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 مقدهم:

ٞفتٓ آٚضیُ، ضٚظ خٟب٘ی . قٛز  ٞط ؾبَ، ثب ٘بْ ضٚظ خٟب٘ی ثٟساقت زض ؾطاؾط ز٘یب خكٗ ٌطفتٝ ٔی  آٚضیُ 7، 1950اظ ؾبَ 

ضؾبِت ضٚظ خٟب٘ی ثٟساقت ثبال ثطزٖ آٌبٞی ػْٕٛ ٔطزْ  .تبؾیؽ ؾبظٔبٖ خٟب٘ی ثٟساقت اؾتثٟساقت ٚ ٕٞچٙیٗ ؾبٍِطز 

آٖ ضا زض ضأؼ اِٚٛیت ٞبی ثٟساقتی ؾبَ  ( WHO ) خٟبٖ، زضثبضٜ ٔٛيٛع ذبل ثٟساقتی اؾت وٝ ؾبظٔبٖ ثٟساقت خٟب٘ی

آٚضیُ،  7تی اؾت وٝ ثبیس ٔست ٞب لجُ اظ ایٗ ضٚظ ثٝ ػٙٛاٖ ٘مُٝ قطٚع اخطای ثط٘بٔٝ ٞبی ثٟساقتی ثّٙس ٔس. لطاض زازٜ اؾت

  .فؼبِیت ٞبی آٖ ا٘دبْ قسٜ ٚ ٔٙبثغ آٖ فطاٞٓ قٛز

ٔی ثبقس وٝ اظ اَٚ اِی ٞفتٓ  "ظ٘سٌی ؾبِٓ ثب ٘كبٌ ٚ أیس " 96قؼبض ٞفتٝ ؾالٔت ثط َجك اػالْ ٚظاضت ثٟساقت زض ؾبَ 
 اضزیجٟكت ٔبٜ ثطٌعاض ٔی ٌطزز.

ٚ ٘كبٌ زضٚ٘ی  ثٛزتٛاٖ زض ٞط ٔىبٖ ٚ ظٔب٘ی قبز ٚ أیسٚاض  ٔی .ظٔبٖ ذبنی ٘یؿتٙسقبزی، ٘كبٌ ٚ أیس ٔحسٚز ثٝ ٔىبٖ ٚ 

تسضیدی زض ثطذی ٍ٘طقٟب ٚ السأبت انالحبتی ٚ  وٙیٓ  ضا ثبظٍ٘طی یٕبٖ، ٔكطٌٚ ثط ایٙىٝ ثبٚضٞب ٚ ضفتبضٞبوطزذٛز ضا حفظ 

یبثی ثٝ قبزی ٚ ٘كبٌ زضٚ٘ی، تهبزفی ٚ اتفبلی وٝ زؾت یٓٚ ثپصیط ٘یٌٓبْ اَٚ ایٗ اؾت وٝ ثسا. یٓضٚظٔطٜ ذٛز ثٝ ٚخٛز آٚض

 قیٓ.اٍ٘یع ظ٘سٌی، ٔٙفؼُ ثب ٘یؿت؛ یؼٙی ٘جبیس زض وؿت ایٗ ا٘طغی قٍفت

ٔت ضٚاٖ ٔب حىبیت ٔیىٙس؛ یه حبَ ؾالقبزی یىی اظ احؿبؾبت ٕٞطاٜ ٔبؾت؛ یه احؿبؼ ٔثجت ٚ ذٛقبیٙس وٝ اظ 

وی زض ٌفتبض ٚ ضفتبض ٔب ٔیكٛز؛ ٕٞبٖ ٞٛقیبضی ٚ الذٛـ؛ یه ذٛقحبِی زضٚ٘ی وٝ ثبػث ؾطظ٘سٌی، ٞٛقیبضی ٚ چب

ٔت ٔؼٙٛی اؾت وٝ پیٛ٘س تٍٙبتٍٙی ثب ایٕبٖ ؾالٞبی  أیس ٘یع یىی اظ ِٔٛفٝ. وٝ اظ آٖ ثٝ ٘كبٌ تؼجیط ٔیكٛز الوی ایچب

 .ظ٘سٌی، ٔٛٔٙبٖ أیسٚاضتط ٚ قىیجبتط٘س ٞبی ا٘س وٝ زض ؾرتی تحمیمبت ٔتؼسزی ٘كبٖ زازٜ. زاضز

ٔت أیس ٚ ایٕبٖ ثٝ چكٓ ٔیرٛضز وٝ قبیؿتٝ اؾت ٔٛضزتٛخٝ لطاض ٌیطز؛ ایٙىٝ ٔالظ زضأب زض ازثیبت ٔٛٔٙبٖ ٘ىتٝ ظطیفی 

نٝ ٕ٘یكٛز؛ ثّىٝ أیس ثٝ ذسا ٚ ضحٕت ٚاؾؼٝ اٚؾت وٝ ٔٛضز ذال"ذسا ٞؿت"ایٕبٖ ثٝ ذسا نطفب زض اػتمبز ٚ ایٕبٖ ثٝ ٌعاضٜ 

ذطج ٕ٘یىٙٙس؛ ثب ایٙىٝ  "قیُبٖ"ضا ثطای  "ایٕبٖ"تٛخٝ ٚ تبویس اؾت ٚ زلیمب ثٝ ٕٞیٗ زِیُ اؾت وٝ ٔٛٔٙبٖ ٞطٌع وّٕٝ 

ٔت ٔالظوٝ زض ثبة  ایٗ ٘ىتٝ ظطیف. آٚض٘س تؼبِی ثٝ حؿبة ٔی زا٘ٙس ٚ اٚ ضا یىی اظ ٔرّٛفبت ثبضی  قیُبٖ ضا ٘یع ٔٛخٛز ٔی

ٞبی  ثركس ٚ آٟ٘ب ضا زض تٛفبٖ ایٕبٖ ٚ أیس ثٝ آٖ اقبضٜ قس، یىی اظ ضاظٞبیی اؾت وٝ نبِجت ٚ ؾبِٕت ٔٛٔٙبٖ ضا اضتمب ٔی

 .زاضز قبٖ ٍ٘ٝ ٔی تط ٚ أیسٚاضتط اظ ٕٞتبیبٖ ظ٘سٌی، ٔؿتحىٓ

ّٟٔٓ ٚ ؾٟٓ آٖ زض تحمك تٛؾؼۀ پبیساض، ثط فطنت ٔغتٕٙی اؾت تب ثب ثیبٖ إٞیت ٚ خبیٍبٜ ثؿیبض « ٞفتۀ ؾالٔت»ثی قه 

ٔكبضوت ٔطزْ ٚ ٕٞطاٞی ٔدٕٛػٝ ٟ٘بزٞبی حبوٕیتی ٚ اخطایی تأویس قٛز. اظ َطفی ایٗ ٞفتٝ فطنتی اؾت تب ثب ثبظٍ٘طی ٚ 

ض ٌٛیی ُٔٙمی ٚ قبیؿتٝ ثٝ ٔطزْ، ثبظتٛا٘ی ًٔبػف ٚ زٞب؛ زؾتبٚضزٞب ٚ ا٘تظبضات ٔٛخٛز ثطای پبؾدٍ٘بٜ ٔدسز ثٝ تٛإ٘ٙسی

 ٞبی ٔؿئَٛ زض ٔؿیط تحمك ؾالٔت ٔطزْ ٌبْ ثطزاضیٓ.لبِت یه ثط٘بٔۀ ٔٙؿدٓ ٚ والٖ ٕٞطاٜ ثب ؾبیط زؾتٍبٜ
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مات انجام شدي  اقدا

 ربگزاری جلسات ربون بخشی:

ٞبی ٔطتجٍ ثركی ٚ زؾتٍبٜٞبی ثیٗخّت ٔكبضوت ٕٞىبضی 96ثب ػٙبیت ثٝ ایٙىٝ یىی اظ اٞساف قؼبض ٞفتٝ ؾالٔت ؾبَ 

 ٕ٘ٛز: ٕٞبٍٞٙی ثیٗ ثركی خّؿٝ  4، قجىٝ ثٟساقت ثٛئیٗ ظٞطا الساْ ثٝ ثطٌعاضی ض٘ظط ٌطفتٝ قسٜ اؾتز ٔطزْ ثب ؾالٔت

ثٟساقت ٚ وبضقٙبؾبٖ ٔؿئَٛ ؾتبز  ثطٌعاضی خّؿٝ ٕٞبٍٞٙی ثب ٕ٘بیٙسٌبٖ ازاضات قٟطؾتبٖ ثب حًٛض ضئیؽ ٔطوع .1

 27/1/96ٚ ثطضؾی ثط٘بٔٝ ٞبی پیكٟٙبزی حًبض زض ذهٛل ثط٘بٔٝ ٞبی ٞفتٝ ؾالٔت زض تبضید 

ثب حًٛض ٔسیط قجىٝ ٚ ضئیؽ ٔطوع ثٟساقت ٚ اضائٝ  28/1/96زیساض ثب أبْ خٕؼٝ قٟط ثٛئیٗ ظٞطا زض تبضید  .2

 تٛيیحبت زض ذهٛل قؼبض ٞفتٝ ؾالٔت 

 ربگزاری جلسات ردون  بخشی:

، ٚ ٕٞبٍٞٙی اخطای ثط٘بٔٝ ٞبی ٔٛضز ا٘تظبض تبزی ٚ ٔحیُی ثب قؼبض ٞفتٝ ؾالٔتؾظٛض آقٙبیی ٞط چٝ ثیكتط ٕٞىبضاٖ ثٝ ٔٙ

 :ثطٌعاض ٌطزیسثٝ قطح ظیط زضٖٚ ثركی خّؿٝ  3

٘فط اظ وبضقٙبؾبٖ  17ثطٌعاضی خّؿٝ ٕٞبٍٞٙی زضٖٚ ثركی ثب حًٛض ٔسیط قجىٝ ثٟساقت، ضئیؽ ٔطوع ثٟساقت ٚ  .1

 21/1/96ٔؿئَٛ ٔٛضخ 

ثطٌعاضی خّؿٝ ٕٞبٍٞٙی زضٖٚ ثركی خٟت ثطٌعاضی ٕ٘بیكٍبٜ ذُطؾٙدی ؾىتٝ ٞبی لّجی، ٔغعی ٚ ؾطَبٖ زض  .2

 27/1/96َی ٞفتٝ ؾالٔت زض تبضید 

 28/1/96ٗ ؾالٔت ٔطاوع زض تبضید ثطٌعاضی خّؿٝ آٔٛظقی ٚیػٜ ٔطالجی .3
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 شهرستان بىئیه سرها 96هفتً سالمت سال ربانهم اهی  
 

 وژیي رابطیه و ماردان باردار رد پارک بانىان شهر بىئیه سرها  جلسً آمىسشی  

ٚ زاَّٚجبٖ  خٕؼی اظ اظ ٔبزضاٖ ثبضزاضزض ثیٗ یٗ ظٞطا یثٛ زضٔبٖ - ظٞطا قبٜ ثرتی وبضقٙبؼ ؾالٔت ضٚاٖ قجىٝ ثٟساقت
ظ حؿبؼ تطیٗ زٚضاٖ ثبضزاضی اؾالٔت زضذهٛل پیكٍیطی اظ اذتالالت ضٚا٘ی زض زٚضاٖ ثبضزاضی ثب تبویس ثط ایٗ ُّٔت وٝ 

خؿٕی ٚ  تنسٔبت ٚاضزٜ ثط خٙیٗ زض زٚضاٖ ثبضزاضی ٔی تٛا٘س ظٔیٙٝ ؾبظ ثؿیبضی اظ اذتالال :افعٚز ٞبی ظ٘سٌی ا٘ؿبٖ اؾت
ضٚاٖ پعقىی زٚضاٖ ثعضٌؿبِی ضا ثبیس زض  تثؿیبضی اظ اذتالالضیكٝ  ثٝ َٛضی وٝ ضٚا٘ی زض ؾبِٟبی ثؼسی ظ٘سٌی فطز ثبقس،

 .ززٚضاٖ خٙیٙی خؿتدٛ وط
اؾتطؼ زض ثبضزاضی ٔی تٛا٘س ثب .زاضز٘ؿجت ثٝ اؾتطؼ  ثیكتطی آؾیت پصیطی ثبضزاضی ؾٝ ٔبٞٝ اَٚ :ٚی ذبَط ٘كبٖ وطز

 . ثٝ ٚیػٜ زض پؿطاٖ ٕٞطاٜ ثبقس (ثیف فؼبِی -وٓ تٛخٟی)ایدبز ٘كب٘ٝ ٞبی اذتالَ 

 افسزدٌی دٚراٖ ببرداری
یىی اظ ٔكىالت ضایح زض ٔیبٖ ظ٘بٖ ثبضزاض اؾت وٝ ٔتبؾفب٘ٝ  ظایٕبٖ،افؿطزٌی زٚضاٖ ثبضزاضی یب پؽ اظ ثٝ ٌفتٝ قبٜ ثرتی 

أب  افؿطزٌی زٚضاٖ ثبضزاضی ٌبٜ اظ ٕٞبٖ ضٚظٞبی اثتسایی ثبضزاضی آغبظ ٔی قٛز، .زضاغّت ٔٛاضز تكریم زازٜ ٕ٘ی قٛز
 .ٔی وٙس  ٌبٞی ٞٓ اظ ٔبٜ ؾْٛ ثٝ ثؼس ثطٚظ

 تٙسٔعاخی ٚ تحطیه پصیطی، احؿبؼ غٓ، ٘بأیسی، ی،ٖ ٚ ظٚزض٘دف اظ حس یب ثی ذٛاثی ،ٌطیٝ وطزثیذؿتٍی، ذٛاثیسٖ 

زض زٚضاٖ افؿطزٌی  ضا ٔی تٛاٖ اظ ػالئٓوبٞف قسیس ا٘طغی ٚ اٍ٘یعٜ ثطای ا٘دبْ أٛض، ِٚغ ذٛضزٖ یب ثی اقتٟبیی قسیس 
 .ثبزاضی ثطقٕطز

ٔت ثب ٕٞبٍٞٙی ضاحّٝ ٔیطظایی ثٝ ٔٙبؾجت ٞفتٝ ؾال 96فطٚضزیٗ  29ؾٝ قٙجٝ  زض ضٚظیبزآٚض ٔی قٛز ایٗ ٘كؿت آٔٛظقی 
 .ٔطثی آٔٛظقٍبٜ ثٟٛضظی زض پبضن ثب٘ٛاٖ ثٛییٗ ظٞطا ثطٌعاض قس وبضقٙبؼ خّت ٔكبضوت ٚ ٘یطٜ افكبض 

حسیثٝ ٔٛؾٛی وبضقٙبؼ تغصیٝ ، فبَٕٝ ٔطزا٘ی فط ز٘سا٘پعقه، نحجتٟبی آٔٛظقی نطف نجحب٘ٝ ؾبِٓ ،ثطٌعاضی پیبزٜ ضٚی
قٟط ثٛییٗ ظٞطا ثطای حبيطیٗ زض پبضن ٚ تؼسازی اظ  طوع ذسٔبت خبٔغ ؾالٔتٔ ٚ ؾیبٚـ وّیبیی وبضقٙبؼ ؾالٔت ضٚاٖ

 .ٕٞؿطاٖ آٟ٘ب زض ؾبِٗ آٔٛظقی ٔطوع، اظ زیٍط ثط٘بٔٝ ٞبی ایٗ ثط٘بٔٝ ثٛز
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گاي سالمت بىئیه سرها  شتی و ماردان باردار رد پای  جلسً آمىسشی وژیي سفیزان سالمت ، رابطیه بهدا
 

ایٗ . ٔیّیٖٛ ٘فط ثٝ آٖ ٔجتال ٞؿتٙس 350زض ؾطتبؾط ز٘یبؾت ٚ ترٕیٗ ظزٜ ٔی قٛز وٝ حسٚز  قبیؼی افؿطزٌی اذتالَ ضٚا٘ی
اذتالَ یه ػّت انّی ٔطي ٚ ٔیط ٚ ٘بتٛا٘ی زض ؾطتبؾط ز٘یبؾت، ثُٛضیىٝ اظ خّٕٝ زٜ ثیٕبضی ٔحؿٛة ٔی قٛز وٝ ثبض  

بٖ ٔی زٞس وٝ ثٝ َٛض وّی ثبض ثیٕبضی افؿطزٌی آٔبضٞبی ؾبظٔبٖ خٟب٘ی ثٟساقت ٘ك. انّی ثیٕبضی ٞب ضا تكىیُ ٔی زٞٙس
 .ضٚ ثٝ افعایف اؾت ٚ زض ثیؿت ؾبَ آیٙسٜ افؿطزٌی ثعضٌتطیٗ ثبض ؾالٔتی ثط خبٔؼٝ اظ ٘ظط التهبزی ٚ اختٕبػی ذٛاٞس ثٛز

خٕؼی اظ پطؾُٙ ثٛز، ؾرٙبٖ ذٛز ضا زض ثیٗ یٗ ظٞطا یثٛ زضٔبٖ - وبضقٙبؼ ؾالٔت ضٚاٖ قجىٝ ثٟساقتظٞطا قبٜ ثرتی 
: قٟط ثٛییٗ ظٞطا ثب ثیبٖ ُّٔت فٛق آغبظ وطز ٚ ازأٝ زاز ضاثُیٗ ثٟساقتی ٚ ٔبزضاٖ ثبضزاض ؾفیطاٖ ؾالٔت، پبیٍبٜ ؾالٔت،

ٌبٞی اٚلبت ثٝ ز٘جبَ اتفبق . افؿطزٌی لسٔتی ثٝ ا٘ساظٜ تبضید ثكط زاضز ٚ وٕتط وؿی اؾت وٝ آٖ ضا احؿبؼ ٘ىطزٜ ثبقس
زِیُ ذبنی ٕٔىٗ اؾت احؿبؼ غٓ ٚ ا٘سٜٚ وٙیٓ، ز٘یب تیطٜ ٚ تبض قٛز ٚ ذٛز ضا ٘بضاحت وٙٙسٜ ای ٚ ٌبٞی ٘یع ثسٖٚ ٞیچ 

ِٚی زض اغّت اٚلبت ایٗ تدطثٝ ٔٛلتی ٚ ظٚزٌصض ثٛزٜ ٚ ثؼس اظ ٔست وٛتبٞی ثطَطف ٔی قٛز . تٟٙب ٚ ثی وؽ احؿبؼ وٙیٓ
ػالئٓ زیٍطی ٞٓ ثٝ آٖ ايبفٝ  أب ٌبٞی قست ایٗ افىبض ٚ احؿبؾبت قست ٔی یبثس،. ٚ ثٝ حبِت َجیؼی ذٛز ثبظ ٔی ٌطزیٓ

ٚ وبض زاضیٓ وٝ ٘یبظ ثٝ زضٔبٖ ترههی  زض ایٗ ٔٛاضز ثب اذتالَ افؿطٌی ؾط. ٔی قٛز ٚ ٔست ظٔبٖ آٖ ٞٓ َٛال٘ی ٔی قٛز
 .زاضز 

افؿطزٌی اظ خّٕٝ اذتالالتی اؾت وٝ ثطای آٖ زضٔبٖ ٞبی ٔٛثطی ٚخٛز زاضز ٚ  :ٚی زض ذهٛل زضٔبٖ افؿطزٌی ٌفت
ثٝ َٛض وّی ٔی تٛاٖ زضٔبٖ ٞبی افؿطزٌی ضا . ظٚزتط زضٔبٖ قطٚع قٛز، اثطثركی آٖ ٞٓ ثیكتط ذٛاٞس ثٛزٔؼٕٛال ٞط چٝ 

ثطضؾی ٞب ٘كبٖ ٔی زٞس وٝ تطویت ایٗ زٚ ٘ٛع زضٔبٖ . ثٝ زٚ َجمٝ زاضٚزضٔب٘ی ٚ زضٔبٖ ٞبی ضٚاٖ قٙبذتی تمؿیٓ وطز
 .اٜ زاضزثٛیػٜ ثطای افؿطزٌی ٞبی ٔتٛؾٍ ٚ قسیس، ثٟتطیٗ ٘تیدٝ ضا ثٝ ٕٞط

 .تكىیُ قس 96فطٚضزیٗ 30 ضٚظفٛق زض  الظْ ثٝ شوط اؾت ٘كؿت

 

ر متىلیان سالمت بىنیی سرها با خانىادي اهی مددجىی  د امام خمینی)ري( اندیدا  کمیتً امدا
 – ثٟساقت قجىٝ ٔسیط ظازٜ ذٛقٙٛیؽ آضـ زوتط ؾالٔت ٞفتٝ ٞبی ثط٘بٔٝ ضاؾتبی زض 96 فطٚضزیٗ 31 پٙدكٙجٝ ضٚظ زض 

 ذب٘ٛازٜ 2 اظ ظٞطا ثٛییٗ( ضٜ) ذٕیٙی أبْ حًطت أساز وٕیتٝ ضئیؽ لٟطٔب٘ی ٕٞطاٞی ثب ٚ پطؾُٙ اظ خٕؼی ٕٞطاٜ ثٝ زضٔبٖ
 .وطز ٌفتٍٛ ٚ زیساض ٟ٘بز ایٗ پٛقف تحت ٔسزخٛی

 ثب قجىٝ ػٕٛٔی ضٚاثٍ َطف اظ قسٜ ٕٞبًٞٙ ٞبی ثط٘بٔٝ خّٕٝ اظ ؾطپطؾت ثی ذب٘ٛازٜ ٚ ٌیط ظٔیٗ ؾبِٕٙس ٔٙعَ زض حًٛض
 .ثٛز قٟطؾتبٖ( ضٜ) ذٕیٙی أبْ أساز وٕیتٝ
 اظ پؽ اؾت ا٘ؿب٘ی ٚ اذاللی زیٙی، ٚظیفٝ یه ٘یبظٔٙساٖ ثٝ وٕه وٝ ُّٔت ایٗ ثیبٖ ثب زیساض ایٗ زض ظازٜ ذٛقٙٛیؽ زوتط

 .زاز ضا آٟ٘ب زضٔب٘ی ٔكىالت ضفغ ٚ پیٍیطی  خٟت ٔؿبػس لَٛ ٞب ذب٘ٛازٜ ایٗ زضٔب٘ی ٔكىالت ٚ ٚيؼیت ثطضؾی
 ٚ تكىط ؾالٔت ٔتِٛیبٖ ذساپؿٙسا٘ٝ ٚ ٘یه الساْ ایٗ اظ ٘یع( ضٜ) ذٕیٙی أبْ حًطت أساز وٕیتٝ ضئیؽ لٟطٔب٘ی ٕٞچٙیٗ
 ٘یبظٔٙساٖ اظ لكط ایٗ ٔكىالت ضفغ قبٞس ٔسزخٛیبٖ ذٛز ٕٞت ٚ ازاضات ؾبیط ٕٞىبضی ثب أیسٚاضیٓ: ٌفت ٚ وطز لسضزا٘ی

 .ثبقیٓ آٟ٘ب ظ٘سٌی ٚيؼیت قسٖ ثٟتط ٚ خبٔؼٝ
 ایٗ ثٝ اِتحطیط ِٛاظْ ٚ غصایی ؾجس لبِت زض ٞسایبیی زضٔبٖ - ثٟساقت قجىٝ پطؾُٙ ؾٛی اظ زیساض ایٗ زض اؾت شوط ثٝ الظْ

 .قس اٞساء ٞب ذب٘ٛازٜ
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 ربانهم  روس اول هفتً سالمت:

 سخنزانی متىلی سالمت شهرستان بىئیه سرها رد نماس جمعً
 ثٝ ؾالٔت ٞفتٝ  ٕٞعٔبٖ ثب اِٚیٗ ضٚظ 96زضٔبٖ قٟطؾتبٖ ثٛییٗ ظٞطا زض ضٚظ خٕؼٝ یىٓ اضزیجٟكت  -ٔسیط قجىٝ ثٟساقت 

 زض ؾالٔت ٘ظبْ تحَٛ َطح ٔٛفك اخطای پیطأٖٛ قٟط، ایٗ خٕؼٝ ؾیبؾی - ػجبزی ٕ٘بظ ٞبی ذُجٝ اظ پیف ؾرٙطاٖ ػٙٛاٖ

 . ٔطزْ ُٔٙمٝ ثب قطٚع ایٗ َطح ٌعاضقی اضائٝ زاز ثٝ قسٜ اضائٝ زضٔب٘ی ٚ ثٟساقتی ذسٔبت اظ ٚ وكٛض ؾُح
ؾرٙبٖ ذٛز ضا زض ذهٛل  « ظ٘سٌی ؾبِٓ ثب ٘كبٌ ٚ أیس»  زوتط ذٛقٙٛیؽ ظازٜ يٕٗ تكطیح قؼبض ٞفتٝ ؾالٔت ثب ػٙٛاٖ

 . ؾجه ظ٘سٌی ؾبِٓ، تحطن ثس٘ی، تمٛیت اضتجبَبت اختٕبػی ٚ ذب٘ٛازٌی، قطوت زض ثط٘بٔٝ ٞب ٚ ٔطاؾٕبت ٔصٞجی ثبظٌٛ وطز
اظ زیٍط ثط٘بٔٝ ٞبی ایٗ ضٚظ اؾتمطاض چبزض ؾالٔتی تٛؾٍ ثٟٛضظاٖ ٚ وبضقٙبؾبٖ ٔطوع ثٟساقت زض ٔحَٛٝ ٕ٘بظ خٕؼٝ ثٛز وٝ 

 .از٘سز اضائٝ آٟ٘ب ثٝ ضا الظْ ٞبی آٔٛظـ ٚ تٛنیٝ ٚ وٙتطَ ضا ٘فط 100 فكبض ذٖٛ ثیف اظ
 

 هفتً سالمت دومانهم اهی  روس رب

ی سالم و.6  ساالد: ربگزاری جشنىاري غذا

 زضٔبٖ - ثٟساقت قجىٝ تغصیٝ ٚاحس ثٝ ٕٞیٗ زِیُ . ثٛز« غصای ؾبِٓ، خبٔؼٝ ؾبِٓ»قؼبض زٚٔیٗ ضٚظ اظ ٞفتٝ ؾالٔت 
 آضـ زوتط ثط٘بٔٝ، ایٗ زض. وطز ثطٌعاض قجىٝ وبضوٙبٖ حًٛض ثب ضا «ؾبالز ٚ ؾبِٓ غصای خكٙٛاضٜ» ظٞطا ثٛییٗ قٟطؾتبٖ

ایكبٖ ثب ٌفتٗ ایٙىٝ ٚلتی زض حبَ ذٛضزٖ . ذٛی ذٛة غصا ثپعیس ٚ ثرٛضیسثب ذُّك ٚ : ىٝ ٌفتقج ٔسیط ظازٜ ذٛقٙٛیؽ
غصایی ٞؿتیس، ٔٛاز ٔٛخٛز زض ٔٛاز غصایی خصة خطیبٖ ذٖٛ قٕب ٔی قٛ٘س ٚ اٌط ایٗ ٚػسٜ غصایی، ؾبِٓ ثبقس، ثسٖ قٕب اظ 

ٚ ا٘طغی خؿٕی ٚ ضٚا٘ی تبٖ تأثیط  آ٘چٝ وٝ ٔی ذٛضیس ثط ذُّك ٚ ذٛ: تٕبْ ٔٛاز ُٔغصّی ٔٛخٛز زض آٖ ثٟطٜ ٔی ثطز؛ اظٟبض وطز

اذتهبل ظٔب٘ی ثطای ٌصضا٘سٖ ثب ذب٘ٛازٜ، ا٘ؿبٖ ضا قبز ٚ : ٔتِٛی ؾالٔت قٟطؾتبٖ ثٛییٗ ظٞطا تهطیح وطز .ٔی ٌصاضز
ٚی افعٚز وٝ ثٝ ػٙٛاٖ ٔثبَ، پرتٗ یه غصای ذبٍ٘ی ٚ ذٛضزٖ آٖ ثب ذب٘ٛازٜ یب زٚؾتبٖ، زض فًبیی قبز . ذٛقحبَ ٔی ؾبظز

 . زتٛنیٝ ٔی قٛ

زض ایٗ ثط٘بٔٝ، وبضوٙبٖ، يٕٗ آقٙبیی ثب ٘حٜٛ نحیح پرت غصاٞبی ؾُّٙتی ٚ ؾبِٓ، زض اضائٝ یه غصای ؾبِٓ ثب تعئیٙبت ظیجب 
ؾالٔت، ٔعٜ ٚ تعییٗ ظیجبی غصا ا٘تربة : زض پبیبٖ، افطاز ثطتط ثط اؾبؼ قبذم ٞبیی قبُٔ. ثب یىسیٍط ثٝ ضلبثت پطزاذتٙس

 قس.بٖ ٞسیٝ ای اٞسا قسٜ ٚ ثٝ آ٘
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 مراسم نمادیه منطقً بىئیه سرها:.8
 قٟطؾتبٖ فطٔب٘ساض لبؾٕی اضؾالٖ ٟٔٙسؼ حًٛض ثب ٚ 96 اضزیجٟكت زْٚ چٟبضقٙجٝ ضٚظ زض ؾالٔت ٞفتٝ آغبظ ثب ٕٞعٔبٖ

 اظ خٕؼی پطٚضـ، ٚ آٔٛظـ ازاضٜ ضئیؽ لٟطٔب٘ی زضٔبٖ، - ثٟساقت قجىٝ ٔسیط ظازٜ ذٛقٙٛیؽ آضـ زوتط ظٞطا، ثٛییٗ
 ؾالٔت ٞفتٝ آغبظ ٕ٘بزیٗ ٔطاؾٓ آٔٛظی زا٘ف ؾالٔت ؾفیطاٖ ٚ ٔؼّٕبٖ قٟطؾتبٖ، ازاضات ٔؿئٛالٖ ٚ ؾتبزی وبضقٙبؾبٖ

 .قس ثطٌعاض ظٞطا ثٛییٗ قٟط ا٘سیكٝ تطثیتی وبٖ٘ٛ ؾبِٗ زض
 ؾرٗ أیس ٚ ٘كبٌ ثب ؾبِٓ ظ٘سٌی ذهٛل زض ظازٜ ذٛقٙٛیؽ زوتط ؾطٚزّٔی، پرف ٚ لطآٖ لطائت اظ پؽ ٔطاؾٓ ایٗ زض

 .ٌفت
« أیس ٚ ٘كبٌ ثب ؾبِٓ ظ٘سٌی»  ػٙٛاٖ ثب ؾالٔت ٞفتٝ أؿبَ قؼبض ثٝ اقبضٜ ثب ٔطاؾٓ ایٗ زض ظٞطا ثٛییٗ ؾالٔت ٔتِٛی
 ؾالٔتی ٚ ضٚحی ٘كبٌ ٔٛخت ٚ ثركس ٔی ٔؼٙب ظ٘سٌی ثٝ قبزی. اؾت ٘كبٌ ٚ قبزی ا٘ؿبٖ اؾبؾی ٘یبظٞبی اظ یىی: ٌفت

 . قٛز ٔی تٛا٘بیی افعایف ٚ
 ؾفیطاٖ ثط٘بٔٝ اظ ٞسف ٚ زا٘ؿت إٞیت پط ثؿیبض ضا ٞب ذب٘ٛازٜ زض ؾالٔت ؾفیطاٖ ثؼٙٛاٖ ٘ٛخٛا٘بٖ ٘مف ایكبٖ ازأٝ زض

 زاقتٗ ثطای ٌصاضی ؾطٔبیٝ یه ٚ ٔطالجتی ذٛز ذهٛل زض آٔٛظاٖ زا٘ف ٟٔبضت ٚ زا٘ف افعایف ضا آٔٛظی زا٘ف ؾالٔت
 .وطز ػٙٛاٖ ؾبِٓ ای آیٙسٜ

 ذهٛل زض ٘كبٌ ٚ قبزی ثب ٕٞطاٜ ؾبِٓ ظ٘سٌی زاقتٗ ثط تبویس ثب ظٞطا ثٛییٗ قٟطؾتبٖ فطٔب٘ساض لبؾٕی ٟٔٙسؼ ؾپؽ
 .وطز ُٔطح ضا ؾرٙب٘ی ضٚاٖ ٚ خؿٓ ؾالٔت إٞیت

 زا٘ف تٛؾٍ ٔتٙٛع ٞبی ثط٘بٔٝ اخطای ٚ پطٚضـ، ٚ آٔٛظـ ازاضٜ پطٚضقی ٔؼبٖٚ ػّیٕسزی ٚ ضئیؽ لٟطٔب٘ی ؾرٙطا٘ی
 .ثٛز ٔطاؾٓ ایٗ ٞبی ثط٘بٔٝ زیٍط اظ ٔطثیبٖ ثٝ خٛایع ٚاٞساء ٔمبِٝ لطائت تئبتط، ؾطٚز، ٕٞچٖٛ آٔٛظاٖ

 

 .افتتاحیً نمااگشیي خطرسنجی سکتً اهی قلبی، مغزی و سزطان:3
 ضاحتی ثٝ ٔٛاضز ایٗ ثیكتط وٝ اؾت حبِی زض ایٗ ٚ ثبقس ٔی خٛأغ ثیكتط زض ٔیط ٚ ٔطي ػّت ٟٕٔتطیٗ ػطٚلی لّجی ثیٕبضی

 .ثبقٙس ٔی پیكٍیطی لبثُ
 ؾىتٝ ذُطؾٙدی»  ٕ٘بیكٍبٜ ٞفتٝ؛ ایٗ اظ ضٚظ زٚٔیٗ ٚ ؾالٔت ٞفتٝ قطٚع ثب ٕٞعٔبٖ 96 اضزیجٟكت زْٚ قٙجٝ ضٚظ زض

 ثٟساقتی ٔؼبٖٚ اؾىٛیی زوتط حًٛض ثب ظٞطا ثٛییٗ قٟط ؾالٔت خبٔغ ذسٔبت ٔطوع زض«  ؾطَبٖ ٚ ٔغعی لّجی، ٞبی
 .قس افتتبح قٟطؾتب٘ی ٔؿسِٚیٗ اظ خٕؼی ٚ لعٚیٗ پعقىی ػّْٛ زا٘كٍبٜ

 وٝ ٞفتٝ ایٗ قؼبض ثٝ اقبضٜ يٕٗ ٔطاؾٓ ایٗ زض ظٞطا ثٛییٗ قٟطؾتبٖ زضٔبٖ - ثٟساقت قجىٝ ٔسیط ظازٜ ذٛقٙٛیؽ زوتط
 ثٝ ػطٚلی لّجی ٞبی ثیٕبضی ٚیػٜ ثٝ ٚ غیطٚاٌیط ٞبی ثیٕبضی حبيط حبَ زض: زاقت اظٟبض اؾت أیس ٚ ٘كبٌ ثب ؾبِٓ ظ٘سٌی
 ضا ٞب ثیٕبضی ایٗ اظ ٘بقی ٔطي تٛاٖ ٔی اثطثرف ٔساذالت اخطای ٚ َطاحی ثب ٚ ٞؿتٙس پیكٍیطی لبثُ تٛخٟی لبثُ ٔیعاٖ

 . زاز وبٞف زضنس 80 تب
 ٔٙظٛض ثٝ ضایٍبٖ آظٔبیكبت ا٘دبْ ٚ ٔكبٚضٜ ٕ٘بیكٍبٜ ایٗ ثطپبیی اظ ٞسف: وطز ٘كبٖ ذبَط ظٞطا ثٛییٗ ؾالٔت ٔتِٛی

 ٞبی ضاٜ ذهٛل زض آٌبٞی افعایف ٕٞچٙیٗ ٚ ؾطَبٖ ػطٚلی، - لّجی زیبثت، فكبضذٖٛ، ٞبی ثیٕبضی ظٚزضؼ تكریم
 .ثبقس ٔی یٟب ثیٕبض ایٗ ػٛاضو اظ پیكٍیطی ٚ قٙبؾبیی

 زض قسٜ آٔبزٜ ٞبی غطفٝ اظ ثبظزیس يٕٗ لعٚیٗ پعقىی ػّْٛ زا٘كٍبٜ ثٟساقتی ٔؼبٖٚ اؾىٛیی زوتط پبیبٖ زض اؾت ٌفتٙی
 .ٌطفتٙس لطاض اضظیبثی ٔٛضز ػطٚلی - لّجی ثیٕبضی ذُطؾٙدی ٘ظط اظ ٕ٘بزیٗ نٛضت ثٝ ٕ٘بیكٍبٜ
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 مىسشی وژیي رپسنل سپاي بىئیه سرها:آ.ربگزاری جلسً 4
ثطای ا٘دبْ فؼبِیت ٞبی َجیؼی ذٛز زض ظ٘سٌی ضٚظٔطٜ ثٝ ؾالٔت اػهبة ٚ ضٚاٖ ٘یبظٔٙسیٓ. ؾالٔت ضٚاٖ ثٝ ٔب وٕه ٔی 

زاقتٝ ثبقیٓ ٚ زض ؾبیط وٙس ثب زٚؾتبٖ ٚ ذب٘ٛازٜ ذٛز ضاثُٝ ؾبِٓ ٚ اثطثركی ثطلطاض وٙیٓ، زض ٔحُ وبض ػّٕىطز ُّٔٛثی 
فؼبِیت ٞبی ٟٔٓ ظ٘سٌی ذٛز ٘یع وبٔیبة ثبقیٓ افؿطزٌی یه حبِت ذّمی ٔساْٚ ٚ ٔؿتٕط اؾت وٝ زض آٖ احؿبؼ 
غٍٕیٙی،٘ب أیسی،ثی حٛنٍّی،احؿبؼ تٟٙبیی ثطای ٔست ٞب ثبلی ٔی ٔب٘س.فطز افؿطزٜ ایٗ احؿبؾبت ضا ثطای چٙسیٗ ٞفتٝ 

 قٛز وٝ فطز افؿطزٜ ثتٛا٘س ٔثُ لجُ وبض وٙس ٚ ٚظبیف ضٚظا٘ٝ اـ ضا ا٘دبْ زٞس. زاضز.ایٗ حبِت ٞب ٔب٘غ اظ ایٗ ٔی 
 1396اضزیجٟكت 2ؾیبٚـ وّیبیی، وبضقٙبؼ  ؾالٔت ضٚاٖ ٚ ضفتبض ٔطوع ذسٔبت خبٔغ ؾالٔت قٟطؾتبٖ ثٛییٗ ظٞطا، ضٚظ 

زض ٘بحیٝ ؾپبٜ ثٛییٗ ظٞطا ،  ثطای پطؾُٙ ٚ ؾطثبظاٖ ؾپبٜ« پیكٍیطی اظ افؿطزٌی»ثب ثیبٖ ُٔبِت فٛق زض ٘كؿت آٔٛظقی 
زض ایدبز  زاقتٗ ثیٕبضی ٞبی ٔعٔٗ ٔهطف اِىُ، ٔهطف ٔٛاز ٔرسض، اؾتطؼ ٞب، ػٛأُ ٔحیُی، ػٛأُ غ٘تیىی، ٌفت:

 . افؿطزٌی ٘مف زاض٘س
 

 هفتً سالمت  سىمربانهم اهی  روس 

 مراسم نمادیه هفتً سالمت رد شهر شال: .6

زضٔبٖ -ذٛقٙٛیؽ ظازٜ ٔسیط قجىٝ ثٟساقت ثب حًٛض زوتط آضـ  96ٔطاؾٓ ٕ٘بزیٗ ٞفتٝ ؾالٔت زض ضٚظ ؾْٛ اضزیجٟكت 

قٟطؾتبٖ ثٛییٗ ظٞطا، حؿٗ وبظٕی ضٚزثبضی ضئیؽ ٔطوع ثٟساقت، خٕؼی اظ وبضقٙبؾبٖ ؾتبزی، ظٞطا ٘بزضی ضئیؽ آٔٛظـ 

طٚضـ ُٔٙمٝ، ضئیؽ قٛضای قٟط ٚ ٞیئت ٕٞطاٜ زض ٔحُ پطٚضـ ُٔٙمٝ قبَ، ٞبزی آلبخب٘ی ٔؼبٖٚ پطٚضقی آٔٛظـ ٚ پ

: زض ایٗ ٔطاؾٓ زوتط ذٛقٙٛیؽ ظازٜ ثب اقبضٜ ثٝ قؼبض ٞفتٝ ؾالٔت ٌفت. آٔٛظقٍبٜ قید يیبء ػبّٔی قٟط قبَ ثطٌعاض قس

٘دبْ تحطن ثس٘ی، تغصیٝ ٔٙبؾت ٚ یبز ذسا ٘مف ٟٕٔی زض ایدبز ٔحیُی قبز ٚ ؾطقبض اظ آضأف زاضز ٚ ثط إٞیت زازٖ ٚ ا

ٚضظـ ٞبی ٔٙبؾت ٞط ؾٗ ذهٛنب زض ظً٘ تطثیت ثس٘ی خٟت زا٘ف آٔٛظاٖ، اؾتفبزٜ اظ غصاٞبی ؾبِٓ ٚ اضتجبٌ ٔؼٙٛی ثب 

 .ؾپؽ ثب ٘ٛاذتٗ ظً٘ ؾالٔت زا٘ف آٔٛظاٖ قؼبض ٞفتٝ ؾالٔت ضا ؾط زاز٘س. ٔؼجٛز ثی ٕٞتب ٚ تٛوُ ٚ یبز ذسا تبویس ٕ٘ٛز

ٔؼطفی ٔٛاز ثٟساقتی ٚ زٚؾت َجیؼت تٛؾٍ زا٘ف آٔٛظاٖ، َی یه ٘كؿت زض يٕٗ پؽ اظ ثطپبیی خكٙٛاضٜ غصای ؾبِٓ ٚ 

آٔٛظقی وٝ ثب حًٛض خٕؼی اظ ٚاِسیٗ زا٘ف آٔٛظاٖ تكىیُ قس، ٔحٕس افكبض وبضقٙبؼ ٔؿئَٛ ؾالٔت ضٚاٖ قٟطؾتبٖ، زض 

آضأف ثب ذهٛل ضاٟٞبی قبز ظیؿتٗ، ٘مف ٘كبٌ ٚ قبزی زض ذب٘ٝ زض تطثیت فطظ٘ساٖ، ایدبز ٔحیُی أٗ ٚ ؾطقبض اظ 

زض پبیبٖ زا٘ف آٔٛظاٖ ؾطٚز ؾفیط . تؼبُٔ ٔٙبؾت ٚاِسیٗ زض ذب٘ٝ ثطای زاقتٗ فطظ٘سا٘ی ثب ؾالٔت ضٚاٖ وبُٔ ؾرٗ ٌفت

  .ؾالٔت ضا ؾط زاز٘س ٚ ثٝ قطوت وٙٙسٌبٖ زض ثط٘بٔٝ ؾطٚز ٚ خكٙٛاضٜ غصای ؾبِٓ خٛایعی اٞسا قس

 .همایش سفیزان سالمت دانش آمىسی رد کانىن شهید رجائی شهر شال 8

زا٘ف آٔٛظاٖ ؾفیطاٖ تطٚیح ؾالٔت زض ذب٘ٛازٜ ٞب ٞؿتٙس ٚ ِٔٛفٝ ٞبئی ضا وٝ زض ٔسضؾٝ آٔٛظـ ٔی ثیٙٙس ثٝ ذب٘ٝ ثطزٜ ٚ ثٝ 

 ٟ٘بز ؾالٔت، ؾفیطاٖ " فتٝٞ ایٗ اػًبی ذب٘ٛازٜ ذٛز ٔٙتمُ ٔی وٙٙس. ثٕٙبؾجت ٞفتٝ ؾالٔت ٚ ٕٞعٔبٖ ثب قؼبض ضٚظ ؾْٛ 

 ؾفیطاٖ ٕٞبیف ثطٌعاضی ثٝ الساْ ظٞطا ثٛییٗ قٟطؾتبٖ ثٟساقت ٔطوع ؾالٔت اضتمبی ٚ آٔٛظـ ٚاحس "اختٕبػی ٞبی
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قٟط قبَ ثٝ زا٘ف آٔٛظاٖ ثٝ ایٗ  تبضیٛضزی قٟیس آٔٛظقٍبٜ ٔسیط ضٚیب ضثبثٝ تبویس اظ پؽ ٕٞبیف ایٗ زض  .ٕ٘ٛز ؾالٔت

ُّٔت وٝ زض ٔٙعَ ثٝ ٔبزضاٖ ذٛز زض ذهٛل تغصیٝ ؾبِٓ ٚ زض ٔسضؾٝ ثٝ ٕٞىالؾی ٞبی ذٛز تحطن ٚ فؼبِیت ٚ ٘ىبت 

 .ػُٕ ٘ىٙیس، اثط ٌصاض ٘رٛاٞس ثٛز الظْ ضا یبز آٚضی وٙیس ٚ اٌط ذٛز ثٝ ایٗ ٘ىبت

ثٛییٗ ظٞطا ثٝ تكطیح قؼبض ٞفتٝ ؾالٔت پطزاذت. ایكبٖ ثیبٖ  زضٔبٖ –زض ازأٝ زوتط ذٛقٙٛیؽ ظازٜ ٔسیط قجىٝ ثٟساقت 

زاقت: زا٘كٕٙساٖ ثٝ ایٗ ٘تیدٝ زؾت یبفتٝ ا٘س وٝ ٚظیفٝ ی انّی ِجرٙس ظزٖ ٚ ذٙسیسٖ، وبٞف فكبض ضٚاٖ ٚ تٙف اؾت 

بْٚ تط٘س ٚ ػٕط وٝ ثعضٌتطیٗ ػبُٔ ؾالٔت زض لطٖ ثیؿتٓ ثكٕبض ٔی ضٚز. افطاز قبز زض ثطاثط ثیٕبضاٖ خؿٕی ٚ ضٚحی ٔم

 27 ٚ زضنس زا٘ف آٔٛظاٖ ايبفٝ ٚظٖ زاض٘س  10َٛال٘ی تطی زاض٘س. ٚی زض ازأٝ ايبفٝ وطز: ثط اؾبؼ ُٔبِؼبت ا٘دبْ قسٜ 

 ٔٛاضز ایٗ وٝ وٙس ٔی ٔهطف وبِجبؼ ٚ ؾٛؾیؽ ضٚظا٘ٝ َٛض ثٝ ٘فط یه آٔٛظ، زا٘ف ٞط اظ ٚ زاض٘س ثبال ذٖٛ چطثی زضنس

 ٛظاٖ قسٜ اؾت.آٔ زا٘ف ؾالٔت افتبزٖ ذُط ثٝ ثبػث

ٔتِٛی ؾالٔت ثٛییٗ ظٞطا ٞسف اظ ثط٘بٔٝ ؾفیطاٖ ؾالٔت زا٘ف آٔٛظی ضا افعایف زا٘ف ٚ ٟٔبضت زا٘ف آٔٛظاٖ زض  

 ذهٛل ذٛز ٔطالجتی ٚ یه ؾطٔبیٝ ٌصاضی ثطای زاقتٗ آیٙسٜ ای ؾبِٓ زا٘ؿت. 

فؿطزٌی ٚ اٞسا خٛایع ثٝ ٘فطات ؾپؽ ٔحٕسافكبض وبضقٙبؼ ٔؿئَٛ ؾالٔت ضٚاٖ ثب َطح ؾٛاَ زض ذهٛل ثیٕبضی ا

 پبؾرٍٛ، ثٝ تكطیح ثیٕبضی افؿطزٌی ٚ ضاٜ ٞبی ٔمبثّٝ ثب آٖ پطزاذت. 

ٚ ضٚاثٍ ػٕٛٔی  آٔٛظـ ٚ اضتمبی ؾالٔتٚاحسٞبی ؾالٔت ٘ٛخٛا٘بٖ،خٛا٘بٖ ٚ ٔساضؼ،  ایٗ ٕٞبیف ثب ٕٞبٍٞٙی ٚ ٕٞىبضی

٘فط اظ ؾفیطاٖ ؾالٔت زا٘ف آٔٛظی ٚ خٕؼی  50ٟت زض وبٖ٘ٛ قٟیس ضخبیی قٟط قبَ خ 96زض ضٚظ یىكٙجٝ ؾْٛ اضزیجٟكت 

  اظ اِٚیبء آٟ٘ب ثطٌعاض قس.

 

 هفتً سالمتچهارم ربانهم اهی  روس
 

یی حدیث بىنیی سرها6  :.مراسم ایپدي روی دانش آمىسان مدرهس ابتدا

وبضقٙبؼ ٔؿئَٛ زض خبزٜ آلب أبْ قٟط ثٛییٗ ظٞطا ثب حًٛض  96زض ایٗ ٔطاؾٓ وٝ زض ضٚظ ؾٝ قٙجٝ چٟبضْ اضزیجٟكت 

آٔٛظـ ٚ اضتمبی ؾالٔت،وبضقٙبؼ ؾالٔت ٘ٛخٛا٘بٖ،خٛا٘بٖ ٚ ٔساضؼ ؾتبز قٟطؾتبٖ،وبضقٙبؼ تٙسضؾتی آٔٛظـ ٚ پطٚضـ 

ُٔٙمٝ ثٛئیٗ ظٞطا، ٔطثی ثٟساقت ٚ ٔسیط ٔسضؾٝ حسیث ایٗ قٟط ثطٌعاض قس، زا٘ف آٔٛظاٖ ٔؿیط فٛق ضا ثب ِجرٙس ٚ قبزی 

ٔٛظاٖ زض فًبیی زٚؾتب٘ٝ ٚ ثب قبزی ٚ ٘كبٌ ثب ِمٕٝ ٞبی ؾبِٓ ٕٞطاٜ ذٛز ثٝ نطف پیبزٜ ضٚی ٕ٘ٛز٘س. زض پبیبٖ زا٘ف آ

یٍ حتیه ٞبی ظثبِٝ ٚ زؾتىف ثٟساقتی ٔنجحب٘ٝ ؾبِٓ پطزاذتٙس. ٚ ؾپؽ زض حطوتی ثؿیبض ظیجب ثب زض زؾت ٌطفتٗ پالؾ

  ظیؿت پیطأٖٛ ذٛز ضا پبوؿبظی وطز٘س.
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  :ىئیه سرهاهمایش دوچرهخ سىاران دانش آمىس پسز شهر ب  .8

ٕٞبیف زٚچطذٝ ؾٛاضی ٚیػٜ زا٘ف  "ظ٘سٌی ؾبِٓ ثب ٘كبٌ ٚ أیس "ثب قؼبض  96ثٝ ٔٙبؾجت ٌطأیساقت ٞفتٝ ؾالٔت ؾبَ 

 آٔٛظاٖ پؿط ٔمُغ زٚضٜ اَٚ اثتسایی ضٚظ زٚقٙجٝ چٟبضْ اضزیجٟكت ٔبٜ ثطٌعاض قس.

ایٗ ٕٞبیف ثب ٞسف تطٚیح فطًٞٙ ٚضظـ ٚ زٚچطذٝ ؾٛاضی ٚ زض ضاؾتبی ایدبز قبزی ٚ ٘كبٌ زض ثیٗ زا٘ف آٔٛظاٖ ثطٌعاض  

زا٘ف آٔٛظ ٔسضؾٝ غیط زِٚتی ٘ٛآٚضاٖ ٚ زِٚتی لبئٓ ٔؿبفت یه ویّٛٔتطی ثّٛاض ؾالٔت قٟط  40قس. زض ایٗ ٕٞبیف ثیف اظ

 زٜ ٚ زض پبیبٖ ثٝ لیس لطػٝ ثٝ تؼسازی اظ زا٘ف آٔٛظاٖ خٛایعی اٞسا قس.ثٛئیٗ ظٞطا ثٝ ؾٕت ثٛؾتبٖ آلب أبْ ضا ضوبة ظ

صض ادارات.3 متخ
 :جلسً آمىسشی سالمت روان وژیي داوطلبان 

اذتالالت ضٚا٘پعقىی خعء قبیغ تطیٗ ٚ ٘بتٛاٖ وٙٙسٜ تطیٗ ثیٕبضی ٞب ٞؿتٙس. ُٔبِؼٝ ثبض ثیٕبضی ٞب زض ایطاٖ ٚ خٟبٖ ٘كبٖ 

ٔی زٞس وٝ اذتالالت ضٚا٘پعقىی اظ زالیُ ٘رؿت ؾبَ ٞبی اظ زؾت ضفتٝ ػٕط ثٝ زِیُ ثیٕبضی ٚ ٘بتٛا٘ی ٞؿتٙس. َجك 

چٟبض ٘فط زض ََٛ ظ٘سٌی ثٝ یىی اظ اذتالالت ضٚا٘پعقىی ٔجتال ذٛاٞس قس. ثطآٚضز ؾبظٔبٖ خٟب٘ی ثٟساقت، یه ٘فط اظ ٞط 

 افؿطزٌی، ذٛزوكی، اذتالالت ؾٛء ٔهطف ٔٛاز، ٚ اؾىیعٚفط٘یب اظ ٟٔٓ تطیٗ ایٗ اذتالالت ٞؿتٙس. 

 اضزیجٟكت4ؾالٔت ضٚاٖ ٚ ضفتبض ٔطوع ذسٔبت خبٔغ ؾالٔت قٟطؾتبٖ ثٛییٗ ظٞطا، ضٚظ ٔؿئَٛ  ، وبضقٙبؼ افكبضٔحٕس 

زض قجىٝ ثٟساقت ٚ زٚاَّجیٗ ٔترهم ثطای « پیكٍیطی اظ افؿطزٌی»ثب ثیبٖ ُٔبِت فٛق زض ٘كؿت آٔٛظقی  1396

 زضٔبٖ ثٛییٗ ظٞطا ، ٌفت:

 ذّك ٔؼٙبیثٝ ٌطزز. افؿطزٌیٔی ٘بتٛا٘ی ٚ ػّٕىطز ٔٙدط ثٝ اذتالَ وٝ اؾت ٔعٔٗ ٚ ػٛزوٙٙسٜ اذتالَ یه افؿطزٌی

 ذٛاة، ا٘طغی، اذتالَ چٙیٗ ٕٔىٗ اؾت زچبض وبٞفافؿطزٜ، ٞٓ ثبقس. ثیٕبضأٖی حٛنٍّی ٔفطٌافؿطزٜ یب ثی ضٚحیٝ ٚ

تط، زچبض احؿبؼ ٘بأیسی اظ ازأٝ ظ٘سٌی ٚ تٕبیُ ثٝ ٔطي اذتالَ اقتٟب ٚ وبٞف اػتٕبز ثٝ ٘فؽ ثبقٙس ٚ زض ٔٛاضز خسی

تٛاٖ ثٝ ٔی ضا اذتالَ ٘ساقتٝ ثبقس.ایَٗجی  ٞب ٕٔىٗ اؾت قىبیبتی خؿٕب٘ی ٞٓ زاقتٝ ثبقٙس وٝ تٛخیٝ زاقتٝ ثبقٙس. آٖ

تٛا٘س ثٝ پیبٔسٞبی ٘بتٛا٘ی فطزی، ٘بثؿبٔب٘ی ذب٘ٛازٌی، وطز. تأذیط زض تكریم یب زضٔبٖ ٔی زضٔبٖ ٚ زاز تكریم ٔٛلغ

ٞبی ز٘جبَ ذٛزوكی ثیب٘دبٔس. زضٔبٖٞبی لّجی ٚ افعایف ٔطي ٚ ٔیط ثٝ تجؼبت التهبزی، افعایف ٔكىالتی ٔب٘ٙس ثیٕبضی

 .ؾتزضٔب٘ی اؾت وٝ قبُٔ ٔطاحُ حبز ٚ ٍٟ٘ساض٘سٜ ا افؿطزٌی قبُٔ تدٛیع زاضٚ ٚ ا٘دبْ ضٚاٖ ٔطؾْٛ

 

 :جشنىاري بادکنک اهی ایپم آور سالمتی رد بىنیی سرها .4
ٞفتٝ ؾالٔت فطنتی اؾت وٝ ٔی تٛاٖ تٛخٝ ٕٞٝ الكبض خبٔؼٝ ضا ثیف اظ پیف ثٝ ٔمِٛٝ ؾالٔت خّت وطز ٚ ثٟتطیٗ ظٔبٖ 

 ضاٞىبضٞبی ٚ قبیغ ٞبی ثیٕبضی ٚ  ضؾب٘ی ٚ افعایف آٌبٞی ػْٕٛ زض ذهٛل ؾجه ظ٘سٌی ؾبِٓ، ٔكىالتثطای اَالع 
تٍّٙطی اؾت خٟت تٛخٝ ثیكتط ثٝ ایٗ  96ٚ ٞفتٝ ؾالٔت  اؾت  خٛأغ زض ؾالٔتی ٌیط زأٗ ٔؼًالت وٙتطَ ٚ پیكٍیطی
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 اختٕبػی ٔحیٍ ؾالٔت ٚ ضٚاٖ ٚ ضٚح  وبُٔ٘ىتٝ وٝ ؾالٔت فمٍ ٘جٛز ثیٕبضی زض خؿٓ ٘یؿت ثّىٝ ثطای تحمك ؾالٔت 
 . ثبقس زاقتٝ لجِٛی لبثُ قطایٍ ثبیس ٘یع

ؾٕیٝ ضأٙسی وبضقٙبؼ ٔبٔبیی پبیٍبٜ ؾالٔت قٕبضٜ یه قٟط ثٛییٗ ظٞطا ثب ٕٞطاٞی ظٞطا زضظی ٔطالت ؾالٔت ایٗ پبیٍبٜ 
 اٞساف تجییٗ اظ پؽ چٍیٙی اوطاز قٟیساٖ پؿطا٘ٝ اثتسایی ٔسضؾٝ ٔؼّٕبٖ ٚ آٔٛظاٖ زا٘ف اظ خٕؼی ٔیبٖ زض حًٛض ثب 

 پیكٍیطی، ٞبی ضاٜ افؿطزٌی، ٔؼًُ زضذهٛل 96 ؾالٔت ٞفتٝ ٔٛيٛع ٚ قؼبض ثبظٌٛیی ٚ ؾالٔت ٞفتٝ ثطٌعاضی
 . بٖ ایٗ ٔكىُ ٚ ٞٓ چٙیٗ ػالئٓ افؿطزٌی زض وٛزوبٖ ُٔبِت ذٛز ضا اضائٝ ٕ٘ٛززضٔ ٚ وٙتطَ ٚ تكریم

اٞساء خٛایع، . ؾالٔت ٚ پیبْ ٞبی ثٟساقتی زیٍط زض ٔیبٖ زا٘ف آٔٛظاٖ تٛظیغ ٌطزیسزض ازأٝ ثبزوٙه ٞبیی ثب قؼبض ٞفتٝ 
  .تٛظیغ ٔؿٛان ٚ ثطٌعاضی ٔؿبثمٝ َٙبة وكی ثیٗ ٔؼّٕبٖ ٚ زا٘ف آٔٛظاٖ اظ زیٍط ثرف ٞبی ایٗ ثط٘بٔٝ ثٛز

 
 
 

 هفتً سالمت ربانهم اهی  روسششم

 با شعار سندگی سالم با نشاط و امید رد شهرسگزآباد  .هب حرکت ردآمدن اتىبىس سالمت6
زض ضاؾتبی اخطای ثط٘بٔٝ پیكٍیطی ٚ وٙتطَ ثیٕبضی ٞبی غیطٚاٌیط وّیسی تطیٗ ضاٞىبض تكریم ظٚزضؼ ایٗ ثیٕبضی ٞب زض 

 اتٛثٛؼ ؾالٔت ثب ٞسف ذُطؾٙدی اظ تٛاثغ ثٛییٗ ظٞطا ٔی ثبقس.زض ٕٞیٗ ضاؾتب زض قٟط ؾٍعآثبز افطاز زضٔؼطو ذُط
نجح تب ؾبػت  10ثٝ حطوت زضآٔس.ایٗ اتٛثٛؼ زض ؾبػت  96ضٚظ چٟبضقٙجٝ قكٓ اضزیجٟكت ثیٕبضی لّجی ػطٚلی زض 

ٔیب٘ؿبَ ٚ ؾبِٕٙس قٟط ؾٍعآثبز  زلیمٝ ثؼساظظٟط زض ؾُح قٟط ٔؿتمط ٚ ٔٛضز اؾتمجبَ ػْٕٛ ٔطزْ ٚ ذهٛنب افطاز 12.30
 لطاض ٌطفت. 

 ٘فط 50ٚ اضائٝ ذسٔبت اظ ػطٚلی ٚ ٘حٜٛ تكىیُ پطٚ٘سٜ ؾالٔت  -یزض ایٗ َطح يٕٗ آٔٛظـ ذُطؾٙدی ثیٕبضی لّج
ٔدطی َطح َبٞطٜ ضيبلّی وبضقٙبؼ ثیٕبضی ٞبی غیط ٚاٌیط ظٔبیف لٙسذٖٛ ٚ فكبضذٖٛ ثٝ َٛض ضایٍبٖ ٌطفتٝ قس.آ

ٚاوؿیٙبؾیٖٛ تغییط ٞطْ ؾٙی خٕؼیت خٛأغ، تغییط قیٜٛ ظ٘سٌی ا٘ؿبٖ ٞب ٚ اضتمب ؾُح ثٟساقت ٚ تٛؾؼٝ  قٟطؾتبٖ ٌفت:
% وُ ثبض ثیٕبضیٟب ثٝ ثیٕبضیٟبی غیط  76ٔٛخت افعایف لبثُ تٛخٝ ثیٕبضی ٞبی غیطٚاٌیط قسٜ اؾت ٚ ثیف اظ 

 ٚاٌیطاذتهبل زاضز.

ثطضؾی ٞب ٘كبٖ ٔی زٞس وٝ ثیكتطیٗ ػُّ ٔطي ٚ ٔیط ٘بقی اظ ثیٕبضی ٞبی غیطٚاٌیط ثٝ ثیٕبضی لّجی  :ضيبلّی تبویس وطز
ٚ َطح ٞبی ایٗ چٙیٙی ٔی تٛا٘س %  اظ ایٗ ٔٛاضز لبثُ پیكٍیطی ٞؿتٙس 80یٗ زض حبِی اؾت وٝ ػطٚلی ٔطثٌٛ ٔی قٛز ٚ ا

قٙبؾبیی ثیٕبضاٖ ٚ زضٔبٖ ثٝ ٔٛلغ اظ  ثٝ پیكجطز اٞساف اؾتطاتػیه ٚظضات ثٟساقت زض ظٔیٙٝ آٔٛظـ ٚ اَالع ضؾب٘ی،
آٔٛظـ ؾالٔت ٚ ضٚاثٍ ػٕٛٔی  یٕبضیٟب،الظْ ثٝ شوط ٔی ثبقس ایٗ َطح ثب ٕٞىبضی ٚاحس ثٔجتالیبٖ وٕه قبیب٘ی وٙس.

 .ثٛییٗ ظٞطا ا٘دبْ قسقٟطؾتبٖ قجىٝ ثٟساقت ٚ زضٔبٖ 
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ن شهر سگز آباد:.8 ر وژیي سالمىدا  جلسً آمىسشی سندگی سالم شاد و پایدا
٘فط اظ ؾبِٕٙساٖ،  100ثیف اظ حًٛض  بزض ٕٞبیكی وٝ ثٝ ثٟب٘ٝ ٞفتٝ ؾالٔت ٚ ث 96ضٚظ چٟبضقٙجٝ قكٓ اضزیجٟكت زض 

آٔٛظـ ٚ پطٚضـ قٟط ؾٍعآثبز تطثیتی وبٖ٘ٛ ٔحُ زض  ذب٘ٛازٜ ٞبی ایكبٖ، ضاثُیٗ ؾالٔت ٚ تؼسازی اظ ؾفیطاٖ ؾالٔت
ثٛییٗ ظٞطا ُٔبِجی ضا  زض ذهٛل  زضٔبٖ - وبضقٙبؼ ٔؿئَٛ ٚاحس ثٟساقت ضٚاٖ قجىٝ ثٟساقت افكبضثطٌعاض قس ٔحٕس

 زاقت.پیكٍیطی اظ افؿطزی ٚ زاقتٗ ظ٘سٌی ثب ٘كبٌ ثیبٖ 
ؾبِٕٙسی یىی اظ ٔطاحُ ٔرتّف ضقسی ا٘ؿبٖ ٞب اؾت وٝ زض آٖ افطاز ٕٔىٗ اؾت ثیكتط ثٝ ٝ ٌفتٝ ایٗ وبضقٙبؼ ث

افؿطزٌی ٔجتال ثكٛ٘س. زض ایٗ ٔطحّٝ اظ ظ٘سٌی اتفبلبت ٘بٌٛاض ثیكتطی ثطای فطز ضخ ٔی زٞس ٔثُ اظ زؾت زازٖ ٕٞؿط، 
 زٚؾت، ٘بتٛاٖ قسٖ يؼف خؿٕب٘ی ٚ ... .

افطازی وٝ افعٚز:  تٛا٘ٙس ٘مف ظیبزی ضا ثط ؾالٔت ضٚاٖ ؾبِٕٙسقبٖ زاقتٝ ثبقٙس اَطافیبٖ ٔیٗ ُّٔت وٝ ٚی ثب تبویس ثط ای
ثٝ ٔطحّٝ ؾبِٕٙسی ٔی ضؾٙس ٘ؿجت ثٝ ثطلطاضی اضتجبٌ ثب زیٍطاٖ حؿبؼ تط ٔی قٛ٘س. ٘ٛع اضتجبَی وٝ اَطافیبٖ یه ؾبِٕٙس 

٘كبٌ ؾبِٕٙس ثٍصاضز. زض ایٗ ٔطحّٝ اظ ظ٘سٌی ؾبِٕٙس احؿبؼ ٔی وٙس ثب اٚ ثطلطاض ٔی وٙس ٔی تٛا٘س تبثیط ظیبزی ضا ثط ضٚی 
٘بتٛاٖ قسٜ ٚ اٌط اَطافیب٘ف ثٝ اٚ ثی تٛخٟی وٙٙس ٔی تٛا٘ٙس ثط ایٗ فىط اٚ زأٗ ثع٘ٙس ٚ فىط اٚ ضا ثطایف تبییس وٙٙس. پؽ 

  .ؾؼی وٙیس ثب ؾبِٕٙستبٖ اضتجبَی ٕٞچٖٛ اضتجبٌ ثب افطاز خٛاٖ تط زاقتٝ ثبقیس

  .تؿت لٙس ذٖٛ ٚ ا٘ساظٜ ٌیطی فكبض ذٖٛ اظ زیٍط ثط٘بٔٝ ٞبی ایٗ ٕٞبیف ثٛز نجحب٘ٝ ؾبِٓ،شوط اؾت نطف  قبیبٖ

 جلسً آمىسشی سالمت روان وژیي دانش آمىسان:.3

ػالٔتتت انتتّی افؿتتطزٌی ،احؿتتبؼ غٍٕیٙتتی ٔتتساْٚ ٚ ػتتسْ ػاللتتٝ ثتتٝ ا٘دتتبْ أتتٛضی اؾتتت وتتٝ فتتطز پتتیف          
نتتٛضتی وتتٝ ایتتٗ ػالئتتٓ ثتتیف اظ زٚٞفتتتٝ َتتَٛ ثىكتتس ٚ زض         اظ ایتتٗ ثتتٝ ضاحتتتی ا٘دتتبْ ٔتتی زازٜ اؾتتت.زض     

 ػّٕىطز ضٚظا٘ٝ فطز اذتالَ ایدبز وٙس، ثٝ آٖ ثیٕبضی افؿطزٌی اؾبؾی ٌفتٝ ٔی قٛز.
 ؾرٙبٖ فٛق ضا ظٞطا قبٜ ثرتی وبضقٙبؼ ؾالٔت ضٚاٖ قجىٝ ثٟساقت ثٛئیٗ ظٞطا ثیبٖ ٕ٘ٛز.

ی ٘كتتتب٘ٝ يتتتؼف ٘یؿت.افؿتتتطزٌی ضا ٚی ٌفت:افؿتتتطزٌی ٕٔىتتتٗ اؾتتتت ثتتتطای ٞتتتط وؿتتتی پتتتیف ثیبیس.افؿتتتطزٌ
ٔتتی تتتٛاٖ ثتتٝ وٕتته زاضٚٞتتبی يتتس افؿتتطزٌی ،زضٔتتبٖ ٞتتبی ضٚا٘كتتٙبذتی ٚ یتتب تطویجتتی اظ ایتتٗ زٚ ،زضٔتتبٖ           

 ٕ٘ٛز.
قتتبٜ ثرتتتی افتتعٚز: ٘ٛخٛا٘تتبٖ ٚ خٛا٘تتبٖ ثتتب فطنتتت ٞتتبی ظیتتبزی زض ظ٘تتسٌی ذتتٛز ٔٛاختتٝ ٔتتی قتتٛ٘س،ٔٛاخٟٝ ثتتب        

بقتتٙبؼ،خٟت یتتبثی ٚ ٔؼٙبیتتبثی تتتبظٜ زض ظ٘تتسٌی    آزْ ٞتتب ٚ ایتتسٜ ٞتتبی خسیتتس،ضفتٗ ثتتٝ ٔىتتبٖ ٞتتبی خبِتتت ٚ ٘      
 ٚ  ... أب ایٗ ضذسازٞبی ٞیدبٖ اٍ٘یع ٔی تٛا٘س اؾتطؼ ظا ٚ تٙف آفطیٗ ٞٓ ثبقس.

یبزتتتبٖ ثبقتتس ثتتطای ایٙىتتٝ شٞتتٗ  ٚ ضٚاٖ ذتتٛز ضا ؾتتبِٓ ٚ لتتٛی ٍ٘تتٝ زاضیتتس،وبضٞبی ظیتتبزی ٔتتی تٛا٘یتتس ا٘دتتبْ         
ٔتتٛضز آٖ ثتتب فتتطزی ٔتتٛضز اػتٕتتبز نتتحجت       زٞیتتس.اٌط احؿتتبؼ ٔتتی وٙیتتس زض آؾتتتب٘ٝ افؿتتطزٌی ٞؿتتتیٗ،زض      

 وٙیس ٚ یب ثٝ پعقه یب ضٚا٘كٙبؼ ٔطاخؼٝ وٙیس.
طای خٕؼتتتی اظ زا٘تتتف آٔتتتٛظاٖ پبیتتتٝ ٟ٘تتتٓ زض ٔسضؾتتتٝ زذتطا٘تتتٝ ضٚؾتتتتبی  ثتتت 6/2/96وبضٌتتتبٜ فتتتٛق زض تتتتبضید 

  ذٛ٘بٖ ثطٌعاض ٌطزیس.
 



14 
 

ی سالم رد مهد کىدک رتنج شهر بىئیه سرها4  :.ربگزاری سوگ میىي و جشنىاري غذا

اضزیجٟكت ٔبٜ زض ٟٔس وٛزن تط٘ح ٚالغ زض قٟط  6ضٚظ  "ظ٘سٌی ؾبِٓ ثب ٘كبٌ ٚ أیس"ثٝ ٔٙبؾجت ٞفتٝ ؾالٔت ثب قؼبض 

ؾٍعآثبز ثبحًٛض ٔطثیبٖ ٟٔس، ٔبزضاٖ ٚ ٔطالجیٗ ؾالٔت ٔطوع ذسٔبت خبٔغ ؾالٔت ٚ وبضقٙبؼ تغصیٝ قجىٝ ثٟساقت ثٛئیٗ 

ض اثتسا ثبلطی وبضقٙبؼ تغصیٝ قجىٝ ثٟساقت زض ذهٛل تغصیٝ نحیح ظٞطا ظً٘ ٔیٜٛ ٚ خكٙٛاضٜ غصای ؾبِٓ ثطٌعاض قس.ز

 زض وٛزوبٖ ٚ إٞیت ٔهطف ٔیبٖ ٚػسٜ آٔٛظـ ٞبی الظْ ضا ثٝ ٔبزضاٖ وٛزوبٖ اضائٝ ٕ٘ٛز:

ضقس ٚ تىبُٔ یىی اظ ٚیػٌی ٞبی زٚضاٖ وٛزوی ٚ ثٝ ذهٛل ؾبَ ٞبی اَٚ ػٕط اؾت. تغصیٝ ٔٙبؾت وٛزوبٖ زض ایٗ 

قس ٚ تىبُٔ ُّٔٛة آ٘بٖ ثٝ ػٟسٜ زاضز.یىی اظ ٚیػٌی ٞبی زٚضاٖ وٛزوی قىُ ٌیطی ػبزات تغصیٝ زٚضاٖ ٘مف ٟٕٔی زض ض

ای زض ایٗ زٚضاٖ اؾت وٝ ٔی تٛا٘س ٘مف ٔٛثطی زض پیكٍیطی ٚ وٙتطَ ثیٕبضی ٞبی غیطٚاٌیط ٔطتجٍ ثب تغصیٝ ٔب٘ٙس 

ثب تٛخٝ ثٝ قىُ ٌیطی ٚ  ِی زاقتٝ ثبقسػطٚلی ٚ ؾطَبٖ زض زٚضاٖ ثعضٌؿب-چبلی،زیبثت،فكبضذٖٛ ثبال،ثیٕبضی ٞبی لّجی

ػبزات غصایی زض ؾٙیٗ پبییٗ اظ ٕٞیٗ ظٔبٖ ثبیس ثٝ تبٔیٗ ٔٛاز ٔغصی ٔٛضز٘یبظ اٚ زض ٚػسٜ ٞبی انّی ٚ ٔیبٖ ٚػسٜ ٞبی 

  غصایی تٛخٝ ٕ٘ٛز.

غصای تٟیٝ ذهٛل ٚ ثٝ افطاز ثطتط زض ؾپؽ ظً٘ ٔیٜٛ ثٝ نسا زض آٔس زض ازأٝ ٞطْ غصایی خسیس ثٝ ٔبزضاٖ آٔٛظـ زازٜ قس 

 خٛایعی اٞسا قس. ٘یع ؾبِٓ 

 

 هفتً سالمت ربانهم اهی  روسهفتم
 

 دل آرام گیزد، هب یاد خدا .6

زوتط آضـ ذٛقٙٛیؽ ظازٜ ثب حًٛض « ظ٘سٌی ؾبِٓ ثب ٘كبٌ أیس » قؼبض  ؾجت ٞفتٝ ؾالٔت ٚ ثببٕٕٙٞبیف پیبزٜ ضٚی ث
ثٟٕطاٜ ذب٘ٛازٜ   یٗ ظٞطایثٛؾتبٖ قٟطزضٔبٖ  –قجىٝ ثٟساقت خٕؼی اظ پطؾُٙ ٔسیط، حؿٗ وبظٕی ضٚزثبضی ؾطپطقت ٚ 

 .حبيط قس٘س ضٚؾتبی حؿیٗ آثبز( ع)ثب َی ٔؿبفت تؼییٗ قسٜ زض أبْ ظازٜ اثطاٞیٓ ثطٌعاض قس ٚ قطوت وٙٙسٌبٖ
ٔؿبثمٝ ٔت،نطف نجحب٘ٝ ؾبِٓ ٚثطٌعاضی لطائت پطفیى ظیبضت ػبقٛضا، ؾرٙبٖ زوتط ذٛقٙٛیؽ ظازٜ زض ذهٛل ٞفتٝ ؾال

 .ٔؼٙٛی اظ ثط٘بٔٝ ٞبی اخطا قسٜ زض ایٗ ٕٞبیف ثٛزًبیی ثؿیبض نٕیٕی، قبز ٚاٞساء خٛایع زض فثیٗ فطظ٘ساٖ وبضوٙبٖ ٚ

 ٞفتٓزض ضٚظ پٙدكٙجٝ ضٚؾتبی حؿیٗ آثبز ( ع)ٕٞىبضی ٞیئت أٙبء أبْ ظازٜ اثطاٞیٓ قبیبٖ شوط اؾت ٕٞبیف فٛق ثب 

 .ثطٌعاض قس 96اضزیجٟكت 
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تشخیض، کنتزل و ردماننشست آمىسشی .8
 :افسزدگی رد بارداری پیشگیزی، 

ثبضزاضی تدطثٝ ٚیػٜ ٚ ٔٙحهط ثٝ فطز ظ٘بٖ اؾت وٝ اظ یه ؾٛ خعٚ یىی اظ ذٛـ تطیٗ ٚ قیطیٗ تطیٗ زٚضاٖ ٞبی ظ٘سٌی 

یه ظٖ ٔحؿٛة ٔی قٛز ِٚی اظ ؾٛی زیٍط ٕٔىٗ اؾت ٔبزض ضا ثب ٔكىالت ٔرتّف خؿٕی ٚ ضٚحی ضٚثطٚ وٙس وٝ زض ایٗ 

ػّت ایٗ أط ضٚثطٚ قسٖ ثب تحَٛ ثعضٌی  ٗ افؿطزٌی زٚضاٖ ثبضزاضی ٚ پؽ اظ ظایٕبٖ اظ إٞیت ٚیػ ٜ ای ثطذٛضزاض اؾت.ثی

      ٔثُ ثبضزاضی اؾت وٝ ٘ٝ تٟٙب اظ خٟت ظبٞطی ذب٘ٓ ضا ٔتحَٛ ٔی وٙس ثّىٝ اظ خٟت شٞٙی ٘یع تحٛالت ثعضٌی ایدبز 

 ت شٞٙی، خؿٕی ٚ ضٚحی آٔبزٌی الظْ ضا زاقتٝ ثبقس.ٔی وٙس ٚ الظْ اؾت پیف اظ ثبضزاضی قرم اظ خٟ

ؾٕیٝ ضأٙسی وبضقٙبؼ ٔبٔبیی پبیٍبٜ ؾالٔت قٕبضٜ یه ثٛییٗ ظٞطا ؾرٙبٖ ذٛز ضا زض ٔیبٖ خٕؼی اظ ٔبزضاٖ ثبضزاض ٚ ظ٘بٖ 

ٔب٘ٙس ٚاخس قطایٍ پیف اظ ثبضزاضی ثب ثیبٖ ُٔبِت فٛق آغبظ وطز ٚ زض ازأٝ ٌفت: ٔكىُ افؿطزٌی ثطاثط ػُّ ٔتؼسزی 

تغییطات ٞٛضٖٔٛ ٞبی ٔرتّف ٔثُ ٞٛضٖٔٛ ٞبی ظ٘ب٘ٝ یب ٞٛضٖٔٛ تیطٚئیس، اؾتطؼ ٞبی ٔطثٌٛ ثٝ تغییطات خؿٕی ٚ 

ٚيؼیتی ظٖ ثبضزاض، ٍ٘طا٘ی اظ آیٙسٜ، تطؼ اظ ظایٕبٖ، ػسْ إَیٙبٖ ذبَط اظ تٛا٘بیی وبفی خٟت ٍٟ٘ساضی اظ ٘ٛظاز، ٚ ػّت 

ط ؾالٔت ٔبزض ٚ خٙیٗ ٔی ٌصاضز وٝ وبٞف ثبض ٔطاخؼٝ ظٖ ثبضزاض ثطای زضیبفت ٞبی زیٍط ایدبز ٔی قٛز ٚ اثطات ٘بُّٔٛثی ث

ٔطالجت ٞب، تِٛس ٘ٛظاز وٓ ٚظٖ، ظایٕبٖ ظٚزضؼ ٚ تجسیُ افؿطزٌی زٚضاٖ ثبضزاضی ثٝ افؿطزٌی زائٕی اظ خّٕٝ آٟ٘بؾت وٝ 

 ثركی اظ ایٗ ػٛاضو ثٝ ػّت ٘كب٘ٝ ٞبی ؾبیىٛپبتِٛٛغیه افؿطٌی اؾت.

 تكطیح قس. بی پیكٍیطی، تكریم ٚ زضٔبٖ افؿطزٌی زٚضاٖ ثبضزاضی تٛؾٍ ایٗ وبضقٙبؼ زض ازأٝ ضاٞىبضٞ

 زض ٔحُ پبیٍبٜ ثؿیح قٟط زا٘ؿفٟبٖ تكىیُ قس. 96لبثُ شوط اؾت ایٗ ٘كؿت زض ضٚظ پٙدكٙجٝ ٞفتٓ اضزیجٟكت 

  جلسً آمىسشی سالمت روان وژیي رپسنل نیزوی ااظتنمی :  .3
ػالٔت انّی افؿطزٌی، احؿبؼ غٍٕیٙی ٔساْٚ ٚ ػسْ ػاللٝ ثٝ ا٘دبْ أٛضی اؾت وٝ فطز پیف اظ ایٗ ثٝ ضاحتی ا٘دبْ ٔی 
زازٜ اؾت. زض نٛضتی وٝ ایٗ ػالئٓ ثیف اظ زٚ ٞفتٝ ََٛ ثىكس ٚ زض ػّٕىطز ضٚظا٘ٝ فطز اذتالَ ایدبز وٙس، ثٝ آٖ ثیٕبضی 

یع ٕٔىٗ اؾت زض ٔجتالیبٖ ثٝ افؿطزٌی زیسٜ قٛ٘س وٝ ػجبضتٙس اظ وبٞف افؿطزٌی اؾبؾی ٌفتٝ ٔی قٛز. ػالئٓ زیٍطی ٘
ؾُح ا٘طغی، وبٞف یب افعایف اقتٟب، وبٞف یب افعایف ٔیعاٖ ذٛاة، احؿبؼ ايُطاة ٚ ثی لطاضی، تحطیه پصیطی ٚ ظٚز 

یسی، احؿبؼ اظ وٛضٜ زض ضفتٗ، وبٞف تٛاٖ تٕطوع، وبٞف لطت تهٕیٓ ٌیطی، احؿبؼ ثی اضظقی یب پٛچی، احؿبؼ ٘بأ
 .اؾت زضٔبٖ لبثُ ٞٓ ٚ پیكٍیطی لبثُ ٞٓ افؿطزٌیٌٙبٜ ٚ افىبض ذٛزوكی ٚ آؾیت ثٝ ذٛز. 

زض ازأٝ زاز٘س ثٛز. ایكبٖ  پطؾُٙ ٘یطٚی ا٘تظبٔی ثٛییٗ ظٞطاوبضقٙبؼ ؾالٔت ضٚاٖ  ؾیبٚـ وّیبییایٗ ثركی اظ ؾرٙبٖ 
حتی اٌط زض حس یه پیبزٜ ضٚی وٛتبٜ ٞٓ ثبقس، ثٝ َٛض نٛضت احؿبؼ افؿطزٌی ثبیس وبضٞبی ظیط ضا ا٘دبْ زاز: ؾؼی وٙیس 

 ٔٙظٓ ٚضظـ وٙیس.
ایكبٖ زض ازأٝ ثٝ وبضٞبیی وٝ ٔی تٛاٖ ثطای ٔجتالیبٖ ثٝ افؿطزٌی ا٘دبْ زاز پطزاذت ٚ ثیبٖ وطز:ثٝ حطف ٞبی آٟ٘ب ٌٛـ 

 زٞیس ٚ ٘كبٖ زٞیس وٝ لهس وٕه زاضیس.
 ثطٌعاض ٌطزیس . ثٛییٗ ظٞطا ثطای پطؾُٙ  ٘یطٚی ا٘تظبٔیزض7/2/96زضتبضید  والؼ آٔٛظقیایٗ 

 



16 
 

 ویپست اه:

 ربانهم اهی اجرا شدي رد مراکز.6

 .صىرت جلسات هفتً سالمت 8

 صىرت جلسً نمااگشیي خطرسنجی سکتً اهی قلبی، مغزی و سزطان.3

کاتبات انجام شدي ردون بخشی4  .نمىهن م

کاتبات انجام شدي ربون بخشی5  .نمىهن م

 ربانهم اهی هفتً سالمت ستاد و مراکزتصاوری منتخب اس .6
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شتی ردمانی شهرستان بىئ مراک  تىسط       96:ربانهم اهی اجرای شدي رد هفتً سالمت سال 6ویپست   یه سرهاز بهدا

 

 

 مرکز آراسنج:.6

 تعداد فعبليت هبی هفته سالهت ردیف

 1 خّسٝ درٖٚ بخطی 1

 2 خّسٝ بزٖٚ بخطی 2

 5 ایستٍبٜ سالٔت 3

 3 ٔسببمٝ 4

 2 غبحب٘ٝ سبِٓ 5

 3 ٔطبٚرٜ رٚاٖ 6

 350 ارسبَ پیبٔه بٟذاضتی 7

 جلسبت  آهوزشي برگسار شده

 تعداد شرکت کنندگبن گروه هدف ردیف

 23 رابغیٗ 1

 18 سفیزاٖ سالٔت 2

 190 دا٘ص آٔٛساٖ 3

 20 بدراٖس٘بٖ ٚ ٔ 4

 20 ػْٕٛ ٔزدْ 5

 5 سبِٕٙذاٖ 6

  ٔؼتفىیٗ 7
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 . مرکز ارداق8

 

 تعداد فعبليت هبی هفته سالهت ردیف

 2 خّسٝ درٖٚ بخطی 1

 3 خّسٝ بزٖٚ بخطی 2

 2 ایستٍبٜ سالٔت 3

 2 ٔسببمٝ 4

 4 غبحب٘ٝ سبِٓ 5

 3 ٕٞبیص 6

 2 پیبدٜ رٚی 7

 جلسبت  آهوزشي برگسار شده

 تعداد شرکت کنندگبن گروه هدف ردیف

 62 رابغیٗ 1

 71 سفیزاٖ سالٔت 2

 709 دا٘ص آٔٛساٖ 3

 41 بدراٖس٘بٖ ٚ ٔ 4

 373 ػْٕٛ ٔزدْ 5

 24 سبِٕٙذاٖ 6

 114 ٔؼتفىیٗ 7
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 .مرکز بىئیه سرها3

 

 

 

 تعداد فعبليت هبی هفته سالهت ردیف

 1 خّسٝ درٖٚ بخطی 1

 0 خّسٝ بزٖٚ بخطی 2

 2 ایستٍبٜ سالٔت 3

 3 ٔسببمٝ 4

 2 غبحب٘ٝ سبِٓ 5

 1 ٕٞبیص 6

 0 پیبدٜ رٚی 7

 31 رٚاٖ ٚ تغذیٝٔطبٚرٜ سالٔت  8

 جلسبت  آهوزشي برگسار شده

 تعداد شرکت کنندگبن گروه هدف ردیف

 0 رابغیٗ 1

 10 سفیزاٖ سالٔت 2

 483 دا٘ص آٔٛساٖ 3

 95 ػْٕٛ ٔزدْ 4

 37 سبِٕٙذاٖ 5

 120 س٘ذا٘یبٖ 6

 100 پزسُٙ سپبٜ 7
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 .مرکز دانسفهان4

 

 

 

 تعداد فعبليت هبی هفته سالهت ردیف

 1 بخطی خّسٝ درٖٚ 1

 1 ٔزاسٓ ٕ٘بدیٗ 2

 3 خطٙٛارٜ غذا 3

 3 ٔسببمٝ 4

 7 غبحب٘ٝ سبِٓ 5

 2 ٕٞبیص 6

 جلسبت  آهوزشي برگسار شده

 تعداد شرکت کنندگبن گروه هدف ردیف

 186 رابغیٗ 1

 96 سفیزاٖ سالٔت 2

 1862 دا٘ص آٔٛساٖ 3

 840 ػْٕٛ ٔزدْ 4

 60 بدراٖس٘بٖ ٚ ٔ 5

 75 سبِٕٙذاٖ 6
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 مرکز سگزآباد.5

 

 

 

 تعداد فعبليت هبی هفته سالهت ردیف

 1 خّسٝ درٖٚ بخطی 1

 1 خّسٝ بزٖٚ بخطی 2

 1 ایستٍبٜ سالٔت 3

 2 خطٙٛارٜ غذا 4

 1 ٔسببمٝ 5

 2 غبحب٘ٝ سبِٓ 6

 1 ٕٞبیص 

 جلسبت  آهوزشي برگسار شده

 تعداد شرکت کنندگبن گروه هدف ردیف

 22 رابغیٗ 1

 25 سفیزاٖ سالٔت 2

 745 دا٘ص آٔٛساٖ 3

 160 ػْٕٛ ٔزدْ 4

 150 بدرأٖس٘بٖ ٚ  5

 150 سبِٕٙذاٖ 6
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 .مرکز شاهیه تپ7ً

 

 

 تعداد فعبليت هبی هفته سالهت ردیف

 2 خّسٝ درٖٚ بخطی 1

 8 خّسٝ بزٖٚ بخطی 2

 3 ایستٍبٜ سالٔت 3

 3 خطٙٛارٜ غذا 4

 2 ٔسببمٝ 5

 12 غبحب٘ٝ سبِٓ 6

 1 ٕٞبیص 7

 8 پیبدٜ رٚی 8

 جلسبت  آهوزشي برگسار شده

 تعداد شرکت کنندگبن گروه هدف ردیف

 49 رابغیٗ 1

 52 سفیزاٖ سالٔت 2

 1460 دا٘ص آٔٛساٖ 3

 177 ػْٕٛ ٔزدْ 4

 212 بدرأٖس٘بٖ ٚ  5

 11 سبِٕٙذاٖ 6
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 . مرکز شهرک مدرس8

 

 

 تعداد فعبليت هبی هفته سالهت ردیف

 3 خّسٝ درٖٚ بخطی 1

 5 خّسٝ بزٖٚ بخطی 2

 3 ایستٍبٜ سالٔت 3

 3 خطٙٛارٜ غذا 4

 3 ٔسببمٝ 5

 4 غبحب٘ٝ سبِٓ 6

 6 ٕٞبیص 7

 2 پیبدٜ رٚی 8

 جلسبت  آهوزشي برگسار شده

 تعداد شرکت کنندگبن گروه هدف ردیف

 22 رابغیٗ 1

 52 سفیزاٖ سالٔت 2

 433 دا٘ص آٔٛساٖ 3

 290 ػْٕٛ ٔزدْ 4

 110 بدرأٖس٘بٖ ٚ  5

 55 سبِٕٙذاٖ 6
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 عصمت آبادمرکز.9

 

 

 تعداد فعبليت هبی هفته سالهت ردیف

 1 خّسٝ درٖٚ بخطی 1

 2 خّسٝ بزٖٚ بخطی 2

 3 سً٘ سالٔت 3

 1 خطٙٛارٜ غذا 4

 0 ٔسببمٝ 5

 5 غبحب٘ٝ سبِٓ 6

 0 ٕٞبیص 7

 0 پیبدٜ رٚی 8

 جلسبت  آهوزشي برگسار شده

 تعداد شرکت کنندگبن گروه هدف ردیف

 0 رابغیٗ 1

 30 سفیزاٖ سالٔت 2

 807 دا٘ص آٔٛساٖ 3

 11 ػْٕٛ ٔزدْ 4

 38 بدرأٖس٘بٖ ٚ  5

 0 سبِٕٙذاٖ 6
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 .لهارد64

 

 

 

 تعداد فعبليت هبی هفته سالهت ردیف

 1 خّسٝ درٖٚ بخطی 1

 6 خّسٝ بزٖٚ بخطی 2

 1 خطٙٛارٜ غذا 3

 4 ٔسببمٝ 4

 9 غبحب٘ٝ سبِٓ 5

 0 ٕٞبیص 6

 10 پیبدٜ رٚی 7

 آهوزشي برگسار شدهجلسبت  

 تعداد شرکت کنندگبن گروه هدف ردیف

 63 رابغیٗ 1

 34 سفیزاٖ سالٔت 2

 440 دا٘ص آٔٛساٖ 3

 90 ػْٕٛ ٔزدْ 4

 75 بدرأٖس٘بٖ ٚ  5

 0 سبِٕٙذاٖ 6
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گاي سالمت 66  .پای

 

 

 

 تعداد فعبليت هبی هفته سالهت ردیف

 3 خّسٝ درٖٚ بخطی 1

 4 خّسٝ بزٖٚ بخطی 2

 2 خطٙٛارٜ غذا 3

 2 ٔسببمٝ 4

 1 خطٙٛارٜ ببدوٙه 5

 1 ٕٞبیص 6

 140 ٔطبٚرٜ رٚاٖ 7

 جلسبت  آهوزشي برگسار شده

 تعداد شرکت کنندگبن گروه هدف ردیف

 30 رابغیٗ 1

 15 سفیزاٖ سالٔت 2

 50 دا٘ص آٔٛساٖ 3

 0 ػْٕٛ ٔزدْ 4

 30 بدرأٖس٘بٖ ٚ  5

 0 سبِٕٙذاٖ 6
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 .ارباهیم آباد68

 

 

 

 تعداد فعبليت هبی هفته سالهت ردیف

 0 خّسٝ درٖٚ بخطی 1

 0 خّسٝ بزٖٚ بخطی 2

 0 خطٙٛارٜ غذا 3

 0 ٔسببمٝ 4

 0 ایستٍبٜ سالٔت 5

 1 غبحب٘ٝ سبِٓ 6

 2 پیبدٜ رٚی 7

 جلسبت  آهوزشي برگسار شده

 تعداد شرکت کنندگبن گروه هدف ردیف

 0 رابغیٗ 1

 15 سفیزاٖ سالٔت 2

 0 آٔٛساٖدا٘ص  3

 0 ػْٕٛ ٔزدْ 4

 50 بدرأٖس٘بٖ ٚ  5

 0 سبِٕٙذاٖ 6
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 : صىرت جلسات هفتً سالمت8ویپست 

 دانشگبه علوم پسشكي قسوین و خدهبت بهداشتي درهبني استبن قسوین

 هعبونت بهداشتي دانشگبه

 شبكه بهداشت و درهبن شهرستبن بویين زهرا

 96اِٚیٗ خّسٝ ٕٞبٍٞٙی بز٘بٔٝ ٞبی ٞفتٝ سالٔت سبَ عنوان جلسه:

سبِٗ اختٕبػبت ٔزوش هكبن:

 بٟذاضت
 9:30-12:30سبعت: 21/1/96تبریخ: 

 ضٟببسخب٘یب دبير جلسه: دوتز خٛضٙٛیس سادٜ ریبست جلسه: 

 حبضرین جلسه:

 بٝ پیٛست ٔی ببضذ.

 شرح جلسه:
ضبىٝ ٚ رئیس بب حضٛر ٔذیز  96سبَ ( اردیبٟطت 1– 7اِٚیٗ خّسٝ ٕٞبٍٞٙی بٝ ٔٙظٛر بزٌشاری ٞفتٝ سالٔت ) 

در ٔحُ سبِٗ اختٕبػبت  30/9راس سبػت  96فزٚردیٗ  21دٚضٙبٝ برضٙبس ٔسئَٛ رٚس ٚ و درٔبٖ بٟذاضت ٚ

 ضبىٝ تطىیُ ضذ.

س٘ذٌی سبِٓ بب »بب ػٙٛاٖ  96ٞفتٝ سالٔت سبَ آلبی وبظٕی رئیس ٔزوش بٟذاضت در خػٛظ ضؼبر در ایٗ خّسٝ  

سخٗ ٌفت ٚ اس ٚاحذٞب خٛاست وٝ بز٘بٔٝ ٞبی خٛد را عبك رٚس ضٕبر ٞفتٝ سالٔت ٕٞبٍٞٙی ٚ اخزا « ٘طبط ٚ أیذ

 وٙٙذ.

در ادأٝ خب٘ٓ ضٟببسخب٘یب وبرضٙبس ٔسئَٛ آٔٛسش بٟذاضت ٚ دبیز ٞفتٝ سالٔت بٝ تطزیح اٞٓ بز٘بٔٝ ٞبی 

 اس عزف ٚسارت بٟذاضت پزداخت. پیطٟٙبدی ارسبِی

سپس آلبی افطبر وبرضٙبس ٔسئَٛ ٚاحذ سالٔت رٚاٖ در خػٛظ بیٕبری افسزدٌی ٚ ػُّ ٚ ػٛأُ ایدبد آٖ 

 سخٙب٘ی ٔغزح ٕ٘ٛد٘ذ.

در ادأٝ ٞز یه اس وبرضٙبسبٖ حبضز در خّسٝ بٝ ارائٝ بز٘بٔٝ ٞبی پیطٟٙبدی ٚاحذ خٛد پزداختٝ ٚ خشئیبت بز٘بٔٝ 

 ضیح داد٘ذ.ٞبی خٛد را تٛ

بب تبویذ بز عی سخٙب٘ی  تبزیه ٚالدت حضزت ػّی )ع( ضٕٗدر پبیبٖ دوتز خٛضٙٛیس سادٜ ٔذیز ضبىٝ بٟذاضت  

اس ٕٞٝ ٕٞىبراٖ خٛاست وٝ، « سبَ التػبد ٔمبٚٔتی، تِٛیذ ٚ اضتغبَ »ضؼبر سبَ بٝ فزٔبیص ٔمبْ ٔؼظٓ رٞبزی 

أیذ بب ٔحٛریت افسزدٌی را در راستبی التػبد ٔمبٚٔتی بز٘بٔٝ ٞبی ٞفتٝ سالٔت بب ٔٛضٛع س٘ذٌی سبِٓ بب ٘طبط ٚ

 تذٚیٗ ٚ اخزا وٙٙذ.

 

 هصوببت

ف
دی

ر
 

 زهبن اجرا هسئول پيگيری هوارد
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1 

بزٌشاری ستبد اخزایی بشرٌذاضت ٞفتٝ سالٔت بب حضٛر فزٔب٘ذار ٔحتزْ، 

ادارات ضٟزستبٖ ٚ عزح ػٙٛاٖ ٞفتٝ سالٔت ٚ خّب ٔطبروت ادارات 

 خٟت بزٌشاری ٔزاسٓ ٞفتٝ سالٔت 

 –ٚاحس ؾالٔت ضٚاٖ 
 آٔٛظـ ؾالٔت

27/1/96 

2 
بزٌشاری خّسٝ آٔٛسضی در خػٛظ ضؼبر ٞفتٝ سالٔت ٚ بز٘بٔٝ ٞبی 

 ٔزبٛط بٝ آٖ خٟت ٘بظزاٖ آٔٛسضی ٔزاوش 

ٚاحس آٔٛظـ 
ٚاحس  -ؾالٔت

 ؾالٔت ضٚاٖ
28/1/96 

3 
بزٌشاری خّسٝ آٔٛسضی ٚیژٜ بٟٛرساٖ در ٔزاوش ببسآٔٛسی در خػٛظ 

 ضؼبر ٞفتٝ سالٔت

 -آٔٛظـ ثٟٛضظی
 ؾالٔت ضٚاٖ

 29/1/96اس 

اِی 

31/1/96 

 -ٚاحس ؾالٔت ضٚاٖ بزٌشاری خّسٝ آٔٛسضی ٚیژٜ ٔؼتىفیٗ در خػٛظ ضؼبر ٞفتٝ سالٔت  4
 ٚاحس ؾالٔت ذب٘ٛازٜ

 ایبْ اػتىبف

5 
ٔاللبت حضٛری بب أبْ خٕؼٝ ضٟزستبٖ ٚ ٕٞبٍٞٙی سخٙزا٘ی ٔسئِٛیٗ 

 در ٔزاسٓ ٕ٘بس خٕؼٝ 
 31/1/96 ضٚاثٍ ػٕٛٔی

6 
ٔزتبظ بب سالٔت در راستبی ضؼبر سبَ اخزای بز٘بٔٝ ٞب ٚ فؼبِیت ٞبی 

 ) التػبد ٔمبٚٔتی، الذاْ ٚ ػُٕ( 95
 ٚاحس ضٚاثٍ ػٕٛٔی

در عَٛ ٞفتٝ 

 سالٔت

 31/1/96 ضٚاثٍ ػٕٛٔی دیذار بب خب٘ٛادٜ ضٟذا، ٔذدخٛیبٖ وٕیتٝ أذاد )رٜ( ٚ ػیبدت اس بیٕبراٖ  7

8 

ضٟز سخٙزا٘ی لبُ اس خغبٝ ٕ٘بس خٕؼٝ در خػٛظ ضؼبر ٞفتٝ سالٔت : 

ضٟز  -ضٟز ضبَ: آلبی وبظٕی-بٛئیٗ سٞزا: دوتز خٛضٙٛیس سادٜ

ضٟز ارداق:آلبی   -دا٘سفٟبٖ: ٟٔٙذس وبظٕی-سٍشآببد: آلبی افطبر

 ٔحٕذ رضبیی (

 1/2/96 ضٚاثٍ ػٕٛٔی

9 
بزپبیی چبدرٞبی اعالع رسب٘ی در ٔیؼبدٌبٜ ٞبی ٕ٘بس خٕؼٝ ضٟز ٞبی 

 ارداق-دا٘سفٟبٖ –بٛئیٗ سٞزا 

 -ضٚاٖٚاحس ؾالٔت 
 ٚاحس ثالیب

1/2/96 

10 

بزٌشاری ٔزاسٓ ٕ٘بدیٗ سً٘ سالٔت در وبٖ٘ٛ ا٘ذیطٝ ضٟز بٛئیٗ سٞزا 

ٔذیزضبىٝ ، رئیس ٔزوش بٟذاضت ٚوّیٝ وبرضٙبسبٖ ، بب حضٛر فزٔب٘ذار 

 ٔسئَٛ

ٚاحس ؾالٔت 
٘ٛخٛا٘بٖ، خٛا٘بٖ ٚ 

ٚاحس   -ٔساضؼ
 -آٔٛظـ ؾالٔت
 ؾالٔت ضٚاٖ

2/2/96 
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 –ٚاحس تغصیٝ  بزٌشاری خطٙٛارٜ غذای سبِٓ ٚ سبالد در ستبد ضٟزستبٖ  11
 آٔٛظـ ؾالٔت

2/2/96 

12 

بزٌشاری ٕٞبیص سفیزاٖ سالٔت در وبٖ٘ٛ ضٟیذ رخبیی ضٟز ضبَ  بب 

حضٛر فزٔب٘ذار ، ٔذیزضبىٝ ، رئیس ٔزوش بٟذاضت ٚوّیٝ وبرضٙبسبٖ 

 ٔسئَٛ

ٚاحس ؾالٔت 
٘ٛخٛا٘بٖ، خٛا٘بٖ ٚ 

ٚاحس   -ٔساضؼ
 -آٔٛظـ ؾالٔت
 ؾالٔت ضٚاٖ

3/2/96 

13 
غزببٍِزی سالٔت داٚعّببٖ ٔتخػع ادارات ٚ  بزٌشاری خّسٝ آٔٛسضی 

 در خػٛظ ضؼبر ٞفتٝ سالٔت

ٚاحس خّت ٔكبضوت 
ؾالٔت -ٔطزٔی

ٚاحس ثیٕبضی  -ضٚاٖ
 ٞب

4/2/96 

 بزٌشاری ایستٍبٜ سالٔت در پبرن بب٘ٛاٖ ضٟز بٛئیٗ سٞزا 14

ٚاحس آٔٛظـ 
ؾالٔت  -ؾالٔت
ٚاحس  -ضٚاٖ

٘ٛخٛا٘بٖ،خٛا٘بٖ ٚ 
 ٔساضؼ

4/2/96 

  در سغح ضٟز سٍشآببد" سالٔت، ٘طبط ٚ أیذ "بزپبیی اتٛبٛس  15

-ٚاحس ثیٕبضی ٞب
تغصیٝ  -ؾالٔت ضٚاٖ

 آٔٛظـ ؾالٔت –
6/2/96 

 6/2/96 ؾالٔت ضٚاٖ -تغصیٝ بزٌشاری سً٘ ٔیٜٛ  ٚ لػٝ ٌٛیی در ٟٔذ وٛدن ضٟز سٍش آببد 16

17 
خٟت سفیزاٖ سالٔت  "س٘ذٌی سبِٓ، بب٘طبط ٚ أیذ " بزٌشاری ٕٞبیص

 خب٘ٛادٜ ٚ دا٘ص آٔٛسی ٚ رابغیٗ ٚ ٚاِذیٗ دا٘ص آٔٛساٖ در ضٟز سٍشآببد

 -ؾالٔت ضٚاٖ
 -آٔٛظـ ؾالٔت

خّت -ثیٕبضی ٞب
 ٔكبضوت ٔطزٔی

6/2/96 

18 
ٚ بزٌشاری ٕٞبیص پیبدٜ رٚی خٟت وبروٙبٖ ستبد، ٔزوش بٛئیٗ سٞزا 

 رابغیٗ ٔتخػع ادارات

-ٚاحس ضٚاثٍ ػٕٛٔی 
ٚاحس آٔٛظـ ؾالٔت 

 ٚاحس ؾالٔت ضٚاٖ –
7/2/96 

19 

فزٍٞٙی ٚ ٚرسضی در ٔذارس ٔزٚج سالٔت اس  -بزٌشاری ٔسببمبت ػّٕی

ٔسببمٝ ٚرسضی در ٔمغغ  -لبیُ: ٔسببمٝ ا٘طب در ٔمغغ دبیزستبٖ

 ٔسببمٝ ٘مبضی درٔمغغ ابتذایی -رإٞٙبیی

ٚاحس ثٟساقت 
 ٔساضؼ

در عَٛ ٞفتٝ 

 سالٔت
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20 
بزٌشاری خّسبت آٔٛسضی در ٔذارس ٔزٚج سالٔت خٟت دا٘ص آٔٛساٖ ٚ 

 اِٚیبء ٚ وبروٙبٖ  تٛسظ پشضىبٖ ٔزاوش

ٚاحس ثٟساقت 
 ٔساضؼ

در عَٛ ٞفتٝ 

 سالٔت

21 
بزٌشاری خّسٝ آٔٛسضی درخػٛظ افسزدٌی پس اس سایٕبٖ خٟت 

 ٔبدارٖ ببردار
 ٚاحس ثٟساقت ذب٘ٛازٜ

در عَٛ ٞفتٝ 

 سالٔت

 آٔٛسش رابغیٗ ٚ سفیزاٖ سالٔت در خػٛظ ضؼبر ٞفتٝ سالٔت  22

خّت ٔكبضوت 
أٛظـ  -ٔطزٔی

ٚاحس -ؾالٔت
 ؾالٔت ضٚاٖ

در عَٛ ٞفتٝ 

 سالٔت

 -ثٟساقت حطفٝ ای آٔٛسش وبرٌزاٖ در خػٛظ ضؼبر ٞفتٝ سالٔت 23
 ؾالٔت ضٚاٖ

در عَٛ ٞفتٝ 

 سالٔت

24 
سٞزا در خػٛظ  بسیدیبٖ ٚ سپبٜ بٛئیٗ -آٔٛسش ٔذدخٛیبٖ وٕیتٝ أذاد

 ضؼبر ٞفتٝ سالٔت
 ؾالٔت ضٚاٖ

در عَٛ ٞفتٝ 

 سالٔت

25 
راٜ ا٘ذاسی وب٘بَ تٍّزاْ در خػٛظ اعالع رسب٘ی بز٘بٔٝ ٞبی ٞفتٝ 

 سالٔت بب ٕٞبٍٞٙی حزاست

 -ضٚاثٍ ػٕٛٔی
 ا٘فٛضٔبتیه

در عَٛ ٞفتٝ 

 سالٔت

 ػٕٛٔیٚاحس ضٚاثٍ  ٔػبحبٝ ٔغبٛػبتی  ٔذیز ضبىٝ در خػٛظ  ضؼبر ٞفتٝ سالٔت  26
در عَٛ ٞفتٝ 

 سالٔت

27 
ٕٞبٍٞٙی بب بسیح ٚ سپبٜ )دا٘سفٟبٖ ٚ خٛس٘یٗ(خٟت ارسبَ پیبٔه در 

 رابغٝ بب ضؼبر ٞفتٝ سالٔت 

ٚاحس -ضٚاثٍ ػٕٛٔی
 آٔٛظـ ؾالٔت

در عَٛ ٞفتٝ 

 سالٔت

28 
بزٌشاری ٕٞبیص در خػٛظ ضؼبر ٞفتٝ سالٔت در س٘ذاٖ بٛئیٗ سٞزا ٚ 

 اردٌٚبٜ آراسٙح

 -ٚاحس ثیٕبضی ٞب
 ٚاحس ؾالٔت ضٚاٖ

در عَٛ ٞفتٝ 

 سالٔت

 -ٚاحس ؾالٔت ضٚاٖ تٟیٝ ٚ تٛسیغ بٙز ،پٕفّت ٚ تزاوت در سٔیٙٝ  ضؼبر ٞفتٝ سالٔت 29
 آٔٛظـ ؾالٔت

در عَٛ ٞفتٝ 

 سالٔت

30 
تٟیٝ پبٚرپٛیٙت در خػٛظ ضؼبر ٞفتٝ سالٔت خٟت استفبدٜ در وّیٝ 

 خّسبت آٔٛسضی
 ٚاحس ؾالٔت ضٚاٖ

در عَٛ ٞفتٝ 

 سالٔت

31 
ٕٞبٍٞٙی بب وبرخب٘ٝ پبوٙبْ یب دا٘ح آریب خٟت آٔٛسش در خػٛظ ضؼبر 

 ٞفتٝ سالٔت

ؾالٔت  -ٚاحس غصا
 ضٚاٖ

در عَٛ ٞفتٝ 

 سالٔت

 ٚاحس ؾالٔت ضٚاٖ تىثیز ٔتٖٛ آٔٛسضی خٟت وّیٝ پزسُٙ ستبدی ٚ ٔحیغی 32
در عَٛ ٞفتٝ 

 سالٔت
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 تٟیٝ بٙز ضؼبر ٞفتٝ سالٔت خٟت ٔزاسٓ پیص بیٙی ضذٜ  33
ٚاحس آٔٛظـ 

ضٚاثٍ  -ؾالٔت
 ػٕٛٔی

در عَٛ ٞفتٝ 

 سالٔت

34 
بزٌشاری خّسبت آٔٛسضی خٟت ٔبّغیٗ ٚ رٚحب٘یٖٛ در خػٛظ ضؼبر 

 ٞفتٝ سالٔت

ٚاحس آٔٛظـ ؾالٔت 
ثب ٔكبضوت ؾالٔت 

 ضٚاٖ

در عَٛ ٞفتٝ 

 سالٔت

35 
خّسٝ آٔٛسضی خٟت دا٘طدٛیبٖ دا٘طٍبٜ ٞب در خػٛظ ضؼبر ٞفتٝ 

 سالٔت

 -ٚاحس ؾالٔت ضٚاٖ
ؾالٔت ٘ٛخٛا٘بٖ، 
 خٛا٘بٖ ٚ ٔساضؼ

در عَٛ ٞفتٝ 

 سالٔت

 زثیط قٛضای ؾالٔت ٕٞبٍٞٙی ٘ػب ضؼبر ٞفتٝ سالٔت در فیىسچز ٞبی سغح ضٟزستبٖ 36
در عَٛ ٞفتٝ 

 سالٔت

37 
بزٌشاری خّسبت آٔٛسش تٛسظ بٟٛرساٖ در خب٘ٝ ٞبی بٟذاضت ، ٔسبخذ 

 ٚ ٔذارس
 أٛض ثٟٛضظی

در عَٛ ٞفتٝ 

 سالٔت

ٚاحس ٘ظبضت ثط  ٔٛاد آٔٛسضی در سغح ٔزاوش خػٛغی ٚ وّیٙیه ٞبتٛسیغ  38
 زضٔبٖ

در عَٛ ٞفتٝ 

 سالٔت

39 
ضبَ( در خػٛظ فؼبِیت ٞبی  -ػمذ تفبٞٓ ٘بٔٝ بب ضٟزداری ٞب ) ارداق

 سالٔت ٔحٛر

خّت ٔكبضوت 
 ٔطزٔی

در عَٛ ٞفتٝ 

 سالٔت

 ضٚاثٍ ػٕٛٔی ػمذ لزار داد بب سبِٗ ٚرسضی خٟت تٕزیٙبت ٚرسضی پزسُٙ ستبد  40
در عَٛ ٞفتٝ 

 سالٔت

 96تمذیز ٚ تطىز اس فؼبالٖ ٞفتٝ سالٔت سبَ  41
ٚاحس آٔٛظـ 

ؾالٔت  -ؾالٔت
 ضٚاثٍ ػٕٛٔی -ضٚاٖ

10/2/96 

 خٕغ بٙذی ٚ ٔستٙذسبسی فؼبِیت  42
آٔٛظـ ؾالٔت ثب 

ٕٞىبضی ٚاحس 
 ؾالٔت ضٚاٖ

 96ذطزاز ٔبٜ
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 دانشگبه علوم پسشكي و

 قسوین خدهبت بهداشتي و درهبني
سال 1ی جلسٍ:   شمارٌ صًرتجلسٍ شًرای سالمت شُرستان....بًئیه زَرا

69 

 مكبن جلسه :  شبكه بهداشت ودرمبن 72/1/69تبريخ:   

 مبخذ دستور جلسه مشزوح دستور جلسه

ضبىٝ بٟذاضت ٚدرٔبٖ -دا٘طٍبٜ ػّْٛ پشضىی اذص تهٕیٓ زضذهٛل ٞفتٝ ؾالٔت

 بٛئیٗ سٞزا

 خالصه مببحبث

بٜ ثٝ تجییٗ قؼبض أؿبَ ثب ػٙٛاٖ) ایٗ خّؿٝ ثٝ ضیبؾت آلبی ذسایبضی ٔؼبٖٚ فطٔب٘ساض ثطٌعاض ٌطزیس .اثتسا زوتط ذٛقٙٛیؽ ظازٜ ثب ثیبٖ قطٚع ٞفتٝ ؾالٔت اظ یىٓ اضزیجٟكت ٔ

.ؾپؽ ٔحٕس افكبض وبضقٙبؼ ضایٗ ذهٛل ضا ثیبٖ ٕ٘ٛز ظ٘سٌی ؾبِٓ ثب ٘كبٌ ٚأیس ثٝ ٔحٛضیت ثیب زضٔٛضز افؿطزٌی حطف ثع٘یٓ( پطزاذت ٚاٞساف ٚؾیبؾت ٞبی اخطایی ز

ب ثیبٖ ػٙبٚیٗ ضٚظٞبی ٔؿئَٛ ؾالٔت ضٚاٖ زضذهٛل افؿطزٌی ٚضاٟٞبی ٔمبثّٝ ثبآٖ آٔٛظقٟبی الظْ ضا اضائٝ ٕ٘ٛز٘س.زضازأٝ قٟجبظ ذب٘یب زثیط وٕیتٝ ٞفتٝ ؾالٔت ث

ؾتبض ٕٞىبضی ازاضات زضایٗ ظٔیٙٝ قس٘س.زضازأٝ ذسایبضی ٔؼبٖٚ فطٔب٘ساض ثب تبویس ثط ؾالٔت ٞفتٝ ؾالٔت ثٝ تكطیح ثط٘بٔٝ ٞبی قجىٝ ثٟساقت ٚزضٔبٖ پطزاذتٝ ٚ ذٛا

.زضپبیبٖ ٚ٘مف آٖ زضخبٔؼٝ أطٚظی ،يٕٗ تكىط اظ ٔسیط ٚوبضوٙبٖ قجىٝ ثٟساقت ٚزضٔبٖ زؾتٛض ثطٌعاضی ٔطاؾٕبت ٞفتٝ ؾالٔت زضؾُح ازاضات قٟطؾتبٖ قس

 .ٔٛاضز شیُ ثٝ تهٛیت ضؾیس

 مهلت  مسئول  تمشزوح مصوبب

ٔمزر ٌزدیذ ٕٞبٍٞٙی السْ بب دفتز أبْ خٕؼٝ ضٟز بٛئیٗ سٞزا بزای دیذار بب ایطبٖ بٝ ٔٙبسبت    -1

 ٞفتٝ سالٔت ا٘دبْ ٌیزد.

رٚابظ ػٕٛٔی ضبىٝ بٟذاضت 

 ٚدرٔبٖ

28/1/96 

ٔمزر ٌزدیذ ٕٞبٍٞٙی السْ بزای دیذار بب ٔذدخٛیبٖ تحت پٛضص وٕیتٝ أذاد درٞفتٝ سالٔت  -2

 غٛرت پذیزد

ٚاحذ آٔٛسش ضبىٝ –وٕیتٝ أذاد 

 بٟذاضت

31/1/96 

ذر ٔزوش خذٔبت افتتبحیٝ ٕ٘بیطٍبٜ خغز سٙدی بب حضٛر ٔسئِٛیٗ ٚوبروٙبٖ ادارات ضٟزستب٘   -3

 خبٔغ سالٔت بٛئیٗ سٞزا ا٘دبْ ضٛد.

 2/2/96 ضبىٝ بٟذاضت ٚدرٔبٖ

 بزٌشار ٌزدد. ضٟیذ رخبئی ضبَٔزاسٓ سً٘ سالٔت دروبٖ٘ٛ ا٘ذیطٝ بٛئیٗ سٞزا ٚوبٖ٘ٛ  -4
ضبىٝ بٟذاضت ٚدرٔبٖ ٚأٛسش 

 ٚپزٚرش

2ٚ3/2/96 

حزوت اتٛبٛس ٘طبط ٚ ٕٞبیص دروبٖ٘ٛ ٚلػٝ ٌٛیی درٟٔذ وٛدن ضٟز سٍشآببدبب حضٛر ػْٕٛ  -5

 ٔزدْ بزٌشار ضٛد..

ضبىٝ بٟذاضت ٚدرٔبٖ 

 ٚضٟزداری سٍشآببد

6/2/96 

بخطذاریٟب ٚضٟزداریٟب خٟت چبپ ٚ٘ػب درسغح فبیُ بٙز ٞبی ٔزبٛط بٝ ٞفتٝ سالٔت بٝ  -6

 ضٟزٞبی بٛئیٗ سٞزا ،ارداق،ضبَ،سٍشآببد ٚدا٘سفٟبٖ ارسبَ ٌزدد.

بخطذاریٟب ٚرٚابظ ػٕٛٔی 

 ضبىٝ بٟذاضت

1/2/96 

 1/2/96 پبسذاراٖسپبٜ ضبىٝ بٟذاضت ٚ ارسبَ پیبٔه بب ػٙٛاٖ ٞفتٝ سالٔت تٛسظ سپبٜ ٘بحیٝ بٛئیٗ سٞزا-7

أبْ خٕؼٝ ضٟزٞبی بٛئیٗ سٞزا ، ارداق،ضبَ،سٍشآببد ٚدا٘سفٟبٖ بزای حضٛر ٕٞبٍٞٙی بب دفتز -8

 1/2/96وبرضٙبسبٖ ضبىٝ بٟذاضت ٚدرٔبٖ خٟت سخٙزا٘ی لبُ اس خغبٝ ٞبی ٕ٘بس خٕؼٝ 

رٚابظ ػٕٛٔی ضبىٝ بٟذاضت 

 درٔبٖ

31/1/96 

ٔمزر ٌزدیذ ٔىبتببت السْ بب ٕٞىبراٖ ٔزاوش خذٔبت خبٔغ سالٔت ٚخب٘ٝ ٞبی بٟذاضت بزای  -9

 ا٘دبْ ٌیزد. 1/2/96حضٛر درٕ٘بسخٕؼٝ 

رٚابظ ػٕٛٔی ضبىٝ بٟذاضت 

 ٚدرٔبٖ

31/1/96 

ادارات ضٟزستبٖ درغٛرت 7/2/96ببتٛخٝ بٝ بزٌشاری ٔزاسٓ پیبدٜ رٚی دررٚس پٙح ضٙبٝ -10

 وبروٙبٖ خٛدرا بٝ ضبىٝ بٟذاضت ٚدرٔبٖ ارسبَ وٙٙذ.تٕبیُ بٝ ضزوت اسبٔی 

 4/2/96 ادارات

 ٔمزرٌزدیذ ٔزاسٓ اختتبٔیٝ درسبِٗ خٟبد وطبٚرسی خٟت تمذیز ٕٞىبراٖ فؼبَ بزٌشار ٌزدد.-10
رٚابظ ػٕٛٔی ضبىٝ بٟذاضت 

 ٚدرٔبٖ ٚخٟبد وطبٚرسی

10/2/96 
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 مغزی و سزطاننمااگشیي خطر سنجی سکتً اهی قلبی، : صىرت جلسات 8ویپست 

 کمیتٍ راَبردی ومایشگاٌ خطرسىجی سکتٍ َای قلبی، مغسی ي سرطان

 10:30:  سبعت پبیبن جلسه 9:  سبعت شروع جلسه 26/01/96:  تبریخ برگساری

 

 دبير جلسه: شهببزخبنيب رئيس جلسه: آقبی دکتر خوشنویس زاده

 حبضرین جلسه:

 به پيوست هي ببشد.

 شرح جلسه:

سارػی ) وبرضٙبس ٔسئَٛ ٚاحذ بیٕبری ٞب( ػٙٛاٖ وزد: ٕٞشٔبٖ بب آغبس پٛیص ّٔی خغزسٙدی سىتٝ ٞبی لّبی ٚ در ایٗ خّسٝ  

ٔغشی در وطٛر، ٕ٘بیطٍبٜ خغزسٙدی ٚ اخزای وٕپیٗ بشري آٔٛسش ٍٕٞب٘ی در سٔیٙٝ سىتٝ ٞبی لّبی ٚ ٔغشی در ٞفتٝ سالٔت 

 .بزٌشار خٛاٞذ ضذ 96سبَ 

ٚ ٔیزٞبی وطٛر بٝ خبعز سىتٝ ٞبی لّبی ٚ ٔغشی، ا٘ٛاع سزعبٖ، دیببت ٚ بیٕبری ٞبی تٙفسی  درغذ ٔزي 76ٚی بب بیبٖ ایٙىٝ 

رخ ٔی دٞذ، تػزیح وزد: دِیُ سیبد بٛدٖ ایٗ آٔبر بٝ سبه س٘ذٌی ٔزدْ بزٔی ٌزدد سیزا ٔزدْ ٔب وبرٞبیی ا٘دبْ ٔی دٞٙذ وٝ 

 .ٔٙدز بٝ ایٗ ٘ٛع بیٕبری ٞب ٔی ضٛد

ٔزدْ ٔی ببیست بزای  سادٜ) ٔذیز ضبىٝ بٟذاضت( بز اخزای ایٗ ٟٔٓ تبویذ داضتٝ ٚ بیبٖ وزد٘ذ:در ادأٝ آلبی دوتز خٛضٙٛیس 

حفظ یب ببسیببی سالٔت خٛد اس راٜ ایدبد تغییزات السْ در سبه س٘ذٌی ضبُٔ تغذیٝ سبِٓ، تحزن فیشیىی، دٚری اس دخب٘یبت ٚ 

ٔزدْ بب بزٌشاری بز٘بٔٝ ٞب ٚ ٕ٘بیطٍبٜ ٞبی اعالع رسب٘ی ٚ ٚ ظیفٝ پزسُٙ بٟذاضتی افشایص آٌبٞی ػْٕٛ   اِىُ الذاْ وٙٙذ

 است.

 سپس ضٟببسخب٘یب) وبرضٙبس ٔسئَٛ آٔٛسش سالٔت( بٝ بزرسی ٘حٜٛ اخزای ٕ٘بیطٍبٜ پزداخت.

 هسئول پيگيری و اجرای هصوبه شرح هصوبه ردیف

1 

غزفِ ضبهل: غزفِ  6ثزگشاری ًوبیطگبُ خطز سٌجی ثیوبری قلجی، هغشی ٍ سزطبى )
خطزسٌجی ،آهَسش سالهت ٍ تغذیِ، ثْداضت حزفِ ای ٍ هحیط، سالهت خبًَادُ ٍ جلت 
هطبرکت هزدهی، سالهت رٍاى ٍ فؼبلیت ّبی سالهت هحَر( در هزکش خدهبت جبهغ 

 رٍستبیی ثَئیي سّزا-سالهت ضْزی

 ٚاحس آٔٛظـ ٚ اضتمبی ؾالٔت
ٚاحس پیكٍیطی ٚ ٔجبضظٜ ثب 

 ثیٕبضی ٞب
 ٚاحس أٛض ػٕٛٔی

 11راس سبػت   2/2/66افتتبحیِ ًوبیطگبُ ثب حضَر هسئَلیي ضْزستبًی در تبریخ  2
 سالهت ارتقبی ٍ آهَسش ٍاحد

 ثب هجبرسُ ٍ پیطگیزی ٍاحد
 ّب ثیوبری

 ػزٍقی-تَسیغ  ثستِ ّبی آهَسضی )تبثلَ ّب ٍ پوفلت( هزتجط ثب خطزسٌجی ثیوبری قلجی 3
 ٍاحد آهَسش ٍ ارتقب سالهت

هجبرسُ ثب ٍاحد پیطگیزی ٍ 
 ثیوبری ّب
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4 

-ثزپبیی غزفِ جْت هطبٍرُ ٍ اطالع رسبًی در خصَظ ارسیبثی خطز ثزٍس ثیوبری قلجی
ػزٍقی ٍ ًحَُ تطکیل پزًٍدُ سالهت در هزاکش ثْداضتی ّوزاُ ثب اًداسُ گیزی قٌد خَى 

 ٍ فطبرخَى ثبسدیدکٌٌدگبى

 ثب هجبرسُ ٍ پیطگیزی ٍاحد
 ّب ثیوبری

5 
در خصَظ اصَل خَد هزاقجتی ثِ ثبسدیدکٌٌدگبى ٍ ًوبیص تبثلَّبی تَسیغ هَاد آهَسضی 

 خطز سٌجی ٍ جذة سفیزاى سالهت
 ٍاحد آهَسش سالهت

6 
ػزٍقی -ّبی آهَسضی در خصَظ اثز هضز دخبًیبت در ثزٍس ثیوبری ّبی قلجی CDتَسیغ 

 ٍ سزطبى ٍ ًوبیص هَاد غذایی ایوي ٍ سبلن
 ٍاحد ثْداضت هحیط

7 
هطبٍرُ ٍ اطالع رسبًی در خصَظ اثزات سوَم ، ٍسبیل حفبظت فزدی ٍ تَسیغ پوفلت ، 

 ّوبٌّگی جْت حضَر کبرگزاى ثِ هٌظَر ثبسدید اس ًوبیطگبُ
 ٍاحد ثْداضت حزفِ ای

 ٍاحد اهَر ثَْرسی دػَت اس ثَْرساى جْت حضَر ٍ ثبسدید اس غزفِ ّب 8

9 
پزٍرش جْت ثبسدید اس دػَت اس ٍالدیي داًص آهَساى، هزثیبى ٍ هدیزاى آهَسش ٍ 

 ًوبیطگبُ
 ٍاحد ثْداضت هدارس

 ٍاحد سالهت خبًَادُ هطبٍرُ ٍ هؼبیٌِ ثبلیٌی در خصَظ سزطبى ّبی ضبیغ سًبى جْت ثبسدیدکٌٌدگبى هتقبضی 11

11 
ػزٍقی ٍ سزطبى  -هطبٍرُ تغذیِ ٍ ارسیبثی قد ٍ ٍسى ثب ّدف پیطگیزی اس ثیوبری قلجی

 ثزای ثبسدیدکٌٌدگبى هتقبضی
 ٍاحد تغذیِ

12 
ػزٍقی ٍ سزطبى -هطبٍرُ در خصَظ ثْداضت رٍاى ٍ ًقص آى در کبّص ثیوبری قلجی

 در راستبی ضؼبر ّفتِ سالهت
 ٍاحد سالهت رٍاى

 ٍاحد جلت هطبرکت هزدهی ثزپبیی غزفِ در خصَظ هطبٍرُ ٍ اطالع رسبًی ثب ّدف جذة راثطیي 13

14 
فؼبلیت ّبی ّفتِ سالهت ثِ ٍاحد آهَسش ٍ  ارسبل ثزآٍرد ّشیٌِ ّبی هزتجط ثب ثزًبهِ ٍ

 ارتقبی سالهت
 کلیِ ٍاحدّب

15 
تْیِ ثٌزّبی اطالع رسبًی ثزپبیی ًوبیطگبُ ٍ ًبم غزفِ ّب ثِ هٌظَر ًصت در هزاکش، 

 هسبجد ٍ پبیگبُ سالهت جْت ثبسدید اس ًوبیطگبُ
 ٍاحد رٍاثط ػوَهی

 ػوَهی رٍاثط ٍاحد هکبتجِ ثب ادارات جْت ثبسدید اس ًوبیطگبُ 16

 ػوَهی رٍاثط ٍاحد هکبتجِ ثب صدا ٍ سیوب جْت پَضص خجزی ًوبیطگبُ 17
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کاتبات   انجام شدي ردون بخشی 4ویپست    : م
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کاتبات   انجام شدي ربون بخشی5ویپست  : م
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 تهفتً سالم  اس ربانهم اهی:تصاوری منتخب 6ستویپ

 

 

  96فروردیه ماي  – ردون بخشی  ربگزاری جلسات هماهنگی
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 96 فروردیه 27 -شهرستانجلسً شىرای سالمت 
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ر با امام جمعً شهرستان  96فروردیه   28-دیدا
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د امام خمینی)ري( ر با مددجىیان کمیتً امدا  96فروردیه ماي  31  -دیدا
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گاي سالمت      هب همراي       سخنزانی رد نماسجمعً شهر بى ئیه سرها   96اول اردتشهبی ماي   -ایست
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ی سالم و ساالد   96دوم اردتشهبی ماي   –جشنىاري غذا
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 96دوم اردتشهبی  -مراسم نمادیه هفتً سالمت رد کانىن اندیشً بىئیه سرها
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 96دوم اردتشهبی  -افتتاحیً نمااگشیي خطرسنجی سکتً اهی قلبی ، مغزی و سزطان
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 96دوم اردتشهبی  -جلسً آمىسشی با مىضىع هفتً سالمت وژیي رپسنل سپاي بىئیه سرها
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 96سىم اردتشهبی  –مراسم نمادیه منطقً شال 
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 96سىم اردتشهبی  -همایش سفیزان سالمت منطقً شال
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 96چهارم اردتشهبی ماي  -همایش دوچرهخ سىراران دانش آمىسان رد بىستان آق امام

 

یی حدیث بىنیی سرها  96چهارم اردتشهبی  -هب همراي پاکساسی محیط سیست مراسم ایپدي روی دانش آمىسان مدرهس ابتدا
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صض ادارات شهرستان متخ
 96چهارم اردتشهبی ماي   -جلسً آمىسشی رد خصىص شعار هفتً سالمت وژیي داوطلبان 
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 96چهارم اردتشهبی  -جشنىاري بادکنک رد مدرهس شهر بىئیه سرها
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 96ششم اردتشهبی ماي   -مراسم صبحاهن سالم هب همراي ربگزاری جلسً آمىسشی رد شهر سگزآباد



61 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 96ششم اردتشهبی –با شعار سندگی سالم با نشاط و امید رد شهرسگزآباد   هب حرکت ردآمدن اتىبىس سالمت
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 96ششم اردتشهبی -سوگ میىي رد مهد رتنج شهر سگزآباد
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شت بىئیه سرها   96هفتم اردتشهبی  -آباد روستای حسیه( ع)امام سادي ارباهیم  -همایش ایپدي روی رپسنل شبکً بهدا
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 96اردتشهبی ماي  -مرکز ارداق -فعالیت اهی آمىسشی هفتً سالمت
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 96اردتشهبی ماي  -بىئیه سرها مرکز -فعالیت اهی آمىسشی هفتً سالمت
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 96اردتشهبی ماي  -آراسنجمرکز -فعالیت اهی آمىسشی هفتً سالمت
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 96اردتشهبی ماي  -ارباهیم آبادمرکز  -آمىسشی هفتً سالمتفعالیت اهی 
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 96اردتشهبی ماي  -شالمرکز -فعالیت اهی آمىسشی هفتً سالمت
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 96اردتشهبی ماي  -دانسفهانمرکز -فعالیت اهی آمىسشی هفتً سالمت
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 96اردتشهبی ماي  -سگزآباد مرکز -فعالیت اهی آمىسشی هفتً سالمت
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 96اردتشهبی ماي  -شهرک مدرس مرکز -فعالیت اهی آمىسشی هفتً سالمت
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 96اردتشهبی ماي  -عصمت آباد مرکز -فعالیت اهی آمىسشی هفتً سالمت
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 96  ماي اردتشهبی -لهارد مرکز -سالمت هفتً آمىسشی اهی فعالیت
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 مرکز -فعالیت اهی آمىسشی هفتً سالمت

 96 اردتشهبی ماي  -شاهیه تپً

 

 


