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 معاونت فرهنگي -9فصل
 

ريزي و هدايت واحدهاي تابعه در ايجاد راهبردهاي اجتماعي فرهنگي با برنامه 1398درسگگال يمعاونت فرهنگ

در حوزه اجتماعي و فرهنگي دانشگاه نقش اصلي را بر عهده داشته است و ، هاي برگزار شدهو اقدامات و برنامه

ار در حال كت ياقدامات با توجه به ماهها و برنامه ين راسگتا برگزار شگده اسگت. برخ   يدر ا يمتعدد يهابرنامه

 كي كبه تف  معاونت فرهنگي  1398سگگگالرد كباشگگگند. در ادامه آمار عمل     يم يو انجام برابر بازه زمان    يريگيپ

 ها ارائه شده است.مديريت

 مديريت امور فرهنگي

 هاي فرهنگيميتهك
 فرهنگي دانشگاه عبارتند از: حوزهدر  فعال هايميتهك

 ستاد توسعه و ترويج فرهنگ اقامه نماز .2 شوراي تخصصي فرهنگي اجتماعي دانشگاه .1
 هاي جهادي دانشگاهستاد فعاليت .4 نامه ارتقاي اعضاي هيأت علميكميسيون ماده يك آيين .3
كميته انطباق امور اداري و فني مؤسسات پزشكي با شرع  .5

 مقدس
 معروف و نهي از منكرستاد امر به  .6

  كميته حجاب و عفاف .7

 1398هاي فرهنگي دانشگاه با توجه به راهبردهاي نقشه فرهنگي در سالبرنامه-1 -9جدول
 رديف نام برنامه تعداد برنامه

 1 ع() بيتتب قرآن و اهلكبخشي و گسترش معرفت ديني بر پايه ماعتالي عمق 477

 2 ترويج و تقويت فرهنگ اقامه نماز در مجموعه دانشگاه و تعظيم شعائر مبتني بر معرفت ديني 46

 3 احياي هويت ايراني اسالمي 392

 4 ملي و ديني، اي بر اساس مباني علمياري در گسترش تعهد و رفتار حرفهكهم 43

 5 حفظ شئون محيط علمي دانشگاهساماندهي فضاهاي عمومي و ، سازي فرهنگ عفاف و حجابنهادينه 14

 6 ريم مقام ايشانكتبيين نقش تربيتي و اخالقي استادان و ت 13

 7 هاي قدرت نرم انقالب اسالميبر مؤلفهيهكساماندهي مقابله با جنگ نرم با ت  1

 8 برقراري ارتباطات اجتماعي صحيح و سالم 102

 9 هاي فرهنگيترويج پژوهش 17

 10 غيردرسي() مطالعات و اطالعات عموميتوسعه حوزه  28

 11 يم نظام خانوادهكتعالي و تح 16

 12 معنوي و اجتماعي دانشگاهيان، ارتقاء كيفي سالمت رواني 20

شامل فعاليت   برنامه شگاه  شگاه مي   هاي فرهنگي دان شده در واحدهاي تابعه دان شد  هاي فرهنگي اجرا  ه در كبا

 زير است. جدوللي به شرح كحالت 
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 1398سالهاي فرهنگي واحدهاي تابعه دانشگاه درفعاليت-2 -9جدول

 تعداد عنوان فعاليت رديف

 برنامه 199 ...(، هفته وحدت، ماما، ارمندك، پرستار، استاد) بزرگداشتهاي برنامه 1

 برنامه 66 رمضان كهاي ويژه ماه مباربرنامه 2

 برنامه 84 هاي ويژه ماه محرمبرنامه 3

 برنامه 24 ...(، سالگرد، ديدار، گوييخاطره) هاي ياد و خاطره شهدا و مدافعان حرمبرنامه 4

 برنامه 35 ره()خمينيامامهاي سالروز ارتحال برنامه 5

 برنامه 38 هاي ويژه دهه فجربرنامه 6

 برنامه 55 هاي ويژه دفاع مقدسبرنامه 7

 برنامه 67 مراسم تجليل و تقدير 8

 برنامه 71 .....(، ختم، انس، تفسير، قرائت) هاي قرآنيبرنامه 9

 برنامه 102 ...(، خيريه، عيادت، ويزيت رايگان، ران فيلمكا، نمايشگاه) برنامهجلسات فوق 10

 مرحله 67 ...، يجهاد، تور تفريحي، علمي، زيارتي، سياحتي -اردوهاي فرهنگي 11

 مورد 38 و مذهبي يهاي صلواتي در مناسبات ملايستگاه 12

 جلسه 77 ...، انديشيهم، ارتقاء كميسيون ماده يك، انطباق، جلسات شوراي فرهنگي *13

 مرتبه 44 (...، ورزشي، قرآني، فرهنگي) برگزاري انواع مسابقات 14

 جلسه 5 ع() بيترين اهلكجلسات آموزش مداحان و ذا 15

 برنامه 81 عزاداري ايام شهادت 16

 برنامه 322 جشن و اعياد برگزارشده 17

 ارگاهك 162 اي(حرفهبجز اخالق ) هاي آموزشي فرهنگيارگاهك 18

 ارگاهك 75 ...، اخالق پرستاري، يكاخالق پزش، اياخالق حرفه، هاي اخالقيميتهكها و ارگاهك 19

 ارگاهك يك يبه صورت مجاز يات علميه يژه اعضايو يفرهنگ يآموزش يهاارگاهك 20

 مرتبه 7 تاب به واحدهاكاهداء  21

 جشنواره 6 هابرگزاري انواع جشنواره 22
شورا    سات  سه     يفرهنگ ي*در جل شد در هر جل ستان و  يب يكمقرر  ش  يكمار ش كدان  يشاخص فرهنگ  يهاتياز فعال يده گزار

 شود.ير واحد ها داده مين گزارش بازخورد مناسب به سايد. از ايخود را ارائه نما ياجتماع

 رابطين فعال در حوزه فرهنگ

 1398ن فعال در حوزه فرهنگ دانشگاه در ساليرابط-3 -9جدول

 نام واحد داوطلب فعال تعداد نفرات فعال

 مداح 56
 مديريت امور فرهنگي

 مسئولين و رابطين فرهنگي 40

 ستاد توسعه و ترويج فرهنگ اقامه نماز

 1398درسالهاي دانشگاه مساجد و نمازخانه-4 -9جدول
 متر مربع() لكمساحت  تعداد/ نوبت موضوع

 1400 4*  تعداد مساجد

 3500 78 هاتعداد نمازخانه

 - 50 تعداد ائمه جماعات

 - 54 تعداد نمازهاي جماعت روزانه در واحدهاي مختلف دانشگاه
 داراي مسجد هستند.فارابي و روزبه ، يعتيهاي شربيمارستان، ره() ينيخممجتمع بيمارستاني امام *
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 هات هيأت امنا ء نمازخانهيل و تقوکيتش

شار يكبا رو سئول كرد م ضا ، ارمندانكشتر يب يريپذتيت و م شجو  يهيأت علم ياع ضة نماز و  يان در فريو دان

 د.يت گرديل و بعضاً تقوكيتش هيأت امناء، و مقدس كمتبر هايانكن ميشان به حضور در ايشتر ايجذب ب

 نامه ارتقاي اعضاي هيأت علميآيين كميسيون مادۀ يك

شورا   ستورالعمل  ضا ، يانقالب فرهنگ يعال يبا توجه به د سب  كعالوه بر  يجهت ارتقاء علم يأت علميه ياع

ش  يهاتياز از محل فعاليامت ش  يآموز ه در كند يسب نما كاز يامت يفرهنگ يهاتيست از فعال يبايم يو پژوه

ه در ابعاد مختلف كز ين يأت علميه يده و اعضا يز لحاظ گرديد نياسات  ياجتماع يهاتياز فعالين راستا امت يا

شگگوند. جهت اطالع از يمند مبهره ياز فرهنگياز امت هايگزارشت دارند با ارائه مسگگتندات و يفعال ياجتماع

شروح فعال  ستورالعمل اجرا  ياز فرهنگيامت يدارا يهاتيم ضا ن نامه ارتقاء ييآ يكماده  ييد  يهيأت علم ياع

شگاه ته  ست. ا  يدان   يأت علميه ياعضا  ياجتماع يفرهنگ يهاتيفعال يابيو ارز يون بررس يس يمكن يه شده ا

 شان را برعهده دارد.يا يمرتبه علم يط ارتقايص احراز شرايدانشگاه و تشخ

 1398سالميسيون جهت بررسي امتيازات فرهنگي دركهاي ارجاع شده به وضعيت پرونده-5 -9جدول
 تعداد پرونده تأييد شده تعداد پرونده ارجاع شده موضوع پرونده

 94 94 استادياري به دانشياري

 40 40 دانشياري به استادي

 41  41 يارگاه فرهنگكمجوز  ي* اعطا
ن نامه  ييآ يكون ماده يس يمكتابعه دانشگاه به   ياز طرف واحدها، ياجتماع يفرهنگ يهاارگاهك يبرگزار يتابعه دانشگاه برا  يهامارستان يها و بدهكدانش  يهادرخواست  *

 شود.يآن صادر م يبرگزار يمجوز الزم برا، يدورۀ آموزش يابيو ارزش يارسال و پس از بررس يهيأت علم ياعضا يارتقا

 دانشگاههاي جهادي ستاد فعاليت

شگاه   كي سئوليت اجتماعي و فرهنگي در دان سوم   ي از نمودهاي م سل  ش    كدر، هاي ن الت كصحيح نيازها و م

هاي مختلف ي از مظاهر اين مسئوليت مقدس است.گروه  كجامعه و سعي در رفع آنهاست و اردوهاي جهادي ي  

شجويي و   شار    كدان ستقل و گاه با م صورت م س   كارمندي گاه به  ساير نهادها و  شگاهي با  ازمانت  هاي غير دان

زنند تا دين خود را به جامعه ادا آسگگتين همت باال مي، تأسگگي از وجدان بيدار انسگگاني و تعاليم متعالي ديني 

 وزارت، هاي خيرانديشوري بيشگگتر از اقدامات خيرخواهانه و داوطلبانه اين گروههبراي انسگگجام و بهر نمايند.

ها نموده است. وظيفة اين ستاد   در دانشگاه « هاي جهاديستاد فعاليت »بهداشت اقدام به ايجاد ستادي به نام   

 است. هاي جهادي و پشتيباني از آنهاهدايت گروه، شناسايي مناطق محروم

ضوع تجل « ترنم مهر»ش ين هماياول 98سال  در صه خدمت يل از برگزيبا مو سان دگان فعال در عر انه داوطلب ير

ساله ا      يجهاد ست همه  شد و قرار ا شعاع       ين همايبرگزار  سامانه  سال برگزار گردد. در  سه ماهة اول  ش در 

ده يشان د يند ارتقاء ايخود را ثبت نموده و در فرآ يداوطلبانه و جهاد يهاتيتوانند فعاليم ياعضاء هيأت علم 

 شده است.
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 1398هاي جهادي درسالبرگزار شده ستاد فعاليتجلسات -6 -9جدول
 تعداد موضوع

 10 جلسات برگزار شده

 26 مصوبات

 21 مجوز برگزاري فعاليت جهادي

 0 هاي خارج از دانشگاهنامه منعقد شده با سازمانتفاهم

 3 هاي ستادار خارج از دانشگاه در انجام فعاليتكهاي همسازمان

 24 انجام شده و ثبت شده در ستادهاي جهادي فعاليت

 

 

 نفر خدمت ارائه شده بر حسب آمار ثبت شده در سامانه فرابر وزارت بهداشت -1-9نمودار 

 

 تهران کيدانشگاه علوم پزش يجلد دوم مربوط به شهدا«يبان عرشيطب»تاب ك

 است.انتشارات شاهد چاپ شده  ياركو با هم يمعاونت فرهنگ توسط يبان عرشيتاب طبك
شش  كتاب به كن يا سا  ياران معاونت فرهنگكهمو شگاه  ير واحدهايبا  ستان ياز جمله ب يدان س ، هامار ، جيب

 يمختصر ، يلكدو بخش  و ...در، لرستان ، رمانكثارگران استان  ياد شاهد و امور ا يو .... و بن ييمعاونت دانشجو 

 ل شده است.كيت نامه شهدا تشيوص نامه وياز زندگ

 كيدانشگاه علوم پزش   كيده پزش كدانش  يمربوط به شهدا ) اول جلد يبان عرش يطبتاب كننده كليمكن اثر تيا

 شهدا بود. يهاخاطرات و دست نوشته، ت نامه هاياز وص ياه مجموعهك( است 1394تهران تابستان

م نظام يتقد ديارمند شهك 23و دانشجو و   كد پزش يشه  50س ددردوران دفاع مق تهران كيعلوم پزش دانشگاه  

 رده است.كو انقالب 

وربرگزار كمذ يخانواده شگگگهدااز  يتعداد باحضگگگور 19/11/98خ يدر تار، ن اثر ارزشگگگمندياز ا يين رونماييآ

 د.يءگردادبود اهدايبه رسم  يريا و لوح تقديهدادو يگرد
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 ث و طبيقات علوم قرآن حديز تحقكمر يارکبا هم يگروه سالمت معنو

 در گروه يت اعضاء هيأت علميو عضو يمعنول گروه سالمت كيتش •
 تهران كيدر مجموعه دانشگاه علوم پزش يسالمت معنو يهاارتقاء آموزه •
  كيفرهنگستان علوم پزش ياركبا هم "در نظر و عمل يسالمت معنو"ارگاه ك يبرگزار •

 هاي اجتماعي مؤثر بر سالمتمديريت مؤلفه
 ر انجام شده است.يهاي زسالمت فعاليتهاي اجتماعي موثر بر در واحد مؤلفه

 تهران استان سالمت جامع برنامه اجراي و تدوين

 رشته فعاليت به شرح زير به انجام رسيده است: كي1398در زمينه برنامه جامع سالمت استان تهران درسال

 1398تهران درسالهاي برنامه جامع سالمت استان جدول فعاليت-7 -9جدول

 

در شهرستان  ( (ECDي و توانمند سازي مادرانكودكامل همه جانبه دوران ابتدايي كارتقاي رشد و تدر زمينه 

شهر     منطقه چهاردانگه آن درايلوت پطراحي و مدلي  هنمون سالم شت  كبا هما شگاه انجام اري معاونت بهدا  دان

شد    سازي  حيطه پنج در شيرخواران  املكت و شد. در اين طرح ارتقاء ر  در سالمت  رابطان و مادران و توانمند

 ها به شرح زير است:به انجام رسيد. خالصه فعاليت ASQبا پرسشنامه  اسالمشهر چهاردانگه شهرستان بخش

 1398امل در چهاردانگه اسالمشهر درسالکهاي برنامه ارتقاي رشد و تفعاليت -8 -9جدول

 مقدار فعاليت رديف

1 

محيط عاري از دود دخانيات براي  ، تغذيه انحصگاري با شگير مادر  ، يكمكتغذيه ، پروژه فرزندپروري

و  كودكه در سالمت  ياول يهاكمكجلسه آسيب اجتماعي و   ، گيري با والديننحوه ارتباط، كودك

 كسگگگب ، مادران و رابطان   يرخواران برايشگگگ كيمكه ي تغذ ، ن و بهورزانيمراقب، نيرابط يمادر برا 

حفظ ، داريارتباطات مؤثر و پا يمبان، كيودكدوران  ياستخوان از ابتدا  كياز پو يريشگ يو پ يزندگ

،  كودك يرشگگد اجتماع ،كودكان مهدين و بهورزان و مربيمراقب، به رابطان يبا طب بوعل يسگگالمت

س   شنا س ، يسالم زندگ  كسب ، كودكبا  يباز، كودك يروان شد و ت  يبرر و اختالالت  يتكامل حركر

  الت آنكشناخت آرتروز و مش، تكمربوط به حر

16 

 1 يبيتر حبكد با حضور 98مهردر  كودك ييوفاكبا عنوان ش كودكهمايش روز ملي  2

 فعاليت رديف

 ايران وعلوم بهزيستي، شهيدبهشتي، ي تهرانكپزشهاي بهداشت وفرهنگي چهاردانشگاه علومميته راهبري معاونتكيل كتش 1

 هاي مرتبط در شوراي راهبردي پروژهگيري پروژه و انجام فعاليتانديشي و تصميميل جلسات همكتش 2

 گزاران سالمتاجراي شيوه نامه پيام 3

 ها و نهادهاي استان تهرانبرگزاري جلسه با پيامگزاران سالمت از سازمان 4

 ساب() ميته نيمرخ سالمت استانكيل كتش 5

 شاخص مهم و تعيين داشبورد سالمت استان 35احصاي  6

 ها و تهيه داشبورد سالمت استانآوري شاخصبرگزاري جلسه و بررسي اسناد براي جمع 7

 هاي مهم برگزاري جلسه خبرگان با پرسشنامه طراحي شده و شناسايي شاخص 8
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 مقدار فعاليت رديف

 5 مادران و رابطين جديدهاي جهت آموزشTOTهايالسك 3

 2 اري شوراي راهبردي شهركبا هم طرح يكپزشنار بعد كدر پروژه  ارگروه اجتماعيكيل كتش 4

 1 يل شوراي راهبردي طرح در فرمانداري اسالمشهر و بخشداري چهاردانگهكتش 5

6 

نرمال   محدوده  از خارج  انك ودك و ارجاع  مادران  توسگگگط ASQ هاي پرسگگگشگگگنامه    تمام  ردنك پر

شنامه    س ش  ASQ پر ضيائيان و     ECDزكو در نهايت مر كبه مراقب و مرحله بعد به پز ستان  بيمار

 نمره سگگن طبق پرسگگشگگنامه هك انيكودك در باالتر سگگطوح به ارجاع و پيگيري) انكودكز طبي كمر

 است( نياورده

3 

 60 تهيه جزوات و پمفلت آموزشي رابطين و مادران 7

 4 ندهايمراقبين براي آشنايي با فرآ آموزش 8

 1 ه اسالمشهر براي رابطين طرح و قدرداني از آنهاكبرگزاري مراسم روز داوطلب و روز زن در شب 9

 7 وارد شدن شيرخواران در طرح از ابتدا تا پايان بهمن ماه 10

 60 مادرانتماميشيرخوارانو  رخواريش 1014رابطان فعال براي  11

 4 اندت داشتهكهاي طرح شرها و برنامهالسكه در كچهاردانگه  هايكودكمهد مربيان 12

 1 ند اجتماعي طرحيفرآ اران اجتماعي خبره برايكانجام جلسات مشاوره با مدد 13

14 
، مادران يپناه براعفتتر كان ديائيمارستان ضيس بيبا حضور رئ كودك يش روانشناس  يهما يبرگزار

 مراقبان و بهورزان، رابطان
1 

 16 ازين برنامه با موضوعات متنوع مورد نيرابط يتوانمندساز يآموزش يهاالسك يبرگزار 15
ECD=Early Childhood Development ASQ=Ages and stages questionnairesTOT=Train of trainer  

 

 دخانياتطرح مبارزه با استعمال 
 زير بوده است: يهاشامل فعاليت

 ات شامل:ياز دخان يز عاركن مراييتع (1

 ازدخانيات( يدر نظرگرفتن ساختمان شفا به عنوان ساختمان عار) اتياز دخان يعار يهاساختمان •
 ان(يائيمارستان ضيعصر مجتمع امام و ب يمارستان وليب)  اتياز دخان يعار يهامارستانيب •
 اتياز دخان يعار يهاخوابگاه  •
 :داوطلب( يهادهكدانش) اتياز دخان يعار يهادهكدانش •

 ده بهداشتكدانش (1
 ييو ماما يده پرستاركدانش( 2
 كيده پزشكدانش( 3
 كين پزشينو يهايده فناوركدانش( 4
 يده توانبخشكدانش( 5
 كيده دندانپزشكدانش (6
 هيده تغذكدانش( 7

شده از   ياران معرفكات با همياز دخان يمارستان عار يده و بكانجام دانش  يجلسات متعدد برا  يبرگزار (2

 مورد نظر يهامارستانيب يات علميه يسه و اعضايات رئيه ير و اعضاكالذفوق يهادهكدانش
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جناب ، گلر معاون محترم توسگگعه دانشگگگاهيتربكد يمتعدد با آقا يهاينگارق نامهياز طر يطلبتيحما (3

  يس دفتر مقام معظم رهبريرئ يگانيگلپا ين محمديحجت االسالم و المسلم
دوره  يينامه اجراوهيشگگ»ن يار وزارت بهداشگگت در خصگگوص تدو كط و يبا اداره سگگالمت مح ياركهم (4

 «اتيبدون دخان يهامارستانيب يمل يچهارم اعتباربخش
سات  كشر  (5 شهر بدون دخان يمكت در جل ضور فعال در  يته  شهر عار يمپكات و ح ات ياز دخان ين تهران 

 شهر تهران ياسالم يتهران و شورا يبه همراه اداره سالمت شهردار
ه شده در واحد آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت وزارت بهداشت به  يته يزرهايت ه و ارسال پوستر و  يته (6

 آنها يعمومش ينما يات براياز دخان يعار يهاستانماريب هادهكدانش

 هاي ارتقاء دهنده سالمتبيمارستان

 پيگيري شده است.   بومي اثربخش ( با فعاليت در مدلHPH) دهنده سالمت جامعه هاي ارتقاءنقش بيمارستان 

 فردي مشاوره  السكمارستان ضيائيان به اجرا گذاشته شده و     يب در آنها هايخانواده و بيماران سالمت  ارتقاي

سي  همچنين، گروهي و شي  مداخالت مورد نظر و بيماري در بيماران سالمت  سواد  برر آن و  بهبود براي آموز

 يتوانمندساز  آن ييه هدف نهاكهاي زير صورت گرفته است   مديريت صحيح بيماري و خودمراقبتي با فعاليت 

ماران يبه ب يه خدمات اجتماعيدر منزل و ارا يخودمراقبت يص برايان پس از ترخيائين ضگگمارسگگتايماران بيب

 باشد. يم
 

 1398درسالهاي ارتقاء دهنده سالمت جامعه بيمارستانهاي برنامه فعاليت -9 -9جدول

 فعاليت رديف

 ثبت پروپوزال اين طرح در معاونت پژوهشي 1
 آنها رابط درمانگاهي و و بيماران بستري توانمندسازي و مراقبتي خود و بيمار آموزش 2
 مارانيص بيپس از ترخ يهايتلفن يو بررس صين ترخيح ق رابطياز طر مارانياطالعات ب يابيافت و ارزيدر 3

 ها و معاونت فرهنگييل جلسات هماهنگي و اجراي پروژه در بيمارستانكتش 4
 رانيابت اياران انجمن دكبار توسط هميكهفته  3هر در بيمارستان ضيائيان( ) جلسات آموزشي براي بيمارانيل كتش 5
 تهيه محتواهاي آموزش بيمار 6
 ياركانجمن مدد ياركماران مورد پروژه با هميص بيپس از ترخ يريگيانجام پ 7

HPH=Health Promoting Hospital 

 و آموزش بيمار خودمراقبتي و جشنواره سمپوزيوم

( 1وم خودمراقبتي و آموزش بيمار و چهارمين جشگگنواره آن در چهار محور ين سگگمپوزيهفتم 1398درسگگال

 برگزار گرديد. ي( سالمت معنو4و  يكفعاليت فيزيو  ي( سالمت جسم3 تغذيه( سالمت 2 سالمت روان

صادف با  دوم مرداد  سمپوز يهفتم (International Self Care Day) يجهان يروز خودمراقبت يجوال 24م وم ين 

، يسالمت جسم   يهابخشدر پانل  4 وم شامل ين سمپوز يا شد.  برگزار يخودمراقبت ين جشنواره مل يهارمچو 

نده يام نمايپوم ين سگگمپوزيبود. در او بخش جشگگنواره  يو سگگالمت معنو يسگگالمت اجتماع، يسگگالمت روان

شگگامل وم يسگگمپوز يمحورهاش داده شگگد. ينما يخودمراقبت ين الملليبهداشگگت در روز ب يسگگازمان جهان

سالمت و راهنماها  ، يخودآگاه سالمت و خودمراقبت ، ماريآموزش ب، يخودمراقبت يسواد سانه و   در يآموزش  ر
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ضا  سالمت روان  يخودمراقبت، يمجاز يف سالمت معنو  يخودمراقبت، و  سالمت اجتماع  يخودمراقبت، يو  ، يو 

سه  س    ، يخودمراقبت ياجرا يگرهاليموانع و ت سالمت و  صاد  ستگ ياقت در  يخودمراقبت، يخودمراقبت در يارذا

نه  ين زميه مقاالت در ا ك بود مار يو آموزش ب يمردم نهاد در خودمراقبت  يها و نقش سگگگازمان ، اي حوادث و بال

صورت ال    يافت و داوريدر ضور  يكترونكشد. مقاالت منتخب به  شنواره  يچهارمش درآمد. يبه نما يو ح ن ج

 مورد يرانيا جامعه در سالمت  يروان و ياجتماع، يجسم ، يمعنو يمايس  ر ويه تصو كبود  يفرصت  يخودمراقبت

سا   ب .رديگ قرار شينما و نقد شنا  يهاتالش، مارانيدار در آموزش جامعه و بيمؤثر و پا يهاتيفعال ييه منظور 

، يداريو شن  يداريآثارد، توبكمبه صورت آثار  ينندگان آثار هنركدينندگان و تولكهيته، ارگردانانكارزشمند  

شدند.   ين معرفيگرفت و منتخبقرار  يابيو ارز يمورد داورن جشنواره  يا در يدات هنريتول، يتجسم  يهنرها

شنواره يسمپوز  يدر بخش جانب سالمت  مردم نهاد يسازمانها ، وم و ج  ييها با برپاها( و انجمنسمن ) حوزه 

 .حضور فعال داشتند، غرفه

 هاي مردميتكمديريت مشار
 واحدهاي فعال در اين مديريت عبارتند از: 

 هاي مردم نهاد سالمتاداره سازمان -2 اداره امور خيرين و مؤسسات خيريه -1

 بنيادحاميان دانشگاه

 ول شدكمو يگريبه زمان دان دانشگاه ياد حاميت بنكن با مشاريريل از خيش تجليهما يبرگزار •

 ان دانشگاه ياد حاميت بنك...( با مشار، روفركما، فرش، مدك، تكمو) ييدانشجو يهاز خوابگاهيتجه •

 اداره امور خيرين و مؤسسات خيريه

سزاي  تكمشار  سهيل در  ي دارد. به هاي مردمي در ارتقاء سالمت جامعه نقش ب منظور افزايش نقش خيرين و ت

و  كه در ارتباط نزديكوظايف آموزش و توانمندسگازي رابطين واحدهاي تابعه دانشگگاه   امور مربوطه اين اداره 

ستقيم با خيرين و ني  ساماندهي و جذب       كم ستند و  شمند ه شان ارز شار كمكاندي مردمي را  هايتكها و م

ش بعهده دارد.  سات   كپيگيري ت س ستاني خ»يل مؤ ستان كدر « يريه بيمار شگاه در جهت  ليه بيمار هاي تابعه دان

هاي مختلف انجام شده و در اين خصوص جلساتي    هاي خيرين سالمت در حوزه كمكساماندهي و جذب بهتر  

 با حضور معاون فرهنگي و مسئولين وزارت بهداشت و استانداري برگزار گرديد.

 1398مؤسسات خيريه بيمارستاني اقدام شده درسال-10 -9جدول

 اقدام انجام شده نام واحد رديف

 شد يازاندهثبت و را ره() ينيخممجتمع امام 1

 هاتكصدور مجوز ثبت شر انكودكز طبي كمر 2

 اندازي شدثبت و راه فارابي 3

 در حال انتظار صدور مجوز از استانداري اميراعلم 4

 حال انتظار صدور مجوز از استانداريدر  رازي 5

 هاتكدر مرحله صدور نامه ثبت شر بهارلو 6

 در حال انتظار صدور مجوز از استانداري ضيائيان 7
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 اقدام انجام شده نام واحد رديف

 اندازي شدثبت و راه روزبه 8

 هاتكدر مرحله صدور نامه ثبت شر آرشبانوانجامع 9

 اندازي شدثبت و راه محب ياس 10

 اندان فرشتهكودكنام خيريه:  بهرامي 11

 نام خيريه : ترنم شريعتي 12

 اقدام نشده است سينا 13

 

 1398هاي مردمي درسالتكساير اقدامات واحد مشار-11 -9جدول

 اقدام رديف

 ارد ريال(يليم 4) مارستان روزبهيب كتروشوكز الكاره مركمهينامه ساخت ساختمان نعقد تفاهم 1

 ارد ريال(يليم 150) ز خدمات جامع سالمت قائميه اسالمشهركرد ساخت مركنهيهز 2

  يان همراهان بيماران بيمارستان فارابكجهت ساماندهي اس يميعظ يسرانامه همراهعقد تفاهم 3

 ارد ريال يليم 50خاص دانشگاه به ارزش  يايو هدا يمردم يهاكمكبه حساب  ير نقديو غ يهاي نقدكمكز يجذب و وار 4

 1398ليه واحدهاي تابعه دانشگاه درسالكميليارد ريال در1000جذب حدود  5

6 
ش  صوص برگزاري    كيت سات متعدد درخ شگاه ين و حاميريل از خيش تجليهمال جل ش يبه دل) شيهما يو برگزار ان دان وع  يل 

 ول شد(كمو يگريخ ديرونا به تارك يماريب

 تهران در حوزه سالمت   كيت سازمان از دانشگاه علوم پزشيه استان تهران جهت حمايريارتباط با سازمان اوقاف و امور خ 7

 تهران كيان دانشگاه علوم پزشيدانشجو يواحد خوابگاه متأهل 200شور در جهت ساخت كن يريمجمع خ يتعامل با اعضا 8

 به موقوفات و رقبات دانشگاه  يدگيارگروه رسكل كيتش 9

  ت موضوعيبه جهت اهم ن در واحدهايريخ ييزات اهدايتجه يگذاركاختصاص اعتبار جهت پال يريگيپ 10

 دانشگاه يمردم يهاتكت مشاريرير مجموعه مدين زيرياداره خ يتاب راهبردكبروشور و  يه محتوايته 11

 دانشگاهات يوقف ياطالعات كل بانيمكه و تيته 12

 ت معاونت فرهنگي يمرتبط با خيرين سالمت در سا يهاتدوين مصاحبه 13

 ينهاد مردم يكشور به عنوان كآموختگان جهت تأسيس بنياد حاميان دانشگاه در وزارت با دفتر دانش ياركهم 14

15 
ش  شار   كت شوراي م ستفاده از تجرب   تكيل  شگاه به جهت ا سا يهاي مردمي دان شگاه ر يات مثبت  سطح جهان در جلب    يهادان

 يمردم يهاتكمشار

 ييده پرستاري ماماكدانش ياندازراه يتابعه براساس الگو يهادهكردانشييل شوراي خيرين سالمت در ساكبه تش كمك 16

17 
جهت   ره()خمينيامام يمارسگگتانير به مجتمع بيخ يمعرف) تابعه يواحدها يازهايت نين بر اسگگاس اولويريت خيجذب و هدا

 ماران (يبه ب يدهاهش نوبتك يدر راستا يمارستانيزات بيد تجهيخر

18 
ن  يس( به عنوان اول) جهيداشت مقام حضرت خد  ير حوزه سالمت در دانشگاه همزمان با گرام  يبانوان خ يزكل هسته مر كيتش 

 ر در صدر اسالميخ يبانو

19 
شر     يبرگزار ست  ش شار "در جهت  ييدارو يهاتكن ساخت خوابگاه  يت منابع مالكجذب م شجو  يهادر   ياركبا هم "ييدان

 معاونت غذا و دارو

20 
ارسگگال پنج  ) نيرين خيزدگان با همت رابطليسگگ يمردم يهاكمكتابعه در جهت جذب  يبا واحدها ياركو هم يسگگامانده

 جهت اعزام به منطقه خوزستان( كيج جامعه پزشيبه بس ير نقديغ يهاكمكوانت 

 تيجلب حما يان با دانشگاه برايدانشجو يايارتباط اول يها در برقراردهكدانش ييدانشجو ين فرهنگيجلسه معاون يبرگزار 21

22 
زات  ين تجهيتأم يبرا يمردم يهاكم كتابعه در جهت جذب    يبا واحدها يارك و هم يو سگگگامانده يمردم يهاكم كجذب 

 نيرين خيجهت پرسنل با همت رابط يزات حفاظتيو تجه ييروناكماران يب يبرا يمارستانيب
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 هاي مردم نهاد سالمتاداره سازمان
 به شرح زير بوده است. 1398در سال سمن( سالمت) هاي مردم نهادها و اقدامات اداره سازمانفعاليت

 1398سالهاي سالمت دراداره سمنها و اقدامات فعاليت-12 -9جدول
 رديف فعاليت

 1 هاي مردم نهاد حوزه سالمتاطالعاتي سازمان كميل بانكتهيه و ت

 2 هاارتباط و حمايت دانشگاه از سمن

 3 اختيار گذاشتن غرفه رايگان براي فعاليت و تبليغدر 

 3 هاسمن يگان برايرا يتوانمندساز يهاارگاهك ييبرپا
 4 هاي جديد در دانشگاهيل سمنكبراي تشاقدام 

 5 يلكهاي در حال تشو تسهيل مراحل اخذ مجوز فعاليت براي سمن كمك

 6 سالن جلسات رايگان براي برپايي جلسات

 7 ت بيشتركها براي مشارسمن اري معاونت باكجلسات هم

 8 ها به صورت مجازيحمايت از فعاليت سمن

 9 آن در مهرماه يبر سالمت و برگزار مينشست اثرات تحر يبرگزار يها و صاحبنظران برااز سمن يبا برخ يعلم تهيمكجلسات  ليكتش

و  "مختلف هايو داوطلبان فعال حوزه ريپذداوطلب يهالكاز تش ريتقد"با سازمان داوطلبان هالل احمر در مراسم  ياركهم 

 داوطلب ياز داوطلبان منتخب دانشگاه در روز جهان ليلت در مراسم و تجكفعال جهت شر يهادعوت از سمن
10 

در ، سالمت وزارت بهداشت نيريمردم نهاد و خ هايل سازمانكجلسه با مسئول محترم برنامه داوطلبان اداره  يبرگزار 

 نيرياداره خ ياركموضوع با هم يريگيپروپوزال در خصوص آن و پ هيبرنامه داوطلبان و ته تيفيك ءخصوص ارتقا
19 

 مردم نهاد شهر تهران يهااز سازمان تيو حما ييافزانامه با ستاد توانتفاهم سينوشيپ هيو ته يشيانداهم يهاجلسات و نشست ليكتش

 هاسمن تيحما يبرا يارتباط و تعامل با شهردار يشهر تهران(در راستا يشورا رنظريز)
20 

 21 هانامه ها با سمندانشگاه درخصوص عقد تفاهم يبا اداره حقوق يهماهنگ

 22 يجلسات آموزش يفشار خون و برگزار نيمپك ييسالمت در برپا يهاتعامل با انجمن 

 23 مردم نهاد يهابروشور اداره سازمان يمحتوا هيته 

 ارگروه سالمت و امنيت غذايي استان تهرانكدبيرخانه 

به مدت  97سال  ساغ( را از ) ارگروه سالمت و امنيت غذايي استان تهران  كي تهران دبيري كعلوم پزش دانشگاه  

دراستانداري تهران به رياست    ييت غذايارگروه سالمت و امن كجلسه   1398سال  يدو سال برعهده دارد. ابتدا 

ضور    ستاندار و ح سا ا شگاه  يرؤ ش  يهادان ستان تهران و  كيعلوم پز س    ل كمديران  ا ضوع ب ضو با مو ج يادارات ع

ش   ك يمل شارخون ت شد. به دل كنترل ف ستاندار  يهاارگروهكل ادغام ييل  سالمت در قالب  ك يا ارگروه كارگروه 

ت طرح موضوعات يدهد و مسئوليت مياست استاندار ادامه فعاليزنان وخانواده به ر، سالمت، يفرهنگ ياجتماع

سالمت وپ  ش  يريگيبخش  شگاه     يارگروه بر عهده دبكل يذ يهاتهيمكل كيآنها و ت ستان در دان سالمت ا رخانه 

 باشد.يم
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 1398ارگروه سالمت و امنيت غذايي استان تهران درسالكاقدامات -13 -9جدول
 اقدام رديف

1 
 تأمينشت و  كتغيير الگوي برايشور  كهاي مطرح چوب تكهاي تخصصي با شر   ها و برگزاري نشست  شت به شهرستان   ك ابالغ الگوي

 شاورزي استانكنهال رايگان از طرف جهاد 

 طبق مصوبه ساغ برابر برنامه آب و فاضالب روستاييت كشره آبرساني روستاهاي استان توسط كتحت پوشش بردن شب 2

3 
ين برنامه جامع مديريت پسگگماند در تهران توسگط  زباله در جلسگگات سگگاغ و شگگروع تدو كيكگردي و عدم تفپيگيري موضگگوع زباله

 سازمان مديريت پسماند

 استان كيعلوم پزش يهادانشگاه ياركن مجمع سالمت استان با هميدوم يت در برگزاركمشار 4

 هال مجمع سالمت شهرستانكيتش 5

 نترل فشار خون در استانك يانجام طرح ملامگزاران سالمت در يپ يت و شوراكخانه مشار ياركهم يتخصص يهاتهيمكل كيتش  6

 است استاندارينترل فشار خون در استان به رك يج مليبا موضوع بس ييت غذايارگروه سالمت و امنكل كيتش 7

 نترل فشار خون در استانك يج مليارگروه ساغ در بسكها و ادارات عضو ت سازمانكمشار 8

 ت سالمت استان كل جلسات خانه مشاركيتش  9

 امگزاران سالمت استان يپ يل جلسات شوراكيتش 10

 هاامگزاران سالمت شهرستانيپ يشورا لكيتش 11

 هات سالمت شهرستانكل خانه مشاركيتش 12

13 
و ادارات عضگگو  يت فرمانداريت تهران و حماكخانه مشگگار ياركتهران با هم 17لوت در منطقه يشگگروع برنامه سگگراج به صگگورت پا 

  يدر فرماندار يجلسات تخصص يز بهداشت جنوب تهران و برگزاركارگروه ساغ تهران توسط مرك

 و سالمت يرخانه در ادارات عضو با موضوعات خود مراقبتيتوسط دب يآموزش يهاارگاهك يبرگزار 14

 ها ل و شهرستانكارگروه استان و ابالغ به ادارات كنان در كاركه يبسته سالمت پا ييطرح دستور العمل اجرا 15

 تهران يزنان و خانواده در استاندار، سالمت، يفرهنگ يارگروه اجتماعكجلسات  ارائه موضوعات مرتبط با حوزه سالمت در 16

 ارگروه سالمت استانكشور در كت يه هپاتكس شبيتر سهراب پور رئكد يشور توسط اقاكت در يت هپاتيارائه گزارش وضع 17

18 
 يتحت پوشش بردن آب روستاها، هوا يآلودگ، نترل فشارخونك يج مليارگروه با موضوعات بسكل يذ يتخصص  يهاتهيمكل كيتش 

 ارگروهكر موضوعات مطرح شده در ياستان و سا

 تحت پوشش دانشگاه يهاارگروه سالمت شهرستانكل جلسات كيتش 19

20 
ش  ص   يمكل كيت ص ضوع آلودگ  يته تخ سالمت و پ كهوا در  يقات آلودگيز تحقكهوا و ارائه گزارش مر يبا مو اقدامات  يريگيارگروه 

 انجام شده
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