
 

 " دفتر آرشیو رسانه های دریافتی" 

 

 دستورالعمل نحوه تکمیل دفتر آرشیو رسانه های دریافتی

 

 ی آرشیو شده به تفکیک موضوعرسانه ها جدول راهنمای تکمیل 

 

 موضوع رسانه عددی است که رابط آموزشی و یا کارشناس آموزش سالمت با توجه به کد رسانه: -الف

در هنگام دریافت رسانه بر روی رسانه  و  ) بر اساس جدول زیر (به راست از چپ رسانه نوع و دریافتی

 به طور مثال : .در دفترثبت می نماید

 شماره رسانه/نوع رسانه/نام واحد

A /م/1  

 

 رسانه نوع
 کد راهنمای

 رسانه بندی
 موضوع بندی کد راهنمای موضوع

 A سالمت آموزش پ.م پمفلت

 B خانواده بهداشت پ.و پوستر

 C مدارس بهداشت ک ابچهکت

 D دندان و دهان بهداشت ک کتاب

 E محیط بهداشت ا استیکر

 F ای حرفه بهداشت ت تراکت

 G شبکه گسترش ج جزوه

 H واگیر های بیماری ب بروشور

 I واگیر غیر های بیماری ف فیلم

 J روان بهداشت م مجله/ژورنال

 L آزمایشگاه س سایر

 M دارویی  

 K متفرقه  

 



 باید نوشته شود .عنوان رسانه به صورت کامل از روی رسانه موضوع رسانه : -ب

 

 تعداد رسانه  هایی که در یک تاریخ با یک موضوع و در یک نوع دریافت شده اند .تعداد : -پ

 

اعم از بوکلت،کتاب،کتابچه،  رسانه نوعبا توجه به مشخصات عنوان شده از نظر نوع رسانه : –ت 

پوستر، مجله، بولتن، ژورنال، پمفلت، بروشور، تراکت،استیکر،جزوه، فیلم، کلیپ در قالب سی دی و 

 در ستون مربوطه عالمت زده شود . دی وی دی، پالکارد، بنرو غیره

 

 هباید تاریخی که رسان رابط آموزشی و یا کارشناس آموزش سالمت تاریخ دریافت رسانه : -ث .1

   را دریافت کرده است به تفکیک روز و ماه و سال در ستون مربوطه ثبت نماید .

 

 توضیحات :

 

 رسانه های سالمت اعم از بوکلت،کتاب،کتابچه، پوستر، مجله، بولتن، ژورنال، پمفلت،  کلیه

فیلم، کلیپ در قالب سی دی و دی وی دی، پالکارد، بنرو  جزوه،استیکر،بروشور، تراکت،

 بایستی در دفتر آرشیو رسانه ها ثبت شود .ه واحد آموزش سالمت رسیده که به غیر

 نیز بایستی در واحد آموزش سالمت ستاد مرکز بهداشت  ها یک نسخه از دفترآرشیو رسانه

 جهت آرشیو موجود باشد .یا شبکه بهداشت 

 

 

 

 


