
 :تا آخر تیرماه 89از ابتدای سال  در راستای برنامه راه اندازی کانون هاگزارش اقدامات انجام شده 

 افتتاحیه همزمان سه کانون سالمت محله در شهرستان آبیک 

شهرستان، جناب با حضور جناب آقای شهرام احمدپور فرماندار محترم  01/4/89مراسم افتتاحیه سه کانون به طور همزمان در تاریخ 

مدیریت  جناب آقای الهیار مهدی رئیس شورای اسالمی شهر آبیک، آقای مهندس عزیزخانی معاون محترم امور اجتماعی دانشگاه،

محترم شبکه بهداشت و درمان شهرستان جناب آقای دکتر چیت سازان و رئیس محترم مرکز بهداشت جناب آقای محمد بابایی برگزار 

 بالغ دبیر و جانشین دبیر کانون ها به ایشان اهدا شد. در این مراسم ا شد.

 

 

 

نام کانون  ردیف

 سالمت محله

نام و نام  نوع مکان استقرار کانون

 خانوادگی دبیر

نام و نام خانوادگی 

 جانشین دبیر

 آدرس کانون سالمت محله

 آبیک خ مطهری کوچه شهبازی منیره عیونی آذر مافی منزل شخصی مطهری 0

بلوار ملت  آبیک شهرک بعثت یوسف آفرین مقدم زهرا اصغری محمد رسول ا... مسجد شهرک بعثت 2
 مسجد محمد رسول ا...

 شبکه جنب آبیک خیابان پاسداران صالحی عشرت محمدرضا صالحی کربال شهدای مسجد خرم شهرک 3

 بهداشت



 

 



 در پارک بانوان به مناسبت هفته سالمت شرکت اعضای دو کانون سالمت محله در نمایشگاه سالمت برگزار شده 

 

 

 



 شهرک خرم و شهرک بعثت اجرای طرح بسیج ملی فشارخون در کانون های سالمت محله 

 

 

 

 

 

 



 سالمت محله فعالیتهای کانونگزارش 

 کانون سالمت محله: مطهری                                                

 8989فصل:                بهار                                             سال:                              

 

 

 

 

 ها،  پیگیری درخصوص اشتغال زنانپیگیری درخصوص زباله فعالیتهای انجام شده: 

 جلسه 5 برگزاری جلسات آموزشی: 

 جلسه ابرگزاری مناسبتهای بهداشتی:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد مجمع سالمت محله 

 برگزار شده
 تعداد مصوبات اجرا شده تعداد مصوبات

تعداد مصوبات در حال 

 پیگیری

8                     5 2 9 



 سالمت محله فعالیتهای کانونگزارش 

 کانون سالمت محله:  بعثت                                               

 8989فصل:   بهار                                                          سال:                        

 

 

 

 

آموزش و بررسی مشکالت شهرک بعثت  برگزاری جلسه معارفه اعضا با دبیر و جانشین دبیر کانون، عضو گیری،فعالیتهای انجام شده: 

 )نبود آب آشامیدنی سالم،آلودگی هوا و ریزگردها و عدم آسفالته بودن، تخلیه نامناسب نخاله های ساختمانی در محدوده شهرک(.

بیماریهای زنان )تخمدان پلی کیستیک، پیشگیری از  بیماری آمیزشی، خودمراقبتی، مشکالت دوران برگزاری جلسات آموزشی: 

 قاعدگی و ...(، بیماریهای غیرواگیر)دیابت، فشار خون باال(، شناسایی مادران باردار.

 تب مالت، ایستگاه کنترل فشارخونبرگزاری مناسبتهای بهداشتی: 

 همایش پیاده روی/صبحانه سالم در پارک بانوان پروین اعتصامی-برگزاری جلسات ختم قرآن کریمسایر: 

 

تعداد مجمع سالمت محله 

 برگزار شده
 تعداد مصوبات اجرا شده مصوباتتعداد 

تعداد مصوبات در حال 

 پیگیری

8 9 0 9 


