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 مقدمه

فروردین( به مناسبت سالگرد تأسیس سازمان جهانی بهداشت برگزار  ۸۱آوریل ) ۷روز جهانی بهداشت که هر سال 

 های مردم جهان مطرح گردد آورد تا یکی از نگرانی شود، فرصتی فراهم می می

 «افسردگی است. ۷۱۰۲موضوع سازمان جهانی بهداشت در سال 

 

 

 :۷۱۰۲در سال  جهانی بهداشت روزهدف از نام گذاری 

افزایش آگاهی جمعیت عمومی در خصوص موضوعات سالمت روان، به ویژه افسردگی، اضطراب و جلوگیری از  -

 خودکشی

 تشویق افراد مبتال به افسردگی به مراجعه جهت دریافت خدمات درمانی -

 فسردگی برای ایفای نقش حمایتیتشویق اعضای خانواده و دوستان فرد مبتال به ا -

ها در جهت انگ زدایی از حرف زدن  ها و سازمان ترویج رویکرد گسترش آگاهی عمومی در میان نهادها، دستگاه -

 پیرامون موضوعات مربوط به سالمت روان و بیماری افسردگی
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 اردیبهشت ماه( ۰-۲هفته سالمت جمهوری اسالمی )

ز سوی روابط عمومی شعار اتعین و با عنایت به برگزاری هفته سالمت جمهوری اسالمی در هفته اول اردیبهشت ماه  

برنامه ریزی های الزم انجام و فعالیتها در سه سطح معاونت  زندگی سالم با نشاط و امید: وزارت بهداشت با عنوان

 مات جامع سالمت آغاز گردید. بهداشتی، مرکز بهداشت شهرستان و پایگاهها و مراکز خد

 

 

 گروهها و واحدهای ستاد استان و شهرستان تشکیل جلسات هماهنگی با حضور 

با حضور نماینده گروهها و واحدهای ستادی درمعاونت بهداشتی و مرکز بهداشت شهرستان کمیته برگزاری هفته 

و جهت تشکیل و با برگزاری جلساتی برنامه های پیشنهادی و مصوب مطرح و برنامه ریزی نهایی انجام  69سالمت سال 

 گردید. اجرا به واحدها و مرکز بهداشت شهرستان ابالغ 
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 طراحی و چاپ رسانه های مربوط به هفته سالمت

با توجه به اعالم افسردگی بعنوان پیام روز جهانی بهداشت و همچنین نشاط و امید بعنوان پیام هفته سالمت جمهوری 

مرکز  از طریق جهت توزیع آماده گردید. رسانه های مذکوراسالمی با هر دو موضوع رسانه های الزم طراحی، چاپ و 

و از طریق معاونت بهداشتی ی هفته سالمت مراجعین، مدارس، برنامه هابهداشت شهرستان جهت توزیع در مراکز تابعه، 

 توزیع گردید.  وزش و پرورش، ادارات ، دانشگاهها ، نیروی انتظامی، هالل احمر  و ...«در سطح گسترده جهت آ

 هزار بروشور با موضوع افسردگی ۷2تهیه 

 

هزار نفر در این ۷و شرکت حدود همراه با سواالت مسابقه پیامکی  هزار بروشور با موضوع نشاط و امید ۰2تهیه 

 مسابقه
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 هزار جلد کتابچه های تدوین شده توسط معاونت بهداشتی وزارت متبوع ۷۱چاپ 

 
l 

  
  

 

  

 بنر در جایگاههای سوخت ۰۱نصب چاپ و 

  

 تابعهبنر در مراکز  0۱نصب چاپ و 

 

 در سطح شهر و مراکز پرتردد ۷*3بنر  ۷2نصب چاپ و 

http://phc.muq.ac.ir/uploads/%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86_%D8%B4%D8%A7%D8%AF%DB%8C.pdf
http://phc.muq.ac.ir/uploads/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1_7_%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA.pdf
http://phc.muq.ac.ir/uploads/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA.pdf
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 هزار کتابچه آموزشی کودکان ۰۱توزیع بیش از 

 

با تاکید بر پیشگیری از افسردگی در تدوین کتابچه شعر : باشادی و با خنده ، غم را بکن شرمنده 

 کودکان

 

و اتوماسیون   اطالع رسانی از طریق سایت

 اداری با هر دو موضوع افسردگی و نشاط و امید
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 سنجش سالمت و نمایشگاه خطرسنجی در اولین روز از هفته سالمتحضور در نماز جمعه و برپایی پایگاه 

از در روز جمعه همزمان با اولین روز از هفته سالمت و حضور ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی بعنوان سخنران قبل 

ضمن حضور در غرفه معاونت بهداشتی نیز ، خطبه های نماز جمعه و طرح موضوع هفته سالمت جهت نمازگزاران

سنجش سالمت در حاشیه نماز جمعه اقدام به ارائه خدمات به نمازگزاران نمود. در این غرفه با حضور مراقبین سالمت 

مراجعین، با مشاوره های انجام شده، توزیع بروشور،  مرد و زن ، کارشناسان سالمت روان و تغذیه ضمن سنجش سالمت

 کتابچه و رسانه های هفته سالمت آموزش های الزم صورت گرفت. 
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الزم به ذکر است در حاشیه غرفه های مستقر در نمازجمعه نمایشگاهی از تابلوهای آموزشی خطرسنجی سکته های 

 مغزی، قلبی و سرطانها نیز برپا گردید که مورد استقبال نمازگزاران قرار گرفت. 
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 برگزاری جشن بزرگ تجلیل از تیم سالمت در سومین روز از هفته سالمت

م سالمت در طرح تحول در استانه جشن عید مبعث در چهارمین روز از هفته سالمت که با عنوان دومین جشن بزرگ تی

طرح تحول و ارتقاء کیفیت زندگی نامگذاری گردیده است با حضور مسئولین استانی، دانشگاهی و معاونت بهداشتی و 

 .همچنین کلیه اعضای تیم سالمت برگزار گردید

 

 

 

نفر از تیم سالمت حضور داشتند معاونت محترم بهداشتی ضمن خیر مقدم به  ۸011از در این گرد همایی که بیش 

حاضران و تقدیر و تشکر از تک تک اعضای تیم سالمت جهت اجرا و پیشبرد طرح تحول در شهر مقدس قم اظهار 

 .می مشغول هستمداشتند افتخار می کنم که به عنوان یک خدمتگزار در کنار شما به ارائه خدمات به همشهریان گرا

ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی نیز در بخشی از سخنان خود اظهار داشتند طرح تحول نظام سالمت مصداق بارز 

که در راستای توجه به منویات مقام معظم رهبری بود و با اجرایی شدن آن هزینه های گسترده ای  مدیریتی جهادی است

یکی از اقدامات صورت گرفته توسط بین رفت. ایشان در ادامه که مردم باید در درمان بیماری ها پرداخت می کردند، از 

کرد و گفت: دولت با اجرایی کردن این  وزارت بهداشت را اجرای طرح تحول نظام سالمت در حوزه بهداشت عنوان

طرح در عمل نشان داد که به دنبال سیاست پیشگیری مقدم بر درمان است که اثرات بسیاری را نیز به همراه داشت. ایشان 

با بیان اینکه بنیان و اساس تحول که به عنوان محور تامین سالمتی آحاد جامعه به حساب می آید، تحول در حوزه 

، اظهار داشت: سالمت محوری از جمله مسائل مهمی است که در این طرح به دنبال آن هستیم و با اجرایی بهداشت است

 .شدن آن از گسترش بسیاری از بیماری های صعب العالج جلوگیری خواهد کرد

ین و فعاالن طرح نفر از منتخب 8۱در خالل همایش نیز برنامه های شاد و مفرحی برای حاضران اجرا گردید و در انتها از  

به نمایندگی مورد تجلیل قرار گرفتند. الزم به ذکر است مراسم بعد از صرف ناهار و  تحول سالمت در حوزه بهداشت 

          .اقامه نماز ظهر و عصر در سالن امیران برگزار گردید
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 سالمت ویژه عموم مشارکت در برگزاری همایش تغذیه سالم و کنترل وزن به مناسبت هفته

مشارکت هیات پزشکی ورزشی استان، جمعیت هالل با 

احمر،  شهرداری قم، دفتر امور بانوان استانداری و معاونت 

بهداشتی همایشی ویژه عموم همشهریان متشکل از خانواده 

های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، اعضای هالل 

انش آموزان و ... احمر ، ورزشکاران، تعدادی از والدین د

که در آستانه هفته سالمت برگزار گردید. در این همایش 

در سالن همایش های بین المللی شهرداری برگزار شد 

درخصوص تغذیه سالم، نقش تغذیه در پیشگیری از 

افسردگی و افزایش شادی و نشاط خانواده مباحث ارزنده 

گروه ای ارائه گردید. با استفاده از اجرای موسیقی سنتی 

زاری مسابقه و اهداء   هنری جوانان هالل احمر و برگ

جوائز جو با نشاط و شادی برای شرکت کنندگان ایجاد 

 گردید. 
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 مرحله خطرسنجی سالمت ویژه پرسنل دانشگاه علوم پزشکی 4انجام 

با هماهنگی بعمل آمده باا تعادادی از ماراقبین ساالمت و آزمایشاگاههای مراکاز خادمات جاامع ساالمت توساط مرکاز            

مرحله خطرسنجی سکته های مغزی، قلبای و  سارطانها ویاژه ساتاد پرسانل دانشاگاه علاوم پزشاکی،          8بهداشت شهرستان 

 هفته سالمت به مرحله اجرا درآمد.  معاونت غذا و دارو، معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت شهرستان در طول

این برنامه طبق برنامه زمانبندی و هر مرحله در دو روز متوالی اجرا گردید به این صورت که با اطالع رساانی قبلای جهات    

مراجعه همکاران و تعیین مکانی مناسب جهت انجام خطرسنجی و تشکیل پرونده الکترونیاک جهات پرسانل،  همااهنگی     

نزدیکترین مرکز خدمات جامع سالمت به مکانهای مذکور بعمل آمد. مراقبین سالمت در روز اول ضمن الزم با مدیریت 

استقرار در محل، ضمن تشکیل پرونده الکترونیکی سالمت به  ارزیابی سالمت پرسنل پرداخته و ضمن سنجش قاد، وزن،  

توصایه هاای الزم، درخصاوص شارایط انجاام       دور کمر، تکمیل فرمهای مربوط به برنامه ایراپن پرداختاه و پاس از ارائاه   

آزمایش خون آموزشهای الزم انجام شد. در روز دوم با همکاری امور آزمایشگاهها ، نمونه گیری از افراد واجد شرایطی 

که مورد ارزیابی قرار گرفته بودند انجام و نتایج آزمایشات پس از درج در پرونده الکترونیک جهت استحضار همکااران  

 ن عودت گردید. به ایشا

 نفر از پرسنل در این برنامه مشارکت نمودند.  ۸01الزم به ذکر است بیش از 
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 برگزاری نمایشگاه خطرسنجی سکته های مغزی، قلبی و سرطانها در مراکز تابعه

با توجه به محدودیت تابلوهای نمایشگاهی مربوط به خطرسنجی سالمت، با برنامه ریزی انجاام شاده در طاول هفتاه     

فروردین که از بار مراجعاه بیشاتری برخاوردار باوده و نیاز فضاای مناساب جهات          ۸0سالمت در دو مرکز نجاتی و 

یشگاه به مدت دو هفته در این مراکز برپا گردیاد  برگزاری این نمایشگاه را داشته اند هماهنگی های الزم انجام و نما

 که مورد استقبال عمومی قرار گرفت. 
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 برگزاری نخستین جشنواره سفیران سالمت دانش آموزی در قم

نخستین جشنواره سفیران سالمت دانش آموزی استان قم با معرفی نفرات برتر رشته های مختلف هنری برگزار شد. طرح سافیران  

و باا   69 -69سالمت دانش آموزی که با مشارکت مرکز بهداشت استان و آموزش و پرورش استان قام ازابتادای ساال تحصایلی     

طع مختلف تحصیلی در سطح استان آغااز شاده باود باا برگازاری جشانواره و       درصد از کل دانش آموزان مدارس مقا ۸1اموزش 

معرفی نفرات برتر در رشته های دانش آموزی پایان یافت. در ایان مراسام کاه جمعای از مسائولین آماوزش و پارورش، معاونات         

ی محمدی مسائول آماوزش   بهداشتی ، بهزیستی و جمعی از مربیان، مدیران و دانش آموزان سه مقطع تحصیلی حضور داشتند آقا

ابتدایی اموزش و پرورش طی سخنانی ضمن خیر مقدم به حضار و تشکر از همکاری های معاونت بهداشتی و مسئولین نواحی در 

زمینه هاای مختلاف هساتیم و     اظهار داشتند در کلیه مناسبتها ما شاهد فعالیتهای مدارس در  اجرای سفیران سالمت دانش آموزی 

همکاری اعالم می دارد و برای پیشبرد اهداف نیااز باه همراهای و     ر تمامی عرصه ها آمادگی خود را جهت آموزش و پرورش د

سیده به جشانواره داناش اماوزی سافیران     راثر  0۷11مشارکت سازمانهای مرتبط بویژه مرکز بهداشت دارند. ایشان ضمن اشاره به 

  سالمت اینگونه فعالیتها را اثر گذار معرفی نمودند.

ادامه اقای گلشیری ، مدیرگروه آموزش و ارتقاء سالمت معاونت بهداشتی نیز برنامه سفیر سالمت را یکی از طرح هاای بسایار    در

ارزشمندی دانستند که از سوی وزارت بهداشت با همکاری اموزش و پرورش ا جرا شده است و در جهت پیشگیری از بیماریها و 

و خانواده های آنها می باشد. ایشان همچنین با اشاره به طرح مدارس مروج سالمت و  حفظ و ارتقاء سلطح سالمت دانش آموزان

همچنین اجرای طرح وارنیش فلوراید همزمان با آغاز طرح تحول در دو سال متوالی اظهار امیدواری کردند که در کناار ساازمان   

 آموزان، مدارس و خانواده های آنها نهادینه کنیم.آموزش و پرورش و به همت دانش آموزان بتوانیم فرهنگ سالمتی را در دانش 
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 و مراکز تابعه  اقدامات انجام شده در واحد آموزش مرکز شهرستان 

  فروردین و مرکز نجاتی  21هماهنگی  برگزاری نمایشگاه خطر سنجی هفته سالمت با مراکز سالمت 

  هماهنگی انجام نمونه گیری طرح خطر سنجی بیماریهای غیر واگیر از پرسنل دانشگاه علوم پزشکی قم ، معاونت

 بهداشتی ، معاونت غذا و دارو ، مرکز بهداشت شهرستان و ارسال نمونه ها به آزمایشگاه 

 همایش و نمایشگاه  هماهنگی طراحی و چاپ بنر های در خواستی مراکز سالمت شهری و روستایی جهت  برگزاری

 هاو...

  ، استقرار غرفه سنجش سالمت و چیدمان نیروهای تیم سالمت اعم از مراقب سالمت مرد و زن ، کارشناس روان

 تغذیه ، و برگزاری نمایشگاه خطر سنجی در نماز جمعه  مصلی قدس 

 هفته سالمت جهت استفاده در مراسمها و برنامه های جوایز هفته سالمت و تحویل به مراکز  تهیه 

 بروشور و پمفلتهای هفته سالمت  پوستر،  هماهنگی توزیع 

  هماهنگی با مدیران مراکزجهت برگزاری همایش های پیاده روی و نمایش عروسکی فرآموز نفس پاک  )صوت و

 جوایز ، بنر ....( صندلی ،

   هماهنگی جهت استقرار چادر جهت ارائه خدمات  بهداشتی و آموزشی و سنجش سالمت 

 هماهنگی تیم سالمت جهت استقرار در غرفه سالمت دانشگاه قم همزمان با همایش کشوری بحران دریاچه نمک
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 فروردین ۲۱مرکز خدمات جامع سالمت 

  برگزاری نمایشگاه از تابلو های آموزشی با موضوع خطر

سنجی سکته های قلبی و مغزی و سرطان ها

  تحرک بدنی وتفریحات برگزاری جلسه آموزشی با موضوع

سالم توسط پزشک و کارشناس تغذیه در مدرسه زینبیه

  برگزاری جشن هفته سالمت در مهد کودک معراج با

موضوع تغذیه سالم و بهداشت موی سر با حضور مراقب 

سالمت و کارشناس تغذیه مرکز

  تشکیل پرونده الکترونیک و سنجش سالمت جهت

کارکنان دانشگاه علوم پزشکی قم

 مونه گیری و آزمایش قند خون و کلسترول به منظور ن

خطر سنجی بیماری های قلبی و مغزی جهت کارکنان 

 دانشگاه علوم پزشکی قم

  برگزاری جشن هفته سالمت و نواختن زنگ سالمت در

یکی از مدارس مروج سالمت تحت پوشش مرکز

  برگزاری جلسه آموزشی با موضوع پیشگیری از افسردگی و

رت های مقابله ای توسط کارشناس سالمت افزایش مها

روان مرکز در پایگاههای غیر ضمیمه

  آموزش مهارت های زندگی در مدارس شهید یوسفلو و امام

حسن مجتبی و آموزش مدیریت استرس جهت دانش 

آموزان و والدین مدرسه عطارزاده
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مرکز خدمات جامع سالمت قنوات 

 رگاه آموزشی پیشگیری از افسردگی نمایشگاه و کا

 )جشنواره غذای سالم)جنت آباد

 )برنامه صبحانه سالم در مدرسه) سراجه

  همایش سفیران سالمت و تجلیل از سفیران نمونه ) پایگاه

الزهرا(

 )همایش پیاده روی + برنامه آموزشی ) مبارک آباد

 )برنامه سفیران سالمت) جنت آباد

 جه(جشنواره غذای سالم ) سرا

 )همایش پیاده روی + برنامه آموزشی ) حسین آباد

 )برنامه پیاده روی خانوادگی) جنت آباد

  همایش بزرگ پیاده روی دانش آموزان و داوطلبین و سفیران سالمت در شهر قنوات + برنامه صبحانه سالم +برنامه

آموزشی تغذیه سالم

 )برگزاری نمایشگاه نقاشی ) پایگاه الزهرا

  نقاشی و برنامه آموزشی تغذیه سالم ) جنت آباد(مسابقه

 )همایش پیاده روی مومن آباد ) سراجه 

   نمایشگاه و کارگاه آموزشی پیشگیری از افسردگی 
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مرکز خدمات جامع سالمت شهید مطهری           

  برگزاری کارگاههای مهارت های زندگی جهت دانش

آموزان دبیرستان دخترانه شاهد حضرت رقیه 

 بیایید در مورد افسردگی » برگزاری همایش با موضوع

وآموزش پیشگیری از افسردگی در مدرسه « صحبت کنیم

ی راهنمایی دخترانه جواداالئمه

  برگزاری صبحانه سالم توسط واحد تغذیه با مشارکت

ای پایگاه بسیج شهید رقیه رضاییاعض

   برگزاری همایش و آموزش پیشگیری از اختالالت خلقی

در بوستان بنیادی باحضور اعضای پایگاه بسیج شهید رقیه 

رضایی  

  اجرای مراسمی شاد و مفرح با همکاری واحد تغذیه و

با «ورزش،نشاط و زندگی سالم »سالمت روان با موضوع 

بهزیستی مرکز مهرگان در  مشارکت جمعی از اعضای

 پایان هفته سالمت
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قاهان: خدمات جامع سالمت روستاییمرکز 

  برگزاری جشنواره تغذیه با مشارکت اهالی تمام روستاها در حسینیه چاهک با حضور بخشدار محترم و رییس محترم

شورای بخش خلجستان

  برگذاری جلسه آموزشی تغذیه سالم با حضور سرکار خانم غواصه کارشناس تغذیه

 اری مسابقه روزنامه دیواری با موضوع تغذیه سالم  در مدرسه ابتدایی چاهکزبرگ

 دبیرستان دخترانه و پسرانه قاهان  1ایش سالمت روان به طور همزمان در ماری هزبرگ

  غربالگری قند خون در روستاهای اسفید و چاهک

 اری کالس های آموزشی توسط بهورزانربرگ
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 مرکز خدمات جامع سالمت شهید فهمیده 

 رگزاری همایش پیاده روی به مناسبت هفته ی سالمت ازمسیر پیاده ب

روی از مرکز خدمات شهید فهمیده به سمت بوستان نارون.

  همایش:برنامه های اجرایی در

  سخنرانی مسول فنی مرکز جناب آقای دکتر پورمحمدمرادی پیرامون

مباحث خودمراقبتی ، تندرستی  با ورزش و تحرک بدنی مناسب

  برگزاری مسابقه ی نقاشی با موضوع سالمت بدن در بین کودکان و

اهدای جوایز به بهترین نقاشی

 سنل اجرای مسابقه ی طناب کشی بین گروه سنی میانساالن و پر

مرکز شهید فهمیده و اهدای جوایز.

 اجرای مسابقه ی طناب کشی بین گروه سنی نوجوان و اهدای جوایز

 تقدیر از داوطلبین سالمت نمونه

 تقدیر از سفیران سالمت نمونه

  و در خاتمه سخنرانی کارشناس بهداشت حرفه ای پیرامون انجام

 ورزش استاندارد مطابق اصول تندرستی
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مرکز خدمات جامع سالمت توحید 

 برگزاری کالس با موضوعات سالمتی همه روزه توسط پایگاه ها

 برگزاری کالس توسط روانشناس و کارشناس تغذیه در مورد افسردگی و تغذیه سالم در مدرسه هدف

 برگزاری کالس توسط روانشناس و کارشناس تغذیه در مدرسه فاطمیه

 محل سخنرانی کارشناس تغذیه و روانشناس برگزاری همایش سالمتی در مسجد

 اندازه گیری فشار خون توسط پرستار و مراقب مرکز و مراقب مرد پایگاه

 پخش بروشور های بین حاضرین

 برگزاری جلسه توسط تیم سالمت در مرکز با موضوعات افسردگی, تغذیه, کم تحرکی
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سالمترکز سالمت خدمات جامع سالمت حافظ هفته م

 همایش زندگی شاد و بانشاط

  با برنامه های زیر در مرکز با حضور مراجعین ،توسط

پزشک محترم مرکز آقای دکتر دالورزاده

 برگزار گردید کارشناس سالمت روان ،سرکارخانم ضیایی

 برگزار گردید کارشناس تغذیه ،سرکارخانم تحقیقی

 مقابله با افسردگی و نشاط و سالمتی

 شی با موضوع سالمتی و خانواده ی شاد مسابقه ی نقا

 بیماریهارا بشناسیم

 نمایشگاه تغذیه سالم

 آموزش تغذیه و تندرستی و پرهیز از کم تحرکی 

  درپایان جوایزی به کودکان شرکت کننده در مسابقه

نقاشی داده شد و از حضار پذیرایی گردید
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جعفریه در هفته سالمت  خدمات جامع سالمتمرکز 

 : برگزاری جشن بادبادکها

در این برنامه از کودکان مدعو خواسته شده بود همراه والدین 

خود بادبادک درست کنند و با حضور در جشن بادبادکها 

والدین در جلسه آموزشی مهارتهای فرزند پروری هم  شرکت 

کردند درپایان از برترین بادبادکها و نقاشی های با موضوع 

 ایز تقدیر شد.وازحضارپذیرایی شد.خانواده با اهدای جو

 

 

 

 

 

 

 مرکزامام علی النقی) ع(

  کارگاه نقاشی باموضوع دیابت برگزارکرد،درپایان ازپانزده نفرازبرترین نقاشی هابرگزاری 

 گزاری همایش روان سالم تغذیه سالم بمناسبت هفته سالمت بر

دراین مراسم کارشناس سالمت روان مرکزدرخصوص مهارتهای زندگی همراه بانمایش توسط نوجوانان منطقه آموزش ارائه  

نمودند در ادامه کارشناس تغذیه مرکزدرخصوص تغذیه سالم برای شرکت کنندگان بیاناتی ایرادنمودند الزم به ذکر است 

کنندگان در جشنواره غذای سالم برگزارشدوبه قیدقرعه به غذاهای مسابقه ای نیز  ازغذا های تهیه  شده توسط  شرکت 

 . بهداشتی  و با ارزش غذایی سالمتر جوایزی  اهداشدودرپایان شرکت کنندگان درفضایی کامالصمیمی به صرف غذاپرداختند
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 مرکز خدمات جامع سالمت یادگار امام با کمک و همکاری نهادهای مختلف 

پایگاه سالمت جشن باشکوه هفته سالمت با مشارکت 

 ،ضمیمه یادگار امام و پایگاه غیر ضمیمه اباصالح)عج(

نیروی  پایگاه اجتماعی شفق, فراموز نفس پاک , ه گرو

با حضور بیش از  مدرسه ی ابتدایی بقیه اهلل ,انتظامی

 داوطلبین و سفیران نفر از اهالی محله یادگار امام, 1۵۲

با محوریت اعتیاد برای تمامی  , دانش اموزان و... سالمت

سال در بوستان  21گروه های سنی به ویژه کودکان زیر 

 : برگزار شد که شامل برنامه های ذیل بود شفق

برگزاری پیاده روی خانوادگی _2

اجرای نمایش با محوریت اعتیاد و مضرات سیگار و قلیان _1

توسط گروه فراموز نفس پاک

ی مسابقه نقاشی درخصوص سالمتی برای کودکان برگزار_۳

و اهدای جوایز به برترین ها

برگزاری مسابقه برای پدران حاضر در مراسم و اهدای  _۴

جوایز به برنده شدگان

برگزاری مسابقه ی بهترین جمله در خصوص سالمتی و _۵

مضرات سیگار و قلیان برای مادران و کودکان و تقدیر از 

ه هابرترین دست نوشت

برگزاری مسابقه و سرگرمی برای کودکان داوطلب جهت _۶

شرکت و اهدا جوایز

سخنرانی کوتاه واموزنده در خصوص مضرات سیگار و  _۷

قلیان توسط کارشناس محترم بهداشت محیط و کارشناس 

تغذیه مرکز یادگار

سخنرانی سرکار خانم نسرین اسالمی کارشناس محترم  _۸

سالمت روان مرکز

داوطلب سالمت نمونه و فعال مرکز یادگار  2۲ر از تقدی_۹

امام

در ضمن الزم به ذکر است در پایان مراسم با کمک اهالی 

محل و همکاران مرکز یادگار تمامی زباله جمع اوری و به 

 پرسنل شهرداری تحویل داده شد.
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 امام رضا )ع(پردیسانخدمات جامع سالمت مرکز 
   برگزاری نمایشگاه مهارتهای زندگی و ازدواج شاد و پایدار و تغذیه سالم 

 هایی در مورد تغذیه سالم،جراتمندی و خودآگاهی بود. همچنین پخش کلیپ 

  برنامه با تالوتی چند از آیات کالم اهلل مجید توسط فرزند سرکار خانم محمدی)همکار مراقب سالمت(و پخش سرود.

 ملی برگزار شد.

 تا به  2۳۹۴کیلیپ از کارگاههای مهارت زندگی که برای کودکان توسط سرکار خانم عباسی از آبان ماه سال   اجرای

 امروز برگزار گردیده با موسیقی پخش گردید. 

 خانم عاطفی در مورد تغذیه سالم و هرم غذایی برای صد کودک شرکت کننده در جشن صحبت نمودند 

  مسابقه از صحبتهای ایشان برگزار گردید برگزاری 

  و با یکی از همیاران سالمت کودک که در کارگاههایشان شرکت می نمودند نمایشی در خصوص مهارت جراتمندی

 افزایشی اجرا کردند.

  گروه فرآموز نفس پاک با نمایش عروسکی و ارکسترهای خود در زمینه پیشگیری از  مصرف دخانیات و  اجرای،

 به جشن فضایی متفاوت بخشیدند.سالمتی 

 در پایان جشن مسابقاتی برگزار و به برندگان جوایزی اهدا شد 
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 سلفچگان مرکز بهداشتی و درمانی 

  مردم و پرسنل بهداشتی  بوستان شقایق  روی  پیادهبرگزاری همایش

در مورد مزیتهای با حضور اعضای شورای شهر و آموزش  سلفچگان

توسط کارشناس مرکز انجام و درخواست گردید ورزش و پیاده روی 

و اختصاصی نبودن آن برنامه پیاده روی تکرار شده در پایان هر هفته 

نداشته باشد. به هفته ی سالمت 

 2 محوریت مصرف سبزیجات و کاهش با .برگزاری جشنواره ی غذا

همراه  ، میانسال و سالمندبا حضور بانوان جوانمصرف روغن ونمک 

 خودآزمایی سرطان سینه و غربالگری سرطان رحمبا اموزش 

 جهت تشویق و  بانوان، باروری سالم ویژه  ،مراقبتهای پیش از بارداری

سالمت تشکیل پرونده

 1 برگزاری نمایشگاه نقاشی با محوریت زندگی شاد در دبستان شهید.

چمران واهدای جوایز به برترینها 

 ۳گزاری کالس آموزشی برای والدین دختران نوجوان در مدرسه .بر

دبیرستان و آموزش بهداشت دوران بلوغ و مکمل یاری

 ۴ آغاز ثبت نام و جذب  سفیران سالمت و رابطین سالمت و شروع.

اردیبهشت. 2۶تاریخ  از کالسهای سفیران 

  کننده به علت شیوع نسبتا باالی فشارخون و دیابت در افراد مراجعه

 به پایگاه سالمت،در مورد تغذیه سالم در این گروه و ورزش،نکاتی

.آموزش دیدند
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 مرکز خدمات جامع سالمت مفید 

 تغذیه سالم و  با مباحث ۹۶/1/۴رگزاری همایش برای عموم مردم در بوستان نرگس توسط تیم سالمت مورخ ب

بدنی و پیشگیری از بیماری ها و صحبت در مورد بیماری  فعالیت، افسردگی و راه های مقابله با آن، کنترل وزن

 ماالریا

 رگزاری همایش در سازمان آب و فاضالب توسط کارشناسان محترم مرکز خدمات جامع سالمت مفید در هفته ب

 تغذیه سالم و خودمراقبتی، پیشگیری از افسردگیبا موضوعات  ۹۶/1/۴سالمت مورخ 

 برگزار  ۹۶/1/۴رکز آتیه با همکاری داوطلبین سالمت وبسیجیان،مورخ ناسبت هفته سالمت همایشی در مبه م

شد.ابتدا با پیاده روی جمعیت شرکت کننده آغازشد.سپس درمرکز کارشناس روان درموردافسردگی و عالئم آن و 

ت کارشناس تغذیه درباره غذای سالم و زندگی با نشاط و پزشک مرکز در مورد شعار و روز شمار هفته سالمت صحب

کردندو در آخر مسابقه برگزارشدوجوایزی به رسم یاد بود به شرکت کنندگان اهدا شد.
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مرکز خدمات جامع سالمت کوثر 

  همایش پیاده روی به همراه آموزش گروهی در مرکز توسط کارشناس بیماریها , کارشناس تغذیه و مراقب سالمت

 پایگاه فرهنگ

 مت در حاشیه نمازجمعه قمبرپایی نمایشگاه خطرسنجی سال

  با عنایت به اجرای پویش ملی خطرسنجی سکته های قلبی، مغزی و سرطانها در سراسر کشور معاونت بهداشتی قم

نیز با  به برپایی نمایشگاهی از تابلوهای آموزشی در حاشیه غرفه های سنجش سالمت در نمازجمعه  اقدام به اطالع 

مودند.رسانی و اموزش همشهریان گرامی ن
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 فرقانی  خدمات جامع سالمت مرکز 

 ازاعتیاد پیشگیری و روان سالمترگزاری نمایشگاه ب 

  برگزاری کالس آموزشی  برای مراجعین درمورد باورهای غلط در مورد اعتیاد ، افسردگی ، بحران بلوغ توصیه های

 خودمراقبتی توسط کارشناس سالمت روان 

  در مورد افسردگی صحبت کنیم  بیائید عنوان همایشی بابرگزاری
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 مرکز خدمات جامع سالمت بقیه اهلل

۹۶گزاری ایستگاه سالمتی به مناسبت هفته سالمت اول تا هفتم اردیبهشت بر

 ایستگاه سالمت روان

 ایستگاه مشاوره تغذیه

 ایستگاه سنجش سالمت

 ایستگاه سنجش قند خون

  ایستگاه بهداشت حرفه ای

 )همایش پیاده روی در روز مبعث پیامبر )س

  به همراه ایستگاه صلواتی

  برگزاری کالس آموزشی دردهکده سالمت برای دانش آموزان مقاطع سوم و پنجم ابتدایی باموضوع اهمیت مصرف

صبحانه و آشنایی باهرم موادغذایی

  دومین روز ایستگاه سالمتی مرکز بقیه اهلل

 ارشناس تغذیهآموزش اصول صحیح تغذیه ک

  آموزش پیشگیری از افسردگی و مهارت های زندگی کارشناس

سالمت روان

  مسابقه نقاشی با موضوع سالمتی

  آموزش بهداشت حرفه ای و ایمنی کار توسط کارشناسان

بهداشت حرفه ای مرکز

 آموزش گرفتن فشارخون توسط پرستار مرکز

 کنترل قند خون و سنجش سالمت 
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مطهری شهید سالمت جامع خدمات مرکز

 رقیه حضرت شاهد دخترانه دبیرستان آموزان دانش جهت زندگی های مهارت کارگاههای برگزاری 

 ی مدرسه در افسردگی از پیشگیری وآموزش «کنیم صحبت افسردگی مورد در بیایید »موضوع با همایش برگزاری 

جواداالئمه دخترانه راهنمایی

 رضایی رقیه شهید بسیج پایگاه اعضای مشارکت با تغذیه واحد توسط سالم صبحانه برگزاری

 رقیه شهید بسیج پایگاه اعضای باحضور بنیادی بوستان در  خلقی اختالالت از پیشگیری آموزش و همایش برگزاری 

  رضایی

 با« سالم زندگی و نشاط،ورزش» موضوع با روان سالمت و تغذیه واحد همکاری با مفرح و شاد مراسمی اجرای 

 سالمت هفته پایان در مهرگان مرکز بهزیستی اعضای از جمعی مشارکت
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 مرکز خدمات جامع سالمت خازنی در هفته سالمت 

  برگزاری جلسه اموزشی پزشک مرکز دکتر مجید

بهشتی منفرد درمسجد امام حسین )ع( درمورد تغذیه 

 سالم دردوره میانسالی و سالمندی 

  برگزاری جلسه اموزشی صبحانه سالم ،میان وعده سالم

توسط کارشناس تغذیخ مرکز خازنی در مدرسه پژوهش 

 برای دانش 

  برگزاری جلسه اموزشی صبحانه سالم ،میان وعده سالم

در مدرسه پژوهش  توسط کارشناس تغذیخ مرکز خازنی

 وزان   برای اولیا دانش

 احمد سید کالس اموزشی پزشک مرکز اقای دکتر 

سجادی درمورد لزوم مصرف مکملها و لزوم انجام 

ازمایشات و سونو دردوران بارداری درپایگاه غیرضمیمه 

 حکمت  

  کالس اموزشی کارشناس سالمت روان مرکز خازنی

 درمدرسه پژوهش درباره پیشگیری از افسردگی 

 آموزش تب مالت گروه هدف:جمعیت تحت پوشش 
 مت  پایگاه حکمت برگزاری جلسه اموزشی مراقب سال

 خانم سمیه رستمی درباره مزایای  شیرمادر 
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 مرکز خدمات جامع سالمت رضوی 

  آموزش تغذیه سالم به مناسبت هفته سالمت

 گروه هدف:والدین دانش آموزان

  آموزش تغذیه سالم به مناسبت هفته سالمت

 گروه هدف:کودکان

  درمان و تفاوت آشنایی با افسردگی،راه های پیشگیری و

 آن با خلق منفی

 گروه هدف:دانش آموزان متوسطه اول مدرسه جهان بین 

  آشنایی با افسردگی،راه های پیشگیری و درمان و تفاوت

 آن با خلق منفی

 گروه هدف:دانش آموزان متوسطه اول :مدرسه اخالص 

  آشنایی با افسردگی،راه های پیشگیری و درمان و تفاوت

گروه هدف:دانش آموزان ابتدایی آن با خلق منفی 

      مدرسه والیت فقیه

  آشنایی با افسردگی،راه های پیشگیری و درمان و تفاوت

 آن با خلق منفی

 گروه هدف:دانش آموزان متوسطه دوم:مدرسه جهان بین 

  افسردگی و تفاوت آن با خلق منفی ،درمان های

 افسردگی و راه های تشخیص و درمان

 ن فرهنگیگروه هدف:بازنشستگا 

  برگزاری همایش افسردگی و راه های تشخیص  و درمان

،  و تفاوت آن با خلق منفی ویژه جمعیت تحت پوشش

با هدف  و سفیران سالمت خانوار  رابطین سالمت

آشنایی با افسردگی،راه های پیشگیری و درمان و تفاوت 

 آن با خلق منفی
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 پایگاه ضمیمه رضوی

 سینه و سرطان سینه به همراه پزشک مرکزگروه هدف:جمعیت تحت پوشش برگزاری همایش خودارزیابی
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  توحید سالمت جامع خدمات مرکز

 ها پایگاه توسط روزه همه سالمتی موضوعات با کالس برگزاری 

 هدف مدرسه در سالم تغذیه و افسردگی مورد در تغذیه کارشناس و روانشناس توسط کالس برگزاری 

 فاطمیه مدرسه در تغذیه کارشناس و روانشناس توسط کالس برگزاری 

 روانشناس و تغذیه کارشناس سخنرانی محل مسجد در سالمتی همایش برگزاری 

 پایگاه مرد مراقب و مرکز مراقب و پرستار توسط خون فشار گیری اندازه 

 حاضرین بین های بروشور پخش 

 تحرکی کم, تغذیه, افسردگی موضوعات با مرکز در سالمت تیم توسط جلسه برگزاری 
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 .جامع سالمت امام حسین)ع( و پایگاه های ضمیمه در هفته سالمتخدمات مرکز 

 برگزاری نمایشگاه با موضوع مهارت های زندگی .2

 برگذاری کالس های آموزش مهارت های زندگی برای والدین در مدارس .1

 مدارس در دانش آموزان برای زندگی های مهارت آموزش های کالس برگذاری .۳

 برگذاری کالس های آشنایی اختالالت شایع روان پریشی در مرکز و پایگاه ضمیمه .۴

برگذاری کالس آموزش تغذیه سالم و آنفوالنزا و شپش سر و راه های پیشگیری از آن و شستشوی صحیح دست برای  .۵

 دانش آموزان مدرسه عدالت

قمربنی هاشم توسط مراقب مرد مرکز  برگذاری کالس های آموزشی دیابت و راه های کنترل آن در مسجد حضرت .۶

 امام حسین

 برگذاری کالس آموزشی با موضوع فشار خون و راه های کنترل آن در پایگاه فاطمیه .۷

 کالس آموزش خودمراقبتی در مسجد حضرت ابوالفضل توسط مراقب سالمت مرد پایگاه فاطمیه .۸

 پسرانه توسط بهداشت روانبرگذاری راه های پیشگیری از اعتیاد و رفتارهای پرخطر در مدرسه  .۹

 برگذاری نمایشگاه تغذیه سالم به همراه توزیع پمفلت های تغذیه .2۲

 برگذاری مسابقه نقاشی در نمایشگاه با موضوع تغذیه سالم و ناسالم .22

 برگذاری مسابقه نقاشی با موضوع مصرف نمک کمتر برای دانش اموزان .21

عوامل زیان آور و دعوت از صنوف جهت تشکیل پرونده سالمت بازرسی از صنوف و آموزش مسائل بهداشت حرفه ای و  .2۳

 2۹۲و ارائه اطالعات در مورد سامانه شکایتی 

بازدید از کسبه و آموزش در مورد رعایت مسائل بهداشتی و آموزش چهره به چهره به آرایشگران در مورد ضدعفونی  .2۴

 کردن لوازم مصرفی

 پایگاههای سالمت مرکز خدمات جامع سالمت پردیس

 آموزش تغذیه سالم 

 برگزاری نمایشگاه با موضوع زندگی سالم با نشاط و امید 

 تقدیر از سفیران سالمت پایگاه پردیس 

 آموزش تغذیه  با موضوع هرم غذایی و تغذیه در دوران سالمندی 

 آموزش گروهی و توزیع بروشور 
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 روستایی قلعه چم خدمات جامع سالمت مرکز 

  برگزاری همایش پیاده روی 
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 سالمت  آتیه  خدمات جامع مرکز

  برگزاری همایش پیاده روی 

 آموزش تغذیه  با موضوع هرم غذایی و تغذیه در دوران سالمندی 

 آموزش گروهی و توزیع بروشور 

  استقرار غرفه سنجش سالمت در  نماز جمعه و مصلی  شهر پردیسان ویژه نمازگزاران 
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 مرکز خدمات جامع سالمت  نجاتی 

  دانش آموز در مقاطع مختلف با موضوع پیشگیری از دخانیات  2۶۲برگزاری جشنواره دانش آموزی با حضور 

 خطر سنجی بیماریهای غیر واگیر سکته های قلبی و مغزی همراه توزیع کتاب خطر سنجی  هفته  برگزاری نمایشگاه

 سالمت 

  برگزاری کالسهای آموزشی پیشگیری از افسردگی توسط کارشناس روان 

  حضور در غرفه سنجش سالمت ونمایشگاه خطر سنجی مستقر در مصلی و نماز جمعه 
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 شهید کیوانفر خدمات جامع سالمت مرکز 

  انجام ارزیابی بیماریهای غیرواگیر ویژه پرسنل معاونت بهداشتی و معاونت غذا و دارو و پرسنل مرکز

 بهداشت شهرستان 

  نمونه گیری از طرح خطر سنجی بیماریهای غیر واگیرو ارسال به آزمایشگاه  ویژه پرسنل معاونت

 بهداشتی و معاونت غذا و دارو
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 آذر دل خدمات جامع سالمت مرکز 

  برگزاری همایش پیاده روی 

 آموزش تغذیه  با موضوع هرم غذایی و تغذیه در دوران سالمندی 

 آموزش گروهی و توزیع بروشور 

  برگزاری کالسهای آموزشی پیشگیری از افسردگی توسط کارشناس روان 
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 خدمات جامع سالمت  امام صادق)ع( مرکز

 ( ع)صادق امام مرکز روان کارشناس توسط سالمت هفته آموزشی جلسه 

 امید و نشاط با سالم زندگی آموزشی های بسته معرفی:  موضوع 

 سالمت هفته مناسبت به ولیعصر مسجد بسیج پایگاه در تغذیه کارشناس آموزشی جلسه 
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 پاچیان خدمات جامع سالمت مرکز 

 ،سالمت هفته مناسبت به حیدرآباد درروستای روی پیاده همایش

 تاامامزاده بسیج ازپایگاه ،کیلومتر2حدود
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  ایثارخدمات جامع سالمت مرکز  

باا همکااری کارشاناس     توزیع صبحانه سالم به کودکان و زنان بااردار 

 سالمت روان و کارشناس تغذیه در مرکز :

 

در پایگااه   همایش آشنایی با عالئم و نشاانه هاای افساردگی   برگزاری 

 بسیج شهیده قضایی توسط کارشناس سالمت روان

 

آموزش و  توزیع شیر و بروشورهای آموزشیو همچنین  برگزاری مسابقه و اهداء جوایزهمایش افسردگی در پایگاه بسیج عفاف و 

 با همکاری کارشناس سالمت روان و کارشناس تغذیه  هفته سالمت طول مدت نفردر ۷00به 

 

 

 

 

در مهاد کاود     تااثیر غاذای ساالم برکااهش افساردگی      آموزش

همکااری کارشاناس روان و کارشاناس تغذیاه در     شکوفه یاس  باا  

 :هفته سالمت
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 بوی بهشت کود مهددر تحر  و فعالیت بدنی برای دوری از افسردگی 

 با همکاری کارشناس تغذیه و کارشناس سالمت روان مرکز ایثار:

 

 

 

 

 

و تاثیر غذای سالم بر آن توسط کارشناس سالمت  افسردگیآموزش پیشگیری از 

 این مرکز:پرسنل سایر مراقبین وجهت  روان و کارشناس تغذیه مرکز ایثار

 

 در مرکز برگزاری مسابقه نقاشی )افسردگی/خانواده سالم(

 

 

 

 به نوجوانان در هفته سالمت در مرکز توسط کارشناس سالمت روان: آموزش پیشگیری از افسردگی

و در  (۸دبستان بیهان شیرازی) ی مرکز ایثار در روان و کارشناس بیماری ها آموزش پیشگیری از افسردگی)نوجوانان(کارشناس

 پایان برگزاری مسابقه و اهداء 
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 مرکز مهدی موعود 

 همایش پیاده روی در بوستان شهدای اصناف و  برگزاری

آموزش افراد در خصوص تغذیه سالم و توزیع بروشور 

 آموزشی

  برگزاری جلسه آموزشی برای مادران دانش آموزان

 مدرسه رسول اکرم )ص(و  مدرسه امام علی النقی )ع(

  برگزاری کالس آموزشی در مرکز با موضوع هفته

 سالمت

 ه مناسبت هفته سالمت نمایشگاه سالمت روان  ب 

 مدرسه  خوشرفتار آموزش مهارت زندگی 

  همایش پیاده روی به مناسبت هفته سالمت 

  پایگاه یاس و آموزش سفیران سالمت به مناسبت هفته

 سالمت 

  آموزش مهارت زندگی به مناسبت هفته سالمت  در مرکز

 مهدی موعود) عج(

 توزیع بروشور و پمفلت آموزشی 
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 وصال:سالمت فعالیت پایگاه 

 کالس آموزشی تغذیه سالم و خود مراقبتی با کاهش مصرف غذاهای پرچرب و پرنمک

 

 

 

 ابراهیم (  امامزاده)  )ع(امام رضاخدمات جامع سالمت مرکز  

جشنواره ناهار همگانی و الگوی تغذیه ی سالم و آشنایی با 

در دبستان  0۸/۸/69افسردگی و راه های مقابله با آن در تاریخ 

نفر از دانش آموزان و والدینشان  009شهید اندرزگو با حضور 

 توسط کارشناس سالمت روان و تغذیه ی مرکز امام رضا )ع(

 

برگزاری کالس آموزشی افسردگی والگوی تغذیه ی صحیح 

نفرازوالدین دانش آموزان  ۸۷1درمدرسه شهید اندرزگو باحضور 

 وتغذیه یمرکزکارشناس سالمت روان  توسط

 

 

برگزاری اردوی زیارتی امامزاده داوود به همراه اعضاء پایگاه 

 بسیج خواهران شهیده بهمنی
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نفر    98آموزش مهارت رفتار جرات مندانه در دبیرستان شهید ملک لو با حضور  

 از دانش آموزان 

از نفر    98برگزاری کالس آموزشی افسردگی در دبیرستان ملک لو با حضور 

 دانش آموزان توسط کارشناس سالمت روان مرکز

برگزاری کالس آموزشی افسردگی و الگوی تغذیه ی صحیح در دبستان دخترانه 

 نفر از دانش آموزان  0۱1ی فالحیان با حضور 

  091برگزاری کالس آموزشی افسردگی در مدرسه ی دخترانه ی نبوت با حضور 

 نفر از مادران دانش آموزان 

برگزاری کالس آموزشی افسردگی و الگوی تغذیه ی صحیح برای سفیران 

 نفر از سفیران سالمت  ۸8سالمت پایگاه سالمت کیمیا با حضور 

برگزاری کالس آموزشی افسردگی والگوی تغذیه ی صحیح برای سفیران 

 نفرازسفیران سالمت ۸0سالمت پایگاه سالمت ثامن االئمه با حضور

ی افسردگی در راهنمایی و رانندگی استان قم با حضور برگزاری کالس آموزش

 نفر از اعضا توسط کارشناس سالمت روان مرکز 00

برگزاری کالس آموزشی افسردگی و الگوی تغذیه ی صحیح در پایگاه بسیج 

 نفرازاعضا ۸8خواهران شهیده بهمنی با حضور

تان برگزاری کالس آموزشی افسردگی والگوی تغذیه ی صحیح در دبیرس

 نفرازمادران ۸11حضرت خدیجه باحضور

برگزاری همایش پیاده روی از جلوی درب مرکز به سمت بوستان نرگس واقع 

نفر از اعضا و همراهی کارشناس سالمت روان  ۸1در خیابان شاه ابراهیم با حضور 

 و تغذیه ی مرکز
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 جندقیان خدمات جامع سالمت مرکز

  دخترانه  راهنماییزنگ ویتامین در مدرسه نواختن 

 مدرسه ابتداییآشنایی با خواص میوه ها به عنوان میان وعده ی سالم در 

 آموزش مضرات تنقالت شور و شیرین بدون ارزش غذایی )اهدا جوایز(

    

   

 ماه96تا9 کودکان ویژه    حمایتی – مشارکتی کودکان جلسه برگزاری   

 گیری وزن میزان و قدی رشد روند بررسی

 آموزش گروهی -دعوت از  گروه خودیار سفیران سالمت و رابطین

 )آموزش جلسه توسط کارشناس تغذیه ومراقبین سالمت خانم ها  دهقانی،کاویانی و ناظمی
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 )س(الزهرا خدمات جامع سالمت مرکز 

  معصوم)ع( و مرکز الزهراجلسه آموزشی با موضوع پیشگیری از اختالالت روانپزشکی کود  در محد قرآنی چهارده 

 لسه آموزشی با موضوع مهارت حل مسئله و تصمیم گیریج 

 برگزاری کالس آموزش جهت مادران در ارتباط با  التور 

 جلسه آموزش با موضوع آشنایی با عالئم سالمت روان 

 برگزاری کالس آموزشی با موضوع کاهش وزن و چاقی 
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 مطهریسالمت  خدمات جامع مرکز 

 رقیه حضرت شاهد دخترانه دبیرستان آموزان دانش جهت زندگی های مهارت کارگاههای برگزاری  

 ی مدرسه در افسردگی از پیشگیری وآموزش «کنیم صحبت افسردگی مورد در بیایید »موضوع با همایش برگزاری 

 جواداالئمه دخترانه راهنمایی

 رضایی رقیه شهید بسیج پایگاه اعضای مشارکت با تغذیه واحد توسط سالم صبحانه برگزاری 

 رقیه شهید بسیج پایگاه اعضای باحضور بنیادی بوستان در  خلقی اختالالت از پیشگیری آموزش و همایش برگزاری 

   رضایی

 با« سالم زندگی و نشاط،ورزش» موضوع با روان سالمت و تغذیه واحد همکاری با مفرح و شاد مراسمی اجرای 

 سالمت هفته پایان در مهرگان مرکز بهزیستی اعضای از جمعی مشارکت

 در تغذیه، پرستار توسط خون فشار بیماری آموزش موضوع با، خون فشار روز مناسبت به مشتر  کارگاه برگزاری 

  جمهوری مرکز روانشناس توسط استرس کنترل و بروشور ارائه با همراه تغذیه توسط خون فشار
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 شهدای هفت تیر سالمت  خدمات جامعمرکز 

 اززایمان پس پیشگیری از افسردگی همایش با عنوان برگزاری 

 افسردگی با مقابله برای دخانیات از دوری بدنی و زمینه  تحر  در همایش و نمایشگاه  

 افسردگی با مقابله مهارت و شناخت 

 افسردگی با مقابله مهارت و شناخت 

  نمازجمعههمکاری با مرکز بهداشت شهرستان در غرفه سالمت 

 راه های مقابله با استرس ،رابطین و سفیران 

 

   

 

 جواداالئمه خدمات جامع سالمت مرکز 

برگزاری کالس آموزشی با عنوان تحر  بدنی ، تفریحات سالم ، فعالیت گروهی توسط کارشناس روان مرکز در مدرسه 

 حضرت فضه
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 فردوسیسالمت خدمات جامع مرکز 

 پروری در سالن آموزش مرکز فردوسی و دعوت از مراجعین جهت بازدید از نمایشگاه و  برگزاری نمایشگاه فرزند

 سال 9همچنین مادران دارای فرزند زیر 

 برگزاری نمایشگاه فرزند پروری و مهارتهای زندگی در مرکز تاالسمی با حضور بیماران 

 تغذیه و مراقبین سالمت در  برگزاری کالسهای آموزشی اصالح سبک زندگی توسط کارشناس روان ، کارشناس

 داخل مرکز

 قم و ارائه خدمات به مراجعین و بیماران یحضور تیم سالمت مرکز فردوسی در مرکز تاالسم 

  برگزاری کالسهای آموزشی اصالح سبک زندگی توسط کارشناس روان ، کارشناس تغذیه و مراقبین سالمت در

 مدارس تحت پوشش

  دانشگاه قم و ارائه خدمت به حضار همایش ملی بحران دریاچه نمک و پدیده حضور تیم سالمت مرکز فردوسی در

 گرد و غبار در حوضه مرکز ایران

 برگزاری کارگاههای آموزشی پیشگیری از اعتیاد در مدارس تحت پوشش 

   

      

   


