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  ،سرپرست شبکه بهداشت درمان بویین زهرا MD&MPHدکترسعید سخنور، مجري پروژه  :

    MD&MPHدکترکامل شادپور،ناظر طرح  : 

  دکترعلیرضا خونساريپیام گزار سالمت :  
  نم رجبعلی نیاخا-خانم رسولی-سخانم شمس- خانم علیزاده-خانم دکتر لیدا صفوي زاده پروژه:  همکاران اصلی

  

  نتایج پروژه:
 سالمتی نمی تواند از زمینه اجتماعی خود جداباشد.تحقیقات دهه اخیر نشان داده است که عوامل اجتماعی و اقتصادي نیز به اندازه اقدامات

ماریهاي قابل انتقال و غیر قابل پزشکی می توانند بر سالمتی تاثیر بگذارند.همه این عوامل تاثیر مستقیمی بر بروز و سیر و نتیجه بسیاري از بی
انتقال و بسیاري از مشکالت سالمتی دارند که امروزه جهان را در بر گرفته اند. امروزه بیشتر از هرزمان دیگري این موضوع آشکار شده 

و شامل درك رفتار است که، به کارگیري موفق علم پزشکی براي افراد و گروههاي نیازمند چیزي بیش از دانش علمی یا بیولوژیکی است 
 توانمند سازي موضوع افراد و گروههایی می شودکه با یکدیگر زندگی میکنند و در برخی ارزش هاي زندگی سهیم هستند.

(Empowerment) درزمینه را شماري بی وتغییرات شده اي توسعه هاي فعالیت ارد و مفهوم یک عنوان به که است سالی چند 

 مواجه شکست با وحتی مشکل اي توسعه هاي طرح اجراي)مشارکت( مردم بدون حضور امروزه .تآورده اس بوجود ساختاري هاي

 براي خود برسرنوشت مردم مشارکت لزوم اکنون.بود خواهند آن گردانندگان ویا ها طرح نهایی کنندگان استفاده مردم زیرا.خواهدشد

درایجاد  سعی سازي، توانمند واخیراً سازي خصوصی زدایی، کزتمر نظیر هایی طرح بااجراي که است یافته اهمیت قدري به ها دولت
 مطرح توسعه هاي ریزي برنامه تمام براي عملیاتی وبنیادین اصلی منزله به مشارکتی توسعه ، منظر این از .دارند ها ملت با متقابل رابطه

 –نوع تحقیق دراین طرح کیفی .هستند رنظ مد توسعه هاي تالش طراح محور وحتی به عنوان مردم ، آن فرایندهاي ودرهمه است
ومصاحبه و   Rapid assessmentبررسی وضع موجود از طریق مشارکتی بوده وجامعه پژوهش محالت استان قزوین می باشند .

ت شده اسجهت تعیین گروههاي هدف از روش نمونه گیري هموژن استفاده سازمانهاي مرتبط انجام گرفته است .و بحث گروهی با مسئولین
برنامه .تبصره که به تصویب کمیته راهبري رسیده است  9ماده و  10تدوین اساسنامه همیارمحله درشهرهاوروستاها به تفکیک ومشتمل بر

ریزي جهت مشارکت دادن معنی دارشهروندان درعرصه هاي مختلف بهمنظورتوانمند سازي محالت نیاز به بسترسازي وارائه 
که با توجه به انجام مطالعه تطبیقی آیین نامه ها و دستورالعملهاي مرتبط با سازمانهاي مختلف دولتی و سازوکارمناسب جهت این امردارد 

جهت پیاده سازي آن  90غیردولتی که به منظورجلب مشارکت مردم طراحی شده اند ؛ اساس نامه فوق الذکرتهیه وبرنامه عملیاتی سال 
گیري همیاران محله بوده که به نوبه خود موجبات حضورمردم درمحالت رابه پیشنهاد شد .این اساس نامه می تواند محورشکل 

  منظورافزایش سطح توانمند سازي آنان درابعاد مختلف اجتماعی اقتصادي فراهم می نماید . 

  

   طرح تدوین نقشه راه توانمند سازي مردم محالت استان قزوین  عنوان پروژه:


