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تلفن تماس واحد ٨٨٧١٩٠٤١ :

برنامه نوجوانان و مدارس :

كارشناس

داخلي )  ٥٤٢و ( ٥٣٦

شرح وظايف واحد سﻼمت نوجوانان ،جوانان و مدارس

برگزاري كﻼس آموزشي جهت دبيران و كادر آموزش و پرورش

هماهنگي و برگزاري كﻼسهاي آموزش سﻼمت در مدارس جهت گروه هاي هدف دانش آموزان  ،اولياي آنان و پرسنل

مدارس با توجه به مناسبتهاي بهداشتي و يا مشكﻼت مشاهده شده و يا براساس نياز سنجي از جانب مدارس

جمع آوري آمار دانش آموزان و مدارس مقاطع مختلف تحصيلي در هر سال از مناطق آموزش وپرورش تحت پوشش

تقسيم بندي مدارس تحت پوشش براساس مراكز و پايگاه هاي سﻼمت جامعه
پيگيري موارد شكايتي از مدارس در خصوص بيماريها و آهن ياري و ....

پيگيري موارد شكايتي مراكز از مدارس )بوفه مدارس و فضاي فيزيكي و (...و هماهنگي با واحد بهداشت محيط
هماهنگي با آموزش و پرورش در راستاي اجراي طرح آهنياري و ويتامين د

هماهنگي با آموزش و پرورش در راستاي اجراي طرح يدسنجي در مدارس تحت پوشش

برگزاري كﻼس هاي آموزشي جهت پزشكان و مراقبين سﻼمت پايگاهها و مراكز سﻼمت جامعه

آموزش به مراقبين سﻼمت جهت پايش مدارس مروج سﻼمت

پايش مدارس مروج سﻼمت و جمع بندي امتيازات مربوطه و تعيين ستاره مكسوبه و اعﻼم آن به معاونت محترم
بهداشتي

اعﻼم امتيازات و ستاره هاي مكسوبه مدارس مروج سﻼمت به آموزش و پرورش با هماهنگي معاونت محترم بهداشتي

تهيه لوح مدارس مروج سﻼمت و اهداي آن به مدارس مروج سﻼمت داراي يك تا  ٥ستاره

آموزش پديكلوزيس به مراقبين بهداشت و پرسنل مدارس و آموزش و پرورش

هماهنگي با واحد محترم گسترش جهت تامين مراقب سﻼمت پزشك براي معاينات ارزيابي مقدماتي و باليني گروه

هدف دانش آموزي

هماهنگي با پزشكان و مراتقبين سﻼمت جهت معاينات ارزيابي مقدماتي و باليني گروه هدف دانش آموزي

برنامه ريزي جهت طرحهاي معاونت بهداشتي در ستاد

هماهنگي و نظارت در برنامه واكسيناسون توام دانش آموزان و توزيع كارت واكسيناسيون توام متوسطه در مراكز و

پايگاه هاي سﻼمت جامعه

نظارت و پايش از فرايندهاي مربوط به نوجوانان و مدارس در مراكز و پايگاه هاي سﻼمت جامعه

هماهنگي جهت اجراي طرحهاي ارائه شده دانشگاه در مدارس تحت پوشش

برنامه ريزي جهت معاينات سنجش نوآموزان بدو ورود به دبستان  ،تامين تجهيزات و برگزاري جلسه آموزشي جهت
پزشكان و لينك پايگاههاي سنجش به مراكز سﻼمت جامعه در صورت لزوم

هماهنگي و دريافت آمار به صورت هفتگي و در صورت لزوم روزانه  ،از پزشكان پايگاههاي سنجش تحت پوشش

هماهنگي هاي ﻻزم با واحد بهداشت محيط جهت بازديد مدارس و پايش شير مدارس توسط كارشناسان بهداشت

محيط

هماهنگي هاي ﻻزم با مدارس و آموزش و پرورش جهت برگزاري كﻼس هاي آموزشي توسط ديگر واحد هاي ستادي
هماهنگي با آموزش و پرورش جهت اجراي برنامه سفيران دانش آموزي

نظارت بر عملكرد مراقبين سﻼمت و پزشكان در سامانه سيب در گروه هاي سني نوجوانان

هماهنگي و برگزاري كﻼسهاي آموزشي و غرفه هاي سﻼمت با توجه به مناسبتهاي بهداشتي
ارائه كليه دستورالعمل هاي واحد جوانان به مراكز و پايگاههاي سﻼمت جامعه

جمع بندي و ارسال آمار و گزارش فعاليتهاي مصور به معاونت محترم بهداشتي در صورت لزوم

برنامه جوانان

:

شناسايي مكان هاي تجمعي جوانان و برنامه ريزي جهت آموزش و اجراي سياستهاي جوانان

برگزاري همايش ،سمينار و كارگاه جهت جوانان طبق برنامه تدويني اداره محترم جوانان

تشكيل جلسات و هماهنگي جهت شناسايي ذينفعان برنامه سﻼمت جوانان در دانشگاه هاي تحت پوشش ،شهرداري
ها و ...

هماهنگي با واحدهاي درون بخشي و برون بخشي جهت ارتقا برنامه هاي مرتبط با جوانان

اجراي برنامه غربالگري و معاينات ) ارزيابي مقدماتي و باليني ( جوانان و دانشجويان

اجراي طرح هاي مرتبط با جوانان ) پيشگيري از رفتارهاي مخاطره آميز و  ( ....با هماهنگي معاونت محترم بهداشتي

هماهنگي و برگزاري كﻼسهاي آموزشي و غرفه هاي سﻼمت با توجه به مناسبتهاي بهداشتي
اجراي برنامه سفيران دانشجويي با هماهنگي معاونت محترم بهداشتي

برنامه ريزي جهت توزيع مكمل ويتامين د به گروه سني جوانان و دانشجويان

برگزاري جلسات آموزشي جهت دانشجويان و جوانان و پرسنل مراكز و پايگاههاي سﻼمت و دانشگاههاي تحت

پوشش با هدف گسترش برنامه هاي خودمراقبتي ،پيشگيري از رفتارهاي مخاطره آميز ،ترويج ازدواج سالم و آسان،

ارتقاي مهارت هاي ارتباطي و ...

ارائه كليه دستورالعمل هاي واحد جوانان به مراكز و پايگاههاي سﻼمت جامعه

نظارت بر عملكرد مراقبين سﻼمت و پزشكان در سامانه سيب در گروه هاي سني جوانان

جمع بندي و ارسال آمار و گزارش فعاليتهاي مصور به معاونت محترم بهداشتي

