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 هدف کلی: 
 از حوادث چهارشنبه سوریپیشگیری 

 

 اهداف اختصاصی
 سوری چهارشنبهروز رفتارهای پر خطر در در خصوص مردم افزايش آگاهي  -

   اجتناب از رفتارهای پرخطرقصد افزايش  -

 ناشي از حوادث روز چهارشنبه سوریآسیب های کاهش  -

  روز چهارشنبه سوریمرگ های ناشي از حوادث کاهش  -

 

 اهداف عملياتی
  کمپین و اجرای طراحي 

 کمپین ارزشیابي طراحي 

 مورد نیاز  دسترسي و فراهمي ابزارهای 

  (های ذيربطجلب مشارکت سازمان )تقويت هماهنگي های بین بخشي 

 

 شعار کمپين:

 «سوری ایمن و شادچهارشنبه »

 

 :مخاطبين اوليه

 کودکان و نوجوانان 

 

 مخاطبين ثانویه:
 و تصمیم گیرندگان سیاستگذران 

  خانواده ها 

 تیم سالمت 
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 نفعانذی ازانتظارات 
 ( روابط دفتر آموزش و ارتقای سالمتمرکز مديريت بیماری های غیر واگیر،  وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي ،

  (عمومي، دبیرخانه شورای عالي و امنیت غذايي

 برنامه کمپینتدوين  -

 طراحي شعار کمپین -

 طراحي بسته های آموزشي -

 طراحي پیام ها و زيرنويس ها -

 تهیه تیزرهای تلويزيوني -

 هماهنگي برای اقدامات مبتني بر جامعه  -

 اجرای کمپین -

 ارزشیابي کمپین -

 کمپین تهیه گزارشو  جمع آوری مستندات -

 برای سال آينده براساس تجارب حاصلهکمپین برنامه ريزی  -

 

 انشگاه های علوم پزشكي سراسر کشور د  

  مشارکت در برگزاری کمپین -

 

 هرداریش 

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

 ع رساني از طريق خانه های سالمت و ...(ین )اطالمشارکت در اجرای کمپ -

 اختصاص مكان مشخص برای برگزاری برنامه های تفريحي و شاد -

 

 صدا و سیماازمان س 

 نشست خبری -

 در برنامه های پربیننده )شبكه جوان، طبیب، به خانه بر مي گرديم و ...( حضور -

 پخش تیزرهای تلويزيوني -

 ها پخش زير نويس -

 از اجرای کمپین تهیه گزارش خبری -

 

   آموزش و پرورشوزارت 

 مشارکت در اجرای کمپین -
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 انتظاميیروی ن 

 مشارکت در اجرای کمپین -

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

 

 ازمان آتش نشانيس 
 مشارکت در اجرای کمپین -

 

 معیت هالل احمرج 

 مشارکت در اجرای کمپین -

 

   سازمان اورژانس 

 مشارکت در اجرای کمپین -

 

 رکت ويستا ايرانسل و تلفن همراهش 

 موزشي آ پیامک هایانتشار  -

 

 ققنوسنجمن ا 

مشارکت در اجرای کمپین -
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 1400-1401 جدول گانت

هفته  هافعاليت

سوم 

بهمن 

 ماه

 

هفته 

چهارم 

 بهمن ماه

 

هفته اول 

 ماهاسفند 

 

هفته دوم 

 اسفند ماه

 

هفته 

سوم 

اسفند 

 ماه

هفته 

چهارم 

 اسفند ماه

فروردین 

 ماه 

ادریبهشت 

 ماه

 خرداد

 ماه

          کمپین  طراحي اجرایتدوين 
          تهیه و تدوين محتواهای آموزشي

          تهیه رسانه های آموزشي
          و راديويي برنامه های تلويزيوني مشارکت در تهیه

          گروه های هدف مجازی آموزش های حضوری و
          هماهنگي با دانشگاه های علوم پزشكي سراسر کشور

هماهنگي با سازمان های برون بخش جهت جلسه برگزاری 
 مشارکت در اجرای کمپین

         

          هماهنگي با سازمان صدا و سیما برای پخش رسانه های آموزشي
 بر برگزاری جلسه با سازمان صدا و سیما به منظور بررسي و نظارت

 سريال ها و فیلم ها فیلم نامه
         

          مربوطهتدوين شیوه نامه ارزشیابي و چک لیست 
          اجرای کمپین

          کمپینارزشیابي 
          کمپینتهیه گزارش 

          حاصلهال آينده براساس تجارب سکمپین برنامه ريزی برای 

  


