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��رد٣ تلويزيوني نويس زير بصورت بهداشتي پيامهاي پخش و تهيه

��رد٣٢ محلي درنشريات بهداشتي وپيامهاي مقاالت چاپ

لرستان استان سالمت آموزش 1388-عملكرد

��رد٣٢ محلي درنشريات بهداشتي وپيامهاي مقاالت چاپ

١��٠٠٠٠ پمفلت،پوستر بصورت آموزشي ونشريات مواد وكتابچه.تهيه تراكت

“ “ نشريات توزيع

دور�١�٢ استان كارشناسان براي آموزشي هاي دوره جلسات برگزاري
وشهرستانها

�٠��� دانشجويان كارورزي هاي دوره برگزاري


دور�� سالم زندگي الگوي بسيجي آموزشي دوره برگزاري

حلقه5 آموزشي فيلم تهيه
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مورد3 تلويزيوني انيميشن تيزر تهيه
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جلسات اموزشتعداد هاي برنامه هماهنگي هاي كميته

سالمت

١٣٠����� مصوبات تعداد

لرستان استان سالمت آموزش 1388-عملكرد

١٠٠����� شده اجرا مصوبات تعداد
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�٣ بهداشت هاي خانه و مراكز در چهره به چهره آموزش
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سال كاركنان آموزشي سازي سالتوانمند كاركنان آموزشي سازي 8888توانمند
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نفر به مربي تربيت نفرتعداد به مربي تربيت ١٠٠تعداد

ش آ كال ا شگ آ كال ا گ

فعاليتهاي آمار سالجدول لرستان استان در سالم زندگي الگوي بسيجي ملي طرح
88

آموزشي كالس آموزشيبرگزاري كالس دور���برگزاري

نفر به بسيجي تعداد نفرآموزش به بسيجي تعداد ���١٩٧٩آموزش

سالم زندگي الگوي بسيج كتاب سالمتامين زندگي الگوي بسيج كتاب جلد5000تامين

و سالم تغذيه كتاب توزيع و وتامين سالم تغذيه كتاب توزيع و تامين
جلد50تندرستيتندرستي



در بهداشتي معاونت ونظارت پايش درعملكرد بهداشتي معاونت ونظارت پايش 8888سالسالعملكرد

باالي هاي پايش 75تعداد
درصد

هاي پايش تعداد
شده انجام

عنوان

134134 268268 ونظارت ونظارتپايش پايش
هاي خانه و هايمراكز خانه و مراكز

بهداشتبهداشت

ان ا انا ا --ا 88 بيمارستان بيمارستانپايش پايش
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