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 بسمو تعالی

 مقدهم:

ایزاى ثِ ػٌَاى یىی اس وطَرّبی ثب زرآهس هتَسط زر هٌطمِ هسیتزاًِ ضزلی زر زِّ ّبی اذیز ثِ زستبٍرزّبی لبثل 

ایزاى زر حَسُ سالهت وبّص سزیغ هیشاى هزي ٍ هیز هبزراى ٍ ّبی  تَجْی زست پیسا وززُ است ٍ اس جولِ پیطزفت

 وَزوبى ٍ افشایص اهیس ثِ سًسگی است.

ٍلی ثب ایي ٍجَز  سبل رسیسُ است. 80ٍ زر سًبى ثِ  76ثز طجك آذزیي آهبر ٍسارت ثْساضت اهیس ثِ سًسگی زر هززاى ثِ 

 زر ًظز هی گیزز.ًظبم سالهت وطَر ثیوبری ّبی غیزٍاگیز را ثِ ػٌَاى تْسیسی جسی 

بری ضبهل ون زیبثت، سزطبى ٍ ثیوبری ّبی هشهي تٌفسی ثِ ّوزاُ چْبر ػبهل ذطز رفت چْبر ثیوبری للجی ػزٍلی،

ثِ  .، هػزف الىل ٍ زذبًیبت هْن تزیي ػلل هزي ٍ هیز ًبضی اس ثیوبری ّبی غیزٍاگیز ّستٌستحزوی، تغذیِ ًبسبلن

ثیوبری ّب ٍ ػَاهل سهیٌِ سبس آى ّب را ثؼٌَاى ّسف اغلی ثزای وبّص ّویي زلیل سبسهبى جْبًی ثْساضت وٌتزل ایي 

  .تؼییي وززُ است 2025% هزي ٍ هیز ًبضی اس ثیوبری ّبی غیزٍاگیز تب سبل 25

 سبل آیٌسُ ، ثیطتزیي افشایص زر هزي ًبضی اس ثیوبری للجی ػزٍلی 10زر طَل  طجك پیص ثیٌی سبسهبى جْبًی ثْساضت

(CVD) وبری تٌفسی ٍ زیبثت ،زر وطَرّبی زر حبل تَسؼِ رخ ذَاّس زاز.، سزطبى ، ثی 

طزاحی   WHO-PENػبهل ذطز هٌتست هطبثك پزٍتىل  4ثیوبری هْن ٍ  4ثزًبهِ ایزاپي ثز هجٌبی پیطگیزی ٍ وٌتزل 

ٍ ذطزسٌجی سىتِ ّبی للجی ػزٍلی  وِ ثرص هْوی اس ثزًبهِ ایزاپي  هی ثبضس اثشاری هٌبست ثزای   ضسُ است

سجِ هیشاى احتوبل ٍلَع سىتِ للجی یب هغشی زر زُ سبل آیٌسُ  است  وِ ّسف اغلی آى  پیطگیزی اس سىتِ ّبی هحب

للجی ٍ سىتِ ّبی هغشی، تػوین گیزی زرثبرُ ضزٍع هساذالت پیطگیزاًِ ٍ زرهبى ثزای گزٍُ ّبی زر هؼزؼ ذطز هی 

 ثبضس.

زٍلی اثشاری ثزای طجمِ ثٌسی ولی ذطز ٍ هسیزیت ثیوبری ًوَزارّبی پیص ثیٌی هیشاى ذطز زُ سبلِ سىتِ ّبی للجی ػ

ثب استفبزُ اس هتغیز ّبی هْوی وِ ثِ آسبًی لبثل اًساسُ گیزی ّستٌس ثزای  وِّستٌس للجی زر هزالجت ّبی اٍلیِ ثْساضتی

سیستَلیه، سي، جٌس، هیشاى فطبرذَى ضبهل هتغیزّبی فَق  ٍسبلِ، تْیِ ضسُ اًس  10هحبسجِ ذطز للجی ػزٍلی 

 هی ثبضس. ٍضؼیت هػزف زذبًیبت، اثتال ثِ ثیوبری زیبثت ٍ هیشاى ولستزٍل ذَى

وِ سبل ّستٌس وِ حسالل یه ػبهل ذطز ثیوبری ّبی للجی ػزٍلی  30ولیِ افزاز ثبالی  ذطزسٌجی  جوؼیت ّسف  

سبثمِ ،ئی ولیِ زر ثستگبى زرجِ ی سبثمِ ذبًَازگی ثیوبری ّبی زیبثت ٍ ًبرسب ،اثتال ثِ زیبثت یب فطبرذَى ثبال ضبهل

 ،سبًتیوتز یب ثیطتز 90هسبٍی  زٍر ضىن ،استؼوبل زذبًیبت ،ذبًَازگی ثیوبری سٍزرس للجی ػزٍلی زر ثستگبى زرجِ یه

 است را زاضتِ  ثبضٌس.سبل ٍ ثبالتز   40سي 

السام ثِ ثزپبیی ضْزستبى ثَئیي سّزا ضجىِ ثْساضت ٍ زرهبى  ، فسّ تیؼوج ِث یًبسر عالطا رَظٌه ِث بتسار يیا رز

 ًوَز. 96جی، هغشی ٍ سزطبى زر ارزیجْطت هبُ سبل ًوبیطگبُ ذطزسٌجی سىتِ ّبی لل
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مات انجام شده:ا  قدا

 ربگزاری جلسو هماهنگی ردون بخشی:

ٍ  "ذطزسٌجی سىتِ ّبی للجی، هغشی ٍ سزطبى"ثب اّساف ثزپبیی ًوبیطگبُ  ثِ هٌظَر آضٌبیی ّوىبراى ستبزی    

ثزگشار گززیس ٍ پس اس جوغ ثٌسی  فزٍرزیي 26ّوبٌّگی اجزای ثزًبهِ ّبی هَرز اًتظبر، جلسِ زرٍى ثرطی زر تبرید  

 ؽ گززیس.، غَرتجلسِ ثزًبهِ تسٍیي ٍ ثِ ٍاحسّب اثالًظزات ولیِ ّوىبراى

 

 ربگزاری جلسو هماهنگی ربون بخشی:

اهزی هْن ٍ تبثیز گذار است، جلسِ  ثْساضتی ٍ سالهت ثب ػٌبیت ثِ ایٌىِ هطبروت ثیي ثرطی زر اجزای ثزًبهِ ّبی    

زر ستبز ضْزستبى ثزگشار ضس وِ  27/1/96ّوبٌّگی ثب ًوبیٌسگبى ازارات ٍ وبرضٌبسبى هسئَل ضجىِ ثْساضت زر تبرید 

 اّساف ثزًبهِ تطزیح ٍ ًظزات پیطٌْبزی حبضزاى ثزرسی ٍ هػَة گززیس.
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 :"قلبی، مغزی و سزطانخطرسنجی سکتو اهی "ربانهم اهی اجرا شده رد نمااگشیه 

 ربگزاری مراسم افتتاحیو:.1

آلبی لْزهبًی رئیس  ،هؼبٍى ثْساضتی زاًطگبُ جٌبة آلبی زوتز اسىَییٍ ثب  96هبُ  ارزیجْطت 2ایي هزاسن زر رٍس       

حسي سازُ رئیس ضجىِ ثْساضت ٍ زرهبى ضْزستبى،  آرش ذَش ًَیس زوتز آهَسش ٍ پزٍرش ضْزستبى ثَئیي سّزا، 

هزوش ذسهبت جبهغ سالهت هحل زر ستبز ضْزستبى ثَئیي سّزا، وبرضٌبسبى  ٍ وبظوی رٍزثبری رئیس هزوش ثْساضت

 غجح ثزگشار ضس. 11:30ثَئیي سّزا راس سبػت 

ضوي اضبرُ ثِ ضؼبر ثَییي سّزا  ضْزستبى زرهبى - ذَضٌَیس سازُ هسیز ضجىِ ثْساضتآرش زوتز زر ایي ثزًبهِ، 

زر حبل حبضز ثیوبری ّبی غیزٍاگیز ٍ ثِ ٍیژُ ثیوبری ّبی للجی ػزٍلی ثِ هیشاى  گفت:« اهیس ثب ًطبط ٍ ،ًسگی سبلنس»

لبثل تَجْی لبثل پیطگیزی ّستٌس ٍ ثب طزاحی ٍ اجزای هساذالت اثزثرص هی تَاى هزي ًبضی اس ایي ثیوبری ّب را تب 

تب هسرسِ یب هحل وبر را  ، ثْتز استریْبی للجی ٍ ػزٍلیپیطگیزی اس ثیوب ایطبى ازاهِ زاز وِ ثزای زرغس وبّص زاز. 80

 .ثب زٍچزذِ یب پیبزُ رٍی سزیغ طی وٌیس

هطبٍرُ ٍ اًجبم آسهبیطبت رایگبى ثِ هٌظَر  ّسف اس ثزپبیی ایي ًوبیطگبُذبطز ًطبى وزز:  هتَلی سالهت ثَییي سّزا

وچٌیي افشایص آگبّی زر ذػَظ راُ ّبی سزطبى ٍ ّ ػزٍلی، - للجی زیبثت، تطریع سٍزرس ثیوبری ّبی فطبرذَى،

 .ستضٌبسبیی ٍ پیطگیزی اس ػَارؼ ایي ثیوبریْب

ضوي ثبسزیس اس غزفِ ّبی ػلَم پشضىی لشٍیي هؼبٍى ثْساضتی زاًطگبُ  ،اسىَیی سیس سؼیس زوتززر پبیبى ایي ثزًبهِ، 

 هَرز ارسیبثی لزار گزفت.ػزٍلی  - ثِ غَرت ًوبزیي اس ًظز ذطزسٌجی ثیوبری للجیآهبزُ ضسُ زر ًوبیطگبُ 

 

 

 آمىسشی: نشزیاتربپایی رغهف اهی مشاوره و تىسعی . 2

ثیوبری ّبی غیزٍاگیز ) ذطزسٌجی(، آهَسش سالهت ٍ تغذیِ، سالهت رٍاى، سالهت  ی غزفِ 5ایي ًوبیطگبُ ثب      

ثزگشار  ضْز ثَئیي سّزاذبًَازُ ٍ جلت هطبروت هززهی، ثْساضت حزفِ ای ٍ هحیط زر هحل هزوش ذسهبت جبهغ سالهت 

 ضس.
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  :خطرسنجی سکتو اهی قلبی ،مغزی و سزطانرغهف  -الف    

ف (ثیوبری ّب)وبرضٌبس هجبرسُ ثب ثیوبری ّب(، ذبًن رضبللی )وبرضٌبس هسئَل آلبی سارػیایي غزفِ ثب هسیزیت          

ثبسزیسوٌٌسگبى ثز پب ضس. فؼبلیتْبی اًجبم ضسُ زر زاجؼیي ٍ ِ ذسهبت ثِ هجْت ارائ ثَچبلی) وبرضٌبس ثیوبری ّب(ذبًن 

 ایي غزفِ:

ػزٍلی  ٍ ًحَُ اجزای آى -ارائِ هطبٍرُ ٍ اطالع رسبًی زر ذػَظ  ذطزسٌجی ثیوبری للجی-1  

ارائِ پوفلت ٍ ثستِ آهَسضی زر ذػَظ پیطگیزی ٍ ٍ وٌتزل ثیوبری ّبی غیزٍاگیز)زیبثت،فطبرذَى ٍ ....(-2  

ثٌز  جْت ًػت  ٍ اطالع رسبًی زر غزفِ ذطزسٌجی  هىبتجِ زرذَاست چبح -3  

ػزٍلی-سبل جْت تطىیل پزًٍسُ سالهت  ٍ ذطزسٌجی ثیوبری  للجی 30ارجبع افزاز  ثبالی -4  

 هَرز( 60ٍ ارجبع ثِ غزفِ هطبٍرُ تغذیِ) BMI اًساسُ گیزی ٍسى ،لس ٍ -5

 هَرز( 114ارز هطىَن )جْت ثیوبریبثی ٍ ارجبع هَ ُ گیزی لٌس ذَى ًبضتب ٍ فطبرذَىاًساس-6

 ّوبٌّگی زر ذػَظ تسارن ٍسبیل پذیزایی  زر ًوبیطگبُ -7

 ّوبٌّگی ثب ٍاحس رٍاثط ػوَهی جْت هىبتجِ ثب ازارات جْت ثبسزیس اس ًوبیطگبُ-8

اًساسُ گیزی لٌسذَى ٍ فطبرذَى زر هترػػیي ازارات ٍ  ارائِ پوفلت ّبی آهَسضی جْت ثْزُ ثززاری ٍ هزاجؼِ ثِ -9

 هزاوش جبهغ سالهت جْت تطىیل پزًٍسُ سالهت 

 ػزٍلی  اس طزیك پیبهه-ّوبٌّگی ثب ًوبیٌسُ سپبُ جْت ارسبل ضؼبرّبی هزثَط ثِ پیطگیزی ٍ وٌتزل ثیوبری للجی-10

 :آمىسش سالمت و تغذهیرغهف  -ب    

ٍ ذبًن ایي غزفِ ثب هسیزیت ذبًن اػظن ضْجبسذبًیب )وبرضٌبس هسئَل ٍاحس آهَسش ٍ ارتمبی سالهت ضْزستبى(      

 ثزپب ضس.تغذیِ( هسئَل ٍاحس سویزا ثبلزی) وبرضٌبس 

جبهؼِ ثب اجزای ثزًبهِ هلی تزٍیج ٍ تَسؼِ  اّویت ارتمبی سَاز سالهت غزفِ آهَسش ٍ ارتمبی سالهت زر ذػَظزر 

ٍ تَاًوٌس سبسی هززم ثِ ػٌَاى پٌجویي ثزًبهِ تحَل سالهت زر حَسُ ثْساضت ٍ اّویت اجزای ثزًبهِ هلی  ذَز هزالجتی
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ثِ هزاجؼیي تَضیحبتی ارائِ ضسُ ٍ هزاجؼیي اس ذَز هزالجتی ٍ ضٌبسبیی سفیزاى سالهت ذبًَار ٍ آهَسش ایي گزٍُ 

 ی ذطزسٌجی) تْیِ ضسُ تَسط زفتز آهَسش ٍ ارتمبی سالهت(  ًیش ثبسزیس ثِ ػول آٍرزًستبثلَّب

ًىبت تغذیِ هطبٍرُ تغذیِ ثِ اًبى ارائِ زازُ ٍ  ،افزاز هزاجؼِ وٌٌسُ BMIزر ایي غزفِ ّوچٌیي وبرضٌبسبى تغذیِ ثب ثزرسی

 ای ثزای پیطگیزی اس اثتال ثِ ثیوبری ّبی غیز ٍاگیز را ارائِ زازًس.

 :رغهف سالمت روان -ج

)وبرضٌبسبى سالهت رٍاى ستبز ضْزستبى( زر هحل ٍ ذبًن ضبُ ثرتی  ،آلبی ولیبییایي غزفِ ثب هسیزیت آلبی افطبر                     

 ذسهبت ارائِ ضسُ تَسط ایي غزفِ: ًوبیطگبُ ثزپب ضس.

زر ذػَظ آهبزگی  (ذبًن ضبُ ثرتیٍ  ولیبیی لبی)آ ، تَسط وبرضٌبسبى سالهت رٍاىهزاجؼیيًفز اس  30هطبٍرُ 

 ٍ... ، فزسًس پزٍریضٌبذت رٍحیبت ّوسزافسززگی ٍ راّْبی همبثلِ ثب آى ، 

 

 :خانىاده و جلب مشارکت مردمی رغهف سالمت -د   

)وبرضٌبس سالهت ، سبرثبًی( هسئَل ٍاحس ثْساضت ذبًَازُ)وبرضٌبس ػلوطبّی ّب هسیزیت ذبًنایي غزفِ ثب     

ِ ذسهبت ثِ ثِ ارائ زر هحل ثزگشاری ًوبیطگبٍُ هیزسایی) وبرضٌبس هسئَل ٍاحس جلت هطبروت هززهی(  (ثبرٍری

 ثبسزیسوٌٌسگبى پززاذت اس جولِ:

ّبی ثْساضت ذبًَازُ ،ضبهل هزالجتْبی پیص اسثبرزاری ،سزطبًْبی  ارائِ هطبٍرُ زر ذػَظ جذة راثط ،هطبٍرُ ثزًبهِ-1

 والسْبی اهبزگی سایوبى–ضبیغ سًبى 

 جذة زاٍطلت هترػع زر ایي غزفِ  -2

 تَسیغ ًطزیِ آهَسضی -3

 ذَارسهی ذسهبت ارائِ هی ضس  –للی پَر  –ّب هزین  ًظزی  ایي غزفِ ثب ووه  زاٍطلجبى سالهت ذبًن– 4
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شت حرهف ای و محیط رغهف -و  :بهدا

ٍ هٌْسس پبیَى  )وبرضٌبس هسئَل ٍاحس ثْساضت هحیط( هٌْسس لوَضی راهٌسی بىآلبیایي غزفِ ثب هسیزیت     

ثِ ، زر هحل ثزگشاری ًوبیطگبُ ثِ ارائِ ذسهبت )وبرضٌبس هسئَل ٍاحس ثْساضت حزفِ ای( ٍ ّوىبراى ّز زٍ ٍاحس

 ثبسزیسوٌٌسگبى پززاذت اس جولِ:

اطالع رسبًی ثِ وبرضٌبسبى ثْساضت ٍ ثْساضت یبراى جْت ثبسزیس اس غزفِ ثْساضت حزفِ ای ٍ ثبسزیس تؼسازی اس -1

 وبرگبُ ّب اس ایي غزفِ

 هطبروت ضزوت وطت ٍ غٌؼت پبپلی زر تبهیي ٍسبیل هَرز ًیبس زر غزفِ-3

 بی پیطگیزی اس ثزٍس سزطبى ّبی ضغلیتْیِ پَستز ٍ ثٌزّ-4

وِ ثِ هٌبسجت ّفتِ سالهت ٍ رٍس  6/2/96راثطِ ثب اّویت پیطگیزی اس سزطبى زر جلسِ هَرذِ  اطالع رسبًی زر-5

 جْبًی ایوٌی ٍ ثْساضت جْت وبرضٌبسبى ،ثْگزاى ٍ ثْساضت یبراى غٌبیغ تطىیل ضسُ ثَز

 ِایي سهیٌاطالع رسبًی ثِ ّوىبراى ثْساضت حزفِ ای هزاوش جْت ثبسزیس اس غزفِ ٍ اجزای فؼبلیت ّبی آهَسضی زر -6

 

 .سٌتضاذگ صیبوً ِث ار زراسًبتسازیغ ییاذغ تالَػحه  طیحه تضاسْث سحاٍ ِفزغ يیا رز
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 ویپست اه:

 صىرتجلسات ربپایی نمااگشیه

کاتبات انجام شده ردون بخشی  نمىهن م

کاتبات انجام شده ربون بخشی  نمىهن م

 نمىهن لسیت  اسامی باسدیدکنندگان اس نمااگشیه

 تصاوری منتخب اس ربانهم اهی نمااگشیه
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 : صىرتجلسات  ربپایی نمااگشیه1ویپست 

 کمیته راهبردی نمایشگاه خطرسنجی سکته های قلبی، مغزی و سرطان

 10:30:  سبعت پبیبى جلسِ 6:  سبعت شزٍع جلسِ 22/01/62:  تبریخ بزگشاری

 

 دبيز جلسِ: شْببسخبًيب رئيس جلسِ: آقبی دکتز خَشٌَیس سادُ

 حبضزیي جلسِ:

 بِ پيَست هي ببشد.

 شزح جلسِ:

در ایي جلسِ  سارعی ) کبرضٌبس هسئَل ٍاحد بیوبری ّب( عٌَاى کزد: ّوشهبى بب آغبس پَیص هلی خطزسٌجی سکتِ ّبی 

قلبی ٍ هغشی در کطَر، ًوبیطگبُ خطزسٌجی ٍ اجزای کوپیي بشرگ آهَسش ّوگبًی در سهیٌِ سکتِ ّبی قلبی ٍ هغشی در 

 .بزگشار خَاّد ضد 69ّفتِ سالهت سبل 

درصد هزگ ٍ هیزّبی کطَر بِ خبطز سکتِ ّبی قلبی ٍ هغشی، اًَاع سزطبى، دیببت ٍ بیوبری ّبی  69ب بیبى ایٌکِ ٍی ب 

تٌفسی رخ هی دّد، تصزیح کزد: دلیل سیبد بَدى ایي آهبر بِ سبک سًدگی هزدم بزهی گزدد سیزا هزدم هب کبرّبیی اًجبم هی 

 .دٌّد کِ هٌجز بِ ایي ًَع بیوبری ّب هی ضَد

هزدم هی ببیست  اداهِ آقبی دکتز خَضٌَیس سادُ) هدیز ضبکِ بْداضت( بز اجزای ایي هْن تبکید داضتِ ٍ بیبى کزدًد:در 

بزای حفظ یب ببسیببی سالهت خَد اس راُ ایجبد تغییزات السم در سبک سًدگی ضبهل تغذیِ سبلن، تحزک فیشیکی، دٍری اس 

داضتی افشایص آگبّی عوَم هزدم بب بزگشاری بزًبهِ ّب ٍ ًوبیطگبُ ّبی ٍ ٍ ظیفِ پزسٌل بْ  دخبًیبت ٍ الکل اقدام کٌٌد

 اطالع رسبًی است.
 سپس ضْببسخبًیب) کبرضٌبس هسئَل آهَسش سالهت( بِ بزرسی ًحَُ اجزای ًوبیطگبُ پزداخت.

 هسئَل پيگيزی ٍ اجزای هصَبِ شزح هصَبِ ردیف

1 

غسفِ ضبهل: غسفِ  6سسعبى )ثسگصازی ًوبیطگبُ خغس سٌجی ثیوبزی قلجی، هغصی ٍ 
خغسسٌجی ،آهَشش سالهت ٍ تغریِ، ثْداضت حسفِ ای ٍ هحیظ، سالهت خبًَادُ 
ٍ جلت هطبزکت هسدهی، سالهت زٍاى ٍ فؼبلیت ّبی سالهت هحَز( دز هسکص 

 زٍستبیی ثَئیي شّسا-خدهبت جبهغ سالهت ضْسی

 ٍاحس آهَسش ٍ ارتمبی سالهت
ٍاحس پیطگیزی ٍ هجبرسُ ثب 

 ّبثیوبری 
 ٍاحس اهَر ػوَهی

 11زاس سبػت   2/2/96افتتبحیِ ًوبیطگبُ ثب حضَز هسئَلیي ضْسستبًی دز تبزیخ  2
 سالهت ازتقبی ٍ آهَشش ٍاحد

 ثب هجبزشُ ٍ پیطگیسی ٍاحد
 ّب ثیوبزی

3 
-تَشیغ  ثستِ ّبی آهَشضی )تبثلَ ّب ٍ پوفلت( هستجظ ثب خغسسٌجی ثیوبزی قلجی

 ػسٍقی

 سالهتٍاحد آهَشش ٍ ازتقب 
ٍاحد پیطگیسی ٍ هجبزشُ ثب 

 ثیوبزی ّب
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4 

ثسپبیی غسفِ جْت هطبٍزُ ٍ اعالع زسبًی دز خصَظ ازشیبثی خغس ثسٍش ثیوبزی 
ػسٍقی ٍ ًحَُ تطکیل پسًٍدُ سالهت دز هساکص ثْداضتی ّوساُ ثب اًداشُ -قلجی

 گیسی قٌد خَى ٍ فطبزخَى ثبشدیدکٌٌدگبى

 ثب هجبزشُ ٍ پیطگیسی ٍاحد
 ّب ثیوبزی

5 
تَشیغ هَاد آهَشضی دز خصَظ اصَل خَد هساقجتی ثِ ثبشدیدکٌٌدگبى ٍ ًوبیص 

 تبثلَّبی خغس سٌجی ٍ جرة سفیساى سالهت
 ٍاحد آهَشش سالهت

6 
-ّبی آهَشضی دز خصَظ اثس هضس دخبًیبت دز ثسٍش ثیوبزی ّبی قلجی CDتَشیغ 

 ػسٍقی ٍ سسعبى ٍ ًوبیص هَاد غرایی ایوي ٍ سبلن
 ٍاحد ثْداضت هحیظ

7 
تَشیغ پوفلت ، هطبٍزُ ٍ اعالع زسبًی دز خصَظ اثسات سوَم ، ٍسبیل حفبظت 

 فسدی ٍ ّوبٌّگی جْت حضَز کبزگساى ثِ هٌظَز ثبشدید اش ًوبیطگبُ
 ٍاحد ثْداضت حسفِ ای

 ٍاحد اهَز ثَْزشی دػَت اش ثَْزشاى جْت حضَز ٍ ثبشدید اش غسفِ ّب 8

9 
هدیساى آهَشش ٍ پسٍزش جْت ثبشدید اش  دػَت اش ٍالدیي داًص آهَشاى، هسثیبى ٍ

 ًوبیطگبُ
 ٍاحد ثْداضت هدازس

10 
هطبٍزُ ٍ هؼبیٌِ ثبلیٌی دز خصَظ سسعبى ّبی ضبیغ شًبى جْت ثبشدیدکٌٌدگبى 

 هتقبضی
 ٍاحد سالهت خبًَادُ

11 
ػسٍقی ٍ -هطبٍزُ تغریِ ٍ ازشیبثی قد ٍ ٍشى ثب ّدف پیطگیسی اش ثیوبزی قلجی

 ثبشدیدکٌٌدگبى هتقبضیسسعبى  ثسای 
 ٍاحد تغریِ

12 
ػسٍقی ٍ -هطبٍزُ دز خصَظ ثْداضت زٍاى ٍ ًقص آى دز کبّص ثیوبزی قلجی

 سسعبى دز زاستبی ضؼبز ّفتِ سالهت
 ٍاحد سالهت زٍاى

 ٍاحد جلت هطبزکت هسدهی ثسپبیی غسفِ دز خصَظ هطبٍزُ ٍ اعالع زسبًی ثب ّدف جرة زاثغیي   13

14 
ّصیٌِ ّبی هستجظ ثب ثسًبهِ ٍ فؼبلیت ّبی ّفتِ سالهت ثِ ٍاحد ازسبل ثسآٍزد 

 آهَشش ٍ ازتقبی سالهت
 کلیِ ٍاحدّب

15 
تْیِ ثٌسّبی اعالع زسبًی ثسپبیی ًوبیطگبُ ٍ ًبم غسفِ ّب ثِ هٌظَز ًصت دز 

 هساکص، هسبجد ٍ پبیگبُ سالهت جْت ثبشدید اش ًوبیطگبُ
 ٍاحد زٍاثظ ػوَهی

 ػوَهی زٍاثظ ٍاحد جْت ثبشدید اش ًوبیطگبُهکبتجِ ثب ادازات  16

 ػوَهی زٍاثظ ٍاحد هکبتجِ ثب صدا ٍ سیوب جْت پَضص خجسی ًوبیطگبُ 17
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 داًطگبُ ػلَم پصضکی ٍ

 خدهبت ثْداضتی ٍ دزهبًی قصٍیي
 ثَئیي شّسا صَزتجلسِ ضَزای سالهت ضْسستبى

ی جلسِ:   ضوبزُ

 96سبل 1

 ضجکِ ثْداضت ٍدزهبىهکبى جلسِ :     27/1/96تبزیخ:   

 هبخر دستَز جلسِ هطسٍح دستَز جلسِ

 ٍ ًوبیطگبُ خغس سٌجی  اخر تصوین دزخصَظ ّفتِ سالهت
ضجکِ ثْداضت -داًطگبُ ػلَم پصضکی

 ٍدزهبى ثَئیي شّسا

 خالصِ هجبحبث

ایي جلسِ ثِ زیبست آقبی خدایبزی هؼبٍى فسهبًداز ثسگصاز گسدید .اثتدا دکتس خَضٌَیس شادُ ثب ثیبى ضسٍع ّفتِ سالهت اش یکن 

ازدیجْطت هبُ ثِ تجییي ضؼبز اهسبل ثب ػٌَاى) شًدگی سبلن ثب ًطبط ٍاهید ثِ هحَزیت ثیب دزهَزد افسسدگی حسف ثصًین( پسداخت 

زایي خصَظ زا ثیبى ًوَد .سپس هحود افطبز کبزضٌبس هسئَل سالهت زٍاى دزخصَظ ٍاّداف ٍسیبست ّبی اجسایی د

افسسدگی ٍزاّْبی هقبثلِ ثبآى آهَشضْبی الشم زا ازائِ ًوَدًد.دزاداهِ ضْجبش خبًیب دثیس کویتِ ّفتِ سالهت ثب ثیبى ػٌبٍیي زٍشّبی 

ستبز ّوکبزی ادازات دزایي شهیٌِ ضدًد.دزاداهِ خدایبزی ّفتِ سالهت ثِ تطسیح ثسًبهِ ّبی ضجکِ ثْداضت ٍدزهبى پسداختِ ٍ خَا

هؼبٍى فسهبًداز ثب تبکید ثس سالهت ًٍقص آى دزجبهؼِ اهسٍشی ،ضوي تطکس اش هدیس ٍکبزکٌبى ضجکِ ثْداضت ٍدزهبى دستَز 

 ثسگصازی هساسوبت ّفتِ سالهت دزسغح ادازات ضْسستبى ضد.دزپبیبى هَازد ذیل ثِ تصَیت زسید. 

 هْلت  هسئَل  هصَثبتهطسٍح 

هقسز گسدید ّوبٌّگی الشم ثب دفتس اهبم جوؼِ ضْس ثَئیي شّسا ثسای دیداز ثب ایطبى    -1

 ثِ هٌبسجت ّفتِ سالهت اًجبم گیسد. 

زٍاثظ ػوَهی ضجکِ 

 ثْداضت ٍدزهبى
28/1/96 

هقسز گسدید ّوبٌّگی الشم ثسای دیداز ثب هددجَیبى تحت پَضص کویتِ اهداد دزّفتِ  -2

 سالهت صَزت پریسد

ٍاحد –کویتِ اهداد 

آهَشش ضجکِ 

 ثْداضت دزهبى

31/1/96 

دز هسکص افتتبحیِ ًوبیطگبُ خغس سٌجی ثب حضَز هسئَلیي ٍکبزکٌبى ادازات ضْسستبً   -3

 خدهبت جبهغ سالهت ثَئیي شّسا اًجبم ضَد.

ضجکِ ثْداضت 

 ٍدزهبى
2/2/96 

شّسا ٍکبًَى ضْید زجبئی ضبل ثسگصاز هساسن شًگ سالهت دزکبًَى اًدیطِ ثَئیي  -4

 گسدد.

ضجکِ ثْداضت 

ٍدزهبى ٍاهَشش 

 ٍپسٍزش

2ٍ3/2/96 
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کاتبات انحام شده ردون بخشی2ویپست  :: نمىهن م

 



14 
 

 

 



15 
 

 

 



16 
 

 

 



17 
 

کاتبات انجام شده ربون بخشی:3ویپست   : نمىهن م
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  : نمىهن لیست اسامی  باسدیدکنندگان اس نمااگشیه:4ویپست 
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 تصاوری منتخب اس ربانهم اهی نمااگشیه::  5ویپست 

 

 

 

 (22/1/62) کويتِ راّبزدی بزگشاری ًوبیشگبُ خطزسٌجي
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 (2/2/62افتتبحيِ ًوبیشگبُ خطزسٌجي شْزستبى بَئيي سّزا)
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 تغذیِ غزفِ آهَسش سالهت ٍ
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 غزفِ بيوبری ّبی غيزٍاگيز) خطز سٌجي(



24 
 

 

 

 

 غزفِ سالهت رٍاى
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 يهدزه تکربشه بلج ٍ ُداًَبخ تهالس ِفزغ
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 طيحه ٍ یا ِفزح تشادْب ِفزغ 

 

 

 


