
 استان سالمت در مردم مشارکت خانه فعالیت و تشکیل نامه شیوه

 " نامه آیین آن ، گوناگون مراحل در مردم مشارکت انکار ناپذیر نقش و استان سالمت جامع برنامه استناد به : مقدمه 

 است . شده تدوین  "استان  سالمت در مردم مشارکت خانه

 اهداف : – ۱ ماده 
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 استان سالمت ارتقاء های طرح ارزیابی و پایش ، اجرا تدوین، در آنان

  ترکیب و ارکان - ۲  ماده 

 است. شورا و دبیرخانه اصلی رکن دو شامل مردم مشارکت خانه - 1 

 شود. می انتخاب تکرار بدون سال 2 مدت به اعضا بین از مردمی مشارکت شورای رئیس  - 2

 پذیش  زیذر  شذرح  به و هستند استان سطح در موجود مردمی های تشکل نمایندگان مردمی مشارکت شورای اعضای 

 است: شده بینی

 

 

 

  

 

 

 

 

 :  تبصره 

 خانهه  این در شورای اعضای نظر با آنها نماینده شود ، ایجاد استان در مردم بر مبتنی جدیدی شبکه زمان هر در

 کند. می پیدا عضویت

 

 

 

 بهداشذتی،  رابطین ،نماینده بهورزان نماینده نهاد،  مردم های سازمان منتخب ، نماینده استان های روستا و شهر اسالمی شورای رئیس

 نماینده استان، خیرین ،نماینده استان بسیج ،نماینده استان کارگران نماینده استان، ورزشکاران نماینده استان، مذهبی هیئت نماینده

 ) نقاشذی،  اسذتان  هنرمندان نماینده دوره ای ، مبلغین و استان در مستقر روحانیون و جمعه ائمه ،نماینده استان دهیاران و شهرداران

 معلمذان،  کذانون  نماینده سوادآموزی، نهضت نماینده کارفرمایی، صنفی های انجمن نماینده تئاتر ( و ،فیلم موسیقی تجسمی، هنرهای

 نهذاد  مذردم  هذای  سذازمان  تسهیل گران نماینده امداد، کمیته نماینده روستایی، امنای هیئت ،نماینده مربیان و اولیا انجمن ی نماینده

 استان. آموزان دانش و دانشجویان لشکری و نماینده و کشوری بازنشستگان کانون ، نماینده بهزیستی سازمان



 : وظایف - ۳ ماده 

 مشذارکت  طریذ   از آن مالی منابع تامین و استان مردمی گروههای مشارکت ساالنه و راهبردی های برنامه تنظیم  - 1

  خیرین

  شورا عضو نماینده طری  از ساالنه و راهبردی های برنامه پایه بر ها شبکه بین کار تقسیم - 2

 هذای  برنامه پیشرفت نحوه و مشکالت بیان ) تحقیقاتی ابزار از استفاده با نظر مورد " شبکه صدای" نقش ایفای  - 3

 ( سالمت

  شورا در آن تصویب و عضو نماینده توسط شبکه هر اعضای به دسترسی شیوه تعیین - 4

  بازخوردها دریافت و سالم زندگی شیوه های پیام مند نظام توزیع  -  5

  شبکه اعضای به آن انعکاس و استان سالمت پیشرفت اخبار دریافت  - 6

  مردم سالمت ارتقاء برای نوآورانه و خالق پیشنهادات ارائه - 7 

  مردم محلی توانمندسازی و مردمی مشارکت های برنامه تصویب  - 8

  فصلی های همایش طری  از شبکه نمایندگان توسط مردم مشارکت در استانی موف  تجربیات ارائه - 9

  الویت در نیازهای برای شبکه اعضای توانمندسازی آموزشی های برنامه تدوین - 10

 استان در سالمت های برنامه پایش - 11

 : ها پروژه اجرای و تدوین اروکساز - ۴ ماده 

 شذورا  اعضذای  توسذط  خدمات شرح ،شود می تفویض مردمی های شبکه به که هایی پروژه کلیه برای است الزم - 1

 . شود می تصویب و وینتد

 .است الزم ها دستگاه وظایف با مرتبط های پروژه اجرایی مسئول و مالی تامین از یافتن اطمینان - 2

 : شورا جلسات برگزاری - ۵ ماده 

 معذاون اجتمذاعی دانشذگاه    نظذر  اساس بر العاده فوق جلسات و دهد می جلسه تشکیل بار یک فصل هر در شورا - 1

  شود می تشکیل

 یذک  عذالوه  بذه  نصذف  تعداد موافقت با شورا های تصمیم .یابد می رسمیت دو سوم اعضاء حضور با شورا جلسات - 2

 . شود می مصوب جلسه در حاضران

 .رسد می کنندگان شرکت امضای به جلسه همان در دشو می مستند جلسات کلیه - 3

 .بود خواهد دبیرخانه عهده بر ها رسانه به رسانی اطالع و مصوبات پیگیری - 4


