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 مقدمه و بیان مسأله

. اسـت  بشـری  جوامـ   در نهادینـه رشـد نمـاد و یـافتگی توسـعه بـارز های نشانه از یکی سالمت های شاخص ارتقای

 حیطه در حتی علمی نوین های یافته و ها عرصه به دستیابی و دانش پیشبرد در بشری های کوشش و ها تالش تمامی

 گونه به میشود؛ اجرا و طراحی مردم آسایش و زندگی کیفیـت ارتقـای زمینـه ایجـاد بـرای صـرفاً فنـاوری و صنعت

 است. ارزیابی قابل سالمت های شاخص ارزیابی بـا تنهـا ملـل یـافتگی توسـعه امروزه که ای

احسـا  راـایت کامـل جسـمانی ا روانـی و       "سالمت عبارتسـت از :  ( WHOاز دیدگاه سازمان بهداشت جهانی )

یا نداشتن بیماری نیست بلکه برخورداری از رفاه کامـل جسـم  سالمت    "اجتماعی نه تنها فقدان بیماری و ناخوشی

انسان و . پذیرفتن این تعریف به تب  خود وظیفه همه نهادهای توسعه را برای توجه به ا اجتماعی و معنوی استروانی

 مـی تلقـی انسـانهـا همـه اساسـی حقـوق از یکـی سالمت سطح باالترین از برخورداری .جامعه سالم خطیر می سازد

 کـه  زمـانی  تــا  مگــر  شـد نخواهد میسر انسانها روان و روح و جسم بیماریهای درمان و بهداشت پیشگیریا و شـود

 بستگی حدی تا نیز انسانها معرفـت و شعور شخصیتا حتی و باشد صحیح و کامل آنان آشامیدن و خوردن و تغذیه

 مـواد  نگهداری طریقه. انسانهاست روان و جسـم سالمتی در مهم عوامل از یکی سالم تغذیه .دارد آنان تغذیه نوع به

 داشـتن  در همـه  ا(شـود  مصرف حجمی چه یا زمـانی چه از یعنی) آن مصرف و آن طبخ طریقه پختها یا خام غذایی

 داخلـی  دیـواره  در تـدریجاً  امـالح  و چربـی  که میشود باعث غیراصـولی تغذیه. دارد تأثیر سالم و خوب تغذیه یك

 است ممکن و کنند تنگ را رگها داخلی مجرای و بزرگتر و بزرگ رسوبها این زمان گذشت با و کند رسوب رگها

 و مقـدار  بـدون  نامناسب و بد تغذیه خونا کلسترول رفتن باال اصلی عامل و نمایند ایجاد مغزی یا و قلبی های سکته

 .است روزانه غذای در موجود چربی نوع

مطلوب ا امنیت غذایی  در چشم انداز بیست ساله جمهوری اسالمی ایران نیز جامعه آرمانی برخوردار از سالمت رفاه 

 رفـاه  بـه  رسـیدن  بـرای  سالمت نقش است ممکن.  است دولت عهده بر سالم جامعه تحقق نهایی مسئولیت. می باشد
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 از بسیاری معنوی و اجتماعی ا روحی رفاه مورد در خصوص به و جسمی رفاه مورد در هم اما باشد می مهم جسمی

 اختیار جامعه سالمت برابر در....(  و مسکن پرورشا و آموزش ا غذا ایاقتصاد نهادهای مانند) حاکمیت های بخش

 . گیرد قرار پایش و توجه مورد بایستی که دارند تری مهم مسئولیت و

 علـوم  دانشـگاههای  عهده بر پزشکی  و بهداشتی گروه در متخصص و ماهر انسانی نیروی تربیت و تامیندر این میان 

 و بهداشـتی  خـدمات  قبیل از ها جنبه تمام در سالمت نظام مطلوب عملکرد آنجائیکه از.  است شده گذاشته پزشکی

 التحصـیالن  فـار   توانائیهـای  و هـا  مهارت ا دانش به کامل طور به آموزش و رهبری و مدیریت ا پژوهش ا درمانی

 کـه  شـد  خواهـد  مواـوع  ایـن  بـه  منجـر  سـرمایه گـذاری هـا    ایـن  اجرای.  دارد بستگی پزشکی علوم دانشگاههای

 فعالیت بهتری آمادگی با و شده آشنا تحصیلا از فراغت از قبل اموجود در این زمینه انتظارات با پزشکی دانشجویان

 امنیـت  و سـالمت  با پزشکی آموختگان دانش توانمندسازینمایند و در نهایت منجر به می آغاز را پزشکی حرفه در

در همین رابطه قطب علمی پزشکی جامعه نگر با عملیاتی نمودن این پروژه آموزشی اقدام به  جامعه شود. در غذایی

ارتبـا  بـا اقـدامات انجـام شـده در واحـد        زشکی معرفی شده به ایـن مجموعـه در   کارورزان پعملی  نوانمندسازی 

 حیط مرکز بهداشت شهرستان نمود.بهداشت م

 

 اهداف مورد تأمین در این پروژه در چند سطح مد نظر قرار گرفت:

 :اهداف مورد تأمین در این پروژه در سطح دانشگاه 

 پاسخگویی دانشگاه به جامعه -1

 ایجاد فضای مشارکت در سطح دانشگاه -2
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 ه در سطح معاونت محترم آموزشی:در این پروژ اهداف مورد تأمین 

 حرکت قطب در جهت تقویت آموزش در سطح دانشگاه

 

 روژه در سطح مرکز محترم بهداشتاهداف مورد تأمین در این پ: 

با قطب علمی پزشکی جامعه نگر در عملکرد قطب به اهداف و رسالت  مرکز محترم بهداشتتعامل  -1

 .خود

 دانشجویان پزشکی.با قطب علمی پزشکی جامعه نگر در راستای آموزش مرکز محترم بهداشت تعامل  -2

 

 اهداف مورد تأمین در این پروژه در سطح قطب 

 عمل نمودن قطب به نقشه راه قطب -1

 تعهد به اسناد باالدستی -2

 حرکت قطب در مسیر پاسخگویی به جامعه -3

 حرکت قطب در مسیر سیاستگذاری آموزشی برای دانشگاه -4

 بهداشتی در دانشگاهحرکت قطب در مسیر مدیریت آموزشی پزشکی با تمرکز بر سیستم  -5

 حرکت قطب در جهت تقویت آموزش در دانشگاه -6

 ایجاد فرصت برای یادگیری -7

 ایجاد بستر برای یادگیری -8

 تما  با جامعه کسبه و افرادی که مسئولیت تهیه و توزی  مواد غذایی را دارند. -3

 یادگیری در سیستم بهداشتی.  -11

 فراگیری کار با تیم  -11

 

  دانشجویاناهداف مورد تأمین در سطح. 

 .ارتقاء مهارت های بهداشتی و حرفه ای دانشجویان در رابطه با مواوع -1
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 .دانشجویان در رابطه با مواوعبهداشتی ارتقاء دانسته های  -2

 .توانمند شدن دانشجویان در زمینه مواجهه با بخشی از انتظارات شغلی از آنان پس از فراغت از تحصیل -3

توانمندسازی های علمی و مداخالت صورت گرفته در خصوص آشنایی کارورزان پزشکی با آخرین یافته -4

 .سالمت و امنیت غذایی در جامعهدر زمینه 

 آشنایی با نقش بهداشت محیط در سالمت جامعه -5

 آشنایی با اهمیت پایش و رصد از امنیت غذایی و نقش آن در سالمت جامعه -6

 

 روش اجرای پروژه

توسط که طراحی ایده توانمندسازی دانش آموختگان پزشکی با مواوع سالمت و امنیت غذایی  اول:مرحله 

 نماینده علمی قطب صورت گرفت.

دانش آموختگان پزشکی با سالمت و امنیت ابتدا نسبت به نیاز سنجی و تعیین نیازهای  مرحلهدر این  مرحله دوم:

و صاحبنظران این حوزه فعالیتهای  و دانشجویان نفعانبا ذی از طریق بررسی متون و مشاوره غذایی در جامعه

  انجام شد.مقدماتی 

 امکان سازی اجرای پروژه وم:سمرحله 

و مکاتبات و تماسهای تلفنی و  شهرستانتشکیل جلسه ریاست قطب با ریاست محترم مرکز بهداشت این مرحله در 

انجام این فعالیت آموزشی و دعوت به همکاری و  حضوری مبنی بر جلب همکاری مرکز محترم بهداشت برای

 صورت گرفته در این مرحلهمانگاه ثامن االئمه رواحد بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان مستقر در دبا تعامل 

ده از سوی ریاست آنان در مشارکت به هنگام بازدیدهای عملی و معرفی نماین کسب مجوز همکاری نمایندگان

 جام شد.وقت مرکز بهداشت ان

 مرحله چهارم:
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و قرار دادن آنها ( مراکز تهیه و توزی  مواد غذایی)استفاده بهینه از مکانهای مورد نظر  ااجرای پروژهاز مرحله این در 

توسط نماینده علمی قطب علمی پزشکی جامعه  عرصه پزشکی جامعه نگربه عنوان برنامه آموزشی گروه آموزشی 

 گردید. و نهایی نگر طراحی

 :پنجممرحله 

و تقسیم کار برای اجرای پروژها توسط نماینده علمی و اوابط اجرای پروژه و شرایط اجرایی شدن آن  آئین نامه 

 قطب طراحی شد.

 :ششممرحله 

 رسانی شد.ها و اوابط اجرای پروژه اطالعنامهدر خصوص آئین صالح دانشگاهمسئولین ذی باات مکاتب 

 :هفتممرحله 

 اعالم شد. شهرستانعلمی پزشکی جامعه نگر در این پروژه به نماینده محترم مرکز بهداشت انتظارات قطب 

 :هشتممرحله 

با هماهنگی مراکز تهیه و توزی  مواد غذایی حضور در  مشخصو تعیین روز برنامه آموزشی کارورزان پزشکی 

 تحت پوشش عرصه پزشکی جامعه نگر طراحی گردید. واحد بهداشت محیطنماینده محترم 

 :نهممرحله 

و و نماینده علمی قطب  )مهندسین بهداشت محیط( هماهنگی واحد آموزش قطب و نماینده مرکز بهداشت

 دانشجویان جهت استقرار کارورزان پزشکی در بازدیدهای واحد بهداشت محیط از اماکن تهیه و توزی  مواد غذایی.

 :دهممرحله 

ا اوابط و مقررات قطب در این مراکز تهیه و توزی  مواد غذاییتوجیه کارورزان پزشکی به نحوه حضور آنان در 

 ارتبا ا که این امر با هماهنگی نماینده علمی قطبا واحد آموزش قطب به کارورزان ارائه می نماید.

 :یازدهممرحله 
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 اطراحی فرمتلذا  گردد.مدیریت نظارت و اجرا میاین پروژه توسط قطب هدایتا نظارت بر حسن اجرای پروژه. 

 .توسط نماینده علمی قطب انجام شد نظارت و تعیین کردن کارشنا  پایش اپایش

 

 انتظارات از دانشجو

 توجه و حساسیت دانشجویان در مواوع سالمت و امنیت غذایی در جامعه. .1

 دوران دانشجویی.مشارکت دانشجویان در اصالح واعیت سالمت و امنیت غذایی در  .2

 توجه به مخاطرات سالمت در زمینه امنیت غذایی. .3

 ایفای نقش کارورزان پس از فراغت از تحصیل در راستای بهبود سالمت و امنیت غذایی. .4

 و های علمی و مداخالت صورت گرفته در خصوص سالمتآشنایی کارورزان پزشکی با آخرین یافته .5

 . غذایی امنیت

 پزشکی به جامعه.پاسخگویی کارورزان  .6

 

 نتایج

 جامعه به پاسخگویی تمرین .1

 سالمت راستای در جامعه ساختن توانمند .2

 آموزش جهت در موجود فرصتهای از استفاده .3

 سالمت ملی سیاستهای به نمودن عمل .4

 راایت کارورزان و ارتقاء مهارت های بهداشتی و حرفه ای آنان و ارتقاء دانسته های حرفه ای آنان .5

توسط دانشجویان در معیت کارشناسان محترم بهداشت مواوع سالمت و امنیت غذایی پایش و رصد در .6

 محیط 

 تعامل کارورزان با تیم بهداشتی .7

 تعامل قطب با اعضای بهداشتی در امر آموزش .8
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  .ارتقاء تجربه های قطب در برنامه های آموزشی یادگیری مبتنی بر جامعه .3

بوک  دانشجویان کارورز معرفی شده به قطب علمی پزشکی جامعه این فرآیند آموزشی در برنامه آموزشی و الگ 

نگر قرار داده شد . دانشجویان موارد آموزش دیده و نحوه حضور خود را در الگ بوک خود و در گزارش کار 

 ثبت و به مجموعه تحویل می دهند .

مبتنی بر اهداف وزارت  این فرآیند و پروژه آموزشی در راستای توسعه نوآوری آموزشی  در سطح دانشگاه و

و تکنیک های آموزشی طراحی  متبوع  همچنین مرجعیت و رهبری و مدیریت آموزشی قطب ، استفاده از روشها 

 .و اجرا گردیده است ، تدوین 


