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 اقدامات انجام شده جهت تسهیل فعالیتهای انجمن -الف
 

 
ارائه مستندات و پیگیری جهت دریافت مجوز فعالیت انجمن از •

 دایره کمیسیون های انجمنهای علمی وزارت بهداشت 
مجوز فعالیت انجمن از وزارت بهداشت و درمان و  یه و اخذ تایید•

 آموزش پزشکی 
ثبت انجمن در اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری به •

 عنوان یک موسسه قانونی  
 www.ihepsa.comراه اندازی سایت انجمن به آدرس •
 راه اندازی سامانه مجله  فارسی انجمن•
 راه اندازی سامانه مجله  انگلیسی انجمن•
 راه اندازی سامانه مجله فارسی سواد سالمت•

 
 



 ادامه

 راه اندازی سامانه سمینار هفتم اموزش بهداشت و ارتقاء سالمت•

 (جلسه 14) برگزاری جلسات منظم ماهیانه هیات مدیره انجمن •
 تآمین دفتر کار جدید انجمن در دانشگاه عالمه طباطبایی•

 فارسی و نمایه های مختلف( علمی پژوهشی)دریافت مجوز مجله •

 Bestدریافت مجوز انتشار مجله انگلیسی انجمن با عنوان •

Practice in Health Care 

پیگیری و دریافت مجوز انتشار مجله انگلیسی انجمن از وزارت  •
 ارشاد



 
 ادامه

 
همکاری جهت راه اندازی مجالت جدید مرتبط در •

 دانشگاهها

 همکاری جهت راه اندازی شعبات جدید در دانشگاهها•

حق )جذب بودجه از طرق مختلف برای تأمین هزینه ها •
عضویت، وزارت بهداشت، کمک در برگزاری سمینارها، 

 ....(مشاوره و 

 حسابرسی مالی انجمن و تهیه گزارشات مالی معتبر•



 
 اقدامات انجام شده جهت همکاری بین بخشی -ب

 
 مشارکت فعال در جلسات مجمع انجمن های پزشکی  

اعالم آمادگی به  دفتر آموزش بهداشت وزارت بهداشت جهت همکاری در  
 : اجرای برنامه ها در زمینه های مختلف شامل

 برگزاری کارگاه های آموزشی در سطوح مختلف  -1
 تهیه بسته های  آموزشی    -2
کتاب برای آموزش کارشناسان آموزش سالمت   14برنامه ریزی جهت تألیف  -3

 وزارت بهداشت
 کار روی خود مراقبتی و تأثیر آن بر ارتقاء سالمت جامعه  -3
 کار روی آموزش بیمار در مراکز بهداشتی درمانی  -5
 تعیین قواعد و ضوابط ترویج زندگی سالم  -6
 استفاده از ارتباطات مجازی برای ایجاد شیوه زندگی سالم  -7
تهیه محتوا و مواد آموزشی مناسب برای رسانه های جمعی در جهت ارتقاء    -8

 سالمت جامعه
   
 
 



 
اقدامات مرتبط با نقش و جایگاه رشته آموزش  -ج

 بهداشت

 
 اخذ مجوز دفاتر کار آموزش بهداشت و ارتقای سالمت •

تهیه تعرفه مراکز مشاوره آموزش بهداشت و ارتقای  •
 (  مشاوره فردی، خانوادگی و گروهی)سالمت 

و ارائه آن به دفتر آموزش سالمت وزارت بهداشت جهت •
 پیگیری های بعدی



 تعامل و همکاری با سایر گروه ها -د
 

کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت در   برگزاری پنجمین •
 تهران  

 همکاری علمی در برگزاری جشنواره کارسالم   •

 همکاری علمی در برگزاری همایش ارتقای سالمت زنان در محیط کار    •

 همکاری علمی در برگزاری تغذیه سالم در محیط کار •

پیگیری و همکاری برای برگزاری دومین سمینار بین المللی و ششمین   •
 سمینار ملی آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت در کرمانشاه

 همکاری با جمعیت هالل احمر در زمینه های آموزشی و پژوهشی •
برنامه ریزی برای برگزاری هفتمین سمینار آموزش بهداشت و ارتقاء  •

 سالمت

 

 

 



 سایر موارد -ه

همکاری و درج لوگو انجمن با اولین کنفرانس ملی بازی •
 فرصت ها و چالش ها: های رایانه ای

همکاری و درج لوگو با همایش نسلی سالم در  •
 پرتوفناوری های نوین

 همکاری مشترک با انجمن سالمت خانواده ایران•
 همکاری با شرکت آینده پژوهان•
همکاری با اولین همایش ملی چالشهای  حقوقی و کیفری  •

 جامعه پزشکی

 



 

 بهبود دوره همایش در انجمن لوگوی درج و مشترک همکاری•
   درمانی خدمات مراکز و ها بیمارستان کیفیت

 
  ایران زنان سالمت المللی بین سمینار پنجمین با مشترک همکاری•

 شیراز پزشکی علوم دانشگاه در
 

  ارتقای و آموزی سواد ملی همایش اولین با مشترک همکاری•
 سالمت

 
 پزشکی گروه علمی های انجمن مدیریت جامع سامانه در عضویت•

 
 

 
   

 



اعالم نیاز به سازمان نظام پزشکی جهت تأمین فضای فیزیکی و •
 مراکز همایش برای انجمن ها

 
قرارداد تولید محتوا بین شرکت توسعه راهکارهای نورمبین و  •

 انجمن آموزش بهداشت وارتقای سالمت ایران
 

 دریافت رزومه دانشجویان جویای کار و معرفی به مراکز مربوط•

 

 

 


