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 مقدمه
در این  سبک زندگی سالم است.گيري از  هاي زندگی و بهره، نيازمند اصالح روشو پویا سالمشهروندانی جامعه براي داشتن 

 بسزایی، از اهميت فرهنگی جامعه به منظور توسعه و ترویج رفتار و سبک زندگی سالم -هاي علمی تمام ظرفيتفعال کردن   زمينه،

هاي هاي جزیی، بيمارياخوشیت نزیستن، مدیری نقش هر فرد در مراقبت از سالمت خود براي سالمبه ویژه آنکه  .برخوردار است

ها از جنس خودمراقبتی درصد تمام مراقبت 85تا  65اي که طبق برآوردها ونهمزمن و حاد روز به روز در حال افزایش است، به گ

منظور است که فرد به يآگاهانه، آموخته شده و هدفدار يهاتياقدامات و فعالی خودمراقبت شود.بوده و توسط خود افراد انجام می

 .دهدیسالمت خود انجام م يحفظ و ارتقا

 موضوعبه  ژهیو نگاه لزوم همواره به شانیا يو خانواده ها ونيخدمات به طالب و روحان هیارا یمتولبه عنوان  هيعلم يحوزه ها مرکز

در برنامه ریزي و اجراي برنامه هاي  صالح يذ مراجع ارزشمند تيظرف از انیحوزو يمند بهره منظور به حوزه هدف جامعهسالمت 

 . داشته استآموزش و ارتقاي سالمت با مرجعيت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تاکيد 

هاي هاي مناسب براي فعاليتاز این رو به منظور حمایت، تقویت و ترویج سبک زندگی سالم در مراکز حوزوي و فراهم نمودن زمينه

در رفتار سالم در فرهنگسازي  گيري از توانمندي این قشرو همچنين بهره جه به رویکرد آموزش همسانانبا تو جمعی در بين طالب

با توجه به بندهاي  مرکز خدمات حوزه هاي علميه و با مشارکت دفتر آموزش و ارتقاي سالمت« سفيران سالمت طلبه»، طرح جامعه

سياست هاي کلی آمایش سرزمين و ابالغ  6و  1م معظم رهبري، بند سياست هاي کلی سالمت ابالغی از سوي مقا 11و  2جزء  1

 تدوین شده است. بسته خودمراقبتی به عنوان پنجمين برنامه ملی تحول سالمت

این برنامه در کليه دانشگاه/ دانشکده هاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی که در منطقه تحت پوشش آنها مراکز حوزه علميه 

 جرا خواهد شد.وجود دارد ا

 

 دستیاسناد باال
 حقوق و مسؤوليت هاي از مردم سازي )آگاه2 جزء 1 بند: معظم رهبري مقام سوي از ابالغی سالمت کلی سياست هاي -

 جامعه(، در اخالق اسالمی و معنویت رشد براي سالمت مراقبت هاي ارائه محيط هاي ظرفيت از استفاده و خود اجتماعی
 اولویت رعایت با سياست هاي اجرایی و مقرراتقوانين،  همه در سالم انسان و جانبه همه سالمت رویکرد )تحقق2بند 

 فرد، فعاالنه و مشارکت ساختارمند و توانمندي مسؤوليت پذیري، آگاهی، )افزایش 11بند  ( و ...، بر درمان پيشگيري

 رسانه و آموزشی فرهنگی، هاي نهادها و سازمان ظرفيت از ادهاستف با سالمت ارتقاي و حفظ تأمين، در جامعه و خانواده
 پزشکی( آموزش و درمان بهداشت، وزارت نظارت تحت کشور اي

 جمع گرا، نظم دوست،وطن متدین، شاداب، انگيزه، با سالم، هاي انسان )تربيت 1 بند: نسرزمي آمایش کلی هاي سياست -

 آسيب هاي اجتماعی از يرپيشگي و جمعيت سالم تغذیه و سالمت تأمين زندگی، به اميد )ارتقاي 6قانون گرا( و بند  و پذیر
 ها( بيماري و محيطی زیست هاي آلودگی سوانح، اعتياد، ویژه به

به  30/11036شماره  طی نامه 18/07/94ابالغ بسته خودمراقبتی به عنوان پنجمين برنامه ملی تحول سالمت در تاریخ  -

 کشور  راسرس هاي علوم پزشکیکليه دانشگاه/ دانشکده 
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 واژه شناسی و تعریف مفاهیم

 :سفیر سالمت طلبه

هاي مختلف سالمت )جسمی، هاي گروهی در حيطهمند به فعاليتداوطلب و عالقه شاغل به تحصيل سفير سالمت طلبه، به طلبه

 شود.روانی، اجتماعی و معنوي( گفته می

 :خودمراقبتی

که مردم براي خود، فرزندان و خانواده اشان انجام می دهند تا تندرست بمانند، از اکتسابی، آگاهانه و هدفدار شامل اعمالی است 

سالمت جسمی، روانی و اجتماعی خود حفاظت کنند، نيازهاي جسمی، روانی و اجتماعی خود را برآورده سازند، از بيماري ها یا 

ت خود بعد از بيماري حاد یا ترخيص از بيمارستان حوادث پيشگيري کنند، بيماري هاي مزمن خود را مدیریت کنند و نيز از سالم

 حفاظت کنند.

 

 هدف کلی

 و همسانان  خودسالمت  يحفظ و ارتقا ،نيمأت يبراهدف جامعه  ينمندسازتوا

 

 اهداف اختصاصی

 علميه درصد طالب هر مدرسه 10جذب سفير سالمت طلبه به ميزان  -

 سفير سالمت طلبهدرصد داوطلبين 100 آموزش سفير سالمت طلبه به ميزان  -

طلبه به  10و توانمندي طالب در خصوص خودمراقبتی توسط سفيران سالمت طلبه به ميزان  ، نگرشارتقاي سطح دانش -

 ازاي هر سفير سالمت طلبه

 

 راهبردها

  مشارکتجلب  -

 آموزش و توانمندسازي -

 اطالع رسانی مبتنی بر فناوري -

 پایش و ارزشيابی -
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 جامعه مخاطب

 تحصيل در مراکز حوزوي سراسر کشورطالب شاغل به 

 

 شرایط عضویت 

 به تحصيل در مراکز تحصيل حوزويشاغل  -

 عالقه مند به موضوع سالمت -

 داوطلب فعاليت در اجراي برنامه هاي آموزش و ارتقاي سالمت -

اي هستند که در آن خانواده فردي در حيطه سالمت مشغول به افراد با تحصيالت مرتبط و افرادي که عضو خانواده تبصره:

  د.ن، در اولویت قرار داراستتحصيل و یا کار 

 

 شرح وظایف سفیران سالمت طلبه

 توجيهی  –برنامه هاي آموزشی حضور و مشارکت فعال در  -

 دریافتی در گروه  يآموزش هاانتقال و  حوزويتشکيل گروه همسان  -

 هاي آموزش سالمت همگانیمشارکت در اجراي مناسبت هاي بهداشتی و کمپين -

 بهداشت و سالمتهاي در انجام فعاليت طالب جلب همکاري سایر -

 نوآوري و خالقيت در روند آموزش فعال  -

 

 اقدامات 

)دبير  شناس مسوول آموزش و ارتقاي سالمتکار مدیر گروه/معاونت بهداشتی،  معاون فنی)شامل  راهبريتشکيل کميته  -

ول سالمت مسو ،درمانی-دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی  معاونت بهداشتی و سایر مدیران گروه کميته(

 (مرکز خدمات حوزه هاي علميه استان

 کارشناسان مرتبط، متناسب با برنامه و به تشخيص کميته دعوت خواهند شد. تبصره:

 توجيهی در سطوح مختلف -هماهنگیتشکيل جلسات  -

 برنامه ریزي به منظور اجراي برنامه -

 فراخوان جذب سفيران سالمت طلبه  -

 انتخاب و ثبت نام سفيران سالمت طلبه -
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   اجراي برنامه هاي آموزش سالمت -

 برنامه ریزي به منظور تقدیر از سفيران سالمت طلبه فعال -

  پایش و نظارت بر اجراي برنامه  -

 تحليل اجراي برنامه و ارایه بازخورد به منظور اصالح فرایند اجراي برنامه -

 تهيه گزارش اجراي برنامه و ارسال آن به مسوولين ذیربط -

 

 روش آموزش

ساعت اختصاص به  6) ساعت در طی هر نيمسال تحصيلی 20به مدت رت مجازي و حضوري )با توجه به شرایط( آموزش به صو

 (دارد و مناسبت هاي بهداشتی نيازسنجی انجام شده در منطقه تحت پوششآموزش بر اساس 

 

 منابع آموزشی

 راهنماي خودمراقبتی جوانان -

 ه در دفتر آموزش و ارتقاي سالمت متناسب با برنامه آموزشیمحتواها و رسانه هاي آموزشی توليد شد -

متناسب با شگاه/ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ندا ه در سطحتوليد شد محتواها و رسانه هاي آموزشی -

 سالمت در منطقه تحت پوشش اولویت هاي آموزشی تعيين شده براساس نيازسنجی

 

 زمان اجرا

 1401-1402سال تحصيلی از 

 

 شاخص های پیشنهادی 

 تعداد سفير سالمت طلبه به صورت تجمعی -

   درصد پوشش برنامه سفير سالمت طلبه -

 

  



 

6 
 

 فرایند اجرای برنامه سفیران سالمت طلبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الکترونيک سالمت، ثبت نام به صورت دستی انجام خواهد شد.در صورت نبود امکان ثبت نام سفيران سالمت طلبه در سامانه هاي *

 

 فراخوان ثبت نام سفير سالمت طلبه

آیا فرد متقاضی 

شرایط احراز براي 

 سقير سالمت را دارد؟

 شرایط عضویت: 

 محصل در مراکز حوزوي 

 به موضوع سالمتعالقه مند 

داوطلب فعاليت در اجراي برنامه 

 هاي آموزش و ارتقاي سالمت

 خير

فاقد شرایط سفير سالمت 

 طلبه بودن

 بله

ثبت در سامانه هاي الکترونيک سالمت به عنوان 

 * سفير سالمت طلبه

 برگزاري دوره هاي آموزشی

 

 انجام وظایف به عنوان سفير سالمت طلبه
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 فرم گزارش برنامه سفیران سالمت طلبه 

 این اطالعات به صورت دستی جمع آوری می شود( ،)تا زمان بارگذاری برنامه در سامانه های پرونده الکترونیک سالمت

نام و نام 

 خانوادگی

 )سال(  سن کدملی نام حوزه

 

تحصیالت سطح   جنس

 حوزوی

شماره تلفن 

 همراه

  یوضعیت دوره های آموزش

آموزش فردی/  نام دوره

 گروهی
 /حضوری

 غیرحضوری

          

بعد از اتمام تحصيل سفير سالمت طلبه در حوزه، اطالعات این سفير در بخش بایگانی ذخيره و در محاسبه شاخص در نظر  نکته:

 گرفته نمی شود.

 

 

 


