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جامعه پیشرفته جامعه ای است که به سبب توسعه در ابعاد مختلف از قبیل وضعیت معیشت، 

تغذیه، بهداشت و درمان و دستیابی به سطوح باالی رفاه مادی و معنوی ، امید به زندگی 

 . افزایش می یابد بیشتر شده و متوسط طول عمر افراد

 

 قتصاد می شودموجب پایداری اسرمایه گذاری در بخش سالمت 

ا  . سالمت به معني بهترين وضعيت ممکن جسمي، رواني، اجتماعي و معنوي در کنار غذا، پوشاک و سررپنا  ا   مرر  نيا يراي اساسري انسرا  اسرت      

       .نرد که ستو  فقرات توسرعه پايردار در يرر کيروري را تيرکيد مري دي      يستند  دو وجه اساسي سرمايه انساني آمو شو  منظر اقتصادي نيز سالمت

بررر يمررين اسررات هکومررت يررا فررود را موکررب مرري داننررد کرره بهررر  منرردي آهرراد منررت ا  ايررن دو مقو رره را ت ررمين   

در جراي جراي مترو  اسرالمي و کرالو معصرومين ديرد  مري         ( تندرسرتي )ويره  هظرص هر ه   ه تاکيد بر سالمت بر . نمايند

 . شود

ک اثرگرذاري را برر سرالمت م رر  مري کننرد کره        امرو   رويکرد تعيرين کننرد  يراي سرالمت مو ظره يراي دور و نزدير       

با تراثير برر روي عوامرد بيمراري  ا و يرا هظاکرت کننرد  يراي سرالمت مري تواننرد  ابعراد جسرمي، روانري، اجتمراعي و                

ايررا  بره   جمهروري اسرالمي   مايره افتارار اسرت کره قرانو  اساسري       . معنوي سرالمت فررد را ت رت ا يرعاا قررار دينرد      

به مو ظه ياي اقتصادي اجتماعي سالمت توجه کرد  و تدارک عادالنه  011و  33، 22، 3، 2ول ماتنب فود عني ا اصوص عنوا  ميثاقي مني، در اه

او،   رشد با هظرص آ ادگري    در جريا   انسا   نيا ياي  براي برآورد ، 33اهد . سالمت براي آهاد مردو را به عنوا  تکنيب بر دوش دو ت قرار داد  است

يمره را  ا     برراي   فرانواد    تيرکيد   برراي   ال و  و امکانات  و پرورش  ، آمو ش ، درما  ، بهداشت ، پوشاک ، فوراک اساسي يمچو  مسکن  نيا ياي  تامين

شرد  با  کرار ننرا     م توا و ساعت ، شکد  که  هورتي  به کيور  اقتصادي  برنامه  تنظيم »برشمرد  است و مقرر مي کند که  ضوابط اساسي اقتصاد کيور

و   مهرارت   کيور و افرزاي    در ريبري  فعال  و شرکت  اجتماعي،  ، سياسي معنوي  فودسا ي  براي  کافي  و توا   ، فرهت شغني  بر تالش  ير فرد عالو   که

  «.باشد  داشته را ابتکار

ا  سوي ديگر يک دالر . ي سالمت مي شوددرهدي يزينه يا 21تا  7فود مراقبتي موجب کاي  ، 2103براسات بررسي ياي به عمد آمد  در سال 

ا  شافص ياي اقتصاد مقاومتي مي توا  به تغيير ا گوي . دالر هرفه جويي در منابع سالمت را به دنبال دارد 5/6يزينه در فدمات پييگيري 

. و کاي  يزينه ياي ما اد اشار  نمودمصرف، کاي  وابستگي، فوداتکايي، جامعه داري انسا  پويا نه منظعد، با تدبير عمد کرد  براي دفع آفات 

بنابراين فود مراقبتي رايي است براي داشتن اين ثروت . انسا  سا م براي يک جامعه يم ثروت م سوب مي شود و يم م ور توسعه پايدار است

 .بييتري به کار و تو يد ثروت مي پردا د بهر  وري بااليي دارد و با اميد و نياط فودمراقبگرا  بها و توسعه متوا   و پايدار جامعه، انسا  سا م 

          که به نگونگي  بار ناشي ا  بيماري يا و توجه به عوامد اجتماعي موثر بر سالمت سه ب ث مهم در عرهه سالمت يستند، اقتصادسالمت

 .  بر سالمت مردو مي پردا نديزينه ياي ت ميني به نظاو سالمت ا  طريق بيمه يا، بيماري يا و طر  ياي کال  اقتصادي و نتايج آ

به  يکي ا  ب ث ياي مهم در فود مراقبتي توجه به مو ظه يايي است که موجب ارتقاي سالمت فردي ، فانوادگي و اجتماعي مي شود، بنابراين توجه

 .ر بر سالمت را در پي دارداين مقو ه در نهايت کمک به اقتصاد سالمت و کاي  بار بيماري يا و يم ننين توجه به مو ظه ياي اجتماعي موث
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مسأله بهداشت نسبت به درمان اولویت دارد و باید با گسترش بهداشت عمومی و خدمات 

 .بهداشتی ، زمینه پیشگیری فراهم شود 

 .است  و اميد او ويت ياي جدي دو ت تدبير ا  عدا ت در سالمت  ،تأمين سالمت

 .ي جامعه است نيا ياي اساس جزءسالمت در کنار امنيت و غذا 
 

 

ناسبت فرارسیدن روز جهانی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشكی به مپیام 

 ایمنی و سالمت 

آوريد، رو  جهاني ايمني و سالمت کار  22مصادف با  0323ييتم ارديبهيت ما  

ياي کارفرمايي و کارگري و ياي اجرايي، تيکدامسال دستگا . استنامگذاري شد  

ت قق کار شايسته با  »ا منني کار، شعار کيور يمگاو با سا ما  بين ياي عنميانجمن

 .را انتااب کردند« سا ي فرينگ ايمني و بهداشت کار نهادينه

ياي افير نارسايي موجود در مجموعه ايمني و سالمت  اين در ها ي است که طي سال 

در « کار شايسته»بندي جهاني در راب ه با شافص  سبب گيت ايرا  در رتبهوري منابع انساني کاسته و متاسظانه کار کيور، ا  کارايي و بهر 

 .اي قرار گيرد که شايسته نظاو جمهوري اسالمي نيست مرتبه

      باشد، ال و است در سال  ضمن تأکيد بر اين نکته که سالمت جسمي و رواني نيروي کار، سرمايه با قو  براي دستيابي به توسعه پايدار مي 

ياي جامعه کارگري و کارفرمايي، دست در دست يم شافص  ياي دو تي و تيکد با ميارکت دستگا «   بانيو يم د يمت و مردو، يدو  »

 . را به باالترين درجه ممکن برسانيم« کار شايسته»ايمني و سالمت در هو   

      گذاري تا گذاري و سياستبايي ا  مرهنه قانو براي رسيد  به اين يدف بزرگ، توجه جمعي به ايمني و سالمت کار و ميارکت بين 

 .ريزي و اجرا در با  دو تي و فصوهي امري ضروري است برنامه

اند، سعادت، بهرو ي و موفقيت اييا  را ا  اينجانب ضمن تبريک اين رو  به تمامي يمکاراني که اين عرهه را براي فدمت به مردو  برگزيد 

 .ودرگا  فداوند متعال فواستار

اگر بتوانیم ایمنی غذا را عملی کنیم بسیاری از هزینه های : نماینده ولی فقیه در استان

 . شوند سرسام آور درمان حذف می

فاتمي نمايند  و ي فقيه و اماو جمعه  نجا  در جمع دست اندرکارا  هو   .. ه رت آيت ا

مندي مردو  را رضايترمز موفقيت در عرهه بهداشت و درما  کيور  ،سالمت و فيرين استا 

 . عنوا  نمود

        يکي ا   : و افزوده و ارجح تر ا  درما  دانست تر مهم رانمايند  و ي فقيه مقو ه پييگيري 

      اگر نيا  مردو را به درما  رفع کنيم  ،يزينه ياي سرساو آور درما  را هذف کرد عمني نمود  ب ث ايمني غذاست توا  يايي که مي را 

 . زرگي انجاو شد  است فدمت ب

 وبا رعايت که در آيات و روايات ائمه اطهار بر آداب غذا فورد  تاکيد شد  : گظتند "و التسرفوا  اکنوا واشربو"تاکيد به آيه شريظه  اييا  با  

 . يا بسياري ا  ميکالت کنوني رفع فوايد شد  عمد به آ 

را با يمکاري  نظاو سالمت اجراي طر  ت ول ،ورت گرفته در هو   بهداشت و درما  استا اييا  در ادامه با موفق ار يابي نمود  اقدامات ه  

 . جدي پزشکا  قابد تقدير دانست 

يايي که  ياي فوب ار يابي نمود  و با اشار  به پييرفت جوار را ا  جمنه قدو ياي يم فاتمي ارائه فدمات درماني به استا ... ه رت آيت ا  

 . بهداشت و درما  نسبت به گذشته داشته ه ور متاصصين و جوانا  را در اين عرهه قابد تقدير دانست  ءارتقا استا   نجا  در امر

 .را سرمايه اهني و اعتبار استا  ناميدند  آنا  ،اماو جمعه  نجا  در ادامه با تاکيد بره ور فعال وار ند  فيرين استا  در يمه عرهه يا  
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 مت استان با نماینده ولی فقیهدیدار دست اندرکاران حوزه سال

رو  دوشنبه يم  ما  با يظتمين رو  ا  يظته سالمت جمعي ا  فيرين هو   سالمت ، مديرا  و معاوين دانيگا  عنوو پزشکي  نجا  در يک 

 .جمع هميمي با اماو جمعه م بوب  نجا  ديدار کردند 

و برنامه ياي آتي  23ت سال دانيگا  گزارشي ا  اقداما رئيسدر اين ديدار دکتر بيگنري  

 .دانيگا  را تيريح نمود 

ياي کني نظاو سالمت را نق ه ع ظي در ت ول نظاو سالمت عنوا   ابالغ سياست اييا   

ياي مردو و تامين  وي کاي  پردافت. نمود که با يدف عدا ت در سالمت به اجرا در آمد

ترين ايداف ت قق يافته برشمرد و  تجهيزات و داروياي مورد نيا  بيمارا  را ا  جمنه مهم

رايگا  شد   ايما  طبيعي و اجراي بسته  ،ياي استا  يز و با سا ي بيمارستا تجه: افزود

به هورت سرپايي ا  جمنه اقداماتي است بيمار يزار  351   ياي مقيمي پزشکا  و ويزيت 

 . که با موفقيت در هال انجاو است 

ا  عمنکرد و ارت بهداشت اکهار اميدواري کرد با بررسي ياي دقيق تري که ا  اين  ،درهد ا  مردو36مندي  اشار  به رضايت دکتر بيگنري با  

 .فوايد يافتقوت بييتري ادامه  باطر  در هال انجاو است امسال نيز اجراي بسته ياي ديگر 

يا را آغا  ت قق  آغا  طر  پوش  هاشيه نيين اجراي طر  پزشک فانواد  روستائي ،تامين تجهيزات مراکز بهداشتي و درماني و اييا   

ياي  ا  باال ترين امکانات بهر  مند فوايند شد و پوش  مراقبت اقيارم روو ترين  ،با اجراي اين بسته:عدا ت در سالمت عنوا  نمود و افزود 

  .بهداشتي و درماني در نقاط روستائي و شهر ياي  ير بيست يزار نظر جمعيت افزاي  فوايديافت 

با توجه به  ير  و افزودرئيس دانيگا  عنوو پزشکي  نجا  اجراي بسته فدمات دندانپزشکي را نيز ا  فدمات طر  ت ول نظاو سالمت دانست   

 . ياي نمونه باشيم استا  ءياي استا  اميدواريم بتوانيم در اين  مينه جز سافت

 ي و توسعه مجدد بيمارستا  قديمي شظيعيه و تجميع دانيگا  در سايت پرديس را ياي ويه  در استا ، را  اندا دکتر بيگنري توسعه کنينيک  

 ا  جمنه برنامه ياي آتي دانيگا  برشمرد 

هجه االسالو و ا مسنمين شير م مدي مسئول نهاد نمايندگي مقاو معظم ريبري در دانيگا  نيزدر   

ور و نه درس ح استا  به يمت ساناني تاکيد کرد در با  بهداشت و درما   نه در س ح کال  کي

ياي دو ت  بسيار ار شمند است و اين با همايتکه  ياي بنندي برداشته شد  گرا  اين عرهه گاو تالش

 . ياي فيرين اين عرهه م قق شد گمناو و تالش و همايت ،جهاد گر ،تدبير و اميد و وجود مديريت قوي

 .با ايدا  و  ،تقديربه عمد آمد ا در اين ديدار ا  فيرين و هاميا  عرهه سالمت است 
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 تقدیر از تالش گران عرصه سالمت 

هجه االسالو و ا مسنمين شير م مدي مسئول نهاد نمايندگي مقاو معظم ريبري در 

 : دانيگا 

سالمت در شا  منت  ارائه فدمات با توجه به دغدغه ياي مقاو معظم ريبري در عرهه 

در اين راستا و تظويض تو يت سالمت جامعه به و ارت  (اييا ت شريب ايرا  و تاکيدا

جهادي و با همايت دو ت تدبير و اميد  ،و ير م ترو بهداشت با روهيه واليي ، بهداشت

در جهت مديريت منابع انساني و فيزيکي موجود در کيور و سوق داد  و ارت متبوا در رسيد  به ايداف نظاو مقدت جمهوري اسالمي ايرا  

با اجراي بسته ياي سالمت منت شريب ايرا  است گاو ياي بنندي را در عرهه سالمت که بسط سالمت جسمي ، روهي و رواني در آهاد 

 .داردمي بر

و روهيه يم د ي هاکم بر آ  و ف اي هميمي و جهادي هاکم در مديريت و ياي موجود  فوشباتانه در استا   نجا  با توجه به پتانسيد

مربوط به عرهه  ياي و  يرسافتدر هو   درما  و بهداشت عنوو پزشکي، اين مجموعه توانست به موفقيت ياي قابد توجهي  بدنه دانيگا 

و اين  بود( مدکنه ا عا ي) سالمت دست يابد که در راستاي ت قق ايداف نظاو مقدت جمهوري اسالمي ايرا  و منويات مقاو معظم ريبري

 .قرار گيرد و درماني بهداشتيشافص ياي در بهبود  نمونهاستا  ياي افتاار را نصيب فود کرد که جزء 

گرا  عرهه سالمت در اين استا  تبريک عرض نمايم و آر وي موفقيت رو   به يمين سبب بر فود ال و مي دانم که اين موفقيت را بر تالش

 .افزو  را ا  درگا  ه رت هق براي يمه عزيزا  مسئنت نمايم

 

 هفته سالمتهمایش گرامیداشت 

ايمني غذا » به مناسبت گراميداشت يظته سالمت در شيمين رو  يظته سالمت با شعار 

تجنيد ا  مراقبين سالمت يماييي در سا ن سهروردي  يماي « ا  مزرعه تا سظر  

در اين يماي  معاو  . توسط ادار  کد آمو ش و پرورش استا   نجا  برگزار گرديد 

ا  مديرا  و مسئو ين و متو يا  سالمت دان  آمو ي و  تربيت بدني و سالمت و جمعي

فدمات بهداشتي درماني به يمرا  جمعي ا   و معاو  بهداشت دانيگا  عنوو پزشکي

اين مراسم دکتر هائيني معاو  بهداشت دانيگا   در. مديرا  و کارشناسا  ه ور داشتند

 .درفصوص سالمت و ايميت تغذيه سانا  مبسوطي ايراد نمود
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 در آخرین روز از هفته سالمت؛ 

معاون درمان دانشگاه علوم پزشكی زنجان در ویژه برنامه تلویزیونی حضور 

  سیمای سالمت

دکتر قز باش در اين برنامه به تيريح برنامه ياي يظته سالمت و شافص ياي عمنکرد  

موعه اقداماتي عدا ت در سالمت مج: دسترسي عادالنه به فدمات سالمت پردافت و گظت

 . ست جهت رسيد  به سالمت در ابعاد ماتنب ا

معاو  درما  دانيگا ، توجه به عدا ت در سالمت را يکي ا  نکات اساسي طر  ت ول   

بايد با مديريت يزينه يا و کاي  پردافتي يا، ا  : نظاو سالمت برشمرد و تصريح کرد

ي شود و بر اين اسات بايد به سمتي رفت که تماو مردو بتوانند به هداقد فدمات آسيب پذيري سالمت قير م روو و ناتوا  جامعه جنوگير

 . قابد قبول در هو   بهداشت و درما  دسترسي داشته باشند 

وي طر  ت ول سالمت را توجه جدي دو ت به ب ث سالمت افراد برشمرد که با همايت ياي مسئو ين و استقبال مردو شايد ارتقاء س ح   

  . عني ا اصوص مناطق م روو فواييم بود قصي نقاط کيورسالمت در ا

دبير ستاد طر  ت ول نظاو سالمت استا  اقدامات آتي دانيگا  در هو   طر  ت ول را توسعه با  ياي ويه  و کنينيک يا و توجه به   

برشمرد و اکهار اميدواري نمود که هو   ميکالت بيمارا  فاص ذکر کرد و پييگيري ا  يزينه ياي درما  در هو   سالمت را ا  ايداف مهم 

 .  گيردسالمت بتواند ا  کرفيت ياي استا  جهت بهبود سالمت بهر  

توجه جدي به تغذيه در جامعه و فانواد  که ايميت : ننين، با اشار  به شعار يظته سالمت که بر م ور تغذيه استوار است، گظت يم اييا   

ي ا  جمنه نمک و شيريني جات، نربي يا، تنقالت و فرآورد  ياي گوشتي جانب اهتياط يمصرف مواد غذار دفراواني دارد و بر اين اسات بايد 

 .سبزيجات و ميو  جات روي آوردبييتر به مصرف   را رعايت کرد

 

اطالع رسانی وب دا مرکز  -بازدید رئیس دانشگاه از دفتر خبرنامه هفته سالمت و پایگاه خبری

  زنجان

ا   و  ما  با يظتمين رو  ا  يظته سالمت ا  دفتر فبرنامه يظته سالمت با ديد کرد   يمرئيس دانيگا 

نگونگي روند ناپ و نير فبرنامه ويه  يظته سالمت در طي گزارشي توسط دکتر هائيني معاو  

در آفرين رو  ا  يظته سالمت دکتر بيگنري با شد م نع  بهداشت و رئيس مرکز بهداشت استا ،

دا ديدار داشت و ا  نزديک با روند اطالا يابي و اطالا رساني  رساني وب اطالا يگا  فبري ويمکارا  پا

و در انتها رئيس دانيگا   در اين ديدار مياور رئيس دانيگا  و مدير روابط عمومي فعا يت ياي اين پايگا  را تيريح نمود. در اين واهد آشنا شد

 .و قدرداني کردا  يمکارا  اين واهد تيکر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هدافتسا و عبانم هنالداع عیزوت تمالس داصتقا ییاهن فده

 همه یارب تمالس فده ققحت یارب دوجوم عبانم زا هنیهب

  تمالس داصتقا یاه شور زا یریگ هرهب   ور نیا زا .تسا

 یاه ماظن رتشیب هچ ره یشخبرثا و ییآراک بجوم دناوت یم

 .ددرگ ناهج  مامت رد ینامرد و یتشادهب



 

 
 6 

  زنجانشهرستان 

 به عمدتقدير  فعاال  و هاميا  عرهه سالمتاز رو  ا  يظته سالمت  يماي  يظتيمن در 

  .آمد

غذايي  ا  اع اي کارگرو  سالمت و امنيت ودر م د فرمانداري  نجا  برگزار  ،اين يماي  

 .شدمرکز بهداشت و هاميا  سالمت با ايداء  و  ، تقدير  کارکنا شهرستا  ، 

 سرپرستفرماندار شهرستا  ا  فدمات دکتر هريري  آقاي مهندت فرفيدر اين مراسم 

 .نمودمرکز بهداشت شهرستا   نجا  با ايدا  و  تقدير 

 :همایش گرامی داشت روز جهانی ایمنی و سالمت محیط کار

،  نجا  ، معاو  فني معاونت بهداشت دانيگا  ه ور سرپرست مرکز بهداشت شهرستا   اگراميداشت رو  جهاني ايمني و بهداشت هرفه اي ب

برگزار شد در اين مراسم سرپرست مرکز هنايع مسئو ين بهداشت هرفه اي  ر  تعاو  ، کار و رفا  اجتماعي وادا  رئيس اتاق با رگاني و نمايند

پيرامو  نهادينه سا ي نمود  فرينگ انراني بهداشت شهرستا   نجا ، رئيس اتاق با رگاني و نمايند  ادار  تعاو  کار و رفا  اجتماعي به س

 .پردافتند و در پايا  ا  کاشناسا  منتاب بهداشت هرفه اي با ايداء  و  سپات تقدير شد ايمني و سالمت کار 
 

 در شهرستا   نجا ساير برنامه ياي رو  پاياني يظته سالمت 

ايداء و  6و  05کز بهداشتي درماني شمار  اداوطنبا  سالمت مر مسابقه آشپزي با يدف آمو ش تهيه غذاي سا م بين کارکنا  واجراي  

 . به نظرات برگزيد جوايز 

با ارايه فدمات مياور  اي و فميني  فرينگسراي اماودر نماييگا  يظته سالمت برپايي  

  اطالا رساني

 گذاري اقتصاد سالمت و توسعه سرمايهدرج مقا ه در فصوص شعار يظته سالمت با م وريت  

 .رو نامه مردو نو در 

تو يع  و مورد ترميم دندا  02،مورد فييور سيننت 01 ،مورد فنورايد تراپي 251انجاو 

 . 2فمير دندا  در مرکز دندانپزشکي شمار  مسواک و 

مرکز  درمورد فنورايد تراپي  21رگزاري کالت آمو شي بهداشت ديا  و دندا  و انجاو ب 

 .تجميع دندانپزشکي امير کبير

بهداشتي توسط  ،يايي در  مينه بهداشت مواد غذايي و مسايد آراييي  آمو شارائه  

 .کارشناسا  معاونت غذا و دارو درمدارت س ح شهرستا 

پاکسا ي م يط روستا با کمک دان  آمو ا  و بهور ا  روستاي امين آباد و برگزاري  

 .جينوار  غذاي سا م در روستاي ينگجه مرکز نير 

کيي و دو ميداني در مدرسه ابتدايي و پياد  روي بانوا  در روستاي  برگزاري مسابقه طناب 

 .جنيد آباد 

       پي با يمکاري برگزاري برنامه هب انه سا م و پياد  روي در مدارت روستاي نيک 

  دان  آمو ا  ، بهور ا  و تيم سالمت مرکز بهداشتي درماني 

و پياد  روي در روستاياي آقکند، را بين، اجراي برنامه ياي آمو شي، برگزاري مسابقه نقاشي  

 .نور ق توسط تيم سالمت مرکز بهداشتي درماني را بين

برگزاري برنامه آمو شي با عنوا  بهداشت آب براي کارشناسا  بهداشت هرفه اي شاغد در  

 هنايع و کارفانجات شهرستا  در سا ن اجتماعات مرکز بهداشت شهرستا  
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نظر به مدت  770ي در  مينه تغذيه سا م براي عموو مردو ا  طريق داوطنبين سالمت که طي اين برنامه تعداد اجراي برنامه ياي آمو ش 

نظر در درب  5702ساعت براي  232داوطنب سالمت به  مدت  211ضمنا در طول يظته سالمت .  شدندبهر  مند  ساعت ا  آمو ش 22

ياي مستقر در بنوار آ ادي و سبز   ياي سالمت مستقر در ايستگا  دادند و اکيپنظر دان  آمو  در مدارت آمو ش  2020منا ل و براي 

 .نمودندارائه  (BMI)نظر ا  يميهريا  فدمات اندا   گيري فيار فو  ، قد و و   و م اسبه نمايه تود  بدني  721ميدا  جمعاً براي 

 رات داو  00303راي پييگيري ا  بيماري تب ما ت و شاربو  براي يماينگي با ادار  دامپزشکي جهت اجراي برنامه واکسيناسيو  داو يا ب 

مورد فدمات  061نظر ا  ايا ي روستاي نهرآباد توسط تيم بسيج جامعه پزشکي و انجاو  316ويزيت رايگا   

  پرستاري به آنا  

 

 ابهرشهرستان 
دراين مراسم . رو  يظته سالمت مراسم تجنيد ا  فيرين هو   سالمت برگزار گرديد آفريندر 

شبکه  ،بيمارستا  اميد ،يالل اهمرجمعيت ، بهزيستيسا ما  روساي  فرماندار شهرستا ،

قائم مقاو نمايند  مجنس شوراي اسالمي  ، مرکز آمو شي درماني امدادي ابهر، بهداشت و درما 

دراين . ه ور داشتندو جمعي ا  فيرين در سا ن اجتماعات مرکز آمو شي، درماني امدادي 

شبکه بهداشت و درما  در تجنيد ا  فيرين و ميارکت فيرفوايانه  سرپرستمراسم فرماندار و 

 . به عمد آمدآنا  در هو   سالمت، سانراني و ا  فيرين هاضر با ايداي  و  سپات و تقدير 

 :ساير فعا يت ياي انجاو شد  در شهرستا  ابهر عبارتند ا  

و ظر ا  دان  آمو ا  منتاب مق ع ابتدائي ن 51برگزاري مسابقه دوميداني باه ور  

 ايداء جوايز به برندگا 
نظر ا  راب ين سالمت يمرا  با تو يع پکيج آمو شي  31برنامه پياد  روي نمادين  برپايي 

 .و ايداء جوائز به برگزيدگا 
   اورژانس ياي مامائي و سالمت  نا  براي اع اء و کارکنا  برنامه آمو شي اجراي  

 (.. نظر 31)ر يمرا  با تو يع بسته ياي آمو شي يالل اهم
 اتسور 2شهرياي ييدج ، هائين قنعه ،  ابهر و   امدرسه  27آمو شي در  اجراي برنامه 

 ريمف و کاوسم عي وت و  ا ومآ  ناد رد م اس هيذغت تيميا و  ادند و  ايد تشادهب صوصفرد

  ادند
 (نظر  51) هرف هب انه سا م  بانوا  و داوطنبا  سالمت  ييدج در پارک بانوا    
ي درماني و نظر ا  مراجعين  مراکز  بهداشت 671و فيار فو   تن سنجي و اندا   گيري  

 بسته ياي آمو شيمياور  پزشکي و تو يع 
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 اه هناسر هنیئآ رسالمت د هتفه
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 خدابندهشهرستان 

همایش روز جهانی بهداشت و تجلیل از در هفتمین و آخرین روز هفته سالمت 

این  .بازنشستگان و خیرین حوزه سالمت در سالن اجتماعات شبکه بهداشت برگزار شد

سرپرست شبکه ، ، امام جمعه شهر سجاسفرماندار شهرستانهمایش  با حضور  

رئیس شورای اسالمی شهر قیدار به همراه جمعی از رؤسای ادارت شهرستان بهداشت و 

ه ب ،دکتر گنج خانلو پس از خیر مقدم . برگزار گردیدبهداشت و درمان  و پرسنل شبکه 

بیان اهداف برگزاری هفته سالمت و اجرای طرح تحول سالمت در حوزه بهداشت 

پرداخت و در ادامه  امام جمعه شهرسجاس در خصوص سالمت و سبک زندگی ایرانی، 

خصوص اهمیت درفرماندار . اسالمی و اهمیت تغذیه از دیدگاه اسالم سخنرانی نمود

در پایان با اهداء لوح از . مزرعه تا سفره بیانات مبسوطی را ایراد نموداز  ،ایمنی غذا

 .فعاالن و بازنشستگان و خیرین حوزه سالمت تقدیر به عمل آمد

 :سایر فعالیت های اجرایی درهفتمین روز هفته سالمت

حضور هرستان خدابنده و انتخاب نقاشی برتر با در مدارس  شبرگزاری نمایشگاه نقاشی  

 و سرپرست شبکه بهداشت و درمان  فرماندار 

مصاحبه مطبوعاتی دکتر گنج خانلو با نشریات بیان  و حدیث قیدار در خصوص عملکرد  

   شبکه در طول هفته سالمت 

تن با حضور  5/1مقدار به امحاء مواد غذایی تاریخ گذشته ، غیر مجاز و غیر بهداشتی  

 .نماینده دادستانی و کارشناسان مرکز بهداشت 

درج شعارهای بهداشتی در قبوض آب ، برق ، گاز و تلفن با شعار ایمنی غذا از مزرعه تا  

 .سفره 

 .قاء نظام مراقبت هاری همزمان با هفته ایمن سازیارت فده ابهاری شهرستان  بجلسه مشترک مأمورین مراق 

و توزیع  (ع)اعات بیمارستان امیرالمومنین بیماران دیابتی در محل سالن اجتم زا رفن 40برگزاری کالس آموزشی تغذیه و ایمنی غذا برای  

 نانآ نیبپمفلت 

در خصوص مضرات سیگار و  نتاور و باصعا صصختم طسوتزشی برگزاری جلسه آمو 

 .نازومآ شناد تهجقلیان 

     با شعار تحرک و فعالیت بدنی ،  اتسور 8برگزاری مراسم پیاده روی و کوهپیمایی در  

 رمز سالمتی

شهر  نجش فشار خون درسبرپایی ایستگاه سالمتی با اندازه گیری نمایه توده بدنی و  

 (.نفر 485) فارطاوستاهای گرماب و ر

 روستا 6در ( آش ) برگزاری جشنواره پخت غذاهای محلی و سنتی  

شعار مصرف روغن » به مشترکین همراه اول و ایرانسل با پیامک بهداشتی 3700ارسال  

 «جامد را حذف کنید

      مسابقه دوچرخه سواری ، طناب کشی ، دو و میدانی و تیراندازی در بین برگزاری  

 ،آلنجه  ،شیخ موسی  ،آقبالغ سفلی  ،قجور  ،زاغج  ،دانش آموزان مدارس ابتدایی اینچه

 .اولی بیک ،سراب  ،قیاسکندی  ،چوزوک 

ر و برگزاری کالس آموزشی در خصوص ایمنی غذا از مزرعه تا سفره در سطح مدارس شه 

 روستاهای تابعه شهرستان توسط کارشناسان ستادی و بهورزان 

 .کاشت نهال یادبود هفته سالمت در مرکز بهداشتی درمانی آقبالغ سفلی با حضور سرپرست شبکه بهداشت و درمان 
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 برگزاری نمایشگاه گیاهان دارویی در مرکز بهداشتی و درمانی کرسف و اهداء جوایز به برگزیدگان  

 . نانآ هبمددجویان مرکز توانبخشی پویای کرسف و توزیع غذای سالم عیادت از  

 برگزاری همایش پیاده روی و جمع آوری زباله از محیط زندگی روستاهای دابانلو و خنداب با همکاری معلمان و دانش آموزان  

ه استفاده از وسایل حفاظت ایمنی در سم پاشی و نحو اب هطبار ردکشاورزان آموزش  

 بالغ زوینق و قزل ،در روستاهای چنگور مسفردی مناسب و توزیع ماسک جاذب 

روستاهای تابعه شهرستان و ارائه آموزش های الزم توسط  یبازدید از نانوایی ها 

 کارشناسان بهداشت محیط

 و توزیع مسواک و خمیر دندان در بین آنان ان از دانش آموز(  نفر 41) فلورایدتراپی  

بازدید از سیلوی گندم یکصد هزار تنی شهرستان خدابنده توسط کارشناسان بهداشت  

 .محیط 

به  5/2/44ریال مندرج در خبرنامه شنبه  000/838/8هزینه ای بالغ بر : اصالحیه 

 .دریال اصالح می گرد 000/838/3

 

 ماهنشانشهرستان 
در اين طر  . اجرا گرديد  دريظتمين رو  يظته سالمت طر  ويزيت رايگا  بيمارا  مناطق م روو

با ميارکت  و تيم پزشکي شامد پزشک، ماما، بهيار و دارويار به روستاي گندي ماينيا  مراجعه

و بررسي وضعيت سالمت  بيمار هب ويزيت رايگا  هبهمر شهرستا  ماينيا  جمعيت يالل ا

 .دنتفادرپساکنين اين روستا 

      :ساير برنامه ياي اجرايي رو  پاياني يظته سالمت عبارتند ا    

توسط کارشناسا  آشپزفانه و سنب سرويس مدارت  ،وفه ياي مدارت با ديد ا  ب 

 ايمني غذا در مدارت س ح بهداشت م يط جهت ارتقاء

 بدني فعا يت شعار بانوا  شبکه بهداشت ماينيا  با با ه ور طناب کيي مسابقه برگزاري 

 برند  تيم به جايز  ايداء و سالمتي رمز ت رک و

با عنوا  ايمني و بهداشت مواد غذايي جهت دان  امو ا  برگزاري کالت آمو شي  

 راينمايي شريعتي به عنوا  سظيرا  سالمت در مدرسه 

برگزاري کالت آمو شي با عنوا  ايمني غذا ا  مزرعه تا سظر  و کاشت سبزيجات فانگي  

 جهت بانوا  روستاياي ت ت پوش  شهرستا 

در   انآاو ياي  وهت دان  آمو ا  برنامه تظري ي ور شي يمرا  با مسابقه عنمي ج يارجا 

 پارک سالمت روستاي دو کند در راستاي فرينگ سا ي نق  ور ش در سالمت 

 برگزاري کالت آمو شي يمرا  با تو يع پمظنت جهت داوطنبا  سالمت شهر  

يمرا  با اجراي کودکا  مهد گد ياي بهيتي  يارببرگزاري کالت آمو شي تغذيه سا م  

 مسابقه نقاشي و ايداي جوايز به کنيه کودکا 
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 هرستان سلطانیه ش
در يظتمين رو  ا  يظته سالمت با عنوا  اقتصاد سالمت وتوسعه سرمايه گذاري ،پرسند شبکه بهداشت 

اين ديدار با يدف تجديد ميثاق با آرما  ياي . ديدار کردندبا فانواد  معظم  شهدا درما  شهرستا   و

 وبسته ياي آمو شي  و واجناشهادت، وتبريک يظته سالمت به اين عزيزا   ويج فرينگ ايثار وتر ،شهدا

 .يديه اي به رسم ياد بود به فانواد  شهدا تقديم گرديد

  :  ا دنترابعآفرين رو  يظته سالمت  يبرنامه يا رياس

 سا م وترويج مصرف  بنيات در روستاي دوسنگا  برگزاري کالت ياي تهيه فرآورد  ياي دامي  

قنعه و  برگزاري برنامه جمع آوري  با ه ا  س ح روستايا، با ميارکت مردو در روستاياي قياسيه، 

 فرمدرق

 در س ح مدارت ابتدايي شهرستا  «يک دان  آمو ، يک گندا  گد»برگزاري جين  

 اعالو نتايج وتقدير ا  برندگا  مسابقه پيامکي  

 تو يع مواد غذايي در س ح شهرستا  او با ديد گسترد  کارشناسا  بهداشت م يط، ا  اماکن تهيه وانج 

 روستايي درمانيمياور  سالمت در س ح مراکز بهداشتي  و  BMIبرگزاري ايستگا  ياي سنج   

 فانه دار ياي منافبرگزاري کالت ياي ن و  سا م سا ي سبزيجات در روستاي فيرآباد، ويه  ي  

  و دوسنگا  پياد  روي در روستاي ويربرنامه  يارجا 

  اگدنرب هب زياوج ءاديا وعنوا  کتاب سالمت ويه  نو نهاال   برنامه کتاب فواني با 

 کندي برگزاري برنامه  نگ سالمت ديا  و دندا  در مدارت ابتدايي روستاي گو  در  و سنما  

 فانه دار  ياي منافويه   پوش  ت تس ح روستاياي برگزاري کالت ياي آمو شي تغذيه ايمن در 

 و سرو هب انه سا م براي دان  آمو ا  برگزاري برنامه جين بادکنک يا با شعار تغذيه ايمن 

 مدارت شهر

 .اشار  نمود تاي شکور آباد و گو  در برگزاري برنامه آمو شي مدرسه سا م،بوفه سا م در روس 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تخصیص و بهره وری مطلوب از منابع موجود، همراه با  اقتصاد سالمت

لی در لجلب مشارکت مؤثر افراد، خانواده ها، جوامع محلی، ملی و بین الم

ی از خدمات کلیه سطوح با رعایت کامل عدالت و دسترسی و برخوردار

بهداشتی درمانی را به عنوان یک اصل مهم در تأمین حفظ و ارتقای 

 . سالمت انسان ها را مورد توجه قرار می دهد
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 غذای ناسالم اقتصاد جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد

ی انسالم عالوه رب آنکه سالمت افراد را رد معرض خطر قرار می دهد رب روی صاردات  شتی مدعی است هک غذا  سازمان جهانی بهدا
یی، گردشگری ، معشیت افراد وتوسعه  ر است مواد غذا  .اقتصادی جامعه رد کشوراهی توسعه یافته و جوامع رد حال رشد بسیار تأثیر گذا

  طارمشهرستان 

   همایش تقدیرازفعاالن عرصه سالمت 

 .برگزار گرديد سالمت مردو يماي  عزو مني براي ارتقاءدريظتمين رو يظته سالمت  

به يمرا  و درما  شبکه بهداشت  سرپرست فرمانداري،، معاونت يماي  با ه ور اماو جمعه اين   

 .گرديد برگزار با نيستگا  و فعاال  عرهه نظاو سالمت  درسا ن يماي  شبکه بهداشت جمعي ا  

مهم بهداشتي ضمن فيرمقدو به ميهمانا  ،به بيا  شافص ياي  در اين مراسم دکتر عزيزي

  .قدير نمود همات فعاال  عرهه سالمت شهرستا  ت ا  و هپردافت

 اماو جمعه شهرستا ، در مينه  زوو توسعه وسرمايه گذاري درعرهه ياي ماتنب سالمت بادرادامه 

قدرداني  اجرايي يظته سالمت همات تيم  ا  سالمت مردو سانراني نمود و يدف هظص و ارتقاء

 .درک

در هو   بهداشت و  توسعه سرمايه گذاري، ضمن بيا  نق  سالمت در جامعه معاو  فرماندار 

  ..درما  را  يکي ا  ا زامات و تاکيدات هو   سالمت برشمرد

و درپايا   تا  دريظته سالمت را ارائه نمودعمنکرد شهرس گزارشي ا  زين دبير برگزاري يظته سالمت

که م صوالت سا م اور ا  نمونه نظر ا کي 3نظرا  با نيستگا  وفعاال  عرهه سالمت و 35مراسم ا   

 .عمد آمده تيکر ب ايداء جوايز و و  يادبود تقدير و تو يد مي نمايند با

 :عبارتند ا  ساير برنامه ياي اجرايي رو  پاياني يظته سالمت 

 برنامه هب انه سا م درروستاياي جزالندشت وکر  ما يم يرازگرب 

 يه سا م  با يمکاري پايگا  شهيد شيرا ي درروستاي ا زين برنامه آمو شي در  مينه تغذ يارجا 

 اتسور ودبرنامه پياد  روي و جينوار  آش درمدارت  يياپرب 

 برگزاري برنامه ياي آمو شي ويه  فوايرا  بسيجي درروستاياي ايچ و  ونيسر 

 يجديواري ويه  فوايرا  بسي  نامهموضوا تهيه رو با هقباسم يارجا 

برگزاري برنامه آمو شي بهداشت ديا  ودندا  درمدارت شهرستا  وتو يع مسواک وبسته ياي  

 آمو شي رايگا  دربين دان  آمو ا  
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  ایجرودشهرستان 
 ، رين آباد يايه ور فرماندار و اماو جمعه شهرستا ، بايدارا  شهرگراميداشت يظته سالمت و تجنيد ا  فعاال  عرهه سالمت با مراسم  

در سا ن اجتماعات  و درما  هنب و کنيه روساي ادارات و مجموعه کارکنا  شبکه بهداشت

ضمن فير مقدو به رئيس شبکه بهداشت و درما  در اين مراسم  .شبکه برگزار گرديد

کارگرو  سالمت و امنيت ي برنامه ياي در اجرايا و ميارکت ادارات  مدعوين ا  يمکاري

و گزارشي ا  طر  ت ول نظاو  اني نمود دو باالفص يظته سالمت قدرغذائي درطول سال 

با عنوا  ، يارائه نمود و در ادامه کنيپ 0323سالمت  و عمنکرد اين مجموعه در سال 

 اتا  بدر اين مراسم اماو جمعه شهرس. شدپا   23عمنکرد شبکه در يظته سالمت سال 

يمين طور در فصوص برکات نما   ،بيا  اهاديثي بر ايميت سالمت ا  ديدگا  اسالو و ائمه

 به ايميت طر  ت ول نظاو سالمت و اعالو رضايتسپس فرماندار شهرستا   .م ا بي عنوا  نمودندو تأثير اين فرايض بر سالتو رو   داري 

ي درفصوص طر  ت ول نظاو سالمت در ادامه تئاتر .اشار  نمودطر  مندي مردو ا  اين 

ا  اع اي کار گرو  سالمت و امنيت غذايي  پايا در  .سط بهور ا  اين مجموعه اجرا شد تو

و اداراتي که يمکاري و ميارکت هميمانه در برگزاري برنامه ياي اين مجموعه در يظته 

 رئيستقدير ننين  و   يم .گرديدسالمت داشتند با ايداي  و  تقدير و جوايزي قدرداني 

 .ايدا گرديد  اماو جمعه و فرمانداربه  رما  دشبکه بهداشت و  رئيسدانيگا  توسط 

 ساير برنامه ياي اجرا شد  در شهرستا  

بهداشت  شبکهيظي جات و ايجاد ف اي سبز با ه ور يمکارا  در م وطه سکاشت سبزي و  

آمو ش کاشت سبزي و  ،ا ي  مينبود در اين برنامه ن و  آماد  سا  ديگر برنامه يا و درما  

 .سيظي جات و بذر پاشي انواا سبزيجات  توسط کارشناسا  ادار  جهاد کياور ي ارائه گرديد

رستورا  يا با يمکاري و ميارکت ادار  نظارت  با ديد ا  مراکز تهيه و تو يد مواد غذائي،  

ننين برگزاري  يم، ردو رستورا  برتتجنيد ا  براماکن عمومي و مجمع امور هنظي شهرستا  

شهر  رين  داوطنبا  سالمتمسابقه پات غذاي م ني سا م به مناسبت يظته سالمت بين 

نوا آش م ني و مواد غذايي سنتي توسط  01  ا  بي آباد در مرکز بهداشتي و درماني

   .ا  فعا يت ياي آفرين رو  يظته سالمت بود داوطنبا  سالمت 

 

 

 .می کند  متحولرا  اقتصاد سالمت،  پیشگیری 
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  خرمدرهشهرستان 
ياي منتقنه ا  طريق آب و مواد غذايي و  در يظتمين رو  ا  يظته سالمت، يماي  عنمي بيماري

مراسم گراميداشت اين يظته و تجنيد ا  فعاال  عرهه سالمت با ه ور مسئوال  شهرستاني ، 

هناف، با اريا  و کياور ا  در سا ن مديرا  و معنما  آمو ش و پرورش ، فيرين و معتمدين شهر ، ا

سرپرست شبکه بهداشت و درما  در اين مراسم . فرينگ سراي اماو فميني فرمدر  برگزار شد

طر  نظاو جامع  ،، ايمني غذا و رعايت تغذيه سا مياي يظته سالمتبياناتي را در  مينه برنامه 

ننين  تاثيرات آ  در جامعه و يم درما  و مقو ه سالمت درهاشيه شهر و، بهداشت سالمت در هو  

مرکز بهداشتي و درماني شهري و  دوآفرين وضعيت پروژ  ياي در دست اهداث شهرستا  ا  جمنه 

يک مرکز روستايي در قنعه هسينيه، آ ماييگا  آب و مواد غذايي ، طر  توسعه ف اي بيمارستا  

ن و نوسا ي انه بهداشت اينجنيبوعني، مرکز تجميع دندانپزشکي، سافتما  فوريت ياي پزشکي ، ف

شعار يظته سالمت  ه باردر  ينوگانوگمباهث در اين يماي  . ارائه نمود کنيه فانه ياي بهداشت

 ه نويسي ، منتابين اهناف و معنما  و نيز در پايا  ا  برگزيدگا  مسابقات نقاشي، مقا و  ر م

 .  عمد آمده فعاال  يظته سالمت تقدير ب

يم ننين در اين رو  سرپرست شبکه بهداشت درما  به اتظاق معاو  بهداشت دانيگا  و جمعي ا  

در  يناف ميرک رتکددر اين ديدار . مسئو ين واهد يا با فرماندارشهرستا  فرو در  ديدارکردند

ه ور و همايت ياي اييا  در  دي د هبا  فرماندار  وائه نمود م ا بي را ار فصوص وضعيت بهداشت و درما  شهرستا  و برنامه ياي اجرا شد 

ت ا   همات مسئو ين و کارکنا  شبکه بهداشت م ا بي را در فصوص ايمي رکيت ونيز ضمن تقدير  رادنامرف. درکطول يظته سالمت تقدير 

سالمت بيا  نمود  و توهيه يايي را در جهت فدمت رساني شايسته به مردو شريب من قه بيا  

 .درک

 :ساير برنامه ياي اجرا شد  در يظتمين رو  ا  يظته سالمت 

در شرکت ياي کوکما، يوراطب،  جنسات آمو شي ايمني مواد غذايي و تغذيه سا مبرگزاري  

 متاصصين طب کار  طسوتدر   معد  کارا  نسو  و کيت و هنعت فرو

 .تن مواد غذايي فاسد و تاريخ مصرف گذشته 2کينوگرو رب و  26111 ءا ما و بيک 

 دفانيات  تار مدبيرستا  ياي پسرانه با موضوا آمو ش دان  آمو ا   

 در م د يماي   سا م و سنتي ينماييگا  غذابرپايي  
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 دکترخدیجه ابراهیم خانی  دکتر محمدرضا صائینی، دکتر علیرضا بیگلری، :زیر نظر

 اسماعیل رحمانی : روابط عمومی و مشاور رئیس دانشگاه

 عابدینی مهندس جلیل: روابط عمومی الكترونیک

 مهندس فروغ السادات حسینی : کارشناس رایانه 

 یحیی شادی –تورج جاللیان  –مهندس زهرا حسنی  -پروین سلفی: مسئول اجرایی

 : همكاران پایگاه خبری وب دا مرکز زنجان 

  ، حافظ بیستونی، سیده ام البنین موسوی، فاطمه انصاری، نعمت نوریرزهرا نص مهندس

 ری شهرستان هارابطان خب: همكاران

  محمد اسكندری –هرستی محمود ف: تدارکات

 پروین ناصحی -سهیال توسلی: حروف چینی و صفحه آرایی

 

 .می باشد درس زیر قابل مشاهدهآخبرنامه الكترونیكی به صورت روزانه منتشر و از  
  http://health.zums.ac.ir                                                                                                               :وب سایت معاونت بهداشتی  
    //:webda.zums.ac.irhttp                                                                                                                                 :وب سایت وب دا  
 81110003                                                                                                                                         سامانه پیامكی معاونت بهداشت  

 
 

 

 چرا اقتصاد سالمت 

      سالمتي و مراقبت ياي بهداشتي در يک جامعه مهم است در دسترت بود  

تي ، درماني مي تواند کيظيت  ندگي را ارتقاء بايد و وضعيت مراقبت ياي بهداش

 .سالمتي را هظص نمايد 

 .اقتصاد سالمت سهم  يادي در اقتصاد کيور دارد 

تصميمات در  مينه نگونگي تأمين ما ي ، تو يد و تو يع  مراقبت ياي بهداشتي و درماني به شدت ت ت تاثير  

کس ا عمد ياي م ني ، مني و جهاني نسبت به موضوا سالمت ع. م يط اقتصادي و م دوديت ياي آ  است 

 .باتوجه به دستگا  ياي اقتصادي و روش ياي ت نيد اقتصادي شکد مي گيرند

يدف نهايي اقتصاد سالمت تو يع عادالنه منابع و استظاد  بهينه ا  منابع موجود براي ت قق يدف سالمت براي  

 .يمه است 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رتقدیر و تشک

به هول قو  ا هي ، يظته سالمت با يمکاري، يمد ي و با تالش و يمت م اعب تک تک دست اندرکارا  عرهه سالمت با 

 .موفقيت سپري شد

اين موفقيت، مريو  يمبستگي اجتماعي و يمکاري بين بايي سا ما  يايي است که در طول يظته سالمت با تماو 

وشيدند و با وجود نا   يا و موانع، گاو ياي مهمي در مسير ارتقاء سالمت توا  فود ايظاي نق  نمود  و در اين را  ک

اکنو  فرهتي است ا  فدمات ستودني دست اندرکارا  و کنيه دواير دو تي ، فصوهي، استانداري . جامعه برداشته اند

شکي ، فرمانديي هدا و سيما و رسانه ياي گرويي ، فرمانداري ياي شهرستا  يا ، فرمانديي سپا  بسيج جامعه پز

ي اسالمي ، ادار  را  و شهرسا ي ، بنياد شهيد ، سا ما  اينيروي انتظامي ، ادار  کد آمو ش و پرورش، شهرداري، شورا

هظاکت م يط  يست ، جمعيت يالل اهمر و ساير ارگا  يا و نهاديايي که ما را در اين برنامه ياري نمودند قدرداني 

 .  جامعه باشد ردغا  اين تالش يا توسعه و اعتالي سالمت نمود  و اميدواريم ر  آورد و ارم

 

http://www.zums.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=89

