مقدمٍ:

سبسهبى هَرد تَجِ قزار گزفتِ ٍ تَصِ٘ ضذُ :ثزإ رس٘ذى ثِ

ثٖضک «ّفتٔ سالهت» فزصت هغتٌوٖ است تب ثب ث٘بى اّو٘ت ٍ

آراهص رٍح ٍ رٍاى ٍ سًذگٖ سبلن ّوزاُ ثب ًطبط ٍ اه٘ذ:

جبٗگبُ ثس٘بر هّْن ٍ سْن آى در تحقق تَسعٔ پبٗذار ،ثز هطبرکت
هزدم ٍ ّوزاّٖ هجوَعِ ًْبدّبٕ حبکو٘تٖ ٍ اجزاٖٗ تأک٘ذ
ضَد .اس عزفٖ اٗي ّفتِ فزصتٖ است تب ثب ثبسًگزٕ ٍ ًگبُ هجذد
ثِ تَاًوٌذّٕب؛ دستبٍردّب ٍ اًتظبرات هَجَد ثزإ پبسخگَٖٗ

ثبٗذ ثذاً٘ن سالهت رٍاى ،تٌْب ًذاضتي ث٘وبرٕ اعصبة ٍ رٍاى

هٌغقٖ ٍ ضبٗستِ ثِ هزدم ،ثبستَاًٖ هضبعف ٍ در قبلت ٗک ثزًبهٔ

ً٘ست ،ثلکِ سبسگبرٕ فزد ثب خَدش ٍ دٗگزاى ،قذرت تغبثق ثب

هٌسجن ٍ کالى ّوزاُ ثب سبٗز دستگبُّبٕ هسئَل در هس٘ز
تحقق

سالهت

هزدم

گبم

ثزدارٗن.

ضزاٗظ هح٘غٖ ،داضتي رٍحِ٘ اًتقبدپذٗزٕ ٍ داضتي عکسالعول
هٌبست در ثزاثز هطکالت ٍ حَادث سًذگٖ ،جٌجِّبٕ هْوٖ اس

مدیزیت وظبرت بز مًاد غذایی ،آشبمیدوی  ،آرایشی ي بُداشتی

سالهت رٍاًٖ را تطک٘ل هٖدٌّذ؛ ّوچٌ٘ي ثبٗذ تَجِ داضت کِ
مزکش اطالع رسبوی غذا  ،آرایشی ي بُداشتی

ثس٘برٕ اس اٗي هطکالت ثز سالهت جسوٖ اًسبى ّن تبث٘ز
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هٖگذارًذ.

آدرس سبیت www.ssu.ac.ir/yazdfdo :

شعبرَفتٍ سالمت :
َجدَم فزيردیه ريس جُبوی سالمت است ٍ اهزٍسُ سالهت را
ثزخَردارٕ اس آسبٗص کبهل جسوٖ ،رٍاًٖ ٍ اجتوبعٖ تعزٗف
هٖکٌٌذ .ثزإ اٗيکِ توبهٖ اثعبد سالهتٖ هَرد تَجِ هزدم قزار
گ٘زد ،سبسهبى جْبًٖ ثْذاضت ّز سبل هَضَعٖ را ثِ عٌَاى ضعبر
جْبًٖ هغزح هٖکٌذ .اهسبل ثُعذ رٍاًٖ سالهت اس سَٕ اٗي

شعبر ريسَبي َفتٍ سالمت:

اَداف َفتٍ سالمت:

جمعٍ  0اردیبُشت :58

 -1فزٌّگسبسٕ ٍ اعالعرسبًٖ در راستبٕ ارتقبٕ سالهت ٍ

تحزک بدوی ،تفزیحبت سبلم ،فعبلیت گزيَی
شىبٍ  2اردیبُشت :58
غذاي سبلم ،جبمعٍ سبلم
یک شىبٍ  7اردیبُشت :58
سفیزان سالمت ،وُبدَبي اجتمبعی
ديشىبٍ  4اردیبُشت :58
طزح تحًل سالمت ،ارتقبء کیفیت سودگی
سٍ شىبٍ  9اردیبُشت :58
سالمت ريان ،ویبس َمٍ ي َمیشٍ
چُبرشىبٍ  8اردیبُشت :58
َىز ي رسبوٍ ،سًاد سالمت
پىجشىبٍ  3اردیبُشت :58
وُبد خبوًادٌ ي مسئًلیت اجتمبعی

 -9تج٘٘ي عَاهل هَثز ثز سالهت جبهعِ ٍ تَجِ دادى هزدم ٍ
دستاًذرکبراى ًظبم سالهت ثِ «ضعبر سبل».

تأک٘ذ ثز اصالح رٍشّبٕ سًذگٖ ثزإ تأه٘ي سالهتٖ هزدم
ٍ ثِ ٍٗژُ ثب هَضَع «ضعبر سبل» ٍ تحَل سالهت
 -2تج٘٘ي اّو٘ت سالهت در ثزقزارٕ «تَسعٔ پبٗذار» ٍ تج٘٘ي
ضعبر «اًسبى سبلن؛ هحَر تَسعٔ پبٗذار».
 -3جلت هطبرکت هزدم ٍ ّوکبرٕ عوَهٖ در راستبٕ تَجِ ثِ
ًقص سالهت ٍ پ٘صگ٘زٕ ثزإ داضتي جبهعِإ سبلن.
 -4جلت حوبٗت س٘بستگشاراى ٍ هذٗزاى ارضذ در پطت٘جبًٖ اس
ثزًبهِّبٕ سالهت.
 -5جلت هطبرکت ّوکبرّٕبٕ ث٘يثخطٖ ٍ دستگبُّبٕ هزتجظ
ثب سالهت هزدم.
 -6جلت هطبرکت سبسهبىّبٕ غ٘زدٍلتٖ هزدمًْبد در سالهت
جبهعِ.
 -7ثزجستِسبسٕ هَفق٘تّب ٍ دستبٍردّبٕ حَسٓ سالهت ٍ
ث٘بى چبلصّبٕ هَجَد ٍ اًتظبرات.
 -8تکزٗن فعبل٘تّبٕ دستاًذرکبراى حَسٓ ثْذاضت ٍ درهبى ٍ
تقذٗز اس فعبالى اٗي حَسُ.
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