
 

 

 ((حماهس سیاسی،حماهس اقتصادی)) سال     3129گزارش عملکرد سال 

 3129/ 92/3 اترخی: اردوی جهادی عنوان:

د  : شرح رویدا

 .روز ربگزار گردید5 روستای بخش پاپی هب مدت  92رد  فروردین اهی شیپ اردوی جهادی رد اترخی  مطابق سال

 :آموزش اه و خدمات اراهئ شده

  گانپایش فشارخون،قند خ  ون و دادن مکمل اهی دارویی بصورت رای
 یی مناسب وشیوه زندگی شت رد زمینه رژیم غذا  آموزش  بهدا

 آموزش حفظ وارتقاء سالمت ربا ی گروه اهی سنی  وجنسی مختلف 

 ن شت داهن و دندا  آموزش بهدا

 بیماریابی وشناسایی بیماران مبتال هب اهری و تب مالت وثبت اسامی این افراد 

 شت بانوان رد زمینه بیماری اهی سرطان سینه،رحم،بیماری اهی شاعی مقاربتی عفونی وزاننمعاینه وآمو  زش بهدا

 ...ربرسی بیماری اهی عمومی نظیر کم خونی،گوارشی،کلیوی،قلبی ورعوقی،تنفسی،چشم 

 شت فردی ،عمومی،محیط،بهسازی منابع آب  آموزش بهدا
 تشخیص آب سالم

شت آب نظیر چگونگی   آموزش بهدا
  پمفلت  وربوشوراهی  آموزشی متناسب با بوم منطقهتوزعی 



 

 

 توزعی قرص آهن،اسیدفولیک ومولتی ویتامین هب زانن باردارودختران رد سن بلوغ وآموزش نحوه مصرف 

 ، ن شت داهن ودندا شت محیط،بهدا ن،بهدا شت سالمندا شت خانواده،بهدا  آموزش رد زمینه)بهدا

 کان)تصادافت  ،سوختگی،ربیدگی،زتریقات(انجام فوریت اهی زپشکی رد محل اس

 صصی توسط ماما گروه ،آموزش معاینات  مقدماتی تخ
 انجام معاینات 

 آموزش هب افراد دیابتی، فشارخون باال 

 تب مالت،  آموزش رد زمینه بیماری اهری

 معاینه ربست 

 ) ،حین،بعد از بارداری  مشاوره اهی )قبل از بارداری
 شت منطقه  سرکشی از مراکز وخاهن اهی بهدا
 کاانت آموزشی رد روستااه ربرسی  وضعیت تحصیالت و ام

 )...ربرسی وضعیت فرهنگی)از جمله:اعتیاد،استفاده از ماهواره 

 )... ،مراقبت اهی بارداری ،سن مناسب بارداری  آموزش رد جهت میظنت خانواده)روش اهی پیشگیری از بارداری

 کالت و بیماری اهی انشی از آن  آموزش رد خصوص اعتیاد و مش

 )ن و شامپو رپمترین شتی )مسواک ، خمیر دندا  توزعی اقالم بهدا

  شتی وردصورت وجود بهسازی آن اه همچنین ساخت سرویس اهی بهدا
 آموزش ردزمینه بهسازی منازل و



 

 

 :فعالیت اهی فرهنگی انجام شده

 هدف آن ربگزاری جلسه توجیهی با حضور سررپستان ودانشجویان جهت آشنایی دانشجویان با اردوی جهادی و 
کالت آن اه  تهیه مستند  تصوریی از روستااه و مش

 

د  :عکس اهی مربوط هب رویدا

  

  
 


