
هزکش - 1397اُن فعبلیتِبی ُفتَ هلی کْدک طبل 

 ثِذاػت ػِزطتبى کزهبًؼبٍ

جلظَ درّى ّ ثزّى ثخؼی ُفتَ هلی کْدک 

جِت هظئْلیي هزاکش ًّوبیٌذگبى 

ثیوبرطتبًِبی دّطتذار کْدک ّادارات 

 .کزهبًؼبٍ ثزگشار گزدیذ
 جِت   جلظَ ُفتَ هلی کْدک1397در تبریخ یبسدُن هِز هبٍ 

هظئْلیي هزاکش ًّوبیٌذگبى ثیوبرطتبًِبی دّطتذار کْدک ّادارات 

جلظَ ثب تالّت آیبتی .در طبلي ُوبیغ هزکش ثِذاػت ثزگشار گزدیذ

اس قزآى هجیذ آغبسّطپض طزکبر خبًن اّیظی کبرػٌبص هظئْل 

 کْدکبى هزکش ثِذاػت ػِزطتبى کزهبًؼبٍ ظوي عزض خیز  ثزًبهَ

 ایي قؼز اس جبهعَ ّ ثشرگذاػت  هقذم ثَ دبظزیي در خصْؽ اُویت

 طخٌبًی ایزاد "آیٌذٍ راثبیذ طبخت"ُفتَ کْدک اهظبل ثب ػعبر 

پض اس تجبدل ًظز فعبلیتِبی پیؼٌِبدی هطزح ّ هصْثبت .ًوْدًذ

ّهقزر گزدیذ جِت ُزچَ ثب ػکُْتز ثزگشارػذى . جلظَ تعییي گزدیذ

هزاطوبت ُفتَ هذکْر استْاى کلیَ ادارات ،ثیوبرطتبًِبی 

دّطتذار کْدک ّهزاکش خذهبت جبهع اطتفبدٍ 

.گزدد

  



  

 

 1397هِز   15رّس 

ثب  (ّادذ طالهت کْدکبى)هِزهزکش ثِذاػت ػِزطتبى15درهْرخَ 

ُوکبری پلیض راُْر اطتبى کزهبًؼبٍ ُّوبٌُگی پزطٌل هزکش جبهع 

خذهبت طالهت گلظتبى درهذرطَ اثتذایی دکتزدمحمکزهبًؼبُی جلظَ 

آهْسػی پیؼگیزی اس طْاًخ ّدْادث خصْصًب دْادث تزافیکی ثزگشار 

فزم (ًفز400)ّدرپبیبى جلظَ ثَ کلیَ داًغ آهْساى هذرطَ . ًوْد

ُویبر پلیض تذْیل دادٍ ػذ کَ اسایي تبریخ ثَ ثعذ کلیَ داًغ 

آهْساى هذرطَ ثَ عٌْاى ُویبر پلیض ػٌبختَ ػذٍ اًذ ّدرپبیبى  

طْاالتی هطزح گزدیذ ّثَ کظبًی کَ جْاة درطت دادًذجْایشی اُذاء 

. گزدیذ

 



 

 رّسپبًشدُن هِزهبٍ

دررّسپبًشدُن هِزهبٍ کْدکبى هذرطَ اثتذایی رّطتبیی رسیي اس 

تْاثع هزکش پیزکبػبى  ،ظوي ارائَ آهْسػِبی السم درخصْؽ هظبئل 

ثِذاػتی ّپیؼگیزی اس طْاًخ ّدْادث تْطط کبرػٌبطبى   طالهت 

کْدکبى  هزکش ثِذاػت  ػِزطتبى ،ثب ثزپبیی هظبثقَ ًقبػی  ُفتَ  

هلی کْدک را جؼي گزفتَ ّدرپبیبى  ثباُذاءجْایش اس ًفزات ثزتز 

. تقذیز ثَ عول آهذ

 

  



 

 

 

رّس ػبًشدُن هِزهبٍ 

 

درهْرخَ ػبًشدُن هِزهبٍ کْدکبى ثظتزی در ثیوبرطتبى دعزت 

کزهبًؼبٍ ایي رّس را ثَ ُوزاٍ ّالذیي خْدجؼي  (ص)هعصْهَ 

گزفتَ ّاس طزف هذیزیت ثیوبرطتبى ُذایبیی تْطط هتخصصیي اطفبل 

 .ّهظئْلیي آى ثیوبرطتبى ثَ آًِب اُذا گزدیذ

 

 



 

 

 

 هِزهب17ٍرّس 

 

دررّسُفذُن هِزهبٍ کْدکبى هذرطَ اثتذایی  رّطتبیی طبهزٍ اس 

تْاثع هزکشهبُیذػت  ، ثب ثزپبیی جؼي ُفتَ هلی کْدک را گزاهی 

ّادذ )داػتَ ّدرپبیبى  ُذایبیی اس طزف هزکش ثِذاػت ػِزطتبى

. ثَ کلیَ داًغ آهْساى اُذا گزدیذ(طالهت کْدکبى 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

رّسُجذُن هِزهبٍ 

 

دررّس ُجذُن هِزهبٍ، پبیگبٍ تکبهل ػِزطتبى کزهبًؼبٍ ّاقع 

درکلیٌیک هبدر ّکْدک هٌشٍ ثبدعْر کبرػٌبطبى طالهت کْدکبى 

دراثتذا  کبرگبٍ .اطتبى ّػِزطتبى کزهبًؼبٍ افتتبح گزدیذ 

فزسًذ پزّری جِت ًبظزیي طالهت ػِزطتبى ّکبرػٌبطبى هزاکش 

رّطتبیی ثب تذریض طزکبرخبًن فیط عظگزی هظئْل پبیگبٍ تکبهل 

ثزگشار گزدیذ ّػزکت کٌٌذگبى ظوي فزاگزفتي هِبرتِبی فزسًذ 

 .پزّری ثب ّظبیف پبیگبٍ هذکْر آػٌب ػذًذ



 

 

 رّسُجذُن هِزهبٍ

دررّسُجذُن هِزهبٍ درکلیٌیک هبدر ّکْدک هٌشٍ  ، ثب دعْر 

کْدکبى هِذکْدک ظوي ارائَ آهْسػِبی السم درخصْؽ هظبئل ثِذاػتی 

ّپیؼگیزی اس طْاًخ ّدْادث تْطط طزکبرخبًن جبدریبى، هزاطوی 

جؼٌی ثَ هٌبطجت ُفتَ هلی کْدک ثزگشار گزدیذ ّدرپبیبى جْایشی 

. اس طزف هزکش ثِذاػت ثَ کْدکبى دبظز در هزاطن اُذا گزدیذ



 

 

 

 

 

 

 

رّس ًْسدُن هِزهبٍ 

 

دررّسًْسدُن هِزهبٍ درهزکش خذهبت جبهع طالهت رػیذی  ، ثب 

دعْرهبدراى ّ کْدکبى  ظوي ارائَ آهْسػِبی السم درخصْؽ هظبئل 

ثِذاػتی ّتغذیَ کْدکبى، تْطط طزکبرخبًن  گل دمحمی  کبرػٌبص 

تغذیَ هزاطوی جؼٌی ثَ هٌبطجت ُفتَ هلی کْدک ثزگشار گزدیذ 



ّدرپبیبى ُذایبیی اس طزف هزکش رػیذی ّهزکش ثِذاػت ػِزطتبى  

. ثَ کْدکبى دبظز در هزاطن اُذا گزدیذ

 

رّس ًْسدُن هِزهبٍ 

دررّسًْسدُن هِزهبٍ درهزکش خذهبت جبهع طالهت جعفزآثبد  ، 

ثبُوکبری  دفتزتظِیلگزی ثخغ جعفزآثبد، ثب دعْر کْدکبى  ظوي 

ارائَ آهْسػِبی السم درخصْؽ هظبئل ثِذاػتی ّپیؼگیزی اس طْاًخ 

ّدْادث ، تْطط طزکبرخبًن  طیبثبًی هزاطوی جؼٌی ثَ هٌبطجت 



ُفتَ هلی کْدک ثزگشار گزدیذ ّدرپبیبى  ثب ثزگشاری  هظبثقَ 

ًقبػی ّ پزطیذى طْاالتی، ُذایبیی اس طزف هزکش جعفزآثبد ّخیزیي   

. ثَ کْدکبى دبظز در هزاطن اُذا گزدیذ

 

 

  

اداراٍ فزٌُگ ّارػبد اطالهی ػِزطتبى کزهبًؼبٍ درُفتَ هلی کْدک  

جلذ کتبة در دْسٍ کْدکبى  ثَ هزکش ثِذاػت ػِزطتبى 200تعذاد 

کزهبًؼبٍ اُذا ًوْد کَ تْطط ّادذ طالهت خبًْادٍ ثیي هٌبطق 

 .دبػیَ ّهٌبطق رّطتبیی ّکلیٌیک هبدر ّکْدک هٌشٍ  تْسیع گزدیذ



 

 : 1397طبیز فعبلیتِبی  ُفتَ هلی کْدک طبل 

ثزپبیی جؼي در هِذ کْدکِب -

ثزپبیی غزفَ در کبًْى پزّرع فکزی کْدکبى ًّْجْاًبى -



ثزگ تزاکت ثب ػعبر ُفتَ هلی کْدک ّهطبلت 1200تْسیع - 

ثِذاػتی 

چبپ هقبلَ دررّسًبهَ ثبختز - 

ارطبل پیبم رادیْیی - 

ثزگشاری جلظَ آهْسػی ثب دعْر  کبرػٌبص  ثِذاػت  هزکش -

ثِذاػت ػِزطتبى درکبًْى یبطیي 

اًجبم هؼبّرٍ تْطط کبرػٌبطبى ثِذاػت رّاى ّتغذیَ در -

هزاکش 

ثزگشاری طویٌبرُب ی هذلی -

لیْاى، لْاسم )قلن کبد500ّتِیَ ّتْسیع -  

تْطط هزکش ثِذاػت (...التذزیز،جبهذادی،دْلَ، هذادّ

درهٌبطق دبػیَ ّرّطتبیی 

ثزگشاری جلظَ آهْسػی پیگیزی اس طْاًخ ّدْادث جِت - 

 2هزثیبى آهْسع ّپزّرع در طبلي آهْسع ّپزّرع ًبدیَ 

درج ػعبرُبی ُفتَ هلی کْدک در تبثلْ رّاى در درة - 

ّرّدی هزکش ثِذاػت 

درج  ػعبر ُفتَ هلی کْدک در طزثزگ ًبهَ ُبی اداری -

 


