بسمه تعالی
ثِ پیطٌْبد هزوش هطبٍرُ داًطجَیی داًطگبُ فزدٍسی هطْذ ٍ پیزٍ تفبّن ًبهِ ّوىبری هطتزن ٍسارت ثْذاضت درهبى ٍ آهَسش
پشضىی ثب ٍسارت ػلَم تحمیمبت ٍ فٌبٍری در راثطِ ثب ثزگشاری وبرگبُ تخصصی هطبٍراى در هَظَع ( پیطگیزی اس ایذس در هحیطّبی
داًطگبّی ) ،هزوش هطبٍرُ داًطجَیی هؤسسِ خبٍراى الذام ثِ ثجت ًبم اس هسئَلیي هزاوش هطبٍرُ هؤسسبت غیزاًتفبػی غیزدٍلتی
استبى خزاسبى رظَی ٍ ثزًبهِریشی جْت اجزای آى ًوَد.
ایي وبرگبُ در رٍسّبی  44/11/1 ٍ 44/10/30در دٍ ًَثت صجح ٍ ػصز ٍ در اتبق ریبست هحتزم هؤسسِ ثب صزف ًْبر ٍ پذیزایی تطىیل
گزدیذ .رٍس اٍل پس اس تالٍت آیبتی اس لزآى هجیذ ٍ پخص سزٍد هلی ،جٌبة آلبی دوتز گلی هؼبًٍت هحتزم داًطجَیی ٍ فزٌّگی ،ظوي
ػزض خیز همذم ٍ اثالؽ پیبم جٌبة آلبی دوتز هجبضزی ریبست هحتزم هؤسسِ ،ثِ هؼزفی ایي هزوش اس ثذٍ تأسیس تب وٌَى ًسجت ثِ
راُاًذاسی ٍ جذة داًطجَ در اًَاع رضتِّبی فٌی هٌْذسی همبطغ هختلف پزداختٌذ ٍ ّوچٌیي فؼبلیتّبی حَسُ هؼبًٍت داًطجَیی ٍ
فزٌّگی ٍ ثزگشاری اًَاع سوپَسیَمّبی پیطزفت ػلَم ٍ تىٌَلَصی ( ) SASTECHدر داخل ٍ خبرج اس وطَر تَسط ایي هؤسسِ را
تَظیح دادًذ .سپس جٌبة آلبی دوتز وبرضىی ریبست هحتزم هزوش هطبٍرُ داًطگبُ فزدٍسی ظوي تطىز اس هسئَلیي هحتزم هؤسسِ
خبٍراى وِ در ثزگشاری ایي وبرگبُ ًْبیت ّوىبری را ًوَدُاًذ ثِ ثیبى اّویت ٍ ظزٍرت آهَسش پیطگیزی اس ایذس در هحیطّبی
داًطگبّی پزداختٌذ.
سزاًجبم جٌبة آلبی دوتز ًَرآثبدی هذرس وبرگبُ اس داًطگبُ ػلَم پشضىی تجزیش ثؼذ اس اجزای یه پیصآسهَى ،ثِ گستزش رٍسافشٍى
ثیوبری اچ ای ٍی ،ثِ ػٌَاى یىی اس چبلص ّبی ثْذاضتی ،التصبدی ،اجتوبػی در پیطزفت ٍ تَسؼِ جَاهغ اضبرُ وزدُ ٍ هذل آهَسضی
خَد را ثزای تزثیت هزثی پیطگیزی اس ثیوبری ایذس ثِ ًبم هذل جبهغ سیستوبتیه آهَسضی ٍ ارتمبء سالهت ( ) SHEP MODELهؼزفی
ًوَدًذ .در ایي هذل  4تىٌیه آهَسضی ٍ ارتجبطی تَظیح دادُ ضذ.
 – 1جلت حوبیت ّوِ جبًجِ وِ در سطح وطَر ،هسئَلیي لَای سِگبًِ ٍ همبهبت وطَری ٍ لطىزی ٍ ،در هحیط داًطگبُ ،رئیس ٍ
هؼبًٍیي ٍ هسئَلیي حزاست ٍ پطتیجبًی ٍ ًوبیٌذُ رّجزی ٍ ّ ...ستٌذ ٍ حوبیت آًْب ثِ هٌظَر تغییز در سیبستّبی ػوَهی جبهؼِ ٍ در
هحیطّبی داًطگبّی است.
 – 2ثبساریبثی اجتوبػی :وِ وبالی آى ،رفتبری است وِ ثِ ثْجَد ارتمبی سالهت هیاًجبهذ ٍ ّشیٌِ آى ثْبی خذهبتی است ًظیز ثزگشاری
وبرگبّْبی هختلف تَاًوٌذسبسی هزثیبى ،هذیزیت استزس ،وٌتزل رضذ وَدوبى ،تطَیك ثِ فؼبلیت جٌسی ایوي وِ هٌبفؼی را در آیٌذُ
ثِ دًجبل خَاّذ داضت.
 – 3تطىیل ووپیي ّب وِ ّوبى گزٍّْبی هخبطت آهَسش ّستٌذ هبًٌذ داًطجَیبى یه داًطگبُ یب سزثبساى یه پبدگبى ٍ یب ...وِ
هجوَػِای اس فؼبلیتّبی سبسهبىیبفتِ ارتجبطی را اًجبم هیدٌّذ.
 – 4ثسیجّبی اجتوبػی وِ هٌظَر درگیز وزدى توبم ثخصّب ٍ گزٍّْب ثب اهىبًبت هَجَد در جَاهغ ثب هَظَػبت ٍ فؼبلیتّبی سالهتیٍ ،
در هحیطّبی داًطجَیی ،ثخصّبی هختلف داًطگبُ در لبلت یه وبر تیوی جْت ایجبد تغییزات در خَد،وٌبر ّن لزار دادُ هیضًَذ.
در رٍس دٍم ّز وذام اس ضزوت وٌٌذگبى ،هحتَای آهَسضی یىی اس اسالیذّبی هزثی پیطگیزی ٍ وٌتزل  HIVرا ثِ رٍضی وِ رٍس اٍل
وبرگبُ آهَختِ ثَدًذ ارائِ وزدًذّ .وچٌیي ثب تطىیل گزٍّْبی ً 4فزی تَاًستٌذ وبرگبُ تزثیت هزثی پیطگیزی ٍ وٌتزل ایذس را ثب اًتخبة
گزٍُ ّذف ٍ تىٌیه وبرثزدی در ایي گزٍُ ،اّذاف اختصبصی آهَسضی ٍ ثبساریبثی اجتوبػی ثزای آى ٍ ّوچٌیي ضیَُ آهَسضی ٍ جذٍل
سهبًی فؼبلیتّب را هطخص وٌٌذ .ثؼذ اس گشارش گزٍّْب ،پسآسهَى ثزگشار گزدیذ.

در حبضیِ ثزگشاری وبرگبُ:
 - 1جٌبة آلبی دوتز حسیيپَر اس داًطگبُ ػلَم پشضىی هط ْذ در رٍس دٍم ثِ هذت یه سبػت در وبرگبُ حعَر یبفتٌذ ٍ ظوي اثزاس
خزسٌذی اس ایيوِ ٍسارت ػلَم هتَلی ثزگشاری ایيگًَِ وبرگبّْب ضذُ است ثب ًصت  2ػذد پَستز ثِ هؼزفی هزوش هطبٍرُ ثیوبریّبی
رفتبری در داًطگبُ ػلَم پشضىی هطْذ پزداختِ ٍ اس ضزوتوٌٌذگبى تمبظب وزدًذ وِ در آهَسشّبی خَد ثِ رفغ تجؼیط ٍ رػت ٍ
ٍحطت ثیوَرد ٍ وبّص اًگ ٍ ثذًبهی ًسجت ثِ هجتالیبى ثیوبری ایذس در جبهؼِ تَجِ داضتِ ثبضٌذ.
 – 2جٌبة آلبی دوتز ًَرآثبدی هذرس وطَری ایي وبرگبُ اػالم وزدًذ وِ ثؼذ اس داًطگبّْبی دٍلتی ،خبٍراى اٍلیي هؤسسِ غیزاًتفبػی
ثَد وِ وبرگبُ فَق را ثزگشار ًوَد ٍ فىز ًویوزدم وِ اهىبًبت ٍ ًحَُ ثزگشاری در ایي هؤسسِ هبًٌذ داًطگبّْبی دٍلتی ثبضذ.
 – 3ضزوت وٌٌذگبى اس اهىبًبت آهَسضی ٍ پذیزایی هؤسسِ خبٍراى اظْبر رظبیت ٍ تطىز فزاٍاى ًوَدًذ.
 – 4گشارضی اس فؼبلیتّبی هزوش هطبٍرُ داًطجَیی در لبلت ثزٍضَر ٍ فیلن ٍ ّوچٌیي فؼبلیتّبی اهَر فزٌّگی ٍ تزثیتثذًی ٍ هؼزفی
ثزگشاری سوپَسیَمّبی هؤسسِ خبٍراى ثِصَرت لَح فطزدُ در اختیبر ضزوت وٌٌذگبى لزار گزفت.
 – 5ضزوت وٌٌذگبى اس هىبى هزوش هطبٍرُ داًطجَیی هؤسسِ خبٍراى ثبسدیذ وزدُ ٍ اس ثٌزّب ٍ پَستزّبی تجلیغبتی ٍ ّوچٌیي ًطزیبت
هَجَد در ایي اتبق ثِ ػٌَاى الگَ ػىس گزفتٌذ.
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