ضزح ّظایف
 )۱تْسعَ ّادذُای بِذاضتی ّ درهاًی :
هکاى یابی  ،تِیَ ًقطَ پزاکٌذگی جوعیت  ،ایجاد ّ راٍ اًذاسی ّادذُا .باسًگزی ادّاری طزح گستزش ضبکَ ُا
 )۲تأهیي ّ تْسیع تجِیشات :
بزآّرد ًیاس  ،تأهیي اعتبار  ،خزیذ ّ تْسیع تجِیشات ّادذُای بِذاضت درهاًی
 )۳بزآّرد ّ ـأهیي ًیزّی اًساًی :
تأهیي ًیاسُا ّ اّلْیتِای ًیزّی اًساًی ّادذُای بِذاضتی – درهاًی  ،تْسیع ّ ًظارت بز اجزای ضْابظ
هزبْطَ ً ،ظارت در پذیزش بِْرساى
 )۴بِبْد استاًذارد هٌابع :
یي هکاى بزای ادذاث ،
تْسعَ ّ بِبْد استاًذارد ّادذُای بِذاضتی درهاًی  ،اّلْیت بٌذی ادذاث  ،تعی
ًظارت ّ ُواٌُگی در ادذاث بٌاُا
 )۵بزًاهَ ریشی ًظارت ّ پایص ّ ارسضیابی :
بزًاهَ ریشی سالیاًَ ّ هیاى هذت  ،تِیَ بزًاهَ ًظارت بز ّادذُا ّ اجزای آى  ،ارسضیابی خذهات ّ اثز
بخطی آًِا
 )۶آهْسش ّ باسآهْسی :
آهْسش ًیزُّای جذیذالْرّد ،باسآهْسی کارکٌاى بْیژٍ بِْرساى ّ هزبی رابطاى
 )۷اهْر ساختواًی
 )۸داّطلبیي سالهت
 )۹باسًگزی طزح گستزش هزاکش ّ خاًَ ُای بِذاضت
 )۱۰جذب خْدیاری ّ کوک ُای هزدهی
 )۱۱آگاُی کاهل اس قْاًیي ّ هقزرات اجزائی بزًاهَ پشضک خاًْادٍ ّ هطالعَ کاهل دستْرالعول ُای هزبْطَ
 )۱۲ضٌاخت ّضعیت جوعیتی ّ جغزافیائی هٌطقَ
 )۱۳تجِیش هزاکش بِذاضتی درهاًی جِت استقزار تین ُای سالهت
 )۱۴عقذ قزارداد با پشضکاى ّ هاهاُا جِت ُوکاری در طزح
 )۱۵هذاسبَ دقْق پزداختی بَ پشضکاى ّ هاهاُای تین سالهت بز اساص هکاًیسن پزداختی هٌذرج در
ائی
دستْرالعول بیوَ رّست
 )۱۶پایص عولکزد تین ُای سالهت
 )۱۷آهْسش هِارت ُا ّ آگاُی ُای هْرد ًیاس تین ُای سالهت
ُ )۱۸وکاری با گزٍّ پایص بیوَ خذهات درهاًی
ً )۱۹ظارت بز اخذ هزخصی ّ پاص ساعتی اعضای تین سالهت ّ تأهیي پشضک جاًطیي در هْاقع هزخصی
 )۲۰هذاسبَ تخصیص کاراًَ بیوَ رّستائی پزسٌل هذیطی ّ ستادی بز اساص دستْرالعول ُای هْجْد
 )۲۱هعزفی پشضکاى ّ هاهاُای عقذ قزارداد ضذٍ بَ بیوَ خذهات درهاًی
ً )۲۲ظارت بز ّجْد اقالم دارّئی هْرد ًیاس سطخ یک در دارّخاًَ ُای هزاکش هجزی طزح
عقذ قزارداد با دارّخاًَ ُا  ،آسهایطگاٍ ُا ّ هزاکش رادیْلْژی بخص خصْصی جِت ارائَ خذهات هْرد
ًیاس بَ جوعیت تذت پْضص بیوَ رّستائی

