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  شناسنامه طرح

   :کمیته راهبري

  نصري؛ استاندار سابق قزوین سیداحمد آقاي مهندس 

اکبر طاهایی؛ استاندار قزوین آقاي مهندس علی 

در استان بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وم پزشکی قزوین و قائم مقام وزیردانشگاه عل رییس؛ اکبر زینالو دکتر علی

  مرکز بهداشت استان قزوین رییسی دانشگاه علوم پزشکی و معاون بهداشت؛ دکتر منوچهر مهرام

  منابع دانشگاه علوم پزشکی قزوینو معاون توسعه مدیریت ؛ آقاي دکتر مجید بهرامی

  پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوینمعاون ؛ زاده آقاي دکتر سعید آصف

  :اعضاي محترم شوراي سالمت و امنیت غذایی استان 

  شوراي اسالمی ؛ نماینده مجلسفرد لمسلمین ابوترابیاالسالم و ا حجتحضرت 

  معاون اداري مالی و نیروي انسانی استانداري قزوین؛ آقاي عباسعلی درفشان

  استان آموزش و پروشسازمان  رییس؛ زاده آقاي سید جعفر شهاب 

  استان یر کل سازمان حفاظت و محیط زیستمد؛ آقاي امید روشن 

  استان مرکز و سیماي صدا مدیرکل سازمان؛ فر معصومی ابوالفضلآقاي  

  استان سازمان جهاد کشاورزي رییس؛ رضا صفريدآقاي دکتر محم 

  قزوین نظام پزشکی سازمان رییس ؛آقاي دکتر محمدرضا خردمند 

  استان نیروهاي مسلحخدمات درمانی  بیمه سازمان رییسآقاي دکتر محمد امینی؛  

                           استان انیسازمان بازرگ یسیر ؛آقاي رضا افرازه 

  استان بیمه خدمات درمانیوقت مدیرکل  ؛آقاي دکتر محمد حیدري 

  آقاي دکتر قاسم بهرامی؛ مدیرکل  بیمه خدمات درمانی استان

  استانسازمان صنایع و معادن  رییس ؛آقاعلیخانیمحمدباقر  آقاي

  استان مینیروي انتظا وقت فرمانده ؛جو حق غالمحسین امیر سرتیپ

  سردار سرتیپ  هدایتی؛ فرمانده  نیروي انتظامی استان

  استان آب و فاضالب شهري مدیر عامل شرکت ؛احمد مظفري آقاي

  استان آب و فاضالب روستاییمدیر عامل شرکت ؛ الحآقاي کیومرث ف
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  استان مدیرکل دادگستري ؛آقاي حسن قاسمی

  استان مدیرکل تربیت بدنی ؛آقاي محمد منجم

  استان مدیرکل کمیته امداد؛ محمد نحويآقاي 

  استان سازمان انتقال خون رییسآقاي دکتر سید حسن بزرگی؛ 

  استان مدیرکل تعزیرات حکومتی ؛حقیقی محمدرضا آقاي

  امور اجتماعی استانداريوقت ؛ مدیر کل آقاي علی شیرازي

  استان مدیرکل استاندارد و تحقیقات؛ ینایب آقاي مهندس علیرضا حسن 

  استان مدیرکل سازمان دامپزشکی؛ ي دکتر محمدجواد امیدواریانآقا

  استان ؛ مدیر کل سازمان مسکن و شهرسازيآقاي نادر محمدزاده

  استان مدیرکل سازمان میراث فرهنگی و گردشگرديزاده؛  دکتر بهرام آقاي 

  استان مدیرکل هالل احمراله جمشیدي؛  آقاي حبیب

  قزوین غذا و داروي دانشگاه علوم پزشکی معاون؛ آقاي دکتر فرزاد پیرویان

  دفتر امور اجتماعی و شوراهاي استانداري قزوین مدیرکل ؛سنجر آباديرضا آقاي 

  مدیرکل دفتر امور اجتماعی و شوراهاي استانداري قزوینمعاون  ؛فرد زاده امینیمحمد  مهندس آقاي

   :حامیان پروژه

  بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  وزیرمحترم ؛ باقري لنکرانی کامران آقاي دکتر 

  ارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیهماهنگی و دبیر مجامع وز معاون آقاي دکتر علیرضا دالوري؛

  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیگذاري شوراي سیاست  رییسآقاي دکتر محمد باقر الریجانی؛  

  ، درمان و آموزش پزشکیشتسالمت وزارت بهدا  معاون؛ رضوي امامی سید حسنآقاي دکتر

  درمان و آموزش پزشکی  ،مدیریت منابع و توسعه وزارت بهداشت معاون ؛حافظی ..رحمت ا آقاي دکتر

  مجلس شوراي اسالمی  رییس؛  نایب فرد ابوترابی محمدحسن حجت االسالم والمسلمین آقاي

  کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نماینده محترم مجلس و عضواستاد دانشگاه و  ؛آقاي دکتر علیرضا مرندي 

انستیتو تحقیقات  رییسو  آمار حیاتی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران  ؛ استادآقاي دکتر حسین ملک افضلی

   بهداشتی

  آقاي دکتر علی منتظري؛ عضو هیأت علمی  و رییس پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی 
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ت امناي أژوهشکده غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و عضو هیپ رییس دکتر فریدون عزیزي؛آقاي 

  دانشگاه 

  بخش جراحی و استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  رییس؛ دکتر اسماعیل اکبريآقاي 

یقات آقاي دکتر آرش رشیدیان؛ عضو هیأت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران و رییس مؤسسه ملی تحق

  سالمت

  انجمن مدیریت سالمت ایران رییس ؛دکتر حمید رضا جمشیديآقاي 

  وزارت بهداشتمرکز توسعه شبکه و ارتقاي سالمت  رییس ؛دکتر اسماعیل مطلقآقاي 

  اي مدیترانه شرقی سازمان بهداشت جهانی   دفتر منطقه کارشناس ؛آقاي دکتر ثمین صدیقی

  اي مدیترانه شرقی سازمان بهداشت جهانی   فتر منطقهد آسایی؛ کارشناسان  محمد آقاي دکتر 

  »پگاه« شرکت صنایع شیر ایران عضو هیأت مدیره و مدیرعامل ؛آقاي دکتر محمود نجفی عرب

  :ناظران و مشاوران ارشد برنامه

  ي قزوین و ناظر ارشد پروژهاستاندار ریزي و بودجه برنامه معاون ؛اي حمزهاصغر  آقاي مهندس

  قزوین استانداري و بودجه ریزي برنامهمدیر کل  ؛لکفر صآقاي مهندس 

  :ها گران و مشاوران کارگروه تیم پروژه، تسهیل

  و شهرسازيهاي محیط زیست، انرژي و مسکن  گر کارگروه تسهیلمشاور و  ؛آقاي دکتر کامل شادپور 

  ت، رسانه و ارتباطاتدنی و تفریحاهاي تربیت ب گر کارگروه تسهیلمشاور و  ،آقاي دکتر سعادت ترابیان 

  ات سالمت و رفاه و حمایت اجتماعیهاي خدم گر کارگروه تسهیلمشاور و  ؛آقاي دکتر عباس وثوق مقدم 

  دن، کشاورزي و دامپزشکی و اشتغالهاي بازرگانی، صنعت و مع گر کارگروه تسهیلمشاور و  ؛الهی آقاي دکتر محمدرضا سیف 

  و عالی، ترابري و ایمنی و بحران هاي آموزش عمومی گر کارگروه سهیلتمشاور و  ؛آقاي دکتر سیامک عالیخانی 

  و نظارت استانی و امنیتی و قضاییگذاري  هاي سیاست گروهگر کار تسهیلمشاور و   ؛آقاي دکتر نوید محمدي 

  گر کارگروه سالمت معنوي تسهیلمشاور و  ؛اسماعیلیایرج آقاي دکتر  

  گر کارگروه رشد و تکامل دوران کودکی سهیلآقاي دکتر منوچهر مهرام؛ مشاور و ت

  :علمی سایر مشاوران

  تهرانآقاي دکتر کوروش هالکویی؛ دبیر  انجمن اپیدمیولوژي ایران و استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی 

  ت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهرانعضو هیأمتخصص پزشکی اجتماعی و؛ آقاي دکتر مجتبی صداقت 
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  ارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیعضو هیأت علمی وزو متخصص پزشکی اجتماعی ؛گوران رستمی نرگس خانم دکتر

  درمان و آموزش پزشکی  ریزي منابع مالی و بودجه وزارت بهداشت، مدیر کل دفتر برنامهحالج؛ ابوال مسعود آقاي

  و ارتقاي سالمت وزارت بهداشتفر؛ کارشناس وزارت بهداشت و مشاور دفتر آموزش  آقاي دکتر شهرام رفیعی  

  ، معاونت سالمت وزارت بهداشتؤثر بر سالمتدبیرخانه عوامل اجتماعی م رییس ؛آقاي دکتر علیرضا اولیایی منش

  خانم دکتر مریم رهبري؛ پزشک و کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، دبیر شوراي پژوهشی سازمان انتقال خون ایران

   :کارفرما

  و خدمات بهداشتی درمانی قزوین دانشگاه علوم پزشکی رییس ؛دکتر علی اکبر زینالو

   :کننده استانی مدیر و هماهنگ

   قزوین مرکز بهداشت استان رییسو علوم پزشکی دانشگاه  دکتر منوچهر مهرام؛ معاون بهداشتی

   :طرحمجري 

   تهران عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکیمتخصص پزشکی اجتماعی و ؛دکتر بهزاد دماري آقاي 

  :تیم مالی پروژه

  مالی دانشگاه علوم پزشکی قزوین امورآقاي مجید علی اکبري؛ مدیر

  دانشگاه علوم پزشکی قزوین امور مالیآقاي محمود کشاورز معتمد؛ معاون 

  اداره اعتبارات معاونت پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین رییسآقاي عباس محمدنژاد؛ 

  به اسناد دانشگاه علوم پزشکی قزویناداره رسیدگی  رییس زادگان؛ آقاي وهاب اسماعیل

  فرد؛ مدیر مالی مرکز بهداشت استان قزوین آقاي سعید روحانی

  پروژهو اطالع رسانی تیم هنري 

  ها آقاي عرفان دادخواه؛ خبرنگار و عکاس فنی از موضوعات تخصصی کارگروه ،نیاز خانم سیده فاطمه بی 

)www.qphp.blogfa.com( همدیر وبالگ پروژخانم مرجان مهرام؛ طراح و 

  :تیم تدارکات، پشتیبانی و خدمات

 تهران:   

  .ان خانم آرزو تاجیک و الهه تاجیکهمکار و طرح مسؤول دبیرخانه  ؛خانم مرضیه خونانی

 قزوین:     

  مسؤول دبیرخانه طرح در قزوینبهنام قزلباش؛  آقاي

  نی و تدارکات طرحمدیر هماهنگی پشتیبا؛ آقاي فریدون شعبانی
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  اد معروفی و آقاي کامران کاکاوند؛ سمعی و بصريآقاي جو

  امور دفتري؛ و خانم مژگان کاکاوند آقاي محمود احمدي

  آقاي رضا مردعلی؛ کارپرداز 

علی نیائی و خانم مهناز کاکاوند؛  حسین ذوالقدر، زاده، احمد امامی، علی آقایان سیدکمال موسوي، محمدابراهیم رسول

  اران مشارکت کننده در طرح از دفتر ریاست دانشگاه علوم پزشکی قزوینهمک

   :ارگروه رشد و تکامل دوران کودکیک

  اجتماعی اداره کل بهزیستی استان کارگروه؛ معاون امور رییس؛ خانم فاطمه پزشکیان

  استان قزوینمرکز بهداشت و جمعیت خانواده دبیر کارگروه؛ مدیر گروه سالمت  ؛رآقاي دکتر محمدرضا مدب

  مرکز بهداشت استان کارشناس مسؤول برنامه کودکان ؛خانم دکتر شیوا صالحی شهیدي

  ت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوینعضو هیأروانشناس و  ؛آقاي محمد ابراهیم ساریچلو

  ت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوینعضو هیأمتخصص کودکان و  ؛ داري خانم دکتر مهشید سررشته

  ت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوینعضو هیأمتخصص روانپزشکی و ؛ سید حسین قافله باشی آقاي دکتر

  اصالنها؛ مدیر کانون کودکان آسیاخانم افخم 

  )ره(خمینیدانشگاه امام  عضو هیأت علمی؛ آقاي دکتر علی محمد موسوي

  البرز شهرستان داشت خانواده مرکز بهداشتمسؤول به؛ خانم رزیتا فیروزنیا

  ناستا وسعه و همیاري مهدهاي کودكمدیر کانون ت؛ فریده بابایی خانم

 مصاحبه شوندگان:  

  مدیر عامل سازمان پارکها و فضاي سبز شهرداري قزوین ؛کاظمی سیدمهدي آقاي مهندس

   ها روانشناسی خانواده و مشاور روانپزشک قافله باشی؛ سید حسین آقاي دکتر

  )هاي مرجع استان براي نوزادان و کودکان بیمارستاناز (کوثر   بیمارستان مدیرآقاي مهدي رسولی؛  

)هاي مرجع استان براي نوزادان و کودکان بیمارستاناز (قدس   بیمارستان آقاي ابوالفضل اصفهانی؛ مدیر

آقاي محسن آقالر؛ دست اندرکاران برنامه هاي کودکان درصدا و سیماي مرکز استان قزوین

کانون کودکان آسیا  و ها دكکانون توسعه مهد کو ياعضا
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  :اشتغال کارگروه

   سازمان کار و امور اجتماعی استانکارگروه؛ معاون  رییس؛ آقاي سعید زین آبادي

  قزوین کارشناس بهداشت روان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکیدبیر کارگروه؛ ؛ آقاي داریوش غیوري

  ر اجتماعی استانسازمان کار و امو نییمور کار آفرابی ها و ایاداره کار  رییس؛ آقاي باقر کریمی

  نیه همت زنان قزویریسسه خؤرعامل میمد؛ هیلخانم خدیجه فتح ال

  استان ناس ارشد اداره کل تامین اجتماعیکارش؛ آقاي حبیب اله راستار

  نیسرپرست اداره تعاون شهرستان قزو؛ آقاي محمد محمدي

  ستی استانیبهزکارشناس اشتغال ؛ خانم زهرا بیگم سکاکی

  ر دولتی استانیابی هاي غیره انجمن صنفی مراکز مشاوره شغلی وکاریات مدیه رییسب ینا؛ آقاي حسین ساروخانی

  فنی وحرفه اي استان آموزش ول روابط عمومی سازمانؤمس؛ آقاي احمد خورگامی

 مصاحبه شوندگان:  

  قزوین ن استا) ره(مدیر کل کمیته امداد امام خمینی  آقاي محمد نحوي؛

  قزوینسازمان صنایع ومعادن استان آقاعلیخانی؛ مدیر کل  محمدباقر آقاي

  قزوینسازمان جهاد کشاورزي استان  رییسمحمدرضا صفري؛ دکترآقاي 

  قزوینهاي صنعتی استان  مدیرعامل شرکت شهركآقاي عبدالقهار ناصحی؛ 

  قزوین اي استان مدیر کل سازمان فنی وحرفهآقاي رضا شمس؛ 

  :و دامپزشکی کشاورزيروه کارگ

  سازمان جهاد کشاورزي استان قزوین رییسکارگروه؛  رییس ؛ آقاي دکتر محمدرضا صفري

  قزوین مرکز بهداشت استانول تغذیه ؤکارشناس مسدبیر کارگروه؛ ؛ آقاي مهندس نوروزعلی عزیزخانی

  ي استان قزوینسازمان جهادکشاورز اداره صنایع تبدیلی رییس؛ آبرادات مصالئیآقاي مهندس 

  معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی تاکستان؛ آقاي دکتر عباس ارباب

  استان عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی؛ آقاي دکتر احمد اکبري نیا

  ارشناس اداره کل استانداري استانک؛ آقاي مهندس کوروش رحمانی

استان طینه اداره کل دامپزشکیداره قرنا رییس؛ آقاي دکترمحمود سهراب پور

  قزوین عضو هیأت علمی دانشکده بهداشت؛ آقاي مهندس رضا نوشاد جمال
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  استان کارشناس اداره کل محیط زیست؛ آقاي مهندس بهمن بحري

  معاونت غذا و داروي دانشگاه علوم پزشکی قزوین  اداره نظارت رییسو  کارشناس؛ آقاي مهندس هدایت آزاد روش

 ندگانمصاحبه شو:  

  سازمان جهاد کشاورزي استان قزوین رییس؛ صفريمحمدرضا آقاي دکتر

  هداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوینمعاون ب؛ مهراممنوچهر آقاي دکتر 

  استان سازمان نظام مهندسی کشاورزي رییس؛ راه انجامعلی  آقاي مهندس

  مدیر عامل تعاونی مرغداران قزوینآقاي مهندس غالمرضا محمدي؛ 

  مدیر عامل اتحادیه تعاونی گاوداران قزوینحسن یزدان خواه؛  آقاي

  :ارتباطات و رسانهکارگروه 

  ي مرکز قزوینصدا وسیماسالمت کارگروه؛ مشاور  رییس؛ آقاي دکتر محمد حیاتی

  قزوین مرکز بهداشت شهرستان رییسرگروه؛ دبیر کا؛ آقاي دکتر سید سعید اسکویی

  قزوین شهرستانمرکز بهداشت آموزش بهداشت  ولکارشناس مسؤ؛ خانم ژیال هنر پیشه

  قزوین سؤول روابط عمومی دفتر امام جمعهم؛ آقاي کاظم تعهدي

  مرکز بهداشت استان قزوین کارشناس مسؤول آموزش بهداشت؛ خانم دکتر ناهید یزدي

  دانشگاه علوم پزشکی قزوینمعاونت غذا و داروي  ؛ کارشناس تغذیهخانم شادي منجم

  مرکز بهداشت شهرستان قزوین ؛ کارگزینا جمالیآقاي محمدرض

  ؛ کارشناس مطبوعات و تبلیغاتخانم دالرام عابدي

  ؛ پزشک معتمد مخابراتآقاي دکتر احمد علی نعمتی

  دانشگاه علوم پزشکی قزوین ؛ کارشناس روابط عمومیمنوچهر گودرزي آقاي

  ؛ مدیر تولید سیماي قزوینآقاي فریدون عمویی

  اداره کل پست استان قزوین معاون امور پستی؛ آقاي مسلم خمسه

  کارشناس آمار؛ آقاي محمد محمدرسولی

   :بدنیتربیت ه تفریحات و کارگرو

  تربیت بدنی استان معاون ورزشی اداره کل ،کارگروه رییس؛ آقاي  مجید احمد پور

  اه علوم پزشکی قزویندانشگ الملل وابط دانشگاهی و امور بینکارشناس ر ؛هدبیرکارگرو ؛خانم زهرا دربهانی
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  امور اداره کل تربیت بدنی استان مسؤول؛ رضا ریاحی دهکرديلآقاي عبدا

  ؛ دبیر سمن ورزشیآقاي ولی صفارها

  دانشگاه علوم پزشکی قزوین ؛ عضو هیأت علمیآقاي دکتر مهدي نادر نسب

  شهرستان قزوینکارشناس ورزش بانوان ؛ خانم مینا شریفی

  استان ورزشی سازمان کار و امور اجتماعیر مدیر امو؛ آقاي رضا جاهدي

  ؛ کارشناس امور بانوان استانداريخانم زهرا آتشگران

  قزوین ربیت بدنی آموزش و پروش ناحیه یککارشناس مسؤول ت؛ آقاي سید قاسم قافله باشی

  قزوین ؛ کارشناس اداره گردشگريخانم فاطمه ابراهیمی مجرد

  قزوین بیت بدنی آموزش و پرورش ناحیه دوتر کارشناس مسؤول؛ آقاي سید محمد حسینی

  زشی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداريمدیر امور ور؛ آقاي سید علی فخار

  ور هنري و روابط عمومی حوزه هنريمدیر ام؛ آقاي اسکندر نادري پور

  ؛ دبیر انجمن ادبی توتمآقاي مهران حسینی

  شهر قزوین مع امور صنفیمج رییس؛  آقاي سید محمود سیدي

  نکانون بازنشستگا رییس؛ آقاي سید محمود عظیمی فر

  ول دبیرخانه، تایپ و ارسال مراسالت کارگروهؤمس؛ فاطمه افشار خانم

 مصاحبه شوندگان:  

استانرییس سازمان تبلیغات اسالمی ؛ عزیزخانی اکبر حاجی علیاالسالم والمسلمین  حجت آقاي

استان کل فرهنگ و ارشاد اسالمی  معاون فرهنگی اداره؛ کاظم پورمحمد کریم آقاي 

قزوینمدیر فرهنگی سازمان فرهنگی  ورزشی شهرداري ؛  حسین علیجانیآقاي 

  رییس مجتمع فرهنگی هنري اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ؛ ناصر ایزدفرآقاي 

  مدیر امور هنري و روابط عمومی حوزه هنري؛ اسکندر نادري پورآقاي 

  :محیط زیست کارگروه

  مدیرکل حفاظت محیط زیست استان ،کار گروه رییس؛ ندس امید روشنآقاي مه

  محیط دانشگاه علوم پزشکی قزوین بهداشتارشد کارشناس ؛ دبیر کار گروه  ؛ آقاي مهندس حمید کاریاب

  عی سازمان حفاظت محیط زیست استانعاون محیط طبیم ؛ آقاي مهندس عبدالحسین مظفري
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  دانشگاه علوم پزشکی قزوینگروه بهداشت محیط  عضو هیأت علمی؛ آقاي دکتر محمد مهدي امام جمعه

  ؛ مسؤول فنی سازمان بازیافتخانم مهندس زهرا همافر

  استان جهاد کشاورزيسازمان اداره صنایع تبدیلی  رییس؛ آقاي مهندس آبرادات مصالیی

  استان معاون شرکت آب و فاضالب روستایی؛ آقاي  مهندس قاسم نقدي

  ه برداري شرکت آب و فاضالب استانمعاون بهر؛ زاده آقاي مهران حاجی

  استان هاي صنعتی کارشناس محیط زیست شرکت شهرك؛ خانم مهندس زهرا علیزاده دهخدایی

  استان شهر و روستاي شوراي اسالمی رییس؛  آقاي محمد هادي سعیدي حجت االسالم 

  شناس سازمان صنایع و معادن استانکار؛ ها ضیائی نآقاي محس

 صاحبه شوندگانم:  

  ا الختیار نهضت سواد آموزي استاننماینده مطلع و تام ؛ آقاي محمد شکري

  سازمان آموزش و پرورش استان ماینده مطلع و تام ا الختیارن؛ آقاي محمد گیلک

  تیار اداره فرهنگ و ارشاد اسالمینماینده مطلع و تام ا الخ؛ خانم عابدي

  رکت شهر صنعتی البرز ا الختیار شتامنماینده مطلع و ؛ مهندس محموديآقاي 

اي ا الختیار شرکت آب منطقهنمایندگان مطلع و تام؛ ها پرهیزکاري و خواجه اسفندیاريآقاي مهندس حدادي نژاد و خانم

  استان

ونگاري ها و مراکز پرتها، مطبنماینده مطلع معاونت درمان دانشگاه در ارتباط با بهداشت بیمارستان؛ آقاي مهندس بیگدلی

  استان

  هاي نفتی استاننماینده مطلع شرکت پخش فرآورده ؛ آقاي علی عزیز آسیایی

   :عالیعمومی و آموزش   کارگروه

  استان قزوین تربیت بدنی سازمان آموزش و پرورشکارگروه؛ معاون پرورشی و  رییس؛ آقاي کاظم زمانی

  قزوین گاه علوم پزشکیدیر دانشجویی دانشدبیر کارگروه؛ م؛ دکتر زینب هاشمی خانم 

  شهرستان قزوین مسؤول بهداشت مدارس مرکز بهداشت؛ سیمین هادیان خانم 

  قزوین لمی دانشگاه علوم پزشکیعضو هیأت ع؛ نسترن کشاورز محمديخانم دکتر 

  غذیه سازمان آموزش و پرورش استانمسؤول بهداشت و ت؛ آقاي علیرضا طاهرخانی

  آزاد اسالمی واحد قزوین ینیک سالمت دانشگاهمدیر کل؛ خانم  دکتر آزاده صالحی
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  قزوین )ره(ی امام خمینیبین الملل امور دانشجویی دانشگاه مدیر؛ آقاي علیرضا بیدختی

  پرورش استان گروه طرح و برنامه سازمان آموزش و رییس؛ عبدالحمید موحدي آقاي

  قزوینپشتیبانی دانشگاه پیام نور ه و عمعاون توس؛ زاده آقاي بهروز شاهرخ

  عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین؛ سید حسین قافله باشی آقاي دکتر

 مصاحبه شوندگان:  

  استانمیسیون دانشجویی دبیر کمدیرکل دفتر سیاسی امنیتی استانداري قزوین  و  ؛ زاجکانیها محمد آقاي

  بازرگانی استان قزوین یس سازمانیرآقاي رضا افروزه، 

  نهضت سواد آموزي قزوینمعاون  ی؛آقاي صادق شاه حسین

  انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش استان قزوینپور؛ کارشناس مسؤول  آقاي علی وهاب

  :بازرگانی کارگروه

  سازمان بازرگانی استان رییسروه؛ کارگ رییس؛ آقاي رضا افرازه

  معاونت غذا و داروي دانشگاه شی و بهداشتیبر مواد غذایی، آرایدبیر کارگروه؛ مدیر نظارت ؛ آقاي دکتر پیمان قجربیگی

  اداره اصناف رییس؛ آقاي رحیم محمدي صدر

  ؛ مجمع امور صنفی مشتركآقاي سید محمود سیدي

  ؛ کارشناس استاندارد استان قزوینآقاي مهندس کوروش رحمانی

  استان عه تجارت خارجی سازمان بازرگانیمعاون توس؛ آقاي مجید برزگر

  شهرستان البرز  بهداشت محیطمسئول ؛  کارشناس هآقاي عسگر شریف زاد

  معاونت غذا و داروي دانشگاه س نظارت بر مواد غذایی و بهداشتیکارشنا؛ خانم مهندس متین تابنده

  استان بازرگانیمعاون بازرگانی داخلی سازمان ؛ آقاي کریم سروري

  ناستا بازرگانیمعاون بازرسی و نظارت سازمان ؛ آقاي علی اکبر کبیري

  کارشناس ارشد بازرگانی داخلی؛ آقاي روح اله حاجعلی

  :بحران کارگروه

  داريازسازي و حوادث غیر مترقبه استانکار گروه؛ مدیرکل دفتر ب رییس؛  آقاي علی محمد آهنی

  اي مرکز بهداشت استان حیط و حرفهگروه بهداشت م مدیردبیر کارگروه؛ ؛  آقاي محسن نوري

  ازسازي و حوادث غیر مترقبه استانناس مسؤول دفتر بکارش؛ آقاي محمدرضا علیمی
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  ل احمر استانمعاون امداد و نجات و درمان جمعیت هال؛ آقاي احمد آقاعلیخانی

  و مشاور حوادث ، محقق؛ مدرس دانشگاهآقاي مجید فتحی زهرایی

  استان اي برداري سازمان امور آب منطقه کارشناس حفاظت و بهره؛ آقاي حسن نصیري

  استان یی و تبدیلی سازمان جهاد کشاورزياداره صنایع غذا رییس؛ رادات مصالییآقاي آب

  قزوین شگاه علوم پزشکینظارت بر درمان دان رییس؛ آقاي دکتر حسن اسماعیلی

  ؛ کارشناس منابع طبیعی استانآقاي کریم قربانی

 مصاحبه شوندگان:  

  نمسکن وشهرسازي استاآقاي نادر محمدزاده؛ مدیر کل سازمان 

  نشانی و خدمات ایمنی شهرستان قزوین سازمان آتش رییسبهزادپور؛ حسین آقاي 

  هاي پزشکی استان قزوینمرکز فوریت ري؛ رییسیوآقاي دکتر مجید شل

  :انرژي کارگروه

  استان شهري آب و فاضالب کار گروه؛ مدیرعامل شرکت رییس؛ احمد مظفري زوارکی آقاي

  آب و فاضالب مرکز بهداشت استان ارشد سر گروه؛ کارشنادبیر کا؛ شیرین نادريمهندس  خانم 

  اري شرکت آب و فاضالب شهري استانمعاون بهره برد؛ علی صرافمهندس آقاي 

  استان اي فتر حفاظت کیفی شرکت آب منطقهکارشناس د؛ طاهره پرهیزکاريمهندس خانم 

  کت ملی گاز استانشر H.S.Eکارشناس ؛ علیرضا پرهیزکاريمهندس  آقاي

  استان انسانی اداره کل حفاظت محیط زیستمسؤول محیط ؛ سعیده خضیرمهندس انم خ

  بهداشت شرکت ملی نفت منطقه قزوینکارشناس محیط زیست و ؛ آقاي عزیز آسیایی

  شرکت توزیع برق استان ریزي برنامهمدیر امور مطلبی؛ آقاي علی اکبر

  استانروستایی  برداري شرکت آب و فاضالب معاون بهره؛ آقاي قاسم نقدي  

 مصاحبه شوندگان:  

  لیس راهور استان قزوینپ رییسسرهنگ غالمعلی حسنی؛ 

استان قزوین لیس راه پفرمانده سرهنگ سید افضل موسوي؛ 

  مدیرعامل شرکت تعاونی کشاورزي مرغداران قزوینآقاي مهندس غالمرضا محمدي؛ 
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  :خدمات سالمت کارگروه

  معاون فنی مرکز بهداشت استان قزوینروه؛ کار گ رییس ؛مجید رجبیآقاي دکتر 

  قزوین عضو هیات علمی و مدیر بیمارستان شهید رجائیدبیر کار گروه؛  ؛محمد زکریا کیاییآقاي 

  ي دانشگاه علوم پزشکی قزوینمدیر دارو حوزه معاونت دارو و غذا ؛مهتاب مراديخانم دکتر 

و عضو کل انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوي استان  مدیرص، هاي خاانجمن بیماري رییس ؛ريدفاطمه اشخانم 

  شوراي شهر قزوین 

  سابق دانشگاه علوم پزشکی قزوین رییسو  مدیر گروه قلب و عروق دانشگاه ؛حمیدرضا جواديآقاي دکتر 

  دانشگاه علوم پزشکی  مدیر درمان حوزه معاونت درمان ؛عبداهللا کشاورزآقاي دکتر 

  استان ین اجتماعیأمحوزه مدیریت درمان تمعاون درمان ؛ رچیآقاي دکتر علی اصغر بند

  استان معاون سازمان بیمه خدمات درمانی ؛ها آقاي دکتر حسام فوالدي

  هاي پزشکی قزوین مرکز حوادث و فوریتمعاون ؛ چالی زادهرضا آقاي 

  دانشگاه علوم پزشکی قزوین ؛ عضو هیأت علمیآقاي محمدرضا شیخی

  استان ؛ سازمان بهزیستیآقاي دکتر صابر مقدم

  قزوین سازمان نظام پزشکی رییس؛ آقاي دکتر محمدرضا خردمند

  استان عضو هیأت مدیره سازمان هالل احمر؛ آقاي دکتر مرتضی امینی

  :مسکن کارگروه

  ن اداره کل مسکن و شهرسازي استانکار گروه؛ معاو رییس؛ فر آقاي مهندس حامد مانی

  س بهداشت محیط مرکز بهداشت استانیر کارگروه؛ کارشنادب؛ آقاي مهندس غالمرضا احدي

  استان ؛ هیأت مدیره نظام مهندسینیا آقاي مهندس عباس وثیق

  ؛ معاون شهرسازي شهرداري قزوینآقاي مهندس مسعود نصرتی

  ؛ عضو شوراي شهر قزوینآقاي مهندس حامد کبود وند

  ؛ شهردار الوندآقاي مهندس سعید آگشته

  ؛ شهردار محمدیهاهدپورآقاي مهندس ایرج ز

  دانسفهانردار شه ؛آقاي مهندس فرشاد محمد حسینی

  انجمن صنفی مهندسان معمار رییس؛ آقاي مهندس فریبرز کریمی
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  انجمن انبوه سازان قزوین رییس ؛آقاي مهندس سید مهدي خطیبی

  علمی دانشگاه آزاد اسالمی قزوین هیأتعضو  ؛آقاي مهندس علی ارباب

 مصاحبه شوندگان:  

  مرکز بهداشت استان  رییسمعاون بهداشتی دانشگاه  علوم پزشکی و ؛ دکتر منوچهر مهرام

  دانسفهان؛ شهردار آقاي مهندس فرشاد محمد حسینی

  :و حمایت اجتماعی رفاه کارگروه

  کارگروه؛ مدیر درمان سازمان تامین اجتماعی استان رییس؛ آقاي دکتر محمد صادق بابایی

  درمان بویین زهراو دبیر کار گروه؛ مدیر شبکه بهداشت ؛ آقاي دکتر سعید سخنور

  استان؛ مدیر کل بیمه خدمات درمانی آقاي دکتر قاسم بهرامی

  استان )ره(کل کمیته امداد امام خمینی  مدیر؛ آقاي محمد مهدي نحوي

  اس مسئول امور اجتماعی استانداريکارشن؛ آقاي بهروز سید موسوي

  استان امور اجتماعی  سازمان بهزیستیون معا؛ خانم فاطمه پزشکیان

  طالعات اجتماعی  استانداري قزوینکارشناس م؛ آقاي علی اکبر رشوند

  اس امور شوراها  استانداري قزوینکارشن؛ خانم زهرا نظري

  رشد اقتصاد  درمان تامین اجتماعیکارشناس ا؛ فاطمه رحمانیخانم 

و عضو دیر کل انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوي استان مص، هاي خاانجمن بیماري رییس ؛ريدفاطمه اشخانم 

  شوراي شهر قزوین

 مصاحبه شوندگان:   

  بوئین زهرا و درمان شهرستان شبکه بهداشت رییسآقاي دکتر سعید سخنور؛ 

  استان قزوین آموزش پرورشسازمان  رییسزاده؛  آقاي سید جعفر شهاب

  استان قزوین مرهالل احجمعیت  رییسآقاي حبیب اله جمشیدي؛ 

  استان ها و ستاد دیهسازمان زندان رییسآقاي علی فراست طلب؛ 

و عضو مدیر کل انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوي استان ص، هاي خاانجمن بیماري رییس ؛ريدفاطمه اشخانم 

   شوراي شهر قزوین

  استان بنیاد شهید و امور ایثارگرانوش؛ مدیرکل سید محمد مهدي شهر
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  مستمندان سسه کمک به ایتام وؤم رییسکانی؛ دحسن ار آقاي

  استانداري و بودجه ریزي معاون برنامهاي؛  حمزه اصغر آقاي مهندس

  :صنعت و معدن کارگروه

  استان قزوین سازمان صنایع و معادن مدیرکلگروه؛ کار رییس ؛آقاي محمد باقر آقاعلیخانی

  استانمرکز بهداشت  اي مسؤول بهداشت حرفهشناس دبیر کار گروه؛ کار ؛آقاي حبیب اله چگینی

  استان ط کار سازمان کار و امور اجتماعیمعاون رواب ؛آقاي فردین بابایی

  ؛ کارشناس خدمات بهداشتی و طب کارآقاي محسن معینی

  قزوین)ره(المللی امام خمینی  بین؛ عضو هیأت علمی دانشگاه آقاي مهران قلعه نوعی

  هاي صنعتی استان عامل شهركرمدی؛ آقاي عبدالقادر ناصحی

  اداره استاندارد و تحقیقات استانمدیرکل ؛ آقاي علیرضا حسن نایبی

  استان اداره کل محیط زیست ؛ معاون محیط زیست انسانیآقاي جمشید کاووسی

  معاونت غذا و داروي دانشگاه علوم پزشکی قزوین ؛ کارشناس ارشد مواد غذاییآقاي حسن بغدادي

  ؛ مدیر کل تعاون استاناهپوشآقاي سید صادق سی

  استان کارشناس کلیدي سازمان صنایع و معادن؛ آقاي محسن ضیائی

 حبه شوندگانمصا:  

  )نماینده کارگران(هیأت مدیره کانون هماهنگی شوراهاي کار استان  رییس ؛ احمدي محمد آقاي

  ین نشانی  و خدمات ایمنی شهرستان قزو رییس سازمان آتش؛ بهزاد پورحسین آقاي 

)نماینده استانداري(کارشناس امور سیاسی استانداري قزوین  ؛ولی زادهقربانعلی  آقاي 

شهر صنعتی البرزمدیر امور خدمات شرکت  ؛سعیديسعید آقاي 

  سازمان آموزش وپرورش استان  یسیر؛ شهاب زاده سید جعفر آقاي

  :و ایمنیترابري  کارگروه

  فرمانده پلیس راه استان قزوین ه؛ کارگرو رییس؛ سرهنگ سید افضل موسوي

  هاي دانشگاه علوم پزشکی قزوین ريدبیر کارگروه؛ کارشناس مبارزه با بیما؛ آقاي مهندس صفر فیض الهی

  استان ت امداد و نجات سازمان هالل احمراداره عملیا رییس؛ هاشمی... آقاي مهندس حکمت ا

  یک شهرداري قزویناس ایمنی و ترافکارشن؛ ها آقاي مهندس  امیر حاجی محمدي
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  استان هاي اداره کل راه و ترابري م راهاداره ایمنی و حری رییس ؛آقاي مهندس خسرو خانی

  راهنمایی و رانندگی استان قزوین اداره رییسجانشین ؛ سرهنگ غالمعلی حسنی

  استان هاي حمل و نقل کارشناس ایمنی و ترافیک سازمان پایانه؛ آقاي مهندس حجر مؤمنی

  هاي پزشکی قزوین ز حوادث و فوریتمرک معاون؛ س رضا چالی زادهآقاي مهند

  قزوینمرکز ؛ مشاور سالمت صدا و سیماي آقاي دکتر محمد حیاتی

زسازي حوادث غیرمترقبه استانداريکارشناس مسوول با؛ آقاي مهندس محمدرضا علیمی

 مصاحبه شوندگان:  

  زویننمایندگی بیمه ایران شعبه قآقاي ابراهیم ابراهیمی؛ 

دادگستري استان آقاي حسن قاسمی؛ مدیرکل

  سازمان آموزش وپرورش استان  یسیرآقاي سید جعفر شهاب زاده؛ 

  صنایع و معادن  استان سازمان  یسیر ؛آقاعلیخانی محمدباقر آقاي

  :سالمت معنوي کارگروه

ول ستاد ؤمسر خیریه استان ومدیرکل اوقاف و امو کارگروه؛  رییس ؛آقاي مسعود انصاريحجت االسالم و المسلمین 

  استان قرآنتفسیر

  دانشگاه علوم پزشکی قزوین عضو هیأت علمیروانشناس و ه؛ دبیرکارگرو ؛آقاي محمد ابراهیم ساریچلو

  ول بهداشت روان استانؤمسمتخصص روانپزشکی و ؛ آقاي دکتر فرشید عظیمی

المللی امام  شگاه بینمدیر گروه روانشناسی دان شعبه قزوین، یس انجمن روانشناسیری ؛آقاي دکتر عبدالجواد احمدي

  ) ره(خمینی

  دانشگاه علوم پزشکی قزوین روانپزشک عضو هیأت علمی ؛آقاي دکتر سید حسین قافله باشی

  قزوین )ره(المللی امام  خمینی گاه بینعلمی دانش هیأت عضو ؛آقاي محمد آذربایجانی

  اد  حوزه  علمیه قزویندبیر آموزش و پرورش و است ؛آقاي حسین محمدزاده

  ینقزو )ره(المللی امام خمینی نشگاه بینعلمی دا هیأتعضو ؛آقاي دکترمحمد مهدي اله وردیها

مصاحبه شوندگان:  

  سازمان بهزیستی استانمدیر کل  ؛مقدمافشارحسین آقاي دکتر 

   سازمان ملی جوانان استانرییس  ؛آقاي مهدي مدرسی
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  در شبکه بهداشت و درمان تاکستان شاغل پزشک روان ؛آقاي دکتر مرتضی نادي

  :امنیتی و قضایی کارگروه

  کار گروه؛ معاون دادستان عمومی و انقالب مرکز استان قزوین رییس ؛آقاي علی اکبر لشگري

  و دارو دانشگاه علوم پزشکی قزویندبیر کارگروه؛ معاون غذا  ؛فرزاد پیرویان دکتر آقاي

  ازمان نظام پزشکی قزوینس رییس؛ آقاي دکتر محمدرضا خردمند

  اداره کل تعزیرات حکومتی استان شعبه پنجم بدوي تخصصی رییس ؛آقاي علی نوروززاده

  ره کل اطالعات استانا؛ کارشناس اد.ك صیبآقاي م

  هاي استان قزوین ت و درمان زندانمسؤول بهداش ؛آقاي دکتر علیرضا وحیدي

  و اجتماعی اداره کل بازرسی استانسرپرست بازرسی امور فرهنگی  ؛آقاي امیر کبابیان

  استان پلیس پیشگیري نیروي انتظامی رییس ؛سرهنگ محمد مهدي پور

  استان حل اختالفشوراي  161شعبه  رییس؛ آقاي رجب یعقوبیان

  دانشگاه علوم پزشکی قزوین ؛ کارشناس نظارت بر درمانآقاي حسن قاسمی

  هداشت استانمرکز بمحیط  کارشناس بهداشت؛ خانم شهال عسگر پور

  علوم پزشکی قزوین دفتر حقوقی دانشگاه رییس؛  قلیآقاي مرتضی اهللا

  ي استانها اداره کل زندان؛ آقاي علی مسگریان

 مصاحبه شوندگان:  

  م جمعه قزویننماینده ولی فقیه در استان و اما؛ باریک بینهادي ... حضرت  آیت ا

  تی استانداري قزوینسیاسی و امنیدفتر  مدیر کل؛ آقاي محمد زاجکانیها

  استان مدیر کل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی  ؛ها آقاي محمد حسین شفیعی

  صدا و سیماي مرکز قزوینسازمان مدیر کل  ؛آقاي ابوالفضل معصومی فر

  یس سازمان بازرگانی استانیر ؛آقاي رضا افرازه

  هردار قزوینش ؛آقاي محمود کمالی

  زرهی قزوین 16لشگر ه گردان بهداري ماندفر ؛ آقاي دکتر سید جواد عبادي

  قزوین ) عج(ري سپاه صاحب االمر فرمانده بهدا ؛آقاي دکتر علی جمالی
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  :و نظارت استانیسیاست گذاري  کارگروه

  استانداري و بودجه ریزي مدیر کل برنامه؛ صفر لکآقاي مهندس 

   معاون اجرایی مرکز بهداشت استان؛ سید علیرضا خونساريآقاي دکتر

  استانداري ریزي برنامهمعاون مدیر کل ؛ يابوالفضل یارآقاي 

  فرماندار آبیک ؛شکراهللا طاهريآقاي 

علوم پزشکی قزوین دانشگاه ریاستدفتر  رییسمشاور و ؛ یدکتر مجتبی سید صادقآقاي 

 مصاحبه شوندگان:  

  قزوین دانشگاه علوم پزشکی رییس ؛زینالوعلی اکبر آقاي دکتر 

  مدیر کل بیمه خدمات درمانی استان ؛بهرامی قاسم دکترآقاي 

  نفرماندار تاکستا ؛صادقیعلی مهندس آقاي 
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   راهکارها  ارایهبررسی نظرات مردم استان در مورد مشکالت سالمت و  تیماعضاي 

   دکتر عباس طالبیان آقاي آقاي احمد قدوسیان،  ،زاده آقاي دکتر سعید آصف

  هاي استان  نندگان جلسات بحث گروهی متمرکز در شهرستانتسهیل گران و ثبت ک

  دفتر امور اجتماعی و شوراهاي استانداري قزوینزاده فرد؛ معاون مدیرکل  حمد امینیآقاي مهندس م

  مرکز بهداشت بلندیان قزوین رییساسکویی؛ سید سعید آقاي دکتر 

  ئین زهراشبکه بهداشت و درمان شهرستان بو رییس؛ رسخنوسعید  آقاي دکتر

  آبیکشبکه بهداشت و درمان شهرستان  رییسبرودتی؛ حمید آقاي دکتر 

  شبکه بهداشت و درمان شهرستان البرز رییسنهوشیان؛  علیرضا آقاي دکتر

هاي مربوط به  ش، هالل احمر، کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان و سمنوررهاي آموزش و پ سازمان و ادارات رؤساي

  .آنهاي  و شهرستانسالمندان استان 

  کارشناس پژوهش معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین ؛رفیعیشاپور آقاي مهندس 

ها و مداح  ها سلیمی، جوالیی خانم: آبیک): FGD(جلسات بحث گروهی متمرکز کنندگان  تو ثب راه گشایان و ناظرین فنی

ها شهال کشاورز و شمس کیالنی و آقاي بهمن  خانم: زهرا ینخانی، فتاحی و کشاورزقاسمی؛ بوئ ها حسین خانم: علی؛ البرز

  .پور، سعیدي، امامی و طالبی ها کاظم لو، خاتونی، میرزاپور، مهدي خانم :تاکستان  ساالري؛

  .ساز، سهراب قزوینی، شهسواري، آقاعلیخان همچنین آقایان طاهري، کاظمی، مافی، میرصالحی، یوسفی، دلگرم، چیت

جهانگرد، ایالنی، ، ها، وحدانی، پزشکیان، بابانعلبرها چی لو، بنابی، مجابی، خلخالی، پیله امیریان، حاجی ها کالنتري، خانم

  .شعبانی و صباحی

  .که با اشتیاق در جلسات بحث گروهی شرکت کردندها و آقایانی  نفر خانم 300با سپاس فراوان از بیش از 

  

  نظرات افراد کلیدي  بررسیاعضاي تیم 

  دکتر بهزاد دماري، نوچهر مهراممدکتر، علی اکبر زینالودکتر : کنندگانمصاحبه.  

 ؛ آقاي )مجلس رییسایندگان استانی و نایب مجمع نم رییس(حجت االسالم والمسلمین ابوترابی :مصاحبه شوندگان

؛ آقاي )وینشهردار وقت قز(یکمالآقاي محمود  ؛)صدا و سیماي استان قزوینمدیرکل سازمان (فر معصومی لفضلاابو

؛ )مدیرکل بودجه استانداري(لکصفر مهندس  آقاي ؛)استانداري و بودجه ریزي برنامهمعاون (اي  حمزهمهندس اصغر 

  .)امام جمعه قزوین و نماینده ولی فقیه در استان( باریک بین هاديحجت االسالم والمسلمین 
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  هاي مشارکت مردمی  اعضاي تیم بررسی نظرات شبکه

  دکتر منوچهر مهرام   ،ريدکتر بهزاد دما

  :)با ذکر محل فعالیت و اشتغال( فهرست شرکت کنندگان در بحث گروهی متمرکز همایش رسانه و سالمت

 مرکزي مایس و صدا ،يمراد دجوادیس ؛استان قزوین مایس و صدامدیرکل سازمان  ،یمعصوم ابوالفضل ها و آقایان خانم

 و صدا ،یعیشف دیام ؛نیقزو مرکزي مایس و صدا ،لوی دنقیحم ؛نیقزو مرکزي مایس و صدا ،جمی قربان دیحم ؛نیقزو

 ،يمحمد هاشم ن؛یقزو مرکزي مایس و صدا ،یقاسمی عل ن؛یقزو مرکزي مایس و صدا ،عمویی دونیفر؛ نیقزو مرکزي مایس

 محسن ؛استان بهداشت مرکز ،يدینو هیرق ن؛یقزو مرکزي مایس و صدا ،یقاسم فروزان ن؛یقزو مرکزي مایس و صدا

 باشگاه ،ینیحس نیعبدالحس ؛جوان خبرنگاران باشگاه ،يسلخوریی مایک نیافش ؛استان بهداشت مرکز ،مقدم یبهشت

 زهرا دهیس ؛انیدبلندیشه مرکزبهداشت ،شهیهنرپ الیژ ؛انیدبلندیشه مرکزبهداشت ،يشجر محسن ؛جوان خبرنگاران

 ،یجمال محمدرضا ؛نتاکستا شهرستان درمان و بهداشت شبکه ،کاظملو پرستو ؛انیدبلندیشه مرکزبهداشت، زاده یمعصوم

 ؛ستادی عموم روابط، ییبابا رضا ؛)بهداشت آموزش(دانشگاه علوم پزشکی  یبهداشت معاونت ،يزدی دیناه ؛بهداشت مرکز

؛ رنایا خبرنگار ،يزوریف معصومه ؛نیقزو ویراد جهت مراسم ضبط ،گودرزوند نیحس ؛ستادی عموم روابط ،يگودرز منوچهر

 رهبر ؛ي مرکز قزوینمایس و صدا ،ایمسعودن محمد ؛ي مرکز قزوینمایس و صدا ،يصفر ؛مایس و صدا ،يمحمد روانبخش

 هیسم دهیس ؛ثیحد نامه هفته ،يفرامرز ؛ي مرکز قزوینمایس و صدا ،ینیچگ ناصر ؛ي مرکز قزوینمایس و صدا ،برچلو

  .کارگر و ارک روزنامه ،يمراد محمدی عل ؛تاك نامه هفته ،ینیحس

  :)با ذکر محل فعالیت و اشتغال(فهرست شرکت کنندگان در بحث گروهی متمرکز همایش سازمان هاي مردم نهاد

 استان ساز مسکن خیریه انجمن، هاشمیان الدین کمال سید؛ طبیعت حافظ کاران رزمی نهاد مردم سازمان ،کریمی علیرضا

 ،اکبري رسول ؛طبیعت حافظ کاران رزمی انجمن ،امیري ابراهیم ؛طبیعت ظحاف کاران رزمی انجمن ،آبادي قدیم امیر ؛قزوین

 رزمی انجمن ،خوئینی حمید ؛طبیعت حافظ کاران رزمی انجمن ،کاشکی منفرد ساالر ؛طبیعت حافظ کاران رزمی انجمن

 ؛طبیعت حافظ نکارا رزمی انجمن ،محمدي صادق ؛طبیعت حافظ کاران رزمی انجمن ،فر بهنام رحمان ؛طبیعت حافظ کاران

انجمن ، لو تقی زهرا ؛طبیعت حافظ کاران رزمیانجمن  ،چگینی آرزو؛ قزوین استان نابینایان نجمن، افر بخشی غالمی

 ؛طبیعت حافظ کاران رزمیانجمن  ،زارعی فاطمه ؛طبیعت حافظ کاران رزمیانجمن  ،یزدانی مریم ؛طبیعت حافظ کاران رزمی

، وردي عوض مرضیه ؛طبیعت حافظ کاران رزمیانجمن  ،نوروزي سمیرا ؛طبیعت ظحاف کاران رزمیانجمن  ،زارعی ندا

انجمن  ،نمک خوش صغري؛ طبیعت حافظ کاران رزمی انجمن، زاده تارویردي شکوفه ؛خاص بیماران از حمایت سسهؤم

 ؛قزوین استان شعبه_ ایران دیابت انجمن ،کوشا مریم  ؛زنان همت خیریه ،الهی فتح خدیجه ؛طبیعت حافظ کاران رزمی
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 حمایت سسهؤم ،مافی... ا نصرت ؛نگار ایرناخبر ،فیروزي معصومه ؛)خیریه درمانگاه(خیریه سسهؤم ،مهاجر مصطفی محمد

 ؛قزوین پزشکی علوم دانشگاه ،طالبی بهناز ؛معنوي سالمت کارگروه دبیر ،ساریچلو ابراهیم محمد ؛خاص بیماران از

؛ نوین علم خانه ،خانی طاهر رضا ؛توتم ادبی انجمن ،لو قنبر یاسر ؛توتم دبیا انجمن ،خانی حاجی مصطفی ؛فر حجاري

 توسعه تحقیق انجمن ،شامی مهدي ؛قزوین استان پرستاري نظام سازمان ،نیا اکبري رضا امیر ؛نوین علم خانه ،مجیدي مهدي

 خانه مدیره هیأت عضو ،یغالم حسینی علی سید ؛استان ساز مدرسه خیرین مجمع ،خانی شریف مصطفی استان؛ البرز

 شهرك سسهؤم ،جهانبخت محمدحسن ؛فدك گستر زیست سسهؤم ،افالطونی محمد؛ قزوین استان معدن و صنعت

 غالمرضا ؛نوین پرستاري توسعه سسهؤم ،بیرقدار نادیا ؛نوین پرستاري توسعه سسهؤم ،کرمی امید ؛آبیک اندیشه دانشگاهی

 عفت ؛سالمت همیاران سسهؤم ،باقیات مهناز ؛پرستاري نظام سازمان، هرخیشا اکرم ؛هموفیلی بیماران کانون ،درگی

 معاونت ،رفیعی شاپور ؛مردمی مشارکت کارگروه_پژوهشی معاونت ،قدرسیان احمد ؛سبز زندگی خیریه سسهؤم ،عسگري

 ،هاشمی فاطمه ؛قزوین استان کلیوي بیماران از حمایت خیریه انجمن، اشدري فاطمه ؛مردمی مشارکت کارگروه - پژوهشی

 ،قلیها محمد فاطمه ؛اعینخ ضایعه انجمن ،اسالمی زهرا ؛معاونین امور هماهنگی شوراي ،کاظمی فاطمه ؛فارس اريزخبرگ

 مهوش رد؛خ خبرنگار، هنرخواه شبابه ؛معنوي روان سالمت همیاران سسهؤم ،مرزي فاطمه ؛عترت جوانمردان سسهؤم

 اجتماعی_فرهنگی مجتمع ،محمدطوسی آرزو میهن؛ هاي بچه کانون ،محمدي یرش اله وجیه ؛روان سالمت همیاران ،چگینی

 لیال ؛سیما استانی شبکه خبرنگار ،کرمی لیال ؛آباد سگز شهر اجتماعی فرهنگی مجتمع ،محمدطوسی زهره  ؛آباد سگز شهر

 ،افتخاري مهندس آقاي ؛یفتح سسهؤم ،مطیع مرتضی ؛متفکران سسهؤم ،میجوزي مریم ؛متفکران سسهؤم ،زاده کریم

  ؛)س( زهرا فاطمه حضرت پرستاري و توانبخشی ارشد مشاور، یمیمص ؛)س( زهرا فاطمه حضرت سالمندانآسایشگاه 

 اسالم محدثه ؛کارآفرینان و نخبگان و مخترعین انجمن ،بیات آتوسا ؛نوین علم خانه، انصاري نگین ؛اشا کانون ،تقتیري فاطمه

 آموزش ،عزیزي سعید ؛شهید بلندیان بهداشت مرکز ،ن کاکاونداکامر ؛نوین علم خانه ،دانیمر پروانه ؛نوین علم خانه ،منش

 نگار ؛آبی آسمان _ پایدار توسعه و زنان شیپو ،منتصر سمانه استان؛ بهداشتی معاونت ،معروفی جواد ؛استثنایی پرورش و

 پزشکی علوم دانشگاه ،اسماعیلی شیوا ؛زوینق پزشکی علوم دانشگاه ،کالنتري زهرا ؛توتم ادبی انجمن ،حسینی السادات

 اکرم ؛زنان همت خیریه مؤسسه ،زرنانی زهرا ؛پور رضی حسن حاج ؛قزوین پزشکی علوم دانشگاه ،امیریان سمیه ؛قزوین

 ؛توانا معلولین کانون ،کریمی مرضیه ؛گوهرناب کشاورزي انجمن ،باصدن اله وجیهه ؛زنان همت خیریه سسهؤم، شالوپري

 فاطمه ؛قزوین استان معلولین اجتماعی یشغل هاي فرصت سسهؤم ،نژاد کاظم رقیه ؛توانا معلولین کانون ،زاده یلجل مریم

 محمد حسین ؛جوانان ملی سازمان ،داودي رضا ؛کارآفرینان و نخبگان و مخترعین انجمن ،عباسی هادي شکیب؛ يمحمد

خانه علم  ، مازیار شهبازي ؛کانون هنر نوین، فرید آمالی ؛نوین کانون هنر ،محسن تسنیمی ؛حسینی داران الیهط کانون، قلیها
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سیمه  ؛دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دکتر مرجان نصیري اصل ؛دانشگاه علوم پزشکی قزوین ،معصومه حسینی ؛نوین

  .کمیل سسهؤم ،امید علی اکبر بیک ؛مسؤول انجمن تحقیق و توسعه استان ،نوروزي برزگر

  :)با ذکر محل فعالیت و اشتغال( در بحث گروهی متمرکز همایش شوراهاي اسالمی شهر و روستاگان فهرست شرکت کنند

 ؛شوراي محمدیه عضو ،طاهري سیاوش ؛بخشدار کوهین ،کرباسی علی محمد ؛ي اسالمیشورا رییس، کیامري عبدالحکیم

 ؛ي اسالمی فرجهشورا رییس، خانیآقا نامی ؛ي البرزشورا رییس ،رجبی امید ؛ي البرزشورا رییس نایب ،پور علی ابوالقاسم

شوراي  عضو ،عبدي کاظمی علی ؛شوراي الموت رییس یبنا ،عسگري منصور ؛ي فرجهشورا عضو ،غالمی جهانگیر

 عضو ،ینامقهر قهرمان  ؛خاکمی شهردار ،پور زارع مجید ؛کوهین بخش شوراي رییس ،پور حسین اله حجت ؛محمدیه

 ،هاشمی حسن ؛یشوراي خاکعل رییس، شریفی یونس ؛شتخرمدشوراي  عضو ،محمدي جعفر ؛شتخرمدشوراي بخش 

 ناصر نیا؛ چاوشی محرم ؛نیا چاوشی منوچهر؛ استانداري روستایی مدیرکل ،نجفی ... عزت ا؛ شوراي بخش مرکزي رییس

 ،دفر زاده یمینا محمد  ؛عضو شورا ،محمدي اسکندر ؛شورا دار خرانه ،بیعی طاهر ؛شوراي اسالمی آبگرم رییس ،محمدي شیر

 قلی ارجمند ؛ي اسالمی سیردانشورا رییس ،حسینی سیدیحیی معاون مدیرکل دفتر امور اجتماعی و شوراهاي استانداري؛

 مسلم ؛بشاریات بخشدار  ،صالحی... ا احسان  ؛مرکزي تاکستان بخشدار ،باروتی محمدحسین ؛سفلی طارم بخشدار ،نییقز

 ؛اسالمی يشورا رییس ،محمدي شیر علی محمد  ؛ي آبیکشورا رییس ،مافی علی نجات ؛بشاریاتي  شورا عضو، مافی

 ؛ي شهر مشکینشورا عضو ،غفوري حسین ؛ي شهر محمودآبادشورا عضو ،کیایی یوسف ؛آبگرم بخشدار ،طاهري... ا شمس

 بنای ،قنبري صفدر ؛کبخشدار آبی ،اي حمزه اسداله  ؛فرماندار آبیک، طاهري شکراله ؛ي شهر کوهینشورا عضو ،قنبري مجید

 ،خانی طاهر ابوالفضل ؛بخشدار ضیاء آباد، ربیعی عباس ؛فرماندار بویین زهرا ،فصیحی اله فرج ؛ي شهر کوهینشورا رییس

  ؛کارشناس فرمانداري بویین زهرا ،خاکپور علی راز  ؛شوراي شهر بخش مرکزي بویین زهرا ،سعادت اله قدرت؛ بخشدار شال

عضو شوراي شهر  ،یسگرو اله نصرت ؛بخشدار خرمدشت ،رحمانی حسین ؛دار اسفروینبخش، خانی طاهر مرتضی

شوراي  عضو ،شکري بهرام ؛نشوراي خوزنی رییس ،صفایی علمدار ؛ول بخش بشاریاتؤمس ،ایکامند اله رحمت  ؛اسفروین

عضو شوراي  ،کریمی الدین مواق ؛شوراي بیدستان رییس، مهر فرزان ابراهیم؛ شوراي ضیاء آباد عضو ،زرجام خانم ؛ضیاءآباد

 عضو ،شیروانی فالح حسن ؛رودبارالموت بخشدار ،قندي صادق  ؛عضو شوراي بیدستان ،برزگري سیدابوالفضل ؛بیدستان

 میکاییل  ؛خبرگزاري جمهوري اسالمی ،امامی محبوبه ؛فرماندار تاکستان ،صادقی علی ؛شوراي بخش مرکزي قزوین

؛ عضو شوراي خرمدشت ،بهرامی ناصر ؛خرمدشت شورايعضو  ،قربانی رضا حمدم ؛شوراي محمدیه سخنگو ،سمافی

 شوراي عضو ،صفی کشاورز عابدین ؛خرمدشت شهردار ،مولوي مرتضی ؛خرمدشت شهر شوراي رییس ،عقوري مصطفی

 ایبن ،کشاورز محمد  ؛دشتابی بخشدار ،نژاد نوري رضا محمد ؛مرکزي بوئین زهرا بخشدار ،احمدي احد ؛سیردانشهر 
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 علیرضا ؛شهرستان رودبار بخشدار ،رشوند علی ؛استان اسالمی شوراي رییس، سعیدي هادي محمد ؛استان شوراي رییس

 رییس ،صفري علی ؛محمدیه بخشدار ،مشایخ طاهر  ، فرماندار البرز؛پور جهانی یوسف ؛معلم کالیه شهردار ،پرهیزکاري

 محمدعلی ؛ي محمدیهشورا عضو ،اسدي حبیب ؛محمدیه شوراي رییس نایب ،عرب روانبخش ؛شوراي بخش محمدیه

 عباس؛ مرکزي قزوین بخشدار ،عسگري عباس ؛شوراي دشتابی رییس ،طایفه جمشید ؛شوراي دشتابی عضو ،يکبرا

دانشگاه  ،اسماعیلی شیوا ؛معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ،زاده آصف سعید دکتر ؛شوراي شهر قزوین رییس ،ظاهري

 محمد ،حسینی مفتاح سید ؛دانشگاه علوم پزشکی ،رفیعی شاپور ؛دانشگاه علوم پزشکی ،کالنتري زهرا  ؛علوم پزشکی

شوراي  رییس، ارلگینی محمد علی ؛عضو شوراي معلم کالیه ،قاسمی ضرغام ، دانشگاه علوم پزشکی؛ساریچلو ابراهیم

شوراي بخش مرکزي  رییس ،پورله رستمی ا حبیب ؛شوراي دهستان حسین آباد سفلی عضو ،رستمی اله حجت ؛ضیاءآباد

شوراي بخش مرکزي  عضو ،خدایاري امیر ؛البرز مرکزي بخش اسالمی يشورا رییس نایب ،حسینی ابراهیم سید ؛البرز

 شورا؛ رییس، اینالو ..داحم ؛قداشوراي ار عضو ،فر شعبانی سکینه؛ ق بویین زهرادارشوراي ا رییس نایب ،اسدي رضا ؛البرز

 مرتضی ؛آبگرم بخش شوراي رییس ،قربانی لطیف ؛آباد ییحی شوراي عضو ،ولی اله محمدي ؛شورا عضو، زیزيع محمد

 ؛ي شوراي اتبالیهوسخنگ ،جباري شیخ؛ شوراي سیردان رییس نایب ،حداد کشاورز نادر ؛بوئین زهرا شهردار، جانباز

 دار خزانه ،سینیحمحمد کامران؛ شوراي فرجه سریی نایب ،عیاري جعفر سید ؛بالیهشوراي اق دار خزانه ،بیگوي اله نعمت

 ؛ي شوراي شالسخنگو، محمدرضایی غالمحسین؛ هاي فرمانداري البرزشورا کارشناس،زهااتنباکوس فاطمه ؛رجهشوراي ن

 عضو ،سپران چهل تقی ؛ي شهر شالشورا ولؤمس ،موسوي... سید روح ا ؛شوراي شهر شال رییس نایب ،نوري سیدمحمد

 ؛آباد ي ابراهیمشورا ،اینانلو حسین ؛ي شهر کوهینشورا رییس ،قنبري علی ؛شورا عضو ،حیدري علی ؛زي بخش البرشورا

 پرویز ؛میرزایی اکبر علی ؛امیري مصطفی؛ قلعه گنجی يشورا رییس ،گنجی اله ولی ؛ي ابراهیم آبادشورا ،ربیعی موسی

دانشگاه علوم  ،خامنه عباس ؛استانداري ،گرها شهشی معصومه ؛اشور رییس ،علمشاهی داود ؛شهر اسفروین شهردار ،لطفی

 ؛روزنامه اعتماد ،غیاثوند محمد ؛شهر الوند شوراي عضو ،قدمی علی ؛شهر الوند شورا عضو ،پور عبداله محمد ؛پزشکی

  .شوراي شهر البرز دار خزانه ،لطفی یداهللا

  : )با ذکر محل فعالیت و اشتغال(فهرست شرکت کنندگان در بحث گروهی متمرکز همایش روحانیون و ائمه جمعه 

فیروزي، خبرنگار ایرنا؛  معصومه؛ هاي استان کل زندانمرکز مراقبت اداره  رییسحسینی،  قنبر حاجی ها و آقایان خانم

گروسی، مسؤول  محمود االسالم والمسلمین حجت ؛محمدیه سیدحسن موسوي، امام جمعه االسالم والمسلمین حجت

 ی،مشهاسیدابولفضل  حوزه نمایندگی جهاد شهرستان قزوین؛ خانی، مسؤول  حوزه نمایندگی ولی فقیه؛ غالمحسن صفی

  نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه علوم پزشکی؛ کریم عسگري، معاوناالسالم والمسلمین  حجتاري فارس؛ زخبرگ 
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روابط أت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین؛ منوچهر گودرزي، کارشناس و عضو هی محمدابراهیم ساریچلو، روانشناس

کامپیوتر مرکز بهداشت  زاده، کارشناس زهرا معصومی دانشگاه علوم پزشکی؛، گزینش هااحمد چیتگرعمومی دانشگاه؛ 

روابط  رقیه نویدي،ی، مسؤول ترابري؛ میکرستار  دانشگاه علوم پزشکی قزوین؛ ؛ رضا بابایی، کارشناس روابط عمومیاستان

تقی محمداالسالم والمسلمین  حجتمسؤول آموزش بهداشت استان؛ ناهید یزدي، دکتر ؛ عمومی مرکز بهداشت استان

؛ اسفروریناسداله زارعی، امام جمعه  االسالم والمسلمین حجت؛ ائمه جمعه گذاري بهبودي، مسؤول دفتر شوراي سیاست

سیدمرتضی  االسالم والمسلمین حجتامام جماعت مسجد جواداالئمه؛  ياله رامند نعمت االسالم والمسلمین حجت

 طایفه، تصویربرداري عبدالحسین حسینیقزوین؛ نهاد آزاد ؛ علیرضا گلدوزها، مسؤول اجرایی اقبالیهان، امام جمعه میفاط

علی اکبر لمسلمین االسالم وا حجته خبرنگاران جوان؛ ؛ آرزو یارکه سلخوري؛ خبرنگار باشگاباشگاه خبرنگران جوان

امام جمعه قزوین و بین،  هادي باریک االسالم والمسلمین حجت؛ استان قزوین مدیرکل سازمان تبلیغات اسالمی، عزیزخانی

  .زهرا طري، امام جمعه بوئینمهدي حیدري ف االسالم والمسلمین حجت؛ نماینده ولی فقیه در استان
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آموزش پزشکیدرمان و  ،پیام وزیر بهداشت

1387در بهار  قزوین به مناسبت آغاز طرح تدوین برنامه جامع سالمت استان 

تحقیقات نشان داده است که  ایجاد، حفظ و . شود اجتماعی و معنوي را شامل می ،ذهنی ،سالمت ابعاد مختلف جسمی

کودکی، اشتغال و بیکاري، مسکن،  ارتقاي آن به عوامل مختلفی چون میزان درآمد و توزیع آن، شرایط تکامل در دوران

ن کننده اجتماعی در ها به عنوان عوامل تعیی هاي اجتماعی، امنیت غذایی، میزان سواد و آموزش بستگی دارد که از آن حمایت

  . است»  همه«براي » با هم« ریزي برنامهبخشی و  ها در گرو درك مشترك بین برند و تأمین حداقل آن سالمت نام می

شان  هاي سالمت و بهبود سالمتی سازي اشخاص و جوامع براي افزایش کنترل روي تعیین کنندهمت فرایند  قادرارتقاي سال

این امر .  هاي عمومی سالم ایجاد یک محیط حمایتی براي قادرسازي مردم به زندگی سالم است است و هدف اصلی سیاست

  .دمی فراهم شودبخشی و مشارکت مر که همکاري بین ممکن نخواهد بود مگر این

ها شکل گرفته است و اقدامات مفیدي را شروع  خوشبختانه در چند سال گذشته شوراهاي سالمت و امنیت غذایی استان

ا همکاري تصمیم گیرندگان و اند و در حال حاضر این فرصت ایجاد شده است که این شورا در سطح استان ب کرده

مت استان را در ابعاد مختلف بررسی کرده  و با استخراج مشکالت گذاران استانی بتواند وضعیت موجود سال سیاست

  .می و ویژه استان را  آماده نمایدهاي بو ها برنامه سالمتی و ریشه یابی آن

طلب و  حمایت ،کننده ریزي نقش هماهنگ ها در این برنامه هاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان دانشگاه

ارند، این برنامه به عنوان یک پروژه عملیاتی است که به همت دانشگاه علوم پزشکی قزوین و استانداري گر را  بر عهده د پایش

.تنظیم و تصویب گردیده است

امیدوارم این اقدام مفید شوراي سالمت و امنیت غذایی استان قزوین در سال نوآوري و شکوفایی ضمن ارتقاي عادالنه 

ها ایجاد کند تا از این طریق اقدامات راهبردي براي دستیابی  ویی منعطف براي سایر استانسالمت مردم استان، گامی نو و الگ

                                                                                                      .ساله نظام جمهوري اسالمی تعیین شده و به صورت عملیاتی درآید 20به چشم انداز 

                                                                                                                                                   

  دکتر کامران باقري لنکرانی                                                                                                                                               

  موزش پزشکیدرمان و آ ،وزیر بهداشت                                                                                                                                     
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  قزوین  مقدمه استاندار

ها بتوانند مسیر بندگی و عروج به مقام  هاي بسیاري را در اختیار بندگان خویش نهاده تا با استفاده از آن خداوند متعال نعمت

رسد  ها به نظر می آن ترین  چه در این راه مهم ها فراوانند اما آن تر طی نمایند و اگر چه این نعمت قرب الهی را هرچه بهتر و سریع

تر است؛  که به جهت جسمی و روانی در سالمت کامل باشد در راه عبودیت نیز موفق  انسانی. سالمتی جسم و روان است

به ما رسیده است در خصوص ) علیهم السالم(اي که از سوي معصومین  فلذا در بسیاري از تعالیم دینی ما روایات عدیده

  .تأکید گردیده است شت جسمی و روانیرعایت بهدا

مجموعه پیش رو که ماحصل زحمات متخصصین و کارشناسان مجرب در امر سالمت بوده حاوي مطالب ارزشمند و قابل 

امیدوارم دستاورد چنین اقداماتی تحقق رشد و تعالی و ترقی جامعه اسالمی و گسترش سالمت، این . باشد استفاده می

  .داشته باشدنعمت بزرگ خداوند متعال را به همراه 

                                                                                                                                                                

  

  اکبر طاهائی سید علی                                                                                                                                                                    

استاندار قزوین                                                                                                                                                                    
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مقدمه معاون هماهنگی و دبیرمجامع 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

ها باید از بهترین راهبردها در انجام این وظیفه  ایجاد، حفظ و ارتقاي سالمت مردم یکی از وظایف حاکمیتی است و دولت

نیازمند  تدوین شده است و دستیابی به آن  1404شم انداز نظام سالمت در ایران اهداف چخوشبختانه . خطیر استفاده نمایند

هاي  از نظر فنی نیز الزمه بهبود تدریجی شاخص. هاي اجتماعی و اقتصادي است عزم ملی در بخش سالمت و سایر بخش

ریزي استانی  رنامهب«، بنابراین رویکرد استان کشور است 30سالمت درسطح ملی،  نیازمند ارتقاي وضعیت سالمت

ها  والن استانی را تقویت کرده و رقابتی مثبت در بین استانتواند پاسخگویی اجتماعی مسؤ نگاهی است که می» سالمت

  . ، حفظ و ارتقاي سالمت مردم استان استفاده کنندهاي استانی براي ایجاد ها و توانمندي ایجاد کند تا از کلیه فرصت

ریزي در  ریزان سالمت استان از برنامه بودن موضوع سالمت الزم است نگاه طراحان و برنامهبخشی  از طرفی به دلیل بین

هاي اجرایی و مشارکت  هاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی به جلب حمایت همه جانبه دستگاه درون دانشگاه

و  ها المت و امنیت غذایی استانس) کارگروه هاي تخصصی(خوشبختانه تشکیل شوراهاي . هاي مردمی تغییر یابد گروه

ی را بیش از پیش فراهم بخش همکاري بین فرصتهاي علوم پزشکی  هاي امناي دانشگاه تأعضویت حقوقی استانداران در هی

  .آورده است

ست که رویکردي نو را براي اي از تالش تیم طراح برنامه جامع سالمت استان قزوین ا آنچه در این کتاب آمده خالصه 

کند و به این ترتیب راه را براي سایر  ها معرفی می هاي علوم پزشکی و استانداري ریزي بخش سالمت در دانشگاه هبرنام

جاي خرسندي است که در زمان نگارش این مقدمه اخبار عملیاتی شدن این برنامه در سطح . ها هموار خواهد کرد استان

  . ش جمعی هر چه زودتر در زندگی روزمره مردم عیان شودشود و امید است اثرات نهایی این تال استان گزارش می

  

                                                                                                                               

  رضا دالوريدکتر علی                                                                                                                                                            

  امعاهنگی و دبیر مجهم معاون                                                                                                                                        

  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
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  درمانی قزوین _ دانشگاه  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی رییسمقدمه 

ها  قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران سالمت جامعه تعریف شده و وظایف و نقش ارگان...  و  50 ،43 ،29بر اساس مواد 

 ي وهاي جسمی، روانی، معنو فردي، خانوادگی، اجتماعی و در زمینه هاي و مردم در تأمین و حفظ سالمت جامعه در حیطه

به فقط بیمار نبودن نیست بلکه  ،بهداشتجهانی از طرفی بر اساس تعریف سازمان  هاي مشخصی دارد؛ تعریف اجتماعی

و کار و اشتغال جسمی، روانی و اجتماعی، سالم و ایمن بودن محیط زندگی، محیط تربیت  تعادل کاملبرخورداري از معناي 

هاي حفظ و تضمین سالمت  ن حکومتی همه ابعاد و زیر ساختاست و معناي عدالت در سالمت نیز آن است که مسؤوال

ر سالمت بمهمترین عامل تأثیرگذار عوامل اجتماعی . ماندناز چنین موهبت و خدمتی محروم تا آحاد جامعه را تدارك ببینید 

هاي سالمت  تهدیدکننده% 60 ها حدود محیط زندگی انسان ماعی و فاکتورهاي فیزیکیمجموع عوامل اجت. هستند ها انسان

عدالتی در  ناهمگون بر روي سالمت بگذارند بیهر چه قدر فاکتورهاي عوامل اجتماعی تأثیر . دهند را تشکیل میها  انسان

وستایی یا مدرسه سبب تهدید اده رخانو مثال ساخت محل مسکونی نامناسب و غیرایمن(نمایند حوزه سالمت را تشدید می

  ).با قدرت مشابه خواهد شد اي حادثهآموزان مدرسه در  ساکنان خانه یا دانش جانی بیشتر

 .هاي کم نظیر در کل جهان است امانهنظام سالمت در جمهوري اسالمی ایران به دلیل ادغام آموزش و خدمات سالمت از س

هاي بهبود آن  رسد فواید این رویکرد بر فرصت به نظر می مختلفی روبرو بوده استهاي  چالش که این نظام همواره با با این

هاي علوم پزشکی را از پیوستگی سه عنصر  برتري دارد اما این برتري نباید مسؤوالن سالمت کشور و مدیران دانشگاه

نکته مهم در این  .کنند کارگانه در دانشگاه غافل کند به طوري که هرکدام به صورت جزایر جدا» آموزش، پژوهش و خدمات«

هاي آموزشی و پژوهشی براي تدارك هر چه بهتر و مؤثرتر خدمات سالمتی براي مردم است، از  زمینه آن است که کلیه فعالیت

هاي  هاي سطح اول تا سوم و پیشگیري طرفی خدمات سالمتی هم محدود به مطب و بیمارستان نیست و طیف مراقبت

هاي بهداشتی درمانی شروع شد  در ایجاد و توسعه شبکه 60حرکتی که در دهه . شود ه و ثالثیه را شامل میبدوي، اولیه، ثانوی

اما در حال . سالمت مادر و کودك را پدید آوردکنترل جمعیت و هاي سالمت به ویژه در حیطه  موجبات ارتقاي شاخص

عوامل اجتماعی و  به سبب اثر آشکار .نیست وز جامعهنیاز و مشکالت سالمتی امر پاسخگوي حاضر این امکانات به تنهایی

 ها در برخورد با این وضعیت. ها نمود بیشتري دارد فیزیکی با توجه به افزایش جمعیت شهرها این مهم در شهرها و حاشیه آن

  :را شروع کردیم تابرنامه جامع سالمت استان طرح 

ت عمومی و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن را مرور کنیم؛هاي اولیه، ارتقاي سالمت، سالم مجدداً مفاهیم مراقبت  

و توزیع کننده منابع نسبت به این   گیر گذار، تصمیم ن سیاستمسؤوال ،ي مجموعه مدیریت دانشگاهببینیم در کجا

مند رخ داده است؛ فراموشی نظام ،مفاهیم و مداخالت
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 هاي سالمت استان  د نقش خود را در بهبود شاخصبدانیم رییس دانشگاه به عنوان نماینده نظام سالمت چگونه بای

؛کندایفا 

هاي آموزشی و پژوهشی دانشگاه در راستاي حل معضالت سالمتی استان است؛ که فعالیت اطمینان یابیم

کدام ها توجه شده و  ن برون دانشگاهی در تضمین سالمت زندگی انسانهایی از وظایف مسؤوال دریابیم چه عرصه

شده است؛فراموش ها  عرصه

را هاي تخصصی سالمت و امنیت غذایی  ریزي و توسعه استان و یا کارگروه هاي موجود مانند شوراي برنامه ظرفیت

دهیم؛ ارایهرا ها  آنظرفیت   شناسایی و راهکارهاي عملیاتی ارتقاي

  یهاي متفاوت ها و مهارت ، رویهابزارهاعلوم بالینی  در قیاس با اي پیشرفته و مطرح است و رشته» سالمت عمومی«علم  ،امروز

گذاران بخش سالمت را در حل مسائل و معضالت  ها مدیران و سیاست استفاده از دانش متخصصین مرتبط به این رشته .دارد

که توفیق در این راه حمایت م رق داثارجاء و. کند و از اتالف منابع جلوگیــــري می دهد میسالمتی جامعه یاري 

سالمت محوري  و هدایت آن به سويریزان  هاي برنامه اصالح دیدگاه را در د نظام جمهوري اسالمی ایرانگیران ارش تصمیم

   .در پی خواهد داشتهاي کشور  توسعه برنامه

  :دریغ و پشتیبانی صمیمانه دانم از حمایت بی در اینجا برخود وظیفه می

  ؛اشت درمان و آموزش پزشکیـ جناب آقاي دکتر لنکرانی وزیر دانشمند و ارجمند وزارت بهد

ـ جناب آقاي مهندس نصري و جناب آقاي مهندس طاهایی استانداران محترم قزوین که حقیقتاً با نگاه سالمت محور راه را 

  کردند؛براي پرداختن به طرح جامع سالمت باز 

رضوي معاون  ي دکتر امامیوزارت متبوع و جناب آقامجامع  و دبیرـ جناب آقاي دکتر دالوري معاون گرانقدر هماهنگی 

  بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ محترم سالمت وزارت

ن سخت کوش و دلسوز حمدي و جناب آقاي درافشانی معاوناماي، جناب آقاي مهندس پور ـ جناب آقاي مهندس حمزه

  .استانداري تشکر و قدردانی نمایم ریزي برنامهاستانداري قزوین و آقاي مهندس لک مدیر کل 

صراف زاده محمد و جناب آقاي  »پگاه«حترم شرکت صنایع شیر ایران اب آقاي دکتر محمود نجفی عرب، مدیرعامل مجن ـ

مین أچاپ این کتاب را ت، که با آغوش باز» پگاه«الملل شرکت صنایع شیر ایران  و اموربین روابط عمومیمحترم مدیرکل 

  هزینه نمودند؛

دماري مجري محترم طرح و آقاي دکتر منوچهر مهرام بهزاد پیگیرانه جناب آقاي دکتر عالمانه و ، همچنین از همکاري صادقانه

  .ارمزمعاون بهداشتی دانشگاه سپاسگ
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اگر  .ارمده بزرگ تیم پروژه صمیمانه سپاسگزخانوا ين طرح و اعضامشاورین محترم ارشد، علمی، ناظرا دریغ از همکاري بی

  .شد حاصل نمی این همدلی و همکاري نبود یقیناً موفقیتی

ي اسالمی استان هاها، فرمانداران، شهرداران، شورا ها و ادارات و دانشگاه از همفکري و همکاري مدیران کل و رؤساي سازمان

، )سمن(هاي مردم نهاد هاي محلی، سازمان و شهرها و روستاها، ائمه جمعه و جماعات، روحانیون معزز، رسانه ملی، رسانه

. ل مردم عزیز استان تشکر و امتنان قلبی دارمهنرمندان و مشارکت فعا

در عملیاتی کردن این برنامه و  د ونننتایج این کار جمعی را فراموش نک انتظار دارماز مدیران فعلی و آینده دانشگاه و استان 

هاي راهبردي  نامهو برهاي سند توسعه استان  هاي عملیاتی طرح را با برنامه برنامه. نقش مؤثري بر عهده گیرندارتقاي آن 

  .تا انشاءاله سالمت جامع براي جامعه عزیز و عدالت درهمه ابعاد سالمت استقرار یابد دهندق انطبها ا دستگاه

       

  

  اکبر زینالودکتر علی                                                                                                                           

                                                                                               قزوینرییس دانشگاه علوم پزشکی                                                                                                                         
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   دانشگاه علوم پزشکیمقدمه معاون بهداشتی 

  قزویناستان  مرکز بهداشت رییسو 

که چه درصدي از سالمت مردم در اختیار سازمانی تحت نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و  در مورد این

به عبارت دیگر بخش . درصدي را براي آن قائل هستند 25تا  10سهم شده و  ارایههاي تابعه است نظرات مختلفی  دانشگاه

بسیاري از عوامل از قبیل  . هاي متولی بهداشت و درمان است اي از عوامل مؤثر در سالمت مردم خارج از اختیار دستگاه عمده

دم نقش زیادي در بروز عوامل ژنتیک، عوامل اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و از همه مهمتر شیوه زندگی و رفتارهاي مر

چنان که در چشم  توان دریافت که نیل به اهداف متعالی در سالمت، آن با این ترتیب، به خوبی می. ها و حوادث دارند بیماري

هاي اجرایی و  بینی شده، در عمل محقق نخواهد شد مگر این که همه دستگاه پیش 1404انداز بیست ساله کشور براي سال 

  .هاي سالمت مشارکت داشته باشند د شاخصخود مردم در بهبو

ها نیز، در نهایت باید چنین  طراحان و مجریان این طرح بر این باورند که متولیان سالمت در سطح ملی و سایر استان 

هاي سالمت  هاي آن به تنهایی قادر نخواهند بود شاخص اي را دنبال نمایند چراکه وزارت بهداشت و زیرمجموعه تجربه

تدوین طرح جامع سالمت استان قزوین که براي اولین بار در کشور انجام گردید علی . ا از مقدار معینی افزایش دهندجامعه ر

هاي مختلف دولتی و  ها و وجود این ظن در همگان که امکان گردهم آمدن مدیران و کارشناسان از دستگاه رغم همه ناباوري

ور از ذهن است، به لطف خداوند و مساعی همه اعضاي تیم و خصوصاً نهادهاي مردمی به دور یک میز تصوري غریب و د

حمایت جدي دو استاندار محترم استان در زمان تدوین برنامه و رییس محترم دانشگاه علوم پزشکی، همکاري و حمایت 

اي اثبات  گونه و جدیت و همت مجري طرح با موفقیت به انجام رسید و به  ریزي استانداري عالمانه معاون محترم برنامه

هایی که تعریف  این طرح صرف نظر از پروژه. هم می توانیم کار تیمی و مشارکت جمعی را به خوبی انجام دهیم ماگردید که 

نتایجی  ،نموده و هر کدام موجبات رفع یکی از معضالت سالمت مردم یا ایجاد کننده رفاه و سالمت در آینده نزدیک هستند

  :ها به شرح زیر است اهم آن با خود داشته و دارد که

هاي اجرایی  هاي مرتبط، دستگاه در حل مشکالت سالمت مردم با  مشارکت مردم و شبکه استفاده از خرد جمعی .1

  و صاحب نظران در مقوله سالمت  

هاي اجرایی استان، عناصر کلیدي استان، شوراها و مردم در همه متولیان دستگاه ایجاد تفکر سالمت محور .2

در مورد نقش خود در سالمت و احساس تکلیف به اداي وظایفی که نسبت به  نگاه متولیان اجرایی استانتغییر .3

. ارتقاي سالمت مردم دارند
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از بخش سالمت و تغییر نیازهاي کاذب و غیرواقعی آنان به توقعات  توقعات مردم بر اثرگذاردنحرکت به سوي .4

حقیقی

یم، ضمن تشکر از همکاري همه اشخاص حقیقی و حقوقی مشارکت کننده در این دانم به عنوان عضو کوچکی از ت الزم می

هاي تعریف شده با حمایت دولت و استانداري محترم ابراز  طرح عظیم و ارزشمند، امیدواري خود را براي تحقق پروژه

هاي مشارکت  ها و شبکه انپیامد این حمایت ارتقاي سالمت مردم را به دنبال داشته و از طریق مشارکت جمعی سازم. نمایم

                                                                                                          .کند هموار می 1404مردمی، راه توسعه سالم استان را در چشم انداز ایران 

                                                                                                                

  

  دکتر منوچهر مهرام                                                                                                                                               

  معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی

  قزوین مرکز بهداشت استان رییسو                                                                                                                                                         
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  مقدمه مشاور و مجري  طرح 

براي تولید اتومبیل و یا ساختن برج و حتی احداث ساختمانی کوچک ابتدا با این که در بخش صنعت الزام وجود دارد که 

نقشه و الگوي مناسبی طراحی و از آن دفاع شود  تا به مرحله اجرا و سرمایه گذاري برسد، اما چه بسا  براي مداخله در 

گذشته به دالیل مختلف در دو دهه  . شویم دفاع وارد صحنه میقابل سالمت جسمی و روانی مردم بدون طرح و الگوي 

هاي غیرواگیردار و عوامل خطر مرتبط با  آن در کشورمان  افزایش یافته  و مداخالت انجام شده  شیوع و بروز اغلب بیماري

که راهبردهاي مختلفی براي چنین وضعیتی توسط کشورها تجربه  با این.  داشته است این وضعیت توان کمی براي کنترل 

بودن مدل قرار تأکید بر استانی  ،دلی بومی  براي پرداختن به این موضوع انگیزه اصلی طرح بودشده است اما طراحی م

 توان تر از سطح ملی است و نتایج را بهتر می اي کوچک آسان و جلب مشارکت در منطقهها استفاده از فرصتداشت، زیرا 

هاي  هاي اجرایی مختلف استان در کارگروه هنفر از کارشناسان و مسؤوالن دستگا 250مشارکت بیش از . ارزیابی کرد

هزار  نفر ساعت کار همراه بوده است  15ر مجموع با هاي مردمی د نفر از نمایندگان شبکه 300ریزي و همکاري بیش از  برنامه

ه از همان ابتدا براي دستیابی ب .صفحه گزارش تدوین شده و خالصه آن در کتاب حاضر آمده است 2000که نتایج آن در 

هاي اجرایی آن از اعضاي استان انتخاب  زیر پروژه با شرح خدمات مشخص تعریف شد و تیم 30محصول اصلی طرح حدود 

گزارش مبسوط هر   براي حفظ محیط زیست . شدند که در بخش نتایج این کتاب به خالصه هر زیر پروژه اشاره شده است

  . زیر پروژه به صورت فایل الکترونیکی آماده شد

مان ابتدا از هزینه اثربخشی این طرح در شوراي سالمت و امنیت غذایی استان دفاع شد و مورد اجماع کلیه اعضاي در ه

توان گفت به استناد مشروح مباحثات  کنیم  می اکنون که دستاوردهاي بالفصل طرح را مرور می. شوراي استانی قرار گرفت

شکل گیري  :بینی شده بوده است فزوده این طرح بیش از موارد پیشهاي تشکیل شده، ارزش ا ها و همایش جلسات کارگروه

بخشی،  شناسایی افراد خبره دستگاه ها براي  نگاه سالمت محور در مشارکت کنندگان، تجربه به یاد ماندنی همکاري بین

  ... .ها و  تشکیل شبکه رابطین سالمت سازمانی، ایجاد خودباوري در همکاري تیمی بین دستگاه

که  با این.  هاي انجام شده در این طرح براي تیم پروژه با یادگیري و کسب تجربه همراه بود هیچ تعارف فعالیتبدون 

هاي دیگر در  طلبی براي تصویب این طرح شش ماه و اجراي آن یک سال به طول انجامید اما تجربه این کار در استان حمایت

هاي  ها با استفاده از گزارش هاي آن عیان شده و متولیان استان هان و دشواريماه قابل انجام است چراکه زوایاي پن 5تا  3طول 

شده است که تجربه طراحی  چند روزه ايدوره آموزشی  تر طی کنند، به همین منظور راه را سریع خواهند توانستاین طرح 

انجام این تجربه، مرهون چند .دل تجربه کنندتوانند با شرکت در آن از نزدیک تبا ها می دهد و دانشگاه را انتقال   این یادگیري

  : عامل است
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 حمایت مستقیم جناب  آقاي دکتر کامران باقري لنکرانی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ استاندار وقت

.اکبر طاهایی استان قزوین جناب آقاي مهندس احمد نصري و استاندار فعلی استان جناب آقاي مهندس علی

رضا دالوري معاون هماهنگی و دبیرمجامع وزارت بهداشت که با جلب حمایت به موقع،  این حمایت دکتر علی

  .  رویکرد را در سطح ملی ترویج کردند

 محترم دانشگاه که پیشنهاد را در همان ابتدا پذیرفتند و در مراحل  رییسنگاه باز و سالمت محور دکتر زینالو

  . کلیدي همراهی کردند

به جاي  _ ریزي ناسان فکور و تواناي استانداري قزوین که پیشگام ترویج تفکر برنامهوجود مدیران و کارش

  .اند در استان بوده_ روزي برنامه

 دلسوزي، آگاهی و تدبیر دکتر مهرام معاون بهداشتی دانشگاه که با ذکاوت در انتخاب دبیران و رؤساي توانمند

  . بتدا تضمین کردندریزي نتایج کار را از همان ا هاي برنامه کارگروه

هاي راه با تجربیات ارزشمند  اي به مانند دکتر شادپور که در طول پروژه و در دشواري حضور فرد عالم و با تجربه

  . آسان کردند  خود کار تیم پروژه را

اوره دادندرا پیگیري کرده و مش ها هاي عالمانه اعضاي تیم پروژه که با دقت فرایند کار کارگروه ها و مشاوره پیگیري  

هاي مردمی استان ریزي و نمایندگان شبکه هاي برنامه همراهی و تحمل  رؤسا و دبیران کارگروه .

وزارت بهداشت،  نتایج اولیه این طرح در شوراي معاونان وزارت بهداشت، کمیته راهبردي عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت

اي مدیترانه  ، جمع کارشناسان دفتر منطقهوراي اسالمیش ، کمیسیون بهداشت و درمان مجلسدرمان و آموزش پزشکی

هاي علوم پزشکی در استقرار رویکرد عوامل اجتماعی مؤثر بر  شرقی سازمان جهانی بهداشت، سمینار کشوري نقش دانشگاه

ها در تدوین گزارش  گذاري و اصالح نظام سالمت مطرح شده و نظرات آن سالمت و نشست تخصصی شوراي سیاست

  : برد توان از دستاوردهاي زیر نام ، میاکنون در پایان طرح و آغاز اجراي برنامه.  برنامه به کار گرفته شده استنهایی 

ها براي پرداختن به موضوع سالمت، نیروي انسانی با انگیزه در استانداري، بودجه اولیه براي  میان دستگاه مطلوبتفاهم « 

نیروي با انگیزه و توانمند براي مدیریت فرایند اجرا،  رسانه عالقمند و  30 ،مه ي برناشروع کار،  ساختار مصوب براي اجرا

  .»1393پروژه براي دستیابی به اهداف برنامه در سال  150گر استان و حدود  پایش

  . مود پیدا کند نبه امید روزي که این دستاوردها فراموش نشود و اثرات آن در زندگی روزمره مردم استان 

                                                                                                                                              

  
  دکتر بهزاد دماري

مجري طرح
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  سخنی با مدیران آینده استان 

   

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

مشارکت وسیع  .این برنامه در نتیجه تالش و دلسوزي بسیاري از مدیران و کارشناسان استان تدوین شده است

تا به  کرده استآینده ایجاد مالکیت آن را افزایش داده و  فرصتی براي مدیران احساس افراد در تدوین این برنامه 

کنندگان در این طرح اعم از کارشناسان،  شارکتم. شده و موفقیت خود را تضمین کندسهولت وارد مرحله اجرا 

  :یک بودندرشن همگی در یک نگرانی ، اصحاب رسانه  و مسؤوالنمایندگان مردمی

  »ها در سطح استان با تغییر مدیریت کنار گذاشته شدن این سند«

از مدیران آینده استان کنندگان در این طرح به نگارش درآمد تا  لیل این مقدمه از طرف همه مشارکتهمین دبه  

عی و مشارکت مردم جواب و به این همکاري جم دنبه دست فراموشی نسپارکه برنامه نوشته شده را تقاضا کند 

م ولی ناکافی براي توسعه یک جامعه واقعیت آن است که ایده دادن براي رفع مشکالت مرحله الز .مثبت دهند

، از یابد نیز در عملیات نمود پیدا می هاست و هنر مدیران شود دشوارتر از آن عملی کردن این ایده محسوب می

هاي این برنامه، راه توسعه سالم استان  پشتکار خود در عملیاتی کردن طرح رود با صبر و مدیران آینده انتظار می

  .دوها و آیندگان ش استان اقدام به عنوان الگویی براي دیگر م آورند تا اینرا بیش از پیش  فراه
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  خالصه ویژه مدیران

  ضرورت و اهداف 

گستره عوامل تاثیر گذار با در نظر گرفتن  .هاست تأمین آن یکی از وظایف حاکمیتی دولت و انسان سالم، محور توسعه پایدار

 گیرد می بر در  _جسمی بر سالمت  عالوه _معنوي و روانی را  ،سالمت که جنبه هاي اجتماعی بر سالمت و تعریف 

و مشارکت مردمی بخشی  بین  همکاري بوده و نیازمنداي واحد  خانه فراتر از توان وزارت مردم تأمین سالمت  مسؤولیت 

و  وسیع محیطی مند کار و نیاز یابد  سالمت نیز تغییر می هاي و اولویت اخت مشکالتشرایطی شیوه شن  در چنین. است

.نهادهاي جامعه خواهد بود همه   همکاري

با حمایت مالی استانداري و (به پیشنهاد دانشگاه علوم پزشکی قزوین  1386بر پایه احساس این ضرورت، در شهریور سال 

و با تصویب شوراي سالمت و امنیت غذایی استانداري قزوین اجراي طرحی پا  )درمان و آموزش پزشکی ،وزارت بهداشت

تأمین، حفظ و ارتقاي عادالنه سالمت جامعه استان قزوین و تعیین نقش عملیاتی تدوین برنامه، « آن هدف اصلی گرفت که 

دیگر اهداف این طرح عبارت بود .اعالم شد » 1388  - 1392هاي  براي سال  در ارتقاي سالمت مردمها  هر یک از سازمان

  : از

   بخشی در سالمت استقرارشبکه توانمند شده براي همکاري بین•

  هاي سالمتی  پروژه اجرا و ارزشیابی  ،ریزي نظام مشارکت مردمی در برنامهاستقرار   •

  استان  هاي عمومی بر سالمت مردم  استابزار ارزیابی تأثیر سی استقرار•

   هاي مرتبط در سطح ملی معرفی تجربیات این پروژه براي اثرگذاري•

  روش 

 هاي جسمی و روانی، رتبه استان در کل کشور براي در این طرح پس از تحلیل وضعیت سالمت استان بر پایه شاخص

بخشی در شوراي سالمت و  طلبی براي همکاري بین عوامل خطر تعیین شد و حمایت هاي سطح اثر، رفتارها و شاخص

بخشی، دورنماي اولیه  هاي همکاري بین ارزش«در بخش اول این همکاري بر . امنیت غذایی استان طراحی و اجرا گردید

توافق »  هاي مختلف عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت کارگروه در حیطه 18و تعهد تشکیل  1404سالمت استان در ایران  

هایی متشکل  ها انجام شد و کارگروه ها  توجیه و آموزش آن ان، دبیران  و اعضاي کارگروهرییسبا انتخاب و صدور احکام . شد

ها و دیگر )سازمان مردم نهاد(از متخصصان موضوعی، کارشناس سازمان ذیربط، کارشناس سالمت و نمایندگان سمن 

مردم را در آن حیطه برعهده گرفتند و مداخالت اصالحی را  ذینفعان، وظیفه توصیف و تحلیل عوامل مؤثر بر سالمت

هاي منتشر شده،  گردآوري اطالعات از طریق مصاحبه ساختارمند با ذینفعان سالمت جامعه، استفاده از داده. پیشنهاد کردند

یانگین هاي موجود با م ها شاخص در تحلیل. ها صورت گرفت هاي رسمی نهادها وسازمان تحقیقات استان و گزارش
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هاي توسعه کشوري مقایسه وتفسیر شد و پس از تعیین مشکالت و  کشوري، استانداردهاي جهانی و اهداف برنامه

هاي بخش تعیین شد و  ها و قوت اي براي تعیین علل و عوامل مؤثر صورت گرفت؛ فرصت ها، تحلیل ریشه بندي آن اولویت

هاي مشخصی وجود نداشت از نظرات   در مواردي که داده. کار رفت ها به در طراحی اهداف راهبردي و راهبردها و پروژه

پنج جلسه  همزمان، براي جلب مشارکت مردم در مرحله تدوین برنامه و اجراي آن  سی و. خبرگان کارگروه ها استفاده شد

هاي  ی با  سمنتحقیقات_هاي سنی مختلف؛ پنج همایش توجیهی مردم پنج شهرستان استان در گروه بحث گروهی متمرکز با

ها جمع  ها، روحانیون، بخش خصوصی و خیرین برگزار شد که هدف همه آن استان، شوراهاي اسالمی شهر و روستا، رسانه

در مجموع در این طرح از .  آوري نظرات و انتظارات مردم و استخراج موانع همکاري آنان در ارتقاي سالمت استان بود

  :  طراحی مداخالت استفاده شده است الگوهاي  زیر براي توصیف، تحلیل و

بخشی هاي همکاري بین سازي و تداوم  کار و تدوین ارزش براي حساس(بخشی  مدل همکاري بین(  

گذاري در هر بخش سازي و تدوین چارچوب تحلیل و سیاست حساس(طلبی  گذاري و حمایت مدل سیاست(  

 بندي مداخالت ها، دسته ثر تحلیل شاخصتعیین اجزاي مؤ(مدل زنجیره نتایج و عوامل مؤثر اجتماعی(  

ها پذیري در سازمان براي تداوم و ایجاد مسؤولیت(هاي عمومی بر سالمت  مدل ارزیابی اثرات سیاست(  

  براي ارزیابی وضعیت سالمت عمومی در کارگروه خدمات (کارکرد ضروري سالمت عمومی  10مدل

  )سالمت

ضع استان  مداخالت مربوط به ارتقاي سالمت و تحلیل و  

فرایند اصلی(ریزي راهبردي  مدل برنامه(

 فرایند اصلی و روش تحلیل با  شاخص ها(مدل ارزیابی جامعه(  

 دریافت نظرات و مدل مشارکت در اجرا(مدل مشارکت مردم در توسعه(  

بر سالمت ...) مسکن، ترابري، کشاورزي و (ها  هاي متنوع اثرگذاري بخش مدل  

ها  ها و سیاست سازي  برنامه هادینهها و راهبردهاي ن مدل 

چارچوب نظام سالمت  پیشنهادي سازمان جهانی بهداشت   

  نتایج  

 استان  کشور  به شرح زیر  28ها  در بین  بر اساس آخرین اطالعات موجود رتبه استان قزوین در سه دسته  عمده بیماري

  )عدد باالتر نشان دهنده  بد بودن وضعیت است: (است

20رتبه   :رگ ناشی از  حوادث ترافیکی و سقوطرتبه م   

23و سرطان پستان  26سرطان کولون  ،27سکته قلبی  :هاي غیر واگیردار مرگ ناشی از بیماري   

13مصرف سیگار  ،22فشارخون  ،23چاقی  ،24اضافه وزن ): روبرو(عوامل خطر غیرواگیردار 
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24اضطراب  ،28افسردگی  :سالمت روان  

ها براي ترسیم دورنماي سالمت  هتعیین این رتب

ساله تا  5و سه برنامه توسعه  1404استان در ایران 

بینی شد که استان قزوین در  به کار آمد و پیش  1404

هاي سالمت در ابعاد  از نظر شاخص 1404سال 

استان  5جسمی، روانی، اجتماعی و معنوي جزو 

  .اول کشور باشد

  کارکرد اساسی  10ارزشیابی «با استفاده از ابزار

این ده . است 35در سطح استان مشخص شد که میانگین نمره کل استان در کارکردهاي ده گانه  » سالمت عمومی جامعه

حوزه به  5ي مربوط،  تشکیل شده که با بررسی تحلیلی پرسشنامه) زیر کارکرد(مدل استاندارد  30کارکرد در مجموع  از  

و مقررات محافظ سالمت،  مدیریت اطالعات سالمت، مشارکت در اصالح قوانین توسعه«: ترتیب فوریت رسیدگی دارد

این ابزار توان . »هاي سالمت و ارتقاي رهبري در سالمت  عمومی ریزي درباره فوریت برنامه ،ارتباطات مؤثر در هنگام خطر

  .ن و سطح ملی داراستارزشیابی، مقایسه و پایش کارکردهاي اساسی نظام سالمت  عمومی را در شهرستان، استا

   نظام سالمت عمومی براي ارتقاي سالمت جمعیت تحت پوشش باید از استقرار ترکیبی و متناوب ده نوع راهبرد

عامل خطر نخست کشور در دوره زمانی سه  27وضعیت دست زدن به این مداخالت براي . اطمینان حاصل کند) مداخله(

نمادهاي به کار رفته در این جدول . رو است استان قزوین به شرح جدول پیش در) 1386تا انتهاي  1384ابتداي (ساله 

  :عبارتست از

دست نزدن به مداخالت یا استفاده :  نماد.1

  ها اندك از آن

دست زدن به مداخالت در حد متوسط:  نماد.2

استفاده  متناوب و مکرر از مداخالت: نماد .3

  

  هاي بهداشت محیط، سالمت روانی و   عوامل خطر رفتاري، شاخص هاي شاخص سالمت استان در حوزه 150تحلیل

هاي کشوري، اهداف  هاي مسري و مقایسه با میانگین اجتماعی، سالمت مادر و کودك، مرگ، بیماري و آسیب و بیماري

0 20 40 60 80 100

نمره کل

پایش وضعیت سالمت

شناسایی و بررسی مشکالت و مخاطرات سالمت جامعه

اطالع رسانی ،توانمند سازي و آموزش

بسیج مشارکت جامعه

تدوین سیاستها و برنامه هاي حمایت کننده

تدوین و اجراي قوانین و مقررات

هدایت مردم براي دریافت خدمات وتضمین تدارك

اطمینان از وجود نیروي کار ماهر

ارزشیابی

تحقیق

وضعیتانواع مداخالتوضعیتانواع مداخالت

بازاریابی  اجتماعیقانون ،سیاست

کار سازمانیمهندسی سالمت

ها تشویقردمبسیج م

آموزش سالمتهمکاري بین بخشی

رسانهتسهیالت اجتماعی
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نشان » مت استانبانی سال داشبورد یا پانل دیده«المللی در مجموعه  هاي بین هاي توسعه، استانداردهاي جهانی و رتبه برنامه

  : هاي زیر تمرکز یابد هاي آتی اهداف نهایی نظام سالمت عمومی استان قزوین باید بر حیطه داده است که در سال

 ایران درنقشه جهانی نشاط   96با توجه به رتبه  (مردم استان  نشاط و سرمایه اجتماعیافزایش مداخالت مربوط به

)ورهاي روانی استان در کش و رتبه بیماري

 در زمینه  تحرك، تغذیه، مصرف دخانیات و  هاي شیوه زندگی سالم بهبود شاخصافزایش مداخالت مؤثر براي

  : الکل و رفتارهاي ایمنی براي کاهش

  ها   ، حوادث و سرطان)سکته مغزي و قلبی(هاي قلبی عروقی استان  در زمینه بیماري مرگ و میرسه علت اول  .1

  چاقی، فشارخون، پوسیدگی دندان و آسم ،یابت، استئوپوروزد: بیماري هاي غیر واگیردار.2

  )هاي انتقال یابنده با رابطه جنسی بیماري( ونوزئهاي آمیزشی و  ز ایدز، بیماري: بیماري هاي واگیردار.3

 افسردگی، اضطراب :  مشکل اصلی استان 3مردم در جهت کاهش  بهبود سالمت روانیافزایش مداخالت براي

  و اعتیاد 

کاهش بیش از پیش مرگ و میر کودکان زیر یک سال و زیر :براي سالمت مادر و کودكکیفیت مداخالت  ارتقاي

پنج سال، افزایش استفاده منحصر از شیرمادر در شش ماه اول،  کاهش کم خونی مادران باردار و کاهش ناتوانی 

.  ذهنی

 راي  اتخاذ رفتارهاي پرخطر و افزایش عوامل خطر هاي مهمی ب از آن جایی که عوامل اجتماعی و محیطی، تعیین کننده

ها و نهادهاي دولتی است استخراج، تحلیل و  ها اغلب در اختیار سایر دستگاه هستند و اطالعات مربوط به این شاخص

در دو بعد سالمت اجتماعی » بانی سالمت استان داشبورد یا پانل دیده«هاي مذکور  در  بخش دوم مجموعه  مقایسه شاخص

است،  گذاري شده کارگروه  شناسایی و هدف 18و سالمت معنوي درقالب  ) از جمله  عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت(

  : هاي منتخب به شرح زیر است هاي استانی در کارگروه اي از  وضعیت کنونی شاخص نمونه

  

  مسکن  کار  آموزش  تکامل دوران کودکی

  )مترمربع 10استاندارد ( 5/1: سرانه فضاي سبز  %  8/10: بیکاري  %15: واديس بی  کودکان% 6: دسترسی کودکان به مهد کودك

  بحران  رسانه  امنیتی و قضایی  ترابري و ایمنی

 برابر 3: ها زمان رسیدگی به پرونده  %50: کمبود روشنایی معابر داخل شهر

  استاندارد

تماشاي هر روز تلویزیون 

  مردم استان% 7:استانی

  یرمقاوم به زلزلهخانه روستایی غ 000/57

  حمایتی اجتماعی  سالمت معنوي  تفریحات و تربیت بدنی

 7/0: سرانه فضاي تفریحی ورزشی

  )5استاندارد  مترمربع(

  %7 :اطمینان کامل به اقوام و فامیل  %80  :اعتقاد به رواج باالي تملق در جامعه

  تجارت  غذا  محیط زیست و انرژي

: پوشش شبکه جمع آوري فاضالب شهري

  %17قط ف

  %32: شاغالن استان درمعرض صداي باالتر ازحد استاندارد  صفر درصد :تولید محصول ارگانیک در استان
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آوري شد در مرحله  تعیین مشکالت و مداخالت، نظرات مردم به شرح زیر جمع  :  

شهرستان  هاي مختلف در روستاها و شهرهاي پنج ها و انتظارات  مردم در سنین و جنسیت گردآوري برداشت.1

  ) جلسه بحث گروهی 35بیش از (استان به روش بحث گروهی متمرکز 

  استان ) سمن(همایش جلب حمایت و جمع آوري نظرات هفتاد سازمان مردم نهاد.2

  آوري نظرات رؤساي  شوراهاي اسالمی شهر و روستاي استان  همایش جلب حمایت و جمع.3

  )روزنامه نگاران ،صدا و سیما ،خبرنگاران(ستان آوري نظرات اصحاب رسانه ا همایش جلب حمایت و جمع.4

آوري نظرات روحانیون و ائمه جمعه استان   همایش جلب حمایت و جمع.5

  )نفر 100حدود (گیر استان  مصاحبه با افراد کلیدي و تصمیم.6

تا، روحانیون ها، شوراهاي اسالمی شهر و روس منشورهاي مشارکت سمنهاي برگزار شده توافق بر سر  دستاورد مهم همایش 

  . است  و رسانه در ارتقاي سالمت استان در پنج سال آینده

ها و کسب نظر از  ها قرار گرفت تا در کنار مشکالتی که از بررسی وضعیت شاخص نتایج نظرات مردم در اختیار کلیه کارگروه

  . ي مشکالت استفاده کنندبند آید، از این نظرات نیز به عنوان منبعی دیگر براي اولویت ها به دست می کارگروه

گذاري به شرح زیر  ها هدف گانه و ریشه یابی علل آن 18هاي  ها در کارگروه بندي آن پس از استخراج مشکالت و اولویت

  : پروژه براي دستیابی به اهداف سالمت در سطح اثر مورد توافق قرار گرفت 150انجام شده و  حدود 

  استان  مردم نشاط افزایش سطح کنونی درصد  1.30

  مردم استان سرمایه اجتماعی کنونیافزایش  درصد 2.30

مردم استان  کیفیت زندگی در افزایش درصد 3.30

) کم وزنی  و آموزش،مرگ زیر پنج سال(استان در وضعیت حال  شاخص تکامل کودکانافزایش  درصد 4.30

)ها اشی از آسیبهاي ن ها و معلولیت مرگ و میر، بیماري(استان  هاي ماريبار بی کاهش درصد 5.10
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  یري گ بحث و نتیجه

   : از استدستاوردهاي کوتاه مدت اجراي این طرح در سطح استانی عبارت  در مجموع 

 سال  5هاي سالمت استان در هاي استان براي ارتقاي شاخص طرح قابل انجام در سازمان 150طراحی و اجراي

آینده 

 نفر از کارشناسان معاونت  20و ) غیر دانشگاه علوم پزشکی(ولتی هاي د کارشناس از سازمان 30توانمندسازي

بخشی  بهداشتی استان براي همکاري بین

 هاي عمومی استان بر سالمت مردم نظام نامه ارزیابی اثرات سیاست«تدوین و تصویب «

  هاي  سازمان با هدف جلب حمایت مستمر  و ایجاد خود نظارتی توسط» گزاران سالمت پیام« نامه آئینتدوین

مؤثر در سالمت مردم 

 رسانی، ترویج رفتارها و  هاي استان در اطالع با هدف هماهنگی رسانه» رسانه حامی سالمت« نامه آئینتدوین

طلبی براي موضوعات سالمتی استان حمایت

 مردمی هاي موجود  در برنامه جامع سالمت استان با هدف دسترسی به شبکه» مشارکت مردم« نامه آئینتدوین

جهت مشارکت در فرایند توسعه سالمت استان  

 براي ایجاد آمادگی و هماهنگی در تدوین، تصویب و » گذاري سالمت استان دبیرخانه سیاست« نامه آئینتدوین

ه رییسنظارت کالن بر اجراي مصوبات کارگروه تخصصی سالمت و امنیت غذایی، هیأت امناي دانشگاه و هیأت 

دانشگاه 

رسانه در پانزده حوزه از عوامل  اجتماعی مؤثر بر سالمت  تعریف نقش  

 براي ارتقاي سالمت مردم  موقعیتشناسایی بیش از دویست شبکه انسانی و نود  

 مورد نارسایی اطالعاتی براي توصیف، تحلیل و پایش عوامل مؤثر بر سالمت در سطح  200شناسایی بیش از

  یقاتی مرتبط  هاي تحق استان و به تبع آن تعیین اولویت

بخشی در سالمت استان  بین ریزي برنامهیش مدل همکاري و تدوین و آزما

 به منظور توانمندسازي » هاي نگرشی و مهارتی در تدوین برنامه جامع سالمت استان چالش«تهیه سندي با عنوان

ریزي و اجرا  نامهرها در ب ریزان دیگر استان کارشناسان و برنامه

هاي سالمت  دلی براي نهادینه سازي برنامهتدوین و آزمایش م
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ها و طراحی دوره توانمندسازي براي استقرار  توجیه و آموزش کارشناسان دیگر استان ،هاي آموزشی تدوین بسته

برنامه

 هاي این نظام در مقیاس  و استخراج  ضعف» ارزشیابی کارکردهاي نظام سالمت عمومی استان«آزمودن ابزار

استانی 

ها، شوراهاي اسالمی، رسانه و روحانیون سمن(هاي مشارکت مردمی با استانداري و دانشگاه  اهم نامهتدوین تف(

ریزي سالمت استان  هاي کارشناسان سطح ملی در برنامه ارتقاي توانمندي

ریزي سالمت در استان  تدوین الگوي تهیه گزارشات برنامه

  : به شرح زیر است هاي آموخته شده از این طرح  کاربردهاي ملی درس 

  حرکت بیش از پیش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به سمت جایگاه تولیتی و حاکمیتی خود در

گذاري و نظارت کالن با مشارکت نخبگان در سطح ملی،  توانمندسازي مجریان استانی و  نظارت بر  سیاست

ت متمرکز  هاي سطح پیامد و اثر در استان و پرهیز از تدوین  مداخال شاخص

  استفاده از این تجربه به عنوان یکی از الگوهاي توسعه سالم استانی و معرفی در سطح کشورهاي منطقه  

هاي کشور از طریق افزایش مسؤولیت پذیري و پاسخگویی اجتماعی در استان:  

  ها  رست معیارهاي ارزشیابی استانداريهاي سالمت در فه گنجاندن شاخص.1

  ریزي و توسعه استان  علوم پزشکی استان در شوراي برنامهدانشگاه  رییسعضویت .2

  عضویت یافتن استاندار در هیأت امناي دانشگاه علوم پزشکی  .3

ساز براي کارگروه  گذاري سالمت استانی به عنوان بازوي فکري و سیاست هاي سیاست اندازي دبیرخانه راه.4

  ه رییستخصصی سالمت و امنیت غذایی، هیأت امناي دانشگاه و هیأت 

  ها هاي سالمت در سطح اثر نهایی و ایجاد رقابت مثبت در میان آن ها از نظر شاخص رتبه بندي استان.5

  ها  و وزارت بهداشت  اندازي دبیرخانه و شوراي مشارکت مردمی  در دانشگاه راه.6

ها  زي دانشگاهها و توانمندسا در استان )پیوست سالمت(ها بر سالمت  ت سیاستارزیابی اثرا نامه آئیناجراي .7

    نامه آئیندر استفاده مؤثر از این 

ها در سالمت مردم  و به تصویب رساندن آن در شوراي سالمت و امنیت غذایی  خانه تعیین سهم و نقش وزارت.8

  کشور 

هاي علوم پزشکی و انتخاب معاونان بهداشتی  بندي دانشگاه هاي ارزشیابی و رتبه یارها و روشبازنگري در مع.9
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هاي علوم  هم ویژه براي تحقیقات سنجش وضعیت و ارزیابی سالمت سطح استانی در دانشگاهتعیین س.10

پزشکی

  : است به پایان رسیدهدر حال حاضر براي اجرایی شدن این برنامه اقدامات زیر 

 تصویب کلیات و اهداف برنامه در کارگروه تخصصی سالمت و امنیت غذایی استان و هیأت امناي دانشگاه علوم

  کی پزش

ها از طریق   و تأمین منابع مالی سایر پروژه 1388ها در سال  تأمین یک سوم منابع مالی الزم براي اجراي طرح

  ها توسط استانداري  هاي عمرانی دستگاه بودجه

ها  حمایت دفتر نمایندگی سازمان جهانی بهداشت در ایران در تأمین مالی بخشی از طرح  

 و  »گذاري سالمت دبیرخانه سیاست«، »و شوراي مشارکت مردم در سالمتدبیرخانه « نامه آئینتصویب سه

  در کارگروه تخصصی سالمت و امنیت غذایی استان و هیأت امناي دانشگاه  »گزاران سالمت پیام«

 دانشگاه و باالترین مقام  رییستوسط حکم مشترك  گزاران سالمت عضو کمیته پایش و صدور احکام پیامتعیین

  دستگاه مرتبط 

  : در مجموع

  

  

  

  

  

  

  

هاي سالمت جسمی،  استان اول در شاخص 5یکی از «براي دستیابی به دورنماي سالمت استان قزوین به عنوان 

  : پیگیري شود 1393اسی تا سال الزم است دو راهبرد اس» 1404روانی، اجتماعی و معنوي در ایران 

 در سه سال اول برنامه  و مراقبت از آنانغربالگري براي شناسایی افراد در معرض خطر  

دهنده سطح سواد بهداشتی مردم و همچنین مداخالت محیطی  زمان اجراي مداخالت ارتقاء شروع هم

سالمت  هاي دهنده شاخص ت بهبودویژه فراموش نکردن مداخال  ها به کاهنده عوامل خطر بیماري

  . اجتماعی و معنوي

تسریع  1404هاي دوم و سوم استان را تا سال  هاي بهتر و برتر سالمت در برنامه این دو راهبرد دستیابی به شاخص

  .خواهد کرد


