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هر جامعه اي محسوب می  درسازمان ودنیاي پیچیده و رقابتی امروز، نوآوري شاهرگ حیاتی در 

 ارائه یعنی خالقیت.بدون نوآوري محکوم به زوال و نابودي استسازمان شود و می توان گفت که 

بهره  سازمان؛که شامل افزایش فعالیتهاي کیفیت یا کمیتارتقاء  و بهبود براي نوین طرح و فکر
بهتر، ارائه  روش از خدمات یا تولیدات کاهش هزینه ها،،بهبود کیفیت وکمیت ارائه خدمات وري،

باشد که  می ...و منابع، جلب همکاریهاي برون بخشی  اتالف و ضایعات خدمات جدید،کاهش
 سطح ءارتقا ،کاري هانگیز رقابت، افزایش حس تشویق سازمان، بالندگی و خود موجب رشد

  .کارکنان می شود شغلی رضایت و روان بهداشت
 به امید افزایش با که باشند می شبکه سیستم افتخار و روستاها در سالم زندگی منادیان بهورزان
 نظام در اساسی تحولی ایجاد موجب جامعه محروم اقشار در سالمت شاخصهاي ارتقاء و زندگی
بهورزان درکاهش مرگ و میر مادران و امروزه به دلیل موفقیتهاي ویژه  .شدند کشور سالمت

روستایی  اقشارجامعه زندگی به امید که موجب افزایش.. و غیرواگیر کودکان، بیماریهاي واگیر و
به طوریکه صاحب . استو واژه اي بین المللی مطرح  برند جهانینام بهورز به عنوان یک ه گردید

بنابراین الزم است خدمات ارزشمند . کنند را به عنوان الگویی مناسب دردنیامطرح می نظران آن
و از این مدل اندیشمندانه و  شناخته و تجارب آنها به اشتراك گذاشته شود بهورزان بیشتر

وبی ، به خدستاورد ویژه نظام سالمت که یک الگوي موفق و افتخار آفرین براي مملکت بوده
   .رددحمایت و حفاظت گ

 تعهد و جامعه نیازهاي و انتظارات گویی به پاسخ ها دانشگاه وجودي با توجه به اینکه فلسفهاکنون 

  .است سالمت نظام ناپذیر از ماهیت تفکیک است و جزئ اجتماعی
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 حاصل که را آنها ارزنده تجارب بهورزان، بیشتر پویایی برايبا توجه به اهداف زیر،  شدیم برآن 

 حضور با علمی، همایش درقالب و سالمت درهفته،میباشد بخشی درون و بخشی بین همکاریهاي
 ادارات، مسئولین افضلی، ملک پروفسورحسین آقاي جناب کشور بهداشت ماندگار چهره
  . ییمنما ارائه... و روستاها دهیاري و خیرین، شوراها ها، سمن

  :  کلی هدف
  اجتماعی سالمت عرصه در بخشی بین هاي مشارکت تقویت

  :  اختصاصی اهداف
   آنها وخالقیتهاي برتر تجارب از تقدیر در بهورزان با انگیزه ایجاد 
     بخشی بین و مشارکتهاي اجتماعی سالمت عرصه در بهورزان عالقمندي و توانمندي تقویت 
   همکاران سایر با آن گذاشتن اشتراك به و برتر تجارب از بهورزان سایر الگوبرداري 
   درسازمان بیشتر پویایی به ترغیب و بهورزان استعداد شکوفایی 
 خدمات و بهورز جایگاه بیشترسازمانهاي برون بخشی و واحدهاي درون بخشی با آشنایی 

   او ارزشمند
  بهورزان با بیشتر همکاري به سازمانها ترغیب و حمایت جلب 

 شـدن  اجرایـی  درراه کوچک چند ره گامی موضوع طرح بامیرود این دانشگاه  امید پایانو در

 ) SDH(درقالب عوامل اجتماعی مـوثر برسـالمت   وی اجتماع ییگو پاسخوظیفه مهم دانشگاه در
ایـن  هم چنـین   .و الگویی مفید وعملی براي رسیدن به این اهداف ارائه نماید .داردبر کشور در

 بـراي  خـوبی  بازتـاب  شـده اسـت،   اجرا درگروه بهورزان باردرکشور اولین براي که نوین حرکت
                               . باشد داشته کشور دانشگاههاي سایر به آن تسري

  دکترسید علیرضا مروجی                            
  معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان                           

  مسئول کمیته علمی واجرایی همایش و                              
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 مطـرح و سـازمان جهـانی بهداشـت     اولـین بارتوسـط   ،ایده مشارکت اجتمـاعی درحـوزه سـالمت   
مت براي انسانها بی به سالبه عنوان سنگ بناي دستیا و  قرارگرفت تأکید مورد درکنفرانس مذکور

، کارکنان سالمت و  لزوم اقدام فوري همه دولتها دراین کنفرانس، بر. مطرح گردید 2000 سال تا
 مشـارکت . آن، تاکیـد شـد   ءارتقا جامعه جهانی براي محافظت از سالمت همه مردم دنیا وتوسعه 

آتا و یکی ازسه راهبـرد اساسـی اسـت کـه      بخشی اصل زیربناي بیانیه آلما مردمی و همکاري بین 
جمعی، با استفاده مردم حق دارندکه به طورفردي و  .به آن اشاره شده است 1986اتاوا در درمنشور

بهداشـتی دخالـت و    هـاي اولیـه   ریـزي، اجـرا وکنتـرل مراقبـت     ازمنابع محلی و ملی خود دربرنامه
 جامعه  کنند؛ مشارکت تا درقبال سالمت و رفاه خود و جامعه خود احساس مسئوولیت کنند مشارکت

اثربخشـی   افـزایش  :سـالمت درجامعـه موجـب    هـاي  شدن برنامه سازي و نهادینه عالوه برفرهنگ
هـا، بـاالرفتن سـواد     خدمات، توانمندي پرسنل و مردم، افزایش رضایت مردم، بومی شـدن برنامـه  

بهداشتی جامعه، افزایش کیفیت خدمات،کاهش هزینه اثربخشی منابع و افزایش پوشش خـدمات  
  .شود نیزمی

سـازمانها در  یکی از وظایف مهم دانش آموختگان بهـورزي جلـب حمایـت مـردم و     در این راستا 
کارمنـد سیسـتم    ایرانی  طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت، بهورز .ارتقائ سالمت جامعه است

درخانه بهداشت روستاي  صورت بومی انتخاب و  و محل زندگی خود به  که ازجامعه  بهداشت است
 و) خـوب ( behيهـا  واژه ازرا با نام ایرانـی کـه    بهورزهم چنین نام . کند می کار محل تولد خود

varz ) تشـکیل شـده بـه رســمیت شـناخته و او را بـومی روسـتا و ازکارکنـان محلــی        ) مهـارت
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  د و بـه دهـ  جامعـه روسـتایی ایـران ارائـه مـی     را بـه    بهداشتی اولیه  هاي مراقبتدیده که  آموزش
 کشور، بکارگیري و نام بهورز منحصر به  تربیت  طرح .است  کرده معرفی"نکردنی شاهکارباور"عنوان

 استخدام ایران است و در هیچیک ازکشورهاي دنیا تربیت نیروي غیرپزشک با چنین شیوه جذب،
  . بهورزي مبتنی برشرح وظایف است کل دوره آموزشهم چنین  .ندارد تربیت وجود تعلیم و ،

 خالقیـت  ي توسعه منظور بهلذا . مشارکت اجتماعی در سالمت نیازمند انگیزش و خالقیت است
محـیط  ایجـاد   ،همدلی  و همکاري بیشتر بین بهـورزان و سـازمانهاي محلـی    ، ایجادبهورزان در

برقراري ارتباط بهتر با سازمانها در راستاي بیشتر در عرصه سالمت اجتماعی، پویایی رقابتی براي 
زیرا اعتقاد براین اسـت  . این همایش و مجموعه طراحی شدسالمت مردم  هايپاسخگویی به نیاز

 فنـا  و نیسـتی  از را آن و شود می دمیده سازمان کالبد در روحی مانند جدید نظرات و افکارکه 

  . دهد می نجات
بر نیروي انسانی خود موجب گذاریها  با اینگونه سرمایه نظام سالمت مسئولین محترمامید است   

همواره شاهد شوند و افزایش انگیزش و پویایی درسازمان و درنهایت بهره وري خدمات سالمت 
  . باشیم  کشور عزیزمان ایراندر و بالندگی نظام ارائه خدمات سالمت رشد

  

  آرانی مهندس زهره رجبی
  توانمندسازي نیروي انسانیکارشناس مسئول بهورزي و

  دبیر علمی واجرایی همایش
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  :مسئول کمیته علمی و اجرایی همایش 
  علوم پزشکی کاشاندکتر سید علیرضا مروجی معاون بهداشتی دانشگاه 

  :دبیر کمیته علمی و اجرایی همایش
  نیروي انسانی مهندس زهره رجبی کارشناس مسئول بهورزي و توانمند سازي 

  :خیرین سالمت 
  کمدیر عامل محترم شرکت کشت و صنعت روستاي ارم ،مهندس علی آزاد 

  مهندس وحید کاشانی ، مدیریت محترم مجتمع آترینا
  

  اعضاي کمیته اجرایی به ترتیب حروف الفبا  به ترتیب حروف الفبااعضاي کمیته علمی 
 مهدي باقري اعظم اکبرزاده

 لیال دهقانی دکتر اعظم باقري
 حمید رضا رحمانی  آمنه باصري

 وجیهه رمضانی زهرا بوستانی
 مهندس حسین صالحی دکتر مرتضی پنجه شاهی

 مجید صمدیان دکتر مسعود دهقانی
 سید رحمان مرتضوي ناهید رئیسی مهندس

 ارمکی  زهرا منصوري ربانی زهره
 فاطمه هاشمی آرانی رعیت محتشمی ابوالفضل

  روشن قیاس فروهه
   شیروانی زاده دکتر اعظم
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  : باتشکر از همکاري

  
  

  
 

 مصطفی رازانی محبوبه اعالنی

 حسین سلطانی  مریم اسماعیلی

 محمد رضا سلیمانی مریم امیدي

 جتبی شعبانیم  اعظم بابایی

 غالمرضا شهسواري زهرا ایلیاتی

 زهرا غفارزاده بادي زاده... روح ا

 حسن فتحی مقدم  مجید بازدار

  عبدالرسول قاري علیرضا باقرزاده
 حسن کفاش محمد پیوندي

 حسین گرانمایه پور سید احمد تخت فیروزه

 سعود محسنیم مصطفی جوادي مقدم

 عصومه مختاریانم زادهدکتر مجید حسن 

 بوالفضل مطهریانا محمد حسنی

 عصومه معصومی ثانیم فاطمه خیرخواه

 مهدي مهدي پور جواد دنیا دیده

  محمد رضا دهقان زاده
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  :بخش اول 
  نیبزرگان ومسئول ینرااز سخن يا دهیگز
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، بنیانگذار شبکه هاي بهداشت یملک افضل نیحس پروفسور ی جناب آقايانراي ازسخن گزیده
    ایرانکشور و چهره ماندگار بهداشت درو درمان 

چهـره هـایی    چهره ي بهورزان عزیز را از نزدیک ببینم، خدا را شاکرم که امروز توفیق حاصل شد
و بـا اینکـه   چهره هایی که براي کشـورافتخار آفریدنـد   . که به انسان توان و نیرو و امید می دهد

. دنسال از شروع کار این بزرگان می گذرد هنوز بر تارك نظام سالمت ایران می درخش 40حدود 
براي اینکه همه . این مدل، مدل اندیشمندانه اي است. شما الگوي یک مدل موفق در دنیا هستید

قابل  و این خدمات درهم آمیخته شده خیلی جامع، کامل و. خدمات در بهورزي ادغام شده است
بنابراین ادغام خدمات یک اصل است هرچه شما خدمات را ادغـام کنیـد   . قبول براي مردم است

بهورز ایرانی یک ترمینولـوژي بـین   . و کار شما خیلی براي مملکت افتخار آفرین بوده. بهتر است
   .کلمه بهورز را جستجو کنید می بینید همین تعریف را دارد googleاگر در . المللی است
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بهورز را بزند، بهـورز   مثال خانه بهداشت و باید اگر فردي بخواهد مثالی ازهزینه اثربخشی بزند ،
روي زیج حیـاتی   آنآمار ادعاي زیادي هم ندارد،و می کند  شب و روز کارکه  آدم مظلومی است

  .هم تا می می سی سی پی آمریکا رفته است اوآوازه . می درخشد

در فرانسه درمیتینگی با کاربهورزان ایران آشنا شدند و گفتند این مدل خوبی است و  ها آمریکایی
زیرا در آنجا مردم اغلب بیمه نبودند و یک بیمارستان بود . براي ایالت می سی سی پی مفید است

مردم هم هر بیماري که داشتند هرچند سـاده  . که کیس هاي اورژانس را بدون بیمه می پذیرفت
موضوع را دنبال کردند تا به ما . رژانس و بدون بیمه به این بیمارستان مراجعه می کردندبعنوان او

ایشان تاکید کردند و ي توضیح داده شد سی پی رفتیم و در آنجا سیستم بهورز سی رسیدند، به می
واقعا زحمت کشیدند  باید از مربیان بهورزي سپاسگزار بود که. این بهترین نسخه براي ماست که
مربیـان رفتنـد کـیش و    . آنها حق بزرگی به گردن سالمت این کشـوردارند . نها باعث افتخارندای

درگـزارش  . هاي بهداشـت را درآمریکـا راه انداختنـد    پرستارهاي آمریکایی را آموزش دادندتا خانه
بعدي به ماگفتند وقتی ما این خانه هاي بهداشت را راه انداختیم کلی مراجعین بیمارستانها کـم  

ند چرا؟ چون خانه هاي بهداشت به مسائل اولیه رسیدگی می کردنـد دیگـر لزومـی نداشـت     شد

   .مردم به بیمارستان مراجعه کنند

. خانه بهداشت، اینها ارمغان عدالت در سالمت را آوردند 18000بهورز،  35000- 36000حدود 
هزار تولد زنده   در175-200سال،  5چه مشکالت عظیمی وجود داشت در روستا مرگ و میر زیر 

اسـت   20امروز این شاخص زیـر  .االن تقریبا ً برابر است. ، سه برابر اختالف60-70بود و در شهر 
نکند یک بچه واکسنش یـک  نگرانی  بهورزان این بود که . برابر کاهش پیدا کرده است10یعنی 

دانشـجویان مـا    مرگ ناشی از کـزاز نـوزادان داشـتیم حـاال    ما سالی حدود ده هزار  .روز دیر شود
در حالی که وقتی ما دانشجوي پزشکی بودیم در اتاقهاي . نمیتوانندکزاز را در بیمارستانها ببینند

. ها فراوان بـود  درمانگاه تاریک بخش عفونی  بیمارستان امام خمینی کزازو همچنین  سرخک در
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یشگیري با واکسن من خودم هر روز تقریباً یک گواهی فوت براي سرخک ودیگر بیماریهاي قابل پ
  . می نوشتم

در لـیکن   .است شما سربازان گمنام هسـتید  مندواقعاً این کاري که شما انجام دادید خیلی ارزش
در صـورتی  . مجموعه اي قرارگرفتید که اساتید وکارشناسان وجود دارند، همه نام آنها را می برند

 کـاري کـه شـما   . و تأیید کنندکنند، تعریف  که باید چنین مجالسی باشد هرسال شما را تشویق
یعنـی آن شـکافی کـه بـین     . عـدالت برقـرار شـد   ، انجام دادید در روستا و نقاط محروم بهورزان
  . هاي شهري و روستایی بود، از بین بردید شاخص

 اجتماعی شدن باید وارد ساختار و عملکـرد وزارت  .و اما امروز نظام سالمت باید اجتماعی شود
خوب بهورزي است که با خود فکرکند چه نوآوري و خالقیتی می تواند یک بهورز. بهداشت شود

هر وقت این تفکردر همه افـرادي کـه    .داشته باشد تا سالمت جامعه تحت پوشش را ارتقاء دهد
نهادینه شود و با برنامه هـا عجـین    ازمسئولین رده باال تاکارکنان کنند در نظام سالمت کار می

 PHCاگر برنامه معاونت بهداشت این باشد که .اجتماعی شده است، آن وقت نظام سالمت،شود
مراقبتهاي بهداشتی اولیه را با عوامل اجتماعی موثر برسالمت همراه کنـد، بـه سـمت سـالمت     

 .تنها با ایجاد یک معاونت در وزارتخانه درست نمی شوداین امر البته. اجتماعی پیش رفته است
ي انجام هست کـه بایـد بتـوانیم مـردم را سـازماندهی و      در حوزه اجتماعی شدن خیلی کار برا

  .توانمندکنیم بخصوص در عرصه ارتقائ سالمت

در زمینـه  . بهورز هم از بین مردم انتخـاب شـده اسـت   . ها خود مردم هستند یکی از این پتانسیل
 کاشان دو تجربه عمده را بـه کشـور  ، پایگاه تحقیقات جمعیتی و طرح سالمت روان مادران باردار

درعرصـه ارتقـاء سـالمت    توانمندسازي مردم باید از طریق سازماندهی و را خیلی کارها .صادرکرد
  . انجام شود

کسانیکه دبیرستان دخترانه  ساز، بخصوص خیرین مدرسه. دیگرخیرین هستند  یکی ازپتانسیلهاي
یکی از مهمترین . کنند درعرصه سالمت اجتماعی کار می کنند شبانه روزي در روستا تأسیس می
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فرزنـدان و  مادري با سـواد شـد،   وقتی  .، سواد زن است) SDH( برسالمتءثر عوامل اجتماعی مو
 کـه  ماگر خیرین را به ساختن خانه بهداشت تشویق کنیهم چنین  نفع می برندهم خانواده اش 

کارمهمی اجتماعی سالمت در حوزه د سالها به نسلهاي بعدي خدمت کند خانه بهداشت بتوان آن
  .انجام داده ایم

پیوست سالمت، یعنی هر پروژه و کاري که انجام می شود . سوم سازمانهاي دولتی هستند پتانسیل
پس ما به تنهایی  .نباید ضرر و زیان به سالمت وارد کند که به آن همکاري بین بخشی می گویند

، نگـاه عمیـق بـه    universal health coverageالزمـه ي  . برسـیم  UHCنمـی تـوانیم بـه    
primary health care  است و ندايPHC    مشارکت مردم و همکاري بـین بخشـی در ارتقـاء ،

  .سالمت است
به همـه کشـورها    است که مانند سازمان جهانی بهداشت هاي بین المللی سازمانپتانسیل دیگر 

مراقبتهاي بهداشـتی  «: شعار امسال. این است که سالمت جهان را ارتقاء دهد شهدفو  تعلق دارد
   . استدر همه جهان » اولیه راهی براي پوشش همگانی سالمت

 .دنیـا ارائـه کـردیم   در ما بهترین مدل ارائـه خـدمات را    که سال تجربه این را نشان دادهچهل  
سال هنوز تپنده است باید خودش  40آموزشگاه بهورزي قلب تپنده شبکه است، این قلب پس از 

آموزشگاه .الزم است در برنامه درسی بهورزي بازنگري عمیق متناسب با نیازهاي امروزرا احیا کند 
مربیان آموزشگاه بهورزي خیلی حق به گردن ایـن کشـور   یادمان باشد . بهورزي باید به روز شود

  . آنها بودندکه این بهورزان را تربیت کردند. ارندد
ایـن   و اقـدام سـوم ایـن کـه     پزشک خانواده را راه انداختارجاع و  باید سیستماینکه  اقدام دوم 

  .الکترونیک شودباید سیستم 
توفیقی بود که امروزدرخدمت شما بودم انشااهللا خداوند سایه بهورزان عزیز را از سالمت کشور کم 

  . رزوي سالمت و موفقیت براي همه دارمآ. نکند
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رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی ، ابراهیم کوچکیدکتر  آقاي جنابی انرسخن گزیده  
  

  

  

، جنگ تحمیلی ، تحـریم ، فشـار هـاي نظـامی و اقتصـادي،  بـا        60با وجود مشکالت در دهه  
در سـال  . زحمات آقاي دکتر ملک افضلی و دوستانشان بهترین کار در حوزه بهداشت انجام شـد 

 بـاردار   و مـرگ و میـر مـادران    کودکـان ، هنوز فلج اطفال ، بیماریهاي گوارشی ، مرگ ومیر  58
یعنی در حقیقت ورزیده ترین فرد  یک فکر بزرگ بهورز  با هزینه بسیار کم ولی با .بیداد می کرد

اگرچه . بهترین در بهداشت و ورزیدهو  بهورز یعنی بهترینتربیت شد، ،در سیستم بهداشت 
سال تحصیالت آکادمیک توانسـتند کـار    10مدت کوتاهی آموزش دیدند ولی به اندازه بهورزان 

سال امید به زنـدگی   20. ی را عوض کنند کنند و با تالش و خالقیت توانستند سیستم بهداشت
همین حاال هم بهورزان ،گمنام هستند . افزایش یافته که اکثر اینها از تالشهاي بهورزان عزیز است

خیلی از خانه هاي بهداشت شـاید هفتـه اي یـک یـا دو روز پزشـک دارد ولـی تمـام خـدمات          .
 در برنامه تحول سالمت اضـافه شـده   آنچه...بهداشتی واکسیناسیون ، مراقبت مادري ونوزادي و 

  .بوسیله بهورزان ارائه می شود
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جمعیت روستایی پرونـده  % 100. آشنایی کامل دارد سامانه یکپارچه بهداشتامروز بهورز با 

اگر تمام جامعه پزشکی مثل بهـورزان  .الکترونیک دارند که حاصل زحمات بهورزان محترم است 

مخلـوط   و مهارت   تجربهبهورزان آموخته هاي خود را با . نداشتیم  یمشکلدیگر کار می کردند 

   .کرده اند و به جامعه خدمت می کنند

چون واقعاً خالق ، تالشـگر و  اولین همایش تجارب بهورزان خالق به ذهنم رسید که بگوییم  

و جهـانی در حـوزه   بطوري که دنیا از ایران الگو می گیرد و امروز در آمارهاي منطقـه اي  . فعالند

انشااهللا با تالش و همکاري شما بتوانیم درآزمون کنتـرل  . بهداشت ، شاهد سرافرازي شما هستیم

عوامل تهدید کننده فعلی سالمت مانند بیماریهاي غیرواگیر ، سرطان ، دیابت هم با افتخار بیرون 

  . بیایم
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 معاون محترم بهداشتی دانشگاه ،  سیدعلیرضا مروجیدکتر  آقاي جنابی انرسخن گزیده

تربیت بهورز، کاري ریشه اي و ماندگاراست آقاي دکتر ملک افضلی بیشتر از سه دهـه قبـل بـه    
کـاري  ... اتفاق چند نفر از همکارانش مثل آقاي دکتر شادپور ، دکتر پیلـه رودي، دکترمرنـدي و  

بهورز و فلسفه بهـورز کـه از   . کار باید آهسته و پیوسته باشد.کوچک اما ماندگار را شروع کردند 
  .شروع شد تا ابد ماندگار خواهد ماند 60دهه 

نیرویی است که با آموزشهاي بسیار دقیق تئوري و عملی که . بهورز یک نیروي چند پیشه است 
حتـی حـاال کـه    . در بحث آموزش هم می تواند الگو باشد کاري بسیار بزرگی را انجام مـی دهـد  

سیستم بهـورز در روسـتا و مراقـب    ،  موضوع سالمت اجتماعی مطرح شده بازهم بر بستر شبکه 
باید  پرداخته شوداگر قرار است به بحث سالمت اجتماعی هم . می تواند عمل کندسالمت درشهر 
بهورزي که زمانی به دنبال درمان بیماریهایی مثل اسهال و یم امروز خوشحال .باشدبر محور شبکه 

شـده   حاال وارد بحث سالمت اجتماعیعفونتهاي تنفسی و تکمیل پوشش واکسیناسیون بـود  
  . است

نشان می دهد اگر کاري به درستی برنامه ریزي شود ، بدرستی آموزش داده شـود و   این موضوع
کاشـان یکـی ازشـهرها و    .بدرستی پایش شود، می تواند ماندگار باشد و برکاتش را شاهد باشـیم 

در آن بسـیار جلـوگر    PHCدانشگاههایی است که همکاري بین بخشی با عنوان یکـی از اصـول   
  .ده کار در حوزه سالمت به خوبی پیش بروداست و این همکاري باعث ش
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  :بخش دوم 
  بهورزان منتخب  يتهایتجارب برتر و خالق

  یدر بخش سخنران
    



  اولین همایش تجارب برتر و خالقیتهاي
  بهورزان در عرصه سالمت اجتماعی

 1398اردیبهشت  –کاشان 

١٩ 
 

  1395 – 1396پیشگیري از آسیبهاي اجتماعی سال سالمت روان و ءطرح ارتقا
  ویدوجا خانه بهداشت  بهورز ،عباسعلی مجیدي: مجري 

  
  
  
  
  
  
  
 

 

  

  

  

  

   :مقدمه
 واقع نفر هزار بر بالغ جمعیتی با کاشان شهرستان غربی جنوب کیلومتري 55در ویدوجا روستاي

 صنعت هازیارتگاه وجود لحاظ به. میدهند تشکیل میانساالن و جوانان را آنان غالب که است شده

 از کاشان شهرستان محمدي گل% 65 حدود باشد می پذیر توریست میوه باغات و وگالب گل

  .باشد می قالیبافی و دامداري کشاورزي؛ روستا ساکنین شغل و میشود تامین سده منطقه
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  :دالیل اجراي طرح 

 زندگی، مهارتهاي ، فرزندپروري مهارتهاي کسب درخصوص مردم شده بیان نیاز 

  فرزند وتربیت زوجین ارتباط 
  پوشش تحت منطقه در خانوادگی مشکالت وجود 
  مردم بین در رفتاري واختالالت افسردگی و بیکاري و اعتیاد وجود 
  سالمت خصوص در  مردممناسب  عملکرد والزم  نگرش آگاهی، نبود 
  روستا در سالم محیط ایجاد و سالمت تامین و حفظ در جامعه عمومی مشارکت کمبود 

  ارزیابی وضعیت روستا  قبل از اجراي طرح

  
  

بر اساس نتایج ارزیابی که با مشارکت واحد سالمت روان و براساس پرسشنامه تـدوین شـده  در   
 »بررسی سطح سالمت اجتماعی و پیشگیري از آسیب هاي اجتمـاعی  «در خصوص 1395سال 

 از درصد 31،   اعتیاد درصد 59بیکاري،  مردم از درصد 7/77نشان داد  در این روستا انجام شد
درصـد   77کمبـود فضـاهی تفریحـی و    درصـد   84 آزاري، همسر آنها ازدرصد  20مردم طالق ، 

  .دانستند می اجتماعی  مهم معضل  فضاهاي آموزشی را کمبود 
  

  

 متغیر درصد متغیر درصد
 بیکاري 7/77 زورگیري 1/5

 فقر 47 اراذل و وباش 7
 اعتیاد 59 گروه هاي مجرم 8
 طالق 31 گدایی 1
 همسر آزاري 20 فرار از منزل 2

 کودك آزاري 4 مهاجرت بی رویه 5/61
 خودکشی 8 نزاع هاي قومی 7

 بی اعتمادي مردم 56 کمبود فضاهی تفریحی 84
 و خشونتدعوا  29 کمبود فضاهاي آموزشی 77
 و سرقت دزدي 24  
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نفراز ساکنان روستا انجام گرفت این  130که درقالب پرسشنامه ازو نیازسنجی با توجه به همه پرسی 

   : افراد راهکارهاي پیشگیري ازآسیبهاي اجتماعی را دردو قالب زیر بیان نمودند
 

  )ازدواج  –فرزندپروري  –مسائل زناشویی(ارتقاء ارتباطات سالم خانوادگی در بین خانوار ها  
تحـرك   –بهداشـت روان   –افزایش سطح آگاهی گروه هاي هدف برنامه درخصـوص اعتیـاد    

  بدنی ویژه جوانان و نوجوانان

  : به شرح ذیل صورت گرفت برنامه ریزي با هدف اجراي راهکارها، 
  

  : اهداف اجراي طرح 
 شناسایی انواع آسیب هاي اجتماعی 

  شناسایی عوامل موثر در بروز و شدت آسیب هاي اجتماعی  
  افزایش جلب مشارکت هاي بین بخشی در حفظ ارتقاء سطح سالمت روانی اجتماعی جامعه  
ارتقاء میزان آگاهی، نگرش و عملکرد جامعه در خصوص آشنایی با انواع آسیب ها و تهدیدات  

  مباحث سالمت روانی اجتماعی  و
   افزایش سطح مشارکت جامعه در حفظ و تامین سالمت و ایجاد محیط سالم و ایمن 

 : انجام شده  مداخالت اهم

 واحـد  توسـط  جامعه در اجتماعی آسیبهاي وضعیت بررسی جهت نیازسنجی پرسشنامه تهیه 
  روان سالمت

  روان سالمت واحد  همکاري با  نتایج استخراج و آوري جمع ، توسط مردم پرسشنامه تکمیل 
   اجتماعی هاي آسیب انواع شناسایی 
   جنس و سن اساس بر ها آن بندي دسته و ها آسیب تحلیل و تجزیه 
  اجتماعی هاي آسیب شدت و بروز در موثر عوامل شناسایی 

  تهدیدات و ها آسیب انواع با آشنایی ضرورت خصوص در مردم حمایت وجلب توجیه 

   ها برنامه اجراي جهت ها آن همکاري و     
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  مسئولین و شوراها حمایت وجلب توجیه جهت شورا متعدد جلسات برگزاري 

 مسـئولین  و خیـرین  کمـک  بـا  ماه در بار 2  همگانی صورت به روي پیاده همایش برگزاري 

 دلسوز

برنامه ریزي جهت اجراي جلسات مشاوره جهت خانواده هاي متقاضی و نیازمند مشـاوره بـه    

 صورت والد و فرزند، زوجین، شخصی، اجتماعی 

 مراسم هابرگزاري مسابقات ورزشی به طور مداوم در  

 جمـع  و طـرح  اجراي کیفی بررسی جهت بهورزي مرکزآموزش توسط نظرسنجی فرم طراحی 

  شده انجام اقدامات ارزشیابی  درخصوص  مردم نظرات  نتایج آوري
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متخصصان امر جهت سخنرانی در همایشهاي پیاده روي در خصوص  دعوت از کارشناسان و 
 سالمت روان، تغدیه، تحرك بدنی، دهان و دندان 

 

  

  

  

  
  

 استقبال زیاد مردم   برگزاري نمایشگاه کتاب با کمک پایگاه بسیج شهید مطهري ویدوجا و 
 

  :هزینه اجراي طرحنحوه 
 تومان 27320000 مبلغ طرح این اجراي براي شده برآورد هاي هزینه کل فوق آمار به توجه با

  . گردید پرداخت مردم و محلی بسیج، خیرین پایگاه مشارکت جلب با آن درصد 95 که است بوده
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  : نتایج اجراي طرح 
  

  ) ورزشی بقاتامس جوانان، کوهگشت همگانی، روي پیاده( ورزشی هاي برنامه 13 برگزاري 

  ) آقایان و ها خانم( فردي مشاوره انجام جلسه 74 

   آموزشی کارگاههاي در نفر 2000 از بیش آموزش 

  ) درصد 2/3( طرح اجراي از قبل به نسبت صفر درحد طالق آمار کاهش 

 :نتایج نظرات مردم پس از اجراي طرح

   مردم بین  منازعات شدید کاهش 

  روستاها سایر به نسبت شهر به روستا از مهاجرت آمار کاهش 

  فرزندان و والدین بین روابط بهبود 

  زندگی به امید افزایش و سالمت سطح ارتقاء افسردگی، و استرس کاهش 

   محل عمرانی هاي طرح اجراي در مسووالن و مردم بین همکاري روحیه ایجاد 

   جواناناً مخصوص مختلف هاي گروه در اجتماعی روابط شدن بهتر و آگاهی افزایش 

   آموزشی جلسات و مراسم برگزاري هاي هزینه پرداخت در ادارات و خیرین مشارکت جلب 

 توجه با  پروري فرزند و زندگی مهارتهاي آموزشی هاي دوره برگزاري از مردم باالي رضایت 

   شده انجام نظرسنجی به

    



  اولین همایش تجارب برتر و خالقیتهاي
  بهورزان در عرصه سالمت اجتماعی

 1398اردیبهشت  –کاشان 

٢۵ 
 

  

 مشاوره اي فعالیتهاي آموزشی و

  

  طرح اجراي از پس نظرسنجی نتایج

  
  

ف   ردی
  

تعداد جلسات 
ش  آموزشی   گروه آموزش  عنوان آموز

زندگی و کارگاه آموزشی مهارت هاي   8  1
  فرزند پروري

کارشناسان روان خانمها نامیه گلستانه ؛ 
کارشناس روان ( جوادیان و غضنفري 

  )بهزیستی 
امام جمعه موقت   اخالق در خانواده  12  2 حجت االسالم اسالمی تبار 

  شهرستان کاشان
  امر به معروف و نهی از منکر  8  3

امام جماعت  حسینی  حجت االسالم سید جواد 
وآقاي حسن ابوالفضلی رابط ناحیه و قوه روستا 

  قضائیه
 کارگاه مهارت هاي زندگی و ارتباط  16  4

  زوجین و تربیت فرزند
بالینی  و  حجت االسالم صالحی کارشناس 

  خانم نصیري کارشناس روان

5  4  
کارگاه آموزشی مهارت هاي زندگی و 

نتخاب همسر  ژه (مالك  هاي ا وی
  )مجردین

بالینیحجت االسالم صالحی    کارشناس 
  

برگزاري نشست هاي سیاسی، بصیرت   10  6
ره و  .افزایی آسیب شناسی ماهوا ..  

آقاي رحیمی کارشناس مسائل سیاسی ناحیه 
 مقاومت

  
  خانم گلستانه و آقاي صالحی  )خانم ها و آقایان(انجام مشاوره فردي   74  7
ورالدینی  کارگاه طب سنتی ایرانی  15  8   آقاي دکتر ن

  دوره آموزشی ومشاوره                            147  جمع

 درصد عنوان سوال ردیف

 5/78 به نظر شما جلسات آموزشی فرزند پروري توانست ارتباط شما با فرزندتان را بهتر کند؟ 1

از برگزاري کارگاههاي مهارت هاي زندگی روابط شما با همسرتان  2  7/85 بهتر شده است؟آیا پس 

3 
تأثیر  به نظر شما کارگاه هاي برگزار شده و طرح هاي اجرا شده، توانست در روحیه روان شما 

 مثبت داشته باشد؟
8/92 

ود؟ 4  4/96 آیا  کارگاه هاي برگزار شده در روستاي شما مفید ورضایت بخش ب
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  :زندگی نظرات مردم از برگزاري کارگاههاي مهارتهاي کلی نتایج 
از درصد  8/92از مردم از برگزاري کارگاه هاي آموزشی برگزار شده رضایت داشتند، درصد   4/96

روان آنها ، تأثیر  م کردند که کارگاه هاي  برگزار شده و طرح هاي اجرا شده بر روحیه وم اعالمرد
اعتقاد داشتند که برگزاري کارگاههاي مهارت هاي زندگی در  درصد 7/85. مثبت داشته است

جلسات آموزشی فرزند  درصد5/78 . بوده است اصالح روابط خود با همسرانشان بسیار موثر
  .ارتباط خود با فرزندانشان می دانستند پروري را موثر در

  سپاس از همکاري درون بخشی
 معاون بهداشتی دانشگاه  

 بهداشت ویدوجاخانه و همکاران پزشک  

 ی ، اجتماعی و اعتیادواحد سالمت روان 
 و ارتقاء سالمت واحد آموزش  

 مدارس و واحد جوانان، نوجوانان 

 خانواده سالمت جمعیت وواحد  

   بهورزي وتوانمندسازي کارکنان مرکز آموزش 
  سپاس از همکاري برون بخشی

 ناحیه مقاومت بسیج شهرستان کاشان 
 ویدوجاپایگاه بسیج شهید مطهري  

 شوراي اسالمی روستا 

 روحانی روستا 
 ین مساجد و حسینیه هامسئول 

  دهیاري روستا 
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  محمد آباد يدرروستا یفرهنگ  یسالمت اجتماع يشورا جادیا

  کویر  محمدآباد يروستا بهورز ، شهیب رضایعل:  يمجر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  :مقدمه 
نفرمی باشد  2150  داراي جمعیت کیلومتري شهرستان آران وبیدگل و40روستاي محمدآباد در

نقاط کشور با  دردهه اخیرمانند سایر .دده را جوانان ومیانساالن تشکیل می جمعیت آن% 60 که
فضـاي مجـازي ؛ سـوء مصـرف      و اکثرشکایات خانواده ها از شده استمواجه آسیبهاي اجتماعی 

ی و خود جوش با کمـک  مواد؛ بیکاري؛ طالق و نبود مهارتهاي زندگی است لذا وجود عزمی محل
سـالمت  ء ایجـاد راهکارهـاي مناسـب در جهـت ارتقـا      حل مشـکالت و  براي پتانسیلهاي موجود 
  .روانی با محوریت خانواده احساس می شد اجتماعی فرهنگی و
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   : دالیل اجراي طرح

  موازي کاري بسیار وجود شوراهاي مختلف و 
  اجتماعیهمسو نبودن اقدامات شوراها درمباحث سالمت  
  نبود فرهنگ عمومی درخصوص اهمیت مراجعه به مشاور خانواده 
  نگرش عموم مردم نسبت به اهمیت پیشگیري از رفتارهاي پرخطر آگاهی و نبود 
  کاهش کارایی شوراي بهداشتی 
  اعضاي شوراها حضوربراي نبود انگیزه  
  روه هدفمشکالت سالمت اجتماعی این گ و %)60( میانساالن جمعیت باالي جوانان و 
    مهارتهاي  و نداشتنطالق  بیکاري؛ سوء مصرف مواد؛ ها ازفضاي مجازي؛شکایات خانواده  

  زندگی
  

  : یهدف کل
 سالمت جامعه ء وسازمانها درارتقا یمشارکت مردم جلب 

  

 : یاهداف اختصاص

  در مباحث سالمت شتریمختلف و مشارکت ب يشوراها يهمسو ساز 
  ارتقاء سالمت مردم يدر راستا... امناء ، بزرگان و هیئت همه شوراها ،  تیحما جلب 
  مراجعه به مشاور خانواده تیدرخصوص اهم یفرهنگ عموم جادیا 
 پرخطر ياز رفتارها يریشگیپ تینگرش عموم مردم نسبت به اهم رییتغ 

  روستا  یاجتماع يتهاینهادها و همسو نمودن فعال يریبکارگ 
  سالمت  تیبا محور یبوم ينهاد لیتشک 
  یبهداشت يشورا ییکارا شیافزا 
  شوراها يدر حضور فعال اعضا زهیانگ جادیا 
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  : انجام شده  مداخالتاهم 

  

وجلب موافقت  یدر جلسات عموم یواجتماع یسالمت فرهنگ شوراي لیتشک شنهادیطرح پ 
 یشهرستان و استان نیمسئول

سالمت  شوراي لیتشک شنهادیطرح پ و نیبا مردم و مسئول یهیجلسات توج يبرگزار 
 یشهرستان و استان نیو جلب موافقت مسئول  یاجتماع و یفرهنگ

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 یو فرهنگ یسالمت اجتماع يشورا لیانتخاب افراد شاخص و تشک 

 انتخاب نهایی اعضاي شورا  

 تشکیل جلسات توجیهی و فنی منظم 

  برگزاري کارگاه اولویت بندي مشکالت در ابتداي طرح 
 اولویت بندي مشکالت بهداشتی  

  حصول نتیجه پیگیري مداوم اجراء مصوبات تا 
 تهیه گزارشات سالیانه وارسال به بخشداري؛فرمانداري واستانداري ثبت صورتجلسات و 

 برگزاري کارگاههاي آموزش خانواده با مشارکت سازمانها  
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توجه به برگزاري کارگاه آموزش خانواده ودعوت از اساتید برجسته با  
 اولویتهاي اعالم شده
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 نشست با نماینده محترم مجلس و مسئولین جهت  طرح مشکالت سالمت اجتماعی مردم  

 برگزاري جشنواره هاي محلّی 

 
  

 

 

  

  

  

 برگزاري کالسهاي اوقات فراغت دانش آموزان  
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 احـداث بازارچـه محـلی با هدف رونق اقتصادي  

  ورزشی با هدف کاهش بیماریهاي غیرواگیر و افزایش تحرك مردم و جواناناحداث سالن  

 

 

 

 

 

 
  
  

 اعتیاد  توسعه اشتغال با هدف مبارزه با بیکاري و احـداث خانه تـرویـج صـنایع دستی و 

 نجات و تصویب اشتغال جوانان بومی در روستااپیگیري راه اندازي کارگاهها و کارخ 

 سالمت اجتماعی خانوارهاء هدف ارتقا برپایی مراسم انس با قرآن با 
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  : طرح ياجرا جینتا

که نتایج آن طی جلسات نیازسنجی و اولویت بندي نیازهاي سالمت توسط مردم  
 :متعدد به شرح زیر استخراج گردید

  

 
  

  

  

  

  

  

  
 جلسه شوراي سالمت اجتماعی و فرهنگی محلی تا کنون 33برگزاري  

از ) نفـر 32به 20از( و افزایش تعداد سفیران سالمت محالت ) نفر44( جذب سفیران سالمت  
  طریق شوراي سالمت 

  ) نفر2500جلسه وآموزش بیش از  48( راه اندازي جلسات آموزش خانواده  
  راه اندازي کارگاه آموزش خانواده بر اساس نظرسنجی و درخواست آموزش گیرندگان  
 ر به مشاورین خانواده نف 200مراجعه بیش از  

  مقید بودن اعضاء به طرح و بررسی پیشنهادات و اجراي مصوبات 
 وجود همدلی و احترام متقابل اعضاء در به تصویب رسیدن نظرات 
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 ورزشی با هدف کاهش بیماریهاي غیرواگیر و افزایش تحرك مردم و جواناناحداث سالن 

  

 

 

  

  
  

احـداث خانه تـرویـج صـنایع دستی و توسعه اشتغال با هدف مبارزه با بیکاري و  
  اعتیاد

 



  اولین همایش تجارب برتر و خالقیتهاي
  بهورزان در عرصه سالمت اجتماعی

 1398اردیبهشت  –کاشان 

٣۵ 
 

 یسالمت اجتماع يشورافعالیتهاي آموزشی 

  سپاس از همکاري درون بخشی
 معاونت بهداشتی دانشگاه 

 دگلیمرکز بهداشت شبکه آران و ب 

 توانمندسازي کارکنانمرکزآموزش بهورزي و  

  آباد دیمرکز خدمات جامع سالمت ابوز 

  سپاس از همکاري برون بخشی
 يفرماندار 

 يبخشدار 

 دفترامام جمعه 

 جیحوزه مقاومت بس 

  شوراي بهداشتی روستا  

  
  

  ردیف
تعدادجلسات 

  آموزشی
تعدادافراد 

  گروه آموزش  عنوان آموزش  آموزش دیده

  رابطین بهداشتی  آموزش سالمت روان  70  12  1
آموزش مهارتهاي   800  16  2

  زندگی
  خواهران

  خانمها وآقایان متاهل  مهارتهاي همسرداري  2500  5  3
  والدین دانش آموزان  فضاي مجازي  300  3  4
پسران و دختران   ازدواج سالم  200  12  5

  مجرد
  نفر 3870  48  جمع
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  ورزش و تحرك بانوان  يفرهنگ سازبا   نشلج يدر روستا سالم یتوسعه سبک زندگ
  بهورز خانه بهداشت  نشلج ،مقدم ینیفاطمه حس دهیس:  يمجر

  
  
  
  
  
  
  

 

  

  

  

  

  

  

  مقدمه 
ـ   يمتـر  لویک 45سرسبز نشلج در  يروستا  ثابـت  تیـ شهرسـتان کاشـان بـا جمع    یجنـوب غرب

ــر   2000 ــالغ ب ــر و ب ــتان  4000نف ــل تابس ــر درفص ــویر   نف ــبز در دل ک ــی س ــد نگین                 همانن
ــد ــدل و .مــی درخش ــتان لیب ــودن و  یکوهس ــتیطب ب ــر و ع ــایز بک ــوار و ب ــا  يهمج ــاهب  بارگ

ــوگردشـگران ز  سـتها یمـورد توجــه تور ) ع(محمــد بـاقر  امـام بـن   یعلــ حضـرت سـلطان     يادی
ــ ــد یم ــر . باش ــل ذک ــت دو قاب ــوم جمع اس ــس ــان و  تی ــتا را جوان ــاالنیم روس ــک انس                      لیتش
  .دده یم
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   :دالیل اجراي طرح
 

  ناشی از کم تحرکی یچاق و به تبع آن اضافه وزن و یخشکسالبدلیل  يکاریب شیافزا 
  یعروق یقلب يها يماریب وعیش 
  یانسالیم نیدر سن ابتید بروز 
  )  یحینبودن امکانات تفر(آوردن جوانان به مواد مخدر  يرو 
  در بانوان  یافسردگ يماریبه ب ابتال 
  جوانان  نیو خشونت در ب دعوا 

  :مشکالت  قبل از اجراي برنامه

 شمردن ورزش براي بانوان در فرهنگ عمومیقبیح  

  عدم آگاهی عموم مردم از عوارض کم تحرکی برسالمت 
  عدم همکاري مسئولین روستا  
  نبود مکان مناسب و حتی مکان سرپوشیده براي ورزش بانوان  
  عدم دسترسی به امکانات تفریحی و ورزشی سالم 
 شرایط اقتصادي ضعیف خانوارهاي روستایی 

  رایزنی مستمر علیرغم جلب همکاري دهیار و شوراي روستا عدم موفقیت در 

  : اهداف اجراي طرح 
  

  نهادینه ساختن فرهنگ  سبک زندگی سالم در مردم  
  کاهش بیماریهاي قلبی عروقی  
  جلب مشارکت و همیاري مردم و مسئولین  
 ایجاد نشاط و همدلی در مردم روستا  
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 : انجام شده  مداخالتاهم 

 مربی توسط بهورز  نظر زیر1391یروبیک بصورت کامل وحرفه اي از سال افراگیري ورزش  

تـا اواخـر سـال     91برگزاري کالسهاي آموزشی متعدد بـراي بـانوان روسـتا از ابتـداي سـال       
  سالمتی درخصوص تاثیر ورزش بر

 مدرسه ابتدایی آقاي بهرام و موافقت ایشان بـا برگـزاري کالسـهاي ورزش در    رایزنی با مدیر 
 نمازخانه مدرسه

  نفر از بانوان عالقمند 20براي  91تشکیل اولین کالس ایروبیک دردیماه  سال  ثبت نام و 
  92نفر از بانوان در ابتداي سال 84افزایش تعداد متقاضیان به   

طالبیان دبیر هیئت .. تهیه کارت بیمه جهت تمامی بانوان ورزشکار با همکاري آقاي سیدماشاا 
 بازیهاي بومی محلی ورزش روستایی و 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 1393تشکیل تیم والیبال بانوان رده سنی میانساالن نشلج در نیمه دوم سال  

اعزام تیمهـاي والیبـال بـراي آمـوزش والیبـال حرفـه اي        رایزنی با مسئولین ورزشی نیاسر و 
  بصورت هفتگی

اتفاق آقاي عباس محمدعلیزاده  هرایزنی با خانم الله حجازي مدیرعامل شرکت باریچ اسانس ب 
 رئیس هیئت والیبال بخش نیاسر وانتخاب ایشان بعنوان اسپانسر تیم
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 الگوبرداري آقایان از فرآیند اجراي برنامه هاي تفریحی ورزشی بانوان روستا از جمله 

  استفاده از سالن ورزشی نیاسر هماهنگی بمنظور 
  ورزشیایجاد تمهیدات الزم بمنظوراستفاده از بیمه  
 تاکنون 95 شرکت درمسابقات بین روستایی ازسال 

  تامین اسپانسر جهت حمایت از تیم هاي ورزشی نشلج 
یـادواره  میانسـاالن در جـام    فوتبال آقایان در رده سنی جوانان و مسابقات والیبال وبرگزاري  

 نشلج  خرداد15کنون در محوطه مدرسه تا 1396شهداي نشلج ازسال

  تیم فوتبال در مسابقات ورزشی 9تیم والیبال و  17کار در غالب ورزش 220شرکت بیش از 
فـروردین توسـط    12میلیون ریال در اختتامیه مسـابقات در روز   100جوایز به میزان  اهداء 

بزرگان روستا با مدیریت آقـاي علیرضـا کوچـک زاده رابـط بـین       مسئولین ورزشهاي روستایی و
 . شود جوانان ورزشکار و دهیار انجام می

فـروردین هرسـال بـا حضـور بـیش از       9خـانوادگی در  و اجراي برنامه پیاده روي  هماهنگی 
 فروردین 12نفر تماشاچی در روز از ابتداي فروردین تا 1500

 جلب مشارکت خیرین در احداث سالن ورزشی روستاي نشلج 
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 1393سال انتخاب اینجانب بعنوان بانوي نخبه بسیجی درهمایش بانوان نخبه نیاسر در  

ترغیب ورزشکاران به برگزاري ورزشهاي  بومی محلی و شرکت در مسـابقات بـین روسـتایی     

شرکت در مسابقات بازي هاي بـومی   و )1393روستاي ویدوجا وکسب چند مقام درخرداد سال(

محلی در سالن رفاه کارگران راوند و کسب مقام  با همکاري آقاي عبـاس محمـدعلیزاده رئـیس    

هیئـت   طالبیـان دبیـر  .. مسئول ورزش روستایی وآقاي سیدماشـاا  بخش نیاسر و هیئت والیبال

  بازیهاي بومی محلی ورزش روستایی و

 نوروزي همکاري آقاي محمدرضا  سال با 12تا  7آموزش هفت سنگ قانونی به دختران  

  

  

  
 

 
 

با همکاري آقاي عباس محمدعلیزاده  1393تشکیل تیم والیبال رده سنی جوانان در سال 

 رئیس هیئت والیبال بخش نیاسر 

   1397در سال ) رده سنی جوانان(کسب مقام سوم مسابقات والیبال روستائیان کاشان 

 تشکیل تیم هاي والیبال دختران نوجوان نشلج
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 97پسر روستا تا سال  از نوجوانان دختر ونفر  120آموزش شنا به  

  برگزاري جلسات توجیهی مکرر براي خانواده ها جهت اهمیت آموزش شنا براي نوجوانان  
نوجوانان روستا باهمکاري آقـاي محمدرضـا نـوروزي مسـئول نماینـدگی ورزش       ثبت نام از 

 1395نفر درسال  32به تعداد  وجوانان بخش نیاسر

  صدف براي تخفیف متقاضیان امیرکبیر و، مجموعه هاي آبی شناي کیهانرایزنی با مدیران  
  ذهاب شناگران با آقاي نوروزي هماهنگی بمنظور سهولت در ایاب و 
 میانسال روستا از آموزش شنا نفراز بانوان جوان و 48استقبال  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  ) 1393درخردادسال(بومی محلی بین روستایی  کسب مقام دوم خروس جنگی در مسابقات 
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  :  ساله 6 یورزش يتهایفعال ياجرا جینتا

 ) 1393درخردادسال( کسب مقام دوم خروس جنگی درمسابقات بومی محلی بین روستایی 

 )1393درخردادسال( مسابقات بومی محلی بین روستایی کسب مقام سوم هفت سنگ در 

 نشلجکلنگ زنی احداث سالن ورزشی روستاي  

 آقایان روستا و توسعه فرهنگ ورزش دوستی درخانمها 

 درصد داراي اضافه وزن به صفر 45 کاهش اضافه وزن وچاقی درمیانساالن زن،از 

 درصد به صفر 50 کاهش مشکل افسردگی خانمهاي ورزشکار از 

 نفر 2 نفر به 8پنجاه سال از کاهش بیماري دیابت خانمهاي زیر 

 نفر1 به نفر 9سال از 50 زیرکاهش بیماري فشارخون گروه  

 افزایش همدلی جوانان ورزشی و انجام کمکهاي چشمگیر به معلولین وافراد ازکار افتاده 

بین جوانان به صفر  نزاع در دعوا و 8 الی 7 طبق آمار نیرو انتظامی کاهش آمار ماهیانه حدود 

 مورد پس از اجراي برنامه هاي ورزشی در روستا

 جوانان ورزشی در مراسمات مذهبی اهالی روستا و افزایش همدلی و مشارکت 
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  سپاس از همکاري درون بخشی
 معاونت بهداشتی دانشگاه  

  کارکنان يتوانمندساز و يمرکز آموزش بهورز 
 خدمات جامع سالمت حسنارود مرکزو همکاران پزشک مسئول  

 ینشلج خانم فاطمه سادات رزاق يبهورز روستا 

  
  سپاس از همکاري برون بخشی

  جناب آقاي عباس حسنی دهیار روستاي نشلج
  بازیهاي بومی محلی طالبیان دبیرهیئت ورزش روستایی و... جناب آقاي سید ماشاا

  مسئول ورزش روستایی جناب آقاي عباس محمدعلیزاده رئیس هیئت والیبال  بخش نیاسر و
  جوانان بخش نیاسر جناب آقاي محمدرضا نوروزي نماینده ورزش و

  لیرضاکوچک زاده هماهنگ کننده جام هاي نوروزيجناب آقاي ع
  عامل باشگاه فرهنگی ورزشی باریج اسانس سرکارخانم حسیبی مدیر

  سرکارخانم الله حجازي مدیرعامل شرکت دارو سازي باریج اسانس به عنوان اسپانسر تیم ها
رزش پاسگاه انتظامی مشهداردهال ورئیس هیئت ورزش روسـتایی و و  از  جناب آقاي افراشی

  بومی محلی
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  زباله  درنشلج افتیو باز کیطرح تفک يواجرا  يزیبرنامه ر
  بهورز خانه بهداشت نشلج ی،فاطمه سادات رزاق:  يمجر

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  

  
  

  

  مقدمه 
ــویک 45سرســبز نشــلج در  يروســتا ــ يمتــر ل ــا جمع یجنــوب غرب ــشهرســتان کاشــان ب   تی

هماننـد نگینـی سـبز در دل کـویر      تابسـتان فصـل   نفـر در  4000نفر و بـالغ بـر    2000 ثابت
حضـرت   هبارگـا بـا   يهمجـوار  و بـا یز بکـر و  عـت یبـودن وطب   یکوهستان لیبدل و .می درخشد

. باشـد ی مـ  يادیـ گردشـگران ز  و سـتها یمـورد توجـه تور  ) ع(محمـد بـاقر   امامبن  یعل سلطان
  .دهند یم لیتشک انساالنیم روستا را جوانان و تیسوم جمع قابل ذکراست دو
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  :تاریخچه انجام طرح

در  نجانـب یا يدر دوران کـار آمـوز   1389نشـلج در سـال    يزبالـه روسـتا   کیطرح تفک یبررس
 لیدال از. کاشان آغاز شد يآموزشگاه بهورز ریمد یبا نظارت سرکار خانم رجب يآموزشگاه بهورز

ازجملـه   یبهداشـت وجود مشـکالت  : موارد زیر را می توان نام برد  زباله کیطرح تفک يلزوم اجرا
مناظر زشت در  جادیا ،موقت يستگاههایو تلمبارشدن زباله درا )تن در روز 1.5(زباله  يحجم باال

جلب  ولگرد به منطقه و يهجوم سگها، جوندگان و انتشار حشرات و دی؛ تول ، بوي نامطبوع روستا
در جهـت حفـظ    یتیحمـا  يتهـا یفعال نیاز مهمتر یکیزباله  کیو تفک افتیباز.دافراد سودجو بو

ء نشلج جز و شود ینشلج اجرا م يسال است که در روستا 6به  بیقر کهباشد  یم ستیز طیمح
  .زباله در آن اجرا شده است کیاست که طرح تفک ییروستاها نیاول

  :دالیل اجراي طرح 
  پاره کردن پاکتهاي زباله توسط سگ وگربه ها 
  تراوش شیرابه ها به اطراف جایگاه موقت زباله 
  وجود مخروبه ها وتلنبار نمودن زباله درآنها 
  تلنبارکردن کود حیوانی در معابر 
  مشخص نبودن زمان جمع آوري زباله 
  ناکافی بودن تعداد روزهاي جمع آوري زباله 
  حجم زیاد زباله هاي تولیدي توسط خانواده ها 
  عدم جمع آوري صحیح و به موقع زباله 
  نبود ماشین جمع آوري زبالهپراکندگی زباله در معابر و کوچه ها و  
  شدن زباله به مدت طوالنی درمحلوجود فنسهاي نگهداري زباله وتلمبار  
  محیط روستا زیبا دروجوندگان و وجود مناظر زشت و نا تولید وانتشار حشراتي نامطبوع ، بو 
 افزایش سگهاي ولگرد در روستا دراطراف فنسهاي زباله و ایجاد نا امنی 

  جوندگان موذي درنزدیکی محل سکونت خانوارها حشرات وافزایش حیوانات؛  
  عدم وجود فرهنگ عمومی دفع صحیح زباله 
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 : طرحاهداف 

  زباله  دیمواد زائد وکاهش تول افتیدر خصوص باز يساز فرهنگ 
  و بدون مواد زائد در روستا  بایز یطیمح جادیا 
  ستیز طیبه مح بیآس کاهش 
 يحشرات وجوندگان موذتجمع حیوانات ولگرد ،  ، ریواگ يهایماریاز ب يریشگیپ 

  
  : انجام شده  مداخالتاهم 
  زباله کیطرح تفک ياجرا يبرا یاتیبرنامه عمل تدوین 
  و مطرح نمودن طرح  یبهداشت يجلسه شورا لیتشک 
  یبهداشت يشورا ياعضا يو همکار تیحما جلب 
 ییاجرا میت ياز اعضا کیهر  فیکردن شرح وظا مشخص 

 لیجهت تحو اسرین يو بخشدار یبهداشت يمتعدد با شورا يها یهماهنگ جلسات و يبرگزار 
     روزانه بصورت زباله ينشلج بمنظور سهولت  جمع آور ياریحمل زباله به ده نیماش
  و نظارت مستمر بر عملکرد آن  یطرح به بخش خصوص ياجرا يواگذار 
  زباله  يفنس ها ي هیکل يآور جمع 
  شده کیتفک يزباله ها يبه احداث انبار جهت جمع آور مانکارینمودن پ موظف 
 مانکاریبه مردم توسط پ یافتیمواد باز افتیدر يازا پاکت زباله در ای ندهیمواد شو لیتحو 

 زباله کیطرح تفک يفرهنگ ساز و بیبمنظور ترغ

 زباله آوري درمعابرو ایستگاههاي جمع تفکیک زباله طرح درموردتهیه و نصب بنراطالع رسانی  

    تهیه بروشور ، پمفلت آموزشی و کارت بازیافت زباله ، تفکیک از مبدا 
 تشکیل گروههاي همیار بازیافت در مدارس 
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  آموزش گروهی به مردم و داوطلبین سالمت 
آموزش به متصدیان و رابطان ایستگاههاي صلواتی و هیات مذهبی به منظوراستفاده از ظروف  

 یکبار مصرف گیاهی

 سازي براي آینده آموزان و فرهنگ درخواست همکاري از مدیر جهت اجراي طرح توسط دانش 

 برگزاري مسابقه نقاشی و اهداي جوایز به دانش آموزان 

  
  
  
  

  

  
  

 
 

  

  تهیه کارت اشتراك بازیافت براي خانواده ها 
  تهیه پاکت زباله سبز رنگ مخصوص تفکیک و الصاق پمفلت به آنها 
  منازل خانواده ها و تحویل پمفلت و پاکت زبالهمراجعه به درب  
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 آموزش چهره به چهره به عموم مردم حین تحویل پمفلت و پاکت زباله 

 سفیران سالمت و عموم مردم،  آموزش به داوطلبین سالمت 

 کادر آموزشی و توزیع پمفلت آموزشی ،آموزش به دانش آموزان  

  پاکسازي عمومی روستا در روز ملی بهداشت محیط 
 رگزاري طرح پاکسازي روستا با مشارکت عمومی مردم ب 

 مراجعه به درب منازل خانوارها و تحویل پمفلت و پاکت زباله 
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  : طرح ياجرا جینتا
  

تن درطول یکسال توسط ایستگاه تفکیک به ثبت  3 درکل مقدار زباله هاي بازیافتی توسط مردم
به  مدیریت پسماند ولی با ریختنی دفع می شدرسیده است که قبال به همراه زباله هاي دور 

  .چرخه ي طبیعت بازگردانده شد
  

ف ج  ردی   عنوان نتای
  تغییر نگرش در مردم و فرهنگ  سازي براي نسلهاي آینده  1
  دفع بهداشتی کود حیوانی توسط دامداران  2
  کاهش سگهاي ولگرد  3
  شدهکمک به اقتصاد خانواده از راه فروش زباله هاي تفکیک   4
  ترویج فرهنگ استفاده مفید از زباله   5
  کاهش حجم زباله هاي تولیدي  6

مشخص شدن زمان و تعداد دفعات جمع آوري زباله و جمع آوري زباله هر روز در ساعت   7
  مشخص

  اختصاص دادن ماشین مخصوص حمل زباله به روستا  8
  پاکسازي مخروبه ها از زباله   9
  و کاهش یافتن حجم زباله هاي فساد پذیر تهیه کمپوست توسط مردم  10
  مشخص بودن ایستگاههاي جمع آوري زباله  11
  فرهنگسازي در مردم جهت استفاده از پاکت زباله توسط همه اهالی  12
  مجازيبصورت فعالیت گروه حامیان محیط زیست در پیام رسانهاي داخلی و ارائه آموزش   13
  روستا اجراي طرح تفکیک زباله در مدارس  14
  توسط اهالی م و مناسبتهاي مختلفاستفاده از ظروف یکبار مصرف گیاهی در مراس  15
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  سپاس از همکاري درون بخشی

 معاون بهداشتی دانشگاه 

 يآموزشگاه بهورز ریمد 

  )پزشک خانه بهداشت نشلج(يآبادمهر دیدکتر وح يآقا 
 )طیکارشناس بهداشت مح(میکر رضایمهندس عل يآقا 

 )مرکز يهایماریکارشناس ب(قربانپور يآقا 

  )بهورز نشلج(یرزاق يآقا 

  )بهورز نشلج(مقدم ینیخانم حس 

    
  سپاس از همکاري برون بخشی

  )نشلج يروستا اریده(یعباس حسن يآقا 
  )نشلج يدبستان روستا ریمد(بهرام يآقا 
  )نشلج يروستا یاسالم يعضو شورا( یرسول اقبال يآقا 
  ) اسریشهر ن يبخشدارعضو (یمهندس تراش يآقا 
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  سالمندبا  يروز شیهما ياجرا  ان باسالمندتکریم 
  کامو خانه بهداشتبهورز  ، انیمعصومه مختار:  يمجر

  
  

  

  

  مقدمه 
 کـامو . تبدیل شدبه شهردر سالهاي اخیر در تقسیم بندي وزارت کشور از روستا و چوگان  کامو

 از 1392سـال  کـه از این منطقه کوهسـتانی  . ستاره ها شهرت دارد کینزد يو چوگان به شهر
 نفرکـه  2500جمعیـت  کیلومتري شهرستان کاشان با 75 در تبدیل شده است به شهر روستا

جاذبه هـاي گردشـگري    شهري با .واقع شده است دهند را سالمندان تشکیل می درصد آن43
رج تاریخی مسکونی خان تنها بآقابرج میرزا که از معروفترین آن می توان  برج تاریخی 3 داراي

ملی کشور به ثبت  درفهرست اثار 1381 که درسال را نام برد ایران از ابنیه دفاعی دوره قاجاریه
داراي کامو .کشور اسـت  یمل يرصدخانه  زبانیگرگش کامو م يکوه ها همچنین .رسیده است

کوهسـتانی   به دلیل سردسیر وکه حمام قدیمی و سرزمین گل و گالب است  ؛ سرچشمه بناب
،  محصوالت کشاورزي آن شامل انگور. بودن داراي بهترین کیفیت گل محمدي درمنطقه است

  .باشد می.... ، سیب زمینی و ، جو ،گندم وچهآل
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  :دالیل اجراي طرح 
 جمعیت سالمند در منطقه تحت پوشش% 43وجود  

  بروز افسردگی باال در گروه سالمند 
  تفریحی براي سالمندان عدم وجود برنامه هاي رفاهی و 
 در سالمندان فعالیت بدنی و تحرك  ترویج 

   :طرحمشکالت قبل از شروع 
  شیهما يالزم بمنظور برگزار یدرون بخش يعدم همکار 
  بهداشت با مرکز ادیفاصله ز لیبه امکانات بدل یدسترس عدم 
  ایهداتهیه  و ییرای؛ پذ يبصر یسمعوسایل ؛  یصندل لیقب امکانات از کمبود 
  شیحضور در محل هما يسالمندان برا ییتوانا عدم 

  

 : طرحاجراي اهداف 

  سالمندان  گاهیاز جا لیو تجل میدر خصوص تکر يفرهنگساز 
  آنها  یدر سالمندان و کاهش افسردگ یشاداب نشاط و جادیا 
  یبرون بخش و یدرون بخش يهمکار جلب 
  سالم در اقشار مردم   یفرهنگ سبک زندگ توسعه 

  
  : انجام شده  مداخالتاهم 

  

  شیهما يبا پزشک و پرسنل جهت برگزار یجلسات هماهنگ لیتشک 
 معاونت بهداشت يمرتبط ستاد يبا واحد سالمندان و واحدها یهماهنگ 

  مدارس  و جیبس گاهیپا ، يبا شهردار یجلسات و هماهنگ لیتشک 
  )يروزیف محمد يآقا( محترم  ندهیبا دفتر نما یهماهنگ 
  )يمحسن بلور يآقا(کاشانه  شیگروه نما تیریبا مد یهماهنگ 
  نیریخ تیحما جلب 
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  بنر با موضوعات روز سالمند پوستر و هیته 
  شیبمنظور انتقال سالمندان کم توان به سالن هما يبا شهردار یهماهنگ 
به قم و  یاحتیو س یارتیز روزه کی ياردو يجهت برگزار نیریخ و ندهیبا دفتر نما یهماهنگ 

 جمکران

 شیسالن هما یصندل نیمدارس بمنظور تام رانیمد يهمکار جلب 

  

  
  

  
  
  
  
  

 نفر سالمند 150سالمندان با حضور  شیهما يبرگزار 

 سالمندي دوره سخنرانی پزشک مرکز در خصوص تغذیه در 
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 مراسم دانشجویان در حضوردانش آموزان و 

 جراي نمایش توسط گروه نمایشی کاشانها  

 
 

 

 

 

 

 

 

  سالمندان تکریم براي آموزان دانش در نقاشی مسابقه اجراي 
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 مصاحبه با مسن ترین سالمند 

  
  
  
  
  
  
  
  

 جمکران براي سالمندان زیارتی سیاحتی قم و اجراي برنامه سفر 

 بهداشت نیبه دانش آموزان و رابط زیجوا ياهدا 

  يشهر نیبه سالمندان توسط مسئول زیجوا ياهدا 
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  : طرح ياجرا جینتا
  

  ایجاد شور واشتیاق و امید به زندگی درگروه سالمندان 
  ایجاد فرهنگ عمومی قدرشناسی و ارج نهادن به سالمندان 
  ترغیب سالمندان به داشتن تفریحات شاد و ورزشی 
 همدلی بین بخشی همکاري و 

  رضایت باالي سالمندان از اجراي برنامه ها   

  سپاس از همکاري درون بخشی
 همعاون بهداشتی دانشگا 

 و توانمندسازي کارکنانمرکز آموزش بهورزي  

 خدمات جامع سالمت کامو پزشک مسئول و پرسنل مرکز 

 )سالمندان( واحد بهداشت خانواده 

 یو مال يواحد امور ادار 

 واحد آموزش سالمت 

   يو بصر یواحد سمع 

  سپاس از همکاري برون بخشی
 محترم شهرستان نطنز و قمصر ندهینما 

 یجوشقان قال يکالنتر 

 کامو و چوگان  يشهردار 

 کامو یاصفهان یاشرف دیشه جیبس گاهیپا 

 حسن زاده دیو شه) س( نبیمدارس حضرت ز 

  کاشانه شیگروه نما 
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  گاریس نینماد عییتش شیهما نیاول يبرگزار
  کامو پایگاه سالمتبهورز  ،انیمعصومه مختار:  يمجر

  

  

  
  :مقدمه 

بـه  . تبدیل شـد بـه شـهر  در سالهاي اخیر در تقسیم بندي وزارت کشور از روسـتا  و چوگان  کامو
 بـه شـهر   روسـتا  از 1392سال که ازاین منطقه کوهستانی . ستاره ها شهرت دارد کینزد شهري

را  درصـد آن 43 نفرکـه  2500جمعیـت  کیلومتري شهرستان کاشان با 75 در تبدیل شده است
حمـام قـدیمی و    ؛ داراي سرچشـمه بنـاب  کـامو  .سـت واقع شـده ا  دهند سالمندان تشکیل می

کوهستانی بـودن داراي بهتـرین کیفیـت گـل      به دلیل سردسیر وکه سرزمین گل و گالب است 
، سیب زمینـی   ، جو ،گندم وچهآل،  محصوالت کشاورزي آن شامل انگور. محمدي درمنطقه است

  .باشد می.... و
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   :دالیل اجراي طرح
مورد  35بروز (  ریاخ يتحت پوشش در سال ها تیجمع نیابتالء به سرطان در ب شیافزا 

  )ریسال اخ10در
از  يریشگیپ و نقش عوامل موثر بر بروز سرطان عموم مردم درخصوص یسطح آگاه ارتقاء 

  در برابر سرطان  یهفته خود مراقبت بزرگداشتسرطان و 
  

 : طرحاهداف 

  سالم  یتوسعه فرهنگ سبک زندگ 
  از سرطان يریشگیدر خصوص پ نینماد آموزش 
 سرطان در روستا پیشگیري از و   اتیمصرف دخان کاهش 

  : انجام شده  مداخالتاهم 
  

  از سرطان  يریشگیپ شیهما يبا پزشک و پرسنل مرکزجهت برگزار یجلسه هماهنگ لیتشک 
  شیحضور درهما يمحترم مجلس برا ندهیاز نما دعوت 
  و مدارس  يو کالنتر جیبس  گاهی، پا يبا شهردار یجلسات هماهنگ لیتشک 
 گرید و طیو بهداشت مح ریواگ ریغ پیشگیري و مبارزه با بیماریهاي با واحد یهماهنگ 

  مرتبط معاونت بهداشت يواحدها
   طیواحد بهداشت مح با همکاري گاریماکت س هیته 
  ایو هدا زیو جوا یبنر ؛ پمفلت آموزش هیته 
 درمرکز خدمات جامع سالمت کامو  نیبا حضور مسئول یجلسه هماهنگ لیتشک 

 نینفر از  مردم و مسئول 160مبارزه  با سرطان  با حضور   شیهما  يبرگزار 

  محترم مجلس  ندهینما یسخنران 
 به دانش آموزان  زیجوا ياهدا 
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  گاریس عییتش نیمراسم نماد يبرگزار 
 برگزاري مراسم پیاده روي عمومی  

  : طرح ياجرا جینتا
  یمبارزه با مواد دخان یعموم فرهنگ جادیا 
  به عنوان عامل سرطان گاریس یمعرف 
  فعال دانش آموزان  مشارکت 
  یبخش نیب نیب یهمدل و يهمکار 
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  سپاس از همکاري درون بخشی

 معاون بهداشتی دانشگاه 

 خدمات جامع سالمت کامو پزشک مسئول و پرسنل مرکز 

 ریواگ ریغمبارزه با بیماریهاي  پیشگیري و واحد 

 طیبهداشت محمهندسی واحد  

 سالمت و ارتقاي واحد آموزش 

 مرکزآموزش بهورزي و توانمندسازي کارکنان  

 معاونت یو مال يواحد امور ادار 

  
  سپاس از همکاري برون بخشی

 محترم شهرستان نطنز و قمصر ندهینما 

 یجوشقان قال يکالنتر 

 کامو و چوگان  يشهردار 

 یاصفهان یاشرف دیشه جیبس گاهیپا 

  حسن زاده دیو شه) س( نبیمدارس حضرت ز 
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  1397در منطقه ارمک سال   يطرح کاهش تصادفات جاده اجلب مشارکت اجتماعی در 
  ارمک يبهورز خانه بهداشت روستای، ارمک يزهرا منصور:  يمجر

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  مقدمه 
 هیکوهپاو معتدل کاشان و در منطقه  يریکووگرم از شهر  يلومتریک 45ارمک در فاصله  يروستا

و بکر در بهار و  بایخنک در تابستان و مناظر ز يکه به علت داشتن آب و هوا دهیواقع گرد يا
به بقعه مبارکه  توانیم یو مذهب یخیتار يبه بهشت کوچک معروف است از جاذبه ها زییپا

به  يتپه ا يدر باال یول خیش رزایکاظم برادر امام هشتم و قلعه م یمحسن ابن موس هامامزاد
 يدارا این روستا. باشد یدر تمام فصول م يادینام اشاره نمود که مقصد گردشگران ز نیهم

و  يمردم کشاورز شترینفر بوده که شغل ب 1500بالغ بر  یفصل تینفر و جمع 418 ثابت تیجمع
  .باشد یهمجوار م يروستا 9مرکز دهستان کوهدشت و  تقسیمات کشوريو از نظر  يدامدار
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   :دالیل اجراي طرح
  ریروستا در طول ده سال اخ یتا خروج يورود ریدر مس يمورد تصادف جاده ا 100از شیوقوع ب 

  مورد نقص عضو 4مورد تصادف منجر به فوت و 3 وقوع 

  به خانواده ها هینقل طیو خسارات وسا یهنگفت درمان يها نهیهز لیتحم 

  روستا یو اضطراب به عموم اهال یروان یروح يتنشها شدن وارد 

 5/1( ریدر مس عالئم خطر شبانه و یینبود روشنا خطرناك و عرض کم جاده و يها چیپ وجود 

  )یاصل لومترجادهیک

  )؛ اداره برق ادمسکنیاداره راه ؛ بن( مرتبط  يارگانها يوجود همکار عدم 
  

 : طرحاهداف 

  از آن  یناش ریم مرگ وو  يتصادفات جاده اکاهش  

   یاز مرگ و ناتوان یناش یاجتماع يبهایآس کاهش 

 مرتبط  يسازمانها ادارات و ، نیولمسئ تیحما جلب 
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  : ی اجتماع یخودمراقبت يانجام شده در راستا مداخالتاهم 
  

 :شناسایی مشکالت منطقه و اولویت بندي آنها بترتیب ذیل  

   ریکامل مس ییروستا و عدم روشنا يورود ریخطرناك در مس يها چیوجود پ -
 خطرناك يتصادفات و حادثه ها -

 یورزشـ  يو برنامـه هـا   يرو ادهیـ عمـوم در زمـان پ   يبروز مشکالت بـرا  و مردم منطقه اتیشکا -
  یحیتفر

 اداره ، يمسکن، فرمانـدار ادیبن ، يجهادکشاورز ، يبخشدار(مرتبط  ادارات حمایت جلب ضرورت  -
 )یو رانندگ ی، اداره راهنمائ اداره برق ، یعلوم پزشک دانشگاه ، اورژانس ، نیریخ ، يراه و ترابر
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بـا   یاتیـ برنامـه عمل  نیو تـدو  یاجتماع یخودمراقبت یدر نشستها و جلسات هماهنگ شرکت 
 آموزش سالمت واحد يهمکار

  واحد آموزش سالمت  يطرح با همکار یاتیبرنامه عمل نیتدو 
جملـه روحـانی ؛ جوانـان ، رابطـین و     از نفـر   40برگزاري جلسه هماهنگی با حضور بیش از  

سفیران سالمت بمنظور  بررسی آسیبهاي اجتماعی روستا طبـق فرمـت دانشـگاه علـوم پزشـکی      
  و انتخاب طرح کاهش تصادفات جاده اي بعنوان اولین اولویت در جلسه96دراسفند 

   97فروردین می ارمک درطرح موضوع در جلسه شوراي اسال 
ق در حـ ر الزام اصالح پیچهاي خطرناك جاده اي منتهـی بـه روسـتاي ازنـاوه و     مصوب شدن 

 جلسه شوراي اسالمی
 

  اجرا مسئول  فعالیت  جزئی اهداف  ردیف

تعریض قسمتهایی از   1
  مسیر در خارج طرح

صدور پروانه جهت امالکی که 
  .در طرح تعریض قرار می گیرند

خشداري ، بشوراي اسالمی ، 
  جهاد کشاورزي

قسمتهایی که  تعریض  2
  در داخل طرح می باشد

زمین  صدورپروانه،اختصاص
  ،پرداخت هزینه عقب نشینی

  بنیادمسکن،بخشداري،دهیاري

تامین روشنائی کامل   3
  مسیر

  ،کابل،چراغتهیه و نصب تیر برق
  اداره برق

زیرسازي،آسفالت،جدول   4
  گذاري ، سرعت گیر

آسفالت ،زیرسازي عملیات 
پیاده رو  ساختو،جدول گذاري 

  سرتاسر مسیر در

راه و ترابري، بنیاد مسکن، 
  دهیاري

  ارائه به معاون محترم بهداشتی  تدوین برنامه عملیاتی کاهش آسیبهاي اجتماعی روستا و 

  بمنظور رفع نواقص جاده اي)آقاي علی آزاد و محمدرضامقدم(جلب حمایت خیرین 
 ازناوه  - ارمک -قحسه راه رتعریض  

  مکاتبه با اداره برق وپیگیري تا نصب روشنایی 
 مکاتبه با اداره راه وترابري وپیگیري تا نصب چراغهاي خطر 
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  تعریض پیچ خطرناك ابتداي جاده ازناوه 

  

  

  

  

  

  
 میلیون ریال از بودجه دهیاري و 200هزینه بالغ بر  اجراي سقف نهرهاي جنب جاده با 

 خیرین

  جاده ضیتعري برا شانیا تیجنب جاده به جهت کسب رضا نیجلسه با مالک 
به جهت  يمتر از طول جاده به محدوده طرح هاد 300جهت الحاق نمودن  يبخشدار هماهنگی با 

 روستا يخطرناك ابتدا چیوحذف پ ياریاستفاده از بودجه ده
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  : طرح ياجرا جینتا
  

 يشده پس از اجرا بیرفع ع يدرقسمتها یخسارت ای یو جرح یتصادفات فوت دنیبه صفر رس 
  طرح
  خطرناك چیپ 3کامل  حذف 
  طرح ریدر کل مس ییروشنا نیتام 
  ریعالئم خطر درکل مس نصب 
 ق ، ازناوه  وکلهحارمک ، ر يروستا  نیساکن يتمندیرضا 

  
  
  

  

   
 
 
 
 
 
 

 

دانشگاه  ياز سو یاجتماع يها بیبابت ارائه طرح آسنمونه یاسالم يشوراعنوان  کسب 

 کاشان یعلوم پزشک

  یو بهداشت یاجتماع يها بیاز شورا و بهورز نمونه بابت ارائه و اقدام طرح آس ریمراسم تقد 
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کاشان بابت  دانشگاه علوم پزشکی یمعاون محترم بهداشت طرفاز  نامه ریتقددریافت  
  همکاري و اقدامات انجام شده توسط بهورز

  درون بخشیسپاس از همکاري 
 معاون بهداشتی دانشگاه 
 کمال الملکخدمات جامع سالمت  پزشک مسئول و پرسنل مرکز  

 مرکزآموزش بهورزي و توانمندسازي کارکنان 

  محالت سالمت سفیران 
 سالمت ءو ارتقا واحد آموزش 

  سپاس از همکاري برون بخشی
  جیبس یروحان 

 یکانون فرهنگ 

  نیریخ 

 بزرگان و صاحب نظران روستا  

  یاسالم ي در مجلس شورا دگلیمحترم مردم کاشان و آران و ب ندهینما 

 نژاد یدکتر سادات يجناب آقا      

 یاسالم يشوراو  ياریده 

  ترابري و اداره راه، اداره برق ، مخابرات اداره 
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97روستا سال  یطرح آبرسان ياجرادر مردم و نیمسئول تیحما جلب  

  ارمک يبهورز خانه بهداشت روستای، ارمک يزهرا منصور:  يمجر

  
  

  مقدمه 
 هیکوهپاو کاشان و در منطقه معتدل  يریکوواز شهر گرم  يلومتریک 45ارمک در فاصله  يروستا

و بکر در بهار و  بایخنک در تابستان و مناظر ز يکه به علت داشتن آب و هوا دهیواقع گرد يا
به بقعه مبارکه  توانیم یو مذهب یخیتار يبه بهشت کوچک معروف است از جاذبه ها زییپا

به  يتپه ا يدر باال یول خیش رزایکاظم برادر امام هشتم و قلعه م یمحسن ابن موس هامامزاد
 يدارا این روستا. باشد یدر تمام فصول م يادینام اشاره نمود که مقصد گردشگران ز نیهم

و  يمردم کشاورز شتریل بنفر بوده که شغ 1500بالغ بر  یفصل تینفر و جمع 418 ثابت تیجمع
  .باشد یهمجوار م يروستا 9مرکز دهستان کوهدشت و  تقسیمات کشوريو از نظر  يدامدار
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  :دالیل اجراي طرح 
 رغمیـ عل نه روزشـبا  ساعت در طول 2فقط بمدت  یبه آب شبکه آبرسان نیساکن یدسترس 

  تاکنون 90از سال  یکاف آب ریوجود ذخا
نصـب   و رمطمئنیو غ یسطح يآوردن خانوارها به مصرف آبها يرو لیبدل یدمیبروز اپ خطر 

  آب رهیذخ يتانکرها
  يو روده ا یانگل يهایماریب وعیش بروز و خطر 
  آموزش خانوارها به استفاده از کلر مادر  يبرا یفراوان پرسنل بهداشت يانرژ صرف زمان و 

  
  

 : طرحاهداف 

  مردم به آب سالم  یدسترس 
  يو روده ا یانگل يهایماریب وعیش خطر بروز و  کاهش 
  مردم  و نیمشارکت مسئول و تیحما جلب 

  

  : اهم اقدامات انجام شده 
  

محترم مردم شهرستان کاشان جهت حضور  در روستا و مشاهده مشکالت و  ندهیدعوت از نما 
 1397حل مشکالت در سال  يبرا شانیا جلب همکاري
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  اعتبار صیجهت تخص يریگیو پ  روین ریمعاون وز ییبا دکتر مسعود خشا مکاتبه 
  جهیحصول نت تا يریگیپ استان و شهرستان و يآبفا يمکاتبه با روسا 
نقطه  نیدر باالتر دیجد یجهت ساخت منبع آبرسان الیر اردیلیم 12اعتبار به مبلغ  افتیدر 

  یمنبع کنون يروستا و بهساز
  دیمنبع جد ییاستان بمنظور جانما يبفاآ حضورکارشناسان 
 دیمحل احداث منبع جد نییتع 

  : طرح ياجرا جینتا
  

 يو بهساز دیبمنظور احداث منبع جد یاز اسناد خزانه دولت یالیر اردیلیم12جذب اعتبار  
  میمنبع قد

  انجام شده تیمردم از فعال يتمندیرضا 
  ساله50 ینیب شیمنبع با پ تیمحل احداث و ظرف یو کارشناس یفن یطراح 
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  درون بخشیسپاس از همکاري 
 معاون بهداشتی دانشگاه 

 کمال الملکخدمات جامع سالمت  پزشک مسئول و پرسنل مرکز 

 مرکزآموزش بهورزي و توانمندسازي کارکنان  

  
  سپاس از همکاري برون بخشی

 نژاد  یدکتر سادات يمحترم مجلس جناب آقا ندهینما 

 استان اصفهان يبفاآ 

 روستا یاسالم يو شورا ياریده 

  روستا  یروحان 
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  در کشور عراق ینیحس نیاربع امیبهورزان در ا يسالمت کشور ستگاهیا ییبرپا

  زدلیبهورز خانه بهداشت   ی،زدلی يعبدالرسول قار:  يمجر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  مقدمه 
 کیلومتري ضلع شمال غربی و 15 توابع شهرستان آران وبیدگل است که در روستاي یزدل از

یزدل . داراي قدمتی دیرینه است این روستا.دارد کاشان قرار وبیدگل وغرب شهرستانهاي آران 

 ، کتب تاریخی معتبري همچون مجمل التواریخ است که در) درم( باستانی درام باقیمانده شهر

 .نفر است 2523 جمعیت یزدل. است  اهمیت این شهرسخن گفته شده تاریخ کاشان از القصص و

  .باشد دامپروري وکارگري می شغل اصلی مردم روستاي یزدل کشاورزي ،
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  :دالیل اجراي طرح 
 

  مناسب و مطمئن یو درمان یبه خدمات بهداشت یرانیزائران و خادمان ا یوجود دسترس عدم 

  رانیپس از بازگشت به کشور ا رداریواگ يها يماریزائران و خدام به ب يابتال 

و  یبه منظور ارائه خدمات بهداشت) س(نبیز یب یبا خادمان موکب امامزاده ب یهمراه 

  مناسب یدرمان

  آنها يزائران و خانواده ها یدرمان و کاهش نگران يها نهیهز لیاز تحم يریشگیپ 

  موکب ها کینزد یکاف یدرمان یو مناسب به خدمات بهداشت یکاف یدسترس عدم 

 خادمان و خانواده ها يبرا یدرمان يها نهیبودن هز باال 

از  حیو استفاده صح هایماریب وعیازش يریشگیدر پ نیزوار و خادم یکاف یآگاه نبود 

  ...سالم و ییموادغذا

 يبهورزان کشور برا يتوانمند و تیازظرف يریبهره گ يمناسب برا يزیبرنامه ر نبود 

  به مردم  یامدادرسان

  در کشور عراق یبهداشت و یدرمان زاتی، تجه دارو کمبود 

 در کشور عراقامدادرسان  يروین کمبود 
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 : طرحاهداف 

  در کشور عراق  رانیبهورزان کشور ا " سالمت و بهداشت ستگاهیا"  نیاول ییبرپا 
  یآت يسالها يبهورزان برا يکشور یمرکز امدادرسان يراه انداز 
  یبهورزان کشور جهت امدادرسان یمشارکت وهمدل جلب 
  زوار در ایام اربعین حسینی و سالمت یبه خدمات بهداشت شتریب یدسترس 
  آنها يخادمان و خانواده ها یو آرامش روان یسالمت روان حفظ 
  يریشگیبهداشت وپ تیزوار در خصوص رعا یآگاه شیافزا 

  : انجام شده مداخالت اهم 
  

  امنا موکب قبل از اعزام به عراق اتیجلسه با ه يبرگزار 
  آن اجراي يریگیصورتجلسه از مصوبات و پ هیته 
  مجوز افتیدر يبا معاونت درمان و هالل احمر برا یهماهنگ 
جهت اطالع همکاران و جلب مشارکت بهورزان به طرق مختلف اعـم از تمـاس    یرسان اطالع 
در  يمختلـف بهـورز   يو گروهها وزیبهورز ن ،بهورزان  يخبر يو استفاده از کانالها امکیپ ،یتلفن

  یاجتماع يشبکه ها
 ستگاهیبهورز حاضر در ا 30بهداشت  يو خانه هابهداشت و درمان   يشبکه ها يهمکار جلب 

ـ  نیدر اربع رانیکشور ا يتجمع جامعه بهورز"بنر و نصب پرده  و هیته  کشـور   ینیحس
  از موکب  یجهت اطالع رسان "عراق
  پمفلت  پخش نصب بنر، پوستر و قیبه زوار از طر یرسان اطالع 
  هایماریاز ب يریشگیپ يبرا یعدد پمفلت آموزش 400 عیتوز 
  مورد نظر یبهداشت  میت لیو تشک انتخاب 
  )، پزشک و خادمان  بهورز( گروه همراه  فیشرح وظا نیتدو 
 )  جلسه 2( قبل از حرکت  يکار میبا ت یهیو توج  ینشست آموزش لیتشک 
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 یو مصـرف  ییمواد غـذا  دیآشپزان و مسئول خر،  اعم از خدام کیخدام موکب به تفک آموزش 
  نفر  60به تعداد حداقل 

بـه  ... و پـرده و بالشـت و پتـو و    زیمثل تخت و م ستگاهیا ازیمورد ن زاتیو تجه لیوسا نیتام 
  الزم زانیم

  و داروخانه ها نیریدارو و مکمل ها با کمک خ نیتام 
  )نفر  30( بهورزان داوطلب  ژهیو يحفاظت فرد لی، کاور و وسا لباس فرم هیته 
 کشور عراق ینیحس نیدر اربع رانیکشور ا يبنر با موضوع تجمع جامعه بهورز نصب 

  
  

  
  
  
  

  
  با نصب بنر، پوستر و پخش پمفلت یو بهداشت یارائه خدمات آموزش 
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  نفر 63 يپانسمان برا انجام 
  ده ها نفر يبرا یدرمان ماساژ 
  ده ها نفر يبرا  ياریدارو و مکمل  لیتحو 
 توسط آقا و خانم نفر 87 يبرا) يدیو ور یعضالن(  قاتیخدمات تزر ارائه 

 

ارائه خدمات آموزشی و بهداشتی گفتاري به زبان هاي فارسی و عربی توسط تعدادي از  
 بهورزان سایر دانشگاههاي کشور

 نظارت بهداشتی بر محل اسکان موکب و خوابگاه به صورت مستمر و شبانه روزي 

 ماسک و دستکش بین کلیه خدام به صورت مستمر و حتی زوار پخش 

  

  
  
  
  
  

نفر به صورت مستمر  60عمومی خدام و آشپزان به تعداد  نظارت بر رعایت بهداشت فردي و 
  و شبانه روزي
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 شبانه روزي نظارت بهداشتی بر محل طبخ و توزیع مواد غذایی به صورت مستمر و 

و عدم استفاده از رنـگ هـا و طعـم    ) چاي و شربت (  نظارت بهداشتی بر توزیع نوشیدنی ها 
  دهنده ها

 هزار لیوان 10تهیه و توزیع چاي در لیوان هاي گیاهی به تعداد  

  : طرح ياجرا جینتا 
  

  یآت يسالها يبهورزان برا يکشور یمرکز امدادرسان يراه انداز 
 2نفر بهـورز و   30(کشور یدرمان یبهداشت يروهاین ریو مشارکت سا بهورزان کشور مشارکت 
  ) پزشکنفر 
  به مردم یامدادرسان جهت  بهورزان کشور نیب شتریب يهمکار و یهمدل جادیا 
به خدمات  یو عراق یرانیهمجوار ا يو موکب ها زدلیخادمان موکب  يآسان و فور یدسترس 

  و سالمت یبهداشت
  یرانیزوار باالخص زوار ا یدرمان یبهداشت یاصول ییو راهنما قیدق صیتشخ 
  زوار یدرمان يها نهیهز کاهش 
  يماریکاهش ب لیبه دل شانیخادمان و خانواده ها یو آرامش روان یسالمت روان حفظ 
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  از همکاري درون بخشیسپاس 
 معاون بهداشتی دانشگاه 

 دگلیب آران و و درمان شهرستان شبکه بهداشت 

 بهداشت مجاور يخانه ها 

  و توانمندسازي کارکنانمرکزآموزش بهورزي  

  
  سپاس از همکاري برون بخشی

 روستا  جیو بس ياریشورا و ده 

 یمذهب يها و گروه ها اتیه 

 موکب  يروهایو ن نیمسئول 

 سالمت نیریخ 

 موکب يروهاین يها خانواده 

  کاشان طب  یپزشک زاتیداروخانه ها و تجه 
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  :بخش سوم 
  بهورزان منتخب يتهایتجارب برتر و خالق

  پوستردر بخش 
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  اولین همایش تجارب برتر و خالقیتهاي
  بهورزان در عرصه سالمت اجتماعی

 1398اردیبهشت  –کاشان 

٨٣ 
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  :بخش چهارم 

  اقدامات اجرایی همایش
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  :  ایششده جهت برگزاري هماهم اقدامات انجام 
 طرح پیشنهاد برگزاري همایش بهورزان پویا و خالق و تشکیل جلسه شوراي مربیان و 

  توانمندسازي کارکنان  بررسی موضوع در مرکز آموزش بهورزي و

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  با شبکه یو هماهنگ انیمرب يجلسه شورا
  

برگـزاري همـایش وکسـب    هماهنگی با معاون بهداشتی و دریافـت موافقـت ایشـان جهـت      
  هاي الزم  راهنمایی

 تدوین برنامه عملیاتی همایش، جدول گانت و چک لیست برگزاري همایش  

طراحی فرمت و چهارچوب طرحهاي خالقانه و دستورالعمل نحوه تکمیل آن جهت ارسال به  
 خانه هاي بهداشت مراکز و

شهرهاي زیـر بیسـت    وهماهنگی با پزشکان مسئول مراکز خدمات جامع سالمت روستایی  
 هزار نفر در خصوص ارائه تجارب برتر و خالقیتهاي بهورزان

طرح و برنامه هاي خالقانه بهورزان و مستندات آن از شهرستانهاي کاشان و  73جمع آوري  
 آران و بیدگل
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تعیین معیارهاي امتیاز دهی طرحهاي جمع آوري شده و طراحی برنامه اکسل آن در کمیـه   
 علمی همایش 

کمیته علمی  در خصوص نحوه امتیاز دهی به فعالیتهاي خالقانـه بهـورزان و   ي توجیه اعضا 
 ثبت  در فرم مربوطه  

هماهنگی با پزشکان مراکز درخصوص برنامه ریزي جهت حضور بهورزان منتخب در جلسات  
 هماهنگی  

 8انتخاب تشکیل جلسه هماهنگی کمیته علمی و داوران و تعیین امتیاز طرحهاي ارسالی و  
 طرح برتر

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  برتر طرحهاي انتخاب و داوران هماهنگی جلسه تشکیل
 

 طـرح برتـر   8برگزاري جلسات متعدد با بهورزان منتخب در خصوص تهیه گزارش و سـخنرانی   
 خالقانه ایشان 

، تنظـیم مسـتندات و تهیـه    آناني ندهاآیفر و طرحها اصالح جهت منتخب بهورزان بای هماهنگ 
 نتایج طرحهاي ارائه شده 

 آموزش بهورزان خالق بمنظور ارائه سخنرانی در همایش 

 با حضور مـدیر و ،سالمت معاونت بهداشتی توسط بهورزان خالق مجدد سخنرانی در تاالر تمرین 
 مربیان بصورت شبیه سازي شده
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  سخنرانی شست با بهورزان منتخبن
  

بهداشت روان در تمرین عملی بمنظور آمـوزش فـن بیـان و چگـونگی کـاهش        از مشاوردعوت  
 استرس درحین سخنرانی

 تنظیم برنامه اجرایی روز همایش  

 بـراي هماهنگی با مدیرگروه منابع انسانی وزارت و ارسال مسـتندات تجـارب همـایش بهـورزان      
  ایشان 

 یش هماهنگی با دفتر ریاست در خصوص حضور ایشان در هما 

تشکیل جلسه هماهنگی معاونت بهداشتی کاشان با شبکه بهداشـت و درمـان آران و بیـدگل و     
 بررسی مستندات بهورزان خالق، تهیه صورتجلسه و ارسال به شبکه 

 تدوین کتابچه تصویري همایش جهت ارائه به مسئولین وسازمانها 

 هماهنگی و برنامه ریزي بمنظور برگزاري همایش  بمنظور تشکیل جلسات مکرر 
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  ران وبیدگل آ کاشان وشبکهومدیران معاونت بهداشتی هماهنگی با معاون جلسات 

  
  در خصوص دریافت جوایز بهورزان فعال بهداشت  هماهنگی با واحدهاي مرکز 
 نحوه دعوت از آنها  برنامه ریزي جهت تعیین مدعوین و 

 تعیین بودجه جهت تامین تسهیالت و ملزومات همایش  

سرپرسـت   اجرایی برگزاري همایش با حضور معاونین اجرایی و فنـی ، کمیته تشکیل جلسه   
 ارسال به اعضاي گروه  مسئولین اموراداري و مالی ، تنظیم صورتجلسه و، شبکه 

 همایش  برگزاري روزتهیه چک لیست فعالیتهاي  

هماهنگی با کارشناس بهورزي مرکز بهداشت آران و بیدگل جهت تهیه و طراحـی پوسـتر از    
 تجارب رتبه دوم 

 رایزنی با اسپانسرهاي متعدد جهت تأمین بودجه همایش  هماهنگی و 

معـاونین  معاون بهداشتی و مدیرگروه مدیریت شـبکه وزارت،  ،  وزیر تلفنی از دعوت کتبی و 
،  ، اعضـاي هیئـت رئیسـه دانشـگاه    مسئول بهـورزي دانشـگاههاي قطـب    انبهداشتی و کارشناس

 جهت شرکت در همایشکارشناسان مسئول واحدهاي ستادي ، مدیران و مسئولین بیمارستانها 
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، تلفنی از اعضاي کارگروه شوراي سالمت شهرستانهاي کاشان و آران وبیدگل  دعوت کتبی و 
 )سازمانهاي مردم نهاد(سمن ها ، بخشداران  ،دهیاران  ،شوراها مسئولین ادارات مرتبط با سالمت، 

 جهت شرکت در همایش و خیرین سالمت

پیگیري و هماهنگی جهت دریافت مجوز دوره آموزشی براي همایش و تهیه فرم نیاز سنجی  
 وط به همایش جهت تصویب در شوراي آموزشی بو مستندات مر

 هاي محصوالت سالمت در روستا  غرفه ریزي وهماهنگی جهت برپایی نمایشگاه و برنامه 

 هماهنگی و مکاتبه با شرکت هاي باریج اسانس و اهورا جهت شرکت در نمایشگاه  

انتخاب  طراحان وتهیه طرحهاي مختلف توسط  طراحی لوگو و نماد بهورز براي اولین بار در کشور و 
 یلوگو با نظر کارشناسان و معاون بهداشت کی

 
 

 بهورزطراحی لوگو و نماد 

 
  
  

  
  
  
  

  

  تندیس بهورز

 

 بهورز نماد جهانی و ملی درنظام سالمت
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  تهیه بنر همایش
  
 

 هماهنگی با طراحان مختلف جهت طراحی تندیس همایش 

 ابالغ به مدعوین همایش تدوین برنامه همایش و 

 تهیه پکیج برنامه وکتابچه همایش و ارائه به مدعوین ادارات 

 هاي یادداشت مدعوین همایشطراحی برگه  

تدوین فرم ارزشیابی همایش ، بررسی نظرات بهورزان و مدعوین در خصوص همـایش، تحلیـل    
  بهره برداري الزم  آن جهت ارائه گزارش و

  )پوستر7(نصب پوسترهاي خالقیتهاي بهورزان در حاشیه همایش  
 بصري امکانات سمعی  هماهنگی با روابط عمومی دانشگاه جهت تامین فضا و 

 هماهنگی با خبرگزاري و رادیو کاشان جهت پوشش خبري همایش 
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توجیه  دفتر نماینده محترم مجلس شوراي اسـالمی  درخصـوص اهـداف برگـزاري      هماهنگی و 
 ارسال اطالعات  مورد نیاز  همایش و اهمیت حضور ایشان و

 میزان هدایا و برنامه ریزي جهت تامین آن  نعیین نوع و 

 بازنگري در کلیپ پاکسازي روستا جهت ارائه درهمایش  سالمت از وزارت و تهیه کلیپ  هفته 

 تقدیر ازآنها انتخاب همسران فعال  بهورزان در امر سالمت و 

 ، طراحی و نصب در حاشیه همایش طرح برتر به عنوان پوستر 7انتخاب  

 برنامه ریزي جهت حضور پزشکان مراکز داراي طرحهاي برتر  

 با مجري و تهیه متن آن  تشکیل جلسه هماهنگی 

پـذیرایی و   ، انتظامات ،تأمین نیروي خدمات و وسـیله نقلیـه  (برنامه ریزي امور اجرایی همایش  
 قبل و حین برگزاري همایش ...)اسکان میهمانان و

 مراسم استقبال از چهره ماندگار بهداشت کشور در ابتداي همایش
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  درهمایش  بهورزان  جمعی دسته عکس

  

 

  
  
  
  
  
  

  
  
  

  مربیان بهورزي و میهمانان قطب دعوت شده در همایش
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  تقدیر از بهورزان خالق دربخش سخنرانی و پوستر
  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  ها سمن ، سالمت حوزه برترینها و فعاالن تقدیراز 
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  سالمت حامیان عنوان به فعال بهورزان همسران از تقدیر
  ازآنها تقدیر و سالمت امر در بهورزان  فعال همسران انتخاب 

محصوالت مرتبط با سالمتی توسط همکـاران و   برپایی غرفه هاي نمایشگاه صنایع دستی و 
 خانواده هاي بهورزان

 ارمک کاشان  صنعت و کشت شرکت ازطرف مسئولین و بهورزان به عرقیجات پکیج اهداء 

فرمانداري و وزارت  پنج بخش و ارسال به در همایش کامل کتابچه تهیه و آوري مستندات جمع

 

  محصوالت مرتبط با سالمت  دیدار مسئولین از نمایشگاه صنایع دستی و
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  :بخش پنجم 
  آن لیو تحل شیهما يبرگزار جینتا یفیک یبررس
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  نقاط قوت
  ماندگار بهداشت کشورحضورجناب آقاي پرفسور ملک افضلی چهره  
  ایچاد رقابت در آنها  تشویق و ترغیب بهورزان به انجام فعالیتهاي خالقانه و 
  جلب حمایت سازمانها و ادارات در انجام فعالیتهاي مرتبط با سالمت  
  جلب مشارکت و ترغیب خیرین به انجام فعالیت در حوزه بهداشت و پیشگیري  
سالمت مردم  ش آنها در ارتقاءفعالیتهاي بهورزان و نقو ادارات با  آشنایی سایر سازمانها 

  روستا 
  سخنرانی بهورزان براي اولین بار در سطح کشور  
  تندیس اولین همایش تجارب برتر   تهیه نماد بهورز و 
  برگزاري همایش در هفته سالمت و مناسبت آن با سالمت اجتماعی   
  فعالیتهاي آنها به دیگران انگیزه مضاعف بهورزان بدلیل شناسانده شدن آنها و  
  معرفی بهورز بعنوان یک نماد ملی و جهانی  
  آشنایی سایر معاونتها و همکاران دانشگاهی با فعالیتها و خالقیتهاي بهورزان  
  تشویق سایر بهورزان به الگو برداري از اقدامات بهورزان منتخب  
  حامیان سالمت و سازمانها و ادارات و بهورزان خالق از تقدیر 
  تقدیر از همسر بهورز جهت مشارکت در برنامه هاي سالمت روستا در کنار بهورز 
  ارائه  به شرکت کنندگان ادارات  تهیه  کتابچه علمی همایش و 
ایجاد فرصتی براي شناساندن فعالیتهاي خالقانه بهورزان این دانشگاه به سایر همکاران در  

 دانشگاههاي دیگر

  رادیو کاشاناز برگزاري همایش  پوشش خبري همایش از طریق گزارش 
 مشارکت واحدهاي ستادي در اهداء جوایز به بهورزان فعال  

  جلب مشارکت خیرین و اسپانسرها براي تأمین  بخشی از هزینه هاي همایش 
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  حضور مهمانان از دانشگاههاي قطب  
  حضور مسئولین دانشگاهی در تمام طول همایش که به اهمیت همایش افزود  
  تلفنی آقاي دکتر رئیسی  در حین همایش و تقدیر از برگزاري همایشتماس  
  برپایی غرفه محصوالت سنتی و سالمت در حاشیه همایش  
   پکیج عرقیجات به بهورزان و مسئولین ياهدا 

  نقاط ضعف 
  عدم حضور مهمانان وزارتی به علت فشردگی برنامه هاي هفته سالمت   
عدم حضور نماینده محترم مجلس و ادارات شبکه آران و بیدگل به دلیل تالقی همایش با  

  حضور وزیر کشور در کاشان 
  در برنامه زیاد وجود برنامه هاي فشرده سخنرانی و نبود تنوع  

  نظرات و پیشنهادات 
 تمجید از کارشناسان ادارات و سازمانهاي مرتبط عالوه بر تشویق از روساي ادارات  تشویق و 

  برگزاري چنین همایشهایی براي سایر پرسنل معاونت بهداشتی 
مشارکت بیشتر مردم و اطالع رسانی در سطح شهر جهت آگاهی مردم در فعالیتهاي خالقانه  

  انجام شده 
 ده حین همایش اجراي برنامه هاي نمایشی و سرگرم کنن  

 بهورزان در سایت دانشگاه  راه اندازي لینک ثبت تجارب برتر 

  رسانه اي تر کردن برگزاري چنین همایشها  
  حضور مدیران شهرستان در این همایش  امکان بیشتر 
 نیروهاي ستادي نمونه در امر آموزش بهورزان  از کارشناسان فعال و تقدیر 

  اطالع رسانی بیشتر اهداف همایش به مسئولین ادارات جهت مشارکت فعالتر در همایش  
 استفاده از این تجربه عالی براي سایر بهورزان کشور 

 همایش مربیان مرکز آموزش بهورزي در برگزاري این تشکر و قدردانی از کارشناس مسئول و 
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  یافته ها 

 رضایت همایش برگزاري کیفیت و مدیریت از آنها% 95 داد نشان بهورزان از نظرسنجی نتایج

 موثر را همایش این% 86 ، دانستند جدید ایده را خالق بهورزان سخنرانی آنها %100، داشتند

 % 90. نمودند کسب کاربردي و مفید اطالعات که معتقدند% 90 ، افراد پویایی و انگیزه درتقویت

 گونه این برگزاري ازآنها% 79  و داشتند رضایت همایش برگزاري کیفیت از ستادي کارشناسان

  .دانستند ضروري سیسیتم در را همایشها
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   قدردانی و تشکر

 از افضـلی،  ملـک  پروفسـور  آقـاي  جنـاب  بـزرگ  اسـتاد  پربـار  حضـور  از پایان در

 را مـا  کـه  بهداشـتی  محتـرم  معـاون  و دانشـگاه  محترم ریاست دریغ بی حمایتهاي

ــه در ــل هم ــزاري مراح ــتیبانی  برگ ــایش پش ــاد و هم ــد ارش ــاونین از ، نمودن  مع

 برگــزاري در کـه   آران و بیـدگل  شـبکه محتـرم   ریاسـت  و واجرایـی  فنـی  محتـرم 

 کـه  ارمـک  بهـورز  منصـوري  سـرکارخانم  چنـین  هـم  و نمودنـد  یاري را ما همایش

 را مـا  کـه  عزیزانـی  کلیـه  و کردنـد  همکـاري  همـایش  برگـزاري  براي خیر جذب در

 صـمیمانه  نمودنـد،  یـاري  را مـا  مانـدنی  یـاد  بـه  همـایش  این اجراي مراحل درکلیه

  .  سپاسگزاریم و قدردان

  
  

  آرانی مهندس  زهره رجبی                      
  کارشناس مسئول آموزش بهورزي                       

  نیروي انسانیو توانمندسازي                        
 


