
 اداره کل سازمان های مردم نهاد سالمت

اداره کل سازمان های مردم نهاد در راستای رسالت، اهداف کلی و اختصاصی، محورهای کلی برنامه ها و سطوح اقدام فردی، 

پزشکی گروهی، اجتماعی، سازمانی، ملی و بین المللی، ارزش ها، اصول سازمانی معاونت اجتماعی وزارت بهداشت، درمان وآموزش 

که در سند نقشه راه معاونت اجتماعی مکتوب شده است و به ویژه بر اساس رسالت اختصاصی اداره کل سازمان های مردم نهاد، 

 جهت انجام وظایف ابالغی خود به شرح زیر اقدام خواهد نمود.

 رسالت

د:توسعه و توانمندسازی سازمان های مردم نهاد در کشور به دالیل ذیل بسیار اهمیت دار  

سازمان های مردم نهاد به دلیل ارتباط گسترده با بدنه جامعه، قادر به ایجاد رابطه میان دولتمردان و مردم هستند و لذا نقش  -1

 مهمی در ایجاد عدالت اجتماعی و در نهایت توسعه پایدار ایفا می کنند.

ه دارند.نقش موثری در آگاهی بخشی و افزایش سطح فرهنگی، اجتماعی  و علمی جامع -2  

به دلیل نقش حمایتی از اقشار محروم به نحوی مکمل خدمات مختلف حکومت به مردم هستند. -3  

به دلیل نظارت بر عملکرد دولت ها ناشی از مطالبه گری مردمی از مسووالن، در اصالح سیاست های اشتباه و کاهش تخلفات و  -4

 رانت خواری ها و... موثرند.

توانمند می توانند وظایف غیرحاکمیتی دولت را بر عهده گیرند و به دلیل ماهیت اوطلبانه ای که دارند  سازمان های مردم نهاد -5

 موجب کاهش هزینه ها و ارتقای کمی و کیفی خدمات ارایه شده می شوند.

ه دلیل نفوذ در مواقع بحران های مختلف در صورت قوی بودن سازمان های مردم نهاد و ارتباط خوب آن ها با حکومت و ب -6

 مردمی شان، مقابله با بحران ها آسان تر و عواقب بحران کم تر می شود.

 وظایف ابالغی

شناسایی و تشکیل بانک اطالعاتی کانون ها، انجمن ها و سازمان های مردم نهادحوزه سالمت و سامانه نرم افزاری مرتبط. -  

هداف مورد نظر و اعالم هرگونه تخطی و انحراف از اهداف و تبین وضعیت موجود سمن ها میزان موفقیت آن ها در تحقق ا -

 ماموریت های مورد نظر در اساسنامه با توجه به اطالعات به دست آمده در سامانه فوق

احصای فعالیت های اجرایی و پژوهشی قابل واگذاری وزارت بهداشت به سمن های توانمند. -  

وریت و موضوع مشابهایجاد کمیته هماهنگی بین سمن های دارای مام -  

گسترش فعالیت سمن های ملی به استان ها یا ایجاد معادل استانی -  



فراهم نمودن زمینه همکاری اعضای انجمن های علمی و صنفی با سمن های سالمت -  

ایجاد زمینه مشارکت سمن ها در برنامه های مختلف حوزه سالمت -  

سالمت برای تامین منابع مالی مورد نیاز سمن هاایجاد هماهنگی و همکاری بین خیران و سمن های  -  

کمک به سمن ها در برقراری ارتباط با سمن های مشابه در سایر کشورها و مجامع بین المللی مرتبط -  

کمک به معرفی سمن ها توسط رسانه های مختلف از جمله رسانه ملی -  

تدوین و اجرای بسته تکریم از سمن ها -  

ز طریق آموزش هیات مدیره و هیات امنای سمن هاتوانمندسازی سمن ها ا -  

مستندسازی کلیه برنامه ها، فعالیت ها و رویدادهای مرتبط با سمن ها -  

 

 


