
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  گزارش عملکرد هفته پدافند غیرعامل نگارش الگوی

 استان خراسان رضوی 

 دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 

  

 وزارت کشور

 خراسان رضوی استانداری

 اداره کل پدافند غیرعامل

 گزارش تفصیلی

 هفته پدافند غیرعامل  عملکرد

 خراسان رضویاستان 

 1397آبان ماه چهاردهم لغایت  هشتم 
 



 پیام ها 

 ارسال پیامهای رهبری در سربرگ نامه های اداری -1

 رسال پیامهای مرتبط با پدافند غیر عامل در سربرگ های اداری ا-2

 یه پوستر با نمای پدافند غیر عامل و نصب در نقاط مختلف بیمارستان ته-3

 مقام معظم رهبری :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 :گان و گردآورندگان تهیه کنند

 دکتر حسین عزیزی 

 دبیر کمیته پدافند غیر عامل دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

 ریاست بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی 

 

 :فهرست مطالب 

 گفتار و مقدمهپیش .1

 فصل اول

 معرفی دستگاه و اعضای کمیته پدافند غیرعامل      

 رئیس کمیته : دکتر سعید رضا قنبری زاده  -1
 دبیر کمیته : دکتر حسین عزیزی  -2
 رئیس کارگروه امداد نجات وفوریتهای پزشکی دکتر محمد جواد امیری  -3
 رئیس کارگروه آموزش  وپژوهش دکتر حسن اژدری  -4
 ه بهداشت دکتر الهام بهره مندرئیس کارگرو -5
 رئیس کارگروه درمان دکتر محمد رضا بهروز  -6
 رئیس کارگروه غذا و دارو : دکتر سمانه کاخکی  -7
 رئیس کارگروه کالبدی : آقای  غالمعباس نوری  -8
 رئیس کارگروه سایبری : مهندس سید مهدی حسینیان  -9



 ری رئیس کارگروه اطالع رسانی وآرامش بخشی : آقای غالمرضا می -10
 عضو کمیته : نصراله برقبانی  -11
 عضو کمیته : دکتر ملیحه ارجمندی  -12
 عضو کمیته دکتر محمد قربان -13

 

 پ غ عهفته  داشتنکوستاد جلسات و مصوبات گزارش   -

 فصل دوم 

 

 های هفته پدافند غیرعامل استان  اقدامات و برنامهبخش اول:

 ر شود()برای هر  همایشی جداگانه گزارش و جدول پهمایش ها:الف( 

 

عنوان 

 همایش

نام 

 اساتید
 تاریخ همایش مکان همایش

سطح همایش )مدیران، 

 کارشناسان و...(

تعدادشرکت 

 کنندکان

- - - - - - 

  خالصه گزارش همایش:             

 

 

 

 آموزشی: های کارگاه (ب



موضوع 

کارگاه  

 آموزشی

نام 

اساتید و 

 سخنرانان

مکان کارگاه 

 آموزشی

تاریخ 

کارگاه 

 یاموزش

سطح کارگاه 

 آموزشی

تعداد شرکت 

 کنندگان

پدافند غیر 

 عامل

دکتر حسین 

 عزیزی

سالن شهید 

 بهشتی 
 بیست نفر  مدیران  12/8/1397

 پدافند غیر عامل و اهمیت  آموزش تعاریف : خالصه گزارش کارگاه آموزشی       

 

 

 

 سخنرانی های قبل از خطبه های نماز جمعه : (ج

 تاریخ مکان )شهر، بخش...( عنوان سخنرانی سمت سخنران نام سخنرانان



 

- - - - - 

 )اشاره به موارد مطروحه با موضوعیت پدافند غیرعامل (خالصه سخنرانی های نماز جمعه:             

 

 : رزمایش ها (د

 تاریخ مکان مجری فرضیه رزمایش عنوان رزمایش
دستگاه های 

 همکار

- - - - - - 

 خالصه گزارش  رزمایش ها                 

 

 :دانش آموزیبسیج و رزمایش  صبحگاه ، )نقاشی ، انشاء نویسی(مسابقاتزارش گ (ه

 عنوان
نام 

 سخنران
 تاریخ مکان مجری

تعداد شرکت 

 کننده

اسامی نفرات 

 برتر

- - - - - - -- 

 

 آموزیگزارش مسابقات)نقاشی ، انشاء نویسی(، صبحگاه  و رزمایش بسیج دانش خالصه         

 عاملریپدافند غ یدهاردستاو غیو تبل یاطالع رسانبخش دوم: 

 الف( صدا و سیما

 



شبکه 

)تلویزیونی و 

 رادیویی(

عنوان 

 برنامه

موضوع 

 گفتگو

نام 

 سخنران

مدت پخش  زمان پخش

 )دقیقه(

- - - - - - 

 

 مشروح گزارش برنامه مورد نظر    

 

 ب( تبلیغات محیطی 

 تعداد اریخت موضوع همکار مجری عنوان

      نمایشگاه

      روزنامه

 بنر و پوستر

پدافند غیر 

عامل 

 بیمارستان 

 دکتر عزیزی 
پدافند 

 غیر 
 عدد  20 8/8/1397

 ثبت در پرتال
بیمارستان 

 نهم دی
 

پدافند 

 غیر عامل
8/8/1397  

      تلویزیون شهری

 و...:، تلویزیون شهری مشروح موضوعات طرح شده در روزنامه ها ، جراید                   



 

 

 جای گزاری در پرتال بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی

 



 

 ) شهرستان ( مسئولین استان دیدار با بخش سوم:

 

               

 گزارش دیدار ها

 

 پروژه های افتتاح شده بخش چهارم:  

 پروژه افتتاح تاریخ مکان پروژه اسم پروژه ردیف

- - - - 

 

 



 فصل سوم

 جمع بندی
 دسترسی به جمعیت تحت پوشش دانشگاهی  :نقاط قوت 

 : کمبود نیروی انسانی آموزش دیده نقاط ضعف

 : هماهنگی ادارات شهرستان ) بین بخشی(فرصت ها

 : نبود اعتبار متمرکز در سطح شهرستان در این خصوصتهدیدات

 ---: پیشنهادات

 

 یوست هاپ
 :تصاویر -1

 مستندات  -2

 برگزاری دو جلسه ) ضمیمه می باشد (

 نمودارها  -3

 جداول -4
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 گزارش ارسال شود.

 استفاده شود B Nazanin] (14)[ در نگارش گزارش عملکرد هفته پدافند غیرعامل از فونت .2

بصورت پشت و رو  عملکرد هفته پدافند غیرعاملبدلیل دوری از هرگونه اسراف، صفحات گزارش  .3

 چاپ گردد.

 .جداول مربوط به هر قسمت بصورت کامل پر شود و گزارش مختصری از هر اقدام نوشته شود .4

 در پیوست قرارداده شود. گزارش عملکرد هفته پدافند غیرعاملعکس ها و مستندات . .5
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