لزارع عملکرد طال  (( 4931طال دولت و ملت ،همدلی و همزبانی))
عنىان :ربلزاری سىمیه اردوی جهادی رد طال 31

اترخی4931/3/9 :

شزح رویدا د:
بسیج دانشجىیی دااگشنه علىم زپػکی مرستان هب مناسبت هفتو بسیج اردوی جهادی هب مدت دو روس رد مناطق محروم شهر سپید دشت ربلزار كرد
ایه اردو با حضىر  45نفر اس دانشجىیان رشتواهی زپػکی ،رپستاری ،مامایی ،پیزازپػکی ،بهداشت و تغذهی ربلزار لردید دانشجىیان رد لال  01تیم  5نفره
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و دندا ن ،بیماریاهی عفىنی نظیز ت مالت و آمىسع تغذهی ردست هب محرومیه م طنقو انجام شد ه ؼاوره تغذهی هب افراد نیاسمند اراهی و
رژیم غذا یی مناسب هب آنها داده شد رد ایه اردو اقالم بهدا شتی نظیز خمیز دندا ن و مسىاک و ػامپى نیب ااهلی م طنقو تىسعی لردید تستاهی رغبالگری
ػامل :قند خىن ،فؼار خىن و بیماریاهی خاؽ بىد یک تیم بهداشت محیط نیش هب لجه سدایی منابع آب و کلرسنی رد سطخ م طنقو رپداخت هب دلیل
اینکو منابع آب ایه روستااه هب طىر مدا وم کلرسنی نمیشد و مراقبتاهی السم بهدا شتی اس منابع آب نمیشد ،رد کنار ایه منابع هب وضىح كرم اهی
بیماریسا دیده میشد هک سب ایجاد بیماریاهی ان گلی ربای بسیاری اس مردم ایه مناطق شده بىد بسیاری اس ش کایتاهی مردم هب دلیل همیه مظأهل
بىد یک تیم زپػکی پض اس رغبالگری ،با حضىر رد منطقو هب وزییت رای گان ااهلی ایه منطقو رپداختند با حضىر یک مبلغ دینی فعالیت اهی فرهنگی ػامل:
پخغ کتاباهی دعا ،کتاباهی داستان ربای کىدکان و کتاب قرآن صىرت لرفت
رد ایه اردو کانىن خیزهی دامی نیش حضىر داشت هک هب پخغ لباص اهی لرم و لىاسم التحرری هک اس خىد دانشجىیان رد یک فراخىانی عمىمی جمع آوری شده
بىد اقدا م كرد
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