شرح وظبيف كبرشنبس مسئول برنبمه جلب مشبركت مردمي استبن
 - 1ثررسي ي ثروبمٍ ريسي ثراي دستيبثي ثٍ اَداف ثروبمٍ جلت مطبركت جبمؼٍ ي اجراي خط مطي َب در لبلت سيبست
َبي يزارت متجًع
- 2تدييه ثروبمٍ ػمليبتي جلت مطبركت ثر اسبس ايلًيت َب
- 3ثروبمٍ ريسي در جُت پيطجرد اَداف ثروبمٍ َبي مطبركت جبمؼٍ از طريك جلت مطبركت سبير سبزمبن َب ،ادارات ي
وُبدَبي ديلتي ي غير ديلتي
- 4وظبرت ثر جمغ آيري گسارش فؼبليتُبي جلت مطبركت در سطح استبن ي ارسبل ثٍ يزارت متجًع
- 5جلت مطبركت سبزمبن َبي ديلتي ي غير ديلتي در جُت استفبدٌ از مىبثغ ثبلمً ٌ آوبن در تًسؼٍ ثروبمٍ َبي سالمت
- 6تُيٍ وطريبت ي پًسترَب ي تصبيير آمًزضي در جُت اَداف ثروبمٍ جلت مطبركت
َ- 7مكبري در تمبمي مراحل تُيٍ ،تدييه كتبثُبي آمًزضي دايطلجبن سالمت
 - 8جمغ آيري  ،ثررسي ،تجسيٍ ي تحليل گسارضبت آمبري فصلي ي سبليبوٍ در سطح استبن يارسبل ث ٍ مًلغ ثٍ يزارت
متجًع ي ثبزخًرد مىبست ثٍ ياحدَبي تبثؼٍ
- 9تؼييه چبرچًة آمًزضي ثراي كبرضىبسبن جلت مطبركت در مراكس ثُداضت ضُرستبن َبي تبثؼٍ
 - 11ثروبمٍ ريسي ي اجراي كبرگبَُبي آمًزضي ثراي كبرضىبسبن ستبد مركس ثُداضت استبن ي مراكس ثُداضت ضُرستبن
جُت كست مُبرت ارتجبطي ثراي جلت مطبركت مردم
- 11ترثيت مدرس ثٍ مىظًر آمًزش يترثيت مرثيبن دايطلجبن سالمت در سطح ضُرستبن
- 12وظبرت ثر ثرگساري كبرگبٌ َبي آمًزش مرثيبن دايطلجبن سالمت
 - 13ثروبمٍ ريسي در جُت ايجبد اوگيسٌ ي تدايم َمكبري دايطلجبن سالمت ي ضىبسبودن آوبن ثٍ مردم ي مسئًليه
- 14ثروبمٍ ريسي اجراي فؼبليتُبي فًق ثروبمٍ در جُت تًاومىد سبزي دايطلجبن سالمت
- 15اوجبم پژيَص َبي كبرثردي تأثير ثروبمٍ َبي جلت مطبركت مردمي ثر ضبخص َبي ثُداضتي
- 16ثروبمٍ ريسي در جُت ارتمبء مُبرت َبي ػملي دايطلجبن سالمت

- 17پبيص ،وظبرت ي ارزضيبثي فؼبليت َبي اجرائي ثروبمٍ دايطلجبن سالمت
- 18اوجبم سبير امًر محًلٍ طجك دستًر ممبم مبفًق
- 19ثروبمٍ ريسي ي مطبركت در ثرگساري سميىبرَب  ،كبرگبٌ َب ،ثروبمٍ َبي آمًزضي جلت مطبرن

