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مقدمه
کاری که قرار است معرفی کنیم نیاز بهه اناهاآ  ،از سه ی معاونهت ،م ز هی وزارت
بهدا ت اعالآ ده است .همکارا ما در عله آ زش هکی قهشوین بهر ایهن کهار اهممهاآ
ورزیدهاند و لطف کردند و اجازه دادنهد کهه م س هه ههم در کنهار  ،هها با هد .خیلهی
خ حال ه مم که امروز در خدمت معهاو ،م ز هی دانشهااه عله آ زش هکی قهشوین
ه میم .در گفمما سیاسی هرکداآ از ما تااربی راجع به م ض ع م ردبحث داریم .ایهن
تاارب گاهی اوقات نان مه و منطبق با ب مرهای ب می ما است .این کار ارز همند بهر
اسههام ممهه

و هه اهد م جهه د و ب ههمری کههه ت سههک همکههارانی کههه بههرای ،

زحمتکشیدهاند معرفی می د اما دیدگاههای دیار در محیکههای دیاهر مهیت انهد
ب یار مؤثر با د .قصد ما این است کهه از االالعهات و دانهو دوسهما در ایهن جل هه
اسمفاده کنیم .درنمیاهه فرمهایو بشرگه ارا در جههت بهبه د ایهن کهار اسهت .مها در
نش تهای ماهیانة م س ة ملی سالمت بیا نمیکنیم که چه ک ی چهه نرهری داد و
در حض ر چه ک انی این جل ه برگشار د .در این جل ه فقهک از االالعهات م ردبحهث
اسمفاده خ اهد د و ،زادی بیا کامالً رعایت خ اهد د.

سخنران

من خیلی ک تاه در م رد این م ض ع ا ارهای دارآ و زساز ،در خدمت ما برای ارائه
نرراتما ه میم .هما ال ر که م محضرید در سال  1۳۹۴الرح تح ل سهالمت بهرای
واحدهای ،م ز ی از س ی وزارت خانه به دانشااهها اعالآ د .در بحث مرجعیت علمی
و ،یندهناری برای هر دانشااهی م ئ لیمی مشخص د .م ئ لیت ما این ب د که بایهد
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در زمینة مؤلفههای اجمماعی سالمت با ت جه به سابقة تاریخی دانشااه عله آ زش هکی
قشوین فعالیت کنیم.
برای ،م زش اعضای هیئتعلمی یک ب مة ،م ز ی تهیه د .وقمی با دانشااه زناها
قرارداد ب مه د ذکر د که ت سعة دانو تعیینکنندههای سالمت بهه عههدة دانشهااه
عل آ زش کی قشوین است و بهعن ا مأم ریت ویژه در کل دانشااهها به ما سپرده د.

سپس کارگروهی تشکیل دادیم و در ، ،م زش زاسخا و ،مادهسهازی ه اهد مطهرح
هد .در نقشهة راه ناسههایی وضههعیت االالعهات و دانههو هیئههتعلمهی کارمنههدا و
دانشا یا دانشااه عل آ زش کی قشوین در مرحلة اول بررسی د و بعداز ،بر اسهام
االالعات بهدست،مده الرح را بهص رت کش ری تعمیم دادیم .ما باید کارهای انااآ ده
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را بهص رت مرحله به مرحله در سامانه وارد میکردیم .بعد از تشکیل کهارگروه بهه ایهن
نمیاه رسیدیم که بهال ر خاص برای بحث مؤلفهههای اجممهاعی سهالمت در معاونهت
،م زش و بهدا ت و زژوهو باید اتاق فکر مشمرکی دا همه با هیم .بها ت جهه بهه ایهن
رویکرد با ،قای دکمر کلهر از دانشکدة بهدا ت و افراد دیاری تیمی را تشکیل دادیم تا
سندی را تهیهکرده و بر اسام  ،گاآ به گاآ زیو برویم.

در این سند ق ممی به ،م زش اخمصاص داده د .این کار ب یار سناین ب د درنمیاه با
م س ة ملی سالمت مش رت کردیم و در زیشروی مراحل کار بهه مها کمهک کردنهد و
درنهایت این ب مه تهیه د .سی دی مرب ط به ب مه ،م ز ی امل دسم رالعمل فهرآ
نررسنای و کارگاه و ...است .بعدازاین که این زکیج ،ماده د کلیة افراد هیئتعلمی ما
تا ، ۳۰ذرماه محم یات  ،را خ اهند دید .یکی از تعهدات دیار ما کش ری کهرد ایهن
ب مه است که جشئیات  ،را بعداً خدمت هما ارائهه خه اهم کهرد .سهه سهؤالی کهه در
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دع تنامههای ما مطرح ده است برای این است که با اسمفاده از نرهرات ایهن جمهع
کیفیت کار را باال ببریم.
بسته آینده نگاری و مرجعیت علمی در آموزش پزشکی
 نهادینه سازی رویکرد ،م زش زاسخا در نراآ سالمت
 حض ر در عرصههای ،م ز ی منطقهای و جهانی
 ت لید و ب می سازی

اهد معمبر علمی بهرای ارتقها ،مه زش عهالی سهالمت

(،م زش زژوهی)
خروجیهای مورد انتظار

 ترسیم نقشه راه تح ل  2۰سهاله ،مه زش عله آ زش هکی در راسهمای ک ه
مرجعیت علمی


فاف سازی اخصهای ک

مرجعیت علمی در ،م زش عل آ زش کی

 تبیین الشامات سخت افشاری و نرآ افشاری تحقق مرجعیت علمهی در ،مه زش
عل آ زش کی
 تبیین نقو سازما ها و نهادهای دخیل در ک

مرجعیت علمی در ،مه زش

عل آ زش کی
اهداف بسته

 تحلیل مفه می و تعیین ویژگیهای تعریفی مرجعیت علمی در ح زه ،مه زش
عل آ زش کی
 تعیین اخصهای مرجعیت علمی
 ت سعه سناهها و نراآ جمع ،وری االالعات در م رد مرجعیت علمی
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 تعیین اهداف و غایمهای ت سعه ،م زش عل آ زش کی
 تعیین الشامات زیر ساخمها و اقدامات ضروری برای نیهل بهه تعیهین اههداف و
غایمهای ت سعه ،م زش عل آ زش کی


ناسایی اکم اب ت سعه و به کارگیری دانو در ،م زش زش هکی در سهط
کش ر

 تعیین اول یمهای ،م زش زش کی بر مبنای نیازهای ملی و مبمنهی بهر ،مهایو
سرزمینی ،م زش عالی سالمت
 حمایت از ترجما و کارب ت نمایج زژوهو مخص صهاً الهرح ههای کهال و
اسمراتژیک درزمینة ارتقا ،م زش زش کی
 هههدایت نرههارت و حمایههت مههادی و معن ه ی از ن ه ،وریهههای ،م ز ههی در
دانشااههای عل آ زش کی اعم از دولمی و غیردولمی
 حمایت از دانشااههای عل آ زش هکی در جههت تبهدیل نمهایج تحقیقهات بهه
اقدامات عملی در ارتقاء ،م زش زش کی کش ر
سؤاالت نشست گفتمان سیاستی
 .1نقو دانشااههای عل آ زش کی و اعضای هیئتعلمی در بهبه د مؤلفههههای
اجمماعی سالمت چی ت؟
 .2اعضای هیئتعلمی دانشااهها برای ایفای نقو خه د در بهبه د مؤلفههههای
اجمماعی سالمت به چه مهارتهایی نیاز دارند؟
 .۳چا نه میت ا این مهارتهها را در سهه گهروه مههارتههای زایهه میهانی و
تخصصی در قال یک کارگاه ،م ز ی ارائه نم د؟
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برنامه کارگاههای درون دانشگاهی
تاریخ برگشاری کارگاه
ردیف

(دانشکده /بیمارسما )
بیمارسما والیت

1

 ۳۰هری ر ۹6

2

 1۳مهر ۹6

بیمارسما

۳

 2۰مهر ۹6

بیمارسما ب علی و  22بهمن

۴

 27مهر ۹6

بیمارسما ک ثر

5

، ۴با ۹6

بیمارسما قدم

6

، 11با ۹6

دانشکده زش کی (عل آ زایه)

7

، 2ذر ۹6

دانشکده دندا زش کی

8

، ۹ذر ۹6

دانشکده زرسماری و مامایی

۹

، 2۳ذر ۹6

دانشکده زیرازش کی

1۰

، ۳۰ذر ۹6

دانشکده بهدا ت

هید رجایی

هدف کلی
 الراحی و اسمقرار نرهاآ ایاهاد ح اسهیت و انایهشش اعضهای هیئهتعلمهی
کار ناسا دانشا یا دانشااههای عل آ زش کی بر مبنای ع امل اجممهاعی
مؤثر بر سالمت
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اهداف اختصاصی
 تعیین تاربیات برتر درزمینة انمقال مبانی و کارب ت علمی ع امهل اجممهاعی
مؤثر بر سالمت
 تعیین نیازهای ،م ز ی اعضای هیئتعلمی دانشااه عله آ زش هکی درزمینهة
ع امل اجمماعی مؤثر بر سالمت بر اسام تحلیهل واهایف و نرهرات اسهاتید
صاح نرر
 تدوین ب مه اسماندارد ،م ز ی کارگاهی
 اسمقرار ب مه نهایی از مارای برگشاری کارگاه مخمص اعضای هیئهتعلمهی
کار ناسا و دانشا یا دانشااه عل آ زش کی قشوین
 ایااد ح اسیت و انایشه در اعضای هیئتعلمی درزمینة ع امل اجمماعی مؤثر
بر سالمت
 ایااد ح اسیت و انایشه در کار ناسا دانشااه درزمینة ع امل اجمماعی مؤثر
بر سالمت
 ایااد ح اسیت و انایشه در دانشا یا دانشااه درزمینة ع امل اجمماعی مؤثر
بر سالمت
.........
سالآ عرض میکنم خدمت همکارا عشیش .با تشکر دوباره از ،قای دکمر ماد زاده برای
برگشاری این جل ه و همچنین ،قای دکمر الریاانی که م ض ع ع امل اجممهاعی را در
الرح تح ل مطرح کردند .زازل ترویج م انع و کارب ت عملی مؤلفههای اجمماعی فقهک
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به اعضای هیئتعلمی محدود نمی د .سالها زهیو در مؤس هه ملهی سهالمت و بها
همکاری وزارت بهدا ت و معاونت اجمماعی و بهدا ت دورههایی برگشار ده است کهه
برای ترویج این مؤلفهها در کش ر باید به نقصهای این زازل ت جه کنیم .سهختتهرین
ق مت م ض ع ق مت هیئتعلمی است که دانشااه عل آ زش کی قشوین به این مق له
وارد د و دانشااههای دیار باید به ارتقا این ن ع ،م زش کمهک کننهد .ق همتههای
مخملف به چهار دسمة ذینفعا اصلی تق یم می د .دورة ،م ز ی مؤلفههای اجمماعی
سالمت برای مدیرا

هامل معاونها بهدا هت و مهدیرا

هبکههها و دورة فل هیپ

مدیریت بکة بهدا ت و درما حدود سه روز ال ل کشید .این دورة فل یپ تا سهط
کار ناسا معاونتهای بهدا می در قط های کش ر هم ،م زش داده ده است .بهرای
دبیرخانههای کارگروههای تخصصی اسما ها نش تهای فصلی برگشار د .ما مهدیرا
را محدود به وزارت بهدا ت نمیبینم و مدیرا  2۰دسمااه که در سالمت م ثر ه همند
و سپس رابکهای  ،ها را ،م زش دادیهم .ایهن دوره دورة ،م ز هی سهالمت در همهة
سیاستها ناآ دا ت .این دوره در دورههای ،م ز ی مص ب اسمانداری قرار گرفت .این
دوره را با اسم دیاری و اضافه کرد واایفی که فرمانهدارا و بخهودارا بهر عههده
دارند بهعن ا دورة اص ل و فن

حکم رانی در عمق هرسما برگشار کردیم .در و

هرسما از اسما قشوین و دو هرسما از اسما ههای ،ذربایاها غربهی و کرمها و
مشهد برگشار د .سؤال گفمما امروز ما این است که ایهن ب همة کارگهاهی چطه ر در
سط کش ر اجرایی

د چقدر میت انیم مطال ب می اسما ها را به  ،اضهافه کنهیم

چه ک انی باید در این جل ه حض ردا مه با ند و زساز ،باید چه ک هانی را ،مه زش
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بدهند و ...که اولین جل ة اجرای این ب مه هشمم و نهم ،ذرماه در اسما قشوین خ اههد
ب د.
برنامه پیشنهادی کارگاه برون دانشگاهی
زیشنهاد می د در تاریخ  8و ، ۹ذرماه سال جاری کارگاهی دوروزه با مشارکت مؤس ه
ملی تحقیقات سالمت برای  ۳۰نفر افراد عالقهمند از  ۳۰اسهما کشه ر کهه در زمینهة
 SDHفعالیت دارند برگشار گردد.
در ح زة دانشا یی ،قای دکمر ماد زاده دورة  MPHبا گرایو  SDHرا برگشار کردنهد
که افمخار روع  ،هم با ،قای دکمر ماد زاده ب ده است .من هم بهعنه ا مهدرم در
این دوره ها حض ر دا مم .زنج دوره از این مام عه برگشار ده است و ما در حال حاضر
بررسی میکنیم که ،م زشگیرندهها در کاا ه مند و به چهکاری مشغ لاند .ایهن دوره
یک سال است که مم قف ده است اما از ام ال بازهم برگشار خ اهد د.
برای رابطین دسمااههای ملی راهنمای ،م ز ی تدوین ده است اما دسمااههها ههرروز
یک نفر را معرفی میکنند و هن ز مشخص نشده است باید چه ک انی را ،م زش بدهیم.
در مراکش تحقیقاتی مؤلفههای اجمماعی در سالهای  1۳۹۴-5حدود چهار نش ت برگشار
د و روشهای تحقیقاتی با این دوسما مرور د .بهرای ارائههکننهدگا خهدمات ههم
کمابی در حال ،ماده د ه ت .هر چه بیشمر وارد محیک

یم کار سختتر است چرا

که باید یک مؤلفة کال و سیاسمی به یک کار نام خدمات دهنده ،م زش داده

د.

خ بخمانه این راهنما در حال ،مادهسازی است و قرار است از الریق معاونت بهدا هت
در کل کش ر ،م زش داده

د .در نااه اول معنی کرد مؤلفههای اجمماعی برای مردآ

ب یار سخت است .از سال گذ مه ما اسمفادههای مؤلفههای اجمماعی برای مردآ را بهه
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سناری تبدیل کرده و از  ،ب مة ،م ز ی ساخمیم .این ب مه ،م ز هی در محهیکههای
کاری  5۰تا  5۰۰نفرة کش ر برای کارگرا و خانههای سالمت هرداری تهرا ،م زش
داده می د .سختترین نقطة این زازل تغییر نااههای هیئتعلمی است که بهر عههدة
دانشااه عل آ زش کی قشوین و تیم ما است .نکمة بعدی این است که این ب مه حاصهل
یک کار تحقیقاتی است که سال گذ مه انااآ ده است .مها بهر اسهام الاه ی اقهداآ
زژوهی ابمدا ب مه را الراحی کردیم .این ب مه در اسما قشوین برای  5۰نفر از اعضهای
هیئتعلمی ،زمایو ده است ا کاالت ب مه نح ة برگشاری و حمی محم ای  ،هم در
جل ات اسمخراج ده است و زساز ،دوباره در ب مه اعمال ده است .نهایماً ارز هیابی
نمایج در گشارش نهایی ذکر ده است .ما در تهیة سناری ی این تهیم منهابع منمشر هدة
جهانی را بررسی کردهایم .یکی از این منابع مطالعاتی اسهت کهه در کشه رهای زیشهرو
ازجمله کانادا و اسکاندیناوی و ...انااآ ده است .در این مقاالت ا هاره هده اسهت کهه
زرداخمن دانشااهها و بخوهای سالمت به ی ة سنمی دیار ج اباه نی هت .واهایف
اعضای هیئتعلمی تحلیل ده است .مطال م ج د در ب مة ما نباید با ،ییننامهة ارتقها
اعضا هیئتعلمی در دانشااهها تفاوت فاحشی دا مه با د .هیئتعلمی باید این انایهشه
را دا مه با د که اگر در ح زهای فعالیت میکند دیده می د و این با اسمفاده از تغییهر
،ییننامة ارتقا اعضای هیئتعلمی ممکن است .از گروههای ممن ع اعضای هیئتعلمهی
در محدودة دانشااه عل آ زش کی ههم در مه رد نیازههای ،م ز هی نررخه اهی هد و
مام ع این منابع گرد،وری االالعات باعث زدید ،مد الرح این کار د .در این زکهیج
یک کمابچة راهنما تحت عن ا مدرم وج د دارد .فردی که قصد ،م زش در دانشااه را
دارد باید این راهنما را بخ اند .این ب مه بهص رت کارگاه ،م ز ی است و مدتزما ،
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نیش حدود دو ساعت بیشمر نی ت .روی مدتزما  ،تأکید میکنم چ

برای ما ب هیار

مهم ب د که وقت اعضای هیئتمدیره بهخص ص گروه بالینی گرفمهه نشه د .برو ه ری
برای اعضای هیئتعلمی تهیه ده است این برو ر سه لمی است و امل هشار کلمهه
است .این انمخاب بهاینعلت ب ده است که عض هیئتعلمی بم اند در کارگاه و زساز،
زما الزآ برای خ اند  ،را دا مه با هد .بیشهمر ایهن برو ه ر بهه نقهو دانشهااه و
زساز ،به نقو عض هیئتعلمی در مؤلفههای اجمماعی ا اره دارد .گشارش این کهار
تحقیقاتی در مالة زایو هم در ماه ،ینده به چاپ خ اهد رسید و دوسما مهیت اننهد از
 ،هم اسمفاده کنند .دلیل اینکه اسالید تهیه نشد و برای این کار یهک فهیلم را تهیهه
دیدیم این است که اسماندارد ضروریات از الریق فیلم بهمر منمقل می د اما به معنهای
این نی ت که مدرم در محدودیت قرار میگیرد .زس از زخو فهیلم کهارگروهی ،غهاز
می د و اعضای هیئتعلمی برای عملیاتی هد ایهن الهرح در سهط اسهما بهاهم
مش رت میکنند .در ،خهر کارگهاه ارز هیابی وجه د دارد و محمه ا و هکل کارگهاه بهه
نررسنای گذا مه می د .در این ب مه زیشنهاد ده است که اعضای هیئتعلمی زس
از ،م ه زش از مراکههش مرب الههه در کههارگروه تخصص هی سههالمت و اسههمانداری و سههایر
دسمااههایی که تقریباً در تماآ دانشااههای عل آ ان انی وج د دارد بازدید کنند و مم جه
ند حرفهای ما تئ ری نی ت و در عمل اتفاق میفمد.
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اعضای هیئتعلمی زسازاین بازدیدها میت انند برای کهارگروهههای تخصصهی اعهالآ
،مادگی کنند .بر مبنای نمایج بهدست،مده سه وایفه برای اعضای هیئتعلمی در ارتباط
با مؤلفههای اجمماعی بهدست،مده است که در سهه کلمهة تحقیهق و تهرویج و تاربهه
خالصه می د .تحقیق یعنی اعضای هیئتعلمی زایا نامه و مقاالتی کهه دارنهد را در
این سمتوس تنریم کنند و به  ،اول یت بدهند .در ح زة ترویج اعضای هیئهتعلمهی
میت انند ،م زشهای رسانهای ،م زشهای بیمارا و ..را برمبنای  SDHمطرح کننهد.
در ح زة تاربه میت انند زروژهای را در سط

هر و مناالق محروآ انااآ دهند .مها بهه

این سه م رد اکمفا نکردیم و ذکر کردیم که اگر افراد هیئتعلمی بخ اهند تحقیقات خ د
را با مؤلفههای اجمماعی تنرهیم کننهد عهالوه بهر تاربیهات گذ همة خه د بایهد دارای
مهارتهای خاصی با د که ما این مهارتها را در سه زله خالصه کردهایم.
12
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زله اول :مهارتهای زایه امل چهار مهارت اساسی مدیریت فهردی برقهراری ارتبهاط
مؤثر کار تیمی و مدیریت زروژه
زلههه دوآ :مهههارتهههای میهانی ههامل بهههکههارگیری ،نههات می فیشی له ژی و زههات ل ژی
سازما های جامعه در تحلیل ذینفعا برای تغییر در م ض ع م رد هدف
زله س آ :مهارتهای تخصصی امل روشههای تأثیرگهذاری بههویهژه حمایهتاللبهی
بازاریابی اجمماعی و کار با رسانهها جله مشهارکت و همکهاری سهازما هها و مهردآ
مدیریت تغییر که خ د امل الراحی برنامه اجرا و ارز هیابی اسهت و مهدیریت چرخهه
زژوهو امل اول یتبندی تحقیقات و کارب ت نمایج  ،ها.
ق مت زیودر،مد این فیلم زخو د .مدل سناری این است که ابمدا در مه رد تکامهل
دورا ک دکی بنا بر مؤلفهها ت ضی مخمصری داده می د .وضهعیت کشه ری  ،بهر
اسام عدد و رقم گفمه می د .در راهنما ن مه ده است که اعهداد ممعلهق بهه سهال
 1۳۹5است و ممکن است اعداد در سال  1۳۹6ممفاوت با ند .ازجمله عهددهای ممغیهر
میت ا به اعمیاد ا اره کرد که در حال حاضر افشایو زیداکرده اسهت .ایهن فهیلم قهرار
است جایاشین اسالیدهای زیاد با عکس و ممن با د که البمه نیاز به ارتقا دارد.
نظرات شرکتکنندگان
 من این مام عه را برای این کار سمرگ و ب یار ارز مند تح ین میکنم .این تهیم
بیشمر از اینکه به محم ای ،م ز ی دقت کنند روی روش ارائه و یک ها سهازی ،
کارکردهاند .این نشا میدهد که افراد تیم به دنبال یک قصة نرری نب دهاند و کهار
عملیاتی را ترجی دادهاند .وقمی صحبت از ب مة ،م ز ی می د چهار مؤلفه مطرح
1۳
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می د که یکی از این مؤلفهها محم ا است .مؤلفهة دیاهر نحه ة ارائهه و الا ههای
،م ز ی و یادگیری و یاددهی است مؤلفة س آ ارز یابی و اثربخشی و مؤلفة چهارآ
رهبری ،م ز ی  ،است یعنی مهداوآ زهایو ه د کهه بها نیازههای روز جامعهه و
ی ههای یاددهی و یادگیری جامعه منطبق است .این چههار مؤلفهه در ب همهههای
،م ز ی باید دیده

د .در ب مة ارائه ده خیلی زیبا در م رد محم ا و ی ة ،م زش و

تدریس  ،صحبت د اما در م رد زایو و اثربخشی فقک بهه زاسهخ اولیهه زهس از
برگشاری دوره ا اره د .در م رد رهبری ،م زش سازما و نهاد و گروهی کهه ایهن
بروز رسانی و انطباق مداوآ با نیازهای منطقهای و کش ری را بررسی مهیکنهد بایهد
دقت و ت جه به سشایی را به خرج دهد، .یا این ب مة ،م ز ی برای تشه یق اعضهای
هیئتعلمی کفایت میکند یا مکانی مهای دیاری نیش الزآ است هکل بایهرد .در
این ب مه در م رد کارکنا صحبت د اما برای اعضای هیئتعلمی بهجهش در مه رد
ارتقا مکانی م دیاری زیشنهاد نشد .سؤال بعدی ایهن اسهت کهه ،یها همهة اعضهای
هیئتعلمی باید چنین با ند؟ کداآ ر مهها و گهروه سهنی و منطقههای بایهد تحهت
،م زش قرار بایرند؟ نکمة ،خر ایهن اسهت کهه ،یها دانشهااهههای دیاهر معمارهها و
مهندسا و معلمها در این ،م زشها نقشی ندارند؟ ،یا فقک ح زة بهدا ت و درمها
در این ب مه تعریف ده است؟ وقمی م ض عی بین بخشهی مطهرح مهی ه د زهس
دانو،م خماا بخوهای دیار هم درگیر می ه ند .بهرای اعضهای هیئهتعلمهی
دانشااه ها بهمنر ر همراهی دانشااههای عل آ زش کی ،یا چارهاندیشی ده اسهت؟
سؤالهای این زمینه کم نی ت چ

فعالیت ما بین بخشی و اجممهاعی اسهت و بهه

ح زه اقمصاد سیاست م کن و ...نیش مرب ط می د.
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 من به یک چرخة بشرگتر فکر میکردآ .من دا مم فکر میکهردآ اگهر قهرار اسهت
تغییر رفماری در اعضای هیئتعلمی اتفاق بیفمد عالوه بر نااه به این چرخة ک چک
باید به چرخة بیرونی هم نااه
باید م ردت جه واقع

د .تصحی کنندهها و بازدارندههای این رفمارها هم

ند .به خاالر دارید که ما در دهة  8۰برای فعالیهت بشرگهی در

خدمت همکارا دانشااه عل آ زش کی سمنا ب دیم .در سال  1۳8۴ما کنارة ملهی
اردبیل را برگشار کردیم که من بحث زهژوهوههای مشهارکمی را از منرهر اعضهای
هیئتعلمی مطرح کردآ .برای این بحث ناگشیر دآ به مدلهایی که در کش رهای
مخملف مطرح ده ب د نااه کنم .واقعیت ایهن اسهت کهه هما بایهد کهار زژوهشهی
مشارکمی را انااآ داده با ید تا مم جه

ید این کار با دیار کارها ممفهاوت اسهت و

راحتترین کار برای یک زژوهوگر این است که اندازهها را بیا کند و سختترین
کار با سازما ها و مردآ و ایااد تغییر در  ،ها است .نراآ ارزشگذاری در کش رهای
دیار ممفاوت است .رایک مدیریتهای نازایدار کش ر ما باعث ناهماهنای در زروژه
خ اهد د .در بحث نراآ ارز ی و ارزشگذاری امکا ندارد یک محم ای ،م ز هی
باعث تغییر رفمار

د بدو اینکه در اجمماع دیده

د .کارگاههای ،م ز ی در یکی

از هرها برگشار می د که قیمت  ،هم ب یار باال اسهت امها مهردآ در ،
میکنند .علت چی ت؟ چ

هرکت

نراآ ارزشگذاری به  ،سمت تمایهل دارد .اگهر نرهاآ

ارز ی وج د دا مه با د ابشارهایی که برای ت انمندی وج د دارد خ دبهخ د حرکهت
میکند .من فکر میکنم در این م ض ع نقو معاونت اجمماعی وزارت خانه و تعامل
 ،با معاونت ،م ز ی اهمیت ب یاری دارد .کار ما ب یار سخت است و بدو حمایت
بر،یند خ بی نخ اهد دا ت .نکمة بعدی راجع به محم ا است .ما سه زلة تحقیهق و
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ترویج و تاربه را مطرح کردهاید .ترویج و تحقیق نراآ زشمیبا الزآ دارد .در کهداآ
ق مت قرار این است اتفاق بیفمد؟ چه مهارتهایی قرار است افشایو زیدا کنهد، .یها
انمرار ما این است که وقمی فرد بیمار را میبیند به ع امل اجمماعی که باعث بیماری
ده است فکر کند؟ لطفاً در این م رد بیشمر ت ضی بدهید .این تاربه نی ت و عمل
کرد به دان مهها است .تعریف ما از عل آ زایه در زش کی و سالمت عله آ زایههای
است که به تق یت سالمت مردآ میزردازد.
 من در دو کل میخ اهم انمقاد خ د را بیا کهنم .اولهین  ،بحهث فرمهت کهار و
دومین  ،محم ا است .من مم جه نشدآ که این ب مه برای زاسهخ بهه چهه مشهکلی
تهیه ده است .بحث اول این است که این فیلم برای چه ک ی تهیه ده است و چه
ن ع مخاالبی را هدف قرار داده است؟ این فیلم یک فیلم مقدماتی و در حهد ،گهاهی
بخشی است و مخاال عاآ هم میت اند از  ،اسمفاده کند .بر،ورد من از کل فیلم
این ب د که نمیت اند مناس هیئتعلمی دانشااه عل آ زش کی با د .م ئلة دوآ این
است که ب مة تهیه ده با ی ههای سادهتری هم میت ان ت عملیهاتی ه د .فهیلم
ابشاری برای تغییر نارش است .اگر قرار است تغییر نار ی دا مه با ید ایهن فهیلم
مارا به هدف نمیرساند و همة محم ای بحث را ز و نمیدهد .سؤال بعدی من
این است که تیم تدری ی که قرار است این ب همه را تهدریس کنهد بایهد دارای چهه
االالعاتی با د و زیشینة علمی  ،ها باید چه با د .نکمة بعدی این است کهه بهرای
یک عض هیئتعلمی چه ن ع انایشههایی باید مطرح با د تا فرد به این کار تش یق
د .اگر م محضر با ید هیئتعلمی ان اع و اق اآ االالعات را دریافت میکند و در
ان اع کارگاههای ،م ز ی حض ر دارد سؤال این است کهه ایهن ارتقها بایهد چا نهه
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ص رت بایرد؟ من ترجی دادآ فقک روی فرمت کار صحبت کهنم .ایهن فهیلم فقهک
برای ساعت اولیة کارگاه و مقدمة  ،اسمفاده می د و در سط مقدماتی است کهه
باید روی فرمتهای مم سک و زیشرفمة  ،نیش کار

د

 چرا به مؤلفههای اجمماعی در نراآ سالمت ت جهه مهی ه د؟ چه
بیماریهای مشمن مثل فشارخ

در دههة اخیهر

و بیماریهای قلبی و سرالا ها در حهال افهشایو

است .سط س اد در کش ر ب یار افهشایویافمهه اسهت و در خیلهی از ههرها فه ق
تخصص و جراح قل حض ر دارد اما بیماریهای قلبهی همچنها در حهال افهشایو
است .همه از فاکم رهای ری ک در جامعه ،گاهیم اما ک ی به  ،ت جه نکرد .بهال ر
مثال بیا

د که  8۰درصد جامعه فعالیت فیشیکی ندارند یا مصرف سیاار زیاد است.

چه ال ر میت انیم این م ارد را کم کنیم ،گاهی بخشی دانشا یا و مردآ جامعه را
افشایو دهیم و ...که این م ارد ص رت گرفمه است و همه  ،را میدانند؛ امها اصهل
کار در جامعه است .صداوسیما ب یار در این امر نقو دارد و برای این کهار مها بایهد
باسیاست مدارا در ارتباط با یم .سیاسهتمهدارا ه همند کهه بایهد سهالمت را در
اول یت اول خ د باذارند و به  ،بپردازند.
 ر مة من ،م زش بهدا ت و ارتقا سالمت است و در رابطه با رسانهها و ارتباالات هم
تدریس میکنم .زیشنهاد میکنم حمماً بازخ ردها را بررسی کنید .انمرار من این به د
که فیلم بهمری را ببینم.
پاسخ :ما این کارگاه را برای  5۰نفهر از اعضهای هیئهتعلمهی خه د برگهشار کهردیم.
نارانیهایی که ما دارید را من بیشمر از ما دا مم .اعضای هیئتعلمی خیلی اسمقبال
کردند و به دنبال برگشاری ادامة  ،هم ب دند .درنهایت بازخ رد کار این ب د که اعضهای
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هیئتعلمی ما زیایر دا من اصل فیلم برای رزیدنتهای خ د ه مند .در م رد ارتقا ههم
با دکمر ماد زاده صحبت ده است که م ارد ویژهای به  ،اضافه

د.

 سختترین کار در تغییر ،گاهی و نارش و عملکرد تغییر نارش است .این فیلم تها
حدودی میت اند تغییر نارش را دا مه با د چ

خیلی از ممخصصین داخلی حمهی

نمیدانند  SDHچی ت و چه کاربردی دارد .رئیس دانشااه مها همیشهه مهیگفمنهد
دانشا ی زش کی و رزیدنت ما وقمی بچهای که صرع دارد را به اورژانهس مهی،ورد
باید به کفوهای مادر هم نااه کند تا ببیند ت انایی خرید داروی خهارجی را دارد یها
خیر؟ ،یا این فیلم میت اند این م ض عات را ز و دهد؟ در حال حاضر  8میلی

و

 8۰۰هشار نفر بیس اد مطلق در کش ر وج د دارد .یکی از این ع امل اجممهاعی ههم
س اد است.
 من اح ام میکنم این الرح در راسمای الرح تح ل سالمت و اعضای هیئتعلمی
است .هر قدآ جشئی برای ارتقا االالعات ب یار خ ب است .انمرار من از م س ة ملی
سالمت این است که  ،همی بهین کهارگروه ...و معاونهت بهدا هت را برقهرار کننهد.
ویژهنامة ع امل اجمماعی مؤثر بر سالمت چاپ خ اهد هد و فراخه ا  ،در همهة
مراکش تحقیقاتی ع امل اجمماعی مؤثر بر سالمت ت زیع خ اهد د .مهن از دوسهما
میخ اهم که مقالهای بفرسهمند کهه بمه انیم  SDHرا بهه اعضهای هیئهتعلمهی و
همکارا معرفی کنیم.
 هدف ارتقاء دانو نارش و انایشه است و چیشی که از نررات من و دوسما از فیلم
بر،ورد د این است که این فیلم در مرحلة اول میت اند ح ام سازی کند .م هئله
بعدی عالقه است و من بهعن ا یک دانشا ی  SDHدر این زمینه فعالیت کردهاآ
18
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و مم جه دآ اعضای هیئتعلمی در این م رد نار هی ندارنهد و هرچقهدر کهه مها
بهعن ا کار نام از  ،ها بخ اهیم این ع امل را دخیل کنند ت جهی نخ اههد هد.
من فکر میکنم اگر بم انیم این عالقه را ایااد کنیم و با ییم با این کار دانشااههها
بهس ی دانشااه ن ل س آ هدایت میکنیم م فقتر خ اهیم ب د .این همکهاری بهین
بخشی و مردمی دو اصل مهم است .در حال حاضهر گهروه اخهالق دانشهااه ههید
بهشمی گفمه است ت انایی تغییر را نداریم چ

نمیدانند چط ر مشارکت جل کنند.

بحث بعدی  climate changeاست که در سط جهانی مطرح می د .مهن فکهر
میکنم هر دو بخو عل آ زایه و عل آ بالینی باید ،م زش ببیننهد تها تهأثیر  ،را در
همة زمینهها ببینیم.
 من سه ت صیه دارآ .اول اینکه برای سه گروه مخاال خ د سه محمه ای جداگانهه
تهیه کنیم .دوآ اینکه ،مارها خیلی تکا دهنده نی ت اما افراد تکا دهنده ه مند و
م اردی که در زندگی روزمره میبینیم مثل کارتنخ ابها میت انند اثرگهذار با هند.
س آ اینکه اسمفاده از بشرگا مثل اسماد یلدا خیلی تأثیرگذار است .ک انی کهه ههم
تاربة میدانی فراوانی دارند و هم خ شنامی زیادی دارند میت انند در این امر مهؤثر
با ند.
 در م رد محم ا و ،م زش صحبت د ،م زشهایی که ا اره د ،م زشهای مهارت
تیمی و ارتباالات ب د .این ،م زشها اید برای فردبهفرد مفید با د اما مها الشامهاً بها
افراد روبهرو نی میم و با سازما ها روبرو ه میم به همین جههت در حه زة مهدیریت
برای اینکه سازما ها با نقوهای ممفاوت و تأثیرات یک ا بم انند با یکدیار کهار
کنند باید از الا های م ج د اسمفاده کنیم.
1۹
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 بهمرین ممدول ژی که در قر  21اسمفاده می د این است که ما از الا هایی که در
بحث ترجما دانو وج د دارد اسمفاده کنیم .درواقهع از ،مه زش در محهل اسهمفاده
د .نکمة دوآ این است که ما فکر میکنید سههم ،مه زش چنهد در صهد از 1۰۰
درصد است؟ الی مقاالتی که من برای تغییر رفمار زش کا کار کهردهاآ  1۰تها 1۳
درصد  ،هم در کش رهای ،مریکای مالی است و برای سازما ها  2۰تا  ۳۰درصد
است .بههرحال اگر ما در بهمرین حالت هم محم ا را الراحی کنیم انمرهار مها بهرای
تغییر رفمار نباید بیشمر از  1۰درصد با د .این ب مة ،م ز ی فقک در حهد ح اسهیت
است و ما نمیت انیم یک نااه کلی در سط کش ری دا مه با یم .بهمر اسهت ایهن
ب مه در حد یک نیاز ،م ز ی با د .اگر قرار است این ب مه بهه سهمت تغییهر رفمهار
هیئتعلمی زیو برود باید کافها زیدا
زاسخ بدهیم.

2۰

د .ما باید بدانیم به چه نیازی قرار اسهت
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جمعبندی
قبل از اینکه این فیلم ساخمه

د ما با اعضای هیئتعلمی جل ههای دا همیم و  ،هها

ذکر کردند که مار ما زش کها مقصر نابرابری عهدالمی و فقهر ه همیم .بهر اسهام ،
جل هها این فیلم تهیه د .درنهایت به ما تأکید د که باید به ق مت سیاسهتگهذارا
هم ت جه کنیم .یکی از کارهای دیاری که دانشااه قشوین مم لی  ،است ایااد ر همة
ار د  SDHاست .در حدود بی ت سال زیو که مها زش هکی مهیخ انهدیم Skill lab

وج د ندا ت و برای مثال س چ ر را روی مریض یاد گرفمیم .در حال حاضر ما به دنبال
این ه میم که بهمرین م الژها و امکانات را تهیه کنیم .مها امیهدواریم بهر اسهام زیهر
ساخمارهایی که در حال حاضر ،ماده میکنیم در سالهای ،تی اهد این با یم کهه ههر
فردی که قرار است در م ند سیاستگذاری قرار بایرد عالوه بهر دانهو  SDHمحه ر
تصمیم بایرد .قری بهیقین این م ض ع در حال حاضر اتفاق نمیافمد اما ممکهن اسهت
زنج سال دیار امکا زذیر با د .نکمة ،خر این است که فیلم مفهاهیم ابمهدایی را تعریهف
میکند؛ اما وقمی با گروه بالینی این فیلم دیده د مفاهیم برای  ،ها واقعاً جاله به د.
زروژهها همیشه به ع امل زما و کیفیت و ب دجه محدود می ند .به یاد دارآ زمانی که
ما در وزارت خانه کارگاه برگشار میکردیم اعضای هیئتعلمی و روسای دانشااهها مدت
زیادی را در کارگاه با ما سپری میکردند .هدف این نی ت که هیئتعلمی زس از خروج
از کارگاه به دنبال بهب د وضعیت با د و صرفاً ح ام سازی اسهت .مهدرم فهیلم نیهش
ب یار مهم است بنابراین ما در راهنمای مدرم ذکر کردیم که فرد باید فهیلم را ببینهد
کماب ها و منابع را بخ اند و زساز ،تدریس کند .بعد از نمایو فیلم خ دارزیابی وجه د
دارد و اساتید به خ د نمره میدهند .به یاد دارآ در یکی از کارگاهها یکی از دوسمانی که
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حشره ناسی خ انده ب د ارتباط خ د را با  SDHمین ت .در عل آ بالینی هم  ،نایی با
ع امل اجمماعی ب یار کم است .در این ب مهها راهکارهایی نشا داده می د که فهرد
بر اسام تعاملی که با جامعه دارد چه در مط چه در بیمارسما با افراد ارتبهاط برقهرار
کند .اولین باری که ما بهال ر عملیاتی عمل کردیم الی مادة  8۴قهان

برنامهة چههارآ

ت سعة کش ری ب د .از  ،زما این کارها انااآ می د .هیئهتعلمهی یکهی از اجهشای
زازلی است که در ابمدای جل ه ا اره کردآ .زهسازایهن دورههها اعضهای هیئهتعلمهی
عالقهمند برای بازدید حاضر می ند .در این بازدیدها ارتباالات ایااد می د .در سهال
اول ممکن است از  2۰۰نفر هیئتعلمی  1۰نفهر وارد بحهث  SDHه ند .نهایمهاً کهار
ارز یابی می د .ما این رضایت سنای را در تحقیق خ د ،وردهایم که در مالة زهایو
چاپ خ اهد د .سؤاالت ما در این گفمما این ب د که از الریق چه سازمانی چه افرادی
را برای تدریس انمخاب کنیم و مدل زما بندی ما چا نه با د.
اطالعات تماس با موسسه ملی تحقیقات سالمت
آدرس :تهرا بل ار کشاورز خیابا وصال یرازی خیابا بشرگمهر رقی زالک 7۰
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