
 لرستان دفتر امور بانوان دانشگاه علوم پزشکی

 اھداف:•
و خانواده در راستای تحکيم بينان خانواده و فعاليت ھا دفتر امور بانوان  تدوين برنامه ھا

و برنامه هاي كالن حوزه سالمت زنان•  تدوين سياست
 راستاي تحكيم جايگاه خانوادهتوجه خاص به پذيره هاي ديني در•
و شبكه هاي مخرب مجازي•  پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي ناشي از رسانه هاي بيگانه
و افزايش بهره وري• و انگيزه در محيط كار  تدوين برنامه هاي مناسب به منظور ايجاد نشاط
و ارائه پيشنهادات الزم• و سازماني و اجرا با بخش هاي مختلف ستادي و همكاري و برنامه ريزي هماهنگي

و  ، رواني و مديران دانشگاه در جهت حمايت از برنامه هاي بهبود سالمت جسمي، روحي به معاونن
و هماهنگي  و الويت هاي منطقه اي و خانواده بر پايه نيازها و جلب كمك هاي برون اجتماعي معنوي زنان

 بخشي در سطح منطقه.
و• ، روستايي و يافته هاي منطقه اي اعم از شهري و جمع آوري اطالعات و مشاركت در بررسي هماهنگي

و خانواده  و تعيين نيازهاي اولويت دار زنان و ارزيابي  عشايري
و حضور فعال در كميته هاي مختلف دانشگاهي از جمله كميته آموزشي• و عضويت ترويج زايمان ايمن

و برنامه هاي مربوط  و كميته رفاهي، به منظور مشاركت در تدوين طرح ها كميته دانشگاهي مادر بارداري
و خانواده   به سالمت زنان

، زنان سرپرست• و مشكالت زنان بويژه زنان شاغل در دانشگاه و همكاري در راتاي رفع مسائل تعامل
و ار ائه راهكارهاي عملي جهت رفع مشكالت آنان با جلب مشاركت نهادهاي خانوار، دانشجويان دختر

و نهادهاي مردمي.  و غير دولتي به ويژه خيريه ها  دولتي
•، و همكاري در اجراي برنامه توانمندسازي زنان در زمينه هاي فرهنگي، علمي تصميم سازي، تعامل

و اخ و گسترش خدمات مشاوره اي و اجرا و اجتماعي و مديريتي و تاكيد بر ارتقاء معنوي الق حرفه اي
و خانواده  و مشكالت سالمت زنان  توسعه مهارتها متناسب با نيازها

و خانواده استانداري• كل امور بانوان  همكاري نزديك با دفتر مدير


