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بسمه تعالي
سازمان جهاني بهداشت، در تعریف سالمت عنوان نموده است كه سالمت براي همه مردم باید به گونه اي باشد كه به آنها اجازه داشتن 
یک زندگي بهره ور از نظر اجتماعي و اقتصادي را بدهد و در این راه آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت به عنوان رویكردي اثربخش و 
كليدي جهت كنترل و پيشگيري از بيماري ها در كليه سطوح مورد توجه است. در حقيقت مي توان گفت هدف اصلي و اساسي هر راهبرد 

بهداشتي، پيشبرد سطح سالمت مردم و ارتقاي كيفيت زندگي آنها با تاكيد خاص بر روي توسعه آموزش سالمت است. 
در این راستا و به جهت آنكه بسياري از مسئوليت ها و وظایف دست اندركاران حوزه سالمت با طراحي، اجرا و ارزشيابي برنامه هاي 

آموزش سالمت مرتبط مي باشد الزم است كاركنان سيستم سالمت از دانش و مهارت كافي در این زمينه برخوردار شوند. 
به این منظور آموزش سالمت به عنوان رشته ای كه تركيبی از تجارب و برنامه ریزی های آموزشی مبتنی بر نظریه های علمی است 
سعی می كند تا برای مردم جامعه، فرصت كسب اطالعات و مهارت های الزم جهت اتخاذ تصميمات با كيفيت را بدهد. در این راستا یكي 
از نكات مهم در برنامه ریزي هاي آموزشي، انتخاب مناسب ترین روش ها و رسانه هاي آموزشي جهت انتقال محتواي آموزش به مخاطب 
مي باشد، تا منجر به یادگيري مطلوب فراگيران شود. در یک تعریف ساده، رسانه ها شامل افراد، ابزار یا موقعيت هایي هستند كه به وسيله 

آنها پيام ارایه مي شود.
در واقع رسانه های آموزشی ویژگی های متفاوتی دارند و این وظيفه آموزش دهندگان است تا با آگاهی و آشنایی از آنچه در اختيار 
دارند، بهترین و موثرترین نوع یا انواعی از رسانه ها و شيوه هاي آموزشی كه متناسب با نيازها و موقعيت فراگيران متفاوت است را برگزینند. 
باید توجه داش��ت كه رس��انه ها به صرف رسانه بودن شان، به عنوان وسایلي كه محتواي آموزشي از طریق آن ها به گيرنده منتقل 

مي شود با هم فرقي ندارند، ولي ممكن است براي آموزش یک موضوع، رسانه اي خاص مناسب تر باشد، 
با توجه به موارد پيش گفت باید به این س��و حركت نمود كه درصدد اثبات ارجحيت مطلق یک رس��انه بر رسانه دیگر نباشيم بلكه 
با شناخت انواع رسانه ها، ظرفيت ها و محدودیت هاي هر یک از آنها كه الزمه انتخاب و به كارگيري صحيح آنها در انواع آموزش هاست، 



باصرفه ترین، بهترین و كارآترین رسانه را انتخاب نمایيم. به طوریكه در انتخاب یک رسانه عالوه بر جذابيت، زیبایي، تازگي و رایج بودن 
رسانه، توجيه اقتصادي، اجتماعي و آموزشي آن را در نظر داشته باشيم. ضمن اینكه نباید از بستر مناسبي كه فناوري هاي نوین ایجاد 

نموده اند غافل باشيم..
مجموعه حاضر كه با تالش دفتر آموزش و ارتقاي سالمت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی آماده شده است با در برداشتن 
تعاریف انواع رسانه ها و روش های آموزشی و ویژگي های آنها، شما را در انتخاب یک رسانه مطلوب جهت اجراي برنامه هاي آموزشي، 

كمک خواهد نمود.
در این راهنما، رایج ترین رسانه ها و روش های آموزشی )شامل رسانه هاي چاپي، الكترونيكي، محيطي و روش هاي مستقيم( ارایه 
شده است و مي توان از آن در كميته هاي آموزشي معاونت بهداشت دانشگاه ها و واحدهاي تخصصي مختلف جهت انتخاب رسانه كمک 

گرفت.  
اميد است این راهنما، بتواند مورد استفاده كاركنان و دانشجویان شاغل در حوزه سالمت و نيز شاغلين و دانشجویان مقاطع مختلف 
تحصيلي قرار گيرد. در قدم های بعدی درصدد هستيم با توجه به اهميت طراحي، توليد، به كارگيری و ارزشيابی یک رسانه و یا روش 
آموزشي و به منظور افزایش كارآیي و اثربخشي، به توليد راهنما براي هر كدام از آنها بپردازیم. بی شک نظرات ارزشمند شما خوانندگان 

گرامی در ارتقاي این راهنما و توليدات بعدي این دفتر راهگشای ما خواهد بود.
در پایان از محضر اس��اتيد محترم س��ركارخانم دكتر طاهره دهداري، جناب آقاي دكتر محتش��م غفاري، جناب آقاي دكتر داریوش 
نوروزي، جناب آقاي دكتر اسماعيل زارعي زواركي، جناب آقاي دكتر حميد اله وردي پور، جناب آقاي دكتر عبدالرضا شقاقي، جناب آقاي 
محمدصادق عابدزاده و جناب آقاي دكتر فضل اله غفراني پور؛ كارشناسان مسئول محترم آموزش سالمت سراسر كشور به ویژه جناب آقاي 
دكتر منصور شيري، جناب آقاي حميدرضا رصافياني، سركار خانم مریم سعيدي، سركار خانم نادیا مشایخي، سركار خانم دكتر ناهيد یزدي 
و كارشناسان محترم دفتر آموزش و ارتقاي سالمت، وزارت بهداشت كه با ارایه نظرات ارزشمندشان ما را در تهيه و تدوین این مجموعه 

یاري نمودند كمال تشكر و قدرداني را مي نمایم.

                                                                                               دكتر فاطمه رخشانی
                                                                                   م��دیركل دفتر آموزش و ارتقاي سالمت
                                                                                   وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي



تعریف رسانه های آموزشی در حوزه سالمت 
 رسانه های آموزشی ابزاری برای ارایه آموزش به فراگير و طبيعتا جزیی از فرآیند آموزش هستند و نه تمام آن. در واقع، رسانه های 
آموزشی در حوزه سالمت با به كار بردن مطالب طراحی شده به صورت چاپی یا الكترونيكی با هدف اصلی افزایش روابط بين صاحبنظران 
و مخاطبان سعی می نمایند تا با باال بردن آگاهی، تغيير باورها و یا تغيير رفتارها در مخاطبان، باعث ارتقاي وضعيت سالمت جامعه شوند.  

نقش رسانه های آموزشی در ارتقاي سالمت
رسانه های آموزشی قادرند آگاهی و توجه جامعه را به موضوعات مختلف سالمتی افزایش دهند.. 1
رسانه های آموزشی می توانند تمركز و توجه سياستگذاران را به مسایل سالمتی افزایش دهند.. ۲
رسانه های آموزشی، این توانایی را دارند كه مطالب پيچيده مربوط به سالمتی را با زبان ساده به مخاطبان ارایه نمایند.. 3
در صورتی كه بستر جامعه برای ایجاد یک رفتار سالم موجود باشد، رسانه های آموزشی می توانند در ایجاد تغيير رفتار در جامعه . 4

به عنوان یک ابزار تسهيل كننده مطرح باشند. 

مواردی که رسانه های آموزشی نمی توانند برای ارتقاي سالمت مفید باشند
رسانه های آموزشی برای انتقال مستقيم مفاهيم پيچيده مرتبط با سالمت كارآیی مناسبی ندارند.. 1
رسانه های آموزشی به تنهایی برای آموزش مهارت ها ابزار چندان مناسبی نيستند.. ۲
رسانه های آموزشی نمی توانند بدون بستر سازی های اوليه در جامعه به تنهایی باعث تغيير باور یا رفتاری در سالمت جامعه . 3

شوند.
در مواردی كه چالش های بسياری در مورد یک موضوع مرتبط با سالمتی موجود باشد، رسانه های آموزشی به تنهایی نمی توانند . 4

باعث ارتقاي وضعيت سالمت گردند.



عوامل هشت گانه اثر گذار بودن محتوی رسانه های آموزشی
اعتبار )Credibility(: مطالب ارایه شده در رسانه های آموزشی باید بر اساس منابع معتبر علمی باشند.. 1
مفاد و متن مطالب )Context(: مطالب ارایه شده در رسانه های آموزشی باید منطبق با نياز مخاطبان باشند.. ۲
محتوی مطالب )Content(: محتوی مطالب ارایه شده در رسانه های آموزشی باید برای مخاطبان جذاب باشند. . 3
وضوح مطالب )Clarity(: در رسانه های آموزشی باید مطالب به طور واضح و قابل فهم و درک مخاطبان تهيه و ارایه شوند.. 4
استمرار و همبستگی مطالب )Continuity(: مطالب باید به طور مستمر و همبسته با هم در رسانه های آموزشی ارایه شوند.. 5
كانال های ارتباطی با مخاطب )Channels(: در تهيه مطالب و پيام های رسانه های آموزشی باید پيش بينی كرد كه مخاطبان . 6

از چه كانال ها و روش هایی با رسانه های آموزشی مذكور در ارتباط می باشند.
قابليت )Capability(: مخاطبان باید قابليت به كارگيری پيام های موجود در رسانه های آموزشی را داشته باشند.. 7
تشریک مساعی )Collaboration(: تهيه كنندگان رسانه های آموزشی باید در نظر بگيرند كه چگونه با همكاری، همفكری . 8

و تشریک مساعی با سایر صاحب نظران می توانند باعث ارایه مطالب و پيام های اثرگذارتر در رسانه های آموزشی خود شوند.

تقسیم بندی رسانه های آموزشی در حوزه سالمت
بر اساس تقسيم بندی برنی مورفی )۲010(، رسانه های آموزشی می توانند به بخش های مجزا شامل رسانه های چاپی، رسانه های 

الكترونيكی، رسانه های محيطی به همراه توجه به روش های مستقيم آموزش سالمت تقسيم بندی گردند )جدول 1(.



جدول 1: تقسیم بندی رسانه ها و روش های آموزشی در حوزه سالمت بر اساس نظر برنی مورفی )1(
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نکته منفی بارز نکته مثبت بارز نمونه های هر نوع رسانه 
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 )Poster(نيازمند خالقيت باالمناسب برای ارایه نكات مهمپوستر

 )Pamphlet( تنها انتقال دهنده مفاهيممناسب برای ارایه نكات پيشگيری كنندهپمفلت

 )Brochure()عدم توجه به جزئيات موضوعمناسب برای جذب مخاطبدفترک )بروشور

 )Leaflet()نيازمند همبستگی كامل مطالبمناسب برای ارایه راهكارهای عملی برگچه )ليفلت

 )Booklet( انطباق پيام ها با موضوع هر صفحهتفهيم مفاهيم اصلیكتابچه

 )Bulletin( عدم اشاره به جزئياتارایه كوتاه اما رسمی نكات مهمبولتن

)Catalogue( نيازمند آشنایی كامل با ذوق و سليقه مخاطبانارایه راهنمایی در مورد محصوالت مرتبط با سالمتی كاالنما

)Newsletter( نيازمند تخصص علمی باالارایه اطالعات علمی و كاربردیخبرنامه

)newspaper( امكان ارایه مطالب اشتباهاطالع رسانی مطالب جدیدروزنامه

)Magazine or Journal( مورد استفاده گروه خاصارایه اطالعات تخصصیمجله
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)SMS( وابسته به انگيزه و توجه مخاطبانبهترین اثرگذاری بر جوانانپيامک

)MMS( توانایی ارس��ال فایل های صوتی و تصویری بر روی پيامک چندرسانه ای
تلفن های همراه

غيرقابل اس��تفاده برای دس��تگاه های تلفن همراه 
قدیمی

)Email( نيازمند جذابيت و محتوی علمی باال روش رایج برای انتقال پيام ها نامه الكترونيكی

)Internet( كم اثر برای سالمندانارزان ترین سيستم اطالع رسانیسایت اینترنتی

)Weblog( احتمال پایين بودن اعتبار علمی مطالباطالع رسانی موثر با حداقل هزینهتارنگاشت

)Software( كم اثر برای افراد با مشغله باالابزاری برای ایجاد رفتارهای سالمنرم افزار رایانه ای

تشویق به داشتن فعاليت های نشستهابزاری برای تشویق به یادگيریبازی های رایانه ای

نيازمند تخصص علمی و فنی باال برای تهيه آنموثر برای تغيير رفتارهای سادهویدیو كليپ آموزشی

عدم ارتباط دو طرفه بصریباال بردن سواد و آگاهی جامعهرادیو

ی
یط

مح
ی 

 ها
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نيازمند طراحی كامال جذابابزاری برای توجه دادن سریعآگهی نما )Billboard(رس

محدودیت جغرافيایی برای اثرگذاریبرای تبليغ یا معرفی خدماتتراكت

 )Stickers(نيازمند جذابيت بسيار باالآموزش نكات سالمتی به كودكانبرچسب ها

ش
وز

 آم
یم

ستق
ی م

ها
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نيازمند سازمان دهی باالموثر برای بهبود یک چالشبسيج اطالع رسانی )Campaign(رو

)workshop( نيازمند آشنایی با تكنيک های آموزشیباال بردن انگيزه و توان كار گروهی در فرا گرفتن مطالب علمیكارگاه آموزشی

 )Seminar(نيازمند دانش علمی تخصصیروشی برای تكميل دانش مخاطبانسمينار

  )Exhibition(هزینه دار بودن راه اندازی آنمكانی برای اطالع رسانی خدماتنمایشگاه

1. Berni Murphy, Deakin University, Melbourne, Australia
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����)Poster(پوستر�

تعریف پوستر در برنامه های آموزش سالمت 
پوستر عبارت است از یک برگه طراحی شده برای انتقال صریح، روشن و جالب توجه مفاهيم، ایده ها و پيام های 
آموزشی كه می تواند حاوی متن، تصویر و یا تركيبی از هر دو باشد و بر روی دیوار و یا یک سطح عمودی نصب 
می شود. در واقع پوستر یک وسيله آموزشی در جهت باال بردن توجه مخاطبان در مورد موضوع ارایه شده می باشد. 
پوستر به طور كلی به دو دسته، پوستر تک نظری )با حداقل كلمات یا تصاویر( و پوستر چند نظری )با مطالب و 

تصاویر زیاد و  نياز به زمان بيشتر برای درک منظور پوستر( تقسيم بندی می شود. 

سه ویژگی اصلی یک پوستر اثرگذار در آموزش سالمت
مطالب ارایه شده در پوستر به خوبی طبقه بندی و مرتب شده اند.. 1
مفاهيم ارایه شده در پوستر با استفاده از حداقل كلمات اما با حداكثر اثر گذاری می باشند.. ۲
اندازه پوستر از اندازه یک برگه mm( A۲ 594 ×4۲0( كوچكتر نمی باشد.. 3

معیارهای اصلی در طراحی یک پوستر اثرگذار در آموزش سالمت
• عنوان یک پوس��تر آموزش��ی باید مطالب موجود در پوستر را برجس��ته تر نماید. به عالوه اینكه توانایی 	

اثرگذاری بر روی مخاطب را نيز داش��ته باش��د. بنابراین در انتخاب عنوان یک پوس��تر آموزشی باید به 
توصيفی بودن، كاربردی بودن، مرتبط بودن با موضوع پوستر، قابل مقایسه بودن با موضوعات مشابه دیگر، 

قابل تجزیه و تحليل بودن و استداللی بودن، عنوان توجه گردد.
•  پوستر آموزشی باید بتواند یک یا چند مشكل رفتاری مرتبط با سالمتی را با توصيه های علمی مرتبط، 	

ارتباط دهد.
• طراحی پوستر باید به گونه ای باشد كه در كمترین مدت زمان ممكن، مخاطب بتواند موضوع و مفهوم 	

پوس��تر را دریابد. بنابراین از بهترین تصاویر، دیاگرام ها و جداول كه مرتبط با موضوع پوس��تر آموزشی 
هستند در طراحی پوستر باید استفاده شود. به عالوه اینكه سادگی، بداعت و توجه به كاربرد انواع رنگ ها 

نيز باید رعایت شود.
• مهمترین نكات مرتبط با موضوع پوستر باید به صورت واضح و با زبان ساده و در چندین بخش مجزا و در 	

قسمتی از پوستر قرار گيرند كه مخاطب بتواند به راحتی آن مطالب را ببيند و درک نماید.

 

 

پوستر
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پوستر

)Poster(

پمفلت

)Pamphlet(

دفترک

)Brochure(

برگچه

)Leaflet(

کتابچه

)Booklet(

بولتن

)Bulletin(

کاالنما

)Catalogue(

خبرنامه 

)Newsletter(

روزنـامه

)Newspaper( 

مجــــله 

)Magazine or Journal(

• در انتقال پيام به مخاطب از بهترین و ساده ترین كلمات با توجه به رعایت نكات ویرایشی باید استفاده گردد.	

معیارهای اصلی برای ارزشیابی یک پوستر آموزش سالمت

0246معیارها/ امتیازها

كامال اثرگذاربا اثرگذاری قابل قبولبا اثرگذاری پایينغير اثرگذارعنوان پوستر

عدم توجه به طراحی جذابيت پوستر
دقيق

توجه كم به طراحی 
جذابيت كامل از لحاظ طراحی پوستر قابل قبولمناسب

طراحی و زمينه بندی

وضوح مطالب پوستر از 
برخی مطالب دیده عدم وضوح مناسب۲ تا 3 متری

می شوند
اكثر مطالب دیده 

می شوند
كل مطالب دیده 

می شوند

وضعيت مطالب از نظر  
به راحتی قابل درک ایجاد ابهام می كندخواندنی  بودن

نيست
اكثر مفاهيم قابل درک 

است
مفاهيم به راحتی قابل 

درک می باشد

رعایت یک نظم مشخص 
در اریه مطالب پوستر

عدم رعایت نظم در ارایه 
مطالب

رعایت نظم تنها در ارایه 
مطالب مهم

رعایت نظم  در ارایه  
اكثر مطالب 

وجود نظم كامال منطقی 
در ارایه مطالب

وضعيت تصاویر، 
دیاگرام ها و جداول 

مرتبط با موضوع پوستر 

مرتبط با موضوع پوستر 
نيستند

مرتبط با موضوع اما 
غيرجذاب

 مرتبط با موضوع پوستر 
و تا حد زیادي جذاب

كامال مرتبط با موضوع 
پوستر و كامال جذاب

بيش از دو مشكل وضعيت نگارشی
دارای یک مشكل دارای دو مشكل نگارشینگارشی

بدون مشكل نگارشینگارشی
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���)Pamphlet(پمفلت�

تعریف پمفلت در برنامه های آموزش سالمت
پمفلت، عبارت است از یک شبه كتابچه آموزشی در اندازه كوچک و معموال با جلدی از جنس كاغذ كه برای 
توضيح صحيح مطالب در مورد یک موضوع خاص به خواننده تهيه می شود. در واقع مطالب پمفلت، می توانند در 
یک یا هر دو طرف یک صفحه mm( A4 ۲10 × ۲97( در تقسيمات یک چهارم یا یک سوم هر صفحه باشد. 
همچنين بر اساس تعریف یونسكو می تواند بدون در نظر گرفتن جلد حاوی حداقل 5 و حداكثر 48 صفحه باشد. 
در واقع از پمفلت در برنامه های آموزش و ارتقاي سالمت به عنوان یک استراتژی كاربردی برای ارایه اطالعات در 

زمينه سطوح مختلف پيشگيری از مشكالت سالمتی استفاده می گردد.

سه ویژگی اصلی یک پمفلت اثرگذار در آموزش سالمت
پمفلت، ابزار آموزشی ارزان قيمت تری نسبت به پوستر برای مقاصد آموزشی می باشد. . 1
پمفلت تنها برای مقاصد غير تجاری و جهت ارایه آموزش های تخصصی  به مخاطب در زمينه موضوع . ۲

ارایه شده می باشد.
پمفلت، ارایه كننده مطالبی است كه مخاطب در مورد آنها اطالعات جامعی ندارد و با خواندن پمفلت این . 3

اطالعات را می تواند كسب نماید.

معیارهای اصلی در طراحی یک پمفلت اثرگذار در آموزش سالمت
• طراحی پمفلت سالمتی باید با دقت و فراتر از تنها مقاصد اطالع رسانی باشد.	
• در پمفلت سالمتی، مطالب باید بر اساس منابع معتبر علمی و به دور از هرگونه اطالعات نادرست باشد.	
• ساختار پمفلت سالمتی باید خواننده را به سمت پيروی از بایدها و نبایدها در مورد موضوع ارایه شده، 	

سوق دهد.
• در پمفلت سالمتی نباید حجم زیادی از مطالب ارایه شود، بلكه باید به صورت عمقی اطالعات به مخاطب 	

ارایه شود.
• جزء مهم و اثرگذار یک پمفلت سالمتی، ارایه راهكارهای عملی مرتبط با موضوع می باشد. 	

 

پمفلت
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پوستر

)Poster(

پمفلت

)Pamphlet(

دفترک

)Brochure(

برگچه

)Leaflet(

کتابچه

)Booklet(

بولتن

)Bulletin(

کاالنما

)Catalogue(

خبرنامه 

)Newsletter(

روزنـامه

)Newspaper( 

مجــــله 

)Magazine or Journal(

معیارهای اصلی برای ارزشیابی یک پمفلت آموزش سالمت

0246معیارها/ امتیازها

عدم توجه به عالیق توجه به عالیق مخاطبان 
مخاطبان

مورد عالقه برخی 
مخاطبان

مورد عالقه اكثر 
مخاطبان

منطبق با عالیق 
مخاطبان

عدم توجه به جذابيت در جذابيت پمفلت
فرمت و نظم ارایه مطالب

از لحاظ فرمت جذاب اما 
نظم ارایه مطالب نياز به 

دقت دارد

قابل قبول بودن فرمت و 
نظم ارایه مطالب

جذابيت كامل از لحاظ 
فرمت و نظم ارایه مطالب

اعتبار علمی مطالب ارایه 
اعتبار علمی قابل قبول اعتبار علمی كم مطالب  عدم اعتبار علمی مطالبشده 

مطالب
اعتبار علمی باالی 

مطالب

نحوه تهيه پيام های 
واضح در پمفلت

استفاده از كلمات و 
عبارات غير اثرگذار در 

تهيه پيام ها 

انتخاب كلمات و عبارات 
ساده اما با اثرگذاری كم 

در تهيه پيام ها

انتخاب كلمات و عبارات 
مناسب با توانایی 

اثرگذاری بر روی اكثر 
مخاطبين 

استفاده از كلمات و 
عبارات كامال اثرگذار در 

تهيه پيام ها

وضعيت تصاویر، دیاگرام 
ها و جداول مرتبط با 

موضوع پمفلت

مرتبط با موضوع پمفلت 
نيستند

مرتبط با موضوع اما به 
آسانی قابل درک نيستند

 مرتبط با موضوع اما 
درک آنها نياز به تفكر 

دارد

كامال مرتبط با موضوع 
و به راحتی قابل درک 

هستند
تخصصی و كاربردی 

بودن مطالب ارایه شده 
در پمفلت 

ارایه مطالب صرفا تئوری
ارایه مطالب تخصصی 
به زبان ساده اما غير 

كاربردی

ارایه مطالب تخصصی و 
تا حدودی كاربردی به 

زبان ساده

ارایه مطالب تخصصی 
با زبان ساده با تمركز بر 

كاربردی بودن آن ها

بيش از 4 مشكل وضعيت نگارشی
نگارشی

دارای 3 تا 4 مشكل 
نگارشی

دارای1 یا ۲ مشكل 
بدون مشكل نگارشینگارشی



/ راهنماي انتخاب رسانه ها و روش هاي آموزش سالمت ۲۲

���)Brochure(دفترک�

تعریف دفترک )بروشور( در برنامه های آموزش سالمت
دفترک، برگه ای است در قطع ۲97mm × ۲10( A4( كه به سه قسمت مساوی تا خورده و 6 منطقه برای 
ارایه مطالب در آن وجود دارد. مطالب موجود در دفترک تنها با هدف باال بردن آگاهی و عالقمندی مخاطبان به 
یک موضوع خاص بدون تاكيد به جزئيات مطالب تهيه می شود. در برنامه های آموزش سالمت، دفترک به عنوان 
ابزاری برای تشویق مردم به داشتن رفتارهای صحيح سالمتی و آشنایی با خدمات مرتبط با سالمتی تهيه می شود. 

سه ویژگی اصلی یک دفترک اثرگذار در آموزش سالمت
دفترک اغلب برگه ای خوش نما و رنگی با تصاویر زیبا در مورد یک موضوع مشخص است كه می تواند . 1

باعث جذب مخاطب شود.
ترجيحا، هر دفترک باید حاوی یک هدف واضح مرتبط با موضوع ارایه شده باشد كه به خوبی هدف مذكور . ۲

با ارایه مطالب صحيح در دفترک پرورانده شده باشد.
به خاطر اینكه از دفترک برای مقاصد تجاری بيش از مقاصد غيرتجاری استفاده می شود، بنابراین در یک . 3

دفترک اثرگذار، انتخاب نوع فرمت بر اساس هدف و نوع مخاطبان بسيار حایز اهميت می باشد.

معیارهای اصلی در طراحی یک دفترک اثرگذار در آموزش سالمت
• مفاهيم تهيه شده در دفترک باید منطبق با درک و دانش مخاطبان استفاده كننده از آن باشد.	
• یک دفترک اثرگذار باید بتواند با ارایه سرفصل های اصلی، تصاویر بصری جذاب و توصيه های كاربردی 	

در مورد موضوع ارایه شده، حس و توجه مخاطب را به سمت موضوع معطوف نماید. 
• صفحه اول دفترک باید به گونه ای جذاب طراحی شود كه توجه مخاطب را به خود برانگيزد. برای مثال 	

می تواند شامل یک سوال توجه برانگيز و یا یک جمله آموزنده در مورد موضوع ارایه شده باشد و صفحه 
آخر نيز می بایستی توصيه های كاربردی مرتبط با موضوع دفترک را ارایه نماید.

• توجه به روش های ساده نویسی و استفاده از حداقل جمالت در تهيه دفترک های آموزشی اثرگذار بسيار 	
مهم می باشد.

• در یک دفترک اثرگذار باید به اعتبار علمی مطالب ارایه شده بيش از پيش توجه گردد.   	

 

دفترک



۲3 راهنماي انتخاب رسانه ها و روش هاي آموزش سالمت/

پوستر

)Poster(

پمفلت

)Pamphlet(

دفترک

)Brochure(

برگچه

)Leaflet(

کتابچه

)Booklet(

بولتن

)Bulletin(

کاالنما

)Catalogue(

خبرنامه 

)Newsletter(

روزنـامه

)Newspaper( 

مجــــله 

)Magazine or Journal(

معیارهای اصلی برای ارزشیابی یک دفترک آموزش سالمت

0246معیارها/ امتیازها

عدم توجه به عالیق توجه به عالیق مخاطبان
مخاطبان

مورد عالقه برخی 
مخاطبان

مورد عالقه اكثر 
مخاطبان

منطبق با عالیق 
مخاطبان

جذاب برای برخی عدم توجه به جذابيتجذابيت دفترک
مخاطبان

جذاب برای اكثر 
مخاطبان

جذاب برای همه 
مخاطبان

وضعيت نظم ارایه 
نظم نسبی در ارایه نظم كم در ارایه مطالب عدم نظم در ارایه مطالب مطالب در دفترک

مطالب 
 نظم كامل در  ارایه 

مطالب 

توجه به ارایه مطالب 
علمی سودمند

عدم توجه به مطالب 
بيشتر مطالب علمی و برخی مطالب سودمندندسودمند

سودمندند
تمامی مطالب علمی و 

سودمندند

صحت و اعتبار مطالب 
ارایه شده

مطالب بر اساس منابع 
علمی معتبر نيستند

نيمی از مطالب بر اساس 
منابع معتبر علمی 

هستند

اكثر مطالب بر اساس 
منابع معتبر علمی 

هستند

تمام مطالب ارایه شده 
صحيح و معتبر هستند

وضعيت تصاویر و 
مرتبط و جذاب نيستنددیاگرام ها

جذاب هستند اما 
به راحتی قابل درک 

نيستند

جذاب هستند و اكثر 
تصاویر و دیاگرامها قابل 

درک هستند
كامال جذاب و قابل درک

بيش از 4 مشكل وضعيت نگارشی
نگارشی

دارای 3 تا 4 مشكل 
نگارشی

دارای1 یا ۲ مشكل 
بدون مشكل نگارشینگارشی



/ راهنماي انتخاب رسانه ها و روش هاي آموزش سالمت ۲4

��)Leaflet(برگچه�

تعریف برگچه در برنامه های آموزش سالمت
برگچه عموما حاوی اطالعاتی اس��ت كه در 4 یا 6 قس��مت یک برگه در قطع ۲97mm × ۲10( A4( برای 
توزیع در س��طح وس��يع به كار می رود. اگرچه ظاهر برگچه ش��بيه به دفترک )Brochure( است اما در برگچه 
نسبت به دفترک به ارایه یک فرمت مناسب و جذاب در صفحه اول و آخر و همبستگی كامل مطالب بر اساس یک 
شيوه رسمی بيشتر توجه می شود. در برنامه های ارتقاي سالمت از برگچه برای تقویت و ارتقاي اطالعات مراجعه 

كنندگان به مراكز بهداشتی و درمانی استفاده می شود. 

سه ویژگی اصلی یک برگچه اثرگذار در آموزش سالمت
پيام ها و مطالب ارایه شده در برگچه بر اساس یک انسجام و همبستگی كامل از ابتدا تا انتها ارایه می شود.. 1
یک برگچه اثرگذار به سرعت توجه و دقت مخاطب را به سوی خود جلب می كند.. ۲
یک ویژگی اصلی برگچه ارایه راهكارهای عملی و اثرگذار مرتبط با موضوع ارایه ش��ده در صفحه پایانی . 3

می باشد.

معیارهای اصلی در طراحی یک برگچه اثرگذار در آموزش سالمت
• برای افزایش جلب توجه مخاطب باید بهترین و اثرگذار ترین عنوان ها و س��ر فصل ها كه مورد كاربرد 	

زندگی روزمره مخاطبان است، انتخاب شوند.
• هرگز نباید اطالعات مرتبط با مقاصد تجاری و اقتصادی )مانند معرفی یک مركز یا محصول( در بخش 	

عنوان و یا سرفصل ها گنجانده شوند. 
•  در برگچه باید از جمالت كوتاه برای انتقال مفاهيم استفاده كرد.	
• یكی از روش های مهم برای طراحی یک برگچه اثرگذار توجه به استفاده از تصاویر اثرگذار به جای استفاده 	

زیاد از كلمات برای توضيح یک موضوع می باشد.
• كل فضای یک برگچه نباید با تصاویر و كلمات پر ش��ود، بلكه باید فضاهای خالی در س��طح صفحه در 	

نظرگرفته شود تا خواندن مطالب برای مخاطب راحت تر باشد.

 

برگچه



۲5 راهنماي انتخاب رسانه ها و روش هاي آموزش سالمت/

پوستر

)Poster(

پمفلت

)Pamphlet(

دفترک

)Brochure(

برگچه

)Leaflet(

کتابچه

)Booklet(

بولتن

)Bulletin(

کاالنما

)Catalogue(

خبرنامه 

)Newsletter(

روزنـامه

)Newspaper( 

مجــــله 

)Magazine or Journal(

معیارهای اصلی برای ارزشیابی یک برگچه آموزش سالمت

0246معیارها/ امتیازها

كامال جذابجذابيت قابل قبولجذابيت نسبیعدم توجه به جذابيتتوجه به جذابيت برگچه 

دقت در به كارگيری 
عناوین و سرفصل های 

مناسب
عدم توجه و دقت

دقت كم در استفاده از 
عناوین و سرفصل های 

مناسب

دقت قابل قبول در 
استفاده از عناوین و 

سرفصل های مناسب

دقت كامل در 
به كارگيری از عناوین و 

سرفصل های مناسب 

وضعيت اثرگذاری 
كامال تاثيرگذارتاثيرگذاری مناسبتاثيرگذاری كمعدم تاثيرگذاری تصاویرتصاویر بر مخاطب

انطباق اطالعات و تصاویر 
ارایه شده با ميزان درک 

و فهم مخاطبان
عدم انطباق

انطباق در اطالعات و 
عدم انطباق در تصاویر 

ارایه شده

انطباق كامل در اطالعات 
و توجه كم به انطباق 

تصاویر ارایه شده

وجود انطباق كامل در 
اطالعات و تصاویر ارایه 

شده

شيوه ارایه مطالب از ابتدا 
دارای ساختار و انسجام دارای ساختار نسبی نامناسبتا انتها

مناسب
دارای ساختار قوی و 

كامال منسجم

كاربردی و جدید بودن 
نسبتا كاربردی و كامال جدید اما غير كاربردیغير كاربردی و قدیمیمطالب ارایه شده

كامال كاربردی و جدیدجدید

بيش از 4 مشكل وضعيت نگارشی
نگارشی

دارای 3 تا 4 مشكل 
نگارشی

دارای1 یا ۲ مشكل 
بدون مشكل نگارشینگارشی



/ راهنماي انتخاب رسانه ها و روش هاي آموزش سالمت ۲6

����)Booklet(کتابچه�

تعریف کتابچه در برنامه های آموزش سالمت
 كتابچه، عبارت است از یک كتاب كوچک با تعداد صفحاتی بين ۲5 تا 30 صفحه )با یا بدون جلد( كه در انتقال 
مفاهيم كلی و اثرگذار در مورد یک موضوع خاص كاربرد زیادی دارد. در برنامه های آموزش سالمت از كتابچه برای 

انتقال و تفهيم مفاهيم و پيامهای اصلی در مورد موضوعات مرتبط با سالمتی و بهداشت استفاده می شود. 

سه ویژگی اصلی یک کتابچه اثرگذار در آموزش سالمت
محتوی و ایده ارایه شده در كتابچه با تعداد صفحات كتابچه انطباق دارد.. 1
هر صفحه از كتابچه، حاوی پيام مهمی مرتبط با موضوع مطرح شده، می باشد.. ۲
كتابچه اثرگذار دارای جذابيت های بصری باالیی است، یعنی حاوی تصاویر جذاب و مناسب با موضوع و . 3

صفحات رنگی زیبا می باشد.

معیارهای اصلی در طراحی یک کتابچه اثرگذار در آموزش سالمت
• یک كتابچه اثرگذار در آموزش سالمت باید چشم اندازی جامع و كاربردی در مورد موضوع ارایه نماید.	
• طراحی كتابچه باید به گونه ای باشد كه برای هر مخاطبی با هر سطح و ميزان اطالعات قابل كاربرد باشد.	
• مفاهيم ارایه شده در كتابچه باید به طور واضح و بدون ایجاد هرگونه ابهامی برای مخاطبان ارایه شود.	
• یک كتابچه اثر گذار باید حاوی مهم ترین جزئيات مرتبط با چشم انداز موضوع مطرح شده باشد.  	
• كتابچه اثرگذار نباید حاوی حجم زیادی از پارگراف ها و مطالب در هر صفحه باشد.	

 

کتابچه



۲7 راهنماي انتخاب رسانه ها و روش هاي آموزش سالمت/

پوستر

)Poster(

پمفلت

)Pamphlet(

دفترک

)Brochure(

برگچه

)Leaflet(

کتابچه

)Booklet(

بولتن

)Bulletin(

کاالنما

)Catalogue(

خبرنامه 

)Newsletter(

روزنـامه

)Newspaper( 

مجــــله 

)Magazine or Journal(

معیارهای اصلی برای ارزشیابی یک کتابچه آموزش سالمت

0246معیارها/ امتیازها

انتخاب مناسب 
سرفصل ها 

بسياری از بخش های 
كتابچه حاوی سرفصل 

نيستند

برخی از بخش های مهم 
كتابچه حاوی سرفصل 

نيستند

اكثر بخش های كتابچه 
حاوی سرفصل مناسب 

هستند 

تمامی بخش های 
كتابچه دارای سرفصل 

مناسب هستند 

تناسب حجم مطالب در 
هر بخش 

تناسب ندارد و پيامي 
ارایه نمي شود.

تناسب كمی دارد و پيام 
ارایه شده ارتباط كمي با 

موضوع دارد.

تناسب حجمي مطالب تا 
حدي قابل قبول است و 
پيام ارایه شده منطبق با 

موضوع است.

از نظر حجم مطالب 
و ارایه پيام كامال قابل 

قبول است.

صحت و اعتبار مطالب 
ارایه شده

عدم انطباق با منابع 
معتبر علمی

توجه كم به انطباق با 
منابع معتبر علمی

تا حد زیادی منطبق با 
منابع معتبر علمی

انطباق كامل با منابع 
معتبر علمی

انطباق مطالب كتابچه 
با سطح دانش و بينش 

مخاطبان
عدم تطابق

انطباق مطالب با دانش  
و بينش برخی مخاطبان 

خاص

انطباق مطالب با دانش و 
بينش اكثر مخاطبان

انطباق مطالب با دانش و 
بينش همه مخاطبان 

وضعيت تصاویر و دیاگرام 
ها

تصاویر و دیاگرام ها قابل 
درک و فهم نيستند

برخی تصاویر و دیاگرام 
ها به راحتی قابل درک 

نيستند

اكثرا تصاویر و دیاگرام ها 
قابل فهم و درک هستند

تمامی تصاویر و دیاگرام 
ها قابل درک هستند

كامال جذابجذابيت قابل قبولجذابيت نسبیعدم جذابيتجذابيت بصری كتابچه

بيش از 4 مشكل وضعيت نگارشی
نگارشی

دارای 3 تا 4 مشكل 
نگارشی

دارای1 یا ۲ مشكل 
بدون مشكل نگارشینگارشی



/ راهنماي انتخاب رسانه ها و روش هاي آموزش سالمت ۲8

����)Bulletin(بولتن

تعریف بولتن در برنامه های آموزش سالمت
بولتن برای ارایه مطالب اصلی یک موضوع مشخص به صورت رسمی اما مختصر كاربرد دارد. تعداد صفحات 
بولتن، وابسته به نوع موضوع متغير می باشد. در واقع بولتن بيشتر توسط موسسات آموزشی، فرهنگی، خدماتی و 
تحقيقاتی انتشار می یابد و در اختيار مخاطبان قرار می گيرد. در برنامه های ارتقاي سالمت از بولتن برای مروری 
سيستماتيک بر آگاهی های موجود در زمينه یک موضوع خاص سالمت استفاده می شود. در واقع هدف ارایه بولتن 

سالمت كمک به تسهيل در تصميم گيری های مرتبط با سالمت در اقشار مختلف جامعه می باشد.

سه ویژگی اصلی یک بولتن اثرگذار در آموزش سالمت
اطالعات ارایه شده در بولتن بر اساس نكته، عنوان های اصلی و فرعی و با حداقل جمالت می باشد.. 1
در بولتن به جزئيات ریز اشاره نمی شود.. ۲
بولتن می تواند در كوتاه ترین زمان ممكن، مهم ترین نكات را به مخاطبان ارایه نماید.. 3

معیارهای اصلی در طراحی یک بولتن اثرگذار در آموزش سالمت
• موضوعات اثرگذار و مهم باید برای تهيه بولتن سالمتی استفاده شوند.	
• هر بولتن باید یک ایده اصلی و مهم داشته باشد و با هدف پروراندن این ایده در بولتن باید مطالب مورد 	

نياز تهيه و ارایه گردد.
• یک بولتن اثرگذار باید بتواند دانش و توجه مخاطبان را در مورد موضوع ارایه شده باال ببرد.	
• نظم منطقی در ارایه نكات و عناوین مطرح شده در بولتن باید مورد توجه قرار گيرد.	
• طراحی و زمينه بندی در یک بولتن اثرگذار باید دارای جذابيت باالیی باشد.	

 

بولتن



۲9 راهنماي انتخاب رسانه ها و روش هاي آموزش سالمت/

پوستر

)Poster(

پمفلت

)Pamphlet(

دفترک

)Brochure(

برگچه

)Leaflet(

کتابچه

)Booklet(

بولتن

)Bulletin(

کاالنما

)Catalogue(

خبرنامه 

)Newsletter(

روزنـامه

)Newspaper( 

مجــــله 

)Magazine or Journal(

معیارهای اصلی برای ارزشیابی یک بولتن آموزش سالمت

0246معیارها/ امتیازها

ایده مشخصی وجود نحوه انتخاب ایده اصلی
ندارد

یک ایده اصلی وجود 
دارد اما به خوبی پرورانده 

نشده

یک ایده اصلی وجود 
دارد اما بهتر بود كه 

بيشتر پرورانده می شد

یک ایده اصلی خوب 
وجود دارد كه به خوبی 

هم با ارایه مطالب 
پرورانده شده

مختصر اما اثرگذار بودن 
مختصر هست اما اثرگذار مختصر و اثرگذار نيستمطالب

نيست

مختصر هست و 
اثرگذاری قابل قبولی 

دارد

مختصر هست و كامال 
اثرگذار است

انطباق مطالب با سطح 
انطباق با سطح آگاهی عدم انطباقآگاهی مخاطبان

برخی مخاطبان
انطباق با سطح آگاهی 

اكثر مخاطبان
انطباق كامل با سطح 
آگاهی كليه مخاطبان

كاربردی بودن مطالب 
دارای برخی نكات غير كاربردی ارایه شده

كاربردی
بيشتر نكات كاربردی 

كامال كاربردی و مناسبهستند

نظم منطقی در ارایه 
دارای نظم كامال منطقینظم قابل قبولنظم نسبیعدم نظم منطقیمطالب

جذابيت در نوع طراحی 
كامال جذابجذابيت قابل قبولجذابيت نسبیعدم جذابيتبولتن

بيش از 4 مشكل وضعيت نگارشی
نگارشی

دارای 3 تا 4 مشكل 
نگارشی

دارای1 یا ۲ مشكل 
بدون مشكل نگارشینگارشی
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���)Catalogue(کاالنما�

تعریف کاالنما در برنامه های آموزش سالمت
كاالنما، حاوی یكس��ری از اطالعات مرتب ش��ده در مورد یک موضوع یا محصول خاص می باشد كه از طریق 
استفاده از پایگاه های اطالعاتی متفاوت جمع آوری و به صورت یک كتابچه راهنما با حداقل 8 صفحه به مخاطبين 
ارایه می گردد. در برنامه های ارتقاي سالمت از كاالنما برای معرفی محصوالت و انتشارات مربوط به سالمت استفاده 

می شود.

سه ویژگی اصلی یک کاالنماي اثرگذار در آموزش سالمت
اطالع رس��انی و جذابيت، دو عنصر اساس��ی در كاالنماهای اثرگذار برای معرفی یک موضوع یا محصول . 1

خاص می باشند.    
مطالب و محصوالت بر اساس یک سلسله مراتب و ارتباطات منطقی در یک كاالنما مرتب می شوند تا به . ۲

راحتی مخاطب بتواند با استفاده از كاالنما به نياز خود برسد.
در كاالنما دقيقا به جزئيات موضوع یا محصوالت معرفی شده نيز توجه می شود.. 3

معیارهای اصلی در طراحی یک کاالنماي اثرگذار در آموزش سالمت
• یک كاالنماي اثرگذار باید طرحی خالقانه و جذاب برای تحریک عالقمندی مخاطب به خواندن آن داشته 	

باشد
• كاالنم��ا بای��د بتواند یک دید و ایده كلی در مورد موضوع یا محصول خاص را در حداقل زمان ممكن به 	

مخاطب انتقال دهد.
• اطالعات در هر كاالنما باید بر اساس دسته بندی و طبقه بندی مطالب و محصوالت ارایه شود.	
• در یک كاالنماي اثرگذار باید هم به ارایه نكات مهم و هم ارایه جزئيات مرتبط با موضوع یا محصول خاص 	

دقت زیادی شود. 
• طراحی كاالنما باید دقيقا منطبق با عالیق، نيازها و توجه مخاطبان به یک موضوع خاص باشد )برای مثال 	

طراحی كاالنما برای جوانان با طراحی كاالنما برای سالمندان كامال متفاوت می باشد(.

 

کاالنما
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معیارهای اصلی برای ارزشیابی یک کاالنماي آموزش سالمت

0246معیارها/ امتیازها

كاربرد خالقيت عدم توجه به خالقيتطراحی خالقانه كاالنما
كاالنماهای مشابه

توجه نسبی به خالقيت 
شخصی در طراحی 

كاالنما

توجه كافی به خالقيت 
شخصی در طراحی 

كاالنما

كامال جذابجذابيت قابل قبولجذابيت نسبیعدم جذابيتجذابيت طراحی كاالنما

دقت به نياز  و عالقه 
دقت كاملدقت نسبیدقت كمعدم دقتمخاطبان

دقت در اطالع رسانی 
دقت كاملدقت نسبیدقت كمعدم دقتدقيق

وضعيت نظم و طبقه 
بندی مطالب

عدم توجه به نظم و 
طبقه بندی مناسب 

مطالب

نظم كم در طبقه بندی 
مطالب

نظم قابل قبول در طبقه 
بندی مطالب

نظم كامل با طبقه بندی 
منطقی مطالب

توجه به ارایه نكات مهم 
در كنار ارایه جزئيات 

مرتبط با موضوع

عدم توجه به نكات مهم 
و جزئيات

توجه به نكات مهم و 
عدم توجه به جزئيات 

و یا توجه به جزئيات و 
عدم توجه به نكات مهم

تا حدود زیادی به نكات 
مهم و جزئيات توجه 

شده

توجه كامل به نكات مهم 
در كنار ارائه جزئيات 

مورد نياز

بيش از 4 مشكل وضعيت نگارشی
نگارشی

دارای 3 تا 4 مشكل 
نگارشی

دارای1 یا ۲ مشكل 
بدون مشكل نگارشینگارشی
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���)Newsletter(خبرنامه�

تعریف خبرنامه در برنامه های آموزش سالمت
خبرنامه، عبارت اس��ت از یک نش��ریه )همانند روزنامه اما در اندازه و فرمت كوچكتر( كه در دوره های زمانی 
مشخص و در مورد یک موضوع خاص نكات جالبی را به مخاطبان ارایه می كند. در كل، خبرنامه به دو نوع كاغذی 
و ش��كل الكترونيكی تقسيم بندی می ش��ود كه امروزه هر دو نوع آن كاربرد دارد. در برنامه های ارتقاي سالمت 
از خبرنامه برای ارایه اطالعات علمی و كاربردی با هدف باال بردن آگاهی و بهبود نگرش مخاطبان در مورد یک 

موضوع خاص سالمتی استفاده می گردد.

سه ویژگی اصلی یک خبرنامه اثرگذار در آموزش سالمت
خبرنامه، حاوی اطالعات متنوع و اثرگذاری است كه می تواند نظر طيف وسيعی از مخاطبان با سطوح . 1

آگاهی متفاوت را به سوی خود جلب نماید.
خبرنامه در فواصل زمانی مشخص و هميشه با یک هدف مشخص برای مخاطب آماده می شود )برای مثال . ۲

یک خبرنامه می تواند با هدف افزایش آگاهی در مورد تغذیه مناسب كودكان هر ماه یكبار برای مخاطبان 
ارایه شود(.

در یک خبرنامه معتبر و اثرگذار یک سياست و روش مشخص برای نوشتن مطالب بر اساس منابع معتبر، . 3
وجود دارد. 

معیارهای اصلی در طراحی یک خبرنامه اثرگذار در آموزش سالمت
• یک خبرنامه اثرگذار در حيطه سالمت باید حاوی اطالعاتی در جهت باال بردن آگاهی، تغيير نگرش و 	

ارتقاي وضعيت سالمت مخاطبان تهيه شود.
• یک خبرنامه س��المتی نباید حاوی تعداد صفحات زیاد باش��د، بلكه در تعداد صفحات كم، باید با زبان و 	

نگارش ساده و روان مخاطب را به مطالعه مطالب تشویق نماید.
• خبرنامه حتما باید دارای فهرست موضوعی مطالب باشد كه این فهرست موضوعی بر اساس یک روال 	

منطقی و منطبق با موضوع و هدف اصلی خبرنامه تهيه و تنظيم شده باشد.
• در تهيه خبرنامه سالمتی از مطالب متنوع كه مرتبط با موضوع خبرنامه هستند باید استفاده شود تا هر 	

قشری از مخاطبين بتوانند از خبرنامه مذكور استفاده نمایند.

 

خبرنامه
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• پنج عنصر اصلی شامل تعادل، پيوستگی، هارمونی، تناسب و تجانس در مورد مطالب ارایه شده در یک خبرنامه باید 	
هميشه مد نظر قرار گيرند.

معیارهای اصلی برای ارزشیابی یک خبرنامه آموزش سالمت

0246معیارها/ امتیازها

فهرست موضوعی 
مناسب اما نياز به دقت كامل نيستنداردمطالب

بيشتر دارد
دقيق و به خوبی طراحی 

شده

نياز به دقت بيشتر نامناسبنحوه انتخاب عناوین
ميباشد

بيشتر موضوعات با دقت 
كامال دقيق و مناسبانتخاب شدند

كامال متنوع و منطبق تنوع نسبیتنوع كمعدم وجود تنوعتنوع مطالب 
با نياز

نحوه طراحی مطالب بر 
اساس پنج عنصر اصلی 

تهيه خبرنامه

عدم توجه و یا حداقل 
توجه به پنج عنصر اصلی

توجه به دو عنصر از پنج 
عنصر اصلی

توجه به سه عنصر از پنج 
عنصر اصلی 

توجه دقيق به هر پنج 
عنصر اصلی

وضعيت تصاویر  و 
دیاگرام ها

عدم وجود تصاویر و 
دیاگرام 

تصاویر و دیاگرام 
نامناسب

تصاویر و دیاگرام تنها 
برای برخی موضوعات 

مهم

تصاویر و دیاگرام مناسب 
برای همه موضوعات 

مهم 

مناسب اما نه چندان نسبتا مناسبنامناسبوضعيت چاپ خبرنامه
كامال مناسب و جذابجذاب

بيش از 4 مشكل وضعيت نگارشی
نگارشی

دارای 3 تا 4 مشكل 
نگارشی

دارای1 یا ۲ مشكل 
بدون مشكل نگارشینگارشی



/ راهنماي انتخاب رسانه ها و روش هاي آموزش سالمت 34

���)Newspaper(روزنامه�

تعریف روزنامه در برنامه های آموزش سالمت 
روزنامه یک رسانه چاپی محلی یا بين المللی است كه حاوی موضوعات جالب، اخبار جدید، آگهی های متنوع 
و فراخوان های مختلف مرتبط با زندگی روزمره جامعه می باشد كه به صورت روزانه چاپ و در اختيار مخاطبان 
قرار می گيرد. در واقع روزنامه از جمله رسانه هایی است كه مخاطبانش را عامه مردم جامعه تشكيل می دهد. در 
برنامه های ارتقاي سالمت از روزنامه برای اطالع رسانی مطالب جدید مرتبط با سالمت به اقشار مختلف جامعه 

استفاده می شود.  

سه ویژگی اصلی روزنامه در برنامه های آموزش سالمت
كليه افراد جامعه با هر نوع سوادی می توانند از روزنامه برای اطالع یافتن از موضوعات مختلف مرتبط با . 1

بحث سالمت جامعه استفاده نمایند.
روزنامه می تواند جدیدترین و جالب ترین مطالب را روزانه در اختيار مخاطبان قرار دهد.  . ۲
در روزنامه مطالبی كه بيشتر مورد توجه عامه مردم است، ارایه می شود.. 3

معیارهای اصلی در طراحی یک مقاله روزنامه ای )Newspaper Article( برای برنامه های آموزش سالمت
• یک مقاله روزنامه ای باید بتواند در متن خود شش سوال اصلی را پاسخ دهد كه این سواالت عبارتند از: 	

موضوع مقاله چيست؟ مخاطب مقاله چه افرادی هستند؟ چرا به این موضوع پرداخته شده؟ در چه مكانی 
موضوع مقاله اتفاق افتاده؟ مقاله نوشته شده مربوط به چه دوره زمانی است؟ و چگونه این موضوع می تواند 

بيشتر مورد توجه واقع شود؟  
• اولين پاراگراف مقاله روزنامه ای باید بتواند به خوبی شش سوال اصلی را پاسخ دهد و پاراگراف های بعدی 	

باید با ارایه اطالعات تكميلی و جزئی تر مطالب ارایه شده در پاراگراف اول را حمایت و تكميل نماید.
• در مقاله روزنامه ای باید سعی كرد از نقل قول های صاحبنظران امر كه مرتبط با موضوع مقاله هستند 	

برای تایيد و اعتبار بخشی به مقاله استفاده نمود.
• پاراگراف های یک مقاله روزنامه ای باید به طور منس��جم به همدیگر مرتبط باشند و منطبق با مطالب 	

پاراگراف اول باش��ند. به عالوه اینكه هر كدام از پاراگراف ها باید یک جنبه موضوع مقاله را از كليات تا 
جزئيات توضيح دهند.

 

روزنامه
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• نگارش مقاله روزنامه ای باید به زبان ساده باشد تا كليه مخاطبان با هر سطح سواد بتوانند از آن استفاده نمایند.  	

معیارهای اصلی برای ارزشیابی یک مقاله روزنامه ای اثرگذار در حوزه آموزش سالمت

0246معیارها/ امتیازها

نحوه پاسخ گویی به 
شش سوال اصلی در 

نگارش مقاله

به كمتر از سه سوال 
پاسخ داده شده

به سه سوال پاسخ داده 
شده

به چهار سوال پاسخ داده 
شده

به هر شش سوال پاسخ 
داده شده

 رعایت انسجام  و 
همبستگی در تهيه مقاله

عدم انسجام و 
همبستگی

انسجام و همبستگی 
نسبی

انسجام و همبستگی 
مناسب

انسجام و همبستگی 
كامال  قابل قبول 

ساده و قابل فهم بودن 
قابل فهم برای برخی فهم مشكل مطالب مقاله

مخاطبان
قابل فهم برای اكثر 

مخاطبان
قابل فهم برای كليه 

مخاطبان

جدید و نو بودن مطالب 
نيمی از مطالب جدید ارایه مطالب قدیمیمقاله

هستند
اكثر مطالب جدید 

هستند
مطالب كامال جدید 

هستند

انطباق كامل بين عنوان 
كامال منطبقانطباق نسبیانطباق كمعدم انطباقو متن مقاله

كامال معتبراعتبار نسبیاعتبار كمعدم اعتبارميزان اعتبار مقاله

بيش از 4 مشكل وضعيت نگارشی
نگارشی

دارای 3 تا 4 مشكل 
نگارشی

دارای1 یا ۲ مشكل 
بدون مشكل نگارشینگارشی
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���)Magazine or Journal(مجله�

تعریف مجله در برنامه های آموزش سالمت
مجله حاوی اطالعات مفيد، كاربردی و علمی در زمينه موضوعات مختلف در قالب مقاالت متنوع می باشد كه 
با هدف باال بردن آگاهی های تخصصی مخاطبان، در فواصل زمانی معين چاپ و در اختيار مخاطبان قرار می گيرد. 
در برنامه های ارتقاي سالمت، مجله یک وسيله آموزشی كارا برای باال بردن و  به روز كردن اطالعات تخصصی 

مخاطبان در زمينه های گوناگون پزشكی و سالمت می باشد.  

سه ویژگی اصلی مجله در برنامه های آموزش سالمت
مخاطبان می توانند به طور منظم و در فواصل زمانی معين، اطالعات به روز مرتبط با موضوعات سالمتی . 1

را به وسيله استفاده از مجله كسب نمایند.
اصوال به خاطر اینكه نظارت در چاپ مطالب معتبر در مجالت بيشتر می باشد. بنابراین اعتبار مطالب ارایه . ۲

شده در مجالت به مراتب باالتر از مطالب ارایه شده در خبرنامه و روزنامه است.
مجالت بر اساس نوع موضوعاتی كه در آنها چاپ می شوند، مخاطبان خاص و ویژه خود را دارند و كمتر . 3

اتفاق می افتد كه مجله ای بتواند كليه مخاطبان یک جامعه را به سمت خود جلب كند.

معیارهای اصلی در طراحی مجله در برنامه های آموزش سالمت
•  یک مجله باید در فواصل زمانی معين )مثال هفتگی، ماهيانه یا فصلی( چاپ و در اختيار مخاطبان قرار 	

گيرد.
• بين عنوان مجله و موضوعات ارایه شده در مجله باید یک همبستگی منطقی موجود باشد.	
• مق��االت و مطالب ارایه ش��ده در مجله باید با هدف باال ب��ردن آگاهی های تخصصی مخاطبان در مورد 	

موضوعات ارایه شده باشد.
• موضوعات ارایه شده در مجله باید نو و  به روز باشند.	
• اعتبار علمی مطالب ارایه شده در مجله باید باال و مورد تایيد مراجع و صاحب نظران باشد.	

 

مجله
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پوستر

)Poster(

پمفلت

)Pamphlet(

دفترک

)Brochure(

برگچه

)Leaflet(

کتابچه

)Booklet(

بولتن

)Bulletin(

کاالنما

)Catalogue(

خبرنامه 

)Newsletter(

روزنـامه

)Newspaper( 

مجــــله 

)Magazine or Journal(

معیارهای اصلی برای ارزشیابی یک مجله اثرگذار در حوزه آموزش سالمت

0246معیارها/ امتیازها

همبستگی موضوعات 
همبستگی كاملهمبستگی نسبیهمبستگی كمعدم همبستگیارایه شده با عنوان مجله

جدید و نو بودن مطالب 
ارایه شده

بيش از نيمي از مطالب 
قدیمی هستند

نيمی از مطالب جدید و 
به روز هستند

اكثر مطالب جدید و به 
روز هستند

همه مطالب ارایه شده 
جدید و به روز هستند

اعتبار علمی مطالب ارایه 
شده

بيش از نيمي از مطالب 
فاقد اعتبار علمي 

هستنئ.

حدود نيمی از مطالب 
معتبر هستند

اكثر مطالب معتبر 
هستند

كليه مطالب ارایه شده 
معتبر هستند

نحوه اثرگذاری مطالب 
ارایه شده بر روی 

مخاطب 

بيش از نيمي از مطالب 
فاقد اثرگذاري

نيمي از مطالب 
اثرگذارارند.

بيش از نيمي از مطالب 
كليه مطالب اثرگذارند.اثرگذارند.

بيش از 4 مشكل نگارش وضعيت نگارشی
ادبي در نيمي از مقاالت

دارای 3 تا 4 مشكل 
نگارش ادبي در نيمي از 

مقاالت

دارای1 یا ۲ مشكل 
نگارشی در برخي از 

مقاالت
بدون مشكل نگارشی

كامال منظمنظم قابل قبولنظم كمبی نظمنحوه نظم در چاپ مجله

كيفيت عالیتا حد زیادی قابل قبولنياز به توجه بيشتر داردنامناسبكيفيت چاپ مجله





انواع�رسانه�های�الکترونیکی�آموزش�سالمت��
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��SMS�)Short Message Service(پیامک�

نقش پیامک در برنامه های آموزش سالمت
اس��تفاده از پيامک س��اده ترین و ارزان ترین روش برای افزایش سطح سواد جامعه در مورد موضوعاتی است 
كه ممكن است كمتر به آنها توجه شود. بررسی ها نشان می دهند كه بهترین اثرگذاری آموزشی پيامک در قشر 
نوجوان و جوان جامعه می باشد. در برنامه های آموزش سالمت نيز استفاده از پيامک یک روش رایج برای باال بردن 
آگاهی های عمومی در زمينه پيشگيری از بروز بيماری ها و یا مشكالت مرتبط با سالمتی و رواج رفتارهای سالمت 

محور در سطح جامعه می باشد.    

سه ویژگی اصلی یک پیامک اثرگذار در برنامه های آموزش سالمت
آموزش به وسيله پيامک نسبت به روش های دیگر ارزان قيمت تر است و در این روش در یک زمان كوتاه . 1

امكان دسترس��ی به قشر وس��يعی از مخاطبانی، كه می توانند در هر زمانی از پيامک ارایه شده استفاده 
نمایند، فراهم مي باشد.

پيامک اثرگذار در برنامه های آموزش سالمت، توانایی افزایش انگيزه مخاطبان را به فراگيری یک موضوع . ۲
مهم مرتبط با پيشگيری از بروز مشكالت سالمتی را دارد.

بيشترین تاثير گذاري كاربرد پيامک در برنامه های آموزش سالمت، در قشر نوجوان و جوان می باشد.. 3

معیارهای اصلی در طراحی و ساخت پیامک اثرگذار در برنامه های آموزش سالمت
• از پيامک در چهار محور افزایش سواد سالمتی جامعه، افزایش انگيزه جامعه به برخی موضوعات سالمتی، 	

توصيه راهكارهایی برای داشتن شيوه زندگی سالم و ارایه برنامه های آموزش سالمت می توان استفاده نمود. 
این چهار محور به عنوان محورهای چهارگانه برنامه های آموزش سالمت با پيامک نيز نام برده می شود. 

• یک پيامک آموزش سالمت باید حاوی یک عنوان و یک متن باشد. 	
• حجم مطالب ارایه شده در پيامک آموزش سالمت نباید بيش از 160 كاراكتر )حروف و یا عالمت های 	

نوشتاری( باشد. 
• پيامک در برنامه های آموزش سالمت، باید هدفمند و اثر گذار باشد. 	
• س��اده نویس��ی و توجه به ارایه مطالب واضح و قابل درک و فهم در متن پيامک های آموزش سالمت 	

بسيار مهم می باشد.    

 

پیامک
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پیامک

)SMS(

پیامک چندرسانه ای

)MMS(

نامه الکترونیکی

)Email(

اینترنت

)Internet(

تارنگاشت

)Weblog(

نرم افزار رایانه ای

بازی های رایانه ای

)Video Games(

ویدیو کلیپ آموزشی  

برنامه  های آموزش سالمت در رادیو

)Computer 
Software(

معیارهای اصلی برای ارزشیابی یک پیامک اثرگذار در برنامه های آموزش سالمت

0246معیارها/ امتیازها

SMS مورد استفاده تعداد كمی فاقد مخاطب مشخصوضعيت مخاطبان
از افراد جامعه

مورد استفاده تعداد 
دارای مخاطبان مشخصزیادی از مردم 

منطبق بودن مطالب 
SMS با درک و فهم 

مخاطبان
كامال منطبقانطباق قابل قبولانطباق كمعدم انطباق

دارا بودن هدف مشخص 
منطبق با محورهای 
چهارگانه برنامه های 

SMS آموزش سالمت با

بدون هدف مشخص
دارای هدف اما عدم 

انطباق با محورهای ذكر 
شده

دارای هدف مشخص 
كه منطبق با چند محور 

از محورهاي ذكر شده 
می باشد 

دارای هدف مشخص كه 
انطباق كامل با یكی از 

محورهای ذكر شده دارد 

توجه به حجم متن ارایه 
كمتر یا مساوی با 160 160 تا 165 كاراكتر165 تا 170 كاراكتربيش از 170 كاراكترشده

كاراكتر

برنامه ارزیابی بازخورد 
SMSبرنامه دارد اما برنامه برنامه ندارد

برنامه دقيق و مشخصی برنامه قابل قبولی دارددقيقی نيست
دارد

SMSكامال اثرگذار استاثرگذاری خوبی دارداثرگذاری كمی دارداثرگذار نيستاثرگذار بودن

وضعيت پوشش دهی 
پوشش دهی در مناطق عدم پوشش دهیدستگاه موبایل

كمی از كشور
پوشش دهی در اكثر 

پوشش دهی كاملمناطق كشور
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��MMS�)Multimedia Messaging Service(پیامک�چند�رسانه�ای�

نقش پیامک چند رسانه ای در برنامه های آموزش سالمت
پيامک چند رس��انه ای، نس��ل جدید SMS در تلفن های همراه اس��ت. در واقع، MMS سرویسی است كه 
عالوه بر متن، قادر است فایل های صوتی، تصویری و یا فيلم را نيز برای كاربران تلفن های همراه ارسال نماید. 
در برنامه های ارتقاي سالمت، MMS  می تواند ابزار ساده و ارزان قيمتی برای انتقال تصاویر، فایل های صوتی و 
یا فيلم های آموزشی مرتبط با سالمت به وسيله تلفن همراه برای اقشار مختلف جامعه با هدف باال بردن آگاهی 
عمومی در زمينه پيشگيری از بروز بيماری ها و یا مشكالت مرتبط با سالمت و رواج رفتارهای سالمت محور در 

سطح جامعه باشد.

سه ویژگی اصلی یک پیامک چند رسانه ای اثرگذار در برنامه های آموزش سالمت
فقط در زمانی می توان از سرویس MMS استفاده كرد كه دستگاه های تلفن همراه مخاطبان بتوانند به . 1

خوبی تحت پوشش این سرویس باشند.
  MMSقابليت انتقال سریع فایل های صوتی و تصویری مرتبط با آموزش سالمت را بر روی تلفن همراه . ۲

دارد. 
MMS نيز همچون SMS در برنامه های آموزش سالمت، توانایی افزایش انگيزه مخاطبان را به فراگيری . 3

یک موضوع مهم مرتبط با پيشگيری از بروز مشكالت سالمتی را دارد.

معیارهای اصلی در طراحی و ساخت یک پیامک چند رسانه ای اثرگذار در برنامه های آموزش سالمت
• از MMS همچون SMS می توان در چهار محور افزایش سواد سالمتی جامعه، افزایش انگيزه جامعه به 	

برخی موضوعات سالمتی، توصيه راهكارهایی برای داشتن شيوه زندگی سالم و ارایه برنامه های آموزش 
سالمت به صورت صوتی و تصویری استفاده نمود. 

• در MMS باید فرمت متن رنگی، فرمت فایل های تصویری JPEG یا GIF ، فرمت فایل های صوتی 	
MP3 یا MIDI و  فرمت فایل های ویدیویی MPEG باشد.  

• MMS می تواند حاوی بيش از 1000 كاراكتر )حروف و یا عالمت های نوشتاری( باشد. به عالوه اینكه 	
یک MMS می تواند در یک زمان واحد هم شامل تصویر یا متن، هم فایل صوتی و هم یک فيلم كوتاه 

باشد. 

 

پیامک�
چندرسانه�ای
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پیامک

)SMS(

پیامک چندرسانه ای

)MMS(

نامه الکترونیکی

)Email(

اینترنت

)Internet(

تارنگاشت

)Weblog(

نرم افزار رایانه ای

بازی های رایانه ای

)Video Games(

ویدیو کلیپ آموزشی  

برنامه  های آموزش سالمت در رادیو

)Computer 
Software(

• MMS و SMS همانند سایر برنامه های آموزش سالمت، باید هدفمند و اثر گذار باشد. 	
• متون، فایل های صوتی، تصویری و یا فيلم های كوتاه تهيه شده در سرویس MMS باید جذابيت بسيار باالیی برای 	

مخاطبان داشته باشند.

معیارهای اصلی برای ارزشیابی یک پیامک چند رسانه ای اثرگذار در برنامه های آموزش سالمت

0246معیارها/ امتیازها

وضعيت مخاطبان 
MMSمورد استفاده تعداد كمی فاقد مخاطب مشخص

از مردم
مورد استفاده تعداد 

دارای مخاطبان مشخصزیادی از مردم 

منطبق بودن مطالب 
MMS با درک و فهم 

مخاطبان
كامال منطبقانطباق قابل قبولانطباق كمعدم انطباق

دارا بودن هدف مشخص 
منطبق با محورهای 
چهارگانه برنامه های 

آموزش سالمت

بدون هدف مشخص
دارای هدف اما عدم 
انطباق با محورهای 
چهارگانه ذكر شده

دارای هدف مشخص 
كه منطبق با چند محور 

از محورهاي ذكر شده 
می باشد 

دارای هدف مشخص كه 
انطباق كامل با یكی از 

محورهای ذكر شده دارد 

انتخاب فرمت صحيح 
كامال توجه شده توجه مناسبتوجه كمعدم توجهفایل ها

برنامه ارزیابی بازخورد 
MMSبرنامه دارد اما برنامه برنامه ندارد

برنامه دقيق و مشخصی برنامه قابل قبولی دارددقيقی نيست
دارد

MMSكامال اثر گذار استاثر گذاري خوبی دارداثر گذاري كمی دارداثر گذار نيستاثر گذار بودن

وضعيت پوشش دهی 
MMSپوشش دهی در مناطق عدم پوشش دهی

كمی از كشور
پوشش دهی در اكثر 

پوشش دهی كاملمناطق كشور
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���)Email(نامه�الکترونیکی

نقش نامه الکترونیکی در برنامه های آموزش سالمت
امروزه، نامه الكترونيكی یا همان Email به عنوان یک روش رایج برای انتقال پيام های مختلف در ارتباط های 
جمعی كاربرد دارد. در برنامه های آموزش س��المت، اعتقاد بر این است كه یک روش اطالع رسانی تاثيرگذار در 

مورد یک موضوع خاص سالمت می تواند استفاده از نامه الكترونيكی باشد.    

سه ویژگی اصلی یک نامه الکترونیکی در برنامه های آموزش سالمت
نامه الكترونيكی، زمينه س��از ایجاد یک ارتباط مس��تقيم در هر زمانی از روز بين مخاطبان با مسئوالن . 1

بهداشت و درمان می باشد.
به وسيله نامه الكترونيكی حجم زیادی از مطالب مربوط به یک موضوع خاص سالمت می تواند مستقيما . ۲

برای مخاطب با كمترین هزینه ممكن ارسال شود.
نامه الكترونيكی، با اطالع رسانی سریع به گروه بزرگی از جامعه در حداقل زمان ممكن می تواند باعث . 3

پيشگيری یا كاهش بروز برخی مشكالت مرتبط با سالمتی گردد. 

معیارهای اصلی در طراحی و ارایه یک نامه الکترونیکی در برنامه های آموزش سالمت
• متن نامه الكترونيكی باید حاوی مطالبی در مورد راه های تغيير رفتار مخاطبان به سوی رفتارهای سالم 	

باش��د )برای مثال می تواند حاوی مطالبی در مورد افزایش مصرف ميوه جات و س��بزیجات و یا ارتقاي 
ميزان فعاليت بدنی باشد(. به عالوه اینكه در نظر گرفتن یک عنوان مناسب و اثرگذار برای نامه الكترونيكی 

هم ضروری است.
• نامه الكترونيكی ارایه شده در برنامه آموزش سالمت باید حاوی توضيحی كامل، شفاف و كاربردی در مورد 	

موضوع ارایه شده باشد.
•  طراحی صفحه نامه الكترونيكی باید جذاب باشد به طوری كه زمانی كه مخاطب صفحه نامه الكترونيكی 	

را باز می كند به خاطر جذابيت صفحه، تشویق شود كه محتویات نامه الكترونيكی را مطالعه نماید.
• نامه الكترونيكی می تواند در فرمت یک خبرنامه الكترونيكی نيز تهيه شود كه در این مورد ضروری است 	

كه برای تهيه یک خبرنامه در یک نامه الكترونيكی به فرمت تهيه خبرنامه نيز توجه كافی شود.
• نامه الكترونيكی باید در فواصل زمانی منظم برای مخاطبين ارسال گردد.	

 

نامه�
الکترونیکی
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گستره اطالع رسانی به 
تقریبا مخاطب خوبی مخاطب محدودی داردمخاطب خاصی نداردمخاطب

دارد
اكثر مخاطبين را در بر 

می گيرد

كامال جذابجذابيت نسبیجذابيت كمعدم جذابيتجذابيت نامه الكترونيكی

كامل ، شفاف و كاربردی 
بودن موضوع ارایه شده

ناقص، ناواضح و غير 
كاربردی

ناقص، تا حدی شفاف اما 
غير كاربردی

كامل، شفاف، اما غير 
كامل، شفاف و كاربردیكاربردی

اثر گذار بودن مطالب 
كامال تاثيرگذارتاثيرگذاری قابل قبولتاثيرگذاری كمعدم تاثيرگذاریبرای مخاطب

صحت و اعتبار مطالب 
ارایه شده

بيش از نيمي از مطالب 
غير معتبر

نيمي از مطالب با اعتبار 
كم

بيش از 70% مطالب 
كامال معتبرداراي اعتبارند.

ارسال منظم نامه های 
كامال منظمنظم قابل قبولنظم كمنامنظمالكترونيكی

امكان ارایه بازخورد با 
ارتباط محدود با عدم امكانمخاطب

مخاطبان
ارتباط تقریبا مستقيم با 

مخاطبان
ایجاد ارتباط كامال 

مستقيم
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���)Internet(اینترنت�

نقش اینترنت در برنامه های آموزش سالمت 
در جوامع امروزی، اینترنت یک سيستم یكپارچه اطالع رسانی با كاربرد وسيع در زمينه های مختلف می باشد. 
از دیدگاه برنامه های ارتقاي سالمت، اینترنت ارزان ترین و موثرترین سيستم اطالع رسانی در مداخالت مربوط 
به سيستم ها و برنامه های ارتقاي سالمت می باشد.  بيشترین كاربران اینترنت در حيطه بحث آموزش و ارتقاي 

سالمت را خانم ها، جوانان، دانشجویان و فارغ التحصيالن دانشگاه ها تشكيل می دهند.      

سه ویژگی اصلی اینترنت در برنامه های آموزش سالمت
ارایه آموزش های سالمت به وسيله اینترنت نسبتا ارزان تر و موثرتر از استفاده از رسانه های چاپی می باشد.  . 1
اینترنت بيش��ترین تاثير گذاري را برای اطالع رسانی و باال بردن آگاهی جامعه در زمينه برخی مباحث . ۲

مرتبط با سالمت مانند رژیم غذایی سالم، فعاليت بدنی مناسب و سالمت روان دارد.
اینترنت ابزار آموزشی ایده آل جهت ارایه دوره ها و آموزش های تخصصی بهداشت و سالمت به صورت . 3

آموزش های از راه دور می باشد.

معیارهای اصلی در طراحی یک وب سایت اینترنتی در برنامه های آموزش سالمت
• سایت اینترنتی مرتبط با موضوع سالمت باید سه ركن اصلی، كيفيت مطالب، اعتبار مطالب و درستی 	

مطالب ارایه شده را به خوبی رعایت نماید.
• مطالب ارایه شده در سایت حتما باید از یک همبستگی و ارتباط موضوعی برخوردار باشند.	
• مطالب موجود در س��ایت باید تحت سيس��تم وب نوشته شوند و هرگز نباید مطالب به فرمت چاپی در 	

صفحات سایت اسكن شده و  قرار گيرند.
• قلم )فونت( مورد استفاده در سایت های اینترنتی آموزش سالمت باید حداقل 1۲ یا 14 باشد و نباید از 	

رنگ های متضاد در پس زمينه های صفحه سایت استفاده شود.
• مطالب، تصاویر و فيلم های ارایه شده در سایت اینترنتی باید به گونه ای طراحی و ارایه شوند كه كاربران 	

با اینترنت كم سرعت هم بتوانند از آن اطالعات به راحتی استفاده نمایند.   

 

اینترنت
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هدفمند بودن مطالب 
ارایه شده در سایت 

بدون  وجود هيچگونه 
هدفی

مطالب كمی به صورت 
هدفمند برای ارتقاي 
آگاهی ارایه شده اند

اكثر مطالب به صورت 
هدفمند برای ارتقاي 
آگاهی ارایه شده اند

همه مطالب به صورت 
هدفمند برای ارتقاي 
آگاهی ارایه شده اند

آگاهی دهنده بودن 
كامال مفيد برای تمام مفيد برای اكثر كاربرانمفيد برای برخی كاربراننا واضحمطالب

كاربران

كاربردی و كمک كننده 
حجم مطالب تئوری غير كاربردیبودن مطالب 

بيشتر است
تا حدود زیادی كاربردی 

است
كامال كاربردی و كمک 

كننده

توجه به نظم و ترتيب در 
كامال منظم و مرتبنظم و ترتيب قابل قبولنظم و ترتيب نسبیعدم توجه به نظمارایه مطالب

وضعيت دسترسی به وب 
فقط برای برخی كاربران كمسایت اینترنتی 

خاص
قابل كاربرد به وسيله 

اكثر كاربران
قابل استفاده توسط كليه 

كاربران 

ميزان و تكرار استفاده 
مخاطب از وب سایت 

اینترنتی
فقط توسط برخی بسيار كم

كاربران خاص

كاربران خاصی هميشه 
از سایت استفاده می 

كنند

بسيار و به دفعات زیاد 
اكثر كاربران از آن 
استفاده می كنند

وضعيت به روز رسانی 
به روز رسانی منظم در به روز رسانی غير منظمعدم به روز رسانیمطالب 

فواصل طوالنی
به روز رسانی منظم و 

سریع
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���)Weblog(تارنگاشت�

نقش تارنگاشت در برنامه های آموزش سالمت
تارنگاش��ت، یک نوع وب س��ایت است كه هر فردی یا گروهی می توانند صفحاتی از این نوع وب سایت را به 
صورت شخصی برای ارایه مطالب خود در اینترنت داشته باشند. از دیدگاه برنامه های ارتقاي سالمت، هر فرد شاغل 
در امر آموزش و ارتقاي سالمت به وسيله تارنگاشت می تواند به راحتی و  با صرف حداقل هزینه مالی، اطالع رسانی 

موثری در زمينه آموزش سالمت برای اقشار مختلف جامعه از طریق سيستم اینترنت داشته باشد. 

سه ویژگی اصلی تارنگاشت در برنامه های آموزش سالمت
به وسيله تارنگاشت می توان به ساده ترین و ارزان ترین روش ممكن اطالع رسانی موثری در اینترنت به . 1

انجام رساند. در واقع، هر فرد شاغل در امر آموزش و ارتقاي سالمت می تواند از این رسانه برای اطالع رسانی 
مطالب آموزش سالمت در سطح جامعه استفاده نماید.  

تارنگاشت ها می توانند حاوی ایده های فردی جالب در مورد موضوعات مختلف مرتبط با آموزش و ارتقاي . ۲
سالمت باشند.

مطالب در تارنگاشت بر اساس تقدم و تاخر از مطالب جدید به قدیم طبقه بندی می شوند.. 3

معیارهای اصلی در طراحی یک تارنگاشت برای برنامه های آموزش سالمت
• قبل از طراحی یک تارنگاشت آموزش سالمت حتما باید مخاطبان تارنگاشت مشخص باشند و بر اساس 	

نياز مخاطبان مطالب برای تارنگاشت تهيه شوند
• به طوركلی یک تارنگاش��ت باید حاوی شش عنصر اصلی شامل صفحه آرایی جذاب، موضوع مشخص، 	

سرفصل های اصلی جذاب، تصاویر جذاب، انتخاب رنگ های مناسب در پس زمينه صفحه و محلی برای 
ارایه نظرات و پيشنهادات كاربران بازدید كننده از تارنگاشت باشد. 

• قلم )فونت( مورد استفاده در تارنگاشت های آموزش سالمت باید حداقل 1۲ یا 14 باشد و نباید از رنگ 	
های متضاد در پس زمينه های صفحه سایت استفاده شود.

• مطالب، تصاویر و فيلم های ارایه شده در تارنگاشت ها باید به گونه ای طراحی و ارایه شوند كه كاربران با 	
اینترنت كم سرعت هم بتوانند از آن اطالعات به راحتی استفاده نمایند.  

• مطالب جدید باید در فواصل زمانی مشخص به صفحات تارنگاشت اضافه گردند.	

 

تارنگاشت
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هدفمند بودن مطالب 
ارایه شده در تارنگاشت 

بدون  وجود هيچگونه 
هدفی

مطالب كمی به صورت 
هدفمند برای ارتقاي 
آگاهی ارایه شده اند

اكثر مطالب به صورت 
هدفمند برای ارتقاي 
آگاهی ارایه شده اند

همه مطالب به صورت 
هدفمند برای ارتقاي 
آگاهی ارایه شده اند

آگاهی دهنده بودن 
مطالب

كامال مفيد برای تمام مفيد برای اكثر كاربرانمفيد برای برخی كاربراننا واضح
كاربران

توجه به نياز مخاطبان 
تارنگاشت 

توجه به نياز برخی عدم توجه
مخاطبان

توجه به نياز اكثر 
مخاطبان

توجه به نياز همه 
مخاطبان

توجه به نظم و ترتيب در 
ارایه مطالب

كامال منظم و مرتبنظم و ترتيب قابل قبولنظم و ترتيب نسبیعدم توجه به نظم

جذابيت بصری 
تارنگاشت

كامال جذابجذابيت قابل قبولجذابيت كمعدم جذابيت

ميزان و تكرار استفاده 
مخاطب از تارنگاشت

فقط توسط برخی بسيار كم
كاربران خاص

كاربران خاصی هميشه 
از وبالگ استفاده می 

كنند

بسيار و به دفعات زیاد 
اكثر كاربران از آن 
استفاده می كنند

وضعيت به روز رسانی 
مطالب 

به روز رسانی منظم در به روز رسانی غير منظمعدم به روز رسانی
فواصل طوالنی

به روز رسانی منظم و 
سریع
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���)Computer Software(نرم�افزار�رایانه�ای�

نقش نرم افزار رایانه ای در برنامه های آموزش سالمت 
در نرم افزارهای رایانه ای، هدف باال بردن آگاهی و ایجاد یک نوع تغيير نگرش یا رفتار در مورد یک موضوع 
خاص در بين مخاطبان می باشد. در برنامه های آموزش سالمت نيز از نرم افزارهای رایانه ای به عنوان وسيله ای 

برای ایجاد رفتارهای سالم در جامعه استفاده می شود. 

سه ویژگی اصلی نرم افزار رایانه ای در برنامه های آموزش سالمت
تهيه و ارایه نرم افزارهای رایانه ای نسبت به سایر روش های الكترونيكی ارایه مطالب برای تهيه كننده و . 1

كاربران هزینه ساز تر و گران قيمت تر می باشد.
از ن��رم افزاره��ای رایانه ای می توان برای آموزش گروه خاصی از مخاطبان اس��تفاده كرد، به خاطر اینكه . ۲

اس��تفاده از این برنامه ها، نيازمند آن اس��ت كه منطبق با نوع نرم افزار رایانه ای، كاربران از یكس��ری 
مهارت های استفاده از رایانه آگاهی نسبی داشته باشند. 

كاربرد نرم افزارهای رایانه ای برای آموزش سالمت، این مزیت را دارد كه در هر زمانی از روز كه مخاطب . 3
تمایل به فراگيری داشته باشد، می تواند از نرم افزارهای رایانه ای استفاده نماید. 

معیارهای اصلی در طراحی نرم افزار رایانه ای در برنامه های آموزش سالمت
• یک نرم افزار رایانه ای آموزش سالمت باید ارایه كننده نكات و مطالب جدید در زمينه مسایل ارتقا دهنده 	

سالمت باشد.
• طراح��ان نرم افزار رایانه ای آموزش س��المت باید دقيقا بدانند كه چگون��ه و در چه زمينه هایی برنامه 	

كامپيوتری می تواند در ارایه آموزش به مخاطبان كمک كننده باشد.   
• یک نرم افزار رایانه ای آموزش سالمت نباید بر اساس یادگيری سریع مخاطب استوار باشد. بلكه باید بر 	

اساس یک فرآیند آموزشی، مطالب به مخاطب آموزش داده شوند تا آموزش ها بتوانند باعث تغيير رفتار در 
مخاطب شوند. عالوه بر اینكه فرآیند آموزشی به كار رفته در نرم افزار رایانه ای باید به طور منظم و دقيق 

در فواصل زمانی مشخص مميزی گردد.
• یک نرم افزار رایانه ای اثرگذار در آموزش س��المت باید به گونه ای طراحی ش��ود كه بتواند یک ارتباط 	

شبكه ای )Network( در بين مخاطبان ایجاد نماید.

 

نرم�افزار�
رایـانـه�ای
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پیامک

)SMS(

پیامک چندرسانه ای

)MMS(

نامه الکترونیکی

)Email(

اینترنت

)Internet(

تارنگاشت

)Weblog(

نرم افزار رایانه ای

بازی های رایانه ای

)Video Games(

ویدیو کلیپ آموزشی  

برنامه  های آموزش سالمت در رادیو

)Computer 
Software(

• نرم افزار رایانه ای آموزش سالمت باید منطبق با توانایی و مهارت های مخاطبانش در استفاده از رایانه طراحی گردد.	

معیارهای اصلی برای ارزشیابی یک برنامه کامپیوتری اثرگذار در آموزش سالمت

0246معیارها/ امتیازها

جدید بودن مطالب ارایه 
كامال جدید و نوبيشتر مطالب جدید و نونسبتا جدیدقدیمیشده

 طراحی نرم افزار 
رایانه ای بر اساس یک 
فرآیند آموزشی برای 

یادگيری مخاطب 

تا حدی به این نكته عدم توجه به این نكته
توجه شده

به این نكته توجه خوبی 
شده

به طور عملی هر 
مخاطبی می تواند این 

نكته را احساس كند

توجه داشتن به 
مهارت های كاربران در 

استفاده از رایانه
فقط برای گروهی از عدم توجه

مخاطبان مفيد است
اكثر مخاطبان قادر به 

استفاده هستند
كليه مخاطبان می توانند 

استفاده نمایند

ایجاد یک ارتباط 
ارتباط تنها با برخی عدم ایجاد ارتباطمستقيم با مخاطبان

ارتباط با كليه مخاطبانارتباط با اكثر مخاطبانمخاطبان

ایجاد ارتباط شبكه ای 
ارتباط كامال مثبتارتباط قابل قبولارتباط محدودعدم ارتباطبين مخاطبان

انطباق نرم افزار رایانه ای 
كامال منطبقانطباق قابل قبولانطباق نسبیعدم انطباقبا نياز مخاطبان

وضعيت دسترسی به نرم 
دسترسی آسان برای دسترسی نسبتا آسان دسترسی مشكلافزار رایانه ای

اكثر كاربران
دسترسی آسان برای 

همه كاربران
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����)Computer or Video Games(بازی�های�رایانه�ای�

نقش بازی های رایانه ای در برنامه های آموزش سالمت
بازی های رایانه ای، نوعی از بازی های الكترونيكی هستند كه به وسيله كامپيوتر شخصی یا به وسيله اینترنت به 
صورت انفرادی یا جمعی بازی می شوند. امروزه كودكان و نوجوانان به عنوان مخاطبان و كاربران اصلی از بازی های 
رایانه ای به عنوان یک رسانه تفریحی- آموزشی استفاده می كنند. در برنامه های آموزش سالمت نيز از بازی های 
رایانه ای به عنوان وس��يله ای برای افزایش تمایل كودكان و نوجوانان به یادگيری نكات آموزش��ی در مورد ایجاد 

عادات سالمت محور در شيوه زندگی استفاده می شود. 

سه ویژگی اصلی بازی های رایانه ای در برنامه های آموزش سالمت
بازی های رایانه ای می توانند در سایه یک ابزار تفریحی باعث افزایش انگيزه مخاطبان در یادگيری مطالب . 1

مرتبط با سالمت گردند.
بازی های رایانه ای آموزش سالمت می توانند ابزاري قوی برای كمک به قشر جوان جامعه برای داشتن . ۲

یک شيوه زندگی سالم باشند. 
بازی های رایانه ای آموزش سالمت می توانند ارزان قيمت ترین ابزار آموزشی برای اوقات فراغت كودكان . 3

و نوجوانان باشند.

معیارهای اصلی در طراحی بازی های رایانه ای در برنامه های آموزش سالمت
• یک بازی رایانه ای آموزش سالمت باید با جذابيت باالیی كه دارد، حس مخاطبان را در یادگيری مطالب 	

جدید مرتبط با سالمت برانگيزد.
• بازی رایانه ای آموزش سالمت، بدون وجود یک راهنما یا معلم باید بتواند نكات اصلی مرتبط با موضوع 	

آموزش سالمت را به مخاطبان القا نماید.   
• اساس نكات آموزشی در بازی رایانه ای آموزش سالمت باید مبتنی بر تغيير عادات نادرست به سمت ایجاد 	

عادات صحيح در شيوه زندگی مخاطبان باشد.
• یک بازی رایانه ای آموزش سالمت باید بر ارتقاي مهارت های مخاطبان در ایجاد تغيير رفتار استوار باشد.	
• یک بازی رایانه ای آموزش سالمت باید منطبق با نياز و دانش مخاطبان در مورد نكات مرتبط با سالمت 	

طراحی شود..

 

بازی�های�
رایــانــه�ای
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پیامک

)SMS(

پیامک چندرسانه ای

)MMS(

نامه الکترونیکی

)Email(

اینترنت

)Internet(

تارنگاشت

)Weblog(

نرم افزار رایانه ای

بازی های رایانه ای

)Video Games(

ویدیو کلیپ آموزشی  

برنامه  های آموزش سالمت در رادیو

)Computer 
Software(

معیارهای اصلی برای ارزشیابی یک بازی های رایانه ای در آموزش سالمت

0246معیارها/ امتیازها

كامال جذابجذابيت قابل قبولجذابيت كمعدم جذابيتجذابيت بازی رایانه ای

انطباق بازی رایانه ای با 
كامال منطبقانطباق قابل قبولانطباق نسبیعدم انطباقنياز مخاطبان

توانایی افزایش انگيزه 
توانایی باالتوانایی مناسبتوانایی كمعدم تواناییمخاطبان به یادگيری

توانایی القاي سریع 
مفاهيم آموزشی به 

مخاطبان
القاي كامل مفاهيمالقاي مناسب مفاهيمالقاي كم مفاهيمعدم القاي مفاهيم

مبتنی بر آموزش ایجاد 
تغيير رفتارهای سالم در 

بين مخاطبان
توجه كم به نكات غير آموزشی

كامال آموزشیتا حد زیادی آموزشیآموزشی

اثرگذار بودن بازی 
كامال اثرگذاراثرگذاری قابل قبولاثرگذاری كمعدم اثرگذاریرایانه ای بر روی مخاطبان

وضعيت دسترسی به 
دسترسی آسان برای دسترسی نسبتا آسان دسترسی مشكلبازی رایانه ای

اكثر كاربران
دسترسی آسان برای 

همه كاربران
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ویدیو�کلیپ�های�آموزشی���

نقش ویدیو کلیپ آموزشی در برنامه های آموزش سالمت 
ویدیو كليپ آموزشی، یک ابزار مفيد برای باال بردن آگاهی ها و ایجاد تغيير رفتارهای ساده در بين افراد جامعه 
می باشد. امروزه شبكه های مختلف تلویزیونی سعی می كنند از ویدیو كليپ های آموزشی به صورت فيلم داستانی، 
فيلم مستند و یا تبليغات آموزشی برای مخاطبان خود استفاده نمایند. به طور كلی مخاطبان اصلی ویدیو كليپ های 
آموزشی را كودكان، نوجوانان و جوانان تشكيل می دهند. در برنامه های ارتقاي سالمت از ویدیو كليپ آموزشی 
برای باال بردن آگاهی عمومی و تغيير رفتارهای ساده در زمينه بهبود سالمت كلی افراد جامعه استفاده می شود.   

سه ویژگی اصلی ویدیو کلیپ آموزشی در برنامه های آموزش سالمت
موثرترین، جذابترین و نسبتا ارزان قيمت ترین ابزار آموزش الكترونيكی در سطح جامعه می باشد.. 1
ویدیو كليپ آموزشی می تواند در ایجاد تغيير رفتارهای ساده در مخاطبان نقش موثری داشته باشد.. ۲
یک ویدیو كليپ آموزش��ی این توانایی را دارد كه تمایل طيف وس��يعی از مردم را در مورد رعایت یک . 3

موضوع خاص سالمت باال ببرد. 

معیارهای اصلی در طراحی و تهیه ویدیو کلیپ آموزشی در برنامه های آموزش سالمت
•  ویدیو كليپ آموزشی باید منطبق با نياز مخاطب آن تهيه شود و زمان پخش آن نيز باید منطبق با زمانی 	

باشد كه مخاطب می تواند آن را مشاهده نماید.
• ویدیو كليپ آموزش��ی باید با هدف باال بردن آگاهی به عالوه ایجاد یک تغيير رفتار س��اده در مخاطب 	

طراحی و ساخته شود.
• محتوای آموزشی و مدت زمان پخش ویدیو كليپ باید منطبق با سطح آگاهی و حوصله مخاطبان ویدیو 	

كليپ باشد.
• هر ویدیو كليپ آموزشی باید دارای یک پيام اثرگذار باشد كه محتوی آموزشی بر مبنای آن تهيه گردد.  	
• هر ویدیو كليپ آموزشی باید دارای یک مقدمه و یک توضيح كلی در زمينه موضوع،  با هدف باال بردن 	

آگاهی مخاطبان و ارایه راهكارهای عملی برای ایجاد تغيير رفتارهای ساده در بين مخاطبان باشد.

 

ویدیو�کلیپ�های�
آموزشی
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پیامک

)SMS(

پیامک چندرسانه ای

)MMS(

نامه الکترونیکی

)Email(

اینترنت

)Internet(

تارنگاشت

)Weblog(

نرم افزار رایانه ای

بازی های رایانه ای

)Video Games(

ویدیو کلیپ آموزشی  

برنامه  های آموزش سالمت در رادیو

)Computer 
Software(

معیارهای اصلی برای ارزشیابی یک ویدیو کلیپ آموزشی در برنامه آموزش سالمت

0246معیارها/ امتیازها

توجه به نياز مخاطب در 
توجه به نياز برخی توجه كمعدم توجهتهيه ویدیو كليپ

مخاطبان
كامال منطبق با نياز 

مخاطبان

دارا بودن پيام اثرگذار در 
دارا بودن پيام اثرگذار اما عدم وجود پيام اثرگذارویدیو كليپ 

برای برخی مخاطبان
دارا بودن پيام اثرگذار 

برای اكثر مخاطبان 
دارا بودن پيام اثرگذار 

برای همه مخاطبان

توجه به داشتن یک 
محتوی آموزشی 

منسجم در ویدیو كليپ

عدم وجود انسجام در 
محتوی آموزشی

ضعف در انسجام محتوی 
آموزشی

انسجام نسبی در محتوی 
آموزشی

انسجام كامل در محتوی 
آموزشی

طراحی ویدیو كليپ بر 
مبنای باال بردن آگاهی و 

ایجاد تغيير رفتار ساده 
تنها توجه به  باال بردن عدم توجه به این نكته

آگاهی

توجه كافی به باال بردن 
آگاهی و توجه كم در 
ایجاد تغيير رفتار ساده

بر اساس توجه كافی به 
باال بردن آگاهی و ایجاد 

تغيير رفتار ساده 
انطباق محتوی و زمان 
ویدیو كليپ با آگاهی و 

حوصله مخاطبان
كامال منطبقانطباق قابل قبولانطباق كمعدم انطباق

كامال جذابجذابيت قابل قبولجذابيت كمعدم جذابيتجذابيت ویدیو كليپ

نحوه پوشش دهی ویدیو 
كامال مناسب برای همه قابل قبولتا حدودی قابل قبولنامناسبكليپ برای مخاطبان

مخاطبان
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برنامه�های�آموزش�سالمت�در�رادیو��

نقش برنامه های آموزش سالمت در رادیو برای ارتقاي سطح سالمت جامعه 
رادیو به عنوان یک وسيله ارتباط جمعی از اوایل قرن بيستم كاربرد داشته و امروزه هم اگرچه وسایل ارتباط 
جمعی پيشرفته وجود دارند اما رادیو همچون گذشته، نقش خود را به عنوان یک ابزار اطالع رسانی ایفا می كند. 
در برنامه های ارتقاي سالمت، رادیو به عنوان ابزاری برای باال بردن آگاهی جامعه در موضوعات مرتبط با سالمت 
نقش ایفا می كند و به نظر می رس��د كه بيشترین تاثيرگذاري برنامه های آموزش سالمت رادیو بر روی باال بردن 

آگاهی خانم ها باشد.

سه ویژگی اصلی برنامه های آموزش سالمت در رادیو برای ارتقاي سطح سالمت جامعه
ارزان قيمت ترین ابزار آموزش برای یک طيف وسيع از جامعه است.. 1
ابزار مفيدی برای باال بردن آگاهی كليه اقشار جامعه در مورد موضوعات مرتبط با سالمت می باشد.. ۲
مخاطبان مختلف با هر نوع سواد و اطالعات عمومی، می توانند از برنامه های آموزش سالمت رادیو سود . 3

ببرند.

معیارهای اصلی در طراحی و تهیه برنامه های آموزش سالمت در رادیو برای ارتقاي سطح سالمت جامعه
• برنامه آموزش سالمت در رادیو باید به زبان ساده و قابل فهم تهيه و برای مخاطب ارایه شود تا هر مخاطبی 	

بتواند از آن بهره ببرد.
• هدف اصلی یک برنامه آموزش س��المت در رادیو، باید افزایش س��واد جامعه در مورد یک موضوع خاص 	

سالمت باشد.
• محتوی یک برنامه آموزش سالمت در رادیو باید بر اساس منابع معتبر و یک انسجام علمی تهيه شود.	
• مطالب و پيام های ارایه شده در برنامه آموزش سالمت باید به گونه ای ارایه شود كه تمایل مخاطبان را 	

به یادگيری مطالب جدید برانگيزد.
• از تهيه و ارایه برنامه های خسته كننده و كسل كننده در مورد موضوعات پيچيده دانشگاهی در رادیو باید 	

جدا خودداری كرد. همچنين زمان ارایه برنامه رادیو باید منطبق با زمان و حوصله مخاطبان طراحی گردد.

 

برنامه�های�آموزش�
سالمت�در�رادیو
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نحوه ارایه برنامه به زبان 
برای تعداد كمی از توجه نشدهساده

مخاطبان قابل فهم است
برای اكثریت مخاطبان 

قابل فهم است
برای همه مخاطبان قابل 

فهم است

تهيه شده با هدف 
هدف نداردافزایش سواد جامعه

با هدف افزایش سواد 
برخی مخاطبان تهيه 

شده 

با هدف افزایش سواد 
اكثر مخاطبان تهيه شده 

با هدف افزایش سواد 
همه مخاطبان جامعه 

تهيه شده

ارایه مطالب بر اساس 
منابع معتبر علمی

عدم استفاده از منابع 
علمی

از منابع علمی كمی 
استفاده شده

از منابع علمی معتبر 
جدید استفاده نشده

از منابع علمی معتبر 
جدید استفاده شده

انسجام علمی مطالب 
ارایه شده در یک برنامه 
آموزش سالمت در رادیو

كامال منسجمانسجام قابل قبولانسجام كمعدم انسجام

موثر در افزایش تمایل 
كامال موثرتاثير نسبیتاثير كمبی تاثيرمخاطب به یادگيری

انطباق زمان برنامه با 
انطباق با برنامه و حوصله عدم انطباقزمان و حوصله مخاطب

گروه كمی از مخاطبان
انطباق با برنامه و حوصله 

گروه زیادی از مخاطبان
انطباق با برنامه و حوصله 

همه مخاطبان

وضعيت پوشش دهی 
پوشش برای بخش های نامناسببرنامه رادیویی 

خاص جغرافيایی
پوشش در اكثر مناطق 

جغرافيایی
پوشش در همه مناطق 

جغرافيایی





انواع�رسانه�های�محیطی�آموزش�سالمت��



/ راهنماي انتخاب رسانه ها و روش هاي آموزش سالمت 60

���)Billboard(آگهی�نما�

تعریف آگهی نما در برنامه های آموزش سالمت
آگهی نما، یک سطح بزرگ تبليغاتی است كه برای باال بردن توجه مخاطبان در محيط های باز و پر رفت و آمد 
عمومی نصب می گردد. در برنامه های آموزش سالمت از آگهی نما به عنوان ابزاری برای توجه دادن سریع مردم 

به یک موضوع خاص سالمتی استفاده می شود. 

سه ویژگی اصلی آگهی نما در برنامه های آموزش سالمت
گستره مخاطبان آگهی نماي آموزش سالمت بسيار گسترده می باشد و می تواند بخش عظيمی از جامعه . 1

را به خود اختصاص دهد.
زمانی كه هدف، آموزش نكات مهم و استراتژیكی مرتبط با سالمت جامعه باشد، آگهی نما بهترین ابزار . ۲

برای این منظور است، به خاطر اینكه در كمترین زمان ممكن می تواند مطالب را به ذهن مخاطبان انتقال 
دهد.

آگهی نماي آموزش سالمت دارای این مزیت است كه تعداد مخاطبان زیادی در طول روز می توانند آن . 3
را مشاهده نمایند، البته انتخاب موضوع آگهی نما منطبق با محل نصب و مخاطبانی است كه آن را هر 

روز مشاهده می كنند.

معیارهای اصلی در طراحی آگهی نما در برنامه های آموزش سالمت
• موضوع انتخاب ش��ده برای آگهی نما باید بر اس��اس نياز روزمره و در مورد نكات بسيار مهم و اثرگذار بر 	

سالمت جامعه باشد. 
• طرح و پيام تهيه شده در آگهی نما باید جذاب و جلب نظر كننده باشد تا مخاطبان را سریع به سمت 	

خود جلب نماید.
• جمالت پيام آگهی نما باید دارای ساختار بسيار ساده ای باشند و با حداقل كلمات )حدود 8 كلمه یا كمتر( 	

تهيه شوند برای اینكه پيام آگهی نما باید سریع در ذهن مخاطبان نقش ببندد.
• استفاده از رنگ های متمایز و جذاب در زمينه طرح آگهی نماي آموزشی، می تواند عاملی برای جذب و 	

انتقال سریع مفاهيم در ذهن مخاطب باشد.
• برای نصب آگهی نما باید محلی را انتخاب كرد كه مخاطبان از هر جهتی بتوانند به راحتی آن را مشاهده نمایند. 	

آگهی�نما
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آگهی نما

 )Billboard(

تراکت 

برچسپ ها 

 )Stickers(

معیارهای اصلی برای ارزشیابی یک آگهی نما اثرگذار در آموزش سالمت

0246معیارها/ امتیازها

انطباق طراحی آگهی نما 
انطباق با نياز برخی افراد انطباق كمعدم انطباقبا نياز جامعه

جامعه
كامال منطبق با نياز 

جامعه

انتخاب محل نصب 
می توانست در محل محل نامناسبآگهی نما

بهتری هم باشد
محل تقریبا مناسبی 

محل كامال مناسب استاست

نحوه انتخاب موضوع 
توجه كمی در انتخاب موضوع نامناسببرای آگهی نما

موضوع اثرگذار شده
موضوع جالبی انتخاب 

شده
موضوع مهم و جالبی 

انتخاب شده

جلب توجه كننده بودن 
كامال جلب توجه كنندهجلب توجه نسبیجلب توجه كمعدم جلب توجه آگهی نما برای مخاطبان

كامال جذابجذابيت قابل قبولجذابيت كمعدم جذابيتجذابيت آگهی نما

توجه به رنگ بندی 
رنگ بندی بسيار خوبرنگ بندی مناسب رنگ بندی كمعدم رنگ بندی آگهی نما

رعایت استفاده از حداقل 
كلمات و جمالت ساده 

برای آگهی نما
عدم رعایت این نكته

استفاده از جمالت ساده 
اما بدون رعایت استفاده 

از حداقل كلمات

استفاده از حداقل كلمات 
برای ساختن جمالت 

ساده

توجه به استفاده از 
حداقل كلمات اثرگذار در 

ساختن جمالت ساده
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تراکت���

تعربف تراکت در برنامه های آموزش سالمت
تراكت س��اده ترین و ارزان ترین ابزار آموزش��ی چاپی در قطع ۲10mm × 148( A5( یا كوچک تر است كه 
می تواند تاثيرگذاری قابل قبولی در بين مخاطبان داشته باشد. در برنامه های ارتقاي سالمت از تراكت برای تبليغ 
یا معرفی یک نوع از خدمات مرتبط با سالمت و یا اطالع رسانی در مورد یک موضوع خاص سالمت و یا ارایه پيام 

های بهداشتی استفاده می شود. 

سه ویژگی اصلی تراکت در برنامه های آموزش سالمت
تراكت مطالب را به صورت اختصاصی، كوتاه و رسمی برای مخاطبان ارایه می كند.. 1
تراكت با اندازه كوچكی كه دارد به سهولت می تواند توسط مخاطبان حمل و نگهداری شود.. ۲
برد اثرگذاری جغرافيایی تراكت نسبت به سایر رسانه های چاپی محدودتر می باشد و وابسته به نوع تراكت . 3

می تواند محدوده جغرافيایی خاصی را تحت پوشش قرار دهد.  

معیارهای اصلی در طراحی تراکت در برنامه های آموزش سالمت
• مطالب ارایه شده در تراكت در حالی كه باید ساده و روان باشد اما می بایستی تاثيرگذاری باالیی نيز داشته 	

باشد.
• یک شعار كوتاه ولی اثرگذار باید برای تراكت انتخاب شود تا توجه و اطمينان مخاطب را به مطالب تراكت 	

افزایش دهد.
• در تهيه تراكت باید به كيفيت طراحی و چاپ بيش از پيش توجه شود تا بتواند اثر و حس مطلوبی بر 	

روی مخاطب بر جای گذارد
• در متن تراكت باید از كلمات كليدی جالبی استفاده شود تا باعث افزایش توجه مخاطب به موضوع تراكت 	

گردد.
• برای چاپ تراكت می توان از كاغذ گالسه )براق( و یا تحریر )معمولی( استفاده كرد. 	

 

تراکت
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آگهی نما

 )Billboard(

تراکت 

برچسپ ها 

 )Stickers(

معیارهای اصلی برای ارزشیابی یک تراکت اثرگذار در آموزش سالمت

0246معیارها/ امتیازها

كامال جذابجذابيت قابل قبولجذابيت نسبیعدم جذابيتجذابيت تراكت

كيفيت عالیكيفيت خوبكيفيت نسبیعدم كيفيتكيفيت طراحی تراكت

كيفيت عالیكيفيت خوبكيفيت نسبیعدم كيفيتكيفيت چاپ تراكت

توجه به انتخاب شعار 
توجه بسيار خوبتوجه مناسبتوجه كمعدم توجهاثرگذار

نحوه استفاده از كلمات 
كليدی جذاب در تراكت

عدم استفاده از كلمات 
كليدی جالب

استفاده كم از كلمات 
كليدی جالب

استفاده مناسب از 
كلمات كليدی جالب

دقت كافی در استفاده 
صحيح و بجا از كلمات 

كليدی جالب 

بيش از 4 مشكل وضعيت نگارشی
نگارشی

دارای 3 تا 4 مشكل 
نگارشی

دارای1 یا ۲ مشكل 
بدون مشكل نگارشینگارشی

دقت در  پخش صحيح 
تراكت در بين مخاطبان 

تراكت

عدم دقت در پخش بين 
مخاطبان اصلی تراكت

دقت كم در پخش بين 
مخاطبان اصلی تراكت

پخش محدود برای 
برخی مخاطبان اصلی 

تراكت

منطبق با موضوع تراكت 
دقيقا بين مخاطبان 

اصلی آن پخش می شود 
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���)Stickers(برچسپ�ها�

تعریف برچسپ ها در برنامه های آموزش سالمت
برچسب ها شامل تصاویر و پيام هایی هستند كه در اشكال هندسی مختلف و در اندازه های كوچک یا بزرگ 
جهت اطالع رسانی سریع در مورد یک موضوع خاص به كار می روند. در واقع برچسپ ها به خاطر اینكه در سطح 
خيابان های ش��هرها ممكن است پخش ش��وند، به عنوان یک هنر خيابانی نيز شناخته می شوند. در برنامه های 
آموزش و ارتقاي سالمت، به خاطر اینكه برچسپ ها جذابيت باالیی دارند، می توانند وسيله مناسبی برای آموزش 

نكات سالمتی به كودكان باشند.

سه ویژگی اصلی برچسپ ها در برنامه های آموزش سالمت
برچسپ ها در هر اندازه، شكل و فرمی می توانند در انتقال مفاهيم آموزشی به كار بروند و در این زمينه . 1

محدودیتی وجود ندارد.
برچسپ جذابيت باالیی دارد، به خاطر اینكه از رنگ های متنوع و زیبا در طراحی آن استفاده می شود.. ۲
كيفيت چاپ برچسپ، نسبت به كليه رسانه های چاپی باالتر و بهتر می باشد... 3

معیارهای اصلی در طراحی برچسپ ها در برنامه های آموزش سالمت
• برچسپ باید دارای یک هدف و پيام آموزشی مشخص برای انتقال به مخاطب باشد.	
• مفاهيمی كه به وسيله برچسپ انتقال می یابند باید بسيار آسان درک شوند.	
• برچسپ باید دارای تنوع رنگی باشد و با رنگ های جذاب طراحی و تهيه شود.	
• در طراحی برچسپ، باید از طرح ها و اشكال هندسی آشنا در جامعه استفاده شود.	
• برچسپ باید با كيفيت باال چاپ شود تا  اثر گذاري قابل قبولی داشته باشد. 	

 

برچسپ�ها
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آگهی نما

 )Billboard(

تراکت 

برچسپ ها 

 )Stickers(

معیارهای اصلی برای ارزشیابی یک برچسپ اثرگذار در آموزش سالمت

0246معیارها/ امتیازها

كامال جذابجذابيت قابل قبولجذابيت كمعدم جذابيتجذابيت برچسپ

طراحی نامناسبوضعيت طراحی برچسپ
در طراحی به برخی 

نكات توجه شده ولی به 
نكات هنری توجه نشده

توجه به برخی عناصر 
جالب و كامال هنریهنری در طراحی

جذابيت و تنوع رنگی تنوع رنگی مناسبتنوع رنگی كمعدم تنوع رنگتنوع رنگ در برچسپ

كيفيت عالیكيفيت مناسبكيفيت پایيننامطلوبكيفيت چاپ برچسپ

دارا بودن هدف و پيام 
آموزشی مشخص

عدم وجود هدف یا پيام 
مشخص

پيام و هدف برای همه 
مخاطبان واضح نيست

دارای یک هدف و 
پيام واضح برای بيشتر 

مخاطبان 

دارای یک هدف و پيام 
مشخص برای كليه 

مخاطبان

درک آسان مفاهيم 
درک مفاهيم نياز به درک مشكلبرچسپ

تفكر دارد
درک آسان مفاهيم برای 

بيشتر مخاطبان
درک آسان مفاهيم برای 

كليه مخاطبان

كاربردی بودن برچسپ 
كاربردی برای برخی غير كاربردیبرای مخاطب

مخاطبان
كاربردی برای اكثر 

مخاطبان
كامال كاربردی برای همه 

مخاطبان





انواع�روش�های�مستقیم�در�آموزش�سالمت��



/ راهنماي انتخاب رسانه ها و روش هاي آموزش سالمت 68

���)Campaign(بسیج�اطالع�رسانی�

تعریف بسیج اطالع رسانی در برنامه های آموزش سالمت
بسيج اطالع رسانی، فرآیندی از بسيج مردم با هم برای اجرای فعاليت های اجرایی در جهت بهبود یک چالش 
می باش��د. در برخی موارد هم بس��يج اطالع رسانی می تواند با ایجاد بستری مناسب به سياستگذاران در تصميم 
گيری هایشان در مورد موضوع بسيج اطالع رسانی كمک كند. در برنامه های ارتقاي سالمت، بسيج اطالع رسانی 
از اجتماع افرادی كه در مورد موضوع بسيج اطالع رسانی اطالعات كافی دارند، تشكيل می شود كه هدف اصلی 
این بسيج، ایجاد تغيير رفتار پایدار و كمک به اتخاذ تصميمات صحيح برای بهبود وضعيت سالمت افرادی است 
كه مخاطبان اصلی موضوع بسيج اطالع رسانی می باشند. )برای مثال در بسيج اطالع رسانی »صحيح غذا خوردن 
كودكان مدرس��ه ای«، اعضای بسيج اطالع رس��انی را معلمان، مربی های بهداشت و كارشناسان تغذیه تشكيل 

می دهند و كودكان مدرسه ای نيز مخاطبان موضوع بسيج اطالع رسانی می باشند(. 

سه ویژگی اصلی بسیج اطالع رسانی در برنامه های آموزش سالمت
بسيج اطالع رسانی با هدف ایجاد یک تغيير رفتار پایدار در سالمت جامعه ایجاد می گردد.. 1
بسيج اطالع رسانی، بر اساس نياز مخاطبان و ميزان اهميت موضوع تشكيل و ارایه خدمت می نماید.. ۲
بس��يج اطالع رس��انی روشی موثر برای انتقال مفاهيم آموزشی از طریق ارتباط مستقيم و رو در رو بين . 3

افرادی كه اطالعات كافی در مورد موضوع بس��يج اطالع رس��انی دارند، با آنهایی كه نياز به كمک دارند، 
می باشد. 

معیارهای اصلی برای راه اندازی یک بسیج اطالع رسانی در برنامه های آموزش سالمت
• بسيج اطالع رسانی باید منطبق با نياز و تمایالت مخاطبان تشكيل و ارایه خدمت نماید.	
• اطالعات و خدماتی كه در بسيج اطالع رسانی عرضه می شود، باید برای مخاطبانش جذاب باشد.	
• هر بسيج اطالع رسانی در برنامه های ارتقاي سالمت باید بر اساس هدفی مبتنی بر تغيير رفتار، دارای 	

استراتژی های معين، روش های اجرایی مشخص و برنامه های مدون ارزیابی فعاليت های اجرایی باشد.
• هر بسيج اطالع رسانی منطبق با هدف كلی تعریف شده، باید دارای یک پيام كليدی یا شعار اثرگذار باشد.	
• اس��اس تشكيل یک بس��يج اطالع رس��انی اثرگذار، باید ترغيب مخاطبان به انجام یک رفتار سالم و نه 	

بازدارندگی از انجام یک رفتار ناسالم باشد.  

 

بسیج�
اطالع�رسانی
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بسیج اطالع رسانی 

 )Campaign(

کارگاه های آموزشی 

  )Workshops(

سمینار آموزش سالمت 

 )Seminars(

نمایشگاه   سالمت

)Health Exhibitions(

معیارهای اصلی برای ارزشیابی بسیج های اطالع رسانی اثرگذار در آموزش سالمت

0246معیارها/ امتیازها

عدم تعيين مخاطب مشخص بودن مخاطبان
مشخص

دقت كم در تعيين 
مخاطب

دقت مناسب در تعيين 
مخاطب

دقت كافی در تعيين 
مخاطب

انطباق هدف بسيج با 
انطباق نسبی  و قابل  انطباق كم عدم انطباقنياز مخاطب

انطباق كامل قبول

استراتژی دارد اما غير عدم وجود استراتژیدارا بودن استراتژی
عملی است 

استراتژی دارد اما دقيق 
نيست 

دارای استراتژی های 
مشخص و دقيق

دارا بودن پيام كليدی 
پيام و شعار نه چندان عدم وجود پيام و شعاریا شعار

اثرگذار 
پيام و شعار تا حد زیادی 

پيام و شعار كامال اثرگذاراثرگذار

اثرگذار بودن فعاليت 
های بسيج اطالع رسانی 

بر روی مخاطبان
اثرگذاری كم بر روي عدم اثرگذاری

نيمي از مخاطبان
اثرگذاری بر روي بيش از 

كامال اثرگذارنيمي از مخاطبان

مبتنی بر برنامه های 
ترغيب كننده

عدم وجود برنامه 
مشخص

تمركز كم بر این برنامه 
ها

تمركز مناسب بر این 
برنامه ها 

كامال منطبق بر این 
برنامه ها

دارا بودن برنامه های 
مشخص و كارا برای 

تغيير رفتار

عدم داشتن برنامه 
مشخص

دارا بودن برنامه های 
مشخص اما غير قابل 

اجرا

دارا بودن برنامه های 
مشخص كه تا حدی 

قابل اجرا هستند.

دارا بودن برنامه های 
كامال مشخص و قابل 

اجرا



/ راهنماي انتخاب رسانه ها و روش هاي آموزش سالمت 70

���)Workshops(کارگاه�های�آموزشی�

تعریف کارگاه های آموزشی در برنامه های آموزش سالمت 
كارگاه آموزشی شامل جلسات آموزشی با حداقل مباحث تئوری و حداكثر مباحث علمی و كاربردی می باشد 
كه شباهت زیادی به جلسات مشورتی دارد كه می تواند در بيش از یک روز برگزار گردد. در واقع كارگاه آموزشی 
برای تعداد نسبتا كمی از افراد )در حدود ۲0 تا 30 نفر( جهت كسب دانش و مهارت های كاربردی و به روز در 
یک زمينه خاص برگزار می شود. در كارگاه های آموزشی، به تمامی شركت كنندگان این فرصت داده می شود كه 
بتوانند در مورد تجربيات یكدیگر در مورد موضوع كارگاه آموزشی از دیدگاه علمی به بحث و تبادل نظر بپردازند و 
از آموخته های یكدیگر استفاده نمایند. در برنامه های ارتقاي سالمت، كارگاه های آموزشی روشی كارا برای افزایش 
انگيزه، بهبود دانش عملی و باال بردن توان كار گروهی شركت كنندگان )در مورد موضوع كارگاه آموزشی( می باشد. 

سه ویژگی اصلی کارگاه های آموزشی در برنامه های آموزش سالمت
یک كارگاه آموزشی از لحاظ ساختار و نحوه ارایه مطالب نسبتا انعطاف پذیر است و برگزار كننده می تواند . 1

از روش های مختلفی برای ارایه مطلب خود در كارگاه آموزشی استفاده نماید.
ش��ركت كنندگان در كارگاه آموزش��ی از لحاظ داشتن اطالعات مرتبط با موضوع كارگاه تقریبا همگن . ۲

می باشند.
مشاركت شركت كنندگان در موضوع كارگاه آموزشی بيش از سایر روش های آموزشی می باشد. . 3

معیارهای اصلی برای تشکیل یک کارگاه آموزشی در برنامه های آموزش سالمت
• یک كارگاه آموزشی باید بر اساس اهداف افزایش آگاهی شخصی شركت كنندگان، باالبردن تمایل شركت 	

كنندگان به یادگيری یک مطلب، مدیریت در فراگرفتن مطالب، بهبود بخش��يدن قابليت های شركت 
كنندگان در انجام كارهای گروهی و ارتقاي روابط سازمانی با تاكيد قوی بر روی مسایل روحی و احساسی 

شركت كنندگان طراحی شود.
• هر كارگاه آموزشی منطبق با مدل انتخاب شده باید دارای یک پروپزال یا طرح پيشنهادی مشخص باشد 	

كه در این پروپزال یا طرح پيش��نهادی باید هدف از تش��كيل كارگاه آموزشی، زمان، مكان، روش های 
اجرایی، نحوه ارایه مطالب و نحوه ارزیابی های كارگاه آموزشی به وضوح توضيح داده شده باشد.

• 	 ،)Brainstorm( كارگاه آموزشی باید بر اساس یكی از روش های اصلی ارایه مطالب مانند بارش افكار  

 

کارگاه�های�
آمــوزشـــی
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بسیج اطالع رسانی 

 )Campaign(

کارگاه های آموزشی 

  )Workshops(

سمینار آموزش سالمت 

 )Seminars(

نمایشگاه   سالمت

)Health Exhibitions(

 Using( و یا كاربرد اس��الید و اورهد )Group Discussion( بحث گروهی ،)Role-plays( نق��ش بازی كردن
overheadtransparencies( طراحی شود.

• كارگاه آموزشی باید شركت كنندگان را ترغيب كند تا به صورت فعال در یادگيری مطالب سهيم باشند.	
• در ارزیابی كارگاه آموزش��ی باید چهار نوع ارزیابی ش��امل ارزیابی كل برنامه اجرایی،  ارزیابی رضایتمندی ش��ركت 	

كنندگان، ارزیابی نحوه ارایه مطالب و ارزیابی اثرگذاري كارگاه آموزشی منطبق با هدف تعيين شده، مد نظر قرار گيرد.

معیارهای اصلی برای ارزشیابی یک کارگاه آموزشی اثرگذار در آموزش سالمت

0246معیارها/ امتیازها

طراحی كارگاه بر اساس 
توجه نسبی در مورد توجه كم به اهدافبدون توجه به اهدافاهداف تشكيل آن

اهداف
توجه كافی در مورد 

اهداف

نسبتا دارای پروپزال وجود پروپزال ناقصعدم وجود پروپزالدارا بودن پروپزال اجرایی
اجرایی

دارای پروپزال كامال 
اجرایی

نحوه ارزیابی چهارگانه 
نياز به دقت بيشتر در ارزیابی ناقصعدم ارزیابیكارگاه

ارزیابی دقيق و كاملارزیابی 

ترغيب كنندگی قابل ترغيب كنندگی كمعدم ترغيب كنندگیترغيب كنندگی كارگاه
كامال ترغيب كنندهقبول

نحوه درگير كردن 
شركت كنندگان در 

موضوع كارگاه
بسيار عالیقابل قبولكمنامناسب

كامال موثر اثرگذاری قابل قبولكم اثربدون اثراثرگذار بودن كارگاه

نحوه نظم و ترتيب در 
اجرای كارگاه

كامال منظمنظم قابل قبولنظم كمعدم نظم
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ارایه�سمینارهای�آموزش�سالمت�)Seminars(�در�کالس�ها،�کنگره�ها�و�همایش�ها��

تعریف سمینار برای برنامه های آموزش سالمت
سمينار، یک روش رسمی برای ارایه مطالب در مورد یک موضوع خاص برای افرادی است كه دارای عالیق و 
یا زمينه فكری مشترک می باشند. در واقع با استفاده از سمينار سعی می شود، دانش و تجربيات مخاطبان، با ارایه 
نكات علمی و معتبر كامل شود. در برنامه های ارتقاي سالمت، معموال از سمينار به عنوان روشی برای تكميل دانش 

عمومی مخاطبان مختلف جامعه و یا كادر پزشكی و بهداشتی استفاده می شود. 

سه ویژگی اصلی سمینار در برنامه های آموزش سالمت
به وسيله س��مينار، می توان اطالعات علمی، معتبر و جدید را با استفاده از وسایل كمک آموزشی مانند . 1

اسالید، اورهد و... به مخاطبان انتقال داد.
در روش سمينار، مطالب به صورت منطقی و با یک نظم خاص و مشخص و با روش رسمی به مخاطبان . ۲

ارایه می شود.
در بسياری از مجامع علمی و دانشگاهی، استفاده از روش سمينار به عنوان یک روش رایج ارایه مطالب . 3

علمی می باشد. 

معیارهای اصلی برای ارایه یک سمینار اثرگذار در برنامه های آموزش سالمت
• یک سمينار آموزشی اثرگذار باید بتواند اطالعات موثری برای تكميل دانش مخاطبان به آنان ارایه نماید.	
• یک سمينار آموزشی باید دارای یک عنوان مشخص باشد.	
• در طراحی یک سمينار آموزشی باید به چهار سوال اصلی پاسخ داده شود: 1. چه افرادی مخاطب سمينار 	

هستند؟ ۲. چرا عنوان سمينار برای مخاطبان جذاب است؟ 3. چه مطالبی بایستی در طی سمينار ارایه 
گردد؟ 4. چگونه و با چه نظمی مطالب در طول سمينار بایستی ارایه گردد؟  

• ارایه مطالب در یک سمينار باید بر اساس یک طرح مشخص و منطقی تنظيم و ارایه شود به طوری كه با 	
یک مقدمه شروع و با یک نتيجه و پيام كليدی و كاربردی به پایان برسد.

• هر س��مينار آموزشی بر اس��اس هدف یا اهداف آموزشی خود باید روشی جهت ارزیابی ميزان فراگيری 	
مخاطبان خود از مطالب سمينار در نظر بگيرد.

ارایه�سمینارهای�آموزش�
سالمت�)Seminars(�در�
کالس�ها،�کنگره�ها

�و�همایش�ها��
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بسیج اطالع رسانی 

 )Campaign(

کارگاه های آموزشی 

  )Workshops(

سمینار آموزش سالمت 

 )Seminars(

نمایشگاه   سالمت

)Health Exhibitions(

معیارهای اصلی برای ارزشیابی یک سمینار اثرگذار در آموزش سالمت

0246معیارها/ امتیازها

انطباق مطالب سمينار با 
انطباق مناسب برای اكثر انطباق كمعدم انطباقنياز و دانش مخاطبان  

كامال منطبق و مناسبمخاطبان

جذابيت عنوان و مطالب 
جذاب برای اكثر جذابيت كمعدم جذابيتسمينار برای مخاطبان

مخاطبان
كامال جذاب برای همه 

مخاطبان

دارا بودن اهداف تعيين 
دارای اهداف واضح اما دارای اهداف غير واضحعدم وجود هدفشده برای سمينار

غيركاربردی
دارای اهداف واضح و 

كاربردی

ارایه سمينار بر اساس 
دارای نظم كامال منطقینظم قابل قبولنظم كمعدم وجود نظمیک نظم منطقی 

استفاده مناسب از وسایل 
كمک آموزشی در طی 

زمان ارایه سمينار

عدم استفاده از وسایل 
كمک آموزشی

استفاده كم و نه چندان 
استفاده عالی و بهجا از استفاده قابل قبول مناسب

وسایل كمک آموزشی

در نظر گرفتن روش 
ارزیابی یادگيری 

مخاطبان از مطالب ارایه 
شده در سمينار

استفاده از روش ارزیابی عدم وجود روش ارزیابی
ناكارا

استفاده از روش ارزیابی 
مناسب برای اكثر 

مخاطبان

استفاده از روش ارزیابی 
كامال مناسب برای همه 

مخاطبان

قابل استفاده بودن 
مطالب ارایه شده در 

سمينار برای مخاطبان
قابل استفاده برای تعداد غير قابل استفاده

كمی از مخاطبان
قابل استفاده برای اكثر 

مخاطبان
قابل استفاده برای كليه 

مخاطبان
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��)Health Exhibitions(نمایشگاه�های�سالمت�

تعریف نمایشگاه های سالمت 
نمایش��گاه، مكانی است برای نش��ان دادن و اطالع رسانی در مورد خدمات یا كاالهایی خاص یا دستاوردهای 
علمی، فرهنگی و هنری به مردم به طوری كه به این وسيله ميزان عرضه و تقاضا آن خدمات یا كاالها در سطح 
جامعه افزایش یابد. در نمایشگاه های مرتبط با سالمت، خدمات یا محصوالت مرتبط با سالمت به مردم معرفی 
می ش��وند. تجربيات نشان می دهد كه نمایشگاه های مرتبط با مواد غذایی، نوشيدنی ها و مواد دارویی و آرایشی 

بيشتر از سایر نمایشگاه های سالمت مورد استقبال مردم قرار می گيرد. 

سه ویژگی اصلی نمایشگاه های سالمت 
11 نمایشگاه1های1سالمت،1مکان1مناسبی1برای1آشنایی1بیشتر1مردم1با1خدمات1و1محصوالت1جدید1مرتبط1با1سالمت1می1باشد..
نمایشگاه های سالمت ميتوانند با عرضه و اطالع رسانی صحيح محصوالت و خدمات شركت ها و موسسات . ۲

مرتبط با سالمت، زمينه ای را برای عرضه و تقاضاي مناسب در سطح جامعه ایجاد نمایند.
نمایشگاه های سالمت می توانند به عنوان یک روش كارا در امر تبليغات خدمات و محصوالت مرتبط با . 3

سالمت نيز مطرح باشند. 

معیارهای اصلی برای برگزاری نمایشگاه های سالمت
• در قدم اول باید هدف از تشكيل نمایشگاه سالمت به وضوح مشخص شده باشد و بر اساس آن رویه اجرایی 	

تشكيل نمایشگاه )شامل زمان و مكان تشكيل نمایشگاه، برنامه های اجرایی نمایشگاه و شركت كنندگان 
در نمایشگاه( مشخص گردد.

• برنامه های اجرایی نمایشگاه باید بر اساس 5 برنامه اصلی شامل برنامه قبل از شروع نمایشگاه، روز شروع 	
نمایشگاه، زمان افتتاح، در طی زمان برگزاری و روز اختتاميه تدوین و اجرا گردد.

• به امكانات جانبی و رفاهی برای بازدیدكنندگان در نمایشگاه های سالمت باید توجه گردد.	
• طراحی فضای نمایش��گاه باید به گونه ای باش��د كه بيش��ترین امكان تبادل نظر بين برگزاركنندگان و 	

بازدیدكنندگان نمایشگاه وجود داشته باشد.
• فضای نمایش��گاه های س��المت باید به گونه ای طراحی ش��وند كه حس مثبت و آرامبخش��ی را برای 	

بازدیدكنندگان ایجاد كند. 

 

نمایشگاه�های�
سالمت
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بسیج اطالع رسانی 

 )Campaign(

کارگاه های آموزشی 

  )Workshops(

سمینار آموزش سالمت 

 )Seminars(

نمایشگاه   سالمت

)Health Exhibitions(

معیارهای اصلی برای ارزشیابی یک نمایشگاه سالمت اثرگذار

0246معیارها/ امتیازها

در نظر گرفتن اهداف 
وجود اهداف تا حدی وجود اهداف غير اجراییعدم وجود هدفمشخص برای نمایشگاه

اجرایی
وجود اهداف كامال 
مشخص و اجرایی

تناسب نوع نمایشگاه با 
كامال متناسبتا حد زیادی متناسبتناسب كمعدم تناسبتخصص بازدیدكنندگان

عرضه خدمات و 
محصوالت مرتبط با 

نياز و خواست بازدید 
كنندگان

عدم انطباق

خدمات و محصوالت 
ارایه شده منطبق با 
نياز كمتر از نيمي از 

مخاطبان

خدمات و محصوالت 
ارایه شده منطبق با 
نياز بيش از نيمي از 

مخاطبان

كامال متناسب

طراحی مناسب و جذاب 
طراحی مناسب اما غير نامناسبنمایشگاه 

جذاب
طراحی مناسب و تا 

حدی جذاب
طراحی كامال مناسب و 

جذاب

توجه به امكانات رفاهی 
كامال توجه شدهتوجه قابل قبولتوجه كمعدم توجهدر نمایشگاه

وضعيت هزینه شركت 
مناسب برای برخی از هزینه باالدر نمایشگاه

مناسب برای همه افرادمناسب برای اكثر افرادافراد

داشتن برنامه برای 
برنامه ارزیابی كامال برنامه ارزیابی قابل قبولبرنامه ارزیابی نامناسبعدم برنامه ارزیابیارزیابی نمایشگاه

مناسب
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