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 بسمو تعالی
 :مقدهم
ثٟساقت یؼٙی تأٔیٗ، حفظ ٚ ثبال ثطزٖ ؾغح ؾالٔتی ٚ  ،٘مف ثٟساقت زض تأٔیٗ ؾالٔتی ثط وؿی دٛقیسٜ ٘یؿت       

 .ؾبیف وبُٔ خؿٕی، ضٚا٘ی ٚ اختٕبػیؾالٔتی یؼٙی ٚخٛز آ
ثط اؾبؼ تؼطیف ؾبظٔبٖ ثٟساقت خٟب٘ی، ثٟساقت ثبضٚضی ػجبضتؿت اظ ؾالٔت وبُٔ خؿٕی ضٚا٘ی ٚ اختٕبػی اخعاء  

ثط ایٗ اؾبؼ ٕٞٝ ٔطزْ ثبیس لبزض ثبقٙس وٝ ظ٘سٌی خٙؿی ؾبِٓ ٚ ضضبیت ثرف . ؾیؿتٓ ثبضٚضی زض ؾطتبؾط عَٛ ظ٘سٌی

زض ایٗ ضاؾتب ثبیس اظ  .فطظ٘س آٚضی ذٛز تهٕیٓ ٌیطی ٕ٘بیٙسی زاقتٝ ٚ ثتٛا٘ٙس آظازا٘ٝ ٚ ٔؿئٛال٘ٝ زض ٔٛضز ظٔبٖ ٚ چًٍٛ٘
زٚض اظ ٞط ٌٛ٘ٝ تجؼیض، ٜ حك زؾتطؾی ثٝ اعالػبت، أىب٘بت، وؿت ثبالتطیٗ اؾتب٘ساضزٞبی ثٟساقت ثبضٚضی ٚ خٙؿی ة

ٖ اظ زؾتطؾی ثٝ حمٛق ٔطزاٖ ٚ ظ٘بٖ ضا زض ٔٛضز آٌبٜ ثٛز ،ػجبضت زیٍط ثٟساقت ثبضٚضیٜ ة. اخجبض ٚ ذكٛ٘ت ثطذٛضزاض ثبقٙس
ٞبی تٙظیٓ ذب٘ٛازٜ، ا٘تربثی ؾبِٓ، ٔؤثط، ٔٙبؾت ٚ لبثُ لجَٛ ٚ زض ٟ٘بیت حك ثطذٛضزاضی اظ ذسٔبت ٔطالجتی  ضٚـ

 .ثٟساقتی ٔٙبؾت وٝ ظ٘بٖ ضا لبزض ثٝ زاقتٗ حبٍّٔی ٚ ظایٕبٖ ایٕٗ ٔی ؾبظز تأٔیٗ ٔی ٕ٘بیس

 ثٛزٜ اؾت وٝ زذتطاٖ ٚ دؿطاٖ ٍٞٙبٔی وٝ ثٝ ؾٗ ثّٛؽ ٘ظبْ ذّمت ٚ عجیؼت زض ٞط ػهطی ٚ ظٔبٖ ثط ایٗ دبیٝ اؾتٛاض 

زض ٕٞٝ ازیبٖ  .ٔی ضؾٙس ٕٞؿطی ثطای ذٛز ثطٌعیسٜ تب ٘ؿُ ثكط ثبلی ثٕب٘س ٚ خبٔؼٝ ثٝ ؾیط وٕی ٚ ویفی ذٛز ازأٝ زٞس

ٜ ٚ ا٘س ٔرهٛنب زض زیٗ ٔجیٗ اؾالْ ٘ىبح یىی اظ ؾٙت ٞبی دیبٔجط ٌطأی قٕطزٜ قس ٔطزْ ثٝ ایٗ أط ٟٔٓ تكٛیك قسٜ

 :ٖ ٔدیس فطٔٛزٜ اؾتاض ٌطفتٝ اؾت ذساٚ٘س ٔتؼبَ زض لطآاظزٚاج ٔٛضز تطغیت ٚ تكٛیك لط

 :31ؾٛضٜ ٘ٛض آیٝ 

وٙیعاٖ نبِح ٚ زضؾتىبض تبٖ ضا، اٌط فمیط ٚ تٍٙسؾت  ٕٞچٙیٗ غالٔبٖ ٚ ،ٔطزاٖ ٚ ظ٘بٖ ثی ٕٞؿط ذٛز ضا ٕٞؿط زٞیس))

 ((ذساٚ٘س ٌكبیف زٞٙسٜ ٚ آٌبٜ اؾتز آ٘بٖ ضا ثی ٘یبظ ٔی ؾبظز، ز ذساٚ٘س اظ فضُ ذٛثبقٗ

ضاٖ ثبضٚضی ذٛز ثٝ ٔتٛؾظ تؼساز فطظ٘سی وٝ یه ظٖ زض عَٛ زٚ) ٔیعاٖ ثبضٚضی وّی1390ثط اؾبؼ ؾطقٕبضی  اظ عطفی

  .ثٝ اظای ٞط ظٖ وبٞف یبفتٝ اؾت زضوكٛض ثٝ وٕتط اظ حس خبیٍعیٙی( ز٘یب ٔی آٚضز

 ضٚیىطز ٞبی ،ثب ػٙبیت ثٝ ضٚ٘س ؾبِرٛضزٌی ضٞجطی ٔجٙی ثط ِعْٚ افعایف خٕؼیت خٛاٖ ٚ ٔؼظٓ٘ظط ثٝ ٔٙٛیبت ٔمبْ 

 .ؾالٔت ٔبزضاٖ ٚوٛزوبٖ تغییط یبفتٝ اؾتی اضتمب ثط٘بٔٝ ثبضٚضی ؾبِٓ زض خٟت افعایف ٘طخ ثبضٚضی وّی ثب اِعاْ ثط حفظ ٚ

ػٙٛاٖ   ، ثبِٙسٌی ٚ خٛا٘ی خٕؼیت وٙٛ٘ی وكٛض ثٝاییالتساض ّٔی؛ ٚ ثب تٛخٝ ثٝ دٛیثب ػٙبیت ثٝ إٞیت ٔمِٛٝ خٕؼیت زض ِصا 

ٞبی وّی  ٞبی ٌصقتٝ، ؾیبؾت ٚ زض خٟت خجطاٖ وبٞف ٘طخ ضقس خٕؼیت ٚ ٘طخ ثبضٚضی زض ؾبَ یه فطنت ٚ أتیبظ

 ٚظضات ثٟساقت ٚزض ٘تیدٝ .یس ٌطز ْ ٔؼظٓ ضٞجطی اثالؽ اظ ؾٛی ٔمب 1393ؾبَ ٔبٜ اضزیجٟكت  30زض ضٚظ خٕؼیت 

 ثٝ .ٞبی وّی خٕؼیت ٌطزیس٘س ایدبز ظٔیٙٝ ٞبیی  خٟت تحمك اٞساف ٔتٙبؾت ثب ؾیبؾتتجظ ٔٛظف ثٝ ٞبی ٔط ؾبظٔبٖ

.   ٕ٘ٛز 1395زض ذطزاز ٔبٜ  ٞبی ؾطاض وكٛض  قٟطؾتبٖ ٞبیی زض الساْ ثٝ ثطدبیی ٕ٘بیكٍبٜ ،تجغ آٖ ٚضظات ثٟساقت
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 :قدامات انجام شدها

 :ربزگاری جلسو هماهنگی ردون بخشی

ٕٞبٍٞٙی اخطای ٚ  "، ثبِٙسٌی ٚ خٛا٘ی خٕؼیتدٛیبیی"ثب اٞساف ثطدبیی ٕ٘بیكٍبٜ  ٔٙظٛض آقٙبیی ٕٞىبضاٖ ؾتبزیثٝ     

اضزثٟكت ثطٌعاض ٌطزیس ٚ دؽ اظ خٕغ ثٙسی ٘ظطات وّیٝ  25ثط٘بٔٝ ٞبی ٔٛضز ا٘تظبض، خّؿٝ زضٖٚ ثركی زض تبضید  

 .ؽ ٌطزیس، نٛضتدّؿٝ ثط٘بٔٝ تسٚیٗ ٚ ثٝ ٚاحسٞب اثالٕٞىبضاٖ

 

 :ربزگاری جلسو هماهنگی ربون بخشی

أطی ٟٔٓ ٚ تبثیط ٌصاض اؾت، خّؿٝ  ثٟساقتی ٚ ؾالٔت ثب ػٙبیت ثٝ ایٙىٝ ٔكبضوت ثیٗ ثركی زض اخطای ثط٘بٔٝ ٞبی    

زض ؾتبز قٟطؾتبٖ ثطٌعاض قس وٝ  28/2/94ٕٞبٍٞٙی ثب ٕ٘بیٙسٌبٖ ازاضات ٚ وبضقٙبؾبٖ ٔؿئَٛ قجىٝ ثٟساقت زض تبضید 

 .تكطیح ٚ ٘ظطات دیكٟٙبزی حبضطاٖ ثطضؾی ٚ ٔهٛة ٌطزیس اٞساف ثط٘بٔٝ

 

گاه  :اطالع رسانی رباپیی نمایش

وّیٝ وبضزا٘بٖ ٔطاوع ٔحیغی خٟت ثٝ  "ضإٞٙبی اظزٚاج قبز ٚ دبیساض"ثؿتٝ ٞبی آٔٛظقی خٟت اعالع ٌطٜٚ ٞبی ٞسف   

 .دٛقف تحٛیُ زازٜ قساعالع ضؾب٘ی ثط٘بٔٝ ٞبی ٕ٘بیكٍبٜ ٚ ٘یع آٔٛظـ ثٝ خٕؼیت تحت 
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گاه   :"، بالندگی و جىانی جمعیتپىیایی"ربانهم اهی ارجا شده رد نمایش

 :ربزگاری رماسم افتتاحیو.1
حدت االؾالْ ػّی ٔظفطی ضئیؽ زازٌؿتطی ثٛئیٗ ظٞطا، اثٛاِفضُ ٚ ثب حضٛض  95ذطزاز ٔبٜ  4ایٗ ٔطاؾٓ زض ضٚظ        

ٔحجی زازؾتبٖ ثٛئیٗ ظٞطا، ضٚح اِٝ ثبثبیی نبِح ٕ٘بیٙسٜ ٔطزْ ثٛئیٗ ظٞطا ٚ آٚج زض ٔدّؽ قٛضای اؾالٔی، أیط ٘بزضی 

        آضـ  زوتطثركساض ٔطوعی ثٛئیٗ ظٞطا، ثٟطٚظ خالِٛ٘س ٔؼبٚ٘ت اختٕبػی ٚ دیكٍیطی زازٌؿتطی اؾتبٖ لعٚیٗ، 

وبضقٙبؾبٖ حؿٗ وبظٕی ضٚزثبضی ضئیؽ ٔطوع ثٟساقت، ظازٜ ضئیؽ قجىٝ ثٟساقت ٚ زضٔبٖ قٟطؾتبٖ،  ذٛـ ٘ٛیؽ

، ؾبظٔبٖ ٜ ثٟعؾتی قٟطؾتبٖ اثٛاِفضُ ثركی ضئیؽ ازاضٔطوع ثٟساقت اؾتبٖ لعٚیٗ ٚ ؾتبز قٟطؾتبٖ ثٛئیٗ ظٞطا، 

تجّیغبت اؾالٔی قٟطؾتبٖ، زازؾتب٘ی، ازاضٜ ثٟعیؿتی قٟطؾتبٖ، ٔؼبٚ٘ت اختٕبػی ٚ دیكٍیطی زازٌؿتطی اؾتبٖ لعٚیٗ ٚ 

ؾبػت  ٔحُ ؾبِٗ اختٕبػبت زا٘كٍبٜ آظاززض  زا٘كٍبٜ آظاز اؾالٔی ٚاحس ثٛئیٗ ظٞطاثب ٕٞىبضی ؾتبز ٔجبضظٜ ثب ٔٛاز ٔرسض 

 .ثطٌعاض قس نجح 11

یٙٝ أبْ خٕؼٝ ثٛئیٗ ٕٞبیٖٛ ظض االؾالْ ٔحٕس وتط ٔحٕٛز ثطخؼّی اظ ضٚا٘كٙبؾبٖ ثطخؿتٝ وكٛض ٚ حدتز ٔطاؾٓزض ایٗ 

 .ثب ثٟطٜ ٌیطی اظ تؼبِیٓ زیٙی ٚ ٘یع ػّٓ ضٚا٘كٙبؾی ؾرٗ ٌفتٙس ذهٛل إٞیت اظزٚاج ؾبِٓ زض ثیٗ خٛا٘بٖ ظٞطا زض

آضـ ذٛـ ٘ٛیؽ ظازٜ ضئیؽ زوتط تٛؾظ حبضطیٗ ثٝ ػُٕ آٔس ٚ ثبظزیس اظ غطفٝ ٞبی ثطدب قسٜ  ،ٔطاؾٓاتٕبْ دؽ اظ 

ٞبی خٕؼیتی ضٞجط ا٘مالة  ضٚظ اثالؽ ؾیبؾت اضزیجٟكت ٔبٜ ؾبَ 30ثب ثیبٖ ایٙىٝ  قجىٝ ثٟساقت ٚ زضٔبٖ قٟطؾتبٖ

، ز تب ٕ٘بیكٍبٞی تحت ػٙٛاٖ دٛیبییای ـ ذطزاز ٔبٜ تِٛس حضطت ػّی اوجط ٚ ضٚظ خٛاٖ اؾت وٝ ایٗ فبنّٝ ثٟب٘ٝ 9 ٚ

 .ثطٌعاض قٛزقٟطؾتبٖ خٕؼیت زض ؾغح ٚ خٛا٘ی ثبِٙسٌی 

ٚی اضتمبی دٛیبیی، ثبِٙسٌی ٚ خٛا٘ی خٕؼیت ثب افعایف ٘طخ ثبضٚضی ثٝ ثیف اظ ؾغح خب٘كیٙی، ضفغ ٔٛا٘غ اظزٚاج، تؿٟیُ ٚ 

زٚضٜ  تطٚیح تكىیُ ذب٘ٛازٜ ٚ افعایف فطظ٘س، وبٞف ؾٗ اظزٚاج، اذتهبل تؿٟیالت ٔٙبؾت ثطای ٔبزضاٖ ثٝ ٚیػٜ زض

ٞبی ظایٕبٖ ٚ زضٔبٖ ٘بثبضٚضی ٔطزاٖ ٚ ظ٘بٖ، تأٔیٗ ؾالٔت ٚ تغصیٝ ؾبِٓ  ای ٞعیٙٝ ثبضزاضی ٚ قیطزٞی ٚ دٛقف ثیٕٝ

ٞبی خٕؼیتی ػٙٛاٖ  ٞبی اختٕبػی ضا اظ ٘ىبت ٔٛضز تأویس ضٞجط ٔؼظٓ ا٘مالة زض لبِت ؾیبؾت خٕؼیت ٚ دیكٍیطی اظ آؾیت

 .زضنس ٔی تٛاٖ ایٗ اٞساف ضا ٔحمك وطز 1/2حسالُ ثٝ یف ٘طخ ثبضٚضی افعا قبضٜ ثٝ ایٗ ٔٛضٛع وٝ ثب ا ثب ٚ وطز

ّٔی  خبٔؼٝ ثب اخطای ثط٘بٔٝ إٞیت اضتمبی ؾٛاز ؾالٔت زض ذهٛلزض ثبظزیس اظ غطفٝ آٔٛظـ ٚ اضتمبی ؾالٔت  ایكبٖ

إٞیت ٘بٔٝ تحَٛ ؾالٔت زض حٛظٜ ثٟساقت ٚ ٚ تٛإ٘ٙس ؾبظی ٔطزْ ثٝ ػٙٛاٖ دٙدٕیٗ ثط تطٚیح ٚ تٛؾؼٝ ذٛز ٔطالجتی

 .تٛضیحبتی ضا اضائٝ ٕ٘ٛز٘سقٙبؾبیی ؾفیطاٖ ؾالٔت ذب٘ٛاض ٚ آٔٛظـ ایٗ ٌطٜٚ  ٚ  اخطای ثط٘بٔٝ ّٔی ذٛز ٔطالجتی
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 :آمىسشی نشزیاترباپیی رغهف اهی مشاوره و تىسیع . 2

ؾالٔت ، ؾالٔت خٛا٘بٖٚ تٛظیغ ٔٛاز آٔٛظقی، ؾالٔت ذب٘ٛازٜ،  ٌبِطی تبثّٛٞبی آٔٛظقی ی غطفٝ 5ایٗ ٕ٘بیكٍبٜ ثب      

 .ثطٌعاض قسٚاحس ثٛئیٗ ظٞطا  آظاز اؾالٔیٌبٜ یبت زض ٔحُ زا٘فضٚاٖ ٚ ٔجبضظٜ ثب زذبٖ

  :رغهف سالمت خانىاده -الف    
 (وبضقٙبؼ خٕؼیت ٚ ثبضٚضی)ؾبضثب٘ی ٚ ( وبضقٙبؼ ٔؿئَٛ ثٟساقت ذب٘ٛازٜ)ذبِمی ٞب  ایٗ غطفٝ ثب ٔسیطیت ذب٘ٓ         

 :فؼبِیتٟبی ا٘دبْ قسٜ زض ایٗ غطفٝ. ضاخؼیٗ ٚ ثبظزیسوٙٙسٌبٖ ثط دب قسٜ ذسٔبت ثٝ ْخٟت اضائ

، قٙبؾبیی ثؼضی اظ ( 18-35) ثٟتطیٗ ؾٗ ثبضزاضی) زض ذهٛل ٔطالجت ٞبی دیف اظ ثبضزاضیٜ ٔكبٚضٜ اضائ -1

ضاٜ ثیٕبضیٟبی ٔٙتمّٝ اظ  ذٖٛ ٚضزاضی ٔثُ آظٔبیكبت وٓ ذٛ٘ی ،لٙس ثیٕبضیٟبی ٔرفی ،ا٘دبْ آظٔبیكبت لجُ اظثب

ٔهطف  ضطٚضت ا٘دبْ ٔطالجتٟبی ثبضزاضی ، تغصیٝ ٔٙبؾت ٚ)ثبضزاضی ،( ...ٚ دبح اؾٕیط ٚ، ا٘دبْ ؾٌٛ٘ٛطافی خٙؿی

ٔطالجتٟبی ٘دبْ ضطٚضت ا) ٚ دؽ اظ ظایٕبٖ (فٛایس قیطزٞی  ٚ ظایٕبٖ عجیؼی ْ ذغط زٚضاٖ ثبضزاضی،ئػالٔىّٕٟب، 

تٛؾظ  ...ؾطعبٖ ٞبی قبیغ ظ٘بٖ ٚ ، (حیح قیطزٞی٘حٜٛ ل ٚ٘ٛظازی  ْ ذغط دؽ اظظایٕبٖ ٚػالئ دؽ اظ ظایٕبٖ،

ثٝ  ٜ ثطٌعاضی ٕ٘بیكٍبٜوجطی ثطچّٛ زض عی زٚض ٔكبٞی َٚٔؼهٛٔٝ ع ،فبعٕٝ ایٕب٘ی، ،ؾبضثب٘ی،ذبِمی ذب٘ٓ ٞب 

 ٘فط اظ ثبظزیسوٙٙسٌبٖ  150تؼساز 
زالیُ  ،٘بظاییثطضؾی اِٚیٝ ا٘دبْ ٔكبٚضٜ زض ذهٛل  ٚ (ٚ ظایٕبٖ ٔترهم ظ٘بٖ)ػجبؾی حضٛض ذب٘ٓ زوتط  -2

٘فط اظ  30ثٝ  ٘بثبضٚضی زضٔبٖ ٚ ....(ترٕساٖ دّی ویؿتیه ٚ ٘مم ترٕه ٌصاضی ٚ) ظ٘بٖ ٚ٘بظایی ٔطزاٖ 

 ثبظزیسوٙٙسٌبٖ 
٘فط  20ثٝ زض ذهٛل ثبضٚضی ؾبِٓ ( ٔبٔب)ذب٘ٓ ؾٕیٝ زضظی ضأٙسیٚ ( دعقه ػٕٛٔی) ثیٍّٛ حضٛض ذب٘ٓ زوتط  -3

 اظ ثبظزیسوٙٙسٌبٖ 
ثطي زض عَٛ ٔست ثطدبیی ٕ٘بیكٍبٜ ثٝ  1500 ثب ٔٛضٛػبت ٔطتجظ ثٝ تؼساز اضائٝ ٘كطیبت آٔٛظقی  -4

 ثبظزیسوٙٙسٌبٖ
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 :رغهف تىسیع نشزیات آمىسشی -ب    

ٚ ٕٞىبضی ( وبضقٙبؼ ٔؿئَٛ ٚاحس آٔٛظـ ٚ اضتمبی ؾالٔت قٟطؾتبٖ)ایٗ غطفٝ ثب ٔسیطیت ذب٘ٓ اػظٓ قٟجبظذب٘یب      

 .ثطدب قس( وبضقٙبؼ تغصیٝ) ذب٘ٓ ؾٕیطا ثبلطی

 :ذسٔبت اضائٝ قسٜ زض ایٗ غطفٝ

اضائٝ تٛضیحبت الظْ زض ذهٛل ثط٘بٔٝ تحَٛ ؾالٔت زض حٛظٜ ثٟساقت ثط٘بٔٝ ّٔی ذٛز ٔطالجتی ٚ ؾفیطاٖ  -1

 ؾالٔت 
ٞبی DVD،  "ضإٞٙبی اظزٚاج قبز ٚ دبیساض"ػسز ثؿتٝ ٞبی آٔٛظقی  1500تؼساز : تٛظیغ ٔٙبثغ آٔٛظقی اػٓ اظ -2

 .تبة ؾفیطاٖ ؾالٔت، ثط٘بٔٝ ّٔی ذٛز ٔطالجتی، نآٔٛظقی ؾبلسٚـ، آٔٛظـ اظزٚاج ظٚخیٗ
 درف وّیخ ٔؼطفی اٞساف ٚ ثرف ٞبی ٔرتّف ٕ٘بیكٍبٜ -3
٘هت دٛؾتط ثب  خٕؼیت ٚ ثبضٚضی،ثط٘بٔٝ ّٔی ذٛز ٔطالجتی، ٘هت تطاوت ٞبی حبٚی دیبْ ٞبی ٔطتجظ ثب   -4

 .ٔٛضٛػبت ٔرتّف ٚ ٔطتجظ ثب ٕ٘بیكٍبٜ، اظ خّٕٝ ثط٘بٔٝ ٞبی ایٗ غطفٝ زض ٕ٘بیكٍبٜ ثٛز
هطبٍرُ داًطجَیبى در خصَظ ( تغذیِ اىکبرضٌبس) ٍ لوی ثبلزی ّب  خبًنخدهبت ارائِ ضدُ تَسط  -5

تغذیِ سبلن، رصین هٌبست، پبسخ ثِ سَاالت ثبسدید کٌٌدگبى در خصَظ تغذیِ دٍراى پیص اس 

ثبرداری، ثبرداری ٍ عَارض اضبفِ ٍسى ٍ چبلی ٍ راّْبی پیطگیزی اس آى، اطالع رسبًی در خصَظ 

ّزا، تَسیع ًطزیبت  آهَسضی هزتجط هطبٍرُ تغذیِ در طَل سبل در هزکش هطبٍرُ سالهت ضْز ثَئیي س

 .عدد 100ثِ تعداد  ٍ پکیج غلجِ ثز دیبثت تغذیِ ٍ خَد هزالجتیثب هَضَعبت آهَسضی اعن اس پوفلت 
 .٘فط ثٛز 150تؼساز ثبظزیس وٙٙسٌبٖ اظ غطفٝ فٛق   -6
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 :رغهف سالمت روان -ج

ٚ ثب ٕٞبٍٞٙی ( وبضقٙبؾبٖ ؾالٔت ضٚاٖ ؾتبز قٟطؾتبٖ) ثرتیذب٘ٓ قبٜ ایٗ غطفٝ ثب ٔسیطیت آلبی افكبض ٚ                     

 :ذسٔبت اضائٝ قسٜ تٛؾظ ایٗ غطفٝ .ٚاحس آٔٛظـ ؾالٔت، زض ٔحُ ٕ٘بیكٍبٜ ثطدب قس

ذب٘ٓ قبٜ افكبض ٚ  لبیآ) ٘فط اظ زا٘كدٛیبٖ ٚ ٌطٜٚ ٞبی ٞسف، تٛؾظ وبضقٙبؾبٖ ؾالٔت ضٚاٖ 25ٔكبٚضٜ  -1

، یطیت ثحطاٖ اؾتطؼ، ٘بؾبظٌبضی ظٚخیٗ، قٙبذت ضٚحیبت ٕٞؿطزض ذهٛل آٔبزٌی ثطای اظزٚاج، ٔس (ثرتی

 ...ٚ فطظ٘س دطٚضی
 ٘فط اظ ثبظزیسوٙٙسٌبٖ  15ٚ اضائٝ ٔكبٚضٜ ثٝ ٕٞبٍٞٙی حضٛض وبضقٙبؼ ازاضٜ ثٟعیؿتی  -2
 ثبظزیسوٙٙسٌبٖ ٘فط اظ  28ٔكبٚضٜ ٚ اضائٝ ذسٔبت ثٝ ٚ وبضقٙبؾبٖ تیٓ اٚضغا٘ؽ اختٕبػی ٕٞبٍٞٙی حضٛض  -3

ٔؼطفی  دیكٍیطی اظ اػتیبز ٚ ٞبی فطظ٘س دطٚضی، ٟٔبضت ،ٞبی ظ٘سٌی ٟٔبضت ثطٚقٛض ٚ دٕفّتتٛظیغ  چبح ٚ -4

 زض عَٛ ٔست ثطدبیی ٕ٘بیكٍبٜ ثطي 800اذتالالت ضٚا٘ی ثٝ ٔیعاٖ 

 :رغهف سالمت جىاانن -د   

وبضقٙبؼ )زضظی ضأٙسی ٚ( وبضقٙبؼ ٚاحس ؾالٔت خٛا٘بٖ ؾتبز قٟطؾتبٖ)شٚاِفؼّی  ٞب ایٗ غطفٝ ثب ٔسیطیت ذب٘ٓ    

ٜ ذسٔبت ثٝ ثٝ اضائ زض ٔحُ ثطٌعاضی ٕ٘بیكٍبٜ ،ثب ٕٞبٍٞٙی ٚاحس آٔٛظـ ٚ اضتمبی ؾالٔت (ؾالٔت خٛا٘بٖ

 :ثبظزیسوٙٙسٌبٖ دطزاذت اظ خّٕٝ

ػسز، وتبة ؾفیطاٖ  150: ػسز، وتبچٝ اظزٚاج ٔٙبؾت ثطای خٛا٘ب300ٖ: تمٛیٓ ظ٘سٌی ؾبِٓ: )تٛظیغ ٔٙبثغ آٔٛظقی -1

 ( ػسز40: ػسز، وتبثدٝ ضإٞٙبی اظزٚاج قبز ٚ دبیساض 100:ؾالٔت

 ض٘ف 11٘بؾٙبٔٝ ؾالٔت زا٘كدٛ ثٝ تؼساز حضٛض ذب٘ٓ زوتط ثیٍّٛ خٟت ٔكبٚضٜ ٚ ا٘دبْ ٔؼبیٙبت دعقىی ٚ نسٚض ـ -2

 ػسز 120: ػطضٝ نٙبیغ زؾتی ضاثغیٗ ؾالٔت خٟت ثبظزیس -3

ٔؿئِٛیٗ قٟطؾتب٘ی،زا٘كدٛیبٖ، ضاثغیٗ ؾالٔت، دطؾُٙ قجىٝ ثٟساقت ٚ زضٔبٖ )٘فط  100: تؼساز ثبظزیسوٙٙسٌبٖ -4

 قٟطؾتبٖ
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 :مبارسه با دخانیاترغهف  -و

ثب ٕٞبٍٞٙی ٚاحس  (ثٟساقت ٔحیظوبضقٙبؼ ٔؿئَٛ ٚاحس )آلبی ٟٔٙسؼ لٕٛقی ضأٙسیایٗ غطفٝ ثب ٔسیطیت     

 :ثٝ ثبظزیسوٙٙسٌبٖ دطزاذت اظ خّٕٝآٔٛظـ ٚ اضتمبی ؾالٔت، زض ٔحُ ثطٌعاضی ٕ٘بیكٍبٜ ثٝ اضائٝ ذسٔبت 

لّیبٖ، ؾٕی ثطای ؾالٔت  " 95ضعبر ّفتِ دخبًیبت سبل  ر خصَظدًفز اس داًطجَیبى ٍ ثبسدیدکٌٌدگبى  10هطبٍرُ ثِ 

ٍ ...( للجی، ریَی ٍ سزطبى ّب ٍ اثتال ثِ ثیوبریْبی )جسوی عَارض هصزف سیگبر ٍ اثزات آى ثز سالهت ٍ  "ذب٘ٛازٜ

 ...(تغییزات خلك ٍ خَ، اس ثیي رفتي احسبس هسئَلیت، اختالل در خَاة ٍ عدم پذیزش افزاد تَسط خبًَادُ ٍ جبهعِ،)رٍاًی

عدم تزثیت صحیح فزسًداى ٍ تحویل ّشیٌِ ّبی ٌّگفت ّوچٌیي اثز دخبًیبت ثز کبّص آهبر اسدٍاج، گستزش طالق ٍ 

 پزداختثِ خبًَادُ ٍ جبهعِ، 

 

 :دارتربزگاری مسابقو .3

ثب ٕٞىبضی ازاضٜ ٚضظـ ٚ  قجىٝ ثٟساقت ؾالٔت ذب٘ٛازٜثطدبیی ٕ٘بیكٍبٜ، تٛؾظ ٚاحس  دبیب٘یایٗ ٔؿبثمٝ ضٚظ       

تٛؾظ ازاضٜ  ظ ثط٘سٌبٖ ٔؿبثمٝ، خٛایعی٘فط ا 3ثطٌعاض ٚ ثٝ آظاز اؾالٔی زا٘كٍبٜ ٚ دطؾُٙ  ٘فط اظ زا٘كدٛیبٖ 10، ثیٗ خٛا٘بٖ

 .ضزیساٞساء ي ٚضظـ ٚ خٛا٘بٖ قٟطؾتبٖ
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 :تحکیم بنیان خانىادهارتقای  ربزگاری همایص.4

وبضقٙبؼ ثط٘بٔٝ )ؾّغب٘ی ذب٘ٓ،(وبضقٙبؼ ٔؿئَٛ ثیٕبضی ٞبی غیط ٚاٌیط اؾتبٖ)زوتط نبزقذب٘ٓ ثب حضٛض ایٗ ٔطاؾٓ       

وبضقٙبؾبٖ ؾتبز ، (زوتطای ضٚا٘كٙبؾی) ٚ ذب٘ٓ زوتط ضٕٞٙب(ٔترهم ظ٘بٖ ٚ ظایٕبٖ)ذب٘ٓ زوتط ػجبؾی ،(ٔبزضاٖ اؾتبٖ

ذطزاز ٔبٜ زض ؾبِٗ فطًٞٙ ٚ اضقبز اؾالٔی قٟط ثٛئیٗ ظٞطا  11زض ضٚظ قٟطؾتبٖ، دطؾُٙ ٔطاوع ٔحیغی، ضاثغیٗ ؾالٔت 

 .ثطٌعاض قس

ی ظ٘بقٛیی ٞط وؿی،  ویفیت ضاثغٝ ثیبٖ وطز، (ػضٛ ٞیئت ػّٕی زا٘كٍبٜ آظاز اؾالٔی)ایٗ ٔطاؾٓ زوتط ضٕٞٙب زض 

ثٝ ػجبضت زیٍط، . قٛز اـ ٔطثٛط ٔی ٞب، ضفتبض ٚ وطزاض ذٛیف ثٛزٜ ٚ ثٝ تهٕیٕبت ٚ ػّٕىطز ٌصقتٝ ی ثبٚضٞب، ا٘سیكٝ ٘تیدٝ

ٞب ٚ  ٘سٌی ٔكتطن ضاضی ثبقس ٚ چٝ ٘بضاضی، ثبظتبة ثبٚضٞب، ا٘سیكٝی ظ٘بقٛیی ٔغّٛة یب ٘بٔغّٛة ٞط وؿی، چٝ اظ ظ ضاثغٝ

. ؾت وٝ یب ذٛاؾتبض آٖ ثٛزٜ یب ظیط ثبض آٖ ضفتٝ اؾت ضفتبض اظ ثسٚ اظزٚاج ذٛیف اؾت ٚ ٕٞبٖ چیعی ا  وٙف ٚ ٚاوٙف

ٚٔتسیٗ ٚ تطثیت قسٜ ٚ ٕٞؿط ا٘ؿبٖ ثبیس اظ ذب٘ٛازٜ ی انیُ  ثیبٖ زاقتٙس وٝ ا٘تربة ٕٞؿط ٔٙبؾت ٚی زضازأٝ زض ثبضٜ 

اٌط ظٖ، ذٛز فبلس تطثیت ثبقس ٕ٘ی تٛا٘س فطظ٘س . ٘دیت ثبقس، ٔرهٛنب ظٖ چطا وٝ اٚ ثٟتط ٔی تٛا٘س وٛزوبٖ ضا تطثیت وٙس

  ،دٛقب٘سٖ ثسٖ اظ ٘بٔحطْ، ظیٙت ٚ آضایف ثطای قٛٞطی ٚ٘یبظ خٙؽ: ٚاظ زیٍط ذهٛنیبت ظٖ ٔٙبؾت دطٚضـ زٞس ذٛة

 ٔی ثبقس ... ٚ انبِت ذب٘ٛازٌی،ٔٙبؾتزاقتٗ ذهٛنیبت ذّمی 

ثب ثبال ضفتٗ ؾٗ اظزٚاج زض زذتطاٖ ٚ دؿطاٖ، ػسْ تٕبیُ ظٚج ٞبی ظایٕبٖ ثیبٖ زاقتٙس وٝ  زوتط ػجبؾی ٔترهم ظ٘بٖ ٚ

ٌبٞی فبنّٝ ثیٗ تِٛس ، ...َ ظٚخیٗ ٚ ثٝ زالیُ ٔكىالت التهبزی ٚ ازأٝ تحهی ،خٛاٖ ٚ تبظٜ اظزٚاج وطزٜ ثٝ فطظ٘س آٚضی

ٕٞچٙیٗ ؾبِیب٘ٝ چٙس ٞعاض فطنت فطظ٘س آٚضی ثٝ ػّت اظ زؾت ضفتٗ  ،ؾبَ عَٛ ٔی وكس 5تب  4ثب اظزٚاج  اِٚیٗ فطظ٘س

ایكبٖ زض ازأٝ افعٚز٘س ایٗ زضؾت ٘یؿت اظ ذب٘ٛازٜ  ،ؾطدطؾت ذب٘ٛاض زض اثط ؾٛا٘ح وبض ٚ حٛازث تطافیىی اظ زؾت ٔی ضٚز

ثّىٝ ثبیس تطتیجی اتربش ٌطزز وٝ اظ ػٛأُ وبٞف  ،زاقتٝ ثبقسای وٝ زاضای چٙس فطظ٘س اؾت تٛلغ تِٛس ٘ٛظاز ثیكتط ٚخٛز 

 خٌّٛیطی ثٝ ػُٕ آیس ...الق ٚخٕؼیت ٔثُ ٔطي ٚ ٔیط ٔبزضاٖ ، ط
 .زتمسیط اظ ٔبٔبٞبی ٕ٘ٛ٘ٝ ٚ فؼبالٖ ثطدبیی ٕ٘بیكٍبٜ، اظ زیٍط ثط٘بٔٝ ٞبی ایٗ ٔطاؾٓ ثٛ
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 :پیىست اه

گاه جدول جمع بندی خدمات اراهئ شده   رد نمایش

گاه  صىرتجلسات رباپیی نمایش

کاتبات انجام شده ردون بخشی  نمىهن م

کاتبات انجام شده ربون بخشی  نمىهن م

گاه  نمىهن لسیت  اسامی باسدیدکنندگان اس نمایش

گاه  تصاوری منتخب اس ربانهم اهی نمایش
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گاه پىیاییجدول جمع بندی خدم: 1 پیىست   عیت، بالندگی و جىانی جمات اراهئ شده رد نمایش

 تعذاد واحذ ارائه دهنذه خذمت/فرد نوع خذمات ارائه شذه

 68 کبسضٌبسبى سالهت سٍاى ستبد هطبٍسُ سالهت سٍاى

 150 کبسضٌبسبى گشٍُ ثْذاضت خبًَادُ هطبٍسُ سالهت خبًَادُ

 30 هتخػع صًبى ٍ صایوبى هطبٍسُ دسهبى ًبثبسٍسی

 100 کبسضٌبس سالهت جَاًبى ستبد هطبٍسُ سالهت جَاًبى

 11 خبًن دکتش ثیگلَ غذٍس ضٌبسٌبهِ سالهت

 10 کبسضٌبس تغزیِ ستبد هطبٍسُ تغزیِ

 5 ٍاحذ ثْذاضت هحیط هطبٍسُ عَاسؼ دخبًیبت

 800 ٍاحذ سالهت سٍاى (پوفلت، ثشٍضَس) تَصیع ًطشیبت آهَصضی سالهت سٍاى

کتبثچِ اصدٍاج )تَصیع ًطشیبت آهَصضی سالهت جَاًبى 

 (آهَصضی CDهٌبست، دفتشچِ تقَین سالهت، 
 590 (ٍاحذ سالهت جَاًبى

 130 تغزیٍِاحذ  تَصیع ًطشیبات آهَصضی تغزیِ

 90 ٍاحذ ثْذاضت هحیط تَصیع ًطشیبت  آهَصضی

تَصیع کتبثچِ هعبیت تک فشصًذی ،آًذٍهتشیَص ،سي 

 ًٍبثبسٍسی ٍضیَُ صًذگی ًٍبثبسٍسی
 جلذ340 ٍاحذ ثْذاضت خبًَادُ

 1500 ٍاحذ ثْذاضت خبًَادُ (پوفلت، ثشٍضَس) تَصیع ًطشیبت آهَصضی سالهت خبًَادُ

 کتبثچِ، )"اصدٍاج ضبد ٍ پبیذاس"تَصیع ثستِ ّبی آهَصضی 

DVD ّبی آهَصضی سبقذٍش، آهَصش اصدٍاج

صٍجیي، ثشًبهِ هلی خَد هشاقجتی، کتبة سفیشاى 

 .سالهت
 

 1500 ٍاحذ آهَصش ٍ استقبی سالهت
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گاهصىرتجلسات  : 2ت پیىص  رباپیی نمایش

 95سال هفته سالمت جوان  جلسه درون بخشیصورتجلسه 

 9:  سبعت پبیبى جلسِ 8:  سبعت شرٍع جلسِ 25/2/95:  تبریخ برگساری

 

 سبرببًی: دبیر جلسِ آقبی کبظوی: رئیس جلسِ

 :حبضریي جلسِ

 افطبس :آقبیبى
 عجذالْی -ساهٌذیدسصی -خبلقی-دسخطبى صادُ-ضْجبصخبًیب -ثبقشی-رٍالفعلی :خبًوْب

 شرح هصَبِ ردیف

 

هسئَل پیگیری ٍ اجرای 

 هصَبِ

1 
اضؾبَ دیبٔىٟبی ٔطتجظ ثب دیبٔسٞبٚٔكىالت ته فطظ٘سی  خٟت زاٚعّجیٗ ؾالٔت زض عَٛ 

 ٞفتٝ ّٔی خٕؼیت
 ٍاحد جلت هطبرکت هزدهی

2 
ٔىبتجٝ ثب ٕ٘بیٙسٌبٖ ازاضات خٟت ثطٌعاضی خّؿٝ ٕٞبٍٞٙی ٞفتٝ ّٔی خٕؼیت ٚثطدبیی 

 28/2/95ٕ٘بیكٍبٜ دٛیبیی ،ثبِٙسٌی ٚخٛا٘ی خٕؼیت 
 ٍاحد سالهت خبًَادُ

 ضٚاثظ ػٕٛٔی زیساض ثب أبْ خٕؼٝ قٟطثٛئیٗ ظٞطا زضذهٛل اثالؽ ؾیبؾتٟبی وّی خٕؼیت 3

 تٟیٝ ٚتبٔیٗ ضؾب٘ٝ ٞبی آٔٛظقی خٟت ثطدبیی ٕ٘بیكٍبٜ 4
ٚاحس آٔٛظـ ٚاضتمبی 

 ؾالٔت

 أٛضػٕٛٔی الظْ خٟت ثطدبیی ٕ٘بیكٍبٜتٟیٝ ٚتبٔیٗ تدٟیعات ٚتٕٟیسات  5

 دصیطایی خٟت افتتبحیٝ ثطدبیی ٕ٘بیكٍبٜ 6
أٛضػٕٛٔی ٚضئیؽ ٔطوع 

 ثٟساقت

 رٍاثط عوَهی تٟیٝ ثٙطٞبی اعالع ضؾب٘ی زض غطفٝ ٞب ٚؾغح قٟط 7

 ٍاحد جلت هطبرکت هزدهی زػٛت اظ زاٚعّجبٖ ؾالٔت ٚٔطثیبٖ آٟ٘ب خٟت ثبظزیس اظ ٕ٘بیكٍبٜ 8

 ٍاحد سالهت خبًَادُ وبضقٙبؾبٖ ٔؿئَٛ ٔطوع ثٟساقت قٟطؾتبٖ زض ٔطاؾٓ افتتبحیٝ زػٛت اظ 9

10 
ٔمطض ٌطزیس زضغطفٝ ٞبی ٕ٘بیكٍبٜ وبضقٙبؾبٖ ٚاحس ؾالٔت ذب٘ٛازٜ ، ؾالٔت ضٚاٖ ، آٔٛظـ 

عجك ثط٘بٔٝ ظٔبٖ ثٙسی قسٜ خٟت اضائٝ ذسٔبت ٔكبٚضٜ ... ؾالٔت ٚ ؾالٔت خٛا٘بٖ ٚتغصیٝ ٚ
ٍاحدّبی سالهت خبًَادُ 
،رٍاى ، آهَسش سالهت 
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 ٍسالهت جَاًبى .حضٛض زاقتٝ ثبقٙس ای زض ٕ٘بیكٍبٜ 

11 
ٔكبٚضٜ زضذهٛل اضتمبی ویفیت خٕؼیت وكٛض تٛؾظ ذب٘ٓ ؾبضثب٘ی وبضقٙبؼ ثط٘بٔٝ ثبضٚضی 

 29/2/95ؾبِٓ قٟطؾتبٖ تبضید 
 ٍاحد سالهت خبًَادُ

12 
دیبٔسٞبٚٔكىالت ته فطظ٘سی زضغطفٝ ؾالٔت زػٛت اظ ؾطوبض ذب٘ٓ زوتطثیٍّٛ زضذهٛل 

 30/2/95ذب٘ٛازٜ تبضید 
ٍاحد سالهت خبًَادُ 

 ٍگستزش

13 
زػٛت اظ ؾطوبض ذب٘ٓ ٔحٕس ظازٌبٖ اظ حٛظٜ ػّٕیٝ ثٛئیٗ ظٞطا زضذهٛل إٞیت فطظ٘س آٚضی اظ 

 30/2/95زیسٌبٜ اؾالْ زضغطفٝ ؾالٔت ذب٘ٛازٜ تبضید 
 ٍاحد سالهت خبًَادُ

14 
زضذهٛل ِعْٚ حفظ ٚاضتمبی ؾالٔت ٔبزضاٖ ٚذب٘ٛازٜ تٛؾظ ذب٘ٓ ذبِمی وبضقٙبؼ ٔكبٚضٜ 

 1/3/95ٔؿئَٛ ثٟساقت ذب٘ٛازٜ ٚٔبزضاٖ ٚذب٘ٓ ایٕب٘ی وبضقٙبؼ قیط ٔبزض قٟطؾتبٖ تبضید 
 ٍاحد سالهت خبًَادُ

15 
زػٛت اظ ؾطوبض ذب٘ٓ زوتط ػجبؾی ٔترهم ظ٘بٖ ثیٕبضؾتبٖ خٟت ٔكبٚضٜ زض غطفٝ ؾالٔت 

 3/3/95زضذهٛل ضاٟٞبی زضٔبٖ ٘بثبضٚضی تبضید  ذب٘ٛازٜ
 ٍاحد سالهت خبًَادُ

16 
ٔكبٚضٜ زضذهٛل ِعْٚ حفظ ٚاضتمبی ؾالٔت وٛزوبٖ ٚذب٘ٛازٜ تٛؾظ ذب٘ٓ ػّٕكبٞی 

 3/3/95وبضقٙبؾبٖ وٛزوبٖ ؾالٔت ذب٘ٛازٜ قٟطؾتبٖ تبضید
 ٍاحد سالهت خبًَادُ

 ٍاحد سالهت خبًَادُ 4/3/95ثطٌعاضی ٕٞبیف اذتتبٔیٝ ٞفتٝ ّٔی خٕؼیت  17
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 95سال سالمت جوان ملی هفته  کمیته شهرستانیصورتجلسه 

 12: سبعت پبیبى جلسِ 9:30: سبعت شرٍع جلسِ 28/2/95:  تبریخ برگساری

 

 درزی راهٌدی: دبیر جلسِ دکترخَشٌَیس زادُ: رئیس جلسِ

 :حبضریي جلسِ

 .اسبهی حبضریي بِ پیَست هی ببشد
 

 :جلسِهشرٍح 

هذیشیت ضجکِ )آقبی دکتش خَضٌَیس صادُ   کویتِ ضْشستبًی ثضسگذاضت ّفتِ هلی سالهت جَاى ثب حضَس

،کبسضٌبسبى هسئَل ٍاحذّبی ستبدی ٍ ( سئیس هشکض ثْذاضت ضْشستبى)آقبی کبظوی ، (ثْذاضت ٍ دسهبى

دس هحل  28/2/95تبسیخ ًوبیٌذگبى اداسات ضْشستبى ثب ّوکبسی ٍاحذ سالهت جَاًبى ستبد ضْشستبى دس 

. سبلي اجتوبعبت ضجکِ ثْذاضت ثشگضاس ضذ

اصدٍاج "دس اثتذا دکتش آسش خَضٌَیس صادُ ثب عشؼ خیش هقذم ثِ هذعَیي دس هَسد ضعبس ّفتِ سالهت جَاى 

ٍ اّویت اصدٍاج سبلن ٍ افضایص جوعیت سخٌبًی سا ایشاد  "سبلن ساّی ثِ سَی استقبی سجک صًذگی جَاًبى

اداهِ آقبیکبظوی ثب ثیبى اّذاف ثشگضاسی ّفتِ هلی سالهت جَاى ثش ثشگضاسی ّش چِ ثب ضکَّتش ثشًبهِ ًوَدًذ، دس 

خالغِ ای اص عولکشد فعبلیت ، هِ دسصی ساهٌذی، کبسضٌبس سالهت جَاىاّب دس ایي ّفتِ تبکیذ ًوَدًذ، دس اد

فعبلیت ّبی ایي ٍاحذ دس ّفتِ ثیبى ٍ ثِ تطشیح  94ٍ  93ّبی ایي ٍاحذ سا جْت گشٍُ ّذف جَاًبى دس سبل 

کبسضٌبس هسئَل سالهت سٍاى، هطبلت آهَصضی دس افطبس، آقبیهِ جلسِ، پشداخت، دس ادا95سالهت جَاى 

 دس اداهِ. خػَظ اصدٍاج سبلن، هْبست ّبی استجبطی ّوسشاى ٍ تبثیش آى ثش تشثیت غحیح فشصًذاى ثیبى ًوَدًذ

پَیٌذگی، ثبلٌذگی "ًوبیطگبُ ثشپبیی  ثشًبهِ ّبی ایي ٍاحذ دس علوطبّی، کبسضٌبس ٍاحذ سالهت خبًَادُ خبًن 

قوَضی، کبسضٌبس  سدهْيآقبی دس اداهِ . سا ثیبى ًوَد 7/3/95لغبیت  3/3/95اص تبسیخ  "ٍ جَاًی حوعیت

قلیبى "هسئَل ثْذاضت هحیط ثب تبکیذ ثش اهش پیطگیشی اص هػشف دخبًیبت ٍ ثب تَجِ ثِ ضعبس ّفتِ دخبًیبت 

ّوکبسی کلیِ اداسات ٍ دستگبُ ّبی اجشایی سا دس دستیبثی ثِ ایي ّذف هْن داًستٌذ،  "خبًَادُ ّبسوی ثشای 

 .دسپبیبى ًوبیٌذگبى ادساسات حبضش دس جلسِ ثشًبهِ ّبی پیطٌْبدی اسگبى خَد دس ایي ّفتِ سا اعالم ًوَدًذ
 

 :هصَببت جلسِ
 

 شرح هصَبِ ردیف

 

هسئَل پیگیری ٍ اجرای 

 هصَبِ

1 
وبضٌبٜ آٔٛظقی ثب ٔٛضٛع اظزٚاج ؾبِٓ زض خٛا٘بٖ خٟت زا٘كدٛیبٖ زا٘كٍبٜ فٙی  ثطٌعاضی
 ٟٔٙسؾی

ٚاحس ؾالٔت خٛا٘بٖ ثب 
ٕٞىبضی زا٘كٍبٜ فٙی 

 ٟٔٙسؾی
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2 

ؾالٔت -ؾالٔت خٛا٘بٖ)غطفٝ  5ثب  "دٛیٙسٌی، ثبِٙسٌی ٚ خٛا٘ی خٕؼیت"ثطدبیی ٕ٘بیكٍبٜ 
زض ( دیكٍیطی اظ زذب٘یبت-آٔٛظقیآضقیٛ تبثّٛٞبی  -آٔٛظـ ؾالٔت-ؾالٔت ضٚاٖ-ذب٘ٛازٜ

 ٔحُ زا٘كٍبٜ آظاز اؾالٔی

-ٍاحد سالهت خبًَادُ
سالهت -اهَسش سالهت

 سالهت رٍاى-جَاًبى

3 
نجح ثب حضٛض أبْ خٕؼٝ،  11اِی  9اظ ؾبػت  4/3/95ثطٌعاضی ٔطاؾٓ افتتبحیٝ زض تبضید 

 ٕ٘بیٙسٜ فطٔب٘ساض ٚ ٔؿئِٛیٗ قٟطؾتبٖ

ٚاحس ؾالٔت ذب٘ٛزاٜ 
زا٘كٍبٜ  -ثٟساقتقجىٝ 

 آظاز اؾالٔی

 ٕ٘بیكٍبٜ زض عَٛ ٔست ثطدبیی ٕ٘بیكٍبٜ ثزگشاری هسبثمبت ٍرسضی در غزفِ سالهت جَاًبى 4

ٚاحس ؾالٔت خٛا٘بٖ قجىٝ 
ازاضٜ ٚضظـ ٚ -ثٟساقت

 خٛا٘بٖ قٟطؾتبٖ

5 
ّوبٌّگی ثب رٍسبی ادارات در خصَظ هَافمت ثب ثبًَاى ضبغل در ادارات جْت استفبدُ اس 

 جْت ثبسدید اس ًوبیطگبُ( سبعت 2)هبهَریت اداری کوتز یک رٍس 
 فطٔب٘ساضی قٟطؾتبٖ

 ّوبٌّگی ثب راثطیي سالهت تحت پَضص هزاکش ثْداضتی جْت ثبسدید اس غزفِ ّبی ًوبیطگبُ 6
ٚاحس خّت ٔكبضوت 

 ٔطزٔی

7 
هزدم در ارسبل پیبهکْبی ثْداضتی هزتجط ثب ّفتِ جَاى ٍ جوعیت ثِ پزسٌل ادارات ٍ عوَم 

 طَل ّفتِ سالهت جَاى
 ٍاحد سالهت خبًَادُ

8 
زض غطفٝ ؾالٔت  3/3/95حضٛض ذب٘ٓ زوتط ثیٍّٛ زض تبضید  خٟت ثبضٚضی ؾبِٓ ثب  ٔكبٚضٜا٘دبْ 

 ذب٘ٛازٜ
 ٍاحد سالهت خبًَادُ

9 
ثب حضٛض  4/3/95زض تبضید  ٚٔؼبیت ته فطظ٘سی ٔكبٚضٜ زض ضاؾتبی ؾیبؾتٟبی خٕؼیتیا٘دبْ 

 زض غطفٝ ؾالٔت ذب٘ٛازٜذبٕٟ٘ب ذبِمی ٚؾبضثب٘ی 
 ٍاحد سالهت خبًَادُ

 ٍاحد سالهت خبًَادُ زضغطفٝ ؾالٔت ذب٘ٛازٜ 4/3/95خٟت ٔكبٚضٜ ٘بظایی زض تبضید  یحضٛض ذب٘ٓ زوتط ػجبؼ 10

11 
 6زضضاؾتبی ثٙس حضٛض وبضقٙبؼ ٘یطٚی ا٘تظبٔی خٟت ٔكبٚضٜ زض ذهٛل حٛازث تطافیىی  

 زض غطفٝ ؾالٔت ذب٘ٛازٜ 5/3/95ؾیبؾتٟبی خٕؼیتی ثبحضٛض زا٘كدٛیبٖ زض تبضید 
 ٍاحد سالهت خبًَادُ

12 
زض تبضید ٞب ایٕب٘ی ٚػّٕكبٞی ْٔكبٚضٜ زض ضاؾتبی  ظٔبٖ ٔٙبؾت فطظ٘س آٚضضی تٛؾظ ذبٖ

 زضغطفٝ ؾالٔت ذب٘ٛاز6/3/95ٜ
 ٍاحد سالهت خبًَادُ

 ٍاحد سالهت خبًَادُ 6/3/95ثٝ ٕٞطا ٔؿبثمٝ زاضت ثب حضٛض وّیٝ زا٘كدٛیبٖ زض تبضید ثطٌعاضی احیبء دبیٝ  13

14 
ؾیبؾتٟبی خٕؼیتی ثبحضٛض وبضقٙبؼ ضٚاٖ اظ  6ضاؾتبی ثٙس  زض ٔكبٚضٜ خٟت فطظ٘س دطٚضی

 زض غطفٝ ؾالٔت ذب٘ٛازٜ 7/3/95زض تبضید  ازاضٜ ثٟعیؿتی
 ٍاحد سالهت خبًَادُ

 ٍاحد سالهت جَاًبى 3/3/95احىبْ قطػی زض غطفٝ ؾالٔت خٛاٖ زض تبضید خضٛض وبضقٙبؼ فمٝ ٚ  15

16 
ا٘دبْ اضظیبثی ٔمسٔبتی ٚ ٔؼبیٙبت دعقىی ٕٞطاٜ ثب نسٚض قٙبؾٙبٔٝ خٛاٖ زض غطفٝ ؾالٔت 

 4/3/95خٛا٘بٖ زض تبضید 
 ٍاحد سالهت جَاًبى
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کاتبات انحام شده ردون بخشی: 3پیىست   :نمىهن م
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کاتبات انجام شده ربون بخشی: 4پیىست   :نمىهن م
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گاه: 5یىست پ  :نمىهن لیست اسامی  باسدیدکنندگان اس نمایش
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گاه:  6پیىست   :تصاوری منتخب اس ربانهم اهی نمایش

 

 

گاه  95اردیبهشت  -جلسات هماهنگی رباپیی نمایش
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گاه آساد اسالمی نمای کلی   رغهف اه رد دانش
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گاه  95رخداد 4 -رماسم افتتاحیو نمایش
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گاه رغهف تىسیع  نشزیات  –باسدید مسئىلیه   آمىسشی نمایش
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گاه –باسدید مسئىلیه   رغهف سالمت خانىاده نمایش
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گاه –باسدید مسئىلیه   رغهف سالمت جىاانن نمایش
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گاه –باسدید مسئىلیه   رغهف سالمت روان نمایش
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 باسدید رابطان بهداشت اس رغهف نشزیات آمىسشی



35 
 

 

 

 

 

 

 جىاانن رغهف سالمت  -صدور شناسناهم سالمت دانشجىیان
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گاه  باسدید تیم رمزک بهداشت استان اس رغهف اهی نمایش
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 رغهف سالمت خانىاده -وژیه دانشجىیان دارات مسابقو 
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گاه رباپیی سفره عقدجهت رتویج  اسدواج سالم رد محل نمایش
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 با حضىر کارشناص تغدهی مشاوره تغذهی 
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گاه پىیایی  ، بالندگی و جىانی جعیتپخص تیشر اهی نمایش
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گاه باسدی  "بالندگی و جىانی جمعیت پىیایی، "د دانشجىیان اس نمایش
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همایص رتویج اسدواج سالم و تحکیم بنیان خانىاده 
 


