
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

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 ,برنامه راديويي به مناسبت هاي مختلف 

 توزيع  پمفلت و پوستر و بنر با عنوان

O

كنترل و پ�شگ�ر� از مصرف دخان�ات

 

O

ستاد فور�ت سالمت مح�ط كشور

 
 

 همكاري در تهيه كتابچه با شهرستان هشترود  و توزيع آن با عنوان :
 

O

مد�ر�ت پسماندها� ب�مارستان�

 
 

                      
  آموزش هاي گروهي :– 2

 

  بهداشت آموزش



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

  و در موارد خاص به مردم  –برون سازماني 

 
  

 88  بهداشت محيطآموزشيفعاليتهاي 
 

 
 

 گروه هدف     

 شش ماه دوم سالشش ماه اول سال 
 جمع
 

 89474 74091 15383 دانش آموزان 

 40384 18911 21473 متصديان اماكن 

 9010 4484 4526 رابطين 

درون بخشي و 

برون بخشي  
4514 3667 8181 

 75960 35237 40723مردم  

 223009 136390 86619جمع  

 
 

 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 . 

انجام فعاليتهاي آموزشي متعدد در شهرستانها از قبيل :  

سخنراني در رابطه با دخانيات در نماز جمعه شهرستانها به مناسبت سالروز جهاني بدون دخانيات 



برگزاري جلسات آموزشي متعدد براي كارگران كارخانجات 

تهيه روزنامه ديواري و نوشتن مقاالت در مناسبتهاي مختلف توسط دانش آموزان 

برگزاري جلسات آموزشي براي رابطين بهداشتي 

ابالغ به ادارات مختلف جهت درج شعارهاي بهداشتي به مناسبت سالروز جهاني بدون دخانيات در سربرگ مكاتبات 

اداري توسط فرمانداري 

 تهيه و ارسال مقاالت به ماهنامه نداي سالمت و همچنين ثبت در وب سايت شبكه توسط شهرستان آذرشهر 

برگزاري مسابقه فوتبال كاركنان شبكه و مراكز بهداشت و مراكز بهداشتي و درماني به مناسبت سالروز جهاني بدون 

دخانيات . 
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