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  :  لفانؤم

حسين ساالريان دكتر علي اخوان بهبهاني ، دكتر  صفر لك ، آقاي آقاي احمد عجم ، ،، دكتر عباس وثوق مقدم كامل شادپور دكتر  ، بهزاد دماري دكتر  ،دكتر علي اكبر زينالو 

   نرگس رستمي گوران  ، دكترمنوچهر مهرام دكتر دكتر عليرضا دالوري زاده  ، 

  دكتر بهزاد دماري :  مدير گروه  مولفان و مجري

  : از حمايت و نظرات ارزشمندشان در تدوين نظام نامه استفاده شده است خبرگان و مديران ارشدي كه

دكتر سيد حسن امامي رضوي ، دكتر دكتر اسماعيل اكبري ، دكتر مسعود پزشكيان ، دكتر سيد امير حسين قاضي زاده ،  دكتر باقر الريجاني ، آقايان دكتر عليرضا مرندي ،

 سيد آرش رشيديان ،  دكتر دكتر محمد علي محققي ، دكتر مصطفي قانعي ، دكتر سيد عباس حسني ، دكتر ، دكتر فريدون عزيزيعليرضا مصداقي نيا ،  دكتر حسن امين لو ،  

 ابوالحالج ، دكتر عليرضا رضا مجدزاده ، دكترمحمد شريعتي ، دكتر عليرضا دالوري ، دكتر حسين ملك افضلي ، دكتر فريد ابوالحسني ، دكتر علي اردالن ، دكتر مسعود

ژن  بيدكتر  آقاي سيد احمد نصري ، آقاي عليرضا افشار،  ايي ،عطاء اهللا پورعباسي ، دكتر محمد رضا نوروزي ،  آقاي علي اكبر  طاه دكتر ،  فرزادفر منش ،  دكتر فرشاد اوليايي

دكتر محمدرضا  دكتر سعادت ترابيان ، دكتر مريم رهبري بناب ، ، دكتر سيامك عاليخاني ،صدري زاده ، دكتر ابوالحسن نديم ، دكتر جعفر بوالهري ، دكتر احمد علي نورباال 

  ترابيان  ، دكتر اردشير خسروي  سيف الهي ، دكتر ايرج اسماعيلي ، دكتر سعادت

  معاونان بهداشت ، كارشناسان و مشاوران روساي دانشگاه هايي كه در نقد آئين نامه اجرايي مشاركت نموده اند 

، دكتر صفري واريان، دكتر نجفي ) قزوين (، دكتر سعيد اسكويي ) قزوين(، مهندس نادري ) تهران(دكتر عليرضا صدرايي ) تهران(، دكتر تاملي ) سمنان(دكتر جعفر جندقي 

، مهندس ) قزوين(مهندس نوروزعلي عزيزخاني ، ) قزوين( مهندس ياري، ) قزوين( مهندس حمزه اي ، ) قزوين(دكتر مجيد بهرامي ، ) قزوين(، دكتر فرزاد پيرويان ) قزوين(پور

، دكتر آقاماليي ) كرمانشاه(، شهال قارلقي) كرمانشاه(، دكتر رامين رضائي زنگنه ) كرمانشاه(دكتر بهروز حمزه ، ) قزوين( دكتر سعيد آصف زاده ، ) قزوين(نصرالهي 

، ) اردبيل ( دكتر منوچهر براك ) تهران(، مهندس محمدرضا وثيقي ) شهيدبهشتي(، دكتر گل محمدي ) دبهشتيشهي(معصومه كشاني ) زاهدان (، دكتر كيان پور) بندرعباس (

، دكتر ) زنجان(، دكتر محمدرضا صائيني ) زنجان( ، دكتر حسين دين محمدي) اردبيل(، دكتر مسعود شعباني ) اردبيل(، دكتر شراره حكمت ) اردبيل(مهندس محمد دانه زن 

، ) كردستان (، دكتر بهرام كندايي ) كردستان(، دكتر نگين مشتاقي ، دكتر فرزام بيدارپور) اراك(، دكتر عباس اسماعيلي ) اراك(، دكتر بابك عشرتي ) زنجان(يمجيد صادق

دكتر ) بوشهر(، دكتر سيالن فرخنده ) بوشهر(راميان ، دكتر فاطمه به) بوشهر(، دكتر آزيتا اناركي) ايالم(، سمير ايار ) ايالم (، جواد سجادي ) ايالم(دكتر جواد نوراللهي 

، خانم دكتر مرضيه امامي ) بوشهر ( ، دكتر محمدمهدي خواجه ايان ) بوشهر( ، خانم فاطمه اكبري زاده ) بوشهر(، دكتر حميدرضا رصافياني ) بوشهر ( معصومه اسماعيلي 

) همدان(، خانم عزيزي مطلق) بيرجند( ، دكتر ولي اله زراعتكار) گيالن(، دكتر رحيمي ) گيالن(ر ارسالن داداشي ،  دكت) البرز(،  دكتر نيك نژاد) البرز(دكتر شكيب ) البرز(

، خانم دكتر يلدا كاظمي ) جهرم(، دكتر مهدي مصلي نژاد ) قم ( محمدعلي گل  ،) گلستان(، عباس ملوندي ) گلستان (، دكتر خديجه كردي ) گلستان(، دكتر محمد نعيمي 

( ، دكتر مراد سوري) لرستان(، مهندس محمدجواد صفرزاده ) لرستان(، دكتر سعدي ساالروند ) لرستان(، دكتر طهماسب نظري ) جهرم(، سميرا رحمانيان ) جهرم ( فرد

، مهندس ) لرستان(، مهندس علي شاهوردي) لرستان(، نوشين احمدپوريان) لرستان(، معصومه مرادي) لرستان(، فريبا رشيدي ) لرستان (، دكتر غالمرضا لشكرآرا ) لرستان 

، دكتر ) بابل(، مهندس محسن ميرزائي) بابل(، دكتر سيمين موسوي) بابل(، دكتر حسن اشرفيان اميري) كرمان(محمدحسين مهرالحسني ، ) لرستان(فريبرز حيدري

، ) ياسوج(، سيد رشيد غفاري) مشهد (مشكي ، دكتر محمد خواجه دلويي ، دكتر مهدي ) چهارمحال و بختياري(، مهندس سيد راشد جزايري ) اروميه (انتظارمهدي 

  ) ياسوج(، افسانه پژهان) ياسوج(، ظفر پريساني ) ياسوج (اصغر خبير، علي) ياسوج(محمدرضا گالبي

و دبيرخانه عوامل  دانشگاه علوم پزشكي قزوين ،موسسه ملي تحقيقات سالمت  ،همكاران دبيرخانه شوراي سياست گذاري وزارت بهداشت 

 مشاركت و برگزاري نشست معاونان بهداشتي كشور اين نظام نامه نظرخواهي  حلهمر كليه مراحل از جمله كه در اجتماعي وزارت بهداشت

 :  نموده اند

مرضيه خليل ارجمندي ، فاطمه  حميده جوادي نسب،  ، الحسيني نقويسلماز سادات ،  خيريزهرا  ، فاطمه حاج نقي زاده،  دكتر شيرين بنكدار روح نواز ، ظريفه :خانم ها 

  دكتر غالمحسين صالحي ذالني ، مهندس نوروزعلي عزيزخاني : آقايان و ميري فاطمه خوناني ، 
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شواهد معتبر علمي مشخص كرده اند، شرايطي كه مردم در آن به دنيا مي آيند، رشد ، زندگي و كار مي كنند بر وضـعيت سـالمت تـاثيرات چشـم     

 گيري دارد و نابرابري در اين شرايط به عنوان علل ريشه اي سبب بي عدالتي در وضعيت سالمت مي شود؛ بنابراين بهبود بـي عـدالتي در سـالمت   

. ز به اقداماتي وراي تمركز موجود بر علل فوري و بي واسطه بيماري ها دارد و خود مسـتلزم توجـه بـه علـت هـاي ريشـه اي ناخوشـي هاسـت        نيا

رويكرد مولفه هاي اجتماعي سالمت به عنوان راه حلي براي پرداختن به علل ريشه اي بيماري هاست كه به عوامل خارج از وجود انسان و دسـت  

پردازد؛ در واقع اين رويكرد بين دانش فني پزشكي و اقدامات اجتماعي ارتباط برقرار مي كند؛ همچنين سعي دارد عدم تعادل بـين  ساخت بشر مي 

  . اقدامات پيشگيري و درماني و مداخالت انفرادي و مبتني بر جمعيت را كاهش داده و پيامدهاي عادالنه تر و پايدارتري را فراهم نمايد

سـالمت را يكـي از    1384در ديدار كميسيونرهاي عوامل اجتماعي تعيين كننـده سـالمت سـازمان جهـاني بهداشـت در سـال       مقام معظم رهبري 

امـروز بـاوجود   : اساسي ترين نيازهاي بشر برمي شمرند و با تاكيد بر اينكه عوامل اجتماعي بيشـترين تـاثير را بـر سـالمت دارد خـاطر نشـان كردنـد       

وضع سالمت جوامع بشري نگران كننده است و عوامل اجتماعي تهديد كننده سالمت بسيار افزايش يافته است؛ گرسنگي، بي پيشرفت بشر در علم و دانش، 

در  بندوباري جنسي، مواد مخدر، مشروبات الكلي و جنگ هاي رواني دستگاه هاي تبليغاتي از مهم ترين عوامـل اجتمـاعي تهديـد كننـده سـالمت سـالمت      

رويكـرد  رويكـرد  رويكـرد  رويكـرد  معظم له بر همين اساس در سياست هاي كلي برنامه پنجم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگـي كشـور بـر    . ي روددنياي امروز به شمار مـ 

  .تاكيد مي كنند  انسان سالم و سالمت همه جانبهانسان سالم و سالمت همه جانبهانسان سالم و سالمت همه جانبهانسان سالم و سالمت همه جانبه

عرصه عـدالت   وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به عنوان سياست گذار و ناظر عالي سالمت در كشور وظيفه خطير خود مي داند كه در

و در سالمت گام برداشته و زيرساخت ها و ساختارهاي مورد نياز را نهادينه نمايد و در اين زمينه نسبت به حسـاس سـازي سـاير وزارت خانـه هـا      

عـه  دستگاه اجرايي مرتبط، در سطوح مختلف ملي، استاني و شهرستاني، درخصوص پيامد سياست هاي اتخاذ شده از جانب آنـان بـر سـالمت جام   

  .   آگاه سازي نمايد و آنها را در تدوين سياست ها و مداخالت سالم كمك و هدايت كند

در اين راستا تجربه برنامه ريزي جامع سالمت استان قزوين كه براساس رويكرد عوامل اجتماعي سالمت با حمايت وزراي محترم بهداشت درمـان  

راني و سركار خانم دكتر مرضيه وحيد دستجردي و پيگيري مجدانه استانداران محتـرم  و آموزش پزشكي وقت جناب آقاي دكتر كامران باقري لنك

جناب آقايان نصري ، طاهايي و عجم  و رئيس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جنـاب آقـاي دكتـر علـي اكبـر زينـالو زيـر نظـر         

الگويي مناسب است كه ضرورت دارد بـه سـاير اسـتان هـاي كشـور       شوراي سياست گذاري وزارت متبوع صورت گرفته است تالشي ماندگار و

  .گسترش يابد

ه اميد است با سعي و كوشش همه دست اندركاران توسعه كشور عزيزمان ايران بتوانيم الگوي نظام سالمت عادالنه و پايدار در جهان باشيم و ب

  انشاهللا . اري درد ديگري تحمل نكندفرموده رهبر فرزانه انقالب اسالمي كاري كنيم كه بيمار جز رنج بيم
 

  

  

  

  

  

  

  ير كشورپيام مشترك وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و وز

 

        دكتر محمد حسن طريقت منفرددكتر محمد حسن طريقت منفرددكتر محمد حسن طريقت منفرددكتر محمد حسن طريقت منفرد

        وزير  بهداشت ، درمان و آموزش پزشكيوزير  بهداشت ، درمان و آموزش پزشكيوزير  بهداشت ، درمان و آموزش پزشكيوزير  بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي

1391139113911391تابستان تابستان تابستان تابستان   

        مصطفي محمد نجارمصطفي محمد نجارمصطفي محمد نجارمصطفي محمد نجار

        وزير كشوروزير كشوروزير كشوروزير كشور

1391139113911391تابستان تابستان تابستان تابستان   
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بايد مورد توجه ويژه قرار بگيرد،بايد مورد توجه ويژه قرار بگيرد،بايد مورد توجه ويژه قرار بگيرد،بايد مورد توجه ويژه قرار بگيرد،    پنجمپنجمپنجمپنجم        ى سالمت، هم در برنامهى سالمت، هم در برنامهى سالمت، هم در برنامهى سالمت، هم در برنامه    مسئلهمسئلهمسئلهمسئله     

....هاى مختلف هاى مختلف هاى مختلف هاى مختلف     هاى گوناگون اجرائى در دستگاههاى گوناگون اجرائى در دستگاههاى گوناگون اجرائى در دستگاههاى گوناگون اجرائى در دستگاه    ريزىريزىريزىريزى    هم در برنامههم در برنامههم در برنامههم در برنامه   

....1389138913891389////1111////1111. . . . مقام معظم رهبريمقام معظم رهبريمقام معظم رهبريمقام معظم رهبري         

ول سالمت، حق مسلم هر انساني است؛ در دين مبين اسالم نيز از سالمت به عنوان برترين برخورداري از باال ترين حد استاندارد هاي منطقي و قابل حص

ماني مـي  نعمت ها، گوارا ترين بهره ها و نصيب ها، سرمايه زندگي و ارزشي ناشناخته ياد مي شود و تامين سالمت را مسئوليتي فردي، اجتمـاعي و سـاز  

  ولتبه عنوان يكي از نيازهاي اساسي انسان تاكيد دارد و د تامين بهداشت براي همهتامين بهداشت براي همهتامين بهداشت براي همهتامين بهداشت براي همهبر  43و  3ر اصول قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران نيز د. داند

را   انسـان د؛ و از آنجاكه اعتقاد دارد خداونـد  كار بر آن بهدر   محروميت  هر نوع  ساختن  و برطرف ين امرا  خود را براي  امكانات  همهمي كند   موظف را 

را   خويش  و فرهنگي  ، اجتماعي ، اقتصادي سياسي  سرنوشت  در تعيين  مردم  عامه  مشاركت، )56اصل (است   ساخته  حاكم  خويش  اجتماعي  بر سرنوشت

  يـق از طر  و سـاير امـور رفـاهي     ، آموزشـي  ، فرهنگي بهداشتيبهداشتيبهداشتيبهداشتي،  ، عمراني ، اقتصادي اجتماعي  هاي  پيشبرد سريع برنامه  برايو ) 3اصل (اصلي مهم مي داند

و   ، صـنعتي  توليـدي   واحـدهاي و همچنـين شـوراهاي مشـابه در    ) 100اصـل  ( اسـتان  و  ، شـهر، شهرسـتان   ، بخـش  ده، شوراهاي اسالمي مردم  همكاري

  .  را پيش بيني كرده است خدماتي و ، اداري آموزشي  ، و واحدهاي كشاورزي

به عهده دارد ليكن در ميان متوليان امر سالمت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش اگرچه حاكميت مسؤوليت نهايي فراهمي سالمت را براي آحاد مردم 

كيـد  پزشكي متولي اصلي شناخته مي شود؛ مجلس محترم شوراي اسالمي براي نهادينه سازي سياست كلي رويكرد انسان سالم و سالمت همه جانبه با تا

، در قـانون برنامـه پـنجم توسـعه     )19-1و  19سياسـت  (و تخصـيص منـابع عمـومي    بر يكپارچگي سياست گذاري، برنامه ريزي، نظـارت و ارزشـيابي  

درمـان و آمـوزش پزشـكي متمركـز مـي        ريزي و نظارت بخش سـالمت را در وزارت بهداشـت،   سياستگذاري، برنامه"اقتصادي ،  اجتماعي و فرهنگي، 

. مـي باشـد  ) 38بنـد ح مـاده   ( "ياستگذار و ناظر عالي سالمت در كشورياستگذار و ناظر عالي سالمت در كشورياستگذار و ناظر عالي سالمت در كشورياستگذار و ناظر عالي سالمت در كشورسسسس"و به طور شفاف بيان مي دارد كه اين وزارتخانه ) 36بند ب ماده ( "كند

شوراي سياست گذاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به منظور هدايت اجراي الزامات فوق در گستره كشـور، باعنايـت بـه تجربيـات دهـه      

مشـاركت در شـوراهايي همچـون شـوراي عـالي بهداشـت ،       هاي پيشين خود در همكاري بين بخشي براي گسترش شبكه هاي بهداشـتي و درمـاني و   

حمايت خود را براي طراحي و اجـراي آزمايشـي نظـام نـوين سـالمت       1386شوراي عالي غذا و تغذيه و شوراي عالي سالمت و امنيت غذايي، از سال 

كه ثمرات خير اين اقدام برجسته كه با همت رئـيس  است  مايه خوشحالي. استان، در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قزوين آغاز نمود

ر وقت شوراي سياست گذاري وزارت بهداشت جناب آقاي دكتر باقر الريجاني و رئيس محترم دانشگاه علوم پزشكي قزوين  جناب آقاي دكتر علي اكب

ستگاه هاي اجرايي استان  انجام گرفته ، بـراي مـردم بـه    زينالو، و همكاري ارزنده استاندار محترم استان قزوين جناب آقاي مهندس احمد عجم و ساير د

  . آماده اجرا شده است» » » » نظام نامه استاني مديريت سالمت همه جانبهنظام نامه استاني مديريت سالمت همه جانبهنظام نامه استاني مديريت سالمت همه جانبهنظام نامه استاني مديريت سالمت همه جانبه«بار نشسته و 

ين هـاي بـ  ضمن تشكر از تالش هاي قابل تحسين پديدآوردندگان اين اثر، رجاي واثق دارد كه تصويب و ابالغ اين نظام نامـه  بسترسـاز اسـتقرار برنامـه     

اي همچون نقشه تحول نظام سالمت، برنامه پنجم توسعه سالمت، آمـوزش و پـژوهش پزشـكي، نقشـه جـامع علمـي كشـور، نقشـه جـامع علمـي           بخشي

سالمت، پايش شاخص هاي مولفه هاي اجتماعي عدالت در سالمت، شيوه نامه برنامه پزشك خـانواده و نظـام ارجـاع و سـاير مصـوبات شـوراي عـالي        

ت غذايي خواهد بود كه از طريق همكاري نظام مند سازمان هاي دولتي، غيردولتي و نهادهاي مردمي براي ارتقائ سـالمت و رفـاه آحـاد    سالمت و امني

  انشاهللا. مردم و دستيابي به پيشرفت و عدالت پايدار مبتني بر الگوي اسالمي ايراني محقق مي گردد

  
  

  

  

        دكتر سيد عليرضا مرنديدكتر سيد عليرضا مرنديدكتر سيد عليرضا مرنديدكتر سيد عليرضا مرندي

        س فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسالمي ايرانس فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسالمي ايرانس فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسالمي ايرانس فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسالمي ايرانييييييييرررر
  

 جمهوري اسالمي ايران مقدمه رييس فرهنگستان علوم پزشكي



 
7 

� و ����� ���� ��� �����«���م 	� ا�����  ���3 ����           ، �1 روی.-د +*()� '& ا%$#»! �

  

  

        

        

        كرده اندكرده اندكرده اندكرده اندكساني كه ايمان آورده و كارهاي شايسته كساني كه ايمان آورده و كارهاي شايسته كساني كه ايمان آورده و كارهاي شايسته كساني كه ايمان آورده و كارهاي شايسته ««««

        »»»»بدانند كه ما پاداش كسي را كه نيكوكاري كرده است تباه نمي كنيم بدانند كه ما پاداش كسي را كه نيكوكاري كرده است تباه نمي كنيم بدانند كه ما پاداش كسي را كه نيكوكاري كرده است تباه نمي كنيم بدانند كه ما پاداش كسي را كه نيكوكاري كرده است تباه نمي كنيم 

            سوره كهفسوره كهفسوره كهفسوره كهف    30303030قرآن مجيد ، آيه قرآن مجيد ، آيه قرآن مجيد ، آيه قرآن مجيد ، آيه 

ي ابعاد سالمت رسند كه پرداختن به همهآنان كه از سر شوق و عقل به راه سالمت همگاني مردم قدم مي گذارند، در اندك زماني به اين نتيجه مي

ساخته نيست و اين كار جز با همكاري ديگر بخش هاي توسعه  -مانند وزارت بهداشت - از هيچ تك نهاد ) عنويجسمي،رواني، اجتماعي و م(

ي پايدار است؛ تامين و حفظ و ارتقاي سالمت از اينكه انسان سالم محور توسعه. شودكه در تامين سالمت يا برهم زدن آن نقش دارند، ميسر نمي

ي مردم و همكاري بخش هاي مختلف توسعه و دن به اين هدف ها جز با مشاركت جدي و سازمان يافتهوظايف حاكميتي دولت هاست؛ و رسي

شود توسط همگان پذيرفته شده است اما غفلت از تكوين و تحقق اين همه به ويژه دو مقوله ي اخير، از ضعف هاي رفاه اجتماعي ميسر نمي

  .وسعه استآشكار تقريبا همه نظام هاي سالمت و فعاالن راه ت

در سال هاي پس از انقالب، با استفاده از تجربه هاي بارز كشورمان و آنچه سازمان جهاني بهداشت اعالم مي داشت، شبكه هاي بهداشت و 

كه به راهبرد مسلط سازمان جهاني بهداشت تبديل مي گشت، طراحي شد  » (PHC)مراقبت هاي اوليه سالمت،« درمان كشور، بر پايه رويكرد

  .اجرا درآمد و به

 تكوين همكاري هاي بين بخشيو  برخورداري از مشاركت مردمدر ايران نيز همانند بسياري از ديگر كشورها، دو اصل بنيادين اين رويكرد، يعني 

ينه اين ضعف، ريشه در دشواري ذاتي شكل گيري، و نهاد. هرگز در حد ديگر اجزاي اين رويكرد شكل نگرفت، تكامل نيافت و اثربخش نشد

تكنوكرات هايي كه به عنوان مثال در حوزه ي سالمت كار مي كنند، دانش آموختگان دانشكده هاي پزشكي ديروز و حتي . شدن اين دو دارد

گرد هم آوردن متوليان بخش . توان از پس اين مهم برآمدتنها با شور و شوق خدمت نمي. شودامروزند كه در آنها شيوه كار با مردم آموخته نمي

اي مختلف توسعه در سازمان هاي پر عرض و طول و بوروكراتيك نيز نيازمند چنان تواني در برقراري مفاهمه و همزباني است كه هرگز در هيچ ه

  .شود و اين گره تنها به مدد تجربه و بردباري است كه گشوده مي شوددانشگاهي آموخته نمي

قزوين كارشناساني بودند كه در بخش هاي مختلف وزارت بهداشت يا فعاليت در حوزه هسته اوليه پديدآورندگان برنامه جامع سالمت استان 

وقتي اعضاي اين هسته در معاونت هماهنگي وزارت بهداشت گردهم . پژوهش هاي عملياتي سالمت در بخش خصوصي تجربه آموخته بودند

عدالت در سالمت كشور موجب شد تا مسيرهاي جديدي آمدند ، در محيط حمايت گر آن معاونت دغدغه جهش بيش از پيش در شاخص هاي 

توليدهاي فكري . براي كاهش عوامل خطر بيماري با استفاده از رويكرد مولفه هاي اجتماعي سالمت و همكاري بين بخشي شناسايي شود 

،فصل سالمت برنامه چهارم چارچوب اصالح نظام سالمت، اسناد اصالح ساختار، مدل هاي برنامه ريزي و سياست گذاري در حوزه سالمت 

  . از جمله ديگر محصوالت اين گروه بوده است...توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، و

با تحول ساختاري جديد دوره جديد وزارت بهداشت و انحالل معاونت هماهنگي وزارت بهداشت، افراد اين گروه نه فقط قدر همكاري مولد 

كه جرات آن يافتند با استفاده از ظرفيت هاي موسسه ملي تحقيقات سالمت جمهوري اسالمي و استان سال هاي همكاري را فرو نگذاردند، بل

مت قزوين تجربه هاي خويش را پشتوانه دست يازيدن به تدوين برنامه اي نوآور و پيشنهاد راه حلي معقول براي تكوين دو قلمرو مغفول نظام سال

مولفه هاي اجتماعي  "اين بار متناسب با تفكر غالب زمان، رويكرد . ستان قزوين قرار دهنديعني مشاركت مردم و همكاري بين بخشي در ا

  .را چارچوب انديشه خود قرار دادند و در راهي دشوار قدم گذاردند "سالمت

 هلفان ، سخني با مديران آيندؤمقدمه م
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وزير وقت بهداشت بديهي است اگر موافقت ، حمايت و حمايت طلبي رييس دانشگاه علوم پزشكي قزوين ، استاندار وقت و سپس تائيد مكتوب 

هي نبود؛ چه بسا انديشه اوليه پيشنهاد دهندگان عملياتي نمي شد به همين ترتيب چنانكه معاون بهداشتي وقت دانشگاه علوم پزشكي در سازماند

اري گيري مجري طرح يا طاقت و بردباري اعضاي آن كگروه هاي كاري بين بخشي درايت و خبرگي نمي داشت از عزم گروه، سماجت و پي

  .ساخته نبود

يافت و چندان طول نكشيد كه تغيير نگرش تيم استانداري به تدريج گفته ها و نوشته هاي گروه، شفافيت و عينيت و قاطعيت علمي بيشتري مي

المت استان حتي برنامه جامع س. پديد آمد و گروه را به ادامه راه دلگرم تر ساخت - به عنوان يكي از تحول هاي سرنوشت ساز اين جريان –استان 

پديدآورندگان برنامه جامع، اين دستاورد را مرهون عمق آگاهي و . با سومين استانداري كه اين برنامه به خود ديد همچنان به كار خويش ادامه داد

  .   دوسعت حمايت معاون پيشين برنامه ريزي استانداري و مدير كل بودجه استانداري قزوين مي دانند و سپاسگزار همه ي آنانن

نبود كه پديدآورندگان را در اين راه  -چه در كشور و چه در نوشته هاي بين المللي –در طراحي چنين برنامه عظيم، هيچ تجربه مدون و جامع

و به اجرا شد گرفت، تاييد ميي گروه و با نوعي آزمون و خطا شكل ميبايست با انديشهگام به گام اين فرايند، از آغاز تا انجام، مي. ياري دهد

  .در مي آمد

ي پديدآورندگان با استفاده از ساختارهاي داير و نهادينه شده كشور، مسير كارگروه تخصصي سالمت و امنيت غذايي استان و شوراي برنامه ريز

مت و امنيت غذايي استان درهمان آغاز از هزينه اثربخشي اين برنامه در شوراي سال. و توسعه استان را براي گذر از مجاري قانوني انتخاب كردند

  .حمايت طلبي براي تصويب اين برنامه ، شش ماهي به درازا كشيد. دفاع كردند و نظر موافق اين شورا فراهم آمد

« هدف، . با كمك دانشگاه علوم پزشكي و با حمايت مالي استانداري استان و وزارت بهداشت رسما به اجرا درآمد 1386برنامه در شهريور ماه 

اعالم شد با اين » 1392تا  1388برنامه جامع سالمت استان و تعيين نقش عملياتي هر يك از سازمان ها در ارتقاي سالمت مردم در سال هاي تدوين 

تصريح كه شكل گيري شبكه ي توانمند شده براي همكاري بين بخشي، استقرار نظام مشاركت مردمي و آغاز استفاده از ابزار ارزيابي سياست 

  .از بخش هاي حتمي برنامه خواهد بود) تدوين پيوست سالمت(ي بر سالمت مردم هاي عموم

در حد [پديدآورندگان، كار را با تحليل نظام يافته وضعيت سالمت استان و پرداختن به شاخص هاي سالمت جسمي، رواني،اجتماعي و معنوي 

ها در سطح اثر و رفتار و فهرست كردن عوامل خطر بيماري ها و تعيين رتبه ي حال استان در كل كشور و اعالم كميت اين شاخص ] ممكن

  .آغاز كردند

در . كار گروه از نمايندگان بخش هايي از توسعه كه اثرات ملموس تر بر سالمت مردم و جامعه داشتند شكل گرفت 18در نخستين گام تشكيل 

ري، جمعي از متخصصان موضوعي، كارشناسان صاحب براي مشاوره و كمك فك. كوتاه مدت، رييس، دبيرو اعضاي هر گروه مشخص شد

استان گردهم آمدند و با تحليل ذينفعان ، تكليف و تعهدات كارگروه ها ) سازمان هاي مردم نهاد( صالحيت و نمايندگان سازمان هاي غير دولتي 

  .شكلي شفاف تر يافت و آموزش ها آغاز شد

و جامعه در چرخه توليد و توسعه و ارتباط آن با فعاليت ها و محصوالت بخش هاي  نخستين بخش اين آموزش ها، بيان اهميت سالمت مردم

  .داد مختلف توسعه و رفاه اجتماعي بود تا از اين راه بتوان تعهد به همكاري ميان بخش ها و اثرگذاري مثبت بر سالمت مردم و جامعه را افزايش

نفر از نمايندگان شبكه هاي مردمي  300دستگاه هاي اجرايي استان، در كنار بيش از  نفر از كارشناسان و مسئوالن 250در اندك زمان، بيش از 

  . گرفت به كارپرداختندگردهم آمدند و با آنچه در جلسات مشترك آموزش و گفت و شنود با پديدآورندگان مورد توافق قرار مي

در برابر عوامل اجتماعي موثر بر سالمت؛  نيز به برنامه پنجم توسعه كار جمعي از آن جمله پيوست سالمت و تعيين تكليف  بخشي از تجربيات اين

اقتصادي اجتماعي و فرهنگي كشور راه يافت و الگويي كشوري براي ارتقاي سالمت فراهم آمد ، مجموعه دستاوردهاي اين اقدام جمعي در 

  .منتشر شده است » برنامه جامع سالمت ، ضرورت ، چگونگي و دستاوردها«كتابچه 
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گذارد بسيار حساس بوده اند و هستند نگذاشتند كه  پديد آورندگان اگرچه از نظر عاطفي نسبت به آنچه بر سالمت مردم اثر نامطلوب بر جاي مي

اليم ها تا آنجا كه در توان داشتند در برابر نام. هاي غيرمنصفانه بينجامد ها و داوري ها، بي مسئوليتي اين حساسيت به نازكدلي در برابر ناسپاسي

خويشتن داري و كظم غيظ به خرج دادند و تالش كردند استدالل منطقي، اطالع رساني و شفافيت در كار را با هر گونه مقابله احساسي 

  .جايگزين كنند

هاي اين  شانهانتشار يافت از ن 1388كه در تابستان سال  »»»»راهي به سوي توسعه سالم استان، مروري بر برنامه جامع سالمت استان قزوينراهي به سوي توسعه سالم استان، مروري بر برنامه جامع سالمت استان قزوينراهي به سوي توسعه سالم استان، مروري بر برنامه جامع سالمت استان قزوينراهي به سوي توسعه سالم استان، مروري بر برنامه جامع سالمت استان قزوين««««كتاب 

هاي علوم پزشكي كشور، استانداران ، نمايندگان محترم و  جلد انتشار يافت در اختيار همه دانشگاه 1000اين كتاب در . شفاف سازي هاست

 هاي درگير و كارشناسان و صاحب نظران قرار گرفت و هم اكنون نيز به دليل درخواست هيات رئيسه مجلس شوراي اسالمي ، نمايندگان بخش

در اين كتاب مدل به كار گرفته شده براي طراحي برنامه جامع، روش كار در مراحل برنامه ريزي . هاي متعدد در حال تجديد چاپ است 

نتايج مشاركت مردم در تدوين برنامه و گام هاي پيشنهادي براي نهادينه سازي برنامه آمده است ؛ اما مهمتر از اين   ها، گزارش فعاليت كارگروه ،

در قالب كتاب سفيد و براي سال  1389و  1388گزارش هاي پيشرفت و تجربيات برآمده در سال هاي ) با جلد سبز(موعه منتشر شده مج

در راستاي انتقال تجربيات سال هاي گذشته بسته آموزشي و توانمندسازي تيم هاي استاني . در قالب كتاب قرمز تدوين و چاپ شده است  1390

  : براين همه مي بايست دو ويژگي ديگر برنامه جامع افزوده شود. قرار برنامه جامع آماده ارايه شده است برنامه ريزي و است

 اول، نوآوري هايي مانند انديشه پيام گزار سالمت، تشكيل دبيرخانه سياست گذاري سالمت استان، تشكيل خانه مشاركت مردم، ايجاد انديشگاه

  كه فهرستي طوالني دارند؛... ن، انديشيدن به سازوكار رصد اسناد توسعه استان وسالمت استان، تشكيل شوراي پيام رسا

ا و دوم، پاي گذاردن در قلمروهايي كه گرچه شأن و خصلت ملي دارند تا اين زمان به آنها پرداخته نشده بود مانند غربالگري تجميعي بيماري ه 

  . عامل هاي خطر بيماري

ي اين محصول استفاده از مهارتهايي چون توانايي كار تيمي ، مديريت پروژه ، برقراري ارتباط موثر ، تفكر نبايد فراموش كرد كه در شكل گير

ر مثبت افراد تيم ،  مهارت برنامه ريزي مشاركتي و اجرا ، حمايت طلبي ، جلب مشاركت و كار با مردم و مسئولين و كاربست نتايج تحقيقات د

  .كرد عرصه ، به كسب تجربيات موفق كمك 

، نظام نامه حاضر، گذشته از اينكه پركننده جاي خالي يكي از اسناد كليدي و مهم سازماندهي سالمت و تكوين توسعه به معناي وسيع آنست خود

    آئين نامه مديريت سالمت همهآئين نامه مديريت سالمت همهآئين نامه مديريت سالمت همهآئين نامه مديريت سالمت همهاين سند، نه فقط . نمايي از عالقه پديد آورندگان به حفظ جامعيت ممكن در محصوالتي است كه عرضه مي كنند

از تجربه عملي پديدآورندگان و مشاركت   ها شيوه نامه مرتبط را كه جملگي آنها برگرفته را آماده اجرا مي سازد، بلكه فراتر از آن ده جانبهجانبهجانبهجانبه

هاي  كنندگان ملي و استاني از كار در حوزه سالمت و برنامه جامع سالمت استان قزوين است در معرض داوري، اعمال نظر و اصالح دانشگاه

صاحب نظران و همه كوشندگان راه سالمت و بهروزي كشور قرار مي دهد تا از اين راه دست يافتن به شكل نهايي سندي چنين   وم پزشكي ،عل

  .مهم و اثر گذار و دستور عمل هاي وابسته به آن ميسر شود

اجرايي و همكاري شان پشتوانه شكل گيري،  پديدآورندگان بر خود واجب مي دانند از همه آنان كه توشه فكري، تصميم مديريتي يا توان

فهرست اين كسان در كتاب سبز آمده است و كتاب . تصويب، اجرايي شدن و گسترش برنامه جامع سالمت قزوين بوده است سپاسگزاري كنند

  .هاي سفيد و قرمز نيز مجالي براي زنده نگاه داشتن ياد و اثر آنان خواهد بود

        سخن آخر با مديران سخن آخر با مديران سخن آخر با مديران سخن آخر با مديران 

اما گام زدن در راه تكامل توقعي بر حق است و . مال دور از خرد است و پديدآورندگان نيز چنين گزافه اي را بر خود نمي پسندندداعيه ك

حتي شكل تكامل يافته و نهايي تجربه برنامه جامع سالمت استان . پديدآورندگان برنامه جامع سالمت استان قزوين نيز اين آرزو را در دل دارند

نظرخواهي اخير شوراي سياست گذاري وزارت بهداشت  از دانشگاه هاي علوم پزشكي . اگر بخت اجرا نيابد نقش بر آب خواهد بود قزوين نيز
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نشان داد كه اين نظام نامه از ديدگاه پاسخ دهندگان ضرورت دارد و براي تكميل و تسهيل ) دانشگاه در وقت مقرر پاسخ گفتند  30كه بيش از (

از اين رو، توقع پديدآورندگان اين .  ان ها پيشنهاداتي ارايه شده كه در جاي جاي آئين نامه و شيوه نامه ها اعمال و بازنويسي شد اجراي آن در است

خواهي است كه نظام نامه استاني مديريت سالمت همه جانبه اجرايي شده و تكامل يابد ، شيوه نامه هاي مندرج در پايان اين آئين نامه آماده نظر

كه به زودي براي سرعت بخشيدن به اجراي آئين نامه ابالغ خواهد شد و اينها همه براي آن است كه  از جنبه هاي گوناگون مديريت  است

نبه را سالمت در استان ابهام زدايي شده و مديران را به اجراي نظام نامه برانگيزد و جرياني سالم و يكپارچه در مديريت و توسعه سالمت همه جا

  . نهد و راهي به سوي تكرار تجربه اين استان در ديگر استان هاي كشور باشدبنيان 
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، 17، 16 ،8مواد قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي  و  37و بند ح ماده  34، بند ب ماده 32به استناد بند الف ماده : مقدمه

از يك عادالنه مردم  نمودن برخوردارنهادينه سازي رويكرد انسان سالم و سالمت همه جانبه و  ،قانون مديريت خدمات كشوري 36و  20

هاي نه تمامي بخش مسؤوالسالم، مولد و با كيفيت، توام با طول عمر قابل قبول و عاري از بيماري و ناتواني، از طريق جلب همكاري  زندگي

ي توسعه سالمت براساس قوانين و ها برنامهتوسعه و مشاركت حداكثري مردم در ساختاري منسجم و هماهنگ براي تصميم گيري و اجراي 

سياست هاي كالن كشوري و با پشتيباني استانداري و فرمانداري ها و هدايت علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني، اين آيين 

  . ضمام شيوه نامه هاي  آن جهت اجرا ابالغ مي شودنامه به ان

اين آئين نامه با هدف بهبود عادالنه شاخص هاي سالمت در ابعاد جسمي رواني اجتماعي و معنوي، افزايش عوامل حفاظتي و : اهداف )1ماده 

جهت اجرا و نظارت توسط كارگروه تخصصي  كاهش عوامل خطر بيماري در استان و ارتقاء حفاظت مالي و اجتماعي با تكيه بر راهبردهاي زير

  :سالمت و امنيت غذايي استان تدوين شده است

  رشد و نهادينه سازي همكاري بين بخشي براي تدوين و اجراي اقدامات سالمت محور در بخش هاي دولتي، خصوصي و غيردولتي  .1

  .  نرشد و نهادينه سازي مشاركت مردم در ارتقاي سالمت خود و جامعه پيرامون شا .2

ي باالدستي توسط دانشگاه علوم پزشكي استان و ها برنامهنهادينه سازي تغييرات الزم براي ديده باني و توسعه سالمت استان ذيل اسناد و  .3

 . استانداري

 بر سالمت و كمك به سالمت محوري سياست هاي كالن مؤثري بخش هاي توسعه ها برنامهفراهم آمدن بستري مناسب براي اجراي بهتر  .4

  استان 

به منظور استقرار فرايند : اركان) 2 ماده

اصلي نظام نامه و دستيابي به اهداف 

مندرج در ماده دو، نمودار سازماني زير 

كه اغلب از ظرفيت هاي موجود استان 

  : ترسيم شده است ،بهره گرفته

دبيرخانه سياست گذاري سالمت دبيرخانه سياست گذاري سالمت دبيرخانه سياست گذاري سالمت دبيرخانه سياست گذاري سالمت ) ) ) ) 1111- - - - ٢

خصصي سالمت و خصصي سالمت و خصصي سالمت و خصصي سالمت و دبيرخانه كارگروه تدبيرخانه كارگروه تدبيرخانه كارگروه تدبيرخانه كارگروه ت((((

دبيرخانه سياست ): ): ): ): ستانستانستانستانامنيت غذايي اامنيت غذايي اامنيت غذايي اامنيت غذايي ا

واحد هماهنگ  ،گذاري سالمت استان

 ،كننده و پايش گر در فرايند تدوين

استقرار و ارزشيابي سياست ها  ،تصويب 

ي متنوع توسعه سالمت استاني ها برنامهو 

است و وظايف خود را در چهار قلمرو 

ستاد  ،)انداري ها از طريق كارگروه تخصصي سالمت و امنيت غذاييي ستادي استان و فرمها سازمانبه همراه كليه (شامل حوزه استانداري 

 ،)ه و شوراي دانشگاهرييس هيأت،امناء هيأتي ستادي دانشگاه و دانشكده ها از طريق ها حوزهشامل كليه معاونت ها و (دانشگاه علوم پزشكي 

از طريق شوراي (و خانه مشاركت مردم استان )  ت بهداشتيه و معاونرييس هيأتمراكز بهداشتي و درمان شهرستان ها از طريق (شهرستان ها 

دبيرخانه  سياست گذاري سالمت استان 
) دبيرخانه كارگروه تخصصي سالمت و امنيت غذايي (

كارگروه تخصصي ديگر 6

كميته ديده باني سالمت 

هيات امناي دانشگاه 

رئيس دانشگاه و قائم مقام وزير در استان 
)هيت رئيسه(

كميته امنيت غذايي 

كميته پيام رسان سالمت  

و مشاور سالمت  گزار شوراي پيام  

مردم مشاركت خانه  

كميته برنامه ريزي شهرستان   

) بخشداري ها ، شهرداري ها و دهياري ها(شوراهاي سالمت در بخش ، شهر و روستا 

استاندار 

شوراي  
برنامه ريزي و توسعه استان  

شوراي 
اداري استان

انديشگاه سالمت استان  

كميته پيوست سالمت 

فرماندار 

وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

كارگروه تخصصي سالمت و امنيت غذايي استان  

رئيس شبكه  

بهداشتي درماني 

وزير كشور

دبيرخانه شوراي 
سياست گذاري 
وزارت بهداشت 

دبيرخانه شوراي ( 
عالي سالمت و امنيت 

)غذايي 



 
13 

� و ����� ���� ��� �����«���م 	� ا�����  ���3 ����           ، �1 روی.-د +*()� '& ا%$#»! �

  

به عنوان دبير كارگروه تخصصي (محل دبيرخانه در دانشگاه و زير نظر رئيس دانشگاه  ،به انجام مي رساند )مشاركت مردم در سالمت استان

  .است )درمان و آموزش پزشكي در استان ،سالمت و امنيت غذايي استان و قائم مقام وزير بهداشت

ها و فرايندها را بر مي انگيزد كه سمت و سوي  اي از فعاليت ريزي جامع سالمت استان زنجيره جريان برنامه: : : : مركز اسناد راهبردي سالمتمركز اسناد راهبردي سالمتمركز اسناد راهبردي سالمتمركز اسناد راهبردي سالمت) ) ) ) 2222- - - - 2222

علوم  به ضرورت ايجاد حافظه سازماني دردانشگاه. ريزي موثق و مبتني بر شواهد است همه آنها ايجاد نياز مبرم به شواهد معتبر براي برنامه

تدارك مستندات و شواهد موردنياز در . گذاري سالمت استان شكل مي گيرد پزشكي و خدمات بهداشتي درماني دبيرخانه سياست

هدف از . ضرورت مي يابد مركز اسناد راهبردي سالمت استانمركز اسناد راهبردي سالمت استانمركز اسناد راهبردي سالمت استانمركز اسناد راهبردي سالمت استاناندازي  هاي آينده از وظايف ذاتي دبيرخانه است و در كنار آن راه ريزي برنامه

، ايجاد پايگاهي براي گردآوري و نگهداري اسناد راهبردي سالمت استان و فراهم آوردن امكان دسترسي سهل و سريع محققان، اندازي مركز راه

هاي راهبردي  ريزي گذاري و برنامه رود از اين مركز به عنوان پايگاه اطالعات سياست انتظار مي. مديران، كارشناسان و دانشجويان به آنهاست

  .برداري شود ان بهرهبخش سالمت در است

با توجه به اينكه شهرهاي كشور هفتاد درصد جمعيت را در خود جاي داده اند و به منظور استفاده از تجارب و : : : : شوراي سالمت شهرشوراي سالمت شهرشوراي سالمت شهرشوراي سالمت شهر) ) ) ) 3333- - - - 2222

شوراها قانون ي اجرايي  و نهادهاي غيردولتي در محدوده شهرها براي ارتقاي سالمت ساكنين و همچنين به استناد ها دستگاهظرفيت هاي متقابل 

با رياست شهردار، نماينده شوراي اسالمي شهر به عنوان ناظر و دبيري رئيس مركز بهداشتي درماني منتخب رئيس شبكه  »»»»شوراي سالمت شهرشوراي سالمت شهرشوراي سالمت شهرشوراي سالمت شهر««««

يت هزار نفر جمع 50نهادهاي غيردولتيي درون شهر در شهرهاي باالي /ي اجراييها دستگاهبهداشت و درمان شهرستان و عضويت نماينده كليه 

در همين راستا و به منظور . تشكيل مي شود تا در استقرار برش شهرستاني برنامه ارتقاي سالمت استان ذيل فرمانداري مشاركت نمايد

تشكيل مي شود، وظايف و اختيارات اين شورا » شوراي محله « همه جانبه شهر  توانمندسازي و مشاركت مردم شهر در رفع مشكالت و توسعه

  .تخصصي اجتماعي، فرهنگي و خانواده تصويب و ابالغ مي گرددتوسط كارگروه 

اين كميته ذيل كارگروه تخصصي سالمت و امنيت غذايي استان و در دبيرخانه تشكيل شده و موظف است  : : : : كميته ديده باني سالمتكميته ديده باني سالمتكميته ديده باني سالمتكميته ديده باني سالمت) ) ) ) 4444- - - - 2222

ين راستا شرح خدمات مطالعات دوره اي الزم ساالنه گزارش تحليلي از وضعيت شاخص هاي اصلي و اولويت دارسالمت استان ارايه دهد، در هم

  براي ديده باني به شوراي تحقيقات نظام سالمت ارجاع شود تا پس از تصويب شورا انجام شود  

با مشاركت با مشاركت با مشاركت با مشاركت » » » » خانه و شوراي مشاركت مردمخانه و شوراي مشاركت مردمخانه و شوراي مشاركت مردمخانه و شوراي مشاركت مردم««««سالمت ي ها برنامهبه منظورارتقاي نقش مردم در مديريت  : : : : خانه و شوراي مشاركت مردمخانه و شوراي مشاركت مردمخانه و شوراي مشاركت مردمخانه و شوراي مشاركت مردم) ) ) ) 5555- - - - 2222

رئيس منتخب خانه . سه سطح استاني، شهرستاني و بخش تشكيل مي شود ي سالمت استان درگذار سياستذيل دبيرخانه  مردميمردميمردميمردميميانجي هاي ميانجي هاي ميانجي هاي ميانجي هاي 

يا شوراي سالمت (مشاركت مردم و رئيس شوراي اسالمي بخش و شهرستان و استان به ترتيب به عضويت كميته برنامه ريزي شهرستان 

سه وظيفه عمده خانه مشاركت مردم انتقال مطالبات سالمت محور . يت غذايي استان مي شوندو كارگروه تخصصي سالمت و امن) شهرستان

فعاليت در اين . ي سالمت محور استها پروژهمردم به مديران، انتقال پيام هاي سالمت به مردم و مشاركت در برنامه ريزي، اجرا و ارزشيابي 

سال اول استقرار آنها حمايت  5منظور تقويت، خود كارآمدي و استقالل اين سامانه ها در دانشگاه علوم پزشكي به . شوراها داوطلبانه مي باشد

به منظور فعال . الزم از نظر فضا، يك نفر نيروي كارشناسي و  بودجه پروژه اي در قالب موافقت نامه هاي عملياتي دانشگاه  به عمل مي آورد

  آموزشي و كاري اعضاي استاني شبكه مربوطه كمك كننده خواهد بود ي مردمي تشكيل نشست توجيهي،ها شبكهسازي هر يك از 

نسبت به حفظ سالمت كاركنان خود، سالمت محيط زيست پيرامون و سالمت  ها سازمانايجاد حساسيت در : : : : شوراي پيام گزاران سالمتشوراي پيام گزاران سالمتشوراي پيام گزاران سالمتشوراي پيام گزاران سالمت) ) ) ) 6666- - - - 2222

ي توفيق در ايجاد چنين حساسيتي و پايدار نگه داشتن برا. دهد پاسخگويي اجتماعي آنها را افزايش مي ،شان كنندگان خدمات و محصوالت مصرف

ايجاد و توانمندسازي پيام گزاران سالمت به منزله . آن، در برنامه جامع سالمت استان  نيازمند افرادي ويژه به نام  پيام گزاران سالمت  هستيم

ست تا  مسيري با مالكيت و پاسخگويي بهتر  براي پرداختن و نهادهاي گوناگون ا ها سازمانتشكيل شبكه سازماني رابطان يا مروجان سالمت در 
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يكي از وظايف اين شورا بررسي پيش نويس مصوبات الزم براي طرح در  ،جلب حمايت و عملياتي كردن آن ايجاد شود،به مولفه هاي اجتماعي

  .كارگروه تخصصي سالمت و امنيت غذايي استان  است

شوراي پيام رسان « ر ساماندهي اطالع رساني مستمر، آموزش و ارتقاي سواد سالمت مردم استان به منظو : : : : شوراي پيام رسان سالمتشوراي پيام رسان سالمتشوراي پيام رسان سالمتشوراي پيام رسان سالمت) ) ) ) 7777- - - - 2222

آموزش بهداشت معاونت بهداشتي و پيام گزاران معاونت درمان و غذا  مسؤولبا رياست روابط عمومي دانشگاه و دبيري كارشناس » سالمت 

ركت،كارشناس ارشد دبيرخانه سياست گذاري استان و كارشناس روابط عمومي داروي دانشگاه،نماينده منتخب رسانه استان از خانه مشا

ي سالمت ها مهارتاين شورا موظف است برنامه عملياتي ساالنه و به تبع آن ماهانه اي را براي انتقال دانش، نگرش و . استانداري تشكيل مي شود

و  ها دستگاهين موظف است اطالع رساني از عملكرد سالمت محوري به كليه گروه هاي مردمي را طراحي، اجرا و ارزشيابي نمايد، همچن

  .ي مختلف دانشگاه را از روش ها و مجاري مختلف انجام دهدها حوزه

نهادينه كردن ابزاري به نام  ،ها دستگاههاي ايجاد حساسيت به سالمت مردم در  در تجربيات جهاني يكي از روش: : : : كميته پيوست سالمتكميته پيوست سالمتكميته پيوست سالمتكميته پيوست سالمت) ) ) ) 8888- - - - 2222

حين و يا  ،هاي خود را از نظر تأثير آن بر سالمت مردم قبل با در اختيار داشتن اين ابزار قادرند سياست ها سازمان .است» » » » ت سالمتيت سالمتيت سالمتيت سالمتيارزيابي اثراارزيابي اثراارزيابي اثراارزيابي اثرا««««

به همين منظور شيوه نامهي تدوين شده است . تر انجام دهند بعد از اجراي سياست ارزيابي كرده و تغييرات الزم را براي توليد سياست هاي سالم

هاي كالن استان را از حيث اثرات منفي يا مثبت بر سالمت مردم بررسي  كرده و پيشنهادات اصالحي به شوراي  ها و پروژه ها، برنامه سياستكه  

   .كند  گيري استان ارايه  تصميم

توسعه تحقيقات بين  ،تانبه منظور ارتقاي تصميم گيري هاي مبتني بر شواهد در حوزه سالمت اس: : : : شوراي تحقيقات نظام سالمت استانشوراي تحقيقات نظام سالمت استانشوراي تحقيقات نظام سالمت استانشوراي تحقيقات نظام سالمت استان    ))))9999- - - - 2222

ي سالمت استان، معاون بهداشت و رئيس مركز گذار سياستبخشي و بين رشته اي سالمت  و استفاده از ظرفيت هاي استاني رئيس دبيرخانه 

يقات نظام شوراي تحقنماينده كارگروه تخصصي پژوهش و فناوري استانداري و رئيس دبيرخانه تحقيقات استانداري به عضويت  ،بهداشت استان

اولويت هاي تحقيقاتي سالمت استان با هماهنگي . تغيير مي يابد شوراي تحقيقات نظام سالمت استانشوراي تحقيقات نظام سالمت استانشوراي تحقيقات نظام سالمت استانشوراي تحقيقات نظام سالمت استاندر آمده و نام شورا به  سالمت دانشگاه

رئيسه دانشگاه و پيام گزاران سالمت به  هيأتي سالمت و مشاركت فعال كارگروه تخصصي سالمت و امنيت غذايي، گذار سياستدبيرخانه 

دوره اي تدوين و به اجرا درمي آيد، اين شورا موظف است نتايج كاربست تحقيقاتي را كه تصويب كرده است به طور ساالنه ارزشيابي كند  طور

  .غ  ارسال كند.ا .و گزارشي از آن به كارگروه تخصصي س

علمي، محققان و  هيأتان، اعضاي به منظور استفاده از ظرفيت هاي علمي كارشناسان، خبرگان، متخصص : : : : انديشگاه سالمتانديشگاه سالمتانديشگاه سالمتانديشگاه سالمت) ) ) ) 10101010- - - - 2222

 »انديشگاه سالمت«دانشجويان رشته هاي مختلف علوم در سطح استاني كه در بخش هاي دولتي، غير دولتي و خصوصي استان اشتغال دارند، 

كاركرد اصلي اين و ايده پردازي سه  مؤثرنقد  ،تعامل بين رشته اي. ذيل دبيرخانه كارگروه تخصصي سالمت و امنيت غذايي تشكيل مي شود

انديشگاه بوده و دبيرخانه موظف است حداقل به طور فصلي نشست انديشگاه را تشكيل داده و صورت جلسه و نتايج مباحثات نشست ها را به 

دانشگاه . عضويت در اين انديشگاه داوطلبانه بوده و هر ساله فعاالن برتر انديشگاه به روش مقتضي تشويق مي شوند. كليه اعضاء بازخورد دهد

  .علوم پزشكي مي تواند از اين طريق افراد عالقمند و توانمند را براي مشاركت در ارتقاي سالمت استان انتخاب و هدايت كند

پيوست سالمت، ديده باني سالمت  ،و متصل به دبيرخانه شامل سالمت روان، نوجوانان، امنيت غذايي كميته هاي فني وابسته به كارگروهكميته هاي فني وابسته به كارگروهكميته هاي فني وابسته به كارگروهكميته هاي فني وابسته به كارگروه) ) ) ) 11111111- - - - 2222

  .مواردي كه حسب ضرورت تشكيل مي شودو ساير 

ي، برنامه ريزي، نظارت و ارزشيابي و تخصيص منابع عمومي سالمت در استان گذار سياستبه منظور يكپارچگي در : فرايند اصلي) 3ماده 

  : فرآيند زير گام به گام مطابق شيوه نامه هاي ابالغي  انجام مي شود

برنامه پنج ساله توسعه، اقتصادي اجتماعي و فرهنگي كشور بر حسب مقضيات زمان، هم : : : : توسعه استانتوسعه استانتوسعه استانتوسعه استانهمكاري در تدوين برنامه پنج ساله همكاري در تدوين برنامه پنج ساله همكاري در تدوين برنامه پنج ساله همكاري در تدوين برنامه پنج ساله ) ) ) ) 1111- - - - 3333

نيز باتوجه به چالش ها و ظرفيت ها منطبق با اسناد  برنامه پنج ساله توسعه استانبرنامه پنج ساله توسعه استانبرنامه پنج ساله توسعه استانبرنامه پنج ساله توسعه استانو ساير اسناد باالدستي تدوين مي شود؛  1404راستا با چشم انداز 
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به همراه راهبردها و ... كه شامل برشي از اهداف ملي در امور فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، امنيتي،  وفوق تهيه، تصويب و ابالغ مي شود 

در بخش امور » ي اجرايي و نهادهاي غيردولتي براي تحقق آنها ها دستگاهاهداف سالمت و تكاليف « . ي اجرايي و اقدامات مي گرددها برنامه

 . اجتماعي گنجانده مي شود

دانشگاه در  ،ن برنامه توسط معاونت برنامه ريزي و بودجه استانداري تدوين و در شوراي برنامه ريزي و توسعه استان تصويب مي شوداي :1تبصره 

  .تدوين و تصويب اين سند به عنوان عضو ستاد برنامه ريزي مشاركت دارد

المت اجتماعي استان است لذا براي ارتقاي شاخص هاي كارگروه تخصصي اجتماعي، فرهنگي و خانواده استانداري معادل شوراي س :2تبصره 

ذيل كارگروه تخصصي شوراي سالمت معنوي استان شوراي سالمت معنوي استان شوراي سالمت معنوي استان شوراي سالمت معنوي استان  .سالمت اجتماعي مندرج در برنامه جامع سالمت استان از اين طريق اقدام مي شود

در  ريزي برنامهياست گذاري و ي معنوي ساكنين استان و سها مهارتفرهنگي و خانواده استانداري تشكيل شده و موضوع ارتقاي  ،اجتماعي

   .زمينه ارتقاي سالمت معنوي در سطح جامعه را  برعهده دارد

ي اجرايي و اقدامات سالمت كه در برنامه پنج ساله توسعه استان ها برنامهباتوجه به اهداف، راهبردها، : : : : تدوين برنامه جامع سالمت استانتدوين برنامه جامع سالمت استانتدوين برنامه جامع سالمت استانتدوين برنامه جامع سالمت استان) ) ) ) 2222- - - - 3333

ي سالمت استان تدوين و گذار سياستاجرايي و نهادهاي غيردولتي و با هماهنگي دبيرخانه  يها دستگاهلحاظ شده است با همكاري حداكثري 

همگام با فرآيند برنامه ريزي توسعه در كشور و حداكثر يك سال مانده به پايان [  . به تصويب كارگروه تخصصي سالمت و امنيت غذايي مي رسد

ت با پيشنهاد كارگروه تخصصي سالمت و امنيت غذايي و تصويب شوراي برنامه ريزي و توسعه استان، برنامه توسعه قبلي فرايند برنامه ريزي استاني سالم

ورنماي پس از ارزشيابي برنامه قبلي، با همكاري كارگروه هاي تخصصي مرتبط در شوراي برنامه ريزي و توسعه استان آغاز مي شود؛ در اين برنامه د

نهادهاي غيردولتي از جمله دانشگاه علوم /ي اجراييها دستگاهو تكاليف  )عدالت در سالمت شاخص هاي(استان، اهداف راهبردي سالمت 

  ] .مشخص مي شود) برنامه ارتقائ سالمت شهرستان(پزشكي و سهم شهرستان ها 

امع سالمت استان دبيرخانه به منظور عملياتي سازي برنامه ج: : : : ي اجرايي و نهادهاي غيردولتيي اجرايي و نهادهاي غيردولتيي اجرايي و نهادهاي غيردولتيي اجرايي و نهادهاي غيردولتيهاهاهاها    دستگاهدستگاهدستگاهدستگاهمبادلة تفاهم نامه تكاليف سالمت با مبادلة تفاهم نامه تكاليف سالمت با مبادلة تفاهم نامه تكاليف سالمت با مبادلة تفاهم نامه تكاليف سالمت با ))))3333- - - - 3333

پ و استانداري را .نهادهاي غيردولتي، دانشگاه ع/ي اجراييها دستگاهموظف است تا پايان ارديبهشت ماه هر سال تفاهم نامه همكاري بين 

نامه هاي بودجه ساالنه لحاظ  استانداري و همچنين فرمانداري ها قرار دهد تا در موافقت ريزي برنامهمنعقد نمايد و آن را در اختيار دفتر بودجه و 

ما بين وزارت بهداشت درمان و آموزش (در تدوين اين تفاهم نامه هاي استاني مرور و ملحوظ كردن مفاد تفاهم نامه هاي سطح ملي  ،شود

 .ضروري است )ي اجراييها دستگاهپزشكي با ساير وزارتخانه ها و 

امنا  هيأتق بر كليه اسناد باالدستي طراحي كرده و به تصويب شوراي دانشگاه و سپس دانشگاه موظف است برنامه راهبردي را منطب ::::3333تبصره تبصره تبصره تبصره 

برساند، سه ماه اول هر سال برنامه عملياتي و بودجه دانشگاه به تفكيك واحد دانشگاهي با رويكرد پروژه اي و در قالب موافقت نامه هاي 

به دبيرخانه سياست گذاري ابالغ مي  )ق برآمدهاي فصلي طي سه فصل پياپيمطاب(رئيسه براي پايش  هيأتعملياتي تدوين و پس از تصويب 

  . گردد

ي مندرج در تفاهم نامه هاي بين بخشي و موافقت نامه هاي عملياتي دانشگاه بر اساس مقررات، اختيارات و ها پروژه : : : : اجراي تفاهم نامه هااجراي تفاهم نامه هااجراي تفاهم نامه هااجراي تفاهم نامه ها) ) ) ) 4444- - - - 3333

بايد مجري و ناظر مشخص بوده و  به طوري كه در هر مورد .  ا مي شودنهادهاي غيردولتي اجر/ي اجراييها دستگاهنظام هاي جاري 

راهنماي تعريف، اجرا و گزارش دهي و كاربست نتايج پروژه . آنها در تفاهم نامه ها و موافقت نامه مشخص باشد» اجرايي بودن« يا  » تيتحقيقا«

كه شامل شيوه انعقاد قرارداد و نظارت  )نهادهاي غيردولتي/اجرايي يها دستگاهشايد به تفكيك (نهادهاي غيردولتي /ي اجراييها دستگاهدر 

  .است در پايان  نظام نامه آمده است
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  سالنماي تدوين و اجراي برنامه توسعه سالمت استان  )4ماده 

  سالنماي تدوين و اجراي برنامه جامع سالمت استان

  سعه  كشورتصويب و ابالغ برنامه پنج ساله تو •  سال پنجم برنامه توسعه
  تدوين برنامه پنج ساله توسعه استاني و ذيل آن برنامه جامع سالمت استان  •  سال اول

  تدوين برنامه راهبردي دانشگاه  •
  تدوين تفاهم نامه هاي بين بخشي  •

  و اجراي موافقت نامه هاي عملياتي اولين سال استقرار برنامه راهبردي دانشگاه ) سه ماهه اول(تدوين  •  سال دوم
  )  سه ماهه چهارم سال(ارزشيابي و تجديد آنها   ،ي تفاهم نامه هاي بين بخشي اولين سال استقراراجرا •

  و اجراي موافقت نامه هاي عملياتي دومين سال استقرار برنامه راهبردي دانشگاه  )سه ماهه اول(تجديد آنها  ،ارزشيابي نتايج موافقت نامه هاي سال قبل •  سال سوم
  )سه ماهه چهارم سال(ارزشيابي و تجديد آنها    ،اي بين بخشي دومين سال استقراراجراي تفاهم نامه ه •

  و اجراي موافقت نامه هاي عملياتي سومين سال استقرار برنامه راهبردي دانشگاه  )سه ماهه اول(تجديد آنها  ،ارزشيابي نتايج موافقت نامه هاي سال قبل •  سال چهارم
  )سه ماهه چهارم سال(ارزشيابي و تجديد آنها   ،ومين سال استقراراجراي تفاهم نامه هاي بين بخشي س •

  و اجراي موافقت نامه هاي عملياتي چهارمين سال استقرار برنامه راهبردي دانشگاه  )سه ماهه اول(تجديد آنها  ،ارزشيابي نتايج موافقت نامه هاي سال قبل •  سال پنجم
  استقرار  ارزشيابي تفاهم نامه هاي بين بخشي چهارمين سال •
 ارزشيابي برنامه جامع سالمت استان  •

  ارزشيابي برنامه راهبردي دانشگاه •

        ....به اسناد مورد توافق درون بخشي دانشگاه علوم پزشكي اطالق مي شودبه اسناد مورد توافق درون بخشي دانشگاه علوم پزشكي اطالق مي شودبه اسناد مورد توافق درون بخشي دانشگاه علوم پزشكي اطالق مي شودبه اسناد مورد توافق درون بخشي دانشگاه علوم پزشكي اطالق مي شود» » » » موافقت نامه موافقت نامه موافقت نامه موافقت نامه « « « « به اسناد مورد توافق بين بخشي و به اسناد مورد توافق بين بخشي و به اسناد مورد توافق بين بخشي و به اسناد مورد توافق بين بخشي و »»»»تفاهم نامه تفاهم نامه تفاهم نامه تفاهم نامه « « « « در اين آئين نامه در اين آئين نامه در اين آئين نامه در اين آئين نامه     ::::توضيحتوضيحتوضيحتوضيح

ي ها دستگاهو همچنين نهادينه شدن تفكر و عمل سالمت محور در  ها برنامه مؤثرهاي مديريت و هماهنگي  به منظور ارتقاي شايستگي )5ماده 

پيام گزاران رابط، حامي و مشاور . تعيين مي شود» پيام گزار و مشاور سالمت سازمان«اجرايي و نهادهاي غيردولتي رابطي سازماني به نام 

ي اجرايي و نهادهاي غيردولتي ستادي استان، و  شهرستان تعريف مي ها دستگاهسالمت در دو سطح  پيام گزاران. سالمت محوري دستگاه هستند

معيارهاي انتخاب، وظايف و نظام انگيزش . ي سالمت پيام گزار سالمت سازمان ذيربط شناخته مي شودگذار سياستاين فرد در دبيرخانه . شود

  .پيام گزاران در شيوه نامه پيوست آمده است

  : راهبردهاي زير پيش بيني شده است ها دستگاهبه منظور تضمين و استمرار سالمت محوري   )6 ماده

و توسعه  ريزي برنامهمطابق ماده قانون برنامه پنجم توسعه كشور و شيوه نامه ابالغي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي شوراي ) الف

ي ها دستگاهكليه طرح هاي توسعه اي كالن استان و بودجه ساالنه  استان موظف است با همكاري دانشگاه علوم پزشكي براي

  .نهادهاي غيردولتي استان پيوست سالمت تدوين نمايد/اجرايي

دفتر برنامه و بودجه استانداري موظف است تفاهم نامه هاي بين بخشي سالمت مربوط به هر سازمان را كه از طرف كارگروه تخصصي ) ب

وراي برنامه ريزي و توسعه استان به تصويب رسيده است در پيوست تخصيص بودجه سازمان مذكور قرار داده و سالمت و امنيت غذايي و ش

 .بر عملكرد دستگاه در اين ارتباط مطابق مقررات نظارت نمايد

ادارات،  سياست گذاري سالمت استان موظف است بر اساس شيوه نامه پيوست در اسفند هر سال مقايسه سالمت محوريدبيرخانه ) ج

ي اجرايي و نهادهاي غيردولتي، فرمانداري ها و همچنين انتخاب شهردار مروج سالمت را انجام داده و ضمن گزارش به ها دستگاه

 .به عمل آورد» هفته سالمت «و امنيت غذايي قدرداني و تشويق به روش هاي مقتضي از جمله  كارگروه تخصصي سالمت

ستان موظف است شوراي پيام گزاران سالمت را براي پايش استقرار تفاهم نامه ها و ساير وظايف مندرج دبيرخانه سياست گذاري سالمت ا) د

در دستور عمل ايجاد و توسعه پيام گزاران سالمت را تشكيل دهد و ضمن رفع موانع اجرايي انجام تفاهم نامه ها ارايه گزارش پيشرفت 

 .دهد توسط رئيس سازمان را در دستوركار كارگروه قرار
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ي تحقيقاتي و اجرايي مندرج در تفاهم نامه هاي بين ها پروژهبه منظور ارتقاي توليد و كاربست نتايج تحقيقات ضروري است از كليه  )7ماده 

آماده شده و طي نامه اي به كاربر نتايج تحقيق ارسال شده و رونوشت آن به » خالصه حمايت طلبانه«بخشي و موافقت نامه هاي دانشگاهي، 

 . دبيرخانه ارسال شود

توانمندسازي منابع انساني الزم براي استقرار اين آيين نامه اجرايي برعهده موسسه ملي تحقيقات سالمت جمهوري اسالمي ايران بوده به  )8ماده 

ستان  ها آموزش داده نفر از افراد معرفي شده توسط كارگروه تخصصي سالمت و امنيت غذايي ا 5طوري كه در اولين سال اجراي آن مي بايست 

  .شود

 : ي اجرايي ونهادهاي غيردولتي از محل هاي زير تامين مي شودها دستگاهي سالمت محور ها پروژهمنابع مالي  )9ماده 

دستگاه و مديركل بودجه استانداري به صورت نشان دار  رييسدانشگاه و  رييساين منابع با توافق : از رديف هاي بودجه خود سازمان) الف

 . پيوست تفاهم نامه در برگه تخصيص بودجه استانداري لحاظ مي شود يا

قانون برنامه پنجم توسعه براساسي ضوابطي كه شوراي عالي سالمت و امنيت غذايي كشور  37منابع حاصل از بند الف و ح ماده ) ب

ق شيوه نامهي كه به تصويب شوراي برنامه ريزي مشخص مي كند در رديفي ويژه به نام برنامه ارتقائ سالمت استان تجميع مي گردد و مطاب

وزارت بهداشت موظف است سه ماه بعد از تصويب آئين نامه ضوابط مورد نظر تدوين و به تصويب  ،و توسعه استان مي رسد هزينه مي شود

 . شوراي عالي برساند

بر اساس تفاهم نامه وزارت بهداشت با قوا يا روساي  ي اجرايي و نهادهاي غيردولتي كه ذيل قوه مجريه نيستندها دستگاهبراي  ::::4444تبصره تبصره تبصره تبصره 

  . ي اجرايي و نهادهاي غيردولتي مركزي و يا بر مبناي مصوبه شواري اداري استان  عمل خواهد شدها دستگاه

تي را در سطوح ستاد راهبردي و عمليا ريزي برنامهدانشگاه علوم پزشكي موظف است در اولين سال اجراي اين الگو نرم افزار يكپارچه  )10ماده 

  .ي اجرايي و نهادهاي غيردولتي به كار بگيردها دستگاهي بين بخشي ها پروژهدانشگاه، شهرستان و 

ه دانشگاه رييسبه منظور استفاده از توانايي ها و ظرفيت هاي دانشكده هاي دانشگاه علوم پزشكي و مراكز تحقيقاتي و فن آوري، هيئت  )11ماده 

علمي، زمينه مشاركت و همكاري آنها را در استقرار برنامه جامع سالمت استان به صورت  هيأتو تشويق كليه اعضاي  موظف است ضمن توجيه

يت تقسيم كار فراهم آورد، از جمله انتخاب و به كارگيري آنها به عنوان مجري پروژه، مشاور علمي و اجرايي واحدهاي تابعه، ناظر علمي، عضو

تبط و انديشگاه سالمت استان فراهم آورد، تا به اين ترتيب روند ادغام آموزش و پژوهش با خدمات در دانشگاه هاي در كميته ها و شوراهاي مر

  .   علوم پزشكي بيش از پيش تسريع گردد

نداري ها لحاظ در رتبه بندي ساالنه دانشگاه هاي كشور و ارزشيابي عملكرد استا) آئين نامه و شيوه نامه هاي آن(اجراي نظام نامه  )12ماده 

خواهد شد لذا وزارت كشور موظف است اجراي اين نظام نامه را در شاخص هاي ارزشيابي استانداري ملحوظ كرده و در رتبه بندي استانداري 

شگاه را وزارت بهداشت نيز موظف است نظام ارزشيابي جامع دان  ،ها كسب نتايج برتر در شاخص هاي سالمت استان را به عنوان معيار قرار دهد

  .يك سال بعد از تصويب اين آئين نامه تدوين و ابالغ نمايد

درمان و آموزش پزشـكي و وزيـر كشـور رسـيده و      ،به تائيد مشترك وزير بهداشت 1392تيرماه  25تبصره در تاريخ  4ماده و 12اين آيين نامه در

، درمـان و آمـوزش پزشـكي و وزيـر كشـور و در سـطح اسـتان        يت حسن اجراي آيين نامه در سطح ملي وزيـر بهداشـت  مسؤول .الزم االجرا است 

        .دانشگاه علوم پزشكي و در سطح شهرستان فرماندار و رئيس شبكه بهداشت و درمان است رييساستاندار و 
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  گذاري سالمت استان  ياستدبيرخانه س تشكيل و استقرار نامه شيوه) 1

مبتني بر شواهد و خرد جمعي در ارتقاي سالمت استان، تسهيل  ارتباط و مشاركت  ،گذاري هماهنگ به منظور كمك به سياست: : : : مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه

انه انه انه انه دبيرخدبيرخدبيرخدبيرخ«رئيسه دانشگاه  هيأتامنا و هيأت ،مند مصوبات كارگروه تخصصي سالمت و امنيت غذايي استان بخشي، پيگيري و پايش نظام بين

  .شوداندازي مي از آن نام برده شده است راه» دبيرخانه«كه در اين نوشته از اين پس به عنوان  » » » » گذاري سالمت استانگذاري سالمت استانگذاري سالمت استانگذاري سالمت استان    سياستسياستسياستسياست

رييسه  هيأتامناء و  هيأت ،دبيرخانه به عنوان بازوي تصميم ساز كارگروه تخصصي سالمت و امنيت غذايي استان    ::::ماموريت و اهدافماموريت و اهدافماموريت و اهدافماموريت و اهداف)  )  )  )  1111ماده ماده ماده ماده 

براي تحقق اين مأموريت، با شناخت شبكه » دبيرخانه«. گذاري را بر عهده دارد سازي فرايند سياست پزشكي، مديريت و هماهنگدانشگاه علوم 

ي مطلوب را )ها سياست(ها  ذينفعان و ياري گرفتن از آنان، شواهد كافي براي توصيف و تحليل مسائل سالمت استان را فراهم مي آورد و مداخله

  .كند باالدستي و حوزه اختيارات استان پيشنهاد ميدر چارچوب اسناد 

هاي علمي و تخصصي استاني، مراكز علمي هاي استان، انجمننظران مستقل، دانشگاه الزم است  از نظر و راهنمايي كارشناسان و صاحب::::توضيحتوضيحتوضيحتوضيح

ها و بخش خصوصي در اجراي هر چه بهتر ، رسانه)سمن(ي مردم نهاد ها سازمانهاي پژوهشي، مردم و مرتبط در سطح ملي، مراكز و مؤسسه

  .وظايف خطير دبيرخانه بهره گرفته شود

گيرد و محصول كار آن حسب مورد به كارگروه در حوزه رياست دانشگاه و زير نظر رييس دانشگاه شكل مي» دبيرخانه«: : : : اركاناركاناركاناركان) ) ) ) 2222ماده ماده ماده ماده 

دبيرخانه از يك سو با شوراهاي فوق . شودگاه علوم پزشكي ارايه ميرييسه  دانش هيأتهيا ت امناء و يا  ،تخصصي سالمت و امنيت غذايي استان

 :اين شوراها به شرح زير هستند ،در ارتباط بوده و از سوي ديگر با مجموعه هاي شهرستاني تعامل دارد

 )باالترين شوراي تصميم گيري در سطح استان(ريزي و توسعه استان  شوراي برنامه .1

 ،ري با اختيارات هماهنگي بين بخشييكي از هفت كارگروه تخصصي استاندا(غذايي  استانداري كارگروه تخصصي سالمت و امنيت  .2

 )مصوبات آن با تصويب باالترين شوراي تصميم گيري استان الزم االجرا است

 )باالترين سطح تصميم گيري در دانشگاه(امناي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني   هيأت .3

 شگاه رئيسه دان هيأت .4

 )باالترين سطح تصميم گيري در شهرستان زير نظر فرماندار(كميته برنامه ريزي شهرستان  .5

مورخ  ،47221/ت/134880 ،قانون برنامه پنجم توسعه كشور 178موضوع ماده  ،وزيران هيأتبندهاي دوم و پنجم درتصويب نامه ::::1111توجه توجه توجه توجه 

   .آمده است 6/7/90

يكي از كارگروه هاي شوراي (شوراي سالمت شهر  ،)يته برنامه ريزي شهرستان به رياست فرماندارذيل كم(شوراي سالمت شهرستان : : : : 2222توجه توجه توجه توجه 

يت دهيار مجموعه هاي تصميم گيري و اجرايي در مسؤولشوراي سالمت بخش به رياست بخشدار وشوراي سالمت روستا به  ،)اسالمي شهر

  شكيل و فعاليت آنها  و دبير خانه هاي مرتبط تشريح شده است محدوده جغرافيايي هستند كه در دستورعمل جداگانه اي نحوه ت

  :پنج وظيفه زير را بر عهده دارد» دبيرخانه«: : : : وظايفوظايفوظايفوظايف) ) ) ) 3333ماده ماده ماده ماده 

        ::::مديريت و هماهنگ ساختن كارهاي زيرمديريت و هماهنگ ساختن كارهاي زيرمديريت و هماهنگ ساختن كارهاي زيرمديريت و هماهنگ ساختن كارهاي زير        - - - - الفالفالفالف
مه جامع  سالمت بندي مسائل كليدي سالمت استان و تدوين برنا مديريت فرايند تحليل وضعيت نظام سالمت استان، شناسايي و اولويت �

 استان با مشاركت ذينفعان 

رئيسه دانشگاه و جلب حمايت براي تصويب آن در  هيأتزير نظر  )ساله 5در افق (مديريت فرايند  برنامه ريزي راهبردي دانشگاه   �
  امناي دانشگاه  هيأت
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 ،ي استانها دستگاهاي موجود دانشگاه و عملياتي سازي برنامه جامع سالمت استان و برنامه راهبردي دانشگاه  با مشاركت ساختاره �

ي دولتي و فرمانداري ها و همچنين ها دستگاهخانه مشاركت مردم و بخش هاي غيردولتي و خصوصي  از طريق پيام گزاران سالمت 

 ي ستادي دانشگاه و شبكه هاي بهداشتي  درماني شهرستانها حوزهرابطان برنامه عملياتي درمعاونت ها و 

ي ها حوزهسند سياست بخشي و تكاليف بين بخشي براي مسائل كليدي نظام سالمت استان با همكاري معاونت ها و  تحليل و تدوين �

اين مسائل به غير از مسائلي است كه در قالب برنامه جامع سالمت استان و برنامه راهبردي دانشگاه  (ستادي دانشگاه  و ساير ذينفعان 

  )ير قابل پيش بيني و يا ابالغي  ملي است آمده است و عموما موارد فوري و يا غ

  پايش و ارزشيابي مصوبات استاني و ابالغ شده ملي  از جمله شوراي عالي سالمت و امنيت غذايي كشور  �

هاي مؤثر از طريق اطالع از مصوبات كالن در كارگروه هاي  ها بر سالمت و پيشنهاد مداخله هاي ديگر بخش تحليل تأثير سياست �

  نظارت بر روند اجراي دستورعمل پيوست سالمت در استان   ،داري و شوراهاي تصميم گيري ادارات استانتخصصي استان

        آموزش و مشاوره آموزش و مشاوره آموزش و مشاوره آموزش و مشاوره         - - - - ب ب ب ب 

  مصوبات  مؤثرمشاوره دادن به مخاطبان دبيرخانه در محدوده شرح وظايف دبيرخانه و مجريان براي اجراي  �

  ها  و يا اجراي سياست ها برنامه ،تدوين اسناد سياستهاي توانمندسازي نيروهاي اسناني براي  تنظيم برنامه �

  هاي آموزش و توانمندسازي  همكاري در اجراي برنامه �

        پژوهش پژوهش پژوهش پژوهش     - - - - جججج

 هاي پژوهشي كه شوراهاي مرتبط به سالمت به آنها نياز دارد  تعيين نيازها و اولويت �

 حقيقاتي و محققان استان گذاري نظام سالمت استان به مراكز ت هاي مورد نياز سياست برون سپاري پژوهش �

 ي و برنامه ريزي سالمت گذار سياستكاربست نتايج پژوهش هاي برون سپاري شده  در شوراهاي مرتبط  �

        ارتباط ارتباط ارتباط ارتباط     - - - - د د د د 

 ها  حمايت طلبي و جلب مشاركت ذينفعان براي تصويب سياست �

هاي مرتبط شهرستان در تنظيم اسناد  مجموعه ،انديشگاه سالمت استان ،مند با دبيرخانه و شوراي مشاركت مردمي ارتباط نظام �

 هاي استاني  و اجراي آنها  سياستي و برنامه

  و به موقع به مخاطبان  مؤثراطالع رساني  �

 اي و جهاني گذاري استاني به محافل ملي، منطقه معرفي دستاوردهاي سياست �

        ))))ت بعدي تدوين شده استت بعدي تدوين شده استت بعدي تدوين شده استت بعدي تدوين شده استاين بند تحت عنوان دستورعمل مركز اسناد راهبردي سالمت در صفحااين بند تحت عنوان دستورعمل مركز اسناد راهبردي سالمت در صفحااين بند تحت عنوان دستورعمل مركز اسناد راهبردي سالمت در صفحااين بند تحت عنوان دستورعمل مركز اسناد راهبردي سالمت در صفحا((((مستندسازي مستندسازي مستندسازي مستندسازي     - - - - ه ه ه ه 

مصوب  ،گذاري نظام سالمت استان و كليه اسناد راهبردي مرتبط به سالمت ابالغي ملي ثبت و نگهداري اطالعات فرايند سياست �

  استاني و شهرستاني 

  گذاري انتشار عمومي محصوالت  فرايند سياست �

اهبردي دانشگاه و برنامه جامع سالمت استان در دستورعمل هاي جداگانه فرايند تدوين برنامه ر    ::::گذاري و برنامه ريزيگذاري و برنامه ريزيگذاري و برنامه ريزيگذاري و برنامه ريزي    فرايند سياستفرايند سياستفرايند سياستفرايند سياست    - - - - 4444ماده ماده ماده ماده 

  : ي زير را در تدوين و اجراي سياست هاي بين بخشي و درون دانشگاهمديريت كندچرخه»  دبيرخانه« .آمده است

   )باولويت مصو :محصول(تعيين  موضوع  و مسئله  اي كه بايد براي رفع آن يا ارتقاي آن تصميم گرفته شود .1

   )تحليل مداخالت و الزامات استقرار مداخالت اولويت دار ،سند سياست  شامل توصيف و تحليل مسئله :محصول(تدوين سياست  .2

  ) سياست مصوب  و ابالغيه ي آن :محصول(تصويب سياست  .3
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  )ي پيشرفتها گزارشبرنامه استقرار و (اجرا و پايش سياست  .4

   )گزارش ارزشيابي :محصول(ارزشيابي   .5

  : گذاريگذاريگذاريگذاري    تعيين موضوع در فرايند سياستتعيين موضوع در فرايند سياستتعيين موضوع در فرايند سياستتعيين موضوع در فرايند سياست    - - - - 5555اده اده اده اده مممم            

ها و هر پنج سال يك بار  ي كارشناسان و مديريتها گزارشگيري از  در شكل فعال، هر سال از ظرفيت خود  براي نتيجه .»دبيرخانه« - - - - الف الف الف الف 

  . كند اي وضعيت سالمت استان استفاده مي براي تحليل دوره

كنندگان خدمات  هاي تحقيقاتي يا نظر ارايه ها، نتيجه طرح از ذينفعان، اعالم نظر مردم يا رسانهي رسيده ها گزارشدر شكل غيرفعال،  - - - - ب ب ب ب 

  .گيرد مبناي مطرح شدن موضوعات قرار مي

. دارد كند و اقدام مناسب براي هر موضوع را اعالم مي بندي مي گذاري را بررسي و دسته هاي طرح شده براي سياست موضوع» دبيرخانه« - - - - ج  ج  ج  ج  

  .گذاري، ارجاع به سطوح ديگر، رد موضوع طرح شده و اعالم بازخورد به مخاطب د تدوين گزارش و كسب نظر از شوراي سياستمانن

رييسه و تأمين  هيأتامناء يا  هيأتگذاري، موكول به اعالم نظر موافق كارگروه تخصصي،  قرار گرفتن موضوع در دستور كار سياست - - - - د د د د 

  .منابع مالي مورد نياز است

  : گيردهاي زير صورت مينويس سند سياست اقدام پس از ارجاع موضوع براي تدوين پيش    ::::نويس سند سياستنويس سند سياستنويس سند سياستنويس سند سياست    تدوين پيشتدوين پيشتدوين پيشتدوين پيش    - - - - 6666اده اده اده اده مممم

  يا ابالغ  تدوين سند به معاونت و حوزه تخصصي مرتبط  تدوين كننده سند سياستبستن قرارداد با  - الف 

  توجيه و آموزش تدوين كننده سند توسط دبيرخانه  -ب 

  نويس سند سياست  پيشتدوين  - ج 

  گذاري استان  بندي نظر آنان با نظارت دبيرخانه سياست توسط تدوين كننده سند و تحليل و جمع متخصصان موضوعينظرخواهي از گروه   -د 

  گذاري توسط دبيرخانه سياست ذينفعان اجرايينظرخواهي از  -و 

است كه در حال ... ها، كميته ها و گيري متعددي مانند شوراها، كميسيون هاي تصميم انونهاي مهم در اين مرحله، نظرخواهي از ك يكي از اقدام

  .گذاري اشتغال دارند هاي مختلف دانشگاه  يا در خارج از آن در سطح استان به كار سياست حاضر در درون معاونت

كار گروه تخصصي سالمت ،به مرجع الزم براي تصويب رئيسه دانشگاه بسته هيأتنويس سند توسط  پس از بررسي پيش: : : : تصويب سياستتصويب سياستتصويب سياستتصويب سياست    –7777مادهمادهمادهماده

متناسب با نظر اعالم شده از  ،»دبيرخانه«. دارد امنا نظرخود را به صورت تصويب، رد يا پيشنهاد اصالح اعالم مي هيأتو امنيت غذايي استان و 

سند . ضرورت يابد» دبيرخانه«احل توسط در مواردي ممكن است از سرگيري همه مر. گيري بعدي كار خواهد بود مسؤول پي ،سوي شورا

  .االجرا است امنا و رييس دانشگاه  الزم هيأتمصوب پس از ابالغ استاندار، رييس 

  : شود هاي زير آغاز مي اجراي سياست مصوب با برداشتن گام::::ريزي براي اجراريزي براي اجراريزي براي اجراريزي براي اجرا    برنامهبرنامهبرنامهبرنامه    –8888ماده ماده ماده ماده 

  . دارد ارسال مي» دبيرخانه«نوشتي از آن را به بندي شده براي اجرا را تنظيم و رو حوزه موظف، برنامه زمان –الف 

 .اجراي سياست مصوب را تدوين و به حوزه موظف ارسال مي دارد بسته آموزشيو  راهنماي عملياتيدبيرخانه  -ب 

  .     دهد ، مجريان شهرستاني سياست مصوب را براي اجراي صحيح آن آموزش مي»دبيرخانه« –ج 

        ::::استاستاستاستاجرا و پايش اجراي سياجرا و پايش اجراي سياجرا و پايش اجراي سياجرا و پايش اجراي سي    –9999ماده ماده ماده ماده 

مسئووليت مستقيم يا درجه اول بر عهده ندارد، حوزه مرتبط با سياست مصوب و ابالغ شده  ،گر چه در پايش اجراي سياست» دبيرخانه« - الف 

  :كند را در پرداختن به مراحل زير تشويق مي

  ي سياست بندي شده ي برنامه مجريان شهرستاني براي اجراي گام به گام و زمانمطالبه �

  اي و منظم از مجريان؛ ي دورهها گزارشدريافت  �
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  اي؛ و  دهنده به مبدأ گزارش دوره ارسال بازخورد بهنگام و ياري �

 امنا و كارگروه تخصصي سالمت و امنيت غذايي  هيأترييسه،  هيأتاي پيشرفت در سطح استاني و اعالم آن به  تدوين گزارش دوره �

 .كند هاي مصوب را به شورا ارايه مي راي سياستهر شش ماه يك بار گزارش پيشرفت در اج» دبيرخانه« �

ي نتيجه) كه ممكن است بر حسب سياست مصوب، متفاوت باشد(در مقاطع چند ساله » دبيرخانه«    ::::ارزشيابي اجراي سياستارزشيابي اجراي سياستارزشيابي اجراي سياستارزشيابي اجراي سياست    –10101010مادهمادهمادهماده

  .ح و تغيير آن روشن شوددارد تا تكليف از نظر تداوم سياست يا تنقيارزشيابي دستاورد سياست مصوب را به شوراي مصوب كننده اعالم مي

  :منابع انساني  شرح وظايف كارشناسان - 11ماده 

  بيني شده است؛ هاي زير پيش حداقل چهار كارشناس به شرح سر گروه» دبيرخانه«منابع انساني مورد نياز 

 )سال 5 مدت به امناهيأت  تائيد و دانشگاه رئيس معرفي رزومه مرتبط با( دبيرخانه رئيس �

 )وقت تمام–وكارشناسان اموردبيرخانه كليه هماهنگي( دبير �

 غذايي امنيت و سالمت وكارگروه اجرايي هاي دستگاه( استان سالمت بخشي بين هاي برنامه و ها سياست هماهنگي ارشد كارشناس �

   )استان

  ..).و ها دانشكده ها، معاونت( استان سالمت دانشگاهي درون هاي برنامه و ها سياست هماهنگي ارشد كارشناس �

 خانه و بخشداران و فرمانداران درماني، بهداشتي هاي شبكه( شهرستان سالمت هاي برنامه و ها سياست هماهنگي ارشد كارشناس �

   )مردم مشاركت

  امناهيأت  امور كارشناس ارشد �

استقرار و ارزشيابي سياست  ، تصويب ،واحد هماهنگ كننده و پايش گر در فرايند تدوين ،گذاري سالمت استان با توجه به اينكه دبيرخانه سياست

ي ستادي ها سازمانبه همراه كليه (ي متنوع توسعه سالمت استاني است و وظايف خود را در چهار قلمرو شامل حوزه استانداري ها برنامهها و 

ي ها حوزهاونت ها و شامل كليه مع(ستاد دانشگاه علوم پزشكي  ،)استان و فرمانداري ها از طريق كارگروه تخصصي سالمت و امنيت غذايي

 هيأتمراكز بهداشتي و درمان شهرستان ها از طريق (شهرستان ها  ،)ه و شوراي دانشگاهرييس هيأتستادي دانشگاه و دانشكده ها از طريق 

رح وظايف بايد به انجام برساند ش )از طريق شوراي مشاركت مردم در سالمت استان(و خانه مشاركت مردم استان )  ه و معاونت بهداشتيرييس

  :راهبردي و فوري به شرح زير است ،هر يك از كارشناسان مذكور در سه دسته جاري

        : : : : وظايف جاريوظايف جاريوظايف جاريوظايف جاري) ) ) ) الفالفالفالف

  تعيين تقويم جلسات و اتفاقات ساالنه و ماهانه  .1

  مديريت فرايند برگزاري جلسات و همايش ها  .2

  دبيرخانه  رييسعالمي تدوين گزارش عملكرد فردي به طور ماهانه  و گزارش عملكرد ساالنه در قالب ا .3

  به روز رساني بخش خود در سايت دبيرخانه و ساير روش هاي اطالع رساني .4

  ثبت صورت جلسه   ،شركت در جلسات هفتگي دبيرخانه و پايش جمعي برنامه ساالنه و ماهانه دبيرخانه .5

  )اي دانشگاهشور رييسدبير كارگروه تخصصي سالمت و امنيت غذايي و (دانشگاه  رييسپاسخگويي مدون به  .6

  تلفني  ،پيامك ،پست الكترونيك ،مستمر و رضايت بخش با كليه مخاطبان از طريق انواع ارتباطات شامل مكاتبات ،مؤثرارتباط  .7

 عملياتي  ريزي برنامهكار با نرم افزار  .8

 ارسال و پيگيري مكاتبات دانشگاه و استان  ،تدوين مكاتبات و كار با نرم افزار ثبت .9

 ثبت اسناد و اطالعات راهبردي مرتبط به قلمرو كاري خود در دبيرخانه و راز داري و حفظ اسرار دبيرخانه  ،وريجمع آ ،شناسايي .10
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 دبيرخانه  رييسهماهنگي در كليه امور دبيرخانه با  .11

سالمت محور  تفاهم نامه هاي ،ايجاد سيستم پيگيري و اطمينان از حصول نتايج كليه مصوبات شوراهاي تصميم گير مرتبط به دبيرخانه .12

 بين بخشي و موافقت نامه هاي ساالنه برنامه عملياتي واحدهاي درون دانشگاهي 

 ي حوزه و تسهيم اين مستندات بين مخاطبان مرتبط ها مهارتجستجوي مطالب و منابع مفيد براي توسعه دانش و  .13

 مشاركت در كنفرانس هاي مطبوعاتي و رسانه اي  .14

  شوراهاي تحت پوشش  در انديشگاه سالمت و مؤثرمشاركت  .15

            ::::وظايفراهبرديوظايفراهبرديوظايفراهبرديوظايفراهبردي) ) ) ) بببب

ي ها برنامهمشروعيت بخشيدن و عملياتي شدن برنامه جامع سالمت استان و برنامه راهبردي دانشگاه همزمان با  ،مديريت فرايند تدوين .1

 توسعه پنج ساله 

 مت استان و برنامه راهبردي دانشگاه تلفيق تكاليف مندرج در اسناد باالدستي و ابالغي در جدول عمليات ساالنه برنامه جامع سال .2

  مشاورين و اعضاي انديشگاه سالمت استان ،ساالنه دبيرخانه با مشاركت اعضاي دبيرخانه ريزي برنامه .3

 ي فردي و رويدادهاي مرتبطها مهارتمطالعه براي روز آمدسازي دانش و  .4

  در اين زمينه  ها حوزهمايي كارشناسان ساير تدوين اسناد حمايت طلبي و انجام فرايند آن در موارد مقتضي  و يا راهن .5

  ي سالمت دبيرخانه در عرصه استاني ها برنامهآمادگي براي توجيه و جلب حمايت  مديران جديد در زمينه نقش و  .6

 خانه مشاركت با ساير بخش هاي تحت پوشش  مؤثرشركت فعال در جلسات خانه مشاركت مردم و كسب اطمينان از تعامل  .7

 ي مرتبط به روش هاي مقتضي ها پروژهرت و يا انجام كاربست نتايج نظا ،هماهنگي .8

  و اسناد سياست   ها برنامهتعريف شرح خدمات و برون سپاري براي ارزشيابي نتايج اجزاي كليه  .9

  تشكيل جلسات در شرايط مقتضي براي حل مسئله  .10

  دبيرخانه  رييسارش دوره اي طبق نظر پايش مدون پيشرفت پروژهاي برنامه عملياتي حوزه تحت هماهنگي و ارايه گز .11

  مديريت برنامه آموزشي و توانمندسازي مخاطبان  .12

شوراي دانشگاه و  ،امناء هيأت ،هرييس هيأت ،آماده سازي مصوبات براي شوراهاي مرتبط به حوزه كاري به ويژه كارگروه تخصصي .13

  جلب نظرات پيام گزاران سالمت  و رابطان قبل از  ارسال براي تصويب  

  پايش وضعيت عملكرد پيام گزاران و  سامانه مرتبط با وي .14

از جمله مواردي كه خارج از فعاليت هاي پيش بيني شده در برنامه عملياتي ساالنه و ماهانه از طرف روساي شوراهاي مرتبط ارجاع : : : : فوريفوريفوريفوري) ) ) ) جججج

  .شده و يا به صورت غيرمترقبه پيش مي آيد

فعاليت هاي راهبردي به شرط داشتن گزارش مكتوب مدون و قابل دفاع  ،اي كارشناس ارشد دبيرخانهبا توجه به دسته بندي فعاليت ه :1تبصره 

 .در ارتقاي شغلي كارشناس ارشد و نظام جبران خدمات لحاظ خواهد شد

در كليه رشته هاي علمي  هيأتمحققان و اعضاي (عالوه بر كاركنان ثابت اعالم شده در باال به گروه مشاوران» دبيرخانه«اتكاي : 2تبصره 

مديريت و  ،مرتبط به سالمت همگاني از جمله  پزشكان اجتماعي، اپيدميولوژيست، متخصص آمار، متخصص مديريت  خدمات بهداشتي درماني

در   هاي مشاورههاي مناسب و استفاده از ظرفيتهايي است كه براي بستن قرارداد، پرداختو به امكان...) ي و تحليل سيستم وگذار سياست

  .شود داخل يا حتي خارج از استان در اختيار آن گذارده مي
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گذراندن دوره  ،ي ارتباطي مؤثر مورد تائيد هيا ت رئيسه دانشگاهها مهارتمعيارهاي الزم براي كارشناسان مذكور  رزومه مرتبط و  :3تبصره 

  . تنآموزشي  تعريف شده در موسسه ملي تحقيقات سالمت جمهوري اسالمي ايران و داش

شوراي دانشگاه و كارگروه تخصصي سالمت و امنيت غذايي در مي  ،رئيسه هيأتي سالمت به عضويت گذار سياسترئيس دبيرخانه  :4تبصره 

  .آيد

ه اندازي، جذب نيرو و آغاز به كار موظف است طبق برنامه راهبردي خود هر سال پس از تشكيل، راه» دبيرخانه«    ::::منابع مالي مورد نيازمنابع مالي مورد نيازمنابع مالي مورد نيازمنابع مالي مورد نياز    - - - - 12121212ماده ماده ماده ماده 

امناي دانشگاه منابع مالي خود را به موارد زير  هيأتپس از تدوين برنامه عملياتي و تصويب آن در كارگروه تخصصي سالمت و امنيت غذايي و 

  : اختصاص مي دهد

  نويس سند سياست  انعقاد قرارداد با تدوين كننده پيش �

  ن مجرياهاي آموزشي اجراي سياست از  مطالبه راهنماي عملياتي و بسته �

 برون سپاري برخي از تحقيقات  �

  ها بر سالمتهاي ديگر بخش تحليل سياست �

  اي نظام سالمت استاني  تحليل وضعيت دوره �

  ..).ريزي، توجيه، آموزش، پايش، گزارش نويسي، برنامه(سازي در كارشناسان ارشد ظرفيت �

  ) پروژه در سال يك(گذاري اولويت دارند هايي  كه از نظر سياستي موضوع تدوين گزارش ساالنه �

  )انتشار نشريه، اداره كردن سايت(رساني به مخاطبان و تبادل تجريه  اطالع �

 انتشار مستندات �
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  »ارگروه تخصصي سالمت و امنيت غذايي استان مديريت جلسات ك  نامه شيوه) 2

 47221ت/134880انون برنامه پنجم توسعه كشور به شماره ق 178وزيران در خصوص آئين نامه اجرايي ماده  هيأتمطابق تصويب نامه     ::::مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه

كارگروه سالمت و امنيت غذايي استان كه از جمله وظيفه اجرايي نمودن مصوبات شوراي عالي سالمت و امنيت غذايي   6/7/1390مورخ 

كه در (دبيرخانه سياست گذاري سالمت  همراه بازوي تصميم ساز خود،) ناميده مي شود» كارگروه«كه  از اين پس (را بر عهده دارد  ،كشور

پس از بررسي، تصويب و ابالغ سياست هاي بخش سالمت استان، نظارت بر اجرا و ارزشيابي نتايج ) ناميده مي شود» دبيرخانه«اين آيين نامه، 

  . برآمده از آنها را بر عهده دارند

آنها، اتكا به تحليل مدارك و شواهد متقن و كافي در خصوص هر به منظور ثبات و تحكيم سياست هاي ابالغي و ضمانت اجراي  - - - - 1111ماده ماده ماده ماده 

  :به همين جهت در تهيه پيش نويس سند سياست دستور كار زير مدنظر قرار مي گيرد. موضوع الزامي است

  .موضوع اولويت دار در يكي از جلسات كارگروه مورد تاييد قرار مي گيرد .الف

  .نه و مشاركت ذينفعان اصلي تدوين مي شودپيش نويس سند سياست با نظارت دبيرخا. ب

  . سند سياست برابر چارچوب و فرمت مصوب كارگروه تهيه و تدوين مي گردد.ج

  .مستندات، مدارك و شواهد سند سياست و بندهاي آن ضميمه مي شود.د

  . گيري و ارايه گزارش از اجراي كامل هر بند است دبيرخانه مسئوول پي -1تبصره 

  .انه مجاز است در تدوين، نقد و تنقيح پيش نويس سند سياست، از اشخاص مطلع محلي، ملي و بين المللي بهره گيرددبيرخ -2تبصره 

  :به منظور اجراي مراحل ياد شده در ماده يك، زمان بندي زير مراعات مي گردد - - - - 2222ماده ماده ماده ماده 

 بررسي ضرورت و اولويت موضوع و قبول يا رد آن و ابالغ به دستگاه يا واحد ذيربط  . أ

 پانزده روز - دوفوريتي •

  يك ماه   - يك فوريتي •

  دو ماه - تدوين پيش نويس اوليه سند سياست با اتخاذ نظرات ذينفعان  . ب

  يك ماه  - بررسي در دبيرخانه و قرار گرفتن در دستور كار كارگروه  . ت

در چارچوب مصوب كارگروه تدوين؛ و  ها و نهادهاي استان پيشنهاد دستور كار از سوي هر يك از اعضاي دائمي، موقت و يا دستگاه -3تبصره 

  .از طريق الكترونيكي به دبيرخانه ارسال مي گردد

نظرات و پيشنهادات اعضا و مشاورين در خصوص دستوركارهاي پيشنهادي بصورت الكترونيك و يا مكاتبه اي توسط دبيرخانه  - 4تبصره 

  .دريافت مي شود

به منظور مشاركت همه اعضا در ارايه نظرات و كفايت مذاكرات به مدت سه ساعت  جلسات كارگروه حداقل يك بار در هر فصل و - - - - 3333ماده ماده ماده ماده 

  .  برگزار مي شود

 .هفته پيش از زمان تشكيل جلسه به دفتر كار اعضاي دايمي يا مدعو كارگروه خواهد رسيد 2هاي دعوت حداقل نامه -5تبصره 

قالب پوشه دستوركارهاي پيشنهادي توسط دبيرخانه تهيه و با امضاي دبير دستورجلسات و مستندات مربوطه در چارچوب پيوست در  -6تبصره 

  . شودكارگروه ارسال مي

  .ساعت باشد 48در دعوت به جلسات فوق العاده زمان يادشده نبايد كمتر از  -7تبصره 

  . متن كليه صورتجلسات در همان جلسه آماده شده و به امضاي كلية اعضاي حاضر مي رسد - - - - 4444ماده ماده ماده ماده 

  .جلسات كارگروه با حضور دوسوم اعضاي دائمي رسميت مي يابد - - - - 5555    مادهمادهمادهماده
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  .تصميمات كارگروه با نصف به عالوه يك امضاي حاضرين معتبر است - - - - 6666ماده ماده ماده ماده 

  .پيگيري اجراي مصوبات كارگروه بصورت الكترونيك و توسط دبيرخانه و از طريق ارتباط با پيام گزاران سالمت صورت مي گيرد -8تبصره 

شت به دبير كارگروه ضور كلية اعضا در جلسات الزامي است و عدم حضور با هماهنگي رييس كارگروه  و بصورت مكتوب با رونوح - - - - 7777ماده ماده ماده ماده 

  .شود انجام مي

معذور خواهد بود و تعهد به اجراي هر گونه تصميم اتخاذ ) به جاي عضو غايب، اعم از موجه و غيرموجه(كارگروه از پذيرش نماينده  -9تبصره 

 . ز سوي اعضاء الزامي استشده ا

به منظور ترغيب اعضاء براي حضور منظم و با آمادگي كامل علمي و اجرايي در جلسات، از ايشان برابر منشور اخالقي تقدير خواهد  - - - - 8888ماده ماده ماده ماده 

  . شد
        دبيرخانه سياست گذاري سالمت استان دبيرخانه سياست گذاري سالمت استان دبيرخانه سياست گذاري سالمت استان دبيرخانه سياست گذاري سالمت استان 

        قالب پيشنهاد دستور جلسه كارگروه سالمت و امنيت غذايي استانقالب پيشنهاد دستور جلسه كارگروه سالمت و امنيت غذايي استانقالب پيشنهاد دستور جلسه كارگروه سالمت و امنيت غذايي استانقالب پيشنهاد دستور جلسه كارگروه سالمت و امنيت غذايي استان

  :عنوان پيشنهاد :ادكد پيشنه

  )نام سازمان يا واحد: (پيشنهاد دهنده :تاريخ پيشنهاد

 متن مصوبه پيشنهادي )1

 )كلمه 50حداكثر (داليل توجيهي  )2

 

 ) اصل مستند هم پيوست شود ،ضمن فهرست كردن عناوين مستندات پشتيبان در اين قسمت(مستندات پشتيبان  )3

به شكل زير تصويب شد    Oصويب نشدت Oتصويب شد       O   :گيري نتيجه و پي )4

................................................................................................................................................................

......  

  امضاي پيشنهاد دهنده

  دبيرخانه رييسمضاي دبير كارگروه                  امضاي كارگروه                 ا رييسامضاي 

  
        دبيرخانه سياست گذاري سالمت استان دبيرخانه سياست گذاري سالمت استان دبيرخانه سياست گذاري سالمت استان دبيرخانه سياست گذاري سالمت استان 

        فرم تنظيم صورتجلسه كارگروه سالمت و امنيت غذايي استانفرم تنظيم صورتجلسه كارگروه سالمت و امنيت غذايي استانفرم تنظيم صورتجلسه كارگروه سالمت و امنيت غذايي استانفرم تنظيم صورتجلسه كارگروه سالمت و امنيت غذايي استان

  :شماره جلسه :تاريخ جلسه

  :حاضرين

  :غايبين موجه

   :غايبين غيرموجه

 مذاكرات و پيشنهادت اصليمذاكرات و پيشنهادت اصليمذاكرات و پيشنهادت اصليمذاكرات و پيشنهادت اصلي    ،،،،متن مباحثمتن مباحثمتن مباحثمتن مباحث

  

 كد مصوبهكد مصوبهكد مصوبهكد مصوبه متن مصوباتمتن مصوباتمتن مصوباتمتن مصوبات و شيوه پايشو شيوه پايشو شيوه پايشو شيوه پايش    مسؤولمسؤولمسؤولمسؤول ين گزارش پيشرفت مصوبه ين گزارش پيشرفت مصوبه ين گزارش پيشرفت مصوبه ين گزارش پيشرفت مصوبه مهلت اولمهلت اولمهلت اولمهلت اول

  

  

 

  

 

  

 

  

  امضاي اعضاء كارگروه

  

  دبيرخانه رييسكارگروه                                                  امضاي دبير كارگروه                                         امضاي  رييسامضاي 
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  سالمت استان  جامعتدوين و استقرار برنامه  نامه شيوه )3

تبصره تنظيم شده  4ماده و  5اين دستور عمل به منظور تسهيل اجراي بند دو ماده سه از نظام نامه مديريت و توسعه سالمت همه جانبه استان در 
   .است
هر چهار بعد  جسمي رواني اجتماعي و معنوي است  برنامه جامع سالمت استان سندي راهبردي در: : : : تعريف برنامه جامع سالمت استانتعريف برنامه جامع سالمت استانتعريف برنامه جامع سالمت استانتعريف برنامه جامع سالمت استان    ))))1111ماده ماده ماده ماده 

و نهادهاي مشاركت مردمي در دوره زماني پنج ساله  ها دستگاهكه با محوريت كارگروه تخصصي سالمت و امنيت غذايي استان و مشاركت 
دورنما و اهداف  ،ام مرتبط به آنتدوين شده و حاوي تحليل وضعيت سالمت و نظ) مطابق با شروع و پايان هر برنامه توسعه پنج ساله كشور(

و توسعه استان  ريزي برنامهالزامات ارتقاي سالمت  و تكاليف مشاركت كنندگان است كه به تصويب شوراي  ،مداخالت ،راهبردي پنج ساله
   .رسيده باشد 

  :براي تدوين اين برنامه مراحل اصلي زير طي مي شود: : : : فرايند اصليفرايند اصليفرايند اصليفرايند اصلي) ) ) ) 2222ماده ماده ماده ماده 

ساله توسعه كشوري، ارزشيابي برنامه جامع سالمت قبلي استان انجام شده و گزارش آن به همراه جدول  5يان برنامه يك سال مانده به پا) 1

   .گانت تدوين برنامه جديد  در كارگروه تخصصي سالمت و امنيت غذايي مطرح و تصويب مي شود

   :و به شرح زير اقدام مي كندتيم پروژه اي با محوريت دبيرخانه سياست گذاري سالمت استان تعيين شده ) 2
نقشه تحول نظام  ،نقشه جامع علمي سالمت ،ي پنج ساله توسعه كشورها برنامهبا مروركليه اسناد باالدستي سالمت ازجمله تكاليف قانوني  •

   .ي توسعه اي استان و ساير موارد تكاليف استاني احصاء شده و گزارش تدوين مي شودها برنامه ،سالمت
وضعيت نظام سالمت و سالمت  ،)در سطح شاخص هاي اثر و پيامد(بر آن  مؤثروضعيت سالمت و عوامل اجتماعي گزارش تحليل  •

 .همگاني در محدوده استاني تدوين مي شود

  .مداخالت  و الزامات تدوين مي شود ،اهداف راهبردي ،گزارش جهت گيري هاي پنج سال آينده در چهار بند شامل دورنما •

زمان  ،ي ستادي استان و ميانجي ها مردمي به تفكيك شهرستان هاي استانها دستگاه ،مل تكاليف دانشگاه علوم پزشكيگزارش استقرار شا •
 .پايش و ارزشيابي تدوين مي شود ،شيوه تامين مالي ،بندي اجرا

و حسب ضرورت تشكيل ي چهارگانه فوق مشاركت هفت كارگروه تخصصي استانداري ضروري بوده ها گزارشدر تدوين كليه     ))))1111- - - - 2222تبصره تبصره تبصره تبصره 

  .گروه هاي تخصصي  مشورتي ديگر توصيه مي شود

و توسعه  ريزي برنامهدر شوراي  ،گزارش برنامه جامع سالمت استان پس از بررسي و تائيد كارگروه تخصصي سالمت و امنيت غذايي استان) 3

  .استان و حسب مورد در شوراي اداري استان تصويب و ابالغ مي گردد

و توسعه استان به نحو مقتضي بايد در اختيار كليه  ريزي برنامهالصه برنامه جامع سالمت استان پس از تصويب و تائيد شوراي خ ))))2222- - - - 2222تبصره تبصره تبصره تبصره 

 .مشاركت كنندگان و رسانه هاي استان قرار گرفته و نسخه اي از آن به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي ارسال شود

فرهنگي و  ،به بعد سالمت اجتماعي و سالمت معنوي به ترتيب بايد به تصويب كارگروه امور اجتماعي و تكاليف مربوط ها برنامه) ) ) ) 3333- - - - 2222تبصره تبصره تبصره تبصره 

ي سالمت اجتماعي استان با محوريت اداره كل بهزيستي استان و دفترامور اجتماعي ها برنامهاستقرار  ،خانواده و شوراي سالمت معنوي برسد

همكاري سازمان تبليغات اسالمي  و با مشاركت و همكاري نزديك دبيرخانه و كارگروه تخصصي  استانداري  و برنامه سالمت معنوي استان  با

  .سالمت و امنيت غذايي استان  خواهد بود

و ميانجي هاي مشاركت مردمي استان در قالب تفاهم نامه هاي همكاري سه جانبه يا بيشتر  ها دستگاهتكاليف ساالنه     ::::شيوه استقرارشيوه استقرارشيوه استقرارشيوه استقرار    ))))3333ماده ماده ماده ماده 

در تنظيم هر يك از  ،تنظيم و مبادله مي شود) براي سال بعد(دستگاه مجري و دانشگاه علوم پزشكي در شش ماهه دوم هر سال  ،نداريشامل استا

دستگاه و پيام گزار سالمت دستگاه بايد مشاركت داشته و شيوه تامين مالي و پاسخگويي دستگاه  رييس ،بودجه دستگاه مسؤولتفاهم نامه ها 

دستگاه به صورت شرح وظيفه سازماني  رييسعمليات بند مربوطه را از طريق ابالغ  ،مجري هر يك از بندهاي تفاهم نامه .ه باشددر آن شفاف شد

تنظيم كرده و پس از دريافت نظرات  )مطابق فرمت اعالمي دبيرخانه سياست گذاري سالمت(انجام داده و در صورت لزوم در قالب پروژه 
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تدوين پيش نويس تفاهم نامه شامل عنوان اقدامات و  .آن را اجرا مي كند )كه جنبه مشورتي دارد(اري سالمت استان داوري دبيرخانه سياست گذ

حسب مورد و منطبق با قوانين دستگاه مربوطه   ،ي ساالنه و نظارت بر روند عملياتي شدن آن در دستگاه بر عهده پيام گزار سالمت استها پروژه

   .ناظر علمي و فني تعيين مي شود  ها پروژهبراي هر يك از 

) دبيرخانه كارگروه تخصصي سالمت و امنيت غذايي استان(دبيرخانه سياست گذاري سالمت استان: : : : مستند سازي و تشويقمستند سازي و تشويقمستند سازي و تشويقمستند سازي و تشويق    ،،،،شيوه پايششيوه پايششيوه پايششيوه پايش) ) ) ) 4444ماده ماده ماده ماده 

)  كميته پايش(ن سالمت موظف است گزارش پيشرفت هر يك از تفاهم نامه ها را به طور فصلي تهيه و پس از طرح موضوع در كميته پيام گزارا

دستگاه را اعالم نموده و نتايج حاصل  رييسهمچنين تقويم ارايه گزارش ساالنه از نتايج اجراي تفاهم نامه توسط  ،به كارگروه تخصصي ارايه دهد

   .از اجرايي شدن كليه تفاهم نامه ها را به طور ساالنه مستندسازي كند

و فرمانداري هاي موفق توسط شوراي اداري  ها دستگاهبه عنوان يكي از معيارهاي اصلي در تشويق  ميزان پيشرفت اجرايي شدن تفاهم نامه ها

  .در استقرار تفاهم نامه ها معرفي و تشويق گردند مؤثراستان محسوب شده و الزم است ساالنه در هفته سالمت افراد 

ژه شوراي پيام  زامات الزم براي استقرار برنامه ارتقاي سالمت استان به ويدر سال اول اجراي نظام نامه دبيرخانه موظف است كليه ال )1-4تبصره 

   .گزاران سالمت و خانه مشاركت مردم را راه اندازي نمايد

يت توانمندسازي دبيرخانه هاي سياست گذاري سالمت استان ها در ارتباط با اين دستورعمل بر عهده دبيرخانه شوراي عالي مسؤول) 2- 4تبصره 

و موسسه ملي تحقيقات سالمت جمهوري اسالمي   )درمان و آموزش پزشكي ،شوراي سياست گذاري وزارت بهداشت(امنيت غذايي سالمت و

   .ايران است
برنامه جامع با مشاركت دو  كميته راهبريبه منظور سرعت بخشيدن به عملياتي شدن برنامه جامع سالمت استان توصيه مي شود ) 3-4تبصره 

   :و دانشگاه علوم پزشكي و احكام استاندار  به مدت چهار سال به شرح زير تشكيل گرددسويه استانداري 
ريزي استانداري، مديركل بودجه استانداري، رييس دانشگاه علوم پزشكي، رييس خانه مشاركت مردم در سالمت استان، رييس  معاون برنامه 

در (ها  حسابان دستگاه نماينده ذي ،ان، مسؤول روابط عمومي استانداريگذاري سالمت است مركز بهداشت استان، مسؤول دبيرخانه سياست
   .)صورت لزوم

   :گذاري سالمت استان دبيرخانه اين كميته محسوب شده كه به طور فصلي براي پيگيري موارد زير جلسه  تشكيل مي دهد دبيرخانه سياست
پيش بيني بودجه هاي سالمت محور و ارايه آن براي  ،ت استان بررسي  تدوين پيش نويس جهت گيري هاي ساالنه برنامه جامع سالم .1

  تصويب در كارگروه تخصصي سالمت و امنيت غذايي 
 ي فصلي دبيرخانه و كميته پيام گزاران  و اتخاذ تصميمها گزارشبخشي از طريق مرور  نظارت بر روند همكاري بين .2

با استفاده از دستورعمل  ،ي كمتر فعالها دستگاهت  و اعمال مقررات براي ي فعال در امر سالمها دستگاهپيشنهاد فهرست و نحوه تشويق  .3
  تشويق ادارات و فرمانداري هاي سالمت محور 

  گزاران و اعضاي كميته پايش  نظارت بر عملكرد، ارتقاي شغلي و انگيزشي پيام .4
  استان  هاي سالمت محور در رساني و توسعه برنامه بررسي و تصويب اقدامات الزم براي اطالع .5
  هاي سالمت محور استان  هاي حمايتي و مالي براي اجراي پروژه شناسايي و فراهم ساختن از فرصت .6
  هاي كالن استان  پروژه» پيوست سالمت«نظارت بر روند استقرار دستورعمل  .7
ت مردم و دبيرخانه مشاركت مردم مورد نياز شوراي مشارك» ها و منابع الزم ها، توانايي توسعه فعاليت«ريزي، نظارت و حمايت از  برنامه .8

  در سالمت 
  بررسي گزارش كار ساالنه پيشرفت برنامه جامع سالمت استان و ارايه آن به كارگروه تخصصي  .9

ها و مصوبات الزم از كارگروه  حمايت ،گزارش فصلي كميته راهبري در كارگروه سالمت و امنيت غذايي توسط رييس دانشگاه ارايه شده
  .شود تخصصي دريافت مي

 



 
  30  

� و ����� ���� ��� �����«���م 	� ا�����  �، �1 روی.-د +*()� '& ا�3�#$% ����           »! �

  

  تدوين و استقرار برنامه راهبردي پنج ساله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني نامه شيوه )4

در ] از اين به بعد دانشگاه[ علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درمانيدانشگاه دانشگاه دانشگاه دانشگاه     به منظور يكپارچه سازي و هماهنگي در دستيابي به اهداف
مات دستورعمل تدوين و استقرار برنامه راهبردي پنج ساله دانشگاه در چهار ماده و هفت تبصره تدوين پژوهشي و ارايه خد ،هاي آموزشي بخش

   .شده است
برنامه راهبردي دانشگاه علوم پزشكي به عنوان اصلي ترين : : : : تعريف برنامه راهبردي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درمانيتعريف برنامه راهبردي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درمانيتعريف برنامه راهبردي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درمانيتعريف برنامه راهبردي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني) ) ) ) ماده يكماده يكماده يكماده يك

كارشناسان  ،علمي هيأتاعضاي  ،ه دانشگاه و با مشاركت مديرانرييس هيأتاسناد باالدستي مرتبط با محوريت برنامه، سندي است كه تكاليف  

تدوين شده و حاوي تحليل ) ي توسعه پنج ساله كشورها برنامهمنطبق با شروع و پايان هر يك از (ساله  5و كاركنان دانشگاه براي يك دوره 

و ) درماني و غذا دارو ،بهداشتي(پژوهش و خدمات  ،ساله در سه بخش آموزش 5اهداف راهبردي  ،دورنما ،وضعيت دانشگاه علوم پزشكي

كليه تكاليف مندرج  در اسناد باالدستي در  .امناي دانشگاه رسيده است هيأتالزامات آن از جمله توسعه مديريت و منابع است كه به تصويب 

بخشي سند لحاظ مي شود ؛فعاليت هاي باالدستي هم كه بعد از تصويب برنامه ابالغ مي شود زمان تدوين برنامه مرور شده و در تقسيم كار درون 

    .امناي دانشگاه مي رسد تا از استقرار آن اطمينان حاصل شود هيأتدر زمان تعديل برنامه راهبردي در پايان هر سال  لحاظ مي شود و به تاييد 

  :مراحل اصلي زير طي مي شودبراي تدوين اين برنامه : : : : فرايند اصليفرايند اصليفرايند اصليفرايند اصلي) ) ) ) 2222    مادهمادهمادهماده

ارزشيابي برنامه راهبردي دانشگاه در  ،در اولين سال اجراي برنامه توسعه پنج ساله كشوري و متعاقب تصويب برنامه جامع سالمت استان) 1

   .ه دانشگاه مي رسدرييس هيأتبه تصويب ) براي حداكثر شش ماه(دوره قبل انجام شده و جدول گانت تدوين برنامه جديد 

تعيين شده و )  ه دانشگاه هم محسوب مي شودرييس هيأتكه دبيرخانه (تيم برنامه ريز با محوريت دبيرخانه سياست گذاري سالمت استان ) 2

   :به شرح زير اقدام مي كند

رگروه تخصصي برنامه جامع سالمت استان به عنوان سند باالدستي براي برنامه راهبردي دانشگاه محسوب شده و كليه تكاليف مصوب كا •

تكاليف قانوني (عالوه بر اين تكاليف ساير اسناد ملي از جمله  ،در اين برنامه مي بايست در برنامه راهبردي دانشگاه ملحوظ و عملياتي شود

عاونت ي ابالغي مها برنامهو  )ي توسعه اي استانها برنامه ،نقشه تحول نظام سالمت ،نقشه جامع علمي سالمت ،برنامه پنجم توسعه كشور

   .هاي مختلف وزارتي مي بايست مرور شده و در برنامه لحاظ شود

 ،پژوهش و ارايه خدمات ،در هر سه بخش آموزش )تهديدها و فرصت ها ،ضعف ،نقاط قوت(گزارش تحليل وضعيت سازماني دانشگاه  •

اهداف راهبردي و راهبردها  ،سال 5افق  دورنما ي دانشگاه در ،)حفظ و نگهداري يا توسعه ،تدافعي(ترسيم موقعيت سازماني دانشگاه 

 .تدوين مي شود

ي ستادي دانشگاه و همچنين ها حوزهساله شامل تكاليف هر يك از معاونت ها و  5گزارش برنامه عملياتي دانشگاه در جدول گانت  •

 .تدوين مي شودشيوه تامين مالي و پايش  ،زمان بندي اجرا ،ي بهداشتي درماني به تفكيك شهرستان هاي استانها شبكه

ترين روش مؤثركارشناسان و كاركنان در كمترين زمان و  ،ي سه گانه فوق مشاركت مديران ارشد و ميانيها گزارشدر تدوين كليه     ))))1111- - - - 2222تبصره تبصره تبصره تبصره 

ين ضروري بوده و الزم است قبل از نهايي كردن برنامه از طريق مقتضي نظرات كاركنان دانشگاه تا سطح خانه بهداشت دريافت شود همچن

  .و گروه هاي مردمي نيز توصيه مي شود ها دستگاهحسب ضرورت تشكيل گروه هاي تخصصي  مشورتي و دريافت نظرات 

  .امناي دانشگاه تصويب و ابالغ مي گردد هيأته دانشگاه  در رييس هيأتگزارش برنامه راهبردي دانشگاه پس از بررسي و تائيد ) 3

ت به نحو مقتضي در اختيار كليه ذينفعان قرار گرفته و نسخه اي از آن به وزارت بهداشت درمان و خالصه گزارش برنامه مي بايس ))))2222- - - - 2222تبصره تبصره تبصره تبصره 

 .آموزش پزشكي ارسال شود

ي ها شبكهي ستادي و ها حوزه ،ها جلسات جداگانه با  معاونت )براي سال بعد(در شش ماهه دوم هر سال : : : : شيوه استقرار و پايششيوه استقرار و پايششيوه استقرار و پايششيوه استقرار و پايش    ))))3333ماده ماده ماده ماده 

هاي  نامه نويس موافقت پيش ،ي اجرا شدهها پروژهده و پس از ارزشيابي موافقت نامه سال گذشته و مرور كاربست نتايج بهداشتي درماني برگزار ش
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دبيرخانه سياست گذاري سالمت  تنظيم و مبادله مي  رييسمدير بودجه و  ،معاون يا مدير واحد ،دانشگاه رييسهمكاري سه جانبه يا بيشتر بين 

در هر يك از موافقت نامه ها برآمدهاي فصلي معاونت يا واحد مربوطه بايد مشخص باشد تا مبناي  .ه دانشگاه برسدرييسيا تشود كه بايد به تائيد ه

عمليات بند  ،مجري هر يك از بندهاي تفاهم نامه .الزم است شيوه تامين مالي و پاسخگويي واحد در آن شفاف شده باشد ،پايش قرار داده شود

تنظيم كرده و پس از دريافت نظرات داوري  )مطابق فرمت اعالمي دبيرخانه سياست گذاري سالمت(زوم به صورت پروژه مربوطه را در صورت ل

و ) HSRي ها پروژهبراي (و شوراي تحقيقات نظام سالمت  )HSR ي اجرايي غيرها پروژهدر مورد (دبيرخانه سياست گذاري سالمت استان 

   .عملياتي مي كند انعقاد قرارداد يا ابالغ اجرا  آن را

توسعه منابع و مديريت دانشگاه با معاونت هاي  ،تحقيقات و فن آوري ،و اهداف معاونت هاي آموزشي ها برنامهانسجام و هماهنگي ) 1- 3تبصره 

   :ي بهداشتي  در دو سطح انجام مي شودها شبكهغذا و دارو و همچنين  ،درمان ،تدارك خدمات سالمت شامل بهداشت

   )عملياتي ساالنه ،راهبردي(ه اي سطوح برنام •

 )  امناي دانشگاه هيأترئيسه و  هيأت(تصميم گيري  •

مراكز تحقيقاتي و بيمارستان ها به ترتيب توسط معاونت  ،موافقت نامه هاي هر يك از دانشكده ها و گروه هاي آموزشي موجود) 2- 3تبصره 

با هدف  ،هيه شده و پيوست موافقت نامه هاي اين معاونت ها قرار داده مي شودتحقيقات و فن آوري و درمان به طور ساالنه  ت ،هاي آموزشي

ه دانشگاه رييسي ستادي در قالب هيا ت ها حوزههماهنگي در سطح دانشگاه ضروري است در تنظيم تفاهم نامه هاي مذكور همه معاونت ها و 

   .نقش ايفا كنند

ي منتج از هر موافقت نامه در هر واحد ها پروژهايش و پاسخگويي در مورد پيشرفت كليه يت پمسؤول: : : : سازي و تشويقسازي و تشويقسازي و تشويقسازي و تشويقمستندمستندمستندمستند    ،،،،شيوه پايششيوه پايششيوه پايششيوه پايش    ))))4444ماده ماده ماده ماده 

مطابق قواعد شوراي تحقيقات نظام  ،بر عهده معاون يا مدير واحد بوده  كه از طريق معرفي يك نفر رابط توانمند به دبيرخانه تسهيل مي شود

نظارت بر هر پروژه اجرايي غير اچ اس آر  توسط ناظر تعيين شده از  ،فني تعيين مي شودناظر علمي و   ها پروژهسالمت دانشگاه براي هر يك از 

ي غير اچ اس آر در هر يك از معاونت ها يا واحدها مميز فني از ها پروژهه دانشگاه مي تواند براي كليه رييس هيأت .طرف دبيرخانه انجام مي شود

ع بندي توسط دبيرخانه مرجع گزارش ناظران پس از جم .ند تعيين و منصوب نمايدعلمي كه رزومه مرتبط داشته باش هيأتبين اعضاي 

ه ابتدا گزارش كوتاهي توسط هر رييس هيأتدر جلسات پايش فصلي .ه دانشگاه ارايه مي گرددرييس هيأتي پايش فصلي است كه در ها گزارش

ميزان .و چالش هاي پيشرفت برنامه بحث و براي پيگيري مستند مي شود ي بهداشتي درماني ارايه شدهها شبكهمديران واحد ها و  ،يك از معاونين

 هيأته هر دانشگاه با تائيد رييس هيأتپيشرفت اجرايي شدن موافقت نامه يكي از معيارهاي اصلي در تشويق واحدها است و شيوه تشويق توسط 

   .امنا تعيين و اجرا مي گردد

توجيه و  ،ژه انتخاب يرخانه موظف است كليه الزامات الزم براي استقرار اين دستور عمل به ويدر سال اول اجراي نظام نامه دب )1- 4تبصره 

   .عملياتي و توانمندسازي رابطان و كارشناسان را انجام دهد ريزي برنامهاستقرار نرم افزار  ،منصوب كردن رابطان هر يك از واحد ها

ت گذاري سالمت استان ها در ارتباط با اين دستورعمل بر عهده دبيرخانه شوراي عالي يت توانمندسازي دبيرخانه هاي سياسمسؤول) 2- 4تبصره 

سسه ملي تحقيقات سالمت جمهوري اسالمي مؤو   )درمان و آموزش پزشكي ،شوراي سياست گذاري وزارت بهداشت( سالمت و امنيت غذايي

   .ايران است
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  مركزاسناد راهبردي سالمت استان   نامه شيوه )5

ها و فرايندها را بر مي انگيزد كه سمت و سوي همه آنها ايجاد نياز مبرم به  اي از فعاليت ريزي جامع سالمت استان زنجيره جريان برنامه: : : : مهمهمهمهمقدمقدمقدمقد

به ضرورت ايجاد حافظه سازماني دردانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي . ريزي موثق و مبتني بر شواهد است شواهد معتبر براي برنامه

هاي آينده از وظايف ذاتي  ريزي تدارك مستندات و شواهد موردنياز در برنامه. گذاري سالمت استان شكل مي گيرد ني دبيرخانه سياستدرما

  .ضرورت مي يابد مركز اسناد راهبردي سالمت استانمركز اسناد راهبردي سالمت استانمركز اسناد راهبردي سالمت استانمركز اسناد راهبردي سالمت استاناندازي  دبيرخانه است و در كنار آن راه

ي گردآوري و نگهداري اسناد راهبردي سالمت استان و فراهم آوردن امكان اندازي مركز، ايجاد پايگاهي برا هدف از راه: : : : هدفهدفهدفهدف    - - - - 1111ماده ماده ماده ماده 

رود از اين مركز به عنوان پايگاه اطالعات  انتظار مي. دسترسي سهل و سريع محققان، مديران، كارشناسان و دانشجويان به آنهاست

 .برداري شود هاي راهبردي بخش سالمت در استان بهره ريزي گذاري و برنامه سياست

 ::::وظايفوظايفوظايفوظايف    - - - - 2222ماده ماده ماده ماده 

 هاي ورود، غربالگري، انتخاب، نگهداري، در اختيار گذاردن و امانت دادن مدارك موجود  تدوين  واعالم ضابطه �

 .و فرمانداري هاي است ها سازماني ويژه ي سالمت محور ادارات، ها گزارشپي گيري دريافت اسناد راهبردي و  �

هاي استاني  كه از گذشته در خصوص برنامه -ودر حد لزوم كشوري –مدارك استاني بندي، نگهداري و نظم دادن به  گردآوري، طبقه �

 .توليد شده و ممكن است براي آگاهي از روند ها به كار آيد

 هاي مركز اطالع رساني ادواري و مناسب در باره موجودي و تازه �

 .شود ليد مياعالم سياست چاپ و نشر مدارك ومستنداتي كه در دبيرخانه يا با همكاري آن تو �

امناي دانشگاه، مستندات  هيأتكليه مصوبات كارگروه سالمت و امنيت غذايي استان، مصوبات :  :  :  :  اسناد درخور نگهداري در مركزاسناد درخور نگهداري در مركزاسناد درخور نگهداري در مركزاسناد درخور نگهداري در مركز    - - - - 3333ماده ماده ماده ماده 

راي ها، گزارش ارزشيابي اج نامه هاي سياست؛ آيين هاي تدوين شده و پيوست مدت و دراز مدت؛ اسناد سياست مدت، ميان هاي كوتاه ريزي برنامه

هاي درخور توجه دانشجويي و گزارش ارزيابي  هاي تحقيقاتي مرتبط با سالمت عمومي استان، رساله هاي دانشگاهي، نتايج طرح ها، پروژه سياست

  .بيند هاي گوناگون توسعه استاني بر سالمت از جمله منابعي است كه مركز خود را متعهد گردآوري و حفظ آنها مي اثرات پروژه

هاي  اگرچه تأمين دسترسي سريع و آسان مراجعان و عالقه مندان به اسناد مركز از مقاصد مهم و اعالم شده است ضابطه    ::::بطبطبطبطضواضواضواضوا    - - - - 4444ماده ماده ماده ماده 

بندي و جابه جايي يا امانت داده شدن آنها دركار خواهد بود كه بعداً تدوين واعالم  گيرانه براي ورود اسناد، دريافت جواز نگهداري، طبقه سخت

حفظ يا . به صورت فايل الكترونيك خواهد بود - فارغ از شكلي كه در هنگام ورود به مركز دارند-ري اسناد برگزيده درمركز نگهدا.  شود مي

  .شود يابند با رعايت ظوابطي خواهد بود كه بعداً تدوين و اعالم مي ازميان بردن شكل نخستين اسنادي كه به مركز راه مي

امناي دانشگاه علوم پزشكي به اطالع  هيأتنامه پس از تصويب كارگروه سالمت و امنيت غذايي استان و  اين آيين: : : : تصويب آيين نامهتصويب آيين نامهتصويب آيين نامهتصويب آيين نامه    - - - - 5555ماده ماده ماده ماده         

 . دبيرخانه مسؤول اجراي آن خواهد بود. هاي اجرايي خواهد رسيد مديران دستگاه

  

  

  

  

  

  

  

  



 
33 

� و ����� ���� ��� �����«���م 	� ا�����  ���3 ����           ، �1 روی.-د +*()� '& ا%$#»! �

  

 ها دستگاهگزاران سالمت  پيام تشكيل و ارتقاي نامه شيوه )6

كنندگان  نسبت به حفظ سالمت كاركنان خود، سالمت محيط زيست پيرامون و سالمت مصرف ها سازماناد حساسيت در ايج: : : : مقدمه و ضرورتمقدمه و ضرورتمقدمه و ضرورتمقدمه و ضرورت
براي توفيق در ايجاد چنين حساسيت و پايدار نگه داشتن آن، در برنامه . دهد پاسخگويي اجتماعي آنها را افزايش مي ،شان خدمات و محصوالت

تربيت پيام گزاران سالمت به منزله تشكيل . شناخته مي شود "پيام گزاران سالمت  "تكاري استفاده شد كه به  اي اب جامع سالمت استان  از شيوه
و نهادهاي گوناگون و از اين راه جلب حمايت و عملياتي كردن توجه به عوامل اجتماعي  ها سازمانشبكه سازماني رابطان يا مروجان سالمت در 

  .بر سالمت است مؤثر
  : گزاران و سوابق آنها شرح وظايف در دو حيطه تنظيم شده است با توجه به روش انتخاب پيام ::::وظايفوظايفوظايفوظايف    شرحشرحشرحشرح- - - - 1111ماده ماده ماده ماده 

        : : : : شرح وظايف اجراييشرح وظايف اجراييشرح وظايف اجراييشرح وظايف اجرايي

  بخشي مرتبط به سالمت در سازمان محل كار خود هاي بين ها و پيشرفت برنامه مستندسازي پروژه �

  ي الزم ها گزارشرايه شركت در جلسات كارگروه تخصصي سالمت و امنيت غذايي حسب مورد و ا �

  زير نظر كارگروه تخصصي سالمت و امنيت غذايي  كميته پايش و عملياتي كردن برنامه جامع سالمت استانعضويت ومشاركت فعال در  �

  ي سازماني سالم در دستگاه مربوطها سياستحمايت از  �

  امع سالمت استان هاي مرتبط و منتج از برنامه ج هماهنگي و اطالع رساني مؤثر براي اجراي پروژه �

        : : : : شرح وظايف علميشرح وظايف علميشرح وظايف علميشرح وظايف علمي

  هاي مصوب كارگروه تخصصي سالمت و امنيت غذايي  مؤثر بر پروژهكمك به نظارت  �

كنندگان خدمات يا  ي سازماني بر سالمت مصرفها سياستگيرندگان سازمان در ارتباط با ارزيابي اثرات  دادن به مديران و تصميممشاوره �

  محصوالت آن سازمان

 ي عمومي آن سازمان بر سالمت ها سياستاثرات  بيكمك به ارزيا �

  هاي آموزشي  ها و كارگاه شركت در همايش �

هاي ناظري است كه از طرف  ها به عهده خود سازمان است و تشخيص آن بر عهده گروه پاسخگويي در مورد اثرات سالمتي پروژه: تبصره

  .گر، حامي و مشاور را دارند و پاسخگويي آنها صرفاً در حد وظايف مندرج است لگزاران در اين باره نقش تسهي پيام .شود استانداري تعيين مي

        :  :  :  :  معيارها و روش انتخابمعيارها و روش انتخابمعيارها و روش انتخابمعيارها و روش انتخاب- - - - 2222ماده ماده ماده ماده 

گزار سالمت با معرفي باالترين مقام ارشد سازمان ذيربط و تأييد كارگروه تخصصي سالمت و امنيت غذايي استان  رابط سازماني يا پيام .1

  . شود سال انتخاب مي 4براي 

  .شود گزار به طور مشترك  توسط باالترين مقام ارشد و رييس دانشگاه علوم پزشكي صادر مي پيامحكم  .2

  :معيارهاي زير در فرد مورد نظر بايد وجود داشته باشد .3

 عالقمندي به و توانايي در انجام وظايف  �

 حداقل داشتن مدرك تحصيلي ليسانس يا فوق ليسانس �

 .گزار بر عهده خواهد داشت عنوان پيامسابقه اجرايي مرتبط با وظايفي كه به  �

  سال از طول خدمت  4استخدام رسمي دستگاه و باقيماندن حداقل  �

بر آن و  مؤثركليه افراد منتخب الزم است در دوره توجيهي و آموزشي سه روزه براي آشنايي با مفاهيم مرتبط به سالمت و عوامل اجتماعي  .4

  .دوره بر عهده مركز بهداشت استان خواهد بوداجراي اين  .دريافت گواهي ويژه شركت كنند
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        :   :   :   :   انگيزشانگيزشانگيزشانگيزش    - - - - 3333ماده ماده ماده ماده 
نيازسنجي و آموزش  بر عهده . ها و مواد آموزشي مناسبي در نظر گرفته شود گزاران در طول سال كارگاه الزم است براي ارتقاي علمي پيام .1

 .دانشگاه علوم پزشكي استان است

اين شبكه در سطح كشور از طريق همكاري مشترك وزارت بهداشت و وزارت  .يابند گزاران در شبكه كشوري عضويت مي كليه پيام  .2
 .كشور عملي خواهد شد

نامه اجرايي مربوط بر  تدوين آيين. شود گزاران به عنوان يكي از معيارها در ارتقاي شغلي كارشناسان ذيربط منظور مي عملكرد مناسب پيام .3
 .د بودعهده استانداري و تصويب شوراي مرتبط خواه

بررسي و انتخاب آنها بر عهده كارگروه  .گزاران برتر انتخاب شده و به روش شايسته از آنان قدرداني خواهد شد هر دو سال يكبار پيام .4
 .تخصصي سالمت و امنيت غذايي خواهد بود

ساعت از وقت خود را در ماه  10اكثر گزاران جزئي از شرح وظايف روزمره آنهاست و الزم است حد اي، وظايف پيام به غير از امور پروژه   .5
 .گزار قرار دهد و در اين راه از او حمايت كند بايست اين امكان را در اختيار پيام سازمان مربوط مي .گزاري كند صرف وظايف پيام

هاي  اجرا و پايش پروژه ،تانبا هدف دستيابي به اهداف برنامه جامع سالمت اس: : : : ))))كميته پايشكميته پايشكميته پايشكميته پايش((((وظايف كميته پيام گزاران سالمت استان وظايف كميته پيام گزاران سالمت استان وظايف كميته پيام گزاران سالمت استان وظايف كميته پيام گزاران سالمت استان     ))))4444ماده ماده ماده ماده 

 رييسمصوب اين برنامه، كميته پايش زير نظر كارگروه تخصصي سالمت و امنيت غذايي استان و با شركت پيام گزاران سالمت دستگاهها و 

هبردي براي بخشي و مردمي در اقدامات را هاي بين هدف اصلي اطمينان يافتن جمعي از مشاركت .شود خانه مشاركت مردم استان تشكيل مي

رييس كميته رييس مركز بهداشت استان .نمايد مداخله در مولفه هاي اجتماعي سالمت استان است كه دستيابي به اهداف توسعه استان را هموار مي

وه تخصصي محل تشكيل جلسات در استانداري است و دبيرخانه آن  دبيرخانه كارگر ،و دبير آن نماينده مديركل برنامه و بودجه استانداري است

  :است و وظايف زير را برعهده دارند )گذاري سالمت استان دبيرخانه سياست(سالمت و امنيت غذايي است 

ي توسعه اي و سه برآمد ها پروژهعنوان  ،حاوي تكاليف وظيفه اي دستگاه(  ها دستگاهنقد و بررسي ساالنه پيش نويس تفاهم نامه هاي  .1
 اد هماهنگي بين آنها  و ايج  )اصلي آن براي سه فصل متوالي

 هاي مندرج در تفاهم نامه و ارايه نظرات مشورتي به دستگاه مربوطه  نظارت بر روند واگذاري و برون سپاري پروژه .2

به طور هفتگي (ها  ي فصلي  براي ارايه به كارگروه تخصصي سالمت و امنيت غذايي و رسانهها گزارشو تدوين  ها پروژهپايش پيشرفت  .3
 هاي مكتوب استاني  نامه و يا براي چاپ در  ويژه) هانه از تلويزيوناز راديو، ما

 ي مرتبط به عوامل اجتماعي مؤثر بر سالمت و تدوين بازخورد به ذينفعان ها شاخصپايش رشد  .4

  ها دستگاهنظارت بر حسن اجراي دستورعملپيوست سالمت در  .5

 گيري براي بر طرف ساختن آنها گزاران سالمت و ارايه راه حل و پي طرح موضوع چالش هاي پيام .6

مديريت پروژه، (هايي كه دانشگاه علوم پزشكي براي توانمندسازي اعضاي كميته در ارتباط با امور و وظايف  حضور و شركت در دوره .7
 .كند برگزار مي...) ها، نحوه پايش و در پروژه تنظيم شرح خدمت 

 هاي موجود  هاي الزم در برنامه پوشاني الت و همرفع مشك ،هاي تخصصي استانداري ارتباط با ديگركارگروه .8

هاي متناظر در مقاطع مختلف و پيشنهاد نحوه ادغام با برنامه توسعه سالم استان به  خانه هاي ملي ابالغي از طرف وزارت بررسي برنامه .9
 گيري نهايي  كارگروه مربوطه براي تصميم

ي خانه مذكور از جمله دريافت مطالبات مردمي و انتقال به دستگاه مربوطه و شورا رييسمردم از طريق   با خانه مشاركت مؤثرتعامل  .10
 انتقال پيام هاي سالمت محور به  خانه مشاركت مردم 

اي و يا كليه مواردي كه قابل برون سپاري به بخش خصوصي و غيردولتي است به صورت فراخوان انجام  هاي مطالعاتي، رسانه پروژه    ::::توجهتوجهتوجهتوجه

   .ي مندرج در تفاهم نامه ها بر عهده كميته استها پروژهاز رعايت اين موضوع در  شود و اطمينان مي
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 تشكيل و فعاليت خانه مشاركت مردم در سالمت استان  نامه شيوه )7

در سالمت در سالمت در سالمت در سالمت     خانه مشاركت مردمخانه مشاركت مردمخانه مشاركت مردمخانه مشاركت مردم««««نامه  به استناد برنامه جامع سالمت استان و نقش انكار پذير مشاركت مردم در مراحل گوناگون آن، آيين: : : : مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه

            ....تدوين شده استتدوين شده استتدوين شده استتدوين شده است» » » » استاناستاناستاناستان

        ::::اهدافاهدافاهدافاهداف    - - - - 1111ماده ماده ماده ماده 

  تسهيل دستيابي به اهداف برنامه جامع سالمت استان  )1

  توانمندسازي مردم در ارتقاي سالمت خود و محيط  )2

و پايش و پذير ومشاركت دادن آنان در تدوين،  اجرا  هاي آسيب هاي مردمي به ويژه گروه استقرار نظام مناسب براي دسترسي آسان به گروه )3

 هاي ارتقاي سالمت استان  ارزشيابي طرح

 : : : : اركان و تركيباركان و تركيباركان و تركيباركان و تركيب    - - - - 2222ماده ماده ماده ماده 

 .خانه مشاركت مردم شامل دو ركن اصلي دبيرخانه و شورا است)  الف

 .دبير شورا رييس مركز بهداشت استان است. شود سال بدون تكرار انتخاب مي 2رييس شوراي مشاركت مردمي از بين اعضا به مدت ) ب

 . كيل جلسات در مركز بهداشت استان استمحل تش) ج

  : هستند و به شرح زير پيش بيني شده است نمايندگان تشكل هاي مردمي موجود در سطح استاننمايندگان تشكل هاي مردمي موجود در سطح استاننمايندگان تشكل هاي مردمي موجود در سطح استاننمايندگان تشكل هاي مردمي موجود در سطح استاناعضاي شوراي مشاركت مردمي 

  

 .كند پيدا مي هر زمان كه شبكه جديدي مبتني بر مردم در استان ايجاد شود نماينده آنها با نظر اعضاي شورا در اين خانه عضويت: تبصره

 ::::وظايفوظايفوظايفوظايف    - - - - 3333ماده ماده ماده ماده 

 هاي مردمي استان و تامين منابع مالي آن از طريق مشاركت خيرين  هاي راهبردي و ساالنه مشاركت گروه تنظيم برنامه .1

 هاي راهبردي و ساالنه از طريق نماينده عضو شورا  ها بر پايه برنامه تقسيم كار بين شبكه .2

 )هاي سالمت بيان مشكالت و نحوه پيشرفت برنامه(فاده از ابزار تحقيقاتي مورد نظر با است» صداي شبكه«ايفاي نقش  .3

 تعيين شيوه دسترسي به اعضاي هر شبكه توسط نماينده عضو و تصويب آن در شورا  .4

 هاي شيوه زندگي سالم و دريافت بازخوردها  مند پيام توزيع نظام .5

 ه دريافت اخبار پيشرفت سالمت استان و انعكاس آن به اعضاي شبك .6

  ارايه پيشنهادات خالق و نوآورانه براي ارتقاي سالمت مردم   .7

 هاي مشاركت مردمي و توانمندسازي محلي مردم  تصويب برنامه .8

 هاي فصلي  ارايه تجربيات موفق استاني در مشاركت مردم توسط نمايندگان شبكه از طريق همايش .9

  زهاي در اولويت هاي آموزشي توانمندسازي اعضاي شبكه براي  نيا تدوين برنامه .10

 هاي سالمت در استان  پايش برنامه .11

هاي مذهبي استان  هيأتنماينده  ،ين بهداشتينماينده رابط ،نماينده بهورزان  ،ي مردم نهادها سازماننماينده منتخب  ،رئيس شوراي اسالمي  شهر وروستاي استان

نماينده ائمه جمعه و روحانيون  ،نماينده شهرداران و دهياران ،نماينده خيرين استان  ،نماينده بسيج استان ،نماينده كارگران استان ،نماينده ورزشكاران استان  ،

نماينده  ،نماينده انجمن هاي صنفي كارفرمايي  ،)فيلم و  تئاتر ،موسيقي ،هنرهاي تجسمي ،نقاشي(نماينده هنرمندان استان  ،مستقر در استان و مبلغين دوره اي 

ي ها سازماننماينده تسهيل گران  ،نماينده كميته امداد ،امناي روستايي  هيأتنماينده  ،نماينده انجمن اولياء و مربيان ،نماينده كانون معلمان  ،نهضت سواد آموزي

 نماينده دانشجويان ودانش آموزان استان ،نماينده كانون بازنشستگان كشوري و لشكري ،مردم نهاد سازمان بهزيستي
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 ::::هاهاهاها    سازوكار تدوين و اجراي پروژهسازوكار تدوين و اجراي پروژهسازوكار تدوين و اجراي پروژهسازوكار تدوين و اجراي پروژه    - - - - 4444ماده ماده ماده ماده 

 . شود شود، شرح خدمات توسط اعضاي شورا تدوين و تصويب مي هاي مردمي تفويض مي هايي كه به شبكه الزم است براي كليه پروژه .1

 .ها الزم است مرتبط با وظايف دستگاههاي  اطمينان يافتن از تأمين مالي و مسؤول اجرايي  پروژه .2

  ::::برگزاري جلسات شورابرگزاري جلسات شورابرگزاري جلسات شورابرگزاري جلسات شورا    - - - - 5555ماده ماده ماده ماده     

  .        شود العاده بر اساس نظر رييس مركز بهداشت استان تشكيل مي دهد و جلسات فوق شورا در هر فصل يك بار تشكيل جلسه مي .1

نصف به عالوه يك حاضران در جلسه  تصميم هاي شورا با موافقت تعداد. جلسات شورا با حضور دو سوم اعضا رسميت مي يابد .2

 .شود مصوب مي

 . كنندگان مي رسد كليه  جلسات مستند مي شود و در همان جلسه به امضاي شركت .3

 .ها بر عهده دبيرخانه خواهد بود رساني به رسانه پيگيري مصوبات و اطالع .4

تان قرار دارد و منابع مالي آن از طريق منابع خيريه و محل در مركز بهداشت اس» خانه مشاركت مردم در سالمت«دبيرخانه : : : : دبيرخانهدبيرخانهدبيرخانهدبيرخانه    - - - - 6666ماده ماده ماده ماده 

. تشكيالت دبيرخانه شامل يك نفر كارشناس سالمت عمومي يا آموزش سالمت  و يك كاردان خواهد بود. شود هاي مردمي تأمين مي مشاركت

در حيطه بهداشت، آموزش و ي را با تجميع ساير هاي مردم دبيرخانه در طول برنامه پنجم توسعه كشور زمينه ايجاد صندوق حمايت از مشاركت

  .زير نظر استانداري فراهم   مي آورد...  پرورش، مسكن، ازدواج، حمايت اجتماعي و

  .امناي دانشگاه صورت مي گيرد هيأتنامه با پيشنهاد مشترك  رييس و دبير شورا و تصويب  بازنگري اين آيين    ::::نامهنامهنامهنامه    آيينآيينآيينآيينبازنگري بازنگري بازنگري بازنگري     - - - - 7777ماده ماده ماده ماده 

 .ه پس از بازنگري مي بايست به تصويب كارگروه تخصصي سالمت و امنيت غذايي استان برسدنام اين آيين
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 تشكيل و فعاليت  انديشگاه سالمت استان  نامه شيوه )8

 ::::هاهاهاها    تعريفتعريفتعريفتعريف) ) ) ) ١

ويت دار برسر راه توسعه پايدار سالمت محلي براي گفتگوي صاحب نظران در باره موضوعات چالش زاي اول: انديشگاه يا اتاق فكر– 1- 1

ي سالمت استان فعاليت گذار سياستاتاق فكر دانشگاه علوم پزشكي استان نهادي است وابسته به دانشگاه كه در پيوند با دبيرخانه . محور استان

  .است - يقاتي آنو ايستگاه تحق - تامين منابع انساني، مالي و تداكاتي مورد نياز اتاق فكر مسؤولدبيرخانه . مي كند

پيشنهاد فردي صاحب نظر يا داراي تجربه كه چون به كار گرفته شود نتيجه ي آن حل مشكالت و مسائل كوچك مرتبط : انديشه - 2- 1

باسالمت، تغيير در روش هاي منتهي شونده به سالمت مردم و محيط، كمك به توسعه و ارتقاي سالمت يا نوعي خالقيت و نوآوري در نطام 

چه كنيم؟ چرا؟ چگونه؟ براي چه كساني؟ و پيش نياز عملي شدن اين : هر انديشه بايد به چند پرسش مهم پاسخ دهد. ستان خواهد بودسالمت ا

  انديشه چيست؟

ي سالمت گذار سياستبراي دست يافتن به توسعه پايدار و سالم استان، موضوعات چالش زا توسط دبيرخانه : موضوعات اولويت دار - 3- 1

يين و توسط اعضاي اتاق فكر اولويت بندي مي شود تا همه بتوانند انديشه هاي خود در ارتباط باآنها مطرح سازندو در نشست هاي استان تع

  .انديشگاه در باره آنها گفتگو و ارائه طريق شود

عنوان : را در خود دارددر پايان بحث در باره هر موضوع خاص، گزارشي تنظيم مي شود كه دست كم موارد زير : گزارش موضوعي - 4- 1

موضوع، هدف و تاريخ جلسه يا جلسات مربوط؛ مخاطبان و شركت كنندگان؛ شواهد و تحليل وضعيت شامل وضعيت كنوني در قياس با گذشته 

  .و روند آن، نتيجه به دست آمده از گفتگو در باره موضوع مورد بحث و گام هاي پيش بيني شده براي بعد

و ان، توجيه مستدل ضرورت عمل كردن به فكر پيشنهادي گذار سياستاي در ميان گذاردن نتايج كار اتاق فكر با نبه مع :حمايت طلبي- 5- 1

به تبع پشتوانه سازماني  ،حمايت طلبمحقق . هاست گذاري و نگرش براي تحت تأثير قرار دادن روندهاي حقوقي،قانون)  Lobbying( چانه زني

و در اين راه از شيوه هاي زير كمك  كند تغيير را بازي مي در )Catalyst(ش راهگشا يا  تسريع كنندهيا علمي و يا نمايندگي جمع خاص، نق

 :مي گيرد

 گذاران كليدي  شناسايي سياست  - الف      

  هاي اثرگذاري  راهترين مؤثريافتن   -  ب

  توجيهيآماده سازي مستندات   - ج

 و تبليغ) Lobbying(چانه زني   - د

 )ها رسانه ها، نشر، كنفرانس و مالقات(اي  حمايت رسانهياري گرفتن از  - ذ

برقراري ارتباط با صاحبان فرايندهاي ناظر برسالمت دربخش سالمت يا ديگر بخش هاي توسعه، اعالم موضوع هاي اولويت دار كه : : : : هدفهدفهدفهدف))))2222

و سرانجام  ،دي شده از انديشه هابايد درباره آنها انديشه شود، دريافت انديشه ها در باره موضوعات اعالم شده، فراهم آوردن فهرستي دسته بن

  .حمايت طلبي براي كاربردي ساختن انديشه ها

. ايستگاه تحقيقاتي بازوي پزوهشي اتاق فكر را تشكيل مي دهد. ي سالمت استان كار مي كندگذار سياستاتاق فكر زير نظر شوراي : : : : اركاناركاناركاناركان))))3333

رييس اتاق فكر، . نشگاه به اين سمت گمارده خواهد شد، اداره مي شودي كه به پيشنهاد دبيرخانه و با حكم رييس دامسؤولاتاق فكر توسط 

دفتري، اعضاي ثابت انديشگاه  مسؤولي سالمت، سه كارشناس برگزيده براي همكاري با اتاق فكر و يك گذار سياسترييس دبيرخانه شوراي 

بت و حسب مورد دعوت شدگان به جلسه تشكيل مي جلسات عادي انديشگاه با حضور اعضاي ثا. دانشگاه علوم پزشكي را تشكيل مي دهند

  . شود
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در سال نخست فعاليت، انديشگاه با اعالم قبلي موضوع يا موضوع هاي در اولويت، از همه صاحبان تجربه و فكر در دانشگاه علوم پزشكي و 

  .شه هاي خود را درميان گذارندديگر بخش هاي توسعه دعوت عام به عمل مي آورد تا با حضور در جلسه هم انديشي اتاق فكر اندي

 ::::شرح وظايف و اختياراتشرح وظايف و اختياراتشرح وظايف و اختياراتشرح وظايف و اختيارات    ))))4444

براي برقراري بيشترين ارتباط ميان اتاق فكر و همه صاحبان انديشه بايد روز و ساعت جلسات هم انديشي اتاق فكر، : برقراري ارتباط - 1- 4

ه هاي خويش اند برسد؛ جلسات هم انديشي اتاق فكر مكرر به اطالع همه آنان كه در درون بخش يا در ديگربخش هاي توسعه آماده نشر انديش

و  دست كم در نخستين سال فعاليت آن به روي همگان باز باشد، جلسات به نوعي اداره شود كه همگان فرصت بيان بيابند؛ و انديشه ها بدون نقد

  .ارزيابي در جلسه، به درستي يادداشت شود

ديشه هاي آنان الزاما نيازمند حضورشان در جلسات اتاق فكر نيست و فرستادن نظرات مكتوب نيز بايد به همگان اعالم داشت كه اوال توجه به ان

همان اثر را خواهد داشت؛ و ثانيا انديشه ي طرح شده مراحلي را پشت سر مي گذارد كه الزاما ممكن است به درجه حمايت طلبي يا كاربردي 

  .شدن نرسد

كاران اجرا نظرخواهي مي شود، از اتاق فكر انتظار مي رود از راه دست زدن به تحقيق و مطالعه مستمر نيز گذشته از اينكه با اين شيوه از دست در

  .امكان دست يافتن به انديشه هاي گره گشا را از دست ندهد

ه طبيعت و پيچيدگي انديشه در انديشه هاي پيشنهادشده به اتاق فكر يا آنچه از ديگر راه ها به دست مي آيد بنا ب: دسته بندي انديشه ها - 2- 4

  :يكي از چهار دسته زير قرار مي گيرد

 انديشه اي كه از آن مي توان براي حل مشكلي ملموس استفاده كرد  . أ

 روش هاي جاري را در خود داردانديشه اي كه تغيير در   . ب

 انديشه اي كه حاصل آن توسعه كلي يا ارتقاي سالمت مردم است  . ت

 كر و نوآوركر بانديشه اي از نوع ف  . ث

قه اي بسيار خوشايند خواهد بود اگر انديشه اي نوآور از انديشگاه استان چنان جايگاهي بيابد كه نه فقط در استان كه در مقياس كشوري نيز بار

اي غبن نخواهد بود اگر به عبارت ديگر ج. اثر گذار باشد، اما اتاق فكر استان الزاما با پيشنهادهاي نوآور و بي سابقه نيست كه شناخته مي شود

در روش ها يا توسعه سالمت و رفاه مردم استان  مؤثرهيچ فكر بكري پيشنهاد نشود اما هر سال ده ها انديشه ي مقبول، به حل مشكالت، تغيير 

  . بينجامد

براي هر انديشه مقبول شناسنامه اي  اتاق فكر پس از غربال كردن پيشنهادها و انديشه ها از نظر اعتبار و امكان پذيري،: تدوين شناسنامه - 3- 4

قرار (، زمان دست يافتن به انديشه وكاري كه قرار است در باره آن صورت گيرد )فرد يا منبع مطالعه(فراهم مي آورد كه در آن خاستگاه انديشه 

  .مشخص مي شود.....) .گرفتن در اولويت حمايت طلبي، سفارش تحقيق، طرح در جلسات بعدي اتاق،

بازخورد مكتوب و درخور به همه اشخاص حقيقي كه انديشه خود را با اتاق فكر در ميان گذارده اند مي بايست از : زخورد مكتوببا - 4- 4

 . كارهاي ثابت اتاق فكر در برابر صاحبان انديشه باشد

تنها انتظار  انديشگاه استاناز . استاز وظايف بخشي ديگر در دانشگاه انديشه كاربردي كردن : حمايت طلبي براي كاربردي شدن انديشه - 5- 4

 .حمايت طلبي كند ،مي رود براي كاربردي شدن نتايج كار خويش

گذاري، نقش مشورتي در توليد انديشه هاي خالق، نوآور و كاربردي دارد و  انديشگاه در ساختار برنامه جامع سالمت استان و دبيرخانه سياست

  .اعضاي كارگروه سالمت و امنيت غذايي استان را تشكيل مي دهداز منظر جايگاه، بازوي فكري دبيرخانه و 
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  : بيني مي شود اتاق فكر دو نوع جلسه داشته باشد پيش    ::::))))مراحل انجام كارمراحل انجام كارمراحل انجام كارمراحل انجام كار((((روش اجرا روش اجرا روش اجرا روش اجرا ) ) ) ) 5555

  اول، جلسات منظم اعضاي ثابت اتاق كه هر دو هفته يك بار در محل انديشگاه تشكيل مي شود؛  •

يشه هاي پيشنهادي كه با دعوت عام از همه ي صاحبان انديشه و دست دركاران اجرايي شكل مي دوم، جلسات هم انديشي براي كسب اند •

 - مثال هر شش ماه -جلسات هم انديشي ممكن است در سال اول فعاليت اتاق هر سه ماه يك بار و در سال هاي بعدي با تواتر كمتر. گيرد

  .برگزار شود

داشتن آمادگي كافي، تنظيم دانش پايه ي مرتبط با موضوع، داشتن هدف مشخص و اداره ( ثرمؤدر همه جلسات، رعايت اصول برگزاري جلسات 

  .ضرورت دارد) منطقي جلسه و رعايت نوبت و زمان

شيوه امكان : اعضاي ثابت اتاق در نخستين جلسات خود موضوعات زير را در دستور كار قرار مي دهند و در باره آنها تصميم روشن مي گيرند

عيارهاي اولويت بندي انديشه ها، روال تعيين تكليف انديشه ها، شيوه و فرم تدوين شناسنامه انديشه، شيوه تحليل ذينفعان هر انديشه، سنجي و م

، شيوه تهيه بانك اطالعاتي از انديشه ها، شيوه بازخورد دادن به اشخاص حقيقي ارائه )از اشخاص و از متون(روش مدون دست يافتن به انديشه ها 

نده انديشه، روش شناسايي خبرگان و شيوه دعوت از آنان براي حضور در جلسات، معيارها و چارچوب ارجاع موضوع به ايستگاه تحقيقاتي، كن

تايج روال تدوين برنامه حمايت طلبي براي انديشه هاي مقبول، شيوه اجراي حمايت طلبي تا دست يافتن به نتيجه، روال ارزيابي و مستند ساختن ن

ي ها گزارشاز كاربرد هر انديشه در عمل، جزئيات شيوه تشكيل جلسات عادي و جلسات هم انديشي، تدوين گزارش جلسات، تنظيم حاصل 

موضوعي، شكل و محتواي گزارش ساالنه اتاق فكر و همچنين شيوه پرداخت حق حضور در جلسه، حق نظردهي يا انديشه پردازي، حق بهره 

  .پردازان مند تشويق انديشهوري معنوي و مادي و روش قانون

  :شكل گيري و گردش كار انديشگاه استان به شرح زير پيش بيني مي شود

دفتري اتاق فكر را براي صدور حكم به رييس دانشگاه پيشنهاد مي  مسؤولي سالمت استان، رييس و كارشناسان و گذار سياستدبيرخانه  - 1

 .كند

 .هم مي آوردمقدمات تشكيل جلسات انديشگاه را فرا ،دبيرخانه - 2

 . يابد اختصاص مي)        6يادشده در ماده (نخستين جلسات اتاق فكر به تنظيم كارها و تعيين گردش كار و استانداردها  - 3

همزمان با نخستين جلسات اتاق فكر، دبيرخانه فهرست موضوع هاي اولويت دار و چالش زا را كه دستمايه كار اتاق فكر خواهد بود تنظيم  - 4

 .اختيار رييس انديشگاه قرار مي دهد مي كند و در

انتظار مي رود اتاق فكر پس از شكل گيري و گرفتن تصميم هاي كلي، با برگزاري نخستين جلسه هم انديشي و اعالم چند موضوع چالش  - 5

 .زاي در اولويت از همگان براي همفكري و همكاري با انديشگاه و اعالم نظرات خود دعوت كند

جلسه يكي از موضوعات چالش زا را در دستور بحث قرار ميدهد تا با نظر اعضاي ثابت و احيانا خبرگان دعوت رييس انديشگاه در هر  - 6

كفايت بحث و تصميم به تهيه گزارش موضوعي، ضرورت ادامه گفتگو در نشست (:شده به جلسه در باره آن گفتگو و تعيين تكليف شود 

 ).گردآوري شواهد، ارجاع به ايستگاه تحقيقاتيبعدي انديشگاه، تقسيم كار براي بررسي بيشتر و 

 آنچه به ايستگاه تحقيقاتي ارجاع مي شود با درخواست صريح و بدون ابهام همراه خواهد بود ونتيجه پس از پايان كار به صورت گزارش تحقيق

  . به انديشگاه اعالم مي شود

ت هم انديشي مطرح مي كنند يا انديشه هايي كه ممكن است به دسته بندي و اولويت گذاري انديشه هايي كه شركت كنندگان در جلسا - 7

 .صورت مكتوب از صاحبان نظر دريافت شود با نظر رييس انديشگاه و با تقسيم كار در ميان اعضاي ثابت صورت مي گيرد

 .اعضاي آن پي گيري مي شود فرايند حمايت طلبي براي انديشه هاي پذيرفته شده انديشگاه توسط رييس انديشگاه يا باتقسيم كار در ميان - 8
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ي موضوعي و گزارش ساالنه از راه تقسيم كار در ميان اعضاي ثابت انديشگاه ميسر ها گزارشمطالعه براي گردآوري شواهد و تهيه  - 9

 .خواهدشد

. فكر خواهد بود ي سالمت استان است كه رييس آن عضو ثابت اتاقگذار سياستنظارت بر كار انديشگاه با دبيرخانه : : : : نظارت و ارزشيابينظارت و ارزشيابينظارت و ارزشيابينظارت و ارزشيابي))))6666

كار آن بر پايه نظم تشكيل جلسات عادي و هم انديشي، ميزان اثر خبرگان خاص دعوت شده به ،همزمان با تنظيم گزارش ساالنه انديشگاه

شگاه جلسات، ميزان اقبال كارشناسان و مديران و خبرگان دانشگاه و ديگر بخش هاي توسعه به همكاري با اتاق فكر، و اثر حمايت طلبي اندي

پويايي و كاربردي شدن مصوبات كارگروه و احساس تعلق انديشه . براي كاربردي ساختن انديشه ها و نتايج آن توسط دبيرخانه ارزيابي مي شود

  .  وران و كارآفرينان استان به طرح جامع سالمت استان از جمله نتايج ارزشيابي خواهد بود
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  سالمت شورايپيام رسان  شكيل و فعاليتت نامه شيوه) 9

پيام به منظور عملياتي سازي راهبرد ارتقاي سواد سالمت مردم و اطالع رساني در زمينه اولويت دار مندرج در برنامه جامع سالمت استان شوراي 

   :رسان سالمت به شرح زير تشكيل مي گردد

        ها ها ها ها     هدفهدفهدفهدف) ) ) ) 1111ماده ماده ماده ماده 

  تارهاي سالم و تسهيالت محيطي مناسب هدفمندي و افزايش سرعت اطالع رساني رف .1

  ارتقاي كيفيت اطالعات و پيام هاي ارايه شده  .2

  در ابعاد مختلف و در دوره هاي زماني گوناگون،مراقبت از تداوم و ارتباط پيام هاي سالمت .3

    )به ويژه مردم(حفظ و ارتقاي حمايت ذينفعان از برنامه و تشويق  .4

   نهادينه سازي طرح جامع سالمت استان .5

        اعضا و وظايف اعضا و وظايف اعضا و وظايف اعضا و وظايف ) ) ) ) 2222ماده ماده ماده ماده 

  ) رئيس شورا(مدير روابط عمومي  .1

  )معادل رابطان برنامه راهبردي دانشگاه در معاونت هاي مذكور(بهداشت و غذا و دارو  ،كارشناس ارشد معاونت هاي درمان .2

   )دبير پيام ها و تسهيالت سالمت(آموزش سالمت  مسؤولكارشناس  .3

  )ني اخبار و  اتفاقات سالمت محوردبير اطالع رسا(كارشناس روابط عمومي  .4

  )سايت اطالع رساني(ي سالمت استان گذار سياستدبيرخانه  نماينده .5

  نماينده روابط عمومي استانداري  .6

   :دهد و مطالب را در دو بخش براي عرضه به اصحاب رسانه آماده مي كند ام هر ماه تشكيل جلسه مي 20اين شورا در ) 1تبصره 

  ت سالمت ويژه مردم صفحه پيام ها و تسهيال •

  صفحه اخبار و اتفاقات سالمت محور استان  •

مربوطه به رسانه ها براي انتقال به ) پيام و اخبار(نشست اصحاب رسانه سالمت استان برگزار مي شود تا صفحات  ،متصل به اين جلسه) 2تبصره 

برنامه ريزي و دعوت حضور افراد غير عضو،  بر عهده . دين ذيربط مي توانند شركت كننمسؤولدر اين جلسه حسب مورد  .مردم نهايي شود

   :نشست اصحاب رسانه با حضور افراد زير تشكيل مي شود .روابط عمومي دانشگاه خواهد بود

هاي  نمايندگي ،ها خبرگزاري ،ها ها و دهستان مجريان بيل بوردهاي شهرستان ،نماينده روابط عمومي استانداري ،گزار سالمت صدا و سيما پيام«

 هاي سراسري و مطبوعات محلي  روزنامه

براي آموزش مردم در  ها سازمانها و  علمي دانشگاه هيأتتعيين و تصويب موضوعات و جدول زماني حضور كارشناسان و اعضاي ) 3تبصره 

   .ها صورت مي پذيرد ي راديو و تلويزيون بر عهده اين شوراست كه با مشاركت پيام گزاران سالمت دانشكده ها و معاونتها برنامه

هر ماه كتبا به روابط عمومي  15هاي سالمتي و اخبار تا  هاي دانشگاه در صورت داشتن پيام دانشكده ها و ديگر معاونت ها و واحد) 4تبصره 

  .دارند دانشگاه ارسال مي

  .شورا جمع بندي و عملياتي مي شودپيام هاي سالمت فقط توسط معاونت هاي ذي ربط و از طريق پيام گزاران اعالم و در )  5تبصره 

   :فرايند اصلي شورا در هرماه به شرح زير خواهد بود: : : : فرايندفرايندفرايندفرايند) ) ) ) 3333ماده ماده ماده ماده 

  هاي ذيربط تا قبل از پانزدهم هر ماه  تعيين پيام هاي اصلي توسط معاونت .1

  )تا بيستم ماه(ها  و تصميم گيري نهايي درمورد پيام تشكيل جلسه براي جمع بندي .2
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  )همان روز تشكيل جلسه شورا(رسانه براي انتقال پيام ها تشكيل جلسه اصحاب  .3

  ه دانشگاه رييسدريافت و جمع آوري پيام هاي منتقل شده و ارزشيابي آنها ارايه گزارش در شورا و هيا ت  .4

        انگيزش و نظارتانگيزش و نظارتانگيزش و نظارتانگيزش و نظارت    ،،،،منابع ماليمنابع ماليمنابع ماليمنابع مالي) ) ) ) 4444ماده ماده ماده ماده 

نتخاب و به استانداري معرفي كرده و از آنها در سطح شورا موظف است رسانه هاي برتر در انعكاس پيام ها و اخبار سالمت را ساالنه ا .1

  جامعه قدرداني نمايد 

   .شورا موظف است هزينه اثربخش ترين راهكارهاي انتقال پيام هاي سالمت را متناسب با سطح سواد مردم تعيين و به كار گيرد .2

خصوصي و منابع مالي خيرين و  ،اني دولتيشورا موظف است در تامين هزينه هاي اطالع رساني از مشاركت كليه ظرفيت هاي است .3

 .شهرداري ها استفاده نمايد

 ،)اند كرده اندازي راه را 18000 ايزو كه صنايعي مثل( دوستدارمحيط صنايع)اسپانسري(در اين مورد مي توان ازحمايت : 6تبصره 

 يتفريح و بازي وسايل دكنندهتولي صنايع مثل( دوستدارخانواده ،..).و زيتون روغن مثل سالم غذايي مواد توليدكنندگان( دوستدارسالمت

  .كرد استفاده..) .و كودكان بازي ومراكز سينماها كودك،

ه دانشگاه ارايه رييس هيأت ارزشيابي ماهانه از عملكرد اصحاب رسانه در مورد پيام ها و اخبار را تهيه و به گزارش شورا موظف است .4

  .نمايد

دبيرخانه كارگروه تخصصي (ي سالمت استانگذار سياستهده دبيرخانه نظارت بر حسن اجراي اين آئين نامه برع    ::::نظارت و بازبينينظارت و بازبينينظارت و بازبينينظارت و بازبيني) ) ) ) 5555ماده ماده ماده ماده 

  .ه دانشگاه برسدرييس هيأتآئين نامه پس از بازنگري و تغييرات موردنظر بايد به تصويب  .است )سالمت و امنيت غذايي استان
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  ردم هاي فعال استان در سالمت م نامه تشويق ادارات و فرمانداري شيوه) 10

در اين . ها ميسر نيست و فرمانداري ها سازمانايجاد، حفظ و ارتقاي سطح سالمت مردم و جامعه بدون مشاركت همه جانبه ادارات،     ::::مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه

حمات به منظور ارج نهادن به ز ،اين شيوه نامه. دهند تر و با كيفيت بهتري انجام مي تر، سريع وظايف خود را دقيق ها سازمانعرصه بعضي ادارات، 

هاي فعال در سالمت مردم تدوين  و فرمانداري  ها سازمانو ايجاد انگيزه در جهت رقابت سالم وتشويق ادارات،  ها سازمانگونه ادارات،  اين

  .گرديده است

تالش و پي گيري  هاي فعال استان است كه با ابتكار يا و فرمانداري ها سازماننامه تشويق و ترغيب ادارات،  هدف از اين شيوه    ::::هدفهدفهدفهدف    - - - - 1111ماده ماده ماده ماده 

  . خود به حفظ و ارتقاي سطح سالمت مردم و جامعه ياري مي دهند

        : : : : هاي  فعالهاي  فعالهاي  فعالهاي  فعال    و فرمانداريو فرمانداريو فرمانداريو فرمانداري        هاهاهاها    سازمانسازمانسازمانسازمانمعيارهاي تشويقي ادارات، معيارهاي تشويقي ادارات، معيارهاي تشويقي ادارات، معيارهاي تشويقي ادارات،     - - - - 2222ماده ماده ماده ماده 
  گذاري سالمت استان گزار سالمت اداره، سازمان يا فرمانداريدر جلسات برگزار شده توسط دبيرخانه سياست حضور منظم پيام .1
  هاي سالمت محور  مناسب و بموقع به مكاتبات انجام شده در خصوص همكاريپاسخ  .2
  گيري سازمان مربوطه گزار سالمت در باالترين سطح تصميم شركت  دادن پيام .3
  هاي سالمت محور نمود عيني مشاركت فعال در طرح جامع سالمت استان از جمله داشتن پروژه .4
  گذاري سالمت استان مت محور براساس چارچوب اعالم شده توسط دبيرخانه سياستهاي سال بندي و گزارش پايان سال فعاليت جمع .5
نامه مركز  مطابق شيوه ،گذاري سالمت استان سازمان يا فرمانداري به دبيرخانه سياست ،ارسال مستمر اسناد راهبردي سالمت محور اداره .6

  اسناد راهبردي سالمت استان
  ر از جمله انتشار آنهاهاي سالمت محو رساني مناسب فعاليت اطالع .7
  هاي سالمت محور گذاري و اجرا در برنامه خالقيت و نوآوري در پيشنهادات، سياست .8
  هاي سالمت محور ي مردم نهاد در برنامهها سازمانميزان استفاده از مشاركت مردمي و  .9

  نامه مربوط هاي كالن سازمان طبق شيوه تهيه گزارشات پيوست سالمت براي پروژه .10
        ::::و فرمانداري ها فعالو فرمانداري ها فعالو فرمانداري ها فعالو فرمانداري ها فعال    هاهاهاها    سازمانسازمانسازمانسازمانوه تشويق ادارات، وه تشويق ادارات، وه تشويق ادارات، وه تشويق ادارات، نحنحنحنح) ) ) ) 3333ماده ماده ماده ماده 
  .دهد انجام مي 2ها را بر مبناي ده معيار ماده  و فرمانداري ها سازمانگذاري سالمت در پايان هر سال ارزيابي ادارات،  دبيرخانه سياست .1
ي مراسمي با اهداي لوح مخصوص هاي فعال در عرصه سالمت در هفته سالمت هرسال شمسي ط و فرمانداري ها سازماناز ادارات،  .2

 .گردد حامي سالمت و ديگر شيوه هاي مناسب تقدير و تشكر مي

يا فرمانداري برگزيده ي سال،   نمايد به عنوان پاداش به مدير اداره، سازمان مبلغي كه هرسال كار گروه سالمت و امنيت غذايي تعيين مي .3
 ،اند به پيشنهاد رئيس اداره سازمان يا فرمانداري كه در عرصه سالمت فعال تر بوده گزار سالمت و سه نفر از افراد مؤثر آن اداره، پيام

 .گردد سازمانيا فرماندار شهرستان مربوط پرداخت مي

سازمان يا فرمانداري انتخابي را به  ،رييس دانشگاه علوم پزشكي به عنوان دبير كار گروه سالمت و امنيت غذايي استان كتباً اداره .4
 .نمايد از طريق استانداري به دستگاه ملي معرفي مياستاندارو 

 .ريزي استانداري خواهد بود منابع مالي تشويق از محل اعتبارات جاري استان و تخصيص آن توسط معاونت برنامه .5

هاي فعال در  و فرمانداري ها سازمانهاي ادارات،  مستندات فعاليت    ::::يا فرمانداري فعال در عرصه سالمتيا فرمانداري فعال در عرصه سالمتيا فرمانداري فعال در عرصه سالمتيا فرمانداري فعال در عرصه سالمت    هاهاهاها    سازمانسازمانسازمانسازماننحوه انتخاب ادارات، نحوه انتخاب ادارات، نحوه انتخاب ادارات، نحوه انتخاب ادارات،     - - - - 4444ماده ماده ماده ماده 

گذاري سالمت استان  به كميته راهبري طرح جامع سالمت  سازمان يا فرمانداري برگزيده توسط دبيرخانه سياست ،عرصه سالمت و پيشنهاد اداره

  .گيرد ارايه و بعد از تصويب براي پي گيري اجرا در دستور كار كارگروه سالمت و امنيت غذايي استان قرار مي

  .نامه پس از تصويب كار گروه سالمت و امنيت غذايي استان به اجرا در مي آيد اين شيوه::::نامهنامهنامهنامه    مسؤوليت اجراي شيوهمسؤوليت اجراي شيوهمسؤوليت اجراي شيوهمسؤوليت اجراي شيوه    - - - - 5555ماده ماده ماده ماده 
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  )ي عمومي بر سالمتها سياستارزيابي اثرات (تدوين پيوست سالمت  نامه شيوه )11

كنندگان خدمات و  زيست پيرامون و سالمت مصرفنسبت به حفظ سالمت كاركنان خود، سالمت محيط  ها سازمانايجاد حساسيت در     ::::مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه

هاي ايجاد حساسيت نهادينه كردن ابزاري به نام  در تجربيات جهاني يكي از روش. دهند محصوالت پاسخگويي اجتماعي آنها را افزايش مي

نظر تأثير آن بر سالمت مردم قبل و يا بعد از  هاي خود را از با در اختيار داشتن اين ابزار قادرند سياست ها سازمان .است» » » » ارزيابي اثرات سالمتيارزيابي اثرات سالمتيارزيابي اثرات سالمتيارزيابي اثرات سالمتي««««

نامه مربوط تصويب در مراجع  به همين منظور آيين. تر انجام دهند اجراي سياست ارزيابي كرده و تغييرات الزم را براي توليد سياست هاي سالم

ات منفي يا مثبت بر سالمت مردم بررسي شده و هاي كالن استان از حيث اثر ها و پروژه ها، برنامه صالح، به اجرا در مي آيد تا سياست ذي

  . شود مي گيري استان ارايه  پيشنهادات اصالحي به شوراي تصميم

        : : : : هاهاهاها    انتخاب سياستانتخاب سياستانتخاب سياستانتخاب سياست    - - - - 1111ماده ماده ماده ماده 

هاي بزرگ يا جديد عمراني و بخش خصوصي در استان خواهد بود  هاي جامع و پروژه ها، برنامه نامه كليه سياست موارد شمول اين آيين )الف

  . شود ريزي و توسعه استان تصويب مي سط شوراي برنامهكه تو

ريزي و توسعه استان براي ارزيابي اثرات به كارگروه تخصصي سالمت و امنيت غذايي استان ارجاع  اين موارد با تصويب شوراي برنامه )ب

  .ريزي و توسعه استان اعالم كند اين كارگروه موظف است ظرف يك ماه پس از دريافت مصوبه نتايج را به شوراي برنامه .شود مي

ها  كنند كه گستره استاني و كالن دارد، مي بايست از اين مشورت ي دولتي استان كه در مجموعه خود تصميماتي اتخاذ ميها سازمانكليه )ج

  . بهره گيرند

        : : : : انجام ارزيابي و ارايه گزارشانجام ارزيابي و ارايه گزارشانجام ارزيابي و ارايه گزارشانجام ارزيابي و ارايه گزارش    - - - - 2222ماده ماده ماده ماده 

ست با تشكيل تيم ارزيابي ظرف يك ماه نتيجه بررسي را در سه حالت توأم كارگروه تخصصي سالمت و امنيت غذايي استان موظف ا )الف

  : اعالم كند

  اثرات مثبت بر سالمت .1

 اثرات منفي بر سالمت و احتمال بروز اين گونه اثرات  .2

 پيشنهادات اصالحي براي كاستن از اثرات منفي يا افزودن به اثرات مثبت   .3

ان موظف است، ضوابط ارزيابي را به صورت دستورعمل ارزيابي حداكثر دو ماه پس از كارگروه تخصصي سالمت و امنيت غذايي است) ب

  . سازي مربوطه را در استان ارتقا دهد نامه آماده كند و پس از آن ظرفيت تصويب اين آيين

        ::::گردش كارگردش كارگردش كارگردش كار    - - - - 3333ماده ماده ماده ماده 

ن كرده و با ابالغ دستورعمل ارزيابي كار وي دبير كارگروه تخصصي سالمت و امنيت غذايي استان موظف است مسؤول ارزيابي را تعيي )الف

  .را پايش كند

ي مختلف جمع كرده و عالوه بر استفاده از ها سازمانذينفعان مرتبط به ارزيابي را از  ،مسؤول ارزيابي موظف است طبق دستورعمل) ب

ي مردم نهاد و شوراهاي اسالمي شهر و ها زمانسااستفاده از نظرات  .از نظرات اين ذينفعان استفاده نمايد ،هاي تحقيقاتي و شواهد داده

  .روستا در ارزيابي الزامي است

  .باشد هاي اخالقي مندرج در دستورعمل مي مسؤول ارزيابي ملزم به رعايت جنبه )ج

ز تصويب و نتايج كار ارزيابي بايد در چارچوب مشخص شده در دستورعمل به كارگروه تخصصي سالمت و امنيت غذايي ارايه كند تا پس ا) د

  . ريزي و توسعه استان ارايه شود اصالحات الزم به شوراي برنامه
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به اين  .دستگاه اجرايي موظف است اعتبار الزم براي ارزيابي اثرات سالمتي را در سر جمع اعتبارات پروژه پيش بيني كند: : : : تأمين ماليتأمين ماليتأمين ماليتأمين مالي    - - - - 4444ماده ماده ماده ماده 

  .  تأمين خواهد شدهاي مربوط به مشاور سالمت از خود بودجه پروژه  ترتيب هزينه

        : : : : نامهنامهنامهنامه    ارتقا و بازبيني آيينارتقا و بازبيني آيينارتقا و بازبيني آيينارتقا و بازبيني آيين    - - - - 5555ماده ماده ماده ماده 

هاي توجيهي و آموزشي براي كليه ذينفعان مرتبط برگزار كند  و به  كارگروه تخصصي سالمت و امنيت غذايي استان موظف است برنامه )الف

  .سازي نمايد اندازه كافي در اين باره فرهنگ
  . ريزي و توسعه استان است كه با تأييد استاندار صورت مي گيرد عهده شوراي برنامه نامه و تصويب آن بر بازبيني اين آيين )ب
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  شوراي سالمت شهرتشكيل و فعاليت  نامه شيوه )12

ها و به منظور حفظ و ارتقاي سالمت ژه در حاشيه شهر با توجه به توسعه شهرنشيني در كشور و مشكالت سالمتي حاصل از آن به وي    ::::مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه

مردم، تصميم گيري هاي مناسب و بموقع در باره سالمت همگاني، برقراري همكاري هاي بين بخشي و جلب مشاركت هاي مردم در تامين 

  .تشكيل مي شود -كه از اين پس شورا ناميده خواهد شد-سالمت جامعه و نهادينه ساختن آن، شوراي سالمت شهر

  .اي سالمت بخش كه در شهر مركزي بخش تشكيل مي شود در حكم همان شوراي سالمت شهر استشور :تبصره

 ،)دبير( درماني شهري -مدير مركز بهداشتي ،)رييسنايب (شوراي اسالمي شهر  رييس ،)رييس(شهردار شهر  :اعضاي شورا عبارتند از    - - - - 1111ماده ماده ماده ماده 

 مسؤول ،جهادكشاورزي مسؤول ،آموزشوپرورش مسؤول ،اينده نظام پزشكينم ،نماينده تامين اجتماعي و نماينده بيمه خدمات درماني

فرهنگ و  مسؤول ،حفاظت محيط زيست مسؤول ،دادگستري مسؤول ،نيروي انتظامي مسؤول ،راه و مسكن مسؤول ،صنايع،معادن و تجارت

  .بهزيستي مسؤولجمعيت هالل احمر و  مسؤول ،ورزش و جوانان مسؤول ،ارشاد اسالمي

 .اعضاي شورا بايد خود درجلسه حضور يابند:1تبصره 

اين گونه . دبير شورا در صورت ضرورت مي تواند از افراد ديگر براي حضور در جلسه شورا و مشاركت در بحث هاي آن دعوت كند: 2تبصره 

شورا نباشد از او با حق راي دستگاه عضو  مسؤولهنگام طرح مباحث مربوط به هر دستگاه اجرايي اگر . دعوت شدگان حق راي نخواهند داشت

  .براي شركت در جلسه شورا دعوت مي شود

يكي از مراكز به انتخاب رؤساي مراكز مزبور و هماهنگي با رييس مركز   مسؤولدرماني شهري،-در صورت وجود چند مركز بهداشتي: 3تبصره

  .بهداشت شهرستان انتخاب خواهد شد

  .و بدون حق رأي در جلسات حضور خواهد داشت نماينده فرمانداري به عنوان ناظر: 4تبصره 

 .انتخاب مجدد اعضا مانعي نخواهد داشت. سال برگزيده مي شوند3اعضاي شورا براي مدت  - - - - 2222ماده ماده ماده ماده 

تصميم هاي شورا با . شورا دست كم يك بار در ماه جلسه خواهد داشت كه با حضور دو سوم از اعضاي صاحب راي رسميت مي يابد - - - - 3333ماده ماده ماده ماده 

  .اعضاي حاضر داراي حق راي، گرفته مي شود راي اكثريت

  .تشكيل جلسات خاص و اضطراري با پيشنهاد دبير و موافقت رييس شورا ميسر خواهد بود: 5تبصره 

  :وظايف شورا عبارت است از- - - - 4444ماده ماده ماده ماده 

د و تدوين برنامه اولويت بندي مسائل و مشكالت سالمت شهر برپايه شواهد و اطالعاتي كه گردآوري و به جلسه شورا ارايه مي شو  . أ

  عملياتي ساالنه سالمت شهر 

درماني يا ديگر دستگاههاي اجرايي و نهادهاي - يي كه شبكه بهداشت و درمان شهرستان، مراكز بهداشتيها برنامهبررسي پيشنهادها و   . ب

  مردمي شهر درباره سالمت ارايه مي كنند

شده از سوي شورا سالمت و امنيت غذايي استان كه اجراي آنها  عملياتي ساختن مصوبات شوراي سالمت شهرستان و موضوع هاي ارجاع  . ت

  نهادينه شدن همكاريهاي بين بخشي و مشاركت هاي مردمي درجهت تامين سالمت جامعه ميشود, در شهر سبب ارتقاي سالمت

  موانعبراي رفع  مؤثريي كه دبيرخانه پس از پيگيري مصوبات شورا ارايه مي كند و تصميم گيري ها گزارشبررسي   . ث

تصويب جدول زمانبندي جلسات عادي شورا و برنامه عملياتي ساالنه كه دبيرخانه تهيه و پيشنهاد مي كند، در نخستين جلسه شورا در هر   . ج

  سال

  .مصوبات شورا پس از امضاءي رييس و ابالغ،براي دستگاههاي اجرايي شهر الزم االجراست- - - - 5555مادهمادهمادهماده
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طرح درشورا حداقل يك هفته پيش از زمان تشكيل جلسه به طوركتبي به دبيرخانه اطالع مي دهند  اعضاي شورا پيشنهادهاي خود را  براي- - - - 6666مادهمادهمادهماده

  .تا در دستور يا نوبت طرح قرارگيرد

مستقر مي شود و وظايف زير را بر عهده خواهد  درماني شهري يا شهرداري - محل مركز بهداشتيشورا داراي دبيرخانه اي است كه در  - - - - 7777ماده ماده ماده ماده 

  :داشت

  ستور هر جلسه با نظر دبير شوراتهيه د  . أ

 تهيه صورت جلسه و اخذ امضا از حاضرين  . ب

  فرستادن دعوت نامه همراه با دستور هر جلسه به اعضاي شورا،حداقل يك هفته پيش از زمان برگزاري جلسه  . ت

  گردآوري، دسته بندي، نمايش وتحليل اطالعات و شواهد كافي براي اولويت بندي مسائل و مشكالت سالمت شهر  . ث

هاي مردمي در جهت  هاي بين بخشي و مشاركت براي تكوين همكاري »شهرستان/برنامه جامع سالمت استان«استفاده از تجربه و الگوي   . ج

  سالمت جامعه يارتقا

  فرستادن مصوبات شورا به اعضا، حداكثر يك هفته پس از تصويب شدن آنها  . ح

 باره نتايج اجرا و پيگيري هاي فصلي در ها گزارشنظارت بر حسن اجراي مصوبات شورا و تهيه   . خ

 ها برنامهتشكيل كميته هاي فني با هماهنگي شورا براي تحليل اطالعات و شواهد و تهيه پيش نويس مصوبات و تنظيم   . د

  هماهنگي براي تشكيل جلسه با اصحاب رسانه براي ارائه پيام هاي بهداشتي و گزارش عملكرد با هماهنگي دبير شورا  . ذ

از كمك هاي فني كارشناسان مركز بهداشت شهرستان و در صورت ضرورت مركز بهداشت » ث و ج«اجراي بندهاي دبيرخانه در : 6تبصره 

  .استان برخوردار خواهد بود كه به وسيله دبيرشورا هماهنگ مي شود

گردش كار دبيرخانه، با پيشنهاد منابع مالي الزم براي جبران خدمات نيروي انساني و تأمين امكانات براي اجرايي كردن مصوبات شورا و  ::::8888ماده ماده ماده ماده 

 شورا و هماهنگي شوراي اسالمي شهر و فرمانداري، از منابع شهرداري، دستگاههاي اجرايي و نهادهاي عمومي غيردولتي و نيز هدايا، موقوفات

  .و كمك هاي مردمي تأمين خواهد شد

  .المي شهر و فرمانداري ارائه كندماه يك بار به شوراي اس 3شورا موظف است گزارش عملكرد خود را هر  ::::9999مادهمادهمادهماده

  .اجراي اين آيين نامه منوط به آنست كه توسط كارگروه تخصصي سالمت و امنيت غذايي استان تأييد، تصويب و ابالغ شود
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  بخش و روستا  ،شوراي سالمت شهرستان تشكيل و فعاليت نامه  شيوه )13

        شوراي سالمت شهرستان شوراي سالمت شهرستان شوراي سالمت شهرستان شوراي سالمت شهرستان     ����

و ارتقاي سالمت مردم، تصميم گيري هاي مناسب و از نزديك درباره سالمت همگاني، برقراري همكاري هاي بين بخشي  به منظور حفظ::::مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه

قانون  178وزيران در خصوص آئين نامه اجرايي ماده  هيأتتصويب نامه  20در تامين ايمني و امنيت غذايي مردم و نهادينه ساختن آن و وفق ماده 

] كه از اين پس شورا ناميده خواهد شد[ شوراي سالمت شهرستان ، 6/7/1390مورخ  47221ت/134880به شماره برنامه پنجم توسعه كشور 

  . شهرستان تشكيل ميشود ريزي برنامهذيل كميته 

اي نماينده شهرداران شهره ،)دبيرشورا( شبكه بهداشت و درمان شهرستان رييس ،)شورا رييس( فرماندار :اعضاي شورا عبارتند از- - - - 1111مادهمادهمادهماده

فرمانده  ،رييس راه و ترابري و مسكن و شهرسازي ،رييس صنعت، معدن و تجارت ،رييس جهاد كشاورزي ،رييس آموزش و پرورش ،شهرستان

نماينده شهرستاني اداره كل حفاظت محيط  ،رييس دادگستري ،نمايندگان بيمه  تامين اجتماعي و  بيمه خدمات درماني ،نيروي انتظامي شهرستان

رييس  ،نماينده شهرستاني اداره كل ورزش و جوانان استان  ،نماينده شهرستاني اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي و رسانه ها ،نزيست استا

 شاخه شهرستاني خانه مشاركت مردم و نماينده دهياران دهستانها، به انتخاب دهياران رييس ،كليه بخشداران شهرستان ،شوراي اسالمي شهرستان

  .انتخاب مجدد اعضا مانعي نخواهد داشت. سال برگزيده مي شوند4شورا براي مدت اعضاي : 1تبصره

اينگونه دعوت . دبيرشورا در صورت ضرورت ميتواند از افراد ديگر براي حضور در جلسه شورا و مشاركت در بحثهاي آن دعوت كند: 2تبصره

دستگاه عضوشورا نباشد از او با حق راي براي  مسؤولجرايي اگر هنگام طرح مباحث مربوط به هر دستگاه ا. شدگان حق راي نخواهند داشت

  .شركت در جلسه شورا دعوت مي شود

  .شبكه بهداشت و درمان شهرستان خواهد بود رييسدرصورتي كه فرماندار در جلسه حضور نيابد رياست جلسه شورا با : 3تبصره

  .ي استان نيز در دستور كار شورا قرار مي گيردموضوع هاي ارجاع شده از سوي شورا سالمت و امنيت غذاي:4تبصره

  .كسي نمي تواند به جاي آنان در جلسه حضور يابد. اعضاي شورا بايد خود در جلسه حضور يابند- - - - 2222مادهمادهمادهماده

. شورا دست كم يكبار در ماه جلسه خواهد داشت كه با حضور دست كم دو سوم از اعضاي صاحب راي يا بيشتر رسميت مي يابد- - - - 3333مادهمادهمادهماده

تشكيل جلسات خاص و اضطراري با پيشنهاد دبير و موافقت . اي شورا با راي اكثريت اعضاي حاضر داراي حق راي،گرفته مي شودتصميم ه

  .رييس شورا ميسر خواهد بود

  :وظايف شورا عبارت است از- - - - 4444مادهمادهمادهماده

لسه شورا ارايه مي شود و تدوين برنامه اولويت بندي مسائل و مشكالت سالمت شهرستان بر پايه شواهد و اطالعاتي كه گرداوري و به ج -الف

  عملياتي ساالنه سالمت براي شهرستان 

يي كه شبكه بهداشت و درمان شهرستان يا ديگر دستگاههاي اجرايي درباره سالمت و امنيت غذايي ارايه مي ها برنامهبررسي پيشنهادها و  - ب

  .كنند

ت غذايي استان كه اجراي آنها در شهرستان سبب ارتقاي سالمت، امنيت عملياتي ساختن مصوبه هاي كارگروه تخصصي سالمت و امني -ج

  .غذايي يا نهادينه شدن همكاريهاي بين بخشي و تامين سالمت مردم و جامعه مي شود

براي  ؤثرميي كه دبير خانه پس از پيگيري مصوبه هاي پيشين شورا و ميزان عملياتي شدن آنها ارايه ميكند و تصميم گيري ها گزارشبررسي  -د

  رفع موانع

شورا در نخستين جلسه خود در هر سال، جدول زمانبندي جلسه هاي عادي  و برنامه عملياتي آن سال را كه دبيرخانه تهيه و پيشنهاد مي كند  - ه

  .به تصويب خواهد رساند
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  .مصوبه هاي شورا پس از ابالغ براي دستگاههاي اجرايي شهرستان الزم االجراست- - - - 5555مادهمادهمادهماده

ضاي شورا پيشنهادهاي خود را براي طرح در شورا دست كم يك هفته پيش از زمان تشكيل جلسه به طور كتبي به دبيرخانه اطالع مي اع    - - - - 6666مادهمادهمادهماده

  .دهند تا در دستور يا نوبت طرح قرار گيرد

  :عهده خواهد داشت شورا داراي دبيرخانه اي است كه در محل شبكه بهداشت و درمان شهرستان مستقر مي شود و وظايف زير را بر- - - - 7777مادهمادهمادهماده

  تهيه دستور هر جلسه با نظر دبير شورا -الف

  فرستادن دعوت نامه همراه با دستور هر جلسه به اعضاي شورا، دست كم يك هفته پيش از زمان برگزاري جلسه - ب

تان به تفكيك بخش و گردآوري،دسته بندي، نمايش و تحليل اطالعات و شواهدكافي براي اولويت بندي مسائل و مشكالت سالمت شهرس -ج

  دهستان در قالب برنامه عملياتي ساالنه 

  براي تكوين همكاريهاي بين بخشي در جهت ارتقاي سالمت مردم و جامعه "برنامه جامع سالمت استان" استفاده از تجربه و الگوي -د

سان مركز بهداشت شهرستان و در صورت كارشنا ،دبيرخانه در اجراي بندهاي فوق ازكمكهاي فني دبيرخانه سياست گذاري سالمت استان

 ي استان برخوردار خواهد بود كه به وسيله مدير شبكه بهداشت و درمان شهرستانها سازمانضرورت مركز بهداشت استان و ساير 

  .ترتيب مي يابد) دبيرشورا(

  فرستادن مصوبه هاي شورا به اعضا، حداكثر يكهفته پس از تصويب شدن آنها - ه

  ي فصلي درباره نتايج اين پيگيري هاها گزارشه هاي شورا در قالب نرم افزار دبيرخانه سياست گذاري سالمت استان و تهيه پيگيري مصوب - و

منابع مالي الزم براي جبران خدمات نيروي انساني و تأمين امكانات اجرايي كردن مصوبات شورا و گردش كاردبيرخانه، با پيشنهاد  - - - -     8888ماده ماده ماده ماده 

ي اسالمي شهر و فرمانداري، از منابع شهرداري، دستگاههاي اجرايي و نهادهاي عمومي غيردولتي و نيز هدايا، موقوفات شورا و هماهنگي شورا

  .و كمكهاي مردمي تأمين خواهد شد

  .ماه يك بار به شوراي اسالمي شهر و فرمانداري ارائه كند 3 شورا موظف است گزارش عملكرد خود را هر- - - - 9999مادهمادهمادهماده

  .منوط آنست كه توسط كارگروه تخصصي سالمت و امنيت غذايي استان  تأييد، تصويب و ابالغ شود اجراي اين آيين نامه

        شوراي سالمت بخش شوراي سالمت بخش شوراي سالمت بخش شوراي سالمت بخش     ����

نظام بخش خواهند بود اين شورا اولين واحد هماهنگي بين بخشي در  سالمتدر مركز بخش داراي شورايشهرستان كليه بخش هاي )1ماده 

يت تأمين مشاركت مردم و هم چنينبرقراري هماهنگي بين بخشي را در مورد مسائل مسؤولبخش شوراي سالمت .سالمت هم محسوب مي شود

  .مركز بخش نيز عهده دار مي باشد سالمتي

  .بخش خواهند بود سالمتنظيرشوراي  سالمت نقاط شهري كه مركز بخش نيستند نيز داراي شوراي  )1تبصره  

شوراي بهداشت دهستان به عنوان اولين واحد هماهنگي بين بخشي در برنامههاي بهداشتي خواهد پس از اجراي طرح قانوندهداري ها، )2تبصره  

  .بود

مركز بهداشتي  رييسآموزش و پرورش،  مسؤولبخش عبارتند از امام جمعهمركز بخش، بخشدار، شهردار،  سالمتاعضاي شوراي )2ماده

جهاد سازندگي، نماينده شركت هايتعاوني روستايي، سه نفراز رؤساي  لمسؤودادگاه،  رييسنيروي انتظامي،  رييسدرماني مركزبخش، 

  .شوراهاي اسالمي روستاهاي تابعه بخش به انتخاببخشدار

در صورتي كه مركز بخش بيش از يك مركز بهداشتي درماني داشتهباشد يك نفر از بين پزشكان رؤساي مراكز بهداشتي درماني به  )1 تبصره 

  .داشتشهرستان عضو شورا خواهد بودمركز به رييسانتخاب 
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ين و افراد ديگر بهعنوان ميهمان دعوت نمايد و يا افرادي را به عنوان عضو دائمي پيشنهاد مسؤولشورا مي تواند در صورت نياز از  ) 2تبصره  

  .نمايد كه پس ازتأييد شوراي بهداشت شهرستان به عضو دائمي شورا بهداشت بخش در آيند

مركز بهداشتي درماني بخش  رييسرياست شورا به عهده بخشدار بوده و  .هداشت بخش ماهي يك بار تشكيل جلسه خواهددادشوراي ب)3ماده

  .كليه مصوبات جلسات شورا صورت جلسه خواهد شد و نسخه اي از آن به شوراي بهداشتشهرستان ارسال مي گردد .دبير مي باشد

  .دار رياست شورا را به عهده خواهد داشتدر شوراهاي بهداشت نقاطشهري، شهر – تبصره 

  :وظايف شورا ي بهداشت بخش عبارتند از) 4ماده 

 بررسي نيازمندي هاي بهداشتي بخش، تعيين اولويت ها و كمك به تهيه طرحهاي بهداشتي �

 بهداشتيي ها برنامهايجاد هماهنگي هاي الزم بين ارگان ها و نهادهايدولتي مستقر در مركز بخش در جهت پيش برد  �

  ...ي بهداشتي در موقعيت هاياضطراري نظير همه گيري ها، سيل، زلزله، وها برنامههمكاري در اجراي  �

 بهداشتي يها برنامهجلب منابع مردمي و سوق دادن آن به سوي  �

  شوراي سالمت روستاشوراي سالمت روستاشوراي سالمت روستاشوراي سالمت روستا    ����

مت همگاني،در همه روستاهاي داراي سكنه و به منظورحفظ و ارتقاي سالمت مردم، مشاركت دادن مردم در تصميم گيري و فعاليت هاي سال

  .تشكيل مي شود -كه از اين پس شورا ناميده خواهد شد-تحت پوشش خانه هاي  بهداشت شوراي سالمت روستا

توانند شوراي بهداشت  عشايركوچ رو كه در حوزه استحفاظي خانه هاي بهداشت بوده و يا خانه هاي بهداشت عشايري دارند نيز مي -1 تبصره

  .شايري داشته باشندع

 ،بهورزان خانه بهداشت، معلم و آموزش يار روستا ،رئيس شوراي اسالمي روستا ،اعضاي شوراي بهداشت روستا عبارتند از دهيار - - - - 1111ماده ماده ماده ماده 

   .روحاني روستا و دو نفر از معتمدين

هورز مرد عالوه بر عضويت در شوراي بهداشت بهورز يا بهورزان زن، عضو شوراي بهداشت روستاي اصلي خانه بهداشت مي باشد و ب - 2تبصره

  روستاي اصلي خانه بهداشت، درشوراهاي بهداشت روستاهاي قمر نيز عضو خواهد بود

دهيار رئيس شورا و بهورز خانه بهداشت دبير شورا بوده و نسخه . جلسه شوراي بهداشت روستا دست كم يك بار در ماه برگزار مي شود- - - - 2222ماده ماده ماده ماده 

  .ليه مصوبات جلسات شورا را به مركز بهداشتي درماني و دبيرخانه شوراي سالمت بخش تابعــه ارسال مي دارداي از صورت جلسه وك

  :وظايف شورا عبارت است از - - - - 3333ماده ماده ماده ماده 

  تدوين برنامه عملياتي ساليانه براي ارتقاي سالمت ساكنين روستا و تامين منابع مالي آن  -الف

ي بهداشتي مانند ايمن سازي، بهداشت ها برنامهي بهداشتي روستا و همكاري با بهورز در اجراي اه برنامهجلب مشاركت مردم در انجام  –ب 

  مادر و كودك، مبارزه با بيماريها، بهداشت محيط و بهسازي روستا

  ي توسعه روستايي با هدف افزايش اثرات مثبت عوامل اجتماعي بر سالمت ها برنامهنظارت و همكاري در   –ج 

  از مردم درباره مشكالت بهداشتي روستا و راه حل هايي كه با خودياري مردم ميسر است نظرخواهي  -د

  .يي كه از سوي شوراي سالمت بخش يا شهرستان ابالغ مي شودها برنامهكمك به خانه بهداشت براي اجراي  - ه

  .ستان تأييد، تصويب و ابالغ شوداجرايي شدن اين آيين نامه منوط به آنست كه توسط كارگروه تخصصي سالمت و امنيت غذايي ا
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  آئين نامه  شهردار مروج  سالمت )14

به استناد قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و با هدف افزايش نقش شهرداري ها در ارتقاي سالمت شهروندان 

  .ارزيابي شهردار مروج سالمت تدوين شده استنامه  آيين 

        ::::واژه ها و عباراتواژه ها و عباراتواژه ها و عباراتواژه ها و عبارات    يفيفيفيفتعرتعرتعرتعر    - - - - 1111ماده ماده ماده ماده     

 و شركتهاي وابسته به شهرداري  ها سازمانمتشكل از شهرداري مناطق و نواحي وابسته، : واحد اجرايي  •

  .از آنها چگونگي انجام وظايف، فعاليتها و نتايج حاصل :عملكرد •

 :عبارتند از ها شاخصمهمترين .گيرد ده قرار ميها يا پيامدها مورد استفا ها، فرآيندها، ستاده اي كه در اندازه گيري ورودي مشخصه  :شاخص •

o در توسعه فضاي سبز شهري استاندارد گذاري سرانه سرمايه  

o هاي ورزشي داخل  سالن سرپوشيده، زمين بازي، دستگاه(هاي همگاني  عه فضا و امكانات استاندارد ورزشدر توس گذاري سرانه سرمايه

 ..).وه پيمايي وروي و ك پارك، مسيرهاي دوچرخه سواري و پياده

o دشت،مرداب و اماكن مشابه براي تفريح و تفرج  جلگه، كوهستان، ويژه به ديده، آسيب شهري طبيعت توسعه  در گذاري سرانه سرمايه

 عمومي

o درماني و خدماتي در حوزه بهداشت عمومي - دريافت گواهي و رتبه امتيازي مناسب در خصوص توسعه و عملكرد واحدهاي بهداشتي

 مسؤولت از سوي مقام تحت نظار

o سرانه متعادل و متوازن توانمندسازي، تبليغات و ارتقاي سواد و فرهنگ شهروندان در حوزه سالمت 

o هاي عفوني و غيرعفوني سرانه هزينه نوسازي و اصالح سيستم بهداشتي جمع آوري و دفع زباله به تفكيك زباله 

o رريختنيگذاري در حوزه بازيافت زباله و مواد دو سرانه سرمايه 

o آوري آب و فاضالب سطحي و جاري شهر حوزه جمع در گذاري سرمايه سرانه 

o درحوزه تنظيف و بهداشت محيط شهر گذاري سرمايه سرانه 

o تفريحي ويژه در حوزه شور و نشاط اجتماعي-ورزشي- هنري- هاي فرهنگي سرانه اجراي برنامه 

o ه سالمتهاي متولي حوز هاي پرداختي به نهادها و دستگاه كمك سرانه 

o اتوبوسراني، تاكسيراني، (ري گذاري غيردولتي با تأكيد بر بخش خصوصي و تعاوني به حمل و نقل عمومي درون شه سرانه سرمايه

 ..).راني و بوس ميني

  .حد مطلوب تعيين شده براي سنجش شاخص  :استاندارد •

 . عي و معنويعبارت است از فقدان هرگونه ناخوشي در ابعاد جسماني، رواني، اجتما: سالمت •

  .فرد متعهد به درك و رعايت كليه ابعاد و جوانب اثرگذار بر سالمت جسماني، رواني، اجتماعي و معنوي فرد و جامعه: مروج سالمت •

 .تكرارشود معين يا مختلف هاي زمان در كه ها داده گردآوري يافته نظام فرآيند): سنجش(گيري  اندازه •

 بودن كامل و درستي كه عمليات و فرآيندهاي سازمان به سوابق، مستندات و شواهد مربوط و منظم دگيري هدفمن و اندازه بازرسي: مميزي •

 .دهد نشان را عملكردشان گيري ها و اندازه داده

تخلفات به نام  با برخورد در ويژه و قدرت قانوني اختيارات مشخص داراي كارگزار بوسيله كهاست  رسمي نوعي بازديد: بازرسي •

  .شود جام ميان »بازرس«
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 به منظور ارايه و عرضه كاال يا خدمت تأمين منابع، تهيه، توليد، نگهداري، توزيع مراحل از در هر يك هوشمند سازمان كنترل: پايش •

   ها داده كيفيت مديريت اعمال از مستمر و اطمينان يافتن گزارش

يا  كاال كمي و كيفي تضمين و يا موردي، اي دوره شكل هب كه شده ريزي مستمر و برنامه هوشمند، كنترلي اقدامات مجموعه: نظارت •

شناسايي و  مشخص بر اساس استانداردهاي خدمات ارايه توليد كاال يا اجرايي و فرآيندهاي مراحل از كليدي هر يك نقاط در را خدمات

 . گيرد به كار مي را الزم اصالحي و اقدام كند اعالم مي

o ارزشهاي شهردار مروج سالمت . تقاي فرهنگ سازماني و اصالح انحرافات بوجود آمده در آن استعاملي كه زمينه ساز حفظ و ار: ارزش

شهروندمداري، عدالت محوري، همكاري بين بخشي،  ،يت پذيريمسؤول: در قبال تأمين، حفظ و ارتقاي سالمت شهروندان عبارتند از

 مشاركت مردم

اقدام يا  و اثرات نهايي ارتباط، تناسب، كارآيي، اثربخشي، مقبوليت ميزان ي و رسميقانون گذاري و قضاوت فرآيند سنجش، ارزش : ارزيابي •

 شده ريزي برنامه مداخله

شده است  مصرف و منابع سازمان اهداف مبناي بر سازمان و نظامات آن عملكرد دقيق و شناخت موجود وضعيت تحليل فرآيند: ارزشيابي •

  .كند زماني هدايت مي مقطع در يك سازمان عملكرد هدربار ارزشي قضاوت كه فرد ارزشياب را به

با هاي حاكم بر شهرداري  ارزشبراساس  مديريت شهردارعملكرد يابي ارزش و سنجش عبارت است ازشهردار هدف از ارزيابي عملكرد     - - - - 2222ماده ماده ماده ماده 

  .كيفيت خدمات به منظور ارتقايبودن و اخالقي مقبوليت كارايي،  معيارهاي اثربخشي، توجه به

  :گيرد و اختصاصي به شرح زير مورد ارزيابي قرار مي بعد عموميدو از  مروج سالمت عملكرد شهردار - - - -     3333ده ده ده ده ماماماما

  :ابعاد عمومي -الف 

، مشاركت مديريت ارشد در روند بهبود، )نهادينه سازي و توسعه ارزشها و فرهنگ تعالي(مديريت ارزش : رهبري و مديريت راهبردي - 1

تطابق كيفيت (اجتماعي، مديريت شهروندمدار  - راهبردي، نظم و انضباط اداري ريزي برنامهط مشئ گذاري، مديريت تعامل با ذينفعان، خ

 و نظارت و ارزيابي مستمر عملكرد همكاران) شهروندانخدمات با نيازها و انتظارات و كميت 

  ، مديريت خالقيت و نوآوري)تحقيق و توسعه(مديريت سرمايه هاي انساني، مديريت دانش : مديريت دارايي هاي نامشهود - 2

، مديريت )ساختمان، فضاي جانبي، تجهيزات فني و اداري(مديريت منابع مالي، مديريت منابع فيزيكي : مديريت دارايي هاي مشهود - 3

  ، مديريت فناوريهاي اداري و مديريت انرژي ) ارتباط با شركا، پيمانكاران، تأمين كنندگان منابع و رقبا(شراكتهاي سازماني 

 مديريت فرآيندها، سيستمها و روشهاي انجام كار - 4

 مديريت ساختار، تشكيالت و معماري سازماني - 5

  :ابعاد اختصاصي- ب

مأموريت هاي شهرداري براساس قانون شهرداري ها، مصوبات كارگروه سالمت و امنيت غذايي استان، مصوبات شوراي ميزان تحقق  - 1

 .و ساير قوانين جارياسالمي شهر، قانون تشكيل سازمان مديريت بحران 

  .جامع شهريجهت گيريهاي كلي برنامه و  ها سياستبراساس محور سالمت ي ميزان عملياتي شدن راهبردها - 2

برنامه مرتبط با سالمت فرد، محيط و جامعه شهري برابر مصوبات كارگروه سالمت و امنيت غذايي استان و   ميزان تحقق اهداف كمي - 3

 .جامع شهري

  .ابالغيي ها برنامهرد واحدهاي اجرايي شهرداري باتوجه به عملكدرجه ارزشيابي  - 4

 .سرعت و هزينهكارايي، از نظر كيفيت،  و خدماتي مرتبط با سالمت ميزان موفقيت در اجراي طرحهاي عمراني - 5
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  .گيرد قانوني مورد ارزيابي قرار مي و كيفي ندارد براساس شرح وظايف كمي جامع اهدافكه در سند برنامه  واحدي -1ره تبص 

  :به شرح زير است شهردار مروج سالمتفرآيند تدوين شاخص هاي ارزيابي  - - - -     4444ماده ماده ماده ماده  

كارگروه تصويب  تهيه و پس ازدفتر مديريت شهري استانداري توسط  عمومي،ابعاد  براساس شاخص ها اين   - عمومي يتدوين شاخص ها -الف 

  .گردد ابالغ مي هاشهرداري كليه به  سالمت و امنيت غذايي استان

دبيرخانه كارگروه سالمت و امنيت غذايي استان و با توسط  اختصاصي، شاخص ها براساس ابعاد اين   -تدوين شاخص هاي اختصاصي -ب 

با هماهنگي و باالدستي مرتبط با سالمت جسماني، رواني اجتماعي و معنوي فرد و جامعه قوانين اسناد و از همكاري واحدهاي اجرايي، 

  .گردد ابالغ مي هاشهرداري   به كليهكارگروه سالمت و امنيت غذايي استان ذيربط تهيه و پس از تصويب جرايي واحد اهمكاري 

 تدوين پيش نويس نامه نسبت به موظف است ظرف سه ماه پس از ابالغ اين آييندبيرخانه كارگروه سالمت و امنيت غذايي استان  -2 تبصره 

و براي تصويب به تعيين شده اقدام  ميت آنها و استانداردهاي هر شاخص براساس محورهايو اختصاصي و ضريب اه شاخص هاي عمومي

  .نمايدكارگروه سالمت و امنيت غذايي استان ارائه 

اين ) 3(ماده ) ب(و ) الف (بندهاي  مربوط براساس موارد مذكور درهاي  دستورعملو استانداردها و  ها شاخصتغييرات احتمالي در  - 3تبصره  

برنامه شهرداري در طرح هر سال به همراه  شهردار مروج سالمت  در قالب برنامه ارزيابي ،بيني شده نامه، تدوين و پس از سير مراحل پيش نآيي

  .شود به واحدهاي اجرايي ابالغ ميجامع سالمت استان تصويب و 

  :فرآيند اجراي ارزيابي به شرح زير است - - - - 5555ماده ماده ماده ماده  

دبيرخانه هر سال توسط  ماهارديبهشت اجرايي تا نيمه  واحدهايو برگه هاي مربوط به  ، فرم هاها دستورعمل ،استانداردها ،ها شاخصابالغ  .1

  كارگروه سالمت و امنيت غذايي استان 

  .ماه هر سال نيمهخردادباشند، تا  كه در تكميل برگه ها سهيم ميتوجيهي شهرداران آموزش  .2

 :شامل ماه هر سال يمهاسفندنتا جمع آوري مدارك و شواهد توسط دبيرخانه  .3

 . همربوط همراه با مستندات هااجرايي و تحويل آن واحدهايمربوط توسط  ،ها برگه ها براساس دستورعملفرم ها و تكميل  •

در واحدهاي اجرايي عملكرد يتهيه شده از سوي استانداري، فرمانداري، شوراي اسالمي شهر و ساير نهادهاي ذيربط در خصوص ها گزارش •

  .و اختصاصي هاي عموميمحور

  .شهرداري و نهادهاي بازرسي و نظارتي كشورنظارتي و بازرسي  ارزيابي عملكرد، واحدهايتهيه شده توسط ي ها گزارش •

 .واحدهاي اجراييپايگاه هاي اطالعاتي داخل و خارج شهروندان از سنجي رضايت و  استفاده از نتايج افكارسنجي •

 .از ساير منابع ي دريافتياه گزارشتجزيه و تحليل اطالعات و  •

  .ماه هر سالاسفند  پايان، تا دبيرخانهبراساس مستندات عملكرد واقعي توسط مدارك و شواهد تأييد  .4

كارگروه سالمت و امنيت غذايي استان به ) هاي تكميل شده و مستندات عملكرد واقعي نحوه انجام ارزيابي، برگه (رسال گزارش عملكرد ا .5

 .بعد ماه سال فروردينتا پايان  و ارائه نظر اجرايي با عملكرد مطلوب واحدهاياقعي مقايسه عملكرد و جهت

ماه ارديبهشت  نيمه تا  دبيرخانهتعيين شده توسط  ، شاخص ها، ضرايب و امتيازاتدر محورها شهرداران مروج سالمترتبه بندي عملكرد  .6

 .سال بعد

 .بعد سالپايان خرداد ماه در  به كارگروه سالمت و امنيت غذايي استانارايه  و هاي اجراييواحدتهيه گزارش جامع از ميزان موفقيت   .7
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محول  هاي اجراييواحدنامه را در سال اول به تعدادي از  تواند اجراي اين آيين ميدبيرخانه كارگروه سالمت و امنيت غذايي استان  -4 تبصره

و برگه هاي ذيربط، اجراي آن در سال  ، فرم هاها دستورعمل ،استانداردها ،ها شاخصفرآيند، هاي احتمالي در  تا پس از رفع نارسايي كند

  .ي مشمول تسري يابدواحدها  بعد به كليه

  :عبارتند از شهردار مروج سالمتاجرايي و تصميم گيري درخصوص ارزيابي ابعاد  - - - - 6666ماده ماده ماده ماده  

 .كارگروه سالمت و امنيت غذايي استان است عهده، كه بر آيين نامهگذاري، هماهنگي و اتخاذ تصميمات كلي در خصوص اجراي  سياست )الف 

  :باشد عالوه بر موارد مذكور عهده دار وظايف زير نيز مي كارگروهاين 

  .ي ارزيابيها شاخصها و  تأييد دستورعمل  - 1

 .ي اجراييهاارزيابي مدير واحدگزارش و   تأييد و پيگيري امور ارزيابي  - 2

  .اجرايي برتر مدير واحدت كسب شده و انتخاب ها بر اساس امتيازاواحدتصويب رتبه  - 3

و اختصاصي مصوب و در چارچوب   عموميي ها شاخصو استفاده از ابعاد  با ندموظفهاي فني شهرداري ها  واحدهاي سازماني و كميته -5تبصره  

واحد ارزيابي عملكرد به  استانداردارش ذيربط اقدام نموده و نتايج حاصل را درقالب گز واحد مدير نامه نسبت به ارزيابي ضوابط اين آيين

  .نمايدشهرداري تحويل دهند و اين واحد نيز گزارشات را به دبيرخانه كارگروه ارائه 

اقدامات الزم را براي  درونواحد اجرايي ين ارزيابيمسؤولو هماهنگي با   موظف است با تشكيل جلسات واحد ارزيابي عملكرد شهرداري) ب

  .عمل آورد  هب  امهن آييني اين توجيه و پيگيري اجرا

  :گيرد نتايج حاصل از ارزيابي به شرح زير مورد استفاده قرار مي  - - - - 7777ماده ماده ماده ماده  

  واحد اجرايي مديريتعملكرد در جهت بهبود يا مدير  مسؤولارشاد و راهنمايي   - 1

  .اجرايي واحدارتقاي پاسخگويي و شفافيت   - 2

  .آنهاآگاهي از وضعيت عملكرد  به منظور ين ذيربطمسؤولاجرايي به  مدير واحدارايه نتايج ارزيابي  - 3

 .و در نتيجه افزايش اعتماد عمومي مدير واحد اجراييآگاهي مردم از وضعيت عملكرد   - 4

 .اجرايي از طريق بازخوردهاي نتايج ارزيابي واحدنظام مند نمودن فعاليتها و اقدامات  - 5

 .استفاده از نتايج بدست آمده از ارزيابي و تدوين واقع بينانه آنها ي باي واحد اجرايها برنامه، وظايف و ها سياستتصحيح اهداف،   - 6

 .هايي كه عملكرد برتر داشته اند با استفاده از سازوكارهاي مختلف و مناسبمديران واحدتشويق   - 7

 .در جشنواره مديريت نمونه شهري نمونه كه باالترين رتبه را كسب نموده اند واحد سهمعرفي  - 8

 .درخصوص عملكرد ضعيف و غير قابل قبول ها دستگاهم به دادن تذكرات الز - 9

شده در ماده مذكور به عمل  موظف است اقدامات الزم را در خصوص اجراي موارد اشاره دبيرخانه كارگروه سالمت و امنيت غذايي-6 تبصره

  .نمايد ارايه شهري ريزي برنامهونت تحقيقات و معابه از طريق دانشگاه علوم پزشكي آورده و نتايج حاصله را به طور مستمر در قالب گزارشي 

  .باشند نامه مي مشمول مفاد اين آيين شهرداري هاي استان و واحدهاي وابسته و تابعه آنهاكليه   - - - - 8888ماده ماده ماده ماده  

هاي الزم  كارياجرايي موظفند هم هايواحدباشد و كليه  نامه مي حسن اجراي اين آيين مسؤول دبيرخانه كارگروه سالمت و امنيت غذايي- - - - 9999ماده ماده ماده ماده  

  .به عمل آورند دبيرخانهرا به منظور اجراي صحيح و دقيق آن با 

 .اين آيين نامه مي بايست به تصويب كارگروه سالمت و امنيت غذايي استان برسد و توسط استاندار ابالغ گردد- - - - 10101010    مادهمادهمادهماده 
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  آئين نامه تعيين وضعيت امنيت غذايي استان )15

رواني و اجتماعي افراد جامعه و توسعه پايدار حاصل از آن و جهت عملياتي كردن مصوبات  ،تغذيه در سالمت جسمي با توجه به نقش غذا و    ::::مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه

گيري  كيدات برنامه چهارم و پنجم توسعه اين دستورعمل تدوين شده است تا با تسهيل تصميمو تأشوراي عالي سالمت و امنيت غذايي كشور 

  .هبود وضع امنيت غذايي استان را تسريع نمايدب ،گذاران و ذينفعان استاني سياست

 .ايمن و مغذي در تمام اوقات سال براي يك زندگي سالم و فعال ،امنيت غذايي عبارت است از بهره مندي همه مردم از غذاي كافي: : : : تعريفتعريفتعريفتعريف    ))))1111ماده ماده ماده ماده 

واهد گرفت و در پايان سه سال اول اجراي اين سنجش وضعيت امنيت غذايي به صورت دوره اي هر پنج سال يكبار صورت خ    ::::روش اجراييروش اجراييروش اجراييروش اجرايي    ))))2222ماده ماده ماده ماده 

   .آئين نامه بايد نظام مراقبت امنيت غذايي در استان ها راه اندازي شود

  :ي زير تشكيل دهدها سازمانكميته فني را با مشاركت نمايندگان منتخب ،كارگروه تخصصي سالمت و امنيت غذايي موظف است .1

 ،اتحاديه هاي اصناف و كشاورزي ،رسانه استاني ،آموزش و پرورش ،سازمان بازرگاني ،ه صنايع استانادار،دانشگاه علوم پزشكي ،جهاد كشاورزي

  بودجه استاني   مسؤول ،معاون بهداشتي ،نظام مهندسي كشاورزي و دامپزشكي ،ي غيردولتي فعال در كشاورزيها سازمان

مراكز تحقيقاتي مرتبط  نيز ،اداره كل استاندارد تعاون روستايي ،اداره محيط زيست ،يعيمانند اداره منابع طب ها سازمانحسب مورد نمايندگان ساير  :تبصره

  .مي توانند عضو كارگروه باشند

كميته فني موظف است شرح خدمات و بودجه الزم براي طرح اجرايي تعيين وضعيت را تدوين كرده و براي تصويب به كارگروه سالمت و امنيت  .2

سنجش وضعيت مبتني بر  ،امين هزينه اين طرح فقط يكبار توسط استانداري صورت مي گيرد و پس از اين مرحلهت .غذايي استان ارسال كند

  .استقرار نظام مراقبت امنيت غذايي استان خواهد بود

موارد زير  گزارش كتبي كميته فني بايد حاوي.رياست كميته فني توسط اعضاي كميته تعيين و براي صدور حكم به استاندار ارسال مي شود .3

   :باشد

  توصيف وضع امنيت غذايي استان به تفكيك شهرستان  در چهار حيطه مندرج در دستورالعمل �

  علل و عوامل اصلي بر بروز وضع كنوني در استان در چهار حيطه مندرج در دستورالعمل �

  ر دستورالعملمداخالت الزم براي بهبود امنيت غذايي استان به تفكيك شهرستان در هر چهار حيطه مندرج د �

   مسؤولي ها دستگاهبرنامه عملياتي استقرار مداخالت به تفكيك  �

   :كاربرد نتايجكاربرد نتايجكاربرد نتايجكاربرد نتايج) ) ) ) 3333ماده ماده ماده ماده 
گزارش كميته فني در ارتباط با امنيت غذايي استان در كارگروه تخصصي سالمت و امنيت غذايي طرح و تصويب شده و سپس براي جلب تعهد  .1

  .و توسعه استان طرح مي شود ريزي برنامهشوراي  ذينفعان استاني و تصويب بودجه هاي مربوطه در
پايش مداخالت مصوب بر عهده  كميته فني بوده كه به صورت فصلي جلسه تشكيل داده و گزارش پيشرفت به كارگروه تخصصي سالمت و  .2

  .امنيت غذايي ارسال مي گردد

 توانمندسازي و نظارت توانمندسازي و نظارت توانمندسازي و نظارت توانمندسازي و نظارت     ))))4444ماده ماده ماده ماده 

دانشگاهي و تحقيقاتي مرتبط دوره هاي آموزشي ويژه اي را براي توانمندسازي گروه هاي وزارت بهداشت موظف است با مشاركت نهادهاي  .1

  .تشكيل بانك اطالعاتي از شركت كنندگان در اين دوره ها ضروري است .فني استان ها طراحي و در سال اول اجراي آئين نامه برگزار كند

 ا در اجراي اين آئين نامه و مداخالت ارتقاي امنيت غذايي را با همكاري وزارت بهداشت موظف است سازوكار تبادل تجربيات استان ها ر .2

  .وزارت جهاد كشاورزي و وزارت بازرگاني طراحي و از سال دوم اجراي اين آئين نامه استقرار دهد .3

است گزارش ساالنه اي از درمان و آموزش پزشكي است و الزم  ،نظارت بر اجراي صحيح اين آئين نامه بر عهده معاونت سالمت وزارت بهداشت .4

   .روند انجام اين آئين نامه در كميسيون دائمي شوراي عالي ارايه شود

   .به تصويب شوراي عالي سالمت و امنيت غذايي رسيد.... .در تاريخ... .تبصره.... .ماده و..... .اين آئين نامه در. 
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  هاي استان در بيمارستان» خدمات سالمت معنوي« آئين نامه ايجاد و توسعه )16

سالمت معنوي دو بخش  .رواني و اجتماعي در نظر گرفته شده است ،سالمت معنوي به عنوان يكي از ابعاد سالمتي در كنار سالمت جسمي ::::مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه

را شامل ) ينيانجام مناسك فردي و جمعي د(و اعمال مذهبي )  اخالقيات و ايمان و توكل به پروردگار ،هدفمندي زندگي(جدايي ناپذير ديدگاه معنوي 

حمايت اجتماعي از طريق انجام مناسك ديني و معنوي توصيه شده در  ،اين بعد از سالمت از چهار طريق  رفتارهاي بهداشتي مندرج در اديان .مي شود

ست بر سه بعد سالمتي سايكونوروفيزيولوژيك با احساس رضايت ناشي از ديدگاه معنوي و اثرات مافوق طبيعي كه براي انسان ناشناخته مانده ا ،دين

–كاهش ميزان استفاده از خدمات بهداشتي  ،افزايش تحمل بيماري، بهبود سريع تر بيماري ،پيشگيري از بيماريديگر تاثير دارد و و نتيجه اين تاثيرات 

  .زوين  تدوين شده استاين آئين نامه در راستاي اجرايي شدن طرح جامع سالمت استان و  بهبود شاخص هاي سالمت  استان ق .است درماني

بيماران مشمول اين .استقرار و ارزشيابي ارايه خدمات سالمت معنوي در محيط بيمارستاني است ،هدف از تدوين اين آئين نامه طراحي    ::::اهدافاهدافاهدافاهداف) ) ) ) 1111ماده ماده ماده ماده 

   :خدمات حداقل موارد زير را شامل مي شوند

    )بت و ساير بيماري هاي كه در دسته بندي بيماري هاي مزمن قرار دارندمبتاليان به ديا ،بيماران سرطاني(مراجعان داراي بيماري هاي مزمن  •

   )...مرگ اطرافيان و ،ناباروري ،سرطان ،اطالع كسب كنندگان از اخبار بد از جمله نقص عضو ،سقط جنين(مراجعان داراي بيماري حاد  •

  حاملگي نامشروع و سقط غيرقانوني   ،زنان زنداني بيمار ،مراجعان معتاد •

     .يماران داراي مشكالت حاد در اورژانس ها فقط در صورت تشخيص پزشك به مشاور سالمت معنوي ارجاع داده مي شودب

پرستاران و خدمه بيمارستان به ويژه كاركناني كه در بخش هاي بيمارستاني  ،اين خدمات در اولويت اول براي بيماران و خانواده آنها و سپس پزشكان

   .را شامل مي شود دشوار اشتغال دارند

 ،)شيوه نامه پيوست(فرايند ارائه خدمت سالمت معنوي سه مرحله اصلي شامل ارزيابي سالمت معنوي توسط پزشك     ::::روال و استانداردهاروال و استانداردهاروال و استانداردهاروال و استانداردها    ،،،،فرايندفرايندفرايندفرايند) ) ) ) 2222ماده ماده ماده ماده 

  :خدمات حمايتي شامل موارد زير است و  )شيوه نامه پيوست(مشاوره سالمت معنوي توسط مشاور منتخب 

  بيمارستاني در زمان بستري تسهيالت  )الف

خدمات پس از ترخيص معرفي تسهيالت ارتقاي سالمت معنوي و عضويت در انجمن  :آموزش بيمار زمان ترخيص و حمايت هاي پس از ترخيص) ب

  . مي باشد.. .گروه هاي خوديار بيماران و ،استفاده از امكانات تفريحي ،ها و سمن هاي خيريه و نيكوكاري

نماينده  ،نماينده نهاد رهبري در دانشگاه ،متشكل از رئيس بيمارستان شوراي سالمت معنوي بيمارستاندر سال اول استقرار آئين نامه : : : : ساختارساختارساختارساختار) ) ) ) 3333اده اده اده اده مممم

مان  نماينده معاونت در ،نماينده مددكاري بيمارستان ،مشاور منتخب ،نماينده پزشكان ،مترون و نماينده سوپروايزورها ،مدير بيمارستان ،معاونت توسعه

تشويق و نظارت بر حسن استقرار  ،سازماندهي ،وظايف اين شورا برنامه ريزي .ي سالمت دانشگاه تشكيل خواهد شدگذار سياستو نماينده دبيرخانه 

نحوي كه اين شورا پس از انجام ارزشيابي استقرار آئين نامه در پايان سال اول در شوراها و كميته هاي بيمارستاني موجود به  .آئين نامه است

   .كاركردهاي آن حفظ شود ادغام خواهد شد

پزشكان آموزش ديده در زمينه گرفتن شرح حال معنوي و ارايه بازخورد اولين سطح رويارويي بيماران و مراجعان در زمينه  :انساني    ::::منابعمنابعمنابعمنابع) ) ) ) 4444ماده ماده ماده ماده 

مشاور  .و براي انجام مداخله تصميم گيري مي كننداين پزشكان مطابق پروتكل پيوست از بيماران شرح حال معنوي اخذ  .سالمت معنوي هستند

اين دوره سه روزه به صورت  .سالمت معنوي يك كارشناس ديني آموزش ديده است كه گواهينامه شركت در دوره سالمت معنوي را دريافت مي كند

  .شودحوزه علميه قزوين و دانشگاه قزوين طراحي و اجرا مي  ،مشترك توسط دانشگاه علوم پزشكي قزوين

دو نفره و  ،مكان و وسايل ويژه تفريحات بيماران از جمله ابزار بازي تك نفره ،مكان مناسب با طراحي ويژه اتاق هاي مشاوره : تجهيزات و اطالعات

فيلم هاي مرتبط به كامپيوتر و تلويزيون براي نمايش  ،منابع علمي و بروشورهاي مرتبط به سالمت معنوي ،)به زبان ساده(كتابخانه حاوي كتب  ،جمعي

  نمازخانه با تسهيالت استاندارد  ،)...تالوت قران و سخنراني هاي معنوي و ،دعا و نيايش ،تجربيات انسان ها(ارتقاي سالمت معنوي 

دجه بيمارستان براي تجهيزات و هزينه مشاورين تمام وقت و يا پاره وقت به صورت ساالنه برآورد شده و در بو ،براي تامين منابع اطالعات :منابع مالي

  .تامين تصميم گيري مي شود
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        ::::))))رهبري و نظارترهبري و نظارترهبري و نظارترهبري و نظارت    ،،،،سازماندهيسازماندهيسازماندهيسازماندهي    ،،،،ههههبرنامبرنامبرنامبرنام((((مديريت مديريت مديريت مديريت ) ) ) ) 5555ماده ماده ماده ماده 

   .شوراي سالمت معنوي بيمارستان برنامه ساالنه ارتقاي سالمت معنوي را در راستاي استقرار اين آئين نامه تصويب مي كند •

ارستان و بازديد روحانيون برگزيده از بيماران مطابق جدول زمان بندي ماهانه پيشنهاد مي ي اجرايي اعمال و مناسك ديني در بيمها برنامهداشتن  •

  .شود

روال و  ،تحقيقات براي ارزشيابي مداخالت سالمت معنوي در يك دوره يك ساله ضروري بوده تا از طريق آن نسبت با بازبيني در فرايند •

   .استاندارها و دوره هاي آموزشي اقدام شود

ي توجيهي و آموزشي براي خانواده بيماران و كليه كاركنان بيمارستان و تشويق پزشكان و پرستاراني كه در اين فرايند مشاركت ها رنامهباجراي  •

   .فعال دارند پيشنهاد مي شود

  .مي گرددفرايند اجراي خدمات سالمت معنوي هر سه ماه يكبار با مشاركت كليه پزشكان و پرستاران و مشاوران بيمارستان پايش  •

ين شوراي  سالمت معنوي بيمارستان بايد كليه روال ها و مقرراتي را كه براي حفظ اسرار و شرح معنوي بيماران الزم است استقرار دهد و در ا •

ارتقاء يابد تا  در همين زمينه الزم است آگاهي و عملكرد پزشكان و كاركنان بيمارستان ،زمينه در بيماران و خانواده آنها اعتماد كافي ايجاد كند

   .از تاثيرات خواسته و ناخواسته نگرش هاي فردي و سليقه هاي به موضوع معنويت و مذهب در فرايند درمان بيماران جلوگيري شود

از براي حفظ تداوم خدمات مشاوره در دو بعد از سالمت رواني و سالمت اجتماعي هم بايد در برنامه مداخله بيماران توسط پزشك قرار گيرد و  •

از جمله آسيب هاي (آيا نياز به مشاوره سالمت روان است ؟  آيا نياز به مشاوره سالمت اجتماعي است ؟  :سوال پاسخ داده شود 3اين حيث به 

  آيا نياز به مشاوره سالمت معنوي است ؟  )اجتماعي

            ::::هماهنگي درون و برون بخشيهماهنگي درون و برون بخشيهماهنگي درون و برون بخشيهماهنگي درون و برون بخشي) ) ) ) 6666ماده ماده ماده ماده 

نشگاه از طريق شوراي سالمت معنوي بيمارستان انجام مي شود و نماينده اين شورا به هماهنگي درون بخشي براي محدوده بيمارستان و دا •

انتخاب رئيس بيمارستان در شوراي هماهنگي سالمت معنوي استان عضو خواهد بود كه براي اظهار نظر و جلب حمايت هاي الزم براي فراهم 

   .كت مي نمايدكردن تسهيالت خدمات سالمت معنوي پس از ترخيص در اين جلسات شر

نماينده دفتر ولي فقيه در استان و دانشگاه  ،اعضاي شوراي هماهنگي سالمت معنوي استان شامل معاون سياسي امنيتي استان و يا نماينده وي •

 ،و اوقاف و خيريهاينده سازمان حج رئيس يا نم ،رئيس يا نماينده سازمان تبليغات اسالمي ،رئيس يا نماينده دانشگاه علوم پزشكي  ،علوم پزشكي 

رئيس يا  ،فرهنگ و ارشاد اسالمي ،سازمان صدا و سيما استان ،نمايندگي مذاهب و اديان ديگر در استان ،رئيس يا نماينده حوزه علميه قزوين

  رئيس خانه مشاركت مردم در سالمت ،روانشناسي و كارشناسي علوم ديني از دانشگاه ها  ،نماينده گروه هاي آموزشي روانپزشكي

ي ارتقاي سالمت معنوي استان و پايش تحقيقاتي روند ها برنامهشوراي هماهنگي سالمت معنوي وظيفه هماهنگي و جلب حمايت سياست ها و  •

  .سالمت معنوي استان را بر عهده دارد

يت غذايي استان رسيده و از زمان به تصويب كارگروه تخصصي سالمت و امن.... .اين آئين نامه در شش ماده و مورخ  : تصويب و بازبينيتصويب و بازبينيتصويب و بازبينيتصويب و بازبيني    ))))7777ماده ماده ماده ماده 

 .تصميم گيري براي توسعه آن در كل استان انجام خواهد شد ،تصويب به مدت يك سال در بيمارستان كوثر اجرا شده و پس از ارزشيابي
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  آئين نامه شوراي سالمت معنوي استان)17

ضمن باالبردن   توكل، اميد و اعتماد به نفس فردي و اجتماعي، ،الت اجتماعيتعام ،ارزشها و اصول معنوي با تاثير بر باورها و رفتارهاي بهداشتي

بستر الزم براي ارتقاء سرمايه اجتماعي و كيفيت زندگي و  ضريب تحمل ناماليمات و سرعت روند بهبود بيماريهاي جسماني، رواني و اجتماعي،

خانوادگي و اجتماعي را به مخاطره مي اندازد، بلكه   نوي نه تنها سالمت فردي،بي توجهي به اين مباني مع. تعالي و تكامل فردي را فراهم مي كند

اين آئين نامه در راستاي اجرايي شدن برنامه جامع سالمت . هزينه هاي نظام مراقبت سالمت را براي كنترل آن خطرات به شدن افزايش مي دهد

  .استان با تكيه بر ظرفيت هاي معنوي استان تدوين شده است

پياده سازي و ارزيابي سند سالمت معنوي استان مي باشد تا پاي بندي به الگوي زندگي   هدف از تدوين اين آئين نامه طراحي،: : : : هدفهدفهدفهدف) ) ) ) 1111ه ه ه ه مادمادمادماد

  .سالم در سايه معارف ديني تقويت گردد

  .تعامالت و معاشرت هاي اجتماعي در جهت كاهش فشارهاي زندگي فردي و اجتماعي مورد حمايت قرار گيرد �

 .مثبت براي مواجهه با بيماريها و ناماليمات فردي واجتماعي ايجاد شود انرژي �

        ))))ساختارساختارساختارساختار((((اركان اركان اركان اركان ) ) ) ) 2222ماده ماده ماده ماده 

و توسعه استان با رياست نماينده ولي فقيه و امام جمعه استان و دبيري  ريزي برنامهسالمت معنوي ذيل شوراي ) كمسيون(كارگروه فرعي   •

روانشناسي و اخالق،   جامعه شناسي، تيد حوزه و دانشگاه در رشته هاي علوم اسالمي،سازمان تبليغات اسالمي و مشاركت محققين و اسا

فرهنگ و ارشاد اسالمي و نيروي  ،دادگستري ،زندانيها و امور تاميني  تربيت بدني جوانان، ،بهزيستي  ،نمايندگان ادارات كل آموزش و پرورش

  .انتظامي  تشكيل مي گردد

تشويق و نظارت بر حسن استوار سند مي   ،هماهنگي  ،سازماندهي  ،ريزي برنامهند سالمت معنوي استان و يت اين كميسيون طراحي سمسؤول •

فرهنگي و خانواده استان به نحوي  –در كارگروه تخصصي امور اجتماعي   اين كميسيون پس از انجام ارزشيابي در پايان سال دوم،. باشد

  .ادغام خواهد شد  ،كه كاركردهاي آن حفظ شود

  :اين كميسيون پس از تشكيل برابر مراحل زير بر انجام وظايف خود اقدام خواهد نمود: : : : فرآيندفرآيندفرآيندفرآيند) ) ) ) 3333ماده ماده ماده ماده 

  مفاهيم محوري و ابزاري ،تبيين ادبيات موضوع سالمت معنوي مشتمل بر تعاريف )الف

  تحليل و نقد وضعيت موجود استان از حيث ابعاد مختلف سالمت معنوي )ب

  العاتي و تحقيقاتي در حيطه سالمت معنويتعيين اولويت هاي مط )ج

  تعيين اولويت مداخالت در سطوح مختلف پيشگيري در حوزه سالمت معنوي )د

  توسعه و نهادينه سازي روشهاي ارزيابي سالمت معنوي افراد، اقشار و گروههاي مختلف جامعه )ه

  متين حوزه سالمسؤولي توانمندسازي كارشناسان و ها برنامهتهيه و تنظيم  )و

  اجتماعي –سازماني  –خانوادگي  –تعيين اصول و ضوابط راه اندازي مراكز مشاوره سالمت معنوي فردي  )ز

  ي مردم نهاد و بيمه گر در حوزه سالمت براي توسعه خدمات مشاوره ايها سازمانجلب حمايت  )ر

  و طرح هاي سند سالمت معنوي اه برنامهو نهادهاي دولتي و غير دولتي دراجراي  ها سازمانهدايت و هماهنگي  )ت

  و طرح هاي سند سالمت معنوي ها برنامهو نهادهاي دولتي و غير دولتي مجري  ها سازمانارزيابي عملكرد  )ي

        ::::مديريت و تسهيالتمديريت و تسهيالتمديريت و تسهيالتمديريت و تسهيالت    ))))4444ماده ماده ماده ماده 

  .دبيرخانه كميسيون در سازمان تبليغات اسالمي استان مستقر گردد •
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ا رشته هاي علوم اسالمي، جامعه شناسي و روانشناسي هستند كه پس از گذاردن دوره كارشناسان دبيرخانه حائز مدارك و مدارج مرتبط ب •

پيگيري اجراي  ،و جلسات كميسيون ها برنامهتنظيم  ،طبقه بندي اسناد ،يت هاي دبيرخانه شامل مستندسازيمسؤولتكميلي وظايف و 

 .ر عهده خواهند گرفتارسال مكتوبات اداري و برگزاري دوره هاي آموزشي و جلسات را ب ،مصوبات

شنيداري و نوشتاري در  –بانك اطالعات و اسناد مرتبط با سالمت معنوي شامل منابع و مĤخذ علمي، نشريات و گزارشات اعم از ديداري  •

 .دبيرخانه راه اندازي مي گردد و برابر ضوابط و اصول مركز اسناد ملي نگهداري و به بهره برداري خواهد رسيد

و توسعه استان ارائه مي  ريزي برنامهو نهادهاي دولتي و غيردولتي استان را به شوراي  ها سازمانماه يكبار گزارش عملكرد دبيرخانه هر سه  •

 .نمايد

پياده مي  ،فرآيندها و مقرراتي را كه براي حفظ اسرار و اسناد محرمانه مرتبط با سالمت معنوي مردم استان الزم است ،دبيرخانه كليه روال ها •

 .پاسخگو مي باشد)  استاندارد(و در اين رابطه به باالترين مقام اجرايي استان نمايد 

به جهت اداره امور دبيرخانه و تامين منابع اطالعاتي و امكانات و تجهيزات الزم براي برگزاري دوره ها و نشست ها و حمايت از : : : : منابعمنابعمنابعمنابع    ))))5555ماده ماده ماده ماده 

و نهادهاي استان با هماهنگي  ها سازمانيرخانه برآورد مي شود و از منابع در اختيار مطالعات و تحقيقات مورد نياز، اعتبار الزم از سوي دب

  .استانداري تامين مي گردد

و توسعه استان رسيده و از زمان  ريزي برنامهبه تصويب شوراي .......................... .ماده در مورخ 6اين آئين نامه در : : : : بازبينيبازبينيبازبينيبازبيني    ))))6666ماده ماده ماده ماده 

بصورت آزمايشي اجرا و ارزشيابي مي گردد بازنگري و تداوم اجراي اين آئين نامه منوط به تاييد شوراي مذكور خواهد  تصويب به مدت سه سال

  .بود
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  ساز و كار رصد اسناد توسعه استان نامه آيين) 18

سند . ي جامع آن استها برنامهگرو اجراي هماهنگ اسناد و  انسان سالم محور رشد و توسعه پايدار جامعه است و ثبات اين رشد و توسعه در

برنامه جامع سالمت استان،  ،نقشه جامع علمي كشور ،آمايش سرزمين، برنامه جامع فرهنگي ،ي توسعه كشورها برنامهبرش استاني  ،توسعه استان

هستند كه براي  ها برنامهتان، فقط برخي از اين اسناد و ي اسها دستگاهبرنامه راهبردي هر يك از  ،سند جامع سالمت اجتماعي و رواني استان

يت سالمت مردم در قبال وظايف محوله و پاسخگويي اجتماعي آنها مسؤولو نهادهاي دولتي و غيردولتي جهت پذيرش  ها سازمانايجاد حساسيت 

. ط استان، از حسن عملكرد آنها اطمينان حاصل كنيمي ذيربها دستگاهدقيق و به موقع اقدامات راهبردي كليه  ،الزم است با پايش و ثبت علمي

  .ي توسعه استان تدوين شده استها برنامهاين آئين نامه به منظور استقرار ساز و كارهاي رصد اسناد و 

حين و پس از  ،ي توسعه استان، قبلها برنامههم پوشاني و هم افزايي اسناد و  ،هدف از تدوين اين آئين نامه نظارت بر هماهنگي: : : : هدفهدفهدفهدف    ))))1111ماده ماده ماده ماده 

مانع دوباره   ،اجراي آنها از طريق ابزارها و روشهاي علمي و متداول رصد است تا با مستند نمودن تمام مراحل، ضمن يادگيري از عملكرد گذشته

  .كاري و دور و تسلسل باطل و خطا گرديم

        ))))ساختارساختارساختارساختار((((اركان اركان اركان اركان     ))))2222ماده ماده ماده ماده 

و توسعه استان تشكيل مي شود تا با رياست مديركل برنامه  ريزي برنامهل شوراي ي توسعه استان ذيها برنامهكميسيون پايش و رصد اسناد و  •

طبقه بندي و تحليل اسناد و  ،ي اجرايي استان نسبت به جمع آوريها دستگاهو بودجه استانداري و مشاركت مديران و روساي كليه 

مانع جلوگيري از همپوشاني  ،و ايجاد هماهنگي و هم افزاييدر حين و پس از اجراي آنها، ضمن تقويت پاسخگويي  ،ي توسعه قبلها برنامه

 .آنها، افزايش هزينه و كاهش بهره وري و كارآيي گردد

ي ذيربط در طبقه بندي منطبق با امور زيربنايي، اقتصادي، اجتماعي ها دستگاهكارگروه هاي علمي متشكل از كارشناسان برنامه و بودجه  •

 .ي مورد نظر كميسيون را بر عهده دارندها شگزارنظام بودجه بندي كشور تهيه 

  :يت خود اقدام خواهد نمودمسؤولاين كميسيون پس از تشكيل برابر مراحل زير نسبت به انجام : : : : فرآيندفرآيندفرآيندفرآيند    ))))3333ماده ماده ماده ماده 

  استاني و شهرستاني  ،ي جامع دستگاهيها برنامهتدوين نظام جمع آوري و طبقه بندي اسناد و  )الف

  ي جامع استانها برنامهز اسناد و رصد هر يك ا مسؤولتعيين  )ب

  ين عضو كميسيون و كارگروه هاي علميمسؤولآموزش و توجيه كارشناسان و  )ج

و ارائه آن   ها برنامههمپوشاني و هم افزايي هر يك از آنها با ديگر اسناد و   ي جامع و تهيه گزارش مغايرت ها، تضاد،ها برنامهبررسي اسناد و  )د

  و توسعه استان يريز برنامهبه شوراي 

  ي جامعها برنامهدريافت نقطه نظرات شورا و آماده سازي كارگروه هاي علمي براي رصد عمليات اجراي اسناد و  )ه

  ي جامعها برنامهي اجراي اسناد و ها گزارشدريافت منظم  )و

  توسعه استان  و ريزي برنامهي اجرايي بر اساس فرمت و چارچوب مشخص و ارائه به شوراي ها گزارشتحليل  )ز

  .دبيرخانه كميسيون در اداره كل برنامه و بودجه استانداري مستقر مي گردد: : : : مديريت و تسهيالتمديريت و تسهيالتمديريت و تسهيالتمديريت و تسهيالت    ))))4444ماده ماده ماده ماده 

كميسيون به انجام  رييسكارشناسان كارگروه هاي علمي بصورت مكتوب از سوي باالترين مقام دستگاه به دبيرخانه معرفي مي گردد و با ابالغ 

  .درت مي ورزديت هاي محوله مبامسؤول

و اسناد و بررسي و تحليل  ها گزارشاعتبار مورد نياز براي انجام وظايف كارگروه ها كميسيون جهت جمع آوري و طبقه بندي : : : : منابعمنابعمنابعمنابع    ))))5555ماده ماده ماده ماده 

  .و توسعه استان تامين مي گردد ريزي برنامهآنها و برگزاري جلسات و دوره هاي آموزشي از منابع مالي در اختيار شوراي 
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 پيوست

  هاي علوم پزشكي به استانداران و روساي دانشگاه وزاري محترم كشور و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي شده نامه ابالغنمونه 

  

  


