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سردبیر هحترم
دیاتت ًَع دٍ یکی اس تیواریّای هشهي تا ضیَع تاال در جْاى هیتاضذ .در سال  2017هیشاى تزٍس ٍ ضیَع جْاًی دیاتت تِ تزتیة
 22/9هیلیَى ٍ  476هیلیَى ًفز تَدُ است ٍ پیصتیٌی هیضَد کِ تا سال  2025ایي هیشاىّا تِ تزتیة تِ 26/6هیلیَى ٍ  570/9هیلیَى
ًفز تزسذ ( .)1یکی اس هطکالت تیواراى ،سغح پاییي اعالػات یا آگاّی تیواراى ٍ خاًَادُّای آًْا در ارتثاط تا دیاتت ًَع  2هیتاضذ.
خَدکارآهذی در هذیزیت دیاتت هیتَاًذ هَجة تَاًوٌذی تیواراى ٍ افشایص هطارکت فؼال آًْا در رًٍذ درهاى ضَد .تِػالٍُ ،رفتار تیوار
تحت تأثیز داًص ٍ ًگزش ٍی ًسثت تِ تیواری است ( .)2اس راُّای ارتقاء سغح داًص تیواراى دیاتتی تا رٍیکزد تیاى هسائل ٍ هطکالت ٍ
افشایص آگاّی خاًَادُ تیواراى ،ضزکت در ًطستّا یا جلساتی است کِ در آى تیواراى تِ ػٌَاى گزٍُ ّوساى ًظزات خَد را در خػَظ
تیواری ،ػَارؼ ،درهاى ٍ کٌتزل تیاى ًوَدُ ٍ یک هتخػع یا فزد آهَسشدیذُ در پایاى ًظزات را اغالح یا تأییذ هیًوایذ .ایي رٍش تا
ػٌَاى عزح هذرسِ خاًَادگی دیاتت تا ّشیٌِ اًذک در هزکش تحقیقاتی درهاًی دیاتت یشد در حال اجزا هیتاضذ .ایي عزح هیتَاًذ در سالي
اجتواػات هزاکش تحقیقاتی دیگز ًیش تزگشار ضَد.
هزاحل اًجام عزح ضاهل  -1ثثت ًام تیواراى -2 ،تواس تا تیواراى ٍ تَضیح عزح ٍ ثثت هطخػات ایطاى -3 ،دػَت تیواراى ٍ
 -4ضزٍع دٍرُ ّا (ضاهل ًیاسسٌجی ،تؼییي پطتیثاى ٍ سٌجص هْارت) هی تاضذ.
در ایي عزح ،تیواراى اس عزیق ساهاًِ پیام کَتاُ یا هزاجؼِ حضَری تِ هزکش تحقیقات دیاتت ،اقذام تِ ثثت ًام هیًوایٌذ .پس اس آى،
کارضٌاس هزتَعِ تا ثثتًامکٌٌذگاى تواس هیگیزد .ضوي تَضیحات اجوالی در هَرد عزح ،هطخػات فزد ٍ دٍ ًفز اس خاًَادُ ایطاى کِ
توایل تِ ضزکت در عزح را دارًذ ثثت هیکٌذ .تیواراى تِغَرت گزٍُتٌذی تِ هزکش دػَت خَاٌّذ ضذ .ایي عزح آهَسضی ضاهل سِ دٍرُ
هیتاضذ .دٍرُ اٍل عزح ،تا ًظز اساتیذ ،ػٌَاىتٌذی ٍ سهاى کالس اس عزیق پیام کَتاُ ٍ تواس تلفٌی تِ ضزکت کٌٌذگاى اعالع دادُ
هیضَد .در ایي دٍرُ اس تیواراى خَاستِ هیضَد تا ًیاسّای خَد را تا تَجِ تیواری دیاتت تِ تزتیة درجِ اّویت هطخع کٌٌذ .سپس
تَسظ کارضٌاس هزتَعِ سزفػلّای هتٌاسة تا آى جوغآٍری هیگزدد.
در هزحلِ دٍمّ ،ز تیوار ،یک کارضٌاس تِ ػٌَاى پیطتیثاى ٍ راٌّوا خَاّذ داضت کِ هسائل خَد را تا اٍ در هیاى خَاّذ گذاضت.
ّوچٌیي ایي پطتیثاىّ ،وزاُ تیوار تزای هزاجؼِ تِ هزکش ٍ ٍیشیت پشضکاى خَاّذ تَد .در ایي دٍرُ اس هیاى ضزکتکٌٌذگاى افزادی کِ
استؼذاد آهَسش ٍ اًتقال پیام را دارًذ ،اًتخاب ٍ تِػٌَاى هزتی تِ غَرت تخػػی آهَسش هیتیٌٌذ .پس اس پایاى ایي دٍرُ ،آسهًَی تحت
ػٌَاى سٌجص هْارت تزخَرد تا تیواری دیاتت گزفتِضذُ ٍ تِ افزادی کِ اهتیاس تاالیی کسة کٌٌذ جَایشی اّذا خَاّذ ضذ.
در دٍرُ سَم ًیش افزادی کِ آهَسش هزتیگزی دیذُاًذ تِ هحلِّا ٍ هٌاعق ضْز تزای تزگشاری کالسّای عزحً ،ظارت تز کیفیت
هغالة ٍ ًحَُ ارائِی آى اػشام خَاٌّذ ضذ .در ّز دٍرُ ًیش تستِّای آهَسضی تِ تیواراى دادُ خَاّذ ضذ.
تا اًجام ایي چٌیي اقذاهات هتفاٍت ،هیتَاى در جْت افشایص آگاّی ایي تیواراى ٍ در ًتیجِ کاّص ػَارؼ آى گام تزداضت ٍ
پیطگیزی هٌاسثی تزای خاًَادُ ایي تیواراى کِ گزٍُ پزخغزی تزای ایي تیواری ّستٌذ ،خَاّذ تَد .هذرسِ خاًَادگی دیاتت هیتَاًذ تِ
ػٌَاى یک عزح ،تِ آهَسش ٍ پزٍرش ارائِ ضَد .تٌاتزایي اس کَدکی ،افزاد تا ایي تیواری آضٌا ضًَذ .سیزا کِ تیواریّای هشهٌی چَى دیاتت
ًتیجِ سثک سًذگی افزاد در گذضتِ هیتاضذ .یا حتی هیتَاى هحل آهَسش را تِ فزٍضگاُّای هَاد غذایی ٍ پارکّا هٌتقل کزد تا هزدم تِ
عَر هستقین تا هَاد غذایی هٌاسة ٍ حزکات ٍرسضی تزای سالهتیطاى آضٌا ضًَذ .تِ ًَػی خَدهزاقثتی را در هزدم گستزش دّین.
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