
رسانه هاي تولیديکارنماي
دفتر آموزش و ارتقاي سالمت  

1396در سال 



خانوارسفیر سالمت 4،721،762





سفیر سالمت دانش آموز1،270،000





سفیر سالمت دانشجو250،000





قسمت 50تولید و پخش 
در  آنامسریال تلویزیونی  

سیما3شبکه 

96زمستان 





قسمت 40تولید و پخش 
تلویریونیمجموعه 
» گله جایه«

سیما2از شبکه 
1396



قسمت 25تولید و پخش 
مستند ماجرا

سیما2از شبکه 
1396



تیزرعنوان 9تولید 
پیشگیري از سرطان با
بازي رامبد جوان

دخانیات•
تحرك بدنی•
سالمت روان•
نشانه هاي سرطان•
تغذیه سالم•
ایمنی در محیط کار•





تیزرعنوان 50تولید 
دیرینجدید دیرین 

سالمت

حوادث ترافیکی



سکته هاي قلبی، مغزي و سرطانخطرسنجی



سالمفرزندپروري



سالمفرزندآوري



شناي ایمن



سالمت سالمندان



کمک هاي اولیه



)شپش( پدیکولوزیس



HIV/ایدز



پویش سال نو، حال نو



پویش ایمن برانیم





پویش زندگی سالم با 
نشاط و امید







خطرسنجیپویش 
سکته هاي قلبی، مغزي و 
سرطان









33

برپایی
یخطرسنجنمایشگاه 345

مغـزي و ، سکته هاي قلبی
سرطان  

استان ها و در مراکز 
کشورهاي شهرستان 













پویش گاهی به 
آسمان نگاه کن



پویش دخانیات 
تهدیدي براي همه





پویش شیر مادر، مهر 
مادر



پویش هزار روز 
طالیی









پویش غرق نشو









پویش سالمت روان در 
محیط کار





پویش آینده اي سالم
حق ماست



یک پویش با آنتی بیوت
مبا احتیاط رفتار کنی
96پاییز 



پویش بهداشت و 
ایمنی در زلزله







پویش سالمت حقی 
براي همه با اطالع 
رسانی، پیشگیري، 
تشخیص زودهنگام، 
درمان و حمایت از 
مبتالیان به اچ آي 

ایدز/ وي















پویش ببین، بدان، 
دیده شو











پویش 
تفاوت هاي مان
را بپذیریم







عناوین اصلی
سایت آواي سالمت 
1396

عنوان58(آموزشی هاي کمپین(
 عنوان400(آموزشی فیلم هاي(
   540(سـالمت  رسانه هاي محیطـی آمـوزش

)عنوان
 عنوان35(ها کتاب(
 عنوان220(بسته هاي آموزشی(
عنوان80(سالمتهاي آموزش اپلیکیشن(
 عنوان150(سالمتدیریندیرین(
عنوان4000(تازه هاي آموزش سالمت(
 عنوان5(هانمایشگاه(



هاي آموزش سالمتاپلیکیشنمجموعه  



هاي آموزش سالمتاپلیکیشنمجموعه  



هاي آموزش سالمتاپلیکیشنمجموعه  



)سالمتسفیرانملی اپلیکیشنشبکه (شامس



)سالمتسفیرانملی اپلیکیشنشبکه (شامس



تدوین بسته هاي 
ویژه خودمراقبتی

آموزش بیمار



تهیه و تدوین کتاب هاي 
آموزشی
1396

3شمارهخانوادهمراقبتیخودراهنماي:
سالمزندگیسبک

قايارتبرايسازمانیمراقبتیخودارزیابی
کارمحلدرسالمت

ترویجبرايخدمتارایهملیچارچوب
سالمزندگیسبک

سالمتحوزهدرپوسترطراحیراهنماي
رفتارتغییربرايارتباطات
هاولیسالمتهايمراقبتدرسالمتسواد

)بالینیراهنمايیک(
بیمارآموزشدرسالمتآموزشاصول
محوراجتماعسالمتمداخالت





تدوین کتاب درسی 
سالمت براي دانش 

12آموزان پایه 
1396




