بِ ًام خذا
عولکشد  9هاِّ گشٍُ سالهت سٍاًی ،اجتواعی ٍ اعتیاد هعاًٍت بْذاضت
 .1پایص هشاکض بْذاضتی دسهاًی ضْشستاًْای تابعِ
 .2بشگضاسی  9کاسگاُ جْت پشسٌل تحت پَضص داًطکذُ آباداى ٍ ضشکت دس  4کاسگاُ کطَسی
 .3اسائِ هطاٍسُ فشدی تا پایاى آرسهاُ جْت پشسٌل ٍ عوَم هشدم ( 54هَسد)
 .4اسائِ پیطٌْاد تطکیل کویتِ استاًی هذاخالت سٍاًی ،اجتواعی دس حادثِ هٌا بِ داًطگاُ علَم پضضکی
اَّاص ٍ پیگیشی اجشایی
 .5اسسال عولکشد فشٌّگی ٍپیطگیشی اص اعتیاد بِ صَست هاّاًِ بِ هعاًٍت دسهاى
 .6اجشای بشًاهِ ّای صذا( 15هَسد )ٍ سیوا(9هَسد)
 .7بشگضاسی جلسات با آهَصی پضضکاى دس سطح ضْشستاًْای تابعِ
 .8جوع بٌذی ،تٌظین ٍ اسسال عولکشد سٍص جْاًی پیطگیشی اص سفتاسّای خَدکطی بِ ٍصاست بْذاضت
 9بشگضاسی ّفتِ سالهت سٍاى ٍ ضشکت دس ّوایص استاًی ّفتِ سالهت سٍاى دس اَّاص
 . .11تٌظین ٍ اسسال تابلَی آهاسی سال  93بِ ٍصاست بْذاضت
 .11بشگضاسی ّوایص فشصًذپشٍسی ٍ هذیشیت خطن دس آهَصضگاُ بَْسصی 5هْش جْت آهَصش ٍ پشٍسش،
کویتِ اهذاد ٍ بْضیستی آباداى.
 .12طشاحی ٍ اسسال سؤاالت داضبَسد هذیشیتی بِ ٍاحذ آهاس
 .13ثبت آهاس DICدس سیستن پَستال ٍصاست بْذاضت بِ صَست فصلی
.14ثبت آهاس خَدکطی دس پَستال ٍصاست بصَست هاّاًِ
 .15اسسال آهاس  EMROبِ ٍصاست بْذاضت
 .16بشگضاسی جلسات آهَصضی کاسضٌاساى سٍاى جزب ضذُ دس هشکض بْذاضت ضادگاى ٍ باصآهَصی دس
هشکض بْذاضت خشهطْش طی4جلسِ دس سٍصّای 5ضٌبِ ٍجوعِ ٍطیّ2فتِ هتَالی.
 .17ضشکت دسجلسات فشٌّگی هَاد هخذسآهَصش ٍ پشٍسش ٍ ضَسای ّواٌّگی پیطگیشی اص
سَءهصشف هَاد هعاًٍت دسهاى.
 .18بشگضاسی جلسات آهَصش دس صهیٌِ هْاستْای صًذگی ،هْاستْای فشصًذپشٍسی ،پیطگیشی اص اعتیاد ٍ
پیطگیشی اص خَدکطی جْت گشٍُ ّذف ٍالذیي ،هشبیاى هْذّای کَدک ،داًص آهَصاى ،هعلواى،
هذدجَیاى بْضیستی ٍ کویتِ اهذاد اهام خویٌی(سُ) خشهطْش

 .19ضشکت دس جلسات استاًذاسی دس خصَظ پیطگیشی ٍ هباسصُ با اعتیاد(3جلسِ)
 .21ضشکت دس جلسات  NGOبا حضَس دکتش آهَصًذُ ٍ دکتش علیضادُ؛ ٍپیگیشی اهَس هشبَط بِ
ساصهاًذّی ٍّواٌّگی ساصهاًْای هشدم ًْاد () NGOآباداى ،خشهطْش ٍ ضادگاى.
 .21ضشکت دس کویتِ ًیشٍی اًتظاهی ٍ بشگضاسی 11جلسِ آهَصضی دس داًطگاّْا ٍ هذاسس آباداى دس
صهیٌِ پیطگیشی اص اعتیاد.

