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  یکارشناس هنر عکاس

 کردم یسپر رازیرا در شهر ش یتا خدمت سرباز یکودک 

 رازیانجمن عکس ش عضو

 بودم بهشتیموسس گروه عکاسان ارد تئیه

 ... کنمیرا دنبال م یاجتماع تیسال است فعال ۸و حدود  باشمیم یسال است فعال صنف ۲۵

قبل (  یدر دوره ها تیعدم فعال و  نییمجموعه شبکه بهداشت ) به علت شناخت پا یبانیو پشت یمعنو تیمشارکت در صورت حما خانه

در جامعه  تواندیم یسبک زندگ یوگالرییتغ و فرهنگ جیسالمت و ترو یمردم در فرهنگساز یبا جلب مشارکت اجتماع تواندیم

 داشته باشد ... ینقش موثر یمردمگزار  امیپ کیبه عنوان  یشهروند

حوزه  یکمبودها و احصا مشکالت و نیسئولمردم و م نیب یپل ارتباط جادیبا توجه به نظام نامه سالمت با ا زین یمورد نقش حقوق در

 ...اقدامات مطالبه داشته باشد  یک سازرمتح یمختلف در راستا یها و نهادها سالمت از ادارات و سازمان

 است که فراموش شده است ... یادیز یها ها در سالمت مدت ادارات و سازمان یاجتماع نقش

 است ... یاسیو همراه شدن با اهداف س استیرق شدن مسئوالن درمان در سمشکل حوزه سالمت بعضا  غ نینظر بنده بزرگتر از

دنباله رو درمان و  دیبه آن پرداخته شده است  با زیکشور همان طور که در نظام نامه سالمت ن یاسیو نظام س استیس  باورم نیبر ا بنده

 عنوان تحت الشعاع قرار داد ...  چیبه ه دیمردم را نبا یسالمت سالمت جامعه باشد ...

 استثنا بودند ( شانیا  ۹۰حدود  یشبکه دشتستان در سالها سییدکتر پور رمضان ر دی) خدا رحمت نما

رشد آن را با  نهیزم دیبهداشت شهرستان ها رها شود  و با یو شبکه ها یاز طرف دانشگاه علوم پزشک تیبدون حما دیمشارکت نبا خانه

 نمود ... برد  فراهم معامله برد کی

 تیبرابر برگشت دارد ، لذا هر گونه حما نی، بلکه نفع خالص هست که چند ستین نهیهز غاتیتبل دییگویکار هست که مدر کسب و یمثال

 .دیمشارکت قطعا منافعش شامل خود مجموعه و شهروندان خواهد گرد یبهداشت از خانه ها یو شبکه ها یدانشگاه محترم علوم پزشک

 ��دارم  یو تندرست یسالمت یسالمت آرزو یمردم یخودمان در مجموعه بهداشت و درمان و خانه مشارکت ها یبرا


