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  دکتر سید علیرضا خوانساري  مجري پروژه :
  دکتر کامل شادپورناظر طرح  : 

  دکتر سید علیرضا خوانساريپیام گزار سالمت :  
بوالفضل یاري، مهندس نفیسه مصالیی، مهندس عبدالحسین مظفري، مهندس اکبر چگینی، مهندس رضا صفاري، مهندس ا پروژه: همکاران اصلی

  مهندس بهروز صمیمی، مهندس شیرین نادري، نوشین جنتی فر، علی طایفه، مهندس حبیب اهللا چگینی، کتایون کاکاوند، نوروزعلی عزیز خانی

  خالصه پروژه
گذار از کشور در حال توسعه به کشور توسعه یافته به طور معمول توسعه صنعتی جزء اولویت هاي سیاست جاري  در روند توسعه به خصوص در مرحله

ارزیابی اثرات "کشورها قرار میگیرد. در این میان بسیاري از  اثرات نامطلوب طرحهاي توسعه اقتصادي بر سالمتی به علت بی توجهی از نظر دور میماند.  
ها از نظر تاثیرات بالقوه بر سالمت جامعه و نحوه توزیع این تاثیرات  ها و برنامه ها، سیاست ابزارها و روشهاست که توسط آن پروژه اي از مجموعه "سالمت

. با پیگیري هاي صورت گرفته توسط مسئولین استانی طرح جامع سالمت استان قزوین لزوم انجام ارزیابی اثرات سالمت به شوند در جمعیت ارزیابی می
(با صویب شوراي برنامه ریزي استان رسید. بر مبناي این مصوبه در صورت درخواست کارگروه سالمت و امنیت غذایی، انجام ارزیابی اثرات سالمت ت

رش پیش رو لزامی است. به دنبال این مصوبه ارزیابی اثرات سالمت دو پروژه از پروژه هاي استانی در دستور کار قرار گرفت. گزا عنوان پیوست سالمت) ا
  حاصل این دو ارزیابی است.

  
هاي در دست اجرا  پروژه از پروژه 7در ابتدا که در وبگاه مربوطه در دسترس می باشد استفاده شده است.  CDCدر این بررسی از روش ارائه شده توسط  

تر و با اخذ  انتخاب شدند. با بررسی دقیق حتمالی انجام بررسیامکان بررسی اثرات سالمت و فواید ا، یا بهره برداري استان بر اساس میزان  تاثیر بر سالمت
هاي کامال متفاوت براي این کار  شهرك صنعتی کاسپین با ماهیت و نظر صاحب نظران استانی ازبین این هفت پروژه دو پروژه پارك بانوان شهر قزوین

  .انتخاب شدند

 Stakeholderبا تحلیل ذینفعان (و سپس رح و مشاوران، به صورت موقت انتخاب شدند کمیته راهبري و تیم پروژه با تایید ناظر ط در شروع کار

Analysisد. از سازمانهاي مربوطه، مدیر مرتبط به عنوان کمیته راهبري انتخاب گردید و با مذاکرات صورت گرفته با ایشان، ی) این لیست بازبینی گرد
وژه معرفی شدند. از معاونت بهداشتی دانشگاه نیز کارشناسانی از واحدهاي جمعیت و بهداشت یک نفر از کارشناسان مجموعه به عنوان عضو تیم پر

تیم پروژه در جلسات هفتگی شرکت نموده  اي، پیشگیري و مبارزه با بیماریها و بهداشت روان در تیم پروژه عضو شدند. خانواده، بهداشت محیط و حرفه
روشهاي رسیدن به اهداف پرداختند. در مرحله بعد بر اساس این تصمیمات، با مرور منابع و مطالعات میدانی  و با بحث گروهی به تبیین سواالت، اهداف و

ژه و اصالحات الزم گزارش اولیه تهیه شده در اختیار  کمیته راهبري، مشاوران و ناظر  به جمع آوري اطالعات پرداخته و پس از ارائه در جلسات تیم پرو
 ا نظر ایشان اصالحات نهایی و جمع بندي اطالعات صورت گرفت. پروژه قرار گرفت که ب

  
ی جهت ارتقا اثرات سالمت پارك (به یبا بررسی هاي وسیع به عمل آمده اثرات مختلف این دو پروژه مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت توصیه ها

  مورد تصویب تیم پروژه قرار گرفت. )ترتیب اولویت
  

  
  
  

  

  گزارش بررسی اثرات سالمت پروژه هاي پارك بانوان و شهرك صنعتی کاسپین عنوان پروژه:  
  


