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  :مقدمه

باشد طراحي  وارائه كه از حدود دو دهه پيش تا كنون در حال گسترش مي  در ديدگاههاي ارتقاء سالمت
سالمت جمعيت تحت پوشش ، در چهار محيط توصيه مي گردد محيطهاي ارائه  برنامه ها و مداخالت

، محيطهاي كار ومحيطهاي عمومي ، چهار محيط اصلي است  خدمات بهداشتي درماني ، محيطهاي آموزشي
كه به نوعي دسترسي به تمامي گروههاي جامعه را فراهم مي كند و در اين ميان محيطهاي آموزشي كه 
غالبا گروه هدف نوجوانان وجوانان را در خود جاي داده است مهمترين محل اجراي مداخالت ارتقاءسالمت 

محل مناسبي براي سنجيدن اثر بخشي برنامه هاي آموزش سالمت محسوب مي  از طرفي مدارس. مي باشد 
مدارس مروج سالمت بعنوان يك مداخله ملي در  برنامه ) 89- 90(در اين راستا از سال تحصيلي . شود 

  .محيطهاي آموزشي  و مدارس به مرحله اجرا در آمد

  )hps:(مدارس مروج سالمت 

HPS ي سالمت است كه با مشاركت فعاالنه اولياء، مربيان و دانش آموزان و با به منزله يك نظام براي ارتقا
دانش  (Selfcare(سازي و آموزش همسانان و همساالن ، منجر به افزايش ظرفيت ها و  رويكرد توانمند

فرهنگ خود مراقبتي توانمندسازي مردم در مورد سالم زندگي كردن، سالم  آموزان درزمينه مراقبت از خود،
 .ردن و آموزش با كيفيت خواهد شدكارك

بعبارت ديگر مدرسه مروج سالمت منظور مدرسه ايست كه بر سياست پيشبرد موزون وتوام سالمت و 
را همراه ) شامل دانش آموزان ، اولياء دانش آموزان و كاركنان مدرسه (آموزش تاكيد دارد و جامعه مدرسه 

ترويج مفاهيم ارتقاي سالمت در بين دانش     المت مي نمايدبا كاركنان بهداشتي درگير فعاليتهاي ارتقاء س
  آموزان مدارس كشور از    طريق استقرار نظام مدارس مروج سالمت 

  :هدف كلي

مفاهيم ارتقاي سالمت در بين دانش آموزان مدارس كشور از    طريق استقرار نظام و استقرار ترويج     
  مدارس مروج سالمت 

 - فراواني دانش آموزان و مدارس مجري برنامه مروج سالمت درشهرستان كاشان درصد )  1جدول شماره 
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  مقطع 

وضعيت 
 برنامه 

 كل  راهنمايي  ابتدايي 

مدارس 
 مجري 

34  

)21.6( 

21  

)23.7( 

55  

)22.17( 

دانش آموزان 
تحت پوشش 

 برنامه 

10079  

)35.41( 

4187  

)49.58( 

14266  

)38.65( 

 


