
سطح خدمتفقنامه توا  

 "آگاهسازی پیشگیری از معلولیت ها"
 مقدمه-1

ما را نيازمند تأمين برنامه هاي كيفي ارتقاي سالمت مي سازد. افراد در حال ، عالقه روزافزون به سالمت شخصي و سيل اطالعات جديد بهداشتي

درباره رفتاري اتخاذ كنندكه به سالمت شان منجر شود. در اين راستا جست و جو براي راهنماهايي هستند كه آن ها را قادر سازد تصميمات منطقي 

ي آگاهسازي عموم از عوامل عمده ارتقاي سالمت به شمار ميآيد و نقش آموزش و سواد در كاهش ميزان بروز رفتارهاي پرخطر ) معلوليت زا ( امر

ار و عملكرد جامعه در راستاي ارتقاي كيفيت زندگي ميباشد و هر چقدر پذيرفته شده است. در واقع آگاهسازي اولين قدم در اثرگذاري مثبت بر رفت

انتقال دانش و مهارت بيشتري صورت مي گيرد. آموزش مستمر و افزايش آگاهي بهترين ضمانت ، جامع و به زبان ساده باشد، اين آموزش فراگير

 .خوشايند استتأمين سالمت مردم بوده و مناسبترين راهكار براي پيشگيري از رخدادهاي نا

 هدف-2
ه برنامه آگاهسازي پيشگيري از معلوليتها در مناطق شهري وروستايي كشور به منظور افزايش آگاهي افراد جامعه با بهره گيري از روشهاي ساد

راكز يادگيري محلي آموزشي اجرا ميشود اين برنامه طي ساليان گذشته با همكاري دستگاههاي اجرايي مثل نهضت سواد آموزي ،فني و حرفه اي و م

 45و.. اجرا شده است. با توجه به افزايش سطح سواد در جامعه و ضرورت به روز رساني كتب كتابهاي آموزش باز بيني شده و براي گروههاي سني 

آموزش وپرورش  سال تدوين شد كه در حال حاضربا توجه به اهميت اولويت بندي گروههاي هدف برنامه در سراسر كشور با هماهنگي وزارت 15تا

 .در دبيرستانهاي دخترانه و پسرانه بصورت يكسان در پايه هاي دهم و يازدهم اجرا ميشود

ش با توجه به علل شيوع معلوليتها در كشور مطالب آموزش در حيطه هاي معلوليتهاي شنوايي ،بينايي،ژنتيک ،بيماريهاي استخوان و حوادث آموز

 .داده ميشود

 مسئولیت -3
 خدمات آموزشي به جامعه هدف و انتقال اطالعات و مفاهيم مربوط به پيشگيري از معلوليتها به دانش آموزان برابر دستورالعملهاي سازمانارائه -    

 

 تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایی -4
 رت سازمان بهزيستيبرگزاري كالسهاي آموزشي برابر دستورالعملهاي سازمان بهزيستي توسط موسسات و مدرسان تحت نظا

 شركت فعال و هماهنگ دانش آموزان در كالسها برابر برنامه و شركت در پيش و پس آزمونها و اجراي فعاليتهاي جانبي

 : مدارک الزم براي دريافت خدمات

 حضور دانش آموزان بصورت رسمي در مدارس هدف با اجازه مدير مدرسه

 : مدارک مورد نياز جهت تشكيل پرونده

 .مورد تشكيل پرونده نياز نميباشد و صرفا هر دانش آموز مستقر در دبيرستان برابر شرايط برنامه تحت پوشش قرار ميگيرد در اين

مدت زمان انجام خدمت با هماهنگي مدارس هر گروه از دانش آموزان طي دو تا سه جلسه آموزشي در فاصله دو هفته تا يكماه تحت پوشش قرار 

 .ميگيرند

 تا سه جلسه يک ونيم ساعته بنا به پايه آموزشي 2مراجعه حضوري : تعداد مرتبه 

 

 هزینه ها و پرداخت ها-5
   .كليه آموزشها و ارائه محتواي آموزشي براي دانش آموزان رايگان ميباشد    

 دوره عملکرد-6
 .جام ميشودماهه برابر تقويم اجرايي آموزشها ان6اجراي برنامه در نيمه دوم هر سال بوده وطي يک دوره 

 امه نخاتمه توافق-7
چنانچه به تشخيص رياست سازمان ومعاونت تخصصي وروساي شهرستان ضرورت خاتمه توافقنامه مد نظر باشد با اطالع قبلي و موضوع خاتمه 

 .موافقت نامه اعالم ميگردد


