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 .1پیش گفتار
ی
این ن
عملیان  ،کمیته
آیی نامه ها برای کریس سالمت و آموزش یونسکو اعمال یم شود که شامل دبیخانه کریس یونسکو  ،تیم
ی
اخالق و جامعه کریس است.
اهیی  ،کمیته علیم و
ر ر
ی
تحقیقان که با یونسکو همکاری یم
کریس یونسکو عبارت است از :یک پروژه و یک تیم در دانشگاه یا یک موسسه آموزش عایل یا
ن
کند تا دانش و عمل را در منطقهای که اولویت موسسه و یونسکو است  ،ارتقا دهند .این مشارکت با توافق نامهای بی مدیرکل
یونسکو و رئیس موسسه ن
میبان کریس یونسکو رسمیت یافته است.1
کریس یونسکو  ،که در زمینه رابطه ن
بی آموزش و سالمت کار یم کند  ،منحرص به فرد است  ،زیرا به یک مرکز همکار  WHOمتصل
ن
همچنی مرکز همکار
است .بنابراین کریس  ،یونسکو و  WHOرا از طریق برنامه کاری مشابه به هم وصل یم کند .کریس یونسکو و
 WHOبه ن ن
رهیی دارنده کریس فعالیت یم کند.
میبان دانشگاه  Clermont Auvergneو به ر
ی
چشم انداز ما ایجاد رشاییط است که در آن  ،کودکان و جوانان یم توانند فرمان زندگ خود را به دست بگیند و به عنوان فرد ،
ن
ن
دستیان به این چشم انداز
جهان ،در همهی ابعاد سالمت رشد کنند .برای
همچنی به عنوان شهروندان
عضوی از جامعه خود و
ر
ن
ن
 ،کریس از طریق کمک به سیاست و تغیی اقدامات در مقیاس جهان  ،به عنوان یک کاتالیور برای بهبود سالمت  ،رفاه و آموزش
کودکان و جوانان عمل یم کند .تولید و ی
اشیاک دانش در چارچوب سازمان ملل متحد هسته اصیل فعالیت های این کریس است.
ن
رویس نوآورانه در زمینه ارتقاء سالمت  ،پیشگیی و آموزش بهداشت  ،یک ی
معرق ر
اسیاتژی تغیی اجتمایع را تشویق یم
کریس با
ی
ی
فرهنگ اجتمایع ترکیب یم کند .این امر منجر به رویکرد متعادل ن
ن
بی
سالمت را با شیوه های
تعیی کننده
کند .کریس  ،دانش عوامل
ن
تعیی یم کند که در آن فعالیت های کریس یونسکو
چارچون را
تغییات محییط و ایجاد ظرفیت یم شود .منشور کریس یونسکو
ر
انجام یم شود  ،به پیوست  Aمراجعه کنید.
ی
ن
جهان فعالیت یم کند  ،این کریس باید در زمینه های مختلف فرهنگ ریشه داشته باشد.
با توجه به اینکه کریس یونسکو در سطح
ن
ی
هدف این پروژه کمک به ایجاد سایر کریس های جهان سالمت و آموزش یونسکو در شاش جهان  ،هر زمان که با اسیاتژی یونسکو
متناسب باشد ،است( .بخش  3را ببینید)

 .2سازمان کریس
ن
اول از همه ،کریس جامعه ای از افراد است که در تولید و ی
جهان فعالیت دارند .مدیریت کریس مسئولیت
اشیاک دانش در سطح
ی
ی
عملیان و یک دبیخانه است.
اخالق  ،یک تیم
اهیی است که شامل یک کمیته علیم و
کمیته ر ر
 2.1جامعه کریس یونسکو
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ن
جهان یونسکو در مهارت و دانش اعضای جامعه آن نهفته است .آنها دیدگاه کیل کریس یونسکو را دارند.
قدرت کریس
کریس یونسکو به عنوان یک جامعه باز فعالیت یم کند .سازمانها و افراد از پیشینه ها  ،کشورها و فرهنگ های مختلف که
ن
عالقه ی
جهان  ،در فعالیت های مختلف رشکت یم کنند.
مشیگ به سالمت و آموزش دارند  ،به طور فعال و در سطح
اعضای جامعه از افراد (دانشگاهیان  ،دانشجویان  ،مدیران  ،پزشکان  ،مشاوران و دیگران) گرفته تا دانشگاه ها و سازمان ها
(شهرها  ،مناطق  ،سازمان های مردم نهاد  ،اتحادیه ها  ،رشکت ها و شبکه های ی
دولت و خصویص) را شامل یم شود .در
میان رشکای اصیل کریس یونسکو  ،دو سازمان ،بنیاد  MGENو گروه  Groupe Vyvوجود دارد.
ی
بیشی در مورد جامعه باز  ،به پیوست  Bمراجعه کنید.
برای کسب اطالعات

 .2.2سازماندیه
اهیی
 .2.2.1کمیته ر ر
بر فعالیت های کریس نظارت یم کند و جهت گیی کریس را در چارچوب توافق نامه ن
بی کریس و یونسکو تنظیم یم کند .کمیته
اهیی کریس یونسکو در پیوست  Cدرج شده است.
اهیی برنامه کار  ،بودجه و گزارش ساالنه را تصویب یم کند .ضوابط کمیته ر ر
ر ر

ی
اخالق
 .2.2.2کمیته علیم و
ی
ی
اخالق نظارت یم کند و با توجه ضوابط کاری که در ضمیمه  Dآمده است کار یم کند.
اخالق بر کلیه مسائل علیم و
کمیته علیم و

ی
عملیان
 .2.2.3تیم
ن
ی
عملیان دانشگاه که ن
پشتیبان یم کند و در اجرای فعالیت های توصیف
میبان کریس است  ،از کارهای دبیخانه کریس یونسکو
تیم
ی
ن
شده در برنامه کاری نقش فعایل دارد .تیم عملیان توسط دانشگایه که میبان کریس است نظارت یم شود.

 .2.2.4دبی خانه کریس
ن
پشتیبان یم کند .دبیخانه کلیه فعالیتهای ن
مبتت بر گفتگو از
دبیخانه کریس یونسکو ،کریس یونسکو را در انجام کارهای روزانه
ن
ر
پژوهش را هماهنگ یم کند.
پشتیبان علیم و
جمله
بنیاد ) Mutuelle Générale de l’Education Nationale (MGENو بنیاد ) University Clermont Auvergne (UCAن
میبانان
دبیخانه هستند.
دبیخانه متشکل از دارنده کریس  ،مدیر کریس  ،دو کارمند پروژه و یک دستیار پروژه است.
اهیی تأیید یم
دبیخانه هر سال یک برنامه کاری ساالنه را در توافق با یونسکو یم نویسد .این برنامه کاری توسط کمیته ر ر
ی
عملیان  ،بنیاد  MGENو دبیخانه کریس مسئول اجرای برنامه کاری هستند.
شود .تیم

 .2.3مدیریت
ن
انسان
 .2.3.1منابع
سپتامی  2022برریس شود .دستیار پروژه
کارشناسان پروژه طبق قانون فرانسه با بنیاد  MGENقرارداد کاری دارند که باید تا 30
ر
طبق قانون فرانسه با دانشگاه  UCAقرارداد کار دارد .مدیر کریس دارای یک وضعیت پیمانکار فریع است .دارنده کریس و همچنین
ی
عملیان کارمندان دولت هستند که برای دانشگاه  UCAکار یم کنند.
اعضای تیم
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دبیخانه کریس یونسكو یم تواند وظایف خاص را به مشاوران و سازمانهای مستقل واگذار كند.

ن
جهان و سالمت
 .2.3.2خدمت مشاوره ای مرکز سالمت
ن
جهان یک همکاری مشاورهای مستقل است که از فعالیت های کریس سالمت و آموزش یونسکو
مشاوره در زمینه آموزش و سالمت
ن
پشتیبان یم کند .فعالیت های مشاورهای  ، GHEبا درخواست مدیریت کریس انجام یم شود.

 .2.3.3امور مایل
ن
جهان و آموزش .بودجه فعالیت
کریس فرانسوی دارای سه منبع مایل است :بنیاد  ، MGENبنیاد  UCAو رشکت مشاور سالمت
اهیی تصویب یم شود.
های کریس برای هر سال توسط کمیته ر ر
بودجه بنیاد MGEN
دبیخانه طبق فرایند های مایل بنیاد  MGENفعالیت یم کند .هزینه های دبیخانه باید توسط دارنده کریس یا مدیر کریس و خزانه
دار بنیاد  MGENتایید شود .هر  3ماه هزینه های دبیخانه در بودجه بنیاد  MGENتوسط خزانه دار بنیاد  MGENبرریس یم
شود .هر سال یک گزارش مایل تهیه یم شود که نیاز به تأیید بنیاد  MGENدارد.
بودجه بنیاد UCA
دبیخانه طبق مراحل مایل بنیاد  UCAفعالیت یم کند .هزینه های دبیخانه باید توسط دارنده کریس یا مدیر کریس و رئیس بنیاد
 UCAتأیید شود.
ن
جهان
بودجه مشاوره بهداشت و آموزش
هزینه های دبیخانه باید توسط دارنده کریس یا مدیر کریس تأیید شود.

 .2.3.4سفر و هزینه
برای بازپرداخت هزینه های سفر و هزینه های جاری  ،دبیخانه باید فرم بازپرداخت سفر و هزینه  MGENرا تکمیل کند .
ی
ی
فعالیت در ارتباط با کریس سفر یم
عملیان و اعضای جامعه که برای
دبیخانه کریس یونسکو ترتیب سفر اعضای دو کمیته  ،تیم
ی
کنند  ،را یم دهد .آنها با مسئولیت سازمان خودشان سفر یم کنند (و باید مجوز داشته باشند) یا در صورن که به یک سازمان
تعلق نداشته باشند و به صورت فردی رشکت یم کنند  ،با مسئولیت شخیص خود  ،سفر کنند.
پروازها در کالس اقتصادی (یا در موارد خاص در کالس تجاری) رزرو یم شوند  ،سفرهای قطار در کالس دوم (یا در موارد خاص در
کالس اول) رزرو یم شوند .هر استثنا باید توسط دبیخانه کریس تصویب شود.

 .2.3.5لجستیک
ی
عملیان و دستیار پروژه  ،در دانشگاه  UCAقرار دارد .برای دبیخانه  ،یک اتاق اداری (با  )WIFIدر ی
ی
دفی بنیاد MGEN
دفی کار تیم
ی
ن
همچنی ماهانه  5اتاق جلسه در دسیس است .اعضای جامعه کریس یونسکو یم توانند این امکانات را از طریق
در پاریس و
ی
بیشی  ،باید از قبل به بنیاد  MGENاطالع داده شود.
.
دبیخانه به صورت رایگان رزرو کنند در صورت نیاز به اتاق جلسات
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UNESCO Chair Global Health & Education
Scientific and Ethical Committee

Steering committee
Gives strategic directions
and ensures successful
accomplishment of the
missions of the Chair

Oversees
scientific and
ethical issues

UNESCO Chair community
Partners

Partners

Partners

UCA

Partners

Partners

Partners

Implement the
activities defined
in the working
plan of the
UNESCO Chair

National representatives & Project representatives

Management UNESCO Chair
Chair Holder
Chair Manager
Project officers
UCA Operational team
Global Health & Education Consultancy

Facilitates the
community and
supports functions
of the UNESCO
Chair

Work plan of the UNESCO Chair
Global Health & Education
2018-2022

Activity 1
Mapping: a map of
key players around
the globe

Activity 2
Creation of a new
framework: a
global participative
process

Activity 3
Knowledge
production:
contributing to
innovative
research
programmes

Activity 4

Activity 5

Capacity building:
training, tools and
consultancy

Knowledge
sharing: up-todate information
via an interactive
website, social
media, fact sheets

The UNESCO Chair and WHO Collaborating Centre “Global
Health & Education” aim to contribute to shape the future
field of prevention.

ن
UNITWIN جهان سالمت و آموزش
 شبکه.3
ی
 جوامع و،  دانش از منابع مختلف (افراد.عمیق در فرهنگ ها و زمینه های اقتصادی اجتمایع دارد
آموزش و سالمت ریشه
موسسات علیم و اداری) باید در نظر گرفته شود و به طور منسجم ارزش گذاری و بیان شود تا بتوانیم به تغییات اجتمایع

4

ن
ن
جهان سالمت و آموزش یونسکو
قوانی و مقررات کریس
ن
معرق روشهای نوآورانه پیشگیی  ،آموزش بهداشت و ارتقا سالمت در مناطق مختلف کمک کنیم  .فعالیت های کریس
توسط
ی
ی
مذهت باشد و با دقت عملیان شود .بنابراین  ،الزم است که هر زمان که
افیان  ،فرهنگ و
ر
باید متناسب با زمینه های مختلف جغر ی
ن
ن
با ی
اسیاتژی یونسکو مطابقت داشت  ،از ایجاد سایر کریس های جهان سالمت و آموزش یونسکو پشتیبان شود .برای ایجاد تغیی
 ،این کریس ها باید در یک شبکه متصل شوند.
این شبکه از کریس ها  ،دانشگاه ها و سایر موسسات درخواست خواهند داد تا به عنوان یک برنامه همکار  UNITWINبه رسمیت
شناخته شوند" .یک برنامه همکار  UNITWINرش ی
اکت است ن
بی یونسکو و شبکه ای از دانشگاه ها  ،سایر موسسات آموزش عایل
ی
ن
مختلق که با هم متحد یم شوند و به طور دسته جمیع با یونسکو توافق نامه امضا
تحقیقان (از  3تا  10موسسه) در کشورهای
یا
2
مینمایند ”.
می ن
ن
جهان یونسکو وجود دارد  ،یگ به ن
در حال ن
بان دانشگاه کلرمونت اوورن در اروپا و دیگری به
حاض دو کریس سالمت و آموزش
می ن
ی
بیشیی ن
ن
میبان کریس سالمت و آموزش یونسکو
بان دانشگاه اوزاکا در ژاپن برگزار یم شود .انتظار یم رود در آینده دانشگاه های
شوند.
پویان منسجم  ،ی کسان هستند اما برنامه کاری متناسب با زمینه ها و فرهنگ هر کشوری
چارچوب و فعالیت ها به منظور ایجاد یک ی
.
اهیی برای هر
ر
کمیته
ضوابط
کند
یم
نظارت
کریس
های
فعالیت
بر
که
دارد
ا
ر
خود
اهیی )(SC
ر
است .هر کریس یونسکو کمیته ر ر
ی
اخالق جهانن
کریس اعمال یم شود  ،و ممکن است موارد اضافه  /تعدیل منطقه ای وجود داشته باشد .فقط یک کمیته علیم و
ن
جهان سالمت و آموزش یونسکو فعالیت یم کند.
) (SECبرای همه کریس های
ن
جهان بهداشت و آموزش  UNITWINبه رشح زیر است:
ساختار شبکه

ن
این ن
اهیی کریس یونسکو تأیید شود.
آیی نامه حداقل هر چهار سال یک بار مورد
بازبیت قرار یم گید .تغییات باید توسط کمیته ر ر

)The UNITWIN/UNESCO Chairs Programme: guidelines and procedures (2017
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ضمیمه  Aمنشور کریس یونسکو و مرکز همکار  WHOدر زمینه سالمت و آموزش
ضمیمه B

یک جامعه باز

ضمیمه C

ن
جهان سالمت و آموزش یونسکو
اهیی کریس
ضوابط کمیته ر ر

ضمیمه D

ی
ن
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اخالق کریس
ضوابط کمیته علیم و
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