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 مقدمه  

 ارائه واحدهای  در های بهداشتی شیوه نامه رعایت بر تاکید  دلیل به  و  19 کووید  بیماری  شیوع  پی  در

  و های آموزش سالمت دستخوش تغییر شده اجرای برنامه هستند  بهداشت  معاونت پوشش که تحت خدمت

طبق  ه است.  شد  برجسته پیش از بیشحضوری از جمله فضاهای مجازی  ی غیرهاروشفاده از  تاهمیت اس 

دانشگاهگزارش اول سال  درصد آموزش  45ها  های واصله از  ، از  99های حوزه سالمت در سه ماه 

 . شده استبه شرح زیر اعالم های آموزشی و سهم سایر روشده ق فضای مجازی بویطر

 

 

 سازیآگاه »  بر مبنی سالمت کلی هایسیاست 11 و 1 بند  گفت این دستورالعمل به منظور تحققبا این پیش

 سالمت  هایه مراقبت ارای هایمحیط  ظرفیت از استفاده  و  اجتماعی خود هایمسوولیت  و حقوق از مردم

 مشارکت و  توانمندی پذیری،  آگاهی، مسوولیت افزایش  و  جامعه در اسالمی  اخالق و معنویت رشد  برای

 نهادها از ظرفیت  استفاده  با سالمت  ارتقای  و  حفظ تأمین،  در  جامعه  و  خانواده  فرد،  فعاالنه و  ساختارمند 

های بهداشتی در خانه، محل کار  تسری مراقبت و کشور« هایرسانه  و آموزشی  فرهنگی،  هایسازمان و

   .تدوین شده است ر شرایط کرونا تحصیل دو 

 

 

 

 واژه نامه 

 

 بهورز: 

فردی
 5 

گروهی
  

مجازی
45 

صدا و سیما
1  

                                

فردی گروهی مجازی صدا و سیما
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 بهداشتی کارمند به شده تعریف آموزشی هایدوره  طی از پس که دیپلم تحصیلی مدرک  با فردی است

مناطق و  شودمی  تبدیل »بهورز«  نام  به  چندپیشه  گرفته کار به بهداشت خانه محل  در روستایی  در 

 .شودمی

 :سالمت مراقب

 عمومی؛ بهداشت خانواده؛ بهداشت  های رشته در  کارشناسی  یا  کاردانی  لی تحصی مدرک  با  فردی است

 تعریف آموزشی هایدوره  طی از پس که دارد مورد مردان(  ها )دربیماری  با مبارزه و مامایی   پرستاری؛

 به سالمت در پایگاه و شودمی  تبدیل نواده«خا سالمت  مراقب نام » به  چندپیشه کارشناس  /کاردان به  شده

 شود. می گرفته کار

 : خانواده سالمت سفیر

کالس سواد خواندن و نوشتن دارد و به صورت داوطلبانه    عضوی از اعضای خانواده است که حداقل 

مسوولیت انتقال مطالب آموخته شده در حوزه سالمت و مراقبت فعال از سالمت خود، اعضای خانواده  

 عهده دارد. و جامعه را به 

 : محله سالمت رابط

 تحت را خانواده  0 تا    15 آموزشی های دوره گذراندن از پس که محله در خوشنام و فعال سالمت سفیر

 نظام با  خود  محله و  خانواده  خود،  سالمت  ارتقای در جهت  داوطلبانه صورت به  و دهدمی  قرار  پوشش

 .دکنمی  همکاری سالمت

 : پلتفرم

یا   افزار  نرم  اپلیکهر  یک  میزبانی  برای  که  است  افزاری  قرار  ی سخت  استفاده  مورد  سرویس  یا  شن 

 گیرد.می

 

 راهبردها

 سازی  ظرفیت -

 ITسانی مبتنی بر ر اطالع  -

 اعتماد سازی  -

 آموزش و توانمندسازی  -

 

  هدف هایهگرو

 سالمت  مراقبین −

 خانوار  سالمت سفیران −

 سالمت محالت  رابطان −

  خودیار هایگروهتشکل های مردمی از جمله اعضای  −

 هااعضای شورای ارتقای سالمت سازمان −

 ها شوراهای شهر/ روستا و شورایاری اعضای −

 

 برنامه آموزش   اجرای انسانی  نیروی

 دانشگاه/ دانشکده  بهداشت معاونت  سالمت  ارتقای  و آموزش گروه کارشناسان −
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 محتوا  تولید زمینه در بهداشت  معاونت مختلف هایگروه کارشناسان −

 پوشش  تحت  بهداشت مرکز / هاشبکه بهداشت  آموزش واحد کارشناسان −

 محتوا  تولید  زمینه در  پوشش تحت بهداشت مرکز /ها شبکه مختلف واحدهای کارشناسان −

 بهورز /سالمت  مراقبان −

 تحقیقاتی  مراکز /   ها دانشکده علمی  هیئت اعضای −

 تجهیز زیرساخت، ایجاد  زمینه در بخش برون هایدانشکده سایر و مجازی دانشکده کارکنان −

 محتوا  تولید محیطی و واحدهای

 تولید محتوا  و محیطی واحدهای تجهیز زمینه در خصوصی بخش و دولتی غیر دولتی، داوطلبین −

−  ....... 

 

 سالمت در شرایط کرونا  های ارتباطی برای آموزشکانال

 : فضای مجازی

 برگزاری اعضا، توسط دانلود تعداد بررسی آموزشی، محتواهای انواع  بارگذاری امکان فضای مجازی

 واقع  استفاده مورد تواند می هدف دو با داشت و خواهد را گواهینامه صدور و برگزاری مسابقه آزمون،

 :کند فراهم را پوشش تحت  با جمعیت  تیم سالمت مجازی ارتباط و  تعامل امکان و شده

 سالمت  خدمات  از استفاده برای پوشش تحت جمعیت به رسانی اطالع  :1 هدف 

 پوشش  تحت  جمعیت آموزش سالمت به :  هدف 

 نیز آسان کاربرد و برخوردار بوده  کافی جذابیت از تا شود سازی مناسب هدف گروه برای این فضا باید 

   از جمله موارد قابل استفاده در این فضا عبارتند از:  باشد. داشته 

 

✓  ( بهداشت  ارتقای سالمت وزارت  آموزش و  دفتر  سایت  ( و  iec.behdasht.gov.irسایت 

 علوم پزشکی   دانشگاه/ دانشکده 

 دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی   سالمت ارتقای و  آموزش گروه مجازی  هایکانال و هاصفحه ✓

 بهداشت  خانه /سالمت  پایگاه  هر اختصاصی مجازی اجتماعی هایشبکه ✓

 و رابطان سالمت محله  سالمت سفیران ویژه آموزشی اپلیکیشن ✓

 

  ا:هکانال سایر

ظرفیت آموزشی    تابلوهای تلویزیون، ✓ سایر  وو  پایگاه  ها  های  خانه  /سالمت هایامکانات 

   بهداشت 

 هدفمند صورت به  امکان حددر   و  ضرورت صورت  در.... )  و کتابچه پمفلت،  بروشور، ✓

 توزیع شود(.  مختلف هایبین گروه

 حداقل های بهداشتی نظیرفاصلهنامهرعایت شیوه با فردی چهره به چهره آموزش و مشاوره ✓

 ماسک  از استفاده و خدمت گیرنده با متر نیم و یک

 هایعملالدستور مطابق ،های تلفنیتماس   ارایه مطالب آموزشی از طریق)   تلفنی هایتماس ✓

 ( مختلف هدف های گروه مربوط به
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برگزاری جلسات گروهی )جلسات گروهی به صورت محدود و تنها منوط به رعایت شرایط   ✓

 فیزیکی، گذاری رعایت فاصله تعداد محدود شرکت کنندگان،  بهداشتی نظیرهای  نامهشیوه

 ( و استفاده از فضای باز یا مکان مجهز به تهویه مناسب برگزار خواهد شد. ماسک از استفاده

گزارش    ، های آموزشی، زیرنویساستانی )مصاحبه با کارشناسان، پخش کلیپصدا و سیمای   ✓

 ( ،... تلویزیونی

 

 در آموزش سالمت  فضای مجازیالزامات استفاده از 

، نکات زیر  از طریق فضای مجازی   ی ارتباط موثر با کاربران و اثربخشی آموزشربه منظور برقرا

 : گیردمدنظر قرار  باید

ها و عملکرد  بران، اهداف، استراتژیر)اعم از سایت، برنامه یا صفحه(، کا هر شبکه ارتباطی   -

 خاص خود را دارد.  

و از    شودمشخص    باید کرد  های عملاندازی هر شبکه ارتباطی، اهداف و استراتژیقبل از راه -

 . شود ، اطمینان حاصل با اهداف و استراتژی ارتباطی رتباطی تناسب شبکه ا

نیروی انسانی، زمان( الزم برای راه اندازی و پشتیانی از یک شبکه ارتباطی در  منابع )بودجه،   -

 فضای مجازی باید مورد بررسی قرار گیرد. 

روزرسانی محتواهای آموزشی اطمینان حاصل از به  ، به منظور جذب و نگهداری گروه هدف -

بر انگیزاننده و  های جذاب و  ، بازی ها، تصاویر، ویدئوها و پستهای کوتاهاز آزمونو    شود

 . شود استفاده  های تعاملیروشدیگر 

 . شودبران تنظیم  رنظارت بر مطالب اشتراکی و نیز نظرات کا به منظورساختاری مناسب  -

ای برای ارزشیابی در نظر گرفته  برنامهارزشیابی میزان دستیابی به اهداف ارتباطی،    به منظور -

 شود. 

 

 های ارتباطی در فضای مجازی برنامهنکات مورد توجه در مورد مخاطبین 

 ، رعایت نکات زیر ضروری است: مخاطبیندر بحث 

کنند یا خیر؟ در صورت  های اجتماعی استفاده میاز شبکه  یا مخاطبین برنامهباید بررسی شود که آ −

برند؟ به عنوان مثال آنها ممکن است بیشتر  استفاده، چگونه و به چه منظور رسانه را به کار می 

   محتواهای شنیداری یا دیداری عالقمند باشند تا محتواهای نوشتاری. به 

ها  های مختلف و نیز از طریق برنامههای مختلفی از روز به دالیل و هدفافراد مختلف در زمان −

کانال اطالعات میهای رسانهو  دنبال  به  مختلف،  مخاطبین  ای  تعیین    منظوربهروند. شناسایی 

 ها موثر باشد. تواند در اثربخشی آموزشرای برقراری ارتباط با آنها، میکانال ارتباطی مناسب ب
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با توجه به نیازهای اطالعاتی   ها ، پیامر مخاطبین، الزم استگذاری پیام بافزایش تاثیربه منظور   −

 . شودهای آنها، تنظیم مخاطبین، نگرانی های آنها و نیز خواسته

 فضای مجازیدر  آموزشی مطالبهایویژگی 

 . شوده اطالعاتی که منبع روشن و معتبری ندارند، پرهیز از ارای −

 . شود پرهیز دهد، ه اطالعاتی که تنها ترس و اضطراب کاربران را افزایش میاز ارای −

 . شودهای بدون شواهد و مدارک، خودداری ، از ارائه توصیهدر حین مشاوره −

مخاطبین بتوانند منظور پیام را به راحتی و با صرف زمان و  شود تا    پیام با زبان ساده منتشر  −

 تالش اندک، دریافت نمایند و اثر متقاعد کنندگی پیام نیز افزایش یابد. 

 .شود از به کار بردن اصطالحات فنی و تخصصی پرهیز  −

 . شوداز اصطالحات آشنا برای مخاطبین استفاده  −

 . شودای استفاده برای صحبت کردن با مخاطبین، از زبانی دوستانه و در عین حال حرفه −

 . شودهای آشنا برای مخاطبین استفاده ها و قیاساز اندازه −

 . شودکنند، استفاده  انتقال پیام کمک میاز اعداد، زمانی که به   −

 . شودبه جای جمالت مجهول، از جمالتی با افعال معلوم استفاده  −

تمرکز   )مثال سطح سواد و ...(  کاربران  ییتوانا  یبر رو  یشناختیی با یقبل از پرداختن به مسائل ز −

 شود. 

کاربر   − کار  آموزشی حجم  محتوای  به  دسترسی  محتوای    یابد کاهش    برای  به  )دسترسی راحت 

 . آموزشی توسط کاربر(

 رسانده شود.  حداقل  به محتوای آموزشی دانلود  زمانسعی شود  −

 . شوند  ارائه  س یرنو یز با...(   و جدول عکس، مانند ) متن ریغ عناصر −

  ی هاقالب  در  اطالعات  متعدد  مخاطبان  ی برا)   شودرسانه ارائه  با استفاده از چند  یآموزش  یمحتوا −

 . ( داده شود  شینما  مختلف

   گیرد.در دسترس قرار  شتریو ب شده مهم تکرار یآموزش ی محتوا −

 شود.  استفاده  ترکم ، (Bold) متن کردن پررنگ و  میضخ از −

 شود.  استفاده آشنا   یهافونت از −

 شود.   زیمتما ها از بقیه بخش ت یاهم ی دارا ی محتوا −

 شوند.   یمعرفقبل از ارایه ، هالمی ف و شنی میان −

 شوند.   فیتعر هامخفف −

 

 فضای مجازیهای متنی در نکاتی در مورد ارسال پیام

 حتما در ابتدای پیام، نام فرستنده یا سازمان ارسال کننده پیام، مشخص باشد.  −
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راهی برای کسب اطالعات بیشتر در رابطه با محتوای ارسالی از طریق پیام متنی، برای مخاطب   −

گویی  درس سایت ارائه دهنده اطالعات یا شماره تلفنی برای پاسخآ  توان شود. برای مثال میارائه  

   .شود به سواالت مخاطبین، ذکر 

ای پیام  هنگام تهیه محتو نها  آسالمتی و فرهنگ  وضعیت  ،  مانند سن، جنسهای مخاطبین  ویژگی −

 . نظر گرفته شود متنی، در

 . تنظیم شودبا وقایع و اتفاقات روزمره هماهنگ پیام شود  سعی  −

کردن و خواندن پیام، در شروع، پیام متنی جذاب یا سوال  برای ترغیب کردن مخاطب جهت باز −

   . گذاشته شود

های متنی که از طریق پیامک  پیام  ؛ برای مثال درشودپیام تا حد امکان کوتاه و مختصر ارائه   −

ها، نقطه  ها، لینککاراکتر باشد )این عدد شامل فاصله  160شوند، هر پیام باید کمتر از  ارسال می

های اضافی نیز خواهد بود( الزم به ذکر است برای هر نوع  ها و دادهگذاریها، عالمتگذاری

   کترهای پیام متفاوت خواهد بود، بنابراین توجه به آن ضروری است.اتعداد کارشبکه ارتباطی 

اگرچه بهتر است پیام مختصر ارائه شود و استفاده از اختصارات نیز تا حدی قابل پذیرش است   −

روند، به سادگی برای مخاطب پیام،  ختصاراتی که به کار میاما باید به این نکته توجه شود که ا 

 قابل فهم باشند و مقصود و منظور اصلی پیام را تغییر ندهند. 

شود که سطح علمی پیام مناسب  محتوای پیام باید قابل خواندن و قابل فهم مخاطب باشد. گفته می  −

 برای مخاطبین عام، نباید فراتر از سطح علمی کالس هشتم باشد. 

 فضای مجازینکاتی در مورد به اشتراک گذاشتن تصاویر آموزشی در 

، نام و عکس مناسبی که معرف برنامه بوده و  فضای مجازیبه هنگام ایجاد حساب کاربری در   −

های دیگری برای کسب اطالعات  . آدرس سایت یا راهشودمورد پسند کاربران نیز باشد، انتخاب  

 . شود بیشتر برای مخاطبین ارائه 

نها با فرهنگ و نیاز مخاطبین، مفید بودن اطالعات  های آموزشی، از تناسب آ پیش از ارسال عکس −

 . شود، اطمینان حاصل تصاویر با اهداف ارتباطی برنامه موجود در تصاویر و تناسب 

  فضای مجازی ها برای ارسال در ادی از بهتریناز بین تصاویر آموزشی موجود، تعد شودسعی  −

 نها. نه همه آ انتخاب شود 

هایی که حاوی توضیحاتی در مورد تصاویر هستند و  همراه با تصاویر ارسالی، ارسال برچسب −

تواند مفید واقع  گر اطالعات موجود در آنها باشد، می یا انتخاب عناوینی برای تصاویر که نمایان

 شود. 

اشتراک  به    اجتماعی  های بران شبکهرسایر کا از کاربران خواسته شود تصاویر آموزشی را با   −

 بگذارند. 

 از اینفوگرافی برای ارایه اطالعات استفاده شود.   امکانتا حد  −

 

 فضای مجازی نکاتی در مورد به اشتراک گذاشتن ویدئوهای آموزشی در 
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، اغلب  CDC. زیرا طبق تحقیقات  گذاشته شوندبه اشتراک    با زمان کوتاهویدئوهایی  تا حد امکان   −

 کنند. شوند و آن را رها میدقیقه، از تماشای ویدئوهای آموزشی خسته می   کاربران پس از 

 .  شودمخاطبین استفاده  متناسب با فرهنگویدئوهای از  −

 متناسب با سطح فهم و درک مخاطبین باشد.   شود، بایدکه در ویدئو ارائه می اطالعاتی  −

تا حد امکان از به کار بردن اصطالحات علمی و تخصصی، نمودارها و جداولی با جزئیات زیاد،   −

 . شود خودداری 

، راهی برای کسب اطالعات بیشتر در زمینه موضوع مورد نظر برای مخاطبین  در پایان ویدئو −

 . شود ارائه 

است − میزان  ارزشیابی  آموزشی  قبالبرای  ویدئوهای  از  ویدئو،  مخاطبین  مشاهده  دفعات  تعداد   ،

  کاهش تعداد شود و مواردی که منجر به  نظرات و پیشنهادات مخاطبین در این رابطه بررسی  

   .شوداصالح   ،شودینندگان ویدئو می ب

 فضای مجازینحوه ارزشیابی مطالب ارائه شده در 

، طرحی برای ارزشیابی کار  فضای مجازیاندازی صفحه یا کانال ارتباطی خود در  قبل از راه −

 . شودها، خروجی و نتایج نهایی در جدولی مشخص . بدین منظور ورودی، فعالیتشود تنظیم 

 تواند شامل پیامدهای بلندمدت و کوتاه مدت باشد. پیامد نهایی کار، می −

، اگاهی افراد را از واکسیناسیون  برگزاری کمپینی در شبکه ارتباطی خواهیم با فرض کنیم می :مثال

فعالیت    های طراحی شده توسط تیم متخصصین سالمت خواهد بود. ورودی این کار؛ پیام  افزایش دهیم. 

است شده؛  ارتقایانجام  برای  ارتباطی  شبکه  از  بود.   فاده  خواهد  واکسیناسیون  از  مخاطبین    اگاهی 

یامد کوتاه مدت برنامه؛  پ  ارسال شده در رابطه با واکسیناسیون خواهد بود.  هایخروجی کار؛ پست

اهی مخاطبین از کمپین واکسیناسیون و پیامد بلند مدت برنامه؛ افزایش تمایل افراد برای  افزایش آگ

 واکسیناسیون کودکان خود خواهد بود. 

 

 آموزش گروه های مخاطب 

 :سالمت سفیران و پوشش تحت هایخانوار 

و  مراجعین چه(پوشش   تحت جمعیت به سالمت آموزش اجتماعی هایشبکه و هاکانال صفحات، عرفیم

 سالمت مراقبان کارشناسان، کلیه ندارند( توسط بهداشت  خانه  /سالمت  پایگاه به ایمراجعه  که افرادی  چه

 الزامی مجازی همگانی آموزش از گیریبهره  به  مردم  ترغیب و محیطی  واحدهای  در بهورزان شاغل و

 شود.  استفاده مهم این برای  باید  هاتمام فرصت از و است

اولویت   با را بهداشت خانه   /سالمت پایگاه پوشش تحت جمعیت تمامی موظفند بهورزان   /سالمت مراقبان

مورد   که سالمت،  همگانی  آموزش ویژۀ فضای مجازی از استفاده برای سالمت، سفیر دارای خانوارهای

 است پوشش تحت درمان و بهداشت هایشبکه  یا بهداشت معاونت سالمت ارتقای و آموزش گروه  تایید

 توسط اجتماعی یک پلتفرم/ شبکه حداقل انتخاب از نهایت، در که نمایند ترغیب و راهنماییی  نحو به

اینکه در برخی از فضاهای مجازی محدودیت عضوگیری   به توجه  با .  شود  حاصل اطمینان خانواده هر
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است   بهتر  دارد،  براساس دسترسی حداقل در یک گروه   تشکیل  گروه چند وجود  افراد مختلف  تا  شود 

 آموزش سالمت مجازی عضو شوند. 

 عنوان به . شود انجام  بهداشت خانه پایگاه سالمت /   /مرکز نام  و هدف گروه اساس  بر هاگروه  گذارینام

 ...  پایگاه  دیابت کنترل و پیشگیری گروه یا  ... سالمت پایگاه  سالمت مثال: گروه سفیران

 )تحت  ی هاخانوار به رسانی  اطالع  از پس باید بهورزان / سالمت مراقبان گروه، تشکیل صورت در

 هایمحدودیت  و امکانات موضوعات، شامل گروه قوانین بیان و بهداشت( خانه یاسالمت  پوشش پایگاه

 .نمایند  اقدام  گروه در آنها اضافه کردن به  نسبت آن،

های سالمت  ها و اولویت، مناسبت سالمت منطقه  آموزش سفیران سالمت بر حسب نیازسنجی   موضوع 

 کشور خواهد بود. 

  خودیار هایاعضای تشکل های مردمی از جمله گروه

: 

 از یکی در گروه  تشکیل از استفاده با  و غیرحضوری شیوه  به  د بای اعضای تشکل های مردمیآموزش  

 اساس بر خودیار،  هایگروه جلسات برای    .شود انجام  )اعضا دسترسی به  )بسته اجتماعی هایشبکه 

 / سالمت مراقب  و گروه رهبر نظر زیر را گروه گفتگو در امکان اعضا تمامی باید گروه   اساسنامه

 رهبر و  / بهورز  سالمت مراقب  جلسات توسط  برگزاری مستندات  وری است. ضرباشند  داشته  بهورز

 از بازدیدکننده  سالمت  ارتقای و  آموزش کارشناس لزوم به  صورت در  و شده  نگهداری  خودیار  گروه

 شود.  هارای بهداشت خانه  /سالمت  پایگاه 

   :محله  سالمت  رابطان 

مراقبین سالمت و بهورزان موظف به  صورت مجازی خواهد بود.  ه  آموزش این گروه از مخاطبین ب

سالمت پایگاه سالمت / خانه بهداشت .... هستند. هر    رابطانتحت عنوان    های مجازی وتشکیل گروه

محتواهای آموزشی در مرحله اول    برای رابطان سالمت برگزار خواهد شد.هفته یک جلسه آموزشی  

تی خواهد بود. همچنین برای آموزش دوره  بسته های آموزشی هر خانه یک پایگاه سالمت و کتاب مقدما

موزشی که در این خصوص توسط دفتر آموزش و ارتقای سالمت تهیه  قدماتی می توانند از اسالید های آم

صورت تلفنی  ه  ماه یکبار ب  6سالمت براساس چک لیست هر    رابطانشده است استفاده نمایند. عملکرد  

 خواهد شد.  ارزشیابی بر اساس مستندات و 

   :های اجتماعیها و نهادمانساز

شامل کارکنان و اعضای شورای ارتقای  بخش   برون موسسات و نهادها ها، سازمانگروه مخاطب در  

   .است سالمت محل کار 

طرق زیر  به  و با هماهنگی رییس سازمان یا اعضای شورای ارتقای سالمت محل کار   آموزش کارکنان  

 انجام می شود: 

 انتشار پیام های آموزشی از طریق اتوماسیون اداری  −

 موزشی در سربرگ مکاتبات اداری درج پیام های آ −

 آموزشی مجازی برگزاری دوره های  −

 نصب استند و پوستر سازمان −

−  ...... 
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های بهداشتی  صورت حضوری با رعایت پروتکله  ب  شورای ارتقای سالمت محل کار آموزش اعضای  

 صورت مجازی امکان پذیر است.  ه و یا ب

 : اعضای شوراهای شهری و روستایی

های بهداشتی و یا  صورت حضوری با رعایت پروتکله بستایی شهری و رو آموزش اعضای شوراهای

 صورت مجازی امکان پذیر است. ه ب

 

 آموزش گروهی 

های آموزش گروهی در شرایط کرونا، در صورتی که امکان با توجه به محدودیت های اجرای برنامه

توان از فضای مجازی برای  های بهداشتی وجود ندارد مینامهبرگزاری این جلسات با رعایت کامل شیوه  

های پرونده  ها قابل ثبت در سامانهدر این حالت با رعایت موارد زیر این آموزشاین منظور استفاده کرد.  

 الکترونیک سالمت خواهند بود: 

   :الزامات قبل از آموزش -

با اعضای    تاریخ و ساعت جلسه   هماهنگی از نظر   آموزشی،   چند روز قبل از برگزاری جلسه  ✓

 گروه کانال مجازی انجام شود 

آموزشی ✓ مطالب  ارسال  شیوه  در خصوص  کانال  اعضای  شنیداری/  )نوشتاری/  از  فیلم(    پیام 

 نظرسنجی شود 

 موضوع و اهداف رفتاری ارایه شود  ✓

 یش آزمون گرفته شود )چند سوال در گروه قرار داده شود(   پ ✓

تعداد افراد حاضر در جلسه براساس تعداد افرادی محاسبه می شود که در پیش آزمون و پس   ✓

 آزمون شرکت کرده باشند.  

  :الزامات حین آموزش -

 باشد. سعی شود زمان آموزش کوتاه  ✓

 استفاده شود   و کلیدی انگیزشیهای قبل از شروع آموزش از پیام ✓

 در گروه مطرح کنند    را ی خودهااز اعضای گروه خواسته شود که سوال ✓

های قبلی  های تکراری، به سوالاز اعضای گروه خواسته شود برای جلوگیری از پرسیدن سوال ✓

 دقت کنند 

 از صحبت کردن دو نفره اعضای گروه جلوگیری شود  ✓

 : الزامات بعد از آموزش -

 پس آزمون گرفته شود   ✓

 ها تعیین شود زمان پاسخ به سوال ✓

 ارسال شود  ادمینها به صورت خصوصی برای  شود، پاسخاز اعضای گروه خواسته   ✓

 ها، درصد میزان افزایش آگاهی محاسبه شود پس از دریافت پاسخ ✓

 های صحیح در گروه قرار داده شود  پاسخ ✓

 

 هامشوق
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برای   یهایشود به منظور توسعه آموزش همگانی سالمت از طریق فضای مجازی، از شیوهپیشنهاد می

 جذب مخاطبین استفاده کرد: 

 درون امکانات  از استفاده  با  مجازی  سالمت آموزش  برنامه  گذاری  اشتراک  به  و  اطالع رسانی  −

 ها بخش سایر بخش و

 ستادی  پرسنل و سالمت  مراقبین مختلف هایگروه در فعالین مادی  /معنوی تشویق  −

 خصوصی و  غیردولتی دولتی،  بخش داوطلبین و هادانشکده از فعالین مادی  /معنوی تشویق  −

مجازی/   هایآزمون هایبرترین   /آموزشی هایفرصت در شرکت زمینه در فعال فراگیران تشویق −

  های مسابقات برترین
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