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 معرفي گروه علمي سالمت اجتماعي

 

 00/16/0011 پذيرش مقاله:    10/16/0011دريافت مقاله: 

 
 

 علاوم  فرهنگساتان  علماي  هااي  گروه از يكي اجتماعي سالمت علمي گروه

 .است شده اندازي راه 0131 که در سال است اسالمي جمهوري پزشكي

 علاوم  سیاساي،  لاوم ع شناسي، جامعه شامل: متنوع هاي رشته از آن اعضاي

 شناساي  روان باالیني،  هااي  تخصا   اجتمااعي،  پزشكي ، روانپزشكي انتظامي،

 اسات. ايا    شده تشكیل مديريت و اقتصاد حقوق، اجتماعي، مددکاري سالمت،

 نظارات  اساس بر را ساالنه خود عملیاتي برنامه جديد سال هر شروع از قبل گروه

 ماديريت  طار   از اعالمي هاي اولويت وآينده(  و حال نیازهاي بر اعضاء )مبتني

علمي  گروههاي گانه پنج کارکردهاي در ها برنامه اي  کند. تنظیم مي فرهنگستان

 عملكارد  شود. ارزشایابي  مي تقسیم گروه اعضاي بی  و شده تنظیم فرهنگستان

 0131 هااي  طي سال اجتماعي سالمت گروه راهبردي برنامه زمینه در گروه اي 

 است.  شده منتشر فرهنگستان در خبرنامه نام همی  با ارشيگز در 0131 لغايت

 برناماه  و اساسانامه  همچنای   گاروه و  اعضااي  نظارات  ارزشایابي،  اي  براساس

 :بود خواهد زير شرح به 0010تا سال  گروه اي  برنامه فرهنگستان راهبردي

 

 دورنما

 [نی منطقده  و[ ملد   مشداور   مرجد   عندان   بده  شدن   شناخته

 نجتماع  مطلاب رفتارهای مروج و نجتماع  متسال های سیاست

 

 نهننف رنهبردی
 کشار نجتماع  سالمت وضعیت رصن: نول کارکرد رنهبردی نهننف

 آن )به بر اثرگذار هاي مؤلفه و اجتماعي سالمت باني ديده ساالنه گزارش 

 در و مقايساه  دروناي  هااي  تفاوت گرفت  نظر در با و ها استان تفكیک

 گازاره  جملاه  از مختلا   هاي شیوه به آن انتشار ل( والمل بی  و منطقه

  اول تراز مسئوالن براي ويژه به اي دوره هاي برگ

 و تولید براي اجتماعي سالمت زمینه در اطالعاتي هاي شكا  پیشنهاد 

 از ايا  ماورد   در طلباي  حمايت و ذيربط هاي دستگاه توسط آن انتشار

 همچنی  و جنسي و سني هاي گروه براي اختصاصي هاي شاخ  جمله

 کشور در اجتماعي رفتارهاي روند

 

 سدالمت  یمینده  در پدردنیی  دوم: نظریده  کارکرد رنهبردی نهننف

 کشار نجتماع 

 از گیاري  بهاره  باا  کشاور(  اجتمااعي )در  سالمت المعار  دايره انتشار 

 علمي مراکز و ها دانشگاه پتانسیل

 و اساالم  دگاهدي از اجتماعي سالمت درباره مطالعات بنیادي  کاربست 

 ها يافته آخري  به دستیابي براي تحلیل فرا و مروري مطالعات

 زيست و فرهنگ بر منطبق بومي اجتماعي سالمت هاي نظريه تحصیل 

 ايران بوم

 منتشر جهاني هاي گزارش و المللي بی  و ملي پژوهشي مطالعات بررسي 

 ملي هاي سیاست در آنها کاربست و شده

 حوزه در پردازي نظريه عنوان با ساالنه زيوميسمپو يا سمینار برگزاري 

 اجتماعي سالمت

 اساس  بر اجتماعي سالمت ارتقاء حوزه در نظريه يک حداقل نشر و تولید

 معتبر علمي مجالت در اسالمي -ايراني هاي آموزه

 بای   همكااري  و مردم مشارکت مورد در سازي بومي يا و نظريات تولید  

 کشور توسعه در بخشي

 فعلي اجتماعي سالمت وضعیت يابي ريشه 

 اجتماعي رفتارهاي ترويج و تعري  نامطلوب، اجتماعي رفتارهاي واکاوي 

 مطلوب

 

 های سیاست و ها برنامه بر سام: نثرگذنری کارکرد رنهبردی نهننف

 طلب  حمایت طریق نی مل 

 باراي  اجراياي  نهادهااي  و دولت قانوني هاي ضمانت ايجاد براي تالش 

 مرتبط موارد در ها فرهنگستان از نظرخواهي و مشورت

 وظااي   و ها نقش فرهنگستان، شدن شناخته براي بسترسازي 

 سیما و صدا متنوع هاي برنامه از استفاده با جامعه سطح در آن

 هااي  طلباي  حمايات  و جامعاه  مات   باه  حاشایه  آن از ورود و

 اختصاصي

 تسالم گیري تصمیم به مرتبط مراجع در گروه اعضاي يا گروه عضويت 

 هااي  مرکز پژوهش اجتماعي، مقتضي )شوراي هاي روش به اجتماعي

 مجماع  قضائیه، قوه اجتماعي معاونت مرتبط، هاي کمیسیون و مجلس

 مصلحت و...(  تشخی 

 نمايندگان مجلس، نمايندگان با محور سیاست علمي نشست برگزاري 

 و قوه قضايیه نگهبان، شوراي همكاري با نهادها و ها دانشگاه در رهبري

 هاي علمیه حوزه
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 معرفي گروه علمي سالمت اجتماعي

 060/ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكينشريه فرهنگ و  ، شماره دوم0011دوره پنجم، تابستان 

 در شاده  مطارح  موضاوعات  هماه  از طلباي  مستندات حمايات  انتشار 

 گروه ساالنه هاي برنامه

 گیرندگان تصمیم ويژه اجتماعي سالمت بر ثیرگذاريآت کانال اندازي راه 

 دار اولويات  موضاوعات  در گیرندگان تصمیم از اختصاصي طلبي حمايت 

 اجتماعي سالمت

 در ساله پنج توسعه هاي برنامه راهبردي ايه سیاست و اهدا  ارزشیابي 

 توسعه کشور هفتم برنامه تدوي  در اثرگذاري و اجتماعي سالمت حوزه

 

 متخصصا  و مردم با تعامل: چهارم کارکرد رنهبردی نهننف

 اجراياي  و اجتماعي سالمت گروه مرتبط نفعان، خبرگان ذي شناسايي 

 ها استان جمله از آنان مشارکت هاي روش کردن

 غیرمساتقیم   اعضااء(  مساتقیم )شارکت   اثرگاذار  حضاور  تقويم اجراي

 جمله: از ها رسانه سازي( در برنامه در گروه هاي پیام )کاربست

 مجازي فضاي و ها خبرگزاري ملي، رسانه 

 زمیناه  در متخصصاان  نظارات  اخذ بر تأکید و گروه سايت فعال کردن 

 اجتماعي سالمت

 زمینه در ها استان و ملي سطح در مردم مشارکت خانه با مستمر تعامل 

 اجتماعي سالمت مباحث ترويج

 ماداخالت  کاربسات  در آناان  مشارکت براي کشور هاي سم  با تعامل 

 هاي آنان فعالیت و وضعیت از آگاهي و اجتماعي سالمت

 حدای   نخبگدا   و خبرگدا   تکریم: پنجم کارکرد رنهبردی نهننف

 نجتماع  سالمت

 و اجتمااعي  ساالمت  حاوزه  فعااالن  تكاريم  و شناساايي  دستورالعمل

 :زير هاي روش گنجاندن

 در برجساته  افاراد  عملي و علمي دستاوردهاي شرح يا زندگینامه تهیه 

 حوزه

  مناسب هاي مشوق تعري 

 بزرگداشت و نكوداشت مراسم برگزاري 

 آنها نام ابنیه و... به و معابر گذاري نام 

 کشور اجتماعي سالمت نظران صاحب و نخبگان اطالعاتي بانک ايجاد 

 بار  اثرگاذاري  جهات  رباط  ذي مراجاع  باه  آناان  نظرات نقطه انعكاس 

 موجود هاي مشي خط

 جلساات ياا   در ساخنراني  اياراد  اجتمااعي،  ساالمت  گروه در عضويت 

 آنها لیفاتأت و مقاالت انتشار و چاپ گروه، هاي سمپوزيوم

 جايزه تعري  و اجتماعي سالمت حوزه فعاالن نكوداشت ساالنه برگزاري 

 اجتماعي  سالمت

 سالمت عرصه در صاحبنظر و ف  اهل براي مطالعاتي هاي فرصت ايجاد 

 فرهنگستان در اجتماعي

جلسه و يک وبیناار برگازار شاده     0در مجموع  0011از ابتداي سال 

 است که موضوعات آن به شرح زير است: 

 

 سخنرن / مسئال ماضاع یما  ما 

 0/1/0011 خرداد
 فروپاشي اجتماعي 

 بت دموکراسي با فرهنگ سیاسي شیعه نس

 نژاد دکتر فرهاد نصرتي

 دکتر فردي  قريشي

 0/0/0011 تیر
 03-برنامه هاي رصدخانه اجتماعي کوويد

 عدالتي  روند احساس بي

 دکتر حمیدرضا خانكه

 دکتر علي رمضانخاني

 5/5/0011 مرداد
 احساس امنیت و روند آن 

 0133سالمت اجتماعي در سال  گزارش تحلیلي و کاربست سمپوزيوم گروه

 فر دکتر علیرضا حمیدي

 دکتر عباس وثوق مقدم

 0/6/0011 شهريور
 سالمت و اقتصاد سالمندي

 هاي اجتماعي کشور  مديريت آسیب

 دکتر ابوالقاسم پوررضا

 اهلل مسعودي فريد دکتر حبیب

 0011گیري کرونا  ها در همه وبینار بازگشايي دانشگاه 00/6/0011 شهريور
 نیا کتر مجید صفاريد

 دکتر سید محمدحسی  جوادي 
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