
1391برنامه های قابل اجرای روز جهانی مبارزه با مواد مخذر سال   

 عنوان برنامه روز برگساری ساعت برگساری مکان واحذ مجری گروه هذف مالحظات
 

هسجذ اهبم حسیي  شبکِ بْذاشت ػوَم هزدم 

(ع)  

2/4/91 خطبِ ّبی ًوبس جوؼِ  ایزاد سخٌزاًی 
 

 شبکِ بْذاشت " 

 بْشیستی

" 13-10  2/4/91 ػکس ًوبیشگبُ   

(تَسیغ پَستز)   

 شبکِ بْذاشت سزببساى 

سپبُ/بْشیستی   

چوي هصٌَػی پبرک 

 جٌگلی

20-18 3/4/91شٌبِ    هسببقِ ٍرسشی فَتسبل 

 کبًَى فکزی کَدکبى ٍ ًَجَاًبى بچِ ّبی هْذکَدک 

بْشیستی/شبکِ بْذاشت   

کبًَى فکزی کَدکبى 

 ٍ ًَجَاًبى

30/11-9 3/4/91پٌج شٌبِ   هبرپلِهسببقِ    

 رابطیي بْذاشتی 

اػضبی کویتِ اجتوبع هحَر/ّویبراى  

 شبکِ بْذاشت

سپبُ/بْشیستی   

30/8-13 بْشیستی 4/4/91یکشٌبِ   جلسبت آهَسشی پیشگیزی   

 اس اػتیبد

اػضبی کویتِ شَرای فزػی هببرسُ بب  هؼتبدیي  

 هَاد هخذر

9-30/10 کوپ هؼتبدیي  5/4/91 ببسدیذ هسئَلیي اس کوپ  

 هؼتبدیي 

 شبکِ بْذاشت - 

 بْشیستی

 MMTهزاکش 

 هتبدٍى درهبًی

12-30/10  5/4/91 ببسدیذ هسئَلیي اس هزاکش  

 هتبدٍى درهبًی 

ّوبٌّگی  بب

کبرشٌبس اهَر 

 سًذاى 

 شبکِ بْذاشت  سًذاًیبى

 بْشیستی

9-12 سًذاى   5/4/91 جلسبت آهَسشی هْبرتْبی  

 سًذگی 

آهَسش )هطبلب

(پیشگیزی اس اػتیبد  

بْذاشتشبکِ  "  

 بْشیستی

 پیبهک در طَل ّفتِ در طَل ّفتِ -
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 -شبکِ بْذاشت –بْشیستی  هذدجَیبى 

 کویتِ اهذاد

سبلي کویتِ اهذاد اهبم 

(رُ)خویٌی   

12-9  6/4/91 بزگشاری کالس آهَسشی  

 هْبرتْبی سًذگی 

شبکِ بْذاشت /بْشیستی هسئَلیي هذّبی    

 تبلیغبت

9-12 هسجذ   7/4/91 جلسِ آهَسشی هبلغیي  

 هذّی 

اػضبی کویتِ شَرای فزػی  ًَجَاًبى ٍ جَاًبى بخشذاری هحتزم

 هببرسُ بب هَاد هخذر

 رٍستبی الًَذ

 هسجذ

12-9  7/4/91  اػالم رٍستبی پبک 

پزسٌل شبکِ بْذاشت  

 ٍ بْشیستی

 شبکِ بْذاشت

 بْشیستی

30/7-30/9 یکی اس کَّْبی اطزاف  8/4/91  کَّپیوبیی ًوبدیي 

ٍیژُ هبدراى ٍ هبدراى 

 ببردار

 شبکِ بْذاشت ٍالذیي

 بْشیستی

10-12 خبًِ ّبی بْذاشت جلسبت آهَسشی پیشگیزی   در طَل ّفتِ 

 اس اػتیبد

ارشبد / شبکِ بْذاشت  ػوَم هزدم 

بْشیستی/  

(هحل پز اسدحبم)خیبببى   21-19 8/4/91پٌج شٌبِ    تئبتز خیبببًی 

فؼبلیت پیشگیزی اس  

 اػتیبد 

 اردٍی سیبرتی  در طَل ّفتِ  - هشْذ  بْشیستی

بْشیستی/ارشبد  ػوَم هزدم   

 شبکِ بْذاشت

( رُ)سبلي اهبم خویٌی 

 فزٌّگسزای ارشبد 

بزگشاری جشٌَارُ ػکس  در طَل ّفتِ -

 آسیبْبی اجتوبػی 
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 در طَل ّفتِ - هیبدیي شْز سپبُ ػوَم هزدم 
 

 ًصب شؼبر ّفتِ بصَرت بٌز

 سپبُ ػوَم هزدم 

بْشیستی/شبکِ بْذاشت  

کلیِ ادارات ٍ ًْبدّبی 

 غیز دٍلتی

 هسببقِ ػلوی ٍ فزٌّگی در طَل ّفتِ -

 شبکِ بْذاشت - 

 بْشیستی

طَل ّفتِدر  - - درج شؼبر در سزبزگْبی  

 اداری

 شبکِ بْذاشت ػوَم هزدم 

 بْشیستی

 حول شؼبر سزاسز شْز در طَل ّفتِ  تبکسی ّبی خطی

9-13 شزکت هیٌَ شبکِ بْذاشت هذیزاى ٍ کبرگزاى   11/4/91 کبرگبُ آهَسشی پیشگیزی اس  

 اػتیبد در هحیط کبر

سٍجیي جَاى دٍرُ  

 ػقذ

بَػلی سیٌببیوبرستبى  شبکِ بْذاشت  11-9  12/4/91 کبرگبُ آهَسشی پیشگیزی اس  

 اػتیبد

 

 

 

 

 

 

 

        



 

 

 ػٌَاى بزًبهِ رٍس بزگشاری سبػت بزگشاری هکبى ٍاحذ هجزی گزٍُ ّذف مالحظات
 

 هالحظبت

ػکس ٍ /ًصب بٌز ٍ پبیِ )تْیِ هستٌذات 

( گشارش بِ ػْذُ هزبی هزبَطِ هی ببشذ  

 هبدراى جَاى  هزبی بْشیستی

 دختزاى خبًِ دار

خبًِ بْذاشت قلؼِ 

 حسیٌیِ

 شبکِ بْذاشت

 بْشیستی

11-9  3/4/91 هَاد )پیشگیزی اس اػتیبد  

(صٌبػی -هخذر  

خبًِ بْذاشت  " هزبی بْشیستی "

 ًصیزآببد

" " 
 
 

3/4/91  " 

 " " خبًِ بْذاشت الًَذ " خبًن دکتز قذسی  "
 

 

5/4/91  " 

خبًن دکتز  "

 ػشیشی

خبًِ بْذاشت  "

 سَکْزیش

" " 5/4/91  " 

خبًِ بْذاشت  " خبًن دکتز قذسی "

 شَیز 

" " 
 

6/4/91  " 

خبًِ بْذاشت  " هزبی بْشیستی "

 رحوت آببد

" " 6/4/91  " 

خبًن دکتز  "

 ػشیشی

خبًِ بْذاشت  "

 هلک فلج

" " 7/4/91  " 

خبًن دکتز اسذ  "

 سادُ 

خبًِ بْذاشت  "

 ببغذرُ

" " 7/4/91  " 

خبًِ بْذاشت  " " "

 اردجیي

" " 8/4/91  " 


