
آموزش پزشكي آموزش پزشكيوزارت بهداشت ، درمان و
معاونت سالمت

دفتر ارتباطات و آموزش سالمت



١
:فهرست 
مقدمه •
مروري بر برنامه هاي جلب مشاركت •
اجتماعيمختلفجامعه و كانونهاي•
)داوطلب ، مربي و مروج ، حامي (جلب مشاركتو استراتژيهاياهداف•
جلب مشاركت اليه هاي مختلف جامعه اجرائي برنامه هاي •

)رابطين محالت (جلب مشاركت بانوان .1
و نيروهاي نظامي و انتظامينيروي مقاومتجلب مشاركت .2
حوزه هاي علميهجلب مشاركت .3
)وزارت ارشاد (جلب مشاركت كانونهاي فرهنگي هنري مساجد كشور .4
جلب مشاركت فرهنگسراها .5
مدارسجلب مشاركت .6
ركت شوراهاي اسالمي شهر و روستا جلب مشا.7
سازمانهاي دولتيجلب مشاركت .8
)NGO( جلب مشاركت سازمانهاي غير دولتي .9
جلب مشاركت خيرين و واقفين.10
)نفر كارگر 500باالي (صنايع جلب مشاركت.11
جلب مشاركت اصحاب هنر و رسانه  .12
كانون هاي سالمندانجلب مشاركت كانونهاي بازنشستگي و .13
كانون هاي متوليان امور دانشجوييت جلب مشارك.14



٢
:مقدمه 

امروزه ميزان مشاركت جوامع در برنامه هاي دولتها يكي از شاخصهاي مهم ارزيابي ميزان توفيق و روند 
در برنامه ريزي توسعه در جوامع محسوب شده و حكومتها تالش مينمايند هر چه بيشتر آحاد جامعه را 

از طرفي  بسياري از . كمك بگيرند و از مردمبرنامه هاي خود آشنا نموده داده و باها و اجراي مشاركت 
و نگرشها ، تغيير باورهاارتقاي دانش عمومي نيازمند يبرنامه ها و مداخالت در برنامه هاي جامع كشور

و اين مهم مختص يك عرصه نبوده. فرهنگ سازي عمومي ميباشد و نتيجتا توسعه و ارتقاي رفتار
تمامي عرصه ها همچون فرهنگ قانونمداري ، فرهنگ ترافيكي ، فرهنگ همياري ، فرهنگ عدالت 

ملي ، فرهنگ آپارتمان نشيني ، فرهنگ تجارت الكترونيك و علي الخصوص مشاركت اموراجتماعي ، 
داشتن بالشك در تمامي اين عرصه ها بدون .ميباشد و اجتماع فرهنگ مراقبت از سالمت خود و خانواده 

يك برنامه جامع با ساز و كار سازماني مناسب به منظور شناخت وضع موجود ، آناليز نقاط ضعف و قوت و 
فرصتها و تهديدها ، برنامه ريزي جامع ، هدايت و رهبري برنامه ها و نهايتا نظارت بر حسن اجرا و 

. پيشرفت مداخالت امكانپذير نميباشد 

ميرسد زمان آن فرا رسيده است تا در نظام سالمت جمهوري اسالمي براي لذا در اين مقطع زماني به نظر 
ترويج مفاهيم سالمت ، توسعه رفتارهاي سالم ، توانمند سازي و حساس نمودن جامعه براي حفظ سالمت 

، محدود نمودن رفتارهاي مخاطره آميز و نهايتا ارتقاي سالمت جامعه ، نظامي تحت خود و خانواده 

طراحي و در "جامع جلب مشاركت جامعه در توسعه و تعميق برنامه هاي نظام سالمت نظام "عنوان 
. سطح ملي به اجرا گذاشته شود 

ارتباطات و آموزش سالمت معاونت سالمت وزارت بهداشت دفتردر اين راستا با عنايت به شرح وظائف 
همگاني تاكيد دارد ، اين مهم طي جامعه با نظام سالمت و آموزش سالمت متقابل كه بر توسعه ارتباطات 

تكليف گرديد و در دفتربه اين معاون محترم سالمت 85/ 12/ 2مورخس / 3/ 167871ابالغ شماره 
پي آن طرح نظام جامع جلب  مشاركت جامعه در توسعه و تعميق برنامه هاي نظام سالمت  طراحي و 

.جهت اجرا در سطح ملي ارائه گرديد  
الطاف خداوند متعال توفيق توسعه فرهنگ سالمت ، رفتارهاي سالم و ارتقاي ستعانت از اميد است با ا

. سالمت جامعه اسالمي و مردم عزيزمان را يافته و موجبات اعتالي نسلي سالم را فراهم آوريم  

الهي وفقنا لما تحب و ترضي
دكتر محمد امير اميرخاني 



٣

:بر برنامه هاي جلب مشاركت مروري -بخش اول 
، لذا بسياري از اساسا مبتني بر حضور و مشاركت مردم شكل گرفته استايرانجمهوري اسالمي

در برنامه هاي خود تاكيد داشته و سازو مردمسازمانها و دستگاهها  با الهام از اين تفكر مهم ، بر نقش 
سترده ترين و جامعترين نظام مشاركت جامعه در كشور گ. كار ويژه اي براي اين امر به اجرا گذاشته اند 
بطوريكه تمامي اقشار را درقالب برنامه هاي متنوعي  در ما در نيروي مقاومت بسيج تجربه شده است 
از ديگر سازمانهايي كه . تحت پوشش قرار داده است ... تمامي زمينه هاي نظامي ، فرهنگي ، علمي و 

جلب مشاركت مردم طراحي و به اجرا گذارند ، سازمان هالل احمر ميباشد توانسته اند نظام جامعي در 
كه با تشكيل سازمان داوطلبان  جمعيت قابل توجهي خاصه از نسل جوان را در راستاي اهداف خود 

عملكرد چشمگيري در حوزه مشاركت اجتماعي از خود به ماني كه  زديگر سا. كرده استسازماندهي
معاونت شوراهاي دانش آموزي و ارت آموزش و پرورش ميباشد كه با تشكيل نمايش گذاشته است وز

و سازماندهي بسيار مناسب خيرين مدرسه ساز تجربه موفقي از تمركز نيات مشاركتهاي مردميتوسعه
.خير جامعه را از خود به نمايش گذاشته است كه ذيال به طور اجمال بر آنها اشاراتي خواهيم داشت 

هالل احمرداوطلبان چه سازمانتاريخ-1

در جهت . سرخ و هالل احمر خدمات داوطلبانه است از اصول اساسي نهضت جهاني صليب
هفتاد و هشت كشور دنيا سازمانها و مؤسسات داوطلبان وابسته تحقق اين اصل ، هم اكنون در يكصد و

كنند بنا براين اين سازمان ها وظيفه دارند بر سرخ و هالل احمر فعاليت ميبه جمعيت هاي ملي صليب
خود احمر با بسيج كليه توان انسانيراستاي اهداف نهضت بين المللي صليب سرخ و هالاساس و در

هدف حمايت نسبت به بهبود زندگي مردم آسيب پذير اقدام نمايند در كشور ما هم سازمان داوطلبان با
منجمله افرادي كه داوطلبانه به و بهره مندي از توان اقشار جامعه كهاز نيازمندان ، از طريق سازماندهي

تاكنون سه دوره را بشرح زير پشت سر گذاشته عضويت افتخاري جمعيت در آمده اند تأسيس گرديد و
و دوره سوم از 1378ل تا سا1359دوره دوم از سال 1359دوره اول از ابتداي تشكيل تا سال.است 
عملكرد اين سازمان در سه دوره مذكور به ترتيب زير ارائه مي گردد دوره پيشنه ونتاكنو1378سال 

1301از اولين اساسنامه جميعت شير و خورشيد سرخ در سال 1359تشكيل تا سالاول از ابتداي
.بر پايه كمك هاي نقدي و عملي عموم مردم تشكيل شده استجمعيتكهچنين آمده استشمسي

خدمات شايان به به دولت محترم ايراني يا خارجي كه: ين اساسنامه تأكيد شده است كها35در ماده 
آمده 43همچنين در ماده جمعيت نموده باشند عنوان عضويت افتخاري و رقم افتخار اعطاء مي شود

از پايتخت و اياالت يك نفر منشي است كه خدمات مذكور تماماً افتخاري است و فقط در هر مركزي
خدمات شير و خورشيد سرخ ايران افتخاري و تأكيد گرديده كه1327دام مي شود در اساسنامه استخ

داوطلبانه و به دو شكل امكان پذير بوده است اول بر اين اساس ، خدمت در جمعيت. مجاني است 



٤ عضويت همراه با ايفاي نقش در انجام خدمات نوع پرورانه كه پرداخت حق عضويت ، دوم پرداخت حق
.تعهدات افتخار خدمت در جمعيت از اعضاء سلب مي شده استدر صورت انجام ندادن
بهتر فعاليت هاي داوطلبانه جمعيت ، مجمع عمومي سازمان داوطلبان درسال براي انسجام بيشتر و

گرديد و در همان سال اقداماتي مانند خريد اوراق مربو ط به ساختمان مدرسه توسطتشكيل1350
.تفو سازمان داوطلبان صوت گرنوان عضبا

داوطلبان تشكيل و اقدام به تصويب و ابالغ آيين نامه شورايعالي سازمان1352در شهريور ماه سال 
بموجب اين آيين نامه چهار ركن اساسي سازمان به ترتيب رييس ، شوراي عالي ،سازمان داوطلبان نمود

امداد ي، برنامه ريزي و آموزش ، بهداشت وخدمات عموم: شوراي اجرايي و كميته هاي آن شامل 
تصويب آيين نامه مذكور پس از.اضافه همكاري با ساير ادارات ايجاد گرديدهتشريفات و روابط عمومي ب

اقداماتي مانند كمك به جذاميان ، احداث تا پيروزي انقالب اسالمي سازمان داوطلبان1352در سال 
.خورشيد تبريز و غيره را انجام داده استشير وساختمان تكميلي شير خوارگاه جمعيت

سازمان به تبع جمعيت در آن دوران كمرنگ گرديد و تا سال نقش1357پس از پيروزي انقالب در سال 
.فعاليت چنداني نداشتو تصويب اساسنامه جديد1359

ه تغيير نام شير و با بروز تحوالتي درساختار و وظايف جمعيت از جملبه بعد هم زمان1357از سال 
براي ران ، فعاليت سازمان داوطلبان به جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي ايخورشيد سرخ ايران

متوقف شدمدتي
و 62، 61آيين نامه سازمان داوطلبان تصويب و سپس در سالهاي1359در دي ماه سال در دور سوم ، 

، هيئت سازماني اين سازمان 1363ست كه تا سال قدر مسلم آن ا.با تغييراتي مجدداً ابالغ گرديد63
و از .جمعيت هالل احمر تصويب گرديدمحفوظ بوده است در همان سال آيين نامه عضويت افتخاري در

اداره كل امور داوطلبان تغيير يافته و به عنوان زير با تغيير ساختار ، سازمان داوطلبان به64سال 
يعت هالل احمر تغيير يافته فعاليت مي نموده استجممجموعه معاونت خدمات اجتماعي

1378تا سالهاي 59معاونت خدمات اجتماعي بين سالهاي ( اداره كل داوطلبان نمونه هائي از فعاليتهاي
استبدين شرح

جبهه هاي جنگاداره كل داوطلبان وظيفه امداد به1359ر ماه وبا بروز جنگ تحميلي در شهري.1
:داشته است از قبيلاي مردمي به صورت نقدي و غير نقدي را بر عهدهو جمع آوري كمك ه

دمي براي جبهه هاي جنگ اين مرمشاركت وسيع و گسترده در فعاليت هاي ستاد جذب كمك هاي
ارتشكب بوده از جهاد سازندگي ،جمعيت هالل احمر ورستاد 

نميادين شهر تهرامك هاي دربرپايي شانزده ستاد دائمي و دهها پايگاه سيار جمع آوري ك.2
جمع آوري كمك هاي مردمي و ارسال آن براي مناطق زلزله زده.3
مددجويان و آسيب كمك رساني بهشاملفعاليت اداره كل داوطلبان در 1370در سالهاي پس از .4

ء آوري كمك هاي مردمي و اهداديدگان و پذيرايي از نيازمندان به فعاليتهاي مختلف و همچنين جمع
.بوده استديدهآن به آوارگان عراقي و به خانواده هاي نيازمند و آسيب



٥ داوطلبان و بخش اعظم بر اساس ساختار جديد جمعيت ، اداره كل1381تا 1378وره سوم از سال د
تلفيق و به سازمان داوطلبان در يكديگر1379معاونت خدمات اجتماعي سابق جميعت در ابتداي سال 

اصول نهضت بين المللي صليب سرخ و هالل اقدام فوق در جهت احياء و تحقق يكي از.تبديل گرديد
لذا به منظور تبيين و ترسيم صحيح اهداف و وظايف و .احمر يعني خدمات داوطلبانه صورت پذيرفت

آوري و بررسي كليه منابع و سوابق مرتبط از جمله مصوبات فدراسيون و ساختار سازمان نسبت به جمع
: هالل احمر و همچنين عملكرد و تجربيات ساير جمعيتهاي ملي اقدام كه حاصل آن ات جمعيتمقرر

منابع مورد.تنظيم اهداف شرح وظايف و نمودار تشكيالتي سازمان داوطلبان بوده استتدوين و
بر اساس استفاده جهت تدوين و تنظيم استراتژي سازمان عبارت بود از شانزده تيم داخلي و خارجي

مأموريت دارد با استفاده از خدمات سازمان داوطلبان.ناسانه نابع مورد استفاده و بررسي كارشم
حلقه ،آورده نمايد و به عبارت ديگر سازمان داوطلبانداوطلبانه ، نياز اقشار آسيب پذير را شناسايي و

.توانمندان استاتصال ميان نيازمندان و

در آموزش و پرورشيمشاركتهاي مردممعاونت توسعه- 2

ايف با الهام از سياست هاي به منظور تحقق اهداف و پيش برد وظمشاركتهاي مردميمعاونت توسعه

توسعه ، ترويج “پرورش و برنامه سوم توسعه ،محوري ترين سياست راهبرديوزارت آموزش وودولت 

تا در جلب و جذب توانمندي هاي قرار دادهرا در سرلوحه فعاليت هاي خود“مشاركتو تعميق فرهنگ
اشخاص حقيقي و حقوقي، كاهش تصدي گري  ...علمي ،فكري ،معنوي ،پژوهشي، مهارتي ،مادي و
و پرورش ،اشاعه فرهنگ ايثار و شهادت با عنوان ارائه دولت، افزايش مشاركت و نظارت مردم در آموزش

گيري از تجارب و دستاوردهاي علمي، فنĤوري شهدا و ايثارگران ،بهره خدمات ويژه به فرزندان گرانقدر
.كشورها در زمينه گسترش روابط آموزش و پرورشي ، به وظايف خويش عمل نمايدو پژوهش ساير

:مشاركتهاي مردمياهداف معاونت توسعه
هاي اجرايي جهت مشاركت مردم در حوزه آموزش و پرورش جهت نيل به اهداف تعيين تدوين برنامه.1

قانون سازمان مدارس غيردولتي شده مطابق 
ايجاد زمينه مناسب و گسترش مدارس غيردولتي جهت خدمات رساني بيشتر به مردم در گستره .2

تعليم و تربيت
پژوهش جهت ارائه الگوي عملي در راستاي مشاركت با بخش غيردولتي با رويكرد كيفيت بخشي.3
نونيهاي قابهبود نظام مديريت مشاركتي با استفاده از ظرفيت.4
ايجاد تحول كيفي در نحوه خدمات رساني آموزشي به گيرندگان خدمات آموزشي.5
....تدوين برنامه مناسب توأم با پژوهش محوري براي بهبود كيفيت وضعيت مدارس غيرانتفاعي و.6
بررسي و ارائه راهكارهاي مناسب جهت بهبود اقتصاد آموزش و پرورش.7
)Participation(رغيب و تشويق مردم به امر مشاركت تدوين و ارائه راهكارهاي عملي در راه ت.8



٦ : 88مادهعملياتي نمودن قانون- الف 

آموزش و پرورش جلب مشاركت جامعه از طريق عملياتي نمودن قانونيكي از تجربه هاي اين امر در
گرايش به پس از پيروزي انقالب اسالمي به لحاظ، قانون بخشي از مقررات مالي دولت ميباشد 88ماده

وجود توان عدمنمودن امور، بخش دولتي به تدريج رو به گسترش نهاد، عوامل اين گسترش را ميدولتي
خدمات تعريفي از دولت، عالقه شديد مسؤولين براي انجام خدمات توسط دولت، گسترده شدن
دارس، ماجتماعي دولت به دليل رشد جمعيت، رشد شهرنشيني و توسعه كمي خدمات، دولتي شدن

شدند، دولتي شدن ميكه پيش از آن به صورت خصوصي اداره... ها، مراكز توانبخشي وبيمارستان
ها و ها و ايجاد وزارتخانهسازمانها وهاي خصوصي، تجزيه وظايف برخي از وزارتخانهها و بيمهبانك

هاي دولتي نسل دوم جديد، رشد فزاينده شركتها و مؤسسات دولتيهاي جديد، ايجاد سازمانسازمان
دانست... و سوم و
:اهداف 

از سوي دفاتر و معاونتهاجهت نيل به اهداف تعيين شده مطابق 88تدوين برنامه هاي اجرايي ماده ) 1
.قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 

ژه دربعد ستانها به ويبهره گيري و استفاده بهينه از ظرفيتهاي موجود آموزش وپرورش در مناطق و ا) 2
.منابع انساني و بهسازي مستمر آن

.ايجاد زمينه مناسب و گسترش مشاركت مردمي در گستره تعليم و تربيت ) 3
.تحول كيفي در برنامه هاي خدمات رساني به گيرندگان خدمات از سوي مدارس ) 4
.بهبودنظام مديريت مبتني بر مدرسه ) 5
ه و پژوهش جهت توليد الگوي عملياتي مشاركت با بخش غيردولتي با ايجاد فرصت براي مطالع) 6

.88رويكرد اجراي ماده 
شناخت ضرورت ها،موانع ،محدوديت ها در راستاي اصالح ساختار اداري با همكاري ساير دفاتر حوزه ) 7

ستادي و استانها

:ميباشد اجراي مديريت مشاركتي مدرسه محور،تجربه ديگر–ب 
ت جهاني و تحوالت اجتماعي در درون جامعه ما كه نقطه عطف آن تحول از حضور توده اي به تغييرا

حضور مسئوالنه و مشاركت جويانه در صحنه هاي مختلف در سالهاي اخير بوده است، مديران و 
مسئوالن سيستم هاي اجتماعي و نهادهاي دولتي و غير دولتي را به شدت متاثر ساخته و آنها را ناگزير 

در اين ميان . از درك و فهم عميق ضرورت تغيير در بنيانهاي سنتي مديريت و رهبري كرده است
پاسخگويي به خواست اصلي مردم يعني نهادينه شدن فرهنگ مشاركت عمومي، وظيفه اي سنگين 

و تامل در سيستم هاي مختلف بردوش دولتمردان قرار داده است و از آنجا كه تجارب ساير كشورها 
اعي بيانگر آن است كه مدارس مهمترين جايگاه براي تحقق مشاركت همه جانبه مردمي و از جمله اجتم



٧ توسعه مشاركت سياسي است؛ لذا رويكرد واقعي مديريت مشاركتي مدرسه محور، كه موجب مشاركت 
ترين معلمان ، كاركنان و مديران مي گردد، بهگسترده كليه عوامل ذيربط يعني والدين، دانش آموزان، 

بستر براي تحقق مردم ساالري ديني در آموزش و پرورش و تمركز زدايي از نظام آموزش و پرورش 
.خواهد بود

براي تحقق مديريت مشاركتي مدرسه محور، از يك طرف بخشي از اختيارات ساده تصميم گيري در 
طرف ديگر با تشكيل امور برنامه درسي، بودجه، پرسنل و پاداش به همه مدارس واگذار مي شود و از

مجتمع هاي آموزشي و تربيتي مركب از مدارس دولتي در هر محله بخش عمده اختيارات تصميم گيري 
اين . ذينفع در اين مجموعه ها واگذار مي گرددبه شوراهايي منتخب از نمايندگان واقعي گروه هاي 

خواهند داشت و وظايف ادارات آموزش مجتمع ها با برخورداري از هيئت امنا در بسياري از امور استقالل 
.به ارائه خدمات كارشناسي و نظارت بر برنامه توافق شده تحول خواهد يافتو پرورش 

:سازماندهي خيرين مدرسه ساز  -ج
و باالخره سازماندهي خيرين مدرسه ساز  كه با تشكيل مجامع خيرين مدرسه ساز در هر استان منابع 

در اين برنامه وزارت آموزش و .به سمت اهداف آموزش و پرورش سوق داده است بسياري را از جامعه 
پرورش با استخراج و معرفي استعدادهاي  سازمان جهت جذب كمكهاي مردمي و جامعه عمل پوشاندن 
به نيات خيرخواهانه مردم ، موجبات هدايت منابع مردمي را به سمت اجراي برنامه هاي توسعه مدارس 

با شناسائي و سازماندهي اوليه خيرين مدرسه ساز "در اين روش ابتدا. نموده است كشور فراهم 
با حضور و هدايت از منتخبين شهرستانها وشهرستانها و استانها ، مجمع خيرين مدرسه ساز استانها را

سازمان آموزش و پرورش استان شكل داده و سپس اقدام به تشكيل مجمع كشوري خيرين مدرسه ساز 
. اين امر نتايج بسيار خوبي را به دنبال داشته است . نموده است نتخبين استانها از م
واگذاري امور به خود مردم.1
جلب مشاركت جامعه بدون افزايش كار اداري براي سازمان.2
توسعه و تعميق روحيه وقف و امور خيريه .3
وصول به اهداف سازماني.4



٨

اجتماعيجامعه و كانونهاي مختلف- بخش دوم 

جامعه از كانونها و مراكز اجتماعي محدودي برخوردار بود و براي برقراري ارتباط با در دهه هاي گذشته 
آموزشهاي عمومي و فرهنگ سازي و . ابزارهاي محدودي در جامعه وجود داشت نيز آحاد جامعه

ائي مواجه بود ليكن امروزهتوانمند سازي جامعه به جهت معدود بودن  سازوكارهاي اجتماعي با دشواريه
اجتماعي جوامع نه تنها كانونهاي جديدي را شكل متنوعجوامع و سازو كارهايبا توجه به توسعه سريع

داده است بلكه ساختارهاي سنتي گذشته نيز از انسجام بيشتري برخوردار شده است و اين امر امكان 
نموده و جلب مشاركتهاي سازمان فراهممداخالت اجتماعي ، فرهنگ سازي و آموزشهاي عمومي را 

.را تسهيل كرده است يافته  اجتماعي با برنامه هاي ملي 

.نيز برخوردار است مساجد ميباشدبه طور مثال يكي از كانونهاي سنتي  جامعه ما كه از جايگاه ويژه اي
مساجد بر اساس آموزه هاي ديني و فرهنگ ايراني ما محيط مناسبي  براي فرهنگ سازي محسوب 

طب آن ليكن  در گذشته از نظام  فراگير و متمركزي كه بتوان به صورت يكپارچه با جمعيت مخا.ميشود
هنگي فرانونهايجد كشور ، دبيرخانه كارتباط برقرار نمود  برخوردار نبوده ولي امروزه در قالب امور مسا

نيروي مقاومت  امكان  طراحي مداخالت و برنامه هاي فراگير و كشوري مساجد كشور و پايگاههاي
بوجود آمده است كه براي تمامي سازمانهائي كه قصد توسعه آموزشهاي عمومي خود را دارند فرصت 

.مغتنمي محسوب ميشود 
هاي علميه كشور اشاره نمود كه در سالهاي گذشته يا در مثالي ديگر ميتوان به تمركز در ساختار حوزه 

هم اكنون با برقراري ارتباط با امروزه حائز آن بوده و ليكن ،كشوري بودهفاقد چنين  سازوكار منسجم و
هاي علميه كشور ميتوان همكاريها و تعامالت متمركز و فراگيري را طراحي نمود  و شوراي عالي حوزه 

.را  با يكي از موثرترين كانون اجتماعي رقم زد توسعه همكاريهاي فيمابين
در جامعه ) NGO( مثال ديگر  تشكلهاي  مردمي است كه امروزه تحت عنوان سازمانهاي غير دولتي 

تشكلهاي مردمي به اشكال . شكل گرفته است كه در گذشته اين نوع ساختارها در جوامع ديده نمي شد 
جامعه شكل ميگيرند كه  برقراري ارتباط نظام مند با آنها و هدايت مختلف و به دنبال اهداف ويژه اي در

به سمت اهداف و برنامه هاي ملي ميتواند در به ثمر نشستن برنامه ها و توسعه فرهنگ فعاليت آنان 
. اجتماعي بسيار موثر باشد 

تن سازوكار سازماني از نمونه هاي ديگر كانونهاي اجتماعي ميتوان به فرهنگسراها اشاره نمود كه با داش
وساختاري نظام مند فرصت بسيار مناسبي جهت دسترسي به واحدهاي جمعيتي علي الخصوص نسجمم

جوانان و ترويج مفاهيم مختلف اجتماعي ، ارتقاي سطح آگاهي عمومي ، فرهنگ سازي و توسعه 
.و سالمت مي باشداين گونه مراكز ، بستر مناسبي براي مداخالت اجتماعي رفتارهاي مطلوب  ميباشد 

شوراهاي اسالمي شهر و روستا نيز در سالهاي اخير از جايگاه خاصي در توسعه جامعه برخوردار شده و 
به جهت داشتن يك ساختار هرمي در كشور همچون شوراي روستا ، شوراي شهر ، شوراي استان و 



٩ و نظارت را بر عهده ه ريزي سياستگذاري و برنامكارباالخره شوراي عالي استانها كه در سطح كشور
ميق توسعه و تعماعي نيز همچون ديگر ساختارها فرصت مناسبي در زمان ما براي تاين ساختار اج. دارد

.مداخالت اجتماعي محسوب ميشود
در جامعه ايراني ما  از  ارزش و اعتبار معنوي خاصي برخوردار ميباشند و در  طي كه خيرين و واقفينو 

و از كانونهاي مهم اجتماعي محسوب نظام و ساختار كشوري خوبي برخوردار شدهسالهاي اخير از
لذا با برقراري ارتباط موثر و سازماندهي مناسب خيرين ميتوان بسياري از كمبودها راجبران و .ميشوند

.توانائيها و پتانسيلهاي مردمي را به سمت اهداف كشوري هدايت نمود 

يكي از نمونه هاي ساختارهاي اجتماعي است كه در كشور ما  به جهت سير رو نيزكانونهاي بازنشستگي 
به افزايش بازنشستگان هر روز از انسجام و پوشش بيشـتري برخـوردار شـده و امكـان دسترسـي بـه       

.سالمندان را در كشور تسهيل مينمايد 

جامعه ما  بوجود آمده است را نمونه هاي فراواني از كانونها و تشكلهاي مدني را كه طي سالهاي اخير در
ميتوان بر شمرد كه جمعيتهاي خاصي را تحت پوشش قرار داده است و امكان دسترسي ، برقراري ارتباط 

بديهي است جلب مشاركت . موثر و جلب  مشاركت  آنها را براي سازمانها و نهادها فراهم آورده است 
تژي مشخص ، ااجتماعي مستلزم داشتن استرجامعه مبتني بر توسعه همكاريها با كانونهاي مختلف

. برنامه اي مدون و سازو كاري مناسب جهت مديريت صحيح اين ارتباط ميباشد 



١٠
داوطلب ، مربي و (جلب مشاركتبرنامهو استراتژيهاياهداف -بخش سوم 

)مروج ، حامي 

تا وصول به آنها با اتخاذ برنامه جلب مشاركت در حوزه سالمت داراي اهداف مختلفي بوده كه طبيع
لذا با عنايت به لزوم ايجاد چتري امكانپذير خواهد بود ، و جامعه شناختي منطقي علمي ، استراژيهاي 

فراگير براي سوق دادن منابع و استعدادهاي جامعه به سمت اهداف سالمت و بهره مندي از عاليق و 
مت اهداف و استراتژيهاي موجود ذيال اشاره اجتماعي در ترويج مفاهيم سالاشتياق افراد و كانونهاي

:ميگردد 

"جلب مشاركت جامعه در توسعه و تعميق برنامه هاي نظام سالمت ": هدف كلي •
:اهداف اختصاصي •
جلب مشاركت جامعه در توسعه مفاهيم سالمت.1
و رفتارهاي سالمترويج الگوي زندگي وجلب مشاركت جامعه در توسعه.2
توسعه فرهنگ وقف در حوزه سالمت امعه در جلب مشاركت ج.3
توسعه ساختار و واحدهاي بهداشتي درمانيجلب مشاركت جامعه در .4
جلب مشاركت جامعه در توسعه و گسترش خدمات سالمت .5
جلب مشاركت جامعه در اجراي هر چه بهتر طرحهاي ملي.6
مت در نظام سالدوستانه انسانو ساماندهي و سازماندهي خدمات داوطلبانه .7
ارتقاء مهارت هاي علمي، عملي و اجتماعي داوطلبان ، مربيان و مروجان سالمت.8
افزايش تعداد داوطلبان سالمت و جمعيت تحت پوشش.9
: استراتژي كلي •
ايجاد ساختار و جايگاه مستقل جهت برنامه هاي مشاركت مردمي .1
در بين اقشار مختلف جامعهداوطلبان سالمت سازماندهي.2
داوطلبان سالمت در ابعاد علمي، اجتماعي، فرهنگي توانمندسازي .3
مرتبط با سالمت ) NGO(ارتباط  سازمانهاي مردم نهاد توسعهساماندهي و .4
سالمتمت اهدافبه س) خيرين و واقفين(كمك هاي مردمي ساماندهي و هدايت .5
سالمت حوزه ارتباطاتتوانمندسازي كارشناسان جلب مشاركت مردمي در .6
دوستانه در حوزه سالمتمشاركت ، فعاليتهاي داوطلبانه و انسانترويج فرهنگ.7



١١
جلب مشاركت اليه هاي مختلف جامعهاجرائيبرنامه هاي-بخش چهارم 

)ارتقاي سالمت داوطلبين(جلب مشاركت بانوان .1

:اهداف •
و جمعيت تحت پوشش ترويج مفاهيم سالمت از طريق آموزشهاي همسانان در محالت - 
مندسازي بانوان خانه دار در عرصه سالمت به عنوان عنصر محوري خانواده  توان- 
و پيگيري مراقبت هاتقويت ارائه خدمات سالمت- 
هره مندي از ظرفيت رابطين محالت در اجراي طرح هاي مليب- 

:استراتژي•
توسعه امكانات فيزيكي براي حضور و آموزش رابطين- 
جذب و سازماندهي - 
د سازي آموزش و توانمن- 
جلب مشاركت و همكاري - 
انگيزش و تشويق - 
سازماندهي و انتخاب مسئول برنامه در ستاد و واحدهاي بهداشتي درماني- 

:برنامه ها •
طراحي و تدوين بسته هاي آموزشي متناسب با نيازسنجي آموزشي- 
ارائه آموزشهاي الزم و توانمند سازي داوطلبان - 
برنامه هاي جاري و طرحهاي مليجرا و ارزشيابي طراحي ، ابكارگيري  داوطلبان در - 



١٢ و نيروهاي نظامي و انتظاميجلب مشاركت نيروي مقاومت بسيج.2

اهداف•
پايگاه ها و پادگانها و مراكز نيروهاي نظامي و ترويج مفاهيم سالمت از طريق آموزشهاي همسانان در - 

انتظامي
در محالت و مجامعصر محوري در عرصه سالمت به عنوان عنبسيجيانتوانمندسازي - 
جمعيت تحت پوششدر رفتارهاي سالم ترويج - 
بسيجيانتقويت اجراي طرحهاي ملي با بهره مندي از ظرفيت - 

:استراتژي •
تربيت مربيان- 
آموزش و توانمند سازي - 
و طرح هاي مليجلب مشاركت و همكاري در برنامه هاي جاري- 
سازماندهي و تشكيل تيم سالمت- 

:رنامه ها ب•
هاي آموزشي متناسب برنامهطراحي - 
برگزاري كالسهاي آموزشي در پايگاهها - 
برگزاري دوره هاي تربيت مربي- 
در برنامه هاي جاري و طرحهاي مليبسيجيانبكارگيري  - 



١٣ ه هاي علميهجلب مشاركت حوز.3

اهداف•
ت و مجامع  توانمندسازي روحانيون در مباحث سالمت به عنوان عنصر محوري در محال- 
جامعهترويج رفتارهاي سالم  در - 
تقويت اجراي طرحهاي ملي با بهره مندي از ظرفيت روحانيون  - 

:استراتژي •
تربيت مربيان - 
آموزش و توانمند سازي - 
و طرح هاي مليجلب مشاركت و همكاري در برنامه هاي جاري- 

:برنامه ها •
يازسنجي آموزشيطراحي و تدوين بسته هاي آموزشي متناسب با ن- 
برگزاري كالسهاي آموزشي در حوزه هاي علميه- 
برگزاري دوره هاي تربيت مربي- 
سازماندهي و تشكيل تيم سالمت- 



١٤ )وزارت ارشاد (جلب مشاركت كانونهاي فرهنگي هنري مساجد كشور .4

اهداف•
ترويج مفاهيم سالمت از طريق آموزشهاي همسانان در محالت و جمعيت تحت پوشش  - 
انمندسازي اعضا در عرصه سالمت به عنوان عنصر محوري در محالت و مجامع  تو- 
ترويج مفاهيم و رفتارهاي سالم  در جمعيت تحت پوشش- 
تقويت اجراي طرحهاي ملي با بهره مندي از ظرفيت اعضا- 

:استراتژي •
تربيت مربيان - 
آموزش و توانمند سازي - 
طرح هاي وجلب مشاركت و همكاري در برنامه هاي جاري- 

:برنامه ها •
طراحي و تدوين بسته هاي آموزشي متناسب با نيازسنجي آموزشي- 
كانونهابرگزاري كالسهاي آموزشي در - 
برگزاري دوره هاي تربيت مربي- 
سازماندهي و تشكيل تيم سالمت- 
در برنامه هاي جاري و طرحهاي ملياعضابكارگيري - 



١٥ جلب مشاركت فرهنگسراها .5

اهداف•
اهيم سالمت از طريق آموزشهاي همسانان در محالت و جمعيت تحت پوشش  ترويج مف- 
توانمندسازي اعضا در عرصه سالمت به عنوان عنصر محوري در محالت و مجامع  - 
ترويج رفتارهاي سالم  در جمعيت تحت پوشش- 
تقويت اجراي طرحهاي ملي با بهره مندي از ظرفيت اعضا- 

:استراتژي •
تربيت مربيان - 
و توانمند سازي آموزش- 
جلب مشاركت و همكاري در برنامه هاي جاري- 
جلب مشاركت و همكاري در طرحهاي ملي- 

:برنامه ها •
طراحي و تدوين بسته هاي آموزشي متناسب با نيازسنجي آموزشي- 
برگزاري كالسهاي آموزشي در فرهنگسراها- 
برگزاري دوره هاي تربيت مربي- 
عضاسازماندهي و تشكيل تيم سالمت از ا- 
بكارگيري اعضا در برنامه هاي جاري و طرحهاي ملي- 



١٦ مدارسجلب مشاركت .6

اهداف•
ترويج مفاهيم سالمت از طريق آموزشهاي همسانان - 
توانمندسازي دانش آموزان در عرصه سالمت به عنوان عنصر محوري در جامعه  - 
ترويج رفتارهاي سالم  در مدارس- 
از ظرفيت دانش آموزانتقويت اجراي طرحهاي ملي با بهره مندي- 

:استراتژي •
تربيت مربيان - 
آموزش و توانمند سازي - 
هاي ملي سالمت و طرح در برنامه هاي جارياولياء مدرسه جلب مشاركت و همكاري - 
و برنامه هاي جاري سالمتدر طرحهاي مليدانش آموزان جلب مشاركت و همكاري - 

:برنامه ها •
شي متناسب با نيازسنجي آموزشيطراحي و تدوين بسته هاي آموز- 
دوره هاي آموزشي براي اولياء مدرسهبرگزاري - 
برگزاري دوره هاي تربيت مربي- 
برگزاري دوره هاي آموزشي براي دانش آموزان- 
سازماندهي و تشكيل تيم سالمت- 
بكارگيري دانش آموزان در برنامه هاي جاري و طرحهاي ملي- 



١٧ روستا جلب مشاركت شوراهاي اسالمي شهر و .7

اهداف•
شهرها و روستاهادر عرصه سالمت به عنوان عنصر محوري در ي شوراتوانمندسازي اعضا- 
هدايت منابع شهر و روستا در جهت توسعه سالمت- 
توسعه شاخصهاي شهر و روستاي سالم- 
شوراها تقويت اجراي طرحهاي ملي با بهره مندي از ظرفيت - 

:استراتژي •
پيرامون مفاهيم مديريت سالمت شوراها عضا اآموزش و توانمند سازي - 
زمينه توسعه سالمت شهرها و روستاها در شوراها جلب مشاركت و همكاري - 
عقد تفاهمنامه هاي همكاري شوراها و دانشگاههاي علوم پزشكي - 
جلب مشاركت و همكاري در طرحهاي ملي- 

:برنامه ها •
اعضاي آموزشيطراحي و تدوين بسته هاي آموزشي متناسب با نيازسنج- 
براي اعضاآموزشي دوره هاي برگزاري - 
جلب مشاركت شوراها در نيازسنجي و اجرا و ارزشيابي برنامه هاي سالمت - 



١٨ جلب مشاركت سازمانهاي دولتي.8

اهداف•
ترويج مفاهيم سالمت از طريق آموزشهاي همسانان در ادارات و جمعيت تحت پوشش  - 
صه سالمت در عري تحت پوششتوانمندسازي اعضا- 
رفتارهاي سالم  در جمعيت تحت پوششترويج- 
تقويت اجراي طرحهاي ملي با بهره مندي از ظرفيت اعضا- 

:استراتژي •
آموزش و توانمند سازي - 
تربيت مربيان - 
و طرح هاي مليجلب مشاركت و همكاري در برنامه هاي جاري- 

:برنامه ها •
يازسنجي آموزشيطراحي و تدوين بسته هاي آموزشي متناسب با ن- 
اداراتآموزشي دربرنامه هايبرگزاري - 
برگزاري دوره هاي تربيت مربي- 
سازماندهي و تشكيل تيم سالمت- 
بكارگيري اعضا در برنامه هاي جاري و طرحهاي ملي- 



١٩ )NGO( جلب مشاركت سازمانهاي غير دولتي .9

اهداف•
ترويج مفاهيم سالمت از طريق آموزش اعضا- 
در عرصه سالمت توانمندسازي اعضا- 
ترويج رفتارهاي سالم  در جمعيت مخاطب- 
هدايت منابع و استعدادهاي سازمانهاي غير دولتي به سمت اهداف نظام سالمت- 
تقويت اجراي طرحهاي ملي با بهره مندي از ظرفيت اعضا- 

:استراتژي •
آموزش و توانمند سازي - 
مليو طرح هاي جلب مشاركت و همكاري در برنامه هاي جاري- 

:برنامه ها •
سازماندهي سازمانهاي غير دولتي متناسب با برنامه هاي سالمت- 
در راستاي برنامه هاي نظام سالمتطراحي و تدوين برنامه هاي مشترك - 
برنامه هاي جاري و طرحهاي ملياجراي بكارگيري در - 



٢٠ )مجامع خيرين و واقفين سالمت ( جلب مشاركت خيرين و واقفين.10

اهداف•
در حوزه سالمت و نيكوكاري ترويج فرهنگ وقف - 
تقويت و توسعه ساختاري نظام سالمت- 
و منابع افراد خير جامعه به سمت اهداف نظام سالمتكمكها هدايت - 
تقويت اجراي طرحهاي ملي با بهره مندي از ظرفيت اعضا- 

:استراتژي •
ارتباط با خيرين سالمتتوسعه- 
تسازماندهي خيرين و واقفين سالم- 
ايجاد تسهيالت در راستاي اجراي نيات واقفين و خيرين سالمت- 
جلب مشاركت و همكاري در برنامه هاي جاري- 
جلب مشاركت و همكاري در طرحهاي ملي- 

:برنامه ها •
شناسائي خيرين و واقفين سالمت منطقه- 
سازماندهي و تشكيل مجمع كشوري خيرين و واقفين سالمت- 
ين شهرستاني و استانيسازماندهي و تشكيل مجامع خير- 
استخراج نيازهاي ساختاري حوزه سالمت- 
طراحي راهكارهي اجرائي جهت احصاي نيات خيرين- 
بكارگيري اعضا در برنامه هاي جاري و طرحهاي ملي- 



٢١ )نفر كارگر 500باالي (صنايع جلب مشاركت.11

اهداف•
ر كارخانجات و جمعيت تحت از طريق آموزشهاي همسانان ددر بين كارگرانترويج مفاهيم سالمت- 

پوشش  
در عرصه سالمت توانمندسازي كارگران- 
رفتارهاي سالم  در جمعيت تحت پوششترويج- 
تقويت اجراي طرحهاي ملي با بهره مندي از ظرفيت اعضا- 

:استراتژي •
تربيت مربيان - 
آموزش و توانمند سازي- 
و طرح هاي مليجلب مشاركت و همكاري در برنامه هاي جاري- 

:برنامه ها •
طراحي و تدوين بسته هاي آموزشي متناسب با نيازسنجي آموزشي- 
كارخانجاتآموزشي در برگزاري دوره هاي- 
برگزاري دوره هاي تربيت مربي- 
سازماندهي و تشكيل تيم سالمت- 
در برنامه هاي جاري و طرحهاي مليبكارگيري كارگران - 



٢٢ جلب مشاركت اصحاب هنر و رسانه  .12

اهداف•
توليد رسانه هاي اثر بخشرويج مفاهيم سالمت از طريق ت- 
در عرصه سالمت به عنوان عناصر تاثير گذار در جامعهتوانمندسازي اعضا- 
مخاطب رسانه هاترويج رفتارهاي سالم  در جمعيت - 
رسانه هاتقويت اجراي طرحهاي ملي با بهره مندي از ظرفيت - 

:استراتژي •
آموزش و توانمند سازي - 
راستاي ترويج مفاهيم و رفتارهاي سالمشاركت و همكاري در جلب م- 
توسعه برنامه ها ، مطالب و ستون هاي سالمت در رسانه ها - 

:برنامه ها •
ارتباط سازماندهي شده  با اصحاب رسانه توسعه- 
طراحي و تدوين بسته هاي آموزشي متناسب با نيازسنجي آموزشي- 
نيازها و مداخالت آموزش سالمت همگانيمورد برگزاري دوره هاي آموزشي و توجيهي در- 
توسعه همكاري در جهت توليد رسانه هاي اثر بخش - 
اعضا در برنامه هاي جاري و طرحهاي مليمشاركت- 



٢٣ )طرح منزلت ( كانونهاي سالمندي ت كانونهاي بازنشستگي و جلب مشارك.13

اهداف•
المندانترويج مفاهيم سالمت از طريق آموزشهاي همسانان در س- 
توانمندسازي اعضا در عرصه سالمت - 
رفتارهاي سالم  در جمعيت تحت پوششارتقاي- 
تامين دوره سالمندي سالم براي گروه هدف- 

:استراتژي •
آموزش و توانمند سازي - 
توسعه رفتارهاي سالم و الگوهاي مراقبت از خود در ميان سالمندان- 
لمندانجلب مشاركت و همكاري در برنامه هاي جاري سا- 
جلب مشاركت و همكاري در طرحهاي ملي سالمندان- 

:برنامه ها •
طراحي و تدوين بسته هاي آموزشي متناسب با نيازسنجي آموزشي- 
برگزاري كالسهاي آموزشي در كانونها- 
سازماندهي و تشكيل تيم سالمت- 
اجراي الگوهاي مراقبت از خود- 
المندانبكارگيري اعضا در برنامه هاي جاري و طرحهاي ملي س- 



٢٤ كانون هاي دانشجويي و متوليان امور دانشجوييجلب مشاركت .14

اهداف•
ترويج مفاهيم سالمت از طريق آموزشهاي همسانان در دانشگاهها و خوابگاهها  - 
در عرصه سالمت به عنوان عنصر محوري در جامعه  توانمندسازي دانشجويان- 
رفتارهاي سالم  در جمعيت تحت پوششترويج- 
اجراي طرحهاي ملي با بهره مندي از ظرفيت دانشگاههاتقويت- 

:استراتژي •
تربيت مربيان - 
آموزش و توانمند سازي - 
جلب مشاركت و همكاري در برنامه هاي جاري- 
جلب مشاركت و همكاري در طرحهاي ملي- 

:برنامه ها •
طراحي و تدوين بسته هاي آموزشي متناسب با نيازسنجي آموزشي- 
ي آموزشي  در دانشگاهها و خوابگاههابرگزاري كالسها- 
برگزاري دوره هاي تربيت مربي- 
سازماندهي و تشكيل تيم سالمت- 
بكارگيري دانشجويان در برنامه هاي جاري و طرحهاي ملي- 



٢٥
فرازهايي از فرمايشات مقام معظم رهبري

85/ 8/ 15در ديدار اعضاي مجمع خيرين تأمين سالمت فارس با ايشان در تاريخ 

ار مجمع خيرين تأمين سالمت ، ساماندهي و تشكيالتي كـردن فعاليـت هـاي مردمـي     ك•

. است كه به بسيار با ارزش است 

مجمع خيرين تأمين سالمت فارس كارش در راستاي سفارشي است كه اينجانب چندين •

. بار نموده ام و آن هم كم كردن رنج بيمار و بيماري داري است 

. جايگاهي براي استفاده دولت از توان هاي مردمي است مجمع خيرين تأمين سالمت ،•

پيگيري كنيد تا الگوي مجمع خيرين تأمين سالمت فـارس را در سـاير اسـتان هـا نيـز      •

. پياده نمايند

. بيان فعاليت ها و دستاوردهاي خيرين ، مشوقي براي ديگران است •

. ا است كار شما ، سپردن امور به مردم است يكي از اساسي ترين كاره•

. اينجانب در جلسات و مالقات هايي كه الزم باشد كار شما را تبليغ و مطرح مي نمايم•

اينجانب قبالً درمانگاه ها و مراكز خيريه را ديده ام و از آنها رضايت داشتم ولـي كـار   •

. شما كاري اساسي تر و عميق تر است 



٢٦

فرازهايي از فرمايشات مقام 

يدار در دمعظم رهبري

اعضاي مجمع خيرين تأمين 

سالمت فارس با ايشان در 

85/ 8/ 15تاريخ 

مجمع خيرين تأمين سالمت ، سـاماندهي و تشـكيالتي كـردن    كار����

. فعاليت هاي مردمي است كه بسيار با ارزش است 

اينجانب قبالً درمانگاهها و مراكز خيريه را ديده ام و از آنها رضايت ����

. شما كاري اساسي تر و عميق تر است داشتم ولي كار

پيگيري كنيد تا الگوي مجمع خيرين تـأمين سـالمت فـارس را در    ����

. ساير استان ها نيز پياده نمايند


