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خون  ایثار  مدد  به  ایران  اسالمی  انقالب 
مردم  مقاوت  و  جانبازان  کاری  فدا شهیدان، 
نظامی  جنگ  است.  مانده  ایران  پایدار  بزرگوار 
را در  کاری جان ها و جسم ها  که فدا تحمیلی 
که  ها  تحریم  و  جنگ  اقتصادی  داشت،  پی 
صبر، تحمل و رنج ها بسیار و...  از پیامدهای 
کان ادامه دارد، جنگ فتنه داعش  کما آن بود و 
که با آبیاری پول ها و فریب عربستان  نطفه ای 
ریشه  و  رشد  حال  در  و...  امریکا  و  اسرائیل  و 
دواندن بود و با جانفشانی مدافعان حرم مهار 
شد و همچنین جنگی دیگر، جنگ خودی ها 
بر  افزون  و  کالن  های  اختالس  با  مردم  برعلیه 
که  اقتصادی  نادرست  های  مدیریت  این ها 
منجر به بیکاری و واردات بی مورد و... شده و 
امروز جنگ مجازی  این ها  کنار  می شوند؛ در 
و  اعتمادسازی  بی  و  ناامیدی  آن  هدف  با 
اختالفاندازی میان مردم؛ همه ی این مسائل 
ارزشمند  فرصت  و  ظرفیت  از  مناسب  استفاده 

فضای مجازی را می طلبد.
امروز، در چهل سالگی انقالب همه ی ما مدیون 
و...  جانبازان  و  شهدا  های  خانواده  شهدا، 
با  و  وحدت  همت،  با  داریم  وظیفه  هستیم. 
مدیریتی  اشتباهات  حذف  و  صحیح  مدیریت 
مردم  جانبه  همه  سالمت  و  رفاه  گذشته، 
عزیز  مردم  خود  مشارکت  با  را  کشورمان  بزرگوار 

هدف گذاری کنیم. 
گذشته ارزیابی  نظام سالمت نیز در چهل سال 
و  آموزشی  های  شاخص  در  قبولی  قابل  نسبتا 

چهلمین سال  ...

دکتر عبدالرحمن رستمیان 
معاون اجتماعی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران

این  در  و  کنون  ا است.  داشته  و...  بهداشتی 
کز  مرا توانمندی  به  توجه  با  زمانی  برهه ی 
به  رسیدن  برای  تغییر  به  نیاز  عالی  آموزش 
نسل سوم و چهارم دانشگاه ها ضروری به نظر 

می رسد.
نیاز  به  بسته  معاونت  گاهنامه  سال  طول  در 
موضوعی و زمانی منتشر می شود. با همفکری 
دانشگاه  موضوع  بررسی  همکاران  همراهی  و 
هدف  شماره  این  برای  چهارم  و  سوم  نسل 
این  که  است  دهه  دو  به  قریب  شد.  گذاری 
کلید واژه در صدر ادبیات دانشگاه ها بخصوص 
عالی  آموزش  نظام های  پیش رو  دانشگاه های 
با  باید  نیز  ما  زمان  این  در  است.  گرفته  قرار 
ارزیابی  به  این موضوع شروع  قرار دادن  الویت 
جایگاه خود نموده و برای نیل به اهداف آماده 

گردیم. 
کمی، تربیت نیروی انسانی  طبق قوانین از نظر 
دانشگاه ها باید بر اساس نیاز آموزش، پژوهش 
گاه  باشد.  جامعه  آن  آینده  و  حال  خدمات  و 
کمی پذیرش دانشجو در  افراط و تفریط در تعداد 
کنون باید  برخی رشته ها باعث زیان می شود. ا
کیفی  که از نظر  غ التحصیالنی داشته باشیم  فار
به  مجهز  و  داشته  کارآفرینی  مهارت  و  ظرفیت 
خصوصیات نسل سه و چهار باشند؛ تا بتوانند  در 
جامعه تولید خدمت کنند و پاسخگو و مسئولیت 
پذیر باشند. البته  فعالیت بعضی از دانشکده ها 
کز  تحقیقاتی فعالیت نسل سومی در جهت  و مرا
تولید دارو تجهیزات و... و بسیاری از واحدهای 

دارند  جامعه  با  مناسبی  ارتباط  که  دانشگاهی 
این  ما  کشور  اما در  گرفت.  نادیده  توان  را نمی 
به  باید  و  است  فعلی  شرایط  از  بیشتر  ظرفیت 

صورت بالفعل در آید.
علوم  دانشگاه  در  حاضر  حال  در  همچنین 
پزشکی تهران روی بعضی از شاخص های نسل 
سه و چهار همچون توریسم آموزشی به خوبی 
کار شده است. جذب نزدیک به 1000 دانشجوی 
خارجی از جمله کارهایی است که جای قدردانی 
یکمی  و  بیست  قرن  کارمند  دیگر  امروز  دارد. 
کند؛ بلکه می  دانشگاه نباید  قرن بیستمی فکر 
بایست به تدریج برای رسیدن به اهداف نسل 
سه و چهار در تالش باشد. دانشکده ها نیز عالوه 
بر نقش ملی خود در تربیت نیروهای مورد نیاز 
جامعه باید بتوانند شاخص های سالمت محل 
زندگی و منطقه خود را پوشش و بهبود دهند. به 
طور  مثال در بخش آموزش سالمت، سطح سواد 
سالمت را باال ببرند، دانشکده دندانپزشکی در 
کاهش  در  تغدیه  دانشکده  پوسیدگی،  کاهش 
بهداشت  دانشکده  متابولیک،  بیماری های 
بر  عالوه  پزشکی  دانشکده  محیط،  سالمت  در 
از بیماری ها و  درمان بیماری ها در پیشگیری 
نظام  عالی  آموزش  بستر  ادغام  پیام  این همان 
که در عمل هنوز از این  سالمت با خدمات است 
فرصت به خوبی استفاده نشده است. در پایان 
دانشگاه  خانواده  اعضای  همه  از  تشکر  ضمن 
دانشگاه  ظرفیت  به  توجه  با  و  برخدا  توکل  با 

امیدوارم به زودی در این عرصه پیشرو باشیم.
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سخن سردبیر

پیدایش  آغاز  از  عالی  موسسات  و  ها  دانشگاه 
گذاشته اند و  کنون، ادوار متفاوتی را پشت سر  تا
گذر زمان مسئولیت های بزرگتری را بر عهده  طی 
موسسات  این  آغاز  در  که  حالی  در  اند.  گرفته 
بیشتر مسئولیت آموزش و پژوهش را فراروی خود 
را  دانشگاه  شدن  اجتماعی  متعاقبا  و  داشتند 

محقق نموده اند.
فراوان  های  دانشگاه  وجود  رغم  علی  امروزه 
نقش  اند  نتوانسته  هنوز  متاسفانه  کشور،  در 
کشور  واقعی  نیازهای  رفع  جهت  در  را  خود 
مدرک  بحث  همچنان  و  کنند  ایفا  درستی  به 
امروزی  مدرن  های  دانشگاه  است.  داغ  گرایی 
عالوه بر مباحث آموزشی و تولید علوم، به نقش 
رودررویی  و  اجتماعی  رسالت  به  و  کارآفرینی 
و  نمایند  می  کید  تا نیز  جامعه  واقعیت های  با 
نیازهای  به  نسبت  ها  دانشگاه  دیگر  عبارت  به 
بر  هستند.  حساس  و  پاسخ گو  دولت  و  جامعه 
داده  نشان  مطالعات  علمی،  های  دیدگاه  پایه 
گون،  گونا علوم  در  علمی  ارزش های  که  است 
نظام  و  نبوده  جدا  اجتماعی  ساختار  از  هرگز 
آموزشی در زمینه ملی از سیاست سطح عمومی 
جامعه و توسعه اقتصادی و اجتماعی، خصوصًا 
فرهنگ تاثیر  می پذیرد. مثال هایی اعم از: تغییر 
جهت  در  دانشگاهی  درسی  های  کوریکولوم  در 
همکاری  بر  کید  تأ مطالب،  نمودن  کاربردی 
افزایش  صنعت،  و  دانشگاه  بخش  اثر  و  متقابل 
کارآفرینی، آشنایی  گاهی دانشجویان نسبت به  آ
گان جدید در حوزه علوم پزشکی در دانشگاه  با واژ

کوتاه مدت و  ها از طریق ایجاد دوره های آموزش 
بلند مدت، ایجاد رشته های متناسب با آمایش 
کشور،  سرزمین و نیاز سنجی آموزشی در سراسر 
های  مهارت  و  خالقیت  قوه  پرورش  بر  کید  تأ
کید و حمایت در ایجاد یک  کی دانشجویان، تأ ادرا
دانشگاه،  R&D(در  ( توسعه  و  تحقیق  سیستم 
کید بر استقالل دانشگاه، افزایش قدرت ریسک  تأ
پذیری در دانشگاه ها، تهاجم رقابتی در دانشگاه 
که می توان  کارهایی است  ها پیشنهادات و راه 
در جهت توسعه دانشگاه های نسل برتر ارائه داد.

گر این  کار تبدیل شود و ا همه مطالعات باید به 
چنین نشود هنوز اتفاقی نیفتاده است. کارآفرینی 
در حوزه علوم پزشکی نتیجه خالقیت و نوآوری 
است و نوآوری نیازمند سازمان نظام یافته، خط 
نسل  دانشگاه  کوشی.  سخت  و  روشن  مشی 
که توان  گونه ای سازماندهی شود  سوم باید به 
علوم  حوزه  در  کارآفرینی  و  نوآوری  به  پرداختن 
را داشته باشد و همه فعالیت  پزشکی هدفمند 
اقتصادی،  ابعاد  در  سازمانی  و  فردی  های 
کار شود.  اجتماعی، فرهنگی، سیاسی تبدیل به 
مأموریت  اساس  بر  باید  دانشگاه  هر  باالخره، 
کارآفرینی در حوزه علوم  کاری را انجام دهد.  خود 
پزشکی دارای ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی 

و فرهنگی است. 
الگوهایی است  برای تغییر  مجله پیش رو راهی 
گفتمان سازی و جریان سازی  گاه سازی،  که به آ
گرچه  پردازد.  می  چهارم  و  سوم  نسل  دانشگاه 
نسل  های  دانشگاه  با  ما  های  دانشگاه  فاصله 

اما نسل نوین اساتید  سوم و چهارم زیاد است، 
و دانشجویان، با نگاه به تفاوت ها و فاصله ها با 
دنیا، به راحتی این الگوها را خواهند پذیرفت و به 
گاهی الزم دست خواهند یافت. پر واضح است که  آ
بهترین نهادی که می تواند به حل مشکل جامعه 
هستند  چهارم  نسل  های  دانشگاه  کند،  کمک 
و  حرکت  ها  دانشگاه  نوع  این  که  گونه  همان  و 
کنند، برای نیل به اهداف اقدام  گذاری می  ریل 
نمائیم. به عنوان مثال به سراغ رشته های میان 
رشته ای برویم، مسئولیت اجتماعی و نوآوری را پر 
رنگ سازیم، به ارتباط دانشگاه، صنعت و جامعه 
که به نسل  توجه ویژه نمائیم. دانشگاه هایی را 
گام نهاده اند مورد تشویق قرار داده  سوم و چهارم 
و بین دانشگاه ها در این عرصه رقابت ایجاد کنیم. 
غرب  از  صرف  تقلید  رویکرد  که  آن  دیگر  سخن 
مفهوم  است  الزم  و  بود  نخواهد  راهگشا  هم 
ایرانی  اسالمی  هویت  با  ها  دانشگاه  برای  بومی 
در راستای حرکت به سوی دانشگاه های نسل 
کرامت  سوم و چهارم با ابعاد شخصیت انسانی و 
ابتدای  از  را  دانشجویان  نمائیم.  ایجاد  انسانی 
و  سوم  نسل  دانشگاه  های  شاخص  با  تحصیل 
چهارم آشنا نموده تا کشور بتواند جایگاه مناسب 
خود را در منطقه و نظام بین الملل به دست آورد. 
برنامه  کنون به فکر  ا از هم  تا  نیاز است  بنابراین 
ریزی و حرکت به سوی تعالی دانشگاه در حوزه 
این  در  را  خود  همگان  و  باشیم  گون  گونا های 
مسیر مسئول بدانیم و نقش  مؤثر در مسیر توسعه 

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور ایفا کنیم.

دکتر حسن برکتی
مدیر مؤلفه های اجتماعی مؤثر بر سالمت 
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کارآفرین و ثروت زا نسل سوم؛ دانشگاه های 
سوم  نسل  های  دانشکده  اخیر  های  سال  در 
نتیجه  این  به  ها  دانشگاه  شدند.  ح  مطر
هایشان  پژوهش  و  تحقیقات  گر  ا که  رسیدند 
ثروت  و  افزوده  ارزش  تولید،  کار،  به  تبدیل 
کم ارزش می  کار آن ها  برای جامعه نشود عماًل 
شود. بنابراین دانشگاه های نسل سوم به اسم 
ثروت  محور،  تولید  کارآفرین،  های  دانشگاه 

ح شدند.  آفرین و... مطر
به  یا  و  محصول  تولید  ها  دانشگاه  این  هدف 
که حاصل  تحقق رساندن امری پژوهشی است 
گاه برای  کشور بیافزاید. اما  آن به ثروت و قدرت 
که تبدیل علم  برخی شبهه ای بوجود می آید 

به ثروت و یا قدرت امری مذموم است. 
نگاه  امر  این  به  علمی  ُبعد  از  باید  حقیقت  در 
که  آفرین  ثروت  دانشگاه  خواهیم  نمی  ما  کرد؛ 
کند داشته باشیم  برای خودش درآمدزایی می 
بالعکس  بلکه  ثروتمند؛  دانشگاه  یک  یعنی 
کشوری قدرتمند  دانشگاه نسل سوم می خواهد 

کند.  بسازد و برای مردم ثروت آفرینی 
قدرتمند  کشوری  هیچ  که  می دانیم  خوب 
ثروت  و  قدرتمند  دانشگاهی  مگر  نمی شود، 

آفرین داشته باشد. 
تولید علم می شود  ابتدا  آن  که در  دانشگاهی 
ثروت می شود، در  به  تبدیل  آن علم  و سپس 

کشورش قدرت می آفریند.  نهایت برای 

بسیاری  سالیان  این  طول  در  بود.  کشور  نیاز 
دانشگاه  این  در  کشور  نیاز  مورد  های  رشته  از 
از  ای  زبده  کارشناس  نیروهای  و  شدند  ایجاد 
جامعه  به  خدمت  برای  دانشگاه  این  طریق 
تربیت شدند. رفته رفته دانشگاه های دیگری 
کادرهای  کثر  ا که  شدند  تأسیس  ایران  در  هم 
دیده  آموزش  نیروهای  را  ها  آن  علمی  هیات 
در  دادند.  می  تشکیل  تهران  دانشگاه  در 
نسل  دانشگاه  اولین  تهران،  دانشگاه  حقیقت 
نیروی  آموزش  مبنای  بر  که  است  ایران  اول 
انسانی بنا شد. در تمام این سالیان و تا حدود 
همچنان  تهران  دانشگاه  قبل  سال  بیست 
اما  کرد.  می  بازی  را  اولی  نسل  دانشگاه  نقش 
در  پژوهش  و  تحقیق  های  بخش  تدریج  به 
و  گرفتند  خود  به  تری  جدی  شکل  دانشگاه 
دانشکده علوم پزشکی تهران وارد نسل دوم با 
کنون دانشگاه علوم  اولویت پژوهش شد. هم ا
پزشکی تهران نسل اول دانشگاه را با فاصله ای 
گذاشته و به عنوان دانشگاه  طوالنی پشت سر 
شود؛  می  شناخته  پژوهشی  و  دومی  نسل 
کشور در پژوهش برای 25  عنوان دانشگاه برتر 
پژوهشی  و  آموزشی  جشنواره  در  متوالی  سال 

گواه این امر است.  رازی خود 
از  سال   84 از  پس  و  امروز  رسد  می  نظر  به 
تاسیس دانشگاه تهران وقت آن رسیده تا وارد 

مسیر نسل سوم دانشگاه ها شویم. 

درالفنون سنگ بنای نسل اول دانشگاه تهران
تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه  تشکیل  مبنای 
مرحوم  حیات  زمان  و  ش  ه.   1231 سال 
طب  کردن  علمی  ایده  با  وی  است.  امیرکبیر 
امیر  گذاشت.  بنا  را  ایران مدرسه دارالفنون  در 
حیاتش  طول  در  زیادی  بزرگ  دستاوردهای 
اقدام  تنها  درالفنون  تاسیس  گر  ا اما  داشت 
امیر در طول حیاتش باشد باز هم به قدری با 
کفاف خدمات تمام عمر  که  بزرگ بود  ارزش و 
از اساتید طب  را می داد. در آن زمان  امیرکبیر 
شده  دعوت  مدرسه  در  تدریس  برای  اروپایی 
ها  آن  امیرکبیر  عمر  واپسین  روزهای  در  بود. 
به تهران رسیدند؛ معروف ترین شان هم دکتر 
کفاف  امیرکبیر  عمر  اما  بود.  اتریش  از  ک  پوال
روز  سیزده  تنها  و  ببیند  را  دستاوردش  تا  نداد 
رسید.  شهادت  به  دارالفنون  تاسیس  از  قبل 
ی  اولیه  ریشه  دارالفنون  تأسیس  با  واقع  در 
سال  تا  مدرسه  گرفت.  شکل  تهران  دانشگاه 
کار خود ادامه  1313 بر پایه تدریس پزشکی به 
کنار آموزش طب، علوم و فنون جدید  داد و در 
نیز در آن آموزش داده می شد. این مدرسه ی 
دانشگاه  به  سال   83 از  پس  نهایت  در  مدرن 
از همان بدو تاسیس  تهران فعلی تبدیل شد. 
شروع  دانشگاه  این  صدر  در  پزشکی  دانشکده 
کرد. هدف اولیه تاسیس دانشگاه علوم  کار  به 
پزشکی تهران نیز آموزش نیروی تخصصی مورد 

کشور قدرت مند در سایه ی 
دانشگاه های نسل سوم و ثروت آفرین

کریمی ریاست دانشگاه گوی ویژه ی مجله خوبان شهر با دکتر عباسعلی  گفت و 

امروزه با موج جهانی ارتقای دانشگاه ها به نسل سوم و چهارم این انتظار می رود تا دانشگاه های مهم و اصلی ایران نیز از این غافله عقب نمانند 
کنند. دانشگاه علوم پزشکی تهران با سابقه ی دیرین خود به  و همگام با دانشگاه های پیشرفته به سمت نسل های جدید دانشگاه ها حرکت 
عنوان اولین دانشگاه مدرن ایران نیز از این امر مستثنی نیست. این دانشگاه همواره در طول حیات پر فراز و نشیب خود پرچم دار و الگوی عبور 
کریمی ریاست دانشگاه علوم  از نسل های اول و دوم بوده است. با توجه به موضوع این شماره ی مجله، خدمت جناب آقای دکتر عباسعلی 

پزشکی تهران رفتیم تا درباره ی وضعیت امروز این دانشگاه در جهت حرکت به سوی نسل سوم و چهارم دانشگاه ها بیشتر بدانیم.

گفتگوی ویژه
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کشوری قدرتمند نمی شود مگر  هیچ 

دانشگاهی قدرتمند و ثروت آفرین داشته 

که در آن ابتدا تولید علم  باشد. دانشگاهی 

می شود و سپس آن علم تبدیل به ثروت 

کشورش قدرت  می شود، در نهایت برای 

می آفریند. 

تالش داریم تا دانشگاه تهران همچون 

کند و در این مسیر  گذشته به وظایفش عمل 

کرده تا در  کمک  کشور  به بنیه اقتصادی 

آینده نه چندان دور نقش بارزتری در تولید 

کشور، اندیشه پیش  اندیشه نو، قدرت برای 

بینی آینده، اندیشه برنامه ریزی برای آینده 

کند. کشور در زمینه های علمی ایفا 

این امر در سیره و رفتار ائمه ما نیز نمود دارد. 
قبل  سال   1400 در  علی)ع(  حضرت  مثال  برای 
نخلستان  و  آورد  می  در  آب  و  کند  می  چاه 
کرد  نمی  استفاده  خودش  و  کرد  می  درست 
کرد. به عبارت بهتر  بلکه آن ها را وقف عام می 
با این روش، تولید ثروت برای جامعه  حضرت 
اما  نمودند  می  ثروت  تولید  ایشان  کردند.  می 

ثروت اندوز نبودند.
دانش  قدرت  و  ثروت  که  کشوری  نتیجه  در 
و  بهترین  به  منابعش  از  و  باشد  داشته  بنیان 
آن  مردم  ببرد،  بهره  ممکن  نحو  ترین  درست 

جامعه در رفاه خواهند بود. 
در  مان  دانشگاهی  تحقیقات  گر  ا مثال  برای 
چون  هایی  زمینه  در  مختلف  های  دانشکده 
بالیای طبیعی به نتیجه ی عملی برسند نباید 
تعداد  با  زلزله  همچون  هایی  بحران  زمان  در 
باالی مرگ و میر مواجه شویم. همه می دانیم 
کافی  کشور زلزله خیزی است و همین  که ایران 
دستاوردهای  کردن  عملی  طریق  از  تا  است 
از  ناشی  میر  و  مرگ  باالی  آمار  جلوی  علمی، 

زلزله را بگیریم. 
گر قدرت دانشگاه های ما در زمینه تحقیقات  ا
ساختمان سازی باال برود و علم و فناوری های 
و  شویم  می  ثروتمندی  کشور  باشد  روز  به  ما 
می توانیم از بسیاری از آسیب های قابل پیش 
را هدر می دهند، جلوگیری  ما  منابع  که  بینی 
ریشتر  با  هایی  زلزله  ژاپن  کشور  در  مثاًل  کنیم. 
کمترین آسیبی  خ می دهد و  های خیلی باال ر
کشور  در  اما  رسد.  نمی  مردم  مال  و  جان  به 
با  از آن ها  تر  پایین  زلزله ای به مراتب  با هر  ما 
بسیاری  مالی  و  جانی  ناپذیر  جبران  صدمات 
های  گرفتاری  از  دیگر  یکی  می شویم.  مواجه 
باالی  آمار  اجتماعی  سالمت  ی  حوزه  در  ما 
تصادفات جاده ای در ایران است؛ رقمی حدود 

کشته در تصادفات. سالی بیست هزار 
باالی تصادفات  آمار  برای  البته علل متعددی 
جاده ای وجود دارد و باید بر روی تمام جوانب 

کرد. کار  آن برای رفع این معضل 
کارخانه  گر شرکت های دانش بنیان ما به   اما ا
تولید  و  شوند  وصل  سازی  ماشین  های 
بومی  علم  پایه  بر  قطارمان  هواپیما،  ماشین، 
خودمان و با قدرت دانشگاهی خودمان باشد، 
ای  جاده  تصادفات  برای  را  باالیی  رقم  چنین 
گونه دانشگاه نسل سوم  نخواهیم داشت. این 
قدرتمند  کشوری  صنعت  بخش  به  اتصال  با 

خواهد ساخت. 

نسل چهار؛ دانشگاه هایی آینده نگر برای فردا
نسل  های  دانشگاه  که  اینجاست  مهم  نکته 
مرتفع  را  کشورها  امروزین  مشکالت  تنها  سوم 
کنند. امروزه جهان به سمت دانشگاه های  می 
های  دانشگاه  است.  حرکت  در  چهارم  نسل 
نسل چهار، دانشگاه هایی آینده نگر برای فردا 
سر  پشت  را  دانشگاه  نسل  سه  ها  آن  هستند. 
برنامه می  آینده ی جامعه  برای  و  اند  گذاشته 
وقایع  وقوع  از  قبل  دانشگاهی  چنین  ریزند. 
راه  شان  برای  و  کند  می  بینی  پیش  را  ها  آن 
فقط  چهار  نسل  دانشگاه  بنابراین  دارد.  حل 
آینده  فکر  به  بلکه  نیست،  امروز  نسل  فکر  به 
پزشکی  در  امروزه  مثال  عنوان  به  است.  کشور 
برای  و  مواجهیم  مختلفی  های  بیماری  با 
درمانش به دنبال راه حل هستیم؛ برای درمان 
پژوهش  و  تحقیق  طریق  از  ها  آن  از  بسیاری 
بیماری  برای  ولی  دهیم.  می  ارائه  راهکار 
خاطر  به  آینده  در  که  نوظهوری  و  جدید  های 
ای  برنامه  آیند،  می  بوجود  جوامع  تغییرات 
نمی  صورت  اقدامی  ها  آن  به  نسبت  و  نداریم 
با  گهان  نا و  شود  فردا  کنیم  صبر  باید  آیا  گیرد. 
شویم؟  مواجه  جدید  های  بیماری  از  انبوهی 
جدیدی  های  بیماری  در  که  اتفاقی  همانند 
چنین  دهد.  می  و  داده  خ  ر ایدز  و  ابوال  چون 
و  آیند  می  گهانی  نا صورت  به  هایی  بیماری 

منتشر می شوند. 
نشده  بینی  پیش  شرایط  با  مواجه  برای  پس 
نسل  های  دانشگاه  سمت  به  حرکت  نیازمند 

چهارم هستیم. 
برای  و  بسنجد  را  حال  شرایط  که  دانشگاهی 
یعنی  کند؛  بینی  پیش  و  ریزی  برنامه  آینده 
که جلوتر از جامعه در حرکت باشد.  دانشگاهی 
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پارک علم و فناوری حلقه مفقوده نسل سوم 
تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه  ببینیم  باید  حال 
عنوان  به  است.  ایستاده  نقشه  این  کجای  در 
های  سال  طی  در  کشور  یک  درجه  دانشگاه 
آموزش  امر  در  سال   60 به  نزدیک  و  طوالنی 
کشور نقش پر  نیروهای تخصصی در همه جای 
کار  هر  در  سال  این 80  طول  در  داشتیم.  رنگی 
غ  فار یک  ردپای  و  اثر  پزشکی  عرصه  در  تحولی 
التحصیل دانشگاه تهران دیده می شود. شواهد 
موجود نشان می دهد که دانشگاه تهران در زمینه 
گذر از نسل اول به دوم موفق  تحقیقات علمی و 
بوده است. البته برخی از تحقیقات دانشگاهی 
جابجا  را  علم  مرزهای  اما  ندارد  داخلی  کاربرد 
کند و در عرصه بین المللی دانشگاه را مطرح  می 
گرداند. برای نمونه دانشکده ی داروسازی و  می 
دانشکده ی فناوری های نوین با پیشرفت های 
که داشتند، توانستند با تبدیل علم  چشمگیری 
به یک محصول، آن را به تولید انبوه برسانند و با 
کشور ثروت و  فروش آن در داخل و خارج برای 
کنون ردپای  قدرت بیافرینند. بر این اساس هم ا
دانشکده های نسل سوم در رشته های مختلف 
حال  در  است.  مشاهده  قابل  تهران  دانشگاه 
کوشیم تا قسمت هایی از دانشگاه را  حاضر می 
که پتانسیل عبور به سمت دانشگاه نسل سومی 
دارند را هدایت و حلقه های مفقوده آن ها برای 
کنیم. برای  تبدیل شدن به نسل سه را برطرف 
در  تحقیقاتی  مرکز  صد  از  بیش  چیزی  نمونه 
که تعدادی از آن ها توانسته  دانشگاه دایر شده 
اند تبدیل به شرکت های دانش بنیان شوند و 
کز رشد به فعالیت خودشان  تعدادی هم در مرا
فعال  رشد  مرکز  چندین  حتی  دهند.  می  ادامه 
خارج  و  داخل  در  را  محصوالتشان  دانشگاه  در 
کشور به فروش می رسانند. از طرفی مهم ترین 
حلقه ی مفقوده ی دانشگاه، پارک علم و فناوری 
که شرکت های دانش بنیان بعد از  است. جایی 
کز رشد به این پارک های  به بلوغ رسیدن در مرا
در  کنون  ا هم  شوند.  می  منتقل  فناوری  و  علم 
منطقه 18 تهران زمینی 20 هکتاری تهیه شده 
که برای ساخت دو بیمارستان و چند دانشکده و 
نزدیک به هشت هکتار آن نیز برای ساخت پارک 
بنابراین  است.  یافته  اختصاص  فناوری  و  علم 
امیدواریم از این طریق اتصال دانشگاه به صنعت 
به نحو بهتر و اصولی تری صورت عمل بپذیرد. 
همچنین دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان 
و  کشور  بزرگ  دانشگاه  اولین  مادر،  دانشگاه 
مدرن  دانشگاه  دارترین  ریشه  و  ترین  قدیمی 

کند تا دانشکده های نسل سوم  ایران تالش می 
را در دل هسته ی دانشگاه تهران شکل دهد. به 
سمت  به  جوان  اساتید  جذب  با  ترتیب  همین 
که برای آینده برنامه و فکر  دانشگاه نسل چهار 
کرد. تالش داریم تا دانشگاه  دارد حرکت خواهیم 
کند و  گذشته به وظایفش عمل  تهران همچون 
کرده  کمک  کشور  در این مسیر به بنیه اقتصادی 
تا در آینده نه چندان دور نقش بارزتری در تولید 
اندیشه نو، قدرت برای کشور، اندیشه پیش بینی 
کشور در  آینده، اندیشه برنامه ریزی برای آینده 
زمینه های علمی و پژوهشی ایفا کند، و در نتیجه 
با  فکر،  خوش  و  جوان  های  سرمایه  فرار  از  آن 

استعداد و نخبه ی کشورمان جلوگیری شود. 

کارگیری نخبگان وظیفه اصلی  جذب و به 
دانشگاه تهران

جذب  کشور  های  نخبه  از  بسیاری  ساله  هر 
جاری %82  سال  در  شوند.  می  تهران  دانشگاه 
علوم  دانشگاه  در  تجربی  کنکور  اول  نفر  صد  از 
نخبه  نیروی  این  شدند.  جذب  تهران  پزشکی 
کند و زمینه رشد بیابد  گر پرورش پیدا  ی عظیم ا
کرد. این آمار تنها  کشور را تضمین خواهد  آینده 
های  رشته  کثر  ا در  است.  پزشکی  ی  رشته  در 
را در پیش  رویه  تهران همین  نیز دانشگاه  دیگر 
دانشجویان  رشد  زمینه  گر  ا شک  بدون  دارد. 
ایران  در  ها  آن  ماندگاری  زمینه  شود  فراهم 
کشورمان بیشتر می شود. من  برای خدمت به 
چهل  و  دانشگاهم  همین  آموخته  دانش  خود 
که در دانشگاه هستم،  و چهارمین سالی است 
بخش زیادی از مراحل رشد دانشگاه را از نزدیک 
دیده ام و احساسی عمیق و ریشه دار نسبت به 
دانشگاه  تمام  گر  ا معتقدم  دارم.  دانشگاه  این 
کنند و  های ما به وظایف اصلی خودشان عمل 
کار  استعداد  زمینه جذب، نگهداری، تحصیل و 
کنند بدون تردید آینده  های درخشان را فراهم 

روشنی برای کشور رقم خواهد خورد. 
از نگاهی دیگر تربیت متخصص در دانشکده های 
نسل  دانشگاه  رسالت  همان  نوعی  به  پزشکی 
کارآفرینی را جامعه عمل می پوشاند. به  سوم و 
غ  فار از  بعد  که یک متخصص  عبارتی خدماتی 
التحصیلی به جامعه اش ارائه می دهد به نوعی 
این  از  شود.  می  محسوب  قدرت  و  ثروت  خلق 
جنبه وقتی یک پزشک در دانشگاه علوم پزشکی 
ی  ساده  آموزش  تنها  شود  می  تربیت  تهران 
تئوریک نمی بیند بلکه بالفاصله بعد از متخصص 
به  را  خود  دانش  و  شود  می  جامعه  وارد  شدن 

وسیله ی درمان، حفظ و نگهداری سالمت مردم 
در اختیار دیگران قرار می دهد. انسان سالم برای 
هر کشوری ثروت محسوب می شود. انسان سالم 
که در  محور توسعه است. پزشک و متخصصی 
جهت ارتقاء سالمت افراد جامعه قدم برمی دارد 
به نوعی در حال خلق ثروت است، زیرا سالمت 
کند و با خدمت به مردم  جامعه را تضمین می 
ثروت می آفریند. بنابراین تعریف، دانشگاه نسل 
اول ما هم می تواند در جرگه ی دانشگاه نسل 
سوم قرار گیرد. اما امروزه اصطالحًا دانشکده های 
نسل سوم عمومًا در ذیل دانشگاه های فنی و 
کشاورزی تعریف می شوند زیرا آن  مهندسی و یا 
ها به شکلی عینی محصوالت مختلفی را تولید 
کنند. بنابراین من معتقدم  و به بازار عرضه می 
موجودیتش  ابتدای  از  پزشکی  ی  دانشکده 
رویکردی نسل سومی داشته و باید نقش بارزتری 

در این مسیر داشته است. 
دانشگاه علوم پزشکی تهران ملی و بین المللی 
هزار  به  نزدیک  کنون  ا هم  ما  می کند.  فکر 
داریم.  دنیا  کشور   45 از  خارجی  دانشجوی 
نسل  دانشگاه  از  دیگری  شکل  خودش  این 
کشور  برای  آموزش،  وسیله  به  که  است  سوم 
بین  کنون  ا ما  دانشگاه  می شود.  ثروت آفرینی 
علمی  دنیای  با  هم  یعنی  کند  می  فکر  المللی 
از ایران ارتباط دارد و هم تربیت دانشجو  خارج 
کار خود قرار داده  کشورهای دیگر را در راس  برای 
کشورهایی چون عراق،  است. ما دانشجویانی از 
کشورهای  کشمیر،  کستان، هند،  افغانستان، پا
کشورهای آفریقایی داریم. در  اروپایی و آمریکا و 
میان رشته های پزشکی، دانشگاه ما بیشترین 
دانشجوی خارجی را در ایران دارد. بر این اساس 
روند رسیدن به دانشگاه نسل سوم و چهارم در 

راس برنامه های دانشگاه تهران قرار دارد. 

مسئولیت اجتماعی دانش آموختگان در قبال 
جامعه 

قالب  در  پزشکی  دانشجویان  حاضر  حال  در 
اردوهای جهادی به مناطق محروم می روند و به 
کار  کنند؛ اما بیش از اینکه این  آن ها خدمت می 
خدمتی برای مردم مناطق محروم باشد خدمت 
کار  دانشجو  که  زمانی  دانشجوهاست.  خود  به 
می  آینده  برای  را  خودش  کند  می  اجتماعی 
و  تفکر  زیربنای  کار  این  با  دانشجو  زیرا  سازد.  
وسیله  این  به  سازد.  می  را  خودش  شخصیت 
دانشجو به جامعه اش سر می زند و با نیازهای 
این  آشنا می شود.  نزدیک  از  مردم جامعه اش 
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گرایی در دانشگاه نیازمند ایثار، همت  جوان 

و فرهنگ سازی رسیدن به نسل های سوم 

و چهارم دانشگاه ها نیاز امروز ماست اما 

که تغییرات و عبور از نسل ها  کنیم  باید دقت 

کنون هم  نباید جهشی و یک باره باشد. تا

تغییراتی زیادی را در طول حیات دانشگاه 

تهران دیده ایم. در زمینه ی پزشکی با علم 

روز دنیا فاصله زیادی نداریم. اما باید به 

تدریج زیرساخت های آن را در تمام رشته 

کنیم.  ها ایجاد 

که فراموش نکنند  کند  امر به آن ها یادآوری می 
گرفته  که از مالیات همین افراد تحت تعلیم قرار 
که  اند. نسل ما با این امر بسیار آشناست. زمانی 
ما دانشجوی همین دانشگاه بودیم زلزله طبس 
کمک به مردم  کسی به ما نگفت برای  خ داد.  ر
زلزله زده بروید اما یک انرژی ای در درون ما بود 
گر هنوز  که ما را برای کمک به آن منطقه برد. من ا
همان  نتیجه  کنم  می  خدمت  کشورم  به  هم 
که در سال های تحصیل و آموزشم از  انرژی است 
گرفته ام. دیدن محرومیت های مردم  جامعه ام 
کند که یک  و آشنایی با آن ها انرژی ای ایجاد می 
دانشجو تا سال های بعد از تخصص اش فراموش 
ثروت  اش  جامعه  برای  همچنان  باید  که  نکند 
آفرین باشد و به مسئولیت اجتماعی اش عمل 
و  نکند  کشور پشت  به  بازدهی اش  زمان  و  کند 
تغذیه  کشور  یک  ثروت  از  که  متخصصی  برود. 
کرده و برایش از مالیات و پول مردم هزینه شده 
کند. فلسفه  باید بماند و به جامعه اش خدمت 
همواره  که  است  همین  در  جهادی  اردوهای 
چقدر  جامعه  که  کنند  یادآوری  دانشجویان  به 
افراد  نیازمند آن هاست و چقدر مدیون همین 

محروم هستند. 

گرایی در دانشگاه نیازمند ایثار، همت و  جوان 
فرهنگ سازی

رسیدن به نسل های سوم و چهارم دانشگاه ها 
که تغییرات  کنیم  نیاز امروز ماست اما باید دقت 
و عبور از نسل ها نباید جهشی و یک باره باشد. 
حیات  طول  در  را  زیادی  تغییرات  هم  کنون  تا
پزشکی  زمینه ی  در  ایم.  تهران دیده  دانشگاه 
با علم روز دنیا فاصله زیادی نداریم. اما باید به 
ها  رشته  تمام  در  را  آن  های  زیرساخت  تدریج 
که  گفت  کنیم. البته با اطمینان می توان  ایجاد 
بعد از انقالب پیشرفت های پزشکی در دانشگاه 
کشورهای توسعه یافته بوده است.  ما پا به پای 
که نیاز بوده متخصصان دوره های الزم را  زمانی 
دیده و دوباره برگشته اند. ما باید به خودباوری 
فراهم  را  جوانانمان  بازگشت  زمینه  و  برسیم 
کنیم و امکانات ماندگاری متخصصان و نخبگان 
کنیم. همچنین قبل از همه این  مان را فراهم 
به  تمایلی  ما  جوانان  که  کنیم  کاری  باید  ها 
بالفاصله  و  انقالب  ما  باشند.  نداشته  رفتن 
گذاشتیم و هنوز خرابی های  جنگ را پشت سر 
جنگ ترمیم نشده بود تحریم ها تحمیل شدند 
می  تجربه  را  جدید  های  تحریم  نیز  کنون  ا و 
جهت  یک  از  دارد  جنبه  دو  فشارها  این  کنیم. 

را  نیازهایمان  که  شود  می  باعث  سختی  این 
تالش  ها  آن  رفع  جهت  در  و  دهیم  تشخیص 
کارها  کنیم و از سویی دیگر ممکن است برخی از 
گر خودباوری،  به تاخیر بیفتند. اما من معتقدم ا
اعتقاد و به خصوص امید به آینده در جوانان با 
توانیم  می  شود  تقویت  نظام  مسئولین  کمک 
به  خدمت  جهت  در  را  مان  ذبده  نیروهای 
کنیم. من شخصًا  و نگهداری  کشورمان جذب 
که در  کردم  به عنوان یک مسئول همواره تالش 
کنم.  دانشگاه زمینه ی حضور جوانان را فراهم 
به  که  هایی  نسل  تا  تالشیم  در  نیز  کنون  ا هم 
زمان بازنشستگی می رسند را با نیروهای جوان 
به  نیاز  مساله  این  کنیم.  جایگزین  سرزنده  و 
گذشته  ایثار، همت و فرهنگ سازی دارد. نسل 
به نسل  تدریج  به  را  که جایش  بپذیرد  باید  ما 
پیشکسوت  اساتید  بایست  می  بدهد.  بعدی 
گردان و دست  ما آرام آرام اختیاراتشان را به شا
در  جایی  جابه  این  بدهند.  خود  های  پروده 
دانشگاه علوم پزشکی تهران به تدریج در حال 
انجام شدن است. خوشبختانه فضای مناسبی 
امر در  این  اساتید  با  گو  و  گفت  با  و  وجود دارد 
برای  باید  انسان ها  است.  شدن  انجام  حال 
باشند.  داشته  برنامه  شان  زندگی  دوران  تمام 
دوره  همین  از  یکی  هم  بازنشستگی  دوران 
که این دوره هم  کنند  هاست. همه باید قبول 
مثل بقیه دوره های زندگی جذابیت هایی دارد. 
کار  از  معنی  به  دانشگاه  از  بازنشستگی  نباید 
بیکار شدن تلقی شود.  بلکه این دوره می تواند 
آغاز فعالیت های جدیدی برای اساتید ما باشد 
گران سنگ خود را در اختیار سمن  تا تجربیات 
ها و سازمان های متعدد مردم نهاد قرار دهند 
کمک  و با همکاری با آن ها باز هم به دانشگاه 
کنند و به نحوی دیگر موثر واقع شوند. به این 
طریق نسل جدید با فراق بال بیشتری وارد بازار 
نسل  شود.  تحقیق  و  علم  تولید  تخصص،  کار، 
که خوش فکر باشد با انگیزه  جوان متخصصی 
کار برایش ایجاد  گر زمینه  ا که دارد  انرژی ای  و 
زیادی  بسیار  مثبت  تحوالت  تواند  می  شود 
که وقتی سن به سمت  کند. باید بپذیریم  ایجاد 
کم  کهولت می رود قدرت جسمی و ذهنی افراد 
که  شود  می  مانع  تحرک  عدم  این  و  شود  می 
کارها را انجام شود اما جوانان با نیرو  بسیاری از 
که در خود دارند می توانند  و انرژی و انگیزه ای 
به نحو موثرتری برای جامعه اثرگذار باشند. در 
دانشگاه چنین انرژی و انگیزه ای وجود دارد و 

کار بگیریم.  کرده و به  ما در تالشیم تا آن را آزاد 
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پزشکی  علوم  دانشگاه  اجتماعی  معاونت   
تهران در روز 16 آذر، هم زمان با روز جهانی 
با  را  زندگی  و  سالمت  همایش  داوطلب، 
برگزار  سالمت  داوطلبان  و  سفیران  حضور 
نمود و از داوطلبان و سفیران سالمت نمونه 

تقدیر به عمل آورد.
گیر و حرکت  گیر به غیر وا گذار بیماری ها از وا با 
مادام  مراقبت  به  ها  بیماری  قطعی  درمان  از 
خود  سالمت  از  مراقبت  در  مردم  نقش  العمر، 
و اعضای خانواده برای سالم زیستن، مدیریت 
های  بیماری  مدیریت  جزیی،  های  ناخوشی 
مزمن و حاد روز به روز در حال افزایش است به 
درصد   85 تا   65 برآوردهای  طبق  که  ای  گونه 

تمام مراقبت ها از جنس خودمراقبتی است.
کتسابی،  ا است  اعمالی  شامل  »خودمراقبتی« 
که مردم برای خود، فرزندان  گاهانه و هدفدار  آ
تندرست  تا  دهند  می  انجام  شان  خانواده  و 
اجتماعی  و  روانی  جسمی،  سالمت  از  بمانند، 
روانی  جسمی،  نیازهای  کنند،  حفاظت  خود 
و اجتماعی خود را برآورده سازند، از بیماری ها 
کنند، بیماری های مزمن  یا حوادث پیشگیری 
کنند و نیز از سالمت خود بعد از  خود را مدیریت 
بیماری حاد یا ترخیص از بیمارستان حفاظت 
ارتقای  شامل  خودمراقبتی  های  حیطه  کنند. 
از  پیشگیری  زندگی،  سبک  اصالح  سالمت، 
بیماری، خود ارزیابی، حفظ سالمت، مشارکت 

در درمان و توان بخشی است. 
ترویج  با  که  دارند  آن  از  نشان  متقن،  شواهد 
سالمت  رویکرد  یک  عنوان  به  خودمراقبتی 
صرفه  پیش  بینی  می توان  مردم،  بر  متکی 
جویی 7 درصدی را در هزینه ها شاهد بود. این 
صرفه جویی ها، می توانند هزینه مراقبت های 
پذیرش  همچنین  و  تخصصی  و  پایه  سطوح 

اخبار معاونت

و  بیماران  برنامه  بدون  و  شده  ریزی  برنامه 
در  دهند.  کاهش  را  سرپایی  های  پذیرش 
جویی  صرفه  این  مالی  ارزش  انگلستان، 
است.  پوند  میلیارد   4/4 معادل  1درصدی 
گرچه  که  هستند  هم  دیگری  شواهد  البته 
از ظرفیت صرفه  خیلی واقع بینانه نیستند اما 
سالمت  رویکرد  اجرای  با  درصدی   20 جویی 

متکی بر مردم، خبر می دهند)1(.
حوزه  در  سالمت  نظام  تحول  برنامه  در 
عنوان  به  خودمراقبتی  ملی  برنامه  بهداشت، 
سالمت  نظام  تحول  ملی  برنامه  پنجمین 
بسته  و  شد  طراحی  بهداشت  حوزه  در 
خودمراقبتی برای اجرا از پایان سال 1393 ابالغ 

گردید و تا به حال در حال اجرا می باشد.
جلب  اهمیت  به  توجه  با  و  راستا  همین  در 
و  توانمندسازی خانواده ها  و  مشارکت مردمی 
و  خود  از  مراقبت  برای  پوشش  تحت  محالت 
تهران،  پزشکی  علوم  دانشگاه  سالمت،  ارتقاء 
اقدام به انتخاب و آموزش نظام مند داوطلبان 
خانواده،   سالمت  سفیران  و  محله  سالمت 

نموده است.
بهداشت  آموزش  واحدهای  حاضر  حال  در 
ومرکزبهداشت  اسالمشهر  ری،  سالمت  وارتقاء 
نفر  میلیون   3 حدود  که  تهران،  جنوب 
پوشش  تحت  خانواده(را   969664 جمعیت) 
برای  را  دارند، 296531 سفیر سالمت خانواده 
مراقبت از خود و خانواده هایشان آموزش داده 
های  خانواده  از  صد  در   30 حدود  یعنی  اند. 
داوطلب  خود  از  مراقبت  برای  پوشش،  تحت 
شده اند. همچنین 5473 نفر داوطلب سالمت 
در  مشارکت  برای  را  الزم  آموزش های  محله 
دریافت  خود  محله  سالمت  ارتقاء  و  تامین 

نموده اند.

که  است  فردی  سالمت  سفیر  تعریف  طبق 
نوشتن  و  خواندن  سواد  کالس   8 حداقل 
از سالمت  به صورت داوطلبانه مراقبت  و  دارد 
برعهده  را  جامعه  و  خانواده  اعضای  و  خود 
وضعیت  نظر  از  سالمت  سفیر  فعالیت  دارد. 
سفیر  میشود:  تقسیم  سطح  سه  به  عملکرد 
که جزء  کسی است  سالمت فعال از نظر فردی 
پایگاه/ خانه  خانوارهای تحت پوش هر مرکز/ 
باشند،  می  خدمت  دهنده  ارایه  بهداشت 
صورت  به  خودمراقبتی  ملی  راهنماهای  به 
فیزیکی یا مجازی دسترسی دارد و مطابق آنها 
سفیر  است.  کوشا  خود  سالمت  از  مراقبت  در 
که  است  کسی  خانوادگی  نظر  از  فعال  سالمت 
به  خودمراقبتی  راهنماهای  مطالب  انتقال  در 
خانواده خود نیز فعال است و سعی در مراقبت 
داوطلب  دارد.  نیز  خود  خانواده  اعضای  از 
از نظر اجتماعی  یا سفیرسالمت محله  سالمت 
جهت  در  داوطلبانه  صورت  به  و  است،  فعال 
با  خود  محله  و  خانواده  خود،  سالمت  ارتقای 

کند. نظام سالمت همکاری می 
کانون  در  عضویت  طریق  از  همکاری  این 
شوراهای  خودیار،  های  گروه  محله،  سالمت 
محور،  سالمت  مردمی  های  تشکل  و  محلی 
امکان پذیر است و به ویژه داوطلب سالمت از 
کانون سالمت محله خود به  طریق عضویت در 
صورت ساختارمند، در شناسایی ظرفیت ها و 
مسائل سالمت همسایه ها و محله خود فعال 
تیم  و  مسئولین  معتمدین،  کمک  با  و  بوده 
برنامه  خود  محله  سالمت  ارتقاء  برای  سالمت 
نیز  ارزشیابی  و  اجرا  مراحل  در  و  نموده  ریزی 

مشارکت دارد. 
جهانی  روز  به  توجه  با  و  رابطه  همین  در 
دانشگاه  اجتماعی  معاونت  آذر(   14( داوطلب 

همایش داوطلبان
 و سفیران سالمت
 و برنامه ملی 
خودمراقبتی  
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علمی  عضوهیئت  جعفریان،  دکتر  همچنین 
دانشگاه و متخصص تغذیه نیز به نقش تغذیه 
کنترل پوکی استخوان پرداخت  در پیشگیری و 
و  شیر  غذایی  گروه  موثر  نقش  به  ویژه  به  و 

کرد. لبنیات و جایگزین های غذایی آن اشاره 
اجرای  قبیل  از  هایی  برنامه  همایش  ادامه  در 
حسین  محبوب،  خوانندگان  توسط  موسیقی 

نجفی و مجید سلطانی برگزار شد.
سالمت  سفیران  از  تجلیل  و  معرفی  همچنین 
نظریان  محمود  ترتیب  به  هنرمند  و  ورزشکار 
و  احمدزاده  کاظم  و سیما سید  و مجری صدا 
اسرا  المللی  بین  گروه  توسط  موسیقی  اجرای 

ادامه یافت.
از  سالمت  داوطلب  چهار  از  همایش  پایان  در 
شهرستان های ری، اسالمشهر و مرکز بهداشت 
دکتر  رستمیان،  دکتر  حضور  با  تهران  جنوب 
سیف برقی دبیر اجرایی همایش و دکتر نوروزی 

مدیر مشارکت های مردمی تقدیر شد. 
نرگس  خانم  ها  برگزیده  سالمت  داوطلبان 
و  خانکی، فاطمه رضایی، فاطمه خداشناس  

خدیجه صالحی بودند.
کننده  شرکت  سالمت  سفیر  پنج  به  همچنین 
برای  انتها  در  و  اهدا  جوایزی  قرعه  قید  به  نیز 
موضوع  با  آستیگمات،  سینمایی  فیلم  حضار 
نمایش  به  اجتماعی  های  آسیب  و  خانواده 

درآمد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منبع:

پزشکی.  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت   -1
اجرایی  دستورعمل  سالمت.  وارتقاء  دفترآموزش 

برنامه ملی خودمراقبتی نسخه 0/1- 1394.

همایش  برگزاری  به  اقدام  تهران  پزشکی  علوم 
وداوطلبان  سفیران  حضور  با  وزندگی  سالمت 
سالمت نموده و از داوطلبان و سفیران سالمت 
از 900  این همایش بیش  کرد. در  تقدیر  نمونه 

کردند.  نفر داوطلب و سفیر سالمت شرکت 
گروه آموزش و ارتقای سالمت  همایش به همت 
در   97 آذر   16 جمعه   روز  اجتماعی  معاونت 
سالن آمفی تئاتر دانشگاه با موضوع پیشگیری 
جامعه،  مشارکت  با  استخوان  پوکی  کنترل  و 

برگزار شد. 
فرهنگی  اجتماعی  معاون  رستمیان،  دکتر 
ضمن  ابتدا  در  روماتولوژی،  تخصص  فوق  و 
راه  به  داوطلب  روز  تبریک  و  خوش آمدگویی 
اشاره  استخوان  پوکی  ودرمان  پیشگیری  های 
کافی  از جمله این راه ها توجه به میزان  کرد و 
و  لبنیات  مصرف  روز،  در  فیزیکی  فعالیت 

کید قرار داد.  اجتناب از دخانیات را مورد تا
آموزش  دفتر  سرپرست  گلمکانی،  دکتر  سپس 
و ارتقای سالمت وزارت بهداشت، در خصوص 
نقش داوطلبان و سفیران سالمت در مشارکت 
اجتماعی،  سالمت  برای  مردم  ساختارمند 

مباحثی را ارائه نمود. 
دانشجویی  معاون  حلب چی،  دکتر  ادامه  در 
به  ورزشی،  پزشکی  متخصص  و  فرهنگی 
استخوان  پوکی  از  پیشگیری  و  ورزش  موضوع 
و  ورزش  پیرامون  توضیحاتی  به  و  کرد  اشاره 
اضافه  و  پرداخت  استخوان  پوکی  از  جلوگیری 
استخوان  پوکی  دچار  که  شخصی  هر  کرد 
ورزش  توان  دیگر  که  کند  می  فکر  می شود، 
کند  می  محروم  آن  از  را  خود  و  ندارد  کردن 
استخوان  پوکی  دچار  که  افرادی  اصل  در  ولی 
پزشک  های  توصیه  رعایت  با  باید  نیز  هستند 

خود به ورزش ادامه بدهند.

سوگندنامه

در  سالمت  سفیر  عنوان  به  من 
آرامش  یادش  که  خداوندی  پیشگاه 

بخش قلب ها و شفای دردهاست، 
که: کنم  سوگند  یاد می 

الهی  بیکران  های  نعمت  قدردان   -
و  اخالق  تعالی  و  رشد  برای  و  بوده 

فضایل بشری تالش نمایم.
کرده  و  - سبک زندگی سالم را رعایت 

به د یگران توصیه نمایم.
خود،     سالمت  از  مراقبت  در   -

کوشا باشم. خانواده   و جامعه ام 
- برای توانمندسازی اعضای خانواده  
خودمراقبتی   زمینه  در  ام  جامعه  و 

اقدام نمایم.
- در حفاظت از محیط زیست  محله 

کوشا باشم. و شهر خود 
و  توان  کم  افراد  سالمت  مراقب   -

بیمار باشم.
جامعه  سالمت   ارتقای   برای   و   -

تالش  نمایم.
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شده است.
کودکان  مرکز طبی  رئیس تحقیقات  ربانی  دکتر 
برنامه  این  گفت:    ECDتاریخچه به  اشاره  با 
یونیسف  مشارکت  با  جهان  کشورهای  کثر  ا در 
اولیه  ح  طر آن  اهمیت  به  توجه  با  و  شده  اجرا 
کودکان دانشگاه علوم  توسط مرکز رشد و تکامل 
معاونت  و  افضلی  ملک  دکتر  و  تهران  پزشکی 
علوم  دانشگاه  بهداشتی  و  فرهنگی  اجتماعی 
بصورت  چهاردانگه  منطقه  در  تهران  پزشکی 

پایلوت شروع شده است.
کودکان  متخصص  عنوان  به  بنده  افزود:  وی 
ارتباط مستقیم دارم همواره  مادر،  و  پدر  با  که 
که پدر و مادر به رشد فیزیکی و جسمی  شاهدم 
به  کمتر  ولی  هستند  حساس  خود  کودکان 
که همان اخالق، ادب، مهارت و اعتماد  تکامل 
که به  به نفس است توجه دارند. در این پروژه 
تدوین استاد ملک افضلی رسیده و بستر آن از 
 233 کنون  تا شده  فراهم  گذشته  سال  اواخر 

ح  طر عنوان  با  کودک  جهانی  روز  همایش 
 ECD )Early  " پروژه  در  جامعه  توانمندسازی 
Childhood Development( سه شنبه  17 مهر 
با  چهاردانگه،  شهرداری  همت  سالن  در    97
اسالمشهر،  فرماندار  پور  مرسلی  دکتر  حضور 
دانشگاه  پیشکسوت  استاد  افضلی  ملک  دکتر 
رئیس  مرندی  دکتر  تهران،  پزشکی  علوم 
رستمیان  دکتر  پزشکی،  علوم  فرهنگستان 
معاون اجتماعی فرهنگی و دکتر دالوری معاون 
دکتر  و  تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشت 
پارکس نماینده یونیسف در ایران، دکتر ربانی و 
مسئولین شهرداری، بخشداری، شورای شهر و 
آموزش و پرورش اسالمشهر با همراهی جمعی از 

مدیران و مسئوالن چهاردانگه برگزار شد.
جامعه،  توانمندسازی  هدف  با  همایش  این 
های  روش  از  استفاده  بخشی،  بین  همکاری 
علمی و در نهایت به دست آوردن شاخص های 
ارزیابی و هدف غایی ارتقای رشد و تکامل همه 

اخبار معاونت

تشکیل  ساز  آینده  کودکان  اولیه  دوران  جانبه 
شد.

در ابتدا دکتر سلمانی مدیر شبکه مرکز بهداشت 
اسالمشهر ضمن خیر مقدم به حاضران و تبریک 
کودک به همه مهمانان و مسئوالن  روز جهانی 
ح هستند  که پایه اصلی این طر به ویژه مادران 
کردن  گفت: با توانمندسازی مادران و معطوف 
ُبعد  که  اجتماعی  و  روانی  رشد  به  ها  آن  توجه 
مهمی است می توان در بالندگی فرزندان نقش 

اساسی داشت.
چهاردانگه  بخشدار  طلب  لطفی  ادامه  در 
ضمن تشکر از مسئوالن دانشگاهی و مسئوالن 
شهرستان اسالمشهر و با توجه به حائز اهمیت 
بخشی  بین  همکاری  گفت:  ح  طر این  بودن 
ح  طر این  اجرای  و  ایجاد  در  بسیاری  کمک 
کانون سالمت محله  خواهد داشت و همچنین 
شهری  سطح  چهار  در  چهاردانگه  بخش  در 
فراهم  آن  سازی  بستر  روستایی  سطح  چهار  و 

کودک  برگزاری همایش روز جهانی 
در بخش چهاردانگه شهرستان اسالمشهر  
با حضور دکتر پارکس نماینده یونیسف در ایران
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فرمانداری،  همکاری  با  اند.  شده  وارد  کودک 
و  پرورش  و  آموزش  و  شهرداری  بخشداری، 
مادران  ایم  توانسته  ها  ارگان  سایر  و  بهزیستی 
عنصر  مهمترین  ها  آن  که  نماییم  توجیه  را 

خانواده به شمار می روند. 
کودک  که آنچه در تکامل  کنیم  آن ها را متوجه 
فراهم  عمر  اول  های  سال  در  گر  ا دارد  اهمیت 
بوجود  آینده  در  مشکالت  از  بسیاری  شود 

نخواهد آمد.
بهداشت  معاون  دالوری  دکتر  مراسم  در 
داشت:  اظهار  تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه 
در آغاز راه، طبق پیشنهاد دکتر ملک افضلی و 
کار به طور ویژه در  دکتر رستمیان مبنی بر اینکه 
کشور  کل  چهاردانگه پایلوت شود و نتایج آن در 

ح راه اندازی شد. تعمیم داده شود طر
ح از سال  از طرفی با توجه به اهمیت باالی طر
برگزار  آموزشی  متعدد  جلسات  کنون  تا گذشته 
شد. در نهایت با همراهی مردم موقعیت های 

کودکان بوجود آمده است. مناسبی برای 
در ادامه دکتر پارکس نماینده یونیسف در ایران 
گفت:  به عنوان یکی از میهمانان ویژه همایش 
از  و  کنم  استفاده  این فرصت  از  مایلم  ابتدا  در 
کمک  که تک تک شما برای  تالش ارزشمندی 
کشور  به بهبود و سالمت جوان ترین شهروندان 
کنم،  کودکان ایران انجام می دهید تشکر  یعنی 

حضور در جمع شما باعث افتخار است. 
خوشحالم فرصتی شد تا از پروژه رشد و تکامل 
که به صورت آزمایشی در ایران اجرا  خردسالی 

کنم.  می شود بازدید 
رویکرد  با  پروژه  این  شدم  مطلع  که  گونه  آن 
و  بهداشت  ابعاد  تنها  نه  بخشی  بین  و  جامعه 
توجه  مورد  نیز  را  اجتماعی  ابعاد  بلکه  سالمت 

قرار می دهد. 

ح تقویت سیستم ارجاع و  گی های این طر از ویژ
رویکردهای سالم  این  که  ترویج سالمت است 
پایدار  سالمت  بهبود  و  تقویت  موجب  پایدار  و 

می شود.
افزود:  ادامه  در  ایران  در  یونیسف  نماینده 
بیشتر  توجهی  قابل  طور  به  ما  دانش  امروزه 
شرایط  و  تجربیات  ی  زمینه  در  ویژه  به  شده؛ 
کودک  که  ژنتیکی  ح  طر و  کودک  یک  زندگی 
و  طبیعت  حقیقت  در  شود.  می  متولد  آن  با 
پیوند  هم  با  شدت  به  تجربه  و  ژنتیک  تربیت، 

دارند. 
کودک را تحریک می  که ذهن  بنابراین هنگامی 
واقع  در  صحبت،  یا  بازی  وسیله  به  چه  کنیم 

کودک را پرورش می دهیم.  ذهن 
در  خردسالی  تکامل  و  رشد  گفت:  پارکس  دکتر 
گذاری برای  تمام ابعادش یک فرصت و سرمایه 
برای  اقتصادی  و  اجتماعی  جسمی،  سالمت 

خانواده ها، جوامع و ملت ها است. 
دانش علمی در این زمینه غیرقابل انکار است؛ 
کودکان  گنجینه  مهمترین  برای  باید  ما  حال 
ایجاد  جهت  در  ها  آن  ذهن  و  مغز  یعنی  مان 

تفاوتی ماندگار و مثبت قدم برداریم .
وی سخنان خود را با بیتی از شعر زیبای موالنا 
با  بازی  اهمیت  درباره  ایرانی  پرآوازه  شاعر 

کودکان به پایان رساند :
کارت فتاد             کودک سر و  چونکه با 

گشاد کودکی باید  پس زبان 
در ادامه مراسم دکتر مرندی رئیس فرهنگستان 
آرزوی  کرد:  ایراد  را  علوم پزشکی سخنان خود 
ها  بهترین  ایران  های  بچه  که  است  این  ما 
آموزش  بودن  بهتر  های  راه  از  یکی  باشند. 
به  زمان  از  تکامل  برای  بنابراین  است.  تکامل 
گاهی انجام  دنیا آمدن می توان اقداماتی را با آ

که موثر واقع شود. داد 
اسالمشهر  فرماندار  پور  دکترمرسلی  همچنین 
و  بینش  و  دانش  بزرگان  به  مقدم  خیر  ضمن 
دکتر  افضلی،  ملک  استاد  پزشکی  علم  بزرگان 
دکتر  و  دالوری  دکتر  و  ربانی   دکتر  رستمیان، 
چهاردانگه  شهر  در  را    ECD پروژه  که  پارکس 
گفت:  درآوردند  اجرا  به  اسالمشهر  شهرستان 
مسئولین  که  طلبد  می  را  بزرگان  عنایت  قطعًا 
تمام همت  منطقه ای و شهرستان اسالمشهر 
یک  ح  طر این  زیرا  بگذارند  را  خود  تالش  و 
به  این شهر  در  آن  پایلوت  که  ملی است  ح  طر
کشور  کل  در  آن  نتیجه  و  شود  می  اجرا  خوبی 
دستگاه  کلیه  بنابراین  شود.  می  داده  تعمیم 
که در اسالمشهر مسئولیت دارند  های اجرایی 
که با این پروژه همکاری داشته باشند. مکلفند 
در ادامه یک رابط سالمت و یک مادر به صورت 
اعالم  پروژه  این  از  را  خود  برداشت  داوطلبانه 

کردند.
پیشکسوت  استاد  افضلی  دکترملک  پایان  در 
بهداشت،  وزارت  سابق  معاون  و  دانشگاه 
درمان و آموزش پزشکی با تشکر از حضور دکتر 
که  مرندی و دکتر پارکس از یونیسف و  مادران 
این   گفت:  دارند،  پروژه  این  در  اساسی  نقش 
پروژه بر سه پایه استوار شده؛ پایه اول آموزش، 
پایه دوم حمایت  گاهی و مهارت برای مادر و  آ

که اولین حامی رابط است. 
که از طریق  که داوطلب است اطالعاتی  رابط ما 
آموزش به دست آورده را در اختیار مادر قرار می 

دهد. 
و  نهاد  مردم  و  دولتی  های  سازمان  سپس 
گر مشکلی و مسأله ای  خیرین وارد می شوند تا ا
کرده و خانواده را  در خانواده پیدا شد حمایت 
کودک  کنند. در این نوع حمایت اجتماعی  امن 

کند.  در خانواده ای امن رشد می 
در  که  است  دانشگاه  ح  طر این  دیگر  حامی 
مرکز  به  کودک  پزشکی  مشکل  داشتن  صورت 

تخصصی ارجاع می شود.
بتوان  که  است  علمی  شواهد  سوم  پایه 
به همین  کرد.  آوری  را جمع  مستندات علمی 
تحقیقات  مرکز  در  که  تحقیقاتی  کار  یک  دلیل 
دانشگاه  و  داریم  را  آن  کودک  تکامل  و  رشد 

ح است. پشتیبان این طر
مراقبان  از  نفر  هشت  از  نیز  همایش  پایان  در 
بین  از  و  شد  تشکر  و  تقدیر  سالمت  رابطان  و  
کشی به عمل آمد و به پنج نفر از  نوزادان قرعه 

نوزادان هدایایی اهداء شد.
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گل وردی  در ادامه حجت االسالم و المسلمین 
ی  درباره  سخنانی  با  را  اسالمی  تربیت  کارگاه 
حضرت فاطمه )س( آغاز نمود: بزرگترین معلم 
زهرا )س(  بانوان، حضرت  به خصوص  بشریت 
کودکان  که از آموزه های ایشان در تربیت  است 
می توان بهره های بسیاری برد. بدین وسیله 
و با تربیت صحیح نه تنها اسالم بلکه انسانیت 
در  مادران  نقش  اساس  این  بر  داد.  نجات  را 
با  و  عظیم  کاری  و  موثر  بسیار  کودکان  تربیت 

برکت است.
تربیت  گفت:  ادامه  در  وردی  گل  آقا  حاج 
گردن  که به  فرزند یکی از حقوق مسّلمی است 
که  گیرد؛ بنابراین از لحظه ای  والدین قرار می 
به  باید  پیشاپیش  دارد  ازدواج  قصد  انسان 
فکر تربیت فرزندانش نیز باشد. اما اول از همه 
کند. طبق  باید در انتخاب همسر دقت زیادی 
کسی اخالق و  گر  کرم )ص(: ا حدیثی از پیامبر ا

کنید. دین دارد با او ازدواج 
هیچ  به  نبایست  مادران  گفت:  ادامه  در  وی 
کنند؛  کوتاهی  کودک  به  دادن  شیر  در  وجه 
با  شیری  هیچ  امیرالمومنین)ع(  روایات  طبق 

کودک نیست. برکت تر از شیر مادر برای 
را  خود  کودکان  کرد:  اضافه  همچنین  وی 
واقعی  محبت  ابراز  و  ترحم  با  و  بدارید  دوست 

توانید  می  اید  آموخته  کودکی  اولیه  دوران 
کنید.  استعدادهای فرزندان خود را برانگیخته 
که از سال ها قبل به ما رسیده دیگر  آداب تنبیه 
او  کودک،  خطای  صورت  در  نیستند.  کارساز 
کنید  جویی  عیب  صحیح  رفتار  با  خلوت  در  را 
با دیگر  او  کردن  و مقایسه  کودک  ولی سرزنش 
پایه  و  اصل  باید  است.  اشتباهی  رفتار  کودکان 
کودکان خود را براساس تشویق بگذارید. تربیت 
در  برسالمت  موثر  های  مولفه  مدیر  برکتی  دکتر 
مسئوالن  همه  همت  به  گفت:  سخنانی  طی 
شهرستان اسالمشهر این طرح به قوت در حال 
مسئوالنی  از  ویژه  تقدیر  جای  که  است  انجام 
که خود را خادمان مادران و فرزندان شان  دارد 
جسمی  رشد  طفولیت  سنین  از  دانند.  می 
در  کودک  گر  ا مثال  برای  یابد،  می  تکامل 
باشد  نداشته  خوبی  سازی  استخوان  طفولیت 
در بزرگسالی دچار پوکی استخوان می شود. به 
خ می دهد.  کودکان نیز ر تبع این تکامل در روان 
کودکان  تکامل  و  رشد  ابعاد  از  یکی  همچنین 
که در این بعد از علمای  بعد معنوی آن هاست 
دینی باید کمک گرفت. به همین دلیل از حجت 
جمعه  امام  وردی  گل  والمسلمین  االسالم 
کارگاه تربیت  کردیم تا آموزش  اسالمشهر دعوت 

اسالمی با آموزه های دینی را برعهده بگیرند.

اخبار معاونت

جلسات  سری  از  جلسه  پنجمین  و  بیست 
آموزش رابطان اسالمشهر با محتوای تربیت 
دوم  شنبه   سه  دینی،  آموزه های  با  اسالمی 
بهداشت  مرکز  همایش  سالن  در  بهمن97 
و  االسالم  حجت  حضور  با  اسالمشهر، 
گل وردی امام جمعه چهاردانگه  المسلمین 
مدیر  برکتی  دکتر  اسالمشهر،  شهرستان 
علوم  دانشگاه  سالمت  بر  موثر  های  مولفه 
شبکه  مدیر  دکترسلمانی  تهران،  پزشکی 
مهندس  اسالمشهر،  شهرستان  بهداشت 
جلیلیان معاون سیاسی انتظامی فرمانداری 
شهرستان اسالمشهر و جمعی از کارشناسان 

کودکان آن ها برگزار شد. به همراه مادران و 
شبکه  مدیر  سلمانی  دکتر  جلسه  ابتدای  در 
به  آمدگویی  خوش  ضمن  اسالمشهر  بهداشت 
محترم  مدعوین  وردی،  گل  االسالم  حجت 
این  در  خود  نوزادان  با  که  مادران  و  رابطان  و 
کالس تربیت اسالمی و آموزه های دینی شرکت 
را   کالس های آموزشی  کردند،  اهداف تشکیل 
های  توانمندی  کودکی  هر  افزود:  و  برشمرده 
استعدادیابی  توسط  که  دارد  خاصی  فردی 
گیرد. با تشویق و پاداش  مورد ارزیابی قرار می 
های  کالس  در  که  رفتاری  و  کالمی  های 
جانبه  همه  تکامل  و  رشد  ارتقا  ح  طر آموزشی 

کارگاه تربیت  برگزاری 
اسالمی با آموزه های 
دینی برای رابطان 
سالمت اسالمشهر

در پروژه ارتقا رشد و تکامل همه جانبه 
کودکی دوران اولیه 
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که از سال ها قبل به ما رسیده  آداب تنبیه 

کارساز نیستند. در صورت خطای  دیگر 

کودک، او را در خلوت با رفتار صحیح عیب 

کودک و مقایسه  کنید ولی سرزنش  جویی 

کودکان رفتار اشتباهی  کردن او با دیگر 

است. 

می است 
ّ

تربیت فرزند یکی از حقوق مسل

گیرد؛ بنابراین  گردن والدین قرار می  که به 

که انسان قصد ازدواج دارد  از لحظه ای 

پیشاپیش باید به فکر تربیت فرزندانش نیز 

باشد.

کودک با بازی و  در هفت سال اول زندگی 

گر والدین  کند. ا تقلید از بزرگترها رشد می 

کند و  کودک از او تقلید می  نماز بخوانند 

ادای او را درمی آورد ولی در نهایت در ذهن 

کودک نوعی بازی تلقی می شود.

کودک  گر وعده ای به  کنید و ا با آن ها برخورد 
شما  به  که  کنید  وفا  خود  وعده  به  دهید  می 
کمال امنیت  اطمینان خاطر داشته باشد و در 

کند.  رشد 
تربیت  مراحل  افزود:  چهاردانگه  جمعه  امام 
در  دارد.  کودکان  روی  بر  روانی  و  جسمی  اثر 
کودک با بازی و تقلید از  هفت سال اول زندگی 
گر والدین نماز بخوانند  کند. ا بزرگترها رشد می 
کند و ادای او را درمی آورد  کودک از او تقلید می 
کودک نوعی بازی تلقی  ولی در نهایت در ذهن 
کودک را با  می شود. در هفت سال دوم آموزش 
کنید. آشنایی با قرآن در تربیت مرحله  قرآن آغاز 
در  بایست  می  همچنین  دارد.  زیادی  اثر  دوم 
هفت سال سوم احکام دینی آموزش داده شود 

کمال برسد. تا انسان به 
اظهار  والمسلمین  االسالم  حجت  پایان  در 
های  آسیب  مشکالت  و  مسائل  داشت: 
آیند.  می  بوجود  سوء  تربیت  اثر  در  اجتماعی 
کشور تربیت  در دامن شما مادران، نسل آینده 
کشور  سازان  آینده  کودکان  این  شود،  می 
آینده  امانت  و  اجتماعی  مسئولیت  هستند. 
کشور در دست شما مادران قرار دارد؛ در نتیجه 
تربیت صحیح فرزندان باقیات و صالحات برای 

مادران است.
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برگزیدگان  و  از خیرین سالمت  تجلیل  همایش 
بهداشت  حوزه  در  اجتماعی  پذیر  مسئولیت 
با   97 آذر   25 یکشنبه  روز  بعدازظهر  درمان  و 
حضور مسئولین دانشگاه برگزار شد. در ابتدای 
علوم  دانشگاه  رئیس  کریمی  دکتر  مراسم 
پزشکی تهران، ضمن تبریک والدت باسعادت 
امام حسن عسگری، تقارن این روز فرخنده را با 
گفت:  گرفت و  برگزاری این همایش به فال نیک 
عنوان  از  جدا  مراسم،  این  شرکت کنندگان  
که در کشور دارند، یک صفت  شغلی و جایگاهی 
مسئولیت پذیری  آن  که   دارند  مشترک  بارز 
مسئولیت پذیری  وی  است.  اجتماعی 
دانست  امروز  جامعه  جدی  نیاز  را  اجتماعی 
یک  در  فعالیت  پیشرفته  جوامع  در  گفت:  و 
از  یکی  به عنوان  عام المنفعه  اجتماعی  کار 

ششمین همایش تجلیل از 
خیرین سالمت و برگزیدگان 

مسئولیت پذیر اجتماعی
 در حوزه بهداشت و درمان

اخبار معاونت

شعله سعادت 
رئیس اداره خیرین و اوقاف معاونت اجتماعی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران

ک های جذب هیئت علمی در دانشگاه های  مال
فاصله  ما  درحالی که  می شود.  محسوب  معتبر 
زیادی با این تفکر داریم و امیدوارم این فاصله  
کمتر شود. رئیس دانشگاه با بیان اینکه  هر روز 
زمینه ها  همه  در  اجتماعی  مسئولیت پذیری 
حوزه  در  و  سالمت  حوزه  در  ولی  است  مهم 
گفت:  است  شیرین تر  و  اهمیت تر  با  دانشگاه 
کشور  امسال  80 درصد از صد نفر اول پزشکی 
سرمایه های  این ها  آمده اند.  دانشگاه  این  به 
کشور هستند و ما هم به عنوان مسئوالن  خوب 
دانشگاه وظیفه داریم بهترین شرایط تحصیل را 
انسان های  آینده  در  تا  کنیم  فراهم  آنان  برای 

کارآمدی باشند. 
اوقاف  سازمان  رئیس  خاموشی  مهدی  سید 
گفت:  مراسم  این  در  نیز  کشور  خیریه  امور  و 

و  خدا  بندگی  موضوع  دو  به  روایات  و  قرآن  در 
بسیار  انسان ها  کمال  ای  بر  مردم  به  خدمت 
به  ذکات  داد:  ادامه  وی  است.  شده  کید  تأ
کلمه یعنی انفاق و خدمت به مردم  معنی عام 
داشتن  برای  آن ها  از  پشتیبانی  و  حمایت  و 
زندگی بهتر، سالمت و درمان، اطعام، پوشش 
که همه در دایره معنای  و آموزش، تحصیالت 
محسوب  مردم  به  خدمت  همان  ذکات  کلمه 
خیریه  امور  و  اوقاف  سازمان  رئیس  می شود. 
که  کشور با اشاره به یکی از وجوه جامعه اسالمی 
کنار خدمت رسانی  گی های آن خلوص در  از ویژ
که خدمت می کند  گفت: فردی  به مردم است، 
فرد  از  و  دهد  انجام  را  کار  این  خلوص  با  باید 
گیرنده نباید توقعی داشته باشد. وی  خدمت 
در انتها افزود: سازمان اوقاف یکی از مهم ترین 
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این مملکت انجام شده است. بیایید با اعتماد 
بیماری  و  فقر  از  را  خود  کشور  چهره ی  آنها  به 

بزداییم.
مجمع  عضو  پورهاشمی  عباس  ادامه  در 
بخش  اینکه،  بابیان  کشور  سالمت  خیرین 
گفت:  است  بزرگی  و  متنوع  حوزه  سالمت 
دولت به تنهایی نمی تواند مشکالت این حوزه 
برای  مردم  دنیا  جوامع  تمامی  در  کند.  حل  را 
بخش  در  موجود  معضالت  و  مشکالت  حل 
می آیند.  دولت ها  کمک  به  درمان  و  سالمت 
زندگی  کشوری  در  خدا  لطف  به  گفت:  وی 
کنون  تا و  هستند  متدین  مردم  که  می کنیم 
نشان داده اند در تمامی زمینه ها حضور دارند 
می کنند.  کمک  موجود  مشکالت  حل  به  و 
زمینه  در  مردم  حضور  گذشته  به  نسبت  امروز 
کارهای ارزشمندتری  سالمت پررنگ  تر شده و 
کافی نیست. پورهاشمی  انجام  گرفته اما هنوز 
بیش  با  حاضر  حال  در  خیرین  مجمع  افزود: 
خیرین  و  است  فعالیت  حال  در  شعبه   300 از 
سراسر  از  تومان  میلیارد  هزار  از  بیش  سالیانه 
کمک می کنند زمینه برای  کشور به این مجمع 
که  کمک به حوزه سالمت مهّیا است و هرکسی 
بسترش  کند  کمک  حوزه  این  به  می خواهد 
فراهم شده است. وی بابیان اینکه، با حمایت 
بیش از 100 هزار خیر ثبت شده در مجمع و بیش 
که  کشور  سراسر  در  متدین  خیر  هزار  هفت  از 
کمک مردم  داوطلبانه عضو مجمع شده اند به 
کمک ها  کرد: با تمامی این  شتافته ایم، تصریح 
برخالف تصور در استان تهران مشکالت نسبت 
کمک های  نیازمند  و  بیشتر  شهرستان ها  به 
داشت:  اظهار  پورهاشمی  باشیم.  می  فراوانی 
مشارکت  با  پروژه   270 باید  بهداشت  حوزه  در 

خیرین  جمع  در  باید  که  است  سازمان هایی 
باید  درمان  و  بهداشت  در  وقف  سهم  و  باشد 

کند. ارتقا پیدا 
استاد  هرمزی  کالنتر  عبدالجلیل  دکتر  سپس 
پالستیک،  جراحی  تخصص  فوق  دانشگاه، 
ندای  موسسه  هیئت مدیره  رئیس  و  مؤسس 
به  مبتال  بیماران  تمامی  گفت:  مرهم  سالمت 
ناهنجاری های مادرزادی به پزشک دسترسی 
گاهی تا آخر عمر با شکاف لب یا شکاف  ندارند و 
به  پزشکان  گر  ا درحالی که  می کنند  زندگی  کام 
درمان  به راحتی  آن ها  بروند،  محروم  مناطق 
مرهم  موسسه  هیئت مدیره  رئیس  می شوند. 
از  ام  سرزمین  مادران  احترام  به  اینکه،  بابیان 
را  مادرزادی  بیماری  عنوان  می خواهم  همه 
نوزادی  گر  ا کرد:  اظهار  کنند  ک  پا ذهنشان  از 
مادر  تقصیر  می شود  متولد  خاصی  بیماری  با 
مادرزادی  هم  و  پدرزادی  هم  بیماری  نیست. 
بیماری های  به جای  ازاین پس  بیایید  است. 
تولد  بدو  ناهنجاری های  عنوان  از  مادرزادی 
اشاره  با  هرمزی  کالنتر  دکتر  کنیم.   استفاده 
مرهم  موسسه  پزشکان  از  بسیاری  اینکه  به 
که  داده اند  تشکیل  جوان  و  خیر  پزشکانی  را، 
جراحی  و  درمان  را  بیماران  رایگان  به صورت 
کنیم  اعتماد  جوان ها  به  باید  افزود:  می کنند، 
را به دست آن ها  کارها، مملکت  از  و در خیلی 
به  که  افزود: در سفری  ادامه  بسپاریم. وی در 
در  لب  شکاف  جراحی  رکورد  داشتیم  کرمانشاه 
در  را  لب  شکاف  عمل   156 و  شکستیم  را  دنیا 
انجام دادیم. سه هفته پیش هم در  چهار روز 
کردیم.  نیم عمل  و  روز  را در سه  نفر  ایالم 157 
کرد:  خاطرنشان  پایان  در  هرمزی  کالنتر  دکتر 
تمامی این موفقیت ها به دست توانای جوانان 

گیرد  انجام  دانشگاه ها  و  وزارتخانه  مجمع، 
مربوط  و  مهم  بسیار  که  پروژه  تعداد  این  از 
بخشی  فقط  هستند،  تهران  محروم  نقاط  به 
انجام شده و بخش دیگر هنوز باقی مانده و نیاز 

کمک خیرین دارد. به 
معاون  ایازی  محمدهادی  دکتر  ادامه  در 
موضوع  گفت:  بهداشت،  وزیر  اجتماعی 
باشد  مردم  همه ی  دغدغه  می تواند  سالمت 
مشارکت  به  حوزه  این  به  مربوط  مشکالت  و 
ارائه  مثل  می تواند  مشارکت  دارد.  نیاز  مردمی 
یا  باشد  نیازمند  مردم  به  خدمت  و  تخصص 
که با تأمین منابع مالی قدم در  کمک افراد خیر 
این راه بردارند. وی افزود: ساالنه حدود 243 
محروم  مناطق  در  داوطلب  و  جهادی  گروه 
نام و نشان  و بدون  کشور حضور پیدا می کنند 
در  هستند.  مردم  به  خدمت رسانی  مشغول 
حدود 723 سازمان مردم نهاد و 890 خیریه در 
حوزه سالمت با عشق و عالقه در حال خدمت 
مشکالت  دلسوزانه  و  هستند  نیازمند  مردم  به 
عالقه مندی  این  می کنند.  حل  را  بیماران 
کمک های  موجب مباهات است و امیدواریم با 
قدم های  سالمت  حوزه  در  خیرین  بیشتر 

بلندی برداریم.
که با  در پایان برنامه از خیرین واحدهای تابعه 
کشورمان شرایط  به مردم عزیز  خدمت رسانی 
درمان و بهداشت و آموزش را برای افراد نیازمند 
جامعه تسهیل نمودند و با پذیرفتن مسئولیت 
تامین  در  ای  عمده  سهم  اجتماعی  پذیری 
از  همچنین  و  برداشتند  خود  جامعه  سالمت 
که وقت و تخصص خود را در راه  متخصصینی 
یاد  لوح  با  کردند  اهدا  مردم  به  رسانی  خدمت 
پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس  طرف  از  بودی 
فرهنگ  ترویج  با  تا  شد  تجلیل  و  تقدیر  تهران 
سالمت  حوزه  در  اجتماعی  پذیری  مسئولیت 
ای  جامعه  داشتن  در  ارزشمند  و  موثر  گامی 

سالم برداشته باشیم. 
ملی،  سامان،  های  بانک  از  همایش  این  در 
و  مستضعفان  بنیاد  سینا،  ملت،  پاسارگاد، 
همچنین  و  اتکا  و  استار  هایپر  های  فروشگاه 
دانشگاه  از  حمایت  برای  میهن  لبنیات  شرکت 
آموزشی،  کز  مرا توسعه  در  تهران  پزشکی  علوم 
دانشگاه  شد.  قدردانی  بهداشتی  و  درمانی 
های  همکاری  آتی  روزهای  در  است  امیدوار 
نهادهای  تمامی  با  خصوص  این  در  متداومی 
خصوصی و غیر خصوصی در راه خدمت رسانی 
کشورمان در عرصه سالمت بردارد. به مردم عزیز 
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بر  را  خود  امانت  ما  راستی  فرماید:»به  72می 
کردیم، ولی  کوه ها عرضه  آسمان ها و زمین و 
سنگین  بار  این  حمل  از  و  زدند  باز  سر  ها  آن 
این  از  و  نمودند  ناتوانی  اظهار  و  کردند  امتناع 
عهده  بر  را  آن  انسان  اما  داشتند،  هراس  کار 

گرفت«.
از  فرماید:»مقصود  طباطبایی)ره(می  عالمه 
کوه  و  زمین  و  ها  برآسمان  امانت  کردن  عرضه 
آن  حمل  برای  ها  آن  قابلیت  سنجیدن  ها، 
ها  آسمان  کردن  خودداری  از  منظور  و  است 
از حمل آن، قابلیت نداشتن  کوه ها  و زمین و 
آن ها برای حمل این امانت است و مقصود از 
که  است  این  کرد،  حمل  را  آن  انسان  که  این 
را داشته است.  آن  استعداد دریافت  و  توان  او 

)المیزان،ج16،ص349(

باشد و احساس مسئولیت نکند. از منظر اسالم 
خداوند متعال در برابر هر نعمتی، مسئولیتی را 
بر عهده انسان قرار داده و به میزان مسئولیت 
از انسان بازخواست خواهد نمود، مهم آن  نیز 
بشناسیم.  خوبی  به  را  مسئولیت ها  که  است 
که انسان است از دونعمت  انسان از آن جهت 
است  مند  «بهره  »اراده  و  »خرد«  الهی  بزرگ 
است.  پذیر  تکلیف  و  دار  وظیفه  موجودی 
این  که  است  ممتازی  موجود  یگانه  انسان 
در  که  دارد  را  شگفت  »توانایی«  »امکان«و 
رفتار  قرادادی  قوانین  سلسله  یک  چهارچوب 
، مرتضی مطهری، ص  )انسان در قرآن  نماید. 

)14
بزرگ  را  انسان  پذیری  مسئولیت  کریم،  قرآن 
ترین افتخار بشر می داند و در سوره احزاب آیه 
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]بلكه  نداری  علم  آن  به  كه  چيزی  از  و 
ها،  نگری  ه  ساد  ها،  شنيده  از  برگرفته 
زيرا  مكن؛  پيروی  است[  اوهام  و  خياالت 
و  علم  ابزار  ]كه  ل  د  و  چشم  و  گوش 
بازخواستاند.   مورد  اند[  واقعی  شناخت 

)سوره اإلسراء٣٦(

برخوردار  واالیی  اهمیت  از  که  مسائلی  از  یکی 
است و برخاسته از معارف واالی قرآن و عترت 
حّس  ی  مسئله  باشد،  می  السالم  علیهم 
انسان،  است.  پذیری  مسئولیت  و  مسئولیت 
نمی  دارد،  شعور  و  درک  است.  مختار  و  عاقل 
تفاوت  بی  خودش  پیرامون  به  نسبت  تواند 

حجت االسالم والمسلمین دکتر نیکزاد عیسی زاده
نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه علوم پزشکی تهران

مسئولیت پذیری در معارف اسالمی
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برخی از انواع مسئولیت ها عبارتند از:
حس مسئولیت در مقابل خداوند

اولین مسئولیت ما در مقابل خداست؛ یعنی در 
برابر ذات خداوند تبارک و تعالی حس مسئولیت 
قرآن  از  ای  صفحه  هر  در  شاید  باشیم.  داشته 
که  دهد  می  را  تذکر  این  کنید  مطالعه  که  کریم 
شما در مقابل خدا مسئولید. مسئولیت معرفت 
َمعِرَفُته«)جامع  الّدِیِن  »أّول  خدا؛  شناخت  و 
من  بگوید  تواند  نمی  انسان   )119 ص  األخبار، 
کاری  کنم و نه  کاری ندارم، نه دینی انتخاب می 
که این قدر پیغمبر )صلی  با خدا دارم. علت این 
 إله إال 

َ
اهلل علیه وآله وسلم( می فرمود: »قولوا ال

بینش  و  عقیده  اول  است،  همین  ُتفِلحوا«  اهلل 
کرد و بعد نوبت اصالح روش  مردم را باید اصالح 

و منش مردم می رسد.

حس مسئولیت نسبت به خانواده
مقدس  کانونی  خانواده  اسالم،  فرهنگ  در 
خانواده  اعضای  تمامی  دین،  این  در  است. 
به  خصوص همسران در برابر یکدیگر مسئول و 

موظف به رعایت آن می باشند. 
خانواده  اعضای  تک تک  مسئولیت های  گرچه 
مسئولیت  اما  است  پرشمار  یکدیگر  به  نسبت 
چرا  است  خانواده  اعضاء  سایر  از  بیش  مردان 
که مدیریت خانواده با مرد است. )نساء: 34( او 
وظیفه دارد با کردار و رفتار خویش، مهرورزی را در 
گسترش دهد و با خدمت به زن)جامع  خانواده 
خانواده  اعضای  با  مهربانی  و  ص 103(  األخبار، 
)عیون أخبارالرضا7، ج 2، ص 38( محیط آرامی 

را برای اعضای خانواده فراهم آورد. 

حس مسئولیت نسبت به والدین
کریم پس از امر به عبادت خداوند متعال،  قرآن 
فرمان  والدین  به  احسان  به  را  انسان ها  تمام 
که اطاعت از آن، عین عبادت  می دهد، فرمانی 
و  معصیت  آن،  از  سرپیچی  و  خدا  بندگی  و 
است.  قیامت  روز  در  عذاب  و  عقاب  موجب 
صلی  خدا  رسول  از  مردی   )151 انعام:  )سوره 
اهلل علیه و آله  پرسید: »حق پدر و مادر بر فرزند 
ناُرَک؛ »آن دو،  َو  ُتَک  َجّنَ ُهما  فرمود:  چیست؟ 

بهشت و جهّنم تو هستند«. 
یعنی احسان به آنان و رعایت حقوق شان باعث 
داخل شدن در بهشت و عدم رعایت  احترام و 

حقوق آنان باعث ورود به آتش جهنم است.

حس مسئولیت نسبت به افراد جامعه
متاسفانه امروزه برخی تالش دارند تکلیف را از 
انسان  که  معتقدند  و  بردارند  ها  انسان  دوش 
خود  حقوق  به  باید  و  است  حق  صاحب  تنها 

برسد. 
که در خصوص انسان به لحاظ وجود  حال آن 
شناسی،  هدف  و  شناسی  معرفت  شناسی، 
و  تعهد  با  منافاتی  انسان  برای  حق  داشتن 
ندارد؛  اوست،  عهده  بر  که  تکلیفی  و  وظیفه 
زیرا حق و تکلیف مالزم یکدیگرند و هرجا حقی 

باشد قطعًا تکلیفی نیز وجود دارد. 
گر نسبت به هم حقی  که ا مانند حق زن و شوهر 
که  را بشناسند، روشن است  باید آن  که  دارند 
نسبت به همدیگر، تکلیف و وظایفی نیز دارند. 
در دین اسالم عبادت و تقرب به خدا، در نماز 
و روزه و حج و... خالصه نمی شود، بلکه انجام 
و  احسان  جمله  از  اجتماعی  مسئولیت های 
حل  و  گرفتاری  رفع  خدا،  بندگان  به  خدمت 
قربت  قصد  با  صورتی که  در  نیز  آنان  مشکالت 
محسوب  عبادت ها  بهترین  از  گیرد،  انجام 
عمره  و  حج  ده ها  از  موارد  برخی  در  و  می شود 

مقبول هم باارزش تر است.
گسترده ترین مشکالتی  گرچه نیاز مالی، یکی از 
برگرفته  در  را  بسیاری  خانواده های  که  است 
به  تنها  دیگران  به  کمک  و  احسان  اما  است، 
جانی،  کمک  بلکه  نمی شود  ختم  مالی  کمک 
دیگران،  مشکالت  رفع  برای  حرکت  زبانی، 
گرفتاری،  و  غم  و  هّم  از  مؤمنان  کردن  ج  خار
خدمت به برادران مؤمن، مشورت و راهنمایی 
میانجی گری  اختالفات،  یا  مشکالت  حل  برای 
ازدواج  وسایل  نمودن  فراهم  ازدواج،  برای 
دیگران، راهنمایی دیگران به خیر و نیکی، صله 
رفع  برای  تالش  مؤمنان،  کردن  شاد  ارحام، 
نیازهای مردم و ده ها مورد دیگر نمونه هایی از 

احسان و نیکوکاری است.

 امام صادق علیه السالم  می فرماید:
و  سعی  مسلمانش  برادر  حاجت  برای  که  »هر 
کند تا خدا آن را به دست او روا سازد،  کوشش 
خدای عّزوجّل یک حج و یک عمره و اعتکاف 
برایش  نها  آ  روزه  با  را  الحرام  مسجد  در  ماه  دو 
خدا  ولی  کند،  کوشش  او  گر  ا و  می نویسد 
خدای  نسازد،  جاری  او  دست  به  را  برآوردنش 
عّزوجّل برایش یک حج و یک عمره می نویسد.«

حس مسئولیت نسبت به نیازمندان جامعه
جامعه  فرد  فرد  مسئولیت  لزوم  پیرامون  سخن 
برابر محرومان، فراوان و بارها به آن  اسالمی در 
به  مسئله  این  اهمیت  است.  شده  پرداخته 
که امام باقر علیه السالم  می فرماید:  حدی است 
»انجام دادن یک حج نزد من خوشایندتر از آن 
که یک برده یا حتی ده برده یا حتی هفتاد  است 
گر سرپرستی خانواده ای  برده را آزاد سازم؛ ولی ا
را  آنان  گرسنگی  و  بگیرم  عهده  بر  را  مسلمان 
برطرف کنم و برهنگی آنان را بپوشانم و از دیگران 
کار برای من از اینکه یک  بی نیازشان سازم، این 
یا دو حج یا هفتاد حج بگزارم خوشایندتر است«

کریم نه  تنها بر لزوم دستگیری از نیازمندان  قرآن 
که موجب  را  از اعمالی  اصرار می ورزد بلکه یکی 
گرفتاری در چنگال مجازات الهی   دوری از خدا و 
است را عدم تشویق دیگران به اطعام نیازمندان 
عدم  نیز  الحاقه  سوره   34 آیه  در  می کند.  ذکر 
تشویق دیگران به اطعام نیازمندان را هم ردیف 
عدم ایمان به خداوند بزرگ معرفی می فرماید. 
اول  دارد:  مهم  نکته  دو  به  اشاره  مطلب  این 
بلکه  نیست،  کافی  مسکین  اطعام  تنها  که  آن 
خیر  کار  این  بر  را  یکدیگر  دارند  وظیفه  همگان 
جامعه  فضای  در  سنت  این  تا  کنند،  تشویق 
ثروتمندان  تنها  نه  که  آن  دوم  یابد.  گسترش 
مسئولیت  مستمندان  قبال  در  اسالمی  جامعه 
که توانایی  سنگینی بر عهده دارند بلکه افرادی 
بر اطعام نیازمندان نیستند  مالی ندارند و قادر 
به فقرا بی تفاوت باشند،  نیز نمی توانند نسبت 
بلکه باید دیگران را برای رسیدگی به محرومان 
گرسنگان تشویق و تحریک نمایند. کردن  و سیر 

متأسفانه برخی افراد نه  تنها احساس مسئولیتی 
یاری  آنان  به  و  ندارند  نیازمندان  به  نسبت 
گاه  گاه با زبان و  گاه با نگاه و  نمی رسانند، بلکه 
آنان می پردازند. چنین  به تحقیر  رفتار  و  کردار  با 
در  آله   و  علیه  اهلل  صلی  خدا  رسول  که  است 
آخرین خطبه خود، احترام به مسلمانان فقیر را 
کس مسلمان  گوشزد می کنند:  »و هر  به همگان 
را  او  و  کند  اهانت  تهیدستی اش  برای  را  فقیری 
کوچک شمارد، بی گمان حّق خدا را ناچیز شمرده 
خداوند  خشم  و  بیزاری  و  نفرت  مورد  همواره  و 
گرداند  که آن فقیر را از خود راضی  باشد تا زمانی 
کند، خداوند  کس مسلمان فقیری را احترام  و هر 
او  کند درحالی که به روی  را در روز قیامت دیدار 
خندان است )و خداوند متعال از او راضی است(«
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سندرم داون یک بیماری نیست
نیست  بیماری  داون  سندرم  معتقدم  من 
به عبارتی  خ می دهد؛  که ر بلکه خلقتی است 
کروموزوم   47 با   46 جای  به  نوزادان  از  برخی 
دیگر  با  آن   ها  تفاوت  این  و  می  آیند  دنیا  به 
کروموزوم اضافه باعث  نوزادان است. این یک 
ایجاد تأخیر در مراحل مختلف رشد و یادگیری 
این  پیگیری  و  گاهی  آ با  البته  می   شود.  ها  آ   ن 
کم  کنترل و بسیار  تأخیر را می   توان از بدو تولد 
سال  پنج  طالیی  دوران  زمان  مهمترین  کرد. 
بخش  می   توان  که  است  کودک  زندگی  اول 
جبران  زمان  این  در  را  تأخیر  این  از  زیادی 
بچه   ها  این  فاصله  توجهی  قابل  حد  تا  و  نمود 
بین  در  زیرا  کرد.  کمتر  خیلی  عادی  کودکان  از 
به  گروه  نزدیک   ترین  ذهنی  کم   توانان  گروه 
تا  هستند  داون  سندرم  گروه  نرمال  بچه   های 
عادی  مدارس  به  آن   ها  از  بسیاری  که  جایی 
مراجعه  ما  به  که  افرادی  عمومًا  می   روند.  هم 
هستند.  داون  سندرم  با  فرزند  دارای  می کنند 
فرزندان  برای  خانواده   ها  گاهی  آ برای  تنها  ما 
بعدی و یا دیگر اعضای خانواده هایشان آن ها 
از  کمی  را راهنمایی می کنیم. در نهایت درصد 

که تمامی اقدامات و  افراد با ریسک باال هستند 
پیشگیری های الزم را با دقیق ترین آزمایش ها 
با سندرم  باز هم فرزندشان  انجام می دهند و 

داون به دنیا می آید. 

آیدا مرا به خدا رساند
راه   اندازی  و  همکاری  بهانه  من  برای  واقع   در 
 65 سال  دخترم  بود.  دخترم  آیدا  کانون  این 
من  که  آمد  دنیا  به  داون  سندرم  با  حالی  در 
آن  در  نداشتم.  را  چیزی  چنین  انتظار  اصاًل  
من  و  نبود  هم  امروزی  شکل  به  آزمایش  وقت 
بدون هیچ اطالعی بعد از به دنیا آمدن دخترم 
مادرهای  همه  مثل  شدم.  او  تفاوت  متوجه 
زنی  و چانه  انکار  و  دیگر مراحل مختلف شوک 
اتفاق  این  من  برای  چرا  و  من  چرا  که  خدا  با 
مرحوم  حضور  دلیل  به  گذراندم.  را  داده  خ  ر
و  بودند  ام  حامی  که  ام  خانواده  و  همسرم 
امیدوار  خیلی  را  من  که  دخترم  اطفال  پزشک 
بعد  کنم.  عبور  این مرحله  از  توانستم  کرد  می 
و هر جا  بکنم  باید  که چه  افتادم  فکر  به  آن  از 
زود  خیلی  آموزش  برای  گفتند  می  رفتم  می 
بودم  فرهنگی  خودم  من  نکن.  عجله  و  است 

گذاشتم.  و آیدا را به اصرار در مهدکودک عادی 
گارد زیادی وجود داشت اما بعد از دو  در ابتدا 
گفتند آیدا از برخی بچه  کارکنان مهد می  هفته 
که  های عادی بهتر است.  پیشنهاد می دادند 
دخترم را به مدرسه عادی ببرم اما با تحقیقاتی 
استثنائی  انجام دادم متوجه شدم مدرسه  که 
با  که  بود  آنجا  در  است.  بهتر  دخترم  برای 
که خودشان و بچه هایشان  مادرانی آشنا شدم 
کتابخانه  همین  برای  بودند.  افسرده  خیلی 
شناسی  روان  اساتید  از  انداختم  راه  سیار  ای 
گاهی بخشی  کالس هایی برای آ کردم و  دعوت 
کردم.  برگزار  ها  بچه  به  دهی  روحیه  و  مادران 
گردشی می  گاهی خانواده ها و بچه ها را به تور 
گرفتم جایی را فقط  بردم. اما در نهایت تصمیم 

کنم. مختص افراد با سندرم داون تأسیس 
از همان دوران تحصیلم همیشه می خواستم 
که به وسیله آن در خدمت  کاری داشته باشم 
چگونه.  و  چطور  دانستم  نمی  اما  باشم  مردم 
تبدیل  این مسأله در من  آیدا  آمدن  به دنیا  با 
به هدفی جدی شد و نگاه من به زندگی تغییر 
گریزان  گرایی زندگی روزمره  کرد. دیگر از مادی 
شدم و بی اغراق آیدا مرا به خدا رساند. معتقدم 

کروموزومی  کارمندان چهل و هفت 
گویی صمیمانه مجله خوبان شهر با پوراندخت بنیادی مدیرعامل خیریه سندرم داون ایران گفت و 

کانون داشتم. از همان ابتدای  گویی با پوراندخت بنیادی مدیرعامل  گفت و  کانون خیریه سندرم داون ایران رفتم. قرار  در یکی از عصرهای پائیزی به 
حال  در  ساختمان  همین  روبروی  در  قبلی  محل  و  است  اجاره ای  کانون  کنونی  ساختمان  شدم.  کانون  فضای  گرم  و  صمیمی  اتمسفر  متوجه  ورودم 
که خود دختری با  کار خود خبره هستند. زنی  بازسازی مجدد است. از همان جمالت اول خانم بنیادی متوجه شدم تا چه حد جدی و مصمم و در 
کروموزومی دیگر را نیز زیر  که متوجه تفاوت دخترش شد لحظه ای نایستاده و نه تنها دختر خود بلکه هزاران انسان 47  سندرم داون دارد و از لحظه ای 
کشید. آیدا دختر خانم بنیادی با سندرم داون به دنیا می آید و دنیای مادرش را از عادی بودن نجات می دهد. در میانه   ی  بال و پر و راهنمایی های خود 
کودکی تحت پیگیری های مادرش مهارت های مختلفی را می  گو آیدا نیز به ما اضافه می شود. دختری خوش رو و شیرین و همه فن حریف. آیدا از  گفت 
گرفته  کم توانان ذهنی( مدال های خوش رنگی  آموزد: نوازنده چند آلت موسیقی است و در رشته   های مختلف ورزشی فعال و در المپیک ویژه)المپیک 
که شاید رسیدن به  کانون است. در ادامه متوجه شدم این بچه   ها توانسته اند به موفقیت هایی دست یابند  است. آیدا تنها نمونه ی یکی از اعضای 
که به سندرم عادی بودن مبتال  کنم اشتباهی شده و شاید این ما هستیم  که فکر  آن ها آرزوی بسیاری از افراد عادی باشد. حضورم در آنجا باعث شد 

شده   ایم و آن   ها بیشتر از ما زندگی را می    فهمند.
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کردن است و من به وسیله  کار خدمت  بهترین 
کنون  ا که می خواستم رسیدم.  به چیزی  آیدا 
رضایت زیادی دارم. وجود این بچه ها آرامش 
خسته  گاه  هیچ  که  دهد  می  من  به  عشقی  و 
که می خوابم به خاطر وجود  نمی شوم. هر شب 
کنم زیرا آیدا مرا در مسیر  آیدا از خدا تشکر می 

خدمت به همنوعانم قرار داد.

ما مبتالیان به سندرم عادی بودن
سال  در  ایران  داون  سندرم  خیریه  کانون 
فعالیتش  ناجا  و  کشور  وزارت  مجوز  با   1382
دارای  خانواده   های  از  جمعی  همکاری  با  را 
کلی هدف  کرد. به طور  فرزند سندرم داون آغاز 
ارتقاء رشد جسمی و ذهنی افراد با  کانون  این 
سندرم داون و بهبود شرایط فردی و اجتماعی 
خانواده   های  از  حمایت  همچنین  و  آن   ها 
از  راستا  این  در  است.  فرزندانی  چنین  دارای 
بدو تولد بچه ها مورد حمایت   های توانبخشی 
قرار  گفتاردرمانی  کاردرمانی،  و ذهنی،  جسمی 
گیرند. در سنین باالتر و تا سن مدرسه نیز  می    
درمانی  موسیقی  مانند:  آموزش   ها  انواع  تحت 
در  اینکه  دلیل  به  اما  هستند.  درمانی  بازی  و 
افراد  سایر  همچون  داون  سندرم  دارای  افراد 
تفاوت   ها فردی مختلفی وجود دارد همه آن   ها 
عده   ای  و  بروند  عادی  مدرسه  به  نمی-توانند 
مدرسه  به  جسمی  و  ذهنی  تفاوت   های  بنابر 
که تعداد  استثنایی می   روند. البته امکان دارد 
کمی از آن   ها هم فقط تربیت   پذیر بوده و  بسیار 

زمینه آموزش پذیری را نداشته باشند. 
کرده   اند  که مدرسه را تمام  گروه بزرگسالی  برای 
کالس   های متنوع آموزشی، هنری و ورزشی  نیز 
برگزار می   کنیم تا  از عرصه اجتماع و فعالیت   های 
کار  عرصه  وارد  حتی  و  نشده  دور  اجتماعی 
کردیم  سعی  اساس  همین  بر  بشوند.  هم 
مثاًل  کنیم.  ایجاد  کانون  مکان  در  امکاناتی 
را  ایروبیک  مثل  ورزشی  کالس   های  از  بعضی 
کانون برگزار می   کنیم. همچنین تیم  در محیط 
دکترهای  و  مربیان  همراهی  به  پسران  فوتبال 
روز در  با ما همکاری دارند دو  که  کارآزموده   ای 
هفته در باشگاه شاهین نوین و سالن جانبازان 

بچه   ها را تمرین می   دهند. 
از سال 86 تا 94 با مساعدت و مشارکت شهرداری 
و  پائیز  در  سال  از  فصل  دو  ورزش  سازمان  و 
استخر  به  را  پسرمان  و  دختر  اعضای  زمستان 
توپی  سالن  هم  هفته  در  روز  یک  و  می   بردیم 
که باعث ایجاد یک روحیه   ی شادی و  داشتیم 
نشاط در میان بچه   های می   شد اما از سال 94 
قرارداد  این  شهرداری  بودجه  کمبود  بهانه  به 
که هنوز است بچه   های سراغ  لغو شد. اما هنوز 
این ورزش   ها را می گیرند و امید دارند دوباره این 

امکان برایشان فراهم شود. 
کالس   های  شامل  نیز  هنری  کالس   های 
و  فردی  موسیقی  کالس   های  تئاتردرمانی، 
آموزشی  کالس   های  گروهی، نقاشی، عکاسی و 
زبان،  کامپیوتر،  اجتماعی،  مهارت   های  شامل 

بازآموزی دروس و... می شود.

کارآفرینی کارگاه های 
انجمن خیریه سندرم داون

زایی جزء  ابتدای شروع فعالت مان اشتغال  از 
پیش  سال  پنج  از  بنابراین  بود.  ما  اساسنامه 
این امکان را فراهم آوردیم تا از آموزش صرف به 
کارگاه  ابتدا  در  کنیم.  حرکت  کارآفرینی  سمت 
اما  قرار داشت.  کانون  از  ج  کارآفرینی خار های 
کارگاه ها را به داخل  خوشبختانه از امسال این 
خیاطی،  شامل:  ها  کارگاه  آورده ایم.  کانون 
نمد  دوزی،  چرم  سفال   گری،  پزی،  شیرینی 
ابتدا  که  دوزی و نقاشی روی پارچه و... است 
در  تولید  اعضا  توسط  سپس  و  داده  آموزش 
نیز  راستا  همین  در  می   شود.  انجام  زمینه  هر 
بازارچه   ها  در  داون  سندرم  با  افراد  تولیدات 
می   شود  دعوت  آن   ها  از  که  نمایشگاه   هایی  و 
دست  به  مبلغ  نهایت  در  می   روند.  فروش  به 
آمده از فروش به غیر از هزینه   ی مواد اولیه بین 
هدف  با  بخش  این  گردد.  می     تقسیم  اعضا 
دارای  افراد  برای  کارآفرینی  و  اشتغال   زایی 
سندرم داون راه   اندازی شده تا هم حرفه   ای را 
کنند.  کسب  راه  آن  از  درآمدی  هم  و  بیاموزند 
از  افراد  این  تولیدات  گفت  توان  می  جرأت  به 
افراد  گی  ویژ زیرا  است  برخوردار  باالیی  کیفیت 

کارهای  در  که  است  این  سندرم  این  دارای 
تمرکز  با  و  خستگی  بدون  تولیدی  و  مونتاژی 
زایی  اشتغال  در  ما  اصلی  مشکل  اما  هستند. 
ثابتی  محل  زیرا  است؛  تولید  از  بعد  فرآیند 
وظیفه   ی  ندارد.  وجود  تولیدات  فروش  برای 
وزارت  و  بهزیستی  همچون  سازمان   هایی 
و  اشتغال   زایی  کنار  در  که  است  این  بهداشت 
کزی دائمی و  افرادی مرا برای چنین  کارآفرینی 
شان  تولیدات  و  محصوالت  فروش  برای  ثابت 
مجبوریم  ما  حاضر  حال  در  کنند.  راه   اندازی 
مقطعی  بازارچه   های  و  نمایشگاه   ها  دنبال  به 
می  اسفندماه  در  بار  یک  سالی  تنها  و  باشیم 

کنیم.  توانیم بازارچه    ی خودمان را برپا 
ها  بچه  این  برای  کارآفرینی  و  زایی  اشتغال 
شکلی  به  شان  نفس  به  اعتماد  تا  شده  باعث 
که  کنند  می  حس  ها  آن  رود.  باال  محسوس 
گیرند، هر  کاری دارند و در قبالش دستمزد می 
گرفتن  که ناچیز باشد، اما برای آن ها  چند هم 
این دستمزد مهم تر از میزان مبلغش است زیرا 

دخترم سال 65 در حالی با سندرم داون 

  انتظار چنین چیزی 
ً

که من اصال به دنیا آمد 

را نداشتم. در آن وقت آزمایش به شکل 

امروزی هم نبود و من بدون هیچ اطالعی 

بعد از به دنیا آمدن دخترم متوجه تفاوت 

او شدم. مثل همه مادرهای دیگر مراحل 

که  مختلف شوک و انکار و چانه زنی با خدا 

خ داده را  چرا من و چرا برای من این اتفاق ر

گذراندم. 
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کنند. حتی  حس مفید بودن و توانمندی می 
خانواده  روحیه  روی  افراد  این  زایی  اشتغال 
گویند  می  گاهی  گذارد.  می  تأثیر  هم  هایشان 
و  ورود  ساعت  خواهند  می  و  شدیم  کارمند  ما 
کاری روی روحیه شان  خروج بزنند؛ این هویت 

گذارد.    اثر زیادی می 

کانون خیریه سندرم ایران
فعال برای سراسر ایران

بدو  در  ایران  داون  سندرم  خیریه  کانون 
کنون  ا و  کرد  آغاز  عضو   50 با  را  کارش  تأسیس 
بیش از 1600 عضو از سراسر ایران دارد.  نظر به 
دلیل  به  کانون  امنای  و  مدیره  هیأت  تصمیم 
اینکه نظارت مالی بر شعبه ها مشکالت خاص 
که  گروه   هایی  تمام  تا  شد  قرار  دارد  را  خودش 
می خواستند شعبه ای از ما شوند با راهنمایی 
در  شوند.  اندازی  راه  و  بگیرند  را  مجوزشان  ما 
گیالن،  مازندران،  استان هایی چون  و  شهرها 
کنون  ا هم  کردستان  اهواز،  اصفهان،  مشهد، 
کانون ها تأسیس شده و مستقاًل مشغول  این 
شهرهای  از  که  هم  اعضایی  اند.  شده  کار  به 

متخصصان  های  راهنمایی  با  می   آیند  دور 
مرتب  شکل  به  و  می   گیرند  توانبخشی  برنامه 
آموزش  ادامه  و  بررسی  برای  بار  هر دو ماه یک 
مجددًا مراجعه می   کنند.  از دیگر فعالیت های 
سندرم  علمی  همایش  پنج  برگزاری  کانون 
داون با همکاری اعضای هیأت های علمی در 
همکاری  برای  هم  همچنان  بود.  دانشگاه   ها 
که  دکترا  و  ارشد  دانشجویان  از  دانشگاه   ها  با 
خود  رساله   -های  برای  باشند  داشته  تمایل 
کنند  کار  روی موضوع افراد دارای سندرم داون 

استقبال، دعوت و همکاری می    کنیم. 

گروه موسیقی و تئاتر سندرم داون تنها 
داون  سندرم  کانون  اعضای  موفقیت   های  از 
گروه تئاتر اشاره کنم.  می   توانم به فعالیت -های 
تئاتر  به حال در چندین جشنوراه  تا  گروه  این 
کرده   اند. در ابتدا خیلی   ها  فجر خیابانی شرکت 
خیابان  در  بچه   ها  این  گر  ا می   کردند  تصور 
کنند حضور جمعیت تمرکزشان را  نمایش اجرا 
بر هم خواهد زد و ممکن است بترسند. اما هر 
بار استقبال تماشاچیان دیدنی بود و بازیگران 
کردند. الزم به  ما نیز به بهترین شکل اجرا می 
که چندی پیش فیلم یکی از نمایش  ذکر است 
جزء  هندوستان  در  ای  جشنواره  در  هایشان 
ده اثر برتر شناخته شد. همچنین در جشنواره 
 92 سال  در  همدان  نوجوان  و  کودک  تئاتر 
گروه با تمام اعضا استثنائی  کردند و تنها  شرکت 
فراوان  استقبال  مورد  اجرایشان  و  بودند 
گرفت و تقدیر  میهمانان داخلی و خارجی قرار 
بسیار  نیز  کانون  موسیقی  گروه  همچنین  شد. 
ها  نمایشگاه  مراسم   ها،  تمام  در  و  است  فعال    
و  تئاتر  گروه  شاید  می   کنند.  اجرا  بازارچه   ها  و 
که تمان  گروهی در دنیا باشند  موسیقی ما تنها 
کنون  ا هم  هستند.  دوان  سندرم  اعضایشان 
اجرای  با  امسال  تیرماه  از  را  نمایشی  تور  اولین 
که در همان نمایش  کردیم  سه نمایش شروع 
گرفت.  قرار  زیادی  استقبال  مورد  اول  های 
همچنین هم   زمان با سومین جشنوراه فوتسال 
به سیرجان دعوت شدیم و ضمن  چهارجانبه 

گروه تئاتر و  گروه فوتسال ما بازی داشتند  اینکه 
کردند. تعدادی  موسیقی نیز در آنجا برنامه اجرا 
از اعضا هم در رشته عکاسی فعال هستند و تا 
مختلف  های  جشنواره  از  را  جوایزی  حال  به 

کرده   اند.  دریافت 

گردن  بر  المپیکی  های  مدال  درخشش 
فرزندان انجمن 

در  اعضایش  که  است  مرکزی  اولین  ما  کانون   
کم توانان ذهنی( شرکت  المپیک ویژه )المپیک 
کردند. برای اولین بار در سال 2007 اعضای ما 
به المپیک شانگهای رفتند. خانواده ها تردید 
 16 برای  را  فرزندشان  باید  زیرا  داشتند  زیادی 
روز تنها به مسافتی دور می فرستادند. اما سه 
تا از بچه ها و از جمله دختر خود من پیش قدم 
شکل  بهترین  به  توانستند  و  رفتند  و  شدند 
کنند، مسابقه  خودشان را دور از خانواده اداره 
بازگشتند.  هم  خوبی  های  مدال  با  و  بدهند 
در  زیادی  نفس  به  اعتماد  اتفاق  این  آن موقع 
کرد و خانواده ها نیز توانمندی بچه  اعضا ایجا 
کردند. بعد از آن استقبال شروع  هایشان را باور 
شد و سفرهای زیادی برای شرکت در مسابقات 
امارات،  تونس،  مصر،  چون  کشورهایی 
نیز  امسال  داشتیم.  امریکا  و  یونان  سوریه، 
مسابقات المپیک ویژه در دبی برگزار می شود 
کنون ورزشکاران ما مشغول تمرین برای  و هم ا
های  رشته  در  اعضا  عمومًا  هستند.  مسابقات 
شنا، پرتاب وزنه، دوچرخه سواری، تنیس روی 
هستند.  فعال  و...  فوتسال  بدمینتون،  میز، 
کنند این بچه  که فکر می  برخالف تصور جامعه 
به  نیاز  ها  آن  که  بدانیم  باید  اما  توانند  کم  ها 
آموزش  سایه  در  و  دارند  بیشتری  کار  و  توجه 

کند. توانمندی هایشان بروز می 

کانون سندرم داون کم رنگ خیرین در  حضور 
دارای  افراد  مشکالت  با  خیرین  متاسفانه 
نیز  مؤسسه  این  نیستند.  آشنا  داون  سندرم 
گردد.  می  اعضا  های  خانواده  ی  وسیله  به 
برخی از اعضا حتی توانایی پرداخت هزینه های 

از ابتدای شروع فعالت مان اشتغال زایی 

جزء اساسنامه ما بود. بنابراین از پنج سال 

پیش این امکان را فراهم آوردیم تا از آموزش 

کنیم. در  کارآفرینی حرکت  صرف به سمت 

کانون  ج از  کارآفرینی خار کارگاه های  ابتدا 

قرار داشت. اما خوشبختانه از امسال این 

کانون آورده ایم.  کارگاه ها را به داخل 
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خیلی  دیگر  جاهای  به  نسبت  که  توانبخشی 
نتوانستیم  هنوز  ندارند.  هم  را  است  کمتر 
که هزینه های توانبخشی  کنیم  خیرینی را پیدا 
حضور  دهند.  قرار  پوشش  تحت  را  افراد  این 
حتی  است.  بوده  گذرا  شکلی  به  خیرین 
فرزند  خودش  که  شخصی  توسط  ساختمان 
در  و  شده  خریداری  دارد  داون  سندرم  با 
حال  در  ساختمان  آن  و  گرفته  قرار  ما  اختیار 
کنون در مکانی اجاره  بازسازی مجدد است و ا
ایم  که زده  به هر دری  تا االن  اما  ای هستیم. 
تا از طریق ریاست جمهوری و یا شهرداری و.. 
مکانی را به ما بدهند موفق نشدیم. زیرا ما نیاز 
که  به جایی مناسب داریم تا بتوانیم خدماتی 
و  کارآفرینی  زمینه  در  خصوص  به  را  است  الزم 

کنیم.  اشتغال زایی به اعضایمان ارائه 

گاه تلخی ها شیرین می شوند
فعالیتم  سالیان  طول  در  که  اتفاقاتی  از  یکی 
می  ای  خانواده  به  مربوط  مانده  من  ذهن  در 
و  پدر  کردند.  مراجعه  ما  به  اهواز  از  که  شود 
بسیار  فرزندشان  داون  سندرم  خاطر  به  مادر 
از  نفر  دو  یکی  که  جایی  تا  بودند  ناراحت 
از  حاضریم  ما  گفتند  ما  مدیره  هیأت  اعضای 
کنیم. بچه را پذیرفتیم و  کودک نگهداری  این 
را بگیرند.  بروند و تصمیم شان  قرار شد آن ها 
چند ساعتی خبری از آن ها نشد تا اینکه عصر 
کنار  خودمان  با  نتوانستیم  گفتند  و  آمدند 
بزرگ  بچه  االن  بردند.  با خود  را  بچه  و  بیاییم 
ای  عدیده  جسمی  مشکالت  وجود  با  و   شده 
که مادر  بار  باز هم هر  که همراه با سندرم دارد 
نیستیم  حاضر  گوید  می  گیرد  می  تماس  ما  با 
دور  خودمان  از  را  فرزندمان  دقیقه  یک  حتی 
که آن حرکت ما باعث شد  کند  کنیم و تشکر می 
تا به خودشان بیایند و بچه را از خودشان دور 

نکنند. 

بیمه درمانی نیازمند بازنگری مسئولین
با وجود اینکه ریسک تولد نوزاد با سندرم داون 
کشور ما نسبتًا باالست اما جزء بیماری های  در 

بزرگی  مشکل  درمانی  بیمه  ندارد.  قرار  خاص 
گریبانگیر درمان این افراد است.  کنون  که هم ا
افراد  بیمه  تا  کنیم  می  تالش  که  هاست  سال 
خاص  های  بیماری  ردیف  در  داون  سندرم 
که  ای  خانواده  زیرا  بگیرند.  قرار  معلولین  یا  و 
باشد  پذیر  امکان  بیمه  با  فرزندش  توانبخشی 
به  االن  اما  گذرد  نمی  آن  انجام  از  راحتی  به 
توانایی  ها  خانواده  از  بسیاری  ها  هزینه  خاطر 
ندارند.  را  کاردرمانی  های  هزینه  پرداخت 
افراد  مسأله دوم بهداشت دهان و دندان این 
ترمیم  با بیهوشی درمان و  باید  کثرًا  ا زیرا  است 
که هزینه زیادی را به خانواده ها تحمیل  شوند 
کل مشکالت درمانی این افراد نیاز  کند. در  می 
که برایش تالش های  کل نگر دارد  به یک بیمه 
قابل  نتیجه  کنون  تا ولی  دادیم  انجام  زیادی 

اجرایی نگرفته ایم.

کند آموزش معجزه می 
فرزندی  که  ای  خانواده  حس  شخصًا  من 
به  را   شود  می  متولد  آن  در  داون  سندرم  با 
مبهم  ای  آینده  ها  آن  کنم.  می  درک  خوبی 
گاهی فکر می  برای فرزندشان می بینند. حتی 
دارد  خداوند  و  اند  شده  مرتکب  گناهی  کنند 
است  برعکس  واقعا  اما  کند  می  مجازاتشان 
الیق  را  ها  آن  خدا  است.  موهبت  یک  این  و 
بزرگش  و  نگهداری  فرشته  یک  از  تا  دانسته 
با سندرم داون  که بچه ای  والدینی  به  کنند.  
که او را پنهان نکنند بلکه  کنم  دارند توصیه می 
آموزش  تحت  تا  بیاورند  چنینی  این  کز  مرا به 
درست پر و بال بگیرند. فرزندشان را از آموزش 
و  هایی  استعداد  هم  ها  آن  زیرا  نکنند  محروم 
آموزش  با  و  مرور  به  که  دارند  هایی  توانمندی 
کار  افراد  این  روی  بیشتر  چه  هر  کند.  می  بروز 
با  فردی  شاید  گیرند.  می  بهتری  نتیجه  شود 
اما  نشود  مستقل  کامل  طور  به  داون  سندرم 
توانبخشی  خوب  و  ببیند  آموزش  خوب  گر  ا
شود می تواند یک زندگی نیمه مستقل داشته 
چیزهایی  هم  افراد  این  شک  بدون  باشد. 
باشند.  نداشته  عادی  افراد  شاید  که  دارند 

ببندد  جایی  از  را  دری  خداوند  گر  ا بنابراین 
در  ها  رسانه  گشاید.  می  را  دیگری  در  حتمًا 
این مسیر نقش و رسالت مهمی دارند تا مردم 
بدانند سندرم داون هم یک نوع خلقت است. 
رسانه ها باید واقعیت های این افراد را به مردم 
ترحم  به  تنها  را  مردم  اینکه  نه  بگویند  جامعه 
را  مردم  افراد  این  وسیله  به  یا  و  کنند  وادار 
ای  خانواده  دانند  نمی  که  حالی  در  بخندانند 
خاطر  آزرده  چقدر  است  متفاوت  فرزندش  که 

خواهد شد. 

که اعضایش در  کانون ما اولین مرکزی است 

کم توانان ذهنی(  المپیک ویژه )المپیک 

کردند. برای اولین بار در سال 2007  شرکت 

اعضای ما به المپیک شانگهای رفتند. 

متاسفانه خیرین با مشکالت افراد دارای 

سندرم داون آشنا نیستند. این مؤسسه 

نیز به وسیله ی کمک های خانواده های 

اعضا می گردد. برخی از اعضا حتی توانایی 

پرداخت هزینه های توانبخشی که نسبت به 

کمتر است را هم ندارند.  جاهای دیگر خیلی 

هنوز نتوانستیم خیرینی را پیدا کنیم که هزینه 

های توانبخشی این افراد را تحت پوشش 

قرار دهند.
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تمام جنین ها در معرض ابتال به سندرم 
داون هستند

کلی بیماری های ژنتیکی به دو دسته  به طور 
ارثی  غیر  و  ارثی  ژنتیکی  های  بیماری  کلی 
تقسیم می شوند. در بیماری های ژنتیکی ارثی 
زا در  یا ژن آشکار بیماری  زا   ژن نهفته بیماری 
ژنوم اعضای خانواده وجود دارد و از یک نسل 
بیماری  اما  کند.  می  پیدا  انتقال  بعد  نسل  به 
که  های ژنتیک غیر ارثی بیماری هایی هستند 
کروموزمی  یا اختالل  ناقل هیچ ژن  یا مادر  پدر 
به صورت نهفته یا آشکار نیستند و در حقیقت 
خ می دهد فرزندشان به  که ر به علت خطایی 
یک بیماری یا سندرم مبتال می شود. سر دسته 
یعنی  است.  داون  سندرم  ها  بیماری  نوع  این 
کثر موارد سندرم داون هیچ سابقه بیماری  در ا
که  اتفاقی است  کاماًل  وجود ندارد و پدیده ای 
سندرم  با  ای  بچه   سالم  کاماًل  مادر  و  پدر  از 
داون به دنیا می آید. سندرم داون یک اختالل 
کروموزومی است. به صورت عادی تمام انسان 
به  مبتال  افراد  در  اما  دارند  کروموزوم   46 ها 
کروموزوم اضافی وجود دارد  سندرم داون یک 
این  آیند.  به دنیا می  کروموزوم  با 47  آن ها  و 

برای  مشکالتی  ایجاد  باعث  اضافی  کروموزوم 
این افراد می شود. افراد مبتال به سندرم داون 
کنار این مسأله  عقب مانده ذهنی هستند. در 
ناهنجاری های مادرزادی قلبی، بیماری های 
افراد  مشکالت  دیگر  از  زودرس  آلزایمر  خونی، 
در  کنون  ا هم  است.  داون  سندرم  به  مبتال 
امکان  این  ژنتیکی سندرم داون  بیماری  مورد 
که بتوانیم از به دنیا آمدن نوزادانی  بوجود آمده 
از  قانون  طبق  کنیم.  جلوگیری  اختالل  این  با 
گر تا قبل از هجده هفته  نظر پزشکی و شرعی ا
و شش روز یا بر اساس معیارهای فقهی تا قبل 
صورت  به  داون  سندرم  روح،  شدن  دمیده  از 
ذیصالح  مراجع  شود،  داده  تشخیص  قطعی 

کرد.  مجوز برای سقط قانونی را صادر خواهند 

غربالگری و تشخیص سندرم داون
برای  که  هایی  غربالگری  حاضر  حال  در 
بسیار  شود  می  انجام  داون  سندرم  تشخیص 
متنوع و شامل:غربالگری مرحله اول، غربالگری 
مرحله دوم، غربالگری با سونوگرافی، غربالگری 
سه  غربالگری  شود.  می   NIPT دقیق  خیلی 
سیزده  تا  یازده  های  هفته  بین  در  اول  ماهه 

ماهه  سه  غربالگری  و  شود  می  انجام  بارداری 
دوم بین هفته پانزدهم تا پایان هفته بیست و 
دوم قابل انجام هست. غربالگری خیلی دقیق 
NIPT از هفته دهم به بعد و سونوگرافی هایی 
داون  سندرم  برای  غربالگری  عنوان  تحت  که 
به  هفته  سیزده  تا  یازده  بین  شود  می  انجام 
پشت  ضخامت  )بررسی   NT غربالگری  اسم 
که  بررسی سافت مارکرهایی  یا  و  گردن جنین( 
در اسکن قابل بررسی هستند در هفته شانزده 

بارداری قابل انجام اند. 
در حقیقت غربالگری های سندرم داون به هیچ 
مثبت  بهتر  عبارت  به  نیستند  تشخیصی  وجه 
سقط  امکان  معنی  به  غربالگری  جواب  شدن 
باید  قانونی  پزشکی  برای  زیرا  نیست  قانونی 
که جنین به طور قطع  صد در صد مسجل شود 
سندرم داون دارد. پس از غربالگری و مشکوک 
 h igh شدن به سندرم داون )غربالگری جنین 
تشخیصی  های  تست  باید  باشد(  شده   r isk
تست  حاضر  حال  در  گیرد.  قرار  استفاده  مورد 
 CVS آزمایش  شامل  دقیق  تشخیصی  های 
آزمایش  و  جفت  های  پرز  از  گیری  نمونه  یا 
گیری از مایع دور جنین می  آمینوسنتز یا نمونه 

شعار علم ژنتیک؛ 
پیشگیری، پیشگیری، پیشگیری 

گوی مجله خوبان شهر با دکتر شهرام سواد متخصص ژنتیک گفت و 

تیمش  همراه  به  که  است  پزشکی  ژنتیک  متخصص  سواد  شهرام  دکتر 
حدود یک میلیون چهارصد هزار غربالگری سندرم داون انجام داده اند. 
که در یک آزمایشگاه  این تعداد بیشترین تعداد غربالگری در ایران است 
انجام شده است. دکتر سواد در زمینه آزمایش های تشخیصی سندرم 
های  ازدواج  نتیجه  در  که  ژنتیکی  های  بیماری  انواع  همچنین  و  داون 
خ می دهند فعال است. وی برای اولین بار در ایران آزمایشی  فامیلی ر
بیماری  از 280  که به وسیله آن تشخیص و پیشگیری  کردند  را طراحی 
این  در  تا  رفتیم  ایشان  سراغ  به  بنابراین  کند.  می  پذیر  امکان  را  وقوع  از  قبل  ژنتیکی  نهفته 
شماره مجله خوبان شهر، شرحی مختصر در مورد سندرم داون و روش های پیشگیری از این 

بیماری ژنتیکی را برای خوانندگان ارائه دهند:  
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که در آزمایش های تشخیصی  شود.در صورتی 
اضافه  کروموزوم  یک  جنین  که  شود  مسجل 
دارد و مادر هم در سن بارداری زیر 18 هفته و 
شش روز باشد مجوز سقط قانونی صادر خواهد 
که غربالگری ها انجام نشود و  شد. در مواردی 
از  بعد  داون  سندرم  تشخیص  دلیل  هر  به  یا 
قانونی  پزشکی  از  مجوزی  باشد  قانونی  زمان 
پزشکی  نظر  از  بنابراین  شد.  نخواهد  اعطا 
میتوان مانع از به دنیا آمدن نوزادی با سندرم 
گر سندرم داون به دنیا  داون شد در صورتیکه ا
 . داشت  نخواهد  وجود  آن  برای  درمانی  بیاید 
»همیشه  ژنتیک  علم  اصلی  شعار  نتیجه  در 
های  زیرابیمار  است«  درمان  از  بهتر  پیشگری 
هایشان  درمان  اما  دارند  پیشگیری  ژنتیکی 

بسیار مشکل و یا العالج است. 

لزوم یکپارچه سازی غربالگری در تمام 
آزمایشگاه ها

آزمایش  و  غربالگری  وضعیت  حاضر  حال  در 
کاماًل  ایران  در  داون  سندرم  تشخیصی  های 
البته  مطابق استانداردهای بین المللی است. 
در  ها  آزمایشگاه  تمام  شامل  استاندارد  این 

مرجع  های  آزمایشگاه  تنها  گردد.  نمی  ایران 
را  دقیق  غربالگری  داون  سندرم  بررسی  برای 

انجام می دهند. 
استانداردهای  سازی  یکپارچه  برای  تازگی  به 
غربالگری و آزمایش سندرم داون خواسته شده 
را  کار  این  توانند  می  که  هایی  آزمایشگاه  تا 
کنند تا در مرحله بعد  انجام دهند اعالم آمادگی 
استانداردهای تمام آزمایشگاه های اعالم شده 

گیرد.  مورد ارزیابی قرار 
طرف  از  مادر  به  تنها  داون  سندرم  آزمایش 
که مسؤل سالمت مادر هست  کسی  پزشک و یا 
و  غربالگری  برای  اجباری  و  شود  می  توصیه 
آزمایش وجود ندارد. یعنی پزشک وظیفه دارد 
هیچ  اما  کند  گاه  آ غربالگری  وجود  از  را  مادر 
گذاشته  مادر  توسط  آن  انجام  برای  اجباری 
سندرم  ریسک  که  بدانیم  باید  آخر  نیست.در 
از  بیشتر  سال   35 سن  باالی  مادران  در  داون 
مادران زیر این سن است اما باز هم برای تمام 
وجود  سندرم  این  به  ابتال  احتمال  نوزادان 
انجام  از  باردار  مادران  تمام  بایست  می  و  دارد 
های  آزمایش  و  بارداری  حین  ها  غربالگری 

تشخیص آن مطلع نمود.

کروموزومی  سندرم داون یک اختالل 

است. به صورت عادی تمام انسان ها 46 

کروموزوم دارند اما در افراد مبتال به سندرم 

کروموزوم اضافی وجود دارد و  داون یک 

کروموزوم به دنیا می آیند. این  آن ها با 47 

کروموزوم اضافی باعث ایجاد مشکالتی 

برای این افراد می شود. 

در حقیقت غربالگری های سندرم داون 

به هیچ وجه تشخیصی نیستند به عبارت 

بهتر، مثبت شدن جواب غربالگری به معنی 

امکان سقط قانونی نیست زیرا برای پزشکی 

که  قانونی باید صد در صد مسجل شود 

جنین به طور قطع سندرم داون دارد.

در حال حاضر وضعیت غربالگری و آزمایش 

 
ً

کامال های تشخیصی سندرم داون در ایران 

مطابق استانداردهای بین المللی است. 

البته این استاندارد شامل تمام آزمایشگاه 

گردد. تنها آزمایشگاه های  ها در ایران نمی 

مرجع برای بررسی سندرم داون غربالگری 

دقیق را انجام می دهند.

ماهنامه داخلی معاونت اجتماعی 
           دانشگاه علوم پزشکی تهران

                                     شماره چهــــــــارم                                                  
ماهنامه داخلی معاونت اجتماعی 26بهمن 1397  

           دانشگاه علوم پزشکی تهران
                                     شماره چهــــــــارم
27                                              بهمن 1397  



کز آموزشی بهداشتی نسل  گیری مرا لزوم شکل 
سوم

عالوه  سوم  نسل  های  دانشکده  و  ها  دانشگاه 
کاربردی و پژوهش های مسئله  بر آموزش های 
را  خود  دارند،  قوی  ارتباط  جامعه  با  محور 
کارآفرین  دهند،  می  وفق  جدید  شرایط  با 
نیازها  به  پاسخ  آنها  اصلی  رسالت  و  هستند 
و  نقش  است.  جامعه  عمومی  رفاه  افزایش  و 
این زمینه  جایگاه دانشکده های بهداشت در 
ها چیست؟ وجه تمایز آن با سایر دانشکده ها 
چیست؟ در این مسیر چه چالش هایی وجود 

کدامند؟  دارد و راه حل های احتمالی آن 
وقتی فردی بیمار شود به طور معمول خودش و 
کمک دیگران نزد پزشک می رود. در مورد  یا به 
می شود،  معاینه  می کند،  صحبت  بیماریش 
از  پس  و  شده  انجام  برایش  الزم  های  آزمایش 
تشخیص بیماری برای او نسخه ای نوشته می 
که به داروخانه می برد، داروی الزم را می  شود 
کند و بهبود می یابد؛ یا اینکه  گیرد، مصرف می 
درمان  و  تشخیص  فرایند  و  شود  می  بستری 

گردد.  برایش انجام می 
این  است.  بیمار  ای  جامعه  کنیم  تصور  حال 
بیکاری،  عدالتی،  بی  فقر،  تواند  می  بیماری 
طالق، اعتیاد، محیط نامناسب، سبک زندگی 
اجتماعی  اقتصادی،  مشکالت  سایر  و  ناسالم 
پیچیده  بسیار  معمواًل  که  باشد  فرهنگی  و 
بر  مستقیم  غیر  یا  مستقیم  طور  به  و  هستند 

گذارند.  سالمت و رفاه عمومی جامعه اثر می 
سخن  و  حرکت  به  قادر  بیمار  اینجا  طرفی  از 
می  مراجعه  تشخیص  برای  نه  نیست،  گفتن 
پزشک  نسخه.بنابراین  دریافت  برای  نه  و  کند 
باید خود به میان  برای تشخیص این بیماری 
کند، درد جامعه و درمان  جامعه برود، معاینه 
نسخه  جامعه(،  )ارزیابی  بدهد  تشخیص  را  آن 

الزم را بپیچد )action plan( و خودش هم بیمار 
پزشکی،  تمایز  وجه  یک  این  نماید.  درمان  را 
جامعه  با  محور  فرد  پرستاری  و  دندانپزشکی 
در  آموزش  که  همانطور  بنابراین  است.  محور 
دانشکده های پزشکی و پرستاری بدون بیمار 
و بیمارستان ناقص است، آموزش در دانشکده 
های بهداشت هم بدون ارتباط موثر و قوی با 
که با  اجتماع ناقص است. دانشکده بهداشتی 
جامعه ارتباط ندارد و به مشکالت جامعه و راه 
حل های آن توجه ندارد اساسا رسالت خود را 
مورد  آن  وجودی  فلسفه  و  است  نداده  انجام 
که  است  دلیل  همین  به  شاید  است.  سوال 
بدو  از  دنیا  در سراسر  بهداشت  دانشکده های 
گی های دانشگاه نسل سوم  تولد معمواًل از ویژ
که دانشگاه  کشورها  برخوردارند. حتی در سایر 
وزارت  پوشش  تحت  عالی  آموزش  کز  مرا و  ها 
علوم هستند، دانشکده های بهداشت به طور 
سالمت،  نظام  با  قوی  بسیار  ارتباط  معمول 

بخش صنعت و اجتماع دارند.

کارآفرین دانشکده اجتماع محور، پاسخگو و 
پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشت  دانشکده   
تهران نیز از ابتدا به صورت دانشکده نسل سوم 
روز  نیازهای  به  پاسخ  راستای  در  و  شد  متولد 

جامعه توسعه یافت. 
این دانشکده در سال 1345 در چهارچوب یک 
بهداری وقت، سازمان  وزارت  بین  نامه  تفاهم 
که آن زمان  جهانی بهداشت و دانشگاه تهران 
تحت پوشش وزارت علوم بود رسمًا پا به عرصه 
بیماری  با  مبارزه  رسالت  و  نهاد  علمی  جامعه 
آن  اصلی  بهداشتی  مشکالت  از  که  گیر  وا های 
عهده  به  اصلی  وظیفه  عنوان  به  را  بود  زمان 
به  نیز  شایانی  خدمات  زمینه  این  در  و  گرفت 

جامعه ارائه نمود.

دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران 

دانشکده ای از جنس نسل سوم

امروزه دانشگاه های نسل سوم با هدف بهره 
گسترش  نوین در حال  فناوری های  از  گیری 
ها  دانشگا  پیشرفته  کشورهای  در  هستند. 
 تولید علم 

ً
از محلی برای ارائه مدرک و صرفا

نسل  جدیدی  های  چالش  با  و  کرده  عبور 
به  داده اند.  توسعه  را  دانشگاه ها  از  ای  تازه 
در  نوین  های  فناوری  کارگیری  به  که  طوری 
برای  جامعه  با  تعامل  در  و  آموزش  جهت 
رسیدن به رفاه و آسایش اجتماعی در دستور 
کار دانشگاه های کشورهای توسعه یافته قرار 
دانشکده  از  برخی  نیز  ایران  در  است.  گرفته 
کرده  گذر  ها در تالشند تا از نسل اول و دوم 
هم  بروند.  پیش  جهانی  استانداردهای  با  و 
علوم  دانشگاه  بهداشت  دانشکده  کنون  ا
نسل  ای  دانشکده  عنوان  به  تهران  پزشکی 
خصوص  این  در  شود.  می  برده  نام  سومی 
نقطه نظرات ریاست این دانشکده دکتر علی 

کبری ساری خواندنی است: ا

کبری ساری دکتر علی ا
ریاست دانشکده بهداشت دانشگاه 

علوم پزشکی تهران
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در آن زمان وزارت بهداری وقت و دانشگاه های 
کشور از توانمندی  استان ها و شهرستان های 
های  بیماری  با  مبارزه  برای  الزم  ظرفیت  و 
که مهم ترین مشکل سالمت جامعه بود  گیر  وا

برخوردار نبودند.
زیادی  تعداد  اندازی  راه  با  بهداشت  دانشکده 
کشور  سراسر  در  تحقیقاتی  و  آموزشی  ایستگاه 
گواه  به  و  گرفت  عهده  بر  را  مهم  رسالت  این 

شواهد به نحو مؤثری عمل نمود. 
و  طراحی  در  دانشکده  این  که  مهمی  نقش 
آموزش  کشور،  بهداشت  شبکه  نظام  استقرار 
بیماری  کنترل  و  ای  حرفه  انسانی  های  نیرو 
بر  داشت،  عهده  بر  ماالریا  ویژه  به  گیر  وا های 

کشور پوشیده نیست. جامعه علمی 
دانشکده  و  ها  دانشگاه  زمان  طول  در  چه  گر  ا
یافته  توسعه  کشور  سراسر  در  بهداشت  های 
هم  بهداشت  وزارت  و  اند  شده  تقویت  و 
دانشکده  این  اما  است،  شده  توانمندتر  بسیار 
همچنان نقش مهم و موثر خود را حفظ نموده 
کنترل  و امروزه نیز به عنوان بخش مهمی از مرکز 
کمک به  کشور همچنان مشغول  بیماری های 

جامعه و نظام سالمت است.
با  که  دانشکده  مرجع  و  ملی  های  آزمایشگاه 
بهداشت  وزارت  مستقیم  نظارت  و  حمایت 

گواه این مدعا هستند. کنند  فعالیت می 
از طرفی در طول این سال ها ماهیت بیماری 
توجهی  قابل  صورت  به  جامعه  مشکالت  و  ها 

کرده است. تغییر 
و  طالق  اعتیاد،  فقر،  اجتماعی،  های  آسیب 
شامل  گیر  وا غیر  امراض  همچنین  عدالتی؛  بی 
فشارخون  دیابت،  روانی،  قلبی،  های  بیماری 
بهداشت  مشکالت  همچنین  ها؛  سرطان  و 
خشکسالی،  هوایی،  و  آب  تغییرات  محیط، 
تصادفات و غیره از مشکالت اصلی امروز جامعه 

و  اند  قبل  مشکالت  از  تر  پیچیده  که  است 
اصالح آن ها نیاز به بررسی های دقیق و همه 
و  بخشی  بین  گسترده  های  همکاری  جانبه، 

مشارکت موثر مردم و جامعه دارد. 
کنار نهاد  بنابراین دانشکده های بهداشت در 
های دولتی و سازمان های مردم نهاد در این 

زمینه ها نقش مهمی به عهده دارند. 
در این راستا و به منظور پاسخ به نیازهای روز 
بهداشت  دانشکده  جامعه،  عمومی  سالمت 
و  کاربردی  های  آموزش  برای  تالش  کنار  در 
پژوهش های مسئله محور همواره سعی نموده 
راستای  در  مناسب  پذیری  انعطاف  با  است 
برداشته  گام  جامعه  جدید  نیازهای  به  پاسخ 
ویژه در جمعیت  به  با جامعه  را  ارتباط خود  و 
تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه  پوشش  تحت 
حرکت  رسد  می  نظر  به  چه  گر  ا دهد.  توسعه 
و  ها  چالش  با  طوالنی  مسیر  این  در  دانشکده 
همچنان  است.  بوده  همراه  فرودهایی  و  فراز 
انتظار  مورد  و  مطلوب  وضعیت  با  نیز  امروز  که 
که الزم است آسیب شناسی  فاصله زیادی دارد 

گردد.  شده و اصالح 
نیاز  مهم  هدف  این  تحقق  برای  است  بدیهی 
است رسالت و اهداف دانشکده بازبینی شود، 
و  تقویت  آن  انسانی  نیروی  و  ها  زیرساخت 
گردد. سیاست ها و برنامه های دانشکده به روز 
و  توجه  سایه  در  و  متعال  خداوند  لطف  به 
دانشگاه  محترم  ریاست  جدی  های  حمایت 
آموزش،  معاونین  ویژه  به  ایشان  معاونین  و 
پژوهش، بهداشت و اجتماعی این حرکت مهم 
گرفته  بیشتری  شتاب  اخیر  های  سال  طی  در 
ارزشمند،  حرکت  این  تداوم  با  است  امید  و 
به  بتواند  گذشته  همچون  بهداشت  دانشکده 
عنوان یک دانشکده اجتماع محور، پاسخگو و 

کارآفرین جایگاه اصلی خود را بازیابد. 

که آموزش در دانشکده  بنابراین همانطور 

های پزشکی و پرستاری بدون بیمار 

و بیمارستان ناقص است، آموزش در 

دانشکده های بهداشت هم بدون ارتباط 

موثر و قوی با اجتماع ناقص است. 

که با جامعه ارتباط  دانشکده بهداشتی 

ندارد و به مشکالت جامعه و راه حل های 

آن توجه ندارد اساسا رسالت خود را انجام 

نداده است و فلسفه وجودی آن مورد 

سوال است. 

در این راستا و به منظور پاسخ به نیازهای 

روز سالمت عمومی جامعه، دانشکده 

کنار تالش برای آموزش های  بهداشت در 

کاربردی و پژوهش های مسئله محور همواره 

سعی نموده است با انعطاف پذیری مناسب 

در راستای پاسخ به نیازهای جدید جامعه 

گام برداشته و ارتباط خود را با جامعه به 

ویژه در جمعیت تحت پوشش دانشگاه 

علوم پزشکی تهران توسعه دهد. 
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نوآوری  و  علم  بر  مبتنی  صنعتی  هر  توسعه 
مسیر  در  کشوری  هیچ  امروز  دنیای  در  است. 
در  آنکه  مگر  گیرد  نمی  قرار  توسعه  و  پیشرفت 
و  تالش  بنیان  دانش  اقتصاد  و  نوآوری  زمینه 
کز  برنامه جدی داشته باشد. دانشگاه ها و مرا
پیشرفت  و  مسیر  این  نمودن  طی  در  علمی 

کنند.  نقش اساسی را ایفا می 
دانشگاه به عنوان یک نهاد محوری در جامعه، 
دانش  اقتصاد  ارتقای  و  توسعه  در  تواند  می 
فن آورانه  کارآفرینی  توسعه  همچنین  و  بنیان 
دانشگاه های  باشد.  داشته  حیاتی  مشارکت 

دانشگاه نسل سوم، 
ضرورت اقتصاد دانش بنیان

دکتر محمدرضا منظم اسماعیل پور 
مدیر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه
متولی بسته حرکت به سوی دانشگاه نسل سوم

دانش آموخته  تربیت  ماموریتشان  اول  نسل 
کاربردی  متخصص با ارائه آموزش های صحیح و 
بود. در نسل دوم ماموریت دانشگاه ها عالوه بر 
دانشمندان  معرفی  ماهر،  متخصصین  تربیت 
پژوهش های  انجام  با  که  است  پژوهشگرانی  و 
نیازهای  رفع  به  قادر  کاربردی  و  مسئله محور 
نسل  دانشگاه های   در  اند.  بوده  نیز  جامعه 
نسل  دانشگاه  ماموریت های  بر  عالوه   سوم 
کشور نیز  دوم، مشارکت در اقتصاد دانش بنیان 
جامعه  نیاز  مورد  فناوری های  توسعه  طریق  از 
به  فن آورانه  کارآفرینی  توسعه  همچنین  و 

گردید.  ماموریت آنها اضافه 
هم  چهارم  نسل  دانشگاه های  موضوع  اخیرا 
علمی  مباحث  و  مقاالت  در  گسترده  بطور 
دانشگاه ها  این  که  است  ح  مطر دانشگاهی 

کرده اند.  نقش منطقه ای هم پیدا 

ضرورت حرکت به سمت دانشگاه های مدرن 
در هزاره سوم 

جهانی شدن بازارها، تشویق و توسعه فناوری، 
را  کشورها  در  فناورانه  کارآفرینی  از  پشتیبانی 
عوامل  جمله  از  است.  ساخته  ضروری  امری 
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دانشگاه های  ظهور  و  پیدایش  به  که  موثری 
مدرن ضرورت می بخشد می توان به موارد زیر 

کرد: اشاره 
1. ضعف دانشگاه ها در پاسخگویی به تقاضاهای 

اجتماعی روز افزون 
2. مشکالت دانشگاه ها در تامین منابع مالی 

کار، بازار و درآمد،  3. تغییرات اساسی در مفاهیم 
سازمان های  در  پاسخگویی  مفهوم  گسترش 
کز علمی رسمی و  تولیدی و خدماتی، ظهور مرا
غیر رسمی به عنوان رقبای قدرتمند دانشگاه ها 

در تربیت و آموزش نیروهای انسانی
تنها  نه  مدرن  های  دانشگاه  ایجاد  کل  در 
دانشجویان،  همچون  دانشگاهی  عناصر  بر 
گذارد بلکه بر جامعه  مدیران و اساتید تاثیر می 
و رشد و پیشرفت فرهنگ اقتصاد دانش بنیان 

نیز اثرات مثبتی دارد.

اجزاء دانشگاه نسل سوم
چهار  در  ها  دانشگاه  این    Diamond مدل  در 

گیرند.  بخش عمده مورد توجه قرار می 

Factor condition .1
در این بخش اهمیت نیروی انسانی و زیرساخت 
ها برجسته می شود. به عبارتی عوامل سخت و 
نرم افزاری از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند. 
کننده شرایط رقابت  در واقع این عوامل تعیین 
اساتید  چه  هر  دانشگاه هاست.  این  بین  در 
باشند  مدرن تر  زیرساخت ها  و  بوده  توانمندتر 
جهانی  بندی  رده  در  بهتری  جایگاه  دانشگاه 

خواهد داشت.

Demand condition .2
خروجی های  و  محصوالت  دانشگاه ها  این  در 
غ التحصیالن و محصوالت  دانشگاه که شامل فار
تولید  و  تربیت  تقاضا  اساس  بر  است،  پژوهشی 

که برای نسلهای مختلف دانشگاه ها  غ از تعاریف مختلفی  فار

که  وجود دارد دانشگاه علوم پزشکی تهران بر این باور است 

کشور ایران مخصوصا در حوزه سالمت باید تعریف بومی  در 

گردد و  مشخصی از یک دانشگاه مدرن در هزاره سوم ارائه 

بر همین اساس خط مشی، اهداف و برنامه ریزی ها تعیین و 

مدون شود.

می گردند.
غ التحصیالن بر حسب نیاز منطقه  به عبارتی فار
کمیت تربیت می  کیفیت و چه از نظر  چه از نظر 
شوند و خروجی های پژوهشی نیز بر اساس نیاز 

جامعه می باشند. 
کیفیت  با  دانشجویان  جذب  بخش  این  در 
برخوردار  ای  ویژه  اهمیت  از  خارجی  و  داخلی 

است. 

Related and Supporting Industries .3
که می توانند در موفقیت  در این بخش شرکایی 
نقش  مستقیم  غیر  یا  مستقیم  بطور  دانشگاه 

کنند. کنند، اهمیت پیدا می  ایفا 
ارتباط  دارندکه  تمایل  مدرن  های  دانشگاه 
قوی با بخش های تجاری، صنعتی، اجتماعی 
داشته  تحقیقاتی  کز  مرا و  ها  دانشگاه  سایر  و 

باشند.

University Structure and Rivalry .4
ساختار این دانشگاه ها بگونه ای ساخته شده 
که شرایط و مشخصات منطقه را به طور دقیق 
در  مهم  بسیار  عامل  یک  این  دارد.   نظر  در 

موفقیت است. 

اجزای یک دانشگاه موفق 
از  دوم  و  اول  نسل  در  دانشگاه  موفقیت  گر  ا
طریق موفقیت در معیارهای  آموزش و پژوهش 

سنجیده می شود. 
طریق  از  موفقیت  این  سوم  نسل  دانشگاه  در 
است.  سنجش  قابل  دانشگاه  استراتژی  آنالیز 
متفاوتی  مدل های  سوم  نسل  دانشگاه  جهت 
که در دو  گردیده در اینجا یکی از مدل ها  ارائه 
دانشگاه  و  پژوهش   - آموزش  ماموریتی  حوزه 
معرفی  گردیده،  ارائه  مجزا  بطور  سوم  نسل 
این مدل دو ستون شامل بخش  می گردد. در 

بخش  دیگری  و  پژوهش  و  آموزش  ماموریت 
ماموریت نسل سوم وجود دارد. 

در بخش ماموریت آموزش و پژوهش 
که  دارد  وجود  مهم  اصل  چهار  بخش  این  در 

شامل: 

Mobility .1
در  دانشجویان  جابجایی  قابلیت  معنی  به 

سطح ملی و بین المللی 

 Program portfolio .2
 )Pul l برنامه های آموزشی شامل برنامه های )
به معنی برنامه های متناسب با تقاضای جامعه 
که در آن موسسه نیاز را    )Push و برنامه های )

برای برنامه ایجاد می کند. 

Innovation .3
نظر به اینکه امروزه برای حل مشکالت نیاز به 
نوآوری است. در این دانشگاه ها  تحقیقات بر 
اساس حل مشکالت واقعی طراحی می شوند. 

Parameter and performance .4
آموزش  بندی  رتبه  های  شاخص  تمام  به  که 

جهانی مرتبط است.

در بخش ماموریت سوم دانشگاه ها
در این بخش نیز چهار محور عمده شامل موراد 

زیر وجود دارد: 

Transfer .1
انتقال تکنولوژی به عنوان یک استراتژی مهم 

در این دانشگاه ها مد نظر است. 
انتقال تکنولوژی در واقع ایجاد جریان اطالعات 

دانشگاه به عنوان یک نهاد 

محوری در جامعه، می تواند در 

توسعه و ارتقای اقتصاد دانش 

کارآفرینی  بنیان و همچنین توسعه 

فن آورانه مشارکت حیاتی داشته 

باشد.
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کند. و دانش می 

Connection .2
در بخش داخلی در سطح ملی ارتباط دانشگاه 
صنعت و دولت  و در بخش بین الملل فعالیت 
در شبکه های بین المللی از نقطه نظر تعامالت 

کید است.  دانشگاه صنعت و دولت مورد تا
ارتباطات  محور  دانشگاه ها  دسته  این  در 

صنعت و جامعه و همچنین نیاز بازار است.

 Adaptive structure and system .3
طراحی،  شامل  سازمان  انعطاف  قابل  ساختار 
سازماندهی، مدیریت و پایش تا به توان به طور 

کرد. کارا در تعامالت منطقه ای ورود 

 Services .4
دایره  خدمات  ارایه  طریق  از  دانشگاها  این 
درآمدهای خود را توسعه می دهند. همچنین 

در توسعه اقتصاد منطقه نقش ایفا می کنند. 

تعریف دانشگاه نسل سوم
از نگاه دانشگاه علوم پزشکی تهران

نسلهای  برای  که  مختلفی  تعاریف  از  غ  فار
علوم  دارد دانشگاه  مختلف دانشگاه ها وجود 
کشور  در  که  است  باور  این  بر  تهران  پزشکی 
تعریف  باید  سالمت  حوزه  در  مخصوصا  ایران 
بومی مشخصی از یک دانشگاه مدرن در هزاره 
بر همین اساس خط مشی،  و  گردد  ارائه  سوم 

اهداف و برنامه ریزی ها تعیین و مدون شود.
لذا بر اساس نگاه دانشگاه علوم پزشکی تهران، 
کانون اصلی خلق دانش و  دانشگاه نسل سوم، 
که با توسعه  فناوری مبتنی بر نیاز جامعه است 
گسترش  و  ایجاد  و  نوآوری  و  خالقیت  فرهنگ 
زیرساخت های تبادل دانش و فناوری از طریق 

محور،  نیاز  و  افزار  مهارت  تحقیقات  و  آموزش 
جامعه،  و  صنعت  دانشگاه،  میان  پویا  تعامل 
دانشجویان،  استعدادهای  و  توانائی  به  اتکا  با 
تربیت  آموختگان  دانش  و  کارکنان  اساتید، 
کارگیری  به  با  کارآفرینی،  به  متعهد  و  یافته 
جهانی،  رویکردی  و  امکانات  و  منابع  بهینه 
در  حرفه ای  اخالق  اصول  به  پایبندی  ضمن 
دانش  اقتصاد  یک  مبانی  نوآورانه،  نظام های 

کارآفرین را تحکیم می بخشد.  بنیان و 

کارهایی جهت حرکت دانشگاه علوم  راه 
پزشکی تهران به سمت دانشگاه نسل سوم

و  المللی  بین  موفق  تجربیات  وجود  رغم  علی 
کتب و  کارهای فراوان ارائه شده در  تعاریف و راه 
مقاالت در زمینه حرکت به سمت دانشگاه نسل 
کشور  سوم، عملی سازی این تجربیات در داخل 
و  بیشتر  به مداقه  نیاز  آن هم در حوزه سالمت 
کشور با توجه زمینه های  بومی سازی در داخل 

کمیتی و اقتصادی دارد. فرهنگی، حا
لذا به منظور تحقق اهداف تعیین شده در تعریف 
دانشگاه نسل سوم، دانشگاه علوم پزشکی تهران 
دانشگاه  سمت  به  حرکت  بسته  قالب  در  نیز 
برنامه تحول  از مجموعه بسته های  نسل سوم 
و  تعیین  را  خود  راهبری  برنامه  پزشکی  آموزش 
در حال اجرا می باشد. در این خصوص برخی از 

اولویت های برنامه شامل:

حوزه نیروی انسانی 
امکان سنجی  زمینه  در  مطالعات  انجام   -
علمی  هیئت  گزینش  و  جذب  نظام  اصالح 
علمی  هیات  نقشه  تدوین  در  نگرش  تغییر  و 

دانشگاه
ساختار  بازنگری  در  سنجی  امکان  و  بررسی   -

نیروی انسانی متخصص
ارتقاء  و  حفظ  به  مربوط  های  برنامه  اجرای   -

کمی نیروی انسانی  کیفی و  وضع 
- و..

 حوزه آموزش 
نمودن  هماهنگ  جهت  در  برنامه ریزی   -
برنامه های آموزشی با نیازهای جامعه با تعیین و 
تدوین نیازهای آموزشی و بیان نیازهای جامعه 

و بخش صنعت
و  مشترک  آموزشی  های  برنامه  تقویت   -

بین رشته ای 
- بررسی و امکان سنجی تغییر الگوی آموزشی و 

ایجاد تغییر و نوآوری در نظام آموزش
- توسعه و حمایت از پایان نامه های محصول 

محور
- برنامه ریزی جهت تسهیل فرآیندهای آموزشی 
به جهت تشویق دانشجویان در تعامل بیشتر با 

صنعت 
خصوص  در  المللی  بین  های  نمونه  بررسی   -
فرصت های تحصیلی فناورانه برای دانشجویان 

- و.. 

حوزه فرهنگ 
به  دانشگاه  در  جامع  فرهنگی  بسته  ایجاد   -

کارآفرینی  منظور توسعه فرهنگ فناوری و 

حوزه  توسعه فناوری 
دانشگاه،  میان  ارتباط  و  تعامل  تقویت   -

صنعت و جامعه 
کریدورهای تجاری سازی و فناوری  - راه اندازی 
- ایجاد زمینه و شرایط جهت تولید محصوالت 

فناورانه 
- راه اندازی دفتر انتقال فناوری 

گسترش فعالیت های علمی و فناوری  - بسط و 
بین الملل و تالش برای توسعه بازار محصوالت 

دانش بنیان 

علی رغم وجود تجربیات موفق بین المللی و تعاریف و 

کتب و مقاالت در زمینه حرکت  راه کارهای فراوان ارائه شده در 

به سمت دانشگاه نسل سوم، عملی سازی این تجربیات 

کشور آن هم در حوزه سالمت نیاز به مداقه بیشتر  در داخل 

کشور با توجه زمینه های فرهنگی،  و بومی سازی در داخل 

کمیتی و اقتصادی دارد. حا

به منظور تحقق اهداف تعیین شده در تعریف 

دانشگاه نسل سوم، دانشگاه علوم پزشکی تهران 

نیز در قالب بسته حرکت به سمت دانشگاه نسل 

سوم از مجموعه بسته های برنامه تحول آموزش 

پزشکی برنامه راهبری خود را تعیین و در حال اجرا 

می باشد. 
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صنفی  فعالیت های  گسترش  از  حمایت   -
دانش  اقتصاد  به  ورود  زمینه  در  دانشجویان 

بنیان 
- شناسایی ذی نفعان و تسهیل گران و رابطین 
در حوزه دانشگاه و صنعت برای تحقق اهداف 

دانشگاه نسل سوم 
- و...

در حوزه ساختار و فرآیند
- بررسی و امکان سنجی تغییرات فرآیندی در 
جهت تغییر و اصالح قوانین و مقررات، سیاست 
و  راهنما  خطوط  ترسیم  و  مشی  خط  گذاری، 

برنامه های عملیاتی 
زیرساخت  تغییرات  سنجی  امکان  و  بررسی   -
به منظور فراهم آوردن و ایجاد زیر ساخت های 
تجهیزات  و  فضا  و  انسانی  منابع  با  مرتبط 
تقویت  برای  الزم  ساختارهای  ایجاد  فیزیکی، 

ارتباط و تعامل دانشگاه و صنعت 
- افزایش تعامل بین آموزش و پژوهش 

موجود  ساخت های  زیر  استحکام  و  تقویت   -
گروه های  دانشگاه و تالش برای توانمند سازی 
آموزشی در زمینه برنامه های مرتبط با دانشگاه 

نسل سوم 
- لزوم درک یکپارچگی در فعالیت های دانشگاه 

) آموزش- پژوهش و فناوری( 
- حرکت موزون و متعادل در تمامی بخش های 

دانشگاه در مسیر تحول و ایجاد تغییرات 
و  تدریجی  تغییرات  ایجاد  به  توجه  لزوم   -
هدفمند در بخش های کلیدی و تسری تغییرات 

به سایر بخش های تابعه 
- برنامه ریزی در جهت تقویت و توسعه ارتباط 
و تعامل میان دانشگاه های علوم پزشکی و غیر 

پزشکی 
و  درونی  ارتباطات  و  تعامل  توسعه  و  تقویت   -
اهداف  تحقق  راستای  در  دانشگاه  از  بیرون 

دانشگاه نسل سوم 
- مسئله محور نمودن فعالیت ها و تالش برای 
دستیابی به راه حل های علمی به منظور پاسخ 

گویی به مسائل مرتبط با دانشگاه نسل سوم 
-  و.. 

حوزه مطالعات 
از  کارآمد و اثربخش  طراحی یک مدل و الگوی 
پزشکی  علوم  دانشگاه  در  سوم  نسل  دانشگاه 

تهران از طریق: 
به  با توجه  گذار محیطی  تاثیر  تعیین عوامل   -
دانشگاه  آموزشی  فضای  بر  کم  حا کوسیستم  ا
آموزش،  جهانی  تعامالت  اقتصادی،  )شرایط 
انتظارات  و  جامعه  در  شده  تعریف  نیازهای 

جامعه از دانشگاه( 
- بررسی و تعیین فرصت ها و تهدیدهای پیش 
روی در هر یک از ابعاد مرتبط با نقش و تعامل 
دانشگاه و صنعت و شناسایی دقیق توانایی و 

ضعف های موجود در نظام آموزش دانشگاه 
- مطالعه و مرور علمی تجربیات و دستاوردهای 
و  جهان  و  منطقه  در  مشابه  های  دانشگاه 
کشورها برای  استفاده از الگوهای موفق در این 
نظام  در  تحول  برنامه های  تدوین  و  ترسیم 

کارآفرینی و تجاری سازی  آموزشی مبتنی بر 
- ترسیم دورنمایی روشن از آنچه دانشگاه برای 

دستیابی به آن در حرکت است. 
- تعیین اهداف قابل دستیابی برای حرکت در 
مسیر تحول و نوآوری در نظام آموزش دانشگاه 
در  حرکت  بازدارنده  عوامل  و  موانع  بررسی   -
شکستن  منظور  به  سوم  نسل  دانشگاه  مسیر 

فاصله ها و مرزهای غیر منطقی و نامریی 
- آسیب شناسی موانع و تنگناهای پیش روی 

تعامل و ارتباطات میان رشته ای 
و  تعامل  دقیق  و  شفاف  توصیف  و  بیان   -
ماموریت  بیان  و  دانشگاه  در  علمی  ارتباطات 

و اهداف قابل انتظار از این تعامالت در تمامی 
بخش های دانشگاه 

معنوی  و  مادی  انگیزه های  شناخت   -
دانشجویان به منظور بهره گیری در جهت توسعه 

دانشگاه 
- تحقیق در خصوص ضعف تفکر بین رشته ای 

کردن راه های تقویت آن  و پیدا 
- رعایت اصول اخالقی در مالکیت علمی 

- و..
زمینه هایی  در  مخصوصا  فوق  موارد  کلیه  در 
که نیاز به بررسی  تحقیقاتی و همچنین مواردی 
و  متخصصین  کلیه  از  دارد،  سنجی  امکان  و 
گردد  می  و  گردیده  درخواست  نظران  صاحب 
هدف  این  به  نیل  در  تمایل  صورت  در  که 

دانشگاه را یاری نمایند.

سپاس گزاری
بدین وسیله از تالش های بی شائبه و زحمات 
منظور  به  کارگروه،  محترم  همکاران  صادقانه 
پیشبرد اهداف بسته حرکت به سوی دانشگاه 
نسل سوم، جناب آقایان دکتر امیرعلی سهراب 
همتی،  علیرضا  دکتر  قنبری،  حسین  دکتر  پور، 
دکتر  آی،  جعفر  دکتر  حمیدیه،  امیرعلی  دکتر 
ور،  کیهان  پیمان  دکتر  مجیدی،  فریدی  رضا 
سید  مهندس  جهان شیر،  امیرحسین  دکتر 
شمس الدین زرین، دکتر مهدی حاجی رضایی، 
فرشاد  سید  دکتر  متولیان،  علیرضا  سید  دکتر 
عالمه، دکتر علیرضا احمدیان، دکتر محمد امیر 
سایر  و  صدرالدینی  اسماعیل  دکتر  امیرخانی، 
فناوری  توسعه  مدیریت  مشاوران  و  همکاران 
و  تشکر  کمال  دانشگاه،  صنعت  با  ارتباط  و 

قدردانی را دارم. 
امید است به یاری خداوند حرکت در این مسیر 
پیش  از  بیش  تحقق  و  داشته  تداوم  همچنان 
اهداف دانشگاه در این زمینه را نظاره گر باشیم.

 ایجاد دانشگاه های مدرن نه 

تنها بر عناصر دانشگاهی همچون 

دانشجویان، مدیران و اساتید تاثیر 

گذارد بلکه بر جامعه و رشد و  می 

پیشرفت فرهنگ اقتصاد دانش بنیان 

نیز اثرات مثبتی دارد.

عوامل سخت و نرم افزاری از اهمیت ویژه ای 

کننده  برخوردار هستند. در واقع این عوامل تعیین 

شرایط رقابت در بین این دانشگاه هاست. هر 

چه اساتید توانمند تر بوده و زیر ساخت ها مدرن 

تر باشند دانشگاه جایگاه بهتری در رده بندی 

جهانی خواهد داشت.
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های  دانشگاه  بیشتر  های  فرصت  راستی  به 
دانشگاه  این  شدن  کارآفرین  در  پزشکی  علوم 
شدن  تبدیل  )و  شان  آموختگان  دانش  و  ها 
نسل  های  دانشگاه  به  واقعی  صورت  به  شان 
توسعه  در  ها  آن  اثرگذاری  افزایش  در  و  سوم(، 
به  شان  شدن  تبدیل  )و  ای  منطقه  و  محلی 
چهارم(  نسل  های  دانشگاه  به  درست  معنی 
در عمل، الزمه ی چه اقدامات و پی گیری چه 

مسیرهایی است؟

اقدامات الزم برای تبدیل شدن به 
یک دانشگاه علوم پزشکی نسل سوم

کارآفرینی  و  نوآوری  حیطه  در  هایی  قابلیت 
اشاره  ها  آن  به  مقاله  های  قسمت  این  در  که 
دانشگاه  یک  کلیت  از  بتواند  باید  می شود، 
آموختگان اش  دانش  کثریت  ا از  یا  سوم  نسل 

بروز داده شود:
و روحیه دایمی  بتواند به صورت یک عادت   •
درباره نیازهایی بی پاسخ در بازارهای اطرافش 
نیازها  آن  وجود  به  نسبت  و  شده  حساس 
توجه و ِاشراف پیدا نماید. این نیازها می تواند 
برای  جدید  های  روش  یافتن  حیطه  در  هم 

و  افراد  چنین  توسط  قدیمی  محصوالت  تولید 
حیطه  در  هم  و  شود  احساس  هایی  سازمان 
که قبال توسط تولید  تولید محصوالتی جدیدی 

کنندگان دیگری به بازار عرضه نشده اند.
این  به  پاسخ  برای  مؤثری  صورت  به  بتواند   •
طراحی  این  نماید.  طراحی  را  اختراعی  نیازها، 
در  و  علمی  های  روش  به  اتکاء  با  معموال  ها 
در  آزمایشگاهی  و  تحقیقاتی  کارهای  قالب 
رسند.  می  انجام  به  عالی  آموزش  علمی  کز  مرا
آمدن  بوجود  برای  است  ممکن  طراحی  یک 
محصوالت  نمودن  تولید  در  جدید  فرایندی 
که  خ دهد و یا برای ایجاد محصوالتی  قدیمی ر
کاال  یا خدمت.  خودشان جدید هستند؛ اعم از 
کشف راه حل ها و تولید اختراعات لزومًا  البته 
در بستر آموزش ها و پژوهش های دانشگاهی 
تولید علم و مقاله حادث نمی شود.  از مسیر  و 
کم سواد در محیطی  گاه ممکن است یک فرد 
به  ذاتی  خالقیت های  دلیل  به  دانشگاهی  غیر 
کشف راه حل های جدید و ثبت آن  اختراعات، 

ها توفیق یابد.
از  یکی  عنوان  به  خطرپذیری  با  بتوانند   •
و  افراد  شخصیت  در  مهم  های  مشخصه 

جدید  محصوالت  این  کارآفرین،  های  بنگاه 
تولید  بعد  و  آزمایشی،  تولید  به  طراحی  از  را 
می  اقدامات  از  قسمت  این  برساند.  انبوه 
مالی،  حیطه  در  فردی  قدرت  به  اتکاء  با  تواند 
و  گرفته  صورت  صنعتی  و  مدیریتی  اقتصادی، 
کارآفرین  سازمان  یا  فرد  یک  باالی  قدرت  از  یا 
در بسیج افراد و نهادهای صاحب ثروت )مثل 
 Venture( همان  یا  پذیر  خطر  گذاران  سرمایه 
مدیریتی،  قدرت  صاحب  ها(،   Capitalist

صنعتی، قانونی و امثالهم ناشی شود.
بازارسازی  گیری مهارت های الزم مثل  با فرا  •
کارگیری این  و بازاریابی و برنامه ریزی برای به 
برنامه  این  موفق  اجرای  با  نهایتًا  و  ها  مهارت 
ها، بتوانند برای محصوالت تولید شده، سهم 
بازار بدست آورده، و آن ها را بفروش رسانده و 
گردش مالی قابل توجه برای ذی نفعان ایجاد 
کل و یا قسمت اعظم سهم بازار  نمایند. داشتن 
خود  توسط  که  جدید  کاماًل  محصوالت  درباره 
شرکت ایده اش داده شده امری است ساده و 
دست یافتنی، و این هم شامل نیازهایی است 
که از قبل وجود داشته و هم شامل آن دسته از 
ایجاد  تبلیغات  با  شرکت  توسط  که  نیازهاست 

فرصت های دانشگاه های علوم پزشکی در 
کارآفرینی و اثرگذاری در توسعه محلی و منطقه ای

احمد فیاض بخش
عضو هیات علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، مشاور سازمان بهزیستی کشور
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تولید  به  مستقیمًا   ) ها  بیمارستان  و  پزشکان 
می  تولید  آنچه  بلکه  پردازند،  نمی  سالمتی 
کاالها )دارو و تجهیزات  شود محصوالتی اعم از 
پزشکی( وخدمات سالمت است. در دانشکده 
هایی مانند دانشکده های پزشکی، پرستاری، 
پزشکی،  مهندسی  و  داروسازی  دندانپزشکی، 
و  تربیت  پزشکی  علوم  های  دانشگاه  رسالت 
گر  ا که  است  سالمت  درحیطه  منابعی  تولید 
سالمتی  از  بخشی  شوند،  گرفته  کار  به  درست 
و  بود  خواهد  آن  محصول  جوامع  در  موجود 
باشد،  نادرست  ها  آن  کارگیری  به  برعکس  گر  ا
بیمارستانی  های  عفونت  مانند  هایی  بیماری 
در  پزشکی  خطاهای  از  ناشی  های  ناتوانی  و 
فرض  در  پس  کنند.  می  پیدا  گسترش  جوامع 
نادرست  کارگیری  به  جامعه  یک  در  اینکه 
کاالهای سالمت نادر و یا نایاب بوده  خدمات و 
تولید  به  منجر  فقط  نهایت  در  سالمت  نظام  و 
گردد و نه بیماری، می توان چنین  سالمتی می 
که تقاضاها برای تمام محصوالت  گرفت  نتیجه 
در حیطه سالمت همگی از نوع تقاضای عاریتی 
تقاضا  نیز  بیمه های پزشکی  هستند. در مورد 
مردم  یعنی  است،  عاریتی  شدیدتری  درجه  به 
بیمه  برای  اصالتًا  که  ارزشی  دلیل  به  را  بیمه 
قائلند نمی خرند و دلیل ورود به چنین بازاری 
و  خدمات  از  مندی  بهره  در  که  است  امکانی 
کاالهای پزشکی و در نتیجه سالمتی حادث می 
مصرف  درست  سالمت  محصوالت  گر  )ا شود 

شوند(.
در  تضاد  از  دیگری  ابعاد  به  بعدی  بخش  در 
دوگانه  بخصوص  و  دانشگاه ها  رسالت های 
در  رسالتش  با  کارآفرینی  و  نوآوری  توسعه  بین 
مسئولیت اجتماعی برای تحقق توسعه محلی 
گردد  و منطقه ای اشاره خواهد شد و بیان می 
کارآفرینی  و  اجتماعی  نوآوری  توسعه  گاهی  که 
کارآفرینی  و  نوآوری  کندشدن  باعث  اجتماعی 
اقتصادی شده و یا از سرعت رشد یک دانشگاه 

کاهد .  در آن حیطه ها می 

اقدامات الزم برای تبدیل شدن به 
یک دانشگاه علوم پزشکی نسل چهارم

کننده دانشگاه های نسل چهارم  وجه متمایز 
»فعال«  نقش  داشتن  آنها  آموختگان  دانش  و 
دانشگاه  است.  ای  منطقه  و  محلی  درتوسعه 
در  بارز  )وجه  آموزش  از  فراتر  های نسل چهارم 
بارز  )وجه  پژوهش  اول(،  نسل  های  دانشگاه 
کارآفرینی )وجه  در دانشگاه های نسل دوم( و 

اند.  شده  نمی  احساس  قبل  در  و  اند  شده 
محصوالت  عرضه  و  تولید  در  که  است  بدیهی 
راحتی  به  بازار  سهام  فعلی  دارندگان  قدیمی 

حاضر به دادن سهم خود نیستند.
کار  و  رهبری  های  قابلیت  داشتن  با  بتواند   •
و  سرمایه  انسانی،  منابع  از  گروهی  تیمی، 
مصرفی را برای تولید فراهم نموده، و با مدیریت 
و  نوآور   تیم  یا  فرد  یک  قالب  در  ها  آن  صحیح 
کارآفرینی درجامعه  کارآفرین، به رشد و توسعه 
گرایی،  مدرک  فرهنگ  توسعه  جای  )به 
کمک نماید. در  کارمندی و پشت میز نشینی( 
کسب  که در  کید شود  اینجا باید بر این نکته تا
کارآفرین،  افراد  توسط  شده  ایجاد  کارهای  و 
ممکن است نه محصول روش ایجاد آن نوآورانه 
کرده و به جای تالش برای  نباشد. فردی خطر 
یافتن فرصت های شغلی ساخته شده توسط 
برای اشتغال فردی در آن ها،  دیگران و تالش 
در قالب یک شرکت نوپا به خلق فرصت اشتغال 
پایدار برای خود و دیگران اهتمام ورزیده، و در 
این موضوع توفیق یابد. این موضوع او را طبق 
کارآفرین تبدیل می نماید. نکته  تعریف به یک 
است  این  شود؛  کید  تأ برآن  باید  که  دیگری 
کارهای  و  کسب  زمینه  در  معمواًل  نوآوری  که 
ولی  دهد،  می  خ  ر نوپا   های  شرکت  و  جدید 
در بسیاری موارد محصوالت نوآورانه و یا روش 
در  قدیمی  محصوالت  تولید  در  نوآورانه  های 
مانند  هایی  بخش  در  اقدامات  توفیق  پی 
واقع  هایی  شرکت  در  توسعه  و  تحقیق  بخش 
که سال هاست سابقه فعالیت دارند  می شود 
و لزومًا نوپا نیستند. اما آنچه در عمل واقع می 
کارآفرین، برخالف  که افراد نوآور و  شود آن است 
جدید  های  شرکت  تأسیس  پی  در  مخترعین، 
بنیان  دانش  نوپای  های  شرکت  باالخص  و 
که در فهرست فوق  هستند و آن چه از مراحل 
به آن ها اشاره شد، در توصیف اقداماتی است 
به  نوآوران  و  کارآفرینان  از  گونه  این  توسط  که 

وقوع می پیوند.
یا  همگی  پزشکی  علوم  دانشگاه  یک  در 
بعضی از این موارد ممکن است برای تبدیل 

شدن به دانشگاه نسل سوم به خطر افتند:
کارایی تخصیصی،  کارایی عملیاتی،   اثربخشی، 
عدالت رویه ای، عدالت توزیعی، رعایت اصول 
فرایند  در  بیماران  رضایت  جلب  و  انسانی 
بودن  دشوار  و  پیچیده  دالئل  از  یکی  تولید. 
حل دوگانه هایی از این دست در علوم پزشکی 
مانند   ( سالمت  نظام  در  منابع  که  است  آن 

مثابه  به  سوم(،   نسل  های  دانشگاه  در  بارز 
کننده و فرصت ساز چنین توسعه هایی  ایجاد 
می  انتظار  ها  دانشگاه  این  از  کنند.  می  عمل 
و  درونی  تحول  برای  ریزی  برنامه  بر  عالوه  رود 
و  فعال  صورت  به  محیطی،  شرایط  با  انطباق 
برای  نیاز  مورد  هایی  برنامه  اجرای  به  مداوم 
نمایند.  اقدام  پیرامونی  جوامع  در  توسعه 
ها  پژوهش  نتایج  بر  اتکا  با  غالبًا  مهم  این 
پذیری  راستای مسئولیت  در  و  پیوسته  بوقوع 
محقق  ها  دانشگاه  این  توسط  اجتماعی 
امکان  بر  که همگی شواهدی هستند  گردیده؛ 
از  تأّثرش  و  بر محیط  دانشگاه  نهاد  تأثیرگذاری 
پژوهی  آینده  حیطه  در  تحقیقات  نتایج  آن. 
راستا  این  در  سرزمین  آمایش  حیطه  در  و 
پژوهی  آینده  اما  نمایند.  می  ایفا  مهمی  نقش 

چیست؟ 
آینده پژوهی به دو صورت استنباط می شود

توسط  جوامع  آینده  ساختن  معنی  به  یکی   •
انسان ها بوده و لذا وجود یک اعتقاد عمیق به 
صورت  به  را  ها  انسان  برای  توجه  قابل  قدرت 
به  نماید.  می  متبادر  اذهان  به  غیرمستقیم 
از  استنباط  نوع  این  طرفداران  دیگر  عبارت 
متفکر  های  انسان  که  معتقدند  پژوهی  آینده 
ایفای  صورت  در  اجتماعی  قدرت  صاحب  و 
گیری از مهارت های الزم  نقش فعال و با بهره 
که خود می  گونه  می توانند آینده جوامع را آن 

پسندند بسازند.
منظور  به  پژوهش  انجام  معنی  به  دیگری   •
درآینده  که  است  تغییراتی  دقیق  بینی  پیش 
پیوست.  خواهند  بوقوع  ناخواه  خواه  جوامع 
بی  و  ها،  انسان  بودن  منفعل  اعتقاد،  این 
تأثیری و یا ناچیز بودن اثر انسان ها در ساختن 
ذهن  به  تلویحًا  را  شان  جوامع  و  خود  آینده 
بر  انسان  برقدرت  ولی  نموده،  منتقل  شنونده 
کشف یک چنین آینده ی مقدر و تغییرناپذیری 

گذارد. صحه می 
باید  طبیعتا  چهارم  نسل  دانشگاه های  در 
آینده  های  ح  طر اجرای  به  بیشتری  توجه 
پژوهی به مفهوم نخست آن مبذول شده و به 
تدریج در مقایسه با سایر دانشگاه ها، تخصص 
بیشتری در اجرای این نوع تحقیقات در آن ها 
آینده  از عبارت  استنباط دومی  آید. در  بوجود 
زودتر  را  آینده  بتواند  دانشگاهی  گر  ا نیز  پژوهی 
به  نموده،  بینی  پیش  دیگران  از  تر  دقیق  و 
دانش  و  خود  توانست  خواهد  بیشتر  سهولت 
نماید.  آماده  تغییرات  آن  برای  را  آموختگانش 
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لذا به دنبال تغییرات پیرامونی بیش از دیگران 
کند.  کارآمدی حفظ  خواهد توانست خود را از نا
آینده پژوهی  از مفهوم  پس در هر دو استنباط 
محیطی  تغییرات  از  دیگران  از  پیش  گاهی  آ
در مداخالت  و  اشتغال  در  بیشتر  توفیق  سبب 
برای توسعه محلی و منطقه خواهد شد. یکی 
که  کارآمدی هر دانشگاهی آن است  از مصادیق 
درصد بزرگتری از مجموعه دانش آموختگانش 
کسب موقعیت های شغلی مطلوبشان نائل  به 
بیشتری  نسبت  به  کامیابی  نتیجه  در  و  شده 
نیز  شخصی  های  آرمان  دیگر  به  رسیدن  در 
یعنی  خالصه  صورت  به  این  داشت.  خواهند 
غ التحصیالنی  توفیق به نسبت بیشتر چنین فار
هم در توسعه فردی و هم درتوسعه اجتماعی. 

به  باید  چهارم  نسل  های  دانشگاه  بستر  در 
توجه  نیز  سرزمین  آمایش  جنس  از  تحقیقات 

گردد. ویژه تری مبذول 
آینده پژوهی  مانند  نیز  سرزمین  آمایش 

می تواند به دو صورت استنباط شود:
توسط  سرزمین  کردن  آماده  معنی  به  یکی   •
انسان ها بوده و لذا وجود یک اعتقاد عمیق به 
صورت  به  را  ها  انسان  برای  توجه  قابل  قدرت 
به  نماید.  می  متبادر  اذهان  به  غیرمستقیم 
از  استنباط  نوع  این  طرفداران  دیگر  عبارت 
که انسان های متفکر  آمایش سرزمین معتقدند 
ایفای  صورت  در  اجتماعی  قدرت  صاحب  و 
گیری از مهارت های الزم  نقش فعال و با بهره 
گونه  می توانند به آماده سازی سرزمینشان آن 

که خود می پسندند اقدام نمایند.
منظور  به  پژوهش  انجام  معنی  به  دیگری   •
سرزمین  بودن  آماده  میزان  دقیق  سنجش 
های  حیطه  در  الزم  تغییرات  و  اقدامات  برای 

است.  فرهنگی  و  اقتصادی  اجتماعی،  توسعه 
انسان ها  بودن  به منفعل  اعتقاد  برداشت  این 
و بی تأثیری و یا ناچیز بودن اثر آن ها در آماده 
شنونده  ذهن  به  تلویحًا  را  شان  جوامع  سازی 
کشف  بر  انسان  برقدرت  ولی  نموده،  منتقل 

گذارد. آمادگی های موجود صحه می 
دانش  های  شرکت  بعضی  اخیر  های  درسال 
و  اینترنتی  افزارهای  نرم  به  اتکا  با  بنیان 
های  تلفن  بر  مبتنی  کاربردی  های  برنامه 
از  نیز  را  روستائیان  و  فقرا  اند  توانسته  همراه 
های  حیطه  بعضی  در  متخصصین  خدمات 
های  بیماری  درمان  در  مثال  برای  و  پزشکی، 
کارهای  و  کسب  این  کنند.  بهره مند  پوستی، 
گاهی به وسیله خیریه ها حمایت  که  اجتماعی 
به  اقتصادی  های  بنگاه  در  گاهًا  و  می گردند 
بنگاه  اجتماعی  مسوولیت  پروژه های  عنوان 
خدمت  در  و  نشسته  ثمر  به  اقتصادی  های 
بوده  مؤثر  نوعًا  گیرند،  می  قرار  نیازمندان 
کاهش  باعث  حاصله  رایانه ای  خدمات  و 
بی عدالتی ها در بهره مندی از خدمات سالمت 
می شوند.  سالمت  در  عدالت  توسعه  در  و 
که  پزشکی  این مداخالت  اجتماعی  آثار  برآیند 
های  کارآفرینی  یا  و  ها  نوآوری  از  انواعی  اثر  در 
شوند،  می  حاصل  پزشکی  زمینه  در  اجتماعی 
غالبًا مثبت است. اما ممکن است جریانات به 
گونه ای دیگر رقم بخورد و برآیند ارائه بعضی از 
انواع خدمات پزشکی در شرایطی خاص منفی 

گردد.  ارزیابی 
بیماری ها  شیوع  درجوامعی  گر  ا مثال  برای 
خدمات  به  دسترسی  در  ها  نابرابری  دلیل  به 
به  بیشتر  پیامدی  چنین  و  نبوده  پزشکان 
تعیین  از  مندی  بهره  در  ها  عدالتی  بی  دلیل 

( حادث   SDH( اجتماعی سالمت  کننده های 
چنین  تندرستی  سطح  ارتقاء  برای  باشد  شده 
کرد؟ آیا باید در جوامع مذکور  جوامعی چه باید 
پزشکی  کارهای  و  کسب  توسعه  از  کان  کما
یا  و  بوده  خرسند  فایده  بی  یا  و  کم  ای  خیریه 
را  دانشگاه های نسل سوم  و  بخش خصوصی 
بیشتر  مصرف  و  تولید  به  که  که  نمود  ترغیب 
و  داروها  پزشکی،  تجهیزات  پزشکی،  خدمات 
دیگر صنایع وابسته در این جامعه دامن زده و از 
اشتغال دانش آموختگان علوم پزشکی تازمانی 
از  و  نیستند  هزینه-اثربخش  خدماتشان  که 
مالیاتی  و  آنان  مداخالت  از  ناشی  مالی  گردش 
می  حاصل  آنها  درآمدزای  های  فعالیت  از  که 
که  است  بدیهی  شود؟  حمایت  مداومًا  گردد، 
منفی  چنین  این  هایی  پرسش  به  ها  پاسخ 
که هزینه اثربخش  باشند و این یعنی خدماتی 
ها  محدودیت  این  شوند.  محدود  نیستند، 
گردند.  اعمال  متقاضی  جمعیت  از  غ  فار باید 
احساسات  که  کشورهایی  در  دیگر  عبارت  به 
گذاری های عمومی در بخش  مبنای سیاست 
دادن  خاتمه  از  مردان  دولت  نیست،  سالمت 
ندارند  ای  واهمه  اثر  بی  خدمت  یک  ارائه  به 
دریافت  برای  بسیاری  متقاضیان  که  هرچند 
از  آن  برای  باشند  متمایل  و  کشیده  صف  آن 
خیرین  بعضی  اینکه  یا  و  کنند  پرداخت  جیب 
حاضر باشند آن را رایگان به فقرا عرضه نمایند! 
گونه محدودیت  به عالوه به دنبال اعمال این 
باالخص  و  پزشکی  علوم  آموختگان  دانش  ها، 
مرجعیت  نعمت  از  مندی  بهره  بدلیل  اطباء 
ترغیب  بایست  می  باالتر،  نسبت  به  اجتماعی 
SDH نقش منحصر  گردند تا در بهبود وضعیت 
کاسته شدن ارائه  به فرد خود را ایفا نموده و از 
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درسال های اخیر بعضی شرکت های دانش 

بنیان با اتکا به نرم افزارهای اینترنتی و 

کاربردی مبتنی بر تلفن های  برنامه های 

همراه توانسته اند فقرا و روستائیان را نیز از 

خدمات متخصصین در بعضی حیطه های 

پزشکی، و برای مثال در درمان بیماری های 

کنند. پوستی، بهره مند 

در دانشگاه های نسل چهارم طبیعتا باید 

ح های آینده  توجه بیشتری به اجرای طر

پژوهی به مفهوم نخست آن مبذول شده، 

و به تدریج در مقایسه با سایر دانشگاه 

ها، تخصص بیشتری در اجرای این نوع 

تحقیقات در آن ها بوجود آید.

که احساسات مبنای  کشورهایی  در 

گذاری های عمومی در بخش  سیاست 

سالمت نیست، دولت مردان از خاتمه 

دادن به ارائه یک خدمت بی اثر  واهمه ای 

که متقاضیان بسیاری برای  ندارند؛ هرچند 

کشیده و متمایل باشند  دریافت آن صف 

کنند. برای آن خدمت از جیب پرداخت 

خدمات بی فایده پزشکی حمایت نمایند. پس 
تواند به  بهبود وضعیت می  نیز  این حاالت  در 
عملکرد و مسوولیت پذیری اجتماعی پزشکان 
هرچند  باشد،  داشته  توجهی  قابل  وابستگی 
مستقیم  صورت  به  دیگر  ایشان  اثرگذاری 
است  ممکن  عبارت  دیگر  به  بود.  نخواهد 
بهبود  در  اصلی  نقش  که  آید  نظر  به  ظاهر  در 
امور در سایر  به عهده متولیان   SDH وضعیت 
بخش ها بجز نظام سالمت است، ولی مدیریت 
عالی در بهداشت و درمان و سیاستگذاران نظام 
بواسطه  پزشکی  جامعه  همچنین  و  سالمت 
مرجعیت اجتماعی و هم بدلیل وظیفه تولیتی 
مردمان  سالمتی  توسعه  برای  که  کمیتی  حا و 
حمایتی  نقش  ایفای  به  خوبی  به  گر  ا دارند، 
موفقیت  موجب  بپردازند،  خود  ترویجی  و 
SDH-محور در دیگر دستگاه ها شده  اقدامات 
و نقش آن ها دیگر یک نقش فرعی و حاشیه ای 
مسوولیت  شرایطی  چنین  در  لذا  بود.  نخواهد 
نسل  پزشکی  علوم  های  دانشگاه  اجتماعی 
آموختگان  دانش  نماید  می  اقتضا  چهارمی 
به  که  نمایند  ترغیب  را  پزشکی  علوم  در  شان 
اصرار  از  موقتًا  و  پرداخته  تر خود  اصلی  وظیفه 
ها،  بیمارستان  بیشتر  توسعه  برای  پیگیری  و 
دیگر  یا  و  دارویی  اقالم  و  پزشکی  تجیهیزات 
که براساس شواهد اثبات شده  صنایع وابسته 
خاص  زمانی  شرایط  آن  و  جامعه  آن  در  که 

هزینه-اثربخش نیستند، پرهیز نمایند. 
از مصادیق نقش آفرینی به صورت غیر مستقیم 
به  پزشکان  گری  حمایت  شامل  مؤثر،  ولی 
اقدامات دولت  از  گروه مرجع اجتماعی  عنوان 
کاهش تبلیغات  در حیطه های ذیل است: در 
تبلیغ  )مثال  ها  رسانه  دیگر  و  ملی  رسانه  در 
غذاهایی  یا  و  مضر  دخانی  مواد  تلویزیونی 
می  ها  بدخوری  و  ها  پرخوری  به  منجر  که 
شوند(، بهبود سطح بیمه ها، اشتغال و سواد 
مادران  خصوص  به  و  بضاعت  بی  مادران 
تعاون  کار،  وزارت  )توسط  خانوار  سرپرست 
زیرساخت  بهبود  آموزش(،  وزارت  و  رفاه  و 
مناطق  در  ها  جاده  و  آب  کشی  لوله  مثل  ها 
کشاورزی و نیرو(،  محروم )توسط وزارت جهاد 
و  راه  وزارت  )توسط  ها  جاده  ایمنی  بهبود 
)توسط  خودروها  ایمنی  بهبود  راه(،  پلیس 
وزارت صنعت(، بهبود تحرک جسمانی )توسط 
کارگیری  به  کاهش  و  وجوانان(  ورزش  وزارت 
نیروی  )توسط  آالینده  و  سرنشین  تک  خودرو 
نقش  وشهرداری(.  ترافیک  سازمان  انتظامی، 

بخش  مدیران  حمایتی  و  ترویجی  تولیتی، 
قالب هایی  در  می تواند  موارد  براین  سالمت 
چهارچوب  در  مثاًل  و  شده  اعمال  بخشی  بین 
شوراهای عالی تغذیه، بیمه، سالمت، اشتغال 
گیرند. با  و امثالهم این موارد تحت حمایت قرار 
نقش   SDH توسعه  خصوص  در  منطق  همین 
است  ممکن  نیز  چهارم  نسل  دانشگاه های 
بیشتر به یک نقش تولیتی، ترویجی و حمایتی 
متولیان  که  معناست  بدان  این  گردد.  تبدیل 
که نوعًا در زیرمجموعه سایر   SDH اصلی بهبود 
باید  شده اند  سازماندهی  کشور  وزارتخانه های 
توسط دانشگاه های علوم پزشکی نسل چهارم 
نکته  این  به  سالمت  نظام  مسئولین  دیگر  و 
که تصمیمات آن ها بصورت  توجه داده شوند 
گذاشته و لذا باید بابت  SDH تأثیر  مستقیم بر 
غیرمستقیم  صورت  به  که  مهمی  نقش های 
عمومی  سالمت  وضعیت  تنزل  یا  و  بهبود  در 
شرایط  این  در  باشند.  گو  پاسخ  دارند،  کشور 
سالمت  بخش  بین  منافع  تضاد  است  ممکن 
از  بعضی  تولید  و  آمده،  و سایر بخش ها پیش 
در   SDH وضعیت  دهنده  بهبود  محصوالت 
بهداشت  وزارت  اصلی  وظایف  بعضی  با  تقابل 
قرار  نیاز(  برحسب  بیمارستان  ساخت  )ضمن 
گیرد. مسوولیت اجتماعی متولیان بودجه های 
که در  کند  دولتی در وزارت بهداشت اقتضا می 
ضمن  و  ننمایند  عمل  بخشی  شرایطی  چنین 
ساخت بیمارستان بر حسب نیاز برای موفقیت 
امنیت  سواد،  تغذیه،  مسکن،  متولیان  بیشتر 
شغلی و اشتغال، بیمه های بازنشستگی و بیمه 
اقدام  یعنی  این  نمایند.  تالش  بیکاری  های 

غیرمستقیم برای بهبود وضعیت سالمت.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.در رویکرد تجاری به مقوله های نوآوری و کارآفرینی، 
مقصد اصلی انتفاع سهامداران و صاحبان شرکت ها 
کارآفرینی  و  نوآوری  در  که  است  درحالی  این  است. 
کند. این برای مثال  اجتماعی خالف آن صدق می 
کار،  و  کسب  شدن  آور  سود  صورت  در  اینکه  یعنی 
صاحبان شرکت در چنین سودی سهیم نمی شوند، 
یا  و  برده،  بکار  برای توسعه شرکت  را  و سود حاصله 
اینکه سود حاصله را بین فقرا، معلولین، زلزله زدگان 
که  اجتماعی  دیدگان  آسیب  از  دیگری  هرگروه  یا  و 
صالح بدانند، تقسیم می نمایند. البته مقایسه بین 
کارآفرینی  و  نوآوری  به  اجتماعی  و  تجاری  دورویکرد 
توان  راستا می  این  در  و  نیست،  متفاوت  همه چیز 
به شباهت های قابل توجهی نیز بین دو نوع نوآوری 
اشاره  مثال  برای  اجتماعی  و  تجاری  های  درحیطه 

نمود.
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چکیده 
در  امروز،  به  تا  پیدایش  آغاز  از  دانشگاه  نهاد 
کرده است.  مسیر تکامل خود سه نسل را تجربه 
نسل اول دانشگاه ها، عمومًا آموزش محور بوده 
و تمرکز و ارجحیت آنها بر فعالیت های تربیتی و 
دوم،  نسل  دانشگاه های  است.  بوده  تعلیمی 
با  خود  آموزشی  زیرساخت های  تقویت  ضمن 
رویکردی تازه به مقوله خلق دانش، فعالیت های 
گسترده ای را در زمینه تحقیقات و پژوهش های 
بنیادین آغاز نمودند. دانشگاه های نسل سوم، 
دست  به  توانمندی های  به  اتکا  با  کارآفرین  یا 
گذشته، با هدف نزدیک شدن  آمده از تجربیات 
منظور  به  جامعه  و  صنعت  به  پیش  از  بیش 
و  کارآفرینی  بر  جامعه،  نیازهای  به  پاسخگویی 
حل مسائل اجتماعی با رویکردی علمی و نظام 
گذاشتند. دانشگاه های  مند پا به عرصه وجود 
از  ثروت  کارآفرینی و خلق  بر  با تمرکز  نسل سوم 
دانش و فناوری، افق جدیدی را در مسیر تعالی 
دانشگاه  اند.  گشوده  بشری  جوامع  تکامل  و 
گرایانه و جامعه محور  کارآفرین با رویکردی برون 
گسترش فعالیت های  در تالش است با توسعه و 
و  پژوهشی  آموزشی،  هماهنگ  و  منسجم 
بهبود  و  ارتقا  برای  را  بلندی  گام های  فناوری، 
برداشته  مردم  اجتماعی  رفاه  و  زندگی  سبک 

دانشگاه 
کارآفرین

نتایج اقتصادی 
و پیامدهای 

اجتماعی
دکتر حسین قنبری

پزشک و دکتری تخصصی نانوپزشکی بازساختی/ مدیر گروه نانوتکنولوژی پزشکی 
دانشگاه/ مسئول دبیرخانه تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی دانشگاه

 سید شمس الدین زرین
 مدیر پژوهشی دانشکده فناوری های نوین پزشکی/ کارشناسی ارشد مدیریت 

توانبخشی/ دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشکده فناوری های پزشکی
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گیر  فرا با  و  تدریج  به  که  است  تحوالتی  جمله 
فرایندهای  در  پژوهش  و  آموزش  نقش  شدن 
کره  این  جای  جای  در  بشری  جوامع  توسعه 
که منجر  کی چهره نمایانده است؛ رخدادی  خا
به بروز تغییرات بنیادین در نظام های آموزشی و 
پژوهشی دانشگاه های معتبر جهان شده است و 
کنون از آن با عنوان نسل سوم دانشگاه ها نام  ما ا
که خود منشا و بانی بسیاری  می بریم. دانشگاه 
از تحوالت بزرگ در دانش و فناوری محسوب می 
شود در سالیان اخیر شاهد تغییراتی بنیادین در 
ساختارهای خود بوده است. توانایی افزون تر در 
خلق ثروت از دانش و فناوری، ایجاد مشاغل و 
کارهای نو و همسویی و مشارکت فعاالنه  کسب و 
اتفاق  تحوالت  مهمترین  از  صنعت  بخش  با 
کشورهای  افتاده در نظام دانشگاهی بسیاری از 
امروز  است.  جهان  توسعه  حال  در  و  صنعتی 
است  مبرهن  و  محرز  همگان  بر  یقین  به  دیگر 
که ریشه های اقتصاد دانش بنیان در جامعه ای 
رشد یافته و مدرن در بستر علمی دانشگاه رشد 
و نمو یافته و استحکام و استقرار می یابد و نماد 
برگ های  و  شاخ  چون  نیز  بالندگی  و  رشد  این 

درختی پر ثمر در صنعت تبلور خواهد یافت.
تاریخچه ای  با  تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه 
با  تا  را دارد  درخشان امروز این فرصت و امکان 
کارکنان  اتکا به توانمندی دانشجویان، اساتید و 
خود و جلب مشارکت و همکاری بخش صنعت 
کشور، گام های نخستین خود را در راه رسیدن به 
که مرکزی برای خلق  اهداف دانشگاه نسل سوم 
کارآفرینی جامعه نگر است را  دانش و فناوری و 
محقق سازد. این مقاله با بررسی نقش و جایگاه 
ارتقا شاخص های توسعه اجتماعی  بر  دانشگاه 
سعی بر این دارد تا نمایی روشن تر از حرکت به 
در  را  بنیان  دانش  اقتصاد  رشد  و  تعالی  سمت 

کشورمان ترسیم و تبیین نماید.

تاریخچه
آموزش عالی در ایران باستان

کهن،  تمدن  و  تاریخ  با  است  کشوری  ایران 
به  مختلف  های  دوران  در  باستان  ایرانیان 
دانش  و  علم  ترویج  حوزه  در  مختلف  اشکال 
کشفیات  در  اند.  بوده  گذار  تاثیر  خود  عصر  در 
انجام  علمی  های  بررسی  و  شناسان  باستان 
شناسان،  اقلیم  شناسان،  مردم  توسط  گرفته 
تاثیرات  و  نقش  این  بر   ... و  شناسان  جامعه 
بشری  تمدن  تاریخ  بر  باستان  ایرانیان  مثبت 
ایرانی  طب   .)1( است  شده  گذاشته  تایید  مهر 

و  صنایع  با  نزدیک  و  تنگاتنگ  ارتباطی  در  و 
شرکت های دانش بنیان نسبت به تعالی علم و 

فناوری مبادرت ورزد.
که از طریق   این مقاله، پژوهشی توصیفی است 
مطالعه اسنادی با گذری تحلیلی بر پژوهش های 
مرتبط با تکامل و تطور نظام های آموزش عالی و 
دانشگاه،  سعی کرده است تا تاریخچه مختصری 
از وضعیت آموزش عالی در ایران از آغاز تا به امروز 
تالش  مطالعه  این  در  همچنین  نماید.  بیان  را 
شده است تا با بررسی متون و تحلیل مطالعات 
ویژگی های  و  مفهوم  موجود،  گرفته  انجام 
کارآفرین تشریح شده  دانشگاه های نسل سوم و 
تاثیرات اجتماعی دانشگاه های  و به پیامدها و 
مطالعه،  این  به  بنا  شود.   پرداخته  سوم  نسل 
پدیداری  تا  اول  نسل  از  دانشگاه  نسلی  تحول 
با رشد و تحول نظام  دانشگاه های نسل سوم، 
است.  بوده  هماهنگ  و  همراه  اجتماعی  های 
کنش دو سویه میان دانشگاه  این تاثیر و بر هم 
و سایر نظام های اجتماعی منجر به بروز تغییراتی 
فرهنگی،  مبانی  و  زندگی  سبک  در  شگرف 

اقتصادی، سیاسی و ... بوده است.
نسل  دانشگاه  عالی،  آموزش  کلیدی:  گان  واژ

کارآفرین، اقتصاد دانش بنیان سوم، فناوری، 
 

مقدمه
گذشته شاهد مجموعه ای  جهان در طی قرون 
گون علوم  گونا از تحوالت شگرف در زمینه های 
صنعتی  انقالب های  است.  بوده  فناوری  و 
و  وسایل  و  آالت  ابزار  از  استفاده  داده اند،  خ  ر
تجهیزات پیچیده و اختراعات و ابداعات نوین 
شکل  و  نوردیده  در  را  بشری  جوامع  سرعت  به 
دستخوش  را  انسانی  جوامع  زندگی  ماهیت  و 
قرن  اواخر  در  اند.  کرده  بزرگ  های  دگرگونی 
بیستم و آغاز قرن بیست و یکم بشر به مرزهای 
خارق العاده  مهارت های  و  فنون  از  جدیدی 
عظیم  تحوالتی  و  دگرگونی  و  است  یافته  دست 
گون، زندگی انسان را تحت تاثیر قرار  گونا در ابعاد 
داده است. در میان مجموعه عوامل مهم تاثیر 
گذار بر رشد و توسعه جوامع می توان ادعا نمود 
که آموزش عالی مهمترین تاثیر را بر رشد و توسعه  
جوامع به عهده داشته است. آموزش عالی را می 
توان همگرایی میان سه حوزه "فرهنگ، قدرت 
کرد. توسعه روزافزون دانشگاه ها  و دانش" تعبیر 
گیتی  کز آموزش عالی و تحقیقاتی در سراسر  و مرا
و حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان و خلق 
از  علمی  دستاوردهای  و  محصوالت  از  ثروت 

زمره  در  تاریخی  مستندات  و  متون  براساس 
کهن در  شناخته شده ترین روش های درمانی 
تقدم  است.  شده  شناخته  رسمیت  به  جهان 
در  گیاهان  از  استفاده  و  درمان  بر  پیشگیری 
و  هند  مردمان  میان  در  های  بیماری  درمان 
ایران باستان از ویژگی های طب سنتی در این 

دو تمدن بوده است)2(.
سایر  در  طب  علم  بر  عالوه  باستان  ایرانیان 
کشاورزی، معماری،  شاخه های علوم و از جمله 
و  صنعتی  ابزارهای  از  کارگیری  به  و  ساخت 
خود  عصر  در  جدید  فناوری های  از  استفاده 
سرآمد بوده اند. ساخت قنات و بادگیر در نقاط 
مرکزی ایران را می توان دو نمونه از فناوری های 
گرفته شده توسط ایرانیان به  کار  هوشمندانه به 

شمار آورد.

آموزش عالی در ایران: تمدن اسالمی
تحوالتی  و  تغییر  شاهد  اسالم  از  پس  ایران 
گشت.  علوم  حوزه های  از  بسیاری  در  شگرفی 
که نقطه عطف تحول نظام  می توان ادعا نمود 
عصر  به  اسالم  از  پس  ایران  در  عالی  آموزش 
مربوط  الحکمه  بیت  ایجاد  و  عباسی  خالفت 
می شود. در این دوران توسعه و ترویج آموزش 
عالی در سرزمین های اسالمی به تدریج گسترش 
یافت. با شروع و تداوم حکومت سلجوقیان، در 
نیشابور،  بلخ،  بغداد،  مانند  مختلفی  شهر های 
شدند.  برپا  نظامیه  مدارس  اصفهان  و  هرات، 
طوسی  نصیرالدین  خواجه  نیز  مراغه  شهر  در 
پژوهشکده و رصدخانه ای بزرگ تأسیس نمود 
این  کتابخانه  تاریخی  متون  برخی  به  بنا  که 
کتاب خطی را از  رصدخانه بالغ بر 40000  نسخه 
گردآوری و در خود جای داده بود.  گیتی  سراسر 

.)4(،)3(
 

آموزش عالی در دوران معاصر
برای نخستین بار در سال 1234 هجری شمسی 
و در عهد قاجاریه و دوران سلطنت ناصرالدین 
میرزا  علیقلی  و  شد  تاسیس  علوم  وزارت  شاه 
اعتضاد السلطنه از سوی ناصرالدین شاه قاجار 
به سمت وزیری این وزارتخانه برگزیده شد. عصر 
تاریخ  تطور  و  شکوفایی  دوران  و  رسمی  ورود 
آموزش عالی در ایران با تأسیس دارالفنون عمال 
وارد مرحله تازه ای می شود. زمانی نه چندان 
و  مدارس  دارالفنون،  ایجاد  از  پس  طوالنی 
دیگری  از  پس  یکی  دیگری  عالی  آموزش  کز  مرا
این  زمره  در  نظام  مدرسه  شدند.  اندازی  راه 
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شمسی  هجری   1264 سال  در  که  است  کز  مرا
مدرسه  از  می توان  همچنین  گردید؛  تأسیس 
خارجه  امور  وزارت  به  وابسته  سیاسی  علوم 
شد.  تاسیس   1278 سال  در  که  برد  نام  وقت 
عالی  آموزش  کز  مرا ایجاد  رشد  گرفتن  شتاب 
فرهنگی  و  علمی  توسعه  بر  آنها  تاثیرگذاری  و 
بخشیدن  سرعت  موجب  خود  نوبه  به  جامعه 
در  دیگری  عالی  آموزش  کز  مرا اندازی  راه  به 
ایران  تاریخی  گذار  شد.  ایران  بزرگ  شهرهای 
کز آموزش  در راه اندازی و ایجاد دانشگاه ها و مرا
کشور در دوران معاصر را در مراتب زیر می  عالی 

توان خالصه نمود.
در  بار  نخستین  برای  علوم  وزارت  تأسیس   -

سال 1234 هجری شمسی 
ج از  -  اعزام نخستین دانشجوی بورسیه به خار
کشور توسط عباس در سال 1811 هجری قمری

- تأسیس دارالفنون در سال 1230 خورشیدی 
خان  تقی  میرزا  ابتکار  به  میالدی(   1851(
نخستین  می توان  را  دارالفنون  امیرکبیر. 

دانشگاه در تاریخ مدرن ایران دانست.
هجری   1264 سال  در  نظام  مدرسه  ایجاد   -

شمسی 
- افتتاح مدرسه علوم سیاسی وابسته به وزارت 

امور خارجه در سال 1278 
 1313 سال  در  تهران  دانشگاه  تأسیس   -

خورشیدی
سال  در  شریف  صنعتی  دانشگاه  تأسیس   -

1344
)پنجمین  اسالمی  آزاد  دانشگاه  تأسیس 
سال  در  جهان(  بزرگ  دانشگاهی  مجموعه 

1361

سیر تکاملی 
حوزه  سه  میان  همگرایی  عالی  آموزش 
است.  شده  بیان  دانش"  و  قدرت  "فرهنگ، 
کز آموزش عالی  توسعه روزافزون دانشگاه ها و مرا
گیتی و حرکت به سمت  و تحقیقاتی در سراسر 
اقتصاد دانش بنیان و خلق ثروت از محصوالت 
است  تحوالتی  جمله  از  علمی  دستاوردهای  و 
و  آموزش  نقش  شدن  گیر  فرا با  و  تدریج  به  که 
بشری  جوامع  توسعه  فرایندهای  در  پژوهش 
نمایانده  چهره  کی  خا کره  این  جای  جای  در 
کنش میان  است؛ آموزش عالی تعامل و بر هم 

عناصر تشکیل دهنده در جامعه است. 
و  سازوکارها  که  رسد  می  نظر  به  اول  نگاه  در 
به  نسبت  عالی  آموزش  مرسوم  فرایندهای 

کارکردهای آشکار و پنهان در جامعه  تحوالت و 
این  که  داشت  نظر  در  باید  اما  است  توجه  بی 
معنای  به  عنوان  هیچ  به  ظاهری  اعتنایی  بی 
عناصر  و  عالی  آموزش  میان  ناپذیری  تاثیر 
و  سیاسی  اقتصادی،  اجتماعی،  فرهنگی، 
تعمیق  با  عالی  آموزش  نیست.  جامعه  در   ...
و  اساتید  دانشجویان،  در  علمی  نگرش های 
شده  آنان  در  فکری  تحول  موجب  محققین 
ساختارها  بر  تدریج  به  تغییرات  این  پیامد  و 
و  اقتصادی  اجتماعی،  فکری،  های  بنیان  و 
ژرف  بود.  خواهد  گذار  تاثیر  جامعه  فرهنگی 
هوشمند،  نقادی  فرهنگ  تبیین  و  نگری 
و  مدارا  فرهنگ  تسری  و  ساختن  نهادینه 
گفتگو، تعالی و غنای فرهنگ عمومی و مسأله 
محوری و نظریه پردازی برای راه حل چالش ها 
و  بعد  می شود.  فراملی  و  ملی  بحران های  و 
دامنه تاثیر فعالیت های دانشگاه ها و موسسات 
زمان  و  مکان  به  محدود  غالبًا  عالی  آموزش 
نظام های  توسعه  پیامدهای  و  نبود  خاصی 
بر  متمادی  قرن های  تواند  می  عالی  آموزش 
متمادی  نسل های  زندگی  کیفیت  و  سبک 

تاثیرگذار باشد.
دانشگاه  ایجاد   که  است  داده  نشان  تجربه 
پایداری  و  ثبات  بر  تواند  می  جامعه  یک  در 
فعالیت های علمـی و فناوری با تحکیم و توسعه 
ماندگار  و  عمیق  تاثیرات  بنیان  دانش  اقتصاد 
گی های  ویژ مهمترین  از  یک  بگذارد.  باقی 
دانشگاه  ذاتی  توانایی  و  قابلیت  دانشگاه ها 
شدن  همسو  و  تغییرات  با  شدن  مواجه  برای 
فناوری  و  پژوهشی  آموزشی،  فعالیت های 
دانشگاه  است.  جامعه  نیازهای  با  دانشگاه 
دانشجویان  تربیت  و  آموزش  در  توانایی  ضمن 
از این قابلیت و امکان برخوردار است تا نسبت 
به بهبود و اصالح خدمات و فعالیت های خود 
آموزشی  برنامه های  ارائه  با  و  نموده  مبادرت 
نسبت  توانمدسازی،  دوره های  برگزاری  و 
تخصصی  و  علمی  توان  افزایش  و  تقویت  به 
توانایی  این  نماید.  اقدام  خود  انسانی  نیروی 
با  همراه  مهارت ها  و  دانش  رسانی  روز  به  در 
در  دانشگاه  پذیری  مسئولیت  و  حساسیت 
تا  شود  می  موجب  اجتماعی  نیازهای  مقابل 
این نهاد در هر برهه از زمان نسبت به بازنگری 
در ساختار و بنیان های عملیاتی و اجرایی خود 
اقدام نماید. تغییرات بنیادین در ساختارهای 
وظایف  و  قابلیت ها  بروز  و  نوزایی  و  دانشگاه 
خدمات  ارائه  در  نوین  مسئولیت های  و 

تغییر نسل در دانشگاه  را اصطالحًا  دانشگاهی 
کنند. قلمداد می 

کهن تا به امروز اندیشمندان، فالسفه  از دوران 
که آموزش  و صاحب نظران بر این باور بوده اند 
و  رشد  مؤلفه  ترین  اساسی  نظامند  تربیت  و 
تعالی جوامع انسانی محسوب می شود. در آغاز 
نظام های آموزشی با انتقال مفاهیم و معانی به 
گرفت. نسل آغازین دانشگاه ها  گیران شکل  فرا
نظام های  از  گرفتن  الهام  با  جهان  سراسر  در 
وسیع  ساختارهای  ایجاد  با  و  آموزش  در  کهن 
دانایی  نظام  ارتقای  و  توسعه  به  گسترده  و 
که  دانشگاه هایی  نمودند؛  مبادرت  محوری 
امروز ما از آنها با عنوان دانشگاههای نسل اول 
تمرکز  با  اول  نسل  دانشگاه های  می بریم.  نام 
و  دانشجویان  آموزش  و  دانش  اشاعه  و  نشر  بر 
تربیت افراد متخصص سعی بر این داشتند تا بر 
گون زندگی اجتماعی و فرهنگی افراد  گونا ارکان 
دست  به  تجربیات  باشند.  تاثیرگذار  جامعه 
گرفته در زمینه تاثیرات  آمده و مطالعات انجام 
مبین  انسانی  جوامع  بر  دانشگاه  کارکردهای  و 
که با توسعه نظام های آموزش عالی  این است 
پذیری،  جامعه  همچون  مواردی  جهان  در 
فرهنگ  اجتماعی،  تعالی  و  همبستگی  تعلق، 
میزان  همان  به  و  یافته  توسعه  گفتگو  و  مدارا 
قومیت ها  و  جوامع  میان  انشقاق  و  تشتت  از 

کاسته شده است. )7-5(
تحوالت  و  تغییر  به  توجه  با  و  زمان  طی  در 
پیش آمده در نظام های اجتماعی و در پاسخ 
ریشه یابی  برای  صنعتی  جوامع  نیازهای  به 
پیش  چالش های  و  مسائل  علمی  شناخت  و 
کانون اصلی  روی جامعه، دانشگاه ها به عنوان 
گسترش مرزهای دانش و مرکزیت علمی  خلق و 
تحلیل و بررسی مشکالت و مسائل اجتماعی، 
عرصه  و  میدان  به  پا  تر  تمام  چه  هر  قدرت  با 

تحقیق و توسعه نهادند. 

پیامدهای اجتماعی دانشگاه نسل سوم
آموزش، تحقیقـات و فّنـاوری واژه هایی هستند 
جهان  سراسر  در  دانشگاهی  نظام های  در  که 
زیادی  بسیار  معانی  و  مفاهیم  گیرنده  بر  در 
در  نظران  صاحب  و  اندیشمندان  هستند. 
اقتصاد،  اجتماعی،  علوم  مختلف  های  رشته 
که  مدیریت و بازرگانی و ... اعتقاد راسخ دارند 
کنش پدیده ها  گر قادر باشیم تعامالت و بر هم  ا
شناسایی  خوبی  به  را  اجتماعی  نظام های  و 
با  بود  خواهیم  قادر  آنگاه  نماییم،  تحلیل  و 
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دانشگاه علوم پزشکی تهران با تاریخچه ای 

درخشان امروز این فرصت و امکان را دارد 

تا با اتکا به توانمندی دانشجویان، اساتید 

کارکنان خود و جلب مشارکت و همکاری  و 

گام های نخستین خود  کشور،  بخش صنعت 

را در راه رسیدن به اهداف دانشگاه نسل 

که مرکزی برای خلق دانش و فناوری و  سوم 

کارآفرینی جامعه نگر است را محقق سازد. 

آموزش عالی با تعمیق نگرش های علمی 

در دانشجویان، اساتید و محققین موجب 

تحول فکری در آنان شده و پیامد این 

تغییرات به تدریج بر ساختارها و بنیان های 

فکری، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 

گذار خواهد بود.  جامعه تاثیر 

در دانشگاه نسل سوم با توجه به تقویت 

ارتباطات میان دانشگاه و جامعه )صنعت( 

فرهنگ جامعه پذیری بیش از پیش تقویت 

شده و تعامل و ارتباطات علمی و فناوری 

میان دو قطب دانشگاه و صنعت، منجر 

به تحکیم پایه های اقتصاد دانش بنیان 

می شود. 

ادعا  تری  قاطعانه  علمی  سندیت  و  صراحت 
و  ارتباطات  شناخت  و  یابی  ریشه  به  که  کنیم 

کارکردهای آن پدیده ها نایل آمده ایم.)6(
عنصر  رفت  آن  ذکر  پیشتر  که  گونه  همان 
اصلی نظام های آموزش عالی در سراسر جهان 
آموزش است. آموزش به عنوان هسته تشکیل 
دانشگاه ها،  و  عالی  آموزش  نظام های  دهنده 
گذر  در طی سال ها تغییر و تحوالت بنیادین و 
کنون در مرحله  ا گون  گونا از دوره های تکاملی 
که با حفظ ارزش و اقتدار خویش،  ای قرار دارد 
ساختارهای  با  یافته  نظام  پیوستگی  هم  به  با 
و  تحقیقات  با  قدرتمند  ارتباط  و  پژوهشی 
است  شده  نوینی  تکاملی  مرحله  وارد  فناوری 
کارآفرین  یا  نام دانشگاه نسل سوم  با  آن  از  که 
یاد می شود. بنا به اعتقاد بسیاری از محققین و 
کارآفرینی به عنوان موتور محرکه  اندیشمندان، 
کلید توسعه اقتصاد دانش بنیان شناخته می  و 
شود )8(. توسعه اقتصادی به نوبه خود موجب 
در  انسانی  توسعه  های  شاخص  بهبود  و  رشد 
اجتماع خواهد شد )9(. در دانشگاه نسل سوم 
و  دانشگاه  میان  ارتباطات  تقویت  به  توجه  با 
جامعه )صنعت( فرهنگ جامعه پذیری بیش از 
پیش تقویت شده و تعامل و ارتباطات علمی و 
فناوری میان دو قطب دانشگاه و صنعت، منجر 
می  بنیان  دانش  اقتصاد  های  پایه  تحکیم  به 
دانش  اقتصاد  شده  بیان  تعاریف  طبق  شود. 
گرا  بنیان، اقتصادی است پویا، مولد و توسعه 
کاربرد دانش و فناوری  که بر پایه تولید، توزیع و 

گرفته است)10(.  شکل 
پرسش  این  بسیاری  ذهن  در  است  ممکن 
که پیامد و دستاوردهای ملموس  ح باشد  مطر
عرصه  به  دانشگاه ها  ورود  افزوده  ارزش  و 
تواند  می  چه  بنیان  دانش  اقتصاد  و  کارآفرینی 
باشد؟ به این سوال می توان با نگاهی اجمالی 
دانشگاه های  دستاوردهای  و  تجربیات  به 
کارآفرینی و برخوردار  ح و صاحب نام در امر  مطر
پاسخ  بنیان  دانش  اقتصاد  امر  در  اعتبار  از 
گفت. بنا به تجربیات به دست آمده تا به امروز 
در  جهان  معتبر  دانشگاههای  فعالیت های  از 
بنیان  دانش  اقتصاد  و  کارآفرینی  های  عرصه 
استنباط  و  درک  قابل  زیر  پیامدهای  و  نتایج 

هستند )5, 7, 10(
کارهای دانش  کسب و  -  راه اندازی مشاغل و 

بنیان جدید
افزایش  و  فناوری  و  دانش  از  ثروت  خلق    -

بهره وری در تولید محصوالت صنعتی

و  کارآیی  افزایش  و  منابع  اتالف  کاهش    -
اثربخشی در ارائه خدمات و عملکرد صنایع

سبک  بهبود  و  درآمد  سرانه  سطح  افزایش    -
زندگی و افزایش رفاه اجتماعی

-  تقویت فرهنگ نوآوری و ابداع 
زیست  محیط  از  حفاظت  برنامه های  بهبود    -
تولید  در  تخریبی  زیست  و  سازگاری  زیست   (
محصوالت و استفاده از فناوری های نو در جامعه(
و  دانشگاه ها  علمی  بنیه  و  قدرت  تقویت    -
تولید  از  حاصل  درآمد های  میزان  افزایش 
افزایش  نتیجه  در  و  بنیان  دانش  محصوالت 

کشور کل  قدرت و توان اقتصادی 
پذیرش  و  جذب  در  رقابتی  مزیت  ایجاد    -
با  رقابتی  توان  افزایش  و  بین الملل  دانشجویان 
سایر دانشگاه ها در سطوح محلی، ملی و فرا ملی

در  جامعه  و  دانشگاه  هماهنگی  و  سازگاری    -
درک درست نیازهای مردم و پاسخگویی به این 

نیازها براساس راه حل های علمی و فناورانه
-  تقویت تفکر خالق و امکان رشد نوآوری های باز

و  دانشگاه  فناوری  و  علمی  رتبه  ارتقای    -
کشور افزایش اعتبار علمی 
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مسیر  در  جهان  سراسر  در  عالی  آموزش  نظام 
عهده  بر  مختلفی  های  رسالت  خود  تکاملی 
که دانشگاه های مدرن  داشته است. به صورتی 
امروزی تنها محل آموزش، تولید علم و فناوری و 
صرفا یک سازمان مادی نیستند )1(. این رسالت 
به محیط  پاسخ  نوعی  واقع  در  که  های متنوع 
از  نسل  چندین  تجربه  امکان  و  است)2(  بوده 

نظام آموزشی را فراهم نموده است:

دانشگاه های نسل اول یا آموزشی
است.  امروزی  دانشگاه  نسل  ترین  سنتی   
که رسالت و مأموریت آنها آموزش  دانشگاه هایی 
حرفه  کار  برای  آنان  کردن  آماده  و  دانشجویان 
علمی  پژوهش  ها  دانشگاه  این  در  است.  ای 
نتیجه عالیق  یا  از هدف اصلی  زیرمجموعه ای 
بیرونی  های  سفارش  یا  علمی  هیأت  اعضای 
آموزش  از  نسل  این  محوری  رسالت  است)1( 
کادمیک و نیز  عالی، تمرکز روی آموزش، دانش آ
حقیقت  ِنیکداشت  وایِزما  که  است  چیزی  آن 
ماهر  انسانی  نیروی  تأمین  و  تربیت  گوید.  می 
حرفه  مسئولیت  ترین  برجسته  متخصص،  و 
در  بود.  جامعه  قبال  در  اول  نسل  دانشگاه  ای 
حقیقت، دانشگاه نسل اول، یک نوع دانشگاه 
این  برخی  شود)3(.  می  تلقی  پرور  تکنسین 
اند)2(.  دانسته  محیط  ثبات  از  ناشی  را  نسل 
خرد"  "دانشگاه  را  دانشگاه  نسل  این  نیز  برخی 
طریق  از  جامعه  توسعه  به  که  نامیده اند)4( 

کمک می نماید)5(. چنین دانشگاهی  "آموزش" 
دانشگاه  است)6(.  ملت  و  دولت  بخش  هویت 
جهانی  مقیاس  در  امروزه  )که  آموزشی  های 
های  هزینه  نمی شوند(  محسوب  دانشگاه 
کمک های دولتی و سازمانهای  خود را ازمحل 
خصوصی و در مواردی از طریق نهادهای خیریه 
کنند. به نظر می رسد بسته به ضریب  تامین می 
محل  تامین  جامعه  در  ها  دانشگاه  این  نفوذ 

هزینه ها متفاوت می باشد.

دانشگاه های نسل دوم یا پژوهشی 
در  علمی  انقالب  از  پس  ها  دانشگاه  دوم  نسل 
در  گذاشت.  وجود  عرصه  به  پا   19 قرن  اواخر 
عنوان  به  آموزشی  فرایندهای  ها  دانشگاه  این 
تعریف  علمی  پژوهش  از  ای  شاخه  و  انشعاب 
می شوند و آموزش، در یک حوزه خاصی از علم 
هدایت می شود که دانشجویان را برای انجام کار 
آماده  از علم  پژوهشی مستقل در حوزه معینی 
کنار آموزش، مهمترین  کند. تولید دانش در  می 
است)1(.  محور  پژوهش  های  دانشگاه  رسالت 
گرچه رسالت آموزش هنوز کارکرد اصلی دانشگاه  ا
و  آموزشی  های  برنامه  ولی  است،  دوم  نسل 
انسانی  نیروی  تربیت  و  آموزش  به  آن  درسی 
ماهر، متخصص و مولد محدود نمی شود. نظریه 
های  تکنولوژی  خلق  دانش،  تولید  و  پردازی 
نوین و هدایت جریان های پژوهشی مهمترین 
بنابراین،  است.  دانشگاه  از  گونه  این  مأموریت 

دانشگاه نسل دوم را باید دانشگاه پژوهشگر پرور 
خواند. امروزه مجموعه وسیعی از دانشگاه های 
کارکردی  چارچوب  در  جهان  ممتاز  و  برجسته 
دانشگاه نسل دوم فعالیت می کنند)3(. بیشتر 
کثر  ا )مثل  پژوهشی  های  دانشگاه  بودجه 
پروژه  گرفتن  طریق  از  اروپا(  های  دانشگاه 
تحقیقاتی تأمین می شود. در این نوع دانشگاه 
و  ها  سازمان  دنبال  به  اساتید  و  محققین  ها 
شرکت های صنعتی هستند تا بتوانند طرح های 

کنند. مد نظر را جذب 

دانشگاه های نسل سوم یا نوآور، فناور و 
کارآفرین

کادمیک دوم در نیمه دوم قرن بیستم    انقالب آ
طی  که  افتاد،  اتفاق  دوم  جهانی  جنگ  از  پس 
کارآفرین به عنوان نسل سوم  آن دانشگاه های 
دانشگاه ها معرفی شدند. دانشگاه نسل سوم 
عالوه بر حفظ مأموریت های دانشگاه نسل اول 
)آموزش( و نسل دوم )پژوهش( مأموریت جدید 
جدید  های  ارزش  خلق  و  دانش  سودمندی 
های  برنامه  و  ها  سیاست  مبنای  را  اقتصادی 
کارآفرینی مهمترین ویژگی  خود قرار می دهند. 
آفرینی  ثروت  است.)8،7(  سوم  نسل  دانشگاه 
و نوآوری در تبدیل دانش به سرمایه، سیاست 
است.  دانشگاه  این  ویژگی  دومین  تکنیک،  و 
برنامه های  کردن  هدفمند  و  کردن  کاربردی 
نسل  دانشگاه  برجسته  ویژگی  سومین  درسی 

دانشگاه های 
نسل سوم و چهارم

دکتر شهال قنبری
مدیر مولفه های اجتماعی سالمت، 

معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
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های  ظرفیت  توسعه  و  قدرتمند  رهبری  الف- 
در  کارکنان  و  دانشجویان  همه  برای  کارآفرینی 

سراسر محوطه دانشگاه
ارائه  و  خارجی  داران  سهام  با  قوی  روابط  ب- 

ارزش افزوده
کارآفرینی و تاثیر بر افراد  ج- توانایی ارائه نتایج 

و سازمان ها
د- تکنیک های یادگیری نوآورانه و الهام بخشی 

عمل کارآفرینانه
بین  دانش  موثر  جریانات  و  باز  مرزهای  ه- 

سازمان ها
از  تقلید  توان  و  آموزشی  جانبه  چند  رویکرد  و- 
تجربیات جهان واقعی و تمرکز بر حل چالش ها 

و مسائل پیچیده
از  استفاده  ترویج  سمت  به  حرکت  توانایی  ز- 

کارآفرینانه و رهبری)11-12(. تفکر 
کارآفرین را به سه  در این راستا می توان دانشگاه 

کرد: صورت زیر معنی 
کارآفرین عمل  1- دانشگاه به عنوان یک سازمان 

کند. می 
دیگر  و  دانشجویان  علمی،  هیئت  اعضای   -2
کارآفرین  اعضای ستادی واجد ویژگی های فرد 

هستند.
بر  بیرونی  محیط  و  دانشگاه  بین  تعامالت   -3

کارآفرینانه باشد )9، 13(. مبنای نگرش 
نسل  مثابه  به  کارآفرین  دانشگاه های 
نسل  و  اول  نسل  دانشگاه های  تکامل یافته 

و  خروجی  حقیقت،  در  شود.  می  تلقی  سوم 
کارآفرین پروری و به  رسالت دانشگاه نسل سوم، 
یک معنا، تربیت بازرگان است)3(. مبنای درآمد 
در  و  فناوری  نوآوری،  ایجاد   ها،  دانشگاه  این 

نهایت تجاری سازی است.
کارآفرین نه در ارتباط با برنامه  اصطالح دانشگاه 
های آموزشی اساسی یک دانشگاه و نه یک نام 
است.  کار  و  کسب  مدرسه  یک  برای  جایگزین 
بلکه این اصطالح اشاره به روش های مدیریتی 
استفاده شده از سوی مسئوالن دانشگاه است 
محیط،  عالئم  به  کارآفرین  یک  همانند  که 
نیازهای شرکت های خاص یا مدیریت عمومی 
کنش نشان می دهد و به خوبی قادر  )دولت( وا
است نیازهای جامعه را شناسایی و برای پاسخ 
تدبیر  فناوری،  و  دانش  بارویکرد  نیازها  این  به 

کند)1(.
اول  نسل  از  دانشگاه  نهاد  مند  نظام  تحول 
و  بوده  حلزونی  فرایندی  باالتر،  های  نسل  به 
برخورداری از قابلیت های جدید نه تنها موجب 
در  کیفی  ویژه  به  و  کمی  کید  تا در  کاستی  بروز 
سلسله مراتب آموزش و پژوهش نمی شود، بلکه 
به عنوان یک ضرورت موکد و در یک روند پویا 
و هدفمند، ترغیب و تقویت می شود به عبارت 
دیگر، پژوهش و تولید دانش رکن اساسی تحقق 

دانشگاه نسل سوم است)10(.
دانشگاه های کارآفرین با برخی عوامل کلیدی 

زیر توصیف می شوند:

تحول نظام مند نهاد دانشگاه از نسل اول 

تر، فرایندی حلزونی بوده  به نسل های باال

و برخورداری از قابلیت های جدید نه تنها 

کمی و به ویژه  کید  کاستی در تا موجب بروز 

کیفی در سلسله مراتب آموزش و پژوهش 

نمی شود، بلکه به عنوان یک ضرورت 

موکد و در یک روند پویا و هدفمند، ترغیب 

و تقویت می شود به عبارت دیگر، پژوهش 

و تولید دانش رکن اساسی تحقق دانشگاه 

نسل سوم است.

جدول1- سیر تحول در ماموریت های دانشگاه )9(

دوره

تا انقالب 
اول

انقالب 
کادمیک  آ

اول

انقالب 
کادمیک  آ

دوم

زمان ظهور

تا قرن 19

اواخر قرن 
19 و اوایل 

قرن 20

دهه های 
70 و 80 
میالدی

رویکرد و رخداد

بروز  موجب  ها  ماموریت  در  تنوع  که  نگاه  این  کمیت  حا
تعارض در عالئق می شود

برای  قانونی  وظیفه  یک  عنوان  به  پژوهش  و  تحقیق 
های  فعالیت  و  گرفت  قرار  پذیرش  مورد  ها  دانشگاه 
ها  کالج  در  مجزا  صورت  به  قبال  که  پژوهشی  و  آموزشی 
دانشگاهی  نظام  قالب  در  شد  می  انجام  علمی  جوامع  و 

جمع شد

روابط بین دانشگاه و صنعت به طور سریع توسعه یافت 
برای  صنعت  نیازهای  با  دانشگاه  هماهنگی  موضوع  و 
سازی  یکپارچه  طریق  از  جدید  های  فناوری  معرفی 
جدید  سیاست  عنوان  به  کارگیری  به  فرآیند  با  تحقیقات 

گرفت. توسعه تکنولوژی، مورد توجه قرار 

ماموریت

ماموریت یکتا: 
حفاظت از دانش بشری و انتشار آن

دو ماموریت همزمان: 
آموزش و پژوهش

ظهور ماموریت سوم: 
کید بر نقش دانشگاه در توسعه  تا
بر  عالوه  اجتماعی  و  اقتصادی 

پیگیری دو ماموریت قبلی

کادمیک الگوی آ

دانشگاه
 آموزشی

دانشگاه 
پژوهشی

دانشگاه 
کارآفرین
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آن  در  که  یادگیرنده  محیط  ایجاد  با  دوم، 
های  فرصت  از  استفاده  و  تغییر  با  تطبیق 
کننده  شروع  زند،  می  را  اول  حرف  نوآوری 
تقویت  به  منجر  نهایت  در  که  هستند  حرکتی 
کارآفرین  دانشگاه  می شود.  نوآوری  ملی  نظام 
دانش آموختگانی را به جامعه تحویل می دهد 
به  کاربردی  های  پژوهش  کنار  در  را  دانش  که 
می آفرینند.  کار  نوآوری،  با  و  گرفته  خدمت 
پیگیری  و  موضوع  ح  طر در  عمده  ایراد 
کارآفرینی  بر  تمرکز  کارآفرین،  دانشگاه  ایده 
کم توجهی به جامعیت رویکرد  فنی-اقتصادی و 
کارآفرین در حد بنگاه  کارآفرینی و تقلیل دانشگاه 

تجاری است.
که  سالهاست  نیز  ایران  عالی  آموزش  نظام  در 
مسئوالن و سیاست گذاران علمی کشور موضوع 
کنون  کنند، اما تا کارآفرین را مطرح می  دانشگاه 
نتیجه ملموسی از دانشگاه کارآفرین عینیت پیدا 

نکرده است)1(.
جدیدی  تجربه  حال  در  عالی  آموزش  نهاد   -4
دانشگاه  ماموریت  و  کنش  ساختار،  در  تغییر  از 
جغرافیای  که  نیست  مشخص  دیگر  است. 
سال  در   کجاست.  جامعه  درون  در  دانشگاه 
حال  در  دانشگاه  از  جدیدی  نسل  اخیر  های 
که به آن دانشگاه نسل چهارم  گیری است  شکل 
الگوی  چهارم  نسل  دانشگاه  شود.  می  اطالق 
حرفه ای نوینی را برای نهاد آموزش عالی تعریف 
ای  منطقه  و  محلی  توسعه  برای  که  کند  می 
گرچه  کند. در چنین فضایی، ا فرصت سازی می 
فضاهای  به  محدود  و  محصور  عالی  آموزش 
اما  نیست،  مشخصی  جغرافیایی  یا  مکانی 
جهانی،  حضور  بر  عالوه  دانشگاه  اصلی  دغدغه 
اقتصاد محلی و محیط بالفصل خویش از طریق 
تشکیل "جامعه دانشی" است. بنابر این همان 
کنند  که پاولسکی و لوکویچ وزوتی بحث می  گونه 
ماموریت محوری دانشگاه نسل چهارم مدیریت 
خود  بالفصل  محیط  رهبری  و  آینده  تغییر 
است)14(. دانشگاه نسل چهارم عالوه بر حفظ 
ماقبل  نسل  سه  های  دانشگاه  های  ماموریت 
ثروت آفرینی(  کار/  و  پژوهش  آموزش،   ( خود 
دارای ویژگی های منحصر به فردی است. کسب 
منطقه ای  محلی  اثرگذاری  و  بین المللی  اعتبار 
راهبردی( دانشگاه  )برنامه  راهبردهای اصلی  از 
نسل چهارم است. توان خود تحولی برای خود 
مدیریت تغییرات محیطی از ویژگی های درونی 
نسل چهارم است در این معنا دانشگاه به طور 
بازآفرینی  برای  سازی  سناریو  حال  در  پیوسته 

چنین  برجسته  ویژگی  است.  خود  تحقق  و 
سازمانی ظرفیت یادگیرندگی و خود سازماندهی 
مستمر است. در چنین شرایطی، انتقال، تبادل 
بین  آوری  و  تجربه  دانش،  متقابل  جابجایی  و 
دانشگاه و محیط پیرامونی ) جامعه، صنعت و 

دولت( مستمرا برقرار است.
دولتی  منابع  از  مالی  استقالل  و  راهبری  خود 
چهارم  نسل  دانشگاه  دیگر  های  ویژگی  از  یکی 
است. در دهه اخیر روند وابستگی دانشگاه ها به 
کاهش بوده است.  منابع دولتی به سرعت رو به 
تا دهه نود، 95 درصد منابع مالی  که  در حالی 
کانادا از طریق دولت های فدرال  دانشگاه ها در 
و محلی تأمین می شد، این عدد در سال 2015 
به پایین تر از 40 درصد رسیده است. خودگردانی 
به  دانشگاه  تدریجی  وابستگی  عدم  و  مالی 
گیری  دولت های مرکزی و محلی منجر به شکل 
مستقل  کادمیک  آ شخصیت  با  هایی  دانشگاه 

شده است.
های  خصلت  ترین  برجسته  از  راهبری  دیگر 
دانشگاه نسل چهارم است. دراین معنا، دانشگاه 
مبدع سناریوهای توسعه محلی و منطقه ای و 
مبدأ رهبری جامعه و محیط خارجی خود است. 
دانشگاه نسل چهارم برخالف نسل های سلف 
خود صرفا در خدمت جامعه و یا رشد اقتصادی 
پاولوسکی  که  گونه  همان  بلکه  نیست)3(،  آن 
ای  توسعه  های  سیاست  و  روندها  گوید  می 
کند، سرمایه  را رهبری می  محلی و منطقه ای 
را مدیریت می  تغییرات محیطی  و  فکری  های 
می  شکل  را  خود  جامعه  و  خود  آینده  و  کند 
گردان  صحنه  چهارم  نسل  دانشگاه  دهد)14(. 
این  است.  خود  پیرامون  محیط  و  خود  اصلی 
را  خود  های  چالش  و  مسائل  تنها  نه  دانشگاه 
کند، بلکه مسأله یابی و پاسخگویی  راهبری می 
به مسائل و چالش های جامعه و سایر نهادهای 
اجتماعی نیز از مأموریت های محوری آن است. 
گر  دانشگاه نسل چهارم به مانند ذهن هدایت 
رابطه  از  آینده است. فراتر  و سناریو ساز جامعه 
صنعت،  دولت-  دانشگاه-  گانه  سه  متعارف 
دانشگاه نسل چهارم، به نوعی دانشگاه جامعه 

ساز است)3(.
آماده  در  ها  دانشگاه  فرهنگی  رسالت  امروزه 
واقعیت  با  رویارویی  برای  دانشجویان  سازی 
به  و  کرده  پیدا  زیادی  اهمیت  جامعه،  های 
رسالت اجتماعی و جامعه پذیری دانشگاه برای 
کید می شود. بر اساس  تربیت شهروند خوب تا
فلسفه آموزش عالی، آموزش، پژوهش و خدمات 

کارآفرین به مثابه نسل تکامل  دانشگاه های 

یافته دانشگاه های نسل اول و نسل دوم، 

که در آن تطبیق با  با ایجاد محیط یادگیرنده 

تغییر و استفاده از فرصت های نوآوری حرف 

کننده حرکتی هستند  اول را می زند، شروع 

که در نهایت منجر به تقویت نظام ملی 

کارآفرین دانش  نوآوری می شود. دانشگاه 

که  آموختگانی را به جامعه تحویل می دهد 

کاربردی به  کنار پژوهش های  دانش را در 

کار می آفرینند.  گرفته و با نوآوری،  خدمت 

در نظام آموزش عالی ایران نیز سالهاست 

کشور  گذاران علمی  که مسئوالن و سیاست 

ح می  کارآفرین را مطر موضوع دانشگاه 

کنون نتیجه ملموسی از دانشگاه  کنند، اما تا

کارآفرین عینیت پیدا نکرده است

خود راهبری و استقالل مالی از منابع دولتی یکی 
از ویژگی های دیگر دانشگاه نسل چهارم است . 
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امروزه رسالت فرهنگی دانشگاه ها در آماده 

سازی دانشجویان برای رویارویی با واقعیت 

کرده و به  های جامعه، اهمیت زیادی پیدا 

رسالت اجتماعی و جامعه پذیری دانشگاه 

کید می شود. برای تربیت شهروند خوب تا

دیگر راهبری از برجسته ترین خصلت های 

دانشگاه نسل چهارم است. دراین معنا، 

دانشگاه مبدع سناریوهای توسعه محلی 

و منطقه ای و مبدأ رهبری جامعه و محیط 

خارجی خود است. 

 در  سال های اخیر نسل جدیدی از 

که  گیری است  دانشگاه در حال شکل 

به آن دانشگاه نسل چهارم اطالق می 

شود. دانشگاه نسل چهارم الگوی حرفه 

ای نوینی را برای نهاد آموزش عالی تعریف 

که برای توسعه محلی و منطقه ای  کند  می 

کند.  فرصت سازی می 

تردید  غیرقابل  و  کلیدی  رسالت  سه  اجتماعی 
روشنگری،  باشد.  می  معاصر  های  دانشگاه 
تعمیق ارزش ها، هنجارها، باورها، عقاید و اخالق 
و آماده سازی دانشجویان برای زندگی جمعی و 
از  خودانگیخته،  و  مسئول  شهروندان  پرورش 
امروزه  است.  ها  دانشگاه  اجتماعی  خدمات 
دانشگاه ها در صورتی می توانند نقش تاریخی 
خود را در آموزش، پژوهش و خدمات اجتماعی 
که خود را با تغییرات سایر بخشهای  کنند  حفظ 
در  آفرینی  نقش  و  دهند)15(  انطباق  جامعه 
توسعه محلی و منطقه ای که در رسالت دانشگاه 
از  یکی  است،  یافته  تجلی  چهارم  نسل  های 
شواهد، مؤلفه ها و معیارهای این انطباق است. 
از  جدیدی  الگوی  چهارم  نسل  های  دانشگاه 
و  رسالت  که  هستند  عالی  آموزش  نهادهای 
و  فرصت  خلق  به  کمک  آنها  کلیدی  مأموریت 
ظرفیت برای توسعه محلی و منطقه ای است. 
و  اقتصاد  ذیل  در  که  بناست  پارادایم،  این  در 
و  تحول  در  ها  دانشگاه  بنیان،  دانش  جامعه 
توسعه محیط پیرامون اعم از صنعت، تجارت، 
شهروندی  توسعه  شهری،  توسعه  خدمات، 
کنشگرانه  فناورانه و نظایر اینها به صورت فعال و 
گونه دانشگاه ها به  کنند. پای این  ایفای نقش 
که آن محل  هر جا برسد می توان انتظار داشت 
گذشته بوده و نسبت به جاهای دیگر،  آبادتر از 
توسعه یافته تر و پیشروتر باشد. از دانشگاه های 
داشت  توقع  و  انتظار  باید  و  توان  می  نیز  ایران 
با هدف  را  بنای دانشگاه های نسل چهارم  که 
ریزی  پی  محیطی،  و  درونی  توسعه  و  تحول 
را  ملت  و  خود  پیشتازی  های  فرصت  و  کنند 
ضروری  تحولی  مسیر  این  در  ندهند.  دست  از 
است دانشگاه ها در ابعاد ساختاری، مدیریتی، 
کم بر دانشگاه و نیز زیرساخت های  فرهنگ حا
توجه  با  و  ساخته  متحول  را  خود  نیاز،  مورد 
ایفای  برای  را  زمینه  خود،  بومی  شرایط  به 

کارکردهای جدیدتر فراهم سازند)1(.
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دانشگاه ها از بدو پیدایش، نسل های مختلف 
اول،  نسل  های  دانشگاه  اند.  کرده  تجربه  را 
عموما آموزشی و مبتنی بر فعالیت های تعلیمی 
پژوهشی  عموما  دوم،  نسل  های  دانشگاه  و 
بودند.  تحقیقاتی  های  فعالیت  بر  مبتنی  و 
و  کارآفرین  عموما  سوم،  نسل  های  دانشگاه 
با  جامعه  مسائل  حل  و  کارآفرینی  بر  مبتنی 
رویکرد علمی و نظام یافته در تعامل با محیط 
های  دانشگاه  نیز  تازگی  به  هستند.  پیرامونی 
از  جدیدی  الگوی  عنوان  به  چهارم  نسل 
است.  شده  معرفی  عالی  آموزش  نهادهای 
قابل  تاثیر  سو  یک  از  چهارم  نسل  دانشگاه 
و  محلی  توسعه  و  پیرامون  محیط  بر  توجهی 
منطقه ای دارند و از سوی دیگر باعث تحول و 

توسعه خود می شوند. 
 1998 سال  از  سوم  نسل  دانشگاه  اصطالح 
عنوان شد. دانشگاه نسل سوم باید تغییراتی در 
پنج حوزه داشته باشد تا به اهداف خود برسد. 
و  خروجی  خدمات،  ها،  ساخت  زیر  مدیریت، 
ارتباط با جامعه از مهم ترین عناصری هستند 
برای رسیدن به اهداف دانشگاه نسل  باید  که 

گی های خاص باشند. سوم دارای ویژ
مأموریت  و  محور  سوم،  نسل  دانشگاه  در 
در  است.  کارآفرینی  دانشگاهی،  نظام  کانونی 
کارآفرینی  آموزش  علمی،  های  گروه  تمامی 

و در  گروه علمی  گی هر  ویژ و  با طبیعت  همسو 
آموزش  پزشکی،  و  مهندسی  فنی،  های  گروه 
نیازهای  مبنای  بر  مهارت  توسعه  و  کارآفرینی 
باید مورد توجه باشد.  گروه و رشته علمی،  هر 
بر اساس چشم انداز جهانی آموزش عالی برای 
قرن 21 از دیدگاه یونسکو، دانشگاه جایی است 
کارآفرینی در آموزش عالی  که در آن مهارت های 
آموختگان  دانش  قابلیت  تسهیل  منظور  به 
پرورش  کار  کنندگان  ایجاد  به  ها  آن  تبدیل  و 
نسل  دانشگاه  گیری  شکل  برای  یابد.  می 
این نسل  از مزایا و مواهب  بهره مندی  و  سوم 
دانشجویان،  آموزی  مهارت  باید  دانشگاهی 
نظام  کارکنان  و  مدیران  علمی،  هیات  اعضای 
کانون راهبردها و سیاست های  دانشگاهی در 
شکل  گیرد.  قرار  عالی  آموزش  و  دانشگاه  نهاد 
بدون  کارآفرین،  دانشگاه  اثربخشی  و  گیری 
مهارت  و  کارآفرینی  آموزش  مند  نظام  توسعه 
مدیران  استادان،  دانشجویان،  موثر  آموزی 
های  گی  ویژ تقویت  و  دانشگاهی  کارکنان  و 
پذیر  امکان  دانشگاه،  انسانی  منابع  کارآفرینی 
منظرهای  و  وجوه  از  یکی  بنابراین،  نیست. 
)کارآفرین(، توسعه  کلیدی دانشگاه نسل سوم 
ها  شایستگی  و  ای  حرفه  شغلی،  های  مهارت 
استادان همسو  و  توانمندسازی دانشجویان  و 
به  جامعه  مسائل  حل  و  ملی  توسعه  فرایند  با 

روش علمی است. 
که دانشگاه ها نقش مهمی در  جامعه نیاز دارد 
بهره برداری از دانش خود داشته باشند. به این 
ترتیب دانشگاه ها به ابزاری صریح برای توسعه 
اقتصادی در جوامع دانش بنیان تبدیل شده 
اند. دانشگاه های نسل سوم به طور جدی به 
تولید  که  دانشی  سازی  تجاری  و  برداری  بهره 

کرده اند می پردازند.

گی های دانشگاه نسل سوم: ویژ
• تحقیقات بنیادی فعالیت اصلی این دانشگاه 

هاست.
• تحقیقات بیشتر بین رشته ای هستند.

• دانشگاه های شبکه ای هستند و با صنعت، 
کلی  گذاران سایر دانشگاه ها و به طور  سرمایه 

جامعه همکاری نزدیک دارند.
می  فعالیت  رقابتی  المللی  بین  بازار  یک  در   •

کنند.
را برای بهترین دانشجویان  • بهترین امکانات 

کنند.  فراهم می 
عنوان  به  را  خالقیت  و  علوم  از  ای  مجموعه   •

گیرد. یک نیروی محرک در نظر می 
شبکه  و  است  جهانی  سوم  نسل  دانشگاه   •

وسیعی از ارتباطات دارد.
فعالیت  مهمترین  از  دانش  از  برداری  بهره   •

ضرورت ایجاد دانشگاه های 
نسل سوم و چهارم

سیده معصومه گشتائی
گذاری سالمت از دانشگاه علوم پزشکی تهران دکترای تخصصی سیاست 
مدیرگروه آموزش و ارتقا سالمت معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی ایران
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کشور بتواند  که  کنند  کشور را به سمتی هدایت 
بین  نظام  و  در منطقه  را  جایگاه مناسب خود 

الملل به دست آورد.
جمله  از  جدید  علوم  کاربردهای  سازی  بومی 
های  فناوری  دانشگاه هاست.  این  وظایف 
را  خود  آثار  و  شوند  می  وارد  کشورها  به  نوین 
منفعل  رویکردی  با  که  اینجاست  نکته  دارند، 
نمی توان به این موضوع پرداخت. یعنی نمی 
کرد تا فناوری های جدید ظهور یابند  توان صبر 
فکر  به  ورود  از  بعد  و  شوند  وارد  جامعه  به  و 

کنترل آثار آن بود.  ممانعت  از  رسوخ و یا 
این دانشگاه ها چهار ویژگی و مشخصه مهم دارند: 
تحول گرا بودن، تعالی گرا بودن، تقاضامحور بودن 

و توسعه منطقه ای بودن.

گیری: نتیجه 
دانشگاه ها مدرن امروزه می توانند یک بازیگر 
غالب در توسعه اقتصادی محلی باشند. سوال 
به  ها  دانشگاه  چهارم"  "نسل  آیا  که  است  این 
ها  دانشگاه  نسل  در  گذار  برای  نوآوری  عنوان 
که "جهش" بین  مناسب هستند؟ درست است 
قبل  آیا  است.  بوده  تر  غالب  دوم،  و  اول  نسل 
کشور نسل های جدید دانشگاه  از اینکه ما در 
انتقال  کرده باشیم می توانیم یک  را تجربه  ها 
گر بله، این توابع چه  کنیم؟ ا عظیم دیگر ایجاد 
فعالیت  باید  ها  دانشگاه  گر  ا دارند؟  اهمیتی 
گسترش دهند، می توانیم  های جدید خود را 
نامید،  کالسیک  دانشگاه  یک  را  موسسه  این 
از  "ترکیبی"  عنوان  به  را  ها  این  این،  از  پس  یا 
که با توجه به نیازهای  موسسات در نظر بگیریم 
اجتماعی و اقتصادی / محیط زیست و چالش 
سواالتی  است؟  یافته  تغییر  منطقه  یک  های 
موضوع  این  مورد  در  توان  می  را  این  مانند 
ما مطمئن هستیم  این حال  با  کرد.  پیشنهاد 
چهارم"  "نسل  مورد  در  شده  بحث  منطق  که 
در  را  ما  تفکر  و  مفاهیم  تواند  می  ها  دانشگاه 
ارتباط با توسعه اقتصادی دانشگاهی، به ویژه 

کمتر توسعه یافته پیشرفت دهد. در مناطق 

 

گیری دانشگاه نسل سوم و بهره  برای شکل 

مندی از مزایا و مواهب این نسل دانشگاهی 

باید مهارت آموزی دانشجویان، اعضای 

کارکنان نظام  هیات علمی، مدیران و 

کانون راهبردها و سیاست  دانشگاهی در 

گیرد.  های نهاد دانشگاه و آموزش عالی قرار 

کاربردهای علوم جدید از  بومی سازی 

جمله وظایف این دانشگاه  هاست. فناوری 

کشورها وارد می شوند و آثار  های نوین به 

که با رویکردی  خود را دارند، نکته اینجاست 

منفعل نمی توان به این موضوع پرداخت. 

کرد تا فناوری های  یعنی نمی توان صبر 

جدید ظهور یابند و به جامعه وارد شوند 

و بعد از ورود به فکر ممانعت  از رسوخ و یا 

کنترل آثار آن بود. 

های آنان است. آنان عالوه بر آموزش و تحقیق، 
کارآفرین هستند.

طریق  طریق  از  را  خود  مالی  منابع  تامین   •
داخلی  مالی  تامین  جای  به  خارجی  منابع 
منظور  این  به  این  البته  نماید.  می  تامین 
که دولت حمایت خود را نداشته باشد. نیست 

دانشگاه های نسل چهارم:
پیشرفت  در  مهمی  بسیار  نقش  ها  دانشگاه 
از  دانشگاه  که  زمانی  دارند.  جوامع  توسعه  و 
از  شناختی  و  باشد  دور  جامعه  واقعی  مسائل 
جامعه  از  را  او  باشد  نداشته  جامعه  مشکالت 
کند. از منظر آینده نگری برخی صاحب  دور می 
نظران الگوی توسعه دانشگاه ها را یک الگوی 
باید  ها  دانشگاه  معتقدند  و  دانسته  تعاملی 
نسبت به نیاز جامعه و دولت پاسخگو باشند. 
نظام آموزشی در زمینه ملی از سیاست، سطح 
عمومی جامعه و وضعیت اقتصادی اجتماعی و 
گیرد. رویکرد دانشگاه  فرهنگ جامعه تاثیر می 
پژوهش  آموزش،  از  فراتر  چهارم  نسل  های 
ساز  فرصت  و  ایجادکننده  و  است  کارآفرینی  و 
این  می باشند.  منطقه ای  و  محلی  توسعه 
کارکرد مسئولیت پذیری اجتماعی  دانشگاه ها 

و پاسخگویی دارند.
های  دانشگاه  وظایف  از  جدا  ها  دانشگاه  این 
شکل  در  تا  دارند  ماموریت  گذشته،  نسل  سه 
نمایند.  ایفاء  نقش  خود  جامعه  آینده  دهی 
تشخیص  اینکه جامعه  شان در چه و ضعیتی 
سرمایه  ؟  باشد  باید  وضعیتی  چه  در  و  است 
سو  کدام  به  باید  انسانی  و  مالی  ی  ها  گذاری 
سمت  به  را  جامعه  باید  چگونه  یابند؟  سوق 
در  کشور  جایگاه  داد؟  سوق  مطلوب  وضعیت 
کجاست؟ در این  نظام منطقه ای و بین المللی 
گرایانه دارد.  کنش  وضعیت دانشگاه ها نقشی 
بررسی  ضمن  باید  چهارم  نسل  دانشگاه  یعنی 
تشخیص  و  جهانی  آینده  و  جاری  روندهای 
سیاست  مسیر  جامعه،  ضعف  و  قوت  نقاط 
اجتماعی  فرهنگی،  اقتصادی،  سیاسی،  های 

نسل اول                 نسل دوم                     نسل سوم              نسل چهارم جنبه 

کارگیری دانش       آموزش، استفاده از تحقیقات دانش و توسعه اقتصادی پیشگیرانه آموزش                 آموزش و پژوهش                      آموزش، پژوهش و به  هدف 

حفاظت از حقیقت      شناخت طبیعت                     ایجاد ارزش افزوده                     ایجاد اهداف استراتژیک و نقش محرک در اقتصاد محلی نقش 

کارآفرینان و اقتصاد رقابتی محلی کارآفرینان     حرفه ای ها، دانشمندان،  حرفه ای ها                   حرفه ای ها و دانشمندان         حرفه ای ها، دانشمندان و  خروجی 

التین                 بین المللی                     انگلیسی              چند زبانه زبان 

دولت                 دانشمندان                     مدیریت حرفه ای               مدیریت حرفه ای و متخصصان منطقه ای مدیریت 

 Own construct ion based on Wissema 2009 منبع: 
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کیست؟ مددکار اجتماعی 
که با استفاده  مددکاری اجتماعی هنری است 
موجود  امکانات  و  منابع  همراه  به  دانش  از 
می تواند منجر به حل مشکالت مددجو یا بیمار 
هر  از  قبل  باید  ما  روزبه  بیمارستان  در  گردد. 
کاهش  اقدامی استرس بیمار و یا خانواده اش را 
حل  برای  منابع  از  گیری  بهره  با  سپس  دهیم 

کنیم. مشکالت اقدام 
وظایف  بیمارستان  در  اجتماعی  مددکاران 

تعریف شده ای دارند: 
1.ارائه خدمات مشاوره ای به بیمار و خانواده 

در جهت حمایت های بهداشتی و درمانی
تیم  اعضای  سایر  با  همفکری  و  2.همکاری 

درمان جهت تسریع در فرآیند درمان
بیمار،  بین  ارتباط  برقراری  در  3.تسهیل 
روند  بهبود  جهت  در  درمانی  مرکز  و  خانواده 

درمان
و  مجهول الهویه  بیماران  4.شناسایی 
بی خانمان از زمان ورود به بیمارستان و انجام 

اقدامات حمایتی برای آن ها
5.بررسی و انجام اقدامات حمایتی در خصوص 
خانمان،  بی  معتاد،  افراد  آزاری،  کودک 

مجهول الهویه و یا ارجاعی از مقام قضائی
اجتماعی  منابع  با  همکاری  جلب  و  6.ارتباط 

نفع  به  آنها  از  گرفتن  بهره  و  جامعه  در  موجود 
بیمار و خانواده

اقتصادی،  شرایط  بررسی  و  منزل  بازدید   .7
پزشک  تشخیص  به  بنا  فرهنگی  و  اجتماعی 

معالج بیمار و یا مددکار اجتماعی
با  8.بررسی وضعیت مالی بیماران و اعالم نظر 

استفاده از منابع موجود
9.هماهنگی جهت ترخیص بیماران و تسهیل 
در تداوم مراقبت و پیگیری های بعد از ترخیص
در  خانواده  حضور  جهت  10.هماهنگی 

نقش مؤثر مددکار اجتماعی 
در روند درمان بیماران

گوی ویژه خوبان شهر با مددکار اجتماعی بیمارستان روزبه گفت و 

مشکالت  و  امور  پیگیری  برای  بیمارستان 
به  حال  ح  شر ارائه  جهت  حضور  یا  و  بیماران 

پزشکان
به  ها  بخش  در  اساتید  ویزیت  در  11.شرکت 

عنوان رابط درمان و یکی از اعضای تیم درمان
مانند:  قضائی  مراجع  به  مراجعه  و  12.مکاتبه 

کالنتری، دادسرا، پزشکی قانونی 
است  خدماتی  از  بخشی  تنها  خدمات  این 
به  بیمارستان  در  اجتماعی  مددکار  یک  که 

کند. مراجعین ارائه می 
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کنی و دارویی می دهد و تسکین می یابی.  که بیمار می شود. به پزشک مراجعه می  گاهی تن است 
کند. دیر  گویند درد روح هم دارو دارد ولی سخت اثر می  گر دردت از روح و روان باشد چه؟ می  اما ا
که بارها و  جواب می دهد. تحمل می خواهد. هم برای بیمار هم برای درمانگر. طی طریقی است 
گفته من مریضم؟ خیلی ام خوبم!  بارها به بن بست می خورد. درمان بارها و بارها رها می شود. »کی 
که با چشم دیده نمی شود. برزخی است  گردد  که چیزیم نیست!« و دوباره و دوباره دردی برمی  من 
گفتن نیست. بیمارستان   که اغلب مواقع قابل تصور، تحمل و  کرد؛ حسی  که تنها می توان حسش 
کند. هر کسی را تاب تحمل  که دردشان فراتر از جسمشان حرکت می  روزبه مکانی است برای افرادی 
چنین شرایطی نیست. مددکاری در چنین موقعیتی صبوری و همدلی بسیار می طلبد. به انگیزه ای 
کم چیزی نیست، مساله روح و روان آدمی است. در این شماره از مجله  فراتر از یک وظیفه نیاز دارد. 
کرم علی محمدی مددکار اجتماعی بیمارستان تخصصی اعصاب و روان روزبه  خوبان شهر به سراغ ا

رفتیم تا بیشتر با چالش های حرفه ی مددکاری اجتماعی آشنا شویم: 

مددکار اجتماعی 
گروه درمان و بیمار پل ارتباطی بین 

مددکاراجتماعی در بیمارستان جزء تیم درمان 
است. یکی از وظایف مددکار شرکت در جلسات 
ویزیت اساتید و تیم درمان است برای ارائه نقطه 
و  مسائل  خصوص  در  الزم  اطالعات  و  نظرات 
گیری ها مؤثر  که می توانند در تصمیم  مشکالتی 
ارتباط  ایجاد  باعث  مددکار  نقش  این  باشند. 
گردد. زیرا مددکار  کادر درمان  و بیماران می  بین 
که از طریق تلفن،  بررسی و ارزیابی های خود را 

مالقات حضوری و یا بازدید از منزل بدست آورده 
کامل در اختیار تیم درمان قرار می دهد.  به طور 
بیمار  درمان  روند  در  ها  ارزیابی  این  نهایت  در 

مؤثر است.

مددکاری اجتماعی فراتر از یک حرفه
حرفه  به  من  اشتغال  از  زیادی  های  سال 
گذرد.  می  روزبه  بیمارستان  در  مددکاری 
کدام  از هر  که  زیادی آمدند و رفتند  مددکاران 
به  نسبت  خوبی  حس  آموختم.  چیزهایی 

کنم  کمک می  که به فردی  شغلم دارم. زمانی 
کنم و او همان لحظه رضایتش  و حمایتش می 
به  حس  زیباترین  کند،  می  ابراز  دعائی  با  را 
من  که  دانم  می  خوب  شود.  می  منتقل  من 
اما وقتی بیمار  انجام داده ام  را  تنها وظیفه ام 
»همیشه  گویند:  می  اشک  با  اش  خانواده  یا 
بهترین  من  برای  کنیم«  می  دعایت  نماز  سر 
است  دلی  ای  حرفه  مددکاری  است.  دستمزد 
نداشته  که خودت حس خوشایندی  زمانی  تا 
باشی نمی توانی این حس را به دیگران منتقل 
گر  ا بکاهی.  مراجعت  های  دغدغه  از  و  کنی 
مقابلمان  طرف  جای  را  خودمان  بتوانیم 
بگذاریم درک ما از مشکالتش افزایش می یابد. 
از طرفی این درک متقابل به بیمار آرامش داده 

کند.  کم می  و استرسش را 

انتخاب اول و آخرم مددکاری اجتماعی 
بسیار  من  برای  اجتماعی  مددکاری  حرفه 
برای  را  عرصه  این  به  ورود  و  است  ارزشمند 
دانم.  می  پروردگار  طرف  از  ای  هدیه  خودم 
شناختی  هیچ  شدم  دانشگاه  وارد  که  زمانی 
از  خواستم  می  حتی  و  نداشتم  مددکاری  از 
چون  اما  دهم  انصراف  رشته  این  در  تحصیل 
در  شرکت  حق  سال  دو  تا  بود  دولتی  دانشگاه 
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کنکور را نداشتم. باالجبار ماندم و ادامه دادم. 
وارد  توانستم  که  کنم  می  شکر  را  خدا  االن  اما 

گران بهای مددکاری اجتماعی شوم.  شغل 
حتما  کنم  رشته  انتخاب  بخواهم  هم  باز  گر  ا
سال  در  اینکه  با  گزینم.  برمی  را  شغل  همین 
خاطر  به  بودم  بیمارستان  این  در  که  هایی 
نوع بیماران و بیمارستان و مشکالت خاص آن 
در  حضورم  از  اما  کشیدم  زیادی  های  سختی 

این حرفه بسیار خشنودم. 
بیماران ما مشکالت اعصاب و روان دارند و  اغلب 
مهجور هستند. اما من هرگز حاضر نیستم حوزه 
تحت  بیماران  روزی  یا  و  دهم  تغییر  را  ام  کاری 
پوشش و حمایتم را ترک کنم. زیرا بیماران اعصاب 
بیماران  ترین  کش  رنج  و  دردمندترین  روان  و 

هستند که نیاز به حمایت بیشتری دارند. 
تلخ و شیرین

در  دارد.  وجود  بالعکس  یا  و  بیکاری  و  بیماری 
خصوص بیماران اعصاب و روان باید تحت نظر 
معمواًل  گیرد.  صورت  اشتغال  معالج  پزشک 
نباشد  ک  خطرنا بیمار  برای  که  سبک  کارهای 
توصیه می شود. مثاًل در بیمارستان روانپزشکی 
به  بیمارستان  داخلی  نیازهای  برخی  رازی 
فراهم  با  شود.  می  تولید  مزمن  بیماران  کمک 
به  زیادی  کمک  توان  می  امکانی  چنین  کردن 
عنوان  به  نمود.  آنها  های  خانواده  و  بیماران 
فعالیت  چنین  نیز  روزبه  بیمارستان  در  نمونه 
ای  جشنواره  گذشته  سال  شد.  انجام  هایی 
که هنرهای دستی  کردیم  در بیمارستان برگزار 
آن  از  حاصل  سود  و  رسید  فروش  به  بیماران 
حمایت  با  است  الزم  گردید.  خودشان  عاید 
های منسجم و بیشتر چنین امکاناتی به شکل 

مستمر برای بیماران فراهم شود.

نیازها و دغدغه ها
بیمارستان روزبه تک تخصصی اعصاب و روان 
کار درمان به شکل تخصصی و حرفه ای  است و 
کار هر  انجام می شود. بنابراین به دلیل اهمیت 
بخش یک مددکار اجتماعی دارد زیرا هر بخش 
گانه فعال است. در  در یک حوزه تخصصی جدا
و مشکالت  بیمارستان معمواًل دغدغه ها  این 

مددکاران اجتماعی شامل موارد زیر است:
• اشتغال بیماران

• اسکان بیماران بی خانمان
• حمایت های مالی در خصوص دارو و درمان

• مسائل حقوقی بیماران
• عدم حمایت برخی از ارگان ها و سازمان های 

دولتی از بیماران روانپزشکی
روانپزشکی  مزمن  بیماران  از  حمایت  عدم   •
گر مانند بهزیستی توسط سازمان های حمایت 

• عدم حمایت های اجتماعی خانواده ها
سایر  با  روانپزشکی  بیماران  حقوق  برابری   •

بیماران صعب العالج در وزارت بهداشت
کودک آزاری • موارد مربوط به 

مددکار اجتماعی الگوی رفتار برای بیماران
اجتماعی  مددکاران  میان  در  رایج  اصل  یک 
موثرتر  ای  گونه  به  بخواهیم  گر  ا که  است  این 
کنیم.  شروع  خودمان  از  باید  نمائیم  عمل 
این  در  اساسی  ابزاری  خود  فرد  هر  شخصیت 
مددکاری  اصلی  ابزار  عبارتی  به  است.  فرآیند 
که در پاسخ به نیازهای متغیر  خودمان هستیم 
خودی  به  خود  و  فردی  شکلی  به  مراجعین 

و  ها  تلخی  روان  و  اعصاب  بیماران  برای  کار 
تلخی ها  را دارد.  شیرینی های خاص خودش 
ها  خانواده  حمایت  عدم  با  که  است  آنجایی 
بیمارستان،  در  ها  آن  کردن  رها  بیمارشان،  از 
عدم حمایت ارگان ها و نهادهای دولتی از این 
کارتن خوابی و...  بیماران، بی خانمان بودن و 

مواجه می شوی.
گاهی می بینیم بیماری به همراه خانواده مراجعه 
از مدتی طوالنی اعضای خانواده  بعد  و  می کند 
پدر یا مادر نیز به درد فرزندشان دچار می شوند و 
روح و روان شان آسیب می بیند. چنین مسائلی 

روح هر انسانی را آزرده می کند. 
که برای یک بیمار  کار زمانی است  اما شیرینی 

بی خانمان سرپناه پیدا می کنیم. 
کمک  با  را  بیماران  مسکن  اجاره  هزینه  گاهی 
کار  که این  کنیم و می بینیم  خیرین فراهم می 
چه تاثیر مثبتی روی حال بیمار گذاشته و نسبت 
به روز اول، بهبودی اش روند چشمگیری داشته 

است. 
یا داروی بستری  کمک خیرین هزینه  با  وقتی 
کنیم، همه اینها تبدیل می  بیمار را فراهم می 
بهتر  برای  ای  انگیزه  و  ما  کار  شیرینی  به  شود 

ادامه دادن.
گروه موسیقی داوطلبین را   از همه مهمتر وقتی 
کنیم و برای بیماران  به بیمارستان دعوت می 
در  را  شعف  و  شادی  برق  و  گیریم  می  جشن 
چشمانشان می بینیم بهترین لحظات برای ما 

گیرد. شکل می 
 یکی از بهترین اقدامات در این خصوص سال 
گانه  که شب یلدا را در هر بخش جدا گذشته بود 
خانواده  و  بیماران  کنار  در  و  گرفتیم  جشن 

هایشان بودیم. 

اهمیت خوداشتغالی بیماران
اغلب در بیمارستان های اعصاب و روان بیمار 
نتیجه  در  و  هست  هم  خانواده  سرپرست 
توانایی انجام کار ندارد و یا شغلی به او داده نمی 
کند. یعنی نان آور خانواده  کار پیدا نمی  شود و 
بیکار است و همسر و فرزندانش مشکالت مالی 
کنند. بنابراین بیمار مجبور  عدیده ای پیدا می 
کند. در چنین مواردی  رها  را  می شود درمان 
مددکاراجتماعی وارد عمل می شود و سعی می 
کند با حمایت مالی جلوی توقف روند درمان را 
شغل  ایجاد  و  کارآفرینی  دوم  مرحله  در  بگیرد. 
خواهد  بیمار  وضعیت  بهبود  به  شایانی  کمک 
بین  مشخصی  معلولی  و  علت  رابطه  زیرا  کرد. 
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رفتار  الگوی  اجتماعی  مددکار  می کنیم.  عمل 
گاهی بیماران از رفتارهای  برای بیماران است. 
کنند. حتی در زندگی شخصی  مددکار تقلید می 
کنترل  صبر،  آرامش،  انتظار  من  از  افراد  نیز  ام 
بیشتری  دادن  مشورت  و  همدردی  خشم، 
آنقدر  بیماران  گاهی مسائل و مشکالت  دارند. 
کار هم به آن فکر می  که بعد از  الینحل می شود 

کنم و در پی راه حلی هستم. 

پیشنهادی مؤثر
در حال حاضر بزرگترین مشکل همه مددکاران 
شدن  تخصصی  ها  حوزه  تمام  در  اجتماعی 
هم  است.  آن  سازی  شفاف  و  رشته  این 
کنون مددکاران اجتماعی توانمندی در حوزه  ا
که با توجه به  بهداشت و درمان فعالیت دارند 
که دارند می توانند در حوزه  مهارت و تسلطی 
دهند.  ارائه  را  خوبی  خدمات  خود  تخصصی 
که  غیرتخصصی  امور  از  برخی  که  صورتی  در 
مددکار اجتماعی باید انجام دهد انرژی زیادی 
گذار  وا دیگری  افراد  به  امور  این  گر  ا می برد. 
شود مددکاران اجتماعی می توانند تمام نیرو و 
کار برند و نقش  انرژی خود را در پیشبرد امور به 

موثرتری داشته باشند. 

لزوم آشنایی خیرین 
با بیمارهای اعصاب و روان

بین  فعالیتش  طول  در  روزبه  بیمارستان 
های  سال  در  نبود.  شده  شناخته  خیرین 
کنیم. معمواًل  اخیر توانستیم خیرینی را جذب 
بیماری  سمت  به  سالمت  حوزه  در  خیرین 
جسمی  های  بیماری  یا  و  سرطان  مثل  هایی 
کردن در حوزه اعصاب  کمک  می روند و اغلب 
و روان برایشان ناشناخته است. در سال های 
کردیم تا از طرق مختلف با خیرین  اخیر تالش 
کنیم. از سال 1390 خیرین را برای  ارتباط برقرار 
جذب  اسکان  و  ارزاق  درمانی،  های  هزینه 
کمک های خیرین  کردیم. اما هنوز هم نیاز به 
بازارچه نیکوکاری در اسفند 96   داریم. مثال در 
که  کمک جمع زیادی از همکاران و نهادها  و با 
در بیمارستان برگزار شد تجربه متفاوتی بدست 
از  خوبی  های  کمک  بازارچه  این  در  آوردیم. 

کردیم.  خیرین دریافت 
همچنین داوطلبین نیز در حوزه های نقاشی، 
موسیقی و نمایش در برگزاری جشن ها و اعیاد 

کنند.  کمک می  به ما 

سیـــاه و سفیــد
کرم علی محمدی خاطره مددکار بیمارستان روزبه، سرکار خانم ا

که سنگ صبور باشی و تلخی های  که شغلت مددکاری باشد معنی اش این است  زمانی 
کارت تازه شروع می شود؛ باید آن تلخی  زندگی بیماران را ببینی و بشنوی اما بعد از آن 
ها را رفته رفته بزدایی و روی خوش زندگی را از پس سیاهی ها بیرون آوری. سال های 
افکار و اقدام به خودکشی داشتیم. تقریبًا هر  با  ابتدایی ورودم به بیمارستان، بیماری 
کسی  سال سه مرتبه با اقامت های طوالنی بستری می شد. از خانواده طرد شده بود و 
تحت  بیمار  بنابراین  دهد.  قرار  اجتماعی  و  مالی  های  حمایت  مورد  را  او  که  نداشت  را 
حمایت  وظیفه  نیز  بهزیستی  طرف  آن  از  گرفت.  قرار  روزبه  بیمارستان  درمانی  حمایت 
که بیمار به همین منوال بستری  اجتماعی از این بیمار را برعهده داشت. چند سالی بود 
کرد.  می شد، تا اینکه بهزیستی وی را به دلیل باال بودن سن از چتر حمایتی خود محروم 
از آن پس و در سال 94 بیمار تحت حمایت مددکاری بیمارستان روزبه درآمد. با تالش 
را برای اسکان این فرد فراهم  های واحد مددکاری اجتماعی و به مدد خیرین، محلی 

کردیم.  نمودیم و هر ماه ارزاق و لباسش را هم از طریق خیرین تهیه می 
کاری بفرستیم اما هر بار به دلیلی موفق نمی شدیم.  کردیم تا  او را به سر  چند بار تالش 
کنیم.  به طوری  کارش  باالخره پیگیری هایمان جواب داد و توانستیم جایی مشغول به 
که هزینه داروها و لباسش را خودش می پردازد. همچنین از طریق دندانپزشک داوطلب 
کننده به زندگی برگشته  کنون این بیمار با آن وضعیت ناامید  دندان هایش ترمیم شد. ا
که  کمک خیرین باعث شد  است. بدست آوردن استقالل از طریق حمایت مددکاری با 
که دیگر بستری نشده است. او دیگر افکار خودکشی ندارد.  داستان  چندین سال است 
این بیمار در تنهایی و تلخی آغاز شد اما با پیگیری های مستمر توانستیم طعمی شیرین 

کنیم.  را در زندگی این فرد جاری 
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به  چهارم  نسل  دانشگاه  سنتی،  مفهوم  در 
پویای  ارتباطات  که  است  دانشگاهی  معنای 
خود  اجتماعی  و  اقتصادی  محیط  با  وسیعی 
توسعه  وسیع،  ارتباطات  این  هدف  اما  دارد، 
اساس  این  بر  است.  نیز  دانشگاه  خود  درونی 
یک  از  تری  پیشرفته  الگوی  را  آن  می توان 
شتاب  منظور  به  که  کرد  تصور  جوان  دانشگاه 
محیط  کند  می  سعی  خود،  رشد  به  دادن 
بیرونی«  »ابتکارات  طریق  از  را  خود  پیرامون 
محیط  با  همکاری  طریق  از  و  دهد  تغییر 
را  دانشگاه  خود  اساسی  طور  به  تغییریافته 

کند. متحول می 
لحاظ  به  را  ها  دانشگاه  تکاملی  سیر 
توان در سه شکل  ساختاری و عملیاتی می 

مورد بررسی قرار داد: 
پژوهش  دوم  نسل  محور،  آموزش  اول  نسل 
تر  پررنگ  آن  در  وپژوهش  علم  تولید  که  محور 
کارآفرین  و  نوآور  پیشرو،  که  سوم  نسل  و  بود 
گرفت. در این سیر تغییرات در دانشگاه ها  نام 
استفاده از قابلیت های جدید دنیای امروزی، 
دانشگاه  رسالت  ارتقا  باعث  و  است  ضروری 
کارآفرین،  دانشگاه  از  منظور  شود.  می  ها 
که دانش و نگرش ها و مهارت  دانشگاهی است 
و  اقتصادی  ابعاد  در  را  افراد  توانمندی  و  ها 
دهد  می  ارتقا  فرهنگی  و  اجتماعی  و  سیاسی 
فرصت  و  امکانات  از  محیط  با  تعامل  در  تا 
ببرد.  را  استفاده  نهایت  محلی  و  موجود  های 
جویای  التحصیالن  غ  فار دانشگاهی  چنین  در 
کار نیستند بلکه خود خالق فرصت های شغلی 
هستند.  خود  جامعه  برای  آفرینی  ارزش  و 
نقش  و  دولت  که  نیست  معنا  بدان  این  البته 
پراهمیت آن نادیده انگاشته شود، چون نقش 
گذاری و نظارتی دولت بر این  حمایتی و سرمایه 

کتمان ناپذیر است. گونه دانشگاه ها 
به  کشور  توسعه  سوم  برنامه  در  نیز  ما  درکشور 
توجه  پزشکی  علوم  درحوزه  کارآفرین  موضوع 
علوم  حوزه  در  کارآفرین  توسعه  به  منجر  و  شد 
گر چه  گردید. ا کشور  پزشکی در دانشگاه های 
کارآفرین  توسعه  ساز  زمینه  تنهایی  به  آموزش 
عنوان  به  اما  نیست،  پزشکی  علوم  حوزه  در 

جزئی از آن، بسیار حائزاهمیت است.
در این راستا سند بازبینی و بازنگری ساختار 
در  پزشکی  علوم  های  دانشگاه  عملکرد  و 
تدوین  سوم  نسل  های  دانشگاه  به  گذار 

که اهداف آن شامل موارد زیر است: گردید 
بازنگری رسالت، غایات و کارکردهای دانشگاه های 

حرکت به سمت دانشگاه های 
نسل سوم و چهارم

دکترالهام الهی 
دکتری آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت

رئیس اداره ارتقاء  اجتماعی

کیا  دکتر نرجس توکلی 
متخصص پزشکی اجتماعی و طب پیشگیری

معاونت اجتماعی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران
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های  دانشگاه  مدل  اساس  بر  پزشکی  علوم 
های  دانشگاه  ساختار  بازبینی  کارآفرین، 
دانشگاه  کارکردهای  اساس  بر  پزشکی  علوم 
های  دانشگاه  فرایندهای  مهندسی  کارآفرین، 
کارآفرین،  علوم پزشکی بر اساس مدل دانشگاه 
توسعه زیر ساخت ها و منابع دانشگاه های علوم 

کارآفرین. پزشکی بر اساس مدل دانشگاه 
گفت دانشگاه های پزشکی  در نهایت می توان 
مدل  براساس  تا  اند  برده  پی  مساله  این  به 
و  اهداف  رسالت،  کارآفرین،  های  دانشگاه 
کنند و زیرساخت ها  کارکردهای خود را بازبینی 
و منابع خود را براساس این مدل توسعه دهند. 
می  سوم  نسل  سمت  به  ها  دانشگاه  پیشرفت 
تواند تحولی بزرگ در نظام سالمت باشد و منجر 
اصلی  هدف  که  افراد  سالمت  ارتقا  و  حفظ  به 

گردد. دانش پزشکی است، 
فعالیت دانشگاه های نسل سوم و چهارم در 
حوزه آموزش پزشکی و تربیت نیروی انسانی 

ح زیر پیشنهاد شده است:  به شر
آموزش  کمیت  حا و  مدیریت  تقویت  و  توسعه 
Academic Governance ، ایجاد محیط آموزشی 
و  پزشکی  آموزش  استانداردهای  بر  مبتنی 
برای  الزم  های  ساخت  زیر  توسعه  ارزشیابی، 
آموزش  شبکه  ایجاد  و  الکترونیک  های  آموزش 
مجازی، ایجاد داشبورد آموزش، استقبال از ایده 
جدید،  مشاغل  خلق  خالقانه،  و  جدید  های 
گیران، خلق  کلیه فرا کارآفرینی در  توسعه روحیه 
ثروت از طریق ایجاد ظرفیت برای افزایش جذب 
و  انسانی  منابع  توسعه  خارجی،  دانشجویان 
تقویت مقوله Leadership in Education، توجه 
راستای  در  عمومی  پزشکی  آموزش  به  جدی 

آموزش پاسخگو و سالمت نگر.
پزشکی  آموزش  در  رو  پیش  هایی  چالش   
این  که جا دارد در  شامل موارد زیر می شود 

حوزه به آن توجه شود: 
کاهش ارتباط پزشک و بیمار و افت مهارت های 
کاهش روابط و انگیزش های انسانی،  ارتباطی، 
کاهش  توجه جدی به موضوع اخالق پزشکی و 
مبحث  به  توجه  و  گرد  شا و  استاد  بین  تعامل 

حرفه ای گری در پزشکی.
آموزش  حوزه  در  پیشنهادی  راهبردهای 

ح می باشد: پزشکی به این شر
نوع  درک  و  اجتماع  بطن  در  آموزش  به  توجه   
در  سالمت  اجتماعی  مولفه های  تاثیر  نحوه  و 
اجتماع   بر  مبتنی  آموزش  ارائه  افراد،  سالمت 
سبک  به  آموزش  ارائه  محور(،  )اجتماع 

 دانشگاه های پزشکی به این مساله پی 

برده اند تا براساس مدل دانشگاه های 

کارکردهای خود  کارآفرین، رسالت، اهداف و 

کنند و زیرساخت ها و منابع خود  را بازبینی 

را براساس این مدل توسعه دهند. 

کارآفرین، تالشی برای توسعه  ایده دانشگاه 

یک الگوی نو از دانشگاه، متناسب با زمان 

کنونی است. بی تردید، از منظر توسعه 

محلی و منطقه ای، شهر یا منطقه بیشتر 

که  کارآفرینی است  نیازمند دانشگاه های 

کرده و با  نیازها و مصالح محلی را درک 

کند. شتاب اقدام می 

کارآفرین، دانشگاهی  منظور از دانشگاه 

که دانش و نگرش ها و مهارت ها  است 

و توانمندی افراد را در ابعاد اقتصادی و 

سیاسی و اجتماعی و فرهنگی ارتقا می دهد 

تا در تعامل با محیط از امکانات و فرصت 

های موجود و محلی نهایت استفاده را 

ببرد. 

محتوای  بودن  متناسب  بر  کید  تا جامعه نگر، 
که باید پاسخگوی نیاز  آموزش و عرصه آموزش 
که  باشد  طوری  آموزش  عرصه  باشد.  جامعه 
گاه سازد.  دانشجو را برای پاسخگویی به جامعه آ
ساختارمند شدن بحث آموزش و پایان نامه ها 
در جهت نیل به اهداف اجتماعی شدن سالمت 
و  بخشی  اعتبار  های  شاخص  در  تغییر  باشد. 
ارزشیابی واحدها بر اساس مسئولیت پذیری و 
کمک  کز آموزشی به نیاز جامعه،  پاسخگویی مرا
ساختار  در  بازنگری  همچنین  است.  کننده 
اجتماعی  پزشکی  بخش های  عملکرد  و 
پیشنهاد  بخش ها  این  از  ویژه  حمایت  و 

می شود.
کارآفرین، تالشی برای توسعه یک  ایده دانشگاه 
کنونی  زمان  با  متناسب  دانشگاه،  از  نو  الگوی 
است. بی تردید، از منظر توسعه محلی و منطقه 
ای، شهر یا منطقه بیشتر نیازمند دانشگاه های 
که نیازها و مصالح محلی را درک  کارآفرینی است 

کند. کرده و با شتاب اقدام می 
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کردن سالمت چیست و چگونه  5. مفهوم اجتماعی 
پژوهش  مرکز  در  شده  گردآوری  شد؟  خواهد  عملی 
حمایت  با  جامعه  مشارکت  بر  مبتنی  سالمت  های 

موسسه ملی تحقیقات سالمت
و  آفرینی  نقش  شفیعی.  مسعود  مهدی،  رضا   .6
برای  چهارم  نسل  های  دانشگاه  سازی  ظرفیت 
و  صنعت  فصلنامه  ای.  منطقه  و  محلی  توسعه 

دانشگاه، سال دهم. بهار و تابستان 1396. 
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آن سوی بیابان ها دشتی است
غ التحصیل  از دانشگاه علوم پزشکی زاهدان فار
گذراندم. یک  ح را در چابهار  شدم. دو سال طر
سال را در روستاهای قائنات و یک سال هم در 
که در  تهران و بعد از آن به مدت 9 سال است 
را  مهربانی  هستم.  مشغول  یاس  بیمارستان 
کمک  کار مهربانی صرفًا  دوست دارم. تصورم از 
است  روزی  من  برای  خوب  روز  نیست.  مالی 
کسی را  کار خوبی انجام داده باشم. دست  که 
با  باشد.  مالی  نباید  هم  حتمًا  که  باشم  گرفته 
توانم  می  که  جایی  تا  که  گذاشتم  قرار  خودم 
کنم؛ حتی با یک تشخیص  کار مهربانی  هنگام 
و  درآوردن  سرگردانی  از  را  بیماری  یا  و  خوب 
کردن. چنین روزهایی برای من مثل  راهنمایی 
کرده ام.  کمکی به مردم  که خدمت و  این است 
گیری چنین خلقی ذاتی  شاید برای من شکل 
کودکی پدر و پدربزرگم عالقه زیادی  باشد زیرا از 
کارهای آن  کار خیر داشتند و دیدن  کمک و  به 

ها باعث شد مهربانی را بیاموزم.

اولین بارقه ها
دانشجویی  و  اینترنی  دوران  در  بار  اولین  اما   
زمان  آن  شدم.  کارم  بازخورد  متوجه  که  بود 
کار در منطقه ای محروم  من در زاهدان بودم و 
کار یک پزشک را  باعث شد اهمیت مهربانی در 
کنم. بیمارستان شلوغ بود و ما به عنوان  درک 
داشتیم.  هم  اورژانس  های  مسئولیت  اینترن 

زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست

گوی خوبان شهر با دکتر فرناز نایب زاده  گفت و 
پزشک عمومی و جانشین مسئول فنی بیمارستان یاس

گر می خواهید یکی از مصداق های مهربانی را ببینید سری به بیمارستان یاس بزنید و با دکتر  ا
شود.  می  دریافت  ایشان  از  که  است  مثبت  انرژی  از  موجی  کنید.  گو  و  گفت  کمی  زاده  نایب 
کادر بیمارستان نیز  که در تمام رفتارش مهربانی و نوع دوستی موج می زند. در میان  پزشکی 
به خوش خلقی و دستگیری از بیماران زبان زد است. مددکار بیمارستان سرکار خانم تیموری او 
گفته همکارانش از هیچ  که به  کسی  را شایسته تشویق و الگویی برای تمام همکاران می داند. 
کند و بی هیاهو آنچه در توان دارد در اختیار بیماران قرار  کوششی برای مهر ورزیدن دریغ نمی 

می دهد. 

حال  بد  های  مریض  از  یکی  بود  قرار  بار  یک 
از  با هواپیما  که شکستگی های متعدد داشت 
سیستان بلوچستان به مشهد منتقل شود. اما 
پرواز مستقیم نبود و باید بیمار با پرواز به تهران 
و سپس به مشهد می رفت. یکی از رزیدنت ها 
بود.  گرفته  عهده  به  را  بیمار  انتقال  مسئولیت 
همراهی  و  شد  بد  حالش  پرواز  از  قبل  بیمار 
از من  کنارش باشد.  که در طول پرواز  نداشت 
کنم.  اش  همراهی  انتقال  طول  در  تا  خواست 
مشهد  به  باالخره  ساعت  دوازده  حدود  از  بعد 
رسیدیم و در میانه راه بین زمین و هوا باز هم 
را  بیمار  شدیم  موفق  اما  شد  بد  بیمار  حال 
کنیم و برگردانیم. بعد از چند ماه همان  منتقل 
یکی  همراه  به  بود  یافته  بهبود  دیگر  که  بیمار 
تشکر  تا  بود  آمده  شیرینی  جعبه  با  اقوامش  از 
باعث  ما  کار  بود  معتقد  بیمار  همراه  کنند. 
نجات جان بیمارش شده. من معتقدم تا خدا 
گاهی خیلی  نخواهد هیچ اتفاقی نمی افتد زیرا 
کنیم اما در نهایت بیمار از دست  هم تالش می 
اشتباهی  گر  ا حتی  ها  وقت  خیلی  اما  رود  می 
کند و بیمار  کمک می  خ دهد باز هم خدا  هم ر
کاماًل دریافتم  که  بهبود می یابد. از آن روز بود 
کارهای تأثیرگذار دیگری هم  کمک مالی  غیر از 
می توان برای بیماران انجام داد. در واقع در هر 
کننده را راه انداخت  کار مراجعه  شغلی می توان 
کردن برای رضای  کمک  و این خودش یک نوع 

خداست.

کنید خوش خلقی را نذر 
خیر  کار  در  اینکه  از  بیشتر  من  بگویم  خودم 
بار  برای من  رویه  این  باشم حسن ُخلق دارم. 
مسئول  مدتی  که  شد  جدی  زمانی  در  دیگر 
بیماران  بودم.  چابهار  بیمارستان  اورژانس 
تصادف،  مثل  غیرمترقبه  حوادث  اثر  در  کثرًا  ا
نزاع و... دچارآسیب می شدند. قریب به اتفاق 
کردند  می  مراجعه  اورژانس  به  که  هایی  آن 
هر  از  قبل  و  ورود  بدو  در  و  داشتند  بدی  دید 
پرخاش  به  شروع  درمان  کادر  طرف  از  اقدامی 
کس  هر  دیدم  می  اول  روزهای  در  کردند.  می 
تصورم  و  کشد  می  داد  من  سر  شود  می  وارد 
چنین  هستم  خانم  من  چون  شاید  بود  این 
با این  کردم  اما فکر  ایجاد می شود.  برخوردی 
این  به  پس  دهم.  ادامه  توانم  نمی  هم  رویه 
کنم و خودم  اختیار  که سکوت  نتیجه رسیدم 
گر خودم  را جای طرف مقابلم بگذارم و ببینم ا
کادر چه بود. روشم را عوض  بودم توقع ام از آن 
ها  آن  تا  کردم  می  صبر  که  گونه  این  کردم. 
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که وارد این عرصه می شود  کسی  گی برای  ویژ
و  با درد  ما  این محیط  در  عالقه مندی است. 
گر عالقه مند نباشیم  کار داریم ا دردمندی سر و 
در  با  من  ببریم.  لذت  شغلمان  از  توانیم  نمی 
در  که  زمانی  همه  از  خلق  حسن  گرفتن  پیش 
گذرانم لذت می برم. البته می دانیم  اینجا می 
که وزارت بهداشت هم باید برای ترویج حسن 
داشته  ح  طر و  برنامه  ها  بیمارستان  در  خلق 
بها  پرستاری  و  پزشکی  کادر  به  آنقدر  و  باشد 
دغدغه  و  باشند  تأمین  هم  ها  آن  که  بدهد 
کم شود و تمرکز خود را تنها روی بهتر  هایشان 

کارشان بگذارند.  انجام دادن 

جور دیگری باید دید
که خداوند به ما داده سالمتی  بزرگترین نعمتی 
به خاطر  و درمان  بهداشت  وزارت  است. شاید 
هر  از  است  افراد  سالمتی  تامین  که  رسالتش 
با  باشد.  مهمتر  دیگری  خانه  وزارت  سازمان 
تبلیغ و آموزش باید خیرین را به سمت این حوزه 

را بگویند و بعد من می گفتم:  خواسته هایشان 
»حاال اجازه میدی برم مریضت رو ببینم« دقیقا 
کار مریضشان  99 درصد مراجعان بعد از اینکه 
کردند.  راه می افتاد می آمدند و عذرخواهی می 
کارم بلکه  این فرآیند به من یاد داد نه تنها در 
که هستند  گونه  در تمام روابطم آدم ها را همان 
و  بپذیرم  بدشان  و  خوب  های  صفت  همه  با 
گر آن ها داد می زنند من همان  ا تالفی نکنم. 
بقیه  روی  برخوردهایی  چنین  نکنم.  را  کار 
گذاشت. وقتی من بیماران  کادر درمان هم اثر 
کنم  می  راهنمایی  تر  سریع  پذیرش  برای  را 
کنند  همکاران دیگر هم از این رویه تبعیت می 
کند حرف های بیمار و همراهش را  و سعی می 
کار خودشان بشنوند.  با وجود مشکالت خاص 
بیمارستان  در  مراجعان  باالی  حجم  دلیل  به 
برخورد  نحوه  پزشکی  جامعه  مشکالت  از  یکی 
کار در محیط درمان  کادر درمان با بیمار است. 
تا  در  جلوی  دربان  از  باشد  که  ای  رده  هر  در 
اولین  و  است  طاقت فرسایی  کار  آن،  باالترین 

کمک   دریافتم غیر از 
ً

کامال که  از آن روز بود 

کارهای تأثیرگذار دیگری هم می توان  مالی 

برای بیماران انجام داد. در واقع در هر 

کننده را راه  کار مراجعه  شغلی می توان 

کردن  کمک  انداخت و این خودش یک نوع 

برای رضای خداست.

که باشد  کار در محیط درمان در هر رده ای 

کار طاقت  ترین آن  از دربان جلوی در تا باال

که  کسی  گی برای  فرسایی است و اولین ویژ

وارد این عرصه می شود عالقه مندی است. 

کار  در این محیط ما با درد و دردمندی سر و 

گر عالقه مند نباشیم نمی توانیم از  داریم ا

شغلمان لذت ببریم. 

کار   مهربانی را دوست دارم. تصورم از 

کمک مالی نیست. روز خوب   
ً
مهربانی صرفا

کار خوبی انجام  که  برای من روزی است 

که  گرفته باشم  کسی را  داده باشم. دست 

 هم نباید مالی باشد. با خودم قرار 
ً
حتما

کار  که می توانم هنگام  که تا جایی  دارم 

کنم؛ حتی با یک تشخیص خوب و  مهربانی 

یا بیماری را از سرگردانی درآوردن و راهنمایی 

کردن.
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از  بخشی  شخصی  بیمارستان  همین  در  آورد. 
قطعه  خرید  برای  را  پدرش  ختم  مراسم  هزینه 
به  بود  ها  سال  که  کرد  هزینه  دستگاهی  از  ای 
شده  بالاستفاده  دستگاه  قطعه  آن  نبود  خاطر 
بود. فرهنگ سازی برای چنین اقداماتی خیلی 
که از  کسی  مهم است و اثرگذاری و ثواب آن برای 
دست رفته چندین برابر است زیرا هر بار که کسی 
از آن وسیله استفاده می کند  مجبور نباشد برای 
کاری به بیمارستان های مختلف برود اجری  هر 
بازماندگان  برای  شادی  و  رفته  که  کسی  برای 
بهتر  کند  خیر  کار  خواهد  می  کسی  گر  ا است. 
در  زیرا  باشد  درمان  و  بهداشت  اولویتش  است 
نهایت خودش هم باید روزی از همان امکانات 
ارتقای وضعیت  بنابراین  کند.  درمانی استفاده 
بهداشت و درمان باعث ارتقای سالمت جامعه 

می شود. 
این  که  باشد  شغلی  تنها  پزشکی  حرفه  شاید 
دیگران  به  لحظه  هر  در  که  دارد  را  قابلیت 
و  انجام دهی، مهربانی  کار خیری  کنی،  کمک 
به  خداوند  که  است  موهبتی  این  کنی؛  نیکی 
کادر درمان داده است. بسیاری  کل  پزشکان و 
کار را انجام می دهند اما خیلی  از پزشکان این 
دیده نمی شوند. حتمًا الزم نیست یک پزشک 
خدماتش را رایگان انجام دهد بلکه حتی یک 
کالمی، چهره  ارتباط  انرژی دادن،  همدردی و 
کمک  به چهره و توجه به بیمار می تواند از هر 

این خود یک  باشد.  کارسازتر  بیمار  برای  مالی 
که تاحد زیادی هم قابل  هنر و توانمندی است 
آموزش است. اما متأسفانه جایش در سیستم 

آموزش پزشکی خالی است. 

مراقبت از حریم حرفه ای در سایه مهربانی
به  و  بروم  سرکار  به  روز  یک  گر  ا معتقدم  من 
آسیب  که  کسی  اولین  نزنم  لبخند  بیمارم 
درک  باید  بیمار  چون  هستم.  خودم  می بیند 
حتی  کنم  کمکش  خواهم  می  من  که  کند 
درمان  روند  آخر  تا  توانم  نمی  اینکه  وجود  با 
می  بیمار  که  قدر  همین  اما  باشم.  همراهش 
کارش انجام شود یکی  که من در تالشم تا  بیند 

از ارکان اصلی پزشکی است. 
گر شکسته شود  حرفه پزشکی قداست دارد و ا
همواره  بهداشت  وزارت  ریزد؛  می  بهم  جامعه 

باید مراقب این حریم باشد. 
کار داریم. هر  با بدن آدمی سر و  در پزشکی ما 
وجود  غیرمترقبه  اتفاق  یک  احتمال  لحظه 
خواهر،  مادر،  نیست؛  نفر  یک  بیمار  یک  دارد. 
سرپرست خانواده و یا پدر چند فرزند می تواند 
مسئولیت  برود  دست  از  بیماری  گر  ا و  باشد 
اجتماعی دارد به همین علت، حوزه بهداشت 
این  قداست  باید  و  است  مهم  خیلی  درمان  و 

حوزه حفظ شود. 
کادر پزشکی نیز با نوع رفتار و برخورد  پزشکان و 

خود با بیماران می توانند قداست بیشتری به 
حرفه خود بدهند. 

شدت  به  مرا  که  افتاد  اتفاقی  پیش  چندی 
تحت تاثیر قرار داد و جای خالی آموزش برخورد 

کردم.  با بیمار را به شدت حس 
جراحی  عمل  برای  ای  ساله   47 جوان  خانم 
ساده ای بستری شده بود. اما قبل از اینکه هر 
اقدامی برایش انجام بدهند بیمار بیهوش شده 
بودند  ناراحت  بیمارستان  تمام  کرد.  فوت  و 
حتی پزشک های بیمارستان در حال خودشان 
هیچ  بود.  منتظر  بیرون  هم  پسرشان  نبودند. 
کس حاضر نبود با پسر روبرو شود و همه از من 
می خواستند تا خبر فوت را به فرزندش بدهم. 
کردیم اما من چون هیچ  او را به اتاقی راهنمایی 
نمی  بودم  ندیده  برای چنین مواقعی  آموزشی 
دانستم چطور باید این خبر را به پسرش بدهم. 
در نهایت روبرویش نشستم و از شدت ناراحتی 
پسر  خاطر  همین  به  ریختم؛  اشک  همدلی  و 

متوجه شد مادرش فوت شده است. 
که از این اتفاق  بعد از این برخورد آن خانواده 
وقتی  اما  کردند  مراجعه  بودند  آشفته  و  شوکه 
میزان ناراحتی و درک ما از آن پیشامد را دیدند 

واقعیت را پذیرفتند. 
این برخورد باعث شد که هنوز هم با دخترش ارتباط 

مجازی داشته باشم و جویای احوالش باشم. 
این  همیشه  و  بدانند  درمان  کادر  است  الزم 
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که وقتی شخصی فوت  مساله را در نظر بگیرند 
می گیرد  قرار  تأثیر  تحت  خانواده  یک  کند  می 
التیام  پزشکی  کادر  انسانی  نگاه  تنها  شاید  و 

بخش درد آن ها باشد.

لزوم جلب توجه خیرین به حوزه درمان
یک بیمار مشکلش فقط مالی نیست. مثاًل یک 
که به طور  بیمار سرطانی نیاز به یک همراه دارد 
درمان  فرآیند  گر  ا اما  باشد  اختیارش  در  کامل 

درست باشد دیگر نیازی به همراه نیست. 
صعب العالج  بیماری های  برای  معتقدم  من 
حتی  است.  مهم تر  عمر  طول  از  زندگی  کیفیت 
در اولویت قرار دادن آزمایش و عکس و... بیمار 

کمک بزرگی است.  بدحال و سخت عالج، 
تجهیزاتی  غافلیم  آن  از  که  امکاناتی  از  یکی 
گیرند  می  بیمارانی  برای  ها  خانواده  که  است 
مواج  تشک  شوند.  بستری  خانه  در  باید  که 
و...  کسیژن  ا دستگاه  بیمارستانی،  تخت  یا 
می  ها  خانه  انباری  به  مریض  فوت  از  بعد  که 
امکانات  که چنین  کاش خیریه ای باشد  رود. 
از اتمام  گاهی ای را به بیماران بدهد و بعد  و آ
قرار دهد.گاهی   بیمار دیگری  اختیار  در  درمان 
بیمارستان یک دستگاه چند صد میلیونی  در 
که با مبلغ نسبتًا  بخاطر خراب شدن یک قطعه 
بالاستفاده  ها  سال  است  تعمیر  قابل  پایینی 

ج می شود.  می ماند و در نهایت از رده خار

در همین بیمارستان شخصی بخشی از هزینه 

مراسم ختم پدرش را برای خرید قطعه ای از 

که سال ها بود به خاطر  کرد  دستگاهی هزینه 

نبود آن قطعه دستگاه بالاستفاده شده بود. 

فرهنگ سازی برای چنین اقداماتی خیلی 

کسی  مهم است و اثرگذاری و ثواب آن برای 

که از دست رفته چندین برابر است

هر لحظه احتمال یک اتفاق غیرمترقبه 

وجود دارد. یک بیمار یک نفر نیست؛ مادر، 

خواهر، سرپرست خانواده و یا پدر چند 

گر  بیماری از دست  فرزند می تواند باشد و  ا

برود مسئولیت اجتماعی دارد.

بهداشت  حوزه  که  دهد  می  نشان  اینها  همه 
نیکی  و  خیر  کار  انجام  ظرفیت  چقدر  درمان  و 
توان  با جذب خیرین می  و  راحتی  به  که  دارد 
بیمارستان  در  کرد.  تسهیل  را  درمان  مسیر 
یاری  علی  دکتر  و  آن  رئیس  محقق  دکتر  یاس، 
بیماران  به  کمک  برای  زیادی  همکاری  مدیر، 
کنند. بدون اغراق در اینجا رئیس و مدیر،  می 
بیماران  به  کمک  برای  الگویی  خودشان 

هستند. 
برای  درخواستی  بار  هر  فنی  مسئول  عنوان  به 
بیماران داشتم نهایت همکاری را هم در بخش 
فردی  های  کمک  بخش  در  هم  و  تجهیزات 
بیماری  و  بیمار  از  درکشان  زیرا  داشتند  من  با 
در  خیرین  حضور  روند  اما  است.  جامع  بسیار 
باید به شکل جامع تری  مسیر درمان بیماران 
کمک  در تمام بیمارستان انجام شود تا از مسیر 

ج نگردد. های فردی و سازمان نایافته خار
گفت: پدرم همیشه می 

»تو نیکی می کن و در دجله انداز
که ایزد در بیابانت دهد باز.« 

در پایان سخنان خود را با این شعر تمام می کنم: 
»زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست

کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود  هر 
صحنه پیوسته بجاست

که مردم بسپارند به یاد«. خرم آن صحنه 
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شبکه  و  مردمی  های  گروه  توسعه  و  تشکیل 
کننده زمینه  داوطلبان و محیط های حمایت 
در  سالمت  ارتقای  سالم  رفتارهای  توسعه  ساز 
جامعه هست، لذا جذب و سازماندهی سرمایه 
برای  و داوطلب   نیکوکار  انسانی متعهد،  های 
تواند ظرفیت  اقشار آسیب پذیر می  از  حمایت 
به  خدمت  ارایه  بهبود  جهت  در  عظیمی 

هموطنان مان باشد.
بسیار  تجربه  یک  می تواند  شدن  داوطلب 
و  وقت  که  شخصی  برای  چه  باشد،  ارزشمند 
و  می گذارد  سازمان  یک  اختیار  در  را  نیرویش 
دریافت  را  خدمات  این  که  سازمانی  برای  چه 
به  تا  دارند  تمایل  افراد  از  بسیاری  کند.  می 
صورتی  در  کنند،  کمک  مختلف  سازمان های 
جای  در  و  است  مفید  تالش شان  بدانند  که 

خوبی از آن استفاده می شود. 
بر  که  ای  داوطلبانه  اقدامات  و  کشورها  تجربه 
اساس تبحر و صالحیت داوطلبان در موقعیت 
کمک به بیماران در شرایط  های مختلفی مثل 
معلولین  حمایت  به  کمک   ، )سنگاپور(  خاص 
و  )انگلستان(  جامعه  در  استقرار  برای  ذهنی 
کمک  مثل  اجتماعی  های  حمایت  حتی  یا 

با  همراهی  در  سرپرست  تک  های  خانواده  به 
کمک به روند  مادران برای حضور در اجتماع و 
)انگلستان(  باردار  زنان  در  دهی  شیر  اجرای 
نیروهای  که  هستند  هایی  موقعیت  جمله  از 
داوطلب نقش چشمگیری  در آن  ایفا می نمایند.

گمنام  معتادین  انجمن  داوطلبان  تجربه 
کمک  و  همیاری   )Narcotics Anonymous(
و  پایه  بهبودی،  منظور  به  یکدیگر  به  معتادان 
این  اعضای  است.  گمنام  معتادان  کار  اساس 
گذاشتن  درمیان  جهت  مرتب  بطور  انجمن 
و  می آیند  هم  گرد  خود  بهبودی  تجربه 
همچنین اعضای با تجربه تر به اعضای جدیدتر 

کمک می نمایند.
که  احمر  هالل  داوطلبان  گروه  دهی  سازمان 
بشردوستانه  و  امدادی  فعالیت های  همواره 
سیل،  نظیر  بحران هایی  بروز  مواقع  در  را  خود 
امر  به  و  داده  انجام  غیره  و  سونامی  و  زلزله 
و  قربانیان  و  مصدومان  خروج  و  امدادرسانی 
این حوادث پرداخته  اولیه   کمک های  انجام 
اند از جمله برنامه های موفق داوطلبان تلقی 
فرآیندجذب  که  صورتی  در  بنابراین  گردد.  می 
آن  سازماندهی  و  داوطلب  نیروهای  پذیرش  و 

گردد می توان  ها  به نحو مناسب برنامه ریزی 
زمینه  تمامی  در  داوطلب  های  گروه  کمک  از 
را  برداری  بهره  کثر  نیاز متفاوت، حدا های مور 

بعمل آورد.

انتخاب و الزامات همکاری داوطلبین 
پیشبرد  برای  نهادها  و  ها  سازمان  بیشتر 
نیروهای  از  خود،  برنامه های  از  بسیاری 
که  کارهایی  کنند.  می  استفاده  داوطلب 
اندازه خود آن ها  داوطلبان انجام می دهند به 
می توانند  داوطلبان  است.  متفاوت  و  متنوع 
گرو های مختلف وظایف متفاوتی را بر عهده  در 
گروه  ها  بیمارستان  در  مثال   طور  به  بگیرند 
می توانند  را  متنوعی  خدمات  داوطلب  های 

انجام دهند: 
و  مراجعین  و  بیماران  هدایت  و  پذیرش   •
کنندگان در بیمارستان مثل تکمیل فرم  مالقات 
پذیرش، راهنمایی به واحدهای  تصویربرداری، 
را  بستری  بخش های  و  اورژانس  آزمایشگاه، 

بعهده بگیرند.
کمک در ترخیص بیماران، راهنمای بیماران   •
ترخیص،  فرآیند  با  ارتباط  در  آن ها  همراهان  و 

ایده های جدید در ساماندهی 
گروه های داوطلب  و پذیرش 
برای ارائه خدمت در جامعه 

ندا وزیری
کارشناس آموزش و ارتقای سالمت 

معاونت اجتماعی فرهنگی 

آرزو سلطانی فرد
کارشناس مددکاری اجتماعی   

معاونت اجتماعی فرهنگی
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همیشگی  و  مهم  سئوال  یک  می شود،  ارایه 
برای مدیران و مسئوالن هماهنگی داوطلبان 
که  بوده  این  نهادها  و   سازمان ها  همه ی  در 
بخش  اثر  برای  داوطلبان  برنامه ریزی  فرآیند 
آنها به چه صورت  ارایه شده   نمودن خدمات 

انجام پذیرد.

مولفه های موثر در جذب و پذیرش و ارزیابی داوطلبان  
جذب داوطلب می تواند از راه های متفاوتی انجام 
شود. داوطلبان به دوستان خود درباره نهاد شما 
برگزار  اطالع رسانی  جلسات  می توانید  می گویند، 
نشریات  در  اجتماعی،  شبکه های  روی  کنید، 
نظیر  عمومی  اجتماع  مکان های  یا  و  محلی 
از  بسیاری  و  کنید  تبلیغ  و...  محل  مسجد 
راه های دیگر، این بستگی به نهاد شما دارد تا 
بر اساس سازگاری با نوع برنامه، نیازها، بودجه 
کتیک های جذب داوطلب را انتخاب و اجرا  و تا
توسط  مصاحبه  با  داوطلب  است  بهتر  کند. 
که می خواهد  مدیر مسئول سازمان یا نهادی 
شود  پذیرش  بپردازد  خدمات  ارایه  به  آنجا  در 
و از سالمت جسمانی و روانی الزم برای حضور 

فعال دراجتماع برخوردار باشد.
آموزش های عمومی الزم در مورد مهارت های 
کسب مهارت های راز داری  ارتباطی بین فردی، 
، اعتماد سازی در فضای ارتباطی موثر و مهارت 
های مقابله با خشم، تهیه رسانه های موثر در 
اطالع رسانی و ...را به صورت مجازی یا حضوری 
مهارت  داوطلب  نماید.  طی  گواهی  اخذ  وبا 
را  شده  محول  وظیفه  مورد  در  الزم  تخصصی 
داشته و یا آموزش دیده و با زمان بندی مناسب 
تحت نظارت سازمان فعالیت نماید. با توجه به 
رایگان بودن خدمات داوطلبانه تدوین قوانین 
مربوط به حقوق داوطلبی و حمایت از فعالیت 
پشتیبانی  و دستورالعمل های  های داوطلبانه 
مهارتی،  آموزشی،  امکانات  از  استفاده  و  مالی 
گردد.  تفریحی و غیره بر اساس شرایط برخوردار 
گروه های داوطلبان الزم است  نظارت و ارزیابی 
و  گردیده  انجام  شده  طراحی  چک لیست  با 
بازخورد مناسب به آن ها داده شود. از نیروهای 
با بازدهی باال قدر دانی شده و عذر نیروهای غیر 

موثر محترمانه خواسته شود.

عوامل موثر بر جذب و نگهداری نیروهای داوطلب
ارایه  پتانسیل عظیم داوطلبان در  به  با توجه   
و  مدیران  برای  مهم  سئوال  یک  خدمات، 
گروه ها  مسئوالن هماهنگی داوطلبان در همه 

هماهنگی جهت انتقال بیمار از بیمارستان به 
منزل باشند.

محدودیت  شامل  بیماران  انتقال  در  کمک   •
به  کمک  برعکس،  و  ویلچر  به  تخت  از  حرکتی 
و  تغذیه  کمک در  از عمل،  بعد  بیمار  رفتن  راه 
حرکتی  محدودیت  با  مجاز  بیماران  آشامیدن 

اندام فوق نمایند. 
باال  بر  نظارت  با  بیمار  سقوط  از  پیشگیری   •
اطمینان  بستری،  بیماران  تخت  حفاظ  بودن 
که هر یک ساعت  به بیماران در معرض سقوط 
یکبار و یا در مواقع مقتضی برای جویا شدن از 

وضعیتشان مراجعه نمایند.
بیماران  آسایش  و  راحتی  برقراری  به  کمک   •
بیمار،  برای  روزنامه  و  کتاب  خواندن  مثل 
و  خانواده  با  بیمار  جانب  از  تماس  برقراری 
بستگان ایشان و در صورت لزوم دریافت پیغام 
بیمار،  لباس  تعویض  به  کمک  بیماران،  برای 
دینی،  فرایض  انجام  جهت  بیماران  به  کمک 
وضوی جبیره و حمایت روحی همراهان بیمار 

محتضر /بازمانده
قابل  های  کمک  که  مساله  این  به  توجه  با 
بهتر  خدمات  ارایه  به منظور  داوطلبان  توجه 

که چگونه درروند جذب، حفظ  این بوده است 
باشیم. موفق  داوطلبی  های  گروه  ارتقای  و 
زمینه  گرفت در چه  که سازمان تصمیم  زمانی 
است  ضروری  دارد،  نیاز  داوطلبان  به  هایی 
کارهای مورد نیازاجرا  سازمان توصیف دقیق از 
شدنی توسط داوطلبان را  بنویسد. نوشتن این 
بار  یک  تنها  که  کارهایی  از  بعضی  برای  موارد 
که  کارهایی  انجام می شوند الزم است؛ اما برای 
مکتوب  توصیف  یک  هستند،  طوالنی مدت تر 
بهترین راه برای توضیح جزئیات به داوطلبان 
این  روند  این  در  بعدی  مرحله  است.  بالقوه 
که با داوطلبان به بررسی نیازها بپردازید. است 
ارایه اطالعات در ارتباط با مزیت های داوطلبی، 
آموزش مهارت های مورد نیاز داوطلبان، اعطای 
پاداش به داوطلبان فعال و نمونه، وضع قوانین 
مربوط به حقوق داوطلبی و حمایت از فعالیت 
پشتیبانی  و دستورالعمل های  های داوطلبانه 
مالی داوطلبان با مسایلی همچون کاهش هزینه 
حمل ونقل و تخفیفات ویژه بهتر است واضح و 

مشخص گردد.
کاری  های  گروه  در  داوطلبان  از  استفاده  در 
و  ها  مهارت  توسعه  منظور  به  و  متفاوت 
گونه  به  وظایف  آن ها،  بینش  سطح  گسترش 
از  ها  آن  انجام  حین  در  داوطلب  که  باشد  ای 
ظرفیت های منحصربفرد خود استفاده نموده 
داوطلب  درآید.  فعل  به  اش  بالقوه  توانایی  و 
و  داشته  عمل  آزادی  احساس  تیم،  با  درکار 
باشند  داشته  اعتماد  یکدیگر  به  گروه  اعضای 
و بتوانند نظرات و تعامالت منفی خود را بیان 
اطالعات  رازداری  به  متعهد  داوطلب  کنند. 
مورد  در  هیچکس  با  و  باشد  مردم  محرمانه 

ح شده صحبت نکند. مسایل مطر
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پیشگیری  و  سالمت  موضوع  اهمیت  به  نظر 
در سطح جامعه و اهمیت اشاعه آن در سطح 
کشور سلسله همایشهای "سالمت و زندگی"، در 
گذشته زیر نظر معاونت اجتماعی  طی 7 سال 
علمی  انجمن  تهران،  پزشکی  علوم  دانشگاه 
با  و   تهران  شهرداری  و  ایران  ورزشی  پزشکی 
همکاری سایر نهادها و سازمانها برگزار میگردد. 
گیری از اساتید فرهیخته  این همایشها با بهره 
دانشگاهی، توسعه آموزش سالمت در جامعه را 

جزو اولویتهای خود قرار داده است.

گی های طرح به منظور آشنایی با ابعاد آن  ویژ
و میزان جذب مخاطب 

• به طور معمول همایش در تاالر ایوان شمس 
همایشهای  برگزاری  تاالرهای  مجهزترین  از  که 
البته  می شود.  برگزار  است،  اجتماعی  و  علمی 
سالن  مانند  دیگر  سالن  پنج  اخیر  سال  دو  در 
مرکزی دانشگاه تهران و.. میزبان این همایش 

ها بودند.
• "همایش سالمت و زندگی " تالشی در راستای 
برگزاری  ایرانیان است.  بین  توسعه سالمت در 
تالش  زندگی،  و  سالمت  همایش های  سلسله 
همچنین  و  تغییر  برای  آموزش  راستای  در 

توسعه اجتماعی است.
زندگی  و  سالمت  همایش  گی  ویژ مهمترین   •

کشور در آن  تعامل نهادها و بخشهای مختلف 
است.

انتخاب  در  شرکت کنندگان  عموم  مشارکت   •
همچنین  و  آتی  همایش های  موضوعات 
در  که  آزاد  تریبون  عنوان  با  قسمتی  برگزاری 
آن برخی افراد دارای تجارب موفق در مواجهه 
در  را  تجربیات  این  سالمت  حوزه  مشکالت  با 

اختیار شرکت کنندگان قرار می دهند.  
مسئولین  و  دانشگاه  مسئولین  گواه  به   •
خصوص  در  رفتار  و  نگرش  نوع  شهرداری 
شده  باعث  زندگی  و  سالمت  همایش  برگزاری 
مردمی  حضور  نظر  از  همایش  این  که  است 
از  یکی  مالی،  کمک  هیچ  دریافت  بدون 
کشور  در  سالمت  همایشهای  ارزشمندترین 
این  علل  از  یکی  همگی  باالتفاق  و  باشد  می 
موفقیت را همکاری فدراسیونها، مجامع و... با 

این همایش می دانند.
• خبرگان و فرهیختگان سخنران، در باالترین 
تائید  با  و  کشور  دانشگاهی  و  علمی  سطوح 
و  شده  انتخاب  تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه 
کاربردی برای مخاطبین  کاماًل  مباحث بصورت 

ارائه می شود.
ح یاد شده به مدت هفت سال به صورت  • طر
گروه های علمی، فرهنگی و  مستمر با حمایت 
اجتماعی در همین ساختار با موفقیت تمام به 

صدوهفتمین  کنون  ا هم  و  است  آمده  در  اجرا 
)روز  است.  برگزاری  حال  در  آن  همایش 

چهارشنبه دهم بهمن ماه(
نفر   800 متوسط  میزان  به  همایش  هر  در   •
از  بعضی  در  که  می یابند  حضور  جلسه  در 
نفر  هزار  از  بیش  به  پرمخاطب  همایش های 

می رسد. 
قابل  اثرگذاری  میزان  لحاظ  به  همایش  این   •
خبررسانی  گستره  از  سالمت،  حوزه  در  توجه 
گذشته  ایام  در  و  بوده  برخوردار  وسیعی 
نظیر"رادیو  سیما  و  صدا  خبررسانی  واحد های 
شهر"و  "در  تلویزیونی  برنامه  و  سالمت" 
نسبت  بارها  مختلف  خبرگزاری های  همچنین 
به انعکاس اخبار این همایش اقدام نموده اند. 
به  دعوت  فوق  خبرگزاریهای  است  ذکر  به  الزم 
استقبال می  آنها  بلکه خود  نمیشوند  همایش 

کنند و پیگیر همایش هستند.
هر  در  کننده  شرکت  نفر   800 تا   700 حضور   •
که با توجه به ظرفیت  نوبت همایش به طوری 
از  بسیاری  جانبی  سالن  بر  عالوه  اصلی،  سالن 
کنندگان در وضعیت ایستاده از همایش  شرکت 

استفاده می کنند. 
کم بر همایش  • وجود جو علمی- فرهنگی حا

هنرمندان  و  بازیگران  ورزشکاران،  حضور   •
مهدی  )مانند  همایش  در  کشور  محبوب 

گزارشی از هفت سال برگزاری 

همایش های سالمت و زندگی

دکتر توحید سیف برقی
گروه پزشکی ورزشی  عضو هیأت علمی 

دانشگاه علوم پزشکی تهران
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که اولین سفیر سالمت این همایش  مهدوی کیا 
پنجاه  از  بیش  کنون  تا می شود(.  محسوب 
این  با  ورزشی  مختلف  های  رشته  از  ورزشکار 

همایش همکاری نموده اند.
• اجرای شصت و دو همایش و چهار جشنواره

که آن را از تمام  • مهمترین نکته این همایش 
همکاری  می دهد  افتراق  کشور  همایشهای 
کنار هم با محوریت انجام  نهادهای مختلف در 
نیروهای داوطلب  توسط  امور داخلی همایش 

مردمی می باشد. 
برگزاری  و  شهرستان ها  به  همایش  گسترش   •
منظم آن در شهر شاهرود و برگزاری موردی آن 

در ایالم، اردبیل و...
مسئولیت های  فوتبال،  مهم  وظایف  از  یکی   •
از  مختلف  های  حوزه  در  فوتبال  اجتماعی 
که خوشبختانه در طی  جمله سالمت می باشد 
هماهنگی  و  همکاری  همایش ها  این  برگزاری 
و  فدراسیون  فرهنگی  بخش  با  خوبی  خیلی 
است.  شده  برقرار  کشور  فوتبال  باشگاههای 
ایالم  در  چوار  شهدای  مراسم  در  مثال  بعنوان 

کلید خورد. همایش سالمت و زندگی در ایالم 
که در این همایش عالوه  • از موضوعات مهمی 
بر موضوعات عمومی سالمت برای مردم انجام 
مرتبط  موضوعات  خوشبختانه  است،  یافته 
میتوان  که  است  شده  تدوین  نیز  فوتبال  با 

دوپینگ،  با  مبارزه  کرد:  اشاره  زیر  موارد  به 
و  دخانیات  نه؟ْ  یا  آری  ورزشی  مکملهای 
ورزْش، فوتبال و سالمت، فوتبال و روزه داری، 
نقش سالمت معنوی در ارتقای عملکرد روحی 
فوتبال در  فوتبالیستها، نقش سفیران سالمت 

سالمت جامعه و....
توجه  مورد  اخیرا  همایش  این  خوشبختانه   •
و  است  گرفته  قرار  نیز  جوانان  و  ورزش  وزارت 
که  جوانان  و  ورزش  وزارت  سالمت  خانه  دبیر 
برای  دولت  ساله   5 برنامه  اساس  بر  تازگی  به 
مشارکت  خواستار  می کند،  فعالیت  سالمت 
کنار دانشگاه علوم پزشکی  در این همایش در 
و  غذا  سازمان  فوتبال،  فدراسیون  تهران، 
خوشبختانه  شد.  و...  تهران  شهرداری  دارو، 
در  جوانان  و  ورزش  وزارت  سالمت  دبیرخانه 
داوطلب  افراد  از  استفاده  الگوی  اخیر  جلسه 
انجام  همایش  در  که  سالمت  اشاعه  برای 
قرار  خود  محورهای  از  یکی  بعنوان  می گردد 

داده است.

تاریخچه همایش سالمت و زندگی
این همایش ها برای اولین بار با تعداد 4 نفر در 
اسفند 91 در بخش پزشکی ورزشی بیمارستان 
ماه    7 طول  در  و  گردید  برگزار  خمینی  امام 
ابتدایی سال 92 شرکت کنندگان در همایش به 

120 تا 130 نفر افزایش یافت. با توجه به افزایش 
تا  کمبود فضای فیزیکی،  مقرر شد  جمعیت و 
با همکاری شهرداری تهران همایش سالمت و 
این  شود.  منتقل  شمس  ایوان  تاالر  به  زندگی 
نخستین  و  دارد  ظرفیت  نفر   500 حدود  سالن 
 300 حضور  با   92 آبان  در  تاالر  این  در  همایش 

نفر برگزار شد. 
تکمیل  بر  عالوه  اخیر  برنامه های  در  امروزه 
ظرفیت تاالر، بسیاری از بیماران و خانواده های 
دنبال  را  جلسات  ایستاده  صورت  به  آنها 
تعداد  کل  که  است  ذکر  به  الزم  البته  میکنند. 
امروز در حدود  به  تا  نام کنندگان همایش  ثبت 
به  بسته  تعداد،  این  از  که  است  نفر  هزار  سی 
برنامه  هر  در  افراد  آنها،  عالقه  مورد  موضوعات 

کنند. شرکت می 
سالمت  و  روانی  سالمت  جسمی،  سالمت 
مورد  محورهای  ترین  مهم  جمله  از  اجتماعی 
است.  زندگی  و  سالمت  همایش  در  بحث 
شایعی  موضوعات  همایش  این  در  همچنین 
گریبان هستند  که معمواًل مردم با آن دست به 
کمر درد، اضطراب، افسردگی،  همچون چاقی، 
کنترل خشم و مصرف  کبد چرب،  فشار خون، 
بررسی  مختلف  زوایای  از  ممنوعه  داروهای 
همایش  این  موضوعات  انتخاب  است.  شده 
می شود.  انجام  مردم  از  سنجی  نظر  اساس  بر 
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گروه   34 همفکری  با  همایش  این  موضوعات 
ساالنه  صورت  به  دانشگاه  در  علمی  مختلف 
به محدودیت  توجه  با  اعالم میشود.  و  تنظیم 
این  در  تبلیغات  شمس  ایوان  تاالر  در  فضا 
خصوص محدود است و اطالع رسانی به افراد 
میشود.  اعالم  گویا  تلفن  و  پیامك  طریق  از 
از  ماه  هر  پنج شنبه  اولین  در  همایش ها  این 
ساعت پنج عصر در تاالر ایوان شمس )باالتر از 
اتوبان  و  احمد  آل  جالل  تقاطع  گلها-  میدان 
شود.  می  برگزار  شمس(  ایوان  تاالر  کردستان- 
عالوه بر این در سومین پنجشنبه ماه همایش 
همچنین  و  تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه  در 
اولین سه شنبه ماه در شهر شاهرود برگزار می 

گردد.
عالوه بر برنامه اصلی همایش سالمت و زندگی، 
باشگاه  شامل  جنبی  برنامه های  و  بخش ها 
زندگی،  و  سالمت  وب سایت  زندگی،  و  سالمت 
و  سالمت  پیام های  زندگی،  و  سالمت  اخبار 
سفیران  زندگی،  و  سالمت  جشنواره  زندگی، 
زندگی،  و  سالمت  همیاران  زندگی،  و  سالمت 
سالمت  کودکان  زندگی،  و  سالمت  همراهان 

زندگی،  و  سالمت  منتخب  عکس  زندگی،  و 
کتاب منتخب سالمت  زندگی،  و  فیلم سالمت 
کلینیک  زندگی،  و  سالمت  اساتید  زندگی،  و 
زندگی،  و  سالمت  مسابقه  زندگی،  و  سالمت 
سالمت  خانه های  زندگی،  و  سالمت  خدمات 
زندگی  و  سالمت  مشترک  عناوین  با  زندگی  و 

انجام می گردد. 
فوق  بخش های  توضیح  به  بخش  این  در 

پرداخته می شود.

سفیران سالمت و زندگی: 
محبوب  و  مشهور  فرهیخته،  افراد  تأثیر  ضریب 
موجب  همایش  در  ها  آن  حضور  و  جامعه  در 

تسهیل ارتباط با بدنه جامعه می گردد.
و  برجسته  فرهیخته،  افرادی  همایش  این  در 
محبوب مردم در عرصه فرهنگ، هنر و ورزش، 
"پیام های سالمت و زندگی "را به صورت صوتی 
و یا از طریق تلفن به مخاطبین ارائه میدهند. 

سفیران  از  کیا  مهدوی  مهدی  مثال  عنوان  به 
بین المللی در فوتبال و از شاخص ترین سفیران 

سالمت در همایش است.

همچنین قهرمانان رشته های مختلف ورزشی، 
کارگردانان نخبه  مربیان برجسته، هنرمندان و 
به عنوان سفیران سالمت ایفای نقش میکنند. 

باشگاه سالمت و زندگی:
 این باشگاه به منظور تشویق و ترغیب بیماران 
که به صورت مستمر در  افرادی  تا  طراحی شد 
یا  و  مناسب  تخفیف  با  دارند  حضور  همایش 
حتی رایگان از امکاناتی همچون ویزیت پزشکی 

تا امکانات تفریحی و رفاهی استفاده نمایند.

خدمات سالمت و زندگی: 
پیشگیری  و  غربالگری  خدمات  از  مجموعه ای 
این  در  زندگی  و  سالمت  خدمات  قالب  در 
در  که  به طوری  می گردد،  برگزار  همایش ها 
به  زندگی  و  سالمت  خدمات  همایش،  حاشیه 
از  که  میشود  برگزار  مردم  برای  رایگان  صورت 
جمله آنها میتوان به ارائه بروشورهای آموزشی، 
خون  قند  اندازه گیری  فشارخون،  اندازه گیری 
موبایل،  طریق  از  صوتی  پیام های  بلوتوث  و 

کرد.  کمك های اولیه و ..... اشاره  آموزش 
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جشنواره سالمت و زندگی: 
دانشگاههای  از  تعدادی  درخواست  به  بنا 
همکاری  با  تا  داریم  نظر  در  پزشکی  علوم 
نظام  سازمان  پزشکی،  علوم  دانشگاه های 
به  همایش ها  از  بخشی  شهرداری،  و  پزشکی 
صورت فصلی در استان ها به صورت جشنواره 
به جای  که در آن  برگزار شود  زندگی  و  سالمت 
در  اساتید  واحد،  موضوع  یك  به  پرداختن 
فرصت زمانی بیشتر به صورت همزمان چندین 
موضوع را در زمینه سالمت جسمی، اجتماعی 
این  در  اولیه  اقدامات  میکنند.  ح  مطر روانی  و 
و  همدان  ایالم،  اردبیل،  شهرهای  با  رابطه 

شاهرود به عمل آمده است.

خانه های سالمت و زندگی: 
سالمت  خانه های  تشکیل  برای  برنامه ریزی 
همایش ها  این  بعدی  الویت های  از  زندگی  و 
می باشد و در نظر است تا با تشکیل خانه های 
سالمت و زندگی در تعدادی از بیمارستان ها به 
پیشگیرانه  اقدامات  از  برخی  پایلوت،  صورت 
کز درمانی به  و مرا بیمارستان ها  این  در داخل 
پروپوزالی  منظور  این  به  شود.  ارائه  بیماران 
تصویب  صورت  در  که  شده  تدوین  و  تهیه 
علوم  دانشگاه  بیمارستان  چند  در  میتواند 

پزشکی تهران اجرایی شود.

وب سایت سالمت و زندگی: 
کانال:  آدرس  طریق  از  می توانند  عالقمندان 

SVZ91 ارتباط برقرار نمایند. @ 
نظر  در  نام ها  ثبت  زیاد  تعداد  به  توجه  با 
بتوانند  مردم  تا  شود  فراهم  شرایطی  است 
طریق  از  و  منزل  در  مستقیم  پخش  طریق  از 
کامپیوترهای شخصی از این برنامه ها استفاده 
دسترسی  موجب  برنامه  این  تحقق  نمایند. 
کن شهرستانها از مطالب  افراد سالخورده و یا سا
گونه ای  ح شده در همایش خواهد شد به  مطر
صورت  به  میتوانند  سیستم  این  طریق  از  که 
آنالین در همایش حضور مجازی داشته باشند.
همایش  چند  به  مربوط  فیلم های  کنون  ا هم 
قبلی در وب سایت قابل دسترسی است اما در 
به  فیلم برداری ها  آینده  همایش  از  است  نظر 
کیفیت بهتر انجام شود تا  صورت حرفهای و با 
داروخانه ها تحت  و  را در سطح شهر  آن  بتوان 
"منتشر  زندگی  و  سالمت  های  "فیلم  عنوان 

نمود. 
»بهترین  همایش  سالگرد  جشن  در  همچنین 

»بهترین   ، زندگی«  و  سالمت  منتخب  عکس 
کوتاه سالمت و زندگی«، »بهترین نقاشی  فیلم 
سالمت و زندگی«، »بهترین پیام رسان سالمت 
سالمت  الکترونیک  نشر  »بهترین  زندگی«،  و 
جسمی  بخش  سخنران  »بهترین  زندگی«،  و 
بخش  سخنران  »بهترین  زندگی«،  و  سالمت 
سخنران  »بهترین  زندگی«،  و  سالمت  روانی 
»بهترین  زندگی«،  و  سالمت  اجتماعی  بخش 
مورد  و  برگزیده  و...  زندگی«  و  سالمت  کتاب 

گرفتند. تقدیر قرار 

همراهان سالمت و زندگی:
دانشگاهها  اساتید  از  تن   80 کنون  تا   
در  رایگان  صورت  به  را  مختلفی  آموزش های 
این میان، بیش  قرار داده اند. در  اختیار مردم 
علوم  دانشگاه  اساتید  از  سخنرانان  از  نیمی  از 

پزشکی تهران بودند. 
پاسخگویی  برای  الزم  تدابیر  همایش  این  در 
نحوی  به  شده  اندیشیده  مردم  سئواالت  به 
از همایش به  تا یك روز پس  که مردم میتوانند 
با  تا 9 دقیقه   4 تا 3 ساعت در حدود   2 مدت 
گفتگوی رایگان تلفنی داشته  اساتید سخنران 
صورت  به  را  خود  سئواالت  پاسخ  و  باشند 

خصوصی دریافت نمایند.
زندگی:  و  سالمت  شهرستان های  همایش های 
این همایش ها با استقبال بی نظیر در شهرستان 
امید  و  است  شده  مواجه  شاهرود  مانند  هایی 

گردد. است این حرکت در سایر شهرها نیز اجرا 

مؤسسات همکار:
همکار  دانشگاههای  و  موسسات  انجمنها، 

ذیل در این سلسله همایشها مشارکت دارند:

• دانشگاه علوم پزشکی تهران

• انجمن علمی پزشکی ورزشی ایران
• دبیرخانه سالمت وزارت ورزش و جوانان

• دانشگاه تهران
• دانشگاه الزهرا

• بیمارستان امام خمینی )ره(
• بیمارستان فوق تخصصی نورافشار

• مرکز تحقیقات پزشکی ورزشی دانشگاه علوم 
پزشکی تهران

• معاونت رفاهی و اجتماعی شهرداری تهران
• سازمان نظام پزشکی

• مجموعه فرهنگی هنری ایوان شمس
• معاونت غذا و دارو

• وزارت فناوری اطالعات وارتباطات
• فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران

• فدراسیون پزشکی ورزشی
• خبرگزاری دانشجویان)ایسنا(
• روزنامه های سپید و سالمت

• تارنمای آپارات
• جمعیت خیریه امام علی )ع(

• مؤسسه خیریه محک

که در این  کز فوق بخشی از نهادهایی است  مرا
کدام  کرده اند و هر  صدو هفت همایش همکاری 

گرفته اند.  کارهای همایش را بر عهده  بخشی از 
کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال به نمایندگی از 
که در همایشها داشته  کشور نقشی  کل فوتبال 
سالمت  آموزش  جهت  ورزشکاران  معرفی  است 

بعنوان سفیران سالمت می باشد.
زندگی  و  سالمت  همایشهای  تمامی  ضمنا 
به  فوتبال  فدراسیون  رزومه  بعنوان  هرساله 

AFC اعالم می گردد.
همکاران  با  اخیر  جلسه  اساس  بر  همچنین 
فیفا  به  ارائه  قابل  همایش ها  این  فدراسیون 
به عنوان مسئولیتهای اجتماعی فوتبال می باشد. 
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طبق تعریف who سالمتی ابعاد مختلفی شامل: 
جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی دارد. 

حق  یک   عنوان  به  سو  یک  از  سالمتی 
از  اعم  افراد  و همه  همگانی  محسوب می شود 
شهرنشینان، روستائیان و عشایر ، حق دارند از 
 )Health for all( مواهب سالمتی برخوردار باشند
و از سوی دیگر، تالش برای تأمین، حفظ و ارتقاء 
اجتماعی  مسئولیت  یک  جامعه،  افراد  سالمت 
بوده که همه افراد، سازمان ها، دستگاه ها و قوای 
کمیتی برای دستیابی به آن مسئولیت دارند  حا

.)ALL for health(
وسیعی  طیف  سالمت،  بر  مؤثر  مؤلفه های 
می گیرد  بر  در  را  موقعیت ها  و  شاخص ها  از 
درآمد،  سواد،  مسکن،  اشتغال،  وضعیت  )نظیر 

فاضالب  سالم،  آشامیدنی  آب  به  دسترسی 
ک، جاده های ایمن،  بهداشتی، محیط زیست پا
و  بهداشتی  مراقبت های  به  دسترسی  ژنتیک، 
خصوص  در  بهداشت  وزارت  که  و...(  درمانی 
از آنها مسئولیت دارد و تالش  بخش محدودی 
برای بهبود وضعیت این شاخص ها، مسئولیتی 

همگانی است.
تهدیدکننده های  با  مقابله  و  مشکالت  بر  غلبه 
سالمت در گرو همکاری مؤثر مردم، دستگاههای 

اجرایی و دست اندرکاران بخش سالمت است. 
در بین همه ذینفعان، مردم اصلی ترین ذینفع 
سالمت  های  شاخص  و  بوده  سالمت  نظام 
گاهی و مشارکت  بدون توجه به مردم و ارتقاء آ
کالم » اجتماعی سازی سالمت«  آن ها و در یک  

میسر نخواهدشد.

منظور از اجتماعی شدن سالمت تحقق موارد 
زیر است:

1. زمینه سازی برای توسعه مشارکت آحاد مردم 
در حوزه سالمت به صورت ساختارمند )نظیر راه 
کانون سالمت محله یا راه اندازی مجمع  اندازی 

خیرین و یا تشکیل سازمان های مردم نهاد(
و  توانمندسازی  سازماندهی،  شناخت،   .2
بکارگیری منابع انسانی، مالی و فیزیکی خارج از 
بخش  این  داخل  منابع  کنار  در  سالمت  بخش 
برای اصالح مدیریت نظام سالمت به منظورتأمین 

وارتقاء سالمت فرد، خانواده و جامعه
اولویت  با  سالمت  همگانی  پوشش  3.تحقق 

کانون های سالمت محله 
تبلور سالمتی برای همه و همه برای سالمتی

لیال احمدی سلطان آبادی
کارشناس ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت و روانشناسی عمومی
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اجرای برنامه های ارتقاء سالمت برای همه و در 
همه جا بویژه برای اقشار محروم جامعه

جدید  های  نیاز  و  تغییرات  به  پاسخگویی   .4
بروز  محیطی،  زیست  تغییرات  نظیر  جامعه 
سالمندان،  افزایش  اجتماعی،  های  آسیب 
سبک  در  تغییر  روانی،  و  روحی  های  بیماری 
زندگی، اثرات فناوری های نوین و شبکه مجازی
همچنین اساس اجتماعی شدن سالمت مبتنی 
گاهانه و سازمان یافته مردم، همراه  بر  مشارکت آ
با مشارکت بخش های مختلف دولتی، غیردولتی 

کمیتی است. و سایر نهاد های حا
بهبود  در  موثر  رفتارهای  از  بسیاری  طرفی  از 
سالمت یا بیماری  به شیوه زندگی فردی وشرایط 
کنند وابسته است  که درآن زندگی می  محله ای 
سالمت  ارتقاء  برای  فردی   تصمیمات  وتنها 

کفایت نمی کند. 
با توجه به این حقایق، معاونت اجتماعی وزارت 
به  اقدام  پزشکی،  آموزش  و  درمان  بهداشت 
مجامع  و  ها  کانون  وتوانمندسازی  تشکیل 

سالمت محالت نمود.
ابالغیه مورخ 97/6/12 مبنی  ارتباط  در همین 
سطح  سه  در  سالمت  مجامع  اندازی  راه  بر 
سالمت  کانون  و  محله(  )استان،شهرستان، 
های  مشارکت  آغاز  نقطه  عنوان  به  محله 
و  تشکیل  نامه  "شیوه  و  مردمی  ساختارمند 
در   " محله  سالمت  مجمع  و  کانون  اندازی  راه 
کشور  تاریخ 97/6/20با امضای وزیران محترم 

گردید تا در  و بهداشت و درمان جهت اجرا ابالغ 
دستور  در  محله  سالمت  کانون های  راه اندازی 
علوم  دانشگاه های  اجتماعی  معاونت های  کار 

گیرد.  کشور قرار  پزشکی سراسر 
کانون سالمت محله، یک تشکل اجتماع محور محلی
 community Based Organizations )CBO( 
است که در آن مردم با هدف ارتقای سالمت خود، 

خانواده، محله و جامعه مشارکت می کنند.
شهر  در  محله  سالمت  های  کانون  کلی  هدف 
کارآمد، پویا و  و روستا بر افزایش مشارکت موثر، 
خالق مردم در توسعه سالمت خود، خانواده و 

اجتماع محل زندگی شان بنا شده است. 
کانون های سالمت محله باید  مشارکت مردم در 
باشد  عادالنه  و  مسئوالنه  داوطلبانه،  گاهانه،  آ
تا بتوان به اهداف مورد نظر در جلب مشارکت 
کرد. مردم در ارتقای سالمت جامعه دست پیدا 

و  محله  سالمت  های  کانون  اصلی  وظایف 
روستا عبارتند از : 

• تعیین مسائل اولویت دار محله با هدف ارتقای 
کنان محله و روستا سالمت سا

•  شناخت توانمندی های مردم و ظرفیت های 
بالفعل و بالقوه محله و روستا

کنان داوطلب همکاری در  توانمند سازی سا   •
کانون سالمت محله 

زیر  تخصصی  های  گروه  تشکیل  پیشنهاد    •
کانون بر اساس ظرفیت و نیاز محله  مجموعه 

و  ها  بخش  همکاری  با  بخش  اثر  مداخالت    •
ها  سمن  )دانشگاه-  دولتی  غیر  و  دولتی  کز  مرا

و... (  در راستای مشکالت محله و روستا 
کار  گذاری ، تعیین مداخالت و تقسیم  •  هدف 
کنان داوطلب و اعضای  اقدامات محلی بین سا

مجمع سالمت محله
تشکیل منظم مجمع سالمت محله و پیگیری 
های  مشارکت  طریق  از  مصوبات  ارزشیابی  و 
داوطلبانه و حمایت طلبی مسئوالن در سطوح 

شهر و شهرستان
کانون سالمت محالت شامل:   اعضای 

مسئوالن  و  کانون  )دبیر  مردمی  نمایندگان   -1   
محله،  جماعت  امام  مردمی،  گروه های 
محله،  های  سمن  نماینده  محله،  معتمدین 

نماینده خیرین  محله، بسیج محله و ...(
 ، )اساتید  مرجع  های  گروه  نمایندگان   -2

کن محله ...( دانشگاهیان و حوزویان سا
)نماینده  دولتی  های  دستگاه  نمایندگان   -3
مرکز بهداشت، آموزش و پرورش، بهزیستی، رفاه 

کار، نیروی انتظامی، شهرداری و ...( و 

کانون،  با توجه به مشکالت محله و نیاز اعضای 
کانون های  کارگروه های تخصصی زیر مجموعه 
و  مادر   : مانند  مختلفی  موضوعات  با  سالمت 
کودک  بیماری های مزمن  محیط زیست و.... 

تشکیل می شوند. 
محله،  سالمت  کانون های  تشکیل  از  پس 
نمایندگان  حضور  با  محله  سالمت  مجمع 
نمایندگان  کانون ها،  اعضای  شامل  مردمی 
و  دانشگاه  اساتید  شامل  مرجع  گروه های 
پزشکان و نمایندگان دستگاه های دولتی در هر 

محله تشکیل می شود.
ریاست مجمع سالمت محله به عهده باالترین 
/شهردارناحیه/ )دهیار  محلی  اجرایی  مقام 
مقام  باالترین  همچنین  باشد  می  بخشدار( 
بهداشتی محله )بهورز/سرپرست پایگاه سالمت 
/ رییس مرکز جامع سالمت( مسئولیت  دبیری 

مجمع را عهده دار می باشد. 
دستور  ابالغ  از  پس  یعنی  اخیر  ماهه  سه  در 
سالمت  های  کانون  تشکیل  به  مربوط  عمل 
  29 از  بیش  ری  شهرستان  سطح  در  محالت، 
کانون سالمت محله راه اندازی و در شهرستان 
در   ( محله  سالمت  کانون   3 نیز  اسالمشهر 
اندازی  (راه  جانشین  و  دبیر  انتخاب  مرحله 
که تحت پوشش  شد. در سطح شهر تهران نیز 
حدود  باشد  می  تهران  جنوب  بهداشت  مرکز 
مربوط  محالت  سرای  در  سالمت  کانون   104
تیم  اعضای  که  دارد  وجود  شهرداری،  به 
های  پایگاه  و  سالمت  جامع  کز  مرا در  سالمت 
سازی  توانمند  در  را  الزم   همکاری  سالمت، 
مردمی  اعضای  دارند.  ها  کانون  این  اعضای 
کانون های سالمت محالت، در تمامی مراحل 
اولویت بهداشتی  شناسایی مشکالت و تعیین 
ارتقاء  و  آموزش  جهت  برنامه  تدوین  محله، 
کمک تیم سالمت  سالمت محله ،اجرای آن با 
برنامه،  ارزشیابی  نهایتا  و  محله  معتمدین  و 

مشارکت فعال دارند.
پشتیبانی  و  مردم  همت  و  تالش  با  که  امید   
مسئوالن، ارتقاء سالمت مردم با مردم، از طریق 
ایجاد و توانمندسازی کانون های سالمت محله، 

محقق گردد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منبع:

کانون و مجمع سالمت  1-شیوه نامه اجرایی تشکیل 
پزشکی.  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  محله. 

معاونت اجتماعی، شهریور 1397.
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و  جامعه  نیازهای  درک  اجتماع،  در  حضور 
سعی در رفع آن یکی از مشخصه های دانشگاه 
این  قبال  اینکه  نه  البته  است.  امروزی  های 
طور نبوده؛ چون فلسفه وجود دانشگاه و نشر 
به  نیازی  چه  وگرنه  است  بشر  نیاز  رفع  دانش 

کشف و نشر دانش بود.
که به سوی دانشگاه های  دانشگاه های امروز 
چهارم  نسل  و  خالق(  و  )کارآفرین  سوم  نسل 
می روند  منطقه ای(  و  محلی  دهنده  )توسعه 
بیشتری  اجتماعی  مسئولیت  احساس  از 

برخوردارند.
کثر دانشگاه ها از نسل دوم  که ا کشور ما هم  در 
از  برخی  خیز  هستند،  پژوهشی(  و  )آموزشی 
دانشگاه ها برای تبدیل به دانشگاه های نسل 

سوم و چهارم ستودنی است.
در  اجتماعی  مسئولیت  نمودهای  از  یکی   
دانشگاه های نسل سوم لمس و درک صحیح 
آن  رفع  در  سعی  و  جامعه  مشکالت  و  نیازها 

این  مظاهر  از  یکی  جهادی  اردوهای  و  هاست 
مسئولیت مقدس است.

کارمندی  و  دانشجویی  مختلف  های  گروه   
سایر  مشارکت  با  گاه  و  مستقل  صورت  به  گاه 
نهادها و سازمان های غیر دانشگاهی با تأسی 
دینی  متعالی  تعالیم  و  انسانی  بیدار  وجدان  از 
به  را  خود  دین  تا  زنند  می  باال  همت  آستین 

جامعه ادا نمایند.
اقدامات  از  بیشتر  وری  بهره  و  انسجام  برای   
های  گروه  این  داوطلبانه  و  خیرخواهانه 
ایجاد  به  اقدام  بهداشت  وزارت  خیراندیش 
جهادی«  فعالیت های  »ستاد  نام  به  ستادی 

نموده است. 
محروم  مناطق  شناسایی  ستاد  این  وظیفه 
گروه های جهادی و پشتیبانی از آن ها  هدایت 

است.
علوم  دانشگاه  جهادی  های  فعالیت  ستاد   
مردم  به  کمک  راستای  در  تهران  پزشکی 

علی فصیحی
 رئیس اداره فعالیت های فرهنگی معاونت اجتماعی و فرهنگی

کارآفرینی جهادی  اردوی 

محروم و نیازمند عالوه بر انجام وظایف معمول 
خدمت  جهادی  قرارگاه  با  را  هایی  نامه  تفاهم 
و  امام  حضرت  فرمان  اجرایی  ستاد  رسانی 
سیدالشهدای  سپاه  سازندگی  بسیج  قرارگاه 

تهران بزرگ به امضا رسانده است. 
هدف از این تفاهمات هم افزایی برای خدمت 
در  که  بزرگواریست  میهنان  هم  به  رسانی 
دانشگاه  پوشش  تحت  برخوردار  کم  مناطق 
سکونت دارند برخی از مناطق مد نظر عبارتند 
کوره های آجرپزی صالح آباد،  کبیرآباد،  از: لهک 
ری  شهر  توابع  از  قمصر  و  حصار  گل  باقرشهر، 

و...
با  گروه های متعددی در دانشگاه  کنون  ا  هم 
کنار هم  این ستاد همکاری نزدیک دارند و در 
از  زدایی  محرومیت  و  رسانی  خدمت  در  سعی 

مناطق حاشیه شهر تهران دارند. 
سال  در  ها  گروه  این  فعالیت های  از  برخی 

ح زیر می باشد: جاری به عنوان نمونه به شر
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و  فعالیت هاست  این  از  تنها بخشی  اینها  البته 
بیمارستان  مانند  دانشگاه  جهادگر  گروه های 
بیمارستان  جنوبی(  خراسان  استان  )در  رازی 
محروم  مناطق  سایر  و  لهک  منطقه  )در  سینا 

تهران( عملکرد خوبی داشته اند.
جهادی  های  فعالیت  ستاد  حاضر  حال  در   
امام،  حضرت  فرمان  اجرایی  ستاد  دانشگاه، 
سیدالشهدای  سپاه  سازندگی  بسیج  قرارگاه 

کانون جهادی دانشجویی محیا فعالیت های جهادی 

عنوان فعالیت جهادی                                                                                                                                                   تاریخ فعالیت                      محل فعالیت ردیف 

ارائه خدمات بهداشتی و درمانی                                                                                                 97/2/7                  تهران، منطقه 15  1

کار به سینما)فیلم فیلشاه(                                             97/2/17                تهران کودک  اعزام دانش آموزان   2

ارائه خدمات بهداشتی و درمانی                                               97/3/4                 سرای محله شوش  3

پایش سالمت در راهپیمایی روز جهانی قدس                  97/3/18                  میدان انقالب  4

کدشت ارائه خدمات بهداشتی و درمانی                    97/4/8                   پا  5

ارائه خدمات بهداشتی و درمانی                   97/4/29              حلب آبادهای صالح آباد  6

کوره های آجرپزی قاسم آباد ارائه خدمات بهداشتی و درمانی                  97/5/26                  7

ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به افراد تحت پوشش خیریه معراج امام حسن علیه السالم                 97/8/4                 شهرری  8

ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به بیماران مبتال به HIV و هپاتیت و خانواده آن ها               97/9/25               منطقه 15 تهران  9

کارتن خواب ها و رفتگران                    97/9/20                تهران گرم بین  توزیع آش   10

کهریزک ارائه خدمات بهداشتی و درمانی                   97/10/21                 11

گاه جهادی رویش های انقالب اسالمی)بسیج دانشجویی دانشگاه( فعالیت های جهادی قرار 

محل فعالیت عنوان فعالیت جهادی                         تاریخ فعالیت    ردیف 

کوره های آجر پزی قاسم آباد در خاور شهر تهران ارائه خدمات بهداشتی، درمانی، فرهنگی و آموزشی         97/5/5  تا 97/5/25         1

گلستان کاوس در استان  گنبد  ارائه خدمات بهداشتی، درمانی، فرهنگی و آموزشی و عمرانی      97/5/29  تا97/6/29         منطق محروم   2

کشور عراق کربال، نجف و مسیر راهپمایی اربعین در  ارائه خدمات بهداشتی، درمانی،فرهنگی و آموزشی به زوار اربعین            97/7/30  تا 97/8/10            3

و  دانشگاه  دانشجویی  بسیج  بزرگ،  تهران 
مشترک  کار  محیا،  دانشجویی  جهادی  کانون 
از  قمصر  و  حصار  گل  لهک،  منطقه  در  را  خود 
دورنمای  که  اند  کرده  شروع  شهرری  توابع 

بسیار روشنی و مثبتی را ترسیم نموده است.
این  در  دانشگاه  جهادی  های  فعالیت  ستاد   
همه  سرمایه  و  تخصص  وقت،  مقدس  مسیر 
تهران،  پزشکی  علوم  دانشگاه  بزرگ  خانواده 

را  خیراندیش  و  مسلمان  مردم  و  نهادها  سایر 
صمیمانه به یاری و مدد می طلبد.

تیم  تشکیل  ستاد  این  کارهای  از  دیگر  یکی   
به  که  تیم  این  است  دانشگاه  اضطراری 
مسئولیت دکتر ناصر عمادی عضو هیئت علمی 
آماده  را  خود  تشکیل  حال  در  جهادگر  و  فعال 
به  بحرانی  و  اضطراری  مواقع  در  تا  سازد  می 

کشورمان بشتابد.  یاری هم میهنان بزرگوار 
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فرآورده های ارزان تر عرضه می کند رفته و  سیگار 
که  داشت  اذعان  توان  می  اطمینان  با  بخرند. 
منافع افزایش مالیات از مضراتش خیلی بیشتر 
به  مالیات  افزایش  جنوبی  آمریکای  در  است. 
کاهش تبلیغات، منع فروش دخانیات به  همراه 
کودکان و مصرف سیگار در مکان های عمومی 

کاهش مصرف دخانیات شده است. سبب 

تسهیل  مداخله؛  در  بعدی  ورود  نقطه 
کنترل و ترک دخانیات  دسترسی به 

کنوانسیون، یک عملکرد  که  خوب است بدانیم 
کنترل دخانیات در سطح  باز توزیعی مهم برای 
کشورهای  به  اینکه  جهت  در  دارد؛  جهانی 
در  ایستادگی  قدرت  که  ای  توسعه  حال  در 
قدرت  ندارند،  را  سیگار  کارخانجات  برابر 
اهرم  یک  عنوان  به  کنوانسیون  بنابراین  دهد. 
کننده موفقیت آن، خود یک  قدرت و تضمین 
مداخله در سطح وضعیت و موقعیت اقتصادی 
کردن عواید مالیات  اجتماعی جوامع است. وارد 
کنترل دخانیات برای  دخانیات در برنامه های 
برای  ای  استراتژی  تر،  محروم  کنندگان  مصرف 
گرفتن خدمات ترک دخانیات  در دسترس قرار 
است. در این مطالعه دولت ها قادر خواهند بود 
که بیمه  که خدمات مجانی برای فقرا و آن هایی 

کنند.  خصوصی ندارند، فراهم 

کنترل  نقاط ورود افزایش محیط های حامی 
دخانیات عبارتند از: 

کنترل دخانیات  1-  افزایش محیط های 
کاهش پذیرش اجتماعی مصرف دخانیات   -2

3- افشای محتوای فرآورده های دخانی 
4- افزایش دسترسی به حمایت های ترک دخانیات 

معرفی نقاط ورود متعدد جهت مداخله: 
که به موقعیت اجتماعی  • مداخالت ساختاری 

اقتصادی در جامعه می پردازند.
و  دخانیات  فراهمی  کاهش  اول  ورود  نقطه   •

محصوالت دخانی است.
کاهش  برای  مالیاتی  و  قیمتی  اقدامات   •

کنوانسیون(  تقاضای دخانیات )ماده 6 
مصرف  و  سیگار  قیمت  بین  شفاف  رابطه   •

وجود داشته باشد. 
• افزایش مالیات یک مداخله باالدست موثر در 
گروه  کاهش فراهمی دخانیات به خصوص برای 
برایشان  مردم  زیرا  است.  پذیرتر  آسیب  های 
آسیب  که  کاالیی  برای  که  است  ناخوشایند 
نتیجه  در  بپردازند  بیشتری  پول  است  رسان 

کند. کم می  تقاضا را 
شود  همراه  هایی  مکانیسم  با  مداخله  وقتی   •
که عواید مالیات را برای برنامه پیشگیرانه و ترک 
کار بگیرد، عملکرد باز توزیع در افزایش  سیگار به 

دسترسی به خدمات سالمت خواهد داشت. 
شامل:  قیمت  به  حساس  خاص  های  گروه   •
کمتری دارند،  افراد جوان )درآمد قابل مصرف 
می  فقیر  افراد  و  معتادند(  نیکوتین  به  کمتر 
کم  های  خانم  دیگر  ای  مطالعه  در  شوند. 

سوادتر به افزایش قیمت حساس تر بودند. 
که  کند  بانک جهانی توصیه می  این اساس  بر 
مالیات بر سیگار می بایست 2/3 یا 4/5 قیمت 
این  آل  ایده  حالت  باشد.  سیگار  فروشی  خرده 
در  دخانیات  روی  بر  مالیات  اجرای  که  است 
باشد.  همانند  و  هماهنگ  همسایه  کشورهای 
گر مسافرت بین مرزی آسان  در غیر این صورت ا
آن  در  سیگار  مالیات  که  کشوری  مردم  باشد، 
که  همسایه  کشور  به  توانند  می  است،  باالتر 

هزینه  بر  مالیات  که  اند  داده  نشان  تحقیقات 
مصرف  در  مداخله  ترین  بخش  اثر  سیگار 

دخانیات بوده است. 
تبلیغات  جامع  ممنوعیت  نیز  بعدی  درجه  در 
دخانیات تاثیر به سزایی در پایین آمدن مصرف 

آن داشته است. 

استقرار  که  شد  مشخص  مطالعه  یک  طی  در 
 who کنترل دخانیات کنوانسیون  چهار عنصر از 
سالمت،  اخطارهای  قیمت،  افزایش  شامل: 
تبلیغات  ممنوعیت  جمعی،  های  کمپین 

کاهش 5/5 میلیون مرگ شده است.  موجب 
بر  موثر  مداخالت  اثر  مورد  در  دیگر  ای  مطالعه 
بی عدالتی اجتماعی در حوزه دخانیات انجام 
که شامل محدودیت سیگار در مدارس،  شده 
افزایش قیمت  و  کودکان  به  محدودیت فروش 
به  رساندن  نفع  و  عدالتی  بی  کاهش  سیگار، 

مردم  محروم می شود.
در طی تحقیقی دیگر در این زمینه تاثیر افزایش 
کاهش بی عدالتی مورد بررسی  قیمت سیگار بر 

گرفت.  قرار 
سطح  در  مداخالت  که  دهد  می  نشان  نتیجه 
کاهش بی عدالتی مفید  تواند در  جمعیت می 
واقع شود؛ اما جمعیت های هدف خاص، برای 

کامل موضوعات الزم هستند.  استقرار 
معاهدات  در  مستقر  های  آژانس  و  ها  دولت 
کنترل دخانیات باید از اصول عدالت  کنوانسیون 

گاه باشند.  معکوس آ
گروه های با سطح اقتصادی اجتماعی باالتر  زیرا 
جایگاه  در  تر  فقیر  و  تر  محروم  افراد  نسبت  به 
بهره  دسترسی،  برای  موثر  مداخالت  از  بهتری 
برداری و استخراج مزایای سالمتی قرار گرفته اند. 

مالیات بر هزینه
کاهش مصرف دخانیات روشی مؤثر در 
دکتر حسن برکتی
 دکتری آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت

کیا دکتر نرجس توکلی 
 متخصص پزشکی اجتماعی و طب پیشگیری
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مداخالت ساختاری در جهت مواجهه متفاوت:
طریق  از  مثاًل  دخانیات  بدون  محیط  ایجاد 
ممنوعیت مصرف در مکان های عمومی و محل 
که به مواجهه متفاوت با  کار، مداخله ای است 
که  شاهدیم  متاسفانه  پردازد.  می  دخانیات 
کارخانجات تولید سیگار در ایران حتی در زمان 
کشورهای  اوج تحریم ها نیز با همکاری بعضی 
ذکر  شایان  همچنین  شدند.  اندازی  راه  دیگر 
کنترل  کنوانسیون  پنج  و  است طبق ماده سه 
که  گردیده اند  کشورهای عضو ملزم  دخانیات، 
گذاری  اجازه ندهند صنایع دخانی در سیاست 
دخالت  دخانیات  کنترل  و  سالمت  به  مربوط 
با  صنایع  این  از  برخی  که  صورتی  در  نمایند. 

ادعای جلوگیری از افزایش مالیات به بهانه ی 
تا جلوی  کوشند  قاچاق دخانیات می  افزایش 

باال رفتن قیمت محصوالت دخانی را بگیرند.
گروه پژوهشی  از سوی  که  »دو پژوهش جدید، 
Bath( انجام  کنترل دخانیات در دانشگاه بس)
 Tobacco دخانیات) کنترل  مجله  در  و  شده 
بریتانیا،  پزشکی  مجله  به  وابسته   ،)Contro l
چاپ شده    )Br i t ish Medica l  Journa l (
شرکت های  که  دهد  می  نشان  آشکارا  است، 
می کوشند  ظاهر  به  گرچه  ا بزرگ  دخانیاتی 
قاچاق  از  پیشگیری  برای  جهانی  سامانه ای 
به  هم  هنوز  اما  دهند؛  تشکیل  دخانیات 
میزان  که  می کنند  مالی  کمک  پژوهش هایی 
واقعی  حد  بیش  از  عمدًا  را  دخانیات  قاچاق 
اسناد  برمبنای  اول  پژوهش  می دهند.  جلوه 
تالش  بیانگر  دخانیات،  صنعت  ی  فاش  شده 
فوق العاده ی این صنعت برای تسلط بر سامانه 
تضعیف  و  دخانیات  قاچاق  ردیابی  جهانی 
پروتکل  همچون  مهمی  بین المللی  توافقات 
 )I l l ic i t  Trade Protocol تجارت غیرقانونی)
قرار دارد، که با هدف جلوگیری از دخالت صنعت 
گردیده است. دخانیات در قاچاق سیگار تدوین 
گروه پژوهشی  گیلُمر)Anna Gilmore(، مدیر  َانا 
از  یکی  »این  دارد:  اذعان  دخانیات  کنترل 
دخانیات  صنعت  فریب کاری های  بزرگ ترین 
قاچاق  در  هنوز  نه تنها  صنعت  این  است. 
تسلط  درصدد  بلکه  دارد،  دست  دخانیات 
برای  دولت ها  که  است  سامانه ای  همان  بر 
جلوگیری از قاچاق دخانیات از سوی شرکت های 
دخانیاتی تصویب کرده اند. فریب کاری های صنعت 
ایجاد  برای  پنهان  تالش  شامل  دخانیات 
شرکت های واسطه و سوءاستفاده از طرف های 

مقامات  به  رشوه  و  دروغ  اخبار  انتشار  ثالث، 
قاچاق  به  رسیدگی  از  را  آن ها  تا  است  مسئول 

دخانیات باز دارد.«
در ایران نیز مجلس در تالش بود تا برای بودجه 
اما  دهد؛  افزایش  را  دخانیات  مالیات   95 سال 
متاسفانه در بودجه سال 1396 دوباره مدافعان 
در  و  کردند  مخالفت  امر  این  با  سیگار  مصرف 
یافت.  کاهش  آن  عوارض   96 سال  بودجه 
مالیات خرده فروشی سیگار در ایران 20% است 
سیگار  مالیات  است.  دنیا %70  در  که  حالی  در 
در سال 98 در ایران 2800 میلیارد تومان پیش 
که در اصل باید بیش از 12000 میلیارد  بینی شده 
تومان باشد. همچنین میانگین قیمت هر بسته 
سیگار )بیشترین مارک فروخته شده( در کشورها 
بر حسب مناطق  WHO در EMRO  بعد از آفریقا 
که نشان دهنده عدم  در رده ی ارزان ترین است 
کنوانسیون در EMRO  است.  رعایت معاهدات 
که با توجه به آمارهای تکان دهنده  امید است 
موجود تغییراتی در وضعیت مالیات و قیمت آن 

گردد. در ایران ایجاد 
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کارکرد آن در جامعه رسانه آموزشی و 
هستند  هایی  موقعیت  یا  ابزار  افراد،  رسانه ها، 
ارائه می  شود. رسانه  ها  که به وسیله آن  ها پیام 
شرایطی را در محیط آموزشی به وجود می  آورند 
می  توانند  یادگیرندگان  شرایط،  آن  تحت  که 
درک  با  را  جدید  مهارت  های  و  رفتار  اطالعات، 
کامل به دست آورند. به زعم برخی اندیشمندان، 
رسانه ها در واقع وسیله  ای برای انتقال فرهنگ، 
آداب،  عقاید و افکار عده یا جمعیتی هستند و 
به  نسلی  از  اجتماعی  میراث  انتقال  مسئولیت 

نسل دیگر را برعهده دارند. 
عمل  دولبه  شمشیر  یک  مانند  رسانه  ها 
حرکت،  می  توانند  هم  که  طوری  به  می  کنند، 
هم  و  کنند  تقویت  را  سرزندگی  و  پویایی 
درجامعه  را  سستی  و  تنبلی  رخوت،  می  توانند 

گسترش دهند.

گی های آن ها رسانه های دیجیتال و ویژ
انتشار محتوا در آن،  یا  تبادل  که  به رسانه  ای   
کمک ابزارهای مجهز به پردازشگر دیجیتال  به 

میسر باشد، رسانه دیجیتال می  گویند. 
برخی از اشکال رسانه  های دیجیتال عبارتند از:

١- نرم افزارهای رایانه  ای )نرم افزارهای رسانه  ای/ 
نرم افزارهای چندرسانه  ای / ...(

٢- بازیهای رایانه  ای )بازی  های آفالین/ بازی  های 
تحت  /بازی  های  موبایل  بازی  های  آنالین/ 

شبکه/....(

٣- اینترنت )پایگاه  های اینترنتی و سرویس  های 
گروه  های  مختلف همچون اجتماعات مجازی/ 

اینترنتی/ گفتگوی اینترنتی/ ....(

دیجیتال/  )سینمای  دیجیتال  هنرهای   -٤
گرافیک رایانه ای/ نقاشی دیجیتال/ تئاتر دیجیتال/ 

موسیقی دیجیتال/ ...(

آن  مختلف  سرویس  های  و  همراه  تلفن   -٥
 MMS(/(پیام چند رسانه  ای /)SMS( پیامک(

).../٣G /GPRS

... -6

و  محتوا  از  باالیی  حجم  آساِن  و  سریع  نشر   
گی  های  ویژ از  وسیع،  دامنۀ  در  محتوا  انتشار 

در عصر حاضر، فناوری  های نوین ارتباطی و اطالعاتی با دگرگون ساختن ابزارها و شیوه  های تولید 
و انتشار اطالعات و فراهم ساختن بستر تبادل و نشر آسان و گسترده اطالعات، موجب تحوالت 

اساسی در رسانه ها و ابزارهای اطالع  رسانی و آموزش جامعه شده  اند.
 تغییر در ابزارهای حاصل از این فناوری  ها، هم شیوه  های تولید و نشر آثار را دگرگون ساخته و هم 
رسانه  های جدیدی را به وجود آورده که تا سال  های پایانی قرن گذشته میالدی، سرعت و وسعت 
دامنه انتشار، جذابیت، تنوع و حجم محتوای قابل انتشار توسط آنها در تخیل اصحاب ِخرد نیز 

نمی  گنجیده است.
های  بسته  و  اینترنتی  رسانه  های  همچون  جدیدی  رسانه  های  تنها  نه  امروزه  ترتیب  بدین   
کتاب و مطبوعات ربوده  اند  گوی سبقت را از سینما،  کوتاه  نرم  افزاری رسانه  ای، در مدت زمانی 
گیرترین و موثرترین ابزار نشر محتوا و اطالع رسانی  و در رقابت با رادیو و تلویزیون، به عنوان فرا
برخط  گفتگوی  و  مجازی  اجتماعات  چون  پدیده  هایی  گیرشدن  فرا با  بلکه  می  آیند،  شمار  به 
)CHAT(، بازی  ها و سرگرمی  های دیجیتال، وسعت و عمق اثر ابزارهای ارتباطی و اطالعاتی بر 
ابعاد مختلف زندگی بشر صدچندان شده است و البته، حیطه سالمت نیز از این تاثیر بی  بهره 
که  آمده  پدید  چالش  هایی  و  فرصت  ها  نیز  سالمت  نظام  در  دگرگونی  ها،  این  بروز  با  نیست. 

گرفت.  نمی  توان تاثیر آنها را در تحقق اهداف سالمت و اجرای راهبردهای بهداشتی نادیده 
با توجه به اهمیت نقش رسانه  های دیجیتال در ارتقای سالمت، این بحث به معرفی بیشتر این 

رسانه  ها می  پردازد.

رسانه های دیجیتال 
و سالمت

نجمه الملوک امینی
MPH  فیلد اپیدمیولوژی   PhD آموزش بهداشتو ارتقاء سالمت  دانشجوی 

ماهنامه داخلی معاونت اجتماعی 
           دانشگاه علوم پزشکی تهران

                                     شماره چهــــــــارم                                                  
ماهنامه داخلی معاونت اجتماعی 70بهمن 1397  

           دانشگاه علوم پزشکی تهران
                                     شماره چهــــــــارم

71                                              بهمن 1397  



گیر از آنها قرار  رسانه  های دیجیتال و استفاده فرا
طرفه  ای  یک  ارتباط  طوری  که  به  است.  گرفته 
برقرار  سالمت  متخصصان  سوی  از  اغلب  که 
تعاملی  و  پویا  ارتباط  یک  به  امروزه  می  شد، 
تبدیل شده و با سرعتی بسیار باال، در همه جا 
جامعه  اختیار  در  شبانه  روز  ساعات  تمام  در  و 
دادن  و  گرفتن  به  جامعه  گرایش  دارد.  قرار 
گیر،  فرا بصورت  و  سرعت  به  آنهم  اطالعات، 
سالمت  متخصصان  برای  را  مناسبی  فرصت 
به  آموزش  و  ارتباط  برقراری  به  که  آورده  پدید 
را  مردم بپردازند و اطالعات الزم برای سالمتی 

در اختیار مخاطبان خود قرار دهند. 

رسانه های دیجیتال و سالمت 
از  استفاده  برای  جامعه  روزافزون  توانایی 
رسانه  های دیجیتال، امروز در شرایط فوریتی نیز 
به کمک می آید و متخصصان سالمت می  توانند 
از آن برای پیگیری گسترش بیماری  ها در جامعه 

کنند.  و مداخله سریع در بحران  ها استفاده 
گسترش استفاده از اینترنت اشیا )IOT( و استفاده 
جراحی  ها  در  دیجیتال  هوشمند  تجهیزات  از 
)نظیر عینک  های VR( در سراسر دنیا، نمونه  های 
در  دیجیتال  رسانه  های  کاربردهای  از  دیگری 
استرس  و  کاهش درد  حوزه سالمت، در جهت 

بیمار و هزینه  های درمان است. 
که در سال  های اخیر در جهان   موضوع دیگری 
START- گرفته، موضوع استارت  آپ  ها ) رونق 

عمدتا  که  است  نوپا   کارهای  و  کسب  یا   )UP
آوری  های  نوین و فن  تکنولوژی  های  بر  مبتنی 

ارتباطی هستند. 
کسب وکارهایی با ایده  های  در حوزه سالمت نیز 
که می  کوشند خدمات  کرده  اند  کار  نو شروع به 
سالمت را به شکلی سریع  تر و آسان  تر در اختیار 

مشتریان خود قرار دهند. 
کارها، با سالمت مردم در  کسب و  که این  از آنجا 
جامعه  سالمت  متولیان  توجه  هستند،  ارتباط 
به آنها امری ضروری به نظر می  رسد و می  تواند 
منجر به رشد و تقویت آنها در جهت ارائه خدمات 
سالمت و رفاه به مردم شود؛ در حالی که در ایران 
کافی مورد توجه قرار  کسب  وکارها به اندازه  این 

نگرفته و لذا جایگاه خود را پیدا نکرده  اند.

کالم آخر
مورد  در  کمی  مطالعات  ما  کشور  در  گرچه 
مردم  سالمت  بر  دیجیتال  رسانه  های  تاثیر 
روزافزون  توسعه  به  توجه  با  اما  شده،  انجام 

شگرف  رشد  و  جامعه  در  اطالعات  فناوری 
رسانه  های  تاثیر  و  ارتباطی  نوین  فناوری  های 
بدیهی  مردم،  زندگی  مختلف  ابعاد  بر  مدرن 
کشور برای  است دست  اندرکاران نظام سالمت 
آوردن  روی  به  ملزم  سالمت،  اهداف  تحقق 
دیجیتال  رسانه  های  روی  بر  سرمایه  گذاری  به 
برنامه  ای  ایجاد  و  بسترسازی  با  تا  هستند 
دیجیتال،  رسانه  های  توسعه  برای  راهبردی 
ارتقای  درجهت  مناسب  فرصت  این  از  بتوان 
ارتقای  نهایتا  و  مردم  آحاد  سالمت  سواد 

سالمت جامعه بهره برد. 
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رسانه  های دیجیتال است. 
کم  اغلب  دیجیتال  رسانه  های  تولید  هزینه 
انواع  با  مخاطبین  از  وسیعی  طیف  و  بوده 
محتوای  به  آسانی  دسترسی  خصوصیات، 

رسانه  های دیجیتال دارند.
گی  های دیگر برخی از رسانه های دیجیتال  از ویژ
لحاظ،  این  از  و  هستند  تعاملی  که  است  این 

کاربران جذابیت ویژه  ای دارند.  برای 

رسانه های دیجیتال و آموزش بهداشت
 امروزه رسانه  های دیجیتال از جمله رایانامه  ها 
)ایمیل(، بازی  های رایانه  ای، نرم افزارها، شبکه  های 
دیگر  انواع  از  بسیاری  و  مجازی  اجتماعی 
بسیار  و  وسیع  حجمی  در  دیجیتال  رسانه  های 
قرار  مردم  دسترس  در  آسان،  و  قیمت  ارزان 
که یا در  دارند و چه بسا در خود پیام  هایی دارند 
کننده  راستای توسعه سالمت است یا تضعیف 
ممکن  زمان  کمترین  در  که  رسانه  ها  این  آن. 
باشند،  داشته  را  کارآیی  بیشترین  می  توانند 
سالمت  بر  منفی  یا  مثبت  اثرات  است  ممکن 

مخاطبان خود داشته باشند. 
نشان  دنیا  مختلف  کشورهای  از  گزارش  ها   
که بیش از یک میلیارد نفر در سراسر  می  دهند 
اجتماعی  شبکه  های  از  یکی  در  تنها  جهان، 
این  به  نفر  روزانه چند صدهزار  و  عضو هستند 

اعضا اضافه می  شوند.
ساعت   3 حدود  روزانه  مردم  از  نفر  میلیون  ها 
مجازی  فضای  در  را  خود  زمان  از  بیشتر  یا 

می گذرانند.
 350 از  بیش  دنیا،  کشورهای  از  یکی  در  تنها 

میلیون نفر عضو یک شبکه اجتماعی هستند.
بار  میلیون  ها نفر در جهان هر روز، هزاران هزار 
از موتورهای جستجو استفاده می  کنند و فقط 
 40 از  بیش  میزبان  دنیا،  کشورهای  از  یکی 

گ است. میلیون وبال
کاربران وبگاه  های  گذرا بر میزان   تنها یک نگاه 
اطالع رسانی، شبکه  های اجتماعی، جستجوگران 
کاربران بازی  های آنالین  در موتورهای جستجو، 
دیجیتال  رسانه  عنوان  به  جهان  در  آنچه  هر  و 
که  کافیست  بهره  برداری است  و  تولید  در حال 
نسل  ویژه  به  جهانی  جامعه  کند  متقاعد  را  ما 
از  استفاده  به  تمایل  توجهی  قابل  بطور  جدید 
رسانه  های نوین و دیجیتال دارد و این تمایل، 

روز به روز در حال افزایش است. 
تمامی  چون  نیز  سالمت  دیگر،  سوی  از 
تاثیر  تحت  امروز،  بشر  زندگی  جنبه  های 

ان
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غذایی استان)شورای سالمت و امنیت غذایی 
امنیتی  سیاسی  معاون  ریاست  به  استان( 

استانداری تشکیل می گردد. 

امنیت  و  سالمت  تخصصی  کارگروه  اعضای 
غذایی استان عبارتند از: 

شورا(   )رئیس  استانداری  امنیتی  سیاسی  معاون 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
درمانی )دبیر(، مدیر کل سازمان مدیریت وبرنامه 
مرکز  سیمای  و  صدا  کل  مدیر  استان،  ریزی 
استان، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان، 
کل  کشاورزی استان، مدیر  رئیس سازمان جهاد 
اجتماعی  تامین  کل  مدیر  استان،  دامپزشکی 
فاضالب  و  آب  شرکت  عامل  مدیر  استان، 
فاضالب  و  آب  شرکت  عامل  مدیر  استان، 
مدیر  استان،  مرکز  دادستان  استان،  روستایی 
کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان، مدیر 
کل آموزش و  کل ورزش و جوانان استان، مدیر 
پرورش استان و سایر مسئوالن ذیربط استانی 

کارگروه.         حسب مورد و دعوت 

ح زیر است: اعضای شورای عالی به شر
 رئیس جمهور )رئیس (، وزیر بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی )دبیر(، معاون بر نامه ریزی و 
کشور، وزیر  نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزیر 
کار و رفاه اجتماعی، وزیر آموزش و پرورش،  تعاون 
وزیر جهاد کشاورزی، وزیر ورزش و جوانان، رئیس 
سازمان حفاظت محیط زیست، رئیس سازمان 
صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران، روسای 
کمیسیون های بهداشت و درمان، امور اجتماعی 
به  اسالمی  شورای  مجلس  بودجه  و  نامه  بر  و 
کمیته امداد امام خمینی  عنوان ناظر، سرپرست 
)ره(، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، یك نفر 
به عنوان نماینده انجمن های علمی و تخصصی 
بهداشت،  وزیر  پیشنهاد  به  بنا  سالمت  حوزه 
شورای  رئیس  تائید  و  پزشکی  آموزش  و  درمان 
های  انجمن  نماینده  عنوان  به  نفر  دو  عالی، 
علمی و تخصصی حوزه امنیت غذا و تغذیه بنا به 
پیشنهاد وزرای بهداشت درمان و آموزش پزشکی 

و جهاد کشاورزی و تائید رئیس شورای عالی. 
کارگروه تخصصی سالمت و امنیت  در استان ها 

همه  مشارکت  و  همکاری  جلب  منظور  به 
وزارت خانه ها و سازمان ها در امر حفظ و ارتقا 
مجلس  و  وزیران  هیئت  تصویب  با  و  سالمت 
شورای اسالمی  شورای عالی سالمت و امنیت 

غذایی با وظایف زیر تشکیل   گریده است. 
الف- سیاست  گذاری برای ارتقای سالمت و امنیت 

غذایی و سالمت مواد غذایی صادراتی و وارداتی 
ب- بررسی و تصویب برنامه ها و تدابیربخشی و 
فرابخشی در اجرای سیاست  های ناظر بر سالمت 

و امنیت غذایی 
پ- تعیین و پایش شاخص های اساسی سالمت 

و امنیت غذایی 
ت- تصویب استانداردهای ملی پیوست سالمت 

برای طرحهای بزرگ توسعه ای 
خدمات  سامانه  اجرائی  برنامه  تصویب  ث- 

جامع و همگانی سالمت و امنیت غذایی
ج- تصویب سازوکارهای نظارتی و رسیدگی به 

گزارش های نظارتی 
چ- ایجاد هماهنگی میان دستگاه های اجرائی 

مربوط 

کارگروه سالمت و امنیت غذایی استان تهران

دکتر علیرضا عباسی 
کارگروه سالمت و امنیت غذایی استان تهران رئیس دبیرخانه 
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وظایف کارگروه سالمت و امنیت غذایی استان: 
عالی  شورای  تصمیمات  نمودن  اجرایی   -1
مشکالت  پیگیری   و  غذایی  وامنیت  سالمت 
غذایی  امنیت  و  سالمت  به  مربوط  استانی 
به  مربوط  پیشنهادهای  انعکاس  و  استان 

دبیرخانه شورا
2- ارتقای خدمات سالمت و امنیت غذایی استان

عالی  شورای  مصوبات  ابالغ  در  هماهنگی   -3
و تسری آن در سطح  امنیت غذایی  و  سالمت 

استان و نظارت بر حسن اجرای آن ها
بندی  اولویت  و  اطالعات  آوری  جمع   -4
ح پیشنهادات در رابطه  مشکالت استانی و طر
سالمت  کارگروه  در  غذایی  امنیت  و  سالمت  با 
به  نیاز  صورت  در  و  استان  غذایی  امنیت  و 

دبیرخانه شورای عالی
5- بررسی و تصویب پیشنهادات و برنامه ریزی 
راهبردی ارائه شده توسط دانشگاه های علوم 

پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان. 
محترم  وزیر  ابالغ  با   97 سال  ابتدای  از 
دکتر  آقای  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت، 
به  تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس  کریمی 
سالمت  کارگروه  دبیر  عنوان  به  سال   دو  مدت 
گردیده  تعیین  تهران  استان  غذایی  امنیت  و 
کارگروه نیز در معاونت اجتماعی  اند و دبیرخانه 
از  است.  گردیده  مستقر  دانشگاه  فرهنگی 
جلسه  شش  کنون  تا  جاری  سال  ابتدای 
تشکیل  استانداری  در  اعضا  حضور  با  کارگروه 
داشته  دنبال  به  مصوبه  سی  از  بیش  و  شده 
اجرایی  نیز  مصوبات  درصد  هشتاد  از  بیش  که 

گردیده است.

اجرایی  جهت  در  شده  انجام  اقدامات 
امنیت  و  سالمت  کارگروه  مصوبات  نمودن 
این  به  کنون  تا   97 سال  در  استان  غذایی 

ح می باشد: شر
استان  سالمت  مجمع  اولین  تشکیل   -1
وزیر  حضور  با  جاری  سال  اردیبهشت ماه  در 
تهران،  موقت  جمعه  امام  استاندار،  بهداشت، 
روسای دانشگاه های علوم پزشکی و مسوولین 
کلیه  در  سالمت  مجامع  تشکیل  و  استانی 

شهرستان های استان در سال 97
استان  سالمت  جامع  برنامه  تدوین  شروع   -2
علوم  دانشگاه  دبیری  و  استانداری  ریاست  با 
پزشکی تهران و تهیه و تصویب پروپوزال برنامه 
و تشکیل بیش از هشت جلسه اجرایی با حضور 

دانشگاه  از  خبره  نظران  صاحب  و  کارشناسان 
های علوم پزشکی استان. 

گزاران سالمت استان  3- تشکیل شورای پیام 
دستگاه  سی  از  بیش  نمایندگان  حضور  با 
سالمت  گزاران  پیام  معرفی  و  استان  اجرایی 
ارتقا  جهت  در  دبیرخانه  به  استان  کل  ادارات 

مشارکت بین بخشی در سالمت 
موضوع  با  فرعی  کمیته  جلسه  ده  تشکیل   -4
اسناد،  مرکز  سالمت  اندیشگاه  مشارکت،  خانه 

تدوین داشبورد سالمت استان تهران. 
ع سبزی با فاضالب  ح معضل آبیاری مزار 5- طر
شهرستان  و  استان  ساغ  های  کارگروه  در 
فرمانداران  به  استانداری  طرف  از  ابالغ  و  ها 
ع سبزی  شهرستان های استان و بازدید از مزار
بهداشت،  مشترک  تیم  توسط  تهران  جنوب 
دبیرخانه  و  زیست  محیط  سازندگی،  جهاد 
معدوم  و  فرعی  کمیته  سه  تشکیل  و  کارگروه 

سازی بیش از 45 هکتار مزرعه سبزی آلوده.
سبزی  در  آلودگی  بررسی  ح  طر انجام   -6
سازمان  توسط  تهران  شهر  در  کی  خورا های 
کارگروه ساغ و ارسال  استاندارد و ارایه نتایج  در 

به وزارت بهداشت.
و  ها  شهرستان  به  کشت  الگوی  ابالغ   -7
از  ج  خار های  کشت  از  حمایت  عدم  اعالم 
تخصصی  های  نشست  برگزاری  کشت،  الگوی 
کشاورزان  و  کشور  ح چوب  با شرکت های مطر
خبره در خصوص تشویق زراعت چوب و تغییر 
کشت و تامین نهال رایگان توسط جهاد  الگوی 

کشاورزی استان.
آلوده  ع  مزار هکتار   12 خریداری  پیگیری   -8
نفتی و قلع و قمع آن ها توسط پاالیشگاه تهران 

و انجام این مهم.
کشی  9- برخورد و جمع آوری  12 واحد روغن 
غیر مجاز و پیگیری استاندارد سازی فعالیت 60 

کشی در شهرستان ری. واحد غیر مجاز روغن 
دامپزشکی  در  فرعی  کمیته  دو  تشکیل   -10  
استان جهت اجرایی نمودن مصوبه لزوم ضابطه 

جهت  خام  دامی  مواد  تهیه  کز  مرا نمودن  مند 
رستوران ها و آشپزخانه ها و نظارت دوره ای بر 

کارگروه. انجام آن پیرو مصوبه 
آبرسانی  شبکه  بردن  پوشش  تحت   -11
فاضالب  و  آب  توسط  استان  روستاهای 
پوشش  تحت  و  ساله  دو  برنامه  برابر  روستایی 
کمیته  سه  تشکیل  و  دیگر  روستای  پنج  بردن 
و  آبفار  شرکت  و  دبیرخانه  محل  در  تخصصی 

پیگیری و انجام آن.
گردی و تفکیک زباله در  ح موضوع زباله  12- طر
کمیته فرعی و پیگیری در  کارگروه و تشکیل دو 
زیست  محیط  توسط  پسماند  مدیریت  کارگروه 
زباله در برخی  آوری  فرایندهای جمع  و اصالح 
ح تدوین برنامه جامع  مناطق تهران و آغاز طر
سازمان  توسط  تهران  شهر  پسماند  مدیریت 

مدیریت پسماند تهران.
و  برعرضه  نظارت  های  ایستگاه  تشکیل   -13
قربان  عید  در  دامپزشکی  سوی  از  دام  قربانی 

پیرو مصوبه ساغ در شهر تهران.
جهت  به  ها  عطاری  از  مستمر  14-بازدید 
جلوگیری از عرضه قرص برنج در استان توسط 

معاونتهای غذا و دارو دانشگاههای استان.
رسان  اسیب  کاالهای  لیست  ارسال   -15
دادگستری  و  سیما  و  صدا  ارشاد،  به  سالمت 
کارگروه در خصوص عدم تبلیغات  پیرو مصوبه 

کاالهای آسیب رسان به سالمت.
خصوص  در  تخصصی  کمیته  دو  تشکیل   -16
مشکالت آب شرب روستاهای استان در جهت 
و  آب  شرکت  توسط  آنها  بردن  پوشش  تحت 
و شرکت  روستایی در محل دبیرخانه  فاضالب 

آبفار و پیگیری و انجام مصوبات مربوطه.
کارگروه سالمت و امنیت غذایی استان بستری 
با  مرتبط  موضوعات  ح  طر جهت  مناسب 
و  مشکالت  رفع  و  پیگیری  جهت  در  سالمت 
در  افزایی  هم  و  بخشی  بین  مشارکت  افزایش 
غذایی  امنیت  و  سالمت  به  مرتبط  موضوعات 

در استان می باشد.
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نسخه نویسی اجتماعی چیست؟
پزشکان  توسط  اجتماعی  نسخه نویسی   
در  که  است  انسان  دوستانه  و  علمی  رویکردی 
دارند  ناسالمی  زندگی  شرایط  که  بیمارانی  آن، 
موسسات  داوطلب،  شهروندان  خیرین،  به 
خیریه و یا تشکل های مردمِی مرتبط با تعیین  
کننده  های اجتماعی سالمت معرفی می شوند. 
که از   نسخه نویسی اجتماعی به دنبال آنست 
کنترل بیشتری بر  کند تا بتوانند  مردم حمایت 
سالمت خود داشته باشند. این رویکرد، راهی 
مراقبت  سیستم  در  مردم  ارتباط  برای  است 
اولیه با منابع حمایتی درون جامعه و وسیله ای 
و  کارشناسان  پرستاران،  پزشکان،  که  است 
به  را  مردم  تا  می  سازد  قادر  را  سالمت  مراقبان 
بالینی  غیر  و  محلی  خدمات  از  مجموعه  ای 

ارجاع دهند. 
گسترش  اجتماعی،  نویسی  نسخه  هدف   
گزینه های موجود در یک مشاوره مراقبت  های 
که بتوانند فرصت های  گزینه  هایی  اولیه است؛ 
جدیدی  روابط  و  کرده  فراهم  را  زندگی  جدید 
کنند یا بتوانند به بیماران فرصت دهند  ایجاد 

که منجر   امروزه، دیدگاه ها نسبت به عواملی 
عوامل  به  و  کرده  تغییر  می  شوند  سالمت  به 
تاثیر  انسان  ها  سالمت  بر  که  غیرپزشکی 
واقع  در  می  شود.  ویژه  ای  توجه  می  گذارند 
کننده  های  که تعیین  این غیرقابل انکار است 
تحصیالت،  سطح  مانند  سالمت  اجتماعی 
افراد،  اجتماعی  طبقه  و  شغل  درآمد،  میزان 
به  سبب  بیولوژیک  عوامل  از  بیشتر  بسیار 
سالمت  در  و  می  شوند  بیماری  آمدن  وجود 
انسان نقش بسزایی دارند. از آنجا که بیماری و 
سالمت مردم تحت تاثیر طیف وسیعی از عوامل 
اجتماعی، اقتصادی و محیطی قرار دارد، بدیهی 
است که در پیشگیری و درمان بیماری  ها ، باید 
اقتصادی  موقعیت  طبی،  درمان  های  کنار  در 
اجتماعی افراد جامعه را نیز مدنظر قرار داد. این 
که نسخه نویسی اجتماعی  کاری است  همان 
نسخه  نویسی  درواقع،  می  دهد.  انجام 
گزینه ارجاع غیر پزشکی است  اجتماعی، یک 
که به پزشک و متخصص سالمت کمک می  کند 
در کنار درمان  های پزشکی موجود، برای بهبود 

سالمت و رفاه فرد کاری انجام شود.

نسخه نویسی اجتماعی 
رویکردی نوین در فرهنگ پزشکی و درمان بیمار

زهرا نیکوسرشت
فیلد اپیدمیولوژی  MPH کارشناس ارشد آموزش بهداشت و 
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معموال  باشند.  خالق  یا  پذیر  مسئولیت  که 
صورت  به  و  محلی  سطح  در  خدمات  این 
به  می  شوند.  ارائه  جامعه  توسط  داوطلبانه، 
ابزار  یک  اجتماعی  نویسی  نسخه  دیگر  عبارت 
رسمی برای پیوند دادن بیماران به فرصت  های 
از  گسترده ای  با طیف  افراد  از  که  محلی است 
حمایت  عملی  یا  عاطفی  اجتماعی،  نیازهای 
بلند  یا  خفیف  مشکالت  که  افرادی  می  کند. 
اجتماعی  نظر  از  یا  دارند  روان  سالمت  مدت 
از این نسخه نویسی  منزوی هستند می توانند 
از  اجتماعی  نسخه  نویسی  واقع  در  ببرند.  بهره 
بخش  کمک  به  داوطلب،  سازمان  های  طریق 
و  بهداشتی  خدمات  بر  فشار  تا  می  آید  دولتی 

کند.  کم  درمانی را 

بیمار چگونه با طرح  های 
نسخه نویسی اجتماعی آشنا می شود؟

توسط  حمایتی،  گروه  های  به  بیمار  معرفی   
صورت  دارد  همکاری  پزشک  با  که  فردی 
خیریه  موسسات  شامل  گروه  ها  این  می گیرد. 
بدون  که  است  مردمی  گروه های  سایر  و 
کوچک ترین مداخلۀ مستقیم در جسم یا روان 
زندگی  »ترمیم شرایط  رویکرد  با  بیماران، صرفا 
می کنند.  کمک  او  بهبودی  به  بیمار«،  ناسالم 
در این رویکرد، تمرکز فعالیت  ها به جای جسم 
روان  و  جسم  پیرامون  فضای  بر  افراد،  روان  و 
بیمار،  اجتماعی  نیاز  نوع  اساس  بر  و  آنهاست 
بهبود  تغذیه ای،  حمایت  مانند  اقداماتی 
کاستن از استرس های  وضعیت محل سکونت، 
گروه های  شغلی، به عضویت درآوردن بیمار در 
ورزشی یا هنری و ... و مشارکت اجتماعی بیمار 
پیشبرد  در  داوطلب  شهروند  یک  به  عنوان 

سالمتی جامعه انجام می  شود.

نسخه نویسی اجتماعی 
چه تاثیری بر سالمتی و بهبود بیماران دارد؟

می  دهد  نشان  که  دارد  وجود  زیادی  شواهد   
برای  مثبتی  نتایج  اجتماعی  نویسی  نسخه 
و  زندگی  کیفیت  زمینه  در  و  داشته  سالمتی 
رفاه عاطفی، سالمت روانی و عمومی جامعه و 
سطوح افسردگی و اضطراب باعث بهبودهایی 
این  می  رسد  نظر  به  همچنین  است.  شده 
اورژانس  خدمات  از  استفاده  بتواند  رویکرد، 
کاهش  را  بیماران  سرپایی  و  بستری  موارد  و 
دهد و منجر به افزایش عزت نفس و اعتماد به 
ارتباط  فرصت  های  خو،  و  خلق  بهبود  نفس، 

 نسخه نویسی اجتماعی توسط پزشکان 

که  رویکردی علمی و انسان دوستانه است 

که شرایط زندگی ناسالمی  در آن، بیمارانی 

دارند به خیرین، شهروندان داوطلب، 

موسسات خیریه و یا تشکل های مردمِی 

کننده های اجتماعی  مرتبط با تعیین  

سالمت معرفی می شوند. 

کردن سالمت از طریق  اجتماعی 

»نسخه نویسی اجتماعی« توسط پزشکان 

و ارائه خدمات »پزشکی پیرامونی« توسط 

شهروندان؛ راهکاری برای درمان غیر جسمی 

و غیر روانی بیماران جسمی و روانی، توسط 

گاه و داوطلب ایران. شهروندان آ

دکتر محمدذکریا پزشکی، متخصص پزشکی 

اجتماعی و عضو هیئت علمی دانشگاه 

علوم پزشکی تبریز:

کردن سالمت از طریق  اجتماعی 

»نسخه نویسی اجتماعی« توسط پزشکان 

و ارائه خدمات »پزشکی پیرامونی« توسط 

شهروندان؛ راهکاری برای درمان غیر جسمی 

و غیر روانی بیماران جسمی و روانی، توسط 

گاه و داوطلب ایران. شهروندان آ

اجتماعی، افزایش خودکارآمدی و مهارت های 
قابل انتقال شود. 

اثرات نسخه نویسی اجتماعی بر جامعه
که با   نسخه نویسی اجتماعی بدنبال آن است 
ظرفیت  های  از  بیماران،  زندگی  شرایط  بهبود 
بهره  بیماران  درمان  برای  جامعه  شفابخش 
بدیهی  جامعه،  سالمت  ارتقای  برای  و  ببرد 
درمان  اولویت  و  پزشکی  فرهنگ  که  است 
کنار نسخه  نویسی جسمانی به  بیماران، باید در 
که  نسخه نویسی اجتماعی و عوامل غیرپزشکی 
در درمان بیماران موثرند توجه ویژه ای داشته 

باشد. 
رئیس  راد،  قانعی  امین  محمد  دکتر  مرحوم   
معتقد  ایران  شناسی  جامعه  انجمن  اسبق 
بود جامعه، خود، معجزه  گر و شفابخش است، 
شود؛  تقویت  آن  ظرفیت  های  آن  که  شرط  به 
از  استفاده  همان  اجتماعی،  نسخه  نویسی  و 

ظرفیت  های جامعه برای درمان بیمار است.
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