کمیته ارتقای سالمت روانی  ،اجتماعی و اعتیاد استان
برنامه های سالمت روانی اجتماعی از جمله برنامه های بهداشتی است که ضرورتاً نیازمند یک هماهنگی بسیار قوی در بخش های مهم و ذیربط می باشد .اساساً شاخص های
سالمت روان زمانی عملیاتی و اجرایی خواهد بود که تعامل قوق و الزم در بین ارگانها و موسسات ذیربط ایجاد شده باشد .تعیین کننده های سشالمت روان آن قدر وسیع و
بین بخشی است که اگر چنین نباشد تحقق اهداف آن میسر نخواهد بود  .لذا با درنظر گرفتن محتوی برنامه جامع سالمت روان کشور یکی از اهداف بسیار اساسی در
مدیریت برنامه سالمت روان  ،ایجاد هماهنگی بین بخشی و جلب مشارکت بخش های ذیربط در برنامه های ارتقای سالمت روان می باشد .در این راستان کمسته ارتقای
سالمت روان استان زیر نظر استانداری آ ذربایجانشرقی تشکسل می گردد.
اهداف کمیته :
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بررسی و تصویب اولویت های سالمت روانی ،اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد استان
تسهیل بستر اجرایی فعالیت های حوزه سالمت روانی  ،اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد در سطح استان
پیگیری مشارکت ذینفعان و شرکای حوزه سالمت روانی ،اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد استان در راه اندازی و اجرای برنامه ها و فعالیت های مورد
عملیاتی کردن سهم دستگاهها در برنامه های ارتقای سالمت روان و پیشگیری از اعتیاد استان
ایجاد تعامل ،هماهنگی و گسترش همکاری بین دستگاهها ،معاونت ها و بخش های ذیربط در سالمت روان و پیشگیری از اعتیاد استان
تسهیل استقرار سند سالمت روان در استان
نمایندگان معاونت برنامه ریزی و اجتماعی و امنیتی استانداری،
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رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز
معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز
رئیس مرکز بهداشت شهرستان تبریز
معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی مراغه
نماینده فرمانداران شهرستانها،
روسای سازمانی بهزیستی استان
رئیس سازمان بیمه خدمات درمانی استان
رئیس بیمه تامین اجتماعی
رئیس اداره کار و امور اجتماعی،
رئیس اداره کل آموزش و پرورش استان
رئیس سازمان صدا و سیمای مرکز استان
رئیس سازمان هالل احمر استان
رئیس سازمان تبلیغات اسالمی
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی
رئیس کمیته امداد امام خمینی
نماینده دانشکده علوم تربیتی روانشناسی دانشگاه
نماینده نظام روانشناسی و مشاوره استان
نماینده تام االختیار شهرداری
نماینده شورای اسالمی شهر و روستای استان
 ،نماینده تام االختیار دانشگاههای تبریز ،آزاد  ،پیام نور  ،علمی کاربردی  ،تربیت معلم
نماینده کانون پرورش فکری کودکان و نو جوانان
نماینده نیروی انتظامی استان
نماینده ستاد مبارزه با مواد مخدر استان
کارشناسان ذیربط برنامه در استان ( بهداشت روان و ،)...سایر سازمانها برحسب نیاز

رئیس کمیته  :مدیرکل امور اجتماعی استانداری
مسئول اجرایی کمیته

 :رئیس دانشگاه علوم پزشکی
مسئول هماهنگی  :معاون امور بهداشتی

