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 :کلی هدف

 سوری چهارشنبه حوادث از پیشگیری

 :اختصاصی اهداف

 سوری چهارشنبه مراسم در خطر پر رفتارهای خصوص در جامعه آگاهي افزايش  -

 پرخطر رفتارهای از اجتناب قصد افزايش درک خطر و   -

 سوری چهارشنبه روز حوادث از ناشي های آسیب کاهش  -

 سوری چهارشنبه روز حوادث از ناشي های مرگ کاهش  -

 :استراتژی ها

 مردم شده هدايت و هدفمند مشارکت 

 غیردولتي و دولتي ادارات و ارگان های يافته سازمان مشارکت 

 نظر صاحب افراد و اينفلوئنسرها معتمدين، سیاسي، رهبران از طلبي حمايت 

 

 :کمپين شعار

 .ها را از خود نگیريمدر آستانه بهار، ديدن زيبايي

 :گروه هدف

 نوجوانان و جوانان  ،کودکان 

 در شهرستان گیرندگان تصمیم و راناسیاستگذ 

 ها خانواده 

 سالمت تیم 

 

  



 برنامه هایفعاليت جدول

 مردم شده هدایت و هدفمند مشارکت :اول راهبرد

 فعاليت
 مرتبط و متناسب آموزشی پکیج و ها رسانه انتشار

 هدفمند همکاری و تعامل جهت در محله سالمت رابطین و سالمت سفیران توانمندسازی و آموزش

 سازمانی سالمت سفیران/ پیامگزاران پتانسیل از استفاده

 نهاد مردم تشکل های پتانسیل از استفاده

 مردمی مشارکت خانه پتانسیل از استفاده

 سالمت حوزه پرسنل  /مدیران توسط جماعات و جمعه نمازهای از قبل های خطبه و مساجد در سخنرانی

 

 غیردولتی و دولتی ادارات و ارگان های یافته سازمان مشارکت :دوم راهبرد

 فعاليت

 همکاری و مشارکت و تعامل جهت شهرستاناجتماعی، فرهنگی، سالمت، زنان و خانواده  کارگروه در موضوع طرح

 سالمت حوزه با ذیربط های سازمان موثر

 بخشی درون ذینفعان و شرکا های همکاری و مشارکت جلب جلسات برگزاریانجام مکاتبات و 

 بخشی برون ذینفعان و شرکا های همکاری و مشارکت جلب جلسات برگزاریانجام مکاتبات و 

 ... و تولیدی خدماتی، صنعتی، صنفی، واحدهای همکاری جلب

 آموزش و اطالع رسانی هایاندازی چادر راه

 

 نظر صاحب افراد و اینفلوئنسرها و معتمدین سیاسی، رهبران از طلبی حمایت :سوم راهبرد

 فعاليت

 ها وآموزش ها پیام درارائه مردم وثوق مورد و نظر صاحب افراد /اینفلوئنسرها مشارکت جلب جلسات برگزاری

  ... و نماهنگ مصاحبه، تهیه طریق از مذکور افراد توسط رسانی اطالع و آموزشی بسیج های پیام انتقال

 

  



 :ارزشيابی های شاخص

o بخشی درون شده برگزار جلسات تعداد: 

o بخشی برون شده برگزار جلسات تعداد: 

o شده توزیع و چاپ های رسانه تعداد: 

o پرتردد اماکن در شده نصب پوستر /بنرها تعداد: 

o مجازی فضای اجتماعی های شبکه و ها سایت وب در شده بارگذاری موضوعات تعداد: 

o ادارات سایر در برگزارشده آموزشی و توجیهی جلسات تعداد: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :ذینفعان از انتظارات

های کارشناسي سالمت جمعیت، خانواده و مدارس،  واحد :شهرستان بهداشت مرکز): شبکه بهداشت و درمان

اء آموزش و ارتق ،سالمت روان گسترش شبکه، سالمت محیط و کار،پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر، 

 (و روابط عمومي سالمت

 جامعه بر مبتني اقدامات برای هماهنگي -

 کمپین اجرای -

 کمپین ارزشیابيپايش و  -

 کمپین گزارش تهیه و مستندات آوری جمع -

 ارسال مستندات و گزارش اقدامات به معاونت بهداشت -

 :فرمانداری 
 پشتیباني از برنامه و اجرای کمپینحمايت و  -

 :شهرداری

 ) شهر و ... سطح مانیتورهای پالکاردها، بیلبورد، (شهری تبلیغاتي فضاهای از گیری بهره -

 کمپین  اجرای در مشارکت -

 شاد و تفريحي های برنامه برگزاری برای مشخص مکان اختصاص -

 :سيما و صدا

 خبری نشست -

  پربیننده های برنامه در حضور جهت مصاحبه و آموزش تیم سالمت -

 تلويزيوني نويس و تیزرهای زير پخش -

 کمپین اجرای از خبری گزارش تهیه -

 :پرورش و آموزش 

 کمپین اجرای در مشارکت -

 :انتظامی نيروی

 کمپین اجرای در مشارکت -

 ... و بازی آتش محترقه مواد ترقه، فروش و ساخت بر نظارت -



 :نشانی آتش
 کمپین اجرای در مشارکت -

 :احمر هالل جمعيت

  کمپین اجرای در مشارکت -

 فوریت های پزشکی:

  کمپین اجرای در مشارکت -

  
 

  



 سوری چهارشبنه حوادث از کمپين پيشگيری های فعاليت گانت جدول

 
هفته 

چهارم 

 بهمن

هفته 

اول 

 اسفند

هفته 

دوم 

 اسفند

هفته 

سوم 

 اسفند

هفته 

چهارم 

 اسفند

هفته اول  

و دوم 

 فروردین

       عملیاتی برنامه تدوین

       مرتبط و متناسب آموزشی پکیج و ها رسانه انتشار

       درون بخشی های همکاری جلب و هماهنگی جهت الزم مکاتبات

       بخشی برون های همکاری جلب و هماهنگی جهت الزم مکاتبات

  بخشی درون ذینفعان و شرکا های همکاری و مشارکت جلب جلسات برگزاری
    

 

  بخشی برون ذینفعان و شرکا های همکاری و مشارکت جلب جلسات برگزاری
    

 

سازی  و آموزش  و تعامل جهت در محله سالمت  رابطین و سفیران  توانمند

 هدفمند همکاری
 

    
 

       آموزش و اطالع رسانی هایاندازی چادر راه

        برگزاری مانور

       برنامه ارزشیابی و پایش

       مستندسازی و ارسال گزارش اقدامات انجام یافته

 


