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 مقدمه  .1
 

ی دانشگاه اوزاکا و دانشگاه کلرمونت اوورن  60کنرسسیویم متشکل از   2018اکتب   10در  کریس سالمت و آموزش ،  دانشگاه به رهب 

 خود را به  
ی

ل زندگ اییط برای کودکان و جوانان است که یم توانند کنبر جهانی یونسکو را راه اندازی کرد. چشم انداز ما ایجاد شر

ند و به عنوان افراد ، به عنوان اعضای جامعه خود و به عنوان شهروندان جهانی برای همه امور مربوط به سالمت ،   عهده بگبر

 خود را اداره کنند
ی

 .زندگ

ک  یک   آنها و کاهش نابرابری های سالمتر   تندرستر سالمت و آموزش حق مسلم کودکان است. بهبود سالمتر و  مسئولیت مشبر

 80 حدود  است. از آنجا که سالمت افراد 
ی

 دارد ، آموزش نقشر   آنها  ٪ به عوامل محییط و سبک زندگ
ی

اسایس دارد. اکنون  بستگ

ی بخشر زمان ایجاد هم افزانی های جدید به منظور بهبود سالمت کودکان و جوانان است.  هدف  تروی    ج سیاست ها و اقدامات بیر

 .استو آموزش انجام  در زمینه سالمتWHO مكاركریس یونسكو و مركز ه

 
ی
اتژی تغیبر اجتمایع را تشویق یم کند.کریس  در روش نوآورانه  یک کریس با معرف ی و آموزش بهداشت ، یک اسبر سالمت ، پیشگبر

ی کننده سالمت را با شیوه های اجتمایع دانش  ترکیب یم کند. این امر منجر به رویکرد متعاد-عوامل تعییر
ی

ات  فرهنگ ی تغیبر ل بیر

 .محییط و ایجاد ظرفیت یم شود

  کهفرهنگ های مختلف   و کریس یونسکو به عنوان یک جامعه باز فعالیت یم کند. سازمان ها و افراد با پیشینه ها ، کشورها 

گ  این اعضایدر فعالیت های مختلف نقش دارند. در سطح جهانی ،   و  ، به طور فعال دارند  به سالمت و آموزش عالقه مشبر

سازمان ها )شهرها ، مناطق  ، دانشگاه ها  ، جامعه شامل افراد )دانشگاهیان ، دانشجویان ، مدیران ، پزشکان ، مشاوران و دیگران( 

کت ها و شبکه های دولتر و خصویص( یم باشد.   ، سازمان های مردم نهاد ، اتحادیه ها ، شر

 

 ، آرمانها و فعالیت ها  هدف  .2
 

زمینه  ، کمک به ایجاد ، تفسبر و انتشار دانش در  تروی    ج تحقیق و آموزش،  کریس جهانی سالمت و آموزش یونسکو  اصیلهدف 

ی و آموزش بهداشت در مدارس و جوامع برای کودکان و جوانان ارتقا  است.   سالمت ، پیشگبر

 :( کریس عبارتند از2022-2018بلند مدت ) اهداف

ی  آموزش عایل و جامعه مدنی و  های نهاد  در  ظرفیتایجاد یک تئوری ایجاد  در همکاری تسهیل  .1 بهداشت  ارتقا  همچنیر

 ;مدارس ؛ حمایت از توسعه مراکز تحقیقانر در 

 ، با   ترین اقدامات در ارتقا موثر ای و شناسانی مداخله  توسعه تحقیقات  .2
ی

بهداشت مدارس در زمینه های مختلف فرهنگ

 ;های کمبر ثروتمندتأکید ویژه بر جوامع آسیب پذیر و ملت 

ی مطالعات  دانش تسهیل انتقال .3 اک گذاشیر ی الملیل. با به اشبر از تحقیق به سیاست و عمل از طریق شبکه های بیر

ی بخشر آموزش / اجتمایع / بهداشت کمک   موردی ، داده های مبتتی بر شواهد ، روش های موثر ، به سیاست های بیر

 کنید. 

بهبود انتقال دانش عمیل )از تحقیقات و روش های  ه وسیلهدر زمینه های مختلف ب گر   توسعه ابزارهای مداخلهاز 

 پشتیبانی کنید.  موثر(

ان و پزشکان  آموزش به .4 ک مرتبط با مدارک دانشگایه موجود دانشجویان ، رهب  با استفاده از ،  از طریق ابتکارات مشبر

 . د ین کمک ک جوامع مجازی  آموزش مجازی و 

، دانشجویان و محققان تبادل ی ق ، جنوب  بهاز شمال  مدرسیر  . د یکنتسهیل   را  جنوببه غرب و جنوب به شر

ده خرید آنالین ) انتشارات تسهیل و پشتیبانی از  .5 برای  اطالعانر ( ، کاربرگ های MOOC)مقاالت علیم ، دوره های گسبر

کت در  دیه سازمان، شاخص های کلیدی ...( ،   رهنمود ها بیمه گذاران ، برریس ادبیات ،  یک مدرسه تابستانی ، شر
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ی الملیل ، میل و منطقه ای  سازماندیه کارگاه ها ، سمینارها ، جلسات / کنفرانس های میل ، منطقه ای و  ، ابتکارات بیر

ی الملیل به عنوان جلسات   شبکه های موجود. در  فریعبیر

 :عبارتند از 2022-2018برنامه ریزی شده برای  فعالیت های

 : نقشه برداری از بازیکنان اصیل در رسارس جهان1یت فعال

ی علوم انسانی و علوم بهداشتر است ، که در زمینه   و متخصصیر
هدف از این فعالیت نقشه برداری از تیم ها ، گروه های تحقیقانر

این کار شامل ارتقای سالمت ،  ارتقا بهداشت در مدارس فعال هستند و با کودکان و جوانان در محیط و جامعه خود کار یم کنند. 

ی نوع پیاده سازی ارتقای سالمت در کشورشان یم شود . هدف دیگر، ایجاد یک شبکه ارتبایط از این   آموزش بهداشت و همچنیر

 تیم ها ، گروه های تحقیقانر و افراد است. 

 :محصوالت مورد انتظار این فعالیت عبارتند از

ای تحقیقانر و افرادی که در این زمینه تحقیق یم کنند )جزئیات تماس ، ساختار ، پروژه ها  یک نقشه تعامیل از تیم ها ، گروه ه .1

 ، انتشارات( 

 نقشه نگاری و تجزیه و تحلیل جهانی سیاست ها و روش ها  .2

 انتشار مقاله در مورد نقشه نگاری از اعضای اصیل  .3

 جهانی انتشار مقاله در مورد نقشه نگاری از سیاست ها و روش های  .4

 ای آزاد از محققان و گروه های تحقیقانر )دولتر و خصویص( و شبکه های حرفه ای آنها. ایجاد جامعه5

 

 . ایجاد چارچوب جدید: یک فرایند مشارکت جهان  2فعالیت 

نظر اخالفر   طرایح پروتکل های تحقیقانر به دلیل دیدگاه مقطیع ، تمرکز بر روی محیط مدرسه و رویکردهای مبتتی بر جامعه ، از 

و معرفت شناختر پیچیده است. هدف از این فعالیت توسعه یک چارچوب تحقیقانر مبتتی بر گفتگو است که زمینه ها و روابط 

د   .مختلف دانش و شواهد را در آسیا ، آفریقا ، اقیانوسيه ، آمریکا و اروپا در نظر یم گبر

 :محصوالت مورد انتظار عبارتند از

 سمینارها  .1

 ت مقاال  .2

 . کتاب راهنمای تحقیق با کیفیت باال در سالمت و آموزش )بیشبر بخوانید(3

 

 . تولید دانش: کمک به برنامه های تحقیقانی نوآورانه 3فعالیت 

 است. این تحقیق   این فعالیت مربوط به توسعه یک برنامه تحقیقانر دیجیتایل
ی

مداخله ای محیل در زمینه های مختلف فرهنگ

 کودکان و جوانان متمرکز شده و مبتتی بر یک  مداخله ای با 
ی

د. این برنامه بر روی اکوسیستم زندگ باالترین استانداردها شکل یم گبر

 .دیجیتایل است -رویکرد پایدار محیل

 :محصوالت مورد انتظار عبارتند از

 مقاله دیدگاه  .1

 مقاله وضعیت موجود  .2
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 پروتکل تحقیق  .3

ی نتایج ، منترسر شده  -4  در یک مجله و ژورنال های معتب  اولیر

 

 . ظرفیت سازی: آموزش ، ابزار و مشاوره 4فعالیت 

. این امر  (MOOC) این فعالیت شامل تمرین و آموزش ، کارگاه های آموزیسر ، مشاوره و یک دوره آزاد ، رایگان و چند زبانه است 

ی و آموزش بهداشت برای کودکان ای سازی و تقویت ابه ایجاد و توسعه صالحیت کلیه ذیربطان برای حرفه رتقا سالمت ، پیشگبر

در سطح محیل ، منطقه ای و میل )مدرسه و جامعه( کمک یم کند. این کار برنامه های دانشگایه موجود را به برنامه های مداوم 

 .ای مربوطه پیوند یم دهدتوسعه حرفه

 :محصوالت مورد انتظار عبارتند از

 کارگاه های آموزیسر  .1

 زشآمو  .2

 مشاوره  .3

4 .MOOC  در نسخه های مختلف 

 

اک دانش: اطالعات به روز از طریق یک وبسایت تعامیل ، رسانه های اجتمایع ، کاربرگ5فعالیت   های اطالعانی  . اشتی

اک گذاری دانش از طریق وبسایت ، رسانه های اجتمایع و کاربرگ های اطالعانر  ی را برای ارتباط و به اشبر  کریس یونسکو بسبر

ین اقدامات انجام شده در زمینه  ارائه یم دهد. تمرکز این کاربرگ های اطالعانر چند زبانه بر روی داده های علیم موجود و مهمبر

ی از بیماری  ی بخشر متمرکز بر سالمت کودکان و جوانان ، پیشگبر  )سیاست های محیل بیر
ی

های مختلف میل ، اجتمایع و فرهنگ

( ، آموزش جنش  ، ارتقا سالمت روان ، بهزیستر ، کاهش نابرابری ها در سالمت و مدارس ، بهداشت آب و های غبر واگبر

 ( است. (WASHفردی  بهداشت

 :محصوالت مورد انتظار عبارتند از

 وبسایت .1

 . کاربرگ هانی مخصوص سیاست گذاران و دست اندرکاران 2

 . ارائه داده ها در قالت  که بر نکات کلیدی تأکید کند. 3

 

   2020مورد انتظار برای سال   برون داد فعالیت ها و  .3
 

 نسکو و ت روزانه کریس ییمدیر 

 

 2020تدوین برنامه کاری   :فعالیت

 شامل جدول زمانی  2020برنامه کاری دقیق   :محصول

 

 2020طرایح برنامه بودجه دقیق   :فعالیت

 2020برنامه بودجه دقیق   :محصول
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 2019فعالیت تدوین گزارش   :فعالیت

 در وبسایت کریس 2019گزارش فعالیت   تهیه و انتشار    :محصول

 

ی کریس گروهتسهیل )  :فعالیت    مرکزی( کمیته راهتر

ی در   :محصول   سایت کریسوبانتشار صورت جلسه و ضوابط کاری کمیته راهب 

 

     مرکزی( کمیته علیم و اخالق کریس گروهتسهیل )  :فعالیت

 سایت کریسوبانتشار صورت جلسه و ضوابط کاری کمیته علیم و اخالق در   :محصول

 

 ایجاد گرویه برای انتشارات کریس   :فعالیت

   اتانتشار در مورد  تهیه فهرست اعضای گروه و پروپوزال                :محصول 

 

ی الملیل  :فعالیت  ایجاد جامعه بیر

 

   ساختی  اجتماع                 :فعالیت

                                             جدید سالمت و  های کریسبرای    UNITWINتشکیل شبکه   ، صفحات اعضا در وبسایت  ، وبینار ها   :محصول

 جهانی  آموزش

                               

 حمایت کشورها  :فعالیت

 

 ای کاری کشوری  هحمایت از تدوین برنامه                  :فعالیت

، آلمان، فرانسه، کامرون،  ،1فاسو بورکینو  برزیل، الجزایر، کاری  های برنامه              :محصول  ،2عاج ساحل لبنان، ایران، هاییتر

 ا مریکآ تونس، ، 3سنگال ، روسیه ، پرتغال ، هلند 

 

 وری کمک های مایل آجمع  :فعالیت
 

 وری کمک های مال آجمع               :فعالیت

 بازنگری بروشور اسپانرس              :محصول

 ،  کننده های بالقوه مایل شامل مراحل اداری الزم برای دریافت کمک مایلاهدا    از بانک اطالعانر                            

 مشاوره ها،  های مطالعانر  ، تور  ، سمینارها  تجاری سازی کارگاهها 

 

 جهان شاش   بازیگران کلیدی در   از   نقشه نگاری :   1 فعالیت
 

 ه کار گرو ایجاد                 :فعالیت

 گروه در وبسایت کریس   اسایم اعضای کار              :محصول

 

 طرایح برنامه کاری                :فعالیت

 برنامه کاری دقیق               :محصول

 

 
1 Burkina Faso 
2 Ivory Coast 
3 Senegal 
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 ایجاد یک چارچوب جدید: یک فرایند مشارکت جهانی :  2  فعالیت
 

  گروه  ایجاد کار                 :فعالیت

 گروه در وبسایت کریس    اسایم اعضای کار               :محصول

 

  2 تدوین برنامه کاری برای فعالیت                :فعالیت

 برنامه کاری دقیق               :محصول

 

  ها و سمینار ها گروه  سازماندیه کار                 :فعالیت

 ها و سمینار ها گروه  کار گزارش                  :محصول

 مقاالت علیم                             

 

 تولید دانش: کمک به برنامه های نوآورانه تحقیقانر  :  3 فعالیت
 

 4ستنقاله دیدگاه برای مجله لمنوشتی                  :فعالیت

 انتشار مقاله   :محصول

 

 نوشتی  و انتشار مقاله وضعیت موجود               :فعالیت

 انتشار مقاله              :محصول

 

 ظرفیت سازی: آموزش ، ابزار و مشاوره  :4 فعالیت
 

 کارگاه ها و مشاوره              :فعالیت

  ت یفعالگزارش              :محصول

 

 قا یتوسعه ماژول آموزش معلمان آفر              :فعالیت

  معلمان یارتقا سالمت برا ToTماژول :           محصول

 

اک دانش: اطالعات به روز از طریق یک وبسایت تعامیل ، رسانه های اجتمایع ، کاربرگ های اطالعانر 5فعالیت   . اشبر

 

  برنامه ارتبایط نیتدو             :فعالیت

  طرح ارتبایط            :محصول

 

  تیوبسااز  یتوسعه و نگهدار            :فعالیت

 ( یو فرانسو  شی)انگل ونسکو ی کریسبه روز شده   تیوبسا           :محصول

 

 گر ید یبه زبان ها ها  ترجمه آگیه            :فعالیت

  است.  موجود  ی/ فرانسو   شیانگل تیترجمه شده بروشور در وبسا ینسخه ها           :محصول

 

 به روز کردن بروشور            :فعالیت

 انتشار بروشور به روز شده در وبسایت کریس             :محصول

 
4 Lancet 
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(  شبکه های مجازی  :فعالیت  )فیس بوک، لینکدین، توییتی

، فیس بوک رسانی به روز   :محصول   های مکرر در لینکدین، توییبر

 

ونییکشانت  :فعالیت  اخبار به بروز  ار الکتی

 اخبار رسانی به روز  شش   :محصول

 

 طرایح بسته ارتبایط   :فعالیت

 انتشار بسته ارتبایط در سایت کریس   :محصول

 

 تبلیغهای سازماندیه و مشارکت در رویداد   :فعالیت
ی
   کریس  ان

 برگزاری هر رویداد   تجزییاتهیه                :محصول

ها، اسالید کارگاهها،                                انی ها، پوسبر انی های کلیدی  سخبی  ها، سخبی

 

   5ارایه پیشنهاد برای تهیه                  :فعالیت
ی
 کاربرگ های اطالعان

 یپیشنهاد موضوع  5 کردنماده  آ               :محصول

 و مدارس ارتقا دهنده سالمت  سالمتر  های در مورد نابرابریخالصه  کاربرگ های اطالعانر یک                              

  
 مدیریت . 4

فت   کار   کریس یونسکو یک برنامه کاری ساالنه تهیه یم کند. پیرسر
ی

اسکایت  به طور منظم در جلسات هفتگ
خانه ارزیان  یم   5 دببر

ی  2020شود. مروری منظم بر فعالیت های انجام شده یط سال  س خواهد بود. کلیه فعالیتها برای کمیته راهب  طبق یک  در دسبر

خانه    .د نیا تیم عملیانر اختصاص داده یم شو  کریسبرنامه کاری دقیق به اعضای دببر

 .پشتیبانی یم شود MGEN و بنیاد UCA اداری و مایل خود توسط بنیاد های فرآیند   در کریس یونسکو فرانسه 

 ارزیان   .5

است ،  رسیده حاصلبه  2020را ارزیان  کرده و گزاریسر درباره آنچه در سال  2020رئیس یونسکو کارهای انجام شده در سال 

 .ذکر شده استفاده یم شود انتظار مورد  تمحصوال و  برنامه کاری شامل نتایج از  برای ارزیان  . شت نو خواهد 

 

 
5 Skype 


