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شرح وظبیف :
ً-1ظارت تز اجزای ضَاتط گستزش ٍاحذّای تْذاضتی درهاًی ٍ ادغام خذهات تْذاضتی ٍ ّواٌّگی ٍاحذّای تْذاضتی
ً -2ظارت تز ٍاحذّای تْذاضتی سطَح هياًی ٍ هحيطی (هزاکش تْذاضتی درهاًی ٍ خاًِ ّای تْذاضت ) تز اساط ًظام
ضثکِ ٍ ايجاد ّواٌّگی السم تيي ٍاحذّا .
 -3اٍلَيت تٌذی در احذاث ٍاحذّای تْذاضتی درهاًی  ،تعييي هکاى هٌاسة تزای احذاث طثق ضَاتط ٍ ًظارت ٍ ّواٌّگی
در احذاث تٌا تا دفتز فٌی ٍتعييي ًياسّا ٍ اٍلَيتْا در تَسيع هٌاتع گستزش ضثکِ ّا ٍ تزآٍرد ًيزٍی اًساًی  ،ايجاد ٍ تجْيش
ٍاحذّای تْذاضتی .
 -4ارسضياتی خذهات ٍاحذّای تْذاضتی ٍ تعييي فايذُ اثزتخطی آًْا ٍ پايص اس عوليات اجزايی هزتَط تِ گستزش ضثکِ
ً ،ظارت تز پذيزش تَْرساى ٍ تَسيع ًيزٍی اًساًی .
 -5تْزُ گيزی اس دادُ ّای آهاری جوع آٍری ضذُ تِ هٌظَر تزًاهِ ريشی سالياًِ ٍ هياى هذت در اصالح گستزش ضثکِ
ّای تْذاضتی درهاًی
-6تحليل آهار ٍ اطالعات تِ هٌظَر هحاسثِ ًطاًگزّای تْذاضتی ٍ تعييي ًياسّا ٍ اٍلَيتْا  ،تْيِ تاستاب اطالعاتی تزای
ٍاحذّای تْذاضتی جْت تزًاهِ ريشی .
ّ -7واٌّگی ٍ ّوکاری تا تزًاهِ ّای جاری تْذاضتی در هٌطقِ .
ً-8ظارت تزجذب ٍ استقزارتين پشضک خاًَادُ ٍ ًظارت تز ًحَُ اجزای فعاليتْای تيوِ رٍستايی ٍ پشضک خاًَادُ .
 -9عزضِ ٍ اًعکاط دستاٍردّای تْذاضتی درهاًی تِ هٌظَر جلة هطارکت هزدهی ٍ حوايتْای سياسی ٍ پطتيثاًی هالی در
هٌطقِ .
 -10گشارش تٌگٌاّا ٍ ًارسايی ّای هَجَد تْذاضتی ٍ پيطٌْاد راُ حل هٌاسة
 -11تزگشاری جلسات هختلف تا کارضٌاساى ٍسزپزستاى ٍاحذّاٍ پشضکاى تز حسة ًياس
 -12ضزکت در جلسات ٍارائِ گشارش تِ عٌَاى ًوايٌذُ هزکش تْذاضت

شرح وظبیف کبرشنبسبن واحد گسترش
_ استقزار تين پشضک خاًَادُ درهزاکش هجزی
 تزًاهِ ريشی ٍآهَسش تين پشضک خاًَادُ تطکيل کويتِ آهَسش تِ هٌظَر ًياسسٌجی آهَسضی تين پشضک خاًَادُتطکيل کويتِ ضْزستاًی تيوِ رٍستايی ارسال آهار عولکزد تين پشضک خاًَادُ تِ صَرت هاّياًِ ٍ فصلی تِ هعاًٍت يْذاضتی ٍ ادارُ کل تيوِ سالهت استاىتْزاى
تعييي ضزاية حقَق هاّياًِ تين ّای پشضک خاًَادُ تعييي ضزاية حقَق تسَيِ حساب تين پشضک خاًَادُ تعييي ضزاية سٌَات ٍ خزيذ هزخصی سالياًِ تين پشضک خاًَادُ فزاخَاى پشضکاى ٍهاهاّا ،ثثت ًام ٍهصاحثِ تاآًاى جْت تعييي ٍگشيٌص پشضک خاًَادُ تَسيع حق الشحوِ پزسٌلی ٍاحذّای ستادی ٍهحيطی تيوِ رٍستايی پايص اس هزاکش تْذاضتی درهاًی  /پايص اس هزاکش هجزی تيوِ رٍستايی  /پايگاّْای تْذاضتی  /خاًِ ّای تْذاضتی /پايگاّْای هطارکت سالهت
 عقذ ٍ توذيذ قزارداد تا هزاکش پاراکليٌيک ٍ دارٍخاًِ ّای ّا طزف قزارداد تا تيوِ رٍستايی تجذيذ قزارداد ٍ اداهِ ّوکاری تا پايگاّْای هطارکت سالهت تزآٍرد ٍ تَسيع تجْيشات اداری ٍپشضکی هَرد ًياس ٍاحذّای تاتعِ تَسيع حق الشحوِ پشضکاى پايگاّْای هطارکت ٍٍاحذّای ستادی ٍ هحيطی ضثکِ تْذاضت تزرسی ٍ تِ رٍس ًوَدى تطکيالت هزکش تْذاضت ٍطزح گستزش ضثکِ تزآٍرد اطالعات جوعيتی ٍارسال تِ هٌاطق ٍهزاکش تْيِ گشارش عولکزد ٍاحذ گستزش تِ صَرت فصلی ٍيک سالِ ثثت اطالعات ساختار ضثکِ سالهت ٍسيج حياتی ضْزستاى ضْزيار در تزًاهِ HNIS تاهيي ٍتَسيع ًيزٍی اًساًی گستزش ٍراُ اًذاسی ٍاحذّا ساهاًِ خذهات سالهت ايزاًياى اعالم ًظز در خصَظ اًتقال ٍ هاهَريت ًيزٍّا ًظارت تزتکويل پزٍصُ ّای عوزاًی پيطٌْاد احذاث  ،تعويز ٍ تجْيش هزاکش تْذاضتی درهاًی  ،پايگاُ ّا ٍ خاًِ ّای تْذاضت ًظارت تزاًجام تعويزات ٍاحذّای ارائِ دٌّذُ خذهات تْذاضتی درهاًی تذٍيي تزًاهِ ريشی استزاتضيک ٍاحذ ٍ تزًاهِ جاهع عولياتی تْيِ ٍپيگيزی قزارداد ٍاحذّای ارائِ دٌّذُ خذهات استيجاری -اعالم ًظز در خصَظ سهيٌْای کارتزی تْذاضتی ٍ درهاًی

