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 واحد هدايت کننده 

 بهداشت، درمان و آموزش پزشکیوزارت -

 مجريان و همكاران برنامه

 معاونت بهداشت وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی-

 معاونت درمان وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی-

 معاونت توسعه و مدیریت منابع وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی-

 ن و آموزش پزشکیمعاونت حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت ،درما-

 معاونت آموزشی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی-

 معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی-

 معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی-

 معاونت پرستاری وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی-

 سازمان اورژانس کشور-

 سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی-

  دبیرخانه شورای عالی بیمه سالمت -

 اداره کل سازمان های مردم نهاد و خیرین سالمت-

 اداره کل همکاری های بین الملل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی-

 زش پزشکیمرکز مدیریت آمار و فناوری اطالعات وزارت بهداشت، درمان و آمو-

 ی علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانیهادانشگاه-

 سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور-

 سازمان نظام پزشکی  -

 سازمان نظام پرستاری و مامائی-

 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران-

 انجمن های خیریه-

 تشکل های دانشجویی-

 نیروی انتظامی و ارتش و سپاه وبسیج-

 هالل احمرسازمان -

 سازمان تامین اجتماعی-

 کمیته امداد امام خمینی )ره(-

 شهرداری



 آموزش و پرورش -

 بهزیستی -

 وزارت راه و شهرسازی -

 پدافند غیر عامل -

 فناوری اطالعات ارتباطات و وزارت -

 وزارت علوم -

 وزارت ورزش و جوانان -

 اصناف  -

 زندان ها  -

 بانکها  -

 سازمان گردشگری -

 مرکز خدمات حوزه های علمیه  -

 اسالمی تبلیغات سازمان -

 

 تهیکمشورا و 

 شورای راهبری -1

 ترکیب اعضاء:

  بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ری: وزسیرئ

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بهداشت : معاونریدب

 معاونین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  یشورا ر ویوزمشاوران  اعضا:

 کمیته اجرایی-2

 ترکیب اعضاء:

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی : معاون بهداشتسیرئ

  شبکه رئیس مرکز مدیریت: ریدب

 وزارت بهداشت نیمعاون یشورا ندگانی، نماوزارت بهداشت معاونت بهداشت رانیمد یاعضا: شورا

 اجراییدبیرخانه کمیته -3

 معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شبکه رئیس مرکز مدیریت: سیرئ



تر دف واگیر وشبکه، مرکز مدیریت بیماری های مدیریت مرکز معاونین، روسای گروه ها و کارشناسان اعضا: 

 معاونت بهداشت آموزش و ارتقای سالمت

 

 کارگروه ها

 رسانیو اطالع کارگروه ارتباطات -1

 بهداشت عمومی و اطالع رسانی وزارترئیس مرکز روابط  رئیس:

  اعضاء:

 نماینده مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت -

 بهداشت وزارت بهداشت معاونت یعموم روابطمدیر  -

 نماینده سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی -

 معاونت آموزشی وزارت بهداشت ندهینما-

 وزارت بهداشت درمانمعاونت  ندهینما-

 نماینده معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت-

 نماینده معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت-

 تی ریمد  دفتر شببببکه، نماینده دفتر سبببالمت خانواده، جمعیت و مداری، نماینده           تی ریمد  مرکز هند ینما -

ر و نماینده دفتمرکز مدیریت بیماری های واگیر نماینده  ،کار و طیمح سببالمت مرکز، رغیر واگی یها یماریب

 آموزش و ارتقای سالمت.دفتر  و نماینده بهبود تغذیه حوزه معاونت بهداشت

 ارتباطات و اطالع رسانی: هشرح وظایف کار گرو 

 رسانی اطالع پایگاه و خبرگزاری ها ، ها رسانه ا،صدا و سیم طریق از فعالیتها رسانی اطالع-

 او سببیم صببدا از "  COVID-19 بیماری رسببانی اطالع ملی بسببیج " یها برنامه اعالم جهت یهماهنگ-

 تعیین شده یسخنگو توسط

 اجرای طرح طول در همصاحب-

  جراید در بیانیه درج -

  هماهنگی با واحدهای آموزشی سازمانها -

  COVID-19بسیج ملی اطالع رسانی بیماری    "هماهنگی با سازمان تبلیغات اسالمی جهت اطالع رسانی    -

 در مساجد "

سیما      یهماهنگ- صدا و  سازمان  شی  یها برنامهمحتوا و  پخش با  سانی بیماری     "آموز سیج ملی اطالع ر ب

COVID-19  " سراسری و استانی یمایس رد 



  هماهنگی با شهرداری ها به منظور پخش و توزیع رسانه های آموزشی در سطح شهرها-

هماهنگی با وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات برای ارسال محتوا و رسانه های آموزشی از طریق کانال های    

 ارتباطی نظیر تلفن همراه، فضای مجازی و.....

 همکاری و هماهنگی با کارگروه آموزش جهت طراحی بسیج اطالع رسانی -

یاز برای اجرای        - یاتی و بودجه مورد ن مه کار گرو   تهیه برنامه عمل  تهیه -و تصبببویر در کمیته اجرائی    هبرنا

 به کمیته اجرایی هگزارش عملکرد کار گروه و ارائ

 کارگروه آموزش-2

  رئیس مرکز مدیریت شبکه رئیس:

 اعضاء:

 وزارت بهداشت بهداشتنماینده معاونت -

 نماینده مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت-

 بهداشت وزارت بهداشت معاونت یعموم روابطمدیر 

 اءارتق  و آموزش دفتر ر،غیر واگی یها  یمار یب تی ریمد  دفترمرکز مدیریت بیماری های واگیر،      ندگان  ینما -

 و یاجتماع ،یروان سالمت  دفتر مداری، و تیجمع خانواده،، سالمت  دفتر جامعه، هیتغذ بهبود دفتر سالمت، 

 حوزه معاونت بهداشت کار و طیمح سالمت مرکز و شبکه تیریمد مرکز اد،یاعت

 آموزش هشرح وظایف کار گرو 

  COVID-19بیماری  گروه های هدفآموزشی برای  تهیه محتواها و رسانه های -

 به منظور انتشار رسانه های آموزشیارتباطات  ههماهنگی با کار گرو -

 در کمیته اجرائیتهیه برنامه عملیاتی و بودجه مورد نیاز برای اجرای برنامه کارگروه و تصویر  -

  تدوین دستورالعمل های اجرائی در سطوح محیطی و ابالغ به دانشگاهها -

 به کمیته اجرایی هتهیه گزارش عملکرد کار گروه و ارائ -

 پشتیبانی کار گروه -3

 بهداشت اجرائی معاونت معاونترئیس: 

 :اعضاء

  بهداشت وزارت منابع و تیریمد توسعه معاونتنماینده -

 نماینده هیات امنای ارزی -

 نماینده سازمان بیمه سالمت ایرانیان -

 بهداشت وزارت درمان معاونت ندهینما-

   دارو و غذا سازمان ندهینما-



 شبکه تیریمد مرکز ندگانینما-

 مرکز مدیریت بیماری های واگیر -

 نماینده دفتر آموزش و ارتقا سالمت -

 یبانیپشت گروه کار فیوظا رحش

 برنامه یاجرا یبرا الزم یها نهیهز  یمال نیتام و برآورد-

 منابع نیتام یبرا...(  و یداروئمحصوالت بهداشتی و  یها شرکت ن،یخیر) یاحتمال یمال یها تیحما جلر-

  برنامه یاجرا یبرا الزم

ستگاههای مورد نیاز      - سازمان ها برای همکاری در تامین تجهیزات و د سایر  شارکت با  )هالل  هماهنگی و م

 سایر سازمان های ذیربط( وسازمان تامین اجتماعی، سازمان اورژانس کشور  سازمان بیمه سالمتاحمر، 

 ازین  مورد یآموزش مواد ریتکث و چاپ جهت الزم منابع نیتام-

 برنامه یاجرا در ازین مورد هینقل وسایل یبانیپشت و نیتام-

 برنامه یاجرا در الزم تدارکات نیتام جهت یهماهنگ و یبانیشتپ-

 یاجرائ تهیکم در ریتصو و هکار گرو برنامه یاجرا یبرا ازین مورد بودجه و یاتیعمل برنامه هیته-

 ییاجرا تهیکم به ارائه و گروه کار عملکرد گزارش هیته-

 کار گروه مشارکت های اجتماعی-4

  رئیس:

 رئیس دبیرخانه شورای عالی سالمت و امنیت غذائی اعضاء :

 بهداشت وزارتفرهنگی و دانشجویی  معاونتنماینده  -

 نماینده معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت -

 نماینده دبیرخانه شورای عالی سالمت و امنیت غذائی -

 سالمت وزارت بهداشت ننماینده اداره کل سازمان های مردم نهاد و خیری -

سازمان های           - شکی،  سیج جامعه پز ستاری، ب شکی، نظام پر سازمانهای مرتبط )نظام پز نمایندگان نهادها و 

 و .....(عفونی بیمه گر، شورای عالی استان ها، انجمن 

 مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت -

 ردفت ندهینما ر،یواگ ریغ یها یماریب تیریمد دفتر مرکز مدیریت بیماری های واگیر، نماینده ندهینما-

و دفتر آموزش  کار و طیمح سالمت مرکز ،شبکه تیریمد مرکز ندهینما و مداری و تیجمع خانواده، سالمت

       و ارتقای سالمت حوزه معاونت بهداشت

 مشارکت های اجتماعی هشرح وظایف کار گرو



سازمان های دولتی و خصوصی جهت مشارکت در اجرای      - سیج ملی اطالع رسانی بیماری    "جلر حمایت  ب

COVID-19  " 
بسیج ملی اطالع رسانی بیماری  " اجرای در مشارکت جهت نخیری ومردم نهاد  یها سازمان تیحما جلر-

COVID-19  "تامین منابع در صورت لزوم و 

 "  COVID-19بسیج ملی اطالع رسانی بیماری  "نظارت بر عملکرد سازمان های همکار حین اجرای -

 و تصویر در کمیته اجرائی هتهیه برنامه عملیاتی و بودجه مورد نیاز برای اجرای برنامه کار گرو-

 به کمیته اجرایی هتهیه گزارش عملکرد کار گروه و ارائ-

 کار گروه پایش و ارزشیابی-6

  دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیررئیس: 

 اعضاء: 

  شبکه تیریمد مرکز دهنینما -

 مدیریت بیماری های واگیر ده نیمان -

 دفتر آموزش و ارتقای سالمتده نیمان -

  کار و طیمح سالمت مرکزنماینده  -

 نماینده اداره کل همکاریهای بین الملل وزارت بهداشت -

 پایش و ارزشیابی هشرح وظایف کار گرو

 تدوین شاخص های پایش و ارزشیابی -

 اجرای برنامهتدوین و تصویر دستورالعمل پایش و ارزشیابی -

 تعیین تیم نظارتی داخلی و خارجی -

 فرایند های اجرایی در طول اجرای برنامه دتدوین استانداردهای نظارتی جهت بهبود در عملکر-

 پیش بینی شده در طول اجرای برنامه فعالیتهای یاجرا حسن بر نظارت-

 و تصویر در کمیته اجرائی هروتهیه برنامه عملیاتی و بودجه مورد نیاز برای اجرای برنامه کار گ-

 به کمیته اجرایی هتهیه گزارش عملکرد کار گروه و ارائ-

 

 

  



 ساختار کشوری

 کمیته راهبری کشوری-1

 کمیته اجرایی کشوری-2

 پایش و ارزشیابی، مشارکت های اجتماعی، پشتیبانی ،  آموزش، و اطالع رسانیارتباطات کارگروه های -3

 کشوری وظایف کمیته اجرایی -1

 ای ستاد ، دبیرخانه ، اعضای کار گروه ها تهیه و ابالغ اعض -

 هماهنگی با کمیته راهبری کشوری -

اسبببتفاده از ظرفیت بخش های دولتی و غیر دولتی با هماهنگی با وزارتخانه ها، سبببازمان ها و ادارات کل  -

 کشوری 

 خصوصی و انجمن هاهماهنگی با نمایندگان بخش های -

 تعیین نحوه اجرای برنامه  -

 هماهنگی با سازمان صدا و سیما و سایر رسانه های همگانی  -

 ابالغ برنامه و دستورالعمل اجرایی به دانشگاه ها/دانشکده های علوم پزشکی-

 نظارت دقیق بر روند اجرای برنامه و ارائه بازخورد به محیط و گزارش به شورای راهبری کشوری برنامه -

 نفر هماهنگ کننده برای ایجاد هماهنگی با مراجع ذیربط و ابالغ برای ایشان تعیین یک-

 تعیین حداقل یک نماینده از دبیرخانه کمیته اجرایی برای همکاری در کار گروه های مختلف-

 تعیین ناظرین برای نظارت بر برنامه و هماهنگی با ناظرین کالن مناطق و ناظرین دانشگاهی-

 میته اجرایی کشوریوظایف دبیرخانه ک-2

  پیگیری و اجرای مصوبات کمیته اجرایی کشوری -

 تهیه برنامه عملیاتی و برنامه زمان بندی و نحوه اجرای برنامه در ارتباط با کار گروه های تخصصی -

 تدوین برنامه نظارت سطح بندی شده بر اجرای برنامه در دانشگاههای علوم پزشکی -

شرفت آمادگی  - ستاد       تهیه گزارش پی صی و  ص و اجرای برنامه از طریق دریافت گزارش از کارگروه های تخ

 اجرایی دانشگاهها

 سایر مطالر و مواد آموزشی و جمعیت هدف و مراقبت بیماران  آموزشیهای و راهنما تهیه دستورالعمل  -

 پیش بینی تعداد ایستگاه ها و تیم های مورد نیاز و تجهیزات به ازای جمعیت گروه هدف  -

 تعیین استاندارد های ایستگاه ها -

 برآورد منابع مالی و تجهیزات مورد نیاز اجرای برنامه  -



  "COVID-19بسیج ملی اطالع رسانی بیماری "تنظیم برنامه زمانی برای شروع  -

 تهیه چک لیست های پایش و نظارت توسط ناظرین دانشگاه ها  -

 دانشگاهی و پیگیری اقدامات انجام شدهارتباط مستقیم با ناظرین کالن مناطق  -

 دریافت گزارش روزانه پیشرفت از ناظرین دانشگاهی و پیگیری اقدامات انجام شده -

 جمع بندی گزارش های ارسالی از دانشگاه ها -

   معرفی ناظرین کشوری برای هماهنگی و همکاری با ناظرین کالن مناطق و ناظرین دانشگاهی -

 شكده علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانیدانساختار دانشگاهی/

 ستاد اجرایی دانشگاهی/استانی  -1

این سببتاد به ریاسببت رئیس دانشببگاه و دبیری معاون بهداشببتی با عضببویت افراد زیر و با صببدور ابالغ کتبی 

 شود:یمتشکیل 

 هیئت رئیسه دانشگاه-

 اعضای زیر حسر مورد در جلسات دعوت و همکاری خواهند کرد:

 فرماندار هاشهرستاننماینده استاندار و در  -

 مدیر روابط عمومی دانشگاه -

 روسای دانشکده ها حسر مورد به تشخیص رئیس دانشگاه -

 مدیر گروه بیماری ها -

 مدیر گروه مدیریت شبکه  -

 مدیر گروه آموزش و ارتقای سالمت معاونت بهداشت -

 غیرواگیرواگیر و های یماریبمدیر گروه، رئیس گروه و کارشنای مسوول مبارزه با  -

 مدیر گروه بهداشت محیط و کار -

 مدیر گروه سالمت خانواده و جمعیت  -

 مدیر گروه یا کارشناسان دیگر حسر تشخیص ریاست دانشگاه یا معاونت بهداشت -

 مسئول حراست دانشگاه -

 دانشگاه علوم پزشکیمسئول دفاتر پرستاری  -

 رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری شهر مربوطه -

 رییس بسیج جامعه پزشکی شهر مربوطه -

 رئیس هیئت مدیره نظام پزشکی-

 رئیس سازمان پزشکی قانونی -

 نماینده اداره کل ارشاد -

 نماینده صدا و سیما -

 نماینده نیروی انتظامی -



 های بیمه گرنماینده بیمه سالمت و سایر سازمان  -

 نماینده سازمان تامین اجتماعی -

 نماینده هالل احمر -

 نماینده شهرداری -

 نماینده بخش های خصوصی همکار -

 سایر موارد به تشخیص رئیس ستاد دانشگاه -

 ستاد اجرایی متناظر با ستاد دانشگاهی تشکیل می گردد. توجه: در شهرستان ها

 دانشگاه/دانشکدهوظایف ستاد اجرایی برنامه در سطح -2

 تهیه و ابالغ برای اعضاء ستاد و اعضای دبیرخانه -

 هماهنگی با کمیته و دبیرخانه اجرایی کشوری برنامه -

 ابالغ برای رئیس ستاد اجرایی شهرستان -

 هماهنگی با استاندار/ فرماندار و انجام مکاتبات الزم-

 هماهنگی با سازمان ها و ادارات کل استانی -

 با انجمن های مربوطههماهنگی -

 ی بهداشت و درمان تابعههاشبکهابالغ برنامه اجرایی به -

 هماهنگی با بخش های دولتی و غیر دولتی-

شوری در زمان مقرر و ارائه بازخورد به محیط و    - ستورالعمل ک نظارت دقیق بر روند اجرای برنامه مطابق با د

 عاونت بهداشت وزارت بهداشت(گزارش به دبیرخانه کمیته اجرایی کشوری برنامه )م
 

 هماهنگی برای استقرار ایستگاه های آموزشی در سطح شهر مطابق با جمعیت هدف  .1

افراد مسببتقر در توسببط  COVID-19 بیماری گروه های هدفآموزشببی به خدمات و رسببانه های ارائه  .2

 ایستگاه

 پاسخگویی به سواالت مراجعه کننده ها .3

شگاه و از آن طریق به دبیرخانه         .4 ستاد اجرایی دان ستان به  شهر ستاد  شور  کمیتهارائه گزارش   یاجرایی ک

 و ...( ، تعداد رسانه های توزیع شده)گزارش تعداد و نام ایستگاه

که توسببط کمیته  ارزشببیابی(-)نظارت در همه سببطوح جهت اقدامات آتیداری گزارش ها گهو نتکمیل  .5

 اجرائی کشوری ابالغ خواهد شد. 

  تهیه گزارش نهایی توسط ستاد اجرایی دانشگاه از روند اجرای کار  و ارسال به ستاد مرکزی .6

 اعطای گواهی آموزش.ایستگاه ها و آموزش  در آموزش دو ساعته به کلیه داوطلبان و همکاران جهت  .7

شش     .8 شتی درمانی تحت پو شتی      در مراکز بهدا صورت بروز هر گونه برخورد با کارکنان بهدا شگاه در  دان

 درمانی مجری و بالعکس مدیر مرکز مسئول است و باید به حراست دانشگاه گزارش کند.



  COVID-19 بیماریاطالع رسانی روش اجرای بسیج ملی 

 مقدمه-1

سالمی ایران، با هدف     شت، درمان و آموزش پزشکی جمهوری ا سالمت   وزارت بهدا سواد  صوص   ارتقای  در خ

سیج ملی  »، اقدام به برگزاری  COVID-19 بیماری سانی  اطالعب نموده  «COVID-19 کرونا بیماری ر

با  ودرجه با اسببتفاده از ظرفیت رسببانه ملی، فضببای مجازی تبلیغات محیطی  360کمپین  این اجرای .اسببت

سای            شهر بر ا سطح  سانی در  ستگاه های اطالع ر ستقرار ای شش ا شارکت و تعامل  و  جمعیت تحت پو با م

شگاه معاونت های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و     وعلوم پزشکی کشور    یهاها/دانشکده کلیه دان

 . اجرا خواهد گذاشتبه  1398 اسفنداز سایر سازمان های همکار 

 

 عنوان برنامه-2

 COVID-19 کرونا بیماری اطالع رسانیبسیج ملی 

 برنامهف اهدا -3

 اهداف کلی 1-3

 COVID-19کرونا  ارتقای سواد سالمت عموم جامعه در خصوص بیماری -1-1-3

 اهداف اختصاصی -2-3

 COVID-19کرونا فزایش میزان آگاهی جامعه در خصوص بیماری ا -1-2-3

  COVID-19 کرونا افزایش میزان آگاهی جامعه در خصوص راه های انتقال بیماری -2-2-3

 COVID-19 کرونا بیماری افزایش میزان آگاهی جامعه در خصوص روش های پیشگیری از -3-2-3

 COVID-19 کرونا بیماری افزایش میزان آگاهی جامعه در خصوص روش های کنترل -4-2-3

 توانمندسازی جامعه برای مراقبت از خود -5-2-3

 هدف یها Settingو  ها گروه -4

  عموم مردم 

 دانشجویان 

 دانش آموزان 

 اولیای مداری 

 والدین دانش آموزان 



 سربازان 

  تاکسی  وسایل نقلیه عمومی: سرویس مداری، اتوبوی،رانندگان... 

 پرسنل بهداشتی درمانی 

 رستوران ها، هتل ها...( کارکنان سازمان و اصناف )بانک ها، اغذیه فروشی ها و 

  ،ی مذهبی ...مکان ها مهدکودک، آرایشگاه ها، زندان ها،خوابگاه ها، دانشگاه ها 

 اماکن ورزشی 

 

  اجرازمان -5

  تا پایان دوره اپیدمی بیماری 1398اسفند  آغازاز 

 شاخص های ارزشیابی-7

 COVID-19بیماری  آگاهی جامعه در خصوص عالیم تعیین میزان -7-1

 COVID-19بیماری  جامعه در خصوص روش های پیشگیری از یآگاه زانیم نییتع -7-2

 COVID-19جامعه در خصوص راه های انتقال بیماری  یآگاه زانیم نییتع  -7-3

 COVID-19بیماری  جامعه در خصوص روش های کنترل یآگاه زانیم نییتع -7-4

 COVID-19تعیین میزان توانمندی جامعه برای مراقبت از خود در مقابل بیماری  -7-5

 شيپو یاجرا یمراحل اصل-8

 طراحی پویش 

  جلر مشارکت ذینفعان 

  محتواهاتهیه 

 منطبق با گروه ها و ی آموزشی رسانه ها تولید(Setting )های هدف 

  اطالع رسانی 

 اجرای پویش 

 پایش و ارزشیابی 

 

 و بهبود نگرش و باورها( یآگاه شيمرحله طراحی )افزا
 

 نیکمپ یگوول یطراح 

 شعار کمپین یطراح 



 تعیین زمان اجرای کمپین 

   سه شهرداری، وزارت ورزش و جوانان، وزارت      ذینفعان: هماهنگی با های برگزاری جل سیما،  صدا و 

 اطالعات، وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری ... یآموزش و پرورش، وزرات ارتباطات و فن آور

 برآورد و تامین منابع مورد نیاز   

 و... یآموزش یبسته ها عیو توز هیاز جمله ته نیاز کمپ تیحما یجذب اسپانسر برا 

 های هدفرای گروه تهیه بسته آموزشی ب  

 پوستر، پمفلت، عرشه و ... ( لبورد،یب زر،یت لم،ی)ف یآموزش یرسانه ها هیته 

 گروه های هدفبرای  یطراحی پیامک های آموزش 

 یمجاز یدر فضا یصفحه اختصاص یطراح  

 طراحی وب سایت کمپین 

 نیکمپ یابینامه و ابزار ارزش وهیش نیتدو 

  سازمان ها ریدر حوزه سالمت و سابرنامه ریزی درخصوص آموزش کارکنان  

 

 اجرا

   پایانه های حمل و  ل،یکار و تحص  یمحل ها ،یمجاز یصدا و سیما، فضاها    قیرسانه ها از طر انتشار

 .. ایستگاه های آموزشی مستقر در سطح شهر و و یطیمح غاتیتبلنقل عمومی 

 و .... نستاگرامیا ت،یوب سا رینظ یارتباط یپشتیبانی و نظارت بر کانال ها ،یراه انداز 

 به افراد یارسال پیامک های آموزش 

 یابیارزش یجمع آوری داده ها 

 
 

 پايش و ارزشیابی

 جمع آوری اطالعات پویش 

 نظارت بر اجرای پویش 

 یابیتجزیه و تحلیل نتایج ارزش 

 تدوین گزارش 

 انتشار نتایج 

 

  

 

 

 



 

 :شيپو یشعار اصل
 رونا را شکست می دهیموکما 

 

 

 

 گروه های هدف، کانال ارتباطی و پیام های اصلیجدول خالصه 
 

 پیام های اصلی کانال ارتباطی گروه هدف ردیف

 تبلیغات محیطی عموم جامعه 1

 ایستگاه های آموزشی

 صدا و سیمای ملی و استانی

 فضای مجازی

 پیامک های آموزشی

 رسانه های چاپی

 .دیکن یخوددار یاز دست دادن و روبوس -

خود را هنگام سبببرفه و عطسبببه با دسبببتمال       ینیدهان و ب  -

 .دیبپوشان نیآست یقسمت باال ای( و حای)ترج

 یبه طور مداوم و در هر زمان ممکن اقدام به شببسببت و شببو -

 .دیها با آب و صابون کنکامل دست

باشد و   هیثان 20ها حداقل به اندازه دست  یشو ومدت شست   -

ف ک ،دست )انگشتان خصوصا انگشت شست     یهاقسمت  یتمام

 .دست و مچ دست( شسته شود

 یاز ژل هاو صبببابون به آب  یدر صبببورت عدم دسبببترسببب -

شو با آب ندا     ازیالکل که ن هیکننده با پا یضدعفون  ست ش رند، به 

 .دیشستن دست استفاده کن یبرا

  طیمصببرف شببده در مح  یهایاز رها کردن دسببتمال کاغذ -

 سطل زباله بیندازید.و آن را در  یخوددار

 .دیزیو دهان خود بپره ینیچشم، ببا از تمای دست  -

 بوکلت دانش آموزان  2

 پمفلت

 پوستر

 آموزش چهره به چهره

  یبرد، صندل  تیوا مکت،یو ن زیاز تمای با سطوح مشترک مانند )م   -

سرو      سلف  ستفاده در  ستگ  سیو ظروف مورد ا ها،   رهیها، نرده ها، د

 .شود یآب و امثال آن( خوددار ریش

  ایدست ها با آب و صابون و    دیدر صورت تمای با سطح مشترک با   -

 .الکل شسته شوند یمحلول حاو

 .شود یم هیدر همه حال توص یشخص لیاستفاده از وسا-

سا  هیکل یکیزیاز تبادل ف- ص   لیو شخ و ..  ریلوازم التحر ،یمانند لوازم 

 .شود یدانش آموزان خوددار نیب

 شود. یکردن و... خوددار یاز دست دادن، در آغوش گرفتن، روبوس -

 

 پیام های اصلی کانال ارتباطی گروه هدف ردیف



 شبکه های اجتماعی والدین 3

 پیامک های آموزشی

 رسانه های چاپی

ضع  نیو آخر یریشگ یپ یهااز راه یآگاه یبرا -  تیو

 یها امی و پ ها هی به اطالع  دی با  فقط د،ی جد  روییکرونا و  یمار یب

 .توجه شود وزارت بهداشت

و آداب  یبهداشبببت فرد تیتوانند با رعا  یم نیوالد  -

 .فرزندان خود باشند یبرا یمناسب یالگو یتنفس

در دانش  یسببرماخوردگ میدر صببورت مشبباهده عال -

 .شود یآموزان از حضور آنها در مدرسه خود دار

شت فرد  تیآموزش رعا - شو     ،یبهدا ست   حیصح  یش

آداب سببرفه و عطسببه به فرزندان توسببط   تیدسببت ها و رعا

 .است یضرور نیوالد

  ،یس تنف یها یماریاز ابتال به ب یریشگ یبه منظور پ -

ماکن عموم   به ا له سببب  یاز رفتن  ما، یو پرتردد از جم پارک،   ن

 .شود یکودکان و ..  خوددار یرستوران، محل باز

 یها  یمار یبه ب  یاز ابتال یریشبببگیبه منظور پ  -

 .توجه داشت ییبه پخت کامل مواد غذا دیبا یتنفس

سالمت  - صرف غذاها باید  یبه منظور حفظ    مین یاز م

 شود. زیپخته پره

اولببببیببببای   2

  مداری

 دستورالعمل

 شبکه های اجتماعی

 بوکلت

 پمفلت

 پوستر
 

و آداب   یبهداشت فرد  تیتوانند با رعا یمداری م یایاول -

و دانش آموزان   نیهمکاران خود، والد یبرا یمناسببب یالگو یتنفسبب

 .باشند

ستورالعمل ها  یتوجه و اجرا - سال  ید سو  یار وزارت   یاز 

آموزش و پرورش به مداری ابالغ شبده اسبت.     یبهداشبت که از سبو  

 دارند ( ینقش نظارت یمراقر بهداشت یمدرسه با همکار ری)مد

به    یتنفسببب یها  یمار ید افراد با عالئم ب وممانعت از ور   -

 .است یمدرسه ضرور

مه تجمع      هی کردن کل لی تعط - نا نه بر ها و هرگو در   یاردو

 .است یمدرسه ضرور

سط کادر و نظارت بر       نانیاطم - ستورالعمل تو از مطالعه د

 (مراقر بهداشت -مدرسه ریمفاد آن )توسط مد یحسن اجرا

سببالمت دانش آموزان و در صببورت    تینظارت بر وضببع -

اطالع به خانواده و مرخص کردن   یتنفس  یاه یماریب میمشاهده عال 

اسبت )و در صبورت     یدانش آموز از مدرسبه )تا بهبود کامل ( ضبرور  

  و اطالع به و مارسببتانیاعزام دانش آموز به ب یتنفسبب دیعالئم شببد

 است( یدانش آموز ضرور نیوالد

سببالمت کادر مدرسببه و در صببورت    تینظارت بر وضببع -

اطالع به خانواده و مرخص کردن   یتنفس  یها یماریب میمشاهده عال 

شد     یفرد )تا بهبود کامل( ضرور  ست )و در صورت عالئم   یتنفس  دیا

 است( یو اطالع به خانواده ضرور مارستانیاعزام فرد به ب

 


