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  اندیشگاه سالمت استان  شیوه نامه 

ها تعریف) 1ماده 

محلی براي گفتگوي صاحب نظران در باره موضوعات چالش زاي اولویت دار برسر راه توسعه پایدار سالمت : اندیشگاه – 1- 1

سیاست گذاري سالمت دانشگاه علوم پزشکی استان نهادي است وابسته به دانشگاه که در پیوند با دبیرخانه  اندیشگاه. محور استان

  .است اندیشگاهکاتی مورد نیاز ردبیرخانه مسئول تامین منابع انسانی، مالی و تدا. استان فعالیت می کند

پیشنهاد فردي صاحب نظر یا داراي تجربه که چون به کار گرفته شود نتیجه ي آن حل مشکالت و مسائل کوچک : اندیشه - 2- 1

تهی شونده به سالمت مردم و محیط، کمک به توسعه و ارتقاي سالمت یا نوعی خالقیت و مرتبط باسالمت، تغییر در روش هاي من

چه کنیم؟ چرا؟ چگونه؟ براي چه کسانی؟ : هر اندیشه باید به چند پرسش مهم پاسخ دهد. نوآوري در نطام سالمت استان خواهد بود

  و پیش نیاز عملی شدن این اندیشه چیست؟

اي دست یافتن به توسعه پایدار و سالم استان، موضوعات چالش زا توسط دبیرخانه سیاست گذاري بر: موضوعات اولویت دار - 3- 1

اولویت بندي می شود تا همه بتوانند اندیشه هاي خود در ارتباط باآنها مطرح سازندو  اندیشگاهسالمت استان تعیین و توسط اعضاي 

  .شوددر نشست هاي اندیشگاه در باره آنها گفتگو و ارائه طریق 

: در پایان بحث در باره هر موضوع خاص، گزارشی تنظیم می شود که دست کم موارد زیر را در خود دارد: گزارش موضوعی - 4- 1

عنوان موضوع، هدف و تاریخ جلسه یا جلسات مربوط؛ مخاطبان و شرکت کنندگان؛ شواهد و تحلیل وضعیت شامل وضعیت کنونی 

  .به دست آمده از گفتگو در باره موضوع مورد بحث و گام هاي پیش بینی شده براي بعددر قیاس با گذشته و روند آن، نتیجه 

با سیاست گذاران، توجیه مستدل ضرورت عمل کردن به فکر  اندیشگاهناي در میان گذاردن نتایج کار به مع :حمایت طلبی - 5- 1

حمایت محقق . هاست گذاري و نگرش قانون قی،براي تحت تأثیر قرار دادن روندهاي حقو)  Lobbying( چانه زنیو پیشنهادي 

تغییر را بازي  در )Catalyst( به تبع پشتوانه سازمانی یا علمی و یا نمایندگی جمع خاص، نقش راهگشا یا  تسریع کننده ،طلب

:و در این راه از شیوه هاي زیر کمک می گیرد کند می

گذاران کلیدي  شناسایی سیاست  -الف      

  هاي اثرگذاري  راهن موثرترییافتن   -  ب

  آماده سازي مستندات توجیه  -  ج

و تبلیغ) Lobbying(چانه زنی   - د

)ها رسانه ها، نشر، کنفرانس و مالقات(اي  حمایت رسانهیاري گرفتن از  - ذ

  هدف)2ماده 

ی مالی با عنایت به اسناد باالدست برقراري ارتباط با صاحبان فرایندهاي ناظر برسالمت دربخش سالمت یا دیگر بخش هاي توسعه

، اعالم موضوع هاي اولویت دار که باید درباره آنها اندیشه شود، دریافت اندیشه ها در باره موضوعات اعالم شده، فراهم و استانی

  .آوردن فهرستی دسته بندي شده از اندیشه ها ، و سرانجام حمایت طلبی براي کاربردي ساختن اندیشه ها

ارکان)3ماده 

نظام سالمت  تحقیقاتشوراي . کار می کندو شوراهاي مرتبط به آن سیاست گذاري سالمت استان  هدبیرخانزیر نظر  اندیشگاه

توسط مسئولی که به پیشنهاد دبیرخانه و با حکم رییس  اندیشگاه. را تشکیل می دهد اندیشگاه سالمتوهشی بازوي پژ استان

دبیرخانه سیاست گذاري سالمت، سه کارشناس ، مسئول اهاندیشگمسئول . دانشگاه به این سمت گمارده خواهد شد، اداره می شود

و یک مسئول دفتري، اعضاي ثابت اندیشگاه دانشگاه  اندیشگاهبراي همکاري با ) با تصویب هیات رئیسه دانشگاه(برگزیده علمی 

لسه تشکیل می جلسات عادي اندیشگاه با حضور اعضاي ثابت و حسب مورد دعوت شدگان به ج. علوم پزشکی را تشکیل می دهند

  . شود

  .اندیشگاه با اولویت می بایستی به صورت مجازي فعالیت نماید
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در سال نخست فعالیت، اندیشگاه با اعالم قبلی موضوع یا موضوع هاي در اولویت، از همه صاحبان تجربه و فکر در دانشگاه علوم 

اندیشه هاي خود را  اندیشگاهجلسه هم اندیشی پزشکی و دیگر بخش هاي توسعه دعوت عام به عمل می آورد تا با حضور در 

  .درمیان گذارند

می تواند به عنوان بازوي پژوهشی و عضو ) موسسه تحقیقات ملی سالمت کشور شعبه(ایستگاه تحقیقات سالمت قزوین : تبصره

  .همکاري نماید اندیشگاه

شرح وظایف و اختیارات)4ماده 

و همه صاحبان اندیشه باید روز و ساعت جلسات هم اندیشی  اندیشگاهن ارتباط میان براي برقراري بیشتری: برقراري ارتباط - 1- 4

، مکرر به اطالع همه آنان که در درون بخش یا در دیگربخش هاي توسعه آماده نشر اندیشه هاي خویش اند برسد؛ اندیشگاه

باشد، جلسات به نوعی اداره شود که دست کم در نخستین سال فعالیت آن به روي همگان باز  اندیشگاهجلسات هم اندیشی 

  .همگان فرصت بیان بیابند؛ و اندیشه ها بدون نقد و ارزیابی در جلسه، به درستی یادداشت شود

نیست و فرستادن  اندیشگاهباید به همگان اعالم داشت که اوال توجه به اندیشه هاي آنان الزاما نیازمند حضورشان در جلسات 

را خواهد داشت؛ و ثانیا اندیشه ي طرح شده مراحلی را پشت سر می گذارد که الزاما ممکن است به  نظرات مکتوب نیز همان اثر

  .درجه حمایت طلبی یا کاربردي شدن نرسد

انتظار می رود از راه دست زدن به تحقیق و  اندیشگاهگذشته از اینکه با این شیوه از دست درکاران اجرا نظرخواهی می شود، از 

نسبت به راه اندازي شبکه مجازي  اندیشگاهمسئول  .یز امکان دست یافتن به اندیشه هاي گره گشا را از دست ندهدمطالعه مستمر ن

  . نمایدمی در سایت دانشگاه اقدام ) chat room(تشکیل جلسات و 

ه طبیعت و د بنا بیا آنچه از دیگر راه ها به دست می آی اندیشگاهاندیشه هاي پیشنهادشده به : دسته بندي اندیشه ها - 2- 4

  :پیچیدگی اندیشه در یکی از چهار دسته زیر قرار می گیرد

اندیشه اي که از آن می توان براي حل مشکلی ملموس استفاده کرد  . أ

روش هاي جاري را در خود دارداندیشه اي که تغییر در   . ب

اندیشه اي که حاصل آن توسعه کلی یا ارتقاي سالمت مردم است  . ت

کر و نوآوري از نوع فکر باندیشه ا  . ث

بسیار خوشایند خواهد بود اگر اندیشه اي نوآور از اندیشگاه استان چنان جایگاهی بیابد که نه فقط در استان که در مقیاس کشوري 

ارت دیگر به عب ،استان الزاما با پیشنهادهاي نوآور و بی سابقه نیست که شناخته می شود اندیشگاهنیز بارقه اي اثر گذار باشد، اما 

جاي غبن نخواهد بود اگر هیچ فکر بکري پیشنهاد نشود اما هر سال ده ها اندیشه ي مقبول، به حل مشکالت، تغییر موثر در روش 

  . ها یا توسعه سالمت و رفاه مردم استان بینجامد

پس از غربال کردن پیشنهادها و اندیشه ها از نظر اعتبار و امکان پذیري، براي هر اندیشه مقبول  اندیشگاه: تدوین شناسنامه - 3- 4

، زمان دست یافتن به اندیشه وکاري که قرار است در )فرد یا منبع مطالعه(شناسنامه اي فراهم می آورد که در آن خاستگاه اندیشه 

  .مشخص می شود......) بی، سفارش تحقیق، طرح در جلسات بعدي اتاق، قرار گرفتن در اولویت حمایت طل(باره آن صورت گیرد 

در میان گذارده اند می  اندیشگاهبازخورد مکتوب و درخور به همه اشخاص حقیقی که اندیشه خود را با : بازخورد مکتوب - 4- 4

. در برابر صاحبان اندیشه باشد اندیشگاهبایست از کارهاي ثابت 

اندیشگاه از . از وظایف بخشی دیگر در دانشگاه استاندیشه کاربردي کردن : کاربردي شدن اندیشهحمایت طلبی براي   - 5- 4

.حمایت طلبی کند ،تنها انتظار می رود براي کاربردي شدن نتایج کار خویش استان

هاي خالق، نوآور و گذاري، نقش مشورتی در تولید اندیشه  اندیشگاه در ساختار برنامه جامع سالمت استان و دبیرخانه سیاست

.کاربردي دارد و از منظر جایگاه، بازوي فکري دبیرخانه و اعضاي کارگروه سالمت و امنیت غذایی استان را تشکیل می دهد
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 )مراحل انجام کار(روش اجرا ) 5ماده 

  : دو نوع جلسه داشته باشد اندیشگاهپیش بینی می شود 

فته یک بار در محل اندیشگاه تشکیل می شود؛ اول، جلسات منظم اعضاي ثابت اتاق که هر دو ه  

 دوم، جلسات هم اندیشی براي کسب اندیشه هاي پیشنهادي که با دعوت عام از همه ي صاحبان اندیشه و دست درکاران

جلسات هم اندیشی ممکن است در سال اول فعالیت اتاق هر سه ماه یک بار و در سال هاي . اجرایی شکل می گیرد

  .برگزار شود - مثال هر شش ماه - کمتربعدي با تواتر 

داشتن آمادگی کافی، تنظیم دانش پایه ي مرتبط با موضوع، داشتن هدف (در همه جلسات، رعایت اصول برگزاري جلسات موثر 

  .ضرورت دارد) مشخص و اداره منطقی جلسه و رعایت نوبت و زمان

  : ور کار قرار می دهند و در باره آنها تصمیم روشن می گیرنداعضاي ثابت اتاق در نخستین جلسات خود موضوعات زیر را در دست

 ،شیوه امکان سنجی و معیارهاي اولویت بندي اندیشه ها  

،روال تعیین تکلیف اندیشه ها  

،شیوه و فرم تدوین شناسنامه اندیشه  

 ،شیوه تحلیل ذینفعان هر اندیشه  

 از اشخاص و از متون(روش مدون دست یافتن به اندیشه ها(،  

یوه تهیه بانک اطالعاتی از اندیشه ها، شیوه بازخورد دادن به اشخاص حقیقی ارائه کننده اندیشه،ش  

 ،روش شناسایی خبرگان و شیوه دعوت از آنان براي حضور در جلسات  

 و چارچوب ارجاع موضوع به شوراي تحقیقات نظام سالمت استانمعیارها،  

اي مقبول،روال تدوین برنامه حمایت طلبی براي اندیشه ه  

،شیوه اجراي حمایت طلبی تا دست یافتن به نتیجه  

 ،روال ارزیابی و مستند ساختن نتایج حاصل از کاربرد هر اندیشه در عمل  

 ،جزئیات شیوه تشکیل جلسات عادي و جلسات هم اندیشی  

،تدوین گزارش جلسات  

 ،تنظیم گزارش هاي موضوعی  

 ین شیوه پرداخت حق حضور در جلسه،و همچن اندیشگاهشکل و محتواي گزارش ساالنه  

،حق نظردهی یا اندیشه پردازي  

پردازان حق بهره وري معنوي و مادي و روش قانونمند تشویق اندیشه.  

شکل گیري و گردش کار اندیشگاه استان به شرح زیر پیش بینی می شود:  

را براي صدور حکم به رییس  اهاندیشگدبیرخانه سیاست گذاري سالمت استان، رییس و کارشناسان و مسئول دفتري - 1

.دانشگاه پیشنهاد می کند

.دبیرخانه ، مقدمات تشکیل جلسات اندیشگاه را فراهم می آورد- 2

. یابد اختصاص می) 6یادشده در ماده (اردها به تنظیم کارها و تعیین گردش کار و استاند اندیشگاهنخستین جلسات - 3

 اندیشگاههرست موضوع هاي اولویت دار و چالش زا را که دستمایه کار ، دبیرخانه فاندیشگاههمزمان با نخستین جلسات - 4

.خواهد بود تنظیم می کند و در اختیار رییس اندیشگاه قرار می دهد

پس از شکل گیري و گرفتن تصمیم هاي کلی، با برگزاري نخستین جلسه هم اندیشی و اعالم  اندیشگاهانتظار می رود - 5

.از همگان براي همفکري و همکاري با اندیشگاه و اعالم نظرات خود دعوت کندچند موضوع چالش زاي در اولویت 
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رییس اندیشگاه در هر جلسه یکی از موضوعات چالش زا را در دستور بحث قرار میدهد تا با نظر اعضاي ثابت و احیانا - 6

تهیه گزارش موضوعی،  کفایت بحث و تصمیم به(:خبرگان دعوت شده به جلسه در باره آن گفتگو و تعیین تکلیف شود 

 مراکزضرورت ادامه گفتگو در نشست بعدي اندیشگاه، تقسیم کار براي بررسی بیشتر و گردآوري شواهد، ارجاع به 

).تحقیقاتی

ارجاع می شود با درخواست صریح و بدون ابهام همراه خواهد بود ونتیجه شواري تحقیقات نظام سالمت استان آنچه به 

  . رت گزارش تحقیق به اندیشگاه اعالم می شودپس از پایان کار به صو

دسته بندي و اولویت گذاري اندیشه هایی که شرکت کنندگان در جلسات هم اندیشی مطرح می کنند یا اندیشه هایی که - 7

ممکن است به صورت مکتوب از صاحبان نظر دریافت شود با نظر رییس اندیشگاه و با تقسیم کار در میان اعضاي ثابت 

.گیردصورت می 

فرایند حمایت طلبی براي اندیشه هاي پذیرفته شده اندیشگاه توسط رییس اندیشگاه یا باتقسیم کار در میان اعضاي آن - 8

.پی گیري می شود

مطالعه براي گردآوري شواهد و تهیه گزارش هاي موضوعی و گزارش ساالنه از راه تقسیم کار در میان اعضاي ثابت - 9

.اندیشگاه میسر خواهدشد

نظارت و ارزشیابی)6 ماده

همزمان با . خواهد بود اندیشگاهنظارت بر کار اندیشگاه با دبیرخانه سیاست گذاري سالمت استان است که رییس آن عضو ثابت 

تنظیم گزارش ساالنه اندیشگاه ،کار آن بر پایه نظم تشکیل جلسات عادي و هم اندیشی، میزان اثر خبرگان خاص دعوت شده به 

، و اثر حمایت اندیشگاهاقبال کارشناسان و مدیران و خبرگان دانشگاه و دیگر بخش هاي توسعه به همکاري با جلسات، میزان 

پویایی و کاربردي شدن مصوبات . طلبی اندیشگاه براي کاربردي ساختن اندیشه ها و نتایج آن توسط دبیرخانه ارزیابی می شود

  .  سالمت استان از جمله نتایج ارزشیابی خواهد بود مدیریت توسعهاستان به کارگروه و احساس تعلق اندیشه وران و کارآفرینان 

به تصویب  22/12/91به تصویب هیأت رئیسه دانشگاه و در تاریخ 9/8/91در مورخو یک تبصره این شیوه نامه در شش ماده 

ندیشگاه و رییس دبیرخانه و تصویب کارگروه سالمت و امنیت غذایی استان رسیده است و بازبینی آن با پیشنهاد مشترك رییس ا

. هیأت رییسه دانشگاه و سپس تصویب کارگروه سالمت و امنیت غذایی استان امکان پذیر خواهد بود


