
به نام خالق زیبایی ها



شماره صفحه  محتوی صفحه
صفحه صفر   جلد برنامه شامل عنوان برنامه و نام استان
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مداخالت نظام سالمت شامل ارایه خدمات سالمت پایه و تخصصی •
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 تخصصی استانداریکارگروه 12روسای

10صفحه  1395جدول یک اولویت هر کارگروه تخصصی برای اجرا در سال 
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-اهداف کمی  هدف کلیعنوانسازمان
اختصاصی

فعالیت های فرعیفعالیت ها/ اقدامات راهبردها/ راهکار ها

وضعیت سالمت و بهداشت استاندارد

وزیع مراکز  ت) مراکز کیترینگ 

(غذای آماده

بررسی میزان فاصله  -1

سالمت و بهداشت غذاهای 

ر آماده و از پیش پخته شده  د

ا مراکز کیترینگ استان ب

استاندارد ملی شماره 

غذاهای پخته و از )9641

ینگ پیش پخته شده در کیتر

(آیین کار بهداشتی-

بررسی میزان فاصله  -2

ی برنامه های پیش نیاز ایمن

یا مواد غذایی در کیترینگ ها

ا خدمات تهیه غذا در  استان ب

-2استاندارد ملی شماره 

(کیترینگ ها) 13963

استانداردسازی  مراکز 

به کیترینگ در سطح استان

درصد در هر سال 15میزان 

1404تا سال  

فرهنگ سازی و ارائه راه -

ح کارهای الزم برای ارتقاء سط

ه کیفی مراکز کیترینگ ب

سطح کیفی استانداردهای 

ملی

کاهش پخت غذا در منازل -

و افزایش استفاده مردم از 

غذاهای آماده یا خدمات 

مراکز کیترینگ

حمایت از مصرف کنندگان-

در راستای ارتقاء کیفی 

زندگی

اجرای استاندارد سازی -

رای مراکز کیترینگ استان ب

اولین بار در کشوربه صورت

تشویقی

گ  بازرسی از مراکز کیترین-

توسط کارشناسان آموزش 

دیده و ذیصالح استان

ترویج استفاده از غذای -

سالم بین خانواده ها

تجزیه و تحلیل  داده های -

له بدست آمده  و تعیین فاص

آن با استانداردهای ملی

معرفی  مراکز کیترینگ-

عالقمند به دریافت نشان 

کل استاندارد تشویقی به اداره

استاندارد استان در جهت 

استمرار کیفیت

استاندارد



ی وضعیت بستنی های سنت
عرضه شده در سطح استان و 

ی  تاثیر عرضه محصوالت سنت
برمیزان مصرف محصوالت 

مشابه استاندارد 

تنی بررسی وضعیت کیفی بس
های سنتی عرضه شده در 
سطح استان  در مقایسه با 

یی و فاکتورهای فیزیکوشیمیا
لی میکروبیولوژی  استاندارد م

–بستنی ) 2450شماره  
ویژگی ها و روش های آزمون 

  )

هدایت تولید کنندگان -
ارگاه بستنی سنتی  به ویژه ک

های موجود به سمت تولید 
محصوالت استاندارد و رعایت
ه قوانین و ضوابط استاندارد  ب

درصد در هر سال تا 25میزان 
1400سال 

فرهنگ سازی و ارائه راه -
کارهای الزم برای ارتقاء سطح

ی های کیفی مراکز تولید بستن
سنتی  به سطح کیفی 

استانداردهای ملی
حمایت از مصرف کنندگان-

گیدر راستای ارتقاء کیفی زند
مقایسه نتایج آزمون با -

ویژگی های استاندارد این 
محصول 

ارزیابی انطباق  مراکز -
د کارگاهی و فروشگاهی تولی

gmpبستنی سنتی با اصول 

و استانداردهای مربوطه   ,

ای نمونه برداری از بستنی ه-
سنتی و انجام آزمون 

فیزیکوشیمیایی و 
میکروبیولوژی 

بازرسی از مراکز عرضه -
وکارگاه ها و مراکز فروشگاهی

تولید بستنی 
ا ارائه تسهیالت  بانکی ب-

ز درصد پایین به این دسته ا
دیل تولید کنندگان  برای تب

کارگاه ها و مراکز فروشگاهی  
صنعتی   تولید بستنی سنتی به

نظارت گروهی برنامه ریزی-
شده برای کنترل تولید و 
تا توزیع بستنی های سنتی

رسیدن با سطح کیفی

ت بررسی تاثیر عرضه محصوال
سنتی  بر مصرف محصوالت
د مشابه دارای نشان  استاندار

درصدی  رغبت 7کاهش -
مردم برای مصرف کاالهای 
سنتی  به صورت ساالنه و 

درصدی مردم 50ترجیح 
د  برای خرید کاالهای استاندار

1404در سال 

ترویج فرهنگ استفاده از -
کاالهای استاندارد و دارای  

مجوز از مراکز نظارتی  
عدم حمایت دولت یا هر -

ارگان دولتی از ایجاد و 
گسترش تولیدات سنتی 

ید حمایت و تقویت مراکز تول-
د محصوالت صنعتی استاندار

ا ترویج تولید هر محصول ب-
یک استاندارد 

دولتیتسهیالت عدم ارائه -
ی برای تولید محصوالت سنت

عدم اجازه ارائه محصوالت -
سنتی بدون مجوز های  

سازمان های نظارتی در سطح 
استان 

ان  مصاحبه با تولید کنندگ-
با استاندارد  محصوالت  مشابه

ی تولیدات سنتی  و رسانه ای
کردن آن 

برگزاری میزگردهای علمی-
، مصاحبه بررسی  موضوع  در
رسانه ها  و روشنگری مصرف 

کنندگان 



حفظ آبهای آبفار
زیرزمینی از نظر

کیفیت و کمیت

بع  برداشت بی رویه از منا
آب زیرزمینی

ری  مدیریت منابع آب و جلوگیع آبحفظ کیفیت مناب
از برداشت بی رویه و احداث  

چاه های غیر مجاز

شعبه  پیگیری جهت تشکیل
ویژه آب توسط اداره  
مدیریت مصرف جهت  

صدور سریع حکم  
مشترکین غیر مجاز

خرید تانکر آب رسانی  
سیار

کاهش میزان نزوالت آسمانی طی
سال های اخیر

ره جلوگیری از افت سطح سف
های آب زیرزمینی

ارتقاء تجهیزات آزمایشگاهی کنترل مصرف کودهای کشاورزی
ن جهت پایش مستمر منابع تامی

آب

ر شناسایی و کاهش مشترکین پ
مصرف

فرهنگ سازی درخصوص مصرف آب ورود انواع آالینده ها به منابع آب
شرب

عقد قرارداد با بخش خصوصی 
هیه جهت پایش فلزات سنگین و ت
نقشه پهنه بندی کیفیت آب

اقدام حقوقی جهت برخورد با انشعاباتفرهنگ نامناسب مصرف آب
غیرمجاز

تری استفاده از سیستم های تله م
برای جلوگیری از سر ریز آب از

مخازن و کاهش هدر رفت

عدم وجود ظرفیت کافی جهت 
و تصفیه فاضالب های صنعتی

شهری

ندازه تجهیز منابع تولید به لوازم ا
د و گیری جهت کنترل مقدار تولی

مصرف

عدم استفاده مجدد از پساب های 
تصفیه شده 

برگزاری کالسهای آموزشی جهت
ه از افزایش فرهنگ استفاده بهین

آب

جمع آوری انشعابات غیر مجاز 
جهت کاهش هدر رفت و کاهش 

مصارف غیر مجاز

عقد قرارداد با صدا و سیما جهت 
رف ساخت تیزر های تبلیغاتی مص

بهینه آب



پیشگیری از سوء رفتار بابهزیستی
کودکان

آگاهی والدین-1

ارتقا سطح آگاهی آحاد -2
مردم

قوانین مربوط به کودک -3
آزاری

حمایت از کودکان آزار دیده-1

ارایه خدمات روانشناختی، -2
مددکاری، حقوقی، نگهداری و 

به افراد آزار دیده... 

پیشگیری از آسیب به -3
کودکان

ارایه خدمات مددکاری، -4
به ... روانشناختی و 

های افراد آزاردیدهخانواده

تهیه و توزیع بروشور-1

های  برگزاری نشست-2
تخصصی در خصوص کودک 

آزاری

اورژانس 123معرفی خط -3
اجتماعی جهت گزارش موارد 

کودک آزاری

فعالیت شبانه روزی خط -1
اورژانس اجتماعی 123تلفن 

که از کلیه شهرستانها 
امکانپذیر است

فعالیت خودروهای خدمات -2
سیار اورژانس اجتماعی جهت 

اعزام به محل برای ارایه 
خدمات مددکاری و 

روانشناختی

انجام پیگیری های الزم از -3
طریق مراکز مداخله در بحران 

و ارایه خدمات مددکاری، 
روانشناختی، حقوقی و 

آموزشی
مشکالت اقتصادی در -1همسر آزاری

خانواده و بیکاری سرپرست
خانوار

رد مشکالت روان شناختی ف-2
خشونت گر و یا عدم رسش 
گرعقالنی عاطفی فرد خشونت

ننده رفتار و گفتار تحریک ک-3
فرد مورد خشونت

ه حمایت از فرد خشونت دید-1
و یا در معرض خشونت

ارایه خدمات روانشناختی، -2
مددکاری، حقوقی، نگهداری و 

به افراد آزار دیده... 

رسانی درآگاهسازی و اطالع-1
سطح گسترده در خصوص 

.حقوق فردی و اجتماعی افراد

ها و برگزاری همایش-2
نشست های تخصصی در 

خصوص خشونت های خانگی

انجام پژوهش های مستند -3
در خصوص علل بومی خشونت

های خانگی و خارج از خانه

مرکز شبانه روزی خانه امن 
بهزیستی جهت ارایه خدمات 

مددکاری، روان شناختی و 
حقوقی به زنان و دختران در 

معرض خشونت و خشونت 
دیده در شهرستان زنجان در 

تاسیس گردید و  94سال 
وظیفه آن حمایت از زنان و 
دختران در محیط خانواده و 
آشنا کردن آن ها نسبت به 

حقوق فردی و اجتماعیشان و 
مواجه درمانی و برخورد 

.حقوقی با فرد آزار گر



ی مدیریت پسماندهای صنعتمحیط زیست

شهرک تخصصی روی

انتشار آلودگی آب، خاک و 

هوا ناشی از فعالیت 

واحدهای روی

الزام و رعایت ضوابط و 

ی استانداردهای زیست محیط

در حوزه آب، خاک و هوا 

ی نصب سیستم های کنترل

بک فیلتر، ) آلودگی هوا

سیکلون، الکتروفیلتر ،

مدیریت ...( اسکرابر و 

پساب و هرزآبهای خروجی 

صنایع

مناسب سازی محل دفع 

پسماند صنعتی واحدهای 

.روی استان

دگی نصب سیستم کنترل الو

هوا توسط واحدهای صنعتی

.بر روی کوره ذوب

مورد واحد روی 30از تعداد 

درصد 95تقریباً بیش از 

واحدها این موارد را رعایت 

.می نمایند

عدم وجود زیر ساخت های 
محل دفع پسماندها و)مناسب 

...(فضای سبز و

تعیین محل دفع پسماندهای
روی در محل مناسب و ایزوله 

و استاندارد

ایزوالسیون محل دفع و 
نگهداری پسماندها

الزام تمامی واحدهای روی 
جهت ایزوالسیون محوطه و 

محل نگهداری پسماندها، 
شیب بندی و جمع آوری 

هرزآب های ناشی از بارندگی و
شستشوی محوطه در حوضچه

بتنی
پوشش دهی محل دپوی 
پسماندهای شهرک جهت 

ب جلوگیری از آلودگی منابع آ
های سطحی و زیر زمینی 
ط ناشی از نفوذ آلودگی توس

.نزوالت جوی

نفر ساعت دوره 400تا کنون 
آموزشی در این اداره کل 

.برگزار شده است

ع عدم مشارکت صاحبان صنای
در بهبود وضعیت محیط 

زیست شهرک

آموزش و اگاه سازی و تشویق
.و همکاری ارگان های مرتبط

برگزاری دوره های اموزشی و 
یع هم اندیشی با صاحبان صنا

HSEو نمایندگان 

برگزاری دوره های آموزشی 
مرتبط با کنترل آلودگی و
مدیریت محیط زیست با 

واحدهای HSEنماینگان 
صنعتی

انجام طرح -تامین اعتبار
مطابق شرح خدمات



کود و سموم مصرفی در 
اراضی و محصوالت  

کشاورزی

انتشار آلودگی آب ، خاک و 
ه گیاه به علت مصرف بی روی

کود و سموم کشاورزی

ابع تعیین کمیت و کیفیت من
آب آلوده به  سموم کشاورزی

ت  انجام مطالعات تحقیقاتی جه
بع آبتعیین کمیت و کفیت منا

ق  انجام طرح مطاب-تامین اعتبار
شرح خدمات

ق  انجام طرح مطاب-تامین اعتبار
شرح خدمات

ر مدیریت کود و سم مصرفی د
اراضی و محصوالت کشاورزی

اجرای ایین نامه اجرایی ورود، 
ساخت ، فرموالسیون و مصرف

آلی  کودهای شیمیایی، زیستی،
و سموم دفع آفات  

موضوع تصویب نامه )نباتی
ک  4377ت/282501شماره 
هیئت  9/12/1389مورخ 

(محترم وزیران

متولی سازمان جهاد کشاورزیمتولی سازمان جهاد کشاورزی

ه  عدم آگاهی کشاورزان نسبت ب
اثرات سود مصرف کود و سموم

کشاورزی

متولی سازمان جهاد کشاورزیمتولی سازمان جهاد کشاورزی____

نبود استاندارد برای میزان 
ا مصرف سموم  کود متناسب ب

یاه گ)ظرفیت قابل تحمل محیط
(، خاک و آب

تعیین عرصه های حساس  
زیست محیطی جهت مبارزه 

غیر شیمیایی و بیولوژیک

ت  انجام مطالعات تحقیقاتی جه
شناسایی عرصه های حساس  

زیست محیطی جهت مممنوع و
محدود نمدن مصرف سموم و 

زیکجایگزینی با روشهای بیولو

متولی سازمان جهاد کشاورزیمتولی سازمان جهاد کشاورزی



اداره کل تعاون ، کار و
رفاه اجتماعی

وجود مسائل و مشکالت  
در خصوص بهداشت روان 

در جامعه کار و تولید
---

وضعیت سالمت روان و 
کیفیت زندگی کاری  

و کارکنان مراکز تولیدی
صنعتی استان زنجان در

براساس طرح 1394سال 
ی پژوهشی ملی مورد بررس

.قرار گرفته است

-

و افزایش توجه کارفرمایان
مدیران صنایع به امر 

ورزش در جامعه کار و 
تولید

ایجاد امید به زندگی و 
نشاط اجتماعی

افزایش نشاط اجتماعی و
، امید به زندگی کارگران
به  تعاونگران و کارفرمایان

امر ورزش

حمایت از بخش خصوصی
برای راه اندازی مراکز 

ورزشی و فرهنگی و 
افزایش نشاط اجتماعی

در اختیار قرار دادن 
ب مکانهای تفریحی مناس

جهت ایجاد تحرک بدنی و
افزایش نشاط اجتماعی

ایجاد امید به زندگی و 
نشاط اجتماعی

حفظ و ارتقاء سالمت ارتقاء سطح سالمت
جسمی و روحی  کارگران 

، تعاونگران و کارفرمایان

فرهنگ سازی و ارائه 
آموزش از طریق رسانه 

های عمومی

ما  عقد قرارداد با صدا و سی
و تهیه و پخش برنامه های

ونآموزشی از رادیو وتلویزی
در خصوص سبک زندگی

سالم

حفظ و ارتقاء سالمت 
جسمی و روحی  کارگران 

، تعاونگران و کارفرمایان

افزایش بهره وری و سطحافزایش بهره وری
کمی و کیفی محصوالت

تولید شده

فرهنگ سازی و ارائه 
آموزش از طریق رسانه 

های عمومی

افزایش بهره وری در 
جامعه کار و تولید

ه  دستیابی به توسعه هم
جانبه



دفن سنتی زباله های  شهرداری
شهری

نبود بودجه کافی جهت-1
دفع اصولی زباله های  

شهری

حمایت مالی سرمایه 
گذاران بخش خصوصی

تخصیص بودجه ای از * 
محل اعتبارات استانی 

برای استفاده از روش های
نوین

حمایت از سرمایه گذار * 
شرکت گلوبال  )خارجی 

جهت شروع( گریین انرژی
بالهفعالیت تولید برق از ز

انجام مطالعات  * 
درخصوص امکان استفاده

از دیگر روش های دفع 
زباله  

عدم انجام مطالعات  -2
جامع زیست محیطی  

جهت مدیریت پروژه دفن  
زباله ومواد زاید شهری

انجام مطالعات الزم  
درخصوص انواع روش های  

دفع بهداشتی و اصولی و
انتخاب روش متناسب با

شرایط بومی

مطالعه وضعیت موجود و 
با تدوین استرتژی مناسب
حداقل آثار منفی زیست
ه  محیطی جهت دستیابی ب

بهترین روش دفن

عدم آگاهی شهروندان -3
از از مزایای تفکیک زباله

مبداء

افزایش آگاهی شهروندان 
درخصوص طرح نفکیک 

زباله از  مبداء

سازی  در فرهنگ* 
راستای گسترش الگوی

صحیح مصرف در جامعه و 
تفکیک از مبدأ

قی ارائه بسته های تشوی* 
به شهروندان درخصوص  
،  تفکیک زباله های خشک

...قابل بازیافت و

ارائه برنامه های  * 
آموزشی فراگیر در صدا و

سیما، روزنامه ها و جراید  
محلی

واگذاری جمع آوری  * 
زباله های خشک و قابل  

بازیافت  به بخش  
خصوصی



هدایت فاضالب خانگی، 
ر تجاری و خدماتی به معاب

سطح شهر و درنهایت ورود
فاضالب به رودخانه 

رودزنجان

عدم وجود شبکه فاضالب  
شهری در تمامی محالت سطح  

شهر

ایجاد شبکه فاضالب شهری*ایجاد شبکه فاضالب شهری  
در تمامی محالت خصوصا  

مناطقی که به رودخانه  
.زنجانرود متصل می گردد

حمایت مناطق کم درآمد و *
متراکم درخصوص حفر چاه  
ی بصورت خانگی و یا مشارکت

جهت انتقال فاضالب حاصل از
فعالیت به چاه

های آب  اصالح زیرساخت*
وفاضالب

استفاده از موارد قانونی در *
مناطقی که علی رغم وجود  
ب  شبکه فاضالب شهری فاضال

خود را به معابر شهری منتقل
قانون  15ماده )می نمانید 

های آب و تشکیل شرکت
(1369فاضالب 

عدم آگاهی شهروندان از معایب
و مضرات خروج فاضالب به 

معابر شهری

افزایش آگاهی شهروندان 
درخصوص دالیل انتقال 

فاضالب حاصل از فعالیت به
شبکه فاضالب شهری

فرهنگ سازی و ارائه نکات  * 
آموزشی به شهروندان 

آگاه سازی و تشویق *
ت  شهروندان به اتصال انشعابا

به شبکه فاضالب شهری

عقد قرارداد با صدا و سیما،  
روزنامه ها و جراید محلی و 
ای  حتی استفاده از ظرفیت فض

مجازی درخصوص غیر قانونی  
بر بودن انتقال فاضالب به معا

شهری

های ذیربط عدم همکاری ارگان
در جلوگیری از خروج فاضالب

شهری به معابر شهری

های ذیربط الزام ارگان
درخصوص همکاری های الزم

جام  تقسیم وظایف و الزام به ان*
هت  هایی جآن با تشکیل کمیته

نظارت و پیگیری های ویژه

در نظر گرفتن جرایم برای  
ارگان هائی که وظایف خود را 

.به درستی انجام نمی دهند



رفع سوء تغذیه کودکانکمیته امداد
سال5زیر 

فقر مالی خانواده و عدم-1
و دسترسی به غذای سالم

مغذی

برنامه های اختصاصی در
جهت دسترسی به سبد

غذایی

ارائه سبدغذائی غنی از-
نها مواد پروتئینی،ویتامی

ل کنتر-... بصورت ماهیانه
مجدد وزن کودک و 

بررسی میزان اثرگذاری  
تغذیه سالم در دوره های  

ماهه  6

1104اجرای طرح برای 
ماه 59تا 6نفر از کودکان 

دچار سوء تغذیه در سال 
96

سبد غذایی 12466ارائه -
96به گروه هدف در سال 

همکاری تنگاتنگ با  
خانه های بهداشت/شبکه

ماهه کودکان  6و پایش 
گروه هدف

واد فقر فرهنگی و فقر س-2
تغذیه ای خانواده

ارائه برنامه های آموزشی 
مربوطه

برگذاری کالسهای -
آموزشی برای خانواده های  

گروه هدف
توزیع پمفلت ها و -

بروشورهای آموزشی

برگزاری یک دوره کالس
آموزشی برای خانواده های  
گروه هدف به همراه توزیع

بروشور و پمفلت در 
96سال

ارجاع به پزشک متخصصمشکالت تغذیه ای-3
مربوطه در صورت عدم  
ز بهبود سوء تغذیه پس ا

ماهه  6دریافت دو دوره ی
سبد غذائی

ی  بررسی وضعیت تغذیه ا
کودک پس از دریافت یک

ماهه با همکاری  6دوره 
خانه های بهداشت/شبکه

پایش وضعیت تغذیه ای
6گروه هدف در دو دوره 

ماهه با معرفی کودک به 
خانه بهداشت/شبکه

بهبود و خروج از طرح  -
نفر از کودکان168تغذیه 

96گروه هدف در سال 



الگو برداری از شرکت هایصنعت، معدن و تجارت
موفق ومجرب در زمینه 

دپوی پسماند و اجرای آن
در استان 

تعیین محل دفع  
ر پسماندهای ویژه استان ب
اساس مطالعه تحقیقاتی

موجود در این زمینه

ت  تصویب و اجرای تسهیال
و مشوق برای شرکتهای  
ر  متقاضی سرمایه گذاری د

مدیریت پسماند ویژه

جلوگیری از آالیندگی
زیست محیطی استان

عدم وجود محل دفع 
پسماندهای ویژه در استان

جمع آوری و دپوی  
پسماندهای ویژه استان  

افزایش میزان آمادگی  هالل احمر
30خانواده های استان به 

درصد

درک خطر-1

فراگیر نبودن آموزش-2
های امدادی

ز شرکت حداقل یک نفر ا
هر خانواده های استان در 
کالس های هالل احمر تا 

1404

برگزاری کالس های  
آموزش امدادی در تمامی  

مراکز جمعیتی و 
1404روستاهای استان تا 

استفاده از رسانه -1
های حقیقی و مجازی

مشارکت بخش  
خصوصی و خیریه در 

این بخش

تربیت مربی

تفاهم نامه با صدا و -1
سیمای مرکز استان

دوره های تربیت مربی-2

تولید و پخش نرم -3
افزارهای آموزشی 

ورود آموزش های  -4
امدادی به کتاب های درسی

آموزشی دانش آموزان

فراخوان جذب مربی-1

برگزاری دوره تربیت-2
مربی

آموزش خانه به خانه-3

آموزش چهره به چهره-4

تفاهم نامه با آموزش و-5
پرورش و دانشگاه ها



در جهت توسعه 
همه جانبه سبک 
ن زندگی سالم در بی

دانش آموزان و 
انتقال آن به 

نسلهای آینده

توجه به ایجاد نگرش . 3

مثبت  در سبک زندگی
سالم 

گذشته
افزایش و بهبود . 220

درصدی تحرک 
بدنی دانش آموزان

افزایش . درصدی 320
ت نگرش مثبت نسب
به سبک زندگی 

سالم در ابعاد 
جسمی و روانی

سالمت دانش آموزی
فرهنگ . سازی سبک زندگی 3

ای سالم با استفاده از ظرفیت ه
آموزش همساالن ، بهره گیری 
از معلمان و مربیان بهداشت و 

مراقبین سالمت و تعامل با 
اولیاء دانش آموزان

ایجاد برنامه های آموزشی و . 2

پرورشی مناسب در جهت 
تغذیه ، تحرک و نشاط در 

بین دانش آموزان
تهیه و توزیع بسته های . 3

ط آموزشی و بهداشتی مرتب
با موضوع

استفاده آموزش، . 1

مباحث جنسی و 
آموزش در خصوص 

بیماری ایدز

تغییرنگرش نسبت ب. ه 1
آموزش های جنسی و 

ایدز
آموزش پیشکیری از اید. ز 2

در دوره نوجوانی 
ایجاد ارتباط صمیمی ب. ین 3

مدرس و مخاطبین تا 
آموز ها موثر باشد

بهبود نگرش مثبت. 1

به اموزش مسائل 
جنسی و ایدز در 

درصد  25حدود 
نسبت به سنوات 

گذشته
افزایش آموزش ها . 2

در بین دانش آموزان
دوره اول و دوم 
50متوسطه تا حد 

درصد 

تهیه . و تدوین یک پکیچ 1
مناسب آموزشی به گروههای 

سنی دانش آموزی

افزایش . آموزشهای خود 2
طریق تشکل هایاز مراقبتی 

دانش آموزی به ویژه تشکل 
سفیران سالمت دانش آموزی

آموزش های مستمر و برنامه . 3

ریزی شده توسط مربیان 
مجرب و آموزش دیده

برگزاری کارگاههای هم . 1

اندیشی و تخصصی با 
متخصصین  

اجتماعیروانشناسی،علوم 
در جهت تولید محتوی 

درست آموزشی
زمان بندی و اجرای برنامه . 2

تحصیلیدر طول سال 

نظارت بر تشکل های . 1

دانش آموزی
توجه ویژه به آموزش . 2

والدین و اولیاء مدرسه 



تقویت و پاداش دهی .پیشگیری از طالقدادسرا 1

برای زوج های باالی  
سال2

داشتن گواهینامه . 2

اجباری پیش از 
ازدواج

آگاه سازی خانواده ها . 3

برای بحران پس 
ازطالق و فاجعه 

اسفناک آن

آموزش مهارت مدیریت .کاهش پرخاشگری 1

پرخاشگری در صدا و 
ن سیمای استانی به زبا

محلی و قابل لمس و 
کامال عمیق براساس 

فرهنگ و آداب و رسوم 
آنان که به زبان و 

شخصیت و روحیه آنان 
نزدیک باشد

فرهنگ سازی شادی . 2

جمعی و لذت بردن از 
چیزهای کوچک برای 

کل افراد جامعه به 
ط صورت گام به گام توس

شهرداری
داشتن فوق برنامه . 3

مهارت ارتباطی در 
مدارس برای فرزندان در 

کلیه سطوح



خانه مشارکت 
مردمی سالمت 

استان

چالش های جمع آوری و 
دفع زباله

همکاری شهرداری و خانه -1
باله مشارکت برای تفکیک ز

ها و آموزش به مردم
تحقیقاتی برای کاهش-2

این مشکل

مسئله چاقی و بیماری های
متابولیک

رای دیابت بزرگترین خطر ب
جامعه بشری

انباشت کالری و چربی در
بدن و مصرف نشدن کالری

فرهنگ سازی و تغییرات-
در الگوی تغذیه در رسانه 

ها، تربیت کودکان با عادت
های درست غذایی 

برای بودن دولت موظف -
د پتانسیل مالی جهت خری

گوشت، مرغ،) مواد غذایی 
.......(ماهی و



تفاهم نامه های پیشنهادی برای سال اول

گانه در خصوص اجرای برنامه جامع سالمت استان12عقد تفاهم نامه با  روسای کارگروه های •

مذه  عقد تفاهم نامه با سازمان های عضو کارگره سالمت و امنیت غذذایی در راسذتای اجذرای برنا   •

ارتقای سواد سالمت





با تشکر از توجه شما


