
 

 

 

 
  



 

 

 اص ساصهاًْای دٍلتی ٍ غیشدٍلتی اصاستاًذاسی ٍ ّوت ضْشداسی ٍ هطاسکت تعذادی جطٌَاسُ هحلِ سالهت تا اتالغ 

. تا ّواٌّگی تا تشپا گشدیذهحلِ هحشٍم اهاهضادُ اتشاّین دس اهاهضادُ ضاُ جعفش دس دی هاُ  22دی هاُ آغاص ٍ تا  22تاسیخ 

حضَسی پشسًگ ٍ هَثش دس ایي جطٌَاسُ ایفا ًوایذ. لزا تا هکاتثِ تا هعاًٍت هحتشم تْذاضتی هقشس گشدیذ هشکض تْذاضت 

ٍ دستَس هستقین ایطاى تِ ٍاحذّای ستادی، هطاسکت ّوِ جاًثِ جْت هطاسکت سیاست هحتشم هشکض تْذاضت ضْشستاى 

سٍاى ٍ تاهیي ًیشٍّای هشاقة سالهت ، کاسضٌاساى سالهت اص لحاظ تاهیي سساًِ ّای آهَصضی،  ضْشستاىٍ صویواًِ 

 ٍ کوک کٌٌذُ تَد.هستوش ٍ پشسًگ ّوکاساى آهَصش ٍ سٍاتط عوَهی ضْشستاى تسیاس هَثش  پطتیثاًیتغزیِ ٍ ًیض 

دسغشفِ هشکض تْذاضت تا عٌَاى تشقشاس تَد  22لغایت  51ایي ًوایطگاُ کِ تِ هذت یک ّفتِ ّوِ سٍصُ اص ساعت  دس

قة سالهت هشد، یک ًفش سٍاًطٌاس )یک صى، یک ًفش هشاهشاقة سالهت ًفش پضضک، یک ًفش یک سثک صًذگی سالن 

. الصم تِ رکش سٍص دسهیاى سالهت سٍاى ٍ تغزیِ( ٍ یک ًفش ًیشٍی ستادی حضَس داضتِ ٍ تِ اسائِ خذهات هی پشداختٌذ 

ستشدُ هشدم آى ال گثقهَسد است است غشفِ سثک صًذگی سالن یکی اص غشفِ ّایی تَد کِ دس طَل تشقشاسی ًوایطگاُ

 لِ قشاس گشفت.هح

 اسائه گشدیذ می توان به مواسد ریل اشاسه نمود: اص فعالیتهایی که دس غشفه معاونت بهذاشتی 

 : سٍص هتَالی اًجام گشدیذ. 4ًفش اص پضضکاى هجشب ٍیضیت سایگاى دس  4تا حضَس  ویضیت سایگان پضشک 

 :ٍصى ٍ فطاس خَى ٍ اسائِ سٌجص قذ، آقا ٍ  سالهت خاًن حضَس هشاقةتا  اسائه خذمات سنجش سالمت

 اسجاع گشدیذ. هشتَطٍِ دس صَست ًیاص تِ پایگاُ سالهت  اًجام هطاٍسُ ّای الصم

 الصم تِ هتقاضیاى ٍ ًیض اسجاعات کاسضٌاساى سالهت سٍاى هطاٍسُ ّای تا حضَس  :اسائه مشاوسه سالمت سوان

 اًجام ضذُ اص سَی هشاقثیي سالهت اسائِ گشدیذ.

 :اسجاعات هشاقثیي سالهت هطاٍسُ ّای الصم تِ هشاجعیي ٍ ًیض تا حضَس کاسضٌاس تغزیِ  اسائه مشاوسه تغزیه

 اسائِ گشدیذ.

 کِ تسیاس هَسد استقثال کَدکاى ٍ ًَجَاًاى قشاس گشفت. پخش فیلم های آموصشی 

 دس حَصُ ّای هختلف سالهتی توصیع سسانه های آموصشی 

 کَدکاى آهَصضی ٍیژُ  داستان توصیع کتابهای 

  تٌذی غشفِ تا ًقاضی ّای تسیاس صیثای کَدکاى دس صهیٌِ سالهتی ٍ تغزیِآریي 

 

  



 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

 


