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  مركز سالمت محيط و كار

 BDNروستاي سالم با رويكرد  -دبيرخانه كشوري شهر سالم
  ۱۳۸۵آبان

  



  )CBIابتكارات جامعه محور (شهر سالم، روستاي سالم با رويكرد نيازهاي اساسي توسعه  :عنوان برنامه
  

  :همقدم
مانند شهر سالم، روستاي  CBIرابطه عوامل اجتماعي موثر بر سالمت از طريق اجراي ابتكارات جامعه محور 

و طراحي برنامه هاي اجرائي براي اعمال عدالت و كاهش فقر از  (BDN)سالم و نيازهاي اساسي توسعه 
در اهداف توسعه هزاره طريق توانمندسازي جوامع و همكاريهاي بين بخشي از جمله موضوعاتي است كه 

اگر بپذيريم كه . تجربيات متعددي در اين ارتباط وجو دارد) امرو(پيش بيني شده و در كشورهاي منطقه 
  سالمت از بنيادي ترين حقوق بشري محسوب

اجتماعي نيز تلقي مي شود سازمان جهاني مي شود بايد بپذيريم كه عمده ترين هدف سرمايه گذاري 
است كه فقر عامل اصلي تاثير گذار بر سالمت بوده و بي عدالتي در توزيع منابع، بي بهداشت براين باور 

سوادي، افزايش بي رويه جمعيت بهسازي نامناسب محيط، ناآگاهي هاي اجتماعي حول موضوعات سالمت و 
ه اين امر ثابت شده ك. از ديگر عوامل موثر محسوب مي شوند Basic Needsفقدان تامين نيازهاي اوليه 

افراد فقير به محيط بهداشتي، خدمات كيفي بهداشتي درماني، تغذيه مناسب، مسكن امن و مناسب  يدسترس
محدودتر بوده و متعاقباً عوامل و خطرات سالمتي آنها افزايش مي يابد و توانمندسازي اينگونه جوامع، زمينه 

از اين رو دولت جمهوري اسالمي  .قابليت هاي دولت را ارتقاء سالمت و تامين اجتماعي افزايش مي دهد
 ۲۸/۱/۱۳۷۵هـ مورخ ۱۴۳۴۲ت /۷۳۲را طي مصوبه شماره » شوراي هماهنگي شهرهاي سالم« ۱۳۷۰در سال 

شوراي هماهنگي «، عنوان اين شورا به ۱۳۷۸به تصويب رساند و در پي اصالحيه شوراي وزيران در سال 
در  BDNرويكرد نيازهاي اساسي توسعه  ۱۳۷۹از سال  .تغيير نام پيدا نمود» شهرهاي سالم و روستاهاي سالم

 ۱۳۸۴ده روستا در سه استان پايلوت به مرحله اجرا درآمد و در پي موفقيت هاي كسب شده از سال 
براي روستاهاي سالم استفاده مي نمايد كه در برنامه ريزي هاي  BDN وشدبيرخانه شوراي هماهنگي از ر
بدين طريق در مرحله گسترش در هر استان با انتخاب يك شهرستان و . استملي نيز تغييراتي ايجاد گرديده 

روستاي سالم با رويكرد و  - سه روستا و برگزاري كارگاه توجيهي آموزشي امكان اجراي پروژه شهرهاي سالم
BDN در چهارمين برنامه پنجساله توسعه . در شهر و روستا مهيا مي گرددBDN  به عنوان يكي از استراژيهاي

  .به تصويب رسيده است) ۹۵اصل (اصلي در برقراري عدالت اجتماعي 
  



  :هدف كلي
بهبود وضعيت سالمت جوامع به طريق عادالنه كه به هدف غايي سالمت براي همه و كيفيت بهتر زندگي مي 

  انجامد 
  

  :اهداف اختصاصي
  تبط با سالمت و برنامه ريزان بمنظور جلب حمايت برنامه هاي مرارتقاء سطح آگاهي مسوولين  - 
 افزايش دانش عمومي مردم در رابطه با برنامه هاي توسعه ملي - 
گسترش فرهنگ همكاري بين بخشي در راستاي اجراي پروژه هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و  - 

 بهداشتي
 توانمندسازي جوامع محلي در جهت شناخت نيازها، مشكالت و پيدا كردن راه حل - 
 راستاي برنامه هاي توسعه اي بسيج منابع مردمي و دولتي در - 
 كاهش فقر و نابرابري و بيكاري - 
 د خانوارهامبهبود وضعيت سالمت از طريق سطح درآ - 
 بهبود زمينه مشاركت و احساس مالكيت نزد جامعه - 
 گسترش عدالت اجتماعي و ارتقاء شيوه هاي زندگي سالم و مولد - 
  

 تعاريف
ر شورايي متشكل از وزيران دوه وزارتخانه و منظو :شوراي هماهنگي شهرهاي سالم، روستاهاي سالم

منظور ارتقاء سطح سالمت شهروندان و دستيابي به سالمت براي همه با هدف  سازمان به ۵روساي 
  .برقراري همكاري بين بخشي و جلب مشاركت مردمي تشكيل مي گردد

/ نت بهداشتي دانشگاهمتشكل از سه نفر كارشناس فني معاو: دبيرخانه شوراي هماهنگي شهرستان و استان
دانشكده و / شهرستان كه با پيشنهاد معاونت بهداشتي و تاييد رياست دانشگاهو دانشكده در سطح استان 

  ابالغ استاندار انتخاب 
. مي گردند يك نفر از آنها بعنوان هماهنگ گننده و دو نفر بعنوان همكار هدايت برنامه را بعهده دارند

  اشتي و مركز بهداشت شهرستان و يا فرمانداري است محل آن در حوزه معاونت بهد
  .گروهي متشكل از كارشناسان فني دستگاهها و سازمانهاي اجرايي مرتبط با توسعه هستند :تيم بين بخشي

  نفر از نمايندگان  ۴يا  ۳متشكل از اعضاي شوراي اسالمي روستا به انضمام  (VDC):تيم توسعه روستا 
  .وستا را تشكيل مي دهندسرخوشه ها، كميته توسعه ر

برحسب جمعيت و خصوصيات منطقه خانوارها به ترتيب براساس قومي و خويشاوندي،  :تعريف خوشه
  طايفه اي و يا



ري تقسيم بندي مي شوند كه به هر يك از آنها خوشه اطالق مي اخانو ۱۵- ۳۰محله اي به گروههاي  
  .شود

  .فردي است كه عضو خوشه بوده و توسط مردم خوشه بعنوان نماينده انتخاب مي شود :سرخوشه
گروهي از كارشناسان مجرب هستند كه در امور مشاركت مردمي، هماهنگي بين  :دبيرخانه كشوري

  بخشي و 
  .برنامه هاي توسعه اي در معاونت سالمت، مركز سالمت محيط و كار وزارت بهداشت فعاليت مي كنند



   :اليت در سطح شهرفع
  كارشناس/ ارائه دهنده خدمت كاردان

كاردان بهداشت مرد و زن در ضروري است نظر به اينكه پروژه شهر سالم در شهرها اجرا مي گردد 
د ور لذا انتظار مي. بعنوان يك عضو فعال در پيشبرد برنامه هاي شهر سالم فعاليت نمايدمراكز شهري 

ي الزم را با دبيرخانه شهر سالم در سطح شهر و شهرستان در موارد زير بعمل كاردانها در موارد زير همكار
  .دنآور

  براي كسب حمايت سياسي و مديريتيدولتي همكاري در جهت جلب حمايت مسئوالن  -۱
 همكاري در جهت توجيه همكاران بين بخشي براي مشاركت در برنامه -۲
يق ارائه افكار، مهارتها و منابع براي كمك به درگير كردن مردم و تشويق آنان به مشاركت از طر -۳

       توسعه شهر  
 همكاري در جهت مستند سازي و نگهداري اطالعات -۴
 همكاري درخصوص بررسي وضعيت موجود مناطق تحت پوشش شهري -۵
همكاري در تشخيص و شناسايي ظرفيت ها، امكانات و مشكالت جامعه شهري تحت پوشش و اولويت  -۶

 بندي آنها
 سايي و جلب حمايت خيرين منطقه تحت پوشش بمنظور جلب مشاركت آنانكمك در جهت شنا -۷
همكاري در جهت قرار دادن موضوع سالمت و محيط زيست در راس مسائل شهري و تسهيل پروژه  -۸

 ها براي بهبود سالمت و ارتقاء كيفيت زندگي
ه اگا نب همكاري در جهت شناسايي نيازهاي كودكان، جوانان و زنان براي سالمت و توسعه شهر - ۹

 جنسيتي در مناطق تحت پوشش
همكاري در اجراي برنامه هاي آموزشي در زمينه هاي مختلف توانمندسازي به اهالي تحت  -۱۰

 پوشش
  

   :فعاليت در سطح روستا
  ارائه دهنده خدمت بهورز

 .دددر روستاها اجرا مي گر BDNبا توجه به اينكه پروژه روستاي سالم با رويكرد نيازهاي اساسي توسعه 
لذا . بهورز خانه بهداشت بعنوان يك عضو فعال در جهت پيشبرد برنامه هاي توسعه اي فعاليت مي نمايد

  .و سرخوشه ها بعمل آورد (VDC)انتظار ميرود بهورز در موارد زير همكاري الزم را با كميته توسعه روستا  
  همكاري در جلب مشاركت مردم و تشويق آنان به فعاليتهاي مشاركتي -۱
 ي با تيم توسعه روستا درخصوص بررسي وضعيت موجود روستا با مشاركت سرخوشه هاهمكار -۲
 همكاري در تشخيص و شناسايي ظرفيت ها، امكانات و مشكالت روستا و اولويت بندي آنها -۳
 همكاري در اجراي برنامه هاي آموزشي در زمينه هاي مختلف توانمندسازي با اهالي -۴



 ها و تيم توسعه روستا ارتباط و هماهنگي مستمر با سرخوشه -۵
 BDNتشويق مردم در جهت افزايش سرمايه صندوق وام در گردش  -۶
 همكاري در جهت ايجاد بستر مناسب جهت برگزاري انتخابات سرخوشه ها و كميته توسعه روستا -۷
 كمك در شناسايي و جلب حمايت خيرين روستا در جهت اجراي پروژه هاي در آمدزا و اجتماعي -۸
 پروژه هاي درآمدزا و اجتماعي در سطح روستا كمك در راه اندازي - ۹

 كمك به شناسايي نيروهاي ماهر و افراد نيازمند روستا -۱۰
  :در سطح كشور و استان: فعاليت

   ارائه دهنده خدمت كارشناس 
  CBIتشكيل دبيرخانه هاي استاني و شهرستاني  -۱
ستان، شهرستان از تشكيل جلسات توجيهي براي آگاهي مسئولين و سياستگذاران در سطح كشور، ا -۲

 CBIبرنامه 
 جلب همكاري ساير بخش هاي توسعه در برنامه هاي مشاركتي -۳
درخصوص اهداف و )تيم بين بخشي(تشكيل كالسهاي آموزشي براي نمايندگان دستگاههاي ذيربط  -۴

 CBIبرنامه هاي  
اي جلب همكاري و مشاركت مردم در زمينه نياز سنجي، اولويت بندي مشكالت و اجراي راهكاره -۵

 منطقي 
 متون آموزشي براي دست اندركاران برنامه هتدوين، طراحي و ترجم -۶
 )تعيين تيم توسعه روستا و سرخوشه ها( بسيج و سازماندهي جامعه شهري و روستايي -۷
 آموزش تيم توسعه روستا و سرخوشه ها درخصوص برنامه هاي روستاي سالم -۸
  CBIاطق پايلوت فراهم كردن بستر بازديد تيم بين بخشي استانها از من - ۹

فراهم كردن بستر تبادل اطالعات بين كشورهاي منطقه و بازديد از طرحهاي موفق در سطح  -۱۰
 بين المللي

 نظارت و پايش از برنامه هاي دردست اجرا -۱۱
 فراهم كردن بستر گسترش برنامه به ديگر نقاط كشور -۱۲
 تهيه گزارش و مستندات از برنامه و ارسال آن به سازمان جهاني بهداشت -۱۳
 جلب همكاري ساير نهادهاي غيردولتي و سازمانهاي بين المللي -۱۴
 تشكيل و راه اندازي صندوق در گردش وام روستائيان -۱۵
 جهت اطالع و آگاهي عموم و سياستگذاران CBIتهيه فيلم، گزارش و خبر از فعاليتهاي  -۱۶
 انجام پروژه هاي درآمدزا و اجتماعي بمنظور باال بردن سطح درآمد خانوارها -۱۷
و تحليل اثر بخشي و  نمودن بستر استفاده از روشهاي تحقيق مناسب براي دانشگاهيانفراهم  -۱۸

 كارآيي پروژه هاي اجرا شده 



 هدايت و رهبري دبيرخانه هاي استاني و شهرستاني - ۱۹
 تالش در جهت نهادينه كردن برنامه در برنامه هاي دولت -۲۰


