برنامه هفته گوارش در استان تهران به شرح ذیل تقدیم میگردد:

Digestive Health Week in the Tehran Province
22-29 May, 2019
01 - 08 Khordad, 1398

”"Early Diagnosis and Treatment of GI Cancer

)(22- 29 May, 2019
 کنفرانس خبری هفته سالمت کشور روز دوشنبه  30اردیبهشت 1398
 سمینار "تشخیص زودهنگام و درمان سرطان دستگاه گوارش" در  2خرداد  1398در محل سالن
آمفی تئاتر انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران به نشانی تهران ،بزرگراه جالل آل احمد ،بیمارستان
دکتر شریعتی ،سالن شهید پیرویان
 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 ( 670بیمارستان)
 ارسال بروشور و پوستر هفته سالمت گوارش برای اعضای انجمن ( 2129نفر)
 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 بهداشت
 توزیع پوستر و بنر با محتوای "تشخیص زودهنگام و درمان سرطان دستگاه گوارش" در فرهنگ سراهای
شهرداری تهران
ردیف

فرهنگسرا

مسئول روابط عمومی

تلفن

آدرس

2

فرهنگ سرای امام

خانم شادالویی

26123630

نیاوران -خیابان باهنر -بین جماران و سه

3

فرهنگ سرای رسانه

آقای صادقی

22888782-3

4

فرهنگ سرای سرو (بانو)

خانم مرادی نیا

88651786

5

فرهنگ سرای بهمن

آقای بهلولی

55058892-3

26123631
26100780

راه یاسر ،خیابان امیرسلیمانی-
فرهنگسرای امام
تحویل روابط عمومی
پاسداران  -خ گل نبی  -خ ناطق نوری -
میدان قبا فرهنگسرای رسانه
تحویل روابط عمومی
خیابان ولی عصر -ضلع شمالی پارک
ساعی -خیابان ساعی یکم -فرهنگ سرای
سرو
تحویل روابط عمومی -بهمراه یک نامه
جهت اجازه توزیع
میدان بهمن -خیابان شهید وفایی-
فرهنگسرای بهمن
تحویل واحد روابط عمومی بشه

6

فرهنگ سرای خاتم

آقای کدخدائی

66207065-9

7

فرهنگ سرای اخالق

آقای افتخاری نژاد

33312402

8

فرهنگسرای شفق

آقای سلطانی

9

فرهنگ سرای گلستان

خانم گرامی

10

فرهنگ سرای اشراق

آقای یحیی زاده

11

فرهنگ سرای تهران

خانم پیرایی

شهرک ولیعصر انتهای حیدری جنوبی خ
پژاند بوستان لواسانی فرهنگسرای خاتم
داخل پارک
تحویل دفتر آقای دهنادی ریاست
فرهنگسرا بشه

33353600

میدان شهدا -خ شکوفه خ شهید کاظمی
جنب بوستان گلزار فرهنگسرای اخالق
تحویل دفتر آفرینش و اجرا شود.

88717195
88554017103
77841376- 9
77826475

یوسف آباد -خیابان سید جماالدین اسد
آبادی،خیابان ،21بوستان شفق
تحویل خود آقای صادقی بشه
نارمک -میدان هالل احمر -خیابان
گلستان -جنب پارک فدک -فرهنگسرای
گلستان
تحویل واحد روابط عمومی بشه

77329367
77326777
77323777

بنر نمیخوان

44161119
44143777

فلکه دوم تهرانپارس انتهای جشنواره
فرهنگسرای اشراق
تحویل آقای یحیی زاده بشه
میدان المپیک سه راه دهکده خ ساحل
بوستان باغ نو فرهنگسرای تهران
تحویل روابط عمومی بشه.

12

فرهنگ سرای امید

خانم صوفی

33302589

بوستان خیام – فرهنگ سرای امید

(سالمند)
بنر ارسال شود.
13

فرهنگ سرای انقالب
بنر ارسال شود

میدان امام حسین خیابان خشک بارچی –

تحویل واحد روابط عمومی شود
خانم نجفی منش

55419057-9

بزرگراه نواب -تقاطع پل کمیل -ابتدای
کمیل شرقی -پالک 84
تحویل روابط عمومی خانم نجفی منش

14

فرهنگ سرای والء

آقای رباطی

بنر نمیخوان

33747772

شهرری -میدان نماز -فرهنگسرای والء

33749134

تحویل گیرنده :آقای محمدی یا آقای
فرزانه

15

فرهنگسرای هنگام

خانم رسته من

77491491

بلوار دالوران  ،آزادگان شمالی  ،جنب
شهروند ،فرهنگسرای هنگام

بنر نمیخوان

تحویل واحد روابط عمومی بشه
16

فرهنگسرای خاوران
بنر هم ارسال بشه

خانم خلیلی

33000033
33730002 -5

میدان خراسان -خیابان خاوران -سه راه
هاشم آباد -فرهنگسرای خاوران
تحویل واحد روابط عمومی بشه

