( مورد DICگذری) صد  درصدمراکز
نیازجهت رسیدن به اهداف مرتبط در استراتژی 

 سوم راه اندازی  تجهیز  ونگهداری گردند

سازمان 
 بهزیستی

 

سوء 
مصرف 
کنندگان 
تزریقی  
 مواد

سوء 
مصرف 
کنندگان 
تزریقی  
 مواد

O27 S11 

( مورد DICگذری) صد  درصدمراکز
نیازجهت رسیدن به اهداف مرتبط در استراتژی 

 سوم راه اندازی  تجهیز  ونگهداری گردند

سازمان 
 بهزیستی

 

سوء 
مصرف 
کنندگان 
تزریقی  
 مواد

سوء 
مصرف 
کنندگان 
تزریقی  
 مواد

O28 S11 

صد درصد مراکز سیار  جهت ارائه خدمات 
 یشگیری ،کاه  آسیب ، تشخیص و مراقبت  
ویژه سوء مصرف کنندگان تزریقی  جهت 

رسیدن به اهداف مرتبط در استراتژی سوم راه 
 اندازی،تجهیز  ونگهداری گردند 

وزارت 
 بهداشت

 

سوء 
مصرف 
کنندگان 
تزریقی  
 مواد

سوء 
مصرف 
کنندگان 
تزریقی  
 مواد

O28 S11 

سیار  جهت ارائه خدمات  صد درصد مراکز
 یشگیری ،کاه  آسیب ، تشخیص و مراقبت  
ویژه سوء مصرف کنندگان تزریقی  جهت 

رسیدن به اهداف مرتبط در استراتژی سوم راه 
 اندازی،تجهیز  ونگهداری گردند 

وزارت 
 بهداشت

 

سوء 
مصرف 
کنندگان 
تزریقی  
 مواد

سوء 
مصرف 
کنندگان 
تزریقی  
 مواد

O28 S11 

سیار  جهت ارائه خدمات  صد درصد مراکز
 یشگیری ،کاه  آسیب ، تشخیص و مراقبت  
ویژه سوء مصرف کنندگان تزریقی  جهت 

رسیدن به اهداف مرتبط در استراتژی سوم راه 
 اندازی،تجهیز  ونگهداری گردند 

سازمان 
 بهزیستی
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گروه 
 هدف

گروه زیر 
 هدف

 هدف
استراتز
 ی

 عنوان 
نام سازمان 
/سازمانهای  

 متولی 

هدف 

پوششي 

94 

هدف 

 94کمي

هدف 

پوششي 

95 

هدف 

 95کمي

هدف 

پوششي

96 

هدف 

 96کمي

هدف 

پوششي

97 

هدف 

 97کمي

هدف 

پوششي

98 

هدف 

 98کمي

سوء 
مصرف 
کنندگان 
تزریقی  
 مواد

سوء 
مصرف 
کنندگان 
تزریقی  
 مواد

O28 S11 

صد درصد مراکز سیار  جهت ارائه خدمات 
 یشگیری ،کاه  آسیب ، تشخیص و مراقبت  
ویژه سوء مصرف کنندگان تزریقی  جهت 

رسیدن به اهداف مرتبط در استراتژی سوم راه 
 اندازی،تجهیز  ونگهداری گردند 

سازمان 
 بهزیستی

 

سوء 
مصرف 
کنندگان 
تزریقی  
 مواد

سوء 
مصرف 
کنندگان 
تزریقی  
 مواد

O29 S11 

صد درصد مراکز نگهداری شبانه   جهت ارائه 
خدمات  یشگیری ،کاه  آسیب ، تشخیص و 
مراقبت  ویژه سوء مصرف کنندگان تزریقی   
جهت رسیدن به به اهداف مرتبط در استراتژی 

 سوم راه اندازی،تجهیز  ونگهداری گردند 

سازمان 
 بهزیستی

 

سوء 
مصرف 
کنندگان 
تزریقی  
 مواد

سوء 
مصرف 
کنندگان 
تزریقی  
 مواد

O29 S11 

صد درصد مراکز نگهداری شبانه   جهت ارائه 
خدمات  یشگیری ،کاه  آسیب ، تشخیص و 
مراقبت  ویژه سوء مصرف کنندگان تزریقی   
جهت رسیدن به به اهداف مرتبط در استراتژی 

 سوم راه اندازی،تجهیز  ونگهداری گردند 

سازمان 
 بهزیستی

 

سوء 
مصرف 
کنندگان 
تزریقی  
 مواد

سوء 
مصرف 
کنندگان 
تزریقی  
 مواد

O30 S11 

(  Outreachای یاری رسان )صد درصد تیم ه
مورد نیاز  جهت رسیدن به به اهداف مرتبط در 
استراتژی سوم راه اندازی ، تجهیز ونگهداری  

 گردند  

وزارت 
 بهداشت

 

سوء 
مصرف 
کنندگان 
تزریقی  
 مواد

سوء 
مصرف 
کنندگان 
تزریقی  
 مواد

O30 S11 

(  Outreachهای یاری رسان )صد درصد تیم 
مورد نیاز  جهت رسیدن به به اهداف مرتبط در 
استراتژی سوم راه اندازی ، تجهیز ونگهداری  

 گردند  

سازمان 
 بهزیستی

 

سوء 
مصرف 
کنندگان 
تزریقی  
 مواد

سوء 
مصرف 
کنندگان 
تزریقی  
 مواد

O31 S11 

م برای ویزیت و ارائه خدمات   تعرفه های الز
برای  درمان نگهدارنده با داروهای جایگزین 

(MMT  مورد نیاز  جهت رسیدن به  وش )
سوء مصرف کنندگان تزریقی  تامین و  12%

 به مراکز ارائه خدمت دولتی تحویل شود. 

وزارت 
 بهداشت
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گروه 
 هدف

گروه زیر 
 هدف

 هدف
استراتز
 ی

 عنوان 
نام سازمان 
/سازمانهای  

 متولی 

هدف 

پوششي 

94 

هدف 

 94کمي

هدف 

پوششي 

95 

هدف 

 95کمي

هدف 

پوششي

96 

هدف 

 96کمي

هدف 

پوششي

97 

هدف 

 97کمي

هدف 

پوششي

98 

هدف 

 98کمي

سوء 
مصرف 
کنندگان 
تزریقی  
 مواد

سوء 
مصرف 
کنندگان 
تزریقی  
 مواد

O31 S11 

الزم برای ویزیت و ارائه خدمات   تعرفه های 
برای  درمان نگهدارنده با داروهای جایگزین 

(MMT  مورد نیاز  جهت رسیدن به  وش )
سوء مصرف کنندگان تزریقی  تامین و  12%

 به مراکز ارائه خدمت دولتی تحویل شود. 

سازمان 
 بهزیستی

 

 O32 S11 زندانیان  زندانیان 

تعرفه های الزم برای ویزیت و ارائه خدمات   
نگهدارنده با داروهای جایگزین  برای  درمان

(MMT  مورد نیاز  جهت رسیدن به  وش )
زندانیان  مصرف کننده مواد  تامین  40%
 شود. 

سازمان 
 زندانها

 

زنان در 
معرض 
بیشترین 
 آسیب

زنان در 
معرض 
بیشترین 
 آسیب

O33 S11 

و مراقبت زنان در صد  درصدمراکز مشاوره 
معرض بیشترین آسیب  مورد نیاز   جهت 

رسیدن به اهداف مرتبط در استراتژی چهارم 
 راه اندازی  تجهیز  ونگهداری گردند

وزارت 
 بهداشت

 

زنان در 
معرض 
بیشترین 
 آسیب

زنان در 
معرض 
بیشترین 
 آسیب

O33 S11 

و مراقبت زنان در صد  درصدمراکز مشاوره 
معرض بیشترین آسیب  مورد نیاز   جهت 

رسیدن به اهداف مرتبط در استراتژی چهارم 
 راه اندازی  تجهیز  ونگهداری گردند

وزارت 
 بهداشت

 

زنان در 
معرض 
بیشترین 
 آسیب

زنان در 
معرض 
بیشترین 
 آسیب

O33 S11 

و مراقبت زنان در صد  درصدمراکز مشاوره 
معرض بیشترین آسیب  مورد نیاز   جهت 

رسیدن به اهداف مرتبط در استراتژی چهارم 
 راه اندازی  تجهیز  ونگهداری گردند

سازمان 
 بهزیستی

 

زنان در 
معرض 
بیشترین 
 آسیب

زنان در 
معرض 
بیشترین 
 آسیب

O33 S11 

و مراقبت زنان در صد  درصدمراکز مشاوره 
معرض بیشترین آسیب  مورد نیاز   جهت 

رسیدن به اهداف مرتبط در استراتژی چهارم 
 راه اندازی  تجهیز  ونگهداری گردند

سازمان 
 بهزیستی
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گروه 
 هدف

گروه زیر 
 هدف

 هدف
استراتز
 ی

 عنوان 
نام سازمان 
/سازمانهای  

 متولی 

هدف 

پوششي 

94 

هدف 

 94کمي

هدف 

پوششي 

95 

هدف 

 95کمي

هدف 

پوششي

96 

هدف 

 96کمي

هدف 

پوششي

97 

هدف 

 97کمي

هدف 

پوششي

98 

هدف 

 98کمي

زنان در 
معرض 
بیشترین 
 آسیب

زنان در 
معرض 
بیشترین 
 آسیب

O34 S11 

جهت ارائه خدمت  صد  درصد تیم های سیار
به  زنان در معرض بیشترین آسیب  مورد نیاز 
مورد نیاز جهت رسیدن به اهداف مرتبط در 

 استراتژی چهارم راه اندازی گردند

وزارت 
 بهداشت

 

زنان در 
معرض 
بیشترین 
 آسیب

زنان در 
معرض 
بیشترین 
 آسیب

O34 S11 

جهت ارائه خدمت  صد  درصد تیم های سیار
به  زنان در معرض بیشترین آسیب  مورد نیاز 
مورد نیاز جهت رسیدن به اهداف مرتبط در 

 استراتژی چهارم راه اندازی گردند

سازمان 
 بهزیستی

 

زنان در 
معرض 
بیشترین 
 آسیب

زنان در 
معرض 
بیشترین 
 آسیب

O35 S11 

شبانه زنان  جهت  صد  درصدمراکز نگهداری
ارائه خدمات  یشگیری ، مراقبت و درمان  به  
زنان در معرض بیشترین آسیب  مورد نیاز 
جهت رسیدن به اهداف مرتبط در استراتژی 

 چهارم تجهیز و نگهداری گردند

سازمان 
 بهزیستی

 

زنان در 
معرض 
بیشترین 
 آسیب

زنان در 
معرض 
بیشترین 
 آسیب

O35 S11 

شبانه زنان  جهت  صد  درصدمراکز نگهداری
ارائه خدمات  یشگیری ، مراقبت و درمان  به  
زنان در معرض بیشترین آسیب  مورد نیاز 
جهت رسیدن به اهداف مرتبط در استراتژی 

 چهارم تجهیز و نگهداری گردند

سازمان 
 بهزیستی

 

مردان  در 
معرض 
بیشترین 
 آسیب

مردان  در 
معرض 
بیشترین 
 آسیب

O36 S11 

صد  درصدمراکز مشاوره و مراقبت مردان در 
رسیدن معرض بیشترین آسیب  مورد نیازجهت 
به اهداف مرتبط در استراتژی چهارم راه 

 اندازی  تجهیز  ونگهداری گردند

وزارت 
 بهداشت

 

مردان  در 
معرض 
بیشترین 
 آسیب

مردان  در 
معرض 
بیشترین 
 آسیب

O36 S11 

وره و مراقبت مردان در صد  درصدمراکز مشا
معرض بیشترین آسیب  مورد نیازجهت رسیدن 

به اهداف مرتبط در استراتژی چهارم راه 
 اندازی  تجهیز  ونگهداری گردند

وزارت 
 بهداشت
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گروه 
 هدف

گروه زیر 
 هدف

 هدف
استراتز
 ی

 عنوان 
نام سازمان 
/سازمانهای  

 متولی 

هدف 

پوششي 

94 

هدف 

 94کمي

هدف 

پوششي 

95 

هدف 

 95کمي

هدف 

پوششي

96 

هدف 

 96کمي

هدف 

پوششي

97 

هدف 

 97کمي

هدف 

پوششي

98 

هدف 

 98کمي

مردان  در 
معرض 
بیشترین 
 آسیب

مردان  در 
معرض 
بیشترین 
 آسیب

O36 S11 

وره و مراقبت مردان در صد  درصدمراکز مشا
معرض بیشترین آسیب  مورد نیازجهت رسیدن 

به اهداف مرتبط در استراتژی چهارم راه 
 اندازی  تجهیز  ونگهداری گردند

سازمان 
 بهزیستی

 

مردان  در 
معرض 
بیشترین 
 آسیب

مردان  در 
معرض 
بیشترین 
 آسیب

O36 S11 

مشاوره و مراقبت مردان در صد  درصدمراکز 
معرض بیشترین آسیب  مورد نیازجهت رسیدن 

به اهداف مرتبط در استراتژی چهارم راه 
 اندازی  تجهیز  ونگهداری گردند

سازمان 
 بهزیستی

 

مردان  در 
معرض 
بیشترین 
 آسیب

مردان  در 
معرض 
بیشترین 
 آسیب

O37 S11 

سیار جهت ارائه خدمت صد  درصد تیم های 
به  مردان در معرض بیشترین آسیب مورد 

نیازجهت رسیدن به اهداف مرتبط در استراتژی 
 چهارم راه اندازی گردند

وزارت 
 بهداشت

 

مردان  در 
معرض 
بیشترین 
 آسیب

مردان  در 
معرض 
بیشترین 
 آسیب

O37 S11 

سیار جهت ارائه خدمت صد  درصد تیم های 
به  مردان در معرض بیشترین آسیب مورد 

نیازجهت رسیدن به اهداف مرتبط در استراتژی 
 چهارم راه اندازی گردند

سازمان 
 بهزیستی

 

کودکان 
خیابانی 
 /کار

کودکان 
خیابانی 
 /کار

O38 S11 

صد درصد مراکز سیار  جهت ارائه خدمات 
 یشگیری ، کاه  آسیب  و تشخیص و مراقبت  
ویژه کودکان خیابانی ،مورد نیازجهت رسیدن 
به اهداف مرتبط در استراتژی چهارم تجهیزراه 

 اندازی ونگهداری گردند 

وزارت 
 بهداشت

 

کودکان 
خیابانی 
 /کار

کودکان 
خیابانی 
 /کار

O38 S11 

صد درصد مراکز سیار  جهت ارائه خدمات 
 یشگیری ، کاه  آسیب  و تشخیص و مراقبت  
ویژه کودکان خیابانی ،مورد نیازجهت رسیدن 
به اهداف مرتبط در استراتژی چهارم تجهیزراه 

 اندازی ونگهداری گردند 

وزارت 
 بهداشت
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گروه 
 هدف

گروه زیر 
 هدف

 هدف
استراتز
 ی

 عنوان 
نام سازمان 
/سازمانهای  

 متولی 

هدف 

پوششي 

94 

هدف 

 94کمي

هدف 

پوششي 

95 

هدف 

 95کمي

هدف 

پوششي

96 

هدف 

 96کمي

هدف 

پوششي

97 

هدف 

 97کمي

هدف 

پوششي

98 

هدف 

 98کمي

کودکان 
خیابانی 
 /کار

کودکان 
خیابانی 
 /کار

O38 S11 

صد درصد مراکز سیار  جهت ارائه خدمات 
 یشگیری ، کاه  آسیب  و تشخیص و مراقبت  
ویژه کودکان خیابانی ،مورد نیازجهت رسیدن 
به اهداف مرتبط در استراتژی چهارم تجهیزراه 

 اندازی ونگهداری گردند 

سازمان 
 بهزیستی

 

کودکان 
خیابانی 
 /کار

کودکان 
خیابانی 
 /کار

O38 S11 

ات صد درصد مراکز سیار  جهت ارائه خدم
 یشگیری ، کاه  آسیب  و تشخیص و مراقبت  
ویژه کودکان خیابانی ،مورد نیازجهت رسیدن 
به اهداف مرتبط در استراتژی چهارم تجهیزراه 

 اندازی ونگهداری گردند 

سازمان 
 بهزیستی

 

کودکان 
خیابانی 
 /کار

کودکان 
خیابانی 
 /کار

O39 S11 

انی  صد درصد مراکز نگهداری کودکان خیاب
جهت ارائه خدمات  یشگیری ، کاه  آسیب  و 
تشخیص و مراقبت  اچ آی وی ؛مورد نیازجهت 
رسیدن به اهداف مرتبط در استراتژی چهارم 

 تجهیز گردند .

سازمان 
 بهزیستی

 

all all O40 S11 

( مورد نیاز  VCTصددرصدمراکز مشاوره)
 6جهت رسیدن  اهداف مرتبط در استراتژی 
 راه اندازی ، تجهیز  ونگهداری گردند 

وزارت 
 بهداشت

 

all all O40 S11 

( مورد نیاز  VCTصددرصدمراکز مشاوره)
 6جهت رسیدن  اهداف مرتبط در استراتژی 
 راه اندازی ، تجهیز  ونگهداری گردند 

وزارت 
 بهداشت

 

 O41 S11 زندانیان  زندانیان 

صددرصدمراکز مشاوره و مراقبت و درمان 
رد نیاز  جهت رسیدن به سازمان زندانها مو

راه اندازی ،   6و8اهداف مرتبط دراستراتژی 
 تجهیز  ونگهداری گردند 

سازمان 
 زندانها
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گروه 
 هدف

گروه زیر 
 هدف

 هدف
استراتز
 ی

 عنوان 
نام سازمان 
/سازمانهای  

 متولی 

هدف 

پوششي 

94 

هدف 

 94کمي

هدف 

پوششي 

95 

هدف 

 95کمي

هدف 

پوششي

96 

هدف 

 96کمي

هدف 

پوششي

97 

هدف 

 97کمي

هدف 

پوششي

98 

هدف 

 98کمي

 O41 S11 زندانیان  زندانیان 

صددرصدمراکز مشاوره و مراقبت و درمان 
رد نیاز  جهت رسیدن به سازمان زندانها مو

راه اندازی ،   6و8اهداف مرتبط دراستراتژی 
 تجهیز  ونگهداری گردند 

سازمان 
 زندانها

 

مبتالیان به 
HIV 

مبتالیان به 
HIV 

O42 S11 

مراکز مشاوره بیماریهای رفتاری و  100%
سایر  مراکز ارائه دهنده داروهای ضد 

رتروویروسی  تحت  وش  آن مراکز  مورد 
نیازجهت رسیدن به اهداف مرتبط در استراتژی 

هشتم مطابق استاندارد های الزم تجهیز  
 ونگهداری گردند 

وزارت 
 بهداشت

 

مبتالیان به 
HIV 

مبتالیان به 
HIV 

O42 S11 

مراکز مشاوره بیماریهای رفتاری و  100%
سایر  مراکز ارائه دهنده داروهای ضد 

رتروویروسی  تحت  وش  آن مراکز  مورد 
نیازجهت رسیدن به اهداف مرتبط در استراتژی 

هشتم مطابق استاندارد های الزم تجهیز  
 ونگهداری گردند 

وزارت 
 بهداشت

 

مبتالیان به 
HIV 

مبتالیان به 
HIV 

O43 S11 

بیماران تحت  %10تا  ایان برنامه  حداقل 
درمان ضد رتروویرسی  ام ان دسترسی و 

دریافت دارو از مراکز خصوصی که 
استانداردهای الزم برای ارائه دارو را داشته و 
تحت نظارت مراکز مشاوره بیماریهای رفتاری 

 هستند را داشته باشند .

وزارت 
 بهداشت

 

مبتالیان به 
HIV 

مبتالیان به 
HIV 

O44 S11 

مراکز مشاوره بیماریهای رفتاری و  100%
مراکز ارائه دهنده داروهای ضد   سایر

رتروویروسی  تحت  وش  آن مراکز در سال 
با فقدان هیچیک از داروهای ضد 

 رتروویروسی موردنیاز مواجه نشوند

وزارت 
 بهداشت
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گروه 
 هدف

گروه زیر 
 هدف

 هدف
استراتز
 ی

 عنوان 
نام سازمان 
/سازمانهای  

 متولی 

هدف 

پوششي 

94 

هدف 

 94کمي

هدف 

پوششي 

95 

هدف 

 95کمي

هدف 

پوششي

96 

هدف 

 96کمي

هدف 

پوششي

97 

هدف 

 97کمي

هدف 

پوششي

98 

هدف 

 98کمي

مبتالیان به 
HIV 

مبتالیان به 
HIV 

O44 S11 

مراکز مشاوره بیماریهای رفتاری و  100%
مراکز ارائه دهنده داروهای ضد   سایر

رتروویروسی  تحت  وش  آن مراکز در سال 
با فقدان هیچیک از داروهای ضد 

 رتروویروسی موردنیاز مواجه نشوند

سازمان 
 زندانها

 

مبتالیان به 
HIV 

مبتالیان به 
HIV 

O45 S11 

صد درصد باشگاههای مثبت مورد نیازجهت 
رسیدن به اهداف مرتبط در استراتژی نهم راه 

 اندازی،تجهیز  ونگهداری گردند 

وزارت 
 بهداشت

 

مبتالیان به 
HIV 

مبتالیان به 
HIV 

O45 S11 

صد درصد باشگاههای مثبت مورد نیازجهت 
به اهداف مرتبط در استراتژی نهم راه  رسیدن

 اندازی،تجهیز  ونگهداری گردند 

وزارت 
 بهداشت

 

مبتالیان به 
HIV 

مبتالیان به 
HIV 

O45 S11 

صد درصد باشگاههای مثبت مورد نیازجهت 
رسیدن به اهداف مرتبط در استراتژی نهم راه 

 اندازی،تجهیز  ونگهداری گردند 

سازمان 
 بهزیستی

 

مبتالیان به 
HIV 

مبتالیان به 
HIV 

O45 S11 

صد درصد باشگاههای مثبت مورد نیازجهت 
رسیدن به اهداف مرتبط در استراتژی نهم راه 

 اندازی،تجهیز  ونگهداری گردند 

سازمان 
 بهزیستی

 

مبتالیان به 
HIV 

مبتالیان به 
HIV 

O46 S11 

صد درصد مراکز نگهداري  و ارائه خدمات 
تسكیني  براي افرادمبتال به اچ آي وي در 

مراحل  ایاني  راه اندازی،تجهیز  ونگهداری 
 گردند 

وزارت 
 بهداشت

 

مبتالیان به 
HIV 

مبتالیان به 
HIV 

O46 S11 

و ارائه خدمات  صد درصد مراکز نگهداري 
تسكیني  براي افرادمبتال به اچ آي وي در 

مراحل  ایاني  راه اندازی،تجهیز  ونگهداری 
 گردند 

وزارت 
 بهداشت

 

کارکنان 
مراکز 
 کارگری

کارکنان 
مراکز 
 کارگری

O47 S11 

ات فراهم آوردن ام ان دسترسی به خدم
محیط های  %30 یشگیری و تشخیصی در 

 کارگری .

وزارت 
 بهداشت
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گروه 
 هدف

گروه زیر 
 هدف

 هدف
استراتز
 ی

 عنوان 
نام سازمان 
/سازمانهای  

 متولی 

هدف 

پوششي 

94 

هدف 

 94کمي

هدف 

پوششي 

95 

هدف 

 95کمي

هدف 

پوششي

96 

هدف 

 96کمي

هدف 

پوششي

97 

هدف 

 97کمي

هدف 

پوششي

98 

هدف 

 98کمي

مبتالیان به 
HIV 

مبتالیان به 
HIV 

O48 S11 
 30ام ان اندازه گیری  بار ویروسی در  

 منطقه در کشور وجود داشته باشد .
آزمایشگاه 
 مرجع سالمت

 

مبتالیان به 
HIV 

مبتالیان به 
HIV 

O49 S11 

مراکز  %100در  CD4ام ان اندازه گیری   
ارائه دهنده خدمات مراقبت و درمان اچ آی وی 

 در استانها  فراهم آید.

وزارت 
 بهداشت

 

مبتالیان به 
HIV 

مبتالیان به 
HIV 

O50 S11 
 5ام ان تعیین مقاومت دارویي  در حداقل 

 منطقه در کشور وجود داشته باشد
آزمایشگاه 
 مرجع سالمت

 

مبتالیان به 
HIV 

مبتالیان به 
HIV 

O51 S11 
منطقه 15ام ان تشخیص سریع سل در حداقل  

 کشور فراهم آید.
آزمایشگاه 
 مرجع سالمت

 

0 0 0 S11 40 .توانمند سازی نيروهای انساني  

 O52 S11 زندانیان  زندانیان 

صدردرصد مشاورین مورد نیاز مراکز مشاوره 
و مراقبت  سازمان زندانها مطابق استاندارد 

 تحت آموز  /بازآموزی قرار گیرند.

سازمان 
 زندانها

 

all all O53 S11 

صدردرصد مشاورین مورد نیاز مراکز مشاوره 
طابانه مطابق استاندارد تحت و آزمای  داو

 آموز  /بازآموزی قرار گیرند.

وزارت 
 بهداشت

 

all all O53 S11 

صدردرصد مشاورین مورد نیاز مراکز مشاوره 
ستاندارد تحت و آزمای  داوطابانه مطابق ا

 آموز  /بازآموزی قرار گیرند.

وزارت 
 بهداشت

 

سوء 
مصرف 
کنندگان 
تزریقی  
 مواد

سوء 
مصرف 
کنندگان 
تزریقی  
 مواد

O54 S11 

صدردرصد نیروهای ارائه دهنده خدمت مراکز 
DIC   مطابق استاندارد تحت آموز  /باز

 آموزی  قرار گیرند.

وزارت 
 بهداشت

 

سوء 
مصرف 
کنندگان 
تزریقی  
 مواد

سوء 
مصرف 
کنندگان 
تزریقی  
 مواد

O54 S11 

صدردرصد نیروهای ارائه دهنده خدمت مراکز 
DIC   مطابق استاندارد تحت آموز  /باز

 آموزی  قرار گیرند.

سازمان 
 بهزیستی
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گروه 
 هدف

گروه زیر 
 هدف

 هدف
استراتز
 ی

 عنوان 
نام سازمان 
/سازمانهای  

 متولی 

هدف 

پوششي 

94 

هدف 

 94کمي

هدف 

پوششي 

95 

هدف 

 95کمي

هدف 

پوششي

96 

هدف 

 96کمي

هدف 

پوششي

97 

هدف 

 97کمي

هدف 

پوششي

98 

هدف 

 98کمي

سوء 
مصرف 
کنندگان 
تزریقی  
 مواد

سوء 
مصرف 
کنندگان 
تزریقی  
 مواد

O55 S11 

ای ا رائه دهنده خدمت در صد درصد نیروه
مراکز سیار ویژه سوء مصرف کنندگان تزریقی  

مطابق استاندارد تحت آموز  /باز آموزی  
 قرار گیرند.

وزارت 
 بهداشت

 

سوء 
مصرف 
کنندگان 
تزریقی  
 مواد

سوء 
مصرف 
کنندگان 
تزریقی  
 مواد

O55 S11 

ای ا رائه دهنده خدمت در صد درصد نیروه
مراکز سیار ویژه سوء مصرف کنندگان تزریقی  

مطابق استاندارد تحت آموز  /باز آموزی  
 قرار گیرند.

سازمان 
 بهزیستی

 

سوء 
مصرف 
کنندگان 
تزریقی  
 مواد

سوء 
مصرف 
کنندگان 
تزریقی  
 مواد

O56 S11 

نیروهای ارائه دهنده خدمت در صد درصد  
مراکز نگهداری شبانه ویژه سوء مصرف 
کنندگان تزریقی   مطابق استاندارد تحت 

 آموز  /باز آموزی  قرار گیرند.

سازمان 
 بهزیستی

 

سوء 
مصرف 
کنندگان 
تزریقی  
 مواد

سوء 
مصرف 
کنندگان 
تزریقی  
 مواد

O57 S11 

صددرصد نیروهای ارائه دهنده خدمت تیم های 
یاری رسان  مطابق استاندارد تحت آموز  

 قرار گیرند./بازآموزی 

وزارت 
 بهداشت

 

سوء 
مصرف 
کنندگان 
تزریقی  
 مواد

سوء 
مصرف 
کنندگان 
تزریقی  
 مواد

O57 S11 

نیروهای ارائه دهنده خدمت تیم های صددرصد 
یاری رسان  مطابق استاندارد تحت آموز  

 /بازآموزی قرار گیرند.

سازمان 
 بهزیستی

 

زنان در 
معرض 
بیشترین 
 آسیب

زنان در 
معرض 
بیشترین 
 آسیب

O58 S11 

دهنده خدمت مراکز صددرصد نیروهای ارائه 
مشاوره و مراقبت زنان در معرض بیشترین 

آسیب مطابق استاندارد تحت آموز  
 /بازآموزی قرار گیرند.

وزارت 
 بهداشت

 

زنان در 
معرض 
بیشترین 
 آسیب

زنان در 
معرض 
بیشترین 
 آسیب

O58 S11 

دهنده خدمت مراکز صددرصد نیروهای ارائه 
مشاوره و مراقبت زنان در معرض بیشترین 

آسیب مطابق استاندارد تحت آموز  
 /بازآموزی قرار گیرند.

سازمان 
 بهزیستی

 

زنان در 
معرض 
بیشترین 
 آسیب

زنان در 
معرض 
بیشترین 
 آسیب

O59 S11 

دهنده خدمت تیم  صدردرصد نیروهای ارائه
های یاری رسان  وابسته به مراکز زنان در 
معرض بیشترین آسیب مطابق استاندارد تحت 

 آموز  /بازآموزی قرار گیرند.

وزارت 
 بهداشت
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گروه 
 هدف

گروه زیر 
 هدف

 هدف
استراتز
 ی

 عنوان 
نام سازمان 
/سازمانهای  

 متولی 

هدف 

پوششي 

94 

هدف 

 94کمي

هدف 

پوششي 

95 

هدف 

 95کمي

هدف 

پوششي

96 

هدف 

 96کمي

هدف 

پوششي

97 

هدف 

 97کمي

هدف 

پوششي

98 

هدف 

 98کمي

زنان در 
معرض 
بیشترین 
 آسیب

زنان در 
معرض 
بیشترین 
 آسیب

O59 S11 

دهنده خدمت تیم  صدردرصد نیروهای ارائه
های یاری رسان  وابسته به مراکز زنان در 
معرض بیشترین آسیب مطابق استاندارد تحت 

 آموز  /بازآموزی قرار گیرند.

سازمان 
 بهزیستی

 

زنان در 
معرض 
بیشترین 
 آسیب

زنان در 
معرض 
بیشترین 
 آسیب

O60 S11 

دهنده خدمت سر ناه  صدردرصد نیروهای ارائه
های شبانه زنان در معرض بیشترین آسیب 

مطابق استاندارد تحت آموز  /بازآموزی قرار 
 گیرند.

وزارت 
 بهداشت

 

مردان  در 
معرض 
بیشترین 
 آسیب

مردان  در 
معرض 
بیشترین 
 آسیب

O61 S11 

ارائه دهنده خدمت در صد  درصدنیروهای 
مراکز مشاوره و مراقبت مردان در معرض 
بیشترین آسیب مطابق استاندارد تحت آموز  

 /بازآموزی قرار گیرند.

وزارت 
 بهداشت

 

مردان  در 

معرض 
بیشترین 
 آسیب

مردان  در 

معرض 
بیشترین 
 آسیب

O61 S11 

صد  درصدنیروهای ارائه دهنده خدمت در 
مراکز مشاوره و مراقبت مردان در معرض 
بیشترین آسیب مطابق استاندارد تحت آموز  

 /بازآموزی قرار گیرند.

سازمان 
 بهزیستی

 

مردان  در 
معرض 
بیشترین 
 آسیب

مردان  در 
معرض 
بیشترین 
 آسیب

O62 S11 

رائه دهنده خدمت در  تیم صد  درصدنیروهای ا
های سیار جهت ارائه خدمت به  مردان در 

معرض بیشترین آسیب  مطابق استاندارد تحت 
 آموز  /بازآموزی قرار گیرند.

وزارت 
 بهداشت

 

مردان  در 
معرض 
بیشترین 
 آسیب

مردان  در 
معرض 
بیشترین 
 آسیب

O62 S11 

رائه دهنده خدمت در  تیم صد  درصدنیروهای ا
های سیار جهت ارائه خدمت به  مردان در 

معرض بیشترین آسیب  مطابق استاندارد تحت 
 آموز  /بازآموزی قرار گیرند.

سازمان 
 بهزیستی

 

کودکان 
خیابانی 
 /کار

کودکان 
خیابانی 
 /کار

O63 S11 

در صد درصد نیروهای ارائه دهنده خدمت 
مراکز سیار  جهت ارائه خدمات  یشگیری ، 
کاه  آسیب  و تشخیص و مراقبت  ویژه 

کودکان خیابانی مطابق استاندارد تحت آموز  
 /بازآموزی قرار گیرند.

وزارت 
 بهداشت
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گروه 
 هدف

گروه زیر 
 هدف

 هدف
استراتز
 ی

 عنوان 
نام سازمان 
/سازمانهای  

 متولی 

هدف 

پوششي 

94 

هدف 

 94کمي

هدف 

پوششي 

95 

هدف 

 95کمي

هدف 

پوششي

96 

هدف 

 96کمي

هدف 

پوششي

97 

هدف 

 97کمي

هدف 

پوششي

98 

هدف 

 98کمي

کودکان 
خیابانی 
 /کار

کودکان 
خیابانی 
 /کار

O63 S11 

در صد درصد نیروهای ارائه دهنده خدمت 
مراکز سیار  جهت ارائه خدمات  یشگیری ، 
کاه  آسیب  و تشخیص و مراقبت  ویژه 

کودکان خیابانی مطابق استاندارد تحت آموز  
 /بازآموزی قرار گیرند.

سازمان 
 بهزیستی

 

کودکان 
خیابانی 
 /کار

کودکان 
خیابانی 
 /کار

O64 S11 

در صد درصد نیروهای ارائه دهنده خدمت 
مراکز نگهداری کودکان خیابانی  جهت ارائه 
خدمات  یشگیری ، کاه  آسیب  و تشخیص و 
مراقبت  اچ آی وی مطابق استاندارد تحت 

 آموز  /بازآموزی قرار گیرند.

وزارت 
 بهداشت

 

مبتالیان به 
HIV 

مبتالیان به 
HIV 

O65 S11 

صدردرصد نیروهای ارائه دهنده خدمت 
باشگاههای مثبت مطابق استاندارد تحت آموز  

 /بازآموزی قرار گیرند.

وزارت 
 بهداشت

 

مبتالیان به 
HIV 

مبتالیان به 
HIV 

O65 S11 

صدردرصد نیروهای ارائه دهنده خدمت 
باشگاههای مثبت مطابق استاندارد تحت آموز  

 /بازآموزی قرار گیرند.

سازمان 
 بهزیستی

 

مبتالیان به 
HIV 

مبتالیان به 
HIV 

O66 S11 

صد درصدنیروهای ارائه دهنده خدمت مراکز 
نگهداري  و ارائه خدمات تسكیني  براي 
افرادمبتال به اچ آي وي در مراحل  ایاني 

مطابق استاندارد تحت آموز  /بازآموزی قرار 
 گیرند.

وزارت 
 بهداشت

 

مبتالیان به 
HIV 

مبتالیان به 
HIV 

O67 S11 

صدردرصد مشاورین و مراقبین  مورد نیاز 
ز مشاوره بیماریهای رفتاری مطابق مراک

استاندارد تحت آموز  قرار گیرند.)آموز  و 
 باز اموزی   زش ان درمانگر اچ آی وی (

وزارت 
 بهداشت

 

مبتالیان به 
HIV 

مبتالیان به 
HIV 

O68 S11 

صدردرصد مشاورین و مراقبین  مورد نیاز 
ز مشاوره بیماریهای رفتاری مطابق مراک

 استاندارد تحت آموز  قرار گیرند

وزارت 
 بهداشت
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گروه 
 هدف

گروه زیر 
 هدف

 هدف
استراتز
 ی

 عنوان 
نام سازمان 
/سازمانهای  

 متولی 

هدف 

پوششي 

94 

هدف 

 94کمي

هدف 

پوششي 

95 

هدف 

 95کمي

هدف 

پوششي

96 

هدف 

 96کمي

هدف 

پوششي

97 

هدف 

 97کمي

هدف 

پوششي

98 

هدف 

 98کمي

جمعیت 
حاشیه 
 نشین

جمعیت 
 حاشیه نشین

O69 S11 

صدردرصد نیروهای ارائه دهنده خدمت در 
مناطق حاشیه نشین  مطابق استاندارد تحت 

 آموز  /بازآموزی قرار گیرند.

  وزارت کشور

مشاغل 
 متحرک

مشاغل 
 متحرک

O70 S11 

صدردرصد مربیان مورد نیاز برای آموز  
مشاغل متحرک  مطابق استاندارد تحت آموز  

 /بازآموزی قرار گیرند.

كشتیراني و 
 بنادر

 

 جوانان
دان  
 آموزان

O71 S11 

صدردرصد مربیان   مورد نیازجهت آموز  
استاندارد تحت آموز    دان  آموزان  مطابق

 و باز آموزی قرار گیرند.

وزارت 
آموز  و 
  رور 

 

 O72 S11 دانشجویان جوانان

صدردرصد مربیان مورد نیازجهت آموز  
استاندارد تحت آموز   و دانشجویان   مطابق 

 باز آموزی قرار گیرند.

وزارت 
 بهداشت

 

 O72 S11 دانشجویان جوانان

صدردرصد مربیان مورد نیازجهت آموز  
استاندارد تحت آموز   و دانشجویان   مطابق 

 باز آموزی قرار گیرند.

  وزارت علوم 

 O73 S11 سربازان جوانان

صدردرصد مربیان مورد نیازجهت آموز  
تحت آموز   و باز  سربازان  مطابق استاندارد

 آموزی قرار گیرند.

نیروهای 
 مسلح

 

 جوانان
داوطلبین 
جمعیت 

 هالل احمر
O74 S11 

صدردرصد مربیان مورد نیازجهت آموز  
ن جمعیت هالل احمر  مطابق استاندارد داوطلبی

 تحت آموز   و باز آموزی قرار گیرند.

جمعیت هالل 
 احمر

 

 O75 S11  ناهندگان  ناهندگان

صدردرصد مربیان مورد نیازجهت آموز  
اندارد تحت آموز   و باز  ناهندگان مطابق است
 آموزی قرار گیرند.

وزارت 
 بهداشت

 

 O76 S11 ورزشكاران جوانان

صدردرصد مربیان   مورد نیازجهت آموز  
استاندارد تحت آموز   و ورزش اران  مطابق 
 باز آموزی قرار گیرند.

وزارت 
ورز  و 
 جوانان
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گروه 
 هدف

گروه زیر 
 هدف

 هدف
استراتز
 ی

 عنوان 
نام سازمان 
/سازمانهای  

 متولی 

هدف 

پوششي 

94 

هدف 

 94کمي

هدف 

پوششي 

95 

هدف 

 95کمي

هدف 

پوششي

96 

هدف 

 96کمي

هدف 

پوششي

97 

هدف 

 97کمي

هدف 

پوششي

98 

هدف 

 98کمي

 O77 S11 جوانان جوانان

های فعال در آموز   جوانان   NGOمربیان   
مطابق استاندارد تحت آموز   و باز آموزی 

 قرار گیرند.

  وزارت کشور

کودکان 
خیابانی 
 /کار

کودکان 
خیابانی 
 /کار

O78 S11 

های فعال در خصوص  NGOمربیان   
کودکان خیابانی  مطابق استاندارد تحت آموز   

 و باز آموزی قرار گیرند.

سازمان 
 بهزیستی

 

 O79 S11 عموم مردم عموم مردم

صدردرصد مربیان   مورد نیازجهت آموز  
مبلغین مذهبی مطابق استاندارد تحت آموز   و 

 باز آموزی قرار گیرند.

سازمان 
تبلیغات 
 اسالمی

 

بیماران 
 مقاربتی

بیماران 
 مقاربتی

O80 S11 

 رسنل بهداشتی درمانی دخیل در امر  % 80
مطابق استاندارد تحت   STIیص و درمان تشخ

 آموز   و باز آموزی قرار گیرند.

وزارت 
 بهداشت

 

all 0 O81 S11 

صدردرصداعضا کمیته های استانی  ای  و 
و باز ارزشیابی  استاندارد تحت آموز   

 آموزی قرار گیرند.

کمیته فنی 
 کشوری

 

مادران 
 باردار

مادران 
 باردار

O82 S11 

 رسنل بهداشتی درمانی دخیل در امر  % 80
های دوران  بارداری  مطابق استاندارد مراقبت 

 تحت آموز   و باز آموزی قرار گیرند.

وزارت 
 بهداشت

 

مبتالیان به 
 سل

مبتالیان به 
 سل

O83 S11 

 رسنل بهداشتی درمانی دخیل در امر  % 90
ت و درمان سل   مطابق استاندارد تحت مراقب

 آموز   و باز آموزی قرار گیرند.

وزارت 
 بهداشت

 

مبتالیان به 
HIV 

مبتالیان به 
HIV 

O84 S11 

 زش ان بخ  خصوصی ، هم ار در  100%
مراقبت و درمان ، دوره مدون آموزشی برنامه 

 " زش ان درمانگر ایدز " را گذرانده باشند .

وزارت 
 بهداشت

 

کارکنان 
مراکز 
 کارگری

کارکنان 
مراکز 
 کارگری

O85 S11 

از محیط های کارگری در  %40مربیان 
خصوص اقدامات  یشگیری و تشخیصی مرتبط 

 با اچ آی وی آموز  دیده باشند 

وزارت 
 بهداشت
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گروه 
 هدف

گروه زیر 
 هدف

 هدف
استراتز
 ی

 عنوان 
نام سازمان 
/سازمانهای  

 متولی 

هدف 

پوششي 

94 

هدف 

 94کمي

هدف 

پوششي 

95 

هدف 

 95کمي

هدف 

پوششي

96 

هدف 

 96کمي

هدف 

پوششي

97 

هدف 

 97کمي

هدف 

پوششي

98 

هدف 

 98کمي

مبتالیان به 
HIV 

مبتالیان به 
HIV 

O86 S11 

 زش ان زندان  در برنامه مراقبت و  100%
درمان  اچ آی وی  ، دوره مدون آموزشی 
 " زش ان درمانگر ایدز " را گذرانده باشند .

سازمان 
 زندانها

 

مبتالیان به 
HIV 

مبتالیان به 
HIV 

O87 S11 

نیروهای آزمایشگاهی   در  100%
منطقه ای برنامه مراقبت و  آزمایشگاههای

درمان  اچ آی وی  ، دوره مدون آموزشی نحوه 
انجام تست های  اراکلنیک مرتبط با اچ آی وی 

 را گذرانده باشند .

آزمایشگاه 
 مرجع سالمت

 

 

 



رماحل تدوین ربانهم :  4ضمیمه 
 استراژتیک

 



 

 جدول خالهص جلسات تیم تدوین  چهارمین ربانهم کشوری استراژتیک ایدز-4ضمیمه 

 تاريخ جلسه عنوان جلسه رديف

مدت زمان 

جلسه به 

 ساعت

تعداد شرکت 

 کنندگان
 محل برگزاری نفر ساعت

 وزارت بهداشت 56 14 4 1392/06/13 بازنگری برنامه سوم 1

 بهداشتوزارت  44 11 4 1392/07/09 بازنگری برنامه سوم 2

 وزارت بهداشت 15 5 3 1392/12/20 برنامه ریزي جهت تدوین برنامه   -تیم کارشناسی  3

 وزارت بهداشت 20 5 4 1393/01/24 تعیین اهداف كالن-تیم کارشناسی  4

 وزارت بهداشت 50 25 2 1393/02/01 گفتگوی کشوری 5

 وزارت بهداشت 70 14 5 1393/02/09 تعیین اهداف میان مدت  -تیم کارشناسی  6

 وزارت بهداشت 90 15 6 1393/02/21 تعیین اهداف میان مدت  -تیم کارشناسی  7

 سازمان ملل 72 8 9 1393/02/29 تعیین اعداد  ایه و میزان  یشرفت برنامه  -تیم کارشناسی  8

 وزارت بهداشت 64 32 2 1393/03/05 گفتگوی کشوری 9

 سازمان ملل 117 13 9 1393/03/06 سالیانهتعیین اهداف  -تیم کارشناسی  10

 ساختمان حافظ -وزارت بهداشت 136 17 8 1393/03/13 تعریف چشم انداز  و تعیین اهداف سا لیانه -تیم کارشناسی  11
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 جدول خالهص جلسات تیم تدوین  چهارمین ربانهم کشوری استراژتیک ایدز-4ضمیمه 

 تاريخ جلسه عنوان جلسه رديف

مدت زمان 

جلسه به 

 ساعت

تعداد شرکت 

 کنندگان
 محل برگزاری نفر ساعت

 وزارت بهداشت 160 20 8 1393/03/21 تیم کارشناسی  12

 وزارت بهداشت 36 6 6 1393/03/26 ارزیابي نتایج تحلیل وضعیت -تیم کارشناسی  13

 وزارت بهداشت 35 7 5 1393/03/27 تیم کارشناسی  14

 وزارت بهداشت 24 4 6 1393/03/28 تعیین استاندارهاي  مراقبت و درمان -تیم كارشناسي  15

 دانشگاه تبریز 234 26 9 1393/03/31 روز اول -کارگاه تبریز 16

 دانشگاه تبریز 234 26 9 1393/04/01 روز دوم -کارگاه تبریز 17

 دانشگاه تبریز 140 28 5 1393/04/02 روز سوم -کارگاه تبریز 18

 وزارت بهداشت 24 4 6 1393/04/07 تعیین استاندارهاي  مراقبت و درمان -تیم كارشناسي  19

 وزارت بهداشت 80 10 8 1393/04/08 تعیین استاندارها ي کاه  آسیب -تیم كارشناسي  20

 وزارت بهداشت 99 11 9 1393/04/10 تعیین استاندارهاي كودكان خیاباني  -تیم کارشناسی  21

 سازمان ملل 108 12 9 1393/04/11 تعیین استاندارها ي کاه  آسیب -تیم كارشناسي  22
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 جدول خالهص جلسات تیم تدوین  چهارمین ربانهم کشوری استراژتیک ایدز-4ضمیمه 

 تاريخ جلسه عنوان جلسه رديف

مدت زمان 

جلسه به 

 ساعت

تعداد شرکت 

 کنندگان
 محل برگزاری نفر ساعت

 وزارت بهداشت 90 10 9 1393/04/14 تعیین استاندارها ي  شگیري جنسي -تیم كارشناسي  23

 سازمان ملل 108 12 9 1393/04/16 تعیین استاندارها ي کاه  آسیب -كارشناسي تیم  24

 سازمان ملل 96 12 8 1393/04/16 تعیین جداول مباني بودجه -تیم كارشناسي  25

 سازمان ملل 224 28 8 1393/04/18 محاسبه بودجه  -تیم کارشناسی  26

 سازمان ملل 153 17 9 1393/04/19 محاسبه بودجه -تیم کارشناسی  27

 وزارت کشور 70 10 7 1393/04/30 تعیین شاخص هاي  ای  و ارزشیابی -تیم كارشناسي  28

 سازمان ملل 80 10 8 1393/05/01 تعیین شاخص هاي  ای  و ارزشیابی -تیم كارشناسي  29

 سازمان ملل 30 6 5 1393/05/02 بررسی كلیات  برنامه چهارم 30

 سازمان ملل 40 4 10 1393/05/02 تعیین شاخص هاي  ای  و ارزشیابی -تیم كارشناسي  31

 دانشگاه علوم  زش ی کرمانشاه IDU 1393/04/09 20 1.5 30جلسه داخل گروهی سازمان های مردم نهاد  32

 دانشگاه علوم  زش ی کرمانشاه IDU 1393/04/26 14 1.5 21جلسه داخل گروهی سازمان های مردم نهاد  33
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 جدول خالهص جلسات تیم تدوین  چهارمین ربانهم کشوری استراژتیک ایدز-4ضمیمه 

 تاريخ جلسه عنوان جلسه رديف

مدت زمان 

جلسه به 

 ساعت

تعداد شرکت 

 کنندگان
 محل برگزاری نفر ساعت

 دانشگاه علوم  زش ی ایران )دکترقاسمی( IDU 1393/02/30 18 1.5 27جلسه داخل گروهی سازمان های مردم نهاد  34

 دانشگاه علوم  زش ی ایران )دکترقاسمی( IDU 1393/03/20 18 1.5 27جلسه داخل گروهی سازمان های مردم نهاد  35

 دانشگاه علوم  زش ی ایران )دکترقاسمی( IDU 1393/04/15 25 1.5 37.5جلسه داخل گروهی سازمان های مردم نهاد  36

 دانشگاه علوم  زش ی تهران)عظمتی( PLHIV 1393/04/09 9 1.5 13.5جلسه داخل گروهی سازمان های مردم نهاد  37

 تهران)عظمتی(دانشگاه علوم  زش ی  PLHIV 1393/03/19 5 1.5 7.5جلسه داخل گروهی سازمان های مردم نهاد  38

 دانشگاه علوم  زش ی تهران)عظمتی( PLHIV 1393/04/23 9 1.5 13.5جلسه داخل گروهی سازمان های مردم نهاد  39

 دانشگاه علوم  زش ی کرمانشاه FSW 1393/04/17 15 1.5 22.5جلسه داخل گروهی سازمان های مردم نهاد  40

 دانشگاه علوم  زش ی ایران )دکترقاسمی( FSW 1393/04/12 8 1.5 12جلسه داخل گروهی سازمان های مردم نهاد  41

42 
 FSWجلسه داخل گروهی سازمان های مردم نهاد 

1393/04/24 
14 1 14 

دانشگاه علوم  زش ی شهیدبهشتی)خانم 

 دزواره(

43 
 FSWجلسه داخل گروهی سازمان های مردم نهاد 

1393/05/9 
14 1 14 

شهیدبهشتی)خانم دانشگاه علوم  زش ی 

 دزواره(
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 جدول خالهص جلسات تیم تدوین  چهارمین ربانهم کشوری استراژتیک ایدز-4ضمیمه 

 تاريخ جلسه عنوان جلسه رديف

مدت زمان 

جلسه به 

 ساعت

تعداد شرکت 

 کنندگان
 محل برگزاری نفر ساعت

44 
 FSWجلسه داخل گروهی سازمان های مردم نهاد 

1393/03/7 
14 1 14 

دانشگاه علوم  زش ی شهیدبهشتی)خانم 

 دزواره(

 3052.5 440 392 جمع كل
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