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  :مقدمه
هر واگير و حركت از درمان قطعي بيماري به مراقبت مادام العمر، نقش ها از واگير به غير بيماري گذارزمان با  هم
هاي جزيي، مديريت  در مراقبت از سالمت خود و اعضاي خانواده براي سالم زيستن، مديريت ناخوشي فرد

درصد تمام  85تا  65اي كه طبق برآوردها  به گونه ،هاي مزمن و حاد روز به روز در حال افزايش است بيماري
 .شود بوده و توسط خود افراد انجام ميها از جنس خودمراقبتي  مراقبت
 تأمين، و حيات حفظ منظور به فرد كه است هدفداري و شده آگاهانه، آموخته هاي و فعاليت اقدامات بتيخودمراق

 .دهد مي انجام خانواده و خود سالمت ارتقاي و حفظ
، دفتر سالمت برنامه پنجم توسعه و رويكرد اداره سالمت جوانان 41ماده بندهاي الف، ب و ج با توجه به لذا 

و دفتر آموزش و ارتقاي سالمت مبني بر توانمندسازي دانشجويان براي خودمراقبتي،  مدارسجمعيت، خانواده و 
، درمان و آموزش بهداشت شجويي وزارتندا وفرهنگي برنامه سفيران سالمت دانشجويي با همكاري معاونت 

 .تدوين شده است پزشكي
 

 :تعاريف
هاي مختلف سالمت  هاي گروهي در حيطه فعاليتمند به  ي داوطلب و عالقهدانشجو سالمت دانشجويي به سفير

 .شود اطالق مي )اجتماعي و معنوي ،جسمي، رواني(
 

 :شرايط عضويت دانشجويان در برنامه سفيران سالمت
 استعداد و عاليق فردي -1
 قابليت فراگيري -2
 قدرت سازماندهي -3
 موثر مهارت برقراري ارتباطداشتن  -4
 انتقادپذيري  -5

 
 :شرح وظايف سفيران سالمت

 هاي آموزشي حضور و مشاركت فعال در كالس )1
 هاي دريافتي در گروه شزتشكيل گروه همسان دانشجويي و انتقال آمو )2
 هاي بهداشتي ساير دانشجويان در انجام فعاليت جلب همكاري )3
 وري و خالقيت در روند آموزش فعالنوآ )4
 هاي آموزش سالمت همگاني مشاركت در اجراي كمپين )5
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  :سالمت دانشجو عالمت مشخصه سفيران
 با آرم پيوست بودن كارت سفير سالمت دانشجويي دارا

 
 :گروه هدف

 هاي كشور دانشجويان دانشگاه
 

 :تشكيالت
 .بيند ميدانشجويي آموزش  سفير سالمت عنوان بهبه ازاي هر ده نفر دانشجو، يك نفر 

 
 :مجري برنامه
فرهنگي و  معاونتس، نوجوانان، جوانان و مدارول سالمت وكارشناس مس :متشكل از ياجراي _كميته علمي 

 .دانشكده/ دانشگاهمت كارشناس مسوول آموزش و ارتقاي سال/و مدير گروه دانشجويي

 
 :شرح وظايف مجري برنامه

 اجراي دستورالعمل؛ -
 ؛ توجيهي - جلسات آموزشي برگزاري -
 انتخاب سفيران سالمت؛ -
 ؛سالمت هاي آموزشي سفيران برگزاري كالس -
 ؛سالمت كارت ويژه به سفيراناعطاي  -
 هاي مختلف؛ به مناسبت سالمت هايي متناسب با شرح وظايف سفيران ها و برنامه اجراي فعاليت -
 هاي سفيران سالمت؛ نظارت و ارزشيابي مستمر از فعاليت -
 تشويق و تقدير از سفيران سالمت نمونه؛ -
 ؛ولين ذيربطوو ارسال به مس سالمتتعداد سفيران  آوري آمار جمع -
 .ولين ذيربطوتهيه گزارش اجراي برنامه و ارسال آن به مس -

 
  فرايند اجرا

 :فرايند اجراي برنامه به شرح زير است
ل سالمت نوجوانان، جوانان و مدارس اين كميته شامل كارشناس مسوو: اجرايي –تشكيل كميته علمي  .1

 ياقترا وول آموزش كارشناس مسو/ مدير گروهو  فرهنگي و دانشجويي معاونت، )كارشناس سالمت جوانان(
 .تاسسالمت 
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 دانشكده/ ولين دانشگاهجلسات درون و برون بخشي با مسو تشكيل .2
 دانشجو سفيران سالمت فراخوان جذب  .3
 انتخاب و ثبت نام سفيران سالمت .4
 ريزي آموزشي برنامه .5
 انجام پيش آزمون  .6
 تون آموزشيماجراي آموزش و توزيع  .7
 اجراي پس آزمون  .8
 .اند را كسب كرده كل امتياز% 70سالمت براي افرادي كه اعطاي كارت سفيران  .9

 
 :آموزش

ه شده توسط مجري برنامه انجام هاي اراي ساعت در طول سال تحصيلي براساس سرفصل 4به مدت  :زمان
 .شود مي

 
 :منبع آموزشي

 راهنماي خودمراقبتي جوانان
 

 :تشويق
 هاي مختلف از سفيران و به شيوه مقتضيهاي  فرصتچه بيشتر و بهتر برنامه، الزم است در براي موفقيت هر

 .تشويق و تقدير به عمل آيد سالمت دانشجويي
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 آرم سفيران سالمت دانشجويي
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