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کنفرانس خبری هفته سالمت کشور روز سه شنبه  13اردیبهشت 3112



سمینار " سرطان کبد :اپیدمیولوژی ،پیشگیری و درمان " در  1خرداد  3112در آمفی تئاتر بیمارستان شریعتی



برنامه های متعدد زنده رادیوئی و تلویزیونی



درج مقاالت در رابطه با موضوع در روزنامه ها



درج مقاالت در رابطه با موضوع بر روی سایت های اینترنت



توزیع بروشور و پوستر هفته سالمت گوارش در تمام بیمارستان های سطح کشور ( 057بیمارستان)



ارسال بروشور و پوستر هفته سالمت گوارش برای اعضای انجمن ( 3477نفر)



ارسال بروشور و پوستر برای تمام اعضای کمیته کشوری هفته سالمت گوارش جهت توزیع در استان ها



ارسال بروشور و پوستر برای معاونت های آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی کشور



ارسال بروشور و پوستر برای وزارت بهداشت و معاونت سالمت



توزیع بروشور ،نصب پوستر و نصب بنر با محتوای " سرطان کبد :اپیدمیولوژی ،پیشگیری و درمان " در فرهنگ
سراهای شهرداری تهران (هفته سالمت گوارش از  2تا  1خرداد )3112

ردیف

فرهنگ سرا

1

فرهنگ سرای شهر

مسئول روابط

تلفن

آدرس

فکس

عمومی
مهندس حیدری پور
(مدیر)
خانم صوفی

66055516-0

پارک شهر

آقای رضا محمدی

2

فرهنگ سرای ابن سینا

3

فرهنگ سرای رسانه

4

فرهنگ سرای سرو (بانو)

آقای روحانی

5

فرهنگ سرای بهمن

آقای پور تقی

6

فرهنگ سرای خاتم

(معاون پشتیبانی)

شهرک غرب  -فاز  - 3خ ایران زمین شمالی  -بلوار

-88788173

خوردین  -فرهنگسرای ابن سینا

71321515011
22888687

فرهنگسرای پایداری خانه سالمت پایداری

آقای روحانی

خیابان ولی عصر -ضلع شمالی پارک ساعی -خیابان

-71321145006
8808630586

(روابط عمومی)

پاسداران  -خ گل نبی  -خ ناطق نوری  -میدان قبا

ساعی یکم -فرهنگ سرای سرو
میدان بهمن فرهنگسرای بهمن سالن تاالر مبارک

-71322861543
55174310
-71326807425

داخلی 371

66270766

شهرک ولیعصر انتهای حیدری جنوبی خ پژاند بوستان
لواسانی فرهنگسرای خاتم داخل پارک

7

فرهنگ سرای ملل

آقای فاخر

22232112

22603030

8

فرهنگ سرای اخالق

آقای یراق بافان

71320621381

11132471

اتوبان صدر میدان پیروز بلوار قیطریه پارک قیطریه
فرهنگ سرای ملل

(روابط عمومی)

خ شکوفه خ شهید کاظمی جنب بوستان گلزار
فرهنگسرای اخالق

9

71322848841

مجتمع علوم و متون شهید رجایی

55521152

(والء)

خ شهید رجایی شهرک  31آبان اولین چهارراه دست
راست خ شهید جمشیدی کوجه اردیبهشت 1جنب
مجسد امام رضا

11

فرهنگ سرای گلستان

آقای استاد رحیمی

71326272677

00831450

11

فرهنگ سرای اشراق

خانم عمرانی

71321726440

00121160

12

فرهنگ سرای تهران

71324304820

44363338

13

فرهنگ سرای امید (سالمند)

-71321088415

11175334

نارمک خ گلستان بعد از میدان هالل احمر جنب پارک
فدک فرهنگسرای خانواده
فلکه دوم تهرانپارس انتهای جشنواره فرهنگسرای
اشراق
میدان المپیک سه راه دهکده خ ساحل بوستان باغ نو
فرهنگسرای تهران

خانم رسته من
(روابط عمومی)

خیام – فرهنگ سرای امید

11172581

14

فرهنگ سرای رویش

آقای شاکری

4-66688557

15

خانه فرهنگ دولت آباد-

آقای حقانی

-11040002

فرهنگ سرای والء

(مدیر )

میدان امام حسین خیابان خشک بارچی – بوستان

بزرگراه فتح – مهر آباد جنوبی – خیابان واشقانی
فراهانی – کوچه وادی زاده – فرهنگ سرای رویش

71322843203

11040002

فلکه اول دولت آباد شهرک وحدت خ استاد دهخدا خ
دریا بیگ کوچه  5شهید رمضانی پالک 57

16

فرهنگ سرای سالمت

17

خانه فرهنگ شهید آوینی

خانم عجلی

-71324181516

00413413-2

میدان رسالت میدان الغدیر بلوار دالوران آزادگان

00416311

شمالی جنب فروشگاه شهروند فرهنگسرای سالمت

55166104

منطقه  27شهرری خ هالل احمر ضلع جنوبی حرم
عبدالعظیم حسنی (ع)

