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  پیشگفتار

تعامـل  . پیونـدد نظیر به وقوع مـی ر محیطی مملو از تغییر و تحوالت بارز و بیزندگی در عصر حاضر د

بـا محیطـی پیچیـده و متغیـر     ) به ویـژه دوره نوجـوانی و جـوانی   (هاي فردي از کودکی تا سالمندي ویژگی

اي وقوع چنـین تغییـرات گسـترده   . باشدتعیین کننده نحوه سازگاري و رفتارهاي مرتبط با سالمت افراد می

ر معیارهاي اجتماعی فناوري ارتباطات علیرغم پیامدهاي مثبت بـراي رشـد و توسـعه فـردي و اجتمـاعی،      د

. دهنـد شوند و احتمال بروز رفتارهاي نـاایمن و پرخطـر را افـزایش مـی    بعنوان عوامل خطر نیز محسوب می

هـاي  ایفـاي نقـش   چنین رفتارهایی سالمت جسمانی، انجام تکالیف بهنجار و متناسب با سطح رشـد افـراد،  

هـاي اساسـی، دسـتیابی بـه احسـاس شایسـتگی، کفایـت و کسـب         اجتماعی مورد انتظار، اکتساب مهـارت 

  . اندازدآمادگی مناسب براي انتقال به مراحل بعدي رشد و مقابله با شرایط جدید را به مخاطره می

وامـع پیچیـده و در حـال    با درك حقایق مذکور لزوم پرداختن به رفتارهاي تهدید کننده سالمتی در ج

را بـا همـاهنگی و همکـاري    » طرح بسیج سالمت دانش آموز«استان اصفهان . باشدناپذیر میتحول اجتناب

هاي بین بخشی و مشـارکت فعـال گـروه عظـیم     امید است با تقویت همکاري. ریزي نمودبین بخشی برنامه

ر و ارتقاء سـطح سـالمت جسـمی، روحـی و     نوجوانان، جوانان و اولیاء آنان شاهد کاهش رفتارهاي پر خط

  . معنوي آنان باشیم

در این راستا طرح بسیج سالمت دانش آموز با هماهنگی، همکاري و پشـتیبانی جنـاب آقـاي مرتضـی     

رئـیس سـازمان آمـوزش و پـرورش اسـتان      (، جناب آقاي محمدرضا عباسـیان  )استاندار اصفهان(بختیاري 

، سـردار  )اونت بهداشت و رئیس مرکز بهداشـت اسـتان اصـفهان   مع(، جناب آقاي کمال حیدري )اصفهان

فرمانـده انتظـامی اسـتان    (، سردار سید حمید صدر السـادات  )فرمانده سپاه منطقه اصفهان(غالمعلی حیدري 

مـدیر عامـل سـازمان آتـش نشـانی و خـدمات ایمنـی شـهرداري         (، جنـاب آقـاي بهـرام ذالکیـان     )اصفهان

، جناب آقاي علـی  )مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان(نواب ، جناب آقاي سید احمد )اصفهان

مـدیر کـل سـازمان    (، جنـاب آقـاي محمـود محمـد زاده     )مدیر کل صدا و سـیما مرکـز اصـفهان   (کلباسی 

هـاي اسـتان   مدیر کل اداره حمل و نقـل و پایانـه  (، جناب آقاي حسنعلی شمعانیان )بهزیستی استان اصفهان

، جنـاب آقـاي   )رئـیس سـازمان ملـی جوانـان اسـتان اصـفهان      (سید مهدي صـدري  ، جناب آقاي )اصفهان

تحویـل پـور   ... ، و جناب آقـاي حبیـب ا  )معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداري اصفهان(مصطفی نوریان 

که از زحمات این عزیـزان سپاسـگزاري   . ریزي گردیده است، برنامه)معاونت فرهنگی شهرداري اصفهان(

  . است در این حرکت بنیادي و اساسی گامهاي مؤثر برداشته شودامید . نماییممی

  ستاد طرح بسیج سالمت دانش آموز استان اصفهان



  مقدمه

ن  طان  م ن   س ت          ه    دل  دا ن خا  جای  ن ا   پاک 

ما     و                     و ت  و   ح     و    و    سال   ه                                                                                                  ا   سا

ت    وش ا دوز  دل را  ی ا ت    رو ا ذا وز  جان را     آ

باشد بـه طـوري کـه دیگـر،     سالمت مفهومی پویا و متأثر از شرایط اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی می

داننـد کـه در آن افـراد از رفـاه کامـل      بیماري به معناي سالمت نیست بلکه سالمت را حالتی مـی تنها نبود 

  . جسمی، روانی، اجتماعی و معنوي برخوردار بوده و زندگی با نشاطی داشته باشند

نگر تغییـر یافتـه اسـت    نگر به شکل سالمتهاي سالمت از شکل بیماريهاي اخیر برنامهدر سال

فراینـدي کـه   . ند سازي مردم براي تسـلط بـر سـالمت خـود جایگـاه محـوري دارد      که در آن توانم

ضرورتاً باید از سنین کودکی و نوجوانی آغاز گردد تا براي تمام عمر، فـرد را در برابـر مخـاطرات    

ارتقاي سالمت امروزه به عنوان یک مفهـوم کلیـدي در راسـتاي توسـعه     . مهم سالمت حفاظت کند

چرا که انسـان محـور توسـعه پایـدار محسـوب شـده و سـالمتی نیـز ابعـاد          . آیدجوامع به حساب می

بـدیهی اسـت کـه    . گیـرد اي همچون سالمت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوي را در برمیگسترده

باشـد  ها و نهادهاي اجتماعی مینیل به این هدف نیازمند همکاري و مشارکت گسترده کلیه سازمان

قاي سالمت مردم و توانمند سازي و حساس نمودن جامعه براي حفـظ  و از طرفی تأمین، حفظ و ارت

سالمت خود و خانواده، پیشگیري از رفتارهاي مخاطره آمیز در کشور است و در ایـن راسـتا تفکـر    

  . تواند زینت بخش این حرکت باشدبسیجی می

هـاي  هـارت آموزش سالمت به نوجوانان و جوانان کشور از یک سو موجب افزایش دانش، نگـرش و م 

تر داشته باشند و از سـوي دیگـر آنـان    خاص در میان آنان شده تا زندگی فردي، خانوادگی و اجتماعی سالم

  . سازدرا به الگوي عملی و مروج سالم زیستن براي هم سن و ساالن، نوجوانان و جوانان مبدل می

، سـرکار  )لـی جوانـان  هـاي سـازمان م  مسئول تشـکل (در اینجا الزم است از جناب آقاي رسول مقبل 

ـتان اصـفهان   (خانم سکینه جعفري  ، سـرکار خـانم   )کارشناس مسئول تغذیه معاونت بهداشت و درمـان اس

ـتان اصـفهان      (مرجان منوچهري  کـه در جمـع آوري و   ) کارشناس تغذیـه معاونـت بهداشـت و درمـان اس

  . تدوین این مجموعه ما را یاري نمودند صمیمانه سپاسگزاري نماییم

  بسیج دانش آموز استان اصفهان ستاد طرح



  خالصه شیوه نامه طرح بسیج سالمت دانش آموز

طرح بسیج سالمت دانش آموزي به عنوان یک طرح ابتکاري در استان اصفهان بـا همـاهنگی و   

هـاي  به اجرا در آمده است که به اختصار به اهداف و برنامـه  85دستگاه دولتی از سال  14همکاري 

  :پردازیمآن می

  

  :ف کلیهد

  . پیشگیري از رفتارهاي پرخطر در سنین مدرسه و آموزش مهارتهاي زندگی

  :اهداف اختصاصی

. هاي سالمت جامعه از طریق مدرسهافزایش مشارکت دانش آموزان، به خصوص بسیجیان در برنامه*    

. رسهارتقاء ارتباط والدین با مدرسه براي پیشگیري از رفتارهاي پر خطر در سنین مد*      

. افزایش سطح مشارکت فرهنگیان در پیشگیري از رفتارهاي پر خطر در سنین مدرسه*      

ارتقاء سطح آگاهی، نگرش و مهارت دانـش آمـوزان در پیشـگیري از رفتارهـاي پـر خطـر در       *    

  . سنین مدرسه

  

  :حیطه عمل

هـاي  آمـوزش  رفتارهـاي پـر خطـر در سـنین مدرسـه و      7طرح در رابطه با آموزش و پیشـگیري  

رفتار براي کلیه دانش آموزان مدارس راهنمـایی و متوسـطه    7هاي زندگی در خصوص این مهارت

  . آیدبه اجرا در می) 88 – 89تا  85 – 86(سال تحصیلی  4استان به تناسب ضرورت طی 

سوء مصرف مواد * 

سوانح و حوادث * 

مصرف دخانیات * 

سن بلوغ* 

کم تحرکی* 

ب تغذیه نامناس* 

  خشونت* 

  



  :ستاد طرح

ضـمناً طـرح   . گـردد ریزي و اجرا مـی طرح بسیج سالمت دانش آموز توسط ستاد استانی، برنامه

  : باشدسطح ذیل می 3بسیج سالمت دانش آموز در هر استان داراي 

  

  ستاد شهرستان  : سطح اول

اندهی، هماهنگی ریزي، سازماعضاي ستاد شهرستان به عنوان هسته علمی آموزشی وظیفه برنامه

  . و اجرا و نظارت بر طرح بسیج سالمت دانش آموز را براي هر رفتار در شهرستان به عهده دارد

  

  پیام رسانان : سطح دوم

  ) هسته علمی آموزشی(ها پیام رسانان افراد واجد شرایطی هستند که باید توسط ستاد شهرستان

توجیـه شـوند تـا توانمنـدي آموزشـی       هـاي آموزشـی براسـاس طـرح درس کـامالً     در قالب کارگاه

  . جمعیت هدف را پیدا نمایند

هـاي زنـدگی براسـاس    هاي مهارتپیام رسانان براي هر رفتار پر خطر در سنین مدرسه و آموزش: تبصره

  . گرددهاي همکار در تقویم اجرایی آموزش هر رفتار تعریف میتوانمندي و مساعدت دستگاه

  

  جمعیت هدف : سطح سوم

هدف، کلیه دانش آموزان مقاطع تحصیلی استان و خانواده محترم آنها هستند کـه بایـد   جمعیت 

، هنـري،  هـاي مختلـف فرهنگـی   توسط پیام رسانان، آموزش دیده و نتایج آموزش خود را بصورت

  . باید منعکس نمایند... مسابقه و

اي زنـدگی  هـ جمعیت هدف براي هر رفتار پر خطر در سنین مدرسه و آموزش مهـارت : تبصره

  .گرددنیز در تقویم اجرایی آموزش هر رفتار مشخص می

  

  : شیوه اجرا

. تشکیل ستاد طرح در استان و شهرستان به صورت مرتب و مستمر* 

... ها، مباحث درسـی و نسبت به اهداف، برنامه) هسته علمی آموزشی(توجیه ستاد طرح شهرستان * 

. در قالب همایش

. ش پیام رسانان توسط ستاد طرح شهرستانشناسایی، انتخاب و آموز* 

. ریزي براي آموزش جمعیت هدف توسط پیام رسانانسازماندهی و برنامه* 



. برگزاري مسابقات و تدابیر الزم براي جمعیت هدف براي بدست آوردن نتایج و اثربخشی آموزش* 

. نظارت و کنترل بر سیر مراحل اجرا توسط ستادهاي استان و شهرستان* 

. تهیه و تنظیم گزارش از سیر مراحل اجرا*

  

  : هاوظایف دستگاه

  : وظایف عمومی

. هاي مربوطههاي الزم در دستگاهایجاد هماهنگی* 

. ارسال ابالغیات الزم به زیر مجموعه در استان و شهرستان* 

. همکاري در تهیه جزوات و لوازم کمک آموزشی* 

. وطه در اجراي کیفی طرحهدایت کلیه امکانات و پتانسیل مرب* 

. ایجاد وحدت رویه و جلوگیري از کارهاي موازي در دستگاه مربوطه* 

. ها و تدابیر استانی در اجراي کیفی طرحهدایت کلیه سیاست*

  

  : وظایف اختصاصی

رفتار پر خطـر در سـنین مدرسـه بـر اسـاس تصـمیمات و        7وظایف اختصاصی براي هر رفتار از 

  . گردداستان مشخص میتوافقات ستاد طرح 

هاي همکار جداي از وظایف تعیین شده باید با تعامل و همکاري صد در صد براي دستگاه: تبصره

  . تحقق این حرکت بنیادي و اساسی تالش الزم را به عمل آورند

  

ـ   در پایان از اعضاي ستاد طرح بسیج سالمت دانش آموز است ات و ان بـه پـاس زحم

  . آیدتشکر به عمل می شائبه، تقدیر وبی  تالش

  ) کارشناس دفتر امور اجتماعی و شوراهاي استانداري(جناب آقاي سید باقر محمدي 

  ) کارشناس مسئول بهداشت و تغذیه سازمان آموزش و پرورش(جناب آقاي سعید باقري 

  ) کارشناس مسئول بهداشت مدارس و مشارکت عمومی مرکز بهداشت(سرکار خانم رضوان پشمی 

  ) مدیریت مشارکت عمومی معاونت اجتماعی و ارشاد نیروي انتظامی(جناب آقاي قربانعلی قطبی 

  ) معاونت امور جوانان جمعیت هالل احمر(جناب آقاي حیدرعلی خانبازي  

  ) کارشناس مسول آموزش سازمان آتش نشانی(جناب آقاي علی اکبر نعمت الهی  

  ) کل صدا و سیمامشاور مدیر (صابري ... جناب آقاي فضل ا 



  ) کارشناس معاونت پیشگیري سازمان بهزیستی(جناب آقاي حسن مرادي 

  ) هاکارشناس اداره حمل و نقل پایانه(جناب آقاي محمدعلی اسماعیل زاده 

  ) کارشناس آموزش معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداري(سرکارخانم نرگس یالوردي 

  ) ازمان ملی جوانانهاي سمسئول تشکل(جناب آقاي رسول مقبل 

  ) سرپرست روابط عمومی معاونت فرهنگی شهرداري(جناب آقاي حسن سهرابی 

  ) کارشناس فرهنگی و پیشگیري شوراي هماهنگی مواد مخدر(جناب آقاي رسول خرمیان 

  کارشناس بهداشت و محیط زیست سازمان(جناب آقاي دکتر مجید منصور وار 

  )  بسیج سازندگی 

). رئیس سازمان بسیج دانش آموزي سپاه منطقه اصفهان(ر سید عظیم فاطمی جناب سرهنگ پاسدا

  

  سید عظیم فاطمی                

  ستاد طرح بسیج سالمت دانش آموز استان اصفهان دبیر

  

  



  بسمه تعالی

  تفاهم نامه همکاري

ـئله جوانـان را، آ   من می ینـده جوانـان را،   خواهم این پیام را به همه مسئوالن برسانم که باید همـه  مس

  . ریزي براي جوانان را، یک مسئله درجه یک و جدي به حساب بیاورند، این اجتناب ناپذیر استبرنامه

  مقام معظم رهبري 
  

چرا که . آیدارتقاي سالمت امروزه به عنوان یک مفهوم کلیدي در راستاي توسعه جوامع به حساب می

اي همچـون سـالمت جسـمی، روانـی،     ی نیز ابعاد گسـترده انسان محور توسعه پایدار محسوب شده و سالمت

گیرد، بدیهی است که نیل به این هدف نیازمند همکاري و مشارکت گسترده اجتماعی و معنوي را در برمی

باشد و از طرفی تأمین حفظ و ارتقاي سالمت مردم و توانمند سازي ها و نهادهاي اجتماعی میکلیه سازمان

یم براي توسعه رفتارهاي سالم، توانمند سازي و حساس نمودن جامعـه بـراي حفـظ    آنان نیازمند جهادي عظ

  . باشدسالمت خود و خانواده، پیشگیري از رفتارهاي مخاطره آمیز می

هاي خـاص  آموزش سالمت به نوجوانان و جوانان کشور از یک سو موجب افزایش دانش، نگرش و مهارت

تري داشته باشند و از سوي دیگـر آنـان را   خانوادگی و اجتماعی سالم سالمت در میان آنان شده تا زندگی فردي،

  . سازدبه الگوي عملی و مروج سالم زیستن براي هم سن و ساالن، نوجوانان و جوانان مبدل می

بـا هـدف پیشـگیري از رفتارهـاي     ) طرح ابتکاري اسـتانی (در این راستا طرح بسیج سالمت دانش آموز 

هاي زندگی با همکاري فی مابین دستگاهها و نهادهـاي ذیـل در   آموزش مهارتپرخطر در سنین مدرسه و 

امیـد اسـت در ایـن    . ریـزي گردیـده اسـت   نامه، تقویم آموزشی، نظام تبلیغـی و تشـویقی، برنامـه   قالب شیوه

  . حرکت بنیادي و اساسی گامی مؤثر برداشته شود
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  .ها استلتترین شاخص توانایی جوامع و مزندگی کودکان و زنان حقیقی

ترین و آسیب پذیرترین افراد به حال خود رها شوند تا راه اگر خردسال

و آینده خود را  ضتنهایی بیابند، کشور حقوق مردم خود را نقه خود را ب

.کندبه عنوان شریکی برابر در اقتصاد جهانی تباه می




کارول بالمی             

  مدیر اجرایی صندوق کودکان ملل متحد



  

  

  

  : مقدمه

. پیشـرفت انسـان در اجتمـاع اسـت     ايربـ تغذیه خوب عامـل بسـیار مهمـی    دانید همانگونه که می

اسـت  ، بلکه نیروهاي انسانی نیستیک کشور نفت، گاز و منابع طبیعی اصلی هاي امروزه سرمایه

 ایـن مدارس یکـی از  . یابندپرورش می ي خانواده و اجتماعهازندگی شان در محیط  در طولکه 

. ستهامحیط

کنند بسیار مهم است زیرا رشد در این سنین هایی که کودکان و نوجوانان در مدرسه سپري میسال

توجهی به این مهم تأثیرات سوء آن نه تنهـا در دوران تحصـیل بلکـه در    ادامه داشته و در صورت بی

و اقتصـادي را بـه    هاي زندگی فرد آشکار شده و صدمات جبران ناپذیر فردي، اجتماعیسایر دوره

هاي راهبردي و تربیت نیروهاي انسـانی کـار آمـد،    بنابراین در راستاي سیاست. دنبال خواهد داشت

هـا  ها و خـانواده اي براي دولتوضعیت تغذیه کودکان و نوجوانان در زمان تحصیل از اهمیت ویژه

  . برخوردار است

سـبب  نامناسـب  جامعـه اسـت و تغذیـه    یکی از شاخصه هاي رفاه اجتماعی، وضعیت تغذیـه و رفـاه   

افسردگیبروز کاهش رشد کودکان و نوجوانان، شیوع بیماري، کاهش توان جسمی و فکري و 

. شودو غیره می 

) از دوران جنینـی تـا دوران کهنسـالی   (ي خوب براي حفظ سالمت درتمـام مراحـل زنـدگی    تغذیه

متأسفانه بسـیاري از مـردم بـه غـذا      غذا همیشه یکی از ضروریات زندگی بوده لیکن. ضروري است

نـه بـه عنـوان    (کنـد  کند یا آنهـا را سـیر مـی   ها را برطرف میاي که گرسنگی آنفقط به عنوان ماده



یک برنامه غذایی خوب، پایه و اساس ارتقـاي  . کنندنگاه می) اي که در ترکیب بدن نقش داردماده

  . سالمتی و پیشگیري از بیماري است

ها در جامعه، به عدم آگاهی افراد از نحوه تغذیـه صـحیح مربـوط    اري از بیماريشیوع چشمگیر بسی

  . است و سالمت مطلوب انسان به دریافت کافی مواد مغذي بستگی دارد

هـاي هـدف   بـه گـروه  ي صحیح تغذیـه  آموزش نحوه بنابر مطالب پیشگفت این مجموعه با هدف

دانش آموزان تهیـه گردیـده اسـت تـا در سـایه       مدیران، معلمین، اولیا و مربیان و: مدارس اعم از

گیري از مطالب مندرج در آن بتوان وضعیت تغذیه جامعه و بـه خصـوص دانـش آمـوزان را     بهره

  . بهبود بخشید

اهمیت تغذیه خوب و صـحیح را در حفـظ سـالمتی و بهبـودي از بیمـاري بـدانیم تـا         :هدف کلی

.ود را تأمین و حفظ نموده و ارتقا بخشیمبتوانیم با عملکرد صحیح در این زمینه، سالمت خ


