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مسئول یا مسئولین  تاریخ موضوع 
 هماهنگی

 داراتای با های مشارکتی بین بخشتشکیل جلسه هماهنگی به منظور اجرای برنامه 1
ورش )منطقه آموزش و پر های مرتبط با سالمت در سطح شهرستانو سازمان
سسه مو -ناكستادانشگاه آزاد اسالمی ت - ضیاءآباد ، خرمدشت، اسفرورین وتاكستان

الل ه-میسازمان تبلیغات اسال -اداره ورزش و جوانان- بهزیستی -ش عالیآموز
 حوزه علمیه–سپاه -دانشگاه پیام نور-احمر

 شبکه بهداشت  27/1/97

رمانداری فسالمت و ارسال به در حوزه های طرح تحول معرفی دستاوردهای برنامه- 2

 و  ادارات شهرستان 

 گسترش-شبکه بهداشت  30/1/97

جترای بتر ا  ه با فرماندار به منظور اقدام به دستتور ادارات شهرستتان مبنتیمکاتب- 3

 کمپین سه شنبه های بدون خودرو

-شتتتتتبکه بهداشتتتتتت  30/1/97

 فرمانداری

وزه حتدر هتای طترح تحتول برنامهتبلیغات محیطی در مورد شعار هفته سالمت و - 4

 سالمت

قبتتل از شتتروع 

 هفته سالمت

روابتتط -شتتبکه بهداشتتت

 عمومی

قبل از شروع  رات ادا ارسال بسته آموزشی اطالع رسانی مربوط به هفته سالمت برای کلیه- 5
 هفته سالمت

آموزش  -شبکه بهداشت
 سالمت

قبل از شروع  ن شفارستاپیگیری برای انجام خطر سنجی بیماری های قلبی عروقی پرسنل بیما- 6
 هفته سالمت

بیماری  -شبکه بهداشت
 ها 

 والمت سامع خدمت و ویزیت رایگان در یکی از مراکز خدمات ج تعیین محل ارائه- 7
 رسانه ای نمودن فعالیت های انجام شده در آن محل

قبل از شروع 
 هفته سالمت

 -شبکه بهداشت 
 گسترش

قبل از شروع  ارسال بسته های آموزشی برای شرکت های خصوصی 8
 هفته سالمت

 بهداشت حرفه ای 

اداره –شتتتبکه بهداشتتتت  30/1/97 کارکنان جهادکشاورزی برگزاری کالس آموزشی ویژه 9

 جهادکشاورزی

 هرستاندر نقاط شهری شروی( و ورزش همگانی مراسم بهداشتی)پیادهشرکت در 10
 هبامع  ات جپس از اعالم تاریخ های برگزاری مراسم از سوی مسئولین مراکز خدم

 مرکز بهداشت شهرستان 

(7-1 
 اردیبهشت ماه (

 معاونین مدیر شبکه و 

دفتتتر –شتتبکه بهداشتتت  فروردین ماه 31 تع سالمبرپایی ایستگاه سالمت و اطالع رسانی در نمازجمعه و مرکز خدمات جام 11

 صدا و سیما–امام جمعه 
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مسئول یا مسئولین  تاریخ موضوع 
 هماهنگی

روابط -اشتشبکه بهد 1/2/97  در تاریخ  دیدار و مالقات مدیر و معاونین شبکه با فرماندار  12
 عمومی

در  کستانهمگانی در پارک الله تا) صبحگاهی(برگزاری مراسم بهداشتی  ورزش  13
 تاریخ 

اداره ورزش و  -فرمانداری 2/2/97
شبکه بهداشت  -جوانان

-نیروی انتظامی–
رییس اداره –شهرداری 

–ورزش های همگانی 

نمایندگی صدا و سیمای 
 شهرستان 

ه م جمعاما نماینده خبرگان رهبری و عاونین شبکه بادیدار و مالقات مدیر و م 14
 تاکستان 

روابط -شبکه بهداشت 2/2/97
 عمومی

ش آمتوزش و پترور تجهیز غرفه اختصاص داده شده در  نمایشگاهی کته از طتر  15

 برگزار می گردد. ناحیه تاکستان 

اردیبهشتت  2و1

 ماه

واحتتد –شتتبکه بهداشتتت 

-متدارس–آموز سالمت 

اشتتت بیمتتاری هتتا و بهد

 خانواده

ات : ادار ولینبرگزاري مراسم نمادین در آغازین روز از هفته سالمت با حضور مسئ 16
ش ن بختاكستان:   مدرسه شهید حسن طاهرخانی)خیابان عاشورا(     )سخنرا

 بهداشت : آقاي دكتر  جالل رحمانی (
ندس همقاي اسفرورین:    مدرسه انصار كهک          ) سخنران بخش بهداشت: آ

 شریف زاده(
مدي صكتر دضیاءآباد:  مدرسه سمیه ضیاءآباد    ) سخنران بخش بهداشت: خانم 

 پزشک مركز ضیاءآباد(
 شریف هندسمخرمدشت:   مدرسه الزهرا            ) سخنران بخش بهداشت: آقاي 

 زاده(
 دعوت از مسئولین ادارات از سوي آموزش و پرورش انجام میگیرد

 2و  1
 ه اردیبهشت ما

آموزش  –شبکه بهداشت 
 و پرورش مناطق

ل ایام در طو ارائه خدمات مشاوره ای تغذیه و روان در ایستگا ه های سالمت مراکز- 17

 هفته سالمت

در طتتول ایتتام 

 هفته سالمت

مراکتتتز ختتتدمات جتتتامع 

 سالمت

مسئول یا مسئولین  تاریخ موضوع 
 هماهنگی
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ه ای بتدون ختودرو در ستطح شتبکاطالع رسانی برای اجرای برنامه سته شتنبه هت 18

 بهداشت

امتتور -شتتبکه بهداشتتت 

 عمومی شبکه

كارشناس منطقه آموزش  3/2/97 ع( لی )جشنواره سفیران سالمت منطقه آموزش و پرورش تاكستان سالن امام ع 19
با -و پرورش تاكستان 

 حضور مسئولین شبکه

  

اداره صتنعت  -فرمانداری 4/2/97 برگزاری کالس آموزشی برای اصنا  ) نانوایان (  20

 اتحادیه نانوایان –و معدن 

ا )ره(بمینیبرگزاری کالس آموزشی برای پرسنل و مددجویان کمیته امداد امام خ 21
 موضوع تغذیه سالم و تحرک بدنی راهی برای شاد زیستن

-شبکه بهداشت  4/2/97
مددجویان کمیته امداد 

 امام خمینی)ره(
هدف ترویج  شهریور  شهر تاكستان  با 17م در مدرسه اجراي برنامه صبحانه سال 22

یز نرزشی اد وشمصرف صبحانه در دانش اموزان و در حاشیه این برنامه برنامه هاي 
 اجرا می گردد 

4/2/97 
 

مشاركت واحد داوطلبین 
سالمت و سالمت 
نوجوانان،جوانان و 

 مدارس

اه پایگ وکز ن شبکه و مرابانوان ( کارکنا-برگزاری مسابقه طناب کشی ) آقایان- 23
 های شهر تاکستان 

 شبکه بهداشت 5/2/97

اد ای شبرگزاری کالس آموزشی با موضوع تغذیه سالم و تحرک بدنی  راهی بر 24
 زیستن برای سربازان

فرماندهی نیروی انتظامی  5/2/97
- 

 برگزاري همایش با موضوع اهیت تغذیه سالم و تحرک بدنی  25
 صبح 10ساعت  1/2/97تاكستان : هنرستان كوثر 

 5/2/97صبح روز  10ساعت –مدرسه امام خمینی             
 ادضیاءآباد: مدارس شهر ضیاءآباد پس از  پیاده روي در پارک ضیاءآب

 

ساعت  1/2/97
 صبح 10

صبح  10ساعت 
 5/2/97روز 

آموزش وپرورش ضیاآباد 
شبکه –تاكستان –

 بهداشت 

 مسابقه نقاشی با موضوع شعار وزارت بهداشت : برگزاري 26
 اسفرورین : نقاشی همگانی در مدرسه عدالت 

  
 

كارشناس منطقه آموزش  (5/2/97)
و پرورش اسفرورین  و 

 مدیر مدارس

 :وزانبرگزاري همایش علمی آموزشی براي دانش آموزان و  اولیاء دانش آم 27
 سنا رحمانی سخنران:خانم ح       (     5/2/97تاكستان: مدرسه امام خمینی  )

 اي محمودي(               سخنران:  آق1/2/97تاكستان :هنرستان كوثر     )
 م حسنا رحمانی (              سخنران:  خان1/2/97اسفرورین: مدرسه سماء اک   )

 ق رحمانیسخنران: خانم شقای         3/2/97اسفرورین:مدرسه شهید خضري اک)
انم شقایق خ (   سخنران:   2/2/97مدرسه ضیاء حیدریه )والدین(   )ضیاءآباد: 

 رحمانی

  (5/2/97           )    
(1/2/97             )      
(1/2/97             )  
(3/2/97             
(2/2/97   ) 

كارشناسان مناطق   
آموزش و پرورش و 

 مدیران مدراس
واحد تغذیه شبکه 
 بهداشت تاكستان
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مسئول یا مسئولین  تاریخ موضوع 
 هماهنگی

 برنامه هاي ورزشی: 28
( سا 2/2/97همایش دوچرخه سواري دانش آموزان مدرسه موسوي شالی تاكستان)

 صبح 11عت 
ان در مسیر مسابقه دو میدانی پسر-(5/2/97مسابقات ورزشی در مدارس اسفرورین)

 رورشاره آموزش و پمسابقه دارت براي همکاران اد-جاده سالمت اسفرورین
 طناب كشی و ورزشهاي توپی در سطح-مسابقه آمادگی جسمانی-اسفرورین

 اردیبهشت( 7تا 1)_كاركنان و معلمین تمام مدارس اسفرورین
اشته دکاري ت همبازدید از غار كتله خور براي مدیران و معلمینی كه در حوزه سالم

 (6/2/97اند )
ه م هفتایا پارک ضیاءآباد )در یکی از همایش پیاده روي دانش آموزان در مسیر

 سالمت(  

كارشناسان بهداشت و  در ایام ذكر شده
تندرستی مناطق با 

مشاركت شبکه 
نیروي انتظامی -بهداشت

 و شهرداري 
هماهنگی نیروي 

انتظامی و شهرداري  در 
-تامین امنیت مسیر

شبکه بهداشت در تامین 
آمبوالنس براي پیاده 

روي اسفرورین و 
اد و دوچرخه ضیاءاب

 سواري تاكستان
حضور همکاران مراكز 

بهداشتی درمانی و 
پایگاهها ي سالمت 

 الزامی است

29  

 برای کارکنان شبکه و کوه پیمایی برگزاری مراسم پیاده روی 
شبکه بهداشت واحد  اردیبهشت 6

 آموزشگاه بهورزی

ر ا حضورس بمدا هاي هفته سالمت  در تماماجراي مراسم نمادین و سایر  برنامه 30

 كارشناسان و بهورزان  در ایام هفته سالمت-پزشکان

 
ایام هفته 

 سالمت

مسئولین مراكز و تیم 
 سالمت و مدیران مدارس

 ماریبی پیشگیری از-برگزاری کالس آموزشی با موضوع های تغذیه و تحرک بدنی 31
 های واگیر خصوصا هپاتیت برای کارکنان و کارگران شهرداری

 

هشت طی اردیب
 ماه بطور مستمر

 -شبکه بهداشت 
 شهرداری

 کملمحیح برگزاری کالس آموزشی با تغذیه در ورزشکاران با تاکید بر مصر  ص 32
 ها های ورزشی برای ورزشکاران جوان در سطح باشگاه

متعاقباٌ اعالم 
 می گردد

–اداره ورزش و جوانان 

 شبکه بهداشت درمان 

 رنامهوس باران روزنامه های محلی در مورد رئنشست خبری مدیر شبکه با خبرنگ 33
 های هفته سالمت و دستاورد های طرح تحول سالمت

در طی هفته 
 سالمت

 روابط عمومی

 سنل برگزاری همایش دوچرخه سواری توسط جوانان هیئت دوچرخه سواری وپر 34
 در مسیر های داخل شهر با هد  ترویج فرهنگ دوچرخه سواری–ادارات 

ره ورزش و جوانان ادا 10/2/97
– هیئت دوچرخه سواری

 -شبکه بهداشت درمان

مسئول یا مسئولین  تاریخ موضوع 
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 هماهنگی

سسه ان موهای اجتماعی برای دانشجوی برگزاری کالس آموزشی با موضوع مهارت  35
 آموزش عالی

 

 

 

 

 -موسسه آموزش عالی 10/2/97
 شبکه بهداشت

که و ستنل شتبرای دانشجویان دانشتگاه آزاد   پربرگزاری دوره  ) یوگای خنده ( ب - 36

 رابطین سالمت 

–شتتتتبکه بهداشتتتتت   11/2/97

 رابطین-مدارس

 دانشگاه آزاد

ا یگاهه،پا اطالع رسانی به تمام پرسنل مدارس تحت پوشش جهت مراجعه به مراكز 37
هاي و خانه هاي بهداشت جهت تشکیل پرونده الکترونیک و دریافت مراقبت

 شکی و انجام رایگان  تست قند و چربیغربالگري و پز

در ایام هفته 
سالمت و در 

 طول سال

كارشناسان بهداشت و 
 تندرستی مناطق 

اعت س 3ز ارسال بخشنامه استانداري به ادارات در خصوص استفاده كارمندان ا 38
 ماموریت اداري جهت انجام مراقبتهاي بهداشتی 

در ایام هفته 
سالمت و در 

 طول سال

فرمانداري  نماینده
ادارات -شهرستان 

مجازند كه بخشنامه را 
به اطالع تمام كارمندان 
رسانده و همکاري الزم 

را در این خصوص داشته 
 باشند

 
  


