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 در سطح ملي   دستگاه هاي اجراييابزار ارزيابي سالمت محوري 

 وزارت خانه ها ، سازمان ها و نهادها()

 سالمت در همه سیاست هامبتني بر رويکرد 
 دبیرخانه شوراي عالي سالمت و امنیت غذايي کشور 

  موسسه ملي تحقیقات سالمت ، گروه مولفه هاي اجتماعي سالمتو 

 هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران  و: دکتر بهزاد دماری ، عضمجری 

 
 

پیام های  اصلی طرح تحقیقاتی مصوب شورای پژوهشی موسسه ملی تحقیقات سالمت 
 برای طراحی ابزار ارزیابی سالمت محوری دستگاه های اجرایی  به شرح زیر است : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

میان کشیده می تعیین کننده های سالمت یك فرد فراتر از رفتارهایی است که متخصصان توصیه می کنند و پای عوامل محیطی به  پیام اول (

 شود که مسئولیت کنترل آنها صرفا در عهده وزارت خانه سالمت نیست .

ابزار ارزیابی سالمت محوری دستگاه های ملی در آگاه سازی ، ترغیب و رتبه بندی عملکرد دستگاه ها به کار گرفته می شود و در  پیام دوم (

 نهایت هم افزایی عملکردهای ارتقای یافته موجب بهبود شاخص های انتهایی سالمت )کاهش مرگ های زودرس ، بیماری ها و معلولیت ( می شود 

دهه تجربه در زمینه ارزیابی دستگاه ها در کشور وجود دارد ولی گزارش ارزشیابی از کارایی و اثربخشی این الگوها و تاثیر آنها بر دو  پیام سوم (

 شاخص های نهایی کشور در دسترس نیست .

 ( بر سالمت را به دو دسته تقسیم می کند : Sectionحیطه های اثر یك بخش )الگوی حاصل از این مطالعه   پیام چهارم(

 اثرات ناشی از سیاست ها و برنامه های درون بخش بر سالمت مصرف کنندگان ، کارکنان و محیط زیست 
 اثرات حاصل از همکاری افقی ، عمودی و در افق زمان بخش با محیط بیرونی  

 معیار بستر ساز برای ارزیابی عملکرد سالمت محوری استخراج و وزن دهی شده 8معیار اصلی و  41در مجموع   پیام پنجم (

، برنامه های  4141داشتن سیاست های مدون برای بهبود مولفه های اجتماعی سالمت اولویت دار در محدوده کار دستگاه منطبق با چشم انداز  .4

 (SDGاهداف توسعه پایدار)ساله و  5
  سیاست مدون دستگاه برای توزیع عادالنه منابع و فرصت های موجود در محدوده وظایف دستگاه .2

 آموزش مخاطبان محصول و خدمات دستگاه در زمینه سالمت محوری )در محدوده دستگاه (  .3
 داشتن نظام مشارکت خبرگان و مردم در چرخه سیاست )طراحی ، اجرا و ارزشیابی ( .1
 اجرای قانون پیوست سالمت  .5
 داشتن برنامه و بودجه مدون ارتقای سالمت در محیط های کاریمرتبط به دستگاه   .6
 تحت پوشش قرار گرفتن کارکنان دستگاه ذیل برنامه پزشك خانواده  .7
 اجرای قانون پیوست زیست محیطی  .8
 دوده کار دستگاهداشتن منشور و ابالغیه حفاظت از محیط زیست برای مدیران و کارکنان در مح .9

انعقاد و اجرای تفاهم نامه های دو جانبه یا چند جانبه با وزارت بهداشت ، درمان و اموزش پزشکی به ویپه در کاهش عوامل خطر اصلی مرگ  .44
 های زودرس در ایران 

 نقد موثر عملکرد بخش سالمت .44

 ایفای سهم و نقش موثر دستگاه در پورتفولیو  .42

 بهبود مولفه های اجتماعی سالمت در سطوح شهرستان ، استان ، ملی ، منطقه ای و بین المللی  نشان دادن همکاری عمودی برای .43
نشان دادن همکاری بخش در افق زمان  )تثبیت و نهادینه شدن اجرای مستمر سیاست های دارای اثر مثبت که از طریق ارزشیابی تعیین شده  .41

 است از جمله اجرای توافقات بین بخشی دولت ماقبل( 

ادغام معیارهای ارزیابی در نظام ارزیابی عملکرد دستگاه های کشور و تشکیل کمیته ممیزی سالمت محوری دستگاه ها در شورای  پیام ششم (

توجیه و آموزش دستگاه ها برای اقدامات سالمت محور ، رتبه بندی ساالنه و تشویق آنها از طریق شورای عالی عالی اداری پیشنهاد شده است . 
 سالمت و امنیت غذایی کشور اقدامات نهادینه ساز محسوب می شود . 

، ایجاد دبیرخانه توسعه پایدار در هر هدف ارتقای عادالنه سالمت در گرو دستیابی کشور به اهداف توسعه پایدار و همسو با آن است  پیام هفتم (

دستگاه برای رصد شاخص های پورتفولیویی و شاخص های اصلی دستگاه مرتبط به سه حیطه اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی پیشنهاد می 
 شود .

قالب  د می شود این ابزارها دربه منظور سهولت اجرای قانون تدوین پیوست های مختلف از جمله زیست محیطی و سالمت پیشنها  پیام هشتم (

 ادغام شود  پیوست توسعه پایدار سیاست ، برنامه و پروژه ملییك ارزیابی جامع با عنوان  
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 چکیده گزارش 
 

 مقدمه 
، روانی ، اجتماعی و معنوی را شامل می شود و با چنین تعریفی  سالمت فرد و جامعه ابعاد جسمی

تعیین کننده های سالمت برای یك فرد فراتر از رفتارهایی است که متخصصان توصیه می کنند 
 عهدهدر  صرفااین عوامل  کنترلمسئولیت . و پای عوامل محیطی به میان کشیده می شود 

هدف از این مطالعه تدوین و  است .« همه » حفظ ، تامین و ارتقای سالمت جامعه وظیفه  بنابرایننیست  وزارت خانه های سالمت
معرفی شاخص های سالمت محوری دستگاه های ملی است تا برای آگاه سازی ، حساس سازی و ارزیابی عملکرد همکاری دستگاه 

 ها در  ارتقای سالمت مردم استفاده شود . 

 روش 
مجموع از سه روش مرور منابع ، مصاحبه با ده نفر ذینفع اجرایی و بحث گروهی متمرکز با خبرگان  این مطالعه کیفی است و در

استفاده شده است .مرور منابع داخل کشور شامل تجربیات و مداخالت قبلی ارزیابی موفقیت دستگاه ها بوده و مرور منابع خارجی بر 
سیاست ها تاکید داشته است . تحلیل مصاحبه ها و بحث گروهی بر اساس شواهد و تجربیات شیوه استقرار رویکرد سالمت در همه 

، روش )شامل شاخص ها و شیوه سنجش ( و الزامات هدف سه قلمرو روش های رایج آنالیز محتوی صورت گرفته و در مجموع در 
سازمان مدیریت و برنامه ، رسی سازمان بازاسالمی ، مجلس شورای رابطان آگاه از موضوع مورد مطالعه از جمع بندی شده است . 

دبیرخانه شورای عالی سالمت و امنیت ،  وزارت کار ، تعاون و رفاه اجتماعی و ستاد مبارزه با مواد مخدر، وزارت کشور ، ریزی کشور 
  شده اند.انتخاب موسسه ملی تحقیقات سالمت پزشکی و فرهنگستان علوم ، دبیرخانه سالمت و امنیت غذایی استان ، غذایی کشور 

 

  يافته ها
از کیارایی و نتایج این مطالعه نشان می دهد که دو دهه تجربه در زمینه ارزیابی دستگاه ها در کشور وجود دارد ولی گزارش ارزشییابی 

 ییك حیطیه هیای اثیراین الگوها و تاثیر آنها بر شاخص های نهایی کشور در دسترس نیست . الگوی حاصل از این مطالعه اثربخشی 
درون بخیش بیر سیالمت ناشی از سیاست های و برنامیه هیای ( بر سالمت را به دو دسته تقسیم می کند : اثرات Sectionبخش )

)مصرف کنندگان ، کارکنان و محیط زیست ( و اثرات حاصل از همکاری بخش با محیط بیرونی )شامل همکاری های افقی ، عمودی 
معیار بستر ساز برای ارزیابی عملکرد سالمت محیوری اسیتخراج و وزن دهیی شیده  8لی و معیار اص 41و در افق زمان ( . در مجموع 

از اقدام سالمت محور دستگاه ها و ایجاد حساسیت نسبت به تاثیر اقدامات آنهیا در  رندگانهدف این الگو آگاه سازی تصمیم گی . است

 شاخص های توسعه پایدار است.

 نتیجه گیري 
سالمت محوری دستگاه ها در شورای گاه های کشور و تشکیل کمیته ممیزی در نظام ارزیابی عملکرد دست معیارهای ارزیابی ادغام

توجیه و آموزش دستگاه ها برای اقدامات سالمت محور ، رتبه بندی ساالنه و تشویق آنها از طریق .  عالی اداری پیشنهاد می شود
ساز محسوب می شود . ایجاد دبیرخانه توسعه پایدار برای رصد شاخص های سبد شورای عالی سالمت و امنیت غذایی اقدامات نهادینه 

برنامه ها )پورتفولیویی( و شاخص های اصلی دستگاه در سه حیطه اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی پیشنهاد می شود . به منظور 
اد می شود ادغام این ارزیابی های در قالب سهولت اجرای قانون تدوین پیوست های مختلف از جمله زیست محیطی و سالمت پیشنه

 یك ارزیابی جامع با عنوان  پیوست توسعه پایدار سیاست ، برنامه و پروژه ملی صورت پذیرد .

 ارزیابی عملکرد ، رتبه بندی ، سالمت در همه سیاست ها  کلیدواژه ها : 
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 مفهومي ابزار مدل 
که می تواند در دو حوزه خالصه می شود بر سالمت به طور کلی  (Sectors)حیطه های اثر بخش ها هد کهبررسی متون نشان می د

 : مثبت و یا منفی باشد 

 که نشات گرفته از اصول پاسخگویی اجتماعی است و به سه دسته تقسیم می شود :  ؛  یبخش درون اول ( تعالی

 نتیجیه میی رویکرد سالمت در همه سیاست هیا  مذکور که از اثر بر سالمت مصرف کنندگان محصوالت و خدمات بخش
 شود

  توسیعه محصیوالت و  یکی از جنبه های پاسخگویی سازمان این است که توسعه سازمانبر سالمت کارکنان بخش ؛ اثر(
  به قیمت افت سالمت کارکنان نباشد خدمات ( 

 و باید از  هم تعهدات ملی برای حفظ محیط زیست دارند اثر بر محیط زیست ؛ دولت ها و سازمان ها هم تعهد بین المللی و
   اثر محصوالت و خدمات بخش خود بر محیط زیست آگاه باشند 

 میدل مفهیومی زییر را نتیجیه حیطه های اقدام بخش برای تاثیر مثبت و تاثیر منفی  می تواند مثبت یا منفی باشد ول که
 گیری کرد : 

دستگاه ها می توانند با اشتراک گذاشتن  ظرفیت هیا و امکانیات عالوه بر تعالی در درون بخش ، ؛ بخشی  بروندوم ( همکاری 

این اقدام  به منظور کمك به بهبود وضعیت عوامل موثر بیر بیروز  اقدام کنندافزایش عوامل حفاظتی خود برای کاهش عوامل خطر و 
رکت در یك ائتالف هم است بدون اینکه از منابع میالی و فیزیکیی این ظرفیت حتی شامل ش.  بیماری ، مرگ و آسیب انجام می شود

 :  رخ دهد  سطحدر سه  بخش می توانداین همکاری برای یك بخش استفاده شود و صرفا از اعتبار اجتماعی دستگاه استفاده شود . 

 در سطح بیین  همکاری افقی : همکاری بخش های دارای یك هدف مشابه در یك سطح تصمیم گیری از قبیل همکاری
 ، یا سطح استانی یا سطح شهرستانی و ..  المللی

  همکاری عمودی : همکاری چند سطح بین المللی ، ملی ، استانی و شهرستانی با هم 

   : همکاری بخش ها در افق زمان )با تغییر دولت ها سیاست ها پایدار باشد ( همکاری در افق زمان 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ر به عنوان نمونه وزارت ارتباطات و فناوری در ایران سیاست ها و برنامه های خود مانند توسعه تلفن همراه یا قیمت آن را را از نظر تاثی
بر سالمت مصرف کنندگان ، کارکنان خود و محیط زیست بررسی می کند و سیاست یا برنامه سالمت محور مصوب می کند ، این نوع 

درون بخشی محسوب می شود . اگر از امکانات خود استفاده کند و برای مردم پیامك های برای افزایش کیفییت زنیدگی  اول یا تعالی
 آنها ارسال کند از نوع دوم یا همکاری برون بخشی محسوب می شود .

و در تخریب ییا حفاظیت از سیالمت میردم  آنهاتعیین سهم ، توجیه بخش ها در مورد اثراتشان بر سالمت كاربرد این مدل برای 

 خواهد بود . استفاده در تدوین مداخالت الزم بخشها برای ارتقای سالمت جامعه  

 ه

  ي تعالي درون بخش
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حاصیل شیده  زییربر اساس داده های جمع آوری شده از مصاحبه و متون و دسته بندی آنها در قالب الگوی مفهومی پیشگفت جدول 
است . این جدول مسیرهای اثرگذاری یك دستگاه ، حیطه های موجود در هر مسیر و معیارهای ارزیابی درون هر حیطه را بیه همیراه 

 وزن آنها نشان می دهد .  

 معیارهای ارزیابی سالمت محوری دستگاه های دولتیجدول 

 4931بر اساس تحلیل نظرات خبرگان و ذینفعان اجرایی در سال 

حیطه های هر  مسیر 
 و وزن مسیر

 امتیاز معیار ارزیابی
 444از 

4 

ی 
ی درون سازمان

تعال
 

ی بر )
ق تاثیر گذار

از طری
14

%)
 

سیییییالمت مصیییییرف 
 کنندگان 

45 %   

منطبق  داشتن سیاست های مدون برای بهبود مولفه های اجتماعی سالمت اولویت دار در محدوده کار دستگاه .4

 (SDGاهداف توسعه پایدار) ساله و 5، برنامه های  4141با چشم انداز 
6 

 6  دستگاهوظایف سیاست مدون دستگاه برای توزیع عادالنه منابع و فرصت های موجود در محدوده  .2

 1 آموزش مخاطبان محصول و خدمات دستگاه در زمینه سالمت محوری )در محدوده دستگاه (  .3

 1 نظام مشارکت خبرگان و مردم در چرخه سیاست )طراحی ، اجرا و ارزشیابی (داشتن  .1

 1 اجرای قانون پیوست سالمت  .5

سیییالمت کارکنیییان و 
 %44مدیران

 5 داشتن برنامه و بودجه مدون ارتقای سالمت در محیط های کاری سازمان  .6

 1 تحت پوشش قرار گرفتن کارکنان دستگاه ذیل برنامه پزشك خانواده  .7

 محیط زیست 
45% 

 1 اجرای قانون پیوست زیست محیطی  .8

 1 محدوده کار دستگاه برای مدیران و کارکنان درداشتن منشور و ابالغیه حفاظت از محیط زیست  .9

2 

ی برون بخشی
همکار

 

(
14

%)
 

 6 ، درمان و اموزش پزشکی* با وزارت بهداشت تفاهم نامه های دو جانبه یا چند جانبهانعقاد و اجرای  .44 (%45)افقی 

 3 نقد موثر عملکرد بخش سالمت .44

 5 ایفای سهم و نقش موثر دستگاه در پورتفولیو ** .42

در سطوح شهرستان ، استان ، ملی ،  بهبود مولفه های اجتماعی سالمتنشان دادن همکاری عمودی برای  .43 (%44)عمودی 
 منطقه ای و بین المللی 

6 

نشان دادن همکاری بخش در افق زمان  )تثبیت و نهادینه شدن اجرای مستمر سیاست های دارای اثر مثبت  .41 (%45)افق زمان 
 که از طریق ارزشیابی تعیین شده است از جمله اجرای توافقات بین بخشی دولت ماقبل( 

6 

ارزش و  به عنوان یكمردم  سالمت در سند چشم انداز دستگاه ، سهم و نقش برای تامین ، حفظ و ارتقای  .45 (%24معیارهای بستر ساز ) 3
 باشد .هدف کلی اجتماعی مدنظر  سپس

3 

 2 ای سالمت محوری به واحدهای تابعهمعیاره یه باالترین مقام مسئول در مورد داشتن ابالغ  .46

 6 های سالمت محور مشترک با وزارت بهداشت د و آاعتبار خاص به برنامهمیزان تخصیص  .47

 5 به طور ساالنه به شورای عالی ساغ ارایه دهد و تاثیر در شاخص ها را گزارش نتایج اقدامات  .48
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 محیطی(
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 6 کمیت و کیفیت همکاری رابطان ارشد و تخصصی دستگاه ها با دبیرخانه شورای عالی ساغ .24
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)که منطبق با سیاست های کلی ابالغ مقام معظم رهبری ، اهداف توسعه پایدار و چشم  برنامه ملی سالمت در همه سیاست هاسیاست های مذکور بر اساس :  4توضیح معیار 

 ص شده است . است ( مصوب شورای عالی سالمت و امنیت غذایی کشور تعیین می شود ، متولی هر یك از مولفه های اجتماعی در این برنامه مشخ 4141انداز 

 ت . دستگاه باید با شواهد نشان دهد که توانسته است توزیع عادالنه ای از منابع و فرصت های خود را فراهم کرده و یا در حال فراهم کردن اس:  2توضیح معیار 
 رویج آن جاری باشد . کتاب رفتارهای مطلوب بهره مندی از خدمات و محصوالت دستگاه تدوین شده باشد و برنامه ت:  3توضیح معیار 
 دستگاه باید نشان دهد که نظام مشارکت خبرگان و مردم در چرخه سیاست آنها چه ساز وکاری دارد ؟ :  1توضیح معیار 
برای سیاست ها ، برنامه ها و پروژه های )سخت و نرم ( دارد و  و زیست محیطی دستگاه باید نشان دهد که سازوکاری برای انتخاب و تدوین پیوست های سالمت:  8و  5توضیح معیار 

 نمونه های ساالنه را ارایه دهد
از فرصت محل کار دستگاه باید نشان دهد که الگوی ارتقای سالمت کارکنان در سه حیطه اصالحات مدیریت ، محیط ایمن و امن برای کارکنان و همچنین استفاده :  6توضیح معیار 
 در حال اجرا دارد و مصوبی  را طی برنامه مدونخطرات سالمت کارکنان برای کاهش 

 و امضاء می شود ولی ساالنه گزارش عملکرد در بهمن ماه اخذ می گردد .: تفاهم نامه ها به صورت دوره ای توسط دبیرخانه شورای عالی ساغ تدوین  44توضیح معیار 
 طرح گردد . : مکاتبات وزیر یا معاونان وزیر دستگاه مربوطه مالک عمل خواهد بود ضمن اینکه نقد به روش اولی یعنی شامل قوت ها و فرصت های بهبود م 44توضیح معیار 
پروژه ها است که معطوف به یك هدف کالن و ملی است که از عهده : پورتفولیو به عنوان سبد برنامه ای اطالق می شود و مجموعه ای از اسناد سیاست ، برنامه ها و  42توضیح معیار 

کالن و ملی چه سهم و نقشی را ایفا کرده  یك دستگاه به تنهایی بر نمی آید از جمله شاخص تولید ناخالص ملی و ... . در این مورد دستگاه باید با شواهد نشان دهد که در شاخص های
 است 

ا آمده مکتوبات و نامه هایی را نشان دهد که الزام همکاری سطوح محیطی و طلب حمایت از سازمان های تخصصی بین المللی را برای رفع مشکل در آنه: دستگاه باید  43توضیح معیار 
 است

سیاست ها را نشان دهد : ردیف بودجه : دستگاه باید اقدامات نهادینه سازی در راستای سیاست های کاری بهبود مولفه های اجتماعی سالمت و سالمت در همه  41توضیح معیار 
 کت مردم و افزایش مطالبات مردمی تضمین شده ، ساختار معین و واحد متولی ، نیروی انسانی آموزش دیده و یا دوره های توانمندسازی کارکنان و مدیران و ردپای مشار

 دوره ها نشان داده شود : بر اساس دوره آموزشی مصوب شورای عالی اداری کشور برگزاری  24توضیح معیار 
ه معرفی شده با امضای : رابط ارشد رئیس دفتر باالترین مقام مسئول دستگاه است و رابط تخصصی بسته به مولفه اجتماعی مورد نظر مدیرکل دستگاه یا کارشناس خبر 24توضیح معیار 

 باالترین مقام مسئول است .
عهده دارد که مطابق شیوه نامه ابالغی سازمان مدیریت تشکیل  با اهداف توسعه پایدار کشور را بررصد همسویی حرکت دستگاه  وظیفه: دبیرخانه توسعه پایدار دستگاه  22توضیح معیار 

  می شود . 

 
 


