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  زهرا کشاورز قاسمی :همجري پروژ
  امل شادپور، دکتري پزشکیک: ناظر طرح 

  سید علیرضا خونساري، دکتري پزشکی، معاون اجرایی معاونت بهداشتیپیام گزار سالمت :  
خدیجه  مهر نوش محمدي الموتی -مرضیه رجبعلی -منیرالسادات سجادي - فریبا رحمانی  :اهخا نم - آقاي هاشم  علیجانی پروژه:  همکاران اصلی

  مداح علی
  

  نتایج پروژه:
گـرفتن نقـش مـردم     حل این مشـکالت  سـالمت بـدون درنظر   و رفتارهاي افرادجامعه دارد جه به اینکه  امروزه مشکالت سالمت  ریشه درباتو

قابل حل نخواهد بود بنابراین مشارکت همه مردم را می طلبد . وازآنجائیکه داوطلبان سالمت (رابطان بهداشتی) بعنوان یک تشکل مردمی که 
ارکت دارند ،آموخته هاي  سالمت خودرا به مـردم انتفـال مـی دهند.وازآنجائیکـه داوطلبـان سـالمت کـه همچـون حلقـه          با حوزه سالمت مش

  محکمی ارتباط را با سطوح محیطی جامعه برقرار مـی کننـد . درراسـتاي توانمندسـازي رابطـین در زمینـه حیطـه بیماریهـاي غیرواگیـر پـروژه           
  . دوره هـاي آموزشـی  اجـرا گردیـد   »رابـط بهداشـتی  500یـر واگیـر وآمـوزش    ن درحیطه بیماریهاي غتدوین بسته هاي آموزشی  براي رابطی« 

ساعت برگزار گردید .ابزار جمـع آوري اطالعـات   20رابط بهداشتی به مدت   500جهت   مختلفجلسه براي هررابط) باعناوین آموزشی 9(  
زمون  به ترتیب در ابتدا وانتهاي هر جلسه آموزشـی برگـزار گردیـد .داده    در این مطالعه پرسشنامه است که به صورت پیش آزمون و پس از آ

    .تجزیه وتحلیل گردید  spssهابا نرم افزار 
% ومیـانگین در  47,2"یـر  عالئم ودرمان یماریهاي غیرواگ ،آشنایی پیشگیري "با موضوع آموزشیمیانگین درصد پیشرفت  ،طبق نتایج حاصله

  %  31,25"مقابلـه بـا اسـترس    "% و میـانگین درصـد پیشـرفت بـا موضـوع آموزشـی       26,21 "غذیـه سـالم  ت "موضـوع آموزشـی    باصدپیشرفت 
عوامـل مـوثربر بیماریهـاي غیـر واگیـر      با توجه به نتـایج ایـن پـژوهش، اثـر مثبـت اجـراي برنامـه هـاي آموزشـی بـر میـزان آگـاهی              می باشد.

  باشد :روژه اقدامات زیر درحال انجام میاستمرار نتایج پ ربردي نمودن وراستاي کا درگروههاي مختلف رابطان بهداشتی روشن می شود. در

  تعیین دستور کارفعلی کمیته بهداشتی داوطلبان سالمت با محوریت : -1

حرکـات  –بـه نـوع تحـرك بـدنی (پیـاده روي      -1بررسی وضـعیت موجـود وامکانـات الزم درراسـتاي برگـزاري تحـرك بدنی،باتوجـه :        -2
  د.امکان اجراي آن در هر منطقه می باش -2نی) که درخواست داوطلبان سالمت ومردم  می باشد حرکات درما -جسمانی

  

رابط  500تدوین بسته هاي آموزشی  براي رابطین درحیطه بیماریهاي غیر واگیر وآموزش  عنوان پروژه:
 بهداشتی


