


گشارش بزنامه عملیاتی ارتقای سالمت  
کارکنان کمیته امذاد امام خمینی 

استان مزکشی











بِبْد ّضعیت تغذیَ ای کارکٌاى





تْسیع ضیز بیي ُوکاراى



تغذیَ سالن در هٌاسبتِا



ارسال پیام بِذاضتی در قالب پیام اس طزیق اتْهاسیْى اداری 





ارسال پیامک در خصوظ اصالح الگوی مصزف



پیام های تغذیه ای



پیام سالهت



پیام سالهت



(به مناسبت ماه مبارک رمضان) پیام سالمت



توسیع بزوضور در محل میش خذمت



بزگشاری دّرٍ ُای آهْسضی تغذیَ



بِبْد ّضعیت تحزک بذًی کارکٌاى



بزگشاری ّرسش غبحگاُی رّساًَ بَ هذت ًین ساعت





باضگاٍ بذًساسی 



هسابقات ّرسضی ُوکاراى







هسابقات دارت 





جطٌْارٍ ّرسضی فزٌُگی کارکٌاى



کوک ُای اّلیَ



کاُص استعوال دخاًیات در کارکٌاى 
استعوال کٌٌذٍ هْاد دخاًی



1397/04/07آموزشی پیشگیری از اعتیاد دوره 
مجتبی سمیعیسروان : استاد 



جلسات مدیریت پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی
1397خرداد 



سالهت رّاى ّ هذیزیت استزص در هحیط کار جِت کارکٌاى



جلسات اهْسضی تْسط کارضٌاساى ادارٍ 
بِذاضت



دّهیي دّرٍ هسابقات قزآًی ُوکاراى ّ خاًْادٍ 
1397ُای هحتزم پزسٌل اردیبِطت هاٍ 



جْایش هسابقات قزآى



ُوایص پزسٌلی



رّس سىُوایص /    خاًْادٍ  ُوایص پزسٌلی هْضْع تحکین 



ُذایا بَ هٌاسبت رّس تْلذ ، استخذام ّ اسدّاج ُوکاراى



بزگشاری دّرٍ آهْسش تکٌیک ُای ارتباط 
اثزبخص



تجلیل از سالمندان   
مهرماه 9گرامی 



1397هِزهاٍ  9رّس جِاًی سالوٌذ 





اهذاف بزنامه

بزگشاری اردوی تفزیحی در هفته سالمنذ جهت سالمنذان-*
ایجاد فضای همذلی جهت سالمنذان-*
ارائه آموسش مورد نیاس سالمنذان علی الخصوظ در خصوظ تغذیه   *

مناسب دوران سالمنذی
تست  قنذ  ))ارائه آسمایص های مورد نیاس مزتبط با سالمت سالمنذان *

((وفطارخون 
ارائه سبذ های بهذاضتی به سالمنذان *





صزف صبحانه  



ارائه خذمات آسمایص فطارخون وقنذ خون





خاطزه گویی سالمنذان محتزم 



سالمنذیآموسضی بهذاضت کارگاه 





سخنزانی توسط رئیس محتزم مزکش بهذاضت ضهزستان سرنذیه 



تست فطار خون 



پیطگیزی ّ کٌتزل بیواریِا درکارکٌاى



Dپیام در خػْظ ّیتاهیي 



بیي کلیَ  Dقزظ ّیتاهیي  6200تْسیع 
ُوکاراى بزای یکسال



  فطار خْى کارکٌاى/      اُذاء خْى بَ غْرت گزُّی   



ضٌاسٌاهَ سالهت کارکٌاى 
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پیام ُای سالهت ّ ُطذار دٌُذٍ 



بِبْد ّضعیت آهادگی کارکٌاى در بالیا ّ هْارد 
ًیاسهٌذ کوک ُای اّلیَ

بزگشاری دّرٍ ُای آهْسضی ضوي خذهت

 تطکیل کارگزٍّ کوکِا ّ هساعذتِای خاظ
بَ کارکٌاى



بزگشاری دّرٍ آهْسضی هذیزیت بحزاى در هحل 
ستادهذیزیت بحزاى استاًذاری



بِبْد ّضعیت ارگًْْهی هحل کار



بزگشاری دّرٍ ُای آهْسضی ارگًْْهی 



غیاًت اسحقْق  1سطح کسب اهتیاس 
ضِزًّذی در سطح استاى 



کسب رتبَ بزتز در جطٌْارٍ ضِیذ 
رجائی ضاخع اختػاغی




