
:ني هاي استا فعاليت

 برگزاري كميته دانشگاهي با حضور اعضاء كميته.1

دا.2  نشگاه صدور ابالغ جهت اعضاء كميته با امضاي رياست

درهماهنگي با اداره بهزيستي به منظور برگزاري مسا.3 جوائز به كودكانءو اهدا)يمصل(19/7/91جمعه روز بقه نقاشي

 شركت كننده 

و نصب بنر.4 و محوطه دانشگاه) با هماهنگي اداره ميراث فرهنگي(االفالك هفته ملي كودك در ورودي قلعه فلك تهيه

 علوم پزشكي

و پخش تيزر تلويزيوني به مناسبت هفته.5  كودك از شبكه استاني مليتهيه

و پخش تيزر تلويزيوني به مناسبت هفته ملي.6  در تلويزيون ديجيتالي قلعه فلك االفالك كودكتهيه

و چاپ.7 و فخر لرستان مقاله درهفته نامهتهيه  به مناسبت روز جهاني كودك هاي همشهري

و پخش مصاحبه تلويزيوني.8 ر رابطه با بهداشت روان در كودكان)متخصص روانپزشكي( دكتر نظريهماهنگي د

و دندانآموزشيCDپوستر،،پمفلت،توزيع بروشور.9 و)صندوقچه مرواريد( بهداشت دهان و در مدارس مراكز شهري

 روستايي 

مقطع آموزش در مدارس جهتهاس شهرستانبه واحد بهداشت مدارارسال فايل آموزشي بهداشت بلوغ دانش آموزان.10

و متوسطه   راهنمايي

)در حال اجرا مي باشد( بازديد از مدارس مروج سالمت در سطح استان.11

، اليگودرز، كوهدشت الشتر، در رابطه با تغذيه كودكان در مراكز مشاوره ارائه مشاوره رايگان.12 شهرستان هاي ازنا

 بروجرد، كوهدشت

لك( آموزشي در رابطه با بهداشت دهان ودندان در جشن بادبادكها اجراي برنامه.13 توسط مسئول واحد) پارك لك

و دندان استان  بهداشت دهان

 عملكرد هفته ملي كودك



:هاي شهرستاني فعاليت

 برگزاري كميته شهرستاني با حضور اعضاء كميته.1

2.، و حوادث در كودكان ، برگزاري كالس آموزشي در رابطه با پيشگيري از سوانح و فرزند پروري مهارت هاي زندگي

و دندان تغذيه كودكانوتكامل   رابطين بهداشتيوجهت پرسنل بهداشتي، بهداشت دهان

و دندان ودندان وفلورايد تراپي جهت دانش آموزان مدارس توسط آموزش بهداشت دهان.3  واحد دهان

، آموزش درخصوص.4 و تغذيه وسوانح وحوادث جهت، مهارتهاي زندگي فرزند پروري دانش آموزان مقاطع ابتدايي اوليا

 وراهنمايي 

و حوادث.5  درمراكز شهري وروستايي وپايگاه ها جهت مادران وعموم مردم آموزش نكات ايمني،پيشگيري از سوانح

با.6 با جمعه شهرستان جهت ايراد سخنراني ائمههماهنگي و تربيت كودك در اسالم در رابطه  اهميت مراقبت

و اهداء جوايز.7  برگزاري مسابقه نقاشي در مدارس ابتدايي با موضوع خانواده سالم

و اهداء جوايز برگزاري مسابقه ورزشي در مدارس.8  راهنمايي

هااتمعاين.9 و خمير دندان در مهد كودك و دندان كودكان وتوزيع مسواك  دهان

و پايگاه هاي بهداشتي.10  برگزاري غرفه هاي آموزشي در مراكز

و ارسال پيامك به مناسبت روز جهاني كودك.11  تهيه

ها.12 ، بستري در بيمارستان ي استان عيادت از كودكان بيمار

و.13 و پايگاه هاي بهداشتيتهيه  ارسال پكيج اموزشي در ارتقاء سالمت كودك در ارتباط با نقش پزشك خانواده در مراكز

و بنر در سطح استان.14 و نصب پالكارد  تهيه

و احياي كودك با هماهنگي فوريت هاي پزشكي در مدارس.15 آموزش والدين در زمينه مراقبت از كودك بد حال

 مشخص شده 

و اسباب بازي.16 و توزيع پوستر  حضور در مهد كودك ها به منظور آموزش مربيان

و پارك شهر كوهدشت برگزاري همايش ملي كودك در تاريخ هجدهم مهر ماه در زيبا كنار شهرستان خرم اباد.17

و اهداء جوايز( و دندان–برگزاري مسابقه نقاشي اكتهاي پايه دار توزيع باد كنك وتر- ...آموزش تغذيه بهداشت دهان

)با شعارهاي مربوط به اين هفته

با) همايش ملي كودك شهرستان خرم آباد() ناجا( راهور پليس اجراي برنامه آموزشي.18 و دررابطه حوادث سوانح

سي، نكات ايمني به دانش آموزان، ترافيكي  اجراي مانورهاي رانندگي كودكان با ماشينهاي مخصوص آموزش ودادن

 آموزشي در رابطه با نكات ايمني عبور ومروردي هاي 

ازرايگان نمودن هزينه بستري.19 با هما كوهدشت)ره(امام خميني در بيمارستان ان بي بضاعتكودك تعدادي

ر ، ، ياستهنگي امام جمعه ، رياستكميته امداد و درمان و ... مركز بهداشت رياستشبكه بهداشت و اهداي گل

 بستري در بيمارستان ان شيريني به كودك

و اهداء جوايزدر مدارس مقطع ابتدايي برگزاري مسابقه مقاله نويسي در خصوص نيازهاي كودكان از زبان كودك.20


