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 مقدمه:

رويدادي اضطراري است كه وضعيتي خطرناك و ناپايدار  91بحران ويروس كرونا و بيماري عالم گير كوويد         

براي جوامع و دولت ها ايجاد كرده و باعث به وجود آمدن وضعيتي شده است كه براي مقابله با آن به اقدامات اساسي 

نيز خواهد بود.   "فرصت  "است ، محمل    "خطر  "معني  اما اين بحران عالوه بر اينكه حامل . و جديد نياز است

كرونا نشانگر يك مانع ، آسيب ، ضايعه و تهديد است و در عين حال فرصتي براي رشد يا افول ، زماني براي آزمايش 

 تاب آوري سيستم ها و آموزش هاي غير حضوري و الكترونيك است.

سل آينده  كودكان و نوجوانان امروز، عامالن قدرتمند     شمندان و پزشكان   تغيير و ن ا هستند.  م كشور ي مراقبين، دان

ر نهايت، آوري و دهر بحران، فرصتي است براي كمك به كودكان و نوجوانان براي يادگيري، تمرين و افزايش تاب  

آموزان ي دانشهاداشتن اطالعات درست درباره بيماري كرونا به از بين بردن ترس و نگراني   .تراي امنساختن جامعه 

سبببازد. اده ميشبببان آمكند و آنها را براي مقابله با هرگونه پيامد ثانويه بيماري بر زندگينسببببت به بيماري كمك مي

ميالدي  0202دهد در سال  آمارهاي منتشره يونسكو، سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي سازمان ملل متحد، نشان مي       

اند. سببراسببر دنيا متاثر از شببيور بيماري كرونا از تح ببيل در مدرسببه دور مانده   آموز درميليارد نفر دانش 6/9بالغ بر 

ن با اياما اند در مدارس حضبببور يابند  به منظور كنترل اين بيماري نتوانسبببته 9911آموزان ايراني نيز از اسبببفند دانش

شد  ترين روزهاي شيور اين بيماري روند آموزشي  وجود از ابتدايي ي و با روش هاي مختلف مبتن، در مدارس تعطيل ن

اسببتفاده  وريزان نظام تعليم و تربيت و با كمترين تجربه و امكانات حمايت برنامه بر دانش و خالقيت مربيان، معلمان و

از ظرفيت رسانه ها شرايطي براي دانش آموزان ، مربيان  و معلمان فراهم شد كه به صورت قابل قبولي سال تح يلي        

راقبين مريزان و برنامه ،توان بيان كرد در سال تح يلي سپري شده، مسئوليت مديران      به جرأت مي .را به پايان رسانند 

همچنين كنترل سببالمت مدارس در ترويف فرهنس سبببك زندگي جديد در جهت ارتقاي سببالمت دانش آموزان و   

ماري در سال  توجه به استمرار اين بي هاي منفي ناشي از قرنطينه خانگي، بسيار حائز اهميت بوده است. با    تبعات و پيامد

، ضروري است سازوكارهاي )به دو شكل حضوري و غيرحضوري (مدارس تغيير شيوه اداره و  9911-9022تح يلي

سهيم و مؤثر در اجراي برنامه      سئوليت هر يك از عوامل  شريح وظايف و م سالمت   الزم براي تبيين و ت دانش  سفيران 

يكي متناسب  ي الكترونتدوين و تهيه محتوامراقبين سالمت  در جهت  بليت و كارآمدي كيد بر افزايش قاابا ت آموزي 

ستفاده از فضاهاي مجازي مورد تاييد وزارت آموزش وپرورش ازجمله كانال اطالر رساني شبكه آموزشي دانش        با ا

گاهي هاي الزم در اين فرصبببت را براي دانش آموزان مهيا كنند كه آتا شبببرايد مدارس فراهم گردد.  ( آموز)شببباد
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خ وص موضوعات سالمت و محيد زيست را با استفاده ازروشهاي تعاملي و مشاركتي  فضاهاي مجازي مورد تاييد         

 وزارت آموزش وپرورش كسب و آن را به ساير همساالن منتقل كنند. 

 

وسطه ( در مدارس شهري و برنامه سفيران سالمت در چهار دوره تح يلي ) اول و دوم ابتدايي ، اول و دوم مت        

 روستايي با همكاري دفتر 

سالمت جمعيت ، خانواده و مدارس و دفتر آموزش و ارتقاي سالمت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 تدوين شده است.

 
 
 

 : تعاريف

 

 هاي مختلفحيطهدر  مجازي گروهي هايمند به فعاليتآموزان داوطلب و عالقه: به دانشآموزيدانش سفيران سالمت

 .دشواطالق مي( و معنوي )جسمي، رواني و اجتماعي سالمت

 : شرايط عضويت دانش آموزان در برنامه سفيران سالمت

   فردي قياستعداد و عال  – 1

   فراگيري قابليت – 0

   قدرت سازماندهي  -9

   هنري هايداشتن مهارت   -0

   توانايي در انجام امور محوله  -5

 داشتن مهارت در استفاده از فضاي مجازي     -6

 شودميانتخاب  برنامه از بين دانش آموزان عالقه مند  سفير سالمت توسد مجري. 

 

 ان سالمت:شرح وظايف سفير

  كانال اطالر رساني شبكه آموزشي دانش آموز)شاد( حضور و مشاركت فعال در 

  شوراي مدرسهمجازي حضور نمايندگان سفيران سالمت در جلسات  

 ه با توجه ب هاي خاص در طول سالتر ايام و مناسبتهمكاري با مجري برنامه در برگزاري هر چه با شكوه

 شرايد موجود

 همكاري و همفكري اعضاي گروه در انجام فعاليتها 
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  همكاري در اجراي برنامه مدارس مروج سالمت )درصورتي كه برنامه مدارس مروج سالمت در مدرسه

 گردد( اجرا مي

 در شرايد غير حضوري با استفاده از  هاي بهداشتيآموزان در انجام فعاليتجلب همكاري ساير دانش

 آموزش وپرورش وزارت مورد تاييد  فضاهاي مجازي

 نوآوري و خالقيت در روند آموزش فعال  

 و ... ( در مورد اصول بهداشت  ،پيام بهداشتيارائه مطالب آموزشي و علمي مانند )پمفلت، بروشور، نشريه

هاي واگير و غيرواگير و ... زير نظر فردي، تغذيه سالم، ايمني و بهداشت محيد، محيد زيست، بيماري

   مجري برنامه

 ارتوزمورد تاييد از طريق فضاي مجازيبا نظارت مجري  آموزانانتقال مطالب آموخته شده به ساير دانش 

  آموزش و پرورش 

 به  آموزش وپرورش  وزارت  مورد تاييد سالم در فضاي مجازي  فرهنس تغذيه يف تاكيد بر ترو

   آموزانسايردانش

  ر شارژ كپسول اطفاي حريق، نظارت ببر وضعيت بهداشت، ايمني وتاريخ همكاري با مجري برنامه در نظارت 

اخل مدرسه محيد دو ضد عفوني نظافت رعايت پروتكل هاي بهداشتي پيشگيري و كنترل كرونا ويروس و 

 در صورت باز بودن مدارس سرويس بهداشتي و..( ، حياط، سالن ،پله ، )كالس

 رت درصو هاي زيست محيطي و حفظ و توسعه فضاي سبز مدرسههمكاري با مجري برنامه در اجراي برنامه

 باز بودن مدارس 

 بر اساس دستورالعمل ابالغي از دفتر سالمت و تندرستي انجام ساير وظايف محوله  

 به نحو مقتضيبه مجري برنامه  ارايه گزارش كار در موعد مقرر 

شرح وظايف سفيران سالمت دانش آموز با توجه به شرايط كرونا و دستورالعمل هاي ابالغي متناسب   : 1 تبصره

 قابل تغيير خواهد بود.

حضور دانش آموزان دارد در زمان عدم حضور دانش آموزان به صورت فعاليت آموزشي  مواردي كه نياز به : 2تبصره 

 با بستر فضاي مجازي عنداللزوم انجام شود.

تفاده از اس بااست كه كارت و....( ،كاله  ،شال ، مقنعه ،حمايل ،جليقه، نشان ويژه مانند )كاور  :سفيرانالمت مشخصه ع

 شود.ها به عنوان مشخ ه شناسايي اعضا تهيه و اهدا ميگروه براي استاني وخالقيت كشوري گويول

 
 گروه هدف:

 دوره هاي اول و دوم ابتدايي ، اول و دوم متوسطه شهري و روستايي مدارس 
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مند و داوطلب درسطح كليه مدارس به گونه اي كه از هركالس انتخاب دانش آموزان كوشا ، عالقهشيوه انتخاب اعضا:  

 .حداقل يك نفر انتخاب شوددر هر مدرسه 

 

  تعداد اعضا: 
 ساليانه (در صد  5/2دانش آموزان متوسطه )با رشد   درصد  12دانش آموزان ابتدايی و درصد 22

 

  مجري برنامه:

 .شودمياطالق مجري برنامه  در مدرسه،) مدير ، معاون ، معلم و ... (  به مراقب سالمت يا رابد سالمت

 .استايشان  شرح وظايف جزءشهري داراي مراقب سالمت ، اجراي برنامه   در مدارس -

وظيفه را به يكي  اين توانندمي مديران مدارس در صورت صالحديد ،فاقد مراقب سالمت در مدارس شهري -

 نمايند. تفويض، هستندكه عالقه مند و داوطلب  پرورشي يا آموزشي يا از پرسنل اداري

اجراي برنامه و آموزش ها توسد بهورزان خانه بهداشت با نظارت مدير مدرسه صورت در مدارس روستايي    -

تفاهم نامه جامع بين وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش  7بند ) بر اساس  مي گيرد.

 پزشكي (

 مجري برنامه: شرح وظايف

  اجراي دستورالعمل -

)ترجيحا غير  استاني آموزشي هايكارگاهو  ضمن خدمت توجيهي، دوره  –شركت درجلسات آموزشي -

 حضوري (

 ( .كه در تعاريف آمده استآموزان داوطلب انتخاب سفيران سالمت ) دانش -

  غير حضوريصورت ه ب  سفيران ويژه آموزشي هايكالس برگزاري -

)مسابقه،  هاي مختلفمناسبتسفيران به  هايي متناسب با شرح وظايفها و برنامهفعاليت اجراياطالر رساني و  -

 فضاهاي مجازي مورد تاييد وزارت آموزش وپرورش  از طريق  و ... ( 

   سفيران سالمت هايفعاليت مستمر نظارت و ارزشيابي -

  تشويق و تقدير از سفيران سالمت نمونه -

  از طريق بانك اطالعاتي سامانه نظارت از سطح منطقه آوري آمار جمع -

 .برنامه و ارسال آن به منطقهتهيه گزارش اجراي  -

 شودمي جايگزين عضو قبلي مجري برنامه  و در صورت نياز، عضوجديد ديدالزم به ذكر است كه با صالح. 
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 :زير است به شرح اجراي برنامه تا پايان سال تح يلي بر اساس جدول گانت فرايند  فرايند اجرا:

 

 

 سفيران سالمت برنامهجدول گانت 

 زمان

 

 فعاليت

 مهر
 آبان

 

 آذر

 

 دي

 

 بهمن

 

 اسفند

 
 فروردين

 ارديبهشت

 

 خرداد

 

 تير

 

 ارسال  دستورالعمل

) ستاد ، استان ، 

 شهرستان / منطقه (

- 

         

برگزاري  جلسه  

و  مجريان توجيهي

آموزش ضمن 

دمت معلمان خ

  )غيرحضوري( كشور

  - 

   -         

سفيران انتخاب   

 ) مدرسه ( سالمت

 
   -         

آموزش به 

 %02)آموزاندانش

دانش آموزان 

دانش %12ابتدايي و

كل آموزان متوسطه 

 (كشور

 

   -         

ارزيابي و انتخاب 

 نمونه سالمت سفير

 
        -    

جشنواره برگزاري 

هر دانش آموز يك 

  سفير سالمت

 

      -   

نظارت ، جمع بندي 

آمار و ارائه گزارش 

به دفتر سالمت و 

 تندرستي

 

         

ارزشيابي از فعاليت 

 استان
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 :آموزش

 

ه ه شده توسد مجري برناميارا هايدرطول سال تح يلي براساس سرف لآنالين جلسه 96ماه و به مدت  آباناز  زمان:

و با استفاده از فضاي مجازي مورد تائيد وزارت  به صورت غير حضوري ) در ساعات غير درسي مدرسه د.شوانجام مي

 (.آموزش و پرورش محتواهاي آموزشي دريافت گردد

  جلسه موضوعات ابالغي را در قالب حداقل يك كليپ،  96در شرايد كرونا مجري برنامه مي تواند به تناسب

 ي نمايد.موشن گرافيك و يا ساير رسانه هاي ت ويري در گروه سفيران سالمت مدرسه بارگذار

  مدير مدرسه با مسئوليت مراقب سالمت در شبكه آموزش دانش آموز )شاد ( كانالي تحت عنوان سفيران

سالمت دانش آموزي ايجاد نمايد و كليه دانش آموزان سفير سالمت را در كانال مذكور جهت دريافت 

 آموزش هاي غير حضوري عضو نمايد. 

  نفر از دانش آموزان  12الزم از مجري برنامه حداقل به هر سفير سالمت بعد از دريافت آموزش هاي

آموزش هاي دريافتي  مورد تاييد وزارت آموزش وپرورش  همسال در همان مدرسه از طريق فضاي مجازي

 را انتقال دهد.  

ث حهاي نوين آموزش بهداشت از جمله بارش افكار ، بالزم به ذكر است مجري برنامه مي تواند از شيوه  : 1تبصره 

الب فضاي در ق گويي، طراحي و نقاشي و ...گروهي، ايفاي نقش ، تحقيق و بررسي، بازي و سرگرمي، نمايش و داستان

 استفاده كند. مجازي وبا استفاده از اپليكيشن سفيران سالمتي 

 در شرايط حضوري اجراي آموزش طبق پروتكل هاي بهداشتي انجام شود.  : 2تبصره 

 

 :نحوه ارزشيابی

 :گيردصورت مي زيرارزشيابي بر اساس موارد 

 هاي محوله بر اساس شرح وظايفانجام فعاليت  

 هاي محولهفعاليت خالقيت و ابتكار در اجراي. 

 

 :تشويق

 سفيران ليههاي مختلف از كممكنه و به شيوه هايموفقيت هر چه بيشتر و بهتر برنامه، الزم است در فرصت براي 

 آيد.به عمل  تشويق و تقدير

 ير هر دانش آموز يك سف جشنوارهپايان استاني در  جوايز و تقديرنامه تقدير از مجريان فعال برنامه با اهداي

 صورت پذيرد.   و...... سالمت با شعار آموزش ايمن ضامن سالمتي
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 :سالمت  شيوه هاي تشويق و تقدير از سفيران

 در هراستان  جشنواره هر دانش آموز يك سفير سالمت برگزيده در  سالمت سفيران معرفي    

 برگزيدهسالمت جوايز به سفيران  ياهدا   

 ايشان درهفته سالمت  از استان و تقدير بهمنطقه  از برگزيدهسالمت ان سفير معرفي 

 نحوه ارسال آمار و اطالعات:

 آموزي از طريق سامانه بانك و فرم هاي مربوط به برنامه سفيران سالمت دانش  كليه آمار و اطالعات

 زير ارسال گردد. اطالعات حوزه سالمت به آدرس

 Nezarat.medu.ir 

 

 

                  بانك هاي اطالعاتي             
 

  

 بانك اطالعاتي حوزه سالمت              
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 سفيران سالمت )دوره ابتدايی( آموزشی هايسرفصل

 

 

 آموزشی عناوين رديف

 آموزانآموزش مفاهيم پايه سالمت جسم و روان به دانش 1

 آموزانرشد و تكامل در دانش 2

 بهداشت مو، پوست و ... (شستشوي صحيح دستها، رعايت فاصله فيزيكي ،آشنايي با بهداشت فردي ) 3

 بيمار آموزاندانش شناسايي شايع در مدارس و چگونگي هايآشنايي مختصر با بيماري 4

 مسواك زدن و استفاده از نخ دندان  روش صحيح ،آشنايي با بهداشت دهان و دندان 5

 پيشگيري از آن  هايآشنايي با عوارض چاقي و راه 6

 فودها سنتي نسبت به فست غذاهاي ارزش غذايي  7

 آموزش در خصوص تغذيه سالم و شناخت مواد غذايي مجاز و غير مجاز  8

 جسماني در سالمتي  تحركاهميت ورزش و  9

 بهداشتي آشنايي با اصول و موازين بهداشت محيط و سرويس 11

 زيست در سالمت جامعه  آموزش نقش محيط 11

 توسعه محيط سبزو  بازيافت ، آموزش تفكيك زباله و پسماند 12
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 )دوره اول و دوم متوسطه( سفيران سالمت آموزشی هايفصلر س

 

 هاسرفصل آموزشی عناوين رديف

1 
اصول بهداشت 

 فردي 

 شستشوي صحيح دست ها، رعايت فاصله فيزيكي و........

2 
 مفاهيم

 خودمراقبتي

 براي فردي ريزيگام برنامه 14چيست؟ انواع خودمراقبتي،  چرا خودمراقبتي؟ خودمراقبتي 

 براي نوجوانان فردي فرمان خودمراقبتي 14خودمراقبتي، 

3 
زندگي  تغذيه و

 سالم

 زندگي سالم، اصول زندگي سالم غذايي سالم، ورزش براي رژيم

 خواب خوب شب 4
 مشكالت خواب بر سالمت داشتن خواب خوب شبانه، تاثير ي برايرايج خواب، نكات مشكالت

 كليدي بهداشت رواني خواب نكته 11روان، 

 حل مساله 5
كارها، راه تعيين اهداف، تعيينمشكل،  مشكل، تعريف اهميت مهارت حل مساله، تعيين

 كار پيشرفت منتخب، بررسي راهكار راهكار،  اجراي انتخاب يك

 فكري، فرار از تله فكري، تعادل در افكار، كمك به تفكر سالم هايتفكر سالم، تله معني تفكر سالم 6

 مديريت خشم 7
بروز خشم، تحليل خشم، عوارض خشم كنترل نشده، تشخيص خشم كنترل نشده، علل 

 منفي به خشم مديريت خشم، واكنش

 استرس و سالمتي 8
هاي روزمره، افراد در معرض استرس، داليل استرس، تاثير هاي استرس، منشا استرسنشانه

 استرس بر سالمت، مديريت استرس

 سالمت روان 9
بعد اصلي سالمت روان، اهميت سالمت روان، آزمون سطح سالمت روان، افراد در  چهار

 معرض خطر

 بلوغ 11
برخي اختالالت مرتبط با  ،تغذيه دوران بلوغ،روحي و عاطفي دوران بلوغجسمي،  تغييرات

 احكام دوران بلوغ،تغذيه
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 متن سوگند سفيران سالمت

 

 ت ،دردهاس و شفاي  هاقلب بخش آرامش يادش كه خداوندي پيشگاهمن به عنوان سفير سالمت در 

 كه : كنممی سوگند ياد

 

 

 ايراني را رعايت و به ديگران توصيه نمايم. -سبك زندگي سالم اسالمي 

  رعايت نمايم . 91اصول بهداشت فردي را جهت پيشگيري و كنترل بيماري كوويد 

 ام كوشا باشم.خانواده و جامعه ،در مراقبت از سالمت خود ، دوستان 

 هايم در زمينه خودمراقبتي اقدام نمايم. براي توانمندسازي همكالسي 

 محله و شهرم باشم. ،مراقب بهداشت محيد و سالمت محيد زيست در مدرسه 

 توان و بيمار باشم.آموزان كممراقب سالمت دانش 

 ام همكاري نمايم. وزان  ومدرسهآمبا اولياي مدرسه براي ارتقاي سالمت خود، ساير دانش 

 هاي بيكران الهي بوده و براي رشد و تعالي اخالق و فضايل بشري تالش نمايم.قدردان نعمت 
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 شيوه نامه جشنواره هر دانش آموز یک سفير سالمت 

ش هر دان " جشنوارهسالمت در جامعه،  در راستاي پيشگيري و كنترل كرونا ويروس و نياز به فرهنگ سازي جهت ارتقاي سواد        

  ،"خود مراقبتي و دگر مراقبتي "، "سالم به مدرسه برويم "، "آموزش ايمن ، ضامن سالمتي "با شعار هاي  "آموز يك سفير سالمت

ي عملن بعنوا "كرونا و بهداشت روان "و  " سبك زندگي سالم  با كرونا "،  "زندگي سالم-تغذيه سالم "،  "من و محيط زيست "

  . برگزار مي شودترين راهكار براي شكستن زنجيره انتقال و كنترل همه گيري بيماري كرونا از طريق كاهش موارد ابتالي جديد 

 تعريف: 

شبكه آموزش دانش آموز )شاد( و ساير بستر هاي مجازي مورد تاييد وزارت جشنواره هر دانش آموز يك سفير سالمت با استفاده از 

و پيامد  11مناسب براي توسعه و تعميم مفاهيم بهداشتي با رويكرد كنترل و پيشگيري از بيماري كوويد  رويكردي ،ش آموزش وپرور

 هاي ثانويه آن  و همچنين تجليل و معرفي آثار برتر سفيران سالمت دانش آموزي را فراهم مي كند .

 : برگزاري جشنواره اهداف       

  توليد وتوسعه محتواي منطبق بر سالمت دانش آموزي با هدف آموزش همسال با تاكيد برترويج شيوه جريان سازي وبستر سازي براي

 زندگي سالم .

  فراهم كردن محيطي به منظور ايجاد همدلي وهم افزايي بين دانش آموزان سفير سالمت. 

  شاد( وساير بسترهاي مجازي مورد  شبكه آموزش دانش آموزيكاهش هزينه وتوسعه دسترسي عمومي به توليدات سالمت مبتني بر(

  تاييد وزارت آموزش وپرورش .

 

 مخاطبان / شركت كنندگان : 

 دانش آموزان تمامي دوره هاي تحصيلي  -

 :  محورها و موضوعات جشنواره

 نفلونزا، سرماخوردگي( وغيرواگير آ، 91خودمراقبتي ، بهداشت فردي وپيشگيري از بيماريهاي واگير)كوويد .9

 91تغذيه سالم و ريزمغذي ها با رويكرد افزايش سيستم ايمني بدن در شرايد بيماري كوويد  ترويف فرهنس .0

 اهميت ورزش وتحرك بدني در سالمتي .9       

 نقش محيد زيست وراه هاي حفاظت از آن ) از جمله تفكيك پسماند تر وخشك وبازيافت( .0      
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 رشته هاي جشنواره :

 توضيحات رشته هاعناوين  موضوع شركت كنندگان

 ابتدايي دوره اول

 بهداشت فردي

 تغذيه سالم 

 

 نقاشي

 پيام بهداشتي

 4Aزاد كاغذ آتكنيك هاي 

   كاغذ 
5

A ،
4

A 

 ابتدايي دوره دوم

 

 بهداشت فردي

 تغذيه سالم 

 تفكيك زباله و پسماند

 

 نقاشي

 پيام بهداشتي

 نامه اي به كرونا ويروس

 4Aزاد كاغذ آتكنيك هاي 

  كاغذ 
5

A ،
4

A
 

 A4صفحه  1حداكثر 

 متوسطه دوره اول

 

 بهداشت فردي

 عوارض چاقي و تغذيه سالم

 بلوغ

 

 نقاشي

 پيام بهداشتي

 نامه اي به كرونا ويروس

 خاطره نويسي 

 4Aكاغذ  آزاد تكنيك هاي

  كاغذ 
5

A ،
4

A
 

 A4صفحه  1حداكثر 

  A4صفحه  1حداكثر 

 متوسطه دوره دوم

 

 بهداشت فردي

 تغذيه سالم 

 مديريت خشم

 استرس و سالمتي

 نقاشي

 پيام بهداشتي

 نامه اي به كرونا ويروس

 خاطره نويسي

 كاردستي

 

 4Aزاد كاغذ آتكنيك هاي 

  كاغذ 
5

A ،
4

A
 

 A4صفحه  1حداكثر 

 A4صفحه  1حداكثر 

 تكنيك هاي آزاد 
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 نكات مهم:
 هر دانش آموز يك سفير سالمت  در كليه كانال هاي مدارس )شاد( اعم از دولتي و غير دولتي اطالر رساني گردد. جشنواره  .9

 سفيران سالمت  فراهم گردد.صله ( در كالس هاي آموزش حضوري متر فا5/9)حداقل  رعايت فاصله گذاري .0

درس آبه  توانند به سايت دفتر سالمت وتندرستيبراي دريافت اطالعات تكميلي و نمونه برنامه ها مي راقبين سالمت م .9

http://health.schools.shs.medu.ir/portal/home.php?school_code=1000000159هاي ياكانال ي

 سالمت در شبكه شاد مراجعه نمايند.

 

 : جشنواره سطوح برگزاري 

مي تواند با اسببتفاده از فضبباهاي مجازي مورد تاييد وزارت آموزش وپرورش  در سببطح مدرسببه ، منطقه ،  جشببنواره 

 استان وكشور برگزار شود. 

 . كنداثر ارسال  9تواند  هر دانش آموز حداكثر مي درتمامي رشته هاي فوق الذكر  :1تبصره 

ام ن –/شهرستان / منطقه / مدرسه    نام استان   -آثار ارسالي به همراه مشخ ات كامل )نام ونام خانوادگي دانش آموز    :2تبصره  

 آدرس وشماره تلفن مدرسه ( ارائه گردد. –پايه تح يلي  –نام مراقب/ رابد سالمت  –مدير مدرسه 

 

http://health.schools.shs.medu.ir/portal/home.php?school_code=1000000159ي

