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 خدا نام به

 قزوين درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه

 معاونت آموزشي

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي

 

 

 

 نگاری و مرجعیت علميآينده

 علوم پزشكي قزوين نگاری و مرجعیت علمي دانشگاه کارگروه آينده

 

 

 (SDH)سند سیاستي مرجعیت علمي دانشگاه علوم پزشكي قزوين در زمینه عوامل اجتماعي موثر بر سالمت 
 به ترتیب حروف الفبا کنندگان سندمشخصات تهیه

 رديف نام و نام خانوادگي سمتتخصص و 

PhD 1 اویسی سونیا دکتر مدیر مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی کودک، و مادر بهداشت 

PhD  آموزش بهداشت، قائم مقام مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر
 سالمت

 2 دکتر امیر پاکپور حاجی آقا

کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه، مسئول دبیرخانه شورای سیاستگذاری 
 سالمت

مهندس نوروزعلی 
 عزیزخانی
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MD,MPH 4 زادسولماز فرخدکتر  معاونت بهداشتی غیرواگیر های، رئیس گروه بیماری 

PhD 5 اله کلهرروحدکتر  مدیریت خدمات بهداشتی، درمانی، عضو هیأت علمی دانشکده بهداشت 
 به سفارش مديريت مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي دانشگاه علوم پزشكي قزوين

 

 له: بیان مسئ
 است تکلیفی و است علمی تأهی اعضای و پژوهشگران یعهده بر هادانشگاه در علمی مرجعیت تحقق مسیر کردن یط

 و پردازی خیال با همراه موضوعی طرح آینده سال پنجاه در ایران فناوری و علمی مرجعیت. برسد سرانجام به باید که
 کشور مسئولین و مردم از استوار و راسخ عزمی با و ندازاچشم سند اساس بر که است واقعیتی ترسیم بلکه نیست رویاسازی

 مرجعیت موضوع نیز رهبریدر همین راستا مقام  معظم  .آمد خواهد وجود به بوم و مرز این برای دور چندان نه ایآینده در

 و خواسته و کشور این برای را بلند هایافق به دستیابی و نموده مطرح خویش الهی بصیرت و دورنگری با را کشور علمی
 (.1) ندانموده بیان یافتنی دست و شدنی ملت اراده
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گردد. بدین لحاظ ضرورت ها، فرصت مناسبی برای توسعه منطقه و کشور محسوب میهای دانشگاهمندی از توانمندیبهره
  .(2) های هر دانشگاه به مجامع علمی معرفی گرددها و موفقیتدارد برجسته ترین توانمندی

-می نیز گرفتن قرار رجوع محل معنای به "تمرجعی"عبارت در تامل از البته که علمیت مرجعی معنای بهتر تبیین برای

 ییم:نمامی اشاره رهبری معظم مقام از عبارت چند به برد، پی آن به توان

 باشد. دنیا همه در فناوری و علمی مرجع بتواند ای،دوره یک در شما کشور و ملت که بدهید قرار این را هدف شما -1
 همت به بزرگ آرزوی این و است جهان علمی مرجع به ایران تبدیل کشور، علمی حرکت روند از اصلی هدف -2 

 .شد خواهد محقق سرزمین، این دانشجویان و دانشمندان

 اگر کهیطور به باشد، دنیا علمی درجه و عمده مراجع از یکی شما کشور بعد، سال پنجاه که بدهیم قرار این را هدف -3 
 .بگیرد یاد را شما ملی زبان شود مجبور شود آشنا دانش هایتازه با خواست کسی

 توانندمی محققان و کار استاد بگیرد، انجام کشور در مختلف علوم در بخواهند که تحقیقی و علمی حرکت هر امروزه -4 
 .کنند پیدا را کار این در افتادن برای را آماده ذهن هزارها و صدها ها،ده
 که است امری این و باشیم دنیا به علم کننده صادر که است این دیگر، سال پنجاه تا کشور علمی جامعه از توقعم -5 

 .(3) نیست محال

علم و فناوری در نیل به هدف ارتقای جایگاه ایران به کشوری توسعه یافته و برخوردار از دانش پیشرفته و توانا در تولید 
نهادهای های مختلف نظام به ویژه ساله بر عهده بخشانداز بیست چشمسطح منطقه آسیای جنوب غربی که بر اساس 

علمی، تحقیقاتی و فناوری مدی نظام ختارها و باال بردن کارایی و کارآگرو بازنگری ساعلمی و فناوری نهاده شده است در 
 .(4باشد )کشور می

ی بلند مدت و پشتکار ریزبرنامها سازمان است که در نتیجه مستمر دیگران به یک فرد یبه معنای مراجعه  جایگاه مرجعیت
کید بر مدیریت دانش و استفاده از مدل سرآمدی از های دانش محور با تأدر این میان سازمان .(5) شودجدی حاصل می

به نفع خود استفاده های ایجاد شده به منظور کسب مزیت رقابتی جهت ادامه بقا و مقابله با شرایط متغیر محیطی فرصت
و انتظارات مشتری با استفاده  بایست در پاسخگویی به نیازهارآمدی در مقایسه با رقبای خود مین سن خواهاسازماکنند. می

 .(6) از دانش رقابتی موجود در سازمان عمل کند
آن به منزله یک مزیت رقابتی، هنوز بسیاری از توسعه شایسته سوابق علمی و تجربی مدیریت دانش و تبلور  با وجود
اند. از جمله علل این ناکامی، شناخت و ترجمان نامناسب از ابعاد پیشبرد برداری اثربخش آن ناکام ماندهرههدر بها سازمان

با  .(7های مدیریت دانش سازمانی است )برقراری روابط و توالی میان سازهمند در و رویکردی نظام مدیریت دانش سازمانی
-ستی آیندهبه تدوین سند سیا برنامه تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکیچنین تاکید و هم توجه به مطالب ارائه شده

سند سیاستی نمودند که با توجه به این کشور اقدام به تدوین  سطح های علوم پزشکی دردانشگاه نگاری و مرجعیت علمی،
 ها و اقدامات مرتبط با آن پرداختند. به تدوین راهبردهای متفاوت های داخلی خود در حوزهها و ظرفیتتوانمندی

ت عضو هیأ 272 دانشکده و 5 و در حال حاضر با دارا بودنسیس شده است تأ 1364در سال  دانشگاه علوم پزشکی قزوین
ای، ناسی، کارشناسی ارشد، دکتری حرفهدر مقاطع کارش مختلف هاینفر دانشجو در رشته 647علمی سالیانه پذیرای 

خانه  274مرکز خدمات جامع سالمت،  88، بیمارستان 16چنین تعداد و همباشد تخصص پزشکی میتخصصی و ترای دک
  باشند. آموزشی و درمانی در سطح استان می در حال ارائه خدماتغیر ضمیمه  پایگاه خدمات جامع سالمت 57بهداشت و 
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 36/1،  24استان در سال  رشد جمعیتباشد. های سالمت بدین صورت میسیمای سالمت استان از نظر برخی شاخص
درصد  1/84حدود  29واد در سال سال گزارش شده است. درصد افراد با س 3/77امید به زندگی در این سال  باشد.درصد می

حدود  1324در هر هزار نفر گزارش شد. میزان تولد خام سال  49/6حدود  25باشد. بروز مصدومیت ترافیکی سال می
-وضعیت شاخص. (8درصد بود ) 3/23حدود  1324های درمانی سال  فر جمعیت بودو میزان پوشش بیمهدر هزار ن 57/18

 1شماره  پیوستثر بر سالمت در سطح استان در با رویکرد عوامل اجتماعی مؤ )نیم رخ سالمت( و درمانی های بهداشتی
  شده است. آورده

علوم پزشکی مرحله نوینی از طرح تحول نظام سالمت است که با های تحول آموزش تدوین برنامه در حوزه آموزش پزشکی
های کشور خصوصا افزایش نگاهی بنیادی به تعامل با اساتید و دانشجویان، می نگرد. تغییرات اساسی در چهره بیماری

معیتی کشور و های نوین و پیشرفته تشخیصی و درمانی، تغییرات در هرم جهای غیرواگیر، ظهور فناوریمیزان بار بیماری
 سازد. بازنگری در روند تربیت نیروی انسانی بخش سالمت را در راستای تحقق آموزش پاسخگو بیش از پیش ضروری می

عضو هیأت علمی به عنوان ارائه کننده خدمات سالمت، محقق، آموزش دهنده دانشجویان و مروجان فرهنگ سالمت 

پیشگیرانه را در جامعه  ها با عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت مداخالتمحوری در جامعه انجام وظیفه دارد و آشنایی آن
یابد. الگوهای ها ارتقا میدهد و با استفاده از نتایج این طرح هر سه عملکرد آموزشی، پژوهشی و ترویجی آنگسترش می

یران نیز الگوی بومی طراحی گردد. ها در امفیدی برای آموزش این مبانی در دنیا تجربه شده است و بهتر است با الهام از آن
(2) 

این است که نظامی طراحی گردد که باعث ایجاد حساسیت و انگیزش در اعضای  یآموزش تهدف از ارائه این سند در معاون
هیأت علمی، دانشجویان و کارشناسان ستادی دانشگاه بر اساس عوامل اجتماعی سالمت گردد و بتواند نیروهای متخصص 

راحی و آموزش عوامل دانشگاه علوم پزشکی قزوین به عنوان هسته اصلی ط یمعاونت آموزش در این زمینه تربیت نماید.
 های علوم پزشکی تعیین شده است.اجتماعی مؤثر بر سالمت و کاربست علمی آن برای اعضای هیأت علمی دانشگاه

 حاضر حال در که طوری به توجهی یافته است قابل توسعه اخیر در ایران دهه چند در اولیه بهداشتی هایمراقبت هارائ نظام

-شاخص و دارند دسترسی اولیه بهداشتی مراقبت به شهری جمعیت درصد199 حدود و روستایی جمعیت درصد 25 از بیش

 (19) اند.داشته چشمگیری بهبود سالمت های
 سطح بودن باال کنار در شبکه نظام در شده ارائه خدمات از مردم از وسیعی بخش برخوردارنبودن و شهری مناطق گستردگی

 و مردمی مشارکت برای ریزیبرنامه لزوم و سو یک از بهداشتی خدمات دهندگانارائه به نسبت مردم معلومات و سواد

 بتوان طریق این از باشد تامی شهری مناطق خدمت ارائه نظام در بیانگر لزوم تغییراتی دیگر، سوی از بخشی بین هماهنگی
 . ساخت توانمند سالمت مشکالت مقابل در( Self Care) خود از مراقبت راستای در را مردم

 تقدیمی برنامه در پزشکی آموزش و درمان بهداشت، محترم وزیر و امید و تدبیر دولت تعهدات اساس بر بهداشت معاونت
 طرح سالمت، نظام در اساسی تحول ایجاد و توسعه پنجم برنامه قانون اجرای بر مبنی اسالمی شورای مجلس به خود

-دانشگاه سطح نموده و اجرای آن را در تدوین پشتیبان پروژه 19 و ملی برنامه 15 قالب در را کشور بهداشت حوزه تحول

  .(11) نمود آغاز پزشکی علوم های
که یرواگیر و اینغ هایبیماری از ناشی میر مرگ و روند افزایش ، به دلیلی در راستای اجرای طرح تحول سالمتاز طرف
 توجه ضرورت ها اعالم نموده وهای بهداشتی کشورالویت ءجزها را بهداشت پیشگیری و کنترل این بیماری جهانی سازمان

 و پیشگیری ملی کمیته»عنوان  با ملی ایکمیته تشکیل با تا داشت آن بر را امر مسئوالن هابه این بیماری جانبه همه
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 کنترل و پیشگیری جهت در غیرواگیر هایبیماری بحث بر تمرکز با« ایران اسالمی جمهوری غیرواگیر هایبیماری کنترل
 نحو به را زمینه این در موجود هایفعالیت و کرده تالش هاآن با مرتبط خطر عوامل و هابیماری از دسته این بیشتر هرچه

مرگ  بیماری کنترل هدف به جهانی بهداشت سازمان پیشنهادی نه گانه اهداف چارچوب در این کمیته جهت دهد. مقتضی
 هایبیماری کنترل و پیشگیری ملی سند تدوین  و تهیه به میالدی اقدام 2925 سال تا غیرواگیرهای بیماری از ناشی میر و

 .(12) است نموده ایران اسالمی جمهوری در مرتبط خطر عوامل و غیرواگیر
 ها برنامه سهیمقا و یبررسشود.  می موجب را یادیز های پیچیدگی سالمت، یاجتماع عوامل های چالش و یبخش نیب تیماه

 بندی گروه آن کمک با تا است شناسی رده کی ازمندین یمل در سطح سالمت کننده تعیین یاجتماع عوامل های سیاست و

 .(14-13) شود حاصل ها برنامه نیا از یمنسجم
 5ثر بر سالمت، استان قزوین یک تجربه موفق زمینه عوامل اجتماعی مؤگذاری و همکاری بین بخشی در حوزه سیاستدر 

ی برای دانشگاه علوم پزشکی قزوین ایجاد ویژه و عملیات رویکردیک که  است داشتهساله در غالب طرح جامع سالمت 
های  به پیشنهاد دانشگاه علوم پزشکی قزوین و حمایت 1386طرح جامع سالمت استان در شهریورماه سال . نموده است

وزارت بهداشت، درمان و با تصویب کارگروه سالمت و امنیت غذایی استان به عنوان یک سند باالدستی در  استانداری و
ها در  جغرافیای استانی با هدف تأمین، حفظ و ارتقاء عادالنه سالمت جامعه استان و تعیین نقش عملیاتی هر یک از سازمان

( مشارکت 23-88در طرح جامع سالمت استان قزوین ) شکل گرفت. 1388 –1323های  ارتقاء سالمت مردم برای سال
ریزی و همکاری بیش  های برنامه های اجرایی مختلف استان در کارگروه نفر از کارشناسان و مسؤوالن دستگاه 259بیش از 

 2999 هزار  نفر ساعت کار همراه بوده است که نتایج آن در 15های مردمی در مجموع با  نفر از نمایندگان شبکه 399از 
راهی به سوی توسعه سالم استان مروری بر برنامه جامع سالمت استان "صفحه گزارش تدوین شده و خالصه آن در کتاب 

 (15آمده است. ) "(1322-1388قزوین )

سالمت در زمینه با توجه به مطالب بیان شده و ارائه تجربیات مختلف در حوزه های آموزش، پژوهش، اجرا و سیاستگذاری 
های مناسب چنین وجود زیرساختو همضرورت بر اساس احساس عوامل اجتماعی موثر بر سالمت در سطح کشور و استان، 

با محوریت عوامل  جامع سالمت استانساله در حوزه عملیاتی در اجرای طرح  5در سطح استان و دارا بودن یک تجربه 
با تجربه در این زمینه دانشگاه علوم پزشکی قزوین در راستای تحقق برنامه  و وجود نیروهای اجتماعی موثر بر سالمت

ی مرجعیت علمی دانشگاه علوم پزشک نگاری وسند سیاستی آیندهتحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی اقدام به تدوین 
 ثر بر سالمت نمود. قزوین در حوزه عوامل اجتماعی مؤ
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 روش تنظیم سند:

که بر مبنای اسناد  پزشکیعلوم  آموزش و نوآوری در علوم پزشکی قزوین در راستای تحقق برنامه تحولدانشگاه      
 ایران  اندازهای کالن نظام سالمت و چشمدستی از جمله برنامه تحول نظام سالمت، نقشه جامع علمی سالمت، سیاستباال

 مرجعیت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین نمود.  نگاری وآیندهاقدام به تدوین سند سیاستی  1494
 
  

 

 

 
 

 

 

)و اسناد باالدستی های تحول آموزش علوم پزشکی برنامهموریت تدوین سند سیاستی مرجعیت علمی با توجه به مأ     
محول گردید. مسئول محترم مرکز پس مرتبط( به مرکز مطالعات توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین 

می و لکلیات برنامه پیشنهاد تشکیل کارگروه مرجعیت ع یبرگزاری جلسات هماهنگی با ریاست محترم دانشگاه و ارائه
 تشکیلنمودند. دانشگاه علوم پزشکی قزوین  مرجعیت علمی نگاری وآینده سیاستی نگاری دانشگاه را جهت تدوین سندآینده

چنین افراد با تجربه و هم دانشگاه وهشیو پژ آموزشی برجستگان و منتخبین شامل علمی مرجعیت نگاری وآینده کارگروه
این سند با استفاده از مدل . نداستان بودثر بر سالمت در سطح عوامل اجتماعی مؤگذاری و اجرایی در زمینه در حوزه سیاست

ثر بر سالمت عوامل اجتماعی مؤ نظران حوزهنفر از کارشناسان و صاحب 6 ( و با مشارکتexpert panelپانل متخصصان )
وهش، های عملکردی )آموزش، پژزمینه مهجهت اشراف به ه جلسه مشترک تدوین گردید. 5طی در سطح استان قزوین 

ستانی و آشنا با عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت استفاده گردد. ا با دارا بودن تجربه اجرا( سعی شد از افرادگذاری و سیاست
واحد  4لب حوزه اصلی در غا 4این  حوزه اصلی تدوین شد. 4ساختار و چارچوب این سند با توافق اعضا در  در نهایت

و مرکز تحقیقات عوامل  حوزه آموزش(، معاونت پژوهشیاز معاونت آموزشی ) ددانشگاهی تعریف شدند که عبارت بودن
دبیرخانه سیاستگذاری سالمت )حوزه  معاونت بهداشتی )حوزه اجرایی( و ثر بر سالمت )حوزه پژوهش(،اجتماعی مؤ

در  در زمینه عوامل اجتماعی موثر بر سالمت جهت مرجعیت علمیبدین صورت که . سیاستگذاری و همکاری بین بخشی(
استراتژی و در حوزه  7و همکاری بین بخشی  استراتژی، حوزه سیاستگذاری 5 حوزه پژوهش، استراتژی 6آموزش حوزه 

ت هیأ ----جلسه ----در تاریخ این سند در نهایتاستراتژی تدوین و مورد تایید قرار گرفت.  4اجرایی معاونت بهداشتی 
ی دانشگاه علوم پزشکی قزوین رسید و ت امناهیأ ترماعضای مح به تصویب ین مطرحوامنای دانشگاه علوم پزشکی قز
 آینده نگاری و مرجعیت علمیکارگروه زم به ذکر است که با توافق اعضای ال ابالغ گردید. جهت اجرا به واحدهای مربوطه

جهت امات مورد نیاز در ها و اقددانشگاه علوم پزشکی قزوین تنظیم این سند شامل مشخص کردن اهداف کلی، استراتژی
 برای هر یک از اقدامات بر عهده واحدهای مربوطه های مرتبطو پروژه عملیاتیهای باشد و تدوین برنامهمی هایاستراتژ

-ثر بر سالمت، معاونت بهداشتی و دبیرخانه سیاستتحقیقات عوامل اجتماعی مؤمعاونت پژوهشی و مرکز  معاونت آموزشی،)

 4141انداز ايران چشم

 های کالن نظام سالمتسیاست        

 نقشه جامع علمي کشور                

 نقشه جامع علمي سالمت        

 اسناد شورای عالي انقالب فرهنگي                            

 برنامه تحول نظام سالمت      

 برنامه تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشكي                                       

 اسناد باال دستي
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باشد که در برنامه های هر واحد میاولویت جزء ت امنای دانشگاهپس از تصویب سند توسط هیأ باشد کهمی گذاری سالمت(
  د.واحد مربوطه لحاظ نمایاستراتژیک 

  
 حوزه آموزش و معاونت آموزشي -4

  :مقدمه

حل مشکالت سالمتی های اجتماعی تأثیر عمیقی بر سالمتی دارد. بنابراین های موجود بین کشورها و بین گروهنابرابری     
های موجود از میان برداشته شود. در حال حاضر با وجود اقدامات انجام که نابرابریپذیر نخواهد بود مگر ایندر جوامع امکان

شده در زمینه ارتقای سالمت هنوز این هدف محقق نشده است. عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت مانند تحصیالت، شغل، 
باشند به همین دلیل سازمان بهداشت جهانی بحث عوامل بیولوژیک قادر به ایجاد بیماری در جوامع میدرآمد بسیار بیشتر از 

عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت را مد نظر قرار داد و کمیسیونی را نیز به همین عنوان تشکیل داد و هم اکنون چند کشور از 
 جمله ایران در آن عضو هستند.

ها و توجه به هایی در زمینه کاهش نابرابریچنین فعالیتهای بهداشتی اولیه در ایران و هماگر چه تجربه موفق مراقبت
های شهر سالم، برنامه رابطین بهداشتی و همیاران های گسترش بیمه سالمت، پروژههای اجتماعی مانند برنامهآسیب

است ولی با وجود آن هنوز تا برقراری و ارتقاء سالمت، برنامه توانبخشی اجتماع محور در زمینه ارتقای سالمت انجام شده 
رتقاء سالمت الزم است های بین بخشی به منظور تأمین و اسالمت راه درازی در پیش است. عالوه بر همکاری و هماهنگی

 ثر برؤتوجه بیشتری به عوامل اجتماعی م های مرتبط با سالمت جامعهی آموزشی دانشجویان پزشکی و رشتههاتا در دوره
دانشگاه و مؤسسات علوم پزشکی کشور هیچ دانشگاهی به طور  69سالمت گردد. البته در حال حاضر از بین نزدیک به 

مشخص در این زمینه تربیت دانشجو نداشته است و عالوه بر آن در هیچ دانشگاهی نیز مقوله عوامل اجتماعی مؤثر بر 
های کارآموزی و کارورزی بهداشت به آن ر محدود در برنامهبه طوسالمت در متون درسی و آموزشی وارد نشده است و تنها 

توانند به عنوان متولیان اصلی در نهادینه کردن ین امر متخصصین پزشکی اجتماعی میشود. برای تحقق اپرداخته می
نجام وظیفه های آموزش دانشجویان با همکاری سایر متخصصین فیلد سالمت ااجتماعی مؤثر بر سالمت در برنامهعوامل 

 پذیر نخواهد بود.نمایند. طبیعی است تحقق چنین امری بدون همکاری کامل فیلد سالمت و سایر فیلدهای مرتبط امکان

 
 هدف اصلي:

های اجتماعی سالمت از مجاری طراحی و استقرار نظام ایجاد حساسیت و انگیزش اعضای کنندهتوسعه دانش تعیین     
های آموزشی بر اساس عوامل های علوم پزشکی، بازنگری کوریکولومدانشجویان دانشگاههیأت علمی، کارشناسان، 
 رشته عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت  طراحی و تدوین برنامه درسی رشته کارشناسی ارشداجتماعی مؤثر بر سالمت و 

 
 ها:استراتژی

 عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمتگردآوری تجربیات برتر در زمینه انتقال مبانی و کاربست علمی  -1

نیازسنجی آموزشی اعضای هیأت علمی، دانشجو و کارمندان دانشگاه علوم پزشکی در زمینه عوامل اجتماعی مؤثر بر  -2
 نظرسالمت بر اساس تحلیل وظایف و نظرات اساتید صاحب

 تدوین بسته استاندارد آموزشی کارگاهی  -3
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و کارشناسان  ،ایجاد حساسیت و انگیزه در اعضای هیأت علمیجهت استقرار بسته نهایی از مجرای برگزاری کارگاه  -4
 دانشجویان در زمینه عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت 

 تدوین کوریکولوم رشته کارشناسی ارشد عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت -5
 س عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمتهای آموزشی بر اسابازنگری کوریکولوم -6
 

 ها:اقدامات در خصوص استراتژی

گردآوری تجربیات برتر در زمینه انتقال مبانی و کاربست علمی عوامل اجتماعی مؤثر  اول: های مربوط به استراتژی*فعالیت
 :بر سالمت

 سالمت بر اجتماعی هایمؤلفه تاثیر از علمی شواهد تولید -1

 سالمت اجتماعی هایمؤلفه در تغییر برای طلبی حمایت -2

 سالمت اجتماعی هایمؤلفه در تغییر جریانات رهبری -3
  

نیازسنجی آموزشی اعضای هیأت علمی، دانشجویان و کارمندان دانشگاه علوم دوم: های مربوط به استراتژی * فعالیت
 نظر:نظرات اساتید صاحبپزشکی در زمینه عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت بر اساس تحلیل وظایف و 

  وی عملکردی هایاستخراج حیطه و علمی تأهی عضو ارتقای نامه آئین و وظایف شرح مطالعه -1

  قزوین پزشکی علوم دانشگاه آموزشی هایگروه و هادانشکده به کتبی پرسشنامه ارسال -2

  جداگانه صورت به سالمت اندیشگاه و آموزشی هایگروه مدیران با متمرکز گروهی بحث -3
 

 تدوین بسته استاندارد آموزشی کارگاهی:سوم:  های مربوط به استراتژی* فعالیت
 تدوین گزارش تجربیات برتر در زمینه عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت. 1
 

انگیزه در ایجاد حساسیت و جهت  استقرار بسته نهایی از مجرای برگزاری کارگاه چهارم: های مربوط به استراتژی* فعالیت
 دانشجویان در زمینه عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت:و کارشناسان  ،اعضای هیأت علمی

 و محور اجتماع هایپژوهش سمت به همگانی سالمت و بالینی پایه، هایحیطه در تحقیقاتی هایایده دادن سوق. 1

 است. اجتماعی هایلفهؤم کاربست راهکارهای از های دانشجویینامه پایان مشاوره یا راهنمایی
 اجتماعی مسائل با ت علمیأهی تخصص موضوعات از تلفیقی که علمی منابع سایر و پژوهشی علمی مجالت مطالعه. 2

 کند.می متبادر ذهن به را پژوهشی جدید هایایده است
 خارج و دانشگاه داخل گیریتصمیم جلسات در علمی هیات اعضای شرکت. 3

 تدوین کوریکولوم رشته کارشناسی ارشد عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت: پنجم: استراتژیهای مربوط به * فعالیت
 SDHتعیین تیم )چند تخصصی( مرتبط با . 1
 مختلف هایتخصص بین مشترک جلسات . برگزاری2
 SDH. نیازسنجی و تهیه دروس مورد نیاز 3
 SDH. تعیین اهداف آموزشی دروس رشته 4
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 SDHهای آموزشی رشته . تعیین فعالیت5
 SDH. تعیین محتوی درسی کلیه دروس 6
 SDHهای انتقال مفاهیم آموزشی برای دروس تعیین شیوه. 7
 های آموزشی مورد نیازتعیین رسانه. 8
 SDHتعیین نظام ارزشیابی آموزشی . 2
 

 اجتماعی مؤثر بر سالمت:های آموزشی بر اساس عوامل بازنگری کوریکولوم ششم: های مربوط به استراتژی*فعالیت
تشکیل کارگروه آموزش پزشکی پاسخگو )تدوین کوریکولوم(، جلسه هماهنگی جهت تدوین و نحوه اجرای کوریکولوم بر  .1

 با کمیته پزشکی پاسخگو SDHمبنای 
 با گروه آموزشی اطفال، زنان، روانپزشکی SDHاجرای کوریکولوم بر مبنای  ی. هماهنگی جهت تدوین و نحوه2
در  SDHشامل دریافت طرح درس و کوریکولوم آموزشی جهت گنجاندن مباحث  SDH. تدوین موضوعات آموزشی 3

 برنامه آموزشی دانشجویان
 در تقویم آموزشی دانشجویان دوره علوم پایه و بالینی SDH. گنجاندن مباحث 4
 
 حوزه پژوهش و مرکز تحقیقات عوامل اجتماعي موثر بر سالمت -2

  مقدمه:

آغاز به کار کرد، این برنامه در نظر داشت با شناسایی مستمر افراد  1324برنامه دستیابی به مرجعیت علمی از سال       
مراکز  (.16) های ویژه از این افراد، کشور را به سمت مرجعیت علمی در منطقه و جهان سوق دهد توانمند و ارائه حمایت

توانند یکی از عوامل اصلی در حوزه مرجعیت علمی های علوم پزشکی میتحقیقات و واحدهای پژوهشی در دانشگاه
 بهداشت جهانی سازمان است، %25 حداکثر سالمت ارتقای در درمان و بهداشت سیستم نقش که جاآن از محسوب شوند.

 اجتماعی، عوامل .(17) ه استداد قرار بررسی مورد نظامند و مرتب طور به را سالمت کننده تعیین اجتماعی عوامل بحث
 بر مبتنی رویکردهای نیازمند سالمتی اثربخش مداخالت ینماید. ارائه تعیین می را سالمتی پیامدهای و رفتار چگونگی

ثر تردگی و پیچیدگی عوامل اجتماعی مؤبه گسبا توجه  .(18) است سالمتی کننده تعیین اجتماعی عوامل رویکرد مانند جامعه
های مبتنی وهشسطح کمی و کیفی پژ ءدر جهت ارتقارا خاصی  هایو برنامه چارچوبهشی دانشگاه وبر سالمت حوزه پژ

مرجعیت علمی  نگاری وآیندهتدوین سند سیاستی راستای در نظر گرفته است که در ثر بر سالمت بر عوامل اجتماعی مؤ
 . قرار دارددانشگاه علوم پزشکی قزوین 

 
 :هدف اصلي

 (SDHثر بر سالمت )اجتماعی مؤمرجعیت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین در حوزه پژوهش عوامل ایجاد 
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 :هااستراتژی

 

مرتبط با عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت در  شواهد تولید شدهو انتشار  آثار معرفی در زمینه  زیرساختها توسعه -1

 سیاستگذاری و اجرا( -وهشپژ -آموزشعلوم پزشکی قزوین ) همه حوزه های دانشگاه
در سطح  پژوهشهای مرتبط با عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت از انجاممادی و معنوی  هایحمایت توسعه و تقویت -2

 استان
 

 ها:اقدامات در خصوص استراتژی
  اول: مربوط به استراتژی اقدامات*
  Scopusمجله پژوهشی عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت  با ایندکس حداقل  راه اندازی -1

 تشکیل تیم تخصصی در خصوص ایجاد مجله  -
 هاایجاد وب سایت مجله با استفاده از تجربیات دانشگاه -

 تخصیص بودجه در جهت ایجاد مجله  -
 

  سالمتسایت آموزشی با تأکید بر عوامل اجتماعی مؤثر بر وب راه اندازی -2
  وب سایتتشکیل تیم تخصصی در خصوص ایجاد  -
 در قالبهای متنوع )مولتی مدیا، فیلم، متن و ...( SDHگردآوری مطالب به روز علمی در حوزه  -
  فعال کردن اعضای هیات علمی دانشگاه جهت ارائه مطالب علمی در این حوزه -
 

  :دوم مربوط به استراتژی اقدامات*
 ثر بر سالمت گاه با تأکید بر عوامل اجتماعی مؤپژوهشکده در دانش اندازیتاسیس و راه  -1
 ریزی تأسیس پژوهشکده )متشکل از معاونت پژوهشی و مراکز مرتبط(تشکیل کمیته در جهت برنامه -
 مکاتبه با وزارت متبوع در خصوص مدارک مورد نیاز جهت ایجاد پژوهشکده  -
 مستندات پژوهشی مورد نیاز در جهت تأسیس پژوهشکدهآوری تشکیل تیم بررسی و جمع -
 تخصیص بودجه در جهت تأسیس پژوهشکده  -
 
 ( جهت تقویت دیتاهای پژوهشیData Miningایجاد پایگاه داده کاوی ) -2
 (Data Miningسنجی و استقرار پایگاه داده کاوی )بررسی امکان -
 های مناسب تهیه مجموعه مدل از داده -

 افزار مربوطه بودجه به منظور طراحی نرمتخصیص  -
 SDH پژوهشهای حوزه در ارتباط بابودجه تحقیقاتی دانشگاه  حمایت مالی متناسب از -3
 با مشارکت معاونت بهداشتی، آموزشی و پژوهشی SDHتشکیل کمیته پژوهش  - 
 SDHبندی پژوهشی حوزه سالمت استان با تأکید بر انجام اولویت -
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 اجرايي و معاونت بهداشتيحوزه  -3

  مقدمه: 
 سامانه اندازیاه، ربرنامه 15 و پشتیبان پروژه 19 بر مشتمل بهداشت حوزه در سالمت تحول طرح اجرای بادر ایران       

 مراقب یک استقرار با مراقبتی خدمات ارائه و خانوار سالمت الکترونیک پرونده تشکیل و( سیب) ایران سالمت یکپارچه
 اجرایی چنینهم و فوق هایبرنامه اجرای و ادغام با .گردید نوینی دوره وارد بهداشتی خدمات ارائه خانوار، هر برای سالمت
 مرتبط خطر عوامل و واگیر غیر هایبیماری کنترل و پیشگیری سند بخشی بین و بخشیدرون مداخالت و مفاد نمودن

 بهبود سالمت، خدمات همگانی پوشش درمانی، بهداشتی خدمات به مربوط هاینابرابری کاهش راستای در اساسی هایقدم
 هایلفهمؤ بر مبتنی رویکرد چنینهم و درمانی بهداشتی خدمات از کنندگاناستفاده رضایت مینتأ و  سالمت خدمات کیفیت

 . است شده برداشته سالمت بر ثرمؤ اجتماعی
 و گذرا اقداماتمان آن، اصلی هایریشه به توجه بدون دهیم انجام مؤثری اقدام جامعه سالمت برای خواهیممی اگر ولی

 اهداف به دستیابی مردمی، مشارکت و بخشی بین همکاری ملی، عزم بدون که است ایمقوله سالمت. بود خواهند عالمتی
 وزارت جمله از) سازمان یک وظایف چارچوب در تنها سالمت بر ثیرگذارتأ و کننده تعیین عوامل. شود نمی مینتأ آن عالی

 و افراد همه در محور سالمت نگاهی است الزم بلکه ندارد، قرار آن اختیارات حیطه و( پزشکی آموزش و درمان بهداشت،

 تا بدهند هم دست به دست اجتماعی عوامل همه باید سالم انسان به دستیابی برای. شود ایجاد جامعه امور گیرندگانتصمیم
 بیفتد. اتفاق جامعه در سالمت

 ثرمؤ اجتماعی عواملتقویت رویکرد  ،بینی شده در طرح تحول سالمتهای پیشن اهتمام نسبت اجرای کامل برنامهضم لذا
 به حرکت و عمومی بهداشت سطح ارتقای بهداشتی، معضالت با رویارویی برای اییکپارچه به عنوان رویکرد سالمت بر

شواهد در حوزه سالمت، تقویت حمایت طلبی و جلب  گذاری مبتنی برنهادینه کردن سیاست، «ترسالم جامعه» سوی
-مه مدیریت سالمت همه جانبه و راهاجرای کامل نظام نا مردمی برای توسعه سالمت از طریق های بین بخشیمشارکت

ایجاد شبکه توانمند شده از جمله توجیه و آموزش رابطان  ها واندازی کلیه ساختارهای پیش بینی شده در استان و شهرستان
 رسد. ازدر حوزه بهداشت ضروری به نظر میبخشی در سالمت  سازمانی استانی و شهرستانی برای تسهیل همکاری بین

 ،باشدمی سالمت عرصه فعاالن و محققان وظایف از سالمت بر ثیرگذارتأ اجتماعی های لفهمؤ تمام تبیین و طرفی بررسی

 کشورها پایدار توسعه مهم لهمسئ به کمک موجب کالن گذارانسیاست به عملی و علمی اطالعات صورت به آن بازخورد
ها و ها و تعیین الویتآن میان ساختاری روابط به بردن پی و عوامل این از یک هر بررسی و بایست مطالعهلذا می ست.ا

  کید قرار گیرد.تأ سالمت مورد ثر جامعه محور جهت توسعهطراحی مداخالت مؤ

 

 : هدف اصلي
های در نظام مراقبت اییکپارچه رویکرد سالمت، به عنوان بر ثرمؤ اجتماعی هایمؤلفه مبتنی بر تقویت رویکرد     

-سالم جامعه» سوی به حرکت و عمومی سالمت سطح ارتقای بهداشتی، معضالت با رویارویی برای (PHC) بهداشتی اولی

  «تر
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 :هااستراتژی
 

 بهداشتی خدمات از کنندگاناستفاده رضایت تامین و های اولیهمت در سطح شبکه مراقبتسال خدمات کیفیت ارائه بهبود-1
-بهره خدمات، به دسترسی نظر از سالمت در برقراری عدالت سالمت و خدمات همگانی مین پوششتأ درمانی در راستای

 .های سالمتشاخص ءارتقا در نهایت و همگانی بیمه پوشش بستر در آنان از مالی حفاظت و شده ارائه خدمات از مندی
  .های اجتماعی مؤثر بر سالمتکنندهتوسعه و تقویت ارتباطات بین بخشی و برون بخشی در راستای کاهش اثرات تعیین -2
محیطی و پزشکان شاغل در شبکه کارشناسان ستادی و پرسنل  در مدیران و انگیزه و حساسیت توانمندسازی و ایجاد -3

  سالمت. بر مؤثر اجتماعی عوامل زمینه در دانشگاه های بهداشتی اولیهمراقبت
 بهداشتی هایمراقبت نظام هایبرنامه اجرایی در بستر سالمت بر مؤثر اجتماعی هایمؤلفه تأثیر از علمی شواهد تولید -4 

 محور. جامعه مؤثر مداخالت اجرای و طراحی و سالمت خدمات ارائه اول سطح در PHC اولیه

  

 ها:اقدامات در خصوص استراتژی
 

 *اقدامات مربوط به استراتژی اول :

 
 :  (12ذیل ) شرح به پشتیبان پروژه 8 و ملی برنامه 15 شامل بهداشت حوزه در سالمت تحول طرح بسته کامل اجرای( الف
 

 15بهداشت: معاونت حوزه در تحول ملی هایبرنامه 
 قالب در عشایر و نفر هزار بیست زیر شهرهای یان،روستای به سالمت اولیه هایمراقبت ارایه کیفی و کمی ارتقاء برنامه -1

 روستایی خانواده پزشک
 جمعیت مناطق در درمان و بهداشت شبکه تقویت و گسترش قالب در سالمت اولیه هایتمراقب ارتقاء و مینتأ برنامه -2

 شهری نشینانحاشیه
 برای شهری مناطق در درمان و بهداشت شبکه تقویت و گسترش قالب در سالمت اولیه هایمراقبت ارتقاء برنامه -3

 شهرها(کالن شامل) شهرها سایر به آن تداوم و نفر هزار 59 زیر جمعیت
 مازندران و فارس استان دو شهری مناطق در ارجاع نظام و خانواده پزشک برنامه اصالح و توسعه تکمیل، -4
 مردم توانمندسازی و مراقبتی خود توسعه و ترویج ملی برنامه اجرای با جامعه سالمت سواد ارتقاء -5
 بخشی بین هایهمکاری سازینهادینه و تقویت برنامه -6
 پاک( هوای سالم، غذایی رژیم و ایمن غذای سالم، آب) عمومی بهداشت برنامه -7
 دندان و دهان سالمت تحول برنامه -8
 خطر عوامل و غیرواگیر هایبیماری کنترل و پیشگیری ملی برنامه -2

 فرزندآوری و باروری سالمت ارتقای جمعیت، برنامه -11
 جامعه تغذیه الگوی اصالح و بهبود برنامه -12
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 اجتماعی و روانی سالمت ءارتقا برنامه -13
 HIV و پرخطر رفتارهای کاهش -14
 ساخت انسان و طبیعی بالیای در سالمت برنامه -15

 
 8 بهداشت:  تحول برنامه پشتیبان هایپروژه 

 
 کشور بهداشت بخش کارکنان و مدیران توانمندسازی -1
 کشور درمانی بهداشتی شبکه توسعه و تجهیز تکمیل، -2
  Public- Private Partnership (PPP) خدمات ارائه در غیردولتی و دولتی هایبخش همکاری و مشارکت -3
 خدمات شرح عملالدستور طبق خدمت بسته 11 بر مشتمل) اول سطح درمانی بهداشتی خدمات هایبسته تدوین و تهیه -4

 اول( سطح
 شهاب() بهداشت هوشمند شبکه کشور، در بهداشتی آمار و اطالعات ثبت اطالعات، آوری فن نظام ارتقای -5
 کشور در سالمت خدمات ارزشیابی و پایش نظام استقرار -6
 هاآن ظرفیت از مندیبهره منظور به آموزشی مراکز با همکاری -7
 سالمت حوزه بانیدیده نظام استقرار -8
 با شهرهای و عشایری روستایی، مناطق ساکنین به( 115 اورژانس) بیمارستانی پیش پزشکی هایفوریت خدمات ارائه -2

 نفر هزار 59 از کمتر جمعیت
 کاربردی هایپژوهش اجرای جهت در تحقیقاتی مراکز با همکاری -19
 

 : بهداشت معاونت در سالمت راهبردی اسناد مرکز اندازیراه ب(
 باالدستی ملی اسناد های استانیبرش تدوین و طراحی -
 های عملیاتی سالیانهازی زمینه اجرای اسناد در برنامهسفراهم  -
 ها نظارت و پایش اجرای برنامه -
 

 واگیرهای غیرج( فراهم نمودن زمینه اجرای سند ملی پیشگیری و کنترل بیماری
ین بخشی در با مشارکت کلیه ذینفعان درون بخشی و ب رهای غیر واگیتدوین سند استانی پیشگیری و کنترل بیماری -1

 (  1494تا سال ساله ) 19بازه زمانی 

 معاونت بهداشتی ایجاد دبیرخانه اجرا و پایش سند در -

واگیر و کارگروه سالمت و امنیت های غیرئه گزارش مستمر به کمیته ملی و دانشگاهی پیشگیری و کنترل بیماریاار -
 غذایی استان

 گر های بیمهد( همکاری و هماهنگی با سازمان
 

 *اقدامات مربوط به استراتژی دوم :
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، دستور معاونت بهداشت: مشخص بودن دبیرجلسه، تواتر جلساتهای فنی حوزه الف( ساختارمند کردن برگزاری کمیته

و ارجاع موارد مورد نیاز جهت مطرح شدن در کمیته تخصصی سالمت به دبیرخانه  لسات و پیگیری اجرای مصوباتج
 مربوطه

 : گذاری سالمت دانشگاهاس چارت تهیه شده در شورای سیاستمند کردن جلسات شورای سالمت بر اسب( ساختار
ارسال مصوبات به دبیرخانه شورای  و بخش و شهر ،وستار سالمت شورای ماهیانه جلسات تشکیل دبیرخانه و برگزاری -

 سالمت شهرستان

 دبیرخانه هر در کارشناس نفر دو حداقل سازمانی ردیف ایجاد و هاشهرستان سالمت شورای دبیرخانه تشکیل -

بار و ارسال مصوبات به کمیته تخصصی سالمت معاونت فصلی یک ها حداقلبرگزاری جلسات شورای سالمت شهرستان -
 بهداشتی دانشگاه

ها در معاونت بهداشتی دانشگاه و ایجاد شهرستان سالمت شورای ذیل غذایی امنیت و سالمت تخصصی کمیته تشکیل -

 ردیف سازمانی در دبیرخانه و تعیین مسئول دبیرخانه 

های فنی معاونت میتهالمت در خصوص مصوبات وصول شده از جلسات کبرگزاری منظم جلسات کمیته تخصصی س -
 ها بهداشت و جلسات شورای سالمت شهرستان

بایست رای مصوبات و ارسال مواردی که میغذایی و اج امنیت و سالمت تخصصی کمیته پیگیری برگزاری منظم جلسات -

 گذاری سالمت دانشگاهخانه شورای سیاستگردد، به دبیر در کارگروه سالمت و امنیت غذایی استان مطرح

 ها ورتال معاونت بهداشتی و شبکهکمیته تخصصی سالمت و شورای سالمت شهرستان در پ یجاد لینکا -
 هاشهرستان درمان و بهداشت شبکه رسانپیام کمیته مشارکت در تشکیل ج(
  هاشهرستان اجرایی هایهدستگا گزارانپیام شورای تشکیل مشارکت در د(
 های تابعهدر شهرستان سالمت اندیشگاه تشکیلمشارکت در  ه(
 های تابعه( مشارکت در راه اندازی خانه مشارکت مردم در سالمت در شهرستانت
تخصصی مشترک جهت انجام های اجرایی استان و تشکیل کمیته نامه همکاری با دستگاه( مشارکت در انعقاد تفاهمر

 ثر جامعه محورمداخالت مؤ
 های استانکاری با کمیته پیوست سالمت پروژهط( هم

 
 *اقدامات مربوط به استراتژی سوم : 

  
های ، کلیه مدیران شبکه بهداشتی درمانی شهرستانن بهداشت و معاونین فنی و اجراییشامل معاومدیران ) آموزش (الف

 شامل مشترکی کمیته مدیریت با دانشگاه بهداشتی با همکاری معاون آموزشیحوزه معاونت بعه( و کارشناسان ستادی تا
 چنینهم و غذایی امنیت و سالمت تخصصی کارگروه دبیرخانه رئیس پزشکی، آموزش توسعه و مطالعات مرکز رئیس

 صورت گیرد. سالمت بر ثرمؤ اجتماعی عوامل تحقیقات مرکز ویژه به مرتبط تحقیقاتی مراکز سایرؤ
ها و پرسنل دیده ویژه کارشناسان ستادی شبکه مدیران و کارشناسان ستادی دورههای آبشاری توسط ب( ارائه آموزش

 PHCهای اولیه سالمت طی و پزشکان شاغل در شبکه مراقبتمحی
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 های اولیه سالمتثر بر سالمت و نظام مراقبتعوامل اجتماعی مؤآموزشی در خصوص مشارکت در تهیه و انتشار مواد  ج(
 

  تژی چهارم :*اقدامات مربوط به استرا

 
 اولیه بهداشتی هایمراقبت نظام هایبرنامه اجرایی بستر در یافته سازمان اطالعات آوریجمع نظام استقرار و الف( طراحی

PHC و سالمت بر ثرمؤ اجتماعی هایلفهمؤ ثیرتأ از علمی شواهد تولید جهت و به سالمت خدمات ارائه اول سطح در 
 محور جامعه ثرمؤ مداخالت اجرای و طراحی

آمار  محوریت با هاشهرستان درمان و بهداشت شبکه و بهداشتی معاونت در سالمت بانیدیده کمیته تشکیل در مشارکت( ب
 معاونت بهداشتی

های سالمت و طراحی برنامه مشکالت هایالویت شناسایی جهت الگوها یا و نهان اطالعات استخراج و هاج( تحلیل داده
 سالمت ءمحور در راستای ارتقاای جامعه مداخله

 و آوریجمع از حاصل سالمت حوزه مشکالت و لمسائ به توجه با بهداشتی در حوزه دارالویت پژوهشی عناوین تعیین -
 هاداده تحلیل

 هایلفهمؤ ثیرتأ از علمی شواهد تولید جهت SDH تحقیقات مرکز و بهداشت معاونت بین مشترک همکاری نامهتفاهم د(
 : سالمت بر ثرمؤ اجتماعی

 : با شرح وظایف ذیل( سالمت تحول طرح ستاد و HSR شورای) :کاربردی تحقیقات مشترک کمیته تشکیل -

-مداخالتی به مرکز تحقیقات مؤلفه هایهای پژوهشی و طراحی برنامهم طرحهای شناسایی شده جهت انجاارسال الویت -

 های پژوهشی جامعه محور دانشگاهاستخراج الویت ثر بر سالمت و همکاری درهای اجتماعی مؤ
 SDH تحقیقات مرکز توسط شده تعیین هایالویت به توجه با محور جامعه مداخالت پژوهش و طراحی انجام سفارش -
   PHC اجرایی بستر در جامعه سطح در شده طراحی مداخالت ارزیابی و اجرا در همکاری -
 درفیلد موجود دیتای از استفاده یا آوریجمع نیازمند ها کهپیشنهادی از سایر حوزه پژوهشی هایطرح اجرای و بررسی -

  دارند. همکاری پژوهش اجرای در که کسانی معنوی مالکیت حقوق حفظ با باشدبهداشت می

  کاوی داده و اطالعاتی بانک استقرار و طراحی سالمت جهت بر ثرمؤ اجتماعی هایلفهمؤ( همکاری با مرکز تحقیقات و
 
 
 
 
 گذاری سالمت دبیرخانه سیاستحوزه سیاستگذاری و همكاری بین بخشي،  -1

  :مقدمه

ارتباط عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت و سطح سالمتی افراد در جوامع به اثبات رسیده است. دست کم ده عامل       
اجتماعی مؤثر بر سالمت عبارت است از: درآمد، اشتغال، بیکاری، مسکن، آموزش، تکامل دوران کودکی، امنیت غذایی، 

 خدمات سالمت، شبکه اجتماعی و تبعیض اجتماعی. 
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تأثیر مهمی روی سالمت و مرگ و میر جوامع دارد. به نسبتی که اثر این عوامل اجتماعی برقرار  وامل یاد شدههر یک از ع
گویند: سهم  ی که میجای های سالمت در ارتقای سطح سالمت جامعه موفقیت چندان نخواهند داشت تا آن باشد نظام

رغم علی .های دیگر است باقیمانده در دست سازمان و % است39% تا 29ه خدمات سالمت در جوامع در حد ئهای ارا نظام
 1387ه آلماتا در سال سال بود واین مهم در اعالمی PHCکه همکاری بین بخشی و مشارکت مردمی از اصول اجرای این

ه وظیفاصل مورد غفلت واقع شده و عملیاتی نشد و کماکان بخش سالمت به تنهایی  کید قرار گرفت همواره این دومورد تأ
  . کشدتأمین و حفظ سالمت مردم را به دوش می

 
 :  هدف اصلي

 (1326-1499در استان قزوین ) (PHC) اجتماعی مؤثر بر سالمت کنندهجعیت علمی دانشگاه در خصوص تعیینمر

 
 

 ها:استراتژی

 برای ارتقای سطح  سالمت مردم استان : افزایش همکاری بین بخشی1شماره هدف اختصاصی  
 استان مردم سالمت  سطح ارتقای برای  بخشی بین همکاری افزایش های نیل به هدفاستراتژی

 
 (1326-1499) تدوین برنامه جامع سالمت استان استراتژی اول: 

 اقدامات:

 ( 1326-1499استان منطبق با برنامه ششم )تدوین برنامه جامع سالمت  -1

 ها دوین برنامه جامع سالمت شهرستانت -2

 های اجرایی استان شش شهرستان  تشکیل شورای مشاوران سالمت دستگاه -3

 های آن وتحلیلو احصای شاخص SDHبا رویکرد طراحی نیم رخ  سالمت استان  -4

ریزی بر اساس های تخصصی ذیل شورای برنامهت محور در هر سال جهت کارگروهطراحی حداقل یک مداخله سالم -5
 انعقاد تفاهم نامه های  سه جانبه اولویت های استان  و 

 تشکیل مرکز اسناد راهبردی سالمت استان در دبیرخانه سیاستگذاری سالمت -6

 تشکیل جلسات ماهیانه شورای سالمت شهرستان، بخش،شهر و روستا  -7

 های دیده بانی سالمت استانانتشار سالیانه شاخص -8

 های دیده بانی که اطالعات آن در استان موجود نیست مثل نشاطهای مربوط به آن دسته از شاخصاحصاء داده -2

 اندازی دبیرخانه توسعه پایدار استان مستقر در سازمان برنامه و بودجه استان همکاری در راه -19

 های اجرایی در امر سالمت در طول برنامه ششم توسعه و انتشار آنهای دستگاهآوری ابتکارات و خالقیتجمع -11

 های اجرایی استانکلیه دستگاه جاد سایت ویزیت اقدامات سالمت محور درای -12

 های اجرایی استانایجاد ردیف مشاور سالمت در دستگاه -13
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 کمی و کیفی برگزاری جلسات کارگروه سالمت و امنیت غذایی استان و شورای سالمت شهرستان، ارتقاء استراتژی دوم:
 روستا شهر و بخش،

 هاشهرستان سالمت شورای ذیل غذایی امنیت و سالمت تخصصی کمیته تشکیل -1

 دبیرخانه هر در کارشناس نفر دو حداقل سازمانی ردیف ایجاد و هاشهرستان سالمت شورای دبیرخانه تشکیل -2

  هاشهرستان و استان در موجود بخشی بین ساختارهای فهرست تهیه -3

 و شهر بخش، شهرستان، سالمت شورای غذایی، امنیت و سالمت کارگروه عملکرد از ساله پنج تحلیلی گزارش هارائ -4
  روستا

 غذا معاونت در دبیرخانه این لمسئو عنوان به کارشناس یک انتصاب و غذایی امنیت تخصصی کمیته دبیرخانه ایجاد -5
 ودارو

 معاونت بهداشتی در دبیرخانه این لمسئو عنوان به کارشناس یک انتصاب و سالمت تخصصی کمیته دبیرخانه ایجاد -6

 هارتال شبکه بهداشت و درمان شهرستانها در لینک پوشورای سالمت شهرستانایجاد سایت دبیرخانه  -7

 
 :SDHآموزش مفاهیم  استراتژی سوم:

 اقدامات: 
 دهیاران استان و شهرداران بخشداران، فرمانداران، کلیه جهت SDHبرگزاری کارگاه آموزشی  -1
 استان اجرایی هایدستگاه ستادی کارکنان کلیه جهت SDH آموزشی کارگاه برگزاری -2

 
 هاهمه جانبه سالمت در سطح شهرستان های نظام نامه توسعهایجاد ساختار استراتژی چهارم:

 اقدامات:

 هاهای اجرایی شهرستانگزاران دستگاهتشکیل شورای پیام -1

 هاتشکیل اندیشگاه سالمت شهرستان -2

 هابانی سالمت شهرستانشکیل کمیته دیدهت -3

 
 جلب مشارکت مردمی در برای ارتقای سطح مردم استان: 2هدف اختصاصي شماره 

 های مشارکت مردم در سالمت استانایجاد شبکه مردمی خانه استراتژی اول:
 اقدامات:

 ها شهرستان  کلیه در  مشارکت مردم در سالمت خانه تشکیل -1

 مردمی استان شبکه تکمیل راستای در روستاهای استان و هابخش ، شهرها% 59 در سالمت در مشارکت خانه تشکیل -2

 خرید دفتر کار جهت خانه مشارکت مردم در سالمت استان -3

 
 های اجراییاستان در دستگاه سالمت در مردم مشارکت کردن نهادینه استراتژی دوم: 

 اقدامات:

 واگذاری پروژه های اجرایی به سازمان های مردم نهاد از جمله خانه مشارکت مردم در سالمت  های اجرایی استان در امررتبه بندی سالیانه دستگاه  -1
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 های مردم نهاد همکاری کننده با دستگاههای اجرایی استان  تهیه بانک اطالعات سازمان -2

 
 SDHآموزش مفاهیم  استراتژی سوم:

 اقدامات:

 شهرستان جهت اعضای شورای خانه مشارکت مردم در سالمت استان، SDHبرگزاری کارگاه آموزشی  -1

 شهرستان شورای خانه مشارکت مردم در سالمت استان، جهت کلیه میانجیان اعضای SDHبرگزاری کارگاه آموزشی  -2

 های مردم نهاد استانجهت کلیه اعضای سازمان SDHبرگزاری کارگاه آموزشی  -3
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