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این نامه در سیستم اتوماسیون اداری ایجاد شده و خارج از اتوماسیون اداری بدون مهر بر جسته فاقد اعتبار است

رونوشت:
مدیر کل محترم دفتر سالمت روانی ، اجتماعی و اعتیاد (جناب آقای دکتر حاجبی)

 -جلفا -بستانآباد –بناب  -اهر  -اسكو –آذرشهر  -تبریز  رئیس محترم مرکز بهداشت شهرستان

   -هشترود   - ملكان  - میانه   -مرند  -کلیبر     -عجبشیر   - شبستر  - خداآفرین  –چاراویماق

هریس– هوراند - ورزقان

 موضوع: پویش ملی حرف و گفت؛ روابط خانوادگی سالم ( ۷- ١ آذر ماه ١٤٠٠)

با سالم و احترام؛

      با توجه به برگزاری پویش "حرف و گفت ، روابط خانوادگی سالم از ۱ تا ۷  آذرماه سالجاری" ضمن ارسال محتوی، 

عناوین هفته ، دستورالعمل پیشنهادی اجرایی و شیوه های ترویج و اطالع رسانی پویش، مستدعی است با توجه به اهمیت و 

ضرورت موضوع دستور فرمایید از کلیه ظرفیت ها و امکانات موجود استفاده گردد.

برگزاری کمیته درون بخشی و برون بخشی  

ارسال محتوا به تمام مراکز بهداشتی شهری و روستایی و تاکید بر برنامهریزی جهت آموزش جمعیت عمومی در این زمینه از طریق انتشار  

محتوا در فضای مجازی و معرفی صفحات مجازی پویش 

برگزاری جلسات آموزش ضمن خدمت با موضوع روابط خانوادگی سالم برای کارکنان بهداشت، رابطین ادارات، سفیران سالمت و...  

پخش انیمیشن پویش به طرق مختلف و انتشار انیمیشن و کتاب از طریق وبسایت و شبکههای اجتماعی   

استفاده از ظرفیت های ادارات مختلف از جمله شهرداری، آموزش و پرورش و... و رسانههای چاپی و مجازی محلی جهت آموزش به مردم  

حضور کارشناسان مورد تایید در رسانه های محلی طی روزهای مختلف پویش 

چاپ پوسترهای تهیه شده ، بنر و استند جهت درج در مراکز و شبکهها و فضاهای شهری و روستایی  

استفاده از ظرفیت شورای پیام گزاران سالمت و خانه مشارکت مردم در سالمت با هماهنگی با گروه آموزش سالمت 

برگزاری مسابقات ورزشی، نقاشی، مقاله نویسی، عکاسی و... 

مستند سازی تمام برنامه ها 

کلیه فایلها و محتوی مربوط در پابلیک جنرال شهرستان به نام پوشه  پویش حرف و گفت بارگذاری شده است .
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پیوست:  ندارد "مراقبت دیابت، امروز بیشتر از همیشه"


