
  

ارزیابی وضعیت و تعیین الویت های  با هدف اجتماعی و اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی بوشهر های آسیباز  پیشگیریدبیرخانه   

ای در راستای ارتقاء سالمت  منطقه گذاری سیاست ودر منطقه  شایعهای اجتماعی  آسیب ازنظرمحدوده تحت پوشش دانشگاه 

های  ملی کنترل و کاهش آسیب کار تقسیمبر طرح  تأکیدهای اجتماعی با  پیشگیری از آسیبدر راستای  ،روانی و اجتماعی 

به  گاههای اجتماعی و اعتیاد دانش پیشگیری از آسیب کارگروه این دبیرخانه تشکیل وظایف فعالیت می کند. ازجملهاجتماعی 

عنوان رییس کارگروه،   رییس دانشگاه بهترکیب اعضاء کارگروه شامل :  است. دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ریاست رئیس محترم 

 درمان، های بهداشتی، های محترم معاونت مدیران گروه معاونین محترم دانشگاه، و کارگروه دبیر عنوان بهمعاون اجتماعی دانشگاه 

 دانشگاه هستند. و اعتیاد سالمت اجتماعی های آسیبعنوان اعضاء کارگروه  دانشجویی فرهنگی و تحقیقات و فناوری به

  : های اجتماعی و اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از آسیب کارگروه پیشگیری اهداف

های  مداخالت مؤثر و بومی در راستای ارتقاء سالمت روانی و اجتماعی و پیشگیری از آسیب پیشنهادای و  منطقه ریزی برنامه 

ها و  ها، فعالیت برنامه سازی هماهنگهای اجتماعی و همکاری و  اهش آسیبکنترل و ک ملی کار تقسیمطرح بر تأکیداجتماعی با 

های اجتماعی  های تحت پوشش در حیطه آسیب و شهرستانهای استان  با سایر دستگاه سازمانی برونو  سازمانی دروناقدامات 

و عملکرد  وری بهرهو ارائه گزارش  مستندسازیو  های اجتماعی های اجرایی دانشگاه در حوزه آسیب پایش و ارزشیابی برنامه،

 به است. های اجتماعی و اعتیاد دانشگاه پیشگیری از آسیب کارگروهوظایف از  های اجتماعی های آسیب های جاری در حوزه برنامه

(، وزارت بهداشت، ۱۳۵۹سال )های اجتماعی با محوریت شورای اجتماعی کشور  ملی کنترل و کاهش آسیب کار تقسیمطرح  دنبال

 های اجتماعی شد. آسیببخشی از اقدامات مربوط به کنترل و کاهش  دار عهدهها  درمان و آموزش پزشکی نیز در کنار سایر ارگان

، ۱۳۵۹سال  خردادماههای مربوطه در وزارتخانه، از  به فعالیت بخشی انسجامدر این خصوص به دستور مقام عالی وزارت جهت 

ملی جهت کنترل و کاهش  کار تقسیمشد و در راستای تحقق اهداف طرح  اندازی راهمعاونت اجتماعی در وزارت متبوع رسماً 

کارگروه تخصصی  ۵های اجتماعی و اعتیاد تشکیل و سپس  پیشگیری از آسیب کارگروه دبیرخانه دارالویت های اجتماعی  آسیب

با توجه به  ازآن پس .و طالق تشکیل شد نشینی حاشیه ،های دانشجویی مسائل محیط ،روان سالمت ،های اعتیاد مشتمل بر کارگروه

ذکر این نکته ضروری است که وی افزود: نیز شکل گرفت.  کارگروههای اجتماعی ناشی از آن ششمین  اهمیت بیماری ایدز و آسیب

های  مسائل محیط"آسیب اجتماعی، سه  در زمینه کاهش و کنترلهای علوم پزشکی  و دانشگاه وزارت متبوع در این طرح،

های اجتماعی نقش  اصلی و در مورد سایر آسیب متولی عنوان به "ایدز  "و  " پرخطرو رفتارهای اختالالت روانی " ،" دانشجویی

 باشد. دستگاه همکار را دارا می



  

 

 

 

های اجتماعی  الویت های پژوهشی در زمینه آسیب فراخوانتدوین و ، های کارشناسی و تخصصی حسب ضرورت تشکیل کمیته 

پیشگیری  حوزه درهای اجرایی  و دستگاه ها سازمان ،ها معاونت و پیگیری فعال اقدامات سایر طلبی حمایت، ای تحت پوشش منطقه

 علوم پزشکی محول شده های دانشگاهن به وزارت بهداشت و آملی مسئولیت اصلی  کار تقسیمکه طبق طرح  های اجتماعی ز آسیبا

 بر عهده این کارگروه است.یز است ن شده تعریف دستگاه همکار عنوان بهکه  ها کمیتهو دیگر 

های اجتماعی و اعتیاد حوزه سالمت، واحدی مستقر در معاونت اجتماعی دانشگاه است که  پیشگیری از آسیب کارگروه دبیرخانه

، گذاری سیاستاقدام به تخصصی  های کمیتهدر قالب های اجتماعی  اجتماعی و پیشگیری از آسیب ارتقای سالمت روانی منظور به

 کند. اقدامات مربوطه در حوزه مأموریت وزارت بهداشت می مستندسازیهماهنگی، پایش و ارزشیابی و  ،یزیر برنامه

های اجتماعی توسط معاونت اجتماعی،  نامه آسیب و تدوین شیوه ملی و مصوبات شورای اجتماعی کشور کار تقسیمطرح  اساس بر

مسائل کمیته و  HIV/AIDSه میتک نشینی، ، کمیته حاشیهطالق کمیتهکمیته سالمت روان، کمیته اعتیاد، )تخصصی شش کمیته 

با حضور  ،تخصصی های کمیته های اجتماعی فعالیت دارند در حیطه پیشگیری از آسیب (های دانشگاهی محیط فرهنگیاجتماعی و 

کارشناسی توسط رئیس  های تحلیلایج و نت بررسی موضوع،و ضمن  شده تشکیل خاصموضوع و ترکیب اعضاء حسب رئیس کمیته 

 گزارشمداخالتی  های گیری تصمیماجتماعی و اعتیاد دانشگاه و  های آسیبتخصصی جهت طرح در کارگروه  های کمیتهمحترم 

 .شود می

های  عنوان دستگاه اصلی در پیشگیری از آسیب بهعلوم پزشکی بوشهر، های اجتماعی دانشگاه  کارگروه پیشگیری از آسیبنقش  

باشد و در  های دانشگاهی و پیشگیری از آسیب ایدز می های مسائل اجتماعی فرهنگی محیط تالالت اعصاب و روان،آسیبناشی از اخ

 باشد. می وظیفه انجاماجرایی استان و شهرستان مشغول  های دستگاهعنوان دستگاه همکار سایر  های دیگر به آسیب
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 دریافت کنید سروشبا کلیک بر روی لینک زیر اخبار دانشگاه را از کانال 
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