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اهداف نشست
اص ؿشوت وٌٌذگاى اًتظاس ّؼت پغ اص ؿشوت دس واسگاُ اصَل ٍ فٌَى هذیشیت پظٍّؾ تتَاًٌذ:
فشایٌذ اصلی هشوض تحمیمات سا تشػین وشدُ ٍ هْوتشیي هؼائل ّش هشحلِ سا
اػتخشاج وٌٌذ
سٍؽ اٍلَیت تٌذی تحمیمات سا دس هشوض تِ واس تگیشیذ ٍ اٍلَیت ّای پظٍّـی
هشوض سا تعییي وٌٌذ
ؿیَُ ّای هذیشیت دس هحیظ ّای تحمیك ٍ تَػعِ سا تِ واس تگیشًذ .
سٍؽ ّای هٌاػثی تشای خزب گشاًت دس هشوض تحمیماتی پایِ گزاسی وٌٌذ .
تا سٍؽ ّای تشخواى داًؾ آؿٌا ؿًَذ ٍ آًْا سا تِ واس گیشًذ .
اًگیضُ ای تشای تفىش ٍ هغالعِ تیـتش دس صهیٌِ هذیشیت حَصُ واسی خَد پیذا وٌٌذ
نظزات اعضای شزکت کننده در مورد آموسه های کاربزدی کارگاه اصول و
فنون مديزيت پژوهش به شزح سيز بود :
 .1تا ؿیَُ اٍلَیت تٌذی دلیك ٍ ّذفوٌذ دس هشوض تحمیماتی ٍ هاتشیغ اٍلَیت تٌذی عٌاٍیي تحمیماتی آؿٌا ؿذین  .اٍلَیت تٌذی تحمیمات تایذ تا هتذٍلَطی
هٌاػة اًدام ؿَد.
 .2تا الضاهات یه ؿثىِ داًـی ٍ تفاٍت آى تا ؿثىِ تحمیماتی آؿٌا ؿذین .
 .3هعشفی تَاًایی ّای هشوض تِ ػاصهاى ّا خْت دسیافت هـىالت ٍ هعشفی پشٍطُ ّای هشوض ضشٍست داسد .
 .4استثاط ػاصهاًی هفیذتش تا اسواى ػیاػت گزاس اػتاى هثل خیشیي ،ؿَساّای اػتاًی  ،ػاصهاى ّا ٍ ػیاػت گزاساى اػتاًی تایذ داؿتِ تاؿین .
 .5تعاهل تیـتش تا سییغ داًـگاُ ٍ واسگشٍُ ػالهت ٍ هعشفی ّشچِ تیـتش هشوض تِ ٍیظُ دس اػتاًذاسی ضشٍسی اػت .
 .6توشیي تیـتش دس اًتـاس ًتایح (ٍ ًِ فمظ هماالت) تِ عَس هلوَع ٍ لاتل تَخِ خْت هخاعة (ػیاػت گزاس ٍ )...الصم اػت .
 .7اػتفادُ اص ًتایح تحمیمات وِ تِ حل هـىل دس خاهعِ تپشداصد ٍ یا ًتیدِ تحمیك هٌدش تِ الذام خاصی دس ایي صهیٌِ گشدد.
 .8تا چشخِ هذیشیت پظٍّؾ ٍ هشوض تحمیمات آؿٌا ؿذین .
 .9تا هغالعِ فشٌّگ پظٍّؾ ایشاًیاى آؿٌا ؿذین .
 .11هاتشیغ ایذُ ٍ هشخع تاهیي ً ،حَُ حوایت علثی ٍ اخز گشاًت آؿٌا ؿذین .
 .11تا ٍظایف ٍ اّذاف راتی هشاوض تحمیمات دس ساػتای واّؾ ًاتشاتشی ّا تیـتش آؿٌا ؿذین .
 .12تا ػِ ؿاخص والى هَفمیت یه هشوض تحمیماتی آؿٌا ؿذین .
 .13اًتمال داًؾ اهشٍص تحث هْوی اػت وِ تایذ تعذ اص هشحلِ تَلیذ داًؾ دس ًظش لشاس گیشد ٍ داًؾ تَلیذ ؿذُ تِ دػت هخاعثاى یا ػیاػت گزاساى تشػذ.
 .14هتوشوض وشدى تحمیمات هشوض دس  11حیغِ پیـٌْادی ٍ اًتخاب حذالل چٌذ هَسد اص آًْا وِ اهىاى اًدام تحمیمات دس هٌغمِ ها فشاّن تاؿذ.
 .15آؿٌایی تا الگَّای ًـش داًؾ  ،اّویت ٍ ساُ ّای تِ واستؼتي تحمیمات ٍ ّوچٌیي لضٍم آهَصؽ هثاًی تشخواى داًؾ تِ پظٍّـگشاى  ،پلىاى واستشدی
وشدى ًتایح .
ً .16یاص تِ هؼتمل تَدى هشوض اص ًظش تَدخِ ٍ تالؽ تشای پایذاس ًوَدى هٌاتع هالی اص عشیك گشاًت ّا
 .17آؿٌایی تیـتش تا هـىالت تحمیك دس وـَس ؛ عَاهل دسًٍی ٍ عَاهل تیشًٍی هَثش تش هَفمیت یا عذم هَفمیت هشاوض
 .18اّویت ایداد تَاًوٌذی  Advocacyتشای هشاوض تحمیمات هَلفِ ّای اختواعی ػالهت
توافقات نهايی
همشس ؿذ تا هغاتك ًاهِ اسػالی هـتشن دتیشخاًِ ؿَسای عالی ػالهت ٍ اهٌیت غزایی ٍ هَػؼِ هلی تحمیمات ػالهت کارگاه اصول و فنون استقرار نظام نامه
سالمت همه جانبه استان و مفاهیم کاربردی مولفه های اجتماعی سالمت دس تاسیخ اعالم ؿذُ تشگضاس گشدد  .تذٍیي یا تاصًگشی تشًاهِ ساّثشدی هشوض تا
ّوىاسی تؼیاس ًضدیه دتیشخاًِ واسگشٍُ ػالهت ٍ اهٌیت غزایی ّ ،یات سئیؼِ داًـگاُ ٍ اعضای واسگشٍُ تخصصی ػاغ ٍ ػایش ریٌفعاى اًدام ؿَد ٍ دس ایي تشًاهِ
اٍلَیت ّای تحمیماتی هشتثظ دس گؼتشُ اػتاًی هذًظش تاؿذ ٍ ّوچٌیي تشای ظشفیت ػاصی دسًٍی هشوض دس اتعاد ػاختاس  ،فشایٌذ ٍ اػتاًذاسد  ،هٌاتع اعن اص اًؼاًی ٍ
هالی  ،ؿیَُ هذیشیت هشوض ٍ تَلیت آى  ،ساّثشدّای ؿفاف تعییي ؿَد  .تا اػتفادُ اص ایي تشًاهِ تشا ی خزب هٌاتع اص ّیات اهٌای داًـگاُ  ،ؿَسای تشًاهِ سیضی ٍ تَػعِ
اػتاى  ،هشاخع خیش ٍ تخؾ خصَصی الذام گشدد  .همشس گشدیذ تشای یىؼاى ؿذى فشایٌذ تشًاهِ سیضی ٍ تصَیة تشًاهِ هشوض  ،خٌاب آلای دوتش ٌّشٍس هؼتٌذی سا آهادُ
وٌٌذ تا تشای ّوِ ّوىاساى حاضش دس خلؼِ اسػال ؿَد ضوٌا ًوًَِ ای اص تشًاهِ ساّثشدی تذٍیي ؿذُ تش اػاع هغالة واسگاُ دس یىی اص هشاوض تحمیماتی لغة تِ
ّوىاساى اسػال ؿَد .
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