شرح وظایف معاونت اجتماعی
 -1هذیشیت ٍ ساّثشی ظشفیت ّای اجتواػی استاى دس تخص سالهت
 -2ضٌاسائی ّ،ذایت ٍ حوایت اص ظشفیتْای اهَس خیشیِ ٍ اٍقاف استاى دس جْت تَسؼِ ٍ استقای ًظام سالهت
 -3عشاحی ٍ اجشای هذل تَهی جلة هطاسکت ّای هشدهی ،ساصهاى ّای هشدم ًْااد ٍ خیشیاِ ّاا دس حاَصُ
سالهت
-4تؼاهل ّ ،واٌّگی ٍ ّوکاسی تا دستگاّْای دٍلتی ٍ ًْادّای ػوَهی اص عشیق ضَسای ساالهت اساتاى تاِ
هٌظَس تْشُ گیشی اص تواهی ظشفیت ّا دس تَسؼِ هطاسکت ّای هشدهی
 -5فشٌّگ ساصی دس جْت تطَیق ٍ تشغیة آحاد هشدم تشای گستشش فؼالیتْای خیشیي دس حاَصُ ساالهت
( ّثااِ ً ،اازس ،سااالهت ،فؼالیاات داٍعلثاًااِ ،اّااذای اختػاغاای تااِ تخااص سااالهت ٍ… (
 -6ساصهاًذّی ،تَسؼِ ٍ حوایت اص هَسسات خیشیِ سالهت هغااتق دساتَسالؼول ٍ سیاسات ّاای اتالغای
 -7سااااصهاًذّی ،تقَیااات ٍ حوایااات اص سااااصهاًْای هاااشدم ًْااااد ٍ تَاًوٌاااذ سااااصی آى ّاااا
-8تشًاهِ سیضی تشای ساهاًذّی ،ضٌاسایی ٍ جزب هٌاتغ غیش دٍلتی ٍ تْشُ گیاشی اص حاذاگ ش تاَاى هشدهای
 -9ضٌاسایی ٍ ساهاًذّی فشّیختگاى ٍ اغحاب فشٌّگ ٍ ٌّش تشای تْشُ گیشی اص ظشفیت ّاای آًْاا جْات
تقَیت تخص سالهت
 -10پیگیشی ٍ اجشای پیَست هطاسکت ّای هشدهی دس کلیِ عشح ّاا ٍ پاشٍطُ ّاای حاَصُ ساالهت اساتاى
 -11تقَیت دتیشخاًِ ضَسای سالهت ٍ اهٌیت غزایی اساتاى تاا اساتهادُ اص کلیاِ ظشفیات ّاای ساتادی ٍ
داًطگاّی دس جْت تَسؼِ ٍ تقَیت ًظاهٌذ ّوکاسیْای تیي تخطی
-12تَجِ ٍیظُ تِ ػَاهل اجتواػی هَثش تش سالهت تا ضَسای اجتواػی اص عشیق ایجاد هشکض تحقیقات ٍ تقَیات
فؼالیتْای تحقیق ٍ تَسؼِ دس سغح داًطگاُ
 -13استثاط فؼال ٍ هَثش تا ضَسای اجتواػی ،ضَسای اسالهی اساتاى ٍ ضاَساّای هاشتثظ تاا ساالهت ٍ اهاَس
اجتواػی
 -14اتخار ساّکاسّای هٌاسة جْت ّواٌّگی تا ٍاحذّای دسٍى داًطگاُ تِ هٌظَس اػوال هذیشیت یکپاسچاِ
دس فؼالتْای اجتواػی
 -15تْشُ گیشی اص ظشفیت ّای حَصُ ّای ػلویِ ٍ سٍحاًیت هؼضص جْت تقَیت اتؼاد هختلف سالهت تا تاکیاذ
تش تؼذ هؼٌَی آى

ّ -16واٌّگی تشای تَسؼِ اقذاهات هشتثظ تا پیگیشی ٍ کٌتشل آسیة ّای اجتواػی ٍ اػتیاد تِ سَء هػاشف

هَاد
-17پیگیشی ٍ تَسؼِ تشًاهِ تشًاهِ ّای هشتثظ تا فشٌّگ سالهت تا ّوکااسی تخاص ّاای هختلاف اساتاى.

سایر فعالیت ها
الف -در حیطه مشارکت های مردمی:
* تطکیل ضَسای هطاسکت ّای اجتواػی سالهت استاى/ضْشستاى تا استهادُ اص هاذل پیطاٌْادی اسائاِ ضاذُ ٍ
هقتضیات هحلی
* ضٌاسایی ساصهاًْای هشدم ًْاد حَصُ سالهت تِ خػَظ سوي ّای فؼال دس سغح استاى  /ضْشساتاى ٍ ایجااد
استثاط تا آًْا ٍ تالش دس جْت سفغ هَاًغ ،تَسؼِ کوی ٍکیهی سوي ّای سالهت دس هٌغقِ تحت ًظاست
* تْشُ جَیی اص الگَ ّا ٍ هذلْای هطاسکت اجتواػی هَفق داخلی ٍخاسجی ٍالگَ ساصی هحلی
ب -مشارکت بین بخشی:
*استثاط تا ساصهاى ّای دٍلتی ٍ ًْادّای ػوَهی استاى /ضْشستاى ٍ ػقذ تهاّن ًاهِ ّوکاسی تاا آًْاا دس تشًاهاِ
ّای هطاسکتی
ج -در حیطه خیریه های سالمت:
*تطکیل ضَسای خیشیي حَصُ سالهت استاى/ضْشستاى اص عشیق تَهی ساصی هذل پیطٌْادی اسائِ ضذُ
* هستٌذ ساصی کلیِ فؼالیت ّای خیشیِ ّای حَصُ سالهت دس داًطگاُ/داًطکذُ
* تْیِ تاًک اعالػاتی خیشیي حَصُ سالهت استاى/ضْشستاى ٍ ایجاد ساختاس استثاعی تا آًْا
*تْیِ ٍ تذٍیي فْشست ًیاصهٌذیْای سالهت استاى/ضْشستاى
* ضٌاسایی الگَّا ٍهذلْای هَفق داخلی ٍ خاسجی خیشیِ ّای حَصُ سالهت ٍ تَهی ساصی آًْا
*استثاط تا ساصهاى ّا ٍ ًْادّای دٍلتی ٍغیش دٍلتی هشتثظ ٍ ػقذ تهاّن ًاهِ ّای ّوکااسی تاشای استقاای ساغح
فؼالیت ّای خیشیِ ّای سالهت
د -در حیطه فرهنگ،هنر و سالمت:
*تطکیل ضَسای فشٌّگٌّ ،ش ٍ سالهت استاى/ضْشستاى
* تْیِ تاًک اعالػاتی اص اغحاب فشٌّگ ٍ ٌّش استاى/ضْشستاى ٍ تشقشاسی ساختاس استثاعی تا آًْا

*استثاط تا ساصهاًْا ٍ ًْاد ّای فشٌّگی ٍ ٌّشی دٍلتی ٍ غیشدٍلتی ٍ ػقذ تهاّن ًاهِ ّوکاسی تا آًْا
*تْیِ ٍ تَلیذ هحتَی تشًاهِ ّای استقای سالهت تشای اسائِ تِ اغحاب فشٌّگ ٍ ٌّشتا ّوکاسی سوي ّا ٍهؼاًٍت
ّای داًطگاُ/داًطکذُ
*حوایت اص تَلیذات فشٌّگی ٍ ٌّشی سالهت اص قثیل فیلن ،سشیال ٍ ...تش اساع ًیاصهٌذیْای سالهت استاى
*تجلیل اص افشاد ٍ ساصهاى ّای ضاخع دس حَصُ هطاسکت ّای اجتواػی تِ ٍیظُ خیشیي سالهت
* تْیِ هستٌذات فشٌّگی دس قالة کتاب ،فیلن ٍ...اصفؼالیي ػشغِ هطاسکت ّای اجتواػی ،سوي ّا ٍخیشیِ ّاای
سالهت
ه -اطالع رسانی:
*حضَس فؼال دس جلسات ضَسای اعالع سساًی داًطگاُ
*استثاط تا اغحاب سساًِ تِ خػَظ غذا ٍ سیوا تشای اعالع سساًی ٍ استقاای ساغح هطااسکت ّاای اجتوااػی
استاى/ضْشستاى دسحَصُ سالهت
*تشقشاسی پیًَذ تا سایت هطاسکت ّای اجتواػی ٍصاست تْذاضت ٍ اسائِ اخثااس داًطاگاُ  /داًطاکذُ تاِ غاَست
هستوش
* ایجاد سایت هجاصی دس حَصُ هطاسکت ّای اجتواػی ٍ ساصهاى ّای هشدم ًْاد ٍ خیشیي داًطگاُ  /داًطکذُ
و _ خصوصی سازی سالمت:
* ایجاد استثاط تا سشهایِ گزاساى ٍ فؼاالى اقتػادی استاى تِ هٌظَس تطَیق ٍ جلة حوایت آًْا
*هؼشفی الگَّا ٍ هذلْای هَفق خػَغی ساصی ٍ غٌؼتی ساصی سالهت تِ فؼاالى اقتػادی استاى

