
 

 مجمع سالمت

هاز  مارط ض نام      فرایند سازممز  یزفهاا اسات طاا ناج م   زمساا ا سازممز        مجمع سالمت 

دانش خود را باا اتاهراگ اشاتاها ا نهاانسزد سهزسات هاز  منزسا  ساالمت         ، ط زدل انالعزت

 .ارائا مهگردد م  زمسا در 

  :نوع ا ارط زط مجزمع سالمت

 
 

 

 مسئول ا ممز  برازار  مجمع سالمت محلا ا تسرسهز 

 فرماندار شهرستان  یس مجمع سالمت شهرستان:ری 

 رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان  :دبیر مجمع سالمت شهرستان 

 باالترین مقام مجترم اجرایی محلی  :مجمع سالمت محله رییس 

 مسئول اجتماعی شهرستان  :دبیر مجمع سالمت محله 

 فصلی  :برگزاری مجمع سالمت شهرستانزمان  

 ماهانه  :زمان برگزاری محمع سالمت محله 

 

نسزدهاز    ا هاز  همگزنج طاا احقازآ م  نهزممناد نزسایگویج طلهاا دساهگز        سالمت حقج ست   

 اقاازر  زمساا در ق ازل ساالمت خاود،      ناشیر  طمازمج   نهاز مسائولهت   دالهاج ا خوویاج ا  

راساهز باز طو اا باا طجازر  ملاج ا باه  المللاج مهسادد در          در ای    .مج بزتد خزنواد  ا ا همزع

باا   خووص مازرطت سازخهزرمند مارد ، بیاش هاز ا نسازد هاز  محلاج در موناوع ساالمت ا         

مجمع سالمت محله

مجمع سالمت شهرستان

مجمع سالمت استان



محلاا   طاایه  طازنو  ا مجماع ساالمت     تاهو  نزماا ا رایاج    بزالدساهج ییا    اسهنزد با اسنزد

  :اردید  ست اقدا  ابالغ
 

  ابالغی توسط مقام معظم رهبری(سیاست های کلی نظام سالمت  ۱۱بند( : 

افزایش مازهج، مسؤالهت ناشیر ، طوانمناد  ا ماازرطت سازخهزرمند ا فسزالناا فارد، خازنواد  ا  زمساا         

هاز  فرهنگاج، ممومتاج ا     در طأمه ، حفظ ا ارطقاز  ساالمت باز اساهفزد  ام ترفهات نسزدهاز ا سازممز        

  .ش نزتیجا  طاور طحت نظزرت امارت بسداتت، درمز  ا مموم رسزنا

 آئعین نامعه اجرایعی      5 معاده   6 قانون احکام دائمی برنامه ای توسععه کوعور)بند    7 آئین نامه اجرایی ماده

  شورای عالی سالمت و امنیت غذایی(

برازار  سزالنا مجماع ملاج ساالمت ا همازهنگج ا نظازرت بار طاایه  مجماع هاز  ساالمت اساهز ،            

  تسرسهز ، محلا ا راسهز

 26آذر  92 جلسه شورایعالی سالمت و امنیت غذایی مورخ مصوبه پانزدهمین  

نزماا ا رایاج    امارت بسداتت درمز  ا ممومش نزتیج موتا  اسات باز ماازرطت امارت طااور، میاه       

طایه  مجزمع سالمت در سطوح ملج، اساهزنج، تسرساهز  ا محلاا، همارا  باز طازنو  ساالمت محلاا را         

 طدای  ا ابالغ نمزید.ترف مدت سا مز  بسد ام ابالغ ای  مووبا 

 مستندات استانی:

  مهعر معاه    7 معورخ   کارگروه تخصصی سعالمت و امنیعت غعذایی اسعتان    جلسه  چهل و هوتمینمصوبه دومین

 ۱927سال 

 

هاز   هاز  ا رایاج، سازممز    هدف ام طایه  مجمع سالمت دراهار طارد  طماز  دساهگز     

تانهد  یادا  مارد     ا  هاز  دالهاج ا رهار دالهاج در مقولاا ساالمت      مرد  نسزد، اراز 

 .است

طازمه  ساالمت  زمساا     امارت بسداتت، درمز  ا ممومش نزتایج باا طنسازیج قازدر باا      

هاز ا بیاش هاز مزنناد رسازنا، مماومش ا نارارش ا امزماز   مساا          نهست ا هما سزممز 

 .بزید در ا همزعج تد  مقولا سالمت طمک طنند

هاز  ا رایاج ا محازد  زمساا در     مجمع سالمت باا منظاور دراهار طارد  طماز  دساهگز       

 است.مقولا سالمت ا همزعج تی  ارفها 

برا  طحقق مازرطت ا همزعج در طازمه  ساالمت نارح طاایه  طازنو  ساالمت محلاا ا        

در مرحلا بسد  مجمع سالمت محلاا باز حراور ا ماازرطت حاداطرر  مارد  در دساهور        

 .طا ممهنا سزم طایه  مجمع سالمت تسرسهزنج ا اسهزنج است ارفتطزر قرار 



 هاز  حاوم  ساالمت بررساج ا بار     در طزنو  هز ا مجازمع ساالمت نازئه  دساهج االویات     

اسزس نهزم مرد  در ای  حوم  در مجماع ملاج ساالمت ا تاورا  عازلج ساالمت ا امنهات        

 .اهر  خواهد تدرشایج طاور نرح ا طومهم

ست طاا در حاوم  ساالمت مسائولهت نداتاها بزتاد، ام ایا         ههچ دسهگزهج در طاور نه

را بااز ابااالغ رئااهر  مسااور، اسااهزندارا  بااا عنااوا  رئااهر مجمااع سااالمت اسااهزنج ا  

فرمزندارا  با عناوا  رئاهر مجماع ساالمت تسرساهز  بزیاد نهگهار مطزل ازت مارد  در          

 .حوم  سالمت ا انسیزس م  در سطح طال  طاور بزتند

ت محلاا نقطاا مرازم ماازرطت سازخهزرمند ا یاک ناوع طاای          اندام  طازنو  ساالم  را 

ا هماازعج سااالمت باارا  مااازرطت مااو ر، نویااز ا خااالآ ماارد  اساات. الممااا مااازرطت 

مازهزنااا، داانل زنااا ا بااز ایجاازد انگهااز ، مااازرطت مساائوالنا ا عزدالنااا باارا  حرااور   

 .حداطرر  مرد  است

 

 


