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 معرفی کتاب
های مراقبت از سالمت، نقش قابل توجهی در تکامل گیری سازماناعی و شکلماجت-توجه به سالمت به عنوان یک دغدغه مهم فردی

کند تا پس از طی دوره آموزشی، روند افراد منتقل می آموزش سالمت داشته است. آموزش موثر، اهمیت و توانایی یادگیری را به

آموزشی که منجر به ارتقای رفتار "ترین تعریف یعنی ها ادامه یافته و منجر به تغییر رفتار گردد. آموزش سالمت در سادهیادگیری آن

شود، اما موفقیت آن زمانی است که بتواند رفتاری . اگر چه آموزش سالمت اکثرا با ارائه اطالعات بهداشتی آغاز می"بهداشتی فرد شود

اهمیت باالیی دارد  معه را جایگزین رفتار غلط غیربهداشتی کند. بنابراین، جنبه رفتار در آموزش سالمتمناسب با سالمت فرد و جا

توان ارتقای سواد سالمت، اتخاذ و بدون تامین رفتار مناسب، آموزش سالمت کامل نخواهد شد. بنابراین هدف از آموزش سالمت را می

ریزی برای طراحی، اجرا و ارزشیابی هترش فرهنگ سالمت در سطح جامعه دانست. برنامها و جوامع و گسرفتار سالم توسط افراد، گروه

باشد. از در بین مخاطبین مییب نفوذ االترین ضرهای آموزشی در این خصوص است که دارای براتژیهای سالمت یکی از استکمپین

انواع  ،های سالمتتعاریف مرتبط با کمپینده است، عالوه بر معرفی مفاهیم  و اینرو، مولف در این کتاب که در سه بخش تنظیم ش

و مطرح کرده ریزی کمپین بهداشتی را نیز ها، فرایند گام به گام برنامهها و زمان کاربرد این کمپینل اساسی آناصوها، این کمپین

مت، دانشجویان و نظام سالمخاطبان این کتاب شامل کارشناسان و مدیران ی موفق ارائه داده است. هاهایی از کمپینهمچنین مثال

های غیردولتی فعال در های مرتبط با بهداشت عمومی بخصوص آموزش بهداشت و ارتقای سالمت و سازمانآموختگان رشتهدانش
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