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 هب انم خدا                                                    
 « ممن ارزشمند» با شعار   جوانسالمت  ملی هفته  و روز راهنمای اجرایی برگزاری 

نظر به  اکبر و روز ملی جوان است و ضرت علی روز تولد حشعبان،   88مصادف با  ، 8938ماه سال   فروردین 28  

سه                تاریز بر هاره ه  مت،  سه ستتت هداشتتتت و ه  هانی ب با روز ج بت این روز  مت جوان  قرا  ستتت

عنوان مطرح شده در این سال با محوریت مراقبت    خواهد بود. 8938اردیبهشت سال     9فروردین الی 28

 مراکه ارائه خدمات هاه ستتتمت وهبا مراجعه به پایگا »و موضتتو   «ممن ارزشتتدند»  جوانان با شتتعار 

شویم      ستمت خود آ اه  ستمت از  ست.     «جامع  شده ا شعار روز جهانی    این عنوان مسناانسخاب  سب با 

 است.  «هاه اولیه بهداشسیاز مسیر مراقبتپوشش هدگانی ستمت »  2183بهداشت 

س  س   أاز آنجایی که م ستمت جوانان یک م ست و در    أله  شی ا شت   ساخسار له فرابخ واحدهاه  نیهوزارت بهدا

عدده  لت خود،      مس به رستتتا جه  با تو نان  از ستتتمت   اییه هتتتتتها و حیط بخش مسولی،  ند   جوا  ،هستتس

 ست.میسر اکلیه ذین عان این امر هاه مرتبط با ستمت جوانان با مشارکت لذا موفقیت در اجراه برنامه

  ستمت جوانان ه سه ملی و روزاهداف بر هاره  
ــازی اجتماعی و معطسحساس .1 ــوف کردن توجـ   هایی که باید به آنه جوانان به امر سالمت خود و حیطهـ

 .توجه کنند

 

 .های کلی جمعیت توسط مقام معظم رهبریغ سیاستخصوص ابالراجتماعی دآگاه سازی  .2

 

سانی به خانواده آگاهی .3 ست دریافت    های اولویتها در مورد حیطهر سالمت جوانان و چگونگی درخوا دار 

  .هاخدمات در این حیطه

 

شهرداری    ارایه خدمات مرتبط در مراکز زی .4 شت،  شاوره   و ...ر مجموعه وزارت بهدا سانی  و اطالعانجام م ر

 .توسط کارشناسان مرتبط 

 

لزوم پرداختن به سـالمت جوانان و   خصـوص  ، درهای ذیربطآشـنایی واحدهای ارایه خدمات در سـازمان   .5

دمات در آینده برای این خاین گونه منظور تامین منابع و ساختارسازی جهت ارایه    ریزی بهضرورت برنامه 

 .گروه سنی

 

سب با    .6 ستر متنا ست پو شده و   مد نظر ا ضوع انتخابی طراحی  ستفاده به معاونت    مو فایل آن جهت هرگونه ا

 ها ارسال شود.بهداشتی دانشگاه



2 

 

 شود پیشنهاد میاین ه سه به شرح ذیل هاه نامهبردر راسساه اهداف فوق 

سم    -1 شناس مسئولین   تشکیل کمیته برگزاری مرا آموزش و ارتقای  مدارس، نوجوانان جوانان و با حضور کار

مت،  ــال مت روان  س ــال ماری  ،س یه،    بی غذ ماری های واگیر، ت یا   های  بی خان ــرف د  ت، غیرواگیر، کنترل مص

ــوانو و ــازمان و  از ... و حوادث  روابط عمومی، س ــازمان   عان  ــــاز ذینف درون س  ، همکاران خارج س

های آســیب)دفتر پیشــگیری از جوانان، بهزیســتی امور جوانان تابعه وزارت ورزش و ســتاد ســاماندهی

 ...   وســالمی هالل احمر، ســتاد تبلیغات ا، ســیما ، صــدا و(، شــهرداری، اســتانداری، فرمانداریاجتماعی

 به منظور اطالع از یبرون بخش های درون وارگان ها وهماهنگی با سازمان شهرستان به منظور    در استان و 

  .جوان نسل راستای ارتقای سالمت بالفعل ایشان در های بالقوه وپتانسیل

 

 .های مربوط به صدا و سیماجهت برنامههماهنگی با اصحاب رسانه   -2

 

سالمت و  کمپین معرفی مراکز ارائه -3 سالمت به تم پایگاه خدمات جامع  شار جامعه ب ـــهای  صوص  هام اق خ

تشکیل پرونده الکترونیک سالمت جوانان، مشاوره،      جوانان جهت برخورداری از خدمات مراقبت سالمت و 

 .خصوصدریافت خدمات سالمت دراین آموزش و

 

شاوره د اندازی غرفهراه -4 صوص  رهای م سالمت جوانان     سبک زندگی خ سال   22-11سالم و نیز ارزیابی 

 .طور رایگان، طبق بسته خدمت سالمت جوانانهب

 

سانی  های اطالعبرنامهرگزاری ب  -5 ضو ر سالمت خود و  ید برـــکأر جوانان با تبا ح اهمیت مراقبت   آگاهی از 

سالم،   ترسالمت،   سبک زندگی  شگیری از  ویج  سوانو و   ،رفتارهای مخاطره آمیزپی شگیری از  ،  حوادث پی

طریق ســازمان صــدا و ســیما، شــهرداری،  از ...  و ، ازدواج ســالمذیه ســالم، فعالیت فیزیکی مناســبتغ

 ... ، حوزه علمیه، ارتش، ادارات وهادانشگاه

 

راکز تفریحی،  ها، فرهنگسراها، م مانند پارك می مرتبط با جواناندر اماکن عمورسانی  ایجاد فضاهای اطالع  -6

 ... وهای ورزشی باشگاه

 

نه     -7 گان در زمی ــاوره رای جام مش له  ان گار    :های مرتبط از جم ــی ــرف س ــگیری از مص خانی  وپیش  ،  مواد د

ــگیری از حوادث ترافیکی،      ــگیری از رفتارهای پرخطر، پیش ــالمت مواد مخدر و محرك، پیش روان و  س

رسانی در و اطالعور هماهنگ در سراسر کشور ـ طهب ه وـ این هفت درو ...  ، تغذیه سالمهای ارتباطیمهارت

 .این زمینه

 

سال برنامه  -1 شتر در    ار شت به منظور هماهنگی بی سالمت جوانان وزارت بهدا اجرای  های آن حوزه به اداره 

 هابرنامه


