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 ترویج مبانی و کاربست عملی مؤلفه های اجتماعی سالمت 

 مقدمه
وزارت  یمعاونهت ،م ز ه   یاز سه  نیاز بهه اناهاآ ،      میکن یکه قرار است معرف یکار

کهار اهممهاآ    نیه ا بهر  نیقهشو  ی ده است. همکارا  ما در عله آ زش هک   اعالآ بهدا ت

 یله یخ هها با هد.   و لطف کردند و اجازه دادنهد کهه م س هه ههم در کنهار ،       اند دهیورز

 نیقهشو  یدانشهااه عله آ زش هک    یخ  حال ه مم که امروز در خدمت معهاو  ،م ز ه  

 نیه . امیراجع به م ض ع م ردبحث دار یهرکداآ از ما تاارب یاسی. در گفمما  سمیه م

کار ارز همند بهر    نیا .ما است یب م ی  مه و منطبق با ب مرهااوقات نان یتاارب گاه

،   یکههه بههرا یکههه ت سههک همکههاران  یاسههام ممهه   و  هه اهد م جهه د و ب ههمر  

 ت انهد  یمه  اهر ید یهها  کیدر مح ارید یها دگاهیاما د   د  یم یمعرف  اند دهیکش زحمت

جل هه   نیه است کهه از االالعهات و دانهو دوسهما  در ا     نیمؤثر با د. قصد ما ا اریب 

کهار اسهت. مها در     نیه بشرگه ارا  در جههت بهبه د ا    ویفرمها  اهه ی. درنممیاسمفاده کن

داد و  یچهه نرهر   یکه چه ک  میکن ینم ا یسالمت ب یمل ةم س  ةانیماه یها نش ت

جل ه فقهک از االالعهات م ردبحهث     نیجل ه برگشار  د. در ا نیا یدر حض ر چه ک ان

 .خ اهد  د تی رعاکامالً ا یب یاسمفاده خ اهد  د و ،زاد

 سخنران

ارائه  یاز،  در خدمت  ما برا دارآ و زس یا ا اره  عم ض نیک تاه در م رد ا یلیمن خ

 یالرح تح ل سهالمت بهرا   1۳۹۴در سال  دیال ر که م محضر هما  .میه م اتما نرر

 یعلم تیها اعالآ  د. در بحث مرجع وزارت خانه به دانشااه یاز س  ی،م ز  یواحدها

 دیه ب د که با نیما ا تی د. م ئ ل مشخص یمیم ئ ل یهر دانشااه یبرا ینار هندیو ،
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 یدانشااه عله آ زش هک   یخیتار ةسالمت با ت جه به سابق یاجمماع یها مؤلفه ةنیزم در

 .میکن تیفعال نیقشو

با دانشااه زناها    ی د. وقم هیته ی،م ز  ةب م کی یعلم ئتیه ی،م زش اعضا یبرا

دانشهااه   ةسالمت بهه عههد   یها کننده نییدانو تع ة د که ت سع قرارداد ب مه  د ذکر

 ها به ما سپرده  د. در کل دانشااه ژهیو تیعن ا  مأم ر است و به نیقشو یعل آ زش ک

 
 ه اهد مطهرح    یسهاز  و در ،  ،م زش زاسخا  و ،ماده میداد لیتشک یکارگروهسپس 

کارمنههدا  و   یعلمهه ئههتیاالالعهات و دانههو ه   تیوضههع ییراه  ناسهها ةدر نقشهه . هد 

 د و بعداز،  بر اسهام   یاول بررس ةدر مرحل نیقشو یدانشااه عل آ زش ک ا یدانشا 

 ده  انااآ یکارها دی. ما بامیداد میتعم یص رت کش ر ،مده الرح را به دست االالعات به
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 نیه کهارگروه بهه ا   لیبعد از تشک .میکرد یموارد سامانه  مرحله به مرحله در تص ر را به

سهالمت در معاونهت    یاجممهاع  یهها  بحث مؤلفه یال ر خاص برا که به میدیرس اهینم

 نیه . بها ت جهه بهه ا   میدا همه با ه   یاتاق فکر مشمرک دی،م زش و بهدا ت و زژوهو با

تا  میداد لیرا تشک یمیت یاریبهدا ت و افراد د ةدکمر کلهر از دانشکد یبا ،قا کردیرو

 .میبرو ویز اآگاآ به گو بر اسام ،   کرده هیرا ته یندس

 
با  اهیب د درنم نیسنا اریکار ب  نیبه ،م زش اخمصاص داده  د. ا یسند ق مم نیدر ا

مراحل کار بهه مها کمهک کردنهد و      یشرویو در ز میسالمت مش رت کرد یمل ةم س 

دسم رالعمل  فهرآ  به ب مه ،م ز ی  امل  طمرب  ید ی د. س هیب مه ته نیا تیدرنها

ما  یعلم ئتیافراد ه یة،ماده  د کل جیزک نیکه ا نی. بعدازااست و کارگاه و... ینررسنا

 نیه کهرد  ا  یما کش ر اریاز تعهدات د یکی. دی،  را خ اهند د اتی،ذرماه محم  ۳۰تا 

کهه در   ی،  را بعداً خدمت  هما ارائهه خه اهم کهرد. سهه سهؤال       اتیب مه است که جشئ
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جمهع   نیه ا اسمفاده از نرهرات ا است که ب نیا ی ده است برا  ما مطرح یها نامه دع ت

 .میکار را باال ببر تیفیک

 آینده نگاری و مرجعیت علمی در آموزش پزشکیبسته 
  سازی رویکرد ،م زش زاسخا  در نراآ سالمتنهادینه 

  و جهانی یا منطقه،م ز ی  یها عرصهدر حض ر 

  و ب می سازی   اهد معمبر علمی بهرای ارتقها ،مه زش عهالی سهالمت      ت لید

 زژوهی()،م زش 

 مورد انتظار یها یخروج

  سهاله ،مه زش عله آ زش هکی در راسهمای ک ه         2۰ترسیم نقشه راه تح ل

 مرجعیت علمی

 های ک   مرجعیت علمی در ،م زش عل آ زش کی  فاف سازی  اخص 

    تبیین الشامات سخت افشاری و نرآ افشاری تحقق مرجعیت علمهی در ،مه زش

 عل آ زش کی

  های دخیل در ک   مرجعیت علمی در ،مه زش  ها و نهاد تبیین نقو سازما

 عل آ زش کی

 اهداف بسته

  ی تعریفی مرجعیت علمی در ح زه ،مه زش  ها یژگیوتحلیل مفه می و تعیین

 عل آ زش کی

 مرجعیت علمی یها تعیین  اخص 

 ها و نراآ جمع ،وری االالعات در م رد مرجعیت علمی ت سعه سناه 
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  آ زش کیتعیین اهداف و غایمهای ت سعه ،م زش عل 

      تعیین الشامات  زیر ساخمها و اقدامات ضروری برای نیهل بهه تعیهین اههداف و

 غایمهای ت سعه ،م زش عل آ زش کی

     ناسایی  اکم اب  ت سعه و به کارگیری دانو در ،م زش زش هکی در سهط 

 کش ر

  بر مبنای نیازهای ملی و مبمنهی بهر ،مهایو    تعیین اول یمهای ،م زش زش کی

 الی سالمتسرزمینی ،م زش ع

   کهال  و   یهها  حمایت از ترجما  و کارب ت نمایج زژوهو  مخص صهاً الهرح

 ارتقا ،م زش زش کیة نیاسمراتژیک درزم

  م ز ههی در  یههها یهههدایت  نرههارت و حمایههت مههادی و معنهه ی از نهه ،ور،

 عل آ زش کی اعم از دولمی و غیردولمی یها دانشااه

 نمهایج تحقیقهات بهه     عل آ زش هکی در جههت تبهدیل    یها حمایت از دانشااه

 اقدامات عملی در ارتقاء ،م زش زش کی کش ر

 نشست گفتمان سیاستی سؤاالت

 یهها  مؤلفهه در بهبه د   یعلم ئتیهعل آ زش کی و اعضای  یها دانشااهنقو  .1

 اجمماعی سالمت چی ت؟

 یهها  مؤلفهه برای ایفای نقو خه د در بهبه د    ها دانشااه یعلم ئتیهاعضای  .2

 نیاز دارند؟ ییها رتمهااجمماعی سالمت به چه 

زایهه  میهانی و    ههای  مههارت را در سهه گهروه    هها  مهارتاین  ت ا  یمچا نه  .۳

 تخصصی در قال  یک کارگاه ،م ز ی ارائه نم د؟
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 درون دانشگاهی یها کارگاهبرنامه 
 )دانشکده/ بیمارسما (  تاریخ برگشاری کارگاه ردیف

 بیمارسما  والیت ۹6 هری ر  ۳۰ 1

 ارسما   هید رجاییبیم ۹6مهر  1۳ 2

 بهمن 22بیمارسما  ب علی و  ۹6مهر  2۰ ۳

 بیمارسما  ک ثر ۹6مهر  27 ۴

 بیمارسما  قدم ۹6،با   ۴ 5

 دانشکده زش کی )عل آ زایه( ۹6،با   11 6

 زش کی دانشکده دندا  ۹6،ذر  2 7

 دانشکده زرسماری و مامایی ۹6،ذر  ۹ 8

 دانشکده زیرازش کی ۹6،ذر  2۳ ۹

 دانشکده بهدا ت ۹6،ذر  ۳۰ 1۰

 

 هدف کلی

  علمهی  هیئهت نرهاآ ایاهاد ح اسهیت و انایهشش اعضهای       و اسمقرارالراحی  

عل آ زش کی بر مبنای ع امل اجممهاعی   یها دانشااهکار ناسا   دانشا یا  

 مؤثر بر سالمت
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 داف اختصاصیاه

  اعی انمقال مبانی و کارب ت علمی ع امهل اجممه   ةنیدرزمتعیین تاربیات برتر

 مؤثر بر سالمت

  ة نه یدرزمدانشااه عله آ زش هکی    علمی هیئتتعیین نیازهای ،م ز ی اعضای

ع امل اجمماعی مؤثر بر سالمت بر اسام تحلیهل واهایف و نرهرات اسهاتید     

 نرر صاح 

 تدوین ب مه اسماندارد ،م ز ی کارگاهی 

  علمهی  هیئهت اسمقرار ب مه نهایی از مارای برگشاری کارگاه مخمص اعضای  

 ار ناسا  و دانشا یا  دانشااه عل آ زش کی قشوینک

  ع امل اجمماعی مؤثر ة نیدرزم علمی هیئتایااد ح اسیت و انایشه در اعضای

 بر سالمت

  ع امل اجمماعی مؤثر  ةدرزمینایااد ح اسیت و انایشه در کار ناسا  دانشااه

 بر سالمت

  مل اجمماعی مؤثر ع ا ةنیدرزمایااد ح اسیت و انایشه در دانشا یا  دانشااه

 بر سالمت

 

......... 

 یدکمر ماد زاده برا ی. با تشکر دوباره از ،قاشیخدمت همکارا  عش کنم یالآ عرض مس

را در  یکه م ض ع ع امل اجممهاع  یاانیدکمر الر ی،قا نیجل ه و همچن نیا یبرگشار

فقهک   یاجمماع یها مؤلفه یم انع و کارب ت عمل جیترو زازل الرح تح ل مطرح کردند.
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سهالمت و بها    یدر مؤس هه مله   ویها زه  سال.   د یمحدود نم یعلم ئتیه یبه اعضا

برگشار ده است کهه   ییها و بهدا ت دوره یوزارت بهدا ت و معاونت اجمماع یهمکار

 نیتهر  سهخت . میزازل ت جه کن نیا یها به نقص دیها در کش ر با مؤلفه نیا جیترو یبرا

مق له  نیبه ا نیقشو یدانشااه عل آ زش ک است که یعلم ئتیق مت م ض ع ق مت ه

 یهها  ن ع ،م زش کمهک کننهد. ق همت    نیبه ارتقا ا دیبا ارید یها وارد  د و دانشااه

 یاجمماع یها مؤلفه ی،م ز  ةدور.   د یم میتق  یاصل نفعا  یذ ةمخملف به چهار دسم

 پیفل  ه  ةهها و دور   هبکه  را ی هامل معاونها  بهدا هت و مهد     را یمد یسالمت برا

تا سهط    پیفل   ةدور نیا .دیبهدا ت و درما  حدود سه روز ال ل کش ة بک تیریمد

 ی ده است. بهرا  ،م زش دادههم کش ر  یها در قط  یبهدا م یها کار ناسا  معاونت

 را یبرگشار  د. ما مهد  یفصل یها ها نش ت اسما  یتخصص یها کارگروه یها رخانهیدب

 م ثر ه همند  سالمت در که دسمااه 2۰ را یو مد نمیب یرا محدود به وزارت بهدا ت نم

 ةسهالمت در همه   ی،م ز ه  ةدور  دوره نیه . امیه ها را ،م زش داد ،  های رابک سپسو 

 نیقرار گرفت. ا یاسماندارمص ب  ی،م ز  یها دورهدر دوره  نیا .ناآ دا ت ها استیس

ا  بهر عههده   دار که فرمانهدارا  و بخهو   یفیو اضافه کرد  واا یاریدوره را با اسم د

 و  در .میدر عمق  هرسما  برگشار کرد یاص ل و فن   حکم ران ةعن ا  دور دارند به

و کرمها  و   یغربه  اها  ی،ذربا یهها  و دو  هرسما  از اسما  نی هرسما  از اسما  قشو

چطه ر در   یکارگهاه  ةب هم  نیه است که ا نیسؤال گفمما  امروز ما ا مشهد برگشار  د.

 م یها را به ،  اضهافه کنه   اسما  یمطال  ب م میت ان یقدر م  د  چ ییسط  کش ر اجرا

را ،مه زش   یچه ک هان  دیاز،  با جل ه حض ردا مه با ند و زس نیدر ا دیبا یچه ک ان
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خ اههد   نیو نهم ،ذرماه در اسما  قشو شممب مه ه نیا یاجرا ةجل  نیبدهند و... که اول

 ب د.

 برنامه پیشنهادی کارگاه برون دانشگاهی

با مشارکت مؤس ه  دوروزهسال جاری کارگاهی  ،ذرماه ۹و  8در تاریخ    د یماد زیشنه

 ةدر زمینه اسهما  کشه ر کهه     ۳۰از  مند عالقهنفر افراد  ۳۰ملی تحقیقات سالمت برای 

SDH .فعالیت دارند برگشار گردد 

را برگشار کردنهد   SDH ویبا گرا MPH ةدکمر ماد زاده دور ی،قا ییدانشا  ةدر ح ز

عنه ا  مهدرم در    دکمر ماد زاده ب ده است. من هم به یهم با ،قا مخار  روع ، که اف

و ما در حال حاضر  ستمام عه برگشار ده ا نیها حض ر دا مم. زنج دوره از ا دوره نیا

دوره  نیه اند. ا مشغ ل یکار در کاا ه مند و به چه ها رندهیگ که ،م زش میکن یم یبررس

 اما از ام ال بازهم برگشار خ اهد  د. ده است  سال است که مم قف کی

هها ههرروز    است اما دسمااه  ده نیتدو ی،م ز  یراهنما یمل یها دسمااه رابطین یبرا

 .میرا ،م زش بده یچه ک ان دیو هن ز مشخص نشده است با کنند یم ینفر را معرف کی

برگشار حدود چهار نش ت  1۳۹۴-5 یها در سال یاجمماع یها مؤلفه یقاتیمراکش تحق در

کننهدگا  خهدمات ههم     ارائهه  یدوسما  مرور  د. بهرا  نیبا ا یقاتیتحق یها  د و روش

چرا تر است  کار سخت می   کیوارد مح شمریدر حال ،ماده  د  ه ت. هر چه ب یکماب

کار نام خدمات دهنده ،م زش داده   د.  کیبه  یاسمیکال  و س ةمؤلف کی دیبا که

معاونت بهدا هت   قیاست و قرار است از الر یساز مادهراهنما در حال ، نیخ  بخمانه ا

مردآ  یبرا یاجمماع یها کرد  مؤلفه یدر کل کش ر ،م زش داده   د. در نااه اول معن

مردآ را بهه   یبرا یاجمماع یها مؤلفه یها سال گذ مه ما اسمفاده از سخت است. اریب 



  

1۰ 

 

 نشست گفتمان سیاستیچهارمین  

 یهها  کیدر محه  ی،م ز ه ب مه  نی. امیساخم ی،م ز  ةکرده و از ،  ب م لیتبد  یسنار

تهرا  ،م زش  یسالمت  هردار یها کارگرا  و خانه یکش ر برا ةنفر 5۰۰تا  5۰ یکار

 ةاست که بهر عههد   یعلم ئتیه یها ر نااهییزازل تغ نیا ةنقط نیتر . سخت  د یداده م

ب مه حاصهل   نیاست که ا نیا یبعد ةما است. نکم میو ت نیقشو یدانشااه عل آ زش ک

اقهداآ   ی ده است. مها بهر اسهام الاه      است که سال گذ مه انااآ یاتقیکار تحق کی

 ینفر از اعضها  5۰ یبرا نیب مه در اسما  قشو نی. امیکرد یابمدا ب مه را الراح یزژوه

هم در  ،  یمحم ا یو حم یبرگشار ةاست  ا کاالت ب مه  نح   ده وی،زما یعلم ئتیه

 یابیارز ه  ماًی ده است. نها مه اعمالاز،  دوباره در ب   ده است و زس جل ات اسمخراج

 ةمنهابع منمشر هد   میته  نیا ی یسنار یةذکر ده است. ما در ته ییدر گشارش نها جینما

 شهرو یز یاسهت کهه در کشه رها    یمنابع مطالعات نیاز ا یکی. میا کرده یسرا برر یجهان

اسهت کهه     هده  مقاالت ا هاره  نی ده است. در ا و... انااآ یناویازجمله کانادا و اسکاند

 فی. واها  هت یج اباه  ن  ارید یسنم ة یسالمت به   یها ها و بخو زرداخمن دانشااه

ارتقها   ةنامه  نییبا ، دیما نبا ةدر ب م م ج داست. مطال    ده لیتحل یعلم ئتیه یاعضا

 شهیه انا نیا دیبا یعلم ئتیدا مه با د. ه یها تفاوت فاحش در دانشااه یعلم ئتیاعضا ه

 رییه با اسمفاده از تغ نیو ا   د یم دهید کند یم تیفعال یا گر در ح زهرا دا مه با د که ا

 یعلمه  ئتیه یممن ع اعضا یها ممکن است. از گروه یعلم ئتیه یارتقا اعضا ةنام نیی،

 هد و   ینررخه اه  ی،م ز ه  یازهها یههم در مه رد ن   یدانشااه عل آ زش ک ةدر محدود

 جیزکه  نیا در کار  د. نی  الرح ا،مد دیاالالعات باعث زد یمنابع گرد،ور نیمام ع ا

که قصد ،م زش در دانشااه را  یراهنما تحت عن ا  مدرم وج د دارد. فرد ةکمابچ کی

زما  ،   است و مدت یص رت کارگاه ،م ز  ب مه به نیراهنما را بخ اند. ا نیا دیدارد با
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 اریب ه ما  یچ   برا کنم یم دیزما  ،  تأک مدت ی. رو تین شمریحدود دو ساعت ب شین

 یگرفمهه نشه د. برو ه ر    ینیخص ص گروه بال به رهیمد ئتیه یاعضا وقتمهم ب د که 

است و  امل هشار کلمهه   یاست  این برو  ر سه لم  ده هیته یعلم ئتیه یاعضا یبرا

از،   بم اند در کارگاه و زس یعلم ئتیب ده است که عض  ه علت نیا انمخاب به نیاست. ا

برو ه ر بهه نقهو دانشهااه و      نیه ا شهمر یبرا دا مه با هد.   خ اند  ،  یزما  الزآ برا

کهار   نیا اره دارد. گشارش ا یاجمماع یها در مؤلفه یعلم ئتیاز،  به نقو عض  ه زس

از  ت اننهد  یو دوسما  مه  دیبه چاپ خ اهد رس ندهیهم در ماه ، ویزا ةدر مال یقاتیتحق

 هیه را ته لمیفه  کیه کار  نیا یانشد و بر هیته دیاسال که نیا لیدل اسمفاده کنند.هم ،  

 یاما به معنها    د یبهمر منمقل م لمیف قیاز الر اتیاست که اسماندارد ضرور نیا میدید

،غهاز   یکهارگروه  لمیاز زخو فه  زس .ردیگ یقرار م تیکه مدرم در محدود  تین نیا

الهرح در سهط  اسهما  بهاهم      نیه  هد  ا  یاتیعمل یبرا یعلم ئتیه یو اعضا   د یم

وجه د دارد و محمه ا و  هکل کارگهاه بهه       یابی،خهر کارگهاه ارز ه    در. ندکن یمش رت م

زس  یعلم ئتیه یاست که اعضا شنهاد دهیب مه ز نیا در .  د یگذا مه م ینررسنا

 ریو سهها یسههالمت و اسههماندار یاز ،مهه زش از مراکههش مرب الههه در کههارگروه تخصصهه 

کنند و مم جه  دیج د دارد بازدو یعل آ ان ان یها در تماآ دانشااه باًیکه تقر ییها دسمااه

 .فمدیو در عمل اتفاق م  تین یتئ ر ی ماها   ند حرف
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اعهالآ   یتخصصه  یهها  کهارگروه  یبرا ت انند یم دهایبازد نیازا زس یعلم ئتیه یاعضا

در ارتباط  یعلم ئتیهبرای اعضای  فهیسه وا ،مده دست به جینما یکنند. بر مبنا ی،مادگ

و تاربهه   جیو تهرو  قیه تحق ة،مده است که در سهه کلمه   دست به یاجمماع یها با مؤلفه

کهه دارنهد را در    یو مقاالت نامه ا یزا یعلم ئتیه یاعضا یعنی قی. تحق  د یخالصه م

 یعلمه  ئهت یهاعضای  جیترو ةبدهند. در ح ز تیکنند و به ،  اول  میوس  تنر سمت نیا

. مطرح کننهد  SDH مبنایبر های بیمارا  و.. را ای  ،م زش رسانه یها ،م زش ت انند یم

را در سط   هر و مناالق محروآ انااآ دهند. مها بهه    یا زروژه ت انند یتاربه م ةدر ح ز

خ د  قاتیبخ اهند تحق یعلم ئتیکه اگر افراد ه میو ذکر کرد میم رد اکمفا نکرد سه نیا

 یدارا دیه خه د با  ةگذ هم  اتیه کننهد عهالوه بهر تارب    میتنره  یاجمماع یها را با مؤلفه

 .میا ها را در سه زله خالصه کرده مهارت نیبا د که ما ا یهای خاص مهارت
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ارتبهاط   یبرقهرار   یفهرد  تیریمد ی امل چهار مهارت اساس هیزا های مهارتزله اول: 

 زروژه تیریو مد یمی  کار تمؤثر

 یو زههات ل ژ ی لهه ژیشیف  ی،نههات م یریکههارگ بههه ههامل  یانیههم هههای مهههارتدوآ:  زلههه

 در م ض ع م رد هدف رییتغ یبرا نفعا یذ لیمعه در تحلجا یها سازما 

  یاللبه  تیه حما ژهیه و بهه  یرگهذار یتأث یهها  روش امل  یتخصص های مهارتس آ:  زله

و مهردآ    هها  سهازما   ی  جله  مشهارکت و همکهار   ها رسانهو کار با  یاجمماع یابیبازار

چرخهه   تیریداسهت و مه   یابیبرنامه  اجرا و ارز ه  یکه خ د  امل الراح رییتغ تیریمد

 .ها ،  جینما تو کارب  قاتیتحق یبند تیاول زژوهو  امل 

 

است که ابمدا در مه رد تکامهل    نیا  یزخو  د. مدل سنار لمیف نیا در،مد ویز ق مت

،  بهر   یکشه ر  تی. وضهع   د یداده م یمخمصر  یها ت ض بنا بر مؤلفه یدورا  ک دک

 ده است که اعهداد ممعلهق بهه سهال      . در راهنما ن  مه  د یاسام عدد و رقم گفمه م

 ریه ممغ یبا ند. ازجمله عهددها  مفاوتم 1۳۹6است و ممکن است اعداد در سال  1۳۹5

قهرار   لمیفه  نیه ا اسهت.  داکردهیز ویا اره کرد که در حال حاضر افشا ادیبه اعم ت ا  یم

 به ارتقا دارد. ازیبا عکس و ممن با د که البمه ن ادیز یدهایاسال نیاشیاست جا

 کنندگان نظرات شرکت

 میته  نی. اکنم یم نیارز مند تح  اریکار سمرگ و ب  نیا یمام عه را برا نیمن ا 

،   یسهاز  ک ها  یروش ارائه و  یدقت کنند رو ی،م ز  یبه محم ا که نیاز ا شمریب

ار اند و که  نب ده ینرر ةقص کیبه دنبال  میکه افراد ت دهد ینشا  م نیاند. ا کارکرده

چهار مؤلفه مطرح    د یم ی،م ز  ةصحبت از ب م یاند. وقم داده  یرا ترج یاتیعمل
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 یارائهه و الا هها   ةنحه   اهر ید ةمؤلفه  ها محم ا است. مؤلفه نیاز ا یکیکه    د یم

چهارآ  ةو مؤلف یو اثربخش یابیس آ ارز  ةاست  مؤلف یاددهیو  یریادگیو  ی،م ز 

روز جامعهه و   یازهها ی ه د کهه بها ن    ویزها  مهداوآ  یعنی،  است   ی،م ز  یرهبر

 یهها  ب همه  چههار مؤلفهه در   نیجامعه منطبق است. ا یریادگیو  یاددهی یها  هی 

،م زش و  ة یدر م رد محم ا و   بایز یلی ده خ ارائه ة  د. در ب م دهید دیبا ی،م ز 

زهس از   هیه فقک بهه زاسهخ اول   یو اثربخش وی،  صحبت  د اما در م رد زا سیتدر

 نیه کهه ا  ی،م زش سازما  و نهاد و گروه یدوره ا اره  د. در م رد رهبر یشاربرگ

 دیه با کنهد  یمه  یرا بررس یو کش ر یا منطقه یازهایو انطباق مداوآ با ن یبروز رسان

 یاعضها  قیتشه   یبرا ی،م ز  ةب م نیا ای، را به خرج دهد. ییدقت و ت جه به سشا

. در ردیه الزآ است  هکل با  شین یارید یها  میمکان ای کند یم تیکفا یعلم ئتیه

جهش در مه رد    به یعلم ئتیه یاعضا یب مه در م رد کارکنا  صحبت  د اما برا نیا

 یاعضها  ةهمه  ایه اسهت کهه ،   نیه ا ینشد. سؤال بعد شنهادیز یارید  میارتقا مکان

تحهت   دیه با یا و منطقهه  یها و گهروه سهن   با ند؟ کداآ ر مه نیچن دیبا یعلم ئتیه

معمارهها و   اهر ید یهها  دانشهااه  ایه اسهت کهه ،   نیه ،خر ا ةنکم رند؟ی،م زش قرار با

بهدا ت و درمها    ةفقک ح ز ایندارند؟ ، یها نقش ،م زش نیها در ا مهندسا  و معلم

زهس    ه د  یمطهرح مه   یبخشه  نیب یم ض ع یاست؟ وقم  ده فیب مه تعر نیدر ا

 یلمه ع ئهت یه یاعضها  یبهرا  . ه ند  یم ریهم درگ ارید یها ،م خماا  بخو دانو

 ده اسهت؟   یشیاند چاره ای، یعل آ زش ک یها دانشااه یمنر ر همراه ها به دانشااه

اسهت و بهه    یو اجممهاع  یبخش نیما ب تیچ   فعال  تیکم ن نهیزم نیا یها سؤال

 .  د یمرب ط م شیم کن و... ن است یح زه اقمصاد  س
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  قهرار اسهت   اگهر   کهردآ  ی. من دا مم فکر مکردآ یتر فکر م بشرگ ةچرخ کیمن به

ک چک  ةچرخ نیعالوه بر نااه به ا فمدیاتفاق ب یعلم ئتیه یدر اعضا یرفمار رییتغ

رفمارها هم  نیا یها ها و بازدارنده کننده  یهم نااه   د. تصح یرونیب ةبه چرخ دیبا

در  یبشرگه  تیه فعال یبرا 8۰ ةکه ما در ده دیم ردت جه واقع   ند. به خاالر دار دیبا

 یمله  ةما کنار 1۳8۴در سال . میسمنا  ب د یااه عل آ زش کخدمت همکارا  دانش

 یمنرهر اعضها   ازرا  یمشهارکم  یهها  که من بحث زهژوهو  میرا برگشار کرد لیاردب

 یکه در کش رها ییها  دآ به مدل ریبحث ناگش نیا یمطرح کردآ. برا یعلم ئتیه

 یشه کهار زژوه  دیه اسهت کهه  هما با    نیه ا تی ده ب د نااه کنم. واقع مخملف مطرح

کارها ممفهاوت اسهت و    اریکار با د نیا دیتا مم جه    دیرا انااآ داده با  یمشارکم

 نیتر کند و سخت ا یها را ب است که اندازه نیگر ا زژوهو کی یکار برا نیتر راحت

 یدر کش رها یگذار ارزش نراآ ها است. در ،  رییتغ اادیها و مردآ و ا کار با سازما 

در زروژه  یکش ر ما باعث ناهماهنا دارینازا یها تیریمد کیممفاوت است.  را ارید

 ی،م ز ه  یمحم ا کیامکا  ندارد  یگذار و ارزش یخ اهد  د. در بحث نراآ ارز 

 یکی در ی،م ز  یها   د. کارگاه دهیدر اجمماع د که نیرفمار   د بدو  ا رییباعث تغ

مهردآ در ،   هرکت    باال اسهت امها   اریهم ب  ،  متیکه ق   د یاز  هرها برگشار م

دارد. اگهر نرهاآ    لیه به ،  سمت تما یگذار چ   نراآ ارزش  ت؟ی. علت چکنند یم

خ د حرکهت   وج د دارد خ دبه یت انمند یکه برا ییوج د دا مه با د ابشارها یارز 

وزارت خانه و تعامل  یاجمماع نتم ض ع نقو معاو نیدر ا کنم ی. من فکر مکند یم

 تیسخت است و بدو  حما اریدارد. کار ما ب  یاریب  تیماه ی،  با معاونت ،م ز 

و  قیه تحق ةراجع به محم ا است.  ما سه زل یبعد ةنکم نخ اهد دا ت. یخ ب ندیبر،
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الزآ دارد. در کهداآ   با ینراآ زشم قیو تحق جی. ترودیا و تاربه را مطرح کرده جیترو

 ایه کنهد. ،  دایز ویافشاقرار است  ییها چه مهارت فمد؟یاست اتفاق ب نیق مت قرار ا

 یماریکه باعث ب یاجمماع املبه ع  ندیب یرا م ماریفرد ب یاست که وقم نیانمرار ما ا

و عمل   تیتاربه ن نی. ادیبده  یت ض شمریم رد ب نی ده است فکر کند؟ لطفاً در ا

 یا هیه و سالمت عله آ زا  یدر زش ک هیما از عل آ زا فیها است. تعر کرد  به دان مه

 .زردازد یسالمت مردآ م تیبه تق  است که

 بحهث فرمهت کهار و     نیکهنم. اوله   ا یانمقاد خ د را ب خ اهم یمن در دو  کل م  ،

 یزاسهخ بهه چهه مشهکل     یب مه برا نی،  محم ا است. من مم جه نشدآ که ا نیدوم

است و چه   ده هیته یچه ک  یبرا لمین فیاست که ا نیاست. بحث اول ا  ده هیته

 یو در حهد ،گهاه   یمقدمات لمیف کی لمیف نیهدف قرار داده است؟ ارا  ین ع مخاالب

 لمیاز ،  اسمفاده کند. بر،ورد من از  کل ف ت اند یاست و مخاال  عاآ هم م یبخش

 نیدوآ ا ةبا د. م ئل یدانشااه عل آ زش ک یعلم ئتیمناس  ه ت اند یب د که نم نیا

 لمی ه د. فه   یاتیه عمل ت ان ت یهم م یتر ساده یها  هیبا    ده هیته ةاست که ب م

 لمیفه  نیه ا د یدا مه با  ینار  ریینارش است. اگر قرار است تغ رییتغ یبرا یابشار

من  یسؤال بعد .دهد یبحث را ز  و نم یمحم ا ةو هم رساند ی مارا به هدف نم

چهه   یدارا دیه کنهد با  سیب همه را تهدر   نیکه قرار است ا ی یتدر میاست که ت نیا

 یاست کهه بهرا   نیا یبعد ةچه با د. نکم دیها با ،  یعلم ةنیشیزبا د و  یاالالعات

 قیکار تش  نیمطرح با د تا فرد به ا دیبا ییها شهیچه ن ع انا یعلم ئتیعض  ه کی

و در  کند یم افتیان اع و اق اآ االالعات را در یعلم ئتید هی  د. اگر م محضر با 

چا نهه   دیه ارتقها با  نیه کهه ا  است نیحض ر دارد  سؤال ا ی،م ز  یها کارگاهان اع 
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فقهک   لمیفه  نیه فرمت کار صحبت کهنم. ا  یدادآ فقک رو  یترج من رد؟یص رت با

است کهه   یو در سط  مقدمات   د ی،  اسمفاده م ةکارگاه و مقدم یةساعت اول یبرا

 دکار    شی،  ن ةشرفمیمم سک و ز یها فرمت یرو دیبا

 ریه اخ ةچه   در دهه    ه د؟  یمه  در نراآ سالمت ت جهه  یاجمماع یها چرا به مؤلفه 

 ویها در حهال افهشا   و سرالا  یقلب یها یماریمشمن مثل فشارخ   و ب یها یماریب

از  ههرها فه ق    یله یاسهت و در خ  افمهه ی ویافهشا  اریاست. سط  س اد در کش ر ب 

 ویهمچنها  در حهال افهشا    یقلبه  یها یماریتخصص و جراح قل  حض ر دارد اما ب

ال ر  به ،  ت جه نکرد. به یاما ک  میدر جامعه ،گاه ک یر یاست. همه از فاکم رها

است.  ادیز ااریمصرف س ایندارند  یکیشیف تیدرصد جامعه فعال 8۰ د که  ا یمثال ب

و مردآ جامعه را  ا یدانشا  یبخش ی،گاه م یم ارد را کم کن نیا میت ان یچه ال ر م

؛ امها اصهل   دانند یا مم ارد ص رت گرفمه است و همه ،  ر نیو... که ا میده ویافشا

 دیه کهار مها با   نیا یامر نقو دارد و برا نیدر ا اریب  مایکار در جامعه است. صداوس

سهالمت را در   دیه ه همند کهه با   مهدارا   اسهت ی. سمیمدارا  در ارتباط با  استیباس

 .بپردازنداول خ د باذارند و به ،   تیاول 

 ها و ارتباالات هم  ه با رسانهمن ،م زش بهدا ت و ارتقا سالمت است و در رابط ةر م

به د   نی. انمرار من ادیکن یحمماً بازخ ردها را بررس کنم یم شنهادی. زکنم یم سیتدر

 .نمیرا بب یبهمر لمیکه ف

. میخه د برگهشار کهرد    یعلمه  ئهت یهاعضهای  نفهر از   5۰ یکارگاه را برا نیما ا پاسخ:

اسمقبال  یلیخ یعلم ئتیه یااز  ما دا مم. اعض شمریرا من ب دیکه  ما دار ییها یناران

 یب د که اعضها  نیبازخ رد کار ا تی،  هم ب دند. درنها ةادام یکردند و به دنبال برگشار
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خ د ه مند. در م رد ارتقا ههم   یها دنتیرز یبرا لمیاصل ف مندا  ریایما ز یعلم ئتیه

 به ،  اضافه   د. یا ژهیبا دکمر ماد زاده صحبت  ده است که م ارد و

 تها   لمیف نینارش است. ا رییتغ  و نارش و عملکرد ی،گاه رییکار در تغ نیتر سخت

 یحمه  یداخل نیاز ممخصص یلینارش را دا مه با د چ   خ رییتغ ت اند یم یحدود

 گفمنهد  یمه  شهه یدانشااه مها هم  سیدارد. رئ یو چه کاربرد  تیچ SDH دانند ینم

 ،ورد یا به اورژانهس مه  دارد ر صرعکه  یا بچه یما وقم دنتیو رز یزش ک یدانشا 

 ایه را دارد  یخهارج  یدارو دیخر ییت انا ندیمادر هم نااه کند تا بب یها به کفو دیبا

و    یلیم 8حال حاضر  در م ض عات را ز  و دهد؟ نیا ت اند یم لمیف نیا ای، ر؟یخ

ههم   یع امل اجممهاع  نیاز ا یکیمطلق در کش ر وج د دارد.  س اد یهشار نفر ب 8۰۰

 س اد است.

 یعلم ئتیه یالرح تح ل سالمت و اعضا یالرح در راسما نیا کنم یمن اح ام م 

 یمل ةخ ب است. انمرار من از م س  اریارتقا االالعات ب  یبرا یهر قدآ جشئ است.

کهارگروه... و معاونهت بهدا هت را برقهرار کننهد.       نیبه  یاست که ، هم  نیسالمت ا

 ةهمه  در ،  و فراخه ا   هد  هد خ ات چاپ سالم رمؤثر ب یع امل اجمماع ةنام ژهیو

. مهن از دوسهما    ت زیع خ اهد  دمؤثر بر سالمت  یع امل اجمماع یقاتیمراکش تحق

و  یعلمه  ئهت یه یرا بهه اعضها   SDH میبفرسهمند کهه بمه ان    یا که مقاله خ اهم یم

 .میکن یهمکارا  معرف

 لمیکه از نررات من و دوسما  از ف یشیاست و چ شهینارش و انا  هدف ارتقاء دانو 

کند. م هئله   یح ام ساز ت اند یاول م ةدر مرحل لمیف نیاست که ا نیبر،ورد  د ا

اآ  کرده تیفعال نهیزم نیدر ا SDH یدانشا  کیعن ا   عالقه است و من به یبعد
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ندارنهد و هرچقهدر کهه مها      یم رد نار ه  نیدر ا یعلم ئتیه یو مم جه  دآ اعضا

نخ اههد  هد.    یکنند ت جه لی امل را دخع نیا میها بخ اه عن ا  کار نام از ،  به

هها   کار دانشااه نیبا ا مییو با  میکن اادیعالقه را ا نیا میاگر بم ان کنم یمن فکر م

 نیبه  ین همکهار یب د. ا میتر خ اه م فق میکن یم تیدانشااه ن ل س آ هدا یس  به

 دیدو اصل مهم است. در حال حاضهر گهروه اخهالق دانشهااه  هه      یو مردم یبخش

چط ر مشارکت جل  کنند.  دانند یچ   نم م یرا ندار رییتغ ییگفمه است ت انا یمبهش

. مهن فکهر     د یمطرح م یاست که در سط  جهان climate change یبحث بعد

،  را در  ریتها تهأث   ننهد ی،م زش بب دیبا ینیو عل آ بال هیهر دو بخو عل آ زا کنم یم

 .مینیبب ها نهیزم ةهم

 جداگانهه   یسه گروه مخاال  خ د سه محمه ا  یبرا که نیا دارآ. اول هیمن سه ت ص

دهنده ه مند و  اما افراد تکا   تیدهنده ن تکا  یلی،مارها خ که نی. دوآ امیکن هیته

اثرگهذار با هند.    ت انند یها م خ اب مثل کارتن مینیب یروزمره م یکه در زندگ م اردی

کهه ههم    یاست. ک ان رگذاریأثت یلیخ لدایاز بشرگا  مثل اسماد  سمفادها که نیس آ ا

امر مهؤثر   نیدر ا ت انند یدارند م یادیز ینام دارند و هم خ ش یفراوان یدانیم ةتارب

 با ند.

 مهارت  یها که ا اره  د ،م زش ییها در م رد محم ا و ،م زش صحبت  د  ،م زش

امهاً بها   با د اما مها الش  دیفرد مف فردبه یبرا دیها  ا ،م زش نیو ارتباالات ب د. ا یمیت

 تیریمهد  ةجههت در حه ز   نیبه هم میها روبرو ه م و با سازما  می میرو ن افراد روبه

کهار   اریکدیبم انند با  ک ا ی راتیممفاوت و تأث یها ها با نقو سازما  که نیا یبرا

 .میم ج د اسمفاده کن یاز الا ها دیکنند با
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 که در  ییما از الا ها است که نیا   د یاسمفاده م 21که در قر   یممدول ژ نیبهمر

. درواقهع از ،مه زش در محهل اسهمفاده     میبحث ترجما  دانو وج د دارد اسمفاده کن

 1۰۰سههم ،مه زش چنهد در صهد از      دیکن یاست که  ما فکر م نیدوآ ا ة  د. نکم

 1۳تها   1۰اآ   رفمار زش کا  کار کهرده  رییتغ یکه من برا یمقاالت یدرصد است؟ ال

درصد  ۳۰تا  2۰ها  سازما  یاست و برا ی مال یکای،مر یهم در کش رها درصد ، 

 یانمرهار مها بهرا    میکن یحالت هم محم ا را الراح نیهرحال اگر ما در بهمر است. به

 تیفقک در حهد ح اسه   ی،م ز  ةب م نیدرصد با د. ا 1۰از  شمریب دیرفمار نبا رییتغ

 نیه همر اسهت ا . بمیدا مه با  یدر سط  کش ر ینااه کل کی میت ان یاست و ما نم

رفمهار   رییه ب مه بهه سهمت تغ   نیبا د. اگر قرار است ا ی،م ز  ازین کیب مه در حد 

قرار اسهت   یازیبه چه ن میبدان دی  د. ما با دایها ز  کاف دیبرود با ویز یعلم ئتیه

 .میزاسخ بده
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 بندی جمع
هها   ،  و میدا هم  یا جل هه  یعلم ئتیه یساخمه   د ما با اعضا لمیف نیا که نیقبل از ا

. بهر اسهام ،    میو فقهر ه هم   یعهدالم  یها مقصر نابرابر ذکر کردند که مار ما زش ک

 گهذارا   اسهت یبه ق مت س دی د که با دیبه ما تأک تی د. درنها هیته لمیف نیها ا جل ه

 ةر هم  اادی،  است ا یمم ل نیکه دانشااه قشو یارید یاز کارها یکی. میهم ت جه کن

 Skill lab میخ انهد  یمه  یکه مها زش هک   ویسال ز  تیاست. در حدود ب SDHار د 

. در حال حاضر ما به دنبال میگرفم ادی ضیمر یمثال س چ ر را رو یوج د ندا ت و برا

 ریه بهر اسهام ز   میدواریه . مها ام میکن هیم الژها و امکانات را ته نیکه بهمر میه م نیا

کهه ههر    میبا  نیهد ا ا ی،ت یها در سال میکن یکه در حال حاضر ،ماده م ییساخمارها

محه ر   SDH  عالوه بهر دانهو   ردیقرار با یگذار استیکه قرار است در م ند س یفرد

اما ممکهن اسهت    افمد یم ض ع در حال حاضر اتفاق نم نیا نیقی به  ی. قرردیبا میتصم

 فیه را تعر ییابمهدا  میمفهاه  لمیاست که ف نی،خر ا ةبا د. نکم ریزذ امکا  اریزنج سال د

 ها واقعاً جاله  به د.   ،  یبرا می د مفاه دهید لمیف نیا ینیبا گروه بال یا وقم؛ امکند یم

که  یدارآ زمان ادی. به   ند یو ب دجه محدود م تیفیبه ع امل زما  و ک شهیها هم زروژه

ها مدت  دانشااه یو روسا یعلم ئتیه یاعضا میکرد یما در وزارت خانه کارگاه برگشار م

زس از خروج  یعلم ئتیکه ه  تین نی. هدف اکردند یم یما سپررا در کارگاه با  یادیز

 شیه ن لمیاسهت. مهدرم فه    یبا د و صرفاً ح ام ساز تیوضع بهب داز کارگاه به دنبال 

 نهد  یرا بب لمیفه  دیکه فرد با میمدرم ذکر کرد یما در راهنما نیمهم است  بنابرا اریب 

وجه د   یابیخ دارز لمیف ویعد از نماکند. ب سیاز،  تدر ها و منابع را بخ اند و زس کماب

که  یاز دوسمان یکیها  از کارگاه یکیدارآ در  ادی. به دهند یبه خ د نمره م دیدارد و اسات
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با  ییهم ، نا ینی. در عل آ بالن  ت یم SDHخ انده ب د ارتباط خ د را با  ی ناس حشره

که فهرد     د یداده م نشا  ییها راهکارها ب مه نیکم است. در ا اریب  یع امل اجمماع

با افراد ارتبهاط برقهرار    مارسما یکه با جامعه دارد چه در مط  چه در ب یبر اسام تعامل

چههارآ   ةقهان   برنامه   8۴ة ماد یال میعمل کرد یاتیال ر عمل که ما به یبار نیکند. اول

 یاز اجهشا  یکه ی یعلمه  ئهت ی. ه  د یکارها انااآ م نیب د. از ،  زما  ا یکش ر ةت سع

 یعلمه  ئهت یه یهها اعضها   دوره نیه ازا زهس  جل ه ا اره کردآ. یاست که در ابمدا یلزاز

. در سهال    د یم اادیارتباالات ا دهایبازد نی. در ا  ند یحاضر م دیبازد یمند برا عالقه

کهار   مهاً ی ه ند. نها  SDHنفهر وارد بحهث    1۰ یعلم ئتینفر ه 2۰۰اول ممکن است از 

 ویزها  ةکه در مال میا خ د ،ورده قیرا در تحق یاسن تیرضا نی. ما ا  د یم یابیارز 

 یچه افراد یچه سازمان قیب د که از الر نیگفمما  ا نیسؤاالت ما در ا چاپ خ اهد  د.

 ما چا نه با د. یبند و مدل زما  میانمخاب کن سیتدر یرا برا
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