
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گزارش برگزاری اولین مجمع سالمت استان زنجان
 

 

 

 

 

 

 

 تهیه و تنظیم:

 اجتماعیمعاونت 

 دکتر زرین تاج حسین زاده

 دکتر خدیجه حاجی میری

 69اسفند 

 

 کارگروه سالمت و امنیت غذایی

سواد سالمتانسان سالم، سبک زندگی سالم با   



 

2 
 

 مقدمه:

. این عاانت  ار راسمای اترای  گزارش زیر حاصل  الشش مکاارا  حزز  عاانت  اتمکای  ااتگلها  یمزپ شزیلا  زت ا  ع  دایل     

مزرالاک  عگلمر  نزار  شگلزر ن نزار  دا ایل ر ارعا  ن زعززش شزیا  ار ص زر درگزاری انلمن ع کال سشع     تکزا  اسل 

صزر  گرامر حزز   عاانت  اتمکای   مای عخممف  ار ااالم اسلما  الشش مای یلناتر رنزی ارانات  تکزا  اسل .  ار این راسلما     

تا  اسمخراج چالش مای   شارگرن  سشع  ن اعدم  غذای ترای  الح  تظر ریزی ن ااسل  شر ینارالد  از الگلام  ان شکممر درتاعر  

 سشع  اسما  ن درتاعر ریزی تا  ال نین ن یکمماال  تکزا  گفمکا  غالب ع کال سشع  ع  دای .

عاانت  اتمکای  شاریداسا   ع  دای  شر در مک  تفر سای  0011شاریلداس  دمش از   شار عح لز   گفمکا  غالب ع کالالاممن  

ار غالب چد ین تمسللر ارن  گرنم  ار عاانت  اتمکای  ن تمسللا  درن  گرنم  ن دمن دخگلل  دا  ااتگلها  یمزپ شزیللا  زت ا   

عما ا دا سللازعا  ما ی عخممت الارمر گذار در سللشع   عااالنا  ن الکاس مای ر سلازعا  ما ن تااا مای اسللما  ن حزز  مای ااتگللها  

 ات اپ شذیرامر اس . ضام  عزتزا اسما تا  اسمخراج یاصص ما ن دررس  ن

   مم ات یگتمسا   ا  عزلفر مای اتمکای  عزرر در سشع  عرشز الحقمقحزز  تا  اسمخراج یمک  عگاش  سشع  اسما  دا این 

ات  شر در   از تظرا  ایضلای مما  یمک  ار ص لزر تحز  اسمخراج چالش مای سشع  اسما  دار  درا   تکزات . ن عما ای درگزار  

 دما  ع  گراا. الفضم  شممر عراح  درگزاری ع کال سشع  
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 سالمت استان مجمع

ااراا   ین اتمکا  رنات ر از راا  شاع  تسک یدرصزراار ر سازعا  دا ای  تاات تیدمار ددادر الار س مت یکارمت ایلمن د  سلشع  

ا الزسار ر یمکر تاااما فرمی   ن نظ ا یتکا گلمر ممر چر د  عزمن  الا نیا  مامک تیالار نیاسل  شر دا الزتر در ادااا گسلمرا  ا  

 سازا.       ع رمصط رالزتر اتسا  ن تاعار سالم یدرا

 یام  یاعر ریزی عنمد  در انلزتاعار ار ارزید  الأعمن ن ارالقای سللشع ر تمازعد  الزتر نی   در درت یعگللارش  مکر  ایضللا الزسللار

ز  چالش ما دا عگارش   یدرا  االمسلشع  زغاز ی   ن دا رراح  درتاعر عداسب اترای  ن یکم  یتاعار اسل  شر دا الاممن چالش ما 

 گراا. ع الاکم   دفاا ین ذ ردطا یمکر ذ

 درگزار صزام  ی .  سشع  ساالتر ع کال سشع  اسمات یساز  اتمکای یراسما ار

 درگزارشدد   ع کال سشع  اسما  :ارشا  

 یزیدرتاعر ر مرمشک -0

 ی اترا مرمشک -2

 یااعطالاا  عرالنط دا یاص  جییزت .شارگرن  عزظت اس  تما  ع  ماسما  الگا ی غذا  مشارگرن  سشع  ناعد  یذ مرمانشک نیا

 نالزسار اسما  ارائر ام  . یزیدرتاعر ر یاز تمسا  یزرا  ایار یگدااامش یسشع  اسما  را مکرا  دا درتاعر ما

  متگدزار  الاا  ن عسئزل نمگفمکا  غالب ع کال سلشع  اسلما  ن مک د   نممعزظت اسل  در عدظزر الا  یزیدرتاعر ر مرشکم–الت

صاتر عگارش  سشع  اسما )در یم  تنزا صاتر عگارش   یعدمخب ن ایضا یدا ایضا  گیتمسلا  مم ات   یاق اپ در درگزار  ریریشذ

سشع   یعاانت   دا ای  تا  ارائر تظارا  عراپ ار ص زر چالش ما  عراع یما ارش درتاعر عگل  د  ی  از تکاعراپ ار اسلما 

 . یارائر تکا ی غذا  مدر شارگرن  سشع  ن اعد بیرا تا  ال ز  رمگزارا  سشع ( تکزا  ن تم اپمایز  ی ()ش

ع کال  رصاترمسشع  ار اسما  ن اد ردطا یائر دازصزرا در ذع کال سلشع  اسلما  ن ار   ین اترا  : ات اپ مکامدهی اترا مرمشک -ب

 سشع  ار شگزر   عم

ر دا ارتظر SDHسشع    اتمکای یعزلفر ما قا من شکک عرشز الحق ی غذا  مشارگرن  سلشع  ناعد   یدا حکا یزیدرتاعر ر مرمشک

 ااتگها  )دادزا  سیمر  یمن دا الا ی ایداساسلشع  اسلما  ر   یسلشع  ن .... امم عگلاش  ن چالگلاا     ع کال عم یماایگرامن انلز

 . یتکا  یاار در شارگرن  ارائر ع نممالا یدرا راع کال سشع    ( عزضزع اصمرع کالماد
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در عدظزر الگلللام  شکممر درتاعر ریزی ن الاممن گفمکا  غالب ع کال اق اعا  ذی  الزسلللط حزز  عاانت  اتمکای  ااتگلللها  یمزپ  

 شزیا  زت ا  ات اپ گرای :

تا  درتاعر ریزی درای  (SDHر در سللشع  )ز الحقمقا  عزلفر مای اتمکای  عزرم  تمسللر مم ات یگلل  دا عرش الگللا .0

 شمزس  ی   اس . 0الگام  تمسا  شکممر درتاعر ریزی شر تمایج  مم ات یگ  ار صزر  تمسر یکار  

گزارا  سلشع  عارا  یلل     عااالنر دا ااارا  ن سلازعا  مای یضلز شارگرن  سللشع  ن اعدم  غذای  تا  ایز  از شماپ   .2

ن مک دمن عااالنر دا عاانت  ما ن ااتگللا   مای الح  شزیللش  الزسللط زتاا درای یللرش  ار تمسللا  شکممر درتاعر ریزی

ایز  تاعر شماپ ع  ار تمسا  شکممر درتاعر ریزی.ااتگلها  یمزپ شزیلا  زت ا  تا  عارا   ن یلرش  شماپ گزار سلش    

 ضکمر ی   اس . 2ار شمزس  یکار  ع  ز تحز  اسمخراج چالش مای سشتراگزا

درگزاری انلمن تمسر شکممر درتاعر ریزی تا  اسمخراج چالش مای سشع  اسما  از ای گا  سازعاتاا ن تااا مای  ایز   .3

لمس  شماپ گزارا  ایز  ی   )در الفامک ااراا . چالش سشع  041ار قالب  یل   ن الامر داتک عگلاش  اسمخراج ی    

 3ار شمزس  یکار   چالش مای سشع  اسمخراج ی  ت ن  داتک صلزر  تمسلر ن   ایب ار تمسلر(ر  یلرش  شدد   ن غ 

 ضکمکر ی   اس .

 درگزاری تمسر مم ات یگ  دا عرشز الحقمقا  عزلفر مای اتمکای  سشع  تا  تحز  غردالهری ن انلزی  دد ی چالش ما .4

 ی   اس . زس مش 4ار صزر  تمسر یکار    گی ام ات یتما. اتمخاب انلزی  تاای یدزا  اصم  تا   01ن اتمخاب 

نتزا را  ر نسا  ارر در سشع  یارنت ا ر عزضزع  یازردرگزاری تمسلا  انلزی  دد ی چالش مای سلشع  در اسلاس     .0

 ا  الاممن انلزی  اصللم  ار راسللمای الاممن گفمکا  سللال کیع اصمر ار رز    ارر دخگللی  ن اترا یریح  ن اعاا  شذ

) سلللازعا  ش  زعززش ن شرنشر اعزر داتزا  اسلللمات اریر اعزر اتمکای  ن ارمدده  پ گزارا  سلللشع دا شما غالب ع کال

اسلمات اریر دازیسلم ر عحمط زیسل  اسلما ر ااار  زب ن ااضلشب رنسلمای ر عاانت  دا ایل  ااتگلها ر عرشز دا ای          

ااتگللها  ن شاریللداسللا  حزز   یللارسللما  زت ا ر عرشز الحقمقا  عزلفر مای اتمکای  سللشع ر گرن  شزیللا  اتمکای 

 ضکمکر ع  دای . 0. تمایج انلزی  دد ی چالش ما ار شمزس  یکار  عاانت  اتمکای  ااتگها (
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 پیوست ها

 : 1پیوست شماره 

 بسمه تعالي

 صورتجلسه
-فهمول هم اندیشي با همکاران مرکز تحقیقاتموضوع جلسه:

زاري گدر خصوص بر SDHهاي اجتماعي موثر بر سالمت

 ین مجمع سالمت استاناول

 اول شماره جلسه:



 

6 
 

 02/02/0931تاريخ جلسه:

 02-00:92:    ساعت جلسه

 SDHهاي اجتماعي موثر بر سالمتمولفه تحقیقاتمرکز مكان:

آقایدکتر شعععوري   خانم دکتر موموز داد   خانم دکتر نمدیان  خانم دکتر یسععین داد    خانم دکتر یاجي میري  آقاي م  د   حاضررني :

 ک دري و آقاي م  د  خمفي  اس
 

 

 خالصه مذاکرات مطرح شده در جلسه

 .ند ارائه کرد مجمع سالمت استانبرگزاري  رسالت معاونت اجتماعي وکمیاتکمي اد توضیحات شعوريآقاي دکتر در ابتداي جمسه 

 

در ادامه  فرمودند که مرکز  پرداخت د.ف آن و وظای SDHهاي اجتماعي موثر بر سالمتمولفه مرکز تحقیقاتبه معرفي  خانم دکتر موموز داد 

 ج ت همکاري با معاونت اجتماعي در دمی ه اجتماعي نمودن سالمت  تمایل و آمادگي دارد.

توضعیحات مسسعو ي در خصوص روند برگزاري مجمع سالمت استان بر اسا  دستورالعمل مشترو وادرت کشورو   خانم دکتر یسعین داد   

 دش پزشکي ارائه نمودند.ودارت ب داشت  درمان و آمو

 رائه دادند.اتوضیحاتي د و مسئولیت اجتماعي دانشگا  عموز پزشکي ایران  برگزاري جش وار  تعنحو   در خصوص  خانم دکتر یاجي میري

 نورات کارش اسي خود را در خصوص نحو  استخراج اولویت ها و چالش هاي سالمت استان  اعالز نمودند. خانم دکتر نمدیان 

ین پیشع  اد نمودند که با توجه به این که در یال یاضعر خانه مشعارکت مردز تشعکیل نشعد  است  مي توان اد پتانسیل داو مسان سالمت      همچ 

 یود  معاونت ب داشت استفاد  کرد.

 در ادامه اعضاي جمسه در مسایث ذیل هم اندیشي و تصمیماتي اتخاذ نمودند.

لین مجمع سععالمت اسععتان  تصععمیم گیري در خصععوص پیاز گزاران ن اد ها و سععادمان ا و یود   تشععکیل کمیته برنامه ریزي ج ت برگزاري او

دانشعگا  ج ت یضعور در کمیته برنامه ریزي و هم اندیشي در مورد نحو  استخراج  و بربالگري چالش هاي اولویت دار سالمت استان ج ت   

 تعیین گفتمان بالب مجمع
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 مصوبات:

 

 مسئول شنح مصوبه رديف

 معاونت اجتماعي  یه و تدوین نامه براي  ارسال به پیاز گزاران ج ت برگزاري اولین جمسه کمیته برنامه ریزيت 0

0 
 و مرکز معاونتاجتماعي 0/00/31تعیین دمان اولین جمسه کمیته برنامه ریزي 

SDH 

9 
ان ا و نور سادم برگزاري اولین جمسه  کمیته برنامه ریزي و استخراج  چالش هاي اولویت دار سالمت اد

 SDH مرکزن ادها  با همکاري 
 معاونت اجتماعي

 

 

 

 دعوت نامه و نحوه استخراج چالش ها:2پیوست شماره 

 سالمت برای همه، همه برای سالمت

سلشع  ت ایلمن دمکاری تمس  دمار ددادر الاریت سازعا  دا ای  تاات ر درصزرااری از راا  شاع  تسک ر رنات  ن اتمکای  ااراا   

سل  شر دا الزتر در ادااا گسلمرا  این الاریت امکم  این عزمن  الا  مر چر دمگلمر تکایا  ی   ن نظمفر مکر تااامای الزسار را    ا

 درای الزتر اتسا  ن تاعار سالمر صطمر ع  سازا.     

 اعارت انلزی  مای رد عنمد  ریزی در درتاعر نی   سشع رتمازعد الزتر نارالقای عگلارش  مکر ایضای تاعار ارارزید الأعمن  الزسلار 

مکر  چالش ما دا عگللارش  اترای  ن یکمماال  درای ز  عداسللب درتاعر دا رراح  ن زغازیلل   چالش مای سللشع  داالاممن شر اسلل 

 .گراا ع  الاکم  ذیردطا  ن ذیدفاا 

ا گفمکا  غالب  ار راسلمای اتمکای  سلازی سلشع  سلاالتر ع کال سشع  اسمات  درگزار صزام  ی . ار این ع کال عزضزع اصم  ی    

 ن ما تهرات  مک دمن ن عسمد ا  ن ازعطالاا  اسمفاا  دا ن سلشع   عم  ع کال انلزی  مای در الاممن ع  گراا. این گفمکا  داالزتر

 ا  اس  سشع  چالش مای ن عگاش  امم از عراع  گزارش مای ن سشع  عخممت حزز  مای عسلمد ا   ن شاریلداسل    تظرمای

 .ع  یزا ایشپ اسما  غذای  اعدم  ن سشع  الخ    شارگرن  الزسط دد ی انلزی  از شس ن یداسای 
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تاعار ن ار تاای  اتمخاب چالش عام در  سللشع  درای الاممن گفمکا  غالب ع کال تماز در یللداسللای  ن انلزی  دد ی چالش مای 

 رد ع  شد شر سشع  شکک تظاپ ات رشارا  اس  تاعار در سشع  یدزا  گفمکا  غالب اس . یداسای  ن انلزی  دد ی چالش مای

 عزرا اق اعا  اتمکای ر عراقنم  صزا درتاعر راسمای ار دمزاتد  الا درسد  یا  تزاعال ن چالش مای سشع  صزا اردار  دامری ار 

 .امد  ات اپ را سطح سشع  داالالرین در رسم   درای تماز

ای سشع  اسما  از ای گا  مکر سازعاتاا ن تااامای اسما  اس  ددادراین م ف از درگزاری این تمسر یداسای  انلزی  ما ن چالش م

 الا دا انلزی  دد ی زتاا ن اتمخاب عاکمرین چالش اسما  اس . 

اتمظار ع  رنا دا مکااری ایضلای صلاحب تظر سازعا ن تااا عردزرر ار یداسای  چالش مای  عردزب در    شماپ گزارا  سلشع  لذا از 

مط زیسل  شمراعز  ن سلشع  ع لرف شدد گا  ص عا  ن عح زالالگا  تقش اایمر داید . ار    سلشع  شارشدا  صزار سلشع  عح  

 اااعر تحز  الاممن چالش مای سشع  اسما  از تظر ز  سازعا ن تااا یرح ااا  ی   اس .

ای ذیردط اسما  الزسط سازعا  ما ن تااای م سشع  انلمن تمسر شکممر درتاعر ریزی ع کال  الگلام  از قن 0 ن2ارپ مای یلکار   

 عطرح ع  گراا. ن ارتمسر سشع  الاکم  عگاش  اسمخراج تا 

 سالمت چالش های فهرست تعیین 1فرم شماره  تكمیل دستورالعمل

ر شماپ گذار سلازعا   دایسلم  دا عگلانر  دا ااراا صلاحب تظرسلازعا ن تااا عردزرر  اق اپ در اسمخراج      0تا  الاکم  ارپ یلکار  ی 

 در حسب انلزی  ار ت ن  عردزرر ارج تکای .چالش مای سشع  تکزا  ن 

 ن زعار دراساس ( شر2یکار  ازارپ )دا اسمفاا  انلزی  الرالمب در سشع  چالشن چالش مای سالمت: نيازهای فهرست ستتو   در

 .صزام ی  تزیمر یزار ع  ااراا صاحب تظر سازعا  ن تااا عطرح الزسط یاص اا

 اگارصز  اارای ااراا ارص ن  زدالر ااال غمردا ایم  ارص ) عثش یاص اا یا یاصص :چالش(  استتخراج ) اخذ منابع درستتو  

 .صزام ی  رن ...  ن شسخزرات ن عگام  ن ینار  تظرشاریداس یاصص  تنزا ارصزر  تزیمر ن...(  ن داال

 رش ی ایضای الزسط اعضا ارسمز  ن رن  شدد   یرش  ایضای نسک  شدد گا  یرش  اساع  كننده: شركت اعضای درستو 

 .صزام ی  اعضا شدد  

 اولين مجمع سالمت استا 

 سالمت چالش های بندی اولويت فرم

 ....................سازما  نام

 2فرم شماره 
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 چالش اولويت ميزا  تعيين

 فهرست چالش های سالمت رديف
 فعلي شاخص

 مشكل

  و شيوع

 فراواني

 شدت

 مشكل

 فوريت

 مداخله

 امكا 

 مداخله

 اثربخشي

 مداخله
جمع 

 نمرات

 تبهر

 مشكل
5-1 5-1 5-1 5-1 5-1 

          

          

          

 

 

 

 

 سالمت مشكالت بندی اولویت 2فرم شماره  تكمیل دستورالعمل

 .صزام ی  سازعا ن تاااالاکم  ایضای الزسط شماپ گزار دا مکااری ارپ این

 انلمن ع کال سشع  اسما 

 چالش مای سشع   اسما  یممن ارع 

 تاپ سازعا .................

 تاپ شماپ گذار: ...........

 سشع  چالش مای اارس  انلزی 

 

 تماز( اسمخراج) اصذ عدادال

   

   

   

 ناعضاء سک  یرشمادد   ایضای

  

 1فرم شماره 
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 .گراا ع  لمس  ی   الاممن چالش ماسشع  اارس  استا : سالمت چالش های ليست درستو 

 .شدد  ع  رن  را ز  یاصص زصرین ریاصص اایمن ار صزر  ی  ر لمس  عزرا در الزتردا  :چالش سشع  اام  یاصص ارسمز 

 ایضای شماپ گزار ن مکااری الزسلط  یل    عامارمای الاممن دراسلاس  چالش ما چالش ستالمت:  اولويت ميزا  تعيين درستتو  

 مرینشک در الرالمب در تظر عزرا عامار در تکر  ارااا  شدد شر دای  الزتر سازعا ن تااا ایضای یزت . ع  دد ی انلزی  سلازعا ن تااا 

زیاا  امکم  ر3تکر   ر اایللمن امکم  عمزسللط 2تکر   اارا شک  تظرامکم  عزرا چالش شر ارصللزرال  ر0تکر  چالش ار درنز الارمر

 امد . ع  ز  اصم ار در را0 تکر  دای  زیاا صمم  دررس ر عزرا ن اگرامکم  چالش4تکر 

 

 ارج عردزرر ارسمز  را تکال ز  ن دد ی تکال ارمررایت را ایضا ا تکر ع کزع نمرات: جمع درستو 

 .شدد  ع 

 چالش مای سشع  سلشع  اسلما  از تظر ز  سازعا ن تااار   چالش مای از مریک تکرا  تکال در داالزتر: چالش رتبه درستتو  

 .صزام ی  رن  عردزرر رایت ار عزرا مر رالنر عردزرر ن دد ی رالنر ی   لمس 

 الکاس حاص  ارعایم . 33422131مر گزتر سئزا  ع  الزاتم  دا یکار  المفن  ار صزر  اایمن
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ار تمسر(ر صزر  تمسر ن ت ن   بیااراا یرش  شدد   ن غا کمگزارا  ایز  ی   )در الفا اپمش س مل :3پیوست شماره 

 سشع  اسمخراج ی   یداتک چالش ما

 

 

 

 ت ن  اساع  شماپ گزارا  یرش  شدد   ن غایب ار تمسر.

 پیام گزاران غایب پیام گزاران حاضر نهادهای شرکت کننده/نام پیام گذار سازمان ها و ردیف

 اداره كل دامپزشكي 0
جناب آقای دكتر مجيد 

 اسكندرپور
 

  سركار خانم رقيه پرچيانلو سازما  حفاظت محيط زيست 2

 سركار خانم مريم شانقلي  سازما  مديريت و برنامه ريزی 3

  سركار خانم الهام اميدی يياداره كل آب و فاضالب روستا 4

 ادارهكآلبوفاضالبشهری 0
سركارخانم كبری اترک )خانم 

 نجفي پور(
 

 سازما  صنعت، معد  و تجارت 2
محمد حسين  آقای جناب

 فغفوری
 

 آقای هادی شهبازی جناب  اداره كل ورزش و جوانا  7

  سركارخانم ليال جعفری اداره كل استاندارد 8

  سركارخانم زهرا عليمحمدی   و خانواده استانداریدفتر امور بانوا 1

 سازما  صدا و سيما 01
آقای رسول سهرابي  جناب

 )آقای ملكي(
 

  جناب آقای ايرج مقدمي اداره كل آموزش و پرورش 00

  جنابآقای رضا هادی طلب اداره كل تعزيزات 02

 سركار خانم رباب شب خيز  سازما  جهاد كشاورزی 03
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 صورتجلسه
 المتس مجمع ریزي برنامه کمیتهجمسه  اولین موضوع جلسه:

 0931 درسال دنجان استان

 اول شماره جلسه:

 20/00/0931تاريخ جلسه:

 0:92-00:92:    ساعت جلسه

 جتماعات مرکز ب داشت استانسالن امكان:

دکتر شععوري ممعاون اجتماعي دانشعگا    آقاي مسعیل اله سمیاني ممدیر کل امور فره گي و اجتماعي استان   یجت السالز     آقايحاضرني : 

 لفه هاي   خانم دکتر موموز داد  م رئیس مرکز تحقیقات مودردانشعععگا  رهسري معوم مقاز نمای دگي ن اد مسعععئولیعاج آقا شعععیر محمدي م 

اجتماعي سالمت   خانم دکتر نمدیان م  معاون پژوهشي مرکز تحقیقات سالمت استان   خانم دکتر یسین داد    خانم دکتر یاجي میري  خانم 

اوجاقمو و خانم انصاري  آقاي م  د  اسک دري و آقاي م  د  خمفي اد یود  معاونت اجتماعي و پیاز گزاران سالمت ادارات و سادمان ها و 

 پیامگزاران یود  دانشگا  ملیست افراد یاضر در جمسه 

 سركارخانم هاجر طارمي  ل تعاو ، كار و رفاه امور اجتماعيادراه ك 04

  جناب آقای دكتر رستمي معاونت آموزشي 00

  سركارخانم دكتر خواصي معاونت تحقيقات و فناوری 02

  خانم مهندس حسنيسركار معاونت بهد اشت 07

  آقای خاتمي جناب معاونت غذا و دارو 08

  محمدی آقای موسي جناب معاونت توسعه 01

  خانم دكتر باقریسركار معاونت دانشجويي و فرهنگي 21

 خانم دكتر عبدالهيسركار  معاونت درما  20

  خانم غالميسركار دانشكده پزشكي 22

 غايب  دانشكده  بهداشت و پيراپزشكي 23

  خانم دكتر حسنسركار دانشكده داروسازی 24

 مركز تحقيقات مولفه های اجتماعي سالمت 20
خانم دكتر مظلوم زاده و ركارس

 خانم دكتر نمديا 
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 صورت جلسه

مبا  مربو ه سععادمان ها و ن اد هاي یضععورنمای دگان با و 0/00/31مورخه 0:92 سععاعت اسععتان  سععالمت مجمع ریزي برنامه کمیته اولین

 .آبادگردید پزشکي عموز زب داشتمرک اجتماعات مجیددرسالن اله ادکالز چ د آیاتي باتالوت ع وان پیاز گزاران سالمت 

 اردو درجمسه  یاضر محترز اعضاي خدمت وخیرمقدز سالز عرض اجتماعي ضعمن  معاونت  کارشع ا  داد  دکتریسعین  خانم درابتدا

 تماعي اج وضعیت وراثت  دیست  محیط دندگي  سسک مان د متعددي عوامل نمودند بیان ایشان .شعدند  سعالمت  مجمع اصعمي  مسایث

 ایشان. باشد يم انسان درسالمتها  مولفه تاثیرگذارترینیکي اد  اجتماعي شرایط دکه ده تاثیرقرارمي راتحت انسان المتس  اقتصعادي 

 ج ت ب داشععت ودارت با سععادمان ا این وهمکاري بخشععي بین تالشعع اي  ج اني ب داشععت سععادمان اددیدگا  سععالمتي تعریفپس اد

 درسیل سالمت معمج افزودنداولین داد  دکتریسین خانم .دانست د بسیارضروري را مردز آیاد براي سالمتي سیل باالترین به دستیابي

ضمن توضیل مختصري در خصوص   ایشان سپس .برگزارخواهدشد 39 سال ما  اردیس شتدر  ممي ودرسیل امسعال ما   اسعف د  اسعتاني 

 .داشت د مجمع اداهدافي یک نبع وا پایدارسالمت وتوسعه بالب گفتمان به هم اي اشار برگزار ي مجمع سالمت 

 رایند دنجان پزشکي عموز دردانشگا  رهسري معوم مقاز نمای دگي ن اد مسئول شعیرمحمدي  والمسعممین  االسعالز یجتجمسعه   درادامه

 ابعادجسمي رواني اجتماعي درتماز انسان سالمت به قرآن داشعت د  بیانایشعان   .دانسعت  اهمیت یائز اسعالز  اددیدگا  را سعالمت جمسعه  

 و هداشععت بدني وتحرو وردش و روان تغذیه ب داشععت دردمی ه فراواني وایادیث ها توصععیه صمپیامسراکرز و کرد  توجه ومع وي

 .تاکیدداشت د پذیرجامعه آسیب قشرهاي ساماندهي براي دکات برپرداخت

 یاضردرجمسه اعضاي خدمت سالز عرض ضعمن  دنجان اسعتانداري  واجتماعي رفره گيامو مدیرکل سعمیاني  الهمسعیل  جمسعه  درادامه

 بیاني بهو المتس جامع نواز درتدوین بخشي بین سادمان اي نقش به جمسه  این ادتشکیل ایشان وهمکاران دکترشععوري  وتشعکرادآقاي 

 است پزشکي عموز هايدانشگا  برع د  دراستان سالمت جامع نواز تدوین سعمیاني  گفته به. پرداخت د سعالمت  سع دممي  اهمیت بهدیگر

 نواز ای که یانب با وي. بایستي با دانشگا   همکاري الدز را داشته باش د بخش دراین هم اجرایي هايسایردستگا  ومدیران رشع اسعان  وکا
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 جوانب وتمامي است مع وي وسالمت اجتماعي سالمت روان  سالمت جسمي  سالمت به توجه داردکه اصمي شاخصه 4 سعالمت  جامع

 یددولتتاک مورد اجتماعي ادعوامل یکي جامعه وشادابي نشاط: کرد بیان سمیانيرا مد نور دارد.  تاس انسان سعالمت  به مربوط که آن

 عوامل دوز موضععو  وي. ایجادک یم سععالم ايجامعه جامعه  نیادهاي به بردن پي وبا باشععیم داشععته شععادابي جامعه داریم سعععي که اسععت

 آسععیب اب فرابت اوقات درپرکردن واکثرجوانان داریم خال بخش دراین برشععمردکه فرابت واوقات تفریل بحث را یود  این اجتماعي

 شعععرایط بذایي  وام یت تغذیه بحث محییي  عوامل همچ ین دنجان اسعععتانداري اجتماعي و امورفره گيمدیر کل  .هسعععت د روروبه

 ویراست درک اریفظ س د این: افزود سمیاني. کرد سادع وانآسیب عوامل ادجممه نیز را ب داشتي وخدمات وبیکاري اشعتغال  دندگي 

 دولت تاراس ودراین کشوراست ومسئولین مردز اصمي هاياددبدبه ک دویکيمي پیشگیري هم اجتماعي هايجامعه ادآسیب ادسالمت

 ایشعععان .براسعععتودمان وهزی ه بسعععیارپیچید  اجتماعي  هايآسعععیب موضعععوعات دردسعععتوراجراداردویقیقتا متعددي هايبرنامه نیز

 مهه مگرهمکاري گردد میسععرنمي واین گردد یل اي بیورریشععه وباید اسععت مردز هاي دبدبه ادم مترین اجتماعي ودندآسععیس ايافز

 .درراستاوهمسوباس دممي ویرکت ن ادها

 سعععالمت دریود  بسعععیارم م دوواژ بیان کردند  و پرداخت د سعععالمت مجمع اهداف بیان به دکترشععععوري آقايجمسعععه  درادامعه 

 المتس درخصوص ج اني ب داشت سادمان تعریف دیگري و است پایدار محورتوسععه  انسعالم مل که  سعادمان  تعریف يوجودداردیک

 .است کرد  تعریف ناتواني یا بیماري نداشتن ونه واجتماعي ورواني رویي جسماني  ادرفا  کامل برخورداري را  سالمتي که است

 اد خارجم اجتماعي هايوپدید  عوامل به باشععد متکي پزشععکي هايمراقست هب ادآنکه بیش خیمي مردز سععالمت دریقیقت: افزود وي

 وراند دراوایل دندگي محیط فضععوالت  ب داشععتي ودفع سععالم آب به دسععترسععي وتغذیه  بذایي ام یت: ادجممه  سععالمت نواز یییه

 .اردد ارتساط ودرگیري ویایصراجتماعي ج گ یمایت کارکردن  ووضعیت اشتغال ونقل  یمل دندگي  ومحل مسکن کودکي 

 یکي فقط تسالم بخش تالش: کرد است تصریل جانسه همه مسعلله  سعالمت  ای که بابیان دنجان پزشعکي  عموز دانشعگا   اجتماعي معاون

 يت  ای به سععالمت بخش ومداخمه گیردمي نشععات ادخودجوامع سعالمت   مشععکالت "عمل" اد وبسعیاري  اسعت  موثربرسعالمت  ادعوامل

 رشعععوريدکت. م حصععراهب داشععتي باشععدتامداخالت داشععته تواندتاثیربیشععتري مي سععالمت ادبخش خارج اقداماتو اثراسععتبي ابمب
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 کمتردرسععالمت عدالتيب تروبي سععالمت به قراردهد توجه  درمرکز را انسععان سععالمت اجتماعي  هايسععیاسععت  هرگا : یادآورشععد

 هدف مشارکتي راهکارهاي بایداتخاذ یابیم  دست ارتقعععاسسالمت  میععموب  نتیجه ع وان به عدالععت  به خواهیععم اگرمي و شودم جرمي

 مردز اولیه اسعاسععي  نیادهاي یداقل برآوردن براي بخشعي  بین همکاري .اسععت همگاني مسععئولیت یک سععالمتي چراکه باشعد  ما اصعمي 

 وامکانات  بشعععک یم را وارهادی بایداین و ک یمکارمي مان خود آه ین بادیوارهاي هایيه وددرسعععمول ما افزود و اسعععت یائزاهمیت

 درصد97  ایشان  .کارک یم ب ترمردز وسالمت دندگي باهمدیگربراي و هم دردست ودسعت  بشع اسعیم   را همدیگر ونیادهاي مشعکالت 

 .ستناد مرتسط ودرمان ب داشت بخش درصدبه 07 و بخشي بین هايوارگان مردز به مربوط سالمت یود  اداقدامات

 شانای. دادند مسسوط توضیحات آن برگزاري ونحو  اسعتان  سعالمت  مجمع درخصعوص  دنجان پزشعکي  موزع دانشعگا   اجتماعي معاون

 یالعاتادم استفاد  با و سعالمت  ممي مجمع هاياولویت به باتوجه که اسعت  موضعوعي  مجمع  بالب یاگفتمان اصعمي  موضعو   فرمودند

 مشععکالت اداهم مردمي هايوگزارش سععالمت مختمف هايیود  ومسععت دات کارشعع اسععي هاونورهاينگراني وهمچ ین ومسععت دات

 وي.شود مي اعالز استان بذایي وام یت سالمت تخصصي کارگرو  توسط ب دياداولویت وپس شع اسایي  اسعتان  سعالمت  هايوچالش

 ذیريپ آگاهي مسؤولیت افزایش درسالمت  وعدالت سالمت هايشاخص اول جایگا  کشوربه دستیابي تس یل: راشعامل  مجمع اهداف

  اسععایيوشعع وارتقاسسععالمت درتلمین یفظ وجامعه فرد خانواد  وفعاالنه سععاختارم د ومشععارکت توانم دسععادي اجتماعي  وپاسععخگویي

 .کرد ع وان سالمت اجتماعي تع دومسئولیت جش وار  هايس جه براسا  سالمت هايوتقدیرادبرترین

 ستانا سالمتش اسایي چالش هاي  درراستاي اندیشي همزاري این جمسه فرمودند هدف اد برگ خانم دکتر یسعین داد  در ادامه جمسعه  

ر محترز درخواست کردند که ه ادپیامگزارانمي باشد. ایشان  مست دات براسا اد دیدگا  ن اد ها و سعادمان هاي مختمف سعیل اسعتان    

 سعععالمت گزاران ادپیاز هریک جمسعععه دامهدرا کداز چالش هاي سعععالمت اسعععتان را اد دیدگا  سعععادمان و ن اد مربو ه اعالز نمای د .

 پس اد جمع ب دي موضوعات جمسه اد ن ادها داد  دکتریسینخانم  جمسه درپایان .خودپرداخت د چالش اي ایراد به سادمان ا ونمای دگان

ر خود را به و سادمان هایي که  چالش هاي سالمت را استخراج ن مود  بودند درخواست کردند ظرف مدت دو رود  چالش هاي مد نو

 معاونت اجتماعي ج ت جمع ب دي و بربالگري آن ا در راستاي رسیدن به گفتمان بالب مجمع  ارسال نمای د.
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 مصوبات:

 

 مسئول شنح مصوبه رديف

0 

ارسال توسط پیاز گزاران   تکمیل فرز هاي استخراج چالش ها ي سالمت و ارسال آن به معاونت اجتماعي ظرف مدت دو رود

 سالمت

یري توسط معاونت پیگ

 اجتماعي
 

 

سازعا  07: تعداد سازمانهايي كه چالش های سالمت  را اعالم كرده اند  

الزپ در ذشر اس  مر یدزا  شم   رنق ت ن  زیرالقسمم ی ت .  31چالش شر ار قالب  041 تعداد كل چالش های عنوا  شده:

 ش اپ از یدانین اارای زیر ع کزیر دزات .

 تعداد فراوانی تعداد سازمانهایی که حداقل به یک مورد اشاره کرده اند عنوان های کلی ردیف

 20 03 زالید   مای  زیس  عحمط  1

2 
زسمب مای اتمکای  ن گرن  مای زسمب 

 شذیر
1 22 

 02 1 سنک زت گ  3

 02 1 سشع  رنا  4

 02 0 عسائ  ع یری  5

 8 2 زعززش ن ارمدگ سازی 6

 2 4 زیشکنزا عدادال عال  ن ال ام 7

 0 4 سشع  غذای  8

 4 4 سزاتح ن حزااث 9
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 4 4 شکنزا اضای سالم الفریح  11

 4 3 دا ای  ع ارس 11

 3 3 دمکاری مای غمر ناگمر ن عزعن 12

 3 3 سالکد ی ن الناا  ز  13

 3 0 عسائ  تدسمم  ن اصمشف تدسمم  14

 3 0 اارن 15

 2 2 دمکاری مای عگمر  اتسا  ن ااپ 16

 2 2 ی ع ازیاضا 17

 2 2 شکنزا زب 18

 2 2 سشع  ن دا ای  ایکد  19

 2 0 دمکاری مای یغم  21

 0 0 دشیای رنما  21

 0 0 دمکر ما 22

 0 0 الزا  عال  عراپ 23

 0 0 چالش مای الزسار گرایهری 24

 0 0 زدالر ن دازیاا  ز  25

 0 0 سشع  اتمکای  26

 0 0 سشع  زتا  27

 0 0 ت گ عاار  مای ز 28

 0 0 عحزر سشع  شاالمای قاچاق 29

 HIV 0 0الغممر الهزی اتمقا  دمکاری  31
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 :4پیوست شماره 

 صورتجلسه
در  SDHهاي اجتماعي موثر بر سالمتمولفه هم اندیشي با همکاران مرکز تحقیقاتموضوع جلسه:

 جمع سالمت استانزاري اولین مگبرنحو    سقه ب دي چالش هاي اعالز شد  در راستاي  خصوص 

 سوز شماره جلسه:

 3/00/0931تاريخ جلسه:

 00-04:92:    ساعت جلسه

 مجمع خیرین سالمتمرکز  مكان:

خانم دکتر موموز داد   خانم دکتر نمدیان  خانم دکتر یسععین داد    خانم دکتر یاجي میري  خانم م  د  بیات   خانم اوجاقمو و حاضررني :

 خانم انصاري

 

 مطرح شده در جلسه خالصه مذاکرات

 .د ارائه کردن در خصوص تعداد چالش هاي اعالز شد  و نحو   سقه ب دي چالش ها کمي  توضیحاتخانم دکتر یسین داد  در ابتداي جمسه 

 پس اد هم اندیشي موارد دیر به تایید رسید.

 :مصوبات

 .رنقر دد ی چالش ما تا  غردالهری

 ساس ارانات  ز . انلزی  دد ی چالش مای اسمخراج ی   در ا

 الاممن یاصص مای شگزری ن اسمات  درای چالش مای اسمخراج )ار صزر  نتزا(. 

ن  نتزارامحمزاعااتپذیریاترای رنسامارردرسشعمگارنت ا رازریمکزضزعالامر ارپ اعمماز ام  درای رنقر دد ی چالش ما در اساس 

 .0-0ن اعمماز ام    رردخگمک اصما ررزلماسا ا

 حضزر ار شکممر درتاعر ریزی ع کال سشع  دا عسمد االکردزرر.پ گزارا   تا  ایز  از شما -

 .چالگاان غردالهری  انلزی  دد ی مای عراع  ار شکممر درتاعر ریزی درای  عگارش شاریداس اعزر ااار  دازیسم  ن  ایز  از تکاید   -

 راسمای شمگهمری از عخاررا  سشعم  قرار دهمرا.ن سایر چالش ما ار ع کال  چالگاای ازریم  دادزا  یاار سشع  ساالتر -
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 :5پیوست شماره 

 

 استا  سالمت مجمع اولين

 كميته برنامه ريزی مجمع سالمت 

 نام پيام گزار سالمت:.........

 فهرستچالشهایسالمت ردیف

فوریت 

 موضوع

وسعت اثر بر 

سالمت 

 شهروندان

وجود راه حل و 

امكان پذیری 

 اجرایی

اثر بخشی 

مداخله در 

طول یک 

 سال

میانگین 

 نمرات
 رتبه مشكل

0-0 0-0 0-0  0-0    

1 
 زیس  مای زالید  

 عحمط 
- - - -   

       زب ن ااضشب 

       ریزگراما ن مزا زلزاگ  

       ازصدایال تای  زلزاگ  

 
 ن شزیا  شسکات مای

 ززعایگهام 
      

2 
 نگرن  اتمکای  زسمناای

 شذیر زسمب مای
- - - -   

       ایمماا 

       دمااری 
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       رشق ن الناا  

   - - - - زت گ  نکس 3

       زت گ  سنک 

       الحر  ی پ 
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 فهرستچالشهایسالمت ردیف

فوریت 

 موضوع

وسعت اثر بر 

سالمت 

 شهروندان

وجود راه حل و 

امكان پذیری 

 اجرایی

اثر بخشی 

مداخله در 

 طول یک سال

میانگین 

 نمرات
 رتبه مشكل

0-0 0-0 0-0  0-0  

   - - - - رنا  سشع  4

 
 اسمرس ن رنا  سشع 

 یاغممن
      

 

 یایال اصمشال 

 ااسراگ ر) رناتپزیا 

 ..( ن اضطراب

      

   - - - - سازی ارمدگ ن زعززش 5

 

 سازی ارمدگ ن زعززش

 سشع  دا عرالنط عسائ 

 ع ارس ن ارتاعار

      

   - - - - غذای  سشع  6

 

 عح زال  دزا  تاسالم

 لحاظ در شگانرزی

 عزتزا مای زالید  

 ارز 

      

   - - - - حزااث ن سزاتح 7

 
 حزااث ن سزاتح

 راتد گ 
      

8 
 سالم اضای شکنزا

 الفریح 
- - - -   
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 سالم اضای شکنزا

 الفریح 
      

   - - - - ع ارس دا ای  9

 
 عحمط دا ای  ن ایکد 

 ع ارس
      

 
 ات ا  ن اما  سشع 

 زعززا  ااتش
      

11 
 ن غمرناگمر دمکاریاای

 عزعن
- - - -   

 
 ن غمرناگمر دمکاریاای

 عزعن
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 تفر( 08ت ن  عماتهمن تکرا  چاش مای سشع  )الا اا ااراا شاسخ امد   

 

فوريت  چالش های سالمت

 موضوع

وسعت اثر بر 

سالمت 

 شهروندا 

وحود راه حل و 

مكا  پذيری ا

 اجرايي

اثر بخشي 

مداخله در طول 

 يک سال

 كل جمع ميانگين جمع كل

 )عناوين كلي(

 

 كل ميانگين

 )عناوين كلي(

 76/14 16/59 61/15 281 59 61 82 79 زب ن ااضشب

 94/13 251 51 52 81 69 زلزاگ  مزا ن ریز گراما

 33/15 276 61 64 72 79 زلزاگ  تای  ازصدایال

 17/14 255 63 64 62 66 ای شزیا  ن ززعایگهام شسکات م

 22/15 67/45 89/14 268 57 61 78 72 ایمماا

 28/15 275 53 58 83 81 دمااری

 51/15 279 57 62 76 84 رشق ن الناا 

 36/17 72/34 56/17 316 72 77 86 81 سنک زت گ 

 17/17 319 71 78 81 81 ی پ الحر 

 19/16 39/32 61/15 312 67 69 81 85 سشع  رنا  ن اسمرس

 78/16 312 64 73 81 85 اصمشال  یایال رناتپزیا 

 94/18 94/18 94/18 341 76 81 88 97 زعززش ن ارمدهسازی

تاسالم دزا  عح زال  شگانرزی در 

 زالید   ما

84 84 68 62 298 56/16 56/16 56/16 
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 28/13 28/13 28/13 239 51 51 67 71 سزاتح ن حزااث راتد گ 

 11/16 11/16 11/16 288 56 71 79 83 شکنزا اضای الفریح  سالم

 11/16 22/32 51/16 297 69 71 76 81 ایکد  ن دا ای  ع ارس

 72/15 283 69 74 71 71 سشع  اما  ن ات ا  ااتش زعززا 

 28/14 28/14 28/14 257 52 63 73 69 دمکاریاای غمرناگمر ن عزعن
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 عناوین چالش های سالمت به ترتیب اولویت بر حسب میانگین نمراتلیست 

 

 ش های سالمتلعناوين چا رديف

 عسائ  عرالنط دا سشع  ار تاعار ن ع ارس یزعززش ن ارمدگ ساز 0

 سنک زت گ  2

 ی پ الحر  3

 اصمشال  یایال رناتپزیا  4

 تاسالم دزا  عح زال  شگانرزی در زالید   ما 0

 ا ای  ع ارسایکد  ن د 2

 شکنزا اضای الفریح  سالم 7

 سشع  اما  ن ات ا  ااتش زعززا  8

 سشع  رنا  ن اسمرس 1

 زب ن ااضشب 01

 رشق ن الناا  00

 زلزاگ  تای  ازصدایال 02

 دمااری 03

 ایمماا 04

 دمکاریاای غمرناگمر ن عزعن 00

 شسکات مای شزیا  ن ززعایگهام  02

 گراما زلزاگ  مزا ن ریز 07

 سزاتح ن حزااث راتد گ  08
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 نمرات نیانگیبر حسب م تیاولو بیسالمت به ترت یچالش ها کلی نیعناو ستیل

 

 عناوين كلي رديف

 مسائل مرتبط با سالمت در جامعه و مدارس یآموزش و فرهنگ ساز 1

 سبک زندگي 2

 تاسالم دزا  عح زال  شگانرزی در زالید   ما 3

 سشع  رنا  4

 شکنزا اضای الفریح  سالم 0

 دا ای  ع ارس 2

 زسمناای اتمکای  7

 زالید   مای عحمط زیس  8

 دمکاریاای غمرناگمر ن عزعن 1

 سزاتح ن حزااث راتد گ  01

 

 گفتمان غالب مجمع:

 رای . ان انلزی  ان  دا صرا تکا   تا  اتمخاب گفمکا  غالب ار تظر گرامر ی  شر در اساس ز  یاار ذی  ال نین گ

 "انسان سالم، سبک زندگی سالم با سواد سالمت"

 مجمع سالمت استا  نياولبرگزاری 

درگزاری چد ین تمسر مکامده  دا ریاس  عحمرپ ااتگها  ن حزز  ریاس  ار  دا  از

گفمکا  غالب ع کال ار ص زر  زعا  ن تحز  درگزاری ع کال سشع  اسما  ن الایم  

ار شارگرن  سشع  ن  اری ع کال سشع  اسما ر عزضزع درگزمما  رئمسر ااتگها 

شس از ال زیب عطرح گرای  ن  12ن02ن0عزرخ  یدنر ار رنز اعدم  غذای  اسما  

 0312ن02ن01رنز شدج یدنر عزرخ گفمکا  ن دزاتر اترای ع کال الاریخ درگزاری ز  

 ی . نممالا
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 اجراییکمیته 

الزسار ع یری  ن عدادال   ن  عاانت  رعمگا  ازشاریداسا  عاانت  اتمکای  در عدظزر درگزاری انلمن ع کال سشع  اسما  شکممر اترای 

 رنادط یکزع  ااتگها  الگام  گرای . 

 شس از درگزاری تمسا  عما ا عزارا ذی  تا  درگزاری ع کال ات اپ گرای :

 لوگو طراحي  -1
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 یرح لزگز د ین صزر  ع  دای :

 امکای زاعک مای انر تکاا ع کال ن گر •

 سمطاتمر تکاا اسما  •

 سمب تکاا سشع  •

 درگ تکاا مم ات یگ  ن شزیای  •

 عزج تکاا درتاعر اااعر اار •

 درگ تکاا حرش  ن اار تز •

 اایر  انرسمب تکاا عخمص در سشع  ن زت ا  •
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 طراحي پوستر -2
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 طراحي بروشور -3
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 رراح   ددر  -4
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 رراح  سردرگ   -0
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 چاپ صزاشار ن زنیز گرا  درای یرش  شدد گا   -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رراح  شار  ایز   -7
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 الامر شممپ  -8
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 برگزاری مجمع سالمت استان زنجان

   نل  اقمر ن اعاپ تکار زت ا ر عگانر عاان  اتمکای  نزار  دا ای  انلمن ع کال سشع  اسما  در ریاس  اسمات ار زت ا ر دا حضزر تکاید

مای اتمکای  عزرر در سشع  نزار  دا ای ر ارعا  ن زعززش شزیا ر رئمس ن عاانتمن ااتگها  یمزپ شزیا  زت ا  ن ن ع یرش  ااار  عزلفر

 ی . ایهر عسئزلمن اسمات  درگزار

 

اسداله استاندار محترم جناب آقای مهندس توسط  12/69/ 11ز  پنج شنبه مورخ افتتاح اولین مجمع سالمت  استان در رو

 به عنوان رئیس مجمع سالمت استان یریامشیدرو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در ان ید ر   سالم مکرا  دا تگاب ن یاااد  زت گ یع کال سشع  اسما  زت ا ؛ اظاار شرا: اتسا  درا نمار انل یرماعشیعاد س اس الر ارن

 اس . ازعد من سشع  ت  ماعد  اساس

 داریا ا مرنزدر ااتگها ر دا د  الکممنمد یماشیار عرشز مکا 12یدنر امم اسفد عا  اسلمات ار زت ا  صنح شدج  یرماعشیارن اسل الر  عاد س

یمر حضزر اا  ار زت گ  عمن تاسش  ن تااعد ممن سشع  ت ایمر دای  مشر اعد یاتسا ر اازنا: مر رنز ا مح یاس  درا  دزرگ ریان سرعا نیا

 .ممشد ن سشع  را ار  ع  ماعد  مدای ر ز  رنز اس  شر ظرا
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ا ن صز  سشعم ین دامم درا زسمرمش  یشرا: مکر دا حیما ن یکزپ عراپ اس ر ال رسلشع  تاعار ار گرن عگارش  سازعا   داریدرا  مدا الاش ین

 مرماس  در اس  مم ام  یاایمن تاعار سالم مکر دا یراسلمار درا  نیدد  ن ار اش نمالشش شدد  ن ارشدار ممر سلشع  تاعار را الضلک   رمدق

 ص عا  را ارائر شرا.   نیدامر الزا  ع دریمز نییزار دا شکمر  اایمکر ا یچراشرر اگر سشع  درا

 یشر دز فم مد  االفاقسللشع  تاعار در مم دخزرا ن  داریاسلل  ن در عحا ا  تاک  دزرگ  صاررتگللا  شرا: سللشعم یرماعشیارن عاد س

 . ممشد ع  د م ر مکر احساس تهرات  تاسشعم

ع کال  یدرگزار نمشد  ن مک د  ن مکهات  یکزع ر اس  شر تظاپ سشع  را اتمکای نیشرا: ع کال سلشع  در اتنا  ا  ا مزت ا  د اسلمات ار 

 ما ن تاااما اس .عگارش  مکر سازعا  یسشع  اسما ر در یدزا  راماار عزرر درا

ع کال ار اسمزر شار تاعار ن تظاپ قرار گرا  الا مکر اس  در اس    مدر سشع  ار سطح اسما  ن شگزرر الگا   مرس یاظاار شرا: درا ین

 .میانرمدر ارعغا  د رمصزا ن دق یمار سشع  را دراتاااما ن سازعا  یدزرگ تاعارر عراپ ن مکاار  من دا اسمفاا  از ظرا مممم ام

  ی : الداا نزار  دا ای  عمزل اازنریدر نظائت صزا ار حزز  سشع  یک  شدد ر   یما دامکر اسمها  داریدرا  مدا الاش یرماعشیارن عاد س

 شر ار حزز  سشع  اارت ر یک  شدد .  در نظائف  یما داما ن سازعا ن مکر اسمها  س مسشع  ت

شر ار   صزا در تقش اساس ها یار تا  ن مراسمهام  ارش  شدد  ن مرشستاعار سلالم عگل   یار درقرا  یزت ا  اذیا  شرا: مکر دا اسلمات ار 

 حزز  سشع  اارار یک  شد .

 عحماج  شرا: ار حزز  ارمده حیار سلشع  تاعار اارت ر ال لر    تقش عام ن شررته ین اقم لاا   ارمده ر عسلائ  اتمکای  داریا ا مدا د ین

شر  ممالزپ اسلل  د ات  ار حزز  اتمکای مرممسللم زت ر ع بمر در سللشع  تاعار زسللچر شتاعار از ز  حمن ار  صللح  رامار اتمکای رممالغ

ار حزر  سشع   ین تااا شگانرز  عا ت الیتقش صدا زمت ین ار حزز  اقم اا ممسلشع  تاعار را درقرار شد   حمصلح  ارچهزتر ن دا چر رام

 اس .   محائز امک

اس    ن ارمده یاقم اا ر عزرر در سشع ر عزدزب در عسائ  اتمکای یمااا  در عزلفرارص  از عطال 01از  شماازنا: د یرماعشیارن عاد س

 اس .  اتمکای  من عسئزل  دخگ نمسشع ؛ عگارش  د یمارساص ین عگارش  ار حزز  ز

شر عسممزپ  ی اارماانل  ن رام ممدا اصال  عسلمق  ی ما مااال ی ارالقاء سلشع  تاعارر عسلممزپ یلداسلا     یزت ا  اظاار شرا: درا اسلمات ار 

 .ممعراپ اس ر مسم یما مااال

راپ شر ش ا معزضزع را د نیا قماز عحاا  دا الحق یارمار زت ا  داالس  ن ار دس یریشذ من عسئزل ی تزعگارش  رمرنح داریدا ایار  در ا ین

ار حزز  دا ای  ن ارعا  اسما    ن ع ت  کایاتم یسشع  ن تاااما نیرمی   اس ر اازنا: ع کال ص رمن اراگ دریاعر عگارش  ار زت ا  تااا

 رمتمزالر از دق ر ن ع ت  عگارش  اتمکای رمرنح نماااعر اارا شر عراپ زت ا  در سلنب اایمن مک  رزرنمدزا ر مسل  ن مک  رمتظشم رزت ا 

 ارعا  ن عراپ اسما  اس . حزز  دا ای  ن یدرا  دزرگ ریالحقق ع کال سشع  اسما  ن سرعا یدرا ی ارص  رش نریما مسمد  ن ااسما 
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 در خصوص اهمیت سالمت از دیدگاه اسالم در استان و امام جمعه زنجان هیفق یول ندهینماسخنرانی 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   گشد  ن زتتکاید   نل  اقمر ار اسما  ن اعاپ تکار زت ا  ار انلمن ع کال سشع  اسما ر اظاار شرا: اتسا  سالمر زت گ  سالم را یکم  ع 

 تکاید   صاالک  یم  یمخ الرزی  12 اسفد عا  امم یدنرشدج رنز .سازا ن این ان رنادط الدهاالده  دا یا یهر اارت سلالم تمز اتسا  سالم را ع  

 ر دما  سایدار شمگهمری عق پ در ارعا  ا در الاشم  دا ااتگها ر رنزدر الکمم دمن مایمکایش عرشز ار زت ا  تکار اعاپ ن اسلما   ار اقمر نل 

 .شدلل مللای زیللاای را دللر تللاعاللر الحکملل  ع  شلرا: شلمگلللهلملری ملزیلدللر شلکمری اایلللمللر اعللا ارعللا  یشن  در ارار مزیدللر        

اعاپ تکار زت ا  دا دما  ایدار رادطر الدهاالده  دمن سلشع  رنا  ن سلشع  الن نتزا اارار یاازنر یل : اایمن تسم ن رنا  سالم در زت گ     

اهلل صاالک  اظاار شرا: سلشع  تسلم در اایلمن یق  الگنمر ی   اس  ن اعرنز  سشع  تسمر    زی  .یلزا ر ع مکرا  دا اعدم  ن زراعش عد 

  .گمرارنا  ن عادزی  ار شدار مم عزرا الزتر قرار ع 

ن    حزز  دا ای ما در سکتکاید   نل  اقمر ار اسما  زت ا  دا دما  ایدار حزز  سشع  تمازعد  یک یزپ یکزع  اس ر اازنا: تنای  مکر تها 

 .ارعا  دای ر چراشر این اسمها  ار عرحمر شایات  قضمر قرار اارا

اعلاپ تکار زت ا  دا ایلللار  در ارعایگلللا  عقاپ عاظم رمنری ار این ص لللزر اازنا: ار اسلللما  زت ا  یک یزپ یکزع  ای اا یللل   ن   

 .م  اای زز  دزا  شر زرار ن درشا  صزد  صزاح این ار اساس  گاپ تمز سشع   ع کال
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اهلل صاالک  ال لریح شرا: دای  در اعر سلشع  اراالر از عناحج تریات ر گرنم  ن حزد  تها  شرا ن مکر دای  تسلن  در این عزضزع احساس    زی 

 .عسئزلم  اایمر داید 

  اتمکای  نزار  دا ای  انلمن ع کال سشع  اسما  در ریاس  اسمات ار زت ا ر دا حضزر تکاید   نل  اقمر ن اعاپ تکار زت ا ر عگانر عاان

مای اتمکای  عزرر در سشع  نزار  دا ای ر ارعا  ن زعززش شزیا ر رئمس ن عاانتمن ااتگها  یمزپ شزیا  زت ا  ن ن ع یرش  ااار  عزلفر

  حاع"اس در یدزا  الر صاالک  تکاید   نل  اقمر ار اسللما  ن اعاپ تکار زت ا  تمز دا ام اء لزح سللپایهر عسللئزلمن اسللمات  درگزار ن از زی 

 .ال مم  ی  "سشع 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

عگانر عاان  اتمکای  نزار  دا ای  ار انلمن ع کال سشع  اسما  اظاار شرا: اتمکای  ی   سشع ر رنیارای تزین درای الحقق سشع  

 .ما ار سشع  اس مکهات  ن شامش تادرادری

مای اتمکای  عزرر در سشع  نزار  دا ای ر ارعا  دا ای  ن ع یرش  ااار  عزلفر اشمر عحک عا ی گمکاات  عگانر عاان  اتمکای  نزار 

 ن  الکمم  رنزدر ااتگللها ر دا ایللار  در سللشع ر عگللارش   مای دمنار عرشز مکایش 12یللدنر امم اسللفد عا   ن زعززش شزیللا  رنز شدج

 اتمکای  ن ارای زت گ  ار شاع  دا ای  از ظریت ن غد  تاا  حانی اسشپر عق س این: اازنا اید ر مایزعزز  عدظر از شذیریعسلئزلم  

 .مای دا ایم ر ضاعن سشع  ارای ن اتمکای  ارا اس الزصمر این در یک  شر اس 

ما ناتب ااتسمر ن مرگزتر شذیری ن عگارش ر ال ریح شرا: اسشپ حضزر ااا  ن عگارش  اع  را ار مکر یرصرنی دا الاشم  در امکم  عسئزلم 

ما را ضاعن دقای اتمکای  ااتسمر ن تزاعا  ( ن مک دمن اسشپ عگارش  اتسا 27تگمد  ن رمناتم  را تاشسد  یکرا  اس  )ح ی ر زیر رگزی

 .اات شدد ر تزاعا  شزیا ع را شر عگارش  ع 
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ظاار شرا: سشع  اقط تنزا عگلانر عاان  اتمکای  نزار  دا ایل  سلشع  را یلاع  سشع  تسک ر رنات ر عادزی ن اتمکای  الاریت ن ا    

 .دمکاری تمس 

مای ناگمراار دمگمر دزار اازنا: اشدز  نضام  مای  اتمکای  عزرر در سشع  نزار  دا ای  دا ایار  در ایدار ار گذیمر دمکاریع یرش  عزلفر

 .یللاامللر اسلللل   مللای غمرناگمر اازایشمللای ناگمراار شم ن دمکللاریاللغلممرشرا  ن دللا گسلللمرش زتلل گ  یلللارتگلللمد ر دمکللاری   

اشمر گمکاات  دا دما  ایدار یزاع  اتمکای  ن اقم للاای ار سللشع  تقش اسللاسلل  اارت ر دما  شرا: عماسللفاتر در دااتر ایللمغا  درص  از     

 .یزامای سشع  از تکمر سمهار الزلم  ع الا ی شدد  

شدد  شر صزارنسازی دا شکمرین اسمات ارا صزارن الزلم  ع مای نی دا ایلار  در اسمات اراتنزا  صزارنمای الزلم ی ااص ر اظاار شرا: شارصاتر 

 .ایداا الا ی شدد   سشع  مسمد 

عگلانر عاان  اتمکای  نزار  دا ایل  دا الاشم  در سازعات م  عراپ ن اازایش عگارش  زتاار ال ریح شرا: دای  ص امای صاعزش تاعار را ار   

 .تظر گرا  ن ااراا تمازعد  را یداسای  شرا

ما ار دحج سشع  مسمممر مای  اتمکای  عزرر در سلشع  نزار  دا ایل  دا دما  ایدار تمازعد  عگلارش  عسلئزالتر سازعا     لفرع یرش  عز

 .الفانال  ن تااعم ی اسللل الزاتل  ار تال  القزیل  سلللشعل  دلایللل  ن دل الرین سلللم تمز د        ملا ع  اازنا: مریلک از اقل اعلا  سلللازعلا     

 .اید ما تقش اایمر دسازیما ن ال کممگمریر گرن  عامزال  یاازنر یل : این قگلر دای  ار ال لکمم   اشمر گمکاات  دا الاشم  در الزتر اایلمن د 

مای عراع ر دای  عد  سازیمر ال ریح شرا: تا  اسمفاا  از ظرام نی دا دما  ایدار ار حزز  سشع  دای  از عحش  یرنع شرا  ن زتاا را الزا 

 .از عراپ ااصمر تهمریم
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با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشكی زنجان جناب آقای دکتر قزلباش به  اری نشست تخصصی  مجمع سالمت استانبرگز

 ها و نهادها در سالمت جامعهنقش سازمانبا عنوان   عنوان دبیر مجمع سالمت و رئیس نشست

 درگزاری تگس  دا حضزر تکاید گا  سازعا  ما ن تااا ما در اساس ت ن  ذی : 

 ست تخصصی مجمع سالمت استان:موضوع نش

 ها و نهادها در سالمت جامعهنقش سازمان

 سمت عنوان رديف 

اعضاء 

رئیسه هیئت

 مجمع

 ادمر ع کال() ریاس  عحمرپ ااتگها  یمزپ شزیا  زت ا  تداب زقای اشمر قزلناش 0

 تداب زقای اشمر گمکاات  2
مای رعگانر عحمرپ عاان  اتمکای  نزیر دا ای  ن ع یرش  عؤلف

 اتمکای  عؤرر در سشع  نزار  عمنزع

 ندزاترریاس  عحمرپ سازعا  ع یری  درتاعر راکاسن  تداب زقای اشمر 3

 ع یر ش  اعزر اتمکای  ن ارمده  اسما  تداب زقای عسمح الر سمطات  4

 سمت عنوان ردیف 

 سخنرانان

 ها تکاید   عحمرپ تااا رمنری ار ااتگ زقا یمرعحک یتداب حاج 0

 نشرنرش اسما د ت  ن سشع  ااار  ش  زعززشعاان  الردم  تداب زقای اشمر ذدمح الر الاراس  2

 رئمس سازعا  تااا شگانرزی تداب زقای حسمن تافری 3

 ع یرش  دازیسم  اسما  زت ا  تداب زقای یم  عحک ی 4

 ا ع یرش  ااعپزیا  اسما  زت  تداب زقای اشمر عحک داقر حاج شاظک  0

 را  اسما  زت ا رئمس شممس اصغر یمرعحک یتداب زقای سرمدگ یم  2

 عسئز  صاتر عطنزیا  اسما  تداب زقای یزست تاصر 7

 ااتگ زی عدمخب سرشار صاتم رضای  8

 ااتش زعززا  عدمخب سرشار صاتم ترگس تاتما  ن زمرا صطمن  1

 زعزز عدمخبااتش سرشار صاتم ی ای  01

 نزار  دا ای  زقای اشمر عزی  یمزیا  تداب 00
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مای اسلما  ار سلشع  تاعار تمز درگزار یل  ن ضکن قرائ  دماتمر ع کالر از حاعما  ن    ار این ع کال تگلسل  الخ ل ل  تاااما ن سلازعا      

 .گزارا  سشع  اسما  تمز ق راات  در یک  زع شماپ

 :اما ن تااامگزارا  سشع  عارا  ی   الزسط سازعا شماپ ***

ماای یانازی ااا  ش  نرزش ن  -عحک حسمن اغفزری سازعا  صدا ر عا   ن ال ار  -زقایا : اشمر ع م  اسلاد رشزر ااا  ش  ااعپزیلا   

اشمر عا ی رامری  -رمب ااا  ش  الازیرا رضا ماای -ایرج عق ع  ااار  ش  زعززش ن شرنرش -رسز  ساراد  سازعا  ص ا ن سمکا -تزاتا 

  .لز ااا  ش  دازیسم یممرضا شاظم -زیسازعا  تااا شگانر

الااپ اعم ی ااار  ش  زب ن ااضشب  -ریزیشزر سازعا  ع یری  ن درتاعرعریم یلفمق  -ما: رقمر شرچماتمز سلازعا  حفاظ  عحمط زیسل   صاتم

 -اعزر داتزا  ن صاتزاا  اسمات اریعحک ی زمرا یم  -لمش تافری ااار  ش  اسمات ارا -شزر ااار  ش  زب ن ااضشب یاریعریم ت ف  -رنسمای 

 .زعدر صفری ااار  ش  دازیسم  -ماتر رارع  ااار  ش  الاان ر شار ن راا  اتمکای 

 اولین مجمع سالمت استان زنجان به روایت تصویر
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 برنامه عملیاتی در راستای اجرایی نمودن گفتمان غالب مجمعبرگزاری اولین کارگاه آموزشی تدوین 

ن تکاید گا  حزز  مای عخممت  انلمن شارگا  زعززی  ار ص زر  ال نین درتاعر یکمماال  دا حضزر تکاید گا  سازعا  ما ن تااا ما ) شماپ گزارا  سشع ( 

 ار عح  سالن مکایش مای دمن الکمم  رنزدر درگزار گرای . 12ن02ن22ار عزرخ ااتگها  دا مک  عاانت  اتمکای  ن عاانت  الحقمقا  ن ادانری ااتگها  

ش یار این گارگا  ادم ا ار ص زر عفاممم سزاا سشع  ن سنک زت گ  سالم عطالن  ارائر گرای . سپس تحز  ال نین درتاعر یکمماال  ار ص زر اازا

 زعززش ااا  ی .الحقمقا  ن ادانری ااتگها  حمرپ  سزاا سشع  یارنت ا  زت ا  الزسط تداب زقای اشمر یغم  عاان  ع

  الگام  صزام  ی . 17اااعر شارگا  مای ال نین درتاعر یکمماال  شس از الاطمش  ایاپ تزرنز ار سا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


