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داشت ودرمان  اقدامات مداخله ای شبکه 
تهيه محتوي آموزشي•

تامين كتابچه آموزشي
 س از مرتبط با رانندگي ايمن، رانندگي در شرايط ويژه، مراقبت پ علل حوادث رانندگي،دانستني هاي( تهيه پوستر با عناوين )تصادف، عبور ايمن از خيابان
 س از مرتبط با رانندگي ايمن، رانندگي در شرايط ويژه، مراقبت پ علل حوادث رانندگي،دانستني هاي( تهيه پمفلت با عناوين )تصادف، عبور ايمن از خيابان



داشت ودرمان  اقدامات مداخله ای شبکه 
تعليم و تربيت مربي
نفر٣٠( فراخوان جوانان تحت پوشش توسط مراقبين سالمت(
توسط مراقب سالمت يا مربي دوره ( برگزاري كالس آموزشي )ديده
 تهيه گزارش از كالسهاي آموزشي برگزارشده



انتظارات از ارگانهاومراكز تجمع جوانان      
 ،پادگان،اداره ورزش وجوانان  همكاري در فراخوان جوانان تحت پوششدانشگاه ها، اصـناف، حـوزه علميـه، بسـيج جامعـه پزشـكي، بهـار نكـو
اير بمنظور معرفي رابط جهت هماهنگي برنامه و تربيت مربي جهت آموزش س همكاري دانشگاه ها، اصناف، حوزه علميه، بسيج جامعـه پزشـكي، پادگـان جوانان
 جوانان دركارگاه آموزشي هاي آموزشي جهت جوانان وصدور گواهينامه آموزشـي منـوط بـه شـركت همكاري اداره راهنمايي و رانندگي در تأمين مربي جهت آمـوزش در كارگـاه
 آموزشي وآموزش رابطين جوان در دانشگاهها ومراكز تجمع جوانان همكاري جمعيت هالل احمر در تأمين مربي جهت آمـوزش در كارگـاه هـاي
ليم همكاري موسسه بهار نكو در اختصاص دادن ساعت آموزشي به مربيان تع ديده جهت آموزش جوانان
ه تهيه گزارش از كالسهاي آموزشي برگزارشده توسط مربي در هر اداره يا ارگـان بـ شبكه بهداشت به صورت ماهانه 



بخشيفعاليتهاي هماهنگي بين بخشي و برون ( اقدامات مداخله اي :١جدول 
زمانمسئولنوع اقدامهدف اقدامفعاليت ها و اقداماترديف

 شبكه بهداشت ودرمان همكار طرح و مسوولينهماهنگي با اساتيد برگزاري جلسه ١

استانمركز بهداشت هماهنگيبرگزاري جلسه مداخلهتوجيه طرح 
 

و  هماهنگي بين بخشيجلسه برگزاري ٢ ان برون بخشي شهرست
همكاريطرح و جلب فاز دوم توجيه 

(  كميته با ذينفعان كمبته جامعه ايمن وامنيت و موادغذايي، هماهنگي در كارگروه جلسه برگزاري  )شهرداريپليس راهور و 

شهرستانودرمان  بهداشتشبكه 

 

سالمت، غيرواگير و عمومي، آموزش روابط ( مربوطههماهنگي با واحدهاي برگزاري جلسه 

شهرستانو درمان  شبكه بهداشت
 



آموزشي و سطح جامعهاستراتژيهاي آموزشي و حساس سازي دركالس ( اقدامات مداخله اي:٣جدول 
نوع اقدامهدف اقدامفعاليت ها و اقدامات مربوط به سازه نگرشرديف

پوستر و بنرخطر درك شده خودرواطالع رساني تصادف عابر پياده يا دوچرخه سواري يا ١
نمايش فيلمخطر درك شدهنمايش فيلم، عكس از تهديد ايجادشده٢
ه منافع مهمترين داليل اقدام بدرك پيامدهاي مثبت انجام عملبرگزاري كالس آموزشي٣ بيان آمارهاي ملي و منطقه ايها فعاليتهاي آشكارسازي نگرشبيان تجارب آموزشي مثبتعمل 

سخنرانيبحث گروهي، پرسش و پاسخ 

فعاليت ها و اقدامات مربوط به سازه هنجارهاي توصيفي و اجتماعي
ارها تجزيه و تحليل و بازتاب رفتتوصيفي و اجتماعيافزايش آگاهي از هنجارهاي برگزاري كالس آموزشي٤ و نگرشهاي ديگران

سخنرانيبحث گروهي، پرسش و پاسخ 

فعاليتها و اقدامات مرتبط با سازه كنترل رفتاري درك شده
الگوهاي اجتماعيبارش افكاررفتارقابل فهم و قابل انجام نمودن برگزاري كالس آموزشي  ٥

فعاليت ها و اقدامات آموزشي در رابطه با قصد رفتاري
بحث گروهي، پرسش و پاسخعموميتصميم گيري گروهي و تعهد آموزش همساالن  ٦



جامعهاستراتژيهاي آموزشي و حساس سازي دركالس آموزشي و سطح : ٣جدول  اقدامات مداخله اي شبكه بهداشت ودرمان 
زمانمسئولنوع اقدامهدف اقدامفعاليت ها و اقداماترديف

وزشي »برگزاري كارگاه آ٦ سالمتمراقبين آموزش توجيه و مراقبين سالمت

 درمان شهرستانو  شبكه بهداشتبرگزاري كارگاه آموزشي

(  پوشش توسط هر مراقبفراخوان جوانان تحت جوانانآموزش واحدهاي بهداشتي برگزاري كالس آموزشي در ٧ )نفر٣٠
برگزاري كالس آموزشي  ) )مربي دوره ديدهتوسط مراقب سالمت يا 
 آموزشي برگزارشده تهيه گزارش از كالسهاي

شهرستان ودرمان  شبكه بهداشت
 



طرح درس پيشگيري از حوادث ترافيكي در جوانان
)دقيقه( زمان  شيوه اجرايي محتواي آموزشي  حيطه هدف موارد مطرح شده جهت آموزش عنوان  دقيقه٣٠فردي يسخنران-

افكاربارش -
هي كارگرو-

)٤٧-٥٣( اساليد-
جوانانحوادث حمل و نقل در كتاب پيشگيري از -
پمفلت آموزشي-

عملكرديشناختي عاطفي  پياده قواعد عبور و مرور عابرين -
پياده روي ايمن -
و  دوستان( تأثير فشار همساالن- بر رفتارهاي ) اطرافيان رانندگي
هاي متفاوتتصادف با خودرو در سرعت شدت آسيب عابر پياده در -

خيابانعبور ايمن از  ٥

دقيقه ٣٠ “““““” )٥٥-٦٢( اساليد-
جوانانحوادث حمل و نقل در كتاب پيشگيري از -
پمفلت آموزشي-

عملكرديشناختي  موتورسوار مصدومدرآوردن كاله ايمني از سر  جلوگيري از خونريزي مصدوم، نحوهمراقبت پس از تصادف، چگونگي 

تصادفمراقبت  پس از  ٦

دقيقه١٠ -“““““” )٦٣-٦٥( اساليد -
ايمنپوستر موتورسواري -
يپمفلت و پوستر آموزش-

عملكرديشناختي  موتورسواري ايمن موتوراستفاده ايمن از  ٧

دقيقه١٠ -““““““” )٦٦-٦٧( اساليد -
ايمنپوستر دوچرخه سواري -
يپمفلت و پوستر اموزش-

عملكرديشناختي  دوچرخه سواري ايمن وچرخه.داستفاده ايمن از  ٨



فعاليتهاي آموزشي: ٢جدول 
زمانمسئولنوع اقدامهدف اقدامفعاليت ها و اقداماترديف تامين كتابآموزش جوانانتهيه محتوي آموزشي١  ايمن از خيابانمراقبت پس از تصادف، عبور رانندگي در شرايط ويژه، مرتبط با رانندگي ايمن، حوادث رانندگي،دانستني هاي  علل( پوستر با عناوين  ٥تهيه(

 ايمن از خيابانمراقبت پس از تصادف، عبور رانندگي در شرايط ويژه، مرتبط با رانندگي ايمن، حوادث رانندگي،دانستني هاي  علل( پمفلت با عناوين  ٥تهيه(

 استانمركز بهداشت 

توزيع كتابآموزش جوانانآموزشيچاپ و توزيع محتوي ٢
چاپ و توزيع پوستر و پمفلت
تهيه و نصب بنر

 تجمعيمسئولين مراكز 

درمان شهرستان شبكه بهداشت ومتمركز برگزاري كارگاه آموزشي به صورتبيتعليم و تربيت مرمربيانبرگزاري كارگاه آموزش ٣
 

 

مراكز تجمعي جوانانآموزشي جهت نمايندگان  برگزاري جلسه توجيهي٤
هالل احمر، فني و حرفه اي، صنوف، نمايندگان نيروي مسلح، دانشگاه هابرگزاري جلسه توجيهي براي و جلب همكاريتوجيه فاز دوم طرح 

 درمان شهرستان شبكه بهداشت و

 تجمعيمسئولين مراكز فراخوان جوانان تحت پوششآموزش جواناندرمراكز تجمع جوانانبرگزاري كالس آموزشي ٥
ين هماهني با ستاد شهرستان جهت تام  تجمعيمسئولين مراكز مربي

 درمان شهرستانشبكه بهداشت و مربيان دوره ديدهبرگزاري جلسات آموزشي توسط 
 درمان شهرستانشبكه بهداشت و برگزارشده تهيه گزارش از كالسهاي آموزشي 



جوانانپيشگيري از حوادث ترافيكي در گزارش اقدامات انجام شده در خصوص برنامه اجرايي مداخالت پيشگيري از مرگ با اولويت :فرم گزارش اقدامات انجام شده توسط شهرستان  

ديدهتعداد جوانان آموزش  ديدهتعداد افراد آموزش  تعداد توزيع كتاب تهيه و توزيع شدهتعداد پوسترهاي  تهيه و توزيع شدهتعداد پمفلت هاي  شدهتهيه و توزيع تعداد بنرهاي 
جلساتتعداد نوع و 

رديف
 
 

جوانانمركز تجمع  بهداشتيواحد  سالمتمراقب  مربي جوانانمركز تجمع  ي واحدبهداشت



:فرم كالس گزارش برگزاري كالس آموزشي  فرم كالس گزارش برگزاري كالس آموزشي: 
 نام و نام خانوادگي مربي:                                               محل برگزاري: نام واحد بهداشتي درماني..................     تاريخ برگزاري كالس.........................

 نام مركز تجمعي........................................      
 امضاء شيوه اطالع از كالس تلفن(  در صورت تمايل)  نام و نام خانوادگي جوان رديف

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



 پيشگيري از حوادث ترافيكي در جوانان چك ليست نظارتي برنامه اجرايي مداخالت آموزشي پيشگيري از مرگ با اولويت 
 چك ليست نظارتي برنامه اجرايي مداخالت آموزشي پيشگيري از مرگ با اولويت پيشگيري از حوادث ترافيكي در جوانان 

 خير بلي عنوان رديف
   آيا مربي طرح درس جهت ارائه آموزش به همراه دارد؟ ١
   آيا مربي عناوين آموزشي را مطابق طرح درس ارائه مي نمايد؟ ٢
   آيا جهت ارائه آموزش از روش تدريس مناسب استفاده مي نمايد؟ ٣
   آيا فرم گزارش كالس را تكميل نموده است؟ ٤
   ايا پمفلت در بين جوانان توزيع گرديده است؟ ٥
   آيا در آموزش از منابع آموزشي ابالغي استفاده نموده است؟ ٦
   آيا دركالس آموزشي پوستر نصب شده است؟ ٧
   آيا مراقب سالمت دوره آموزشي در خصوص موضوع مذكور راديده است؟ ٨
   ايا جهت برگزاري كالس فراخوان جوانان انجام گرفته است؟ ٩
 



پوستر آموزشي







پمفلت علل حوادث رانندگي


