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 خیزیِفؼالیت ّای کاًَى  مجری طرح:

 

 کارگاُ ارتما سالهت عنوان طرح:

 

        اجتواعت ٍ سیاس                     ػلن ٍ اًذیطِ            کتاب ٍ کتاتخَاًی            لزآى ٍ دیي       سرفصل فعالیت:

  فَق تزًاهِ       گزدضگزی ػلوی فزٌّگی            هحزٍهیت سدایی              ٌّز ٍ ادب                            
 

 اهداف طرح :

 آهَسش اصَل پیطگیزی ٍ هَاجِْ تا هسائل ضایغ حَسُ سالهت

 الة فضای داًطجَییستز فؼالیت ّای هفیذ اجتواػی در لایجاد تارتما داًص سالهت فزدی ٍ 

 

 : ه طرحخالص

در ضزایط اهزٍس جاهؼِ ػلی رغن پیطزفت ّای چطوگیز در ػزصِ ّای ػلوی، تاٍر ّای ًادرست هزدم جاهؼِ در راتطِ تا ػَاهل هزتثط تا 

سالهت، فمذاى داًص اصَلی ٍ تؼضا فزاگیزی ًادرست ایي داًص اس درگاُ ّایی هاًٌذ ایٌتزًت ٍ فضای هجاسی ٍ تاٍر ّای ًادرست سٌتی 

رخذاد فجایغ غیز لاتل تاسگطت در سهیٌِ سالهت ػوَهی هزدم جاهؼِ ضذُ است هجوَػِ ایي هَارد سثة ضذُ تَجِ تِ تحج گاُ تاػج 

 سالهت ػوَهی ٍ ارتما داًص سالهت تِ صَرت آکادهیک ضزٍرت ٍیژُ ای داضتِ تاضذ.

اتغ صحیح  تَسط افزاد آگاُ در حَسُ سالهت یکی اس راّکار ّای هَجَد، آهَسش داًطگاّیاى در رضتِ ّای هختلف تا تْزُ گیزی اس هٌ

است تا ضوي تَاًوٌذ ساسی داًطجَیاى ٍ جاهؼِ داًطگاّی در سهیٌِ ارتما سَاد سالهت جاهؼِ تالش کزد ٍ تذیي ٍاسطِ سطح هٌاسة 

سثة افشایص تزی اس سالهت رٍحی، جسوی ٍ اجتواػی را جاهؼِ ضاّذ تاضین. یکی اس حَادث رایج کِ اغلة تاٍرّای ًادرست هزدم 

)جزاح  دکتر سید حسن طاووسیػَارض آى هیطَد پذیذُ سَختگی است لذا تز آًین تا در اٍلیي جلسِ کارگاُ تا حضَر جٌاب آلای 

فَق تخصص سَختگی( تِ اصَل پیطگیزی اس حَادث سَختگی ٍ رٍیکزد هٌاسة تِ ایٌگًَِ حَادث تپزداسین. ضزکت در کارگاُ رایگاى 

. سایز ػٌاٍیي ضاهل هسوَهیت ّا، اصَل کٌتزل ػفًَت، اصَل پیطگیزی اس تیواری ّا تا حضَر اساتیذ داًطگاُ در ًظز گزفتِ ضذُ است

ػلَم پشضکی هطْذ در آیٌذُ طی جلسات جذاگاًِ تزگشار خَاّذ ضذ. در اداهِ هیتَاى اس طزیك راُ اًذاسی پایگاُ ّایی در حاضیِ ضْز ٍ تا 

هَسش ػوَهی ایي هَارد پزداخت تا تِ ٍاسطِ افشایص آگاّی الطار کن تزخَردار، ضاّذ کاّص تْزُ گیزی اس افزاد آهَسش دیذُ تِ آ

 حَادث لاتل پیطگیزی حَسُ سالهت تاضین.
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