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 مقدمه و كليات
خودکشیی در کشیور میا رو بیه تزایید ا یت        های میزان رفتار

آن به دو برابر  میزانگذشته های دهند که طی  النشان میها مارآ

 افزایش یافته ا ت 

 همسیو با روند جهانی نرخ خودکشی رو به افزایش، این روند 

تیا   888888باشد  طبق آمار  ازمان جهیانی بهداشیت  یا نه    می

کنند خودکشییی مییی در  ییال در ا ییر خودکشییی فییوت 1888888

علیت میرگ در    میندهمین علت مرگ در میان تمام  ینین و  یو 

  ال ا ت  میزان خودکشی در کشور میا  44تا  11میان گروه  نی 

 188888ازای هیر  نفیر بیه    6حدود  ، 1491بر ا اس برآورد  ال 

فیوت  برابر  188تا  18نفر جمعیت و نیز میزان اقدام به خودکشی 

خودکشیی ا یت  مییزان خودکشیی منهیر بیه فیوت در        ناشی از 

نفر به ازای هر صد هیزار   08ی کشور به با های از ا تانتعدادی 

خودکشیی  پیشیییری از  ر د  بر ا اس شواهد فیو،،   نفر نیز می

 ازمان جهانی بهداشیت،  برای روان مت  ال های لویتویکی از ا

 نظییام  ییالمت در  و نیییز  (EMRO)مدیترانییه شییرقی  منطقییه 

 باشد  می مانکشور
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پژوهشی و اجراییی تو ی    های  ال قبل فعالیت 11از حدود 

 وزارت بهداشیت، دانشییاه   ی، اجتماعی و اعتیادروان المت دفتر 

شده و مقا ت  انهاممختلف های علوم پزشکی و مراکز تحقیقاتی 

در مهالت فار ی زبیان و انیلیسیی   نیز در این خصوص بسیاری 

زبان به چاپ ر یده ا ت  در  طح ملی نیز  یمینار پیشیییری از   

تو   دانشیاه علوم پزشکی ایران برگزار  1487خودکشی در  ال 

جمعییت علمیی پیشیییری از    نییز   1490شد  به عیالوه در  یال   

و  شیکل گرفیت   از وزات علیوم  خودکشی ایران  با کسب مهوز 

   غاز نمودآخود را های فعالیت

دانشییکده علییوم رفتییاری تانسییتیتو   هییای از جملییه فعالیییت 
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مشارکت  در طرح تحقیقاتی  نیز، روانپزشکی تهران( در این حوزه

کشور از جمله  ایران بیا هیدایت  یازمان جهیانی      9مشترک میان 

برر یی  هدف  با  دو طرح ملی  می باشد   1488از  ال بهداشت 

هیای  مراقبیت نظیام  ادغام طرح ملیی پیشیییری از خودکشیی در    

 نیز قبیل از ادغیام صیورت گرفیت  ایین دو طیرح       اولیه بهداشتی 

کرج، نهاوند، خرم آبیاد و کوهدشیت   مناطق تحقیقاتی اجرایی در 

در تدوین طرح ملی پیشیییری از  ها نتایج این طرح گرفتند  انهام 

 شید کیه در حیال حادیر در حیال اجیرا       خودکشی به کار گرفته 

باشد  در کنار اقدامات تحقیقیاتی و نییز اجراییی اشیاره شیده،      می

وجود یک هسته تحقیقاتی مستقل در دانشکده علیوم رفتیاری کیه    

دفتر  المت روانی، اجتمیاعی و  طالیه دار این   مطالعات در کنار 

 تواند به مودیو  شیناخت   بوده ا ت می اعتیاد وزارت بهداشت 

 ایین رفتارهیا   رفتارهای خودکشی و نیز راهکارهای پیشیییری از  

 بپردازد 

ت الهای عمیر   دالی %14، روان  المت اختال ت بار ناشی از 

پیش بینی شده ا ت  ،میاندر این دهد   را تشکیل میا  با ناتوانی(

از چهارمین علت بار بیمیاری  افسردگی  ، اختالل 0848که تا  ال 

در  طح جهانی و نیز در ایران تبیدیل   ر بیماریعلت با دومین به 

افسردگی از مهمترین د یل اقدام به خودکشی ا ت  ابتال به  شود 
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در  10در صد به  1ود حآن طی ده  ال گذشته از د شیو  آن  که 

کیه   پیش بینی کرد کیه  توان صد افزایش یافته ا ت  از این رو می

ی رخ ندهد ی در  طح ملّاگر اقدام مو ر و منظم ،های آتی در  ال

 افزایش یابد  ای نرخ خودکشی به صورت قابل مالحظه

 

 چشم انداز
پیشیییری از خودکشیی بیه یکیی از     هیای  تبدیل شدن برنامیه 

روان و بهداشیت    یالمت  های موفق در کشیور در حیوزه   برنامه

  قرار گرفتن آن در  طح منطقه عمومی و الیو

 

 ماموریت
هیای  لفیه ؤتوجه به م با خودکشی هسته پژوهشی پیشییری از 

 خود را تبیین نموده ا ت: مأموریت زیر ر الت و

در  یالهای آتیی در  یطح    مودو  پیشیییری از خودکشیی،    -1

جیدی  بیرای    یمخیاطبین کشور، به ویژه در برخی از منیاطق،  

خواهد داشت؛ همچنان کیه ا ن نییز    خدمات  ئه تحقیق و ارا

 دارد 

به تحقیقات کاربردی بیرای   ننظام ارائه خدملت  المت روا  -0

 نیاز دارد  پیشییری 
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روان   یالمت  برنامیه  هیای  لویتوپیشییری از خودکشی از ا -4

ای کشور و  ازمان بهداشت جهانی در  طح جهانی و منطقیه 

  باشدمی

و ا یتانداری هیا و   کشیور   ماننید وزارت  اجراییهای  ازمان -4

ی، روانی  یالمت   ،  ازمان بهزیستی و نیز دفتیر  فرمانداری ها

مبتنی بیر   وزارت بهداشت نیاز به  تحقیقات اجتماعی و اعتیاد

 نظام بهداشتی کشور در این زمینه دارد  

در طیی دهیه اخییر، بیه     افسیردگی در جامعیه   شیو   افزایش  -1

 میییزان اقییدام و فییوت ناشییی از  افییزایش  زیییاد، بییا احتمییال

هسته یک که خود نیاز به وجود  همراه خواهد بود خودکشی 

 نشان می دهد قاتی را تحقی

ا یت و بیا    ای  طح فعالیت این هسته در ابتدا ملی و منطقیه  -6

خود و ارتباط بیا کارشنا یان بیین    های گسترش دامنه فعالیت

  المللی در  طح جهانی فعالیت خواهد نمود

در  یازمان بهزیسیتی و   هماهنی   اجرایی های وجود  ازمان -7

 را فیراهم  بیشتر دکاربرتحقیقاتی با وزارت بهداشت زمینه کار 

 خواهد نمود  
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 تحقيقاتيمسير هاي 
  رفتار خودکشیعوامل خطر دارای همبستیی بابرر ی ریسک 

 پیشیییری از  ی طراحی شیدهبا هیدف   هابرر ی ا ر بخشی برنامه

 بر روی میزان اقدام به خودکشی و فوت ناشی از آن خودکشی

  و برنامه های در حال اجرابرر ی ا ر بخشی خدمات موجود 

های دولتی برای پیشییری از   ازماننظام  المت و  ایر در 

 خودکشیرفتار 

  خودکشیهای  بت رفتار برر ی چیونیی نظام 

 خودکشیی  و افراد متخصص در حیوزه ها همکاری با  ازمان 

 (WHO/EMRO) مدیترانه شرقی در منطقه

 

 هاي بلند مدت، ميان مدت، كوتاه مدتبرنامه
 کشور جاری در  ری از خودکشیارتقا  برنامه ملی پیشیی 

  وزارت در خودکشیی  هیای  ی رفتار بت ملّنظام ارتقا   یستم

 و آموزش پزشکی درمان ،بهداشت

 خودکشیی متنا یب بیا    رفتیار  پیشییری از های تدوین برنامه

  ازمان جهانی بهداشتهای ا تراتژی

 پیشیییری از خودکشیی   ای ی و منطقهملّ هایبرگزاری  مینار

 ودر منطقه امر
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         کمک بیه چیاپ و نشیر مهلیه انیلیسیی زبیان پیشیییری از

 خودکشی با کمک جمعیت پیشییری از خودکشی ایران

 یازمان بهزیسیتی   اجتمیاعی های همکاری با  معاونت آ یب  

ن  یازمان بیه افیراد    آشده تو ی    ئه برای ارتقا  خدمات ارا

 اقدام کننده به خودکشی

 ن جهییانی ای بییا همکییاری   ییازماایهییاد تشییکیالت منطقییه

میراکش و  هیای  روان در کشیور  حوزه  یالمت  بهداشت در 

 پاکستان

 

 نتایج مورد انتظار
 رفتییار ی پیشییییری از ارتقییا  کیفیییت بیمییار یییابی برنامییه ملّیی

 خودکشی

  بیه  تنفیر در صیدهزار(   خودکشیی  فوت ناشی از کاهش نرخ

 1484 ال پایان تا  %18میزان 

  ان بهزیستی بیا   ازمارائه شده تو   کمک به ارتقا  خدمات

 خدمات هدف ارتقا  هزینه ا ر بخشی

  نظیام  کننیدگان بیه خودکشیی تو ی   یسیتم      پیییری اقیدام

و با کمک گرفتن از نظام  بت ملی  اولیهبهداشتی های مراقبت

 رفتار خودکشی
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 اركان هسته

 دکتر  ید کاظم ملکوتی مسئول:

 دکتر بهروز قنبری دستیار :

 

 گروه پژوهشي

 اجبیدکتر احمد ح

 دکتر بهروز قنبری

 دکتر مردیه مولوی نهومی

 دکتر مریم عبا ی نژاد

 دکتر مرجان فتحی

 

 ترجمان دانش

 دکتر فهیمه فتحعلی لوا انی
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