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دانش آموزان عزيز
درس روان شناسی سالمت به عنوان درس انتخابی ــ پرورشی در برنامه ی درسی شما پيش بينی 
شده است تا به خواسته و نياز شما در حيطه ی روان شناسی سالمت پاسخ دهد. براساس مطالعه ای که 
در مورد نيازهای درسی دانش آموزان از ديدگاه خودشان، دبيران و متخصّصان، مسائل بهداشت روانی 
و روان شناسی، در اّولويت اّول قرار گرفته اند و اين مؤيد آن است که دانش آموزان در جست وجوی 

شناخت و فهم بيش تر در مورد خودشان می باشند.
روان شناسی سالمت در مورد چه مسائلی صحبت می کند؟ روان شناسی سالمت درباره ی ما و 
آن چه ما را با يک زندگی سالم مرتبط می سازد، صحبت می کند و موضوعاتی از قبيل شناخت خود، 
مورد  و …  روانی  سالمت  ارتقاء  و  تسهيل کننده  عوامل  انسان،  رفتارهای  داليل  ديگران،  با  ارتباط 

بحث قرار می گيرد.
کتابی که هم اکنون در اختيار داريد «کتاب کار روان شناسی سالمت» براساس برنامه ی مصوب 
فّعالّيت های  و  نمونه  انجام  با  شما  که  اين است  آن  هدف  و  گرديده  تهيه  سالمت  روان شناسی  درس 
شده  آشنا  سالمت  روان شناسی  مفاهيم  از  برخی  با  گروهی  يا  فردی  به صورت  کتاب چه  در  مطرح شده 
و توانايی خود را در مواجهه با زندگی روزمره توسعه دهيد. بديهی است دبيران محترم روان شناسی 
با آگاهی از برنامه  ی درس روان شناسی سالمت و نيز کتاب راهنمای معلم که در اختيار دارند، روند 
فراگيری شما را تسهيل می نمايند. اميد است اين درس بتواند زمينه ی شناخت شما را از خود در حد 

برنامه ی درس روان شناسی سالمت فراهم کند.
گروه روان شناسی دفتر برنامه ريزی و تأليف کتب درسی


