
 

 

 

 معاونت دانشجویی

 مرکز بهداشت و سالمت

بادهفته سالمت گرامی   

ها همه سازمان جهانی بهداشت به عنوان متولی حفظ و ارتفاء سالمتی همه انسان

های بهداشتی را به عنوان شعار ساله در سالروز تاسیس آن سازمان، یکی از اولویت

الم می کند و از رهبران و سیاستگذاران کشورها می خواهد برای دستیابی به اجرای صحیح اهداف نظام سالمت تالش بهداشتی سال، اع

.کنند شود. به همین دلیل بزرگداشت روز ای محسوب میهای هر فرد و هر جامعهسالمتی موضوع بسیار مهمی است و یکی از دغدغه 

امسال هفته سالمت را در حالی آغاز می کنیم که بیشتر از هر سال دیگری مفهوم و  تجهانی بهداشت از اهمیت بسزایی برخوردار اس

و ارتباط عمیق آنها با کارکنان بهداشتی درمانی و یا بهتر بگویم  اهمیت سالمت در همه ابعاد آن برای تک تک افراد قابل درک بوده 

.مدافعان سالمت، به ظهور رسیده است  

سال جهانی مدافعان "عنوان  بهرا  2021دفتر نمایندگی سازمان جهانی بهداشت در جمهوری اسالمی ایران ؛ سال در همین راستا  

انتخاب  "ساخت جهانی عادالنه تر و سالم تر " نیز را نام گذاری و شعار روز جهانی بهداشت و هفته سالمت امسال "سالمت

.کرده اند  

 :به شرح ذیل اعالم می شوداز سوی وزارت بهداشت، مت سال جاری بر این اساس روزشمار و عناوین هفته سال 

 "ترتر و سالمهمراهی با مدافعان سالمت برای ساخت جهانی عادالنه":چهارشنبه اول اردیبهشت

 "ترتر و سالممشارکت اجتماعی، همدلی و وفاق ملی برای ساخت جهانی عادالنه":پنجشنبه دوم اردیبهشت

 "ترتر و سالمهای دینی و پیوند نهادهای مذهبی و نظام سالمت برای ساخت جهانی عادالنهآموزه" :جمعه سوم اردیبهشت

 "ترتر و سالمهای بهداشتی اولیه برای ساخت جهانی عادالنهارتقای نظام شبکه بهداشتی درمانی و مراقبت":شنبه چهارم اردیبهشت

 "ترتر و سالمی برای ساخت جهانی عادالنهها، آموزش و فرهنگ سازرسانه" :یکشنبه پنجم اردیبهشت

 "تر و روزتر و سالمپژوهش، فناوری، پشتیبانی و مانع زدایی از تولید برای ساخت جهانی عادالنه":دوشنبه ششم اردیبهشت

 "رتتر و سالمهای بین بخشی و مسئولیت اجتماعی برای ساخت جهانی عادالنهمشارکت"با عنوان  سه شنبه هفتم اردیبهشت

سازمان بهداشت جهانی، پیشگیری از گسترش ظلم و بی عدالتی اقتصادی و اجتماعی در سطح  ۲۰۲۱علت انتخاب شعار سال

جهان که چهاربعد سالمت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی را تحت الشعاع خود قرار داده محور اصلی شعار واقدامات در هفته 

  .برقراری سالمت درجوامع استعدالت گرایی محور اصلی  .سالمت است

ساخت جهانی عادالنه تر و سالم تر "
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