
:ني ھاي استافعاليت
و ارسال مصوبات اجرايي به شهرستان ها با حضور اعضاء كميته استانيبرگزاري كميته.1
و نصب بنرهفته ملي كودك.2  محوطه دانشگاه علوم پزشكيدر تهيه
و پخش تيزر تلويزيوني به مناسبت هفته.3  كودك از شبكه استاني مليتهيه

 در كودكان ارگونومي خصوصرد راديويي اجراي برنامه.4

 هماهنگي به منظور اجراي برنامه تلويزيوني در شبكه استاني.5

 http:// salem. Irو مربيان معرفي سايت بازي رايانه اي وزارت بهداشت به اوليا.6

در.7 و حوادث به واحد بهداشت مدارس شهرستان ها جهت آموزش ارسال فايل آموزشي پيشگيري از سوانح
 سطح استانمدارس 

ي عكس با موضوع.8  //:httpو ارسال به سايت"بوفه مدارس"اطالع رساني در خصوص برگزاري مسابقه

salamatpic. Ir در پايان هر ماه 

سط.9 ح استانبازديد از مدارس مروج سالمت در

:فعاليت ھاي شھرستاني
 با حضور اعضاء كميته) شهرستان11( برگزاري كميته شهرستاني.1
و دانش آموزان.2 و مراقبين بهداشتي در تاالر ارشاد) نفر 200تعداد( برگزاري همايش با حضور معلمين

 شهرستان اليگودرز

رييس سازمان/ شهردار/ عيادت از بيماران بخش كودكان بيمارستان امام جعفر صادق با حضور فرماندار.3
و ارشاد اسالمي  و فرهنگ  اليگودرزو مركز بهداشت شهرستان هالل اهمر

درتجهيز.4 رييس سازمان/ شهردار/ بيمارستان امام جعفر صادق با هماهنگي فرماندار نمودن اتاق بازي كودك
و مركز بهداشت شهرستانه و ارشاد اسالمي و فرهنگ  اليگودرز الل اهمر

و حوادث موضوع پيشگيري از سوابا(برگزاري مسابقه نقاشي.5 و اهداء جوائز) تغذيه سالم/ نح

 عملكرد ھفته ملي كودك



6.، و حوادث در كودكان و فرزند برگزاري كالس آموزشي در رابطه با پيشگيري از سوانح مهارت هاي زندگي
 ، و دندان تغذيه كودكانوتكامل پروري در سطح رابطين بهداشتيوجهت پرسنل بهداشتي، بهداشت دهان
 استان

با.7 با جهت ايراد سخنرانيهاجمعه شهرستان ائمههماهنگي و تربيت كودك در اسالم در رابطه  اهميت مراقبت

 برگزاري جشن بمناسبت هفته ملي كودك در مهد كودك هاي شهرستان بروجرد.8

و برگ.9 و پرورش و آموزش و والدين با همكاري بهزيستي زاري جشن بمناسبت هفته ملي كودك جهت كودكان
 حضور امام جمعه در مسجد جامع سپيددشت 

يك.10 با:اجراي فعاليتهاي هفته ملي كودك به صورت نمادين در مدرسه دخترانه توحيد ناحيه آموزش دررابطه
جهت دانش آموزان پايه فلورايد تراپي توسط واحد دندانپزشكيانجام–غذاي سالم ومسائل ايمني كودكان 

برگزاري مسابقه نقاشي با موضوع تغذيه سالم وآرزوهاي دوران كودكان دربين دانش آموزان–دوم وسوم 
واهداي جوائز به آنها نصب بنر با موضوع مسابقه نقاشي وتغذيه سالم وفلورايد تراپي در كالسهاي پايه دوم 

 توحيد وسوم مدرسه

و مربياجهت) در مدرسه ابتدايي شهيد گودرزي(دررابطه با اثرات تشويق وتنبيه اجراي برنامه آموزشي.١١  اوليا

و دندان.12 درو نخ دندان خمير دندان،ترميم دندان كودكان وتوزيع مسواك/ فيشور سيالنت/ معاينات دهان
ها/مدارس ي استشهرستان ها سطحو پيش دبستاني در مهد كودك

و مركز سميه( افتتاح مراكز مشاوره تغذيه در دو نقطه شهر خرم آباد.13 )پايگاه صديق
س.14  الم واهداي جوايز در مدرسه توحاجراي برنامه ميز غذاي
ها آموزش بهداشت دهان ودندان وفلورايد تراپي جهت دانش آموزان مدارس.15 و مهدكودك
، مهارت هاي آموزش درخصوص.16 و، مهارتهاي زندگي فرزند پروري از تغذيه  سوانح وحوادث جهت پيشگيري

و )مدرسه 1900- 1800( دانش آموزان مقاطع ابتدايي وراهنمايي اوليا
و حوادث.17 درمراكز شهري وروستايي وپايگاه ها جهت مادران وعموم آموزش نكات ايمني،پيشگيري از سوانح

 مردم 

و ارسال جزوات آموزشي.18 و حوادث جهت دانش آموزان تهيه  پيشگيري از سوانح

و مراكز بهداشتي درماني شهرستان.19 هاارائه مشاوره رايگان در رابطه با تغذيه كودكان در مراكز مشاوره
هاآموزش شناسايي اختالالت رفتاري در كودكان به مربيان مهدكودك.20
و.21  آلودگي هوا به دانش آموزان آموزش در خصوص مضرات مصرف دخانيات

و روستاييCDتوزيع بروشور، پمفلت ،پوستر،.22 و دندان در مدارس ومراكز شهري  آموزشي بهداشت دهان

و نصب پالكارد.23 ي استان در سطح شهرستانهاو تراكت با شعار روز جهاني كودك بنر/تهيه


