سالمت جوانان ،نوجوانان و مدارس
 -1اًجام طرح سٌجص ٍ هعایٌات هقذهاتی ٍ پسضکی پایِ اٍل اتتذایی ٍ ثثت در ساهاًِ سیة
 -2اًجام هعایٌات هقذهاتی ٍ پسضکی داًص آهَزاى پایِ چْارمّ ،فتن ٍ دّن
 -3اًجام هعایٌات داًطجَیاى پسضکی ٍ پیراپسضکی جذیذالَرٍد داًطگاُ علَم پسضکی
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اًجام هعایٌات هقذهاتی پسضکی ٍ اًجام آزهایطات هرتَطِ جْت طالب حَزُ ّای علویِ

 -5ترگساری سویٌار ازدٍاج سالن در جَاًاى در ضْرستاى ّای گٌاتاد ٍ تجستاى
 -6ترگساری ّوایص هذارض هرٍج سالهت ٍ سفیراى سالهت داًص آهَزی ٍ تقذیر از هذیراى ،هرتیاى ٍ داًص آهَزاى
 -7ترگساری سویٌار ازدٍاج سالن جْت اٍلیاء داًص آهَزاى تا ّوکاری آهَزش ٍ پرٍرش ضْرستاى
 -8ترگساری کارگاُ ّای هذارض هرٍج سالهت جْت تَْرزاى ٍ هراقثیي تْذاضت
 -9اداهِ پایلَت پیطگیری از هصذٍهیت ّای غیر عوذ در کَدکاى در ّطت هذرسِ ضْری ٍ رٍستایی
 -11ترگساری کارگاُ آهَزضی جْت هذیراى ٍ هراقثیي تْذاضت دُ هذرسِ هرٍج سالهت جذیذ در ضْرستاى تجستاى
 -11اًجام هویسی خارجی ،اهتیاز دّی ٍ اّذاء لَح تِ  76هذرسِ هرٍج سالهت ٍ هعرفی هذارض  5ستارُ تِ هذیریت آهَزش ٍ پرٍرش
استاى جْت تقذیر از هذیراى ٍ هرتیاى تْذاضت

اهم برنامه های سال 7931
 -1اجرای طرح پیطگیری از رفتارّای هخاطرُ آهیس در جَاًاى( اعتیاد ،دخاًیات ٍ ایذز)
 -2پیطگیری از کن تحرکی در ًَجَاًاى ٍ جَاًاى تا اجرای طرح توریٌات کططی
 -3ترگساری کارگاُ آهَزضی ٍیصُ هذیراى ٍ هرتیاى تعذادی از هذارض در راستای افسایص تعذاد هذارض هرٍج سالهت
 -4اداهِ اجرای پرٍشُ پیطگیری از هصذٍهیت ّای غیر عوذ در کَدکاى( )C4D
 -5ترگساری کارگاُ تازآهَزی هذارض هرٍج سالهت ٍیصُ هذیراى ٍ هرتیاى
 -6ترگساری اردٍی آهَزضی ازدٍاج سالن ٍ آییي ّوسرداری جْت دختراى عقذی هتَسطِ اٍل ٍ دٍم
 -6اًجام طرح سٌجص ٍ هعایٌات هقذهاتی ٍ پسضکی پایِ اٍل اتتذایی ٍ ثثت در ساهاًِ سیة
 -8اًجام هعایٌات هقذهاتی ٍ پسضکی داًص آهَزاى پایِ چْارمّ ،فتن ٍ دّن
 -9اًجام هعایٌات داًطجَیاى جذیذالَرٍد( پسضکی ٍ پیراپسضکی ) داًطگاُ علَم پسضکی
 -11اًجام هعایٌات هقذهاتی ،پسضکی ٍ اًجام آزهایطات هرتَطِ جْت طالب حَزُ ّای علویِ
 -11ترگساری سویٌار ازدٍاج سالن در جَاًاى در ضْرستاى ّای گٌاتاد ٍ تجستاى
 -11ترگساری ّوایص هذارض هرٍج سالهت ٍ سفیراى سالهت داًص آهَزی ٍ تقذیر از هذیراى ،هرتیاى ٍ داًص آهَزاى
 -13ترگساری کارگاُ ّای هذارض هرٍج سالهت جْت تَْرزاى ٍ هراقثیي تْذاضت
 -14اًجام هویسی خارجی ،اهتیاز دّی ٍ اّذاء لَح تِ هذارض هرٍج سالهت ٍ هعرفی هذارض  5ستارُ تِ هذیریت آهَزش ٍ پرٍرش
استاى جْت تقذیر از هذیراى ٍ هرتیاى تْذاضت

