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  مقدمه
بدانند چگونه سـالم بماننـد، بـراي حفـظ سـالمت            , كه بخواهند سالم باشند      با هدف ترغيب مردم به اين      آموزش سالمت 

شـمار   فك سيستم ارايه خـدمات بهداشـتي بـه        ء الين  جز ند و در موقع لزوم طلب كمك كنند،       فردي و اجتماعي اقدام نماي    
  . رود مي

هـا بـراي ارتقـاي     كـار بـردن مهـارت    منظور تحقق اين اهداف و توانا ساختن مردم در يـادگيري و بـه           آموزش سالمت به  
  . هاي بهداشتي دارد ريزي، اجرا و ارزشيابي مراقبت سالمت، نياز به مشاركت آنها در برنامه

منظور برقراري ارتبـاط مناسـب كـه          ها و شيوه زندگي افراد، به       ه و درك صحيح فرهنگ جوامع، ويژگي      رو لزوم توج    از اين 
در اين خـصوص يكـي از عوامـل كليـدي در          . طور واضح و روشن ميسر سازد ضروري است         تبادل اطالعات و افكار را به     

  .تترين تكنولوژي آموزشي اس هاي آموزش و ارتقاي سالمت، انتخاب مناسب برنامه
 رسـانه و    با انتخاب صحيح  . هاي آموزشي است    ها و روش    كارگيري انواع مختلف رسانه      مستلزم به  ،عرصه آموزش سالمت  

هـا در   لذا با توجه به اهميت تاثير كاربرد رسانه    . شود  ، امر ياددهي و يادگيري با سهولت بيشتري انجام مي          آموزش يا روش 
هايي استاندارد با اثـر       ها، رسانه   ريزي دقيق و نظارت بر توليد رسانه        برنامه است، با يك     ضروري ،ميزان يادگيري مخاطبين  

  .بخشي بيشتر تهيه، توليد و توزيع گردند
ارتباطات و آموزش سـالمت در سـطح معاونـت سـالمت وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش         رو كميته هماهنگي از اين

اتر و ادارات تابعه معاونت سالمت با هدف كلي ارتقاي كمي            با حضور نمايندگان منتخب مراكز، دف      1386پزشكي از سال    
  . ها و مداخالت آموزشي تشكيل گرديد و كيفي كليه فعاليت

 بـا رياسـت   "ها و مداخالت آموزش و ارتقاي سالمت كميته هماهنگي برنامه"مجددا اين كميته با عنوان  1388در سال 
 و ارتقاي سالمت، احيا و اعـضاي آن بـا ابـالغ رسـمي معاونـت      معاونت محترم بهداشت و دبيري مدير كل دفتر آموزش  

كميتـه و   با تاييد     در جلسه شوراي مديران، چاپ و تجديد چاپ كتاب         1391در فروردين ماه سال     . بهداشت انتخاب شدند  
سـال  اه  اسفندمدر  . صرفا پس از تاييد فني دفتر آموزش و ارتقاي سالمت مصوب شد           ... نيز چاپ هر گونه پوستر، پمفلت،     

هـاي آموزشـي در سـطح سـتادي و             نيز تخصيص منابع مالي براي توليد، انتشار، خريداري و پخـش انـواع رسـانه               1392
  . ه تاييديه كتبي دفتر آموزش و ارتقاي سالمت شداي علوم پزشكي كشور موكول به ارايه دانشگاه

كليـه  هـاي آمـوزش سـالمت، مقـرر شـد،       رسـانه  كار مجدد كميته سـاماندهي   ضمن شروع به93در سال   ،  بر اين اساس  
مجـوز   ،ارجاع و در صورت تاييـد     كميته  جهت بررسي به اين     ح معاونت بهداشت قبل از توليد،       در سط  آموزشيهاي    رسانه
  . شودصادر  توليد

  .در صفحه بعد آمده استهاي آموزش سالمت  ساماندهي رسانهكميته  گردش كار
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  شناسنامه آموزشي رسانه 1فرم شماره ،  

  صورتجلسه(مشاوران ارزيابي نتيجه، 2 فرم شماره(  

   رسانه كميته ساماندهيبهدبيرخانهازارجاع رسانه

 در فرم شماره مشاورانپيش رسانه توسطارزيابيو ثبت نتايجبررسي
2 در مدت حداكثر يك هفته( و ارسال آن به دبيرخانه( 

 دبيرخانهي رسانه درجمع بندي امتيازها

هت جپيش رسانه اعالم تاييديه 
 مجوز توليد صدور

كسب حداقل امتياز 
 الزم 

آيا پيش رسانه قابليت
 ؟دارد بازنگري

عدم تاييد 
 رسانه

 آنتوليد كننده رسانه توسطبازنگري

 خير

 ليب

 خير

اعالم پيشنهادات اصالحي به توليد كننده

 بلي

 1و فرم تكميل شده شماره  به دبيرخانه كميته تاييد موضوع و نوع رسانهارسال درخواست

  كميتهدبيرخانه بررسي موضوع و نوع رسانه در

تاييد موضوع و نوع رسانه اداره توليدكننده/توسط دفتربازنگري درخواست 
خير

 بلي

  توليد كننده جهت آماده سازي و ارسال پيش رسانهاداره/ارايه بازخورد به دفتر

  توليد كنندهاداره/  از سوي دفترارسال نسخه الكترونيك پيش رسانه به دبيرخانه كميته
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  هاي آموزش سالمت ساماندهي رسانهساختار كميته 
  

   هاي آموزش سالمت  ساماندهي رسانهمحل تشكيل كميته
  . معاونت بهداشت استزش و ارتقاي سالمته، در دفتر آمومحل دبيرخانه كميت

  
   : رسانهساماندهيكميته ثابت اعضاي 

  .يس كميته است ري،معاون بهداشتـ 
  . دبير كميته است، آموزش و ارتقاي سالمتكارشناس مسوول/ مدير گروه/ مدير كل دفترـ 
  سالمت و ارتقاي  آموزش  دفترانكارشناسـ 
  ي با توجه به نوع رسانه تخصصمشاورانـ 

  . توسط كميته دعوت به عمل خواهد آمد،ازاز ساير افراد در صورت ني
   .گردد صادر ميسال  مدت يك ابالغ عضويت اعضا به

  
  زمان برگزاري جلسات كميته

  .گردد ه به اعضا اعالم ميبير كميت از طريق دضرورت و  برحسب نياز
  

  وظايف و مقررات
 .عهده دارد به را بهداشتهاي آموزشي در سطح معاونت  ميته وظيفه نظارت بر توليد رسانهكـ 
 . بايد با تاييد كميته باشدبهداشتها در سطح معاونت   كليه رسانه..تهيه، توليد وـ 
صـورت الكترونيكـي توسـط مـديركل          به 1 و فرم شماره     هاي تاييد نوع و موضوع رسانه       كليه درخواست ـ  

ارسـال  و ارتقاي سـالمت       معاونت بهداشت براي ارزيابي در كميته به مدير كل دفتر آموزش           ادارات /دفاتر
 باتوجه به پيوست ارتباطي برنامـه انجـام         1يل فرم شماره     رسانه و نيز تكم     و موضوع  انتخاب نوع  (شود  مي
 .)شود مي
توليـد كننـده، نـسخه      اداره   / از طـرف كميتـه و اعـالم آن بـه دفتـر             ،بعد از تاييد نوع رسانه با موضـوع       ـ  

 .سال خواهد شدالكترونيك پيش رسانه به دبيرخانه كميته ار
شود پيش آزمون ،به دبيرخانه پيش رسانه بايد قبل از ارسال: 1 تبصره. 
هـاي    هايي كه از سوي دفاتر معاونت بهداشت براي توليد بـه دانـشگاه              كليه رسانه : 2 تبصره

شوند، بايد براي تاييد به دبيرخانه كميته در دفتر آموزش و ارتقاي سالمت               علوم پزشكي ارسال مي   
  .وندارسال ش

  .پيشنهادات با نظر اكثريت اعضاي حاضر در جلسه تصويب خواهد شدـ 
  .شود  انجام مي كميتهاعضاي رسانه توسط ساختار فنيارزيابي ـ 
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  :شوند كه  رسانه مطرح ميساماندهيهايي در كميته  رسانهـ 
  . براي آنها تكميل شده باشد)آموزشيرسانه شناسنامه  (1 شماره  فرمالف ـ
  .اي از گروه هدف پيش آزمون شده باشد سانه در نمونه پيش رب ـ
  . به كميته ارسال شده باشد،در مرحله پيش از توليد  رسانهج ـ

   .ها بايد از منابع علمي معتبر و جديد استفاده شود  در تهيه محتواي رسانهـ
يس كميته وطه، ري مربس ادارهيريفق و تاييد ها و يا باليا با نظر موا  بروز اپيدميمانند ي در موارد ضرورـ

  .گردد مجوز انتشار رسانه صادر مي و دبيركميته
  . اداره توليد كننده مربوطه است/ دفتر  عهده  اعتبار مالي جهت توليد رسانه به تامينـ
غيره كه محـصوالت توليـدي       ، بهداشتي و   آشاميدني ،حدهاي توليدكننده محصوالت خوراكي   در مورد وا   ـ

  محصول آنها بايد توسط يكـي از واحـدهاي زيـر مجموعـه              باط مستقيم با سالمتي مردم است،     آنها در ارت  
  .يد رسيده باشدبه تاي) دارو و معاونت غذا(

  .ـ كميته وظيفه نظارت بر خريد هر نوع رسانه آموزشي در سطح معاونت بهداشت را به عهده دارد
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:1فرم شماره 
    رسانهآموزشي شناسنامه 

تهيه كنندهاداره /دفتر :  
تهيه كنندگان / تهيه كنندهنام و نام خانوادگي:    
همكار هاي سازمان /زمانسا:  
نوع رسانه:  
1رسانه موضوع:  
رسانه عنوان:  
2 مورد نظر رسانهنكات كليدي يا نكته:  
3اهداف:  
سال توليد:  
گروه هدف رسانه:   
ست، ضرورت توليد آن را بيان كنيدچه توليد رسانه براساس پيوست ارتباطي ني چنان:  
محل انتشار وسال   ،مقاله كتاب يا ،ام نويسندهن ( علمي رسانه منابع /منبع،..(  :  
 ه انتشار رسانه و ميزان آن مشخص شدمنبع تامين اعتبار براي مشخص نشده    

  :در صورت مشخص بودن ذكر شود
تيراژ مورد نظر رسانه :  
ي مورد نظر جهت استفاده از رسانهها مكان: 

                                                            
 .است... ن، هاي غيرواگير، حوادث، نوزادا بيماري: موضوع شامل مواردي از جمله 1

 .اي است كه از طريق رسانه قصد انتقال آن را به مخاطب داريد ترين نكته منظور اين آيتم، مهم 2

.منظور از هدف، اطالع رساني و افزايش آگاهي، تغيير نگرش و يا رفتار است 3


