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 مقدمه:

های اجتماعی تأثیر عمیقی بر سالمتی دارد. بنابراین حل مشکالت سالمتی در های موجود بین کشورها و بین گروهنابرابری

های موجود از میان برداشته شود. در حال حاضر با وجود اقدامات انجام شده که نابرابریپذیر نخواهد بود مگر اینجوامع امکان

 در زمینه ارتقای سالمت هنوز این هدف محقق نشده است. 

 شود:و یا جامعه به سه دسته تقسیم می علل مطلوب نبودن وضع سالمت در فرد

 درصد  05. عوامل اجتماعی و محیطی: با سهم حدود 1

 درصد 05)شیوه زندگی فرد یا سواد سالمت(: با سهم حدود . عوامل رفتاری 2

 درصد 25. عوامل ژنتیکی، سن و جنسیت: با سهم حدود 0

طول چرخه حیاتشان در آن زندگی ها در به طور کلی عوامل اجتماعی تعیین کننده سالمت به شرایط اجتماعی که انسان

اختالالت سالمت در جامعه نام برده شده است به عبارت دیگر  سرمنشأ های اجتماعی به عنوانرد؛ از نابرابریکنند توجه دامی

ذاری گیابد و نیاز به این حجم سرمایهگرهای سالمت خود به خود بهبود میاگر بتوانیم عدالت اجتماعی را برقرار کنیم، نشان

ری و بی عدالتی عوامل نابراب ها و تربیت پزشکان و متخصصان نیست. برخی ازسیس مراکز تخصصی پزشکی، بیمارستاندر تأ

ای هلب نشان دهنده آسیب پذیریغهای درآمدی، جنسیت که ادر سالمت عبارتند از: محل اقامت، نژاد، شغل و آسیب پذیری

ه ، وضعیت اقتصادی و اجتماعی و سرمایتها، تحصیالفرهنگ و ارزش ،باشدین و هنجارهای مرتبط با جنسیت میناشی از قوان

 اجتماعی. 

داقل در فقدان یا کمبود حثیرگذار بر سالمت به تدریج أترین عامل تایاجتماعی و اقتصادی به عنوان ریشههای اما نابرابری

 .آیدیطی به وجود میلفه اجتماعی و محیازده مؤ

-بهره باشند؛می آموزش در نوآوری و تحول هایبسته اجرای مشغول کشور پزشکی علوم هایدانشگاه که زمانی برهه این در

 نماید. هابسته تر موفق اجرای و تعالی و رشد به شایانی کمک تواندمی یکدیگر، تجارب از گیری
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و  1031اجرای برنامه جامع سالمت سال  ضمن پزشکی قزوین علوم دانشگاه های اجتماعی سالمت،مؤلفه تقویت راستای در

 ،به دانشگاه واگذاری شده است 1031از سال  پزشکیعلوم در آموزش  تحول و نوآوری ای که بر اساس طرحمأموریت ویژه

ر بر بر مبنای عوامل اجتماعی مؤثکشور را های علوم پزشکی هیأت علمی دانشگاه یحساسیت و انگیزش اعضامتعهد شد که 

 گاهیآموزش کار اقدام به تدوین بسته مکاری مؤسسه ملی تحقیقات سالمت کشورهبا  و بر این اساس ارتقاء دهد سالمت

ترویج مبانی و کاربست عملی "بر آن شد که کارگاه  ونمود  "های اجتماعی سالمتترویج مبانی و کاربست عملی مؤلفه"

استقبال  مورد این برنامههای کشور برگزار نماید. های مراکز استانرا برای نمایندگانی از دانشگاه "مؤلفه های اجتماعی سالمت

این  گیریبرای شکل را سفر رنج بزرگواری با ها،های مراکز استاندانشگاه محترم همکاران از گروهی و گرفته قرار هادانشگاه

 .دخریدن جان به کارگاه
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 فصل دوم

 برنامه کارگاه
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 باشد.می کارگاه این جزئیات از مختصری شرح حاضر مستند 

 جداول ذیل برگزار گردید:کارگاه در قالب برنامه دو روزه با جزئیات ذکر شده در 

 برنامه روز اول:
 ارائه دهنده زمان برنامه ردیف

05/3-00/3 تالوت آیاتی از قرآن کریم 1  - 

پخش سرود جمهوری  2
اسالمی ایران و کلیپ 

 قزوین گردی

10/3-00/3  - 

خیر مقدم و بیان اهداف  0
 برنامه

05/3-10/3 معاون  -رئیس دانشگاه )آقای دکتر منوچهر مهرام( 
 آموزشی دانشگاه )آقای دکتر پرویز پدیسار(

ارائه کارگاه شامل: نمایش  1
 فیلم و کار گروهی

25/12-05/3 عضو هیأت علمی مؤسسه ملی تحقیقات سالمت و  
 رئیس ایستگاه تحقیقات سالمت استان قزوین

 )آقای دکتر بهزاد دماری(

 نماز و ناهار 0
 بازدید از نمایشگاه

10-25/12   

ارائه تجربیات اجرای طرح  6
 جامع سالمت در قزوین

16- 10 مشاور رئیس دانشگاه و مسئول دبیرخانه شورای  
 سیاستگذاری سالمت استان

 )آقای مهندس نوروزعلی عزیزخانی(

بازدید از اماکن دیدنی و  1
 گردش در شهر

25-16   

25-22 صرف شام 3   
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 برنامه روز دوم:  

 ارائه دهنده برنامه زمان ردیف

20/3-05/3 تالوت آیاتی از قرآن کریم 1  - 

ریزی نقش سازمان مدیریت و برنامه 2
استان در اجرای طرح جامع سالمت 

 استان

10/3- 05/3 ریزی و بودجهمعاون هماهنگی، برنامه   
ریزی استانسازمان مدیریت و برنامه  

 )جناب آقای مهندس علی رحمانی(

 یمبان جیترو هایکارگاهارائه نتایج  0
 هایمؤلفه یو کاربست عمل

در دانشگاه علوم  سالمت یاجتماع
 پزشکی قزوین

3-10/3 مدیر مطالعات و توسعه آموزش علوم  
پزشکی دانشگاه )خانم دکتر سونیا 

 اویسی(

بیان طرح مسئله جهت اجرایی  1
کردن برنامه ترویج مبانی و کاربست 

های اجتماعی سالمت عملی مؤلفه
های علوم پزشکیشگاهدر دان  

11-3  آقای دکتر بهزاد دماری 

بندی کارگاهجمع 0  12-11  آقای دکتر منوچهر مهرام 

های آموزشیتوزیع بسته 6  11-12 مدیریت مطالعات و توسعه آموزش علوم  
 پزشکی

   نماز و نهار
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 فصل سوم

مباحث مطرح 

 شده
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 :جزئیات مرتبط با بخش ارائه سخنرانان

نهادینه کردن  در خصوصضمن عرض خیر مقدم به مهمانان  ابتدای برنامه آقای دکتر منوچهر مهرام رئیس دانشگاهدر 

طرح جامع سالمت استان قزوین صحبت کردند. ایشان فرمودند طرح جامع سالمت استان و های اجتماعی سالمت مؤلفه

و نتایجی با در فعالیت خود را آغاز نمود  1033ای مطلوب از سال جهت حرکت به سمت آیندهقزوین برای اولین بار در کشور 

توان استفاده از خرد جمعی، ایجاد تفکر سالمت محور، تغییر نگاه متولیان اجرایی استان و خود همراه داشت که از جمله می

 پویا کاری فضای ایجاد باعث ریکدیگ کنار در فنی دانش و علمی توانحرکت به سوی اثرگذاران بر توقعات مردم را بیان کرد. 

گردید که در نهایت منجر به گردآوری و چاپ کتاب  1033حوزه عملیاتی شدن برنامه جامع سالمت استان از سال  به ورود و

 1032تا  1033راهی به سوی توسعه سالم استان که مروری بر برنامه جامع سالمت استان قزوین از سال با عنوان سبز 

 .دهای کشور برای اجرای این طرح بررسی گردیدانشگاه سایر امکانات و موانع چنینهمباشد، گردید. می

 
 

تهران و رئیس ایستگاه تحقیقات سالمت  ت علمی دانشگاه علوم پزشکیأدکتر بهزاد دماری عضو هی آقای در ادامه کارگاه

عی و محیطی اثرگذار بر سالمت مؤلفه اجتمایازده استان قزوین و  استان قزوین در خصوص طراحی مدل طرح جامع سالمت

های اجتماعی لفهؤممربوط به آمارهای  های اجتماعی سالمت در جهان و ایران و جامعهوضعیت مؤلفه و خانواده و جامعهخود، 

 های علوم پزشکی به ویژههای اجتماعی سالمت و نقش دانشگاهراهکارهای بهبود مؤلفه. ندسالمت به ایراد سخن پرداخت

فیلم آموزشی تهیه شده به رؤیت حاضرین رسید و  های پایه میانی و تخصصی بیان شدعضو هیأت علمی در آموزش مهارت

 در خصوص موارد مطروحه در فیلم بحث و تبادل نظر گردید. 
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المت گذاری سل دبیرخانه سیاستیزخانی مشاور رئیس دانشگاه و مسئوعزنوروزعلی آقای مهندس در پایان روز اول برنامه 

ارشناسان ک اظهار داشتند ماحصل کار جمعی مدیران،و  هتجربیات اجرای طرح سالمت در استان قزوین پرداختبیان دانشگاه به 

نظام نامه توسعه همه جانبه سالمت بود که با  1036از سال  المتدر اجرای طرح جامع س های مردم نهاد استانو سازمان

در سال جاری اجرای . های کشور ابالغ گردیدجهت اجرا به سراسر استان 1032ال کشور از سوزیر بهداشت و درمان  ءامضا

وم های علدانشگاه های اجتماعیبخشی از برنامه عملیاتی معاونتهای پیش بینی شده ساختاراندازی راهاین نظام نامه و 

باشد ایجاد و در حال فعالیت می 1033از سال  هاقزوین کلیه این ساختار باشد در دانشگاه علوم پزشکیکشور میپزشکی 

 ساختارهای فعال عبارتند از:

خانه مشارکت مردم در  -0های اجرایی استان گزاران سالمت دستگاهشورای پیام -2گذاری سالمت دبیرخانه سیاست -1

            ریزی استراتژیکامهکمیته برن -1کمیته پیوست سالمت  -6کمیته دیده بانی سالمت  -0اندیشگاه سالمت  -1سالمت 

 شورای پیام رسان دانشگاه -15کمیته تخصصی امنیت غذایی  -3کمیته تخصصی سالمت -3

 
 ریزیسازمان مدیریت و برنامه ریزی و بودجهمعاون هماهنگی، برنامه آقای مهندس علی رحمانی در ابتدای برنامه روز دوم

های مختلف در استان صحبت کردند و بیان فرمودند که سازمان برای سازمانهای وزارت تخصیص بودجهدر خصوص  استان
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ا محوریت های دولتی بهایی که در سازمانریزی و بودجه استان با هماهنگی دبیرخانه شورای سیاستگذاری سالمت پروژهبرنامه

 د.نمایمیبودجه سالمت قابل انجام است تخصیص 

 

در حاشیه برگزاری کارگاه روز نخست نمایشگاهی از دستاوردهای دبیرخانه شورای سیاستگذاری سالمت نیز برپا شد که     

 ها واقع شد. نمایندگان دانشگاهمورد استقبال 

  

 هایارگاهکنتایج  در روز دوم برنامه خانم دکتر سونیا اویسی مدیر مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه گزارشی از

ی براگزار هاایشان نتایج کارگاه های اجتماعی سالمت برگزار شده در دانشگاه ارائه داد.مبانی و کاربست عملی مؤلفه جیترو

 شده برای اعضای هیأت علمی بالینی و علوم پایه، دانشجویان پزشکی و دستیاران را به صورت کامل بیان کردند.

 
  د 
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در خصوص لزوم عملیاتی  دکتر مهرام مباحث مطرح شده در این کارگاه دو روزه را جمع بندی کردند ودر پایان کارگاه آقای 

های اجتماعی سالمت صحبت کردند و از حضار خواستند با توجه به غیرت علمی که دارند هم و غم خود را در شدن مؤلفه

 به کار ببرند. تی، درمانی و تغذیههای آموزشی، پژوهشی، بهداشارتقاء سالمت مردم جامعه در تمام حیطه
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 فصل چهارم

 نتایج نظرسنجی
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های کشور حضور داشتند های اجتماعی سالمت از استانیأت علمی عالقمند به مباحث مؤلفهنفر از اعضای ه 01در این برنامه 

بیان طرح مسئله جهت اجرایی کردن  در ادامه کارگاه آقای دکتر دماری بهنفر زن بودند.  1نفر مرد و  21از این تعداد  که

کنندگان تشرکهای علوم پزشکی اشاره کردند و های اجتماعی سالمت در دانشگاهبرنامه ترویج مبانی و کاربست عملی مؤلفه

نفر از  23 آید.آن به تفصیل در ذیل میدو سؤال مطرح شده توسط مدرس کارگاه به صورت مکتوب پاسخ دادند که نتایج به 

 شرکت کنندگان در نظرسنجی شرکت کردند.

  ی را که از این کارگاه آموختید بیان کنید؟هایدرسسؤال اول: 

 نظرسنجی:نتایج 

های همؤلف کنندگان جلب همکاری و مشارکت بین بخشی و برون بخشی را جهت اجرایی شدن برنامهاز شرکت نفر 16 -

 دانستند.ضروری و الزم  اجتماعی سالمت

ی های اجتماعی مؤثر بر سالمت آشنایی بیشترکارگاه با مفاهیم و اهمیت مؤلفه کنندگان با گذراندن ایناز شرکت نفر 10 -

 پیدا کردند.

  تند.مند شدند و نحوه کار تیمی را آموخبهرهها در سایر دانشگاه ت دیگرانکنندگان در این برنامه از تجربیاشرکت نفر از 10 -

نا ها آشبا نحوه حساس سازی و جلب مشارکت اعضای هیأت علمی در دانشگاهنفر از شرکت کنندگان در این کارگاه  3 -

  شدند.

انشگاه و از تجربیات این د تان قزوین آشنا شدندهای طرح جامع سالمت اسریزه کاری با جزئیات وشرکت کنندگان نفر از  1 -

  کردند.در اجرای طرح جامع سالمت استفاده 

های ؤلفهاهداف مهمکار آن در پیشبرد از تجربیات رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین و تیم  شرکت کنندگاننفر از  1 -

 مند شدند. اجتماعی سالمت بهره

  های بسیار خوبی دریافت نمودند.ایده کنندگان با نحوه برگزاری کارگاه آشنا شدند وشرکتنفر از  12 -

ای اجتماعی هرکت در این کارگاه نسبت به مؤلفهتری با شمن انگیزه قویتر و نگاه وسیع" کنندگان گفتیکی از شرکت -

 "سالمت پیدا کردم.

 "ترین آموخته من از این کارگاه این است که خواستن توانستن است.مهم" کنندگان گفتیکی از شرکت -

را  های الزمهای اجتماعی سالمت مهارتعلمی در ارتقاء مؤلفهبرای ایفای نقش هیأت کنندگان گفتند نفر از شرکت 0 -

 .آموختیم

 "های اجتماعی سالمت ضروری است.اراده سیاسی جهت اجرایی کردن مؤلفه "کنندگان گفتیکی از شرکت -
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 تهدیدی برای آموزش است. های اجتماعی سالمتمؤلفهمبحث بالتکلیفی  کنندگان گفتندنفر از شرکت  2 -

 دانشگاه خود چیست؟در  آموزشی بسته اجرای برای تسهیل شما پیشنهادات دوم:سؤال 

 نتایج نظرسنجی:

ی های اجتماعمؤلفهموزشی و پژوهشی جهت ترغیب اساتید به آهمکاری و هماهنگی معاونت  نفر از شرکت کنندگان 2 -

 ضروری دانستند. سالمت

های اجتماعی همؤلفها به افراد متخصص در زمینه اجتماعی در درانشگاهمسئولیت معاونت "یک نفر از شرکت کنندگان گفت:  -

 "سپرده شود. سالمت

ها جهت برگزاری کارگاه از سوی مقام عالی سازی و حمایت طلبی رؤسای دانشگاهنفر از شرکت کنندگان گفتند حساس 2 -

  انجام گیرد. وزارت

دغام اهای اجتماعی سالمت ماعی جهت اجرایی کردن مبحث مؤلفهاجتمعاونت بهداشتی و  کنندگان گفتندنفر از شرکت 2 -

 گردد.

 گردد. مصوب ضرورت اجرای بسته آموزشی مذکور در هیأت رئیسه یا شورای دانشگاه نفر از شرکت کنندگان گفتند 3 -

 "ا برگزار گردد.هبیمارستانها و دانشکده مراکز توسعهکارگاه ابتدا برای مسئولین "کنندگان پیشنهاد کرد یکی از شرکت -

 و سند توسعه سالمت استان و کارگروه تخصصی سالمت و امنیت غذایی استان تشریح نفر از شرکت کنندگان گفتند 0 -

  گردد. تصویب

اساتید به صورت داوطلبانه وارد مقوله شوند نه به اجبار از افراد عالقمند استفاده شود و  "یک نفر از شرکت کنندگان گفت:  -

 "ذیرفته شوند.پ MPHدر دوره 

 های آموزش اساتید جدیدالورود قرار گیرد وهای اجتماعی سالمت جزء اولویتمباحث مؤلفه نفر از شرکت کنندگان گفتند 3 -

 حائز امتیاز فرهنگی باشد. 

 و های بین بخشیهای اجتماعی سالمت باید همکاریجهت اجرایی شدن مبحث مؤلفهند نفر از شرکت کنندگان گفت 0 -

 برون بخشی تقویت گردد.

ای ههای اجتماعی سالمت در کوریکولوم گروهکارآموزی مؤلفهحداقل دو واحد درسی "یک نفر از شرکت کنندگان گفت   -

 "گنجانده شود. آموزشی

ریت در ولوژی و مدیهای دانشکده بهداشت مثل بهداشت عمومی، اپیدمیاز اساتید در گروه" شرکت کنندگان گفتاز  یکی -

 "استفاده شود. های اجتماعی سالمتکارگروه مؤلفه
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 ءاهای علوم پزشکی به روزرسانی و ارتقبسته مذکور پس از اجرایی شدن در کل دانشگاه" کنندگان گفتیکی از شرکت -

 "یابد.

های اجتماعی سالمت به عنوان یکی از محورهای فرایندهای جشنواره شهید مطهری مؤلفه" کنندگان گفتیکی از شرکت -

 "ثبت گردد

ای ههای بهداشتی و درمان و رؤسای دانشگاهسازی و توجیه معاونتکنندگان بر این باور بودند که حساسنفر از شرکت 15 -

 باشد.کارگاه ضروری می ری اینعلوم پزشکی در خصوص برگزا

گردد و  های سراسر کشور تشکیلیک گروه تلگرامی با حضور اعضای هیأت علمی دانشگاه"کنندگان گفت یکی از شرکت -

 "جا در اختیار اساتید قرار گیرد.نبسته آموزشی در آ

ای هاجتماعی سالمت از مالک هایترویج مبانی و کاربست عملی مؤلفهبرگزاری کارگاه " یکی از شرکت کنندگان گفت -

 "پزشکی باشد.های علوم ارزیابی و اعتباربخشی دانشگاه

طالعات و ممرکز  محوریتهای اجتماعی سالمت با تیم مدرسین مؤلفه کنندگان بر این عقیده هستند کهنفر از شرکت 1 -

 تشکیل گردد. توسعه آموزش علوم پزشکی

های اجتماعی سالمت در سطح وزارت علوم توسط اصحاب وزارت بهداشت مؤلفهاهمیت "کنندگان گفت یک نفر از شرکت -

 "سازی گردد.شفاف
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 کارگاه:همکاران مشارکت کننده در 

 رئیس دانشگاه -دکتر منوچهر مهرام -1

 چمعاون آموزشی دانشگاه -دکتر پرویز پدیسار -2

 مشاور رئیس دانشگاه و مسئول دبیرخانه شورای سیاستگذاری سالمت -مهندس نوروزعلی عزیزخانی -0

 مدیر مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه -دکتر سونیا اویسی -1

 مدیر امور رفاهی دانشگاه -غیاثوندمهندس فرشید  -0

 الت تکمیلی دانشگاهمدیر امور آموزشی و تحصی -ورشریفیاحمد پ -6

 مدیر روابط عمومی دانشگاه -محمدحسن ارداقیان -1

 کارشناس مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی -زهره داناصفهانی -3

 پزشکیکارشناس مطالعات و توسعه آموزش علوم  -نسیم شاه قبادیان -3

 کارشناس مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی -مریم رحمنی -15

 کارشناس مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی -السادات حاجی سید ابوترابییمرم -11

 کارشناس مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی -مریم جمالی -12

 و

تهران و مؤسسه ملی تحقیقات عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی  -آقای دکتر بهزاد دماری

سالمت کشور و رئیس ایستگاه تحقیقات سالمت استان قزوین که از زحمات بی شائبه ایشان در اجرای 

 مؤثر و مناسب برنامه سپاسگزاریم.
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 ها:نمایندگان استان

 اله اسدی دانشگاه علوم پزشکی لرستاندکتر حشمت -1

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه -دکتر حسین اشتریان -2

 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -دکتر اطهر امید نجف آبادی  -0

 دانشگاه علوم پزشکی گرگان -دانیال باقری دکتر  -1

 دانشگاه علوم پزشکی گیالن -زهرا بستانی خالصیدکتر  -0

 دانشگاه علوم پزشکی یاسوج -مهران پوزش -6

 علوم پزشکی خراسان شمالیدانشگاه   -حمید توکلیدکتر  -1

 دانشگاه علوم پزشکی خمین -جواد جواهریدکتر  -3

 دانشگاه علوم پزشکی اهواز -ماریا چراغیدکتر  -3

 دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان -علی حیرانیدکتر  -15

 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان -دکتر محمد خمرنیا -11

 علوم پزشکی قم -احمد راهبر دانشگاهدکتر  -12

 دانشگاه علوم پزشکی اراک -دکتر محمدصادق رجائی -10

 اردبیل دانشگاه علوم پزشکی -سعید صادقیه اهریدکتر  -11

 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر -عیسی صفویدکتر  -10

 دانشگاه علوم پزشکی ایران -آرش طهرانی بنی هاشمیدکتر  -16

 دانشگاه علوم پزشکی مازندران -دکتر قاسم عابدی -11

 دانشگاه علوم پزشکی شیراز -نسترن عباسی -13

 دانشگاه علوم پزشکی زنجان -دکتر سمیه عبداللهی ثابت -13

 دانشگاه علوم پزشکی ارومیه -حمیدرضا فرخ اسالم لودکتر  -25

 دانشگاه علوم پزشکی مشهد -مهدی قلیان اولدکتر  -21
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 دانشگاه علوم پزشکی البرز -دکتر کوروش کبیر -22

 دانشگاه علوم پزشکی ساوه -محمود کریمیدکتر  -20

 دانشگاه علوم پزشکی سمنان -سید سعید کسائیاندکتر  -21

 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد -مسعود لطفی زادهدکتر  -20

 دانشگاه علوم پزشکی البرز -دکتر زهره محمودی -26

 دانشگاه علوم پزشکی کردستان -قباد مرادیدکتر  -21

 دانشگاه علوم پزشکی همدان -دکتر بابک معینی -23

 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند -دکتر میترا مودی -23

 دانشگاه علوم پزشکی کرمان -دکتر محسن مومنی -05

 دانشگاه علوم پزشکی یزد -نوشین یوشنیدکتر  -01
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