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  خالصه پروژه

سطح استانی وملی وضعیت نامطلوبی دارند. فقدان شاخص هاي مطلوب در این  دو وانی و اجتماعی در هربراساس مطالعات مختلف شاخصهاي سالمت ر
مرکز آموزش سالمت و »مرکزي تحت عنوان  .این طرح اجرایی باهدف راه اندازي  داردارتباط ابعاد مستقیماً با فقدان مهارتهاي اجتماعی  و ارتباطی 

ا با شناسایی گروههاي هدف داراري بیشترین اولویت در جامعه، بسته هاي آموزشی مناسب براي هر گروه تدوین و انجام گردید ت» مهارت هاي اجتماعی
را  با تربیت مدرس براي هر گروه هدف هسته هاي آموزشی تخصصی براي هر گروه را فراهم نمود تا مداخالت اجتماعی برانامه ریزي شده و هدفمندي

سطح استانی  دو براساس مطالعات مختلف شاخصهاي سالمت روانی و اجتماعی در هر عی و اخالقی جامعه اعمال نمود.در راستاي کاهش آسبهاي اجتما
ح اجرایی وملی وضعیت نامطلوبی دارند. فقدان شاخص هاي مطلوب در این ابعاد مستقیماً با فقدان مهارتهاي اجتماعی  و ارتباطی ارتباط دارد.این طر

انجام گردید تا با شناسایی گروههاي هدف داراري بیشترین » مرکز آموزش سالمت و مهارت هاي اجتماعی»کزي تحت عنوان مر باهدف راه اندازي  
 اولویت در جامعه، بسته هاي آموزشی مناسب براي هر گروه تدوین و با تربیت مدرس براي هر گروه هدف هسته هاي آموزشی تخصصی براي هر گروه

  اجتماعی برانامه ریزي شده و هدفمندي را در راستاي کاهش آسبهاي اجتماعی و اخالقی جامعه اعمال نمود. را فراهم نمود تا مداخالت
. پس از بعد از تشکیل تیم پروژه جلسات اولیه به منظور تبیین و تشریح پروژه به اعضاي تیم و جمع بندي نظرات تیم وظایف اعضاي تیم منعقد گردید

پنج گروه اجتماعی به عنوان  اساسنامه مرکز انجام گرفت  که این اساسنامه نهایی و در جلسه تیم پروزه مصوب گردید. مطالعه کافی، تدوین پیش نویس
 تربیت قالب در هدف گروه هر براي تخصصی آموزشی هاي هستهگروه هاي هدف تعیین و بسته هاي آموزشی و مداخله اي براي آنان نوشته شد. 

ن جلسات هماهنگی با سایر ادارات و سازمان هاي مرتبط در خصوص انجام مشترك فعالیت ها و استفاده از پتانسیل هاي همزما. شدند داده تعلیم مدرس
  موجود این دستگاهها بعمل آمد ودر مواردي تفاهم نامه رسمی  مبادله گردید. 

سته هاي آموزشی به صورت کتابچه هاي آموزشی ، چاپ تهیه و تدوین اساسنامه مرکز آموزش و ارتقاء سالمت و مهارت هاي اجتماعی قزوین، چاپ ب
فلش کارت مخصوص آموزش گروه هدف کودکان پیش دبستانی، تعیین مدرسین و آموزش و تربیت آنان به صورت هسته هاي آموزشی تخصصی 

 ي قزوین براي استفاده از فضاها و امکاناتبراي هر گروه هدف، ،امضاي تفاهم نامه فیمابین معاونت بهداشتی دانشگاه و سازمان فرهنگی ورزشی شهردار
  ز.براي آموزش اقشار مختلف در گروه هاي هدف، مکاتبه با استانداري قزوین و موافقت مسئولین ذیربط با اختصاص منابع مالی براي فعالیت مرک

ی و فرهنگی  در زمینه سالمت روان و مهارت می تواند به عنوان واحد آموزش "مرکز آموزش سالمت و مهارت هاي اجتماعی"ایجاد مرکزي با عنوان 
جتماعی هاي اجتماعی نقش کلیدي را در در تغییر رفتارهاي اجتماعی و بهبود شاخص هاي سالمت روانی و اجتماعی و مبارزه با بیماري هاي روانی و ا

 یر رشد و تعالی است ایفا نماید.که در واقع جنگ نرم افزاري دشمنان علیه جامعه اسالمی ایران و با هدف انحطاط جامعه از مس

  
  

  راه اندازي مرکز آموزش و ارتقا سالمت و مهارتهاي اجتماعی  عنوان پروژه:


