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معاونت بهداشت ف بهداپ آجا - مدرس دانشکده پيراپزشکي دانشگاه علوم پزشکي ارتش 1ـ 

مقدمه و بيان مسئله
طرح امام رضا )ع( يکي از طرح هايي است که در سال هاي 
اخير به صورت جدي در سطح نيروهاي مسلح به اجرا در آمده 
است. با توجه به اينکه موضوع بهداشت و سالمت مسئله اي 
چند بعدي و فرابخشي مي باشد که واحدهاي مختلف در 
آن دخيل هستند، لذا تامين سالمت کارکنان نيروهاي مسلح 
مستلزم جلب مشارکت و همکاري همه بخش هاي مؤثر در 
بهداشت و همچنين فرهنگسازي ايجاد زمينه هاي ذهني در 
فرماندهان و تمامي بخش هاي مربوط است. از آنجا که يکي 
از محورهاي اين طرح »باورهاي ديني، بهداشت و سالمت« 
مي باشد معاونت بهداشت اين دانشگاه برآن شد که از طريق 
اين محور با همکاري روحانيون عقيدتي - سياسي آجا باعث 

اشاعه فرهنگ پيشگيري مقدم بر درمان گردد.

هدف و اهداف اختصاصي
الف( ارتقاي کمي و کيفي سالمت و بهداشت و تقدم پيشگيري 

بر درمان
ب( آشنايي روحانيون شاغل آجا با مفاد طرح امام رضا )ع(

ج( افزايش ارتباط و همکاري بين بخشي بهداشت با سازمان 
عقيدتي سياسي آجا

از  استفاده  با  )ع(  رضا  امام  طرح  با  آشنايي  گسترش  د( 
سخنراني هاي مذهبي روحانيون

روش اجرا
پس از تعامالت و برگزاري جلسات متعدد با معاونت آموزش 
سازمان عقيدتي - سياسي ارتش، لزوم برگزاري دوره آموزش 
بهداشت و طب پيشگيري وي  ژه روحانيون عقيدتي - سياسي 
آجا تبيين گرديد. برابر توافق به عمل آمده مقرر شد اين دوره 
در دو مرحله براي کليه روحانيون مرکز و در 5 نقطه کشوري 
براي کليه روحانيون آجا برگزار گردد. سپس توافق نهايي در 
خصوص مباحث و موضوعات دروس اين دوره، زمان دوره، 
انتخاب اساتيد و... بين دانشگاه علوم پزشکي آجا و معاونت 
آموزش سازمان عقيدتي - سياسي آجا صورت گرفت. در پايان 
برگزاري دوره، براي کليه روحانيون شرکت کننده، گواهي 

پايان دوره صادر و به ايشان اعطا گرديد.

محل اجراي فرآیند: تهران - تبريز - شيراز - قزوين - اهواز
نام دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسالمي ايران

گروه فرآیندي: مشاوره و راهنمايي
تاریخ اجراء )مدت اجراي فرآیند(: بهمن ماه 1388 تا تير ماه 1390
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نتايج
پيامدهاي اجرا و محصول يا بروندادهاي فرآيند

الف( افزايش ميزان تسلط روحانيون به مفاد طرح امام رضا )ع(
ب( اثرگذاري دوره در ارتقاي آگاهي هاي روحانيون نسبت 

به موارد مرتبط با بهداشت و سالمت در آجا
ج( افزايش بهره وري و کار آمدتر کردن طرح امام رضا )ع( 

در بخش آموزشي و فرهنگي
د( تامين سالمت کارکنان پايور و وظيفه آجا از طريق آموزش 

و فرهنگ سازي ديني
ه ( باال بردن سطح آگاهي ديني و اسالمي کارکنان آجا در زمينه 

بهداشت و سالمت

سطح اثرگذاري )دانشگاه، كشوري، بين المللي(
 کشوري

انطباق سياست هاي باالدستي
انطباق با سياست هاي وزارت بهداشت و ستاد کل نيروهاي 

مسلح

نتيجه گيري شامل چالش ها و مشكالت اجرايي فرآيند
 اياب و ذهاب و اسکان

معرفي فرآيند در نشريات علمي يا ارائه کار در مجامع 
علمي

معرفي نشده است

تائيديه هاي مربوط و ارزشيابي فرآيند
تائيديه از سازمان عقيدتي - سياسي ارتش

جاري  برنامه هاي  در  فرآيند  اجراي  )استمرار  استمرار 
آموزشي

برگزاري دوره هاي تکميلي طرح امام رضا )ع( ويژه روحانيون
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