
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  »نفس پاك« فرآموز  گزارش عملکرد

  ارزه با استعمال دخانیات ایران جمعیت مب
 1393تا پایان سال  1388از سال 

 »نفس پاك «مرکز فرآموز تهیه شده در



  
  به نام خدا

مستقیمی است که در فضایی شاد و سرگرم کننده، براي  هاي آموزشی مستقیم و غیر هاي این مرکز شامل فعالیت  برنامه
  .شود کودکان برگزار می

  :باشدصورت می 2هاي این مرکز به بطور کلی برنامه 
 اجراي برنامه داخل مرکز فرآموز )1

 :باشدهاي زیر میشامل برنامه، که اجراي برنامه خارج از مرکز فرآموز )2

 اجراي برنامه در مدارس و مهدهاي کودك  - أ

 هاي سالمتها، فرهنگسراها و خانهاجراي برنامه در پارك  - ب

 هااجراي برنامه در برخی شهرستان   - ت

 شرکت در غرفه هاي شهري  - ث

  برگزاري همایش هاي دانش آموزي  - ج
 برگزاري مسابقه نقاشی و داستان  - ح

 هاي علمی شرکت در کنگره  - خ

 
  : اجراي برنامه داخل مرکز فرآموز نفس پاك )1

  .آیندهاي الزم با مدارس، دانش آموزان در روز تعیین شده به مرکز میاز هماهنگی پس
ها، اتاق راز، اتاق نقاشی و اتاق دانستنیفضاي ورودي، اتاق نمایش، اتاق داستان، اتاق :  کارگاه 6ها در قالب آموزش

  .شودورزش، و در محیطی شاد  براي کودکان اجرا می
  

  :اجراي برنامه در خارج از مرکز فرآموز نفس پاك )2

 :هاي خارج از مرکز شاملبرنامه

  مهدهاي کودك؛ اجراي برنامه در مدارس و) الف
  
  
  
  
  



  هاي سالمتها، فرهنگسراها و خانهاجراي برنامه در پارك) ب

هاي فرآموز نفس پاك، در پارك...  هاي گوناگون وي بدون دخانیات، اعیاد و جشنهاي خاص مثل؛ هفتهدر مناسبت
  .نمایداي را براي کودکان اجرا میهاي شاد و آموزندهمناطق مختلف تهران، برنامه

  پارك شفق  11/10/1388

  پارك اشراق –هفته سالمت 23/01/1389الی  18/01/1389

  پارك کودك 10ویژه برنامه هفته بدون دخانیات شهرداري منطقه  11/03/1389

  : 90ویژه برنامه هاي هفته بدون دخانیات سال 

 پارك شهر 04/03/1390 -1

 بازدید از مرکز فراموز 07/03/1390 -2

 تجریش  بوستان کودك 08/03/1390 -3

 پارك شفق 08/03/1390 -4

 10پارك چناران شهرداري منطقه  09/03/1390 -5

 19بوستان والیت منطقه  10/03/1390 -6

 پارك الله  11/03/1390 -7

  پارك آزادگان 14/04/1390الی  12/04/1390 -8

  برنامه شرکت نفت 15/11/1390

  : 91ویژه برنامه هاي هفته بدون دخانیات سال 

  8منطقه  –پارك فدك  – 03/03/1391 -1

  6منطقه  -فرهنگستان هنر – 04/03/1391 -2

  10منطقه  –پارك رضوان  – 06/03/1391 -3

  13منطقه  -پارك خیام  – 07/03/1391 -4



  15منطقه  –سراي محله امیر کبیر  – 08/03/1391 -5

  5منطقه  –پارك میعاد  – 09/03/1391 -6

  2منطقه  –پارك شهرآرا  – 10/03/1391 -7

 11طقه من –بوستان رازي  – 11/03/1391 -8

  : 92ویژه برنامه هاي هفته بدون دخانیات سال 

 22منطقه  – بوستان جوانمردان – 02/03/1392 -1

  10منطقه  – چنارانپارك  – 04/03/1392 -2
  9منطقه  – بوستان شمشیري – 06/03/1392 -3
  14منطقه  – سمیهپارك  – 07/03/1392 -4
  4منطقه  – پلیسپارك  – 08/03/1392 -5
  6منطقه  – اللهپارك  – 09/03/1392 -6
 11منطقه  –مجتمع شهید نامجو  – 10/03/1392 -7

  
  : 93ویژه برنامه هاي هفته بدون دخانیات سال 

  1بوستان نیاوران؛منطقه : 05/03/1393

  6بوستان الله، منطقه : 06/03/1393

  11بوستان پامچال، منطقه : 08/03/1393

  10مجتمع آموزشی شهید غنی پور، منطقه : 10/03/1393

  2سالن ایوانک، منطقه : 11/03/1393

  

  

  



  :هااجراي برنامه در شهرستان) ت

به اجراي برنامه ... و مختلفی از جمله شیراز، شاهرود، ورامین هاي پاك در شهرستانتاکنون، مرکز فرآموز نفس 
با همکاري ، عازم آن شهر شده و نفره 4 –5هاي الزم، گروهی به این صورت که پس از هماهنگی. استپرداخته

  .نمایدوزنده براي کودکان اجرا میاي شاد و آممسئولین مربوطه، برنامه
  

  شیراز -سومین کنگره دندانپزشکی 30/07/1390الی  26/07/1390
  شاهرود –نمایشگاه قلب سالم  19/11/1390الی  15/11/1390

  عسلویه – 30/07/1392

  قزوین -سرگرمی کودکان نمایشگاه بین المللی بازي و-12/6/1393الی  8/6/1393

  افتتاحیه شعبه قم جعیت  – 27/11/1393

  ...)در مدارس و روستاهاي مختلف مانند جواد آباد، خاوه و ( تا کنون 1392از سال  ورامیناجراي برنامه در 

  
  :شرکت در غرفه هاي شهري ) ث

ها، اهمیت امر پیشگیري رو با خانواده این مرکز با شرکت در غرفه هاي شهرداري در پارك هاي تهران، با ارتباط رو در
  .دارد... را یاد آوري و تالش در باال بردن آگاهی آنان با ارائه پوستر، بروشور، مشاوره حضوري و 

  نمایشگاه سالمت شهري  05/02/1389الی   1389/ 04/02

  نمایشگاه بین المللی کتاب 25/02/1389الی  02/1389/.14

  )کتابخانه ملی(اجالس نیکوکاري  02/04/1389الی  31/03/1389

  شهرکانون پرورش فکري کودکان اسالم 09/04/1389

  )کانون پرورش فکري حجاب(نمایشگاه کودك، سالمت و رسانه  10/11/1389الی  06/11/1389

  نمایشگاه سالمت شهري پارك هنرمندان ایرانشهر 21/11/1389الی  16/11/1389

  یافت آباد  –ه شهر بدون دخانیات نمایشگا 27/11/1389الی  25/11/1389

  همایش میرزاي شیرازي وزارت بهداشت 10/03/1390



  پارك الله - هفته سالمت 24/01/1392الی  18/01/1392

  کتاب تهران بین المللی نمایشگاه 21/02/1392الی  11/02/1392

  )حجابکانون پرورش فکري ( -بازار تئاتر کودك و نوجوان  12/04/1392الی  09/04/1392

  بوستان گفتگو – پنجمین نمایشگاه بازي و سرگرمی کودکان و نوجوانان 20/10/1392الی  16/10/1392

  پارك الله -هفته سالمت 7/2/1393الی  4/2/1393

  نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 20/2/1393الی  10/2/1393

  :برگزاري همایش هاي دانش آموزي ) ج

-، برنامه...جهانی بدون دخانیات، روز جهانی کودك، افتتاح پارك بدون دخانیات و  به مناسبت هاي مختلف، چون روز

گردد به صورت مستقیم و ها، تالش میآید که در تمامی آناي براي کودکان و همیاران سالمت به اجرا درمیهاي ویژه
  .غیر مستقیم، مضرات و اهمیت دوري از دخانیات گوشزد گردد

  ویژه برنامه پارك بدون دخانیاتپارك شفق  16/12/1390

  روز جهانی کودك پارك الله  17/07/1390

   راهپیمایی کودکان علیه دخانیات 09/12/1388

  ...و

  :برگزاري مسابقه نقاشی و داستان ) ح
 "دخانیات و سالمتی"،  "بدن سالم و دخانیات"در مناسبت هاي مختلف با موضوع 

سطح منطقه برگزار و به بهترین آثار مسابقاتی در  "دنیاي بدون دخانیات"و 
   .شودجوایزي داده می

  :هاي علمیشرکت در کنگره) خ
هاي پژوهشی انجام شده در مرکز فرآموز به صورت مقاله و پوستر استخراج و در طرح

به عنوان مثال ارایه پوستر بررسی . شودهاي مرتبط با دخانیات شرکت داده میکنگره
المللی در پیشگیري از استعمال دخانیات در کنگره بیناثر بخشی مرکز فرآموز 

WCTOH است، که در شهر سنگاپور برگزار گردید.  
  
  



  :طرح بازدید بصورت آزاد از مرکز فرآموز نفس پاك
 

ها هستند نیز ثبت نام ها حضور دارند و مایل شرکت در برنامهي پارك، از کودکانی که در برنامهمرکز فرآموز نفس پاك
ها شود همراه با والدینشان در برنامهها دعوت میها تماس گرفته و از آنکرده و پس تعیین یک روز براي بازدید، با آن

  .شرکت نمایند
ر هاي عزیز به راحتی دباشد تا خانوادهزمان بازدید آزاد، معموال در روزهاي آخر هفته و در خارج از ساعات اداري می

  .نمایند هاي فرآموز شرکتبرنامه
  

  :هاجوایز و تقدیر نامه
 1398 -شهرداري تهران -ي شهر عاري از دخانیاتاز جشنواره ردریافت جایزه و لوح تقدی  
 1390-درمان وزارت بهداشت و - میرزاي شیرازي  يدریافت لوح تقدیر از جشنواره  
 1390 -شیراز -دریافت لوح تقدیر از کنگره دندانپزشکی  
  1390-بهداشت شاهرود  يدانشکدهدریافت لوح تقدیر از  
 1391 -درمان وزارت بهداشت و -میرزاي شیرازي يدریافت لوح تقدیر از جشنواره 

  
  

    



  : 1پیوست شماره 

  
  
  
  

]CATEGORY 
NAME[

]PERCENTAGE[

1389سال 
]PERCENTAGE[

]CATEGORY 
NAME[

]PERCENTAGE[

]CATEGORY 
NAME[

]PERCENTAGE[

]CATEGORY 
NAME[

]PERCENTAGE[

]CATEGORY 
NAME[

]PERCENTAGE[

تا پایان  1388تعداد کل آموزش گیران در مرکز فراموز از سال 
1393سال 

١٣٨٨سال  ٨٩سال  ١٣٩٠سال  ١٣٩١سال  ١٣٩٢سال  ١٣٩٣سال 



  

  : 2شماره 
  

  
    

 

  

]CATEGORY 
NAME[

]PERCENTAGE[

1389سال 
]PERCENTAGE[ ]CATEGORY 

NAME[
]PERCENTAGE[

]CATEGORY 
NAME[

]PERCENTAGE[

]CATEGORY 
NAME[

]PERCENTAGE[

]CATEGORY 
NAME[

]PERCENTAGE[

تعداد کل آموزش گیران در مرکز خارج از مرکز فراموز از سال  
1393تا پایان سال  1388

١٣٨٨سال  ٨٩سال  ١٣٩٠سال  ١٣٩١سال  ١٣٩٢سال  ١٣٩٣سال 



  : 3پیوست شماره 
بیرون از مرکز،  آموزشی هايموز نفس پاك و شرکت کنندگان در برنامهگیران از مرکز فرآآموزشتعداد کل بطور کلی 

، در نفر 3141 به  1388است در سال که از این میزان؛ مرکز فراموز موفق شده ؛باشدمی  نفر 65725مدت  این  طی
و   21607به   1392و در سال  نفر 10469به  1391 سال در ،نفر 8705به  1390در سال  ،نفر 5879به  1389سال 

  .آموزش دهد نفر 15924به  1393در سال 
  
  

    

  

]CATEGORY 
NAME[

]PERCENTAGE[
1389سال 

]PERCENTAGE[

]CATEGORY 
NAME[

]PERCENTAGE[

]CATEGORY 
NAME[

]PERCENTAGE[

]CATEGORY 
NAME[

]
PERCENTAGE

[

]CATEGORY 
NAME[

]PERCENTAGE[

تعداد کل آموزش گیران در برنامه هاي درون مرکز و بیرون از 
1393تا پایان سال  1388مرکز فرآموز از سال 

١٣٨٨سال  ٨٩سال  ١٣٩٠سال  ١٣٩١سال  ١٣٩٢سال  ١٣٩٣سال 
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