
 

 دستورالعمل اجرایی هفته جهانی سالمند

 

های فعال در حوزه ساالمندی و  ، انجمنمنازل سالمندانمعاونین، مدیران، کارشناسان از مراکز نگهداری سالمندان، دیدار  .1

 مالقات از سالمندان بیمار.

 های آنان.و خانواده بازنشستگان دستگاه مربوطهبرگزاری همایش  .2

؛ ارزشی و یقانون ی؛ ؛ حقوقیموفق، فعال و نخبه در محورهای: سالمت و بهداشت بازنشستگاناز شناسایی، معرفی و تقدیر  .3

    دینی؛ اجتماعی؛ فرهنگی؛ هنری؛ ورزشی؛ اقتصادی و ...

سازی عمومی و تاروی  فرهنا    رسانی و آگاهشرکت در اقامه نماز جمعه و هماهنگی با ستاد اقامه نماز جمعه جهت اطالع .4

 المندان در جمع نمازگزاران.تکریم منزلت س

سازی عمومی و تروی  فرهن  تکریم منزلت سالمندان در جمع نمازگزاران هماهنگی با مساجد جهت اطالع رسانی و آگاه .5

 در ایام هفته.

 .حوزه سالمندیهای نمایندگان مجلس شورای اسالمی جهت رفع نواقص و چالش استاندار، فرماندار و برگزاری نشست با  .6

با حضاور  توسط بهزیستی و کمیته سالمندان توسط دانشگاه علوم پزشکی ی جلسات شورای ساماندهی سالمندان برگزار .7

 سراسر کشور. هایو شهرستان هادر استان ربطو سایر مسئولین ذی استاندار و فرماندار

ه اجتماعی ا اقتصادی  خصوص مباحث بهداشتی، درمانی، سالمت، پیشگیری، رفاهای علمی دربرگزاری کنفرانس و کارگاه .8

سند ملی اهداف ریزی در راستای برنامه و سیاستگذاری ،های حوزه سالمندیدر حوزه سالمندی در راستای بررسی چالش

 سالمندان کشور.  

سالم، مراقبت، خودمراقبتی و ... برای رفاه اجتماعی، سبک زندگی ،پیشگیری، حوزه سالمتهای آموزشی دربرگزاری دوره .9

 های آنان. و خانواده سالمندان

و تشویق سالمندان جهت حضاور و   تروی  فرهن  سالمندی فعال در راستایاجرای مسابقات مختلف سالمندان برگزاری  .11

های ویژه ساالمندان؛ شاعرخوانی؛ خااطره ناویس؛     ورزش ؛طناب کشی روی صبحگاهی؛از قبیل پیاده مشارکت اجتماعی

 ..خواندن و حفظ آیات کالم اهلل مجید و .موسیقی؛ نقاشی و طراحی؛ خطاطی؛ شطرن ؛ آشپزی؛ 

 با حضور سالمندان.ورزشی و تفریحی  های  اجرای برنامه .11

 برگزاری تورهای سیاحتی و زیارتی سالمندان. .12

خدمات رساانی باه ساالمندان،    معرفی واحدهای های متعدد دستاوردهای سالمندان در سطوح محالت، برپایی نمایشگاه .13

 .حوزه سالمندیکاالهای مرتبط با کننده و فروشنده تولید معرفی واحدهای 

 در حوزه سالمندی.؛ تغذیه های هنری، فرهنگی، مذهبی، اجتماعی برگزاری جشنواره .14

های ها و ارگانتجمیع منابع موجود در سطح دستگاهنهاد فعال در حوزه سالمندی در راستای های مردمهمکاری با سازمان .15

 غیردولتی و مردمی.  ، دولتی

)سانجش قناد و   ها و امااکن عمومی در نقاط مختلف شهر از جمله ادارات، سازمانسالمت سالمندان های ایستگاهبرپایی  .16

به همراه ارائاه   ...و کلسیم D، توزیع ویتامینتشخیص آلزایمر، بینایی سنجی، شنوایی سنجی، پوکی استخوان ، فشارخون

 دان(.های الزم به سالمنمشاوره



خااص ساالمندان و ارائاه خادمات     بهداشتی درمانی، توانبخشای و ...  ئه دهنده خدمات خصوص مراکز ارارسانی دراطالع .17

 رایگان در طول هفته جهانی سالمندان

 و .... انپزشکی، توانبخشی؛ روخدمات پزشکی، بهداشتی، درمانی؛ مراقبتیفراهم سازی دسترسی سالمندان به  .18

 ، پزشکی و پیراپزشکی.سی آسان سالمندان به وسایل توانبخشیایجاد تسهیالت دستر .19

در راستای دستیابی به  هاو فرایندی موجود در ادارات و دستگاهجهت رفع نواقص فیزیکی پیگیری و هماهنگی ، بازنگری .21

 محیط دوستدار سالمند.

 اساس طرح محیط دوستدار سالمند.های خدمات رسانی ویژه سالمندان برایجاد بخش .21

 در سطوح محالت. خصوص بهدارویی، بهداشتی در سالمندان قشر ضعیف ، درمانی، ایرفاهی، تغذیه هایبستهتوزیع  .22

جهت دیدار از سالمندان اقوام و آشنایان و حفظ تکریم و شأن و  دستگاه مربوطه شاغل در تشویق کارکنان و پرسنل .23

 منزلت سالمندان. 

های در دسات اجارا در حاوزه    خصوص معرفی طرحمرتبط با امور سالمندان در ای مسئولینهای رسانههماهنگی مصاحبه .24

 سالمندی در صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران و مطبوعات.

 ربطهای خبری توسط مسئولین ذیبرگزاری نشست .25

های محلی ههای مختلف مرتبط با سالمندان و هماهنگی با رسانزهچاپ و انتشار کتب، مقاالت، بروشورهای آموزشی در حو .26

 خصوص سالمندان.یی و تلویزیونی درهای رادیوجهت تهیه برنامه

 .چاپ مطالب مرتبط با سالمندان در نشریات محلی .27

  .تهیه و تدوین کلیپ، تیزرهای علمی، آموزشی، اطالع رسانی در حوزه سالمندی .28

تدوین و  ،بنرها و بیلبوردهای شهری ، تیبنر تبلیغا ،طراحی و چاپ اقالم تبلیغاتی مانند: پوستربا رسانی گسترده طالعا .29

.. های گوناگون اطالع رسانی و تبلیغاتی و .ارسال پیامک ،زیرنویس تلویزیونی ،رسانیچاپ بروشورهای آموزشی و اطالع

 خصوص مباحث حوزه سالمندی. دردر سراسر کشور 

ویژه در ایام هفته به …رها، بروشورها و های مکاتبات اداری، بندر سربرگسالمندی درج شعارهای مرتبط با حوزه  .31

 .بزرگداشت سالمندان

 

  گردد.پیشاپیش از همکاری و تالش جنابعالی و همکاران ارجمندتان سپاسگزاری می


