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 ّای پژٍّطي ًتايح تحقيق طزح صفحِ ای 3ٍ  1ٍ گشارش  تزخواى داًصفزم 

 
ّبي تحميمبتي پبيبى يبفتِ هَسسِ سا ثشسسي ٍ ثب استفبدُ اص فشآيٌذ  هَسسِ هلي تحميمبت سالهت دس ًظش داسد ًتيدِ عشح

بس هخبعجيي ٍ داًص تَليذ ضذُ سا دس اختي  (Knowledge Translation & Exchange)تشخوبى ٍ تجبدل داًص

دٌّذگبى خذهبت هشالجتي ٍ ...(  گيشًذگبى حَصُ سالهت ، گيشًذگبى ٍ اسائِ ريٌفؼبى ) اص خولِ ػوَم هشدم، سيبستگضاساى ٍ تػوين

لشاس دّذ. لزا ضشٍسي است وِ وليِ پژٍّطگشاى ٍ اػضبي هحتشم ّيئت ػلوي فشم صيش سا خْت سَْلت فشآيٌذ تشخوبى ٍ تجبدل 

 .داًص تىويل ًوبيٌذ

 

 الف: هطخصات طزح:

 يرابطاى بْذاضت يبزًاهِ هل يابيارسض :ػٌَاى وبهل عشح

 سٌْذ رياضي، بْشاد دهاری :هدشي عشح

   

 

 ًام بزدُبِ طَر دقيق اص ثيي گشٍّْبي صيش حذالل يه گشٍُ سا اًتخبة وٌيذ ٍ )؟ ّستٌذ يهخاطباى طزح ضوا چِ کساً :ب

 (ًوبيذ.ضَد وِ ثتَاًذ اص ًتبيح عشح ثِ عَس هستمين استفبدُ  يگفتِ ه ي)گشٍُ هخبعت ثِ فشد يب گشٍّتَضيح دّيذ.ٍ  

 

 هذيزاى ٍ سياستگذاراى سالهت ) هاًٌذ ستاد ٍسارت بْذاضت(  

 هعاًٍت بْذاضت ٍسارت بْذاضت .1

 ٍسارت بْذاضت ياختواع اهَر هعاًٍت .2

 اى ٍ داًطگاُهذيزاى بيوارست  

 ارائِ دٌّذگاى خذهت)پشضك، پزستار، هاها ٍ ....(          

 بيواراى ٍ هزدم  

  صٌعت  

 ساسهاى خَاًاى ٍ .....( ،يستيآهَسش ٍ پزٍرش، بْش ،یساسهاى ّا) ضْزدار زيسا  
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 ره :شما

 : پيوست

: بزًاهِ ضوا بزای کاربست ًتايح چيست )لطفا دقيقا هٌطبق با بخص هزبَطِ ٍ گاًت چارت در فزم پزٍپَسال تٌظين ج

 گزدد( 

 

اص فْشست صيش هي تَاًيذ استفبدُ ًوَدُ ٍ يب سّىبسّبي ديگشي سا پيطٌْبد ًوبييذ( ثذيْي است  ّش عشح هي تَاًذ اص چٌذيي 

 ٍش ثشاي تشخوبى داًص استفبدُ ًوبيذ.س

 

  پشٍپَصال  پژٍّص يعشاح بيثب گشٍُ هخبعت ٍ استفبدُ وٌٌذگبى ثبلمَُ دس ٌّگبم اًتخبة هَضَع  يّوفىش  بيهطبسوت 

  ّوفىشي ثب گشٍُ هخبعت ٍ استفبدُ وٌٌذگبى ثبلمَُ دس ٌّگبم اخشاي پژٍّص هطبسوت يب 

 داخلي پژٍّطي  -اًتطبس همبلِ دس هدلِ ّبي ػلوي 

 (under review) همبلِ
 Evaluating the Women Health Volunteers program in Iran, a quarter century 
experience  

 پژٍّطي خبسخي -اًتطبس همبلِ دس هدلِ ّبي ػلوي

 اسائِ دس وٌفشاًس ّب ٍ سويٌبسّبي داخلي 

 اسائِ دس وٌفشاًس ّب ٍ سويٌبسّبي خبسخي 

  آى   آى ثشاي استفبدُ وٌٌذگبى ثبلمَُ يب همبلِ حبغل اص  وبهل عشح اسسبل خالغِ يب گضاسش 

 اسسبل گضاسش ثشاي هؼبًٍت ثْذاضت، هؼبًٍت اختوبػي ٍصاست ثْذاضت

 َُثِ آى   لشاس دادى هتي وبهل گضاسش يب خالغِ اي اص آى دس ٍة سبيت ثِ هٌظَس دستشسي استفبدُ وٌٌذگبى ثبلم 

 ًظيش هدلِ ّب يب سٍصًبهِ ّبي هَسد ػاللِ ػوَم( شػلوياًتطبس ًتبيح پژٍّص دس ًطشيبت غي( 

  اًتطبس يبفتِ ّب دس خجشًبهِ ّب ٍ ثَلتي ّب )ًظيش ًطشيبت دسٍى سبصهبًي وِ خجش ّبي ػلوي ٍ غيش ػلوي هشتجظ ثب آى

 سبصهبى سا هٌتطش هي وٌذ(

  اسائِ يبفتِ ّبي پژٍّص ثِ خجشًگبساى سسبًِ ّب ٍ يب ضشوت دس هػبحجِ ّب 

  ثشاي هؼشفي ًتبيح پژٍّص  خلسِ ثب استفبدُ وٌٌذگبى ثبلمَُتطىيل 

  تْيِ ٍ اسسبل ًتبيح ثب صثبى هتٌبست هخبعجيي )ًظيش ًَضتِ ّبي سبدُ ثشاي ثيوبساى ٍ يب هشدم، گضاسش ّبي وَتبُ ثشاي

 هذيشاى ٍ هسئَليي(

  (اًدبم الذاهبت الصم ثشاي تدبسي سبصي يبفتِ ّب )ثجت پتٌت، ػمذ لشاسداد ثب غٌؼت ... ٍ 

 ............................................. : سبيش الذاهبتي وِ هَخت هي ضَد ًتبيح پژٍّص ثِ هخبعت آى هٌتمل گشدد 

 ّيچىذام 
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  :(حذاکثز در يك صفحِ ًَضتِ ضَد) پيام اصلي حاصل اس طزح پژٍّطي: د

ثْذاضتي، الذام ثِ عشاحي ٍ اخشاي ثشًبهِ داٍعلجبى سالهت  ٍصاست ثْذاضت ثب اًگيضُ حل هطىالت 9691دس سبل  پيام اٍل:

ًوَد. ساثغيي ثْذاضتي افشادي ّستٌذ وِ سبوي هٌغمِ خغشافيبي تحت پَضص خبًِ ثْذاضت يب « ساثغبى ثْذاضت»تحت ػٌَاى 

ِ اي وِ خْت خذهت هشاوض ثْذاضتي دسهبًي ّستٌذ وِ ثب فشٌّگ ٍ آداة ٍ سسَم هشدم آى هٌغمِ آضٌبيي داسًذ ٍ ثِ دليل ػالل

ثِ هشدم دس هسبيل ثْذاضتي داسًذ ثب خبًِ ّبي ثْذاضت ٍ هشاوض ثْذاضتي دسهبًي ّوىبسي هي وٌٌذ. آًْب ثِ غَست وبهالً 

اختيبسي ٍ افتخبسي وِ ثذليل ػاللة آًبى ثِ اهش ثْذاضت هي ثبضذ، فؼبليت هي ًوبيٌذ ٍ ّيچ گًَِ حمَق ٍ هضايب اص عشف دٍلت يب 

اص افتخبسات ًظبم سالهت  يىيسبل  58اص  صيث يثب لذهت يثْذاضت ييساثغ يثشًبهِ وطَس دسيبفت ًوي ًوبيٌذ. ّش اسگبى ديگش

 .ثبضذ يهوطَس 

پَضص ٍ استفبدُ اص  صيسَاد سالهت، افضا صيهطبسوت هشدم، افضا صيثشًبهِ ػجبست است اص: افضا ييا يدستبٍسدّب پيام دٍم:

 .يثخط ييث يّب يّوىبس صيخذهبت سالهت، افضا

ثشًبهِ  يثشا ٌسدنٍ ًمطِ ساُ ه بستيس هيثبضٌذ: ضؼف  يه شيضبهل هَاسد ص ضيًمبط ضؼف ثشًبهِ ً ييهْوتش پيام سَم:

ٍ  صيپب ستنيس هيضؼف  بستگزاساى،يس يثِ هطبسوت هشدم اص سَ يداٍعلجبى سالهت، ضؼف تػَس دسست ٍ اػتمبد ٍالؼ

وبسضٌبسبى خلت  يطگيچٌذ پ ظ،يگشفتِ ًطذى ثشًبهِ دس هح يص ثشًبهِ، خذًبهٌبست ا تيٍ حوب يهستوش، هٌبثغ هبل يبثياسصض

هؼتجش  يٍ ثبًه اعالػبت يثشًبهِ، فمذاى ثشًبهِ ًشم افضاس ييلشاسًگشفتي ا تيّب ٍ دس اٍلَ ىاستبى ّب ٍ ضْشستب يهطبسوت هشده

ثِ  يثْذاضت يبهْبيىالت اًتمبل پهٌبست دس خػَظ ثشًبهِ، هط يداضتي اعالػبت داٍعلجبى سالهت، ػذم اعالع سسبً يثشا

 .ػذم استمجبل اص ضشوت دس ثشًبهِ داٍعلجبى سالهت ي،يهخبعج

هطخع ًوَدى يه سيبست هؼيي ثشاي ثِ هٌظَس ثْجَد ٍضؼيت ايي ثشًبهِ ساّىبسّبي صيش پيطٌْبد هي گشدًذ:  پيام چْارم:

سصضيبثي هستوش ٍ هذٍى ثشًبهِ ٍ سيبستگزاسي هجتٌي پبيص ٍ ا، اختػبظ ثَدخِ ايي هستمل خْت پيطجشد اّذاف ثشًبهِ، ثشًبهِ

اختػبظ يه ٍاحذ هستمل دس ، استفبدُ اص ظشفيت ّب ٍ هطبسوت دادى هشدم دس فشايٌذ تػوين گيشي ٍ سيبست گزاسي، ثش ضَاّذ

ثبصعشاحي ، هؼشفي ثشًبهِ داٍعلجبى سالهتضيَُ ثبصعشاحي ، ّوىبسي دسٍى ٍ ثيي ثخطي ثيطتش، ستبدّبي استبًي ٍ ضْشستبًي

تذٍيي ضيَُ هذًٍي ثشاي ، دس ًظش گشفتي تسْيالت هٌبست ثشاي داٍعلجبى سالهت ٍ ايدبد اًگيضُ ثيطتش دس آًْب، ضيَُ آهَصش

 .ثجت اعالػبت داٍعلجبى سالهت

 ثشًبهِ ٍ هيٍصاست ثْذاضت، ًذاضتي  ياص ثشًبهِ ّب گشيد يليثشًبهِ هثل خ ييضؼف ا ييسسذ هْوتش يثِ ًظش ه پيام پٌدن:

خَد سا هىلف ثِ  يوِ اگش هسئَل آى ػَؼ ضَد هسئَل ثؼذ يهطخع، ٍ لبئن ثِ فشد ثَدى آى است ثِ گًَِ ا هيّذف استشاتژ

 تيثِ دٍس ثبضذ تب ثب آهذى ٍ سفتي دٍلت ّب آس يصدگ بستيٍ س بستيثشًبهِ اص س ييهَضَع ا ذيثب دس ٍالغ داًذ. ياداهِ آى ًو

غَست  ييوِ دس ا ضَدهحمك  ييهستمل( ساثغ NGO هياػالم وشدى ٍ )ًِ «  NGO ضجِ» تَاًذ ثب  يهَضَع ه يي. اٌذيًج

الصم  يثشًبهِ ثْتش است تَسظ خَد ساثغبى اداسُ ضَد ٍ هطَق ّب ييا گشيد بىيخَد ووه وٌذ. ثِ ث يتَاًذ ثِ استمب يخَد گشٍُ ه

وبس ّن هستلضم آى است ٍصاست ثْذاضت ثش  ييا ًذاضتِ ثبضٌذ. اهب بصيً يدٍلت يتَسظ خَدضبى فشاّن ضَد تب ثِ دستگبُ ّب ضيً

افشاد اػالم ضَد ٍ آى ّب  ييغَست وِ اًتظبسات اص عشف ٍصاست ثْذاضت ثِ ا ييًظبست داضتِ ثبضذ ثِ ا NGO ضجِ ييا يسٍ

 .ٌذيالذام ثِ هذاخلِ ًوب يٍصاست يثشاسبس پشٍتىل ّب
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 ًَضتِ ضَد. (صفحِ 3حذاکثز در هطالعِ ) خالصِ اخزاييُ( 

 

دس حبل حبضش ثب تَخِ ثِ سبل يىي اص افتخبسات ًظبم سالهت هي ثبضذ.  58ثشًبهِ وطَسي ساثغيي ثْذاضتي ثب لذهتي ثيص اص 

وطَسي ًيبصهٌذ ثبصًگشي ٍ ايدبد تغييشات اسبسي هي ثبضذ. تب وٌَى هغبلؼبتي  ثشًبهِثِ ػٌَاى يه  ،اًتظبسات سيستن ثْذاضتي

َست گشفتِ اهب فمذاى يه اسصضيبثي خبهغ، وطَسي ٍ ّوِ خبًجِ حبٍي تَغيِ ّبيي سيبستي همغؼي خْت اسصضيبثي ايي ثشًبهِ غ

خْت ثْجَد ايي ثشًبهِ ثِ چطن هي خَسد. لزا ّذف اص عشح پيص سٍ اسصضيبثي ثشًبهِ وطَسي ساثغيي ثْذاضتي ثش اسبس هتذ 

اًدبم ثب سٍيىشي ويفي ( Rapid Assessmentايي هغبلؼِ ثِ سٍش اسصيبثي سشيغ ) اسصضيبثي ثشًبهِ ّبي سالهت هي ثبضذ.

 (5، ٌفؼبىير ليثشًبهِ ٍ استخشاج سَاالت ٍ ضبخع ّب ٍ تحل فيتؼش (9. ثشاي اسصضيبثي ثشًبهِ سِ هشحلِ صيش عي ضذ: گشفت

پٌح . ثشًبهِ دس بستيس يثبصًگش يثشا يشيگ دِيلضبٍت ٍ ًت (6ي، بثيپبسخ ثِ سَاالت اسصض ياعالػبت ٍ دادُ ّب ثشا يخوغ آٍس

هَسد ثشسسي لشاس گشفت. دادُ ّبي الصم ساّىبسّب ، ٍ ثْجَد يفشغت ّب، دستبٍسدّب ،اّذاف ،ثشًبهِ يهطخػبت ول حيغِ ضبهل

 .ثشاي اسصضيبثي ثشًبهِ دس هدوَع اص سِ هٌجغ هشٍس هتَى، تىويل پشسطٌبهِ ٍ ثحث گشٍّي ثِ دست آهذُ است

 

 دستاٍردّا

 ثش اسبس اعالػبت خوغ آٍسي ٍ تحليل ضذُ دستبٍسدّبي ايي ثشًبهِ ػجبست است اص: 

 هطارکت هزدم: -1

( ثِ ػٌَاى يه ّذف )ٍ ًِ هطارکت فعال هزدم )در ًظام سالهتثِ ػميذُ خجشگبى هْوتشيي دستبٍسد ثشًبهِ ساثغيي سالهت 

ّوچٌيي ايي هطبسوت ثب استفبدُ اص ظشفيت ّبي هحلي  ضذُ است. افشايص سزهايِ اختواعييه ٍسيلِ( هي ثبضذ وِ هٌدش ثِ 

ثبػث ايدبد اػتوبد ثِ ًفس، خَداتىبيي دس هشدم ضذُ وِ دس ًْبيت آًبى ثب ًيبصسٌدي، اٍلَيت ثٌذي ٍ اسائِ ساُ حل هٌبست خْت 

 حل هسبئل هشتجظ ثب سالهت ثبػث استمبء تٌذسستي خبهؼِ ضذُ اًذ.

يه ثبس ثِ ثْبًِ آهَصش ٍ.... دٍس ّن خوغ ضذُ ٍ ثب ّن هسبيلي سا هغشح هيىٌٌذ، ّويي وِ گشٍّي اص هشدم ّش چٌذ ٍلت "

 "دستبٍسد ثضسگي است وِ هي تَاًذ ثِ افضايص سشهبيِ اختوبػي ووه وٌذ

 اص هػبديك هْن هطبسوت هشدم هي تَاى ثِ هَاسد صيش اضبسُ ًوَد:

دس ثشًبهِ ّبي اختوبػي ٍ هطبسوتي ثِ ػٌَاى يىي اص اغَل  ٍخَد صًبى استفادُ اس تَاى بالقَُ سًاى در فعاليتْای اختواعي:

تَسؼِ دس ًظش گشفتِ هي ضَد ثب تَخِ ثِ هطبسوت صًبى داٍعلت سالهت ثِ ػٌَاى ضبلَدُ اغلي ثشًبهِ داٍعلجبى سالهت ٍ 

 ّوچٌيي ًمص استجبعي صًبى دس خبًَادُ ٍ خبهؼِ، يه ًمغِ لَت دس ثشًبهِ هحسَة هي گشدد.

استفبدُ اص افشاد ثَهي ّش هٌغمِ هٌدش ثِ استجبط ثْتش ٍ هَثشتش ٍ دسن ثْتشي اص هشدم ٍ هطىالت  ی هحلي:تَسعِ ظزفيت ّا

 هٌغمِ تحت پَضص داٍعلت ضذُ است 

 اهکاى ضٌاسايي خيزيي ٍ خذب هٌابع هالي در خْت پيطبزد اّذاف بْذاضتي:

تشن اػتيبد افشاد هؼتبد، تْيِ خْيضيِ ٍ يب سيسوًَي ووه ثِ حل ثشخي اص هطىالت خبًَادُ ّبي ثي ثضبػت، ووه ثِ دسهبى ٍ 

...ٍ 

 افشايص سَاد سالهت -2

ثشًبهِ خلت هطبسوت هشدهي )داٍعلجبى سالهت( ثِ غَست ضجىِ اي اص سغح ٍصاستخبًِ، داًطگبُ، ستبد ضْشستبى، هشاوض ثْذاضتي 

فيت ثباليي ثشاي اًتمبل پيبهْبي ثْذاضتي داسد ٍ ٍ داٍعلجبى سالهت ٍ استجبط هستمين داٍعلجبى سالهت ثب هشدم هٌغمِ خَد، ظش
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 ره :شما

 : پيوست

اص سَي ديگش فشغت هٌبسجي ثشاي آگبّي هذيشاى ٍ سيبستگزاساى ًسجت ثِ هطىالت هشتجظ ثب سالهتي ٍ اًتظبسات هشدم سا ايدبد 

 وٌذ. هي

 افشايص پَضص ٍ استفادُ اس خذهات سالهت: -3

وَدوبى، صًبى ٍاخذ ضشايظ دسيبفت سٍضْبي پيطگيشي اص ثبسداسي،...( وِ ثبػث پيگيشي هشالجتْبي ثْذاضتي خبًَاس: )هبدساى ثبسداس، 

 استمب پَضص هشالجتْب ٍ فؼبل وشدى خذهبت ثْذاضتي ضذُ است.

 افشايص ّوکاری ّای بيي بخطي – 4

  داٍعلت هتخػع پشسٌل اداساتي . ثب ايدبد ثشًبهِ داٍعلت هتخػع دستگبُ ّبافضايص ّوىبسي ثيي ثخطي ثب سبيش

تٌذ وِ تَسظ پشسٌل هدشة،آهَصش هسبئل ثْذاضتي )دس لبلت ضيَُ صًذگي سبلن ٍ هْبست آهَصي( سا وست ًوَدُ ّس

 ٍ ثؼٌَاى ًوبيٌذگبى اداسات هختلف اعالػبت ثْذاضتي وست ضذُ سا ثِ پشسٌل صيشهدوَػِ خَد اسايِ هي دٌّذ. 

 اي ثْذاضتي هحالت(هطبسوت داٍعلجبى سالهت دس سفغ هطىالت ثْذاضتي هٌغمِ )ضشوت دس ضَس 

  ٍخَد داٍعلجبى سالهت ثبػث ضذُ است استجبط هسئَليي ٍ وبسضٌبسبى ثْذاضتي ثب سغَح هحيغي ثب سَْلت ثيطتشي

 اهىبى پزيش ضَد.

 افضايص خزة ٍ ّذايت هٌبثغ ٍ ووه ّبي خيشيي، ٍالفيي ٍ هَسسبت خيشيِ دس تَسؼِ ثخص ثْذاضت وطَس 

شدٍلتي ثِ ّوىبسي هَثش ٍ هغلَة ثيي ثخطي دس ساستبي تَاًوٌذسبصي خبهؼِ دس افضايص هطبسوت سبصهبى ّبي دٍلتي ٍ غي

 تَسؼِ ضيَُ صًذگي سبلن ثب خلت هطبسوت داٍعلجبى هتخػع، افشاد حميمي ٍ ثخص ّبي تَسؼِ

 

 فزصت ّای بْبَد:

 داسد  يثْجَد فشاٍاً يآى فشغت ّب يسغن دستبٍسدّب يضذُ ػل يگشدآٍس يدادُ ّب ليثشًبهِ ثش اسبس تحل ييا

 هطکالت قاًًَي سياستي -1

 ضؼف يه سيبست ٍ ًمطِ ساُ هٌسدن ثشاي ثشًبهِ داٍعلجبى سالهت .9

 ضؼف تػَس دسست ٍ اػتمبد ٍالؼي ثِ هطبسوت هشدم اص سَي سيبستگزاساى .5

 ضؼف يه سيستن پبيص ٍ اسصضيبثي هستوش .6

 هٌبثغ هبلي ٍ حوبيت ًبهٌبست اص ثشًبهِ .7

 هطکالت ساختاری-2

 ثشًبهِ دس هحيظخذي گشفتِ ًطذى  .9

 چٌذ پيطگي وبسضٌبسبى خلت هطبسوت هشدهي استبى ّب ٍ ضْشستبى ّب ٍ دس اٍلَيت لشاسًگشفتي ايي ثشًبهِ .5

 فمذاى ثشًبهِ ًشم افضاسي ٍ ثبًه اعالػبتي هؼتجش ثشاي داضتي اعالػبت داٍعلجبى سالهت .6

 رفتاری -هطکالت هحيطي -3

 ػذم اعالع سسبًي هٌبست دس خػَظ ثشًبهِ .9

 اًتمبل پيبهْبي ثْذاضتي ثِ هخبعجييهطىالت  .5

 ػذم استمجبل اص ضشوت دس ثشًبهِ داٍعلجبى سالهت .6

 

 راّکارّای بْبَد بزًاهِ:

 تغييزات سياستي -1

 .هطخع ًوَدى يه سيبست هؼيي ثشاي ثشًبه9ِ
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 .اختػبظ ثَدخِ ايي هستمل خْت پيطجشد اّذاف ثشًبه5ِ

 زاسي هجتٌي ثش ضَاّذ.پبيص ٍ اسصضيبثي هستوش ٍ هذٍى ثشًبهِ ٍ سيبستگ6

 .استفبدُ اص ظشفيت ّب ٍ هطبسوت دادى هشدم دس فشايٌذ تػوين گيشي ٍ سيبست گزاسي7

 تغييزات ساختاری -2

 .اختػبظ يه ٍاحذ هستمل دس ستبدّبي استبًي ٍ ضْشستبًي9

 .ّوىبسي دسٍى ٍ ثيي ثخطي ثيطتش5

 رفتاری -تغييزات هحيطي  -3

 سالهت .ثبصعشاحي هؼشفي ثشًبهِ داٍعلجبى9

 .ثبصعشاحي ضيَُ آهَصش5

 .دس ًظش گشفتي تسْيالت هٌبست ثشاي داٍعلجبى سالهت ٍ ايدبد اًگيضُ ثيطتش دس آًْب6

 .تذٍيي ضيَُ هذًٍي ثشاي ثجت اعالػبت داٍعلجبى سالهت7
ضذى دس  هطبسوت سا هي تَاى فشايٌذي ثشاي آهَصش هشدم ثِ ضشوت دس اتخبر تػويوبت گشٍّي ٍ دس ػيي حبل سْيندس ٍالغ 

 ،هسئَليتْب داًست ٍ اص ديذگبُ تَسؼِ اختوبػي ضبهل هطبسوت دس ثشًبهِ سيضي، اخشا ٍ پبيص ٍ اسصضيبثي ثشًبهِ تؼشيف هي ضَد

ايي فشايٌذ اص  ثْذاضت وِ دس ثشًبهِ داٍعلجبى سالهت ثِ ػٌَاى سوي اغلي ثشًبهِ خلت هطبسوت هشدهي ٍصاستاست دس حبلي ايي 

 ٍ ػوالً هشدم دس فشايٌذ تػوين گيشي ًمطي ثسيبس ووشًگ داسًذ. طبسوت فشاتش ًشفتِ است.پلِ اٍل ٍ ًْبيت دٍم ه

اص ثشًبهِ ّبي ٍصاست ثْذاضت، ًذاضتي يه ثشًبهِ ٍ ّذف  ديگش هْوتشيي ضؼف ايي ثشًبهِ هثل خيليّوچٌيي ثِ ًظش هي سسذ 

آى ػَؼ ضَد هسئَل ثؼذي خَد سا هىلف ثِ اداهِ وِ اگش هسئَل  گًَِ اياستشاتژيه هطخع، ٍ لبئن ثِ فشد ثَدى آى است ثِ 

آى ًوي داًذ. اص عشف ديگش ثشاي ساثغيي سالهت دس سغح هلي ثشًبهِ خبغي ٍخَد ًذاسد ٍ اغال هطخع ًيست وِ حَصُ هؼبًٍت 

بهِ اػتجبس ثْذاضت هي خَاّذ ايي ثشًبهِ سا ثِ چِ غَست اداهِ دّذ؟ دس سغح استبى ّب ٍ ضْشستبى ًيض ثِ دليل آى وِ ثشاي ثشً

 هطخػي دس ًظش گشفتِ ًطذُ تبهيي هخبسج ثشًبهِ ثب تَخِ ثِ اٍلَيت ّب ٍ هحذٍديت ّبي هَخَد خيلي هطىل است.

 بستيثشًبهِ اص س ييهَضَع ا ذياست وِ ثب ييثِ آى تَخِ وشد ا ذيثب يثْذاضت ييثْجَد ثشًبهِ ساثغ يوِ ثشا يهْو لياص هسب يىي

اػالم وشدى ٍ )ًِ «  NGOضجِ » تَاًذ ثب  يهَضَع ه يي. اٌذيًج تيآهذى ٍ سفتي دٍلت ّب آس ثِ دٍس ثبضذ تب ثب يصدگ بستيٍ س

 ييا گشيد بىيخَد ووه وٌذ. ثِ ث يتَاًذ ثِ استمب يغَست خَد گشٍُ ه ييوِ دس ا ضَدهحمك  ييهستمل( ساثغ NGO هي

 بصيً يدٍلت يدضبى فشاّن ضَد تب ثِ دستگبُ ّبتَسظ خَ ضيالصم ً يثشًبهِ ثْتش است تَسظ خَد ساثغبى اداسُ ضَد ٍ هطَق ّب

غَست وِ  ييًظبست داضتِ ثبضذ ثِ ا NGO ضجِ ييا يوبس ّن هستلضم آى است ٍصاست ثْذاضت ثش سٍ ييًذاضتِ ثبضٌذ. اهب ا

 .ذٌيالذام ثِ هذاخلِ ًوب يٍصاست يافشاد اػالم ضَد ٍ آى ّب ثشاسبس پشٍتىل ّب يياًتظبسات اص عشف ٍصاست ثْذاضت ثِ ا

ساّىبسّبي هَثش ثشاي ًْبديٌِ سبصي الگَي هطبسوت هشدم دس ًظبم هشالجت ّبي اٍليِ سالهت ضبهل هَاسد صيش هي ثبالخشُ آًىِ 

 ثبضذ:

 است ٍ هطبسوت هٌبست ٍ پبيذاس هطبسوتي است وِ آگبّبًِ   يىي اص پيص صهيٌِ ّبي هْن هطبسوت افضايص آگبّي

 ي داًٌذ ثشاي آگبّي دادى ثبيذ اص ّوِ ظشفيت ّب استفبدُ ضَد.ثبضذ ٍ افشاد خَد سا هتؼْذ ثِ هطبسوت ه

  ثبيذ ٍالؼبً ًسجت ثِ هشدم ثِ ػٌَاى ضشيه ٍ ّوىبس ثبضذ ٍ ًِ ديذ اص ثبال ثِ پبييي، ثبيذ ًمص ٍ سْن  سيبستگزاساىديذ

 احتشام گزاضتِ ضَد. ْنهشدم دس وبس وبهالً هطخع ثبضذ ٍ ثِ ايي ًمص ٍ س

  اص سَي دٍلت خَدضبى ثشاي حل هطىالت دست ثىبس ضًَذ ٍ هٌتظش اهذاد ايدبد ضَد وِ  ثبيذ ايي ديذ دس هشدم

ًجبضٌذ. اهب دس ػيي حبل ًجبيذ ايي تلمي ايدبد ضَد وِ سبصهبًْب اخشاي ٍظبيف ٍ هبهَسيتْبي سبصهبًي خَد سا ثش دٍش 

 .هشدم اًذاختِ اًذ

 


