سوابق مدیریتی:


21سبل ،لبئن همبم ضجکِ ،هسئَل اهَر اداری ٍ هسئَل ٍاحذ ثْذاضت دّبى ٍ دًذاى ضجکِ ثْذاضت ٍ
درهبى ضْزستبى ًْجٌذاى .




3سبل ،هسئَل ٍاحذ ثْذاضت دّبى ٍ دًذاى هزکش ثْذاضت استبى خزاسبى جٌَثی .
2سبل ،هعبٍى اجزایی هزکش ثْذاضت استبى خزاسبى جٌَثی.

شرح وظایف معاون اجرائی مرکز بهداشت استان:


ضٌبخت خصَصيبت جغزافيبیی ٍ جوعيتی استبى  ،ضٌبسبیی هٌبثع ٍ اهکبًبت اثز گذار ثز سالهت



ثزًبهِریشی ثزای حل هسبئل ٍ هطکالت اجزایی عوذُ هزثَط ثِ حَسُ هعبًٍت ثْذاضتی در چبرچَة سيبستّب ٍ
استزاتژیّبی کطَری ثب در ًظز گزفتي ضزایظ خبظ استبى



پيص ثيٌی ٍ پيطٌْبد هٌبثع هَرد ًيبس ٍ تٌظين ثَدجِ عوليبتی ٍ ًظبرت ثز اجزای ثَدجِ ثز اسبس ثزًبهِّبی هزکش
ثْذاضت استبى







پطتيجبًی تذارکبتی اس ٍاحذّبی اجزایی ٍ فٌی ٍ پيص ثيٌی ّبی ثِ هَلع ثزای تبهيي ٍسبیل ،تجْيشات  ،هَاد ٍ دارٍّبی
هَرد ًيبس ٍ...
ثزرسی گشارش ٍاحذّبی تبثعِ ٍ تحليل آىّب ٍ تْيِ ثبسخَراًذ السم در خصَظ ثزًبهِّبی هَرد ًيبس ٍ پطتيجبًی ٍ گشارش
ًْبئی ثزای ٍاحذّبی ثبالتز
ّوکبری در ثزلزاری هکبًيشمّبی السم ثزای جلت هطبرکتّبی هزدهی ٍ ّوبٌّگیّبی سبیز ثخصّبی هَثز در سغح
سالهت جبهعِ
ًظبرت ثز اجزای صحيح ٍ هَثز ٍ ثزًبهِّب ٍ فعبليتّبی سبالًِ
ًظبرت ثز حسي اجزای اهَر جبری هزکش ثْذاضت استبى اعن اس ًيزٍی اًسبًی  ،پطتيجبًی  ،تذارکبتی ٍ لزاردادّبی ثخص
خصَصی



جوع آٍری ٍ دستِ ثٌذی اعالعبت ٍ هَرد ًيبس ثزای ثزًبهِ ریشی ٍ اجزای ثزًبهِ ّب در استبى



هطبرکت در تْيِ ثزًبهِ تفضيلی ثزًبهِ ّبی ثْذاضتی ( کطَری هٌغمِ ای ) ٍ تْيِ ثَدجِ عوليبتی



هطبرکت در سبسهبًذّی ٍاحذّبی تبثعِ هزکش( تطکيالت ٍ رٍاثظ درًٍی ثيي ٍاحذّب)



هطبرکت در اًتخبة هتمبضيبى استخذام ٍ ثکبرگيزی توْيذات السم ثزای ثمب ٍ استوزار ٍ تبهيي ًيزٍی اًسبًی ٍ کبرآهذ



ثزلزاری ّوبٌّگيْبی السم ثيي ٍاحذّبی تبثعِ هزکش ٍ سبیز ٍاحذّبی داًطگبُ



ضٌبخت تَاًبیی ّبی ثبلمَُ استبى ٍ تْيِ عزح ّبی جذیذ هتٌبست ثب ضزایظ التصبدی  ،فزٌّگی ٍ اجتوبعی هٌغمِ



ثزًبهِ ریشی ٍ ّوبٌّگی ثزای ایجبد ٍاحذّبی جذیذ ٍ ارتمبء کوی کيفی ٍاحذّبی هَجَد هتٌبست ثب ضَاثظ کطَری



تغجيك دستَرالعولْب  ،پزٍتکلْبی ثْذاضتی درهبًی  ،آهَسضی ٍ تحميمبتی اس عزیك کويتِ ّبی علوی ٍ دستَرالعولْبی
اجزایی
اجزای سبیز دستَرات هزتجظ عجك دستَر همبم هب فَق.



