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 1396عملکرد شبکه بهداشت و درمان شهرستان بندر انزلی در هفته سالمت  

 
( با حضور کارشناس مسئوالن واحدهای ستادی در  96/ 1/  24،  23، 15تشکیل سه جلسه هماهنگی درون بخشی ) -1

 و تهیه صورتجلسات و ارسال آن به معاونت بهداشتی دانشگاه و واحدهای فنی سالن اجتماعات شبکه بهداشت ودرمان 

در سئالن اجتماعئات    27/1/96ت و سئاممانها در تئار     تشکیل جلسه هماهنگی برون بخشی با روسا و مسئئولین ادارا  -2

و تهیه صورتجلسه مربوطه به ادارات و در خصوص جلب مشارکت آنها در بزرگداشت هفته سالمت  شبکه بهداشت ودرمان 

 ساممان های مدعو و شرکت کننده در جلسه

درج شعارر فتهعس مع در در    هفته سئالمت و  ، رات و ساممان ها در خصوص اطالع رسانی شعار اادفرمانداری و بامکاتبه  -3

 رتبرت اداریعععمربرگ دک

رل عععع راد مخنرانی در خطبس فعری نمعرج جماعس و ارم   عععدکرتبس بر دفهر نمرینده دحهرم ولی فقیس و ادرم جماس شهرمهرن جهر ای-4

 بسهس آدوجشی

مکاتبه با کلیه مراکز خدمات جامع سالمت شهری ، روستا ی و شهری روستا ی و خانه های بهداشت در خصوص اطالع  -5

 رسانی شعار ملی و روم شمار هفته سالمت 

و برگزاری مسئابهه نهاشئی بئا     مکاتبه و هماهنگی با آمومش و پرورش  در خصوص بزرگداشت هفته سالمت در مدارس -6

 سالمتشعار روم هفته 

 بارگزاری بروم فعالیت های هفته سالمت در سا ت شبکه بهداشت و درمان -7

رات و ساممان ها در خصوص دعوت جهت افتتاحیه نما شگاه خطر سنجی سکته قلبی، مغئزی و  امکاتبه بافرمانداری و اد-8

 سرطان در هفته سالمت و صرف صبحانه سالمت در روم اقتتاحیه

 رات و ساممان ها در خصوص دعوت جهت شرکت در هما ش هفته سالمتاادمکاتبه بافرمانداری و -9

 ارسال بسته های آمومشی به ادارات و نهادهای شهرستان-10

 جلب مشارکت ساممان منطهه آماد در خصوص بزرگداشت هفته سالمت و برگزاری هما ش -11

با چهار خبرگزاری : رومنامه خزر ، راد و انزلئی ،د ئار میئرما و همشئهری در      مد ر شبکه و کارشناسان نشست خبری -12

 خصوص اطالع رسانی بزرگداشت هفته سالمت و پاس  به سواالت خبر نگاران

دردران پس مراجعه کنندگان مراکز خدمات جامع سالمت شهری ، روستا ی و شهری روستا ی )نفر ام  437آمومش به  -31

 ر فری فتهس م دررشاافسردگی و ان ، دردران دارای کودک ، نوجوان و .. ( در خصوص اج جایمرن ، مرلمند

 در خصوص افسردگی و مندگی سالم با نشاط و امید 2/2/96برگزاری کالس آمومشی جهت رابطین بهداشتی در تار   -14

 3/2/96و امید در تار   برگزاری کالس آمومشی در دانشگاه آماد در خصوص افسردگی و مندگی سالم با نشاط  -15

جهت جهت نصب در ورودی شهر ، بیمارستان شهید بهشتی ، شبکه بهداشت و  بنر ا ستاده بزرک پا ه دار  چهارچاپ -16

 و نصب  ک عدد بیل بورد ، اداره بنادر و کشتیرانی  درمان



 بنر پا ه دار استندی  4چاپ  -17

 پرده با شعارهای هفته سالمت  4چاپ  -18

 ه بنادر و کشتیرانیه خطر سنجی با مشارکت اصناف و اداربروشور و پمفلت جهت استفاده در نما شگا چاپ -19

 آماده کردن مکان نما شگاه و تهیه میز و صندلی و وسا ل سمعی و بصری -20

 درروم افتتاحیه نما شگاه مکاتبه و هماهنگی به منظور تهیه اقالم صبحانه سالمت -21

 به منظور تهیه اقالم پذ را ی در روم هما ش مکاتبه و هماهنگی -22

 کارکنئان  فرمنئدان  گیگ به منظور اهئدا بئه    8عدد فلش  5عدد مداد رنگی و  15مکاتبه و هماهنگی به منظور خر د  -23

 در جشنواره پروام بادبادک هاشرکت کننده بهداشت ودرمان 

بامد دکنندگان نما شگاه خطر سنجی که در  ههدا بگیگ جهت ا 8عدد فلش  10مکاتبه و هماهنگی به منظور خر د  -24

 مسابهه سواالت نما شگاه شرکت کردند

 مکاتبه با اداره ارشاد اسالمی به منظور در اختیار گذاشتن سالن آمفی تاتر اداره ارشاد برای هما ش هفته سالمت – 25

 سالمت در روم هما ش هماهنگی و تهیه لوح تهد ر و کارت هد ه به منظور تهد ر ام دوستداران -26

 هماهنگی و تهیه هد ه به منظور د دار ام خانواده شهدا کارکنان شبکه بهداشت و درمان -27

 هیه جدول فعالیت تفضیلی برگزاری نما شگاه خطر سنجیت -28

 تهیه جدول حضور کارکنان ستادی ، محیطی،امور عمومی ، سمعی بصری ، خدماتی نما شگاه خطر سنجی -29

 متن و تا پ لوح های تهد ر تهیه -30

هماهنگی تهیه ناهار جهت افرادی که به صورت  کسره در شیفت صئب  و عصئر در نما شئگاه خطئر سئنجی حضئور        -31

 خواهند داشت

 برای روم افتتاحیه نما شگاه سالمتپکیج صبحانه و سفره  100تهیه  -32

 پکیج پذ را ی برای روم هما ش 200تهیه  -33

 شب 8صب  تا  8ام ساعت  1/2/96خطر سنجی سکته فلبی ، مغزی و سرطان در روم  آغام نما شگاه -34

 1/2/96پیاده روی ام شبکه بهداشت ودرمان تا مزار شهدا  -35

 1/2/96با شهدا و گلباران مزار شهدا میثاق  -36

 1/2/96جشنواره پروام بادبادک ها در پارک ساحلی  -37

 1/2/96ان در خطبه های پیش ام نمام جمعه در تار   سخنرانی مد ر شبکه بهداشت و درم -38

و استهرار پزشئک و تئیم سئالمت و انئدامه گیئری فشئارخون        1/2/96تشکیل دو ا ستگاه سالمت در مصلی در تار    -39

 نمامگزاران و و ز ت را گان و انجام خطر سنجی 

پر شکوه روسا و مسئئولین ادارات و نهئاد هئا و    افتتاحیه نما شگاه خطر سنجی سکته قلبی ، مغزی و سرطان با حضور -40

 2/2/96مسئو لین مراکز خدمات جامع سالمت شهرستان در روم 

، بهداشت روان ، تغذ ه، بهداشت خانواده ، بیمار ها  جوانان و نوجوانان و مدارس ، برگزاری غرفه های آمومش سالمت  -41

)اهدا کتاب خود مراقبتی خطر سئنجی سئکته قلبئی ، مغئزی و      در نما شگاه خطر سنجی 7/2/96لغا ت  1/2/96ام تار   

 شور و پمفلت و ... (به کلیه بامد دکنندگان و توم ع بروسرطان 

 ومن و ...، بیمار ها و اندامگیری فشارخون  برگزاری ا ستگاه خطر سنجی در غرفه -42



 کنندگان نما شگاه در مدت برگزاری نما شگاهنفر  ام بامد د 89نفر و ارجاع  149انجام خطر سنجی و و ز ت را گان  -43

 مورد جهت انجام آمما ش در مدت برگزاری نما شگاه 5نفر ام بامد دکنندگان و ارجاع  HIV/AIDS 43 مشاوره -44

 ارسال پیام کوتاه به مناسبت هفته سالمت  -45

 2/2/96سالمت مدرسه امام علی در رومهفته شرکت در جشنواره  -46

 3/2/96نفر ام دانشجو ان دانشگاه آماد در تار   25کالس آمومشی افسردگی برای تشکیل  -49

 3/2/96کالس آمومشی افسردگی جهت کادر وظیفه و بسیج سپاه پاسداران در عصر تار   تشکیل  -50

 3/2/96شرکت در هما ش استانی سفیران سالمت دانش آمومی در تار    -51

 در هفته سالمت آمومش و پرورششرکت در افتتاحیه سالن ورمشی  -52

 3/2/96ته سالمت در تار   فبرگزاری مسابهه فوتسال کارکنان شبکه بهداشت ودرمان به مناسبت ه -53

 4/2/96برگزاری هما ش بزرگ هفته سالمت در سالن آمفی تاتر اداره ارشاد اسالمی   -54

 6/2/96تار   شرکت در هما ش استانی هفته سالمت در معاونت بهداشتی در  -55

 7/2/96در تار   کارکنان بهداشت و درمان د دار با خانواده معظم شهدا  -56

 7/2/96نفر ام دانشجو ان دانشگاه پیام نور در تار    50تشکیل جلسه آمومشی افسردگی برای -57

 نفرات اول تا سوم و اهدا جا زه به 7/2/96برگزاری مسابهه دارت جهت بانوان شبکه بهداشت و درمان در تار    -58

 اهداء جا زه به قید قرعه کشی به بامد د کنندگانی که در مسابهه سواالت نما شگاه شرکت کردند -59

 بسته آمومشی در طول برگزاری نما شگاه 2819توم ع  -60

 برگزاری لهمه سالم در مرکز خدمات جامع سالمت هاد ان سلیهه دار  -61

 در خانه های بهداشت طالب اباد و شانکهای پردهبرگزاری جشنواره غذای سالم  -62

 بندر انزلی –برگزاری جشنواره غذای سالم در پرد س بین الملل دانشگاه علوم پزشکی گیالن  -63
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در یک نگاه شبکه بهداشت ودرمان بندرانزلی 1396 برنامه هفته سالمت  

ف
ردی

روز شمار  ایام هفته 
 هفته سالمت

 عنوان
 اقدامات اجرایی

 مکان تاریخ روز

    
کلیپ همراه با پخش آغاز نمایشگاه خطر سنچی سکته های قلبی ، مغزی و سرطان

اردیبهشت 7اردیبهشت لغایت  1از  و تیزر و فیلم آموزشی  

طبقه اول ستاد شبکه 

 بهداشت و درمان انزلی

شب 8صبح تا  8از   

1/2/96 جمعه 1  

تحرک 

بدنی ، 

تفریحات 

سالم ، 

فعالیت 

 گروهی

پرسنل شبکه بهداشت و درمان از شبکه تا مزار شهداپیاده روی   از شبکه تا مزار شهدا 

و گلباران مزار شهدا میثاق با شهدا  مزار شهدا 

 پارک ساحلی جشنواره پرواز بادبادکها

شرکت مدیریت و کارکنان شبکه در مراسم نمازجمعه شهرستان و سخنرانی 

 مدیریت
 مصلی

درج شعار هفته سالمت در وب سایت شبکه بهداشت ، سربرگ نامه های اداری 

 ، ادارات و سازمان ها

ستاد شبکه بهداشت و 

 درمان انزلی

استقرار دو ایستگاه سالمت شامل : ویزیت رایگان و پویش خطرسنجی ، قلبی ، 

 عروقی و ...
 مصلی

آموزشی هفته سالمتهای توزیع بسته   مصلی 

2/2/96 شنبه 2  
 غذای سالم

 جامعه سالم

مدعوین و روسای افتتاح نمایشگاه خطرسنجی قلبی ، مغزی و سرطان با حضور 

 ادارات

طبقه اول شبکه بهداشت 

 و درمان انزلی



صبحانه سالمت جهت کلیه مدعوین افتتاحیه نمایشگاه و پرسنل شبکه بهداشت 

 ودرمان
 شبکه بهداشتو درمان

در سطح  مسابقات نقاشی، جشنواره هفته سالمت وزنگ نمادین سالمت آغاز 

 مدارس شهرستان بندر انزلی
 مدارس 

شرکت مدیریت و جمعی از پرسنل شبکه بهداشت در جشنواره هفته سالمت 

 دبیرستان امام علی )ع(
 مدرسه امام علی

جهت رابطین سالمت با موضوع افسردگی برگزاری کالس آموزشی  
سالن اجتماعات شبکه 

 بهداشت و درمان انزلی

بهداشت ودرمانشبکه  ارسال پیام کوتاه به مناسبت هفته سالمت  

3/2/96 یکشنبه 3  

سفیران 

سالمت ، 

نهادهای 

 اجتماعی

شرکت مدیریت و کارشناس آموزش سالمت در همایش بزرگ سفیران دانش 

 آموزی

سالن اداره آموزش و 

پرورش در دهکده 

 ساحلی

نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد 25تشکیل کالس آموزشی افسردگی برای    دانشگاه آزاد 

 تشکیل کالس آموزشی افسردگی جهت کادر وظیفه و بسیج سپاه پاسداران
سالن اجتماعات سپاه 

 پاسداران

فوتسال مسابقه  برگزاری  سالن ورزشی محرمی 

4/2/96 دوشنبه 4  

طرح تحول 

سالمت 

ارتقای 

کیفیت 

 زندگی

آقای برگزاری همایش با حضور مسئولین اداری و سیاسی شهرستان با سخنرانی 

 بیزن اسکندری

سالن اداره ارشاد 

 شهرستان بندرانزلی

 تشکیل ایستگاه های بهداشتی ، تقدیر از پرسنل بهداشتی

سالن اداره ارشاد 

 شهرستان بندرانزلی
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5 
 سه شنبه

 

5/2/96  

 

 

دین ، 

معنویت ، 

سالمت 

 روان

 

ارسال پیام مختصر توأم با آموزش و تبریک این ایام ) مبعث حضرت رسول 

از طریق ارسال سامانه پیام کوتاه روسای ادارات و پرسنل«( ص»اکرم   

 شبکه بهداشت ودرمان

یادمان شهدا تا اسکلهاز  پیاده روی همگانی با همکاری ورزش و جوانان  و شهرداری شهرستان   

6/2/96 چهارشنبه 6  

هنر و رسانه 

، سواد 

 سالمت

تا پایان هفته سالمت 26/1/96پخش تیزرآموزشی از   تلویزیون شهر 

شرکت مدیریت و جمعی از کارشناسان بهداشتی در همایش استانی هفته 

 سالمت
 معاونت بهداشتی

در سطح شهر  بزرگ  بنر استندی 3نصب   - 

7/2/96 پنج شنبه 7  

نهاد خانواده 

و مسئولیت 

 اجتماعی

 مسابقه پرتاب دارت ) ویژه بانوان(
شبکه بهداشت و درمان 

 بندرانزلی

نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور 50تشکیل جلسه آموزشی افسردگی برای   دانشگاه پیام نور 

 منازل مسکونی  بازدید از خانواده معظم شهدا  ) پرسنل شبکه ( 

9/2/96 شنبه 8 نفر 10قرعه کشی مسابقه سواالت نمایشگاه و اهدا جایزه به     شبکه بهداشت ودرمان 

  



 1396آغاز هفته سالمت جمعه اول اردیبهشت 

 

شب در طبهه اول شبکه  8صب  تا  8اولین روم شروع نما شگاه خطر سنجی سکته قلبی ، مغزی و سرطان ام ساعت 

 ودرمان شهرستان انزلیبهداشت 

 

                                                                                    
 

پرسنل شبکه بهداشت و درمان در اولین روم آغام نما شگاه جمعه اول ارد بهشت )افتتاحیه در روم مد ر ت محترم و حضور 

 ( بودداری شهرستان شنبه دوم ارد بهشت با حضور مسئولین سیاسی ا

 

با شعار تحرک بدنی ارد بهشت   اولجمعه در اولین روم هفته سالمت پرسنل شبکه بهداشت ودرمان مد ر ت و پیاده روی 

 ، تفر حات سالم ، فعالیت گروهی ام شبکه بهداشت و درمان تا مزار شهدا

                         

 

 

                             

  

 

 

 

 

 

    

 



 

 

 ارد بهشت اولجمعه میثاق و گلباران مزار شهدا  در اولین روم هفته سالمت 

 

 

                      

 

                  

 

 

 

 

  

 

با شعار تحرک بدنی ، تفر حات سالم ، فعالیت ارد بهشت   اولجمعه جشنواره پروام بادبادک ها در اولین روم هفته سالمت 

بادبادک در آسئمان م بئای پئارک سئاحلی و اسئتهبال       20پروام بیش ام  –گروهی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان انزلی 

 مردم حاضر در پارک

                                      

 

 

                                           

 



                                        

 

 

 

 

 

 

 1/2/96سخنرانی مد ر ت محترم شبکه به مناسبت هفته سالمت در خطبه های پیش ام نمام جمعه  در تار   

 

 

 

 

 

 

 

و انجام خطر سنجی و و ز ت را گان و گرفتن فشار خون و ... جهت  1/2/96استهرار ا ستگاه سالمت در مصلی در تار   

 نمامگزاران محترم

 

 

                                                   

 



  

 

 

با حضور مسئولین سیاسی و  2/2/96افتتاح نما شگاه خطر سنجی سکته های قلبی ، عروقی و سرطان روم شنبه مورخ 

 ری شهرستانااد

 

                                                         

                          

                                                      

 

                                      

 

صرف صبحانه سالمت در روم افتتاحیه جهت مدعو ن سیاسی اداری ، مسئولین مراکز خدمات جامع سالمت و پرسنل 

 2/2/96شبکه بهداشت ودرمان مورخ 

 

                                            

 

 



 

 

 2/2/96صرف صبحانه سالمت جهت رابطین بهداشتی و تشکیل کالس آمومشی با موضوع افسردگی مورخ 

 

کارشناسان آمومش سالمت ، بهداشت جشنواره هفته سالمت در دبیرستان دخترانه امام علی )ع( و شرکت مد ر ت و 

اشت ودرمان ، ر است و هئیت همراه اداره آمومش وپرورش در جشنواره دانش آمومی مورخ شبکه بهد مدارس و تغذ ه 

 ، سخنرانی و  اهداء جا زه به دانش آمومان برتر توسط مد ر ت شبکه بهداشت و درمان 2/2/96

                                     

 3/2/96سالمت دانش آمومی مورخ شرکت مد ر ت و کارشناس آمومش سالمت در هما ش بزرگ سفیران 

 

                                               

تشکیل کالس آمومشی با موضوع افسردگی جهت دانشجو ان دانشگاه آماد و کادر وظیفه و بسیج سپاه پاسداران  مورخ 

 7/2/96مورخ پیام نورنفر ام دانشجو ان داتشگاه  50شی جهت مو تشکیل کالس آمو 3/2/96

 

 

 3/2/96برگزاری مسابهه فوتسال به مناسبت هفته سالمت توسط پرسنل شبکه بهداشت ودرمان مورخ 

 

 3/2/96جشنواره غذا ی سالم به مناسبت هفته سالمت در دانشگاه بین االملل انزلی مورخ 

 

 

 



درمانی در سالن اداره ارشاد با برگزاری هما ش هفته سالمت با حضور مسئولین سیاسی اداری و جامعه بزرگ بهداشتی و 

 4/2/96اسپانسری منطهه آماد انزلی مورخ 

                         

 ا

 4/2/96هفته سالمت  هداء لوح تهد ر و جا زه به دوستداران سالمت در هما شا

                                        

   

 4/2/96در هما ش هفته سالمت  به مدعو ناستهرار ا ستگاه بهداشتی و ارائه بسته های آمومشی 

                                                     

 

 

ء جوایز ارزنده ) دوچرخه ، لوازم پیاده روی بزرگ خانوادگی اداره جوانان شهرداری و شبکه بهداشت و درمان و اهدا

 اردیبهشت  5خانگی و ... ( در روز سه شنبه 

 6/2/96و کارشناسان شبکه بهداشت ودرمان در هما ش استانی معاونت بهداشتی مورخ شرکت مد ر ت       

 

 

 7/2/96مسابهه دارت بانوان شبکه بهداشت و درمان مورخ 

                                                  

  

 7/2/96اهداء خون توسط پزشک و پرسنل شبکه بهداشت ودرمان در هفتمین روم هفته سالمت 

                                                       



 

 

و  ادآوری منش و رفتار ا ثارگران و  7/2/96د دار با خانواده معظم شهدا و جانبام همکار در هفتمین روم هفته سالمت 

 جانبامان و شهیدان بزرگوار و اهدا ء هدا ا به رسم  ادبود

                                          

 

                                  

 89نفر ، ارجاع جهت آمما ش  149انجام خطر سنجی و ارم ابی قلبی عروقی در طول برگزاری نما شگاه ) و ز ت را گان 

 ( HIV/AIDSنفر ، مشاوره 

               

 هفته سالمتبرگزاری لهمه سالم در مرکز خدمات جامع سالمت هاد ان سلیهه دار در 

 

                                        

 برگزاری جشنواره غذای سالم در خانه های بهداشت طالب اباد و شانکهای پرده در هفته سالمت

 

                                         

ان و ... ( به مراکز خدمات جامع سالمت نفر ام مراجعین  ) مادران باردار ، پس ام ما مان ، میانساالن ، جوان 437آمومش به 

 شهر و روستا در طول هفته سالمت در ارتباط با سالمت روان ، افسردگی ، خطر سنجی و شعار های هفته سالمت

                                                   

 

 



 

 کشیک پرسنل و برگزاری نما شگاه در طول هفته سالمت

                                                             

 

 نفر 10مسابهه پاس  به سواالت نما شگاه و اهداء جا زه به انجام قرعه کشی 

 

 

 1396فعالیت های آموزش و پرورش شهرستان بندر انزلی در هفته سالمت 

حضورددیریر شبکس بهداشر و دردرن بندرانزلی و  برگزاری درامم نمردین فتهس م در در ددرمس ادرم علی )ع( بر -1

 کررشنرمرن مهردی و دسئولین اداره آدوجش و پرورش بندر انزلی

 افدای جوایز بس متیران م در ددرمس ادرم علی )ع(  -2

 برگزاری نمریشگره صنریع دمهی در ددرمس ادرم علی ) ع( -3

 اری نمریشگره نقرشی در برخی اج ددارس ابهداییبرگزا -4

 جشنواره غذایی در ددرمس و پخر نرن دحلی در ددرمس برگزاری -5

 برپریی غرفس دربوط بس واحد م در جوانرن و نوجوانرن در نمریشگره فتهس م در و توجیع پمتلر بس برجدید کنندگرن -6

 فمرفنگی در خصوص برگزاری درامم نمردین فتهس م در در ددارس -7

 برجدید دانش آدوجان اج نمریشگره فتهس م در  -8

 برگزاری دسربقس نقرشی در ددارس و افدای جوایز بس نقرشی فری برگزیده -9

 راه انداجی پریگره م در و تندرمهی اداره آدوجش و پرورش فمزدرن بر شروع فتهس م در -11

 ...(در ددرمس جهر ترویج ورجش و تحرک بدنی -شطرنج-برگزاری دسربقس دهنوع ) والیبرل -11

 م در در ددرمس توحید )آدوجش فمسرالن( آدوجش کهرب خوددراقبهی تومط متیران -12

 آدوجش تغذیس و نمریشگرفری تغذیس در نمریشگره فتهس م در تومط کررشنرس تغذیس و کررشنرس نظررت بر دواد غذایی -13

 اجرای طرح تدبیر در رامهری آدوجش دهررت فری جندگی در ددرمس بهرر آجادی -14



 جادیوگری خنده  در ددرمس بهرر آیبرگزاری ک س آدوجشی  -15

 برگزاری نمریش تومط متیران م در دانش آدوجی ددرمس دجرفدین ام م در فمریش فتهس م در -16

 درشین حسرب( 8افدای جوایز بس گروه نمریش ددرمس دجرفدین ام م )  -17

 

 فعالیت های آموزش و پرورش در سطح مدارس شهرستان بندر انزلی

 و مرطرن و ویزیر تومط پزشکبرجدید اجنمریشگره خطر منجی مکهس فری قلبی ، دغزی 

                                                                

 

 

 آمومش همساالن توسط سفیران سالمت دانش آمومی

                         

 برگزاری جشنواره غذا ی

                                      

 مراسم نماد ن هفته سالمت

                             

 

 تحرک فیز کی و فعالیت بدنی و مسابهات ورمشی

 

 



 

 

                                           

 مسابهات ورمشی

   

 

                                                                                  

 

 

 

 مسابهه نهاشی

                                                               
 

 

 



 

  وگای خنده

 

 

                               

 نما شگاه صنا ع دستی

 

 

 بنر ها و بیلبورد نصب شده در نهاط مختلف شهر در هفته سالمت                             

                                 

 



 واحد آمومش سالمت-1396جدول فعالیت های تفضیلی هفته سالمت 

شیوه پایش و  کل هزینه

 ارزشیابی

تجهیزات 

 مورد نیاز

 ردیف عنوان فعالیت گروه هدف تعداد مسئول اجرا مکان اجرا زمان اجرا روش اجرا

ریال 200000  - - 

 سخنرانی و

بحث و تبادل 

 افکار

15/1/96  
سالن اجتماعات 

 شبکه

آمومش 

 سالمت
نفر 20  

کارشناس 

مسئوالن واحد 

 های ستادی

تشکیل اولین جلسه 

هماهنگی درون بخشی 

 هفته سالمت 

1 

ریال200000  - - 

سخنرانی و 

بحث و تبادل 

 افکار

23/1/96  
سالن اجتماعات 

 شبکه
نفر20 //  

کارشناس 

مسئوالن واحد 

 های ستادی

تشکیل دومین جلسه 

 هماهنگی هفته سالمت
2 

ریال200000  - - 

سخنرانی و 

بحث و تبادل 

 افکار

24/1/96  
سالن اجتماعات 

 شبکه
نفر 15 //  

واحد های درگیر 

در نما شکاه خطر 

سنجی طبق نامه 

استان ، امور 

عمومی، 

 حسابداری و...

سومین جلسه هماهنگی 

هفنه سالمت متعاقب 

نامه استانی مبنی بر 

تشکیل نما شگاه خطر 

 سنجی

3 

ریال 400000  - - 

سخنرانی و 

بحث و تبادل 

افکار و جلب 

مشارکت 

نهادها در 

بزرگداشت 

 هفته سالمت

27/1/96  
سالن اجتماعات 

 شبکه
نفر 20 //  

مسئولین ادارات و 

ساممان های 

 مختلف

تشکیل جلسه هماهنگی 

برون بخشی با روسا و 

مسئولین ادارات و 

 ساممانها

4 

 مکاتبه - - -

24/1/96 

لغا ت 

28/1/96  

شبکه بهداشت و 

 درمان
// - 

فرمانداری و 

 ادارات

مکاتبه بافرمانئداری و ادرات  

در خصئئوص اطئئالع رسئئانی 

شعار و هفته سالمت و در ج 

جهئئئت درج شئئئعار هفتئئئه 

سئئئئالمت و پیئئئئام هئئئئای 

سئئئر بئئئرگ بهداشئئئتی در 

 اداریمکاتبات 
 

5 



 واحد آمومش سالمت-1396جدول فعالیت های تفضیلی هفته سالمت 

شیوه پایش و  کل هزینه

 ارزشیابی

تجهیزات 

 مورد نیاز

 ردیف عنوان فعالیت گروه هدف تعداد مسئول اجرا مکان اجرا زمان اجرا روش اجرا

26/1/96 مکاتبه - - -  
شبکه بهداشت 

 ودرمان

آمومش 

 سالمت
- 

دفتر نما نده 

 محترم وال ت فهیه

مکاتبه با دفتر نما نده 

ولی فهیه و امام  محترم

جمعه شهرستان جهت 

مد ر  راد سخنرانیئئئا 

در خطبه های  شبکه 

 پیش ام نمام جمعه

6 

1/2/96 ارسال - - -  مصلی 

آمومش 

سالمت ، 

بهداشت روان 

 ، بیمار ها

100 

 عدد
 نمامگزاران محترم

ارسال بسته های 

آمومشی هفته سالمت به 

 دفتر محترم ولی فهیه
7 

26/1/96 مکاتبه - - -  
شبکه بهداشت 

 ودرمان

آمومش 

 سالمت
- 

مراکز خدمات 

جامع سالمت 

شهری ، روستا ی 

و شهری روستا ی 

و خانه های 

 بهداشت

مکاتبئئه بئئا کلیئئه مراکئئز  

خئئدمات جئئامع سئئالمت 

شئئئئهری ، روسئئئئتا ی و 

شهری روسئتا ی و خانئه   

های بهداشت در خصوص 

اطالع رسانی شعار ملی و 

 روم شمار هفته سالمت 

 

8 

 

 

 

 



 واحد آمومش سالمت-1396جدول فعالیت های تفضیلی هفته سالمت 

شیوه پایش و  کل هزینه

 ارزشیابی

تجهیزات 

 مورد نیاز

 ردیف عنوان فعالیت گروه هدف تعداد مسئول اجرا مکان اجرا زمان اجرا روش اجرا

25/1/96 مکاتبه - - -  
شبکه بهداشت 

 ودرمان

سالمت 

نوجوانان ، 

جوانان و 

 مدارس

عدد 4  مدارس 

مکاتبئئه و همئئاهنگی بئئا  

آمئئئومش و پئئئرورش  در 

خصوص بزرگداشت هفته 

سئئئالمت در مئئئدارس و  

برگزاری مسئابهه نهاشئی   

 با شعار روم هفته سالمت

 

9 

26/1/96 مکاتبه - - -  
شبکه بهداشت 

 ودرمان

آمومش 

سالمت ، 

متصدی امور 

 دفتری

عدد 28  فرمانداری و ادرات 

مکاتبئئئه بافرمانئئئداری و 

سئئاممان هئئا در  ادرات و 

خصئئوص دعئئوت جهئئت  

افتتاحیه نما شگاه خطئر  

سئئنجی سئئئکته قلبئئئی،  

مغزی و سرطان در هفته 

سالمت و صرف صئبحانه  

 سالمت در روم اقتتاحیه

10 

1/96/ 26و 25 - - - -  
شبکه بهداشت 

 ودرمان

آمومش 

سالمت ، 

متصدی امور 

 دفتری

عدد 25  فرمانداری وادارات 

مکاتبئئئه بافرمانئئئداری و 

سئئاممان هئئا در   ادارات و

خصئئوص دعئئوت جهئئت  

شرکت در هما ش هفتئه  

 سالمت

11 

 بار گزاری - - -
لغا ت  1/2/96

7/2/96  

شبکه بهداشت 

 ودرمان
 - روابط عمومی

سا ت شبکه 

 بهداشت ودرمان

بئئارگزاری بئئروم فعالیئئت  

هئئای هفتئئه سئئالمت در  

سا ت شئبکه بهداشئت و   

 درمان

12 

 



 واحد آمومش سالمت-1396جدول فعالیت های تفضیلی هفته سالمت 

شیوه پایش و  کل هزینه

 ارزشیابی

تجهیزات 

 مورد نیاز

 ردیف عنوان فعالیت گروه هدف تعداد مسئول اجرا مکان اجرا زمان اجرا روش اجرا

27/1/96 مصاحبه - - -  
شبکه بهداشت 

 ودرمان

بهداشت 

آمومش محیط ،

 سالمت 

 

4خبرگزاری  
 خبرگزاری ها

نشست خبری مد ر 

کارشناسان با شبکه و 

چهار خبرگزاری : رومنامه 

خزر ، راد و انزلی ،د ار 

 میرما و همشهری

13 

ریال 5000000  چاپ - - 
لغا ت  24/1/96

31/1/96  

شبکه بهداشت 

 ودرمان

آمومش 

سالمت ، روابط 

عمومی ، 

 بهداشت روان

عدد 9  چاپ 
هماهنگی جهت چاپ 

 بنرها
14 

 چاپ - - -
لغا ت  24/1/96

31/1/96  

بهداشت شبکه 

 ودرمان

بهداشت 

محیط و 

 بهداشت روان

عدد 2  

اداره بنادر و 

کشتیرانی، سپاه 

 پاسداران

هماهنگی به منظور 

جدب اسپانسر چاپ  ک 

 عدد بیل بورد و  ک بنر

15 

-  - - 
لغا ت  26/2/96

31/2/96  
شبکه بهداشت 

 ودرمان

بهداشت 

 محیط
 منطهه آماد -

هماهنگی به منظور 

جذب اسپانسر در 

برگزاری هما ش هفته 

 سالمت

16 

 15000000 

 ریال
   

لغا ت  26/1/96

31/1/96  
شبکه بهداشت 

 ودرمان

بهداشت 

امور  –محیط 

 عمومی

1000 

 عدد

اداره بنادر و 

 کشتیرانی

هماهنگی به منظور چاپ 

بروشور و پمفلت با اداره 

 بنادر و کشتیرانی

17 

ریال 5000000     
لغا ت  26/1/96

31/1/96  
بهداشت شبکه 

 ودرمان

امور عمومی ، 

بهداشت 

محیط ، 

آمومش 

بهداشت، کار 

 پردامی

پکیج 100  - 

مکاتبه و هماهنگی به 

منظور تهیه اقالم صبحانه 

سالمت درروم افتتاحیه 

 نما شگاه

18 

 



 واحد آمومش سالمت-1396جدول فعالیت های تفضیلی هفته سالمت 

شیوه پایش و  کل هزینه

 ارزشیابی

تجهیزات 

نیازمورد   

 ردیف عنوان فعالیت گروه هدف تعداد مسئول اجرا مکان اجرا زمان اجرا روش اجرا

5000000 - - - 
لغا ت  26/1/96

31/1/96  
شبکه بهداشت و 

 درمان

امور عمومی ، 

بهداشن محیط 

، کار پردامی ، 

آمومش 

 سالمت

200 

 پکیج
 اقالم پذ را ی

مکاتبه و هماهنگی به 

منظور تهیه اقالم پذ را ی 

 در روم هما ش

19 

    
لغا ت  26/1/96

31/1/96  

شبکه بهداشت و 

درمان و در سط  

 شهر

روابط عمومی ، 

کارپردام ، 

 خدمات

عدد 4  بنر 
هماهنگی جهت نصب بنر 

 ها
20 

ریال 2200000  - - - 
لغا ت  26/1/96

31/1/96  
شبکه بهداشت و 

 درمان

آمومش 

سالمت ، 

حسابداری ، 

 کار پردامی

عدد  15

مداد 

 5رنگی و 

عدد فلش 

گیگ 8  

 افالم هد ه

مکاتبه و هماهنگی به 

عدد  15منظور خر د 

عدد فلش  5مداد رنگی و 

گیگ به منظور اهدا به  8

فرمندان کارکنان  

بهداشت ودرمان شرکت 

کننده در جشنواره پروام 

 بادبادک ها

 

21 

ریال 2400000  - - - 
لغا ت  26/1/96

31/1/96  
شبکه بهداشت و 

 درمان

آمومش 

سالمت ، 

حسابداری ، 

 کار پردامی

عدد  10

 فلش
 افالم هد ه

مکاتبه و هماهنگی به 

عدد  10منظور خر د 

گیگ جهت اهدا  8فلش 

به بامد دکنندگان 

نما شگاه خطر سنجی که 

در مسابهه سواالت 

 نما شگاه شرکت کردند

22 

 

 



 واحد آمومش سالمت-1396جدول فعالیت های تفضیلی هفته سالمت 

هزینهکل  شیوه پایش و  

 ارزشیابی

تجهیزات 

 مورد نیاز

 ردیف عنوان فعالیت گروه هدف تعداد مسئول اجرا مکان اجرا زمان اجرا روش اجرا

 مکاتبه - - -
لغا ت  26/1/96

31/1/96  
شبکه بهداشت و 

 درمان

آمومش 

 سالمت
 اداره ارشاد -

مکاتبه با اداره ارشاد 

اسالمی به منظور در 

سالن اختیار گذاشتن 

آمفی تاتر اداره ارشاد 

برای هما ش هفته 

 سالمت

23 

ریال 30000000  پیگیری - - 
لغا ت  26/1/96

3/2/96  
شبکه بهداشت و 

 درمان

بهداشت 

 محیط
عدد 25  دوستداران سالمت 

هماهنگی و تهیه لوح 

تهد ر و کارت هد ه به 

منظور تهد ر ام 

دوستداران سالمت در 

 روم هما ش

 

24 

ریال 1500000   - 
و  پیگیری

 خر د
5/2/96  

شبکه بهداشت و 

 درمان
 خانواده شهدا عدد 3 روابط عمومی

هماهنگی و تهیه هد ه 

به منظور د دار ام خانواده 

شهدا کارکنان شبکه 

 بهداشت و درمان

25 

- - - 

تهیه جدول 

فعالیت 

 تفضیلی

لغا ت  26/1/96

31/1/96  
شبکه بهداشت و 

 درمان

آمومش 

 سالمت
- - 

فعالیت نهیه جدول 

تفضیلی برگزاری 

 نما شگاه خطر سنجی

26 

 تهیه جدول   
لغا ت  26/1/96

31/1/96  

لغا ت  26/1/96

31/1/96  

26/1/96 

لغا ت 

31/1/96  

- - 

تهیه جدول حضور 

کارکنان ستادی ، 

محیطی،امور عمومی ، 

سمعی بصری ، خدماتی 

 نما شگاه خطر سنجی

27 

 



 واحد آمومش سالمت-1396جدول فعالیت های تفضیلی هفته سالمت 

شیوه پایش و  کل هزینه

 ارزشیابی

تجهیزات 

 مورد نیاز

 ردیف عنوان فعالیت گروه هدف تعداد مسئول اجرا مکان اجرا زمان اجرا روش اجرا

ریال 5000000  خر د - - 
لغا ت  1/2/96

7/2/96  
شبکه بهداشت و 

 درمان

آمومش 

سالمت ، امو 

عمومی ، 

 کارپردامی

عدد30 پرسنلناهار    

هماهنگی تهیه ناهار 

جهت افرادی که به 

صورت  کسره در شیفت 

صب  و عصر در نما شگاه 

خطر سنجی حضور 

 خواهند داشت

28 

ریال 200000  سخنرانی - - 
لغا ت  1/2/96

7/2/96  
شبکه بهداشت و 

 درمان
نفر 15 بهداشت روان  رابطین بهداشتی 

برگزاری کالس آمومشی 

جهت رابطین بهداشتی 

در  2/2/96تار   در 

 خصوص افسردگی

29 

-  - - 
لغا ت  1/2/96

7/2/96  
شبکه بهداشت و 

 درمان

واحدهای 

درگیر در 

 نما شگاه

 بامد د کنندگان -

آغام نما شگاه خطر 

سنجی سکته فلبی ، 

مغزی و سرطان در روم 

صب   8ام ساعت  1/2/96

 شب 8تا 

30 

- - - - 1/2/96  
شبکه بهداشت و 

 درمان
سالمتامومش  نفر 50   

پرسنل شبکه 

 بهداشت ودرمان

پیاده روی ام شبکه 

بهداشت ودرمان تا مزار 

 1/2/96شهدا 

31 

 

 

 

 



 واحد آمومش سالمت-1396جدول فعالیت های تفضیلی هفته سالمت 

شیوه پایش و  کل هزینه

 ارزشیابی

تجهیزات 

 مورد نیاز

 ردیف عنوان فعالیت گروه هدف تعداد مسئول اجرا مکان اجرا زمان اجرا روش اجرا

-  - - 1/2/96  مزار شهدا 
آمومش 

 سالمت
 مزار شهدا -

میثاق با شهدا و گلباران 

1/2/96مزار شهدا   
22 

- - - - 1/2/96  پارک ساحلی 

تغد ه و 

آمومش 

 سالمت

نفر 30  

فرمندان پرسنل 

شبکه بهداشت 

 ودرمان

جشنواره پروام بادبادک 

ها در پارک ساحلی 

1/2/96 

 

23 

- - - - 1/2/96  مصلی 
آمومش 

 سالمت
 نمامگزاران -

سخنرانی مد ر شبکه 

بهداشت و درمان در 

خطبه های پیش ام نمام 

 1/2/96جمعه در تار   

24 

- - - - 1/2/96  نمامگراران - بیمار ها مصلی 

تشکیل دو ا ستگاه 

سالمت در مصلی در 

و استهرار  1/2/96تار   

پزشک و تیم سالمت و 

فشارخون اندامه گیری 

نمامگزاران و و ز ت 

را گان و انجام خطر 

 سنجی

25 

    2/2/96  
شبکه بهداشت و 

 درمان
نفر 50 امومش سالمت  مدعو ن 

افتتاحیه نما شگاه خطر 

سنجی سکته قلبی ، 

مغزی و سرطان با حضور 

روسا و مسئولین ادارات و 

و مسئو لین مراکز 

خدمات جامع سالمت 

 2/2/96شهرستان در روم 

 

26 



 واحد آمومش سالمت-1396جدول فعالیت های تفضیلی هفته سالمت 

شیوه پایش و  کل هزینه

 ارزشیابی

تجهیزات 

 مورد نیاز

 ردیف عنوان فعالیت گروه هدف تعداد مسئول اجرا مکان اجرا زمان اجرا روش اجرا

- - -- - 
لغا ت  1/2/96

2/2/96  
طبهه اول شبکه 

 بهداشت ودرمان

آمومش 

سالمت 

و ،جوانان 

نوجوانان و 

مدارس  ، 

بهداشت روان 

، تغذ ه، 

بهداشت 

خانواده ، 

 بیمار ها

 بامد دکننذگان -

برگزاری غرفه های 

جوانان و ،آمومش سالمت 

نوجوانان و مدارس  ، 

بهداشت روان ، تغذ ه، 

بهداشت خانواده ، 

 1/2/96بیمار ها ام تار   

در  7/2/96لغا ت 

 نما شگاه خطر سنجی

27 

- - - - 
لغا ت  1/2/96

2/2/96  
طبهه اول شبکه 

 بهداشت ودرمان
نفر 238 بیمار ها  بامد دکنندگان 

انجام خطر سنجی و 

و ز ت را گان در مدت 

 برگزاری نما شگاه

28 

- - -  
لغا ت  1/2/96

2/2/96  
طبهه اول شبکه 

 بهداشت ودرمان
نفر 48 بیمار ها  HIV/AIDS 29 مشاوره - بامد دکنندگان 

- - -  2/2/96  
شبکه بهداشت 

 ودرمان
IT 300 نفر  

کارکنان شبکه 

 بهداشت و درمان

ارسال پیام کوتاه به 

 مناسبت هفته سالمت
30 

 

 

 

 

 



 واحد آمومش سالمت-1396جدول فعالیت های تفضیلی هفته سالمت 

شیوه پایش و  کل هزینه

 ارزشیابی

تجهیزات 

 مورد نیاز

 ردیف عنوان فعالیت گروه هدف تعداد مسئول اجرا مکان اجرا زمان اجرا روش اجرا

- - - - 2/2/96  مدرسه امام علی 

سالمت 

نوجوانان ، 

جوانان و 

 مدارس

 مدرسه -

شرکت در جشنواره 

سالمت مدرسه امام علی 

2/2/96در روم  
31 

- - - - 3/2/96 نفر 25 بهداشت روان دانشگاه آماد   دانشجو ان 

تشکیل کالس آمومشی 

 96افسردگی 

 

32 

3/2/96عصر  - - - - نفر 30 بهداشت روان سپاه پاسداران   

کادر وظیفه و 

بسیج سپاه 

 پاسداران

تشکیل کالس آمومشی 

 33 افسردگی جهت

- - - - 3/2/96  سالن فوتسال 

تربیت بدنی 

شبکه بهداشت 

 ودرمان

نفر 15  فوتبالیست ها 

برگزاری مسابهه فوتسال 

اشت ذکارکنان شبکه به

ودرمان به مناسبت هغته 

 3/2/96سالمت در تار   

34 

- - - - 4/2/96  
سالن آمفی تاتر 

اداره ارشاد 

 اسالمی

آمومش 

سالمت ، 

 بهداشت روان

نفر 110  مدعو ن 
برگزاری هما ش هفته 

 سالمت
35 

- - - - 7/2/96  منامل 

روابط عمومی ، 

آمومش 

 سالمت

خانواده 3  خانواده شهدا 

د دار با خانواده معظم 

و  شهدا کارکنان بهداشت

 درمان

36 

 

 

 

 



 واحد آمومش سالمت-1396جدول فعالیت های تفضیلی هفته سالمت 

شیوه پایش و  کل هزینه

 ارزشیابی

تجهیزات 

 مورد نیاز

 ردیف عنوان فعالیت گروه هدف تعداد مسئول اجرا مکان اجرا زمان اجرا روش اجرا

- - - - 7/2/96 نفر 50 بهداشت روان دانشگاه پیام نور   دانشجوبان 

آمومشی کالس تشکیل 

 افسردگی

 

37 

- - - - 7/2/96  
شبکه بهداشت 

 ودرمان

اداره تربیت 

بدنی شبکه 

بهداشت و 

آمومش 

 سالمت

نفر 20  
بانوان شبکه 

 بهداشت ودرمان

برگزاری مسابهه دارت 

جهت بانوان شبکه 

بهداشت و درمان و اهدا 

جا زه به نفرات اول تا 

 سوم

 

38 

- - - - 
لغا ت  1/2/96

7/2/96  
مراکز خدمات 

 جامع سالمت

مراقبین 

 سالمت
نفر 437  

مراجعه کنندگان به 

مراکز خدمات جامع 

 سالمت

آمومش به مادران پس ام 

ما مان ، سالمندان ، 

مادران دارای کودک ، 

نوجوان و .. در خصوص 

افسردگی و شعار های 

 هفته سالمت

39 

 

 

 

 

 

 



 واحد آمومش سالمت-1396جدول فعالیت های تفضیلی هفته سالمت 

شیوه پایش و  کل هزینه

 ارزشیابی

تجهیزات 

 مورد نیاز

 ردیف عنوان فعالیت گروه هدف تعداد مسئول اجرا مکان اجرا زمان اجرا روش اجرا

- - - - 
لغا ت  1/2/96

7/2/96  
طبهه اول شبکه 

 بهداشت ودرمان

واحدهای 

درگیر در 

 نما شگاه

2819 
بامد دکنندگان 

 نما شگاه

توم ع  بسته آمومشی در 

 طول برگزاری نما شگاه
40 

- - - - 3/2/96  

مرکز خدمات 

جامع سالمت 

هاد ان سلیهه 

 دار

مراقبین 

 سالمت
 پرسنل -

 برگزاری لهمه سالم

 
41 

- - - - 6/2/96  

خانه های 

بهداشت طالب 

اباد و شانکهای 

 پرده

 پرسنل - بهورمان
برگزاری جشنواره غذای 

 سالم 
42 

ریال 72300000  کل هز نه 

 

 

 

 ستاد بزرگداشت هفته سالمت شهرستان بندر انزلی  

 1396ارد بهشت 


