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 دفتز داًطکذُ بْذاضت مجری طرح:

 

 یکلَسیس، فطار خَى، پذىقٌذ خَ یکارگاُ آهَسش عول عنوان طرح:

 

        اجتواعت ٍ سیاس                     علن ٍ اًذیطِ            کتاب ٍ کتابخَاًی            قزآى ٍ دیي       سرفصل فعالیت:

  فَق بزًاهِ       گزدضگزی علوی فزٌّگی            هحزٍهیت سدایی              ٌّز ٍ ادب                            
 

 اهداف طرح :

 (ز)ضپص س یکلَسیس، پذقٌذ خَى ،خَى یپزفطار یٌِدر سه یاىداًطجَ یّا یٍ تَاًوٌذ یآگاّ یصافشا

 اًطجَیاىدارتقا سغح سالهت تالش بزای 

 سالهت  یاىبز افزاد جاهعِ بِ عٌَاى هتَل گذاریزتاث تالش بزای تقَیت آهَسش داًطجَیاى بعٌَاى ًیزٍی 
 

 : خالصه طرح

 یولاری بیسلت   قابل  اًتقلان ً   یگزبِ فزد د یاس فزد ینضَد کِ بِ صَرت هستق یّا گفتِ ه یواریاس ب یبِ گًَِ ا یزٍاگ یزغ یّا یواریب

سلاسهاى  تَسظ ، در حان تَسعِ یّارًٍذ آى در کطَر یصدر سزاسز جْاى است ٍ با تَجِ بِ افشا یزهزگ ٍ ه ی  اصلعاه یزٍاگ یزغ یّا

خلَى   یپزفطار یواریب یاساس ساسهاى جْاًبز  گزفتدر حان  یدر کطَر ّا یبْذاضت یّا یتجش اٍلَ یصدٍ دِّ پدر بْذاضت  یجْاً

%اس کل  هلَارد هلزگ     06در سزار جْاى است )در حذٍد  یزرد در ردُ اٍن عل  هزگ ٍهدا یعزٍق یقلب یّا یواریبزب ینکِ ارتباط هستق

را بِ خَد  یبْذاضت ّای یٌِ%اس ّش06در رتبِ اٍن  ٍحذٍد  یزاىدر ا یبْذاضت یّا یت( ٍ بز اساس اٍلَدّذ یرا بِ خَد اختصاظ ه یزٍه

 یرا بلِ خلَد اختصلاظ هل     یبْذاضلت  یّا یٌِ% اس ّش51حذٍد  ٍ یزدگ یقزار ه یرتبِ بٌذ یيدر ردُ پٌجن ا یابتدّذ ٍ د یاختصاظ ه

   % کاّص داد16 یشاىرا بِ ه یبْذاضت یستنٍاردُ بِ س یّا یٌِّش یشاىتَاى ه یه یطگیزیسادُ در جْت پ یبا آهَسش ّا  دّذ

( یس دسلت رفتلِ عولز بلز اثلز ًلاتَاً      ا ی)سان ّلا  یآًْا بز دال یزٍ تاث یزٍاگیزغ یّا یواریٍبزٍس ب یَعض یشاىه یصبا تَجِ بِ افشا اهزٍسُ

ِ در سه یاىداًطجَ یّا یٍ تَاًوٌذ یآگاّ یصدر جْت افشا یعزح گاه یيبز آى است با اًجام ا ینتصو ، قٌلذ خلَى   ،خلَى  یپزفطلار  یٌل

سلالهت اثلز    یاىآى ّا بز افزاد جاهعِ بِ عٌَاى هتَل یزى ّا در ٍّلِ اٍن ٍ تاثآ(  بزداضتِ ٍ در ارتقا سغح سالهت ز)ضپص س یکلَسیسپذ

 یذداًطکذُ بْذاضلت تَسلظ اسلات    یکقزار است در سِ رٍس در اتاق پزات یکلَسیس، پذقٌذ خَى، فطار خَى یآهَسش عول کارگاُ  گذاضت

 یکلَسیسپلذ  یگلز  درهاى ٍ غزبلان  ،یطگیزیپ یاٍن کارگاُ آهَسش راّکار ّا رٍس هَسش دادُ ضَد آ، گزٍُ آهَسش بْذاضت ٍارتقا سالهت

 یآهلَسش عولل   ٍ یطگیزیپ یدٍم کارگاُ آهَسش راّکار ّا رٍست(، گزٍُ آهَسش بْذاض یعلو یاتعضَ ّ)سادُ  یدکتز هْذتَسظ خاًن 

ٍ  یطگیزیپ یسَم کارگاُ آهَسش راّکارّا رٍس(، گزٍُ اهَسش بْذاضت یعلو یاتعضَ ّ)اٍن  یاىدکتز قل یگزفتي فطار خَى تَسظ آقا

 یکارضٌاسل ) یاىهحولذ  یآقلا  ٍ (گزٍُ اهَسش بْذاضلت  یعلو یاتعضَ ّ) یاىدکتز قل یگزفتي تست قٌذ خَى تَسظ آقا یآهَسش عول

 خَاّذ بَد  (ارضذ آهَسش بْذاضت
 

 

 

 

 

 

 داًطکذُ بْذاضت یکاتاق پزات   مکان اجرا : 79سهستاى  : زمان اجرا
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