
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

آموزش عبارت است از نفوذ تمام عوامل و تجربياتي كه موجب مي شود فردي اطالعات و معلومات 

مورد نظر را دريافت كند و بطرز فكر و گرايش و مهارت خاصي برسد و رفتار خود را تغيير دهد. 

پس تنها دادن اطالعات و معلومات به افراد آموزش تلقي نمي شود بلكه بايد آن فرد معلومات و 

اطالعاتي را كه مي گيرد به كار برد بيازمايد و تجربه كسب كند و رفتار خود را در جهت انطباق با آن 

 معلومات تغيير دهد ، تا آموزش كامل شود. 

در واقع آموزش يعني تغيير رفتار 

 آموزش بهداشت محيط معموال به سه روش صورت مي گيرد : 

  -  آموزش هاي جمعي : 1

  برنامه تلويزيوني 3 – برنامه راديويي به مناسبت هاي مختلف 5

نكات بهداشتي مهم در خريد مواد غذايي عدد پمفلت با عنوان   10000توزيع   

سالم بچه ها شستن دستها با آب و صابون قبل از غذا و  عدد حوله در مدارس با عنوان  2000توزيع  

 بعد از توالت يادمان نرود . 

  عدد پوستر با عنوان :2000توزيع 

O

مسئول ايجاد محيط سالم ؟!

 
  بهداشت ؟                    

       شهرداري؟                            

  سازمان ها ؟                                             

                           مردم ؟                                                         

                                      همه مسئوليم بايد مشاركت كنيم     همه مسئوليم بايد مشاركت كنيم                                                           

 

  بهداشت آموزش



 
  آموزش هاي گروهي :– 2

 افراد درون سازماني و – رابطين بهداشتي – متصديان اماكن –آموزش به گروهاي هدف شامل آموزش : دانش آموزان 

  و در موارد خاص به مردم  –برون سازماني 
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 گروه هدف     

  ماههسه

 اول

  ماههسه

 دوم

0Bماههسه  

 سوم

 ماهه سه

 چهارم

 جمع
 

 83625 35722 37778 625 14500 دانش آموزان 

 37669 10212 8859 9956 8642 متصديان اماكن 

 6394 1944 1511 1428 1511 رابطين 

درون بخشي و 

برون بخشي  
2611 9401 2106 2702 16820 

 62967 19589 16788 11737 14853مردم  

 207475 70169 62042 33147 42117جمع  

 
 

 آموزش چهره به چهره : – 3
در بازديد هاي بازرسين بهداشت محيط از اماكن معموال آموزش چهره به چهره اجرا انجام مي گيرد . كه نعداد آن برابر 

تعداد بازديد هاي بهداشت محيط از اماكن مي باشد . 
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