
:رسالت  

 ایجاد شد،با می پزشکی علوم دانشگاه بهداشتی معاونت حوزه ستادي واحدهاي از یکی  جوانان سالمت واحد
 از جوانان این که صورتی به دارد اجتماعی روانی، جسمی، سطوح همه در سالم و توانمند جوانانی که اي جامعه

 به عمل با و داشته آگاهی سالمندي و میانسالی دوره در بلکه جوانی دوره در تنها نه سالم زندگی شیوه معیارهاي
است واحد این ازاهداف کنند زندگی کارآ و نشاط با عمر دوره تمام در موارد این . 

نماید: می فعالیت زیر فاهدبا ا جوانان سالمت واحد کلی طور به  

 بهبود و حاصال براي سالمت مختلف هاي زمینه در هدف گروه نیاز مورد اطالعاتی هاي توانمندي ارتقاء -  
سالم زندگی هاي شیوه  

معنوي و اجتماعی روانی، جسمی، ابعاد کلیه در درمانی بهداشتی خدمات به هدف گروه دسترسی افزایش -    

  هدف گروه براي بهداشتی و ایمن محیط ایجاد زمینه آوردن فراهم -  

 شرح وظایف:

  ، بخشنامه ها ، دستورالعملها ، استانداردهاي گروه جوانانهمکاري درتهیه وجمع آوري آئین نامه ها 
  بررسی وشناخت وضعیت موجود گروه جوانان به منظور تعیین نیازها و اولویت ها  
 انجام تحقیقات کاربردي در زمینه سالمت جوانان  
  نظور بهره گیري از تجارببه متشکیل وشرکت درکمیته هاي علمی ، فنی  
 کارگاهها و کنفرانس هاي علمی مربوط به گروه جوانان برگزاري وشرکت درسمینارها ،  
 تهیه وتدوین متون آموزشی ، در زمینه سالمت جوانان  
 آموزش تکنولوژي جدید خدمات سالمت جوانان ازطریق پیش بینی وتهیه برنامه هاي اجرایی آموزشی  
  تهیه وتدوین برنامه جامع عملیاتی ساالنه  
 ستانها وهمکاري درجهت رفع آنها بررسی وشناخت مسائل ومشکالت شهر  
 پیشنهاد وهمکاري درتهیه وتدارك تجهیزات و ملزومات  
 انجام هماهنگی هاي درون بخش  
 همکاري وهماهنگی با سایربخشهاي مرتبط ، درجهت توسعه برنامه هاي سالمت جوانان  
  اداره ورزش و جوانانهماهنگی وهمکاري با سایردانشگاهها ، دانشکده ها و  
 ودن زمینه مشارکت جوانان در ارتقاء سالمت جوانانفراهم نم  
 اجراي ضوابط واستانداردها و دستورالعمل هاي ابالغی  



 تالش درجهت پویاسازي وارتقاءسیستم 
 جمع آوري داده ها،آنالیز اطالعات وارائه نتایج وشاخصها 
 ،هاي وخانه درمانی درمراکزبهداشتی سالمت جوانان ازفعالیتهاي ومداوم مستمر ارزشیابی نظارت،پایش 

 تابعه بهداشت

  

  

 

 


