
 
 وزارت صحت عامه

ول امراض ریاست عمویم  وقایه و کنتر

 ریاست مراقبت های اولیه

  آمریت
 
 صحت روان

 

 سال 
 
 صحت روان

 
 1399روز جهان

، برای هر فرد ، در همه جاصحت روان  برای همه، رسمایه گز  یس بیشر ، دستر  اری بیشتر

 در برنامه های سطح جامعه دیه  طرزالعمل راه اندازی آگایه
 
  صحت روان

 
 به مناسبت تجلیل از روز جهان

 : 
 
صحت روانی وزارت صحت عامه به  که آمریت  است اکتوبر مصادف به روزجهانی صحت روانی  ۱۰هرسال  معرف

کاء صحت روانی همه ساله این روز از   دیه تجلیل یم نمایند.  طریق یک تعداد فعالیت های آگایه همکاری شر

ندرکاران صحت روانی یک پالن تطبیقی برای تجلیل این روز طرح و ا با دست در تفاهم مطابق پالن و  صحت روانی  آمریت

ساحه  که در کارمندان  ارمندان ساحوی بالخصوص  دیه توسط ک آگایههای  هبشمول راه اندازی برنامچندین فعالیت 

  . د یامرا راه اندای نهستند  ۱۹-مورد کوید دیه در  آگایهمرصوف 

م راه اندازی این برنامه های  ی  را مطابق قدمه های ذیل ارایه مینماید:  آگایهطرزالعل هذا میکانی 

 . ید ئو به تعداد مورد نیاز تهیه نمازبان میل به  دیه را  آگایه ازهمه اولیی برگهای .1

آنها از طریق راه اندازی ساعت بعد از  24و نها رسانیده به آکارکنان ساحوی ها  ش گروه سپس اوراق را از طریق  .2

ی شوید که مطالب آزمایک آ  . ن خوب دانسته شده اند یش خالصه مطمی 

 قرار بدهید.  وراق را در اختیار شگروه ها ا تحت پوشش سپس به قدر نیاز و نفوس ساحه .3

ی  آگایهباشد تمام فعالیت های جهانی صحت روانی می مصادف به روز  اکتوبر که دهم بروز  .4  دیه متمرکز به همی 

 وده و موضوعات و سواالت مردم با آن ارتبط داده شود. موضوع برگنامه ب

 موضوعات را به مردم انتقال بدهند. را دایر نمایند و  آگایهکارمندان میتوانند از طریق فردی و یا گرویه جلسات  .5

ی مدیه نظارت نماید تا مط آگایهجلسات  دارند که از مکلفیت  مسول تیم شخص دیگر  یا هر  تیم لیدر  .6  گردد که ی 

 عار روز جهانی به پیش برده میشود. متمرکز بر شدیه  آگایهپروسه 

به دفیی را دیه  آگایه توحیدی از جریان د تا یک راپور نمسولیت دار  گزاری جلسات شگروه ها   بر  از  یک روز بعد  .7

 ارسال نمایند. صحت عامه  وزارت صحت روانی  آمریتبه نرا سلسلتا خود ارایه بدهند و دفیی آ

  ه وظیفه دارد تا حد اقل دو نفر از هر ش گرو هکذا  .8
ی

ین کارکردگ برنامه خود را بر اساس اسناد دست داشته که بیشیی

 نماید. 
ی
 را داشته باشد در راپور خود معرف

ح فوق طر   . ترتیب و صحت است دیه به مناسبت روز جهانی صحت روانی  آگایهعمل راه اندازی لزاقرار شر
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