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 شمح وظايف كارشنا  بهداش  مدار  ررتتار معاون 

  

 تهيف وجمع آوري آئين نامف ها ، بخشنامف ، رتتورالعمل ها ، اتتانداررها           -

 اجماي ضوابط ، رتتورالعمل هاي ابالغي          -

 ر توتعف و زستمب خدماتبمرتي و پيشنها          -

 بمرتي نحوه ارائف خدمات ) اعم اربخش رولتي وخصوصي ( وارائف راهكارهاي مناتب جه  توتعف و زستمب خدمات          -

 بمرتي وضعي  موجور و بمآورر نيااهاي مالي ، نيموي انساني ، ملرومات ، تجهيرات فضاي فيريكي موررنياا          -

 راره ها ، آنالير اطالعات وارائف نتايج و شاخصها بف كارشنا  مسئول جمع آوري          -

 تيستمتالب ررجه  پوياتااي وارتقا           -

 بمرتي وشناخ  وضع موجور بف منظور مشارك  ررتبيين اولويتها ، اهدا  و اتتماتژيها وارائف آ           -

 ئف بف كارشنا  مسئولتهيف پيش نويس بمنامف هاي عملياتي وارا          -

 همكاري وهماهنگي ررو  وبمو  بخش          -

 جلب مشارك  ممرمي رربمنامف هاي ارتقاي تالم  ررمدار           -

 نظارت ، پايش واراشيابي مستمماانحوه ارائف خدمات          -

 بيتهيف وتنظيم وارائف زرارب تحليلي وپيشنهارات حاصل ااپايش و اراشيا          -

 بمرتي وتعيين اولويتها ونيااهاي آمواشي زموه هد  و كاركنا  ممتبط          -

 طماحي ومشارك  رر اجماي مطالعات پژوهشي كاربمري          -



 بمزراري ومشارك  تمينارها ، كارزاهها و بمنامف هاي آمواشي          -

 تالب ررجه  اعتالي تطح رانش فني وعلمي فمري          -

 شمك  رركارزاهها و تمينارها و روره هاي آمواشي ممتبط با بمنامف هاي تالم           -

 بمنامف ريري ونظارت بمحسن اجماي مماقبتهاي بهداشتي رانش آمواا  بماتا  رتتورالعمل هاي ابالغي          -

 ريري ونظارت بمحسن اجماي واكسيناتيو  توام رر رانش آمواا  پايف اول متوتطف بمنامف          -

 هماهنگي با واحد بهداش  محيط ررحسن اجماي بمرتي وضعي  ايمني وبهداش  محيط مدار           -

پاايش         ياري آهن –بمنامف ريري وظارت بمحسن اجماي بمنامف هاي بهبور تغذيف ررمدار  ) ااقبيل شيممدار            -

 يداررار و... (

 انجام تايموظائف ممبوط بف شغل كف بمحسب پس  مورر تصدي ااتوي مقام مافوق ارجاع مي شور .           -



  

 شمح وظايف واحد تالم  نوجوانا  و جوانا  و مدار  تتار شهمتتانها

  

ب بف واحدتالم  جواناا  ، نوجواناا  ومادار  معاونا  جمع آوري وجمع بندي آناليراطالعات وآمارفعاليتها وزرار      -1

 بهداشتي
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 همكاري وانجام تحقيقات كاربمري رر امينف تالم  نوجوانا  وجوانا  ، مدار        -3

 ر بهمه زيمي تجاربتشكيل وشمك  رركميتف هاي علمي ، فني شهمتتانها بمنظو      -4

 شمك  وبمزراري كارزاه وكالتهاي آمواشي و...      -5
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 انجام هماهنگي هاي ررو  بخش       -9

 تالب ررجه  اعتالي تطح رانش فني وعلمي فمري    -10

 ي  كاركنا  ، پويا تااي وارتقا  تيستمتالب ررجه  تقوي  انگيره وخالق    -11

 بمرتي وضعي  موجور وبمآورر نيااهاي مالي ، نيموي انساني ، ملرومات ، تجهيرات وفضاي فيريكي    -12

 هماهنگي وهمكاري با تايمبخشهاي ممتبط ررجه  توتعف بمنامف تالم  مدار     -13

 تح  پوشش هماهنگي وهمكاري با اراره آمواب وپمورب مناطق     -14



فماهم نمور  امينف جلب مشارك  رانش آمواا  ، كاركنا  مدار  ، والادين راناش آماواا  وتاايمافمار رر ارتقاا      -15

 بهداش  مدار 
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