
 : ، اجتماعی و اعتیاد یسالمت روان مدیریت انشرح وظایف کارشناس

          سالمت روانهاي استانی برگزاري کمیته  

          پزشکی علوم دانشگاه بهداشتی معاون نظارت تحت روان سالمت هايبرنامه اجرایی –پذیرش مسئولیت علمی  

         منظور تکمیل سطح سوم ارایه خدمات سالمت روان شهرستانها مطابق دستورالعملریزي آموزش پزشک عمومی به برنامه  

          برنامه ریزي آموزش پزشکان عمومی شاغل در مراکز بهداشتی درمانی شهري و روستایی به منظور ارتقاء کیفیت علمی ارایه    

  خدمات در برنامه سالمت روان مطابق با دستورالعمل

         ارشناسان مرتبط با برنامه سالمت روانآموزش ک  

          روان سالمت برنامه با مرتبط نشریات و پمفلت – پوستر –نظارت علمی بر تهیه متون  

         نظارت بر سیستم ارجاع برنامه سالمت روان  

         نظارت علمی بر فعالیت پزشکان عمومی در حیطه برنامه سالمت روان  

         برنامه ریزي و نظارت علمی و اجرایی مرتبط با برنامه در هفته سالمت روان  

         ها و مراکز تحت پوشش  هاي اجرا شده در سطح شبکهمشارکت در امر پایش برنامه  

         ها همایش و جلسات – کارگاهی –هاي آموزشی اجراي برنامه  

         آموزش نیروهاي بدو خدمت  

         برگزاري کارگاه هاي آموزشی جهت معلمین و والدین مدارس مروج سالمت در استان  

         شرکت در جلسات بین بخشی  

          برگزاري کارگاه هاي آموزشی در جهت پیشگیري از اعتیاد و الکل در استان   

         نظارت بر مرکز گذريDIC ارسال به وزارت متبوع و مرکز این از ارسالی آمار آوري جمع و  

         برنامه ریزي و برگزاري کارگاه هاي آموزشی در زمینه پیشگیري از خودکشی  

          الکل و ، مواد سیگار مصرف اختالالت مداخله و غربالگريتهیه گزارش عملکرد سالیانه برنامه اعتیاد و  

          تحلیل آنهاگردآوري اطالعات و آمار فعالیتها و  

         اجتماعی و اعتیاد  ، هاي استان در امر سالمت روانی بررسی مسائل، مشکالت، تعیین نیازها و اولویت  

         اجتماعی و اعتیاد ، روانی  سالمت  هايبرنامه  پیشنهاد و تدوین  

          و اعتیاد  اجتماعی ، روانی برنامه ریزي ساالنه، میان و بلند مدت در امر سالمت  

         هاي تأمین آنبرآورد نیروي انسانی مورد نیاز و پیش بینی مکانیسم  

         هاي هدف) در امر سالمت هاي اجرایی و علمی مبتنی بر جامعه در جهت توانمندسازي عموم مردم (به ویژه گروهارائه روش

  اجتماعی و اعتیاد  ، روانی 

         مراکز بهداشت شبکه ها و هاي تأمین و تعیین چگونگی و نظارت بر هزینه کرد آنها در پیشنهاد بودجه و پیش بینی مکانیسم

  شهرستان ها

         اجتماعی و  ، روانی هاي غربالگري، پیشگیري، مراقبت، درمان، بازتوانی در حوزه سالمت تدوین، استانداردها و دستورالعمل

  هاو ارزشیابی برنامه و پایشاعتیاد 

         روانی هاي استان در برنامه ریزي راهبردي، عملیاتی و تفضیلی و کمک به انجام آن در حیطه سالمت هدایت دانشگاه ، 

  اجتماعی و اعتیاد

         اجتماعی و اعتیاد ، انی روهاي آموزش سالمت اي در اجراي برنامههمکاري با سازمانها و مراکز علمی و تحقیقاتی ملی، منطقه  

         شبکه ها / مراکز بهداشت شهرستان هاي تحت پوششدر اجتماعی و اعتیاد  ، روانی هاي سالمت نظارت و پایش برنامه  

         ارزشیابی برنامه ها و انجام مطالعه بار بیماریها در سطح استان       

         و انعکاس آن به مبادي اجتماعی و اعتیاد  ، روانی هاي سالمت هاي فنی و جامع از اجراي سیاستها و برنامهتهیه و ارائه گزارش

  ذیربط



         و پیگیري اجرا و نظارت بر حسن اجتماعی و اعتیاد  ، روانی هاي پژوهشی و تحقیقاتی استان در حوزه سالمت تعیین اولویت

  اجراي آن

         هاي مرتبط با سالمتهاي مردم نهاد فعال در حیطهساماندهی و توانمندسازي سازمانها و گروه  

          مشارکت در تدوین نظام سطح بندي خدمات درمانی در امور مرتبط با توجه به نیاز و تواناییها از طریق مشارکت و هماهنگی

  هاي وزارت متبوعبا دیگر حوزه

          هماهنگی و پیگیري تشکیل جلسات منظم جلسات کمیته درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر و پیگیري مصوبات کمیته مذکور

  و نظارت بر حسن اجراي مصوبات

         هاي آموزشی، پژوهشی و اجرایی به ارتقاء و توسعه سالمت خانواده با تأکید بر موضوع سالمت روانی جنسی و طراحی برنامه

  ور ساماندهی مراکز درمانی و مشاوره و تأمین نیازهاي مردممنظ

         هاي پیشگیري، درمان و کاهش آسیب ناشی از اعتیاد برنامه ریزي و نظارت و ارزیابی برنامه  

         هماهنگی در جهت تشکیل جلسات کمیته سالمت روانی اجتماعی و نظارت بر جسن اجراي مصوبات آن  

         یري و تشکیل کمیته و کاهش آسیب و نظارت بر حسن اجراي مصوبات آنپیگ  

   
   

 


