
یهززززز  گزززززفعالیت    ززززز یی

یبهدعشززز یشهرنززز   ی ززز ییمرکزززفی

 دایخصوصیهف هیبدو یدخ ن  تیویحذفی ل   

 

 
ٍاحذ بْذاضت هحیط ضْزستاى: تْیِ ٍ تٌظین   

1396تیزهاُ   
 
 
 
 



 اّن فؼالیت ّا

 بز گشاری َمایص فزَىگی يرسضی در مساجد ي بًستاوُا•

سالمت  يمزاکش   بزگشاری ومایطگاٌ عًارض دخاویات در َفتٍ بدين دخاویات در اکثز مزاکش خدمات جامع•

 بُداضتی درماوی ريستایی

 ادامٍ دیًار وًیسی ياستفادٌ اس ضعارَای َفتٍ بدين دخاویات•

 تُیٍ پًستزَای پیطگیزی اس مصزف بی ريیٍ دخاویات يوصب در مزاکش خدمات جامع سالمت ي مزاکش ريستایی•

 تُیٍ بىز بٍ تعداد مزاکش خدمات جامع ي مزاکش ريستایی در َفتٍ بدين دخاویات•

 قلیان سمی بزای سالمت خاوًادٌ بیه مزاکش خدمات جامع سالمت ي مزاکش ريستایی)تًسیع پًستزَای •

عدد بزچسب استعمال دخاویات ممىًع ي تًسیع  در مزاکش تُیٍ ،تًسیع ي فزيش مًاد غذایی ي  10/000چاپ •

 اماکه عمًمی

 ريستایی در خصًظ  بزگشاری َفتٍ بدين دخاویاتخدمات جامع سالمت ي مزاکش ارسال وامٍ بٍ مزاکش •

 



اػالم هوٌَػیت استؼوال دخاًیات در هزاکش دٍلتی 
 بِ هزاکش خذهات جاهغ سالهت



بهدعش ییدام نیییمرعکفیویمک تبهیب یمدیرع یمرعکفیخدم تیج معی
1396جه یبرگفعا یهف هیبدو یدخ ن  تیاون  ییی  



ب یمدیرع یمرعکفیخدم تیج معیویمرعکفیبهدعش ییدام نیییمک تبهی
 1396اون  یییجه یبرگفعا یهف هیبدو یدخ ن  تی



درخَاست جلَگیزی اس ػزضِ ٍ فزٍش دخاًیات در 
 خَاربارفزٍضی ٍ بٌکذاری ّا



ی

تشک لیجلسهیچگونگییبرگفعا یهف هیبدو یدخ ن  تیب یک اشن ن  ی

 مسئولیوعحده یوییم  ون یمرکفیبهدعش یشهرن   

 



 فؼالیت ّای آهَسضی

برگساری کالس آمًزشی َمراٌ با تًزیع کتابچٍ ي پمفلت  •
 آمًزشی در بیه مردم

برگساری کالس آمًزشی در مدارس ي َىرستان َا جُت داوش  •
 آمًزان ي ايلیاء مدرسٍ

آمًزش يالدیه در خصًص وقش آن َا در پیشگیری از اعتیاد ي •
 مصرف دخاویات 

 تًزیع اطالعیٍ َای بُداشتی مىع استعمال دخاویات•



آهَسش ػوَم هزدم در خصَظ هضزات هصزف دخاًیات تَسط 
خذهات جاهغ سالهتکارضٌاساى بْذاضت هحیط هزاکش   



خصَظ هضزات هصزف دخاًیات تَسط داًص آهَساى در آهَسش 
در هزاکش خذهات جاهغ سالهتکارضٌاساى بْذاضت هحیط   



 

تَسیغ پَستزّای  آهَسضی دخاًیات ٍ قلیاى در هزاکش خذهات جاهغ 

 سالهت ٍ هزاکش  بْذاضتی درهاًی رٍستایی

 



 
ٍ  تَسیغ پَستزّای  آهَسضی دخاًیات ٍ قلیاى در هزاکش خذهات جاهغ سالهت 

بْذاضتی درهاًی رٍستایی هزاکش   
 



تَسیغ پوفلت ّای آهَسضی در خصَظ هضزات دخاًیات  
 در سطح هزاکش خذهات جاهغ ٍ هزاکش رٍستایی



اطالع رساًی اس طزیق اتَهاسیَى اداری ٍ سایت داًطگاُ 
 ػلَم پشضکی ٍ خذهات  بْذاضتی درهاًی



 
اػتیادٍهصزف دخاًیات  اس درپیطگیزی ٍالذیي در خصَظ ًقص آى ّا آهَسش 

 تَسط کارضٌاساى بْذاضت هحیط ٍ رٍاى ضٌاساى    

 



 
اػتیاد آهَسش ٍالذیي در خصَظ ًقص آى ّا درپیطگیزی اس 

کارضٌاساىدخاًیات تَسط ٍهصزف   

 



 
اس اػتیاد ٍهصزف  پیطگیزی در خصَظ ػوَم هزدم آهَسش 

کارضٌاساى در هساجذ ٍ پایگاُ ّای بسیجدخاًیات تَسط   

 



آهَسش پزسٌل ضْزداری تَسط کارضٌاساى هزاکش خذهات 
 جاهغ سالهت



ًصب بٌزّای با هضاهیي ٍ ضؼارّای ضذ  
 دخاًیاتی در سطح ضْز ٍ هؼابز ٍ بَستاًْا



بزگشاری ًوایطگاُ در هزاکش خذهات جاهغ سالهت ٍ 
 باسدیذ ػوَم هزدم



برگفعا ینم یشگ هیهف هیبدو یدخ ن  تیدایمرعکفیخدم تییی
 ج معینالم یویمرعکفیاون  ییی



دایبون   یه هم یشیهف هیبدو یدخ ن  تییبرگفعا ی  



 برگفعا یهم یشیهف هیبدو یدخ ن  تیدایبون   یه 



بزگشاری ّوایص پیادُ رٍی تَسط هزاکش خذهات جاهغ  
«کَدکاى حق دارًذ ضاد سًذگی کٌٌذ»سالهت با ضؼار   



 بزگشاری هسابقِ ی پیاهکی ّوزاُ با جَایش



 عدعمهیدیوعاینویسییداینطحیبون  نه یویمدعاسینطحیشهر



 باسرسی اس هزاکش غیز هجاسػزضِ ٍ فزٍش ٍ استؼوال  قلیاى 



هؼزفی هتصذیاى هتخلف هزاکش تْیِ ٍتَسیغ هَاد  
هؼذى ٍتجارت،غذایی بِ ساسهاى صٌؼت   



بزای هزاکش ػزضِ ٍ سزٍ 13اجزای قاًَى هادُ 
(پلوپ)قلیاى  



 تَقیف قلیاى ٍ ادٍات ػزضِ قلیاى اس اهاکي بیي راّی



جلوگیری از تبلیغ قلیان در اماکن بین راهی و 
 رستورانها



هؼزفی بِ هزاجغ قضایی افزاد هتخلف ٍ هصزف 
 کٌٌذگاى سیگار در هؼزض دیذ هزدم 



 «کٌینقلیاى ّا را گلذاى »پَیص هلی 





!!!!!!استؼوال قلیاى بِ چِ قیوتی   



 با تطکزاس حسي تَجِ ضوا ػشیشاى 


