
  ققنوس اًجوي
(جوعیز حوبیز اس ثیوبراى سَخشِ)  

1398فعالیت َای اوجمه در سال   
 
 
 

 



برپبیی غرفه انجمن ققنوس در هفته سالمت 
98اردیبُطت   



98بزگشاری مزاسم افطاری خیزیه خزداد   



افطاری اعضای کمیتٍ راَبزدی  مزاسمبزگشاری 
98خزداد   



 باسدیذ اوجمه باوًان يسارت امًر خارجٍ اس دفتز اوجمه



باسدیذ ي عیادت اس بیماران بخص اطفال  
98بیمارستان ضُیذ مطُزی مزداد   



وفز اس  45بزگشاری ارديی سزايان با حضًر 
98بیماران سًختٍ ي اعضای فعال ققىًس مُزماٌ   



باسدیذ ي عیادت خیزیه اس بیمارستان ضُذای یافت آباد  
98آبان ماٌ   



98بزپایی غزفٍ در جطىًارٌ غذا در آبان   



بزگشاری مجمع عمًمی سالیاوٍ اوجمه ققىًس در 
98آبان ( س)بیمارستان حضزت فاطمٍ   



98بزگشاری مزاسم ايل دی ماٌ   



 بزگشاری وطست َای خبزی
98ايل دی ماٌ    



 حضًر اوجمه در غزفٍ مُىذسیه
98ايل دی ماٌ   



 حضًر در بیمارستاوُا ي مزاکش سًختگی کطًر
98ايل دی ماٌ   



سًختگی کطًرحضًر در بیمارستاوُا ي مزاکش   
98ايل دی ماٌ   



در دفتز اوجمه ققىًس 98ايل دی ماٌ   



ایستگاٌ  10اس  حضًردربیص 98ايل دی ماٌ  
 متزي در تُزان



در ضُزستاوُا 98ايل دی ماٌ    

اصفُان 

اراک 

رضت 

اردبیل 

ٍاريمی 

مطُذ 

ساَذان 

یشد 



اصفُان _98ايل دی ماٌ    



اراک _98ايل دی ماٌ    



رضت _98ايل دی ماٌ    



اردبیل _98ايل دی ماٌ    



اريمیٍ _98ايل دی ماٌ    



مطُذ _98ايل دی ماٌ    



ساَذان _98ايل دی ماٌ    



یشد _98ايل دی ماٌ    



بزگشاری مزاسم تقذیز ي تطکز اس دايطلبیه 
 ايل دی ماٌ



ضزکت در وُمیه کىگزٌ سًختگی کطًر 
98اسفىذ ماٌ   

 ثزدبیی غزفِ اًجوي لمٌَس 
 اًشطبرار سبسهبى  _دیطگیزی اس سَخشگی» رًٍوبیی اس کشبة

 «ثْذاضز جْبًی
 دکشز هحوذجَاد فبعوی رئیس ّیئز هذیزُ اًجوي سخٌزاًی آلبی

 عضَ دٌل علوی کٌگزُ لمٌَس ٍ 
سمذیز اس اسبسیذ ٍ دیطکسَسبى جبهعِ علوی سَخشگی 
ِهعزفی ٍ اّذای جَایش ثِ ثیوبراى سَخش 
 دخص کلیخ ثیوبر سَخشِ ٍ ثبسگَیی داسشبى سَخشگی 

 



ققىًساوجمه غزفٍ   
98کىگزٌ سًختگی اسفىذ    

 



 _پیطگیزی اس سًختگی» ريومایی اس کتاب 
«اوتطارات ساسمان بُذاضت جُاوی  

 



سخنرانی آقبی دکتر محمذجواد فبطمی رئیس هیئت 
 مذیره انجمن ققنوس و عضو پنل علمی کنگره 



با اوجمه کًدکان ایمه واجی فزداجلسٍ   



98دیگز فعالیت َای اوجمه در سال   

  ِسبسهبى اًشمبل خَىایبسی، ثب دکشز ثز گشاری جلس 

 ًفز اس ثیوبراى سَخشِ در ثیوبرسشبى حضزر فبعوِ 20دٍرّوی ثزگشاری 

 ِهذیزعبهل سبسهبى آسص ًطبًی ٍ خذهبر ایوٌی ضْزداریثب جلس 

 ًبهگذاری رٍس اٍل دی ثِ عٌَاى رٍس هلی دیطگیزی اس سَخشگی دیطٌْبد
 ثْذاضز  ثِ ٍسارر 

 اسشبًذارد کزدى سوبٍر ثِ ادارُ اسشبًذراد دیطٌْبد 

 ٍسارر ًیزٍثزق ثِ اسشبًذارد کزدى سین ّبی  اًشمبل دیطٌْبد 

 سَخشگی ثِ سبسهبى سبهیي ثیوِ ای لجبس  دَضص دیطٌْبد اعوبل
 اجشوبعی ٍ سبسهبًْبی ثیوِ گز دیگز

 سخزخزیذ دشَ، سلَیشیَى، : ثِ سجْیش ثیوبرسشبى یبفز آثبدکوک 

 



98دیگز فعالیت َای اوجمه در سال   

 ثلَچسشبىسْیِ  ٍ ًصت ثخبری ایوي درسعذادی اس هذارس سیسشبى ٍ 

ثزدبیی غزفِ در ًوبیطگبُ کشبة ثب ّوکبری اًشطبرار چبدبر 

ثبسدیذ اس ثیوبرسشبى اهبم هَسی کبظن اصفْبى 

 جلسبر ثب ثزگشاری هشعذد ثب گزٍُ صٌعشی گلزًگ جْز ثزًذیٌگ جلسبر
 ریبسز ثیوبرسشبى هغْزی 

 دکشز سزٍش جْز هطبٍرُ آلبی ثزگشاری جلسِ ثب 
ثزگشاری جلسبر هشعذد ٍ سالش ثزای اسشفبدُ اس ظزفیز صذاٍسیوب 
 ٍ 780عمذ لزارداد ٍ اسشفبدُ اس ادلیکیطي ّبی آح 
ِفیلوجزداری اس رًٍذ درهبى ( س)سْیِ هسشٌذ در ثیوبرسشبى حضزر فبعو ٍ

 ثیوبر سَخشِ 
 
 

 



98دیگز فعالیت َای اوجمه در سال   

 جلسبر هشعذد ثب ضزکشْبی اعالم حزیكثزگشاری 
 جلسبر جْز ثزرسی ًمبط ضعف ٍ لَر اًجوي، ثبسًگزی ٍاصالح ثزگشاری

 اًجويسذٍیي چبرر سبسهبًی  ّب،ضزح ٍظبیف کویشِ 
 آهَسش ثِ سوز اسشبًذارد سبسیّذفوٌذی 
 جلسِ ثب رٍاثظ عوَهی ٍسارر ثْذاضز جْز ًحَُ آهَسش ٍ اعالع رسبًی

 آحبد جبهعِ
 فزٌّگسزاّب ارسجبط ثب هذیزیز ثبغ کشبة جْز اسشفبدُ اس فضب ٍ اهکبًبر ٍ 
 حضَر کبرضٌبس در ثزًبهِ ّبی سلَیشیًَی دزهخبعت ثب ّذف اعالع رسبًی 
 ثب ضْزسشبًْب درجْز گسشزش فعبلیز اًجوي ٍ ضٌبسبًذى آىارسجبط 
حضَ ر در هذارس ثزای آهَسش دیطگیزی اس سَخشگی 

 



آهَسش دیطگیزی اس  
 سَخشگی

کمپیه تبلیغاتی اوجمه ققىًس در 
1398سال   



اس سًختگیپیطگیزی آمًسش   

 :دردَسشز  356چبح ٍ سَسیع 

 هحلِ ّبی سْزاى  سزای 

   ًطبًی هٌبعك سْزاىهزاکش آسص 



پیطگیزی اس سًختگی آمًسش   

 کلیخ در فضبی هجبسی  6سَلیذ ٍ اًشطبر 



اس سًختگیپیطگیزی آمًسش   

فعبلیز دیٌبهیک سبیز اًجوي ٍ حضَر دزرًگ در ضجکِ ّبی اجشوبعی 



اس سًختگی پیطگیزیآمًسش   

 هیشَاًذ در یک رٍس عبدی اسفبق ثیفشذ»سَلیذ ٍ اًشطبر کلیخ» 



خالصٍ گشارش 
عملکزد فعالیت َای 

حمایتی اوجمه ققىًس 
1398در سال   



خذمات اس طزیق اوجمه ققىًس  مًرد،  790بیمار سًختٍ  508بٍ  98در سال 
.ارائٍ ضذٌ است  

 سَضیحبر ٍاحذ سعذاد ضزح فعبلیز حوبیشی ردیف

   ًفز 101 ٍیشیز سَسظ دشضک هشخصص 1

   ًفز 353 جلسِ هطبٍرُ رٍاًطٌبسی 2

 خذهز لیشر 227 ًفز 113 لیشر 3

   ًفز 124 سْیِ لجبس سَخشگی 4

 ارجبع ثِ ثیوبرسشبى   ًفز 36 جزاحی رایگبى 5

   عذد 30 سْیِ اسذیلٌز دّبًی 6

   عذد 47 سْیِ هکول غذایی 7

   ًفز 38 ثسشزی ٍ سزخیص 8

   عذد 28 دارٍ 9

   سبعز 350 کبردرهبًی 10

   ًفز 5 کوک ّشیٌِ هعیطشی 11


