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مت استانچارچوب گزارش دهی اندیشگاه سال

مقدمه

محـور پایدارسـالمت توسـعه راهبرسـر داراولویتزايچالشموضوعاتبارهدرنظرانصاحبگفتگويبرايمحلیاندیشگاه
کـارگروه سـالمت و   دبیرخانـه بـا پیونددرکهدانشگاهبهوابستهاستنهادياستانکیپزشعلومدانشگاهاندیشگاه.استاستان

ومـالی انسـانی، منـابع تـامین مسـئول دبیرخانـه .کنـد میفعالیت)استانسالمتگذاريسیاستدبیرخانه (امنیت غذایی استان 
.استآنتحقیقاتیایستگاهواندیشگاهنیازموردتدارکاتی

-بخـش دیگـر یاسالمتبخشدربرسالمتناظرفرایندهايصاحبانباارتباطبرقراريندیشگاه سالمت استان هدف از تشکیل ا
شـده، اعـالم موضـوعات بارهدرهااندیشهدریافتشود،اندیشهآنهادربارهبایدکهداراولویتهايموضوعاعالمتوسعه،هاي

.ستهااندیشهساختنکاربرديبرايطلبیحمایتسرانجاموها،اندیشهازشدهبنديدستهفهرستیآوردنفراهم
مرکز تحقیقات عوامـل اجتمـاعی مـوثر بـر     .کندمیکارمرتبطمراکز تحقیقاتیواستانساغکارگروهدبیرخانهنظرزیراندیشگاه
ریـیس حکمباوانهدبیرخپیشنهادبهکهمسئولیتوسطاندیشگاه.دهدمیتشکیلراسالمتاندیشگاهپژوهشیبازويسالمت
کارشـناس سـه ،کارگروه ساغ استاندبیرخانهمسئولاندیشگاه،مسئول. شودمیادارهشد،خواهدگماردهسمتاینبهدانشگاه

.دهندمیتشکیلراپزشکیعلومدانشگاهاندیشگاهثابتاعضايدفتري،مسئولیکواندیشگاهباهمکاريبرايبرگزیدهعلمی
-مـی اولویتبااندیشگاه. شودمیتشکیلجلسهبهشدگاندعوتموردحسبوثابتاعضايحضورباشگاهاندیعاديجلسات
.نمایدفعالیتمجازيصورتبهبایستی

دانشـگاه درفکـر وتجربـه صاحبانهمهازاولویت،درهايموضوعیاموضوعقبلیاعالمبااندیشگاهفعالیت،نخستسالدر
خودهاياندیشهاندیشگاهاندیشیهمجلسهدرحضورباتاآوردمیعملبهعامدعوتتوسعههايبخشدیگروپزشکیعلوم

.گذارنددرمیانرا
:توان به موارد زیر اشاره کرداز جمله وظایف و اختیارات اندیشگاه سالمت استان می

-هـم جلسـات ساعتوروزبایدندیشهاصاحبانهمهواندیشگاهمیانارتباطبیشترینبرقراريبراي:ارتباطبرقراري-
هـاي اندیشـه نشـر آمـاده توسـعه هـاي دیگربخشدریابخشدروندرکهآنانهمهاطالعبهمکرراندیشگاه،اندیشی
جلساتباشد،بازهمگانرويبهآنفعالیتسالنخستیندرکمدستاندیشگاهاندیشیهمجلساتبرسد؛اندخویش

.شودیادداشتدرستیبهجلسه،درارزیابیونقدبدونهااندیشهوبیابند؛بیانفرصتنهمگاکهشودادارهنوعیبه
ونیسـت اندیشـگاه جلساتدرحضورشاننیازمندالزاماآنانهاياندیشهبهتوجهاوالکهداشتاعالمهمگانبهباید

کـه گـذارد میسرپشترامراحلیشدهطرحياندیشهثانیاوداشت؛خواهدرااثرهماننیزمکتوبنظراتفرستادن
اجـرا درکاراندستازشیوهاینبااینکهازگذشته.نرسدشدنکاربرديیاطلبیحمایتدرجهبهاستممکنالزاما

بـه یـافتن دستامکاننیزمستمرمطالعهوتحقیقبهزدندستراهازرودمیانتظاراندیشگاهازشود،مینظرخواهی
chat)جلسـات  تشـکیل مجـازي شبکهاندازيراهبهنسبتاندیشگاهمسئول.ندهددستازراگشاگرههاياندیشه

room)نمایداقدامدانشگاهسایتدر.
وطبیعـت بـه بنـا آیـد مـی دسـت بههاراهدیگرازآنچهیااندیشگاهبهپیشنهادشدههاياندیشه:هااندیشهبنديدسته-

:گیردمیقرارزیرتهدسچهارازیکیدراندیشهپیچیدگی
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.کرداستفادهملموسمشکلیحلبرايتوانمیآنازکهاياندیشه.أ
.داردخوددرراجاريهايروشدرتغییرکهاياندیشه.ب
.استمردمسالمتارتقايیاکلیتوسعهآنحاصلکهاياندیشه.ت
.نوآوروبکرفکرنوعازاياندیشه.ث

درکـه اسـتان درفقـط نـه کهبیابدجایگاهیچناناستاناندیشگاهازنوآوراياندیشهاگرودبخواهدخوشایندبسیار
شناختهکهنیستسابقهبیونوآورپیشنهادهايباالزامااستاناندیشگاهاماباشد،گذاراثرايبارقهنیزکشوريمقیاس

بهمقبولياندیشههادهسالهرامانشودیشنهادپبکريفکرهیچاگربودنخواهدغبنجايدیگرعبارتبه.شودمی
.بینجامداستانمردمرفاهوسالمتتوسعهیاهاروشدرموثرتغییرمشکالت،حل

اندیشـه هـر برايپذیري،امکانواعتبارنظرازهااندیشهوپیشنهادهاکردنغربالازپساندیشگاه:شناسنامهتدوین-
وکارياندیشهبهیافتندستزمان،)مطالعهمنبعیافرد(اندیشهخاستگاهآندرکهآوردمیفراهمايشناسنامهمقبول

بعديجلساتدرطرحتحقیق،سفارشطلبی،حمایتاولویتدرگرفتنقرار، گیردصورتآنبارهدراستقرارکه
.شودمیمشخص... و اتاق،

-گـذارده میاندراندیشگاهباراخوداندیشهکهحقیقیاشخاصهمهبهدرخورومکتوببازخورد:مکتوببازخورد-
.باشداندیشهصاحبانبرابردراندیشگاهثابتکارهايازبایستمیاند

از.اسـت دانشـگاه دردیگـر بخشـی وظـایف ازاندیشـه کـردن کاربردي.اندیشهشدنکاربرديبرايطلبیحمایت-
.کندطلبیحمایتخویش،کارنتایجشدنکاربرديبرايرودمیانتظارتنهااستاناندیشگاه

کـاربردي ونـوآور خالق،هاياندیشهتولیددرمشورتینقش،ساغدبیرخانهواستانسالمتجامعبرنامهساختاردراندیشگاه
.دهدمیتشکیلرااستانغذاییامنیتوسالمتکارگروهاعضايودبیرخانهفکريبازويجایگاه،منظرازودارد
اندیشگاهاعضايتوسطوتعییناستانساغدبیرخانهتوسطزاچالشموضوعاتاستان،سالموپایدارتوسعهبهیافتندستبراي

آنهـا بـاره دراندیشـگاه هاينشستدروسازندمطرحراآنهاباارتباطدرخودهاياندیشهبتوانندهمهتاشودمیبندياولویت
.شودطریقارائهوگفتگو

.که در ادامه چارچوب گزارش ارائه خواهد شدشودمیتنظیمگزارشیخاص،موضوعهربارهدربحثنپایادر
زنـی چانـه وپیشـنهادي فکـر بهکردنعملضرورتمستدلتوجیهگذاران،سیاستبااندیشگاهکارنتایجگذاردنمیاندربراي 

(Lobbying)محقق. از طریق حمایت طلبی ضرورت داردهانگرشوگذاريقانونحقوقی،روندهايدادنقرارتأثیرتحتبراي
راتغییردر(Catalyst)کننده تسریعیاراهگشانقشخاص،جمعنمایندگییاوعلمییاسازمانیپشتوانهتبعبهطلب،حمایت

:گیردمیکمکزیرهايشیوهازراهایندروکندمیبازي

کلیديگذارانسیاستشناسایی-الف
اثرگذاريراههايموثرترینیافتن-ب
(Lobbying)تبلیغوتوجیهمستنداتسازيآماده-ج

زنیچانه-د
)هامالقاتوکنفرانسنشر،ها،رسانه(ايرسانهازحمایتگرفتنیاري-ذ
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استانسالمتاندیشگاهدریافت شده توسطایده هايبررسیفلوچارت

ایده و بررسیطرح
در جلسه اندیشگاه 

سالمت توسط 
دبیرخانه 

گذاري سیاست
سالمت

و صاحب ایده هامکاتبه جهت بررسی کارشناسی با دستگاه
توسط دبیرخانه کارگروه ساغ

آوري اطالعات وطرح مجدد ایده در جلسه جمع
اندیشگاه

کاربست ایده

ه سالمت و اعالم به صاحب بررسی ایده در اندیشگا
آوري هاي مربوطه جهت جمعایده و دستگاه

اطالعات

هاي دریافت شده توسط ایده
توسط استاناندیشگاه سالمت

هصاحب اید

تصویب ایده

ایده مجددبررسی
ه در اندیشگا

سالمت

رد ایده و اعالم 
صاحب ایده

ارایه گواهی با امضاي 
رییس دانشگاه
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مصوبات اندیشگاه سالمت تعداد جلسات برگزار شده و -1جدول 

تعداد جلسات برگزار شده و مصوبات اندیشگاه سالمت
شرح مهمترین مصوباتتعداد مصوباتتاریخردیف

اولویت هاي ارائه شده در جلسات اندیشگاه سالمت استان/ایده ها- 2جدول 

دهی اندیشگاه سالمت استانچارچوب گزارش-3جدول 

بسمه تعالی
:گزارش عملکرد اندیشگاه سالمت استان

:شماره
:تاریخ

:عنوان گزارش

:هدف

:کنندگان در جلسه اندیشگاهمخاطبان و شرکت

هاي ارائه شده در جلسات اندیشگاه سالمت استاناولویت/هاایده
فرد ارائه دهنده/دستگاه/سازمانشرح ایدهشماره
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با عوامل تهیین کننده ، زمان ارائه ایده، ارتباط ایده ارایه دهندهشامل دستگاه یا سازمان (: اولویت تعیین شده/شناسنامه ایده
)....سالمت و 

مل شواهد موجود در جهان و ایران در ارتباط با اجراي ایده و نتایج و پیامدهاي آن بر شا(: اولویت/شواهد موجود براي ایده
)سالمت و زندگی مردم

دستگاهها و افراد حقیقی و حقوقی تاثیر گذار بر اجراي ایده در /شامل سازمانها(:اولویت/فهرست ذینفعان دخیل در اجراي ایده
از ذینفعان کهاي موجود و درجه تاثیرگذاري و قدرت هریها و مخالفتاستان چه از نظر تسهیل کردن آن و چه از نظر مقاومت

)نامبرده شده

پس از تعیین ذینفعان باید براي جلب حمایت گروهی که اجراي ایده را تسهیل (:اولویت/براي ایدهطلبیحمایتشیوه اجراي 
)کنند و نیز تغییر نظر و دیدگاه مخالفان و مقاومت کنندگان نسبت به اجراي ایده اقدام کردمی

:نتیجه بحث حاضرین در جلسه

پس از اجراي ایده در استان نتایج اجرا ارزیابی و با انتظارات موجود در ابتدا (:ر عملدنتایج حاصل از کاربست ایدهارزیابی 
)شودمقایسه می

:بعدبرايشدهبینیپیشهايگام


