
 سفیر سالمت دانشجویی کیست؟

های گروهی در مند به فعالیتسفیر سالمت دانشجویی، دانشجوی داوطلب و عالقه

های مختلف سالمت )جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی( است که آنچهچه را حیطه

 آموزد به سایر دانشجویچان انچتچ چا  داند یا میپیرامون خودمراقبتی و سالمت می

 دارد.اش برمیدهد و بدین ترتیب، گامی در جهت سالمت خود و جامعهمی
 

 شما نیز می توانید سفیر سالمت دانشجویی باشید.

 چگونه می توانم یک سفیر سالمت دانشجویی باشم؟
 

اگر مایلید سفیر سالمت دانشجویی باشچیچد، کچتچا  

را مطالعه کنیچد و در   »راهنمای خودمراقبتی جوانان«

آزمونی که چگونگی برگزاری آن بزودی  اعالم خچواهچد 

بخش تهیه شچد  و  7شد شرکت نمایید. این راهنما در 

اطالعات مفیدی در زمینه تغذیه، دخانیات، اعچتچیچاد، 

ورزش، پیشگیری از حوادث،   اچ.آی.وی / ایدز و سایچر 

بیماریهای آمیزشی و سالمت روان در اختیارتچان قچرار 

 دهد.می

به دانشجویانی که بتوانند امتیاز برتر را کسب نمایچنچد، 

جوایزی از سوی معاونت بهداشت دانشگا  اهدا خچواهچد 

شد. برای دریافت مطالب مفید و معتبر با موضوع سالمت 

و اطالع از زمان و چگونگی برگزاری آزمون بچه کچانچا  

 بپیوندید.  »سفیران سالمت دانشجو«تلگرامی 

سفیر  سالمت   دانشجویی    
 

شت معاونت دانشجویی-معاونت بهدا  
شتی و ردمانی تهران  دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

 کانال سفیران سالمت دانشجو

  @safiranesalamatedaneshjoo 



 خودمراقبتی چیست و چه مزایایی دارد؟
 

گام او  سالمت است. گام او  سالمت همین است که مچا  » خودمراقبتی«       

 یاد بگیریم خودمان از خودمان مراقبت کنیم.

 درصد از مراقبت هایی که بچه سچالمچت مچا مچنچجچر  56تا  56بین        

شامل اعمچالچی  »خودمراقبتی«است. »خودمراقبتی«شود، محصو  همین می

مان انجام می دهچیچم تچا از هدفدار است که ما برای خود، دوستان و خانواد 

ها یا حچوادث سالمت جسچمی، روانی و اجتماعی خود محافظت کنیم. از بیماری

 پیشگیری کرد  و مهارت پیشگیری از رفتارهای پرخطر  را کسب نماییم.  

گیریم با خودمراقبتچی، ما به صورت فعچاالنه،  زمانی  را  برای خود درنظر می     

  .تا کارهایی را انجام دهیم که موجب حفظ و ت ویت جوانی و انرژی ما شود

 .جوانی    و   ارنژی    خود   را   تقویت کنیم با خودمراقبتی      ، 

 *مساب ه پویش ازدواج سالم و پایدار

هچای از مطالب کچتچا  6935در اردیبهشت ما  سا  

 »+ 81ازدواج «و    » های ازدواج سالمدانستنی«

شود که زمان دقیق آن از طچریچق ای برگزار میمساب ه

به اطچالع شچمچا   »سفیران سالمت دانشجو«کانا  

 عزیزان رساند  خواهد شد.

 »سالمت جوانان«*اپلیکیشن 

درصورت تمایل به دریافت مطالب آموزشی و شچرکچت 

را از   »سالمت جوانان«در مساب ات عکاسی، اپلیکیشن

کافه بازار و اپ استور  دانلود نمود  و برروی گچوشچی 

 .تلفن همرا  خود نصب کنید


