
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  برنامه هاي یدستورالعمل اجرای     
  "و ارتقاي سالمت شآموز "         

  مساجد کشور کانون هاي فرهنگی هنريرد   
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ا ان       ا قالب و    سا د   ر ا قالب  اسال ی

اسالم     با  اسالم  واالیوپا داری از ارزش     آ نا ی 

  بوده است
  اهللا عليه امام خميني رحمت 

                                                                                                                                                                                                                                   :مقدمه        
توسعه ارتباطات حوزه سالمت و جلب مشارکت فعاالنه گروه هاي هدف و الیه هاي مختلف اجتماعی   

سالمت در جامعه و در راستاي آموزش سالمت همگانی، ترویج فرهنگ و مفاهیم سالمت، تعمیق برنامه هاي 

این . می باشد) Health Promotion(توسعه رفتار هاي سالم از راهبردهاي اصلی ارتقاي سالمت جامعه

 .زمانی محقق می شود که مشارکت عمومی و همیاري تک تک افراد جامعه در وراي آن تبلورداشته باشد

از یکسو موجب افزایش  کشور دمساجکانون هاي فرهنگی و هنري جوانان  آموزش سالمت به نوجوانان و

اجتماعی سالم تري داشته  تا زندگی فردي، خانوادگی وو باعث می شود مهارت آنان شده  دانش، نگرش و

ساالن، نوجوانان و  مروج سالم زیستن براي هم سن و آنان را به الگوي عملی و باشند و از سوي دیگر

  .جوانان مبدل می سازد

مفهوم سالمت داراي ابعاد . اي نیل به سالمتی آشنایی با مفهوم سالمت استبر ترین مسایل یکی از اساسی

ر این ابعاد، حفظ و ارتقاي این شناخت و تالش تاي است که دستیابی به آن نیازمند شناخت هر چه به گسترده

، از دیدگاه سازمان جهانی بهداشت. ي تشکیل دهنده آن استازگروهی و بین بخشی در راستاي رسیدن به اج

  . سالمت عبارت است از برخورداري از آسایش کامل جسمی، روانی، اجتماعی و معنوي

هاي آن است سالمت جسمی و روحی آدمی را مهم  دین مبین اسالم که جامعیت نگاه به انسان یکی از ویژگی

) هم السالمعلی(ویژه در سخنان گهربار ائمه معصومین ه هاي دینی و ب دارد و در آموزه دانسته و گرامی می

  .هاي ارجمندي در این باره وجود دارد توصیه

چنانچه مشکالت روانی بر بعد . ابعاد مختلف سالمت بر یکدیگر اثر کرده و تحت تأثیر یکدیگر قرار دارند

. گذارند همه آنها بر جامعه و اختالالت موجود در جامعه اثر می.... معنوي، مشکالت جسمی بر روان فرد و 

   .توجه داشت) جسمی، روانی و معنوي(ي ارتقاي سالمت در جامعه باید به تمام جوانب سالمت فردي بنابراین برا

روند،  در این راستا مساجد که اولین پایگاه فرهنگی و تاریخی در اسالم و زمینه بسیار مناسب به شمار می

ظ ند و عالوه بر تأمین، حفهایی براي توسعه آموزش سالمت در ابعاد مختلف آن بدل شو به کانون توانند می

و ارتقاي سالمت معنوي بر سالمت جسمی، روانی و اجتماعی آنها و در نهایت به سالمت جامعه کمک به 

  . سزایی خواهند نمود



ها و مدیریت فرهنگی  مساجد در ارتقاء نظام محتوایی کانون هاي تخصصی در این میان نقش مؤثر کانون

  . المت در مساجد به شمار روندمداخالت س  تواند کانون کشور می

  
  :تعریف مفاهیم

هاي عمومی خود؛ به منظور تأمین و افزایش  کانون تخصصی سالمت، کانونی است که در کنار فعالیت - 

اندازي  آگاهی، دانش، بینش و مهارت سالمت در ابعاد مختلف آن و ترویج شیوه زندگی سالم تشکیل و راه

  . شود می

به کمیته اي گفته می شود که در محل ستاد معاونت بهداشتی  :دانشکده/دانشگاهآموزشی  - کمیته اجرایی - 

 . دانشکده تشکیل می گردد/ دانشگاه

دانشکده، / آموزشی دانشگاه - دانشکده داراي یک شهرستان، کمیته اجرایی/الزم به ذکر است که در دانشگاه - 

 . وظایف این کمیته را بعهده دارد

  

  : مفاد تفاهمات 
 مفاهیم سالمت در سطح جامعه آموزش - 1

قویت ، توسعه و به کارگیر امکانات کانون هاي فرهنگی و هنري مساجد و دانشگاه هاي علوم پزشکی ت- 2

در زمینه آموزش و ارتقاي سالمت ) واحد آموزش وارتقاي سالمت معاونت هاي بهداشتی ( سراسر کشور 

 )فرهنگی و هنري مساجد  جامعه در قالب برنامه هاي آموزش سالمت در کانون هاي

 . تربیت مربی سالمت در کانون هاي فرهنگی و هنري مساجد و ارتقاي سطح علمی آنان- 3

 . طراحی و ایجاد نظام اطالع رسانی متمرکز در زمینه فعالیت هاي مشترك - 4

  :لیف کاهدا
 تأمین ، حفظ و ارتقاي سالمت با توانمند سازي نوجوانان و جوانان و عموم مردم  - 1

 تقاء سالمت در حوزه معنویت و اخالق اسالمیار - 2

  هاي فرهنگی و هنري مساجد کشور در زمینه سالمت میزان مهارت اعضاي کانون ارتقاي- 3
 

 :اهداف ویژه

 ارتقاي سطح آگاهی، نگرش و مهارتهاي نوجوانان توسط مربیان کانون - 1

  ارتقاي سطح آگاهی، نگرش و مهارتهاي جوانان توسط مربیان کانون - 2

  هاي فرهنگی هنري ترویج، توسعه و تعمیق رفتارهاي سالم در میان اعضاي کانون- 3

ارتقاء و دانش و باور عمومی مؤمنان و تأثیر مستقیم بر پیشگیري از امراض و در نهایت ارتقاء شاخص  - 4

  .سالمت در جامعه



  
 :هایاستراتژ

 . کانون هاي فرهنگی و هنري آموزش مربیانتوسعه و ترویج  - 1

 . توانمند سازي اعضاي کانون و خانواده هایشان - 2

حمایت و تقویت بستر آموزش، ارتباطات، اطالعات و بکارگیري مربیان کانون براي مشارکت در  - 3

 . برنامه هاي آموزش سالمت

  :گروه هاي هدف برنامه
 . کشوراعضاي کانون هاي فرهنگی هنري مساجد سراسر  - 1

 .رکشوسراسر  مساجد اعضاي کانون هاي فرهنگی هنري خانواده - 2

  جمعیت مخاطب کانون هاي فرهنگی هنري مساجد - 3
  
  :وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعهدات 

  تشکیل کمیته مشترك سیاستگذاري مشارکت در - 1

 برنامه ریزي تعیین اولویتها و  - 2

 . . برنامه تفصیلی طرح مشارکت در تدوین دستورالعمل اجرایی و - 3

براي مربیان در سطح کانون هاي فرهنگی هنري استان آموزشی جلسا ت  برگزاري دوره ها و - 4

 . کانون

 . مربیان کانون جلسا ت آموزشی ها و دوره نظارت بر  - 5

 . مربیان کانونبراي دوره هاي آموزشی  ه گواهی مشتركیارا و صدور - 6

 ها تعامل و همکاري با دبیرخانه کانون هاي فرهنگی و هنري مساجد در استان - 7

 . رزشیابی برنامه ها به طور مشتركا پایش، نظارت و - 8

و ترجیحاً  آموزشیمتون چاپی ( یمورد لزوم براي اجراي برنامه هاي آموزش تهیه منابع آموزشی - 9

 .به طور مشترك) رسانه هاي تصویري و دیجیتال 

 . ها از دستاورد هاي برنامه ارسال گزارشو تهیه  همکاري در - 10

  نگی و هنري مساجد کشوردبیرخانه ستاد عالی کانون هاي فره تتعهدا
 ریزي دربرنامه  و تعیین اولویتها وملی تشکیل کمیته مشترك سیاستگذاري در سطح  مشارکت در - 1

 .ستاد عالیسطح 

 . برنامه تفصیلی طرح مشارکت در تدوین دستورالعمل اجرایی و   - 2

 .جهت شرکت در دوره مربی گري معرفی اعضاي کانون واجد شرایط - 3



فرهنگی و هنري مساجد  هاي کانون و اعضاي دبیرخانهلسات آموزشی براي ج برگزاري دوره ها و- 4

  .استان و خانواده آنها

  بلوتوث و کیوسک هاي اطالع رسانی راه اندازي وبالگ تخصصی و سیستم- 5

 راه اندازي کتابخانه تخصصی و بانک لوح فشرده آموزشی - 6

 .نگی هنري استانهاي فره تولید نشریه تخصصی سالمت و توزیع بین کانون- 7

 .ها تعامل و همکاري با دانشگاههاي علوم پزشکی و ادارات و مراکز بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در استان- 8

 .هاي آموزشی هاي داراي ظرفیت براي برگزاري دوره شناسایی و انتخاب کانون- 9

  اختصاص بودجه اي به کانون ها فرهنگی و هنري مساجد جهت امور کانون- 10

  تشکیل جلسات فصلی با دبیرخانه کانون هاي فرهنگی هنري استان- 11

  .اختصاص بخشی از کانون به خواهران جهت انجام فعالیت هاي کانون زیر نظر مدیر کانون- 12

معرفی کانون هاي تخصصی سالمت نمونه استان ها براي ایجاد انگیزه جوانان و نوجوانان استانو - 13

  .اهداي هدایا

  .هاي استان ها و ضوابط کشوري به کانون ابالغ دستورالعمل- 14

  . ارزشیابی برنامه ها به طور مشترك پایش، نظارت و- 15

 .از دستاورد هاي برنامهي فصلی ها ارسال گزارش تهیه و همکاري در- 16

  

 :ساختارو شرح وظایف کمیته ها

 :کمیته کشوري: الف

ارتقاي  و دفترآموزش و فرهنگی هنري مساجد کانون هاي ی دبیرخانه ستاد عالیک نفر نماینده از :اعضا

 . وزارت بهداشت سالمت

  : وظایف
 . سیاستگذاري برنامه هاي آموزشی - 1

 .دوره اي برنامه بر حسب ضرورت و ارایه بازخوردبازنگري  - 2

تعیین سرفصلها و عناوین رسانه هاي آموزشی  ،نیازسنجیتعیین چارچوب اجرایی و ابالغ برنامه  - 3

حوزه  کل و دفاتر با هماهنگی اداراتچاپی تهیه شده  متونمحتوا و و تصویب و دیجیتال  تصویري

 .معاونت بهداشت

 . ردر سطح کشو یانباجراي آموزش مورد نظر براي مرجهت فراهم سازي زمینه الزم  - 4

در موضوعات مورد نظر براي مربیان در سطح  یکارگاه هاي آموزشکالس ها و طراحی و اجراي  - 5

 .رکشو

 مورد نیازآموزشی  –ي اجرایی حمایت و پشتیبانی از ایجاد کمیته ها  - 6



 .خوردزدریافت گزارشات، بررسی و با  - 7

  . برنا مهیش و نظارت بر فعالیتهاي پا - 8
 
  ):دانشکده/ دانشگاه ( آموزشی -اجرایی کمیته :ب

 ون هاي تخصصیکان دبیرخانه ازیک نفر( فرهنگی هنري مساجد کانون هاي نفر نماینده ازدو :اعضا

رشان یا نماینده تام االختیامعاون بهداشتی (  دانشکده/ نفر نماینده ازدانشگاهدو و )یک نفر مربیو سالمت

  ). حوزه معاونت بهداشتی آموزش سالمت کارشناس مسوولو

  
  

  :وظایف
 

 . مصوب کمیته کشوريطراحی و تدوین برنامه عملیاتی طرح با توجه به شرح فعالیت  - 1

 .سات و پیگیري اجراي مصوبات جلساتبرگزاري جل - 2

 . نیروهاي محیطی درگیر نسبت به این طرحمربوطه ومشارکت فعال در توجیه نمودن روساي   - 3

بر اساس راهنما هاي آموزشی شیوه زندگی طراحی و اجراي دوره هاي آموزشی پیش بینی شده  - 4

 اي مربیان منابع آموزشی بر سایر تربیت مربی و یو محتواي راهنماي آموزشسالم 

 .رسانه هاي تصویري و دیجیتال ی وچاپ متون آموزش تولید و - 5

 . پایش و ارزشیابی روند اجراي برنامه ها  - 6

 توسط مربیان  اجرا شده نظارت بر طراحی و اجراي دوره هاي آموزشی - 7

و ارسال به کمیته  ماهه 6 یتکمیل جدول گزارش فعالیتهاي آموزش جمع آوري اطالعات، اصالح و - 8

 ). دانشکده/ دانشگاه (ریاست معاون بهداشتی وو مدیرکانون ارسال نتایج گزارشات به و همچنین کشوري 

 
  :تخصصیکانون مدیر فرایند اجرایی پذیرش و انتخاب 

 سال سن 45و حداکثر  20حداقل  - 1

 .)هاي مرتبط با علوم پزشکی رشته(داشتن تحصیالت دانشگاهی مرتبط با حوزه سالمت  - 2

 در کانون  حضور مؤثر و کارآمد - 3

  فعال و عالقه مند به پیگیري امور مربوط به کانون تخصصی - 4

سال سابقه کار عملی مفید و مرتبط با حوزه  2در صورت نداشتن مدرك تحصیلی مرتبط، حداقل  - 1تبصره 

  سالمت با ارایه گواهی مورد پذیرش است 

عنوان مدیر فعالیت تخصصی تواند به  در صورتی که مدیر کانون حایز شرایط فوق باشد می -2تبصره 

  .جهت پیگیري امور مربوط به کانون تخصصی معرفی شود



  

   

  
  فرایند اجرایی پذیرش و انتخاب مربیان 

 :معیارهاي پذیرش و انتخاب: الف

 . ماندگاري و همکاري پویا و پایداربا احتمال کانون  ستاد دبیر خانه ویا از بین افراد ثابت - 1

 .ره کاردانی گروه رشته هاي بهداشت و یا پیراپزشکیدارا بودن تحصیالت حداقل دو - 2

 .دارا بودن شرایط و توانمندي الزم براي امر تدریس  - 3

یید   - 4  .مدیر کانونداراي مقبولیت در بین پرسنل و مسوولین با تاٌ

 . توانایی مدیریت و اداره کالس آموزشی و داراي سابقه تدریس  - 5

ما هاي آموزشی تهیه شده به عنوان پیش نیاز نمره در آزمون ورودي از راهن %60کسب حداقل  - 6

 . دوره تربیت مربی

مربیان پس از گذراندن . برسنددانشگاه آموزشی  - کلیه پذیرفته شدگان باید به تاٌیید کمیته اجرایی :تذکر
دوره هاي آموزشی تربیت مربی، ارزشیابی دوره هاي آموزشی برگزار شده توسط مربی، کارت شناسایی 

 . دانشکده دریافت می نمایند/آموزشی دانشگاه - ساله از کمیته اجراییبا اعتبار یک

  

 :مسوولیتهاي مورد انتظار ازمربیان شامل: ب 

در انجام نیازسنجی آموزش و تهیه جدول آموزشی بر اساس اولویت دانشگاه همکاري با کمیته  - 1

  .در کانون هاي تخصصی هاي آموزشی و نصب 

 .راحی برنامه آموزشیدر طدانشگاه همکاري با کمیته  - 2

و خانواده اعضاي کانون در اجراي برنامه آموزشی پیش بینی شده براي  دانشگاه همکاري با کمیته - 3

و با استفاده از راهنما هاي آموزشی و ترجیحاً استفاده از رسانه هاي  با توجه به اولویت هاي آموزشیآنها 

 . سالمتتصویري و دیجیتال تولید شده در دفترآموزش و ارتقاي 

 .در پایش و ارزشیابی برنامه آموزش دانشگاه همکاري با کمیته - 4

در برگزاري منظم جلسات هرسه ماه یکبار و شرکت در جلسات و تکمیل دانشگاه همکاري با کمیته  - 5

 . گزارش فرم

 .کشوريدر اجراي دقیق دستورالعملهاي ابالغی از سوي کمیته  دانشگاه همکاري با کمیته - 6

در اجراي مداخالت آموزشی و ارتقاء سالمت بر اساس تفاهم نامه مشترك  دانشگاه همکاري با کمیته - 7

  .با بخش سالمت مانند مشارکت در طرح ریشه کنی فلج اطفال



  
  :کانون تخصصیفرایند اجرایی انتخاب 

  . معیارها و شرایط انتخاب:الف
 .مستمر کانون  تسال فعالی 2داشتن مجوز فعالیت کانون از دبیرخانه استان و حداقل  - 1

 .داشتن فضاي آموزشی منا سب  - 2

 .فعال بودن و دایر بودن کانون روزانه  - 3

 .متري ویژه مدیریت و قسمت اداري کانون 12داشتن حداقل یک فضاي  - 4

حداقل (ها به میز و صندلی و تخته وایت برد  کالس ویژه آموزش و تجهیز کالس 2داشتن حداقل   - 5

 .)متر مربع 20مساحت هر کالس 

 .نفر عضو فعال 20د حداقل یک پزشک عضو کانون و واج - 6
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