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  :شامل وارتقاي سالمتواحد آموزش  انشرح وظایف کارشناس

  ها اجراي برنامه عملیاتی مراکز وشبکهتهیه و و نظارت بربرنامه عملیاتی واحد ، اجرا و ارزشیابیتهیه- 1

 واحد عملیاتی و تهیه برنامه شرکت در جلسات معاونت  .أ 

 ها جلسه با کارشناسان مراکز وشبکه  .ب 

 پسخوراند  ارسالوها  برنامه عملیاتی مراکز وشبکهبررسی   . ت

 

  انجام نیاز سنجی ونظارت برنیازسنجی هاي انجام شده درمراکز وشبکه ها -2

  شرکت درکارگاه هاي آموزشی نیازسنجی برگزارشده   . أ

   بهداشتی معاونتسطح  انجام نیازسنجی در  . ب

  معاونتطراحی مداخالت آموزشی مبتنی برنتایج نیازسنجی شرکت در   . ت

  بررسی نتایج نیازسنجی دریافتی از مراکز وارائه فیدبک به آنها  . ث

 نظارت بر مداخالت انجام شده در مراکز وشبکه ها برمبناي مشکل اولی  . ج

 

 انجام امور مرتبط با شبکه داوطلبان بسیجی- 3

 تشکیل کمیته استانی، تهیه صورت جلسه و پیگیري مصوبات   .أ 

 ریزي جهت برگزاري کارگاه آموزشی بسیجی الگوي زندگی سالم زمینه برنامههماهنگی با واحدهاي تابعه در   .ب 

 تدریس در دوره هاي آموزشی بسیجی الگوي زندگی سالم   .ج 

 انجام بازدید هاي نظارتی   .د 

 جهت وزارت متبوع جمع آوري گزارشات برنامه و تهیه گزارش نهایی  .ه 

 نماینده واحدشرکت در جلسات بسیج دراستان تهران و تهران بزرگ به عنوان   .أ 

 

 هفته سالمتبرنامه اجراي  نظارت بروریزي  برنامه- 4

 و دریافت شعار سال و مستندات و ترجمه و تهیه راهنما یا رسانه مرتبط  WHO جستجو در سایت   .أ 

 تشکیل کمیته اجرایی  .ب 

 هاي تابعه، روابط عمومی دانشگاه و شبکه مراکزها،  معاونتهماهنگی با واحدها،   .ج 

 واحدهادریافت عملکرد   .د 

 ارائه در مراسم جهت  PPTدر قالب  تهیه گزارش عملکرد ساالنه  .ه 

 از برنامه هاي هفته سالمت تفضیلی تهیه گزارش   .و 

 جهت ارائه مراکز هاي هفته سالمت تهیه سرجمع فعالیت  .ز 
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  و عملکرد واحدآمار  تهیه  -5

 ها ماهانه مراکز و شهرستان سهجمع آوري آمار  .أ 

 ماهه شش تهیه گزارش عملکرد در مقاطع  .ب 

 ارائه بازخورد به مراکز و شبکه در خصوص گزارش عملکردهاي ارسالی  .ج 

 اي عملکرد رسم نمودارهاي مقایسه  .د 

  

  رسانه بررسیکمیته فنی  برگزاري  - 6

  :به شرح ذیل هاي آموزشی همکاري در تهیه رسانه

 مستندات مرتبط به همراه هاي تهیه شده از واحدهاي ستاد معاونت و مراکز تابعه  دریافت پیش رسانه  .أ 

 بررسی مستندات و ارائه بازخورد در صورت ناکامل بودن مستندات تهیه رسانه  .ب 

 ارسال پیش رسانه به واحد فنی و دریافت نظرات در مورد محتواي فنی  .ج 

 ارسال پیش رسانه به اعضاي کمیته در واحد آْموزش بهداشت و دریافت نظرات در مورد نکات ارتباطی  .د 

 نظرات کمیته بررسی رسانه به واحدها یا مراکز تابعهجمع آوري و ارسال   .ه 

  

 ها شرکت در جلسات و کمیته - 7

 شرکت در جلسات کارشناسی معاونت   .أ 

 برگزاري جلسه کارشناسان مسئول آموزش بهداشت مراکز تابعه   .ب 

 امتیاز و بازآموزي دانشگاه شرکت کمیته تخصیص  .ج 

 جلسات وزارت متبوعشرکت در  .د 

 توجه به موضوع و درخواست واحدها ها شرکت در جلسات و کمیته  .ه 

 

 انجام بازدیدهاي نظارتی از واحدهاي تابعه، تهیه گزارش بازدید و پیگیري موارد نقص-  8

  بازدید در ماه  2هر کارشناس 

  

 ریزي و اجراي آموزش جامعه برنامه -9

  آوري اطالعات جهت برنامه اجرایی  طرح اولیه و جمع تهیه

  ارزشیابی اولیه  .أ 

  ها هاي آموزشی و رسانه مدولتهیه   .ب 

  ها انجام آموزش  .ج 

 حارزشیابی نهایی طر  .د 

 هماهنگی درون بخشی برنامه هاي آموزش بهداشت  .ه 



3 
 

 هماهنگی برون بخشی برنامه هاي آموزش بهداشت  .و 

  برنامه ریزي وطراحی  بسیج هاي اطالع رسانی به عموم مردم درمناسبت هاي خاص بهداشتی ودرمواقع بحران  .ز 

  

 اختصاصی واحدهاي آموزشی  تدریس در دوره -11

  توانمند سازي وارتقاءسطح آگاهی کارکنان تحت پوشش -12

 برگزاري دوره هاي آموزشی وتهیه گزارشات مربوطه ونظارت بر دوره هاي آموزشی سطوح محیطی   .أ 

 بررسی گزارشات دوره هاي آموزشی شبکه ها ومراکز بهداشت وارسال فیدبک ودریافت آن  .ب 

ها ومراکز بهداشت وارسال  درخواست مجوز برگزاري از دانشگاه ونظارت بردوره هاي مورد درخواست شبکهدوره هاي آموزشی و POIتهیه   .ج 

 فیدبک 

 طراحی، اجرا وتهیه گزارشات بسیج اطالع رسانی ونظارت بر سطوح محیطی و دریافت گزارشات  .د 

 نظارت بر برگزاري هفته سالمت وتهیه گزارشات آن   .ه 

 اي آموزش بهداشت سطوح محیطیه انجام پایش و ارزشیابی فعالیت  .و 

 استخراج شاخص هاي واحدآموزش بهداشت   .ز 

 

  ها و گزارشات درخواستی از وزارتخانه امور مربوط به طرح-13

  سایت دفتر آموزش وزارت متبوعه مانند مداخالت آموزشی در و طالعات، تهیه گزارشاآوري  جمع ،ها برنامه اجراي

  

  هاي آموزشی مرتبط شرکت در دوره -14

   به روز رسانی بسته آموزش بدو خدمت واحد- 15

  و یا دانشجویان در ستاد) اختصاصیعمومی یا (ي ورودي آموزش نیروها -16

  

  امور دانشجویی-17 

 تهیه و تنظیم قرارداد با دانشگاههاي اعزام کننده دانشجو  .أ 

 الت موجود کمشارزشیابی دانشجو و رفع انجام مکاتبات با دانشگاههاي اعزام کننده دانشجو در خصوص پذیرش دانشجو،   .ب 

 انجام مکاتبات با مراکز بهداشت در خصوص توزیع دانشجویی  .ج 

 دریافت ارزشیابی دانشجویان از مراکز ، بررسی و رفع نقائص و ارسال ارزشیابی به دانشگاههاي اعزام کننده دانشجو  .د 

 ن تشکیل جلسات درون بخش با کارشناسان امور دانشجویی مراکزتشکیل جلسات با نمایندگان دانشگاههاي اعزام کننده دانشجو و همچنی  .ه 

 تهیه آمار و عملکرد دانشجویی  .و 

 با کمک کارشناسان امور دانشجویی مراکز تهیه شناسنامه براي فیلدهاي آموزشی  .ز 

 دریافت لیست مشکالت فیلدهاي آموزشی و انجام هماهنگی هاي الزم جهت رفع مشکالت  .ح 

شجویی در خصوص ثبت اطالعات دانشجویان در مراکز و نظارت بر عملکرد رابطین آموزشی مراکز بهداشتی آموزش به کارشناسان امور دان  .ط 

 درمانی

 تهیه منشور اخالقی براي دانشجویان با کمک کارشناسان امور دانشجویی مراکز  .ي 
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آموزشی،  انتقال نظرات پزشکان  همکاري در اجراي آموزش دانشجویان کار در مطب اعم از اعزام پزشکان منتورجهت شرکت در دوره هاي  .ك 

منتور به دانشکده پزشکی، اعالم مشکالت و کمبودهاي موجود به دانشگاه، هماهنگی جهت توزیع دانشجویان کار در مطب در مراکز، دریافت 

 .........ارزشیابی دانشجویان فوق و ارسال به دانشکده پزشکی، 

  

 تامین کتب مورد نیاز کتابخانه - 18

 اعتبار براي خرید کتاب هاي مورد نیاز از نمایشگاه بین المللی کتابدرخواست   .أ 

 مکاتبه با معاونت پژوهشی جهت دریافت سهمیه ارزي خرید از نمایشگاه بین المللی کتاب  .ب 

 کتب مورد نیاز واحد هاي ستاد معاونت انجام نیازسنجی   .ج 

 تدارکات/ دریافت اعتبار تخصیص داده شده براي خرید از امور مالی  .د 

 حضور در نمایشگاه بین المللی کتاب و خرید کتب مورد نیاز  .ه 

 ارائه اسناد هزینه به امور مالی   .و 

 پیگیري صورت برداري و درج مهر اموال بر کتب خریداري شده  .ز 

 اعالم لیست کتب خریداري شده به واحدها   .ح 

 آرشیو کتب و نشریات کتابخانه بر اساس موضوع   .ط 

 ت درج در سایت معاونت ارائه لیست کتب موجود در کتابخانه جه  .ي 

 همکاري با مراجعین به کتابخانه در استفاده از کتب مورد نیاز  .ك 

 ثبت و پیگیري کتب به امانت گرفته شده   .ل 

 اعالم آمار عملکرد استفاده از منابع کتابخانه در مقاطع سه ماهه  .م 

 

  انجام سایر امور محوله-19

  شرح وظایف کارشناس سمعی بصري- 20

  برنامه هاي آموزشی وآرشیوآنهاتهیه فیلم وعکس از   .أ 

  تکثیر فیلم هاي آموزشی وارسال به مراکز  .ب 

  ارسال تولیدات آموزشی معاونت به کلیه دانشگاه هاي کشور  .ج 

  ي آموزشی ها وکالس  اجتماعات  معاونت براي برگزاري جلسات ،کارگاه انجام هماهنگی جهت رزرو سالن  .د 

 تجهیز فضاهاي آموزشی    .ه 

 

  

 

  




