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می باشد. اساساً شاخص های برنامه های سالمت روانی اجتماعی از جمله برنامه های بهداشتی است که ضرورتاً نیازمند یک هماهنگی بسیار قوی در بخش های مهم و ذیربط 

شد. تعیین کننده های سشالمت روان آن قدر وسیع و سالمت روان زمانی عملیاتی و اجرایی خواهد بود که تعامل قوق و الزم در بین ارگانها و موسسات ذیربط ایجاد شده با

داف بسیار اساسی در 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 اه

های ذیربط در برنامه های ارتقای سالمت روان می باشد. در این راستان کمسته ارتقای  مدیریت برنامه سالمت روان ، ایجاد هماهنگی بین بخشی و جلب مشارکت بخش

 سالمت روان استان زیر نظر استانداری آ ذربایجانشرقی تشکسل می گردد. 
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