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  محمد حسن ارداقیان ـ کارشناس زبان و ادبیات فارسی ـ کارشناس روابط عمومی دانشگاه :ژهمجري پرو
  دکتراي پزشکی - دکتر سیامک علیخانی:  ناظر طرح

  نوروزعلی عزیزخانی ـ کارشناس ارشد علوم تغذیه ـ مسئول دبیرخانه سیاستگذاري سالمت استانپیام گزار سالمت :  
ی عزیزخانی ـ کارشناس ارشد علوم تغذیه ـ سیده فاطمه میري ـ کارشناس تغذیه ـ کارشناس دبیرخانه سیاستگذاري نوروزعل پروژه: همکاران اصلی

فریدون شعبانی ـ کارشناس علوم اجتماعی ـ مسئول - دکتر ناهید یزدي ـ پزشک عمومی ـ مسئول واحد آموزش بهداشت مرکز بهداشت استان- سالمت
  امور عمومی مرکز بهداشت استان

  صه پروژهخال
رسـانی بـه کـار     هاي مختلفی از اطالع رسانی مهمترین بخش اجراي یک برنامه بزرگ است؛ که براساس گستردگی، نوع، شمول و اهداف آن شیوه اطالع

انی همـه  رسـ  شود. با توجه به گستردگی و اهمیت برنامه جامع سالمت و مشارکت بخشهاي مختلف جامعه در این برنامـه ضـرورت یـک اطـالع     گرفته می
  جانبه و دقیق در آن به شدت احساس می شود.

ها نیاز به ابزاري دارد که تامین و تهیه ایـن ابـزار از تـوان یـک تـیم       این پروژه از چند روش همزمان براي اطالع رسانی بهره گرفته است. البته بعضی روش
هـاي برنامـه جـامع سـالمت      ا دارد. موضـوع دیگـر اینکـه فـاز اول پـروژه     هاي فرا بخشی و مشارکت سـایر سـازمانه   اجرایی خارج است و نیاز به هماهنگی

رسـانی در ایـن    رسانی ندارد و به همین سـبب اطـالع   اي و اطالع هاست که این فاز براي مخاطب عام جذابیت رسانه نامه هاي مطالعاتی و تدوین آیین  ه پروژ
  یر جهتاطالع رسانی استفاده شد:در این پروژه از روشهاي ز موارد چندان توفیقی نخواهد داشت.

  ـ ثبت و ضبط برنامه5اي           هاي رسانه ـ نشست4    ـ ساخت فیلم3      ـ طراحی پوسترهاي گرافیکی2     ـ روش رسانه مکتوب1
  ازنتایجی که دراین طرح بدست آورد میتوان به این موارد اشاره کرد:

  هاي برنامه جامع سالمت هاي درگیر برنامه با ماهیت، ابعاد، ضرورت و پروژه و سایر گروه هاي اجرایی ـ آشنا کردن مدیران میانی دستگاه1
  هاي برنامه ـ ارزیابی میزان توفیق و پیشرفت پروژه2
  هاي دستگاه هاي اجرایی. اي کردن محتوا، ابعاد و نتایج اجراي برنامه جامع سالمت و پروژه ـ رسانه3
  چگونگی اجراي برنامه جامع سالمت  رسانی عمومی از ماهیت و ـ اطالع4
  هاي سالمت استان و میزان سهم مردم در سالمت خودشان ـ ارائه آموزش در خصوص اولویت5
  هاي جنبی برنامه جامع سالمت. ـ مستندسازي تصویري، نشستها و برنامه6
  ه جامع سالمتها، بخشها و سازمانهاي مردم نهاد در اطالع رسانی برنام ـ مشارکت دادن سایر دستگاه7

ی آنهـا بـا   اگرچه به نظر می رسد پروژه اطالع رسانی برنامه جامع سالمت با اجراي چهاربخش توانسته تا حدودي در ترغیب مدیران میانی استان و همراهـ 
ها براي پیگیري مصوبات  سازي رسانه هاي در حال اجرا و تبیین برنامه براي مردم و در نهایت حساس برنامه جامع سالمت، انعکاس فعالیتها و به ویژه پروژه

ها به توفیقاتی دست یابد. اما گستردگی، تعدد و گوناگونی چهار بخش این پروژه  خود مشکالتی را در سطح اجـرا ایجـاد کـرده اسـت. از سـوي       و پروژه
نبود سـازو کارهـاي قـانونی و عـدم اختیـارات      دیگر بخشی از مراحل اجراي این پروژه منوط به همکاریهاي بین بخشی و برون سازمانی است که به علت 

  ها ابتر مانده است. مجریان براي هماهنگی بیشتر آن بخش
مشکل دیگـري اسـت کـه دسـت مجریـان و       HSRرسانی به همین چهاربخش و محدود شدن آن در قالب یک پروژه تحقیقاتی  محدود بودن بحث اطالع

براي هرکدام از بخشها به شدت بسته است. به نظر می رسـد در اطـالع رسـانی برنامـه جـامع سـالمت        مناسب آلتر ناتیوکارشناسان را براي جایگزینی یک 
رسانی شـود. در   سیکل معکوسی تعریف شد بدین معنی که ابتدا برنامه براي مدیران و مردم تبیین شد و بعد قرار شد در خصوص اولویتهاي سالمت اطالع

  نی در خصوص یک برنامه حساس سازي مردم در مورد محتواي آن برنامه و تبیین ضرورت اجراي آن استرسا  جایی که اصوالً نیاز هرگونه اطالع

  طرح جامع سالمت استان اطالع رسانی  عنوان پروژه:


