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اراک و  دمات  ھدا  ی  ما ی  دا ه ع وم  ش ی                                                                                                                                                                                                      
ا  ما ی  ا ور  ا  ما ی /اداره                                                                                                                                                                                                               عاو   

حضور نمایندگان معتمدین و مراکز علمی در مجمع

مشکالت ونیازهاي مرتبط با سالمت مردم ارجاع شده از مجمع سالمت محالت *
دستور کار مجمع ( محورهاي موضوعی مورد بحث) :

فرم شماره 8: فرم خالصه گزارش فعالیت هاي مرتبط با دومین مجمع سالمت شهرستان :                             به معاونت اجتماعی دانشگاه  علوم پزشکی اراك در سال  1397
عنوان

تاریخ برگزاري مجمع سالمت شهرستان:
حضور نمایندگان دستگاه هاي دولتی در مجمع

حضور نمایندگان مردمی در مجمع
موضوع اصلی یا گفتمان غالب مجمع

نیم رخ و شاخص هاي سالمت شهرستان و ارائه در مجمع

نشست هاي جانبی مجمع ( در صورت وجود) :
دستگاه ها/سازمان ها/افراد تقدیر شده در جشنواره تعهد و مسئولیت اجتماعی سالمت:

نحوه اطالع رسانی و پوشش خبري طراحی بنر و پوستر ،نصب بنر، دعوت نامه و کارت دعوت،کانال هاي اطالع رسانی 
و سایت ها ومستندات به تفکیک روش اطالع رسانی

برنامه ها وعکس ها12
اسناد هزینه اي و مالی شبکه بهداشت و درمان

صورت جلسهسایر ادارات( خارج از دانشگاه) 

متن قطعنامه14

صورت جلسه جهت طرح موضوعات در کارگروه هاي سالمت و امنیت 15
غذایی شهرستان ها و استان

صورت جلسه16

جهت احصاء مشکالت و نیازهاي مرتبط با سالمت مردم، ضروري است بر اساس فرم شماره 2 و صورت جلسات مجامع سالمت محله موجود در کانون سالمت محله، در جلسه اي با حضور دو سوم اعضاي کانون سالمت محله، مشکالت اولویت بندي و مطابق فرم شماره 8 
سه اولویت اول هر محله به کارشناس امور اجتماعی سطح شهرستان ارسال گردد و کارشناس امور اجتماعی سطح شهرستان از طریق اولویت بندي مشکالت جمع آوري شده محالت ، ده اولویت اول هر شهرستان را در بند شماره 7 وارد نماید.*

کل هزینه انجام شده براي برگزاري مجمع به ریال ( -)  13

دستاوردهاي مجمع ( مصوبات......) 

پیشنهادات براي مجمع سالمت سال آینده شهرستان

و سایت ها ومستندات به تفکیک روش اطالع رسانی
برنامه هاي جانبی و ابتکاري ( نمایشگاه / غرفه /ایستگاه) 

بیانیه پایانی مجمع


