
ح روند استقرار کانونهای سالمت رد سط  شهرستانهای استان مرکزی
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:اقدامات انجام شده
  مت و پیرو تشکیل چهل و ششمین جلسه  کارگروه سل

بلا ضول ر   1397/02/15امنیت غذایی استان در تاریخ 
ر  جناب آقای دکتر  علی اضغر فرشاد قائم مقلا  متتل  
نه معاون متتر  اجتماعی وزارت متب ع  ورییس دبیرخا
داری ش رایعالی س مت وامنیت غذایی کش ر ، در استان

مرکزی ،  اسقرار کلان ن الای سل مت شلهری در سل        
ن شهرسللتانهای  تیلل یر ومراتللر بلله کلیلله فرمانللدارا

.  .متتر  شهرستانهای تابعه  استان اب غ شد
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:اقدامات انجام شده
 عللی تل جیهی ت سلآ آقلای دکتلر     انعقاد جلسه

فرشاد قائم مقا  متتر  معلاون متتلر    اصغر 
اجتملللاعی وزارت متبللل ع  وریلللیس دبیرخانللله  
شلل رایعالی سلل مت وامنیللت غللذایی کشلل ر در 

ضولل ر ریاسللت متتللر    بللا 97/02/15تللاریخ 
دانشللهاه ، کلیلله روسللای متتللر  شللبکه  اللای  
بهداشللت و درمللان و نیللز کارشناسللان متتللر    
سللل مت  اجتملللاعی شهرسلللتان الللای تابعللله 

دانشهاه در استانداری متتر  مرکزی
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:اقدامات انجام شده
 ن کلان  اسلتقرار  انعقاد اولین کارگاه آم زرشی

اای سل مت شلهری ، ت سلآ ضل زه معاونلت      
تللللللللاریخ در اجتمللللللللاعی دانشللللللللهاه  

کلیله روسلای متتلر     باضو ر  1397/02/15
شبکه الای بهداشلت و درملان  و کارشناسلان     

عه متتر  س مت  اجتماعی شهرستان اای تاب
دانشهاه در ستاد دانشهاه 
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:اقدامات انجام شده
  آم زرشللی  اسللتقرار انعقللاد دومللین کارگللاه

کللان ن اللای سلل مت شللهری ، ت سللآ ضلل زه  
معاونلللت اجتملللاعی دانشلللهاه   در تلللاریخ    

باضو ر  کلیه روسای متتلر   1397/02/18
شبکه اای بهداشلت و درملان  و کارشناسلان    
متتللر  سلل مت  اجتمللاعی شهرسللتان اللای  

تابعه دانشهاه در ستاد دانشهاه 

8



9



:اقدامات انجام شده
   آم زشلی اسلتقرار کلان ن   برگزاری سل مین کارگلاه

ت سللآ  97/02/22اللای سلل مت شللهری در تللاریخ 
جناب آقای دکتر گلمکانی مدیر کلل متتلر  وقلت   
ا  م لفه اای اجتماعی وزارت متب ع،  سرکار خانم ال 

ر  آن دکتر ضسینی و دکترفرااانی کارشناسلان متتل  
لیه ،کمتتر  دانشهاه مدیریت کل،با ضو ر ریاست 

روسای متتر  شبکه  اای بهداشت و درملان و نیلز  
کارشناسللان متتللر  سلل مت  اجتمللاعی شهرسللتان

.اای تابعه دانشهاه در ستاد دانشهاه
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:اقدامات انجام شده
 آم زشلللی برگلللزاری چهلللارمین کارگلللاه

اسللتقرار کللان ن اللای سلل مت شللهری در 
ضولل ر ریاسللت بللا 1397/03/22تللاریخ 

متتللر  دانشللهاه ، کلیلله روسللای متتللر  
شبکه  اای بهداشت و درملان شهرسلتان  
اللای تابعلله ت سللآ معاونللت اجتمللاعی 

دانشهاه در ستاد دانشهاه  
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:اقدامات انجام شده
 کارگللاه آم زشللی اسللتقرار  پنجمللین برگللزاری

کللللللان ن اللللللای سلللللل مت شللللللهری در  
معلاون متتلر    با ضو ر 1397/05/04تاریخ

که  ، کلیه روسای متتر  شلب اجتماعی دانشهاه 
اای بهداشت و درمان شهرسلتان الای تابعله    
ت سللآ معاونللت اجتمللاعی دانشللهاه در سللتاد 

دانشهاه  
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اراک 16



آشتیان 17



تفرش 18



خنداب 19



فرمهین 20



شازند 21



دلیجان 22



کمیجان 23



محالت 24



(بازدید میدانی) اقدامات انجام شده 
تاريخروزشهرستانرديف

27/03/97يكشنبهفراهان1

كميجان2

28/03/97دوشنبهمحالت3

دليجان4

29/03/97سه شنبهشازند5

30/03/97چهارشنبهآشتيان6

تفرش7

31/03/97پنج شنبهاراك8

1/04/97شنبهخنداب9
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کارشناسانساعتروزتاریخنا  شهرستانردیف

خانم متمدی–آقای امینی 16شنبه05/06شازند1

خانم ضسین آبادی–آقای امینی 16هیکشنب05/07خنداب2

خانم متمدی–آقای امینی 14دوشنبه05/08کمیجان3

خانم ضسین آبادی–آقای امینی 14هسه شنب05/09آشتیان4

خانم متمدی–آقای امینی 16هچهارشنب05/10فرمهین5

صب  10صب  دلیجان 8بهپنج شن05/11دلیجان و مت ت6
مت ت

خانم ضسین آبادی–آقای امینی 

خانم متمدی–آقای امینی 16دوشنبه05/15تفرش7
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(بازدید میدانی) اقدامات انجام شده 



:اقدامات انجام شده
( متمرکز توسط دانشگاه علوم پزشکی اراک) تبلیغات محیطی 

 پ ستر در سل   کلیله شلهر    5000، چاپ و ت زیع طراضی
اای تابعه

 در س   200*90بنر در ابعاد 100و ت زیع و نیر طراضی
کلیه شهر اای تابعه 

 سلانتی  250در200بنر در ابعلاد  12و ت زیع و نیر طراضی
متر در  س   شهر اراک  
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:اقدامات انجام شده
( متمرکز توسط دانشگاه علوم پزشکی اراک) چاپ فرم های مورد نیاز 
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:اقدامات انجام شده 30

بازدید از کانون سالمت 

محله اسکان یزد



:اقدامات انجام شده 31

كانون شهری ايجاد شدهشهرستانرديف
ر دبير كانون و جانشين دبي

(نفر)انتخاب شده 

تعداد اعضاء جذب شده

918341شازند1
510263خنداب2
48387كميجان3
36293فراهان4
48362تفرش5
36257آشتيان6
510122محالت7
510305دليجان8
816246اراک9
612571ساوه10
48442زرنديه11
4863خمين12

601203652جمع كل



(استانداری –هماهنگی های خارج بخشی :)اقدامات انجام شده 32



اولین جلسه با سمن های حوزه سالمت -بخشیهماهنگی های خارج :)اقدامات انجام شده
) 33
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(دومین جلسه با سمن های حوزه سالمت -بخشیهماهنگی های خارج :)اقدامات انجام شده



35
(سومین جلسه با سمن های حوزه سالمت -بخشیهماهنگی های خارج :)اقدامات انجام شده



جلسه با سمن های حوزه سالمتجهارمین  -هماهنگی های خارج بخشی:)اقدامات انجام شده36



(کانون مساجد و بسیج–بخشی هماهنگی های خارج :)اقدامات انجام شده37



(سایر ادارات –بخشی هماهنگی های خارج :)اقدامات انجام شده38



(گارکروه سالمت وامنیت غذایی –هماهنگی های خارج بخشی )قدامات انجام شده ا
39



(ستاد بازآفرینی شهری –هماهنگی های خارج بخشی )قدامات انجام شده ا 40



محيطياغاز تبليغات   41



محیطیاغاز تبلیغات   42



ثبت نام از افراد عالقمند جهت عضويت در کانون سالمت محله 43



برگزاري انتخابات دبیر و جانشین  کانون
44



برگزاري  جلسه هم انديشی دبیران و جانشین 
45



برگزاري اولین جلسه توانمند سازي دبیران و جانشین ايشان با حضور کارشناسان معاونت اجتماعی دانشگاه 
46



برگزاری جلسه توانمند سازی اعضای کانون های سالمت با همراهی دبیران و جانشین آنها  
با حضور کارشناسان معاونت اجتماعی 47



:چالش های پیش رو 48

وسالمتهایکانونبینارگانیکارتباطبرقراری•
سالمتنظامدرپیشینمردمیساختارهای

هایکانونپایدارسازیمنظوربهجامعمدلتبیین•
سالمت


