
آموزش و اطالع رسانی جامع سفیران سالمت 

با حمایت دفتر آموزش و ارتقای سالمت
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
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مزایای نرم افزار موبایل ها در مقایسه با سایر روش های اطالع رسانی

گیرفرابهتوجهبانرمافزاربهمکانهروزمانهردروآساندسترسی

جامعهدرهوشمندهایگوشیشدن

هاموبایلافزارنرمازاستفادهسهولت

آفالینحالتدراطالعاتنمایشامکان
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مزایای نرم افزار موبایل ها در مقایسه با سایر روش های اطالع رسانی

امکانارسالپیامبرایکاربرانودسترسیبهآناندرهرساعتیازشبانهروز

ارائهخدماتواطالعاتبهشهروندانبهروشیجذابومتفاوت

دسترسیبهبازارهدفیگستردهدرتمامیردههایسنی
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آمار مشاهده اخبار از وب در مقایسه با اپلیکیشن ها

طریقازراخوداخبارافراددرصد11
نمایندمیدریافتگردیوب

درصد89

درصد11
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آمار استفاده از نرم افزار موبایل ها در حوزه سالمت

وضعیت اپلیکیشن های حوزه سالمت
دردسترسبودن

هزاراپدرحوزهخود38
مراقبتی

هزاراپ24
پزشکی

ازکاربرانحداقل
یکاپدرحوزه
سالمتیدانلود

نمودهاند

ازکاربرانازایناپ
هارضایتداشته

.اند

استقبالکاربران

نرخ کاربران اپ های حوزه سالمت

مردان

سنمتوسط

تلفنهوشمند
دارند

iPhoneدارند

اپدرحوزهسالمت
دانلودنمودهاند

ازشبکههایاجتماعیبرای
سالمتیاستفادهمیکنند

نسخهدریافت
میکنند
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اهداف پیاده سازی نرم 
افزار 

اطالع رسانی تخصصی در 
مورد معضالت سالمتی و 
بهداشتی در هر منطقه از 

کشور 

اطالع رسانی جهت 
پیشگیری های منطقه ای

امکان دسترسی به مقاالت
اه علمی و مورد تایید دانشگ

ها و وزارت بهداشت

، به اشتراک گذاری تصاویر
اخبار و مقاالت آموزشی 
جهت ارتقای سطح دانش 

شهروندان

اطالع رسانی بیماری های 
خاص منطقه ای

تولید محتوای موثر و 
فرهنگ سازی از طریق 

برگزاری مسابقات عکاسی

اعالم هشدارهای پزشکی به
شهروندان مناطق مورد نظر
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وب سایت سفیران سالمت
http://safiresalamati.ir/
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وب سایت سفیران سالمت

بهترسیدسامکانوپرداختهسالمتیسفیرانطرحمعرفیبهسالمتسفیرانسایتوب
.سازدمیآسانراهااپلیکیشن

:ندباشداشتهدسترسیزیراطالعاتبهتوانندمیسایتاینبهمراجعهباکاربران
پزشکیعلومهایدانشگاهتفکیکبههااپلیکیشندانلودلینک
راهنما
ماباتماس

مادرباره
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بخش بندی های نرم افزار

نرمافزارموبایلسفیرانسالمتشاملبخشهای
رسانهآموزشی
آموزشسالمت

مقاالت
ارتباطبامدیریت

دربارهما
راهنما

جستجو
ثبتنام

...غیره
.میباشد

9/24



ایجاد شبکه 
اجتماعی عکس 
محور اختصاصی 
برای هر یک از 

مناطق کشور

به چالش کشیدن 
شهروندان برای 

شرکت در مسابقات 
عکاسی و تولید 

محتوای موثر

رسانه 
آموزشی

ایجاد گالری تصاویر 
آموزشی جهت 
آموزش مسائل 

بهداشتی و سالمتی 
به عموم افراد جامعه 
از طریق اینفوگرافی

ایجاد گالری 
تصاویر ارسالی 

شهروندان براساس 
تئوری شهروند 

خبرنگار

ایجاد گالری تصاویر 
معاونت بهداشت 

های دانشگاه علوم 
پزشکی و به اشتراک

گذاری آن با 
شهروندان 
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رسانه آموزشی

رسانه آموزشی

انتخاب 
گروه 
تصاویر
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نتخاب تصویرارسانه های آموزشی
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رسانه آموزشی

برنده ها
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افزایش سطح
دانش و آگاهی 
شهروندان در 
حوزه بهداشت 

عمومی  آموزش 
سالمت

امکان ارسال 
notification

بر روی 
دیوایس 
کاربران

امکان درج و 
ارسال نظرات 
و کامنت های 

شهروندان

جستجو در 
میان اخبار و 

اطالعیه ها

امکان نمایش 
اخبار ویژه و 

پربازدید

دسترسی 
شهروندان به 
آخرین اخبار 
واطالعیه های 
حوزه سالمت و 
بهداشت منطقه

سکونت خود
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آموزش سالمت

آموزش سالمت

درج نظر
ارسال نظر مثبت یا منفی
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حسطبهبوددرنتیجهوشهروندانآگاهیودانشسطحارتقای
آنانزندگیکیفیت

مقاالت
هداشتدسترسیشهروندانبهمقاالتمعتبروموردتاییدمعاونتب

هایدانشگاههایعلومپزشکی
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بخش مقاالت

مقاالت
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ارتباط با مدیریت

امکانارسالنظرات،انتقاداتوپیشنهاداتشهروندان
ایجادحسمثبتمشارکتدرشهروندان

گردآوریدادههایارزشمندازبازخوردشهروندانجهتبهبودمستمر
ودستیابیبهتعالیسازمانی
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ارتباط با مدیریت

ارتباط با 
مدیریت
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درباره ما

درباره
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راهنما

راهنما
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جستجو
جستجو
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ثبت نام
ثبت نام
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نحوه انتشار نرم افزار
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