
  مدیریت توسعه شبکهشرح وظایف 

  بهره گیري از داده هاي آماري جمع آوري شده به منظور برنامه ریزي سالیانه و میان مدت در

  اصالح گسترش شبکه هاي درمانی

  نظارت بر اجراي ضوابط گسترش واحدهاي بهداشتی درمانی و ادغام خدمات بهداشتی و هماهنگی

 واحدهاي بهداشتی

 ه هاي تحقیقاتی کاربردي در زمینه هاي مربوط به نظام بهداشتی در منطقهتهیه و اجراي پروژ 

   نظارت بر واحد هاي بهداشتی سطوح میانی و محیطی (خانه هاي بهداشت و مراکز بهداشتی

   براساس نظام شبکه و ایجاد هماهنگی الزم بین واحدها درمانی)

 ایجاد و تجهیز  ا و برآورد نیروي انسانی ،ها در توزیع منابع گسترش شبکه ه تعیین نیازها و اولویت

 واحدهاي بهداشتی



   توسعه و بهبود استاندارد واحدهاي بهداشتی درمانی در جهت نیل تدریجی به شبکه هاي جامع و

 نظارت مداوم آن

 ارزشیابی خدمات واحد هاي بهداشتی و تعیین فایده اثربخشی آنها 

 ، نظارت بر پذیرش بهورزان و توزیع نیروي انسانی پایش عملیات اجرایی مربوط به گسترش شبکه 

 تهیه  ها ، تحلیل آمارها و اطالعات به منظور محاسبه نشانگرهاي بهداشتی و تعیین نیازها و اولویت

 بازتاب اطالعاتی براي واحدهاي بهداشتی جهت برنامه ریزي

 وه مدیریت استان ها و دوره هاي آموزشی مسائل فنی و مدیریت که از طریق گر برگزاري کارگاه

 تدوین می گردد 

 نظارت بر اجراي ضوابط قانونی در بکارگیري نیروي انسانی شهر و روستا 

  هماهنگی و همکاري با برنامه هاي جاري بهداشتی در منطقه 

 هاي موجود بهداشتی و پیشنهاد راه حل مناسب گزارش تنگناها و نارسائی 



 تکنولوژي خدمات بهداشتی و تحقیقات  م بهداشتی ،ها درباره نظادتهیه و ابالغ ضوابط استاندار

 کاربردي

 هاي  عرضه و انعکاس دستاوردهاي بهداشتی درمانی به منظور جلب مشارکت مردمی و حمایت

 سیاسی و پشتیبانی مالی در منطقه

  اولویت بندي در احداث واحدهاي بهداشتی درمانی ، تعیین مکان مناسب براي احداث طبق ضوابط

 هماهنگی در احداث بنا با دفتر فنیو نظارت و 

 مشارکت در اجراي دوره هاي آموزشی عملی پزشکی اجتماعی و جامعه نگر در واحدهاي اجرایی  

 ...و 

 


