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 1401در سال  دستورالعمل برگزاري هفته سالمت                  

 

، ضابطه مند کردن اقدامات مربوط به برگزاري مراسم بزرگداشت هفته دستورالعمل هدف از نگارش و تدوین این هدف :  -۱
 سالمت است. 

 
  مشمول این دستورالعمل   در سراسر کشورت هفته سالمت  مراسم بزرگداش  برگزاريتمام اقدامات مربوط به    :کاربرددامنه    -۲

 می باشد.

 
رئیس مرکز  و    ستاد  به عنوان رییسبهداشت  معاون  ستاد بر عهده    دردستورالعمل  مسئولیت اجرایی این  :  مسئولیت اجرا  -۳

روساي سازمان و  بر عهده دانشگاهها، سازمانها و حوزه هاي تابعه  و در به عنوان دبیر ستاد  ط عمومی رواباطالع رسانی و 
برگزاري هفته   دبیرخانه ستاد عهده  بر    دستورالعمل ن  خواهد بود و مسئولیت نظارت بر حسن اجراي ای  حوزه هاي تابعه

 می باشد.  سالمت

 
 وزارت بهداشت مستقر است. یو اطالع رسان یهفته سالمت در  مرکز روابط عموم يبرگزارستاد  رخانهیدب -٤

 
دبیرخانه ستاد برگزاري هفته سالمت در  در    دستورالعمل کلیه مدارك و سوابق مربوط به اجراي این  :  بایگانی سوابق  -٥

 نگهداري می شود.روابط عمومی مرکز اطالع رسانی و 

 
با    اردیبهشت  23تا    17سالمت محور از    زمان شروع هفته و پایان آن و عناوین روزها با محوریت  :هفته سالمت -٦ و 

 که در سال جاري به شرح ذیل می باشد: اعالم می گرددتصویب شوراي معاونین 

 

 
 
 
 



 هفته سالمت روزشمار

 ردیف تاریخ و روز  عنوان

 1 ردیبهشت ا 17شنبه  سالمت  منظادر تحقق عدالت و تعالی سمن ها  ،مسئولین ،نقش مردم

 2 ردیبهشت ا 18شنبه یک سمن ها در دستیابی به انرژي پاك ،مسئولین ،نقش مردم

 3 ردیبهشت ا 19شنبه دو در مدیریت حوادث و بالیا سمن ها ،مسئولین ،نقش مردم

 4 ردیبهشت ا 20شنبه سه  در ارتقاي سالمت خانواده و جوانی جمعیت سمن ها ،مسئولین ،نقش مردم

 5 ردیبهشتا 21شنبه چهار مدیریت پسماندهادر تولید پاك و  سمن ها ،مسئولین ،نقش مردم

 6 ردیبهشت ا 22شنبه پنج  در تغذیه سالم از مزرعه تا سفره سمن ها ،مسئولین ،نقش مردم

 7 ردیبهشتا 23 جمعه کنترل مصرف دخانیات /در کاهش سمن ها ،مسئولین ،نقش مردم

 

   :شرح اقدامات  -۷
 اقدامات در ستاد مرکزي :  -1-7

یس  یر،  و عضویت معاونینبه عنوان رییس ستاد    بهداشتتشکیل ستاد برگزاري هفته سالمت با مسئولیت معاون   -۱
معاون  ،  وزارتیمدیرکل حوزه    ،مدیرکل دفتر مرکزي حراست  ،روابط عمومی به عنوان دبیر ستادمرکز اطالع رسانی و  

به منظور برنامه ریزي و نظارت بر اجراي برنامه هاي پیش بینی شده با توجه به عناوین   پشتیبانی و توسعه مدیریت
   .سالمت هفته

 می گردد.  تدوین و اعالم ستاد در بصورت ملی ریز برنامه هاي هفته سالمت  -۲

 گردد. انجام می  ستاد برگزاري هفته سالمتها توسط  نظارت بر نحوه برگزاري هفته سالمت و ارزیابی استان -۳

 حضور مقام عالی وزارت یا معاون بهداشت در ستاد نمازجمعه با عنوان سخنران پیش از خطبه ها  -٤

 یس محترم مجلس شوراي اسالمی یدیدار با ر -٥

 حضور در مرقد مطهر و تجدید میثاق با حضرت امام خمینی(ره)  -٦

 رسانه ايبرگزاري نشست  -۷

شهرداري و...) در خصوص اجراي وپرورش، محیط زیست،  هماهنگی با سازمان هاي مرتبط با امر سالمت (آموزش -۸
 هرچه بهتر برنامه هاي این هفته و شعار سال

با رعایت پروتکل هاي ها و دانشکده ها، سازمانها و حوزه هاي تابعه    دانشگاهدر  اقدامات    -2-7
 : بهداشتی

 مدیر و عضویت معاونین،  و دانشکده هاي علوم پزشکی    روساي دانشگاههفته سالمت با مسئولیت  تشکیل ستاد برگزاري   -۱
هفته  روابط عمومی و حراست به منظور برنامه ریزي و نظارت بر اجراي برنامه هاي پیش بینی شده با توجه به عناوین  

 سالمت 



قبل از شروع   یس دانشگاهیرهفته مذکور طی یک نشست خبري توسط  بیین عناوین هفته سالمت و تشریح برنامه هاي  ت -۲
 هفته مذکور 

و کارکنان در اولین روز هفته سالمت در گلزار شهداي   تابعه  هاي  حوزه   و  ها  سازمان  ها،  دانشکده  و  ها  دانشگاهحضور   -۳
 گرانقدر به منظور اداي احترام و نثار گل به مرقد شهیدان بزرگوار 

و کارکنان استان با ائمه محترم جمعه و استانداران جهت ارائه    تابعه  هاي  حوزه  و  ها  سازمان  ها،  دانشکده  و  ها  دانشگاهدیدار   -٤
ناظر این اقدام در  تو م  تابعه  هاي  حوزه  و  ها  سازمان  ها،  دانشکده  و  ها  دانشگاههاي  و تبیین اهداف و برنامه  گزارش عملکرد

 انجام پذیرد.  مدیران شبکه هاي بهداشتشهرستان ها توسط 
 از خطبه ها شیمعاون بهداشت در ستاد نمازجمعه با عنوان سخنران پ ای پزشکیي علوم یس دانشگاه هایحضور ر -٥
مناسبت هفته مذکور و انعکاس آن در رسانه هاي گروهی    محترم به  انصدور پیام از سوي استاندار   هماهنگی الزم به منظور -٦

 محلی 
 سراسر کشور.   معهارائه گزارش به ائمه محترم ج  -۷
بین  مدیران  با    تابعه  هاي  حوزه  و  سازمانها  ها،  دانشکده  و  دانشگاههاسالمت با حضور    هفتهبرگزاري مراسم گرامیداشت   -۸

 در یکی از روزهاي هفته که ریز برنامه هاي آن به شرح ذیل خواهد بود:در امر سالمت مرتبط  یبخش
 تالوت آیاتی از کالم ا.... مجید  •

 سرود جمهوري اسالمی ایران     •

 تابعه هاي حوزه و سازمانها ها، دانشکده و خیر مقدم و گزارش دانشگاهها •

 در دولت سیزدهم نمایش فیلم هاي معرفی دستاوردها و اقدمات انجام شده  •

 سخنرانی استاندار   •

 حسب مورد سخنرانی یکی از نمایندگان مجلس یا ائمه جمعه یا سایر مسئولین استانی •

۰Fقدردانی از خدمات تالشگران حوزه سالمت  •

 (بخش دولتی و غیر دولتی)1

 
 عملکرد و تبیین اهداف، سیاستهماهنگی الزم جهت اختصاص زمان مناسب در شوراي اداري استان به منظور ارائه گزارش   -۹

 تابعه  هاي حوزه و ها سازمان ها، دانشکده و  ها دانشگاه روساي ها و برنامه هاي سازمان توسط
و رعایت پروتکل هاي یا حضوري  بصورت ویدئو کنفرانس  برنامه ریزي الزم به منظور برگزاري مراسم مشترك   -۱۰

  و   ها  دانشگاهو حضور فعال  شعار سال  هاي  موثر و مرتبط با    محوریت دستگاهبا توجه به عناوین روزهاي هفته با  بهداشتی  
 در مراسم مذکور به منظور تبیین برنامه هاي مشترك و اطالع رسانی مطلوب تابعه هاي حوزه  و ها سازمان ها، دانشکده

با -۱۱ سالمت در مراسم   حوزهسازمان آموزش و پرورش استان جهت امکان حضور مدیران و کارشناسان    هماهنگی 
 . سالمتو آشنایی دانش آموزان با مقوله  صبحگاه مدارس بویژه در سطح دبیرستان جهت ایراد سخن

 و   ها  سازمان  ها،  دانشکده  و  ها  رئیس دانشگاهو با حضور  انتخاب یکی ازمدارس شاخص مرکز استان با هماهنگی   -۱۲
نمادین در یکی از روزهاي هفته سالمت و پوشش خبري مناسب از به منظور برگزاري برنامه خاص و    تابعه  هاي  حوزه

 .  سیماي استان و رسانه هاي گروهی استانوطریق صدا
 

 



آثار به دفتر  گیرد و ارسال    مشارکت دانش آموزان در مسابقه نقاشی که توسط سازمان هانی بهداشت صورت می -۱۳
 سازمان جهانی بهداشت مستقر در ایران 

و    و هنري   برگزاري مسابقات فرهنگی -۱٤ با هفته سالمت  انشاء و تحقیق مرتبط  تعیین موضوع  استان همچنین  در 
 عناوین آن در مدارس و اهداء جوایز نفیس به برگزیدگان 

 افتتاح پروژه هاي استانی با حضور مدیران ارشد استان  -۱٥

هاي کوتاه سالمت در    پالکارد حاوي پیام  ،تابلوهاي تبلیغاتی  تبلیغات محیطی اعم از  برنامه ریزي الزم به منظور -۱٦
 ... ، ایستگاههاي اتوبوس، ومدارس  پیشخوان و دانشگاههاي علوم پزشکی،ورودي دفاتر  خانه هاي بهداشت، مراکز درمانی،  

هاي اجرایی استان بویژه شرکاي کاري به منظور استفاده   سالمت به کلیه دستگاه  حوزه    ارسال پیام کوتاه مرتبط با   -۱۷
 تبات اداري در طول هفته سالمت  در مکا

رعایت   با   و ارتباط و تعامل مستمر با مراکز درمانی  و چالش هال  به منظور پیگیري مسائ مراکز درمانی  بازدید از   -۱۸
 پروتکل هاي بهداشتی 

 :اطالع رسانی و تبلیغات موثر و مفید با توجه به نکات ذیل  -۱۹
 برگزاري میزگردهاي رادیویی و تلویزیونی با محوریت عناوین هفته سالمت  .۱

 تهیه تیزرهاي تبلیغاتی و پخش آن از سیماي استان .۲

 انعکاس پیام هاي کوتاه بصورت زیر نویس از سیماي استان و مطبوعات محلی .۳

 مفاهیم و عناوین سالمت در روزنامه ها و هفته نامه هاي محلی چاپ مقاالت مرتبط با  .٤

 هاي کوتاه مرتبط با سالمت  ها و انعکاس پیام ها، خیابان نصب بیلبوردهاي تبلیغاتی در میادین، بزرگراه .٥

 انعکاس اخبار مرتبط با هفته سالمت به صورت پر رنگ در رسانه هاي جمعی استان .٦

 با هفته مذکور از طریق سیستم پیامک رسانهاي متناسب  ارسال شعارها و پیام .۷

 هماهنگی الزم با مدیریت ناوگان حمل و نقل عمومی جهت درج پیامهاي مرتبط با هفته سالمت  .۸

دستورالعمل ترتیبی اتخاذ نمایند تا در چارچوب این    تابعه  هاي  حوزه   و  سازمانها  ها،  دانشکده  دانشگاهها،ضرورت دارد   -۲۰
برنامه هاي مشابه در کلیه شهرستانها و شهرها پیش بینی    شبکه هاي بهداشتضمن تشکیل ستاد برگزاري هفته سالمت  

 و اجرایی گردد. 

محترم ستادي جهت همراهی در مراسم استانها به سراسر  معاونین و مدیران ستادي  در طول هفته سالمت تعدادي از   -۲۱
بر اساس گزارش ارائه شده   در خصوص برگزاري هفته سالمت  دارات کل استانکشور اعزام خواهند شد و ارزیابی عملکرد ا

 توسط استانها و بازدیدهاي صورت گرفته خواهد بود.
از سوي   -۲۲ بر اجراي مطلوب بزرگداشت سالمت در شهرستانها،  به منظور نظارت   و  دانشگاهها  رئیسضرورت دارد 

 کارشناسان ذیربط به کلیه شهرستانهاي استان اعزام گردد. ، مدیران و  تابعه هاي حوزه و سازمانها ها، دانشکده

 الزم االجرا می باشد . و  ابالغبند  22و  ماده 8در دستورالعمل  این  تصویب و ابالغ :-8


