
١ 
 

 

 

��مل ا��ا�ی
  د��ورا

���ران سال�ت دا�ش ���
  آ�وزی  

���ی�ی     
 ١٣٩٥-٩٦سال 

  

  

  

  

  

  

  

    

  وزارت   آ�وزش   و   �ورش

  �عاو��   ����  �د�ی   و  سال�ت

  د��ر سال�ت     و �ندر��ی

  �مان و آ�وزش �ش�ی   وزارت �ھدا�ت

�ت     �عاو�� �ھدا

����ت،د��ر سال�ت   
رس و  خا�واده     ار�قای سال�ت و  آ�وزش��ر د- �دا

 

 

 

 

 



٢ 
 

  آموزي آرم سفیران سالمت دانش

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  



٣ 
 

  :مقدمه

 
بر همین اساس ابعاد و ساحت هاي . تربیت در مدرسه باید به ابعاد مختلف وجودي دانش آموزان توجه نماید         

آموزش و پرورش به شش ساحت تقسیم  نوجودي متربیان و توجه به شئون مختلف حیات طیبه در سند تحول بنیادی

این ساحت که بخشی از . ساحت تربیت زیستی و بدنی می باشد –شده است که یکی از مهمترین این ساحت ها 

جریان تربیت رسمی و عمومی می باشد ناظر بر حفظ و ارتقاء سالمت و رعایت بهداشت جسمی و روانی دانش 

قلمرو این ساحت می تواند مواردي چون سالمت فردي و اجتماعی ، مراقبت از . آموزان در قبال خود و دیگران است

ح ، احساس مسئولیت در قبال حفظ محیط زیست و منابع طبیعی و شناخت طبیعت و احترام قائل شدن جسم و رو

و مهمتر از همه توجه به ظرفیت هاي تربیت غیر رسمی براي زمینه سازي کسب شایستگی هاي . براي آن می باشد

  1-2حول بنیادین در راهکار شماره درکنار این ساحت ، سند ت. پایه  به ویژه در حوزه سالمت و تربیت بدنی می باشد

اشاره درستی  8 – 3و  8 – 8به مسئولیت پذیري و نظم و انضباط در تمام دوره هاي تحصیلی  و راهکارهاي شماره 

بر بستر سازي براي حضور فعال دانش آموزان در تشکل هاي رسمی و قانونی مرتبط با اتکا به ظرفیت هاي درون و 

  . است برون آموزش و پرورش شده

بر همین اساس دفتر سالمت و تندرستی تفاهم نامه جامعی با وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به        

و توافق نامه اجرایی برنامه خود مراقبتی منعقد نموده است تا ضمن ارائه )  1،  5،  3بند (  3منظور اجرایی کردن ماده 

نش آموزان و اافزایی براي بسیج ظرفیت هاي د –ود ، زمینه هاي هم تصویر روشنی از افق حرکت و برنامه ریزي خ

کوشش براي تحقق همه جانبه ساحت تربیت زیستی و بدنی را فراهم نماید که در این مسیر ضمن سرلوحه قرار دادن 

ول و در حوزه آموزش و پرورش و تاکید بر نقشه راه اجراي سند تح) مدظله العالی ( ابالغیه مقام معظم رهبري 

. سیاست هاي کلی آموزش و پرورش و به کاربست سیاست هاي اقتصاد مقاومتی به ارائه برنامه سفیران پرداخته است

این برنامه بر پایه رویکرد آموزش همساالن است که یک برنامه منسجم به منظور ایجاد یک شبکه همسال موثر براي 

این فرصت را براي دانش آموزان مهیا می کند که آگاهی و . تشویق دانش آموزان در جهت ارتقاء سالمت آنهاست

بحث ( هاي الزم در خصوص موضوعات سالمت و محیط زیست با استفاده از ارزش هاي تعاملی و مشارکتی 

  . راکسب و آن را به سایر همساالن منتقل کنند... ) گروهی ، کارگاه آموزشی ، پانل ، ایفاي نقش و 
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در مدارس شهري و ) اول و دوم ابتدایی ، اول و دوم متوسطه ( مت در چهار دوره تحصیلی برنامه سفیران سال        

روستایی با همکاري دفتر سالمت جمعیت ، خانواده و مدارس و دفتر آموزش و ارتقاي سالمت وزارت بهداشت ، 

 .درمان و آموزش پزشکی تدوین شده است

 به شماره ابالغ  فوق برنامه در مدارس دولتی ، یپرورش و یبه استناد آیین نامه نحوه ارائه خدمات آموزش

شرح ذیل جهت اجرا ابالغ  نحوه اجراي برنامه  بهداشتی سفیران سالمت به ، 23/4/1377مورخ  1/477/120

 :می گردد

 

 : تعاریف

 
 سالمت مختلفهاي  حیطهگروهی در  هاي مند به فعالیت آموزان داوطلب و عالقه به دانش: آموزي دانش سفیران سالمت

  .دشو اطالق می) و معنوي جسمی، روانی و اجتماعی(

  

 نیز در تمامی ) بهداشتیاران و پیشگامان سالمت(هاي  قابل توضیح است که عناوین برنامه  : تبصره

 . مقاطع با عنوان سفیران سالمت در سال تحصیلی آتی فعالیت خواهند کرد

  

  : سالمتشرایط عضویت دانش آموزان در برنامه سفیران 

  ؛ فردي قیاستعداد و عال  – 1

  ؛ فراگیري قابلیت – 2

  ؛ قدرت سازماندهی  - 3

  ؛ هنري هاي داشتن مهارت – 4

  ؛ توانایی در انجام امور محوله  - 5

  شود میسفیر سالمت توسط مجري برنامه انتخاب. 

  

  :ان سالمتشرح وظایف سفیر

 ؛ آموزشی هاي حضور و مشارکت فعال در کالس 

  ؛ نمایندگان سفیران سالمت در جلسات شوراي مدرسهحضور  

 ؛ هاي خاص در طول سال ایام و مناسبت تر همکاري با مجري برنامه در برگزاري هر چه با شکوه  

  ؛ و همفکري اعضاي گروه در انجام فعالیتهاهمکاري 

  در مدرسه روج سالمت در صورتی که برنامه مدارس م( همکاري در اجراي برنامه مدارس مروج سالمت

  )اجرا می گردد
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 ؛ بهداشتی هاي آموزان مدرسه در انجام فعالیت دانش سایر جلب همکاري  

 ؛ روند آموزش فعال نوآوري و خالقیت در  

 در مورد اصول بهداشت فردي، تغذیه ... ) پمفلت، بروشور، نشریه و (مانند  و علمی آموزشی ارائه مطالب

  ؛ زیر نظر مجري برنامه ...واگیر و غیرواگیر و  هاي بیماريزیست،  سالم، ایمنی و بهداشت محیط، محیط

 ؛ آموزان دانش انتقال مطالب آموخته شده به سایر  

  و گزارش به مسئولین  تغذیه سالم نظارت روزانه بر نحوه عرضه مواد غذایی موجود در پایگاههمکاري در

  ؛ آموزشگاه

 ؛ آموزان تغذیه به سایردانش آموزش فرهنگ صحیح  

 حریق،  اطفاي کپسول شارژ نظارت بر وضعیت بهداشت، ایمنی وتاریخبا مجري برنامه در  همکاري

 - پله  –کالس(نظافت محیط داخل مدرسه  هاي امداد و نجات و دادرس، نظارت بر مشارکت در تیم

  ..)بهداشتی و سرویس –حیاط -سالن

 ؛ توسعه فضاي سبز مدرسهمحیطی و حفظ و  زیست هاي برنامه همکاري با مجري برنامه در اجراي  

 ؛ بر اساس دستورالعمل ابالغی از دفتر سالمت و تندرستی وظایف محوله انجام سایر  

 ارایه گزارش کار در موعد مقرر.  

 

 بااست که ....) کارت و -کاله  - شال - مقنعه –حمایل –جلیقه -کاور(نشان ویژه مانند   :سفیرانالمت مشخصه ع

  .شود ها به عنوان مشخصه شناسایی اعضا تهیه و اهدا می گروه براي استانی وخالقیت کشوري استفاده از لوگوي

  

  :گروه هدف

  )شهري و روستایی( دوم متوسطه و ، اول  ابتداییهاي اول و دوم مدارس دوره 

 
  :تشکیالت

که از هرکالس به گونه اي  سطح مدرسهدرمند و داوطلب  ، عالقه کوشا آموزان دانشدرصد  10انتخاب : تعداد اعضا

  .حداقل یک نفر انتخاب شود

  

   :مجري برنامه

  .شود میاطالق مجري برنامه  در مدرسه،... ) مدیر ، معاون ، معلم و (  به مراقب سالمت یا رابط سالمت

  .ایشان می باشد شرح وظایف جزءشهري داراي مراقب سالمت ، اجراي برنامه   در مدارس -

وظیفه را به  این توانند می مدیران مدارس در صورت صالحدید ،فاقد مراقب سالمت شهري در مدارس -

 .نمایند تفویضکه عالقه مند و داوطلب بوده،  پرورشی یا آموزشی یا یکی از پرسنل اداري
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در مدارس روستایی اجراي برنامه و آموزش ها توسط بهورزان خانه بهداشت با نظارت مدیر مدرسه صورت    -

تفاهم نامه جامع بین وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش  7بند بر اساس (  .می گیرد

 )پزشکی 

 
 :مجري برنامه شرح وظایف

 ؛اجراي دستورالعمل -

  زیج خود مراقبتی راهنماي سفیران سالمت(  ضمن خدمت  توجیهی، دوره  –شرکت درجلسات آموزشی -

 ؛استانی آموزشی هاي کارگاهو  ) 92101731کد 

 ) .که در تعاریف آمده استآموزان داوطلب  دانش( سفیران سالمت انتخاب  -

 ؛سفیران ویژه آموزشی هاي کالس برگزاري -

  ؛سفیرانابالغیه و نشان ویژه به  ياعطا -

مسابقه، بازدید، (هاي مختلف  سفیران به مناسبت هایی متناسب با شرح وظایف ها و برنامه فعالیت اجراي -

 ... ) اردو و 

  ؛سفیران سالمت هاي فعالیت از مستمر ارزشیابینظارت و  -

 ؛تشویق و تقدیر از سفیران سالمت نمونه -

 ؛ولین منطقهوآوري آمار و ارسال به مس جمع -

  .تهیه گزارش اجراي برنامه و ارسال آن به منطقه -

 شود می جایگزین عضو قبلی مجري برنامه  و در صورت نیاز، عضوجدید دیدالزم به ذکر است که با صالح. 

  

  :زیر است به شرح اجراي برنامه تا پایان سال تحصیلی بر اساس جدول گانت فرایند  :فرایند اجرا
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  جدول گانت طرح سفیران سالمت

  زمان

  

  فعالیت

مهر 

95  

  آبان

95  

  آذر

95  

  دي

95  

  بهمن

95  

  اسفند

95  

فروردین 

96  

  اردیبهشت

96  

  خرداد

96  

 تیر

96 

  

  ارسال  دستورالعمل

استان ، ستاد ، ( 

  )منطقه / شهرستان 

- 

                  

برگزاري  جلسه  

و  مجریان توجیهی

آموزش ضمن 

خدمت معلمان 

  کشور

  -  

    -                  

سفیران انتخاب   

  )مدرسه (  سالمت

  
    -                  

آموزش به 

% 10(آموزان دانش

دانش آموزان کل 

  )کشور

  

    -                  

اجراي آزمون 

 ویژههماهنگ کشور 

  سفیران سالمت

  

                  

ارزیابی و انتخاب 

  سفیر نمونه

  
              -        

جشنواره 32اجراي 

استانی و یک 

جشنواره ملی 

  سفیران سالمت 

  

            -      

نظارت ، جمع بندي 

آمار و ارائه گزارش 

به دفتر سالمت و 

  تندرستی

  

                  

ارزشیابی از فعالیت 

  استان
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  :آموزش

  

ه شده توسط مجري برنامه یارا هاي درطول سال تحصیلی براساس سرفصلجلسه 16ماه و به مدت   آباناز  :زمان

  ) در ساعات غیر درسی مدرسه (  .دشو انجام می

، بحث  افکار نوین آموزش بهداشت از جمله بارش هاي از شیوهمی تواند الزم به ذکر است مجري برنامه   : 1 تبصره

استفاده ... گویی، طراحی و نقاشی و  تحقیق و بررسی، بازي و سرگرمی، نمایش و داستانایفاي نقش ،  ،گروهی

  .کند

 سالمت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارتقايدفتر آموزش و توسط  که توضیح استقابل   : 2تبصره 

برگزار  اند ، براي دانش آموزانی که آموزش دیدهمجازي  سیستم به صورت متمرکز از طریقآزمون کشوري 

سفیران سالمت اهدا خواهد شد و همچنین  کارت دانش آموزاندر این آزمون به  در صورت قبولیخواهد شد و 

  .در نظر گرفته می شودآموزش تکمیلی  ،نده اقبول نشددر آزمون براي دانش آموزانی که 

  

  :نحوه ارزشیابی

 :گیرد صورت می زیرارزشیابی بر اساس موارد 

 ؛هاي محوله بر اساس شرح وظایف انجام فعالیت 

  ؛قبولی در آزمون 

 هاي محوله فعالیت خالقیت و ابتکار در اجراي. 

  

  :تشویق

 هاي مختلف از کلیه ممکنه و به شیوه هاي موفقیت هر چه بیشتر و بهتر برنامه، الزم است در فرصت براي 

  .به عمل آید تشویق و تقدیر ن سفیرا

 صورت پذیردجشنواره استانی در  جوایز و تقدیرنامه اهداي تقدیر از مجریان فعال برنامه با. 

) و یک جشنواره ملیجشنواره استانی  32(جشنواره سفیران سالمت  1395 – 96در سال تحصیلی  : تبصره

 .براي اولین بار اجرا خواهد شد

  

  :شیوه هاي تشویق و تقدیر از سفیران

 ؛در پایان هر ماه) آموزشگاه ( مراسم آغازین واحد آموزشی در کالس هرنمونه  سالمت سفیران معرفی 

 ؛جوایز به سفیران نمونه  ياهدا 

 جشنوارهایشان درهفته سالمت و  سفیر نمونه به منطقه و استان جهت شناسایی و تقدیر معرفی . 
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  )دوره ابتدایی(سفیران سالمت  آموزشی هاي سرفصل

  

  

  آموزشی عناوین  ردیف

  آموزان پایه سالمت جسم و روان به دانشآموزش مفاهیم   1

  آموزان رشد و تکامل در دانش  2

  ... )بهداشت مو، پوست و (آشنایی با بهداشت فردي   3

  بیمار آموزان دانش شناسایی شایع در مدارس و چگونگی هاي آشنایی مختصر با بیماري  4

  مسواك زدن و استفاده از نخ دندان  روش صحیح ،آشنایی با بهداشت دهان و دندان  5

  پیشگیري از آن  هاي آشنایی با عوارض چاقی و راه  6

  فودها سنتی نسبت به فست غذاهاي ارزش غذایی   7

  آموزش در خصوص تغذیه سالم و شناخت مواد غذایی مجاز و غیر مجاز   8

  جسمانی در سالمتی  اهمیت ورزش و تحرك  9

  بهداشتی موازین بهداشت محیط و سرویسآشنایی با اصول و   10

  زیست در سالمت جامعه  آموزش نقش محیط  11

  توسعه محیط سبز  -  بازیافت –آموزش تفکیک زباله و پسماند  12

  آشنایی با مفاهیم مدارس مروج سالمت و نقش دانش آموزان در این مدارس    13
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  )دوره اول و دوم متوسطه( سفیران سالمت آموزشی هاي فصلر س

  

 ها سرفصل آموزشی عناوین ردیف

1 
 مفاهیم

 خودمراقبتی

 فردي ریزي گام برنامه 14چیست؟ انواع خودمراقبتی،  چرا خودمراقبتی؟ خودمراقبتی 

 براي نوجوانان فردي فرمان خودمراقبتی 14خودمراقبتی،  براي

2 
تغذیه و زندگی 

 سالم

 زندگی سالم، اصول زندگی سالم غذایی سالم، ورزش براي رژیم

 خواب خوب شب 3
مشکالت خواب بر  داشتن خواب خوب شبانه، تاثیر ی برايرایج خواب، نکات مشکالت

 کلیدي بهداشت روانی خواب نکته 10سالمت روان، 

 حل مساله 4
کارها،  راه مشکل، تعیین اهداف، تعیین مشکل، تعریف اهمیت مهارت حل مساله، تعیین

 کار پیشرفت منتخب، بررسی راهکار راهکار،  اجراي انتخاب یک

 فکري، فرار از تله فکري، تعادل در افکار، کمک به تفکر سالم هاي تفکر سالم، تله معنی تفکر سالم 5

 مدیریت خشم 6
تحلیل خشم، عوارض خشم کنترل نشده، تشخیص خشم کنترل نشده، علل بروز خشم، 

 منفی به خشم مدیریت خشم، واکنش

 استرس و سالمتی 7
هاي روزمره، افراد در معرض استرس، دالیل استرس،  هاي استرس، منشا استرس نشانه

 تاثیر استرس بر سالمت، مدیریت استرس

 سالمت روان 8
بعد اصلی سالمت روان، اهمیت سالمت روان، آزمون سطح سالمت روان، افراد در معرض  4

 خطر

 بلوغ 9
برخی اختالالت مرتبط ،تغذیه دوران بلوغ،دوران بلوغ جسمی  و روحی و عاطفی تغییرات

 احکام دوران بلوغ،با تغذیه

ارتقاء آگاھي در خصوص بیماري و راھھاي پیشگیري از , ترویج نگرش صحیح   ایدز  10
HIV/AIDS  
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  سفیران سالمتبرنامه  مجریان عملکرد فرم

  

  موضوع آموزش
تاریخ 

  آموزش

تعداد 

افراد 

آموزش 

  دیده

  تهیه رسانه آموزش  آموزش

برگزاري 

  مسابقه

ي اجرا

  نمایش

 برپایی

  نمایشگاه
/ پوستر  گروهی  فردي

  تراکت

روزنامه   پمفلت

  دیواري

/ پالکارد

  بنر

                        

                        

                        

                        

  

  ...................منطقه  /مجري برنامه توسط شهرستان  ویژه تعداد جلسات توجیهی و آموزشی

  

  

  

  مدیر آموزشگاه  خانوادگی نام و نام                                                                                     برنامه         مجري خانوادگی نام و نام

  امضاء و مهر                                                                                                                                                                                      
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                       :                                                     استان                                                                        وزارت آموزش و پرورش                                                                                                          

  :سال تحصیلی                                                           بدنی و سالمت                                                                                                                  معاونت تربیت

  دفتر سالمت و تندرستی

  

  فرم آمار و اطالعات برنامه سفیران سالمت  

  

 دوره ابتدایی

 )سفیران سالمت(آموزان عضو برنامه  دانش تعداد کل آموزان دانش تعداد کل

 پسر دختر پسر دختر 

  

 

   

  

  

 دوره متوسطه اول

 )سفیران سالمت(آموزان عضو برنامه  دانش تعداد کل آموزان دانش تعداد کل

 پسر دختر پسر دختر 

   

 

  

  

  

  

 دوره متوسطه دوم

 )سفیران سالمت(آموزان عضو برنامه  دانش تعداد کل آموزان دانش تعداد کل

 پسر دختر پسر دختر 

    

 

 

  

  

  

 جمع کل

 سفیران سالمت آموزان استان دانش

   

 

  

  

  امضاء   :                                                          تکمیل تاریخ                                                                       :                                رئیس اداره سالمت و تندرستی استان  نام و نام خانوادگی
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  متن سوگند سفیران سالمت

  

  

  

  دردهاست ، و شفاي  ها قلب بخش  آرامش یادش که خداوندي من به عنوان سفیر سالمت در پیشگاه

  :که  کنم می سوگند یاد

  

  

 ایرانی را رعایت و به دیگران توصیه نمایم -سبک زندگی سالم اسالمی.  

 ام کوشا باشم در مراقبت از سالمت خود ، دوستان خانواده و جامعه.  

 هایم در زمینه خودمراقبتی اقدام نمایم براي توانمندسازي همکالسی .  

  زیست در مدرسه محله و شهرم باشممراقب بهداشت محیط و سالمت محیط.  

 توان و بیمار باشم آموزان کم مراقب سالمت دانش.  

 ام همکاري نمایم آموزان  ومدرسه با اولیاي مدرسه براي ارتقاي سالمت خود، سایر دانش .  

 هاي بیکران الهی بوده و براي رشد و تعالی اخالق و فضایل بشري تالش نمایم قدردان نعمت.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


