
 درباره خدمت

 عنوان خدمت

 ارتقاء آگاهی و فرهنگسازی در حوزه سالمت

 شناسه خدمت

16041015000 

 گروه خدمت

 خدمات آموزش و پژوهش

 مشخصات خدمت

 شرح خدمت

خدمات دیگر به این دفتر به آموزش و  در سال جاری عنوان اصلی خدمات کالن به دلیل اضافه شدن

بخشی، فرهنگ ارتقای سالمت تغییر یافت توانمندسازی، مشارکت و هماهنگی بین  :هدف اصلی .

جلب مشارکت بین بخشی  خانواده و جامعه و-سازی سالمت در جهت مشارکت ساختارمند و فعال فرداجتماعی

 70پوشش برنامه ملی خودمراقبتی به میزان  - 1 ااهداف کمی و برنامه ه حفظ و ارتقای سالمت -در تامین

هر خانه یک پایگاه سالمت )خودمراقبتی برنامه ششم درصد جمعیت تحت پوشش تا پایان  2 پیوست اجتماعی (

نیازسنجی و مداخالت  آموزش سالمت همگانی درصد سال پایه 25افزایش سواد سالمت مردم به میزان  -

  سازی تولیدات رسانه ای بهداشت در سالمت یکپارچه سنجش سواد سالمت سالمت

 مدارک مورد نیاز

  مستندات الزم

 نوع خدمت

 (G2C) خدمت به شهروندان,

 ماهیت خدمت

 حاکمیتی,



 سطح خدمت

 ملی,

 رویداد خدمت

 آموزش,سالمت,

 نحوه شروع

 تقاضای گیرنده خدمت,

 قوانین و مقررات

مقام محترم وزارت و یا معاون محترم بهداشت وزارت  طسیاست های کلی سالمت :اسناد باال دستی و ابالغ توس

آموزش و ارتقای سالمت بهداشت و مدیر کل دفتر   

 جزئیات خدمت

 آمار تعداد خدمت گیرندگان

65 

 متوسط مدت زمان ارائه خدمت

8 

 تواتر

10 

 ساعات ارائه خدمت

  تمام ایام سال

 تعداد بار مراجعه حضوری

10 

 هزینه ارائه خدمت



 نحوه دسترسی به خدمت

الکترونیکی مرحله اطالع رسانی خدمت  

 اینترنتی

 ورود به سایت

 برنامه موبایل

 دریافت برنامه

  رحله درخواست خدمتم

 ضرورت مراجعه حضوری

 مراجعه به دستگاه

  ( مرحله تولید خدمت )فرایند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه ها

 ضرورت مراجعه حضوری

  مرحله ارائه خدمت

 ضرورت مراجعه حضوری

 مراجعه به دستگاه

 سواالت متداول

  وجود ندارد و یا حذف شده است 101تگی با شماره : 

 زیر خدمات

  شامل هیچ زیرخدمتی نمی باشد

 توافق نامه سطح خدمت

http://iec.behdasht.gov.ir/
http://iec.behdasht.gov.ir/bank/59955/0/1/47/more


 


