


انش ط ت ش ا ان ا ا اق ش ا گزارش اقدامات انجام شده توسط دانش گ

88آموزان دوره يازدهم بهورزي ورودي 

 7:تعداد روستا

3745: تعداد خانوار

11169:تعداد جمعيت
91سال )  كارشناس مسئول آموزش بهورزي(زهره رجبي  :تهيه كننده 



روستاها- كليه در بهداشت خانه عملياتي جامع برنامه تهيه برنامه جامع عملياتي خانه بهداشت در كليه روستاها تهيه

وزيانجام طرح تحقيقاتي دانش آموزي - ش ي ر م

انجام سه طرح ارتقاء كيفيت جهت روستاهاي دانش آموزي -

افزايش تعداد استفاده كنندگان از روشهاي مدرن تنظيم   -

نفر   178خانواده 

مورد543انجام معاينات سالمندي-

%1ق % 100انجام مراقبتهاي كودك سالم ، مادران به ميزان -



مورد10كاهش حاملگي هاي ناخواسته به تعداد- و ي ي ورش

اسمير- پاپ مورد99افزايشتعداد مورد 99افزايش تعداد پاپ اسمير

فشارخون- بيماران مورد63شناساي مورد63شناسايي بيماران فشارخوني-

د د ت ا د ا ا ا د82شنا مورد82شناسايي بيماران ديابتي جديد-

42 مورد42شناسايي بيماران رواني جديد-

مورد676تعداد كارگران معاينه شده -



مورد 95تعداد كارت تندرستي صادر شده جهت كسبه ج ر ي ر ورر

كسبه- جهت شده صادر عمومي بهداشت دوره گواهي تعداد گواهي دوره بهداشت عمومي صادر شده جهت كسبه تعداد

مورد98 مورد98

د د ط ا د58ذ مورد58جذب رابطين جديد -

%1آ %100انجام معاينات دانش آموزي به ميزان-

بهسازي آبخوري مدارس و مساجد-



362برگزاري جلسات آموزش گروهي تعداد 



فروش و آوري جمع فرايند ارتقاء فرايند جمع آوري و فروش  ارتقاء

زباله در منزل روستاي ويدوج



فرايند حذف ،جمع آوري و فروش زباله در منزل 
6

۶

زل ر روشزب و وري ع ج ي ر

4

5
۴

3

4

٢

2
١

0

1

1386سال  1387سال  1388سال  1389سال 











فرايند حذف ،جمع آوري و فروش زباله در منزل 
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تقا ازا قبل از ارتقابعد بعد ازارتقا



بهسازي حياط خانه بهداشت ويدوج و ايجاد فضاي 
سبزز

بازديد مدير مركز از خانه بهداشت و پيشنهاد پاكسـازي و  •

اي ب ا ده ا ب هماهنگ و بهداشت خانه اط ح كاشت حياط خانه بهداشت و هماهنگي بـا دهيـار بـراي    كاشت

زمينه اين در بهداشت خانه با همكاري با خانه بهداشت در اين زمينههمكاري

يتشكيل شوراي بهداشتي وهمـاهنگي شـوراي اسـالمي ،    • ي ور ي و ي به ي ور يل

....بخشداري ، دهياري براي تهيه



حياط خانه بهداشت قبل از 
اجراي  عمليات











كاشت تخم گل



دو سال بعد



ق آ همچنين در خانه هاي بهداشتي يزدل ، حسين آباد ، قاسم •

نيز فضاي سبز ايجاد شد.... آباد ، آزران و

جلب مشاركت مردمي در زمينه بهسـازي حيـاط خانـه    •

بهداشت وتجهيز آن

خانه بهداشت يزدل 2پيگيري احداث فاز •



فرهنگ سازي در زمينه تهيه كود كمپوست با اجراي 
انشآ اش ا خان آن در خانه هاي بهداشت دانش آموزيآ







مشاركت در اجراي طرح فاضالب بهداشتي 



دركل 114احداث فاضالب بهداشتي به تعداد
روستاها



تنهادرحسين آباد وقاسم آبـاد بـا تـالش دانـش     •

فقره فاضالب بهداشتي شد  80آموزان 

در• ا خانواره ت جه تانك سپتيك احداث پيگيري پيگيري احداث سپتيك تانك جهـت خانوارهـا در   •

روستاي آزران



برنامه ريزي جهت بهسازي مستراحها



باب 238بهسازي مستراحها به تعداد 



طي اين بهسازي ها توالتهاي روستاي  

شد%100نشلج بهداشت .بهداشتي شد %100نشلج 



كاشت قارچ خوراكي در راستاي آموزش بهبود 
شيوه زندگي



اجراي طرح بسيج پاكسازي روستا روز ملي 
بهداشت محيط



اجراي طرح بسيج پاكسازي روستا روز ملي 
بهداشت محيط



اجراي طرح بسيج پاكسازي روستا روز ملي 
بهداشت محيط



عمليات محيطدر بهداشت ملي روز روستا پاكسازي بسيج بسيج پاكسازي روستا روز ملي بهداشت محيط  در عمليات

كاميون36:كود• كاميون36:كود

ن43:زباله• كا كاميون43:زباله•

كا32نخال كاميون32:نخاله•

از اين روستاها خارج شده



بهسازي و بهداشتي نمودن اماكن تهيه و توزيع 
61مواد غذايي به تعداد







طعمه گذاري در روستاهاي حسين آباد، قاسم آباد ،  
يزدالنال



Mupingهمكاري در اجراي طرح up  





پيگيري و مشاركت در اتالف سگهاي ولگرد




