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 واحد زنان و دخانیات 

 پیشگیری استعمال دخانیات(پاد )طرح  
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 درباره جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران: بخش اول

 

 تاریخچه

به همت  ۲۶۳۱که در سال  (N.G.O) است یمردم یتیجمع رانیا اتیمبارزه با استعمال دخان تیجمع 

 یو افشا اتیبه منظور مبارزه با استعمال دخان جمعی از پزشکان، اساتید دانشگاه، روحانیون و خیرین،

و  یاقتصاد ،یاجتماع ،یفرهنگ ،یبهداشت هاینهیدر زم گریاز آن و مضرات گسترده د یناش یها یماریب

 .دیگرد ستأسی …

حال حاضر  در .وستندیپ عام المنفعهو  ینهاد مردم نیمند و دلسوز به ا افراد عالقه در طول این مدت

 .دهند یم لتشکی …و  یاجتماع ،یفرهنگ ،یعلم یها تینفر از شخص ۰۵را حدود  تیء جمعامنا هیئت

و حکومتی  و موسسات ، سازماندولتبه  ایران، غیر سیاسی بوده و اتیمبارزه با استعمال دخان تیجمع

 نیتأم و سازمان های پشتیبان مند و عالقه ریآن توسط افراد خ یجار یها نهیو هز ستیوابسته ن یارگان

 .گردد یم

زیاد در راستای پیشبرد اهداف )با وجود مشکالت  یها مکان نقلها و  پس از پشت سر گذاشتن سختی

جمعیت مبارزه با استعمال  (عدیده و نداشتن امکانات مالی و حتی ساختمان اداری مستقل و مناسب

ان فتحی شقاقی دخانیات دست از تالش برنداشت و سرانجام توانست در ساختمان کنونی واقع در خیاب

در پیشگیری و کنترل دخانیات به عنوان یک ضرورت در حوزه  جانبه همههای  مستقر گردد تا به فعالیت

 .سالمت اجتماعی ادامه دهد

به  یگروه یها آن عالوه بر ارتباط دائم با رسانه رهیمد ئتیه ت،یبه اهداف جمع دنیتحقق بخش یبرا

 :گردد یها اشاره م ارتباط داشته که به اهم آن گرید یارگانها و نهادها ریج.ا.ا با سا یمایصداوس ژهیو
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، هیقوه قضائ ،هیعلم یها حوزه ،دیمراجع عظام تقل، دولت جمهوری اسالمی ایران، یاسالم یشورا مجلس

 ،جیمقاومت بس یروین یفرمانده ،یانتظام یروین فرماندهی ،ائمه جمعه یگذار استیسشورای 

  موسسات علمی، آموزشی و تحقیقاتی  داخل و خارج از کشور و ، دانشگاه ها ها وزارتخانه

 

 انداز چشم

به جامعه  دنیکرده است، رس فیخود تعر یها تیفعال یبرا اتیمبارزه با استعمال دخان تیکه جمع یافق

 .حاصل از آن است یطیمح ستیزو  یاقتصاد ،یاجتماع ،یبهداشت یها انیو ز اتیاز دخان یعار

و برای کاهش برای دستیابی به جامعه بدون دخانیات جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران 

ناشی از استعمال دخانیات و برای پیشگیری  اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بهداشتی، یها انیز

 به این مهم و آموزش یساز آگاه ی،رسان اطالعتا با  نماید میتالش  ها ارزشو حفظ این  از این موارد

 دست یابد

 ناشی از استعمال دخانیات  ریوم مرگاز بار  در تالش است تا این جمعیت با هدف ارتقای سالمت جامعه

و روند رو به رشد مصرف دخانیات را در کشور به  بکاهد باشد یمنفر  هزار ۳۵که ساالنه حدود در ایران 

دولتی و  ینهادهامردم و  جانبه همهمگر با همکاری  شود ینماین میسر  ؛ وحد ممکن برساند نیتر نییپا

 .یردولتیغ
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 اهداف

 و آموزش یرسان یآگاه 

 یمواد دخان استعمالجامعه نسبت به مسائل مرتبط با  یو اجتماع یعلم یآگاه یارتقا. 

 یو چاپ کتاب و برگزار یترجمه مطالب علم ات،ینشر هیته قیمستمر از طر یرسان اطالع 

 ، موسسات تبلیغاتی ومایصداوس ژهیها به و با رسانه یو مشارکت و همکار یعلم ینارهایسم

 .موارد ریسا

 اتیدخان استعمالو ترک  یریشگیپ 

 اتیدخان استعمالکنترل و کاهش  ،یریشگیدر جهت پ ربط یذ یبه نهادها اجرا قابل یها طرح ارائه. 

 ترک مواد  یبرا یگاریافراد س قیدر نوجوانان و جوانان کشور و تشو اتیاز استعمال دخان یریشگیپ

 .گاریترک س یها کینیمختلف و توسعه کل یها روش یریگ کار با به یدخان

 یالملل نیبملی و  یها یهمکارو  ها مشارکتجلب  

  مسائل و مشکالت به  یالملل نیب وو جوامع مختلف ملی  یردولتیغدولتی و  نجلب توجه مسئولی

، آموزشی، تحقیقاتی، یپیشگیری، درمان اجتماعی، اقتصادی مرتبط با دخانیات و اقدامات در زمینه 

 فرهنگی و خدماتی و سایر موارد مربوط به استعمال دخانیات در کشور و جهان

 داخل و خارج از  یردولتیغدولتی و  یها سازمانحقیقی و حقوقی و  یها تیشخص جلب مشارکت

 کشور

  تشخیصی، پیشگیری، تحقیقاتی، آموزشی،  یها طرحو  ها برنامهکمک، حمایت و تشویق جهت انجام

 درمانی و سایر موارد بر اساس اهداف جمعیت در داخل و خارج کشور
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 هیئت امنا

 هیئت مدیره

 دبیرکل

واحد اداری 
 پشتیبانی

واحد ارتباط 
 با حوزه

 واحد زنان
مرکز 
 تحقیقات

 واحد آموزش واحد فرآموز
واحد 

 شهرستان ها

 شعبه ورامین

نمایندگان 
 امین

 شعبه مشهد

 شعبه قم

 دبیرخانه مدیر اجرایی

 نینمودار سازما

 

 

 

 

 

 

 

 

 امنا هیئت

 ضوابط  بر اساس  موسسه  اداری  سازمان  تصویب  ،داخلی  نامه آیین  تصویباین موسسه  با  امنا هیئت 

  وصول  نحوه  تصویب  موسسه  حسابها و ترازنامه ساالنه،  موسسه  بودجه  و تصویب  ررسی، ب شده یینتع

  جلب  برای  کوشش، با  موسسه  دار برای و خزانه  حسابرس  تعیینو    آن  و مصرف  اختصاصی  درآمدهای

 .کند یمدر راستای اهداف سالمت محور موسسه فعالیت  خیرین و مردم  یها کمک

حاج غالمحسین محمدی گلپایگانی، رئیس  ینوالمسلم االسالم حجتی این موسسه را امنا هیئتریاست 

 دارند عهدهدفتر رهبری جمهوری اسالمی ایران  به 

اساتید دانشگاه و نفر مشتمل بر بزرگان، روحانیون، خیرین،  ۱۱امنای این موسسه تعداد  اعضای هیئت

دکتر محمدرضا مسجدی به عنوان دبیر کل این موسسه  انتخاب  ۲۶31از سال پزشکان است، همچنین

 اند.شده
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 ها تیعضو

 (WHO) بهداشت یهمکار سازمان جهان 

 FCA یدر سازمان جهان تیعضو 

 ریواگ ریغ یها یماریاز ب یریشگیپ یدر شبکه مل تیعضو 

 

 تفاهم نامه ها

 علمیه برادران و خواهران یها حوزهبا مرکز مدیریت  نامه تفاهم 

 با آموزش و پرورش نامه تفاهم 

 با اداره کل سالمت شهرداری تهران نامه تفاهم 

 با مرکز مطالعات زنان دانشگاه تهران نامه تفاهم 

 گرید یردولتیغو  یدولت ینهادها سایر و ها دانشگاه ها مارستانیببا  نامه تفاهم ها دهاز  شیو ب  

 

 شعبات و نمایندگان امین

مختلف کشور  یرا در شهرها یتر شعب و مراکز وابسته قصد دارد خدمات گسترده یانداز با راه تیجمع

هستند که  تیمشغول فعالو مشهد قم  ،نیورام یدر شهرها یشعبه رسم چهارارائه دهد. در حال حاضر 

نمایندگی  ۲۶و تعداد  شود یمحسوب م تیجمع یآت یها شهرها از برنامه گریها در د شعبه نیا شیافزا
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در حال فعالیت هستند که با گسترش فعالیت به مرور به شعبه رسمی  ها شهرستانامین در سایر 

 جمعیت تبدیل خواهند شد.

 :نیورام شعبه

افتتاح شد.  گاریو ترک س یریشگیپ کینیبا کل نیدر ورام ۲۶1۲ خردادماهدر  تیجمع یندگیدفتر نما

منطقه  نیآموزان ا دانش یبرا یآموزش یها به ارائه برنامه تیواحد فرآموز جمع یشعبه با همکار نیا

به عنوان پارک  ییها بوستان صاصکارگروه بانوان، اخت جادیمختلف، ا یها جشنواره ی. برگزارپردازد یم

 .شعبه است نیا یها تیفعال گریدر منطقه از د یورزش یها تیو فعال اتیبدون دخان

شعبه ورامین است که در  های فعالیتیکی از مهمترین  (پیشگیری از استعمال دخانیات پاد )طرح  

 پیشگیرانه ضد دخانی های فعالیتبه  پادیار ۳۵۵۵مقطع متوسطه و بیش از  مدرسه ۳۰بیش از 

 پردازد یم

 

 قم: شعبه

 یو آموزش یمرتبط در مراکز علم یها شگاهینما یافتتاح شده و با برگزار ۲۶1۶ ماه یدشعبه در  نیا 

علمیه و  یها حوزه، این شعبه با همکاری دانشگاه علوم پزشکی قم و خود را آغاز کرده است تیفعال

پیشگیرانه استعمال  های فعالیت (سال )فراموز نفس پاک ۲۱تا  ۳مختص کودان  یها برنامههمچنین 

 دخانیات دارد

 

 :مشهد شعبه 

افتتاح شده و با با همکاری ستاد مبارزه با مواد مخدر خراسان رضوی   ۲۶18 ماه بهمن شعبه در  نیا 

 .خود را آغاز کرده است تیفعال یو آموزش یمرتبط در مراکز علم یها شگاهینما یبرگزار
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 جمعیت دستاوردهایبخش دوم: 

 های جمعیت اهم فعالیت

که  افتهی دستی چشمگیری ها تیموفقعلیرغم امکانات محدودی که این جمعیت دارد، به 

 مهمترین آنها به شرح زیر است:

 8848تالش برای عضویت جمهوری ایالمی ایران در  کنوانسیون جهانی مبارزه با دخانیات  

 کاهش مصرف یها نامه نیآئ بیو تصو میو تنظ هیته یتالش مستمر برا 

کنترل دخانیات، در مجلس شورای   رساندن قانون جامع بیتصوبه  یبرااقدامات همه جانبه  

 8840 اسالمی و شورای نگهبان 

 یدر اماکن عموم اتیاستعمال دخان تیممنوع 

 یها از فهرست اماکن عموم خانه خارج کردن قهوه یمجلس برا هیلغو طرح استفسار 

 اتیاز لغو انحصار دخان یریجلوگ یکوشش برا 

 یها از اماکن عموم خانه بر حذف قهوه یمبن ()دولت دهم رانیوز ئتیمصوبه ه هیعل تیشکا 

 نسبت به ابطال مصوبه یو اخذ رأ (هیی)قوه قضا یعدالت ادار وانیبه د

 کشور اتیبانک جامع اطالعات دخان نیاول جادیا 

ها در مقاالت  آن جیو انتشار نتا اتیدخان در زمینۀ یا رشته نیب یپژوهش یها انجام طرح 

 یالملل نیو ب یداخل یپژوهش-یعلم

 اتیدخان نهیدرزم PHD by Research یدکتر یدانشجو رشیپذ 
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وزارت  همکاری با  آموزان دانش نیدر ب (اتیاز استعمال دخان یریشگیپاد )پ یطرح مل 

در شهرستان  50از سال  طرح نیمدرسه، ا 00در  (اریعضو )پاد 0222از  شیآموزش و پرورش با ب

شهر  یبه سو یگام آن رسیده و هدف شروع و از مرحله مدرسه به محله لوتیبه صورت پا نیورام

 طرح است نیکل شهر در ا یجیتدر دنش ریو درگ اتیبدون دخان

طرح بیمارستان بدون دخانیات  در دستور کار  اعتبار بخشی بیمارستان  ثبتتالش برای  

 های کشور، توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 ها دانشگاه ریاجرا در سا یریگیدر دانشگاه تهران و پ اتیطرح دانشگاه بدون دخان یاجرا 

 ... آموزش و پرورش و ه،یعلم یها نامه با حوزه عقد تفاهم 

 گاریس یفروش خرده بر اساس نرخ  اتیمال شیجهت افزا یاسالم یبا مجلس شورا ارتباط 

 نماز جمعه قیاز طر یرسان امیعظام و پ اتیآ یفتاوا 

کوتاه و  یها لمیف هیمصاحبه، مناظره، ته قیبه عموم جامعه از طر یرسان اطالع یتالش برا 

با شرکت  یهمکار یبرا یضد دخان یها امیپوسترها و پ هیها، ته مستند جهت پخش در رسانه

 یو دوگانه شهر تهران برا ستیدر سطح مناطق ب لبوردیب 808مترو و نصب  ،یران واحد اتوبوس

 اتیز مضرات دخانا یساز آگاه

 یخارج یها شرکت گاریس دیامضاء طومار در اعتراض به احداث دو کارخانه تول یآور جمع 

 ها و پژوهش ها نامه انیاز پا تیازجمله حما کیبا مراکز آکادم یهمکار 

 یارتباط با شهردار 

 مایارتباط با صداوس 

 به طور ساالنه اتیبدون دخان یهفته مل یبرگزار 
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 ها یرنامهتقد

 ۲۶8۰دریافت لوح تقدیر از رئیس کمیته طرح دانشگاه بدون دخانیات در سال  

اهلل سیدعلی غیوری، نماینده  آیت مرحوم به ۲۶88دریافت جایزه میرزای شیرازی در سال  

 جمعیت در ستاد کشوری قانون جامع کنترل دخانیات به عنوان اولین برنده این جایزه

 ۲۶81  خردادماهشت در دریافت تندیس از سازمان جهانی بهدا 

 ۲۶81دریافت لوح تقدیر از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در سال  

 ۲۶81  ماه بهمن تهراندریافت تقدیرنامه شهر عاری از دخانیات از شهرداری  

 ۲۶81 ماه یددر  میکر رباطدریافت لوح تقدیر از شهرداری  

 ۲۶1۵ خردادماهدریافت سومین دوره جایزه میرزای شیرازی در  

 ۲۶1۵ رماهیتدریافت لوح تقدیر از رئیس انجمن پرستاری ایران در  

های مردم نهاد شورای  های سازمان دریافت لوح تقدیر از ریاست ستاد ساماندهی فعالیت 

 ۲۶1۵ ماه بهمناسالمی شهر تهران در 

دریافت لوح تقدیر از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود در سال  

۲۶1۵ 

 ۲۶1۲ خردادماهدر  ۲8شهر عاری از دخانیات از شهرداری منطقه  رنامهیتقددریافت  

شورای  نهادمردمهای  های سازمان دریافت لوح تقدیر از ریاست ستاد ساماندهی فعالیت 

 ۲۶1۲ ادماهمرداسالمی شهر تهران در 

دریافت لوح تقدیر از وزارت بهداشت توسط واحد فرآموز نفس پاک جمعیت در  

 ۲۶1۶خرداد
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 دریافت لوح تقدیر از رئیس دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسالمی ایران 

 دریافت لوح تقدیر از معاون اجتماعی و ارشاد ناجا 

 ۲۶1۶دریافت لوح تقدیر از وزیر کشور در سال  

 ۲۶11تقدیر از وزارت بهداشت در سال  دریافت لوح 

سال  در روز جهانی بدون دخانیات دریافت تندیس و لوح تقدیر از سازمان بهداشت جهانی 

۲۶18 

 18تهران در هفته ملی بدون دخانیات سال  لوح تقدیر از شهرداری دریافت تندیس و 

 دیگر یردولتیغدولتی و  ینهادهاو  ها سازمانها لوح تقدیر از و ده 
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 جمعیت واحدهایبخش سوم: 

 

 مرکز تحقیقات کنترل دخانیات جمعیت 

 واحد آموزش 

 ی علمیه و روحانیتها حوزهبا  ارتباطواحد  

 مرکز فرآموز نفس پاک 

 واحد زنان و دخانیات 

 (پیشگیری استعمال دخانیاتپاد )طرح  

 الملل نیبعمومی و  واحد روابط 

 واحد رسانه و انتشارات 

 دخانیاتکلینیک ترک  

 واحد اداری و پشتیبانی )دبیرخانه( 
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 مرکز تحقیقات کنترل دخانیات

و  وزارت بهداشت قاتیگسترش تحق یاز شورا یبا مجوز رسم اتیکنترل دخان قاتیواحد مرکز تحق 

های  و پژوهشحوزه سالمت  گذاری سیاستمحور در رشته  پژوهش یدکتر یمجوز آموزش دانشجو اخذ

سالمت محور مرتبط با حوزه دخانیات را در حیطه کاری خود دارد و در این راستا مقاالت علمی و 

کند از دیگر  پژوهشی معتبر داخلی و خارجی منتشر می–های خود را در مجالت علمی  پژوهش

و مقاله  ۳۵۵و  نامه انیپا ۲۱۵۵بیش از  با تعداد یبانک اطالعات جادیاتوان به  ها این مرکز می فعالیت

در دسترس  صورت رایگان اشاره کرد که با آدرس زیر به اتیحوزه دخانتحقیقاتی  طرح ۲۵۵بیش از 

 کنندگان قرار داده است. مراجعه

www.iata.org.ir/lib 

 

 

 واحد آموزش

شدن همه  یاجتماع ندیکه فرد در فرا گردد یم یتلق یمدرسه اجتماع کیآن  یجامعه در مفهوم کل

 یمهم آموزش یها به عنوان نهادها . اگرچه مدارس و دانشگاهردیگ یم ادیخود را از جامعه   یها یآموختن

نهادها، مؤسسات،  مروزهاما ا گردد، یم یتلق یبیآس یو مبارزه با انواع رفتارها یریشگیدر امر پ یو کانون

سالم  یها شدن و آموزه یاجتماع ندیفرا یبس مهم را در راستا یگاهیجا یمستقل و مردم یها تشکل

  .دارند یاجتماع ستیز

)قانون  یبا استناد به اسناد باالدست رانیا اتیمبارزه با استعمال دخان تیراستا واحد آموزش جمع نیا در

 ،یانقالب فرهنگ یعال یشورا ،یمقام معظم رهبر ینظام سالمت ابالغ یکل یها استیج. ا. ا. ، س یاساس
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و سالمت، حوزه  نکشور، سند ششم توسعه، سند توسعه بخش بهداشت، درما ییقضا یکل یها استیس

انقالب  یعال ی...( و ازجمله مصوبات شوراادآوریمبارزه با مواد مخدر و اعت یکل یها استیو دانشگاه، س

 دوم و یکشـور ) بندها یو نـوآور ینظـام علـم، فنـاور یتحت عنوان اهـدافـ بخشـ هیو ابالغ یفرهنگ

،  ستهیشا یها محور و برخوردار از انسان لتعدا ان،یدانش بن یا : جامعهکوشد ی( م ۲۶81سوم و چهارم، 

اخالق و  تیهمراه با تقو یو تخصص یعموم یها و گسترش آموزش قیتعم یو نخبه در راستا ختهیفره

با توسل به توسعه علوم و  نی. همچندیدر آحاد جامعه مستقر نما تیخالق هیو روح یشیآزاداند

 .دینما یم یگذار استیس ،ینسب یها تیو مز ازهایو ن ها تیو نافع، متناسب با اولو نینو یها یفناور

 

 واحد ارتباط با حوزه های علمیه، ائمه جمعه و جماعات

رسانی و  اطالع در زمینۀ های خود ایران با هدف گسترش فعالیت جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات 

آگاهی بخشی عمومی در راستای جامعه سالمت محور و استفاده از تریبون روحانیت این واحد را 

های علمیه خواهران و برادران، جامعه  این واحد با ایجاد ارتباط با مرکز مدیریت حوزه اندازی کرد. راه

ه روحانیت در تالش است تا با همکاری جامع گذاری ائمه جمعه و ... مدرسین حوزه، شورای سیاست

جانبه دخانیات مطلع سازد. مردم را از مضرات همه  

های علمیه برادران و  های بسیار خوب و چشمگیری با حوزه ذکر است این واحد تاکنون همکاری شایان

 جماعات و تولیت بقاع و اماکن متبرکه داشته است. خواهران و همچنین ائمه جمعه و
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 مرکز فرآموز نفس پاک

و مشارکت اداره  یبا همکار ات،یو آموزش کودکان درباره مضرات دخان یآگاه شیمرکز با هدف افزا نیا 

شاد و  ییدارد در فضا یمرکز سع نی. ادیگرد سیتأس ۲۶88 رماهیتهران در ت یکل سالمت شهردار

 انیکند. در پا تیتقو اتیمناسب را در کودکان در برابر مصرف دخان یرفتار یها کننده، مهارت سرگرم

 جیدرآمده و در ترو تیجمع تیسالمت به عضو اریکارت هم افتیکودکان با در ،یدوره آموزش

 .کنند یم یهمکار ،می باشد اتیاز اشاعه دخان یریبر جلوگ یکه مبتن ییها مهارت

 

 واحد زنان

دخانی در که در چند دهه اخیر شیوع مصرف در سنین پایین و همچنین مصرف مواد  توجه به این با

سالمت زنان در جامعه به  تیاهم جوانان خصوصاً دختران)مادران آینده(، روند صعودی داشته است،

است و چنانچه مسائل  ریسالمت فرزندان، خانواده و جامعه انکارناپذ تیبر وضع انآن مؤثرنقش  لیدل

 دربیجامعه  درنتیجهآنان و  یبرا یادیز یها بیها مورد غفلت واقع شود، آس ن بر سالمت آ رگذاریتأث

 وع،یکه ش مسئله نیروند و شناخت ا نیبه ا یز با آگاهین رانیا اتیمبارزه با استعمال دخان تیدارد. جمع

متفاوت از مردان باشد،  تواند یزنان م انیدر م اتیتبعات استفاده از دخان یو حت کننده نییعوامل تع

موجود در  تیو مطالعه وضع یبررس نیبنابرا ؛در تالش استحوزه  نیکارآمد در ا یا برنامه افتنی یبرا

استفاده از  جیدرباره نتا رسانی آگاهیدر جهت  یکاربرد یها کشور، آموزش رد اتیحوزه زنان و دخان

واحد  فیموجود از وظا تیبه منظور بهبود وضع ییاجرا یها و برنامه ها استیس نیو تدو اتیانواع دخان

 .شود یمحسوب م اتیمبارزه با استعمال دخان تیجمع اتیزنان و دخان
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 پیشگیری استعمال دخانیات(پاد )طرح 

در  1۰در سال  طرح پاد با هدف کاهش استعمال دخانیات در بین دانش آموزان برای اولین بار در کشور

اکنون در ورامین بعنوان پایلوت  شهرستان ورامین شروع شد. این طرح با هدف اجرا در سطح ملی، هم

است، این طرح در  آموزش دادهآموز را  نفر دانش ۰۵۵۵در حال اجراست که در حال حاضر بیش از 

روانشناسی با ارتباط های  یلگران رشتهسههای الزم توسط ت مدرسه مقطع راهنمایی آموزش ۳۰بیش از 

شود. این طرح در چند فاز ابتدا در مدرسه و سپسدر  مستقیم با والدین، معلمان و دانش آموزان ارائه می

محله و در مراحل بعد به ترتیب در سطح شهر، شهرستان، استان و درنهایت در کل کشور به اجرا 

 به سطح شهر گسترده شده است.درخواهد آمد، طرح در حال حاضر با گذر از فاز مدرسه و محله 

 

 

 و انتشارات واحد رسانه

و مسائل مربوط به آن  اتیبه حوزه دخان یکه به صورت تخصص هینشر نیماهنامه کارت قرمز: ا

 نی. اشد ینسخه منتشر م ۰۵۵۵ راژینامه در ت به صورت دو هفته ۲۶1۶ابتدا در مهرماه سال  پردازد، یم

و  ها مارستانیها، ب شهر تهران، دانشگاه یشورا ،یاسالم یها، مجلس شورا در دسترس وزارتخانه هینشر

و حضور در  یجهت نشر عموم یاز وزارت ارشاد اسالم یمجوز رسم افتیمساجد قرار داشت. بعد از در

در  که شود میمنتشر  یبه صورت ماهنامه به صورت سراسر 11/۳/۶۵ خیدر تار یفروش روزنامه یها دکه

متنوع آموزشی  های کتابچهاین واحد همچنین بروشورها و .شماره رسیده است ۰۱حال حاضر به 

 های ناشی از آن تهیه و منتشر کرده استیربیما بسیاری را درباره مضرات دخانیات و
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با  سایت وب نیا قیو جهان از طر رانیدر ا اتیاخبار و اطالعات مربوط به دخان نی: آخردوزبانه سایت وب

اقدام  یمجاز یحضور در فضا یبرا تیتلگرام: جمع کانال .است یریگیپقابل  www.iata.org.irآدرس 

صفحه اینستاگرام جمعیت برای ارتباط مستقیم و پرسش و  ،رسانی اطالعتلگرام برای  کانال ;اندازی راهبه 

با  المللی بیندر سطح  رسانی اطالعو صفحه توییتر برای ارتباط و  پاسخ و همچنین انتشار اخبار جمعیت

 ست.ازیر کرده  های آدرس

 Instagram.com/iata.org.ir Twitter:@ iatair Telegram: me/iataorg 

 

 الملل بینواحد روابط عمومی و روابط 

و  یدولتـ  هـای  سـازمان بـا   یضـمن ارتبـاط و همکـار    تیـ جمع الملل نیو روابط ب یعموم بخش روابط 

مـرتبط در   یها سازمان گرینهاد و د نیا یضد دخان یها تیفعال یدارد با معرف یدر کشور، سع غیردولتی

نهـاد بـا    نیـ ا رو ازایـن را ببـرد.   یمنـد  حداکثر بهـره  زیکشورها ن گریاز تجارب د ،یبه جامعه جهان رانیا

و دانشـمندان حـوزه    نیمتخصصـ  ،یردولتـ یغ یهـا  بهداشت، سـازمان  یارتباط با سازمان جهان یبرقرار

خـود و اسـتفاده از    یهـا  یتوانمنـد  یارتقـا  ریتـا در مسـ   کنـد  یتالش مـ  یالملل نیدر سطح ب اتیدخان

 کشور گام بردارد. رد اتیدخان وعیاز ش یریکنترل و جلوگ ،یریشگیجهت پ یمطالعات جینتا نیدتریجد

 

 کلینیک ترک دخانیات

 هیـ کل اتیـ تـرک دخان  در زمینـۀ  ات،یـ مبارزه بـا اسـتعمال دخان   تیجمع گاریمشاوره ترک س کینیکل 

ـ . اکنـد  یکننـدگان ارائـه مـ    بـه مراجعـه   گـان یخدمات را بـه صـورت را    ت،یـ زیو در زمینـۀ  کیـ نیکل نی

http://www.iata.org.ir/
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 تی. جمعرساند یم یاری گاریمشخص به افراد در ترک س یها دوره یط یو مشاوره گروه یدرمان نیکوتین

 ،یرپزشـک یو غ یعلوم پزشـک  یها دانشگاه ها، یموجود، شهردار یتالش است تا با استفاده از بسترها در

 .ها گسترش دهد خود را در مناطق مختلف تهران و شهرستان یکینیخدمات کل

ای و درمانی به آنهـا   کننده داشته و خدمات رایگان مشاوره نفر مراجعه ۱۵۵۵این واحد تاکنون بیش از  

 .ارائه نموده است

 

 واحد اداری و پشتیبانی )دبیرخانه(

 یها نهیدر زم موسسه های خطی مشیو  ها استیس یجرابا ا واحد اداری و پشتیبانی این موسسه 

ها و  بخشنامه ،ها آئین نامه میو تنظ هیتهی و همچنین بانیپشت، یاستخدام ،یمربوط به امور ادار

و ابالغ  موسسهضوابط و مصوبات  بر اساس ربط ذیجهت ارائه به مقامات  ،الزم یادار یها دستورالعمل

 .نماید میهمکاری  دییواحدها پس از تأ هیآن به کل

 یمختلف با هماهنگ یواحدها موردنیاز زاتیو تجه لیوسا نیانجام تدارکات و تأماین واحد با  چنین هم

در  یهمکارو  یامور استخدام ،مطلوب اداره یها و نظارت بر روش یزیر برنامهو  ربط ذی یکامل واحدها

بودجه، مشارکت در  تیریمد، یسازمان یها پست، نمودار ف،یو اصالح مجموعه شرح وظا  میو تنظ هیته

امور محوله از طرف  ریانجام ساو  الزم شنهاداتیمختلف و اظهارنظر و ارائه پ یها ونیسیجلسات و کم

 .کند میهمکاری  مقام مافوق
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