
سطح خدمتفقنامه توا  

"برگزاری کارزار رسانه ای پیشگیری از اعتیاد بهزیستی"  

 مقدمه-1

 تعيين ، ندیب الویت نيازسنجي، مشکل، تعيين) پيشگيری مداخله فرایند همه آن در كه پيشگيری در است رویکردی محور اجتماع  مقدمه : آگاه سازی

) مداخله ، پایش و ارزشيابي( را اعضای اجتماع كوچك ) محله های شهری و روستایي ، محيط های كار تعيين راهبردی، برنامه  محافظ و خطر  عوامل

 سال 65 تا 3 افراد مجموع برای تسهلگر كارشناس كنار در(   سازی مصون و مدرسه و خانه برنامه)  آموزشي های محيط ،(  نظامي– سازماني–صنعتي 

شود مي انجام پوشش تحت . 

شرایط  ماع محور مردم آزادانه و آگاهانه تصميم ميگيرند و موضوعات موثر بر ارتقای كيفيت زندگي خودشان را انتخاب و برای بهبوددر رویکرد اجت

 .زندگي خود تالش مي كنند

 : اجرای فعاليتهایي از قبيل

- زاری برگ -يری از اعتياد در سطح استانبرگزاری همایش پيشگ -برگزاری نمایشگاه پيشگيری از اعتياد همراه با جنگ شادی در سطح استان

پيشگيری -يادبرگزاری جلسات آموزشي پيشگيری از اعت -برگزاری مسابقات ورزشي -نمایشگاههای تخصصي پيشگيری اوليه از اعتياد در سطح استان

و كتابچه–ی د سي– پمفلت-تراكت–توزیع بسته های آموزشي  -برگزاری نمایشگاه عکس در سطح استان -از الکل و گل و...  ...- 

 

 هدف-2

 ارتقاء سطح سالمت اجتماعي آحاد جامعه

 افزایش و ارتقاء عوامل محافظتي ،پيشگيری در سطوح پيشگيری

 كاهش عوامل خطر برابر اعتياد و آسيب های اجتماعي

 ارتقا سطح كمي و كيفي خدمات درحوزه اعتياد و پيشگيری از اعتياد و آسيب های اجتماعي

در جامعه هدف 1سازی و ارائه خدمات پيشگيرذی از اعتياد در سطح  مسئوليت : آگاه  

 

 مسئولیت -3

 در جامعه هدف 1آگاه سازی و ارائه خدمات پيشگيرذی از اعتياد در سطح  

 

 تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایی -4

 . حد رعایت حقوق شهروندی و رعایت مقررات داخلي مركزخدمت گيرندگان بدون هيچ تعهدی مراجعه كرده و خدمات دریافت مي كنند فقط در 

 ارائه خدمات برابر دستور العملهای سازماني



 

 مدارک الزم برای دریافت خدمات : مدرک خاصي مورد نظر نمي باشد

 

 مدارک مورد نياز جهت تشکيل پرونده مدرک خاصي مورد نظر نمي باشد

 

 مدت زمان انجام خدمت : در طول سال

به مراجعه حضوری : سازمان در جامعه حضور پيدا مي كند و مشاركت جامعه هدف را مي طلبد. به طور ميانگين به صورت فصلي برنامه های تعداد مرت

 .متفاوتي اجرا مي گردد

 

 هزینه ها و پرداخت ها-5

 رایگان    

 دوره عملکرد-6

 یکساله

 امه نخاتمه توافق-7

تخصصي ومقام مسئول ضرورت خاتمه توافقنامه مد نظر باشد با اطالع قبلي و موازین سازمان و براساس چنانچه به تشخيص ریاست سازمان ومعاونت 

 . دستورالعملهای اجرایي سازمان اقدام خواهد شد


