
و ساير فعاليتهاي ، همكاري 90در سالو ارتقاي سالمت آموزش گروه آموزشي آمار هماهنگي

 1390درسال 1389درسال موضوع عملكرد

و اجراي برنامه هاي كارشناسي تلويزيوني  برنامه43 برنامه27 توليد

و اجراي برنامه هاي كارشناسي راديويي  برنامه 104 برنامه84 توليد

 مورد10 مورد8 درحوزه سالمت) انيميشن( ار پويانماييتوليد آث

و و پخش پيام هاي بهداشتي بصورت زيرنويس تهيه
 تيزر تلويزيوني

 پيام زيرنويس 65
 مورد تيزر7

 مورد زيرنويس 83
 مورد تيزر 36

55 تشكيل كميته فني آموزش سالمت

 تشكيل كميته فني توليد رسانه
 جلسه4

و توليد رسانه18 جهت بررسي
 جلسه4

رسانه23جهت بررسي وتوليد

، تكثير وتوزيع نشريات ، چاپ  نسخه1988368 نسخه 235959 تهيه

و پخش تيزر از طريق تلويزيونهاي ديجيتال سطح تهيه
 استان

 مورد84 مورد6

اجراي كارگاههاي آموزشي با موضوعات تخصصي
)دوره هاي كشوري هدا( آموزش سالمت 

 كارگاه5 كارگاه4

 نفر 3431 نفر1164 تعداد مربيان بسيجي تربيت شده در سطوح مختلف

و برنامه ريزي استان  جلسه14 تشكيل جلسه شوراي هماهنگي
با 32 و 140جلسه 94مصوبه

 درصد اجراي مصوبات

و نظارت برنامه هاي آموزش سالمت استان  مورد84 مورد38 پايش

 مورد44 مورد11 مه هاي محليدرج مقاله هاي آموزشي در روزنا

 نفر 322654 نفر 295669 آموزش چهره به چهره درمراكز وخانه هاي بهداشت

، بهداشتي در مناسبت ها  مورد57 مورد49 برپايي نمايشگاه آموزشي

برگزاري مسابقات بهداشتي بهمراه اهداء جوايز
 بهداشتي

 مورد 154 مورد 134
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عملكرد درسال 89

عملكرد درسال 90

 

90و89مقايسه ايي اجراي برنامه هاي اموزشي از شبكه استاني افالك در سال هاي نمودار

( پويانمايي ( انيميشن

تيزر تلويزيوني

زير نويس تلويزيوني

تلويزيون ديجيتال شهري

 

 حوزه ديجيتالدركانال هاي ارتباطي به تفكيكآموزشي تعداد توليد آثارمقايسه نمودار



پمفلت

كتابچه

مقاله

 

در چاپيد رسانه هاي آموزشي مقايسه درصد تولي نمودار 90سال حوزه سالمت

تعداد رسانه ديجيتال توليد شده

تعداد رسانه نوشتاري توليد
شده

 مقايسه درصد توليد رسانه هاي آموزشي در حوزه هاي ديجيتال ونوشتاري نمودار



100

150

200

250

300

سال ١٣٨٩ سال ١٣٩٠

سال ١٣٨٩
سال ١٣٩٠

 

 مقايسه تعداد مداخالت آموزشي انجام شده در حوزه سالمت نمودار

 1390شاخص هاي گروه آموزش وارتقاي سالمت استان در سال

)درصد( شاخص عنوان شاخص رديف

100رسانه هاي آموزشي استاندارد شده1

86رسانه هاي آموزش ارزشيابي شده2

89رسانه هاي آموزشي توليده شده بر اساس اولويت ها3

70مداخالت آموزشي ارزشيابي شده4

ه5 76اي فعال دراجراي برنامه هاي مشترك با سيستم سالمتسازمان

64مداخالت آموزشي انجام شده بر اساس اولويت ها6

:ساير فعاليت ها

و سالمت در� ، رسانه كسب عنوان رسانه برتر آموزشي از اولين جشنواره ملي رسانه هاي نوشتاري با عنوان هنر

.استان مازندران 

و اولويت بندي مشكالت بهداشتي استان به تفكيك هر خانه اجراي برنامه نيازسن� جي مشكالت بهداشتي

و تدوين برنامه مداخالتي مربوط به هر مشكل 633بهداشت در  .خانه بهداشت استان



 استانسراسر در بهداشت خانه 633در مبتني بر شواهد اجراي برنامه ارزشيابي جلسات آموزشي�

بيمورد بسيج اطالع رسان7اجراي� ،رويه داروي با موضوعات مصرف ،، سياه زخم ، تغذيه صحيح ايدز

، شيرمادر بهداشت روان ،سالمت و جمعيت

وه آموزش همگاني سالمت در پاركايجاد ايستگا� برگزاري مسابقات بهداشتي همزمان با برگزاري زيبا كنار

.نفر بازديد كننده 5000روزانه جنگ عيدانه با ميانگين حدود

.آموزش سالمت همزمان با برپايي بيمارستان صحرايي در منطقه محروم هفت چشمه نور آباد يجاد ايستگاها�

و ارائه خدمات11ايجاد� سالمت به نمازگزاران واجراي طرح پژوهشي ايستگاه سالمت در محل نماز جمعه

م راسم سياسي عبادي نماز بررسي عوامل خطر بيماريهاي قلبي عروقي وديابت در سالمندان شركت كننده در

 جمعه سراسر استان

و اصالح فرايندهاي اجرايي در حوزه معاونت بهداشتي�  اجراي برنامه احصا


