
سالمت ارتقاي و آموزش گروه

لرستان پزشكي علوم دانشگاه بهداشتي معاونت



پخش� و هايدقيقه585تهيه افالكتلويزيونيكارشناسيبرنامه استاني شبكه از

پخش� و هايدقيقه985تهيه آموزشيبرنامه راديوييكارشناسي

نويس� زير بصورت بهداشتي پيامهاي پخش و تعدادتلويزيونيوتيزرتهيه و83به مورد36پيام

آموزشي تيزر

محليمقاله44چاپ� درنشريات بهداشتي وپيامهاي مقاالت

آموزشسالمتدرسال گروه 90عملكرد

تعدادوليدت� توزيع هاينسخه1988368و پمفلترسانه بصورت تراكت،پوستر،آموزشي

آنهاكتابچه، وتوزيع

پخش� و شهر84تهيه سطح ديجيتال هاي تلويزيون طريق از بهداشتي پيام

كارورزي� هاي دوره عرصهبرگزاري جهتدانشجوياندر بهداشتي هاي دانشجو76گروه نفر

ارگونومي� و وبا اسهالي بيماريهاي موضوع با آموزشي فيلم حلقه دو تهيه



سالمت10ساخت� موضوعات با تلويزيوني انيميشن تيزر مورد

به� بهداشتي هاي پيامك همراه90500ارسال تلفن شماره

بهداشتي57برپايي� مختلف هاي مناسبت در بهداشتي نمايشگاه مورد

بهداشتي154برپايي� جوائز اهداء بهمراه بهداشتي مسابقه

آموزشسالمتدرسال گروه 90عملكرد

آموزشسالمت� هاي برنامه هماهنگي هاي كميته جلسات رسانه(برگزاري كل)وتوليد در

تعداد به با32استان و140جلسه مصوبات94مصوبه اجراي درصد

تعداد� به بهداشت هاي خانه و مراكز در چهره به نفر322654آموزشچهره

روند84انجام� ارزشيابي جهت استان بهداشت هاي خانه و مراكز از ونظارت پايش مورد

استان در آموزشسالمت هاي برنامه اجراي



ديجيتال� هاي رسانه جشنواره از سالمت حوزه در پويانمايي اثر بهترين تنديسطاليي كسب

سالمت .حوزه

ملي� جشنواره دومين در آموزشي پوستر حوزه در آموزشي اثر بهترين تنديسطاليي كسب

سالمت حوزه نوشتاري هاي .رسانه

بهداشت� مسابقات ي وبرگزا كنا زيبا نمايشگاه د سالمت همگان آموزش ايستگاه ايجاد

آموزشسالمتدرسال گروه 90عملكرد

بهداشتي� مسابقات وبرگزاري كنار زيبا نمايشگاه در سالمت همگاني آموزش ايستگاه ايجاد

حدودروزانه ميانگين با عيدانه جنگ برگزاري با كننده5000همزمان بازديد .نفر

محروم� منطقه در صحرايي بيمارستان برپايي با همزمان آموزشسالمت نمايشگاه ايجاد

آباد نور چشمه .هفت

خدمات11ايجاد� ارائه و جمعه نماز محل در سالمت ايستگاه

شواهد� بر مبتني بهداشت هاي خانه در آموزشي هاي دوره ارزشيابي برنامه اجراي



چاپ� و بهداشت هاي خانه در آموزشي جلسات برگزاري ارزشيابي700ساماندهي دفترچه جلد

و شواهد بر جلسات800مبتني ارزشيابي جهت فراگيران مشخصات ثبت دفتر جلد

بهداشتي� معاونت حوزه در اجرايي فرايندهاي اصالح و احصا برنامه اجراي

سراسر� در بهداشتي هاي اولويت تعيين و استان سطح در بهداشتي مشكالت نيازسنجي طرح اجراي

آموزشسالمتدرسال گروه 90عملكرد

بهداشت خانه هر تفكيك به استان

بهورزي� فصلنامه در درج جهت مقاله سه وارسال تهيه

توليد� و عملكردي2000تهيه دي سي سالمت–عدد هفته مدياي مولتي آموزشي

تعداد� به استان بسيجيان آموزش و مربي تربيت برنامه طي4585اجراي در گذشته3نفر سال

هدا� كشوري برنامه آموزشي(اجراي هاي دوره سازي آموزشسالمت)همسان كارشناسان جهت

دزفول پزشكي علوم ودانشكده لرستان پزشكي علوم دانشگاه



كنندهموضوع شركت افراد تعداد

23نيازسنجي

پيام طراحي و اجتماعي 27بسيج

جانبه همه حمايت 26جلب


