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معاونت محترم مهندس فرخی سرپرست  رئیس جلسه: جناب آقای

 امنیتی،سیاستی واجتماعی استانداری مرکزی

طاهراحمدی رئیس دانشگاه علوم دکتر حسن دبیر جلسه: 

 پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان مرکزی

 مصوبات :

 مدت زمان مسئول پیگیری شرح مصوبه رديف

نظ من متتا استتی نی متتو   س ه   ستت ا در راستتی ا ااتت اا  0

،  سالمس هما ا نبا ب  ره ک د م لفتا هت ا اایمت سی ستالمس    

،درمت   ه  ابالغی از س ا هزراا محیت   شوت ر ه باوا تس    

 :  آم زش پز کی مق ر گ د و

سالمت و امنیت غذايی   نوين شیوه نامه الف(  اداره کارگروه 

تان  ید بر     استت تاک ی  با  ته  تشتتک کارگروه      کمی ي   های ذ

سالمت     شدکمیته ديده بانی  شارکت مردم و   -مقرر خانه م

ستان          سالمت ا شورای پیام گزار  سالمت و  شگاه  برابر اندي

صويب     شیوه نامه هايی که در دبیرخانه کارگروه تهیه و به ت

سید   صوير پیوست (  )ر شکی  و ذي  کارگروه   ت صوف  ت ه بمو

تا     حداکثر  بازوان فنی و اجرائی  يان  عنوان  ماه  پا ستتال  دي

 خود را آغاز نمايند .  فعالیت اریج
 

 )معاون آمار و اطالعات    کمیته   بالغ رئیسمقرر گرديد ا  ب (

مه ريزی استتتان (          نا مديريت وبر مان  ته )  ، دبیر ستتاز کمی

و مستتئول مديريت اطالعات معاونت اجتماعی دانشتتگاه (         

ضای  )نمايندگان محترم ادارات سالمت   کمیته ديده بانی اع

های     ک /  مان ماعی   ستتاز هاد کشتتاورزی    -تامین اجت  –ج

صتتنعت ، معدن    -حفاظت محیط زيستتت    –دادگستتتری 

آب وفاضالب شهری وروستايی  –آموزش وپرورش  –وتجارت 

سازی     – شهر ستی   –ورزش وجوانان  –راه و کمیته   –بهزي

هالل  –فرماندهی نیروی انتظامی  –پزشتتکی قانونی  -امداد 

شکی   –احمر  سازمانهای مردم نهاد  –دامپز ضای  (خانه   با ام

ستتیاستتی ، امنیتی و  تمعاونمحترم  ستترپرستتت مشتتتر 

 اجتماعی و رئیس دانشگاه علوم پزشکی صادر گردد.
 

 

 

 

دانشگاه علوم 

 پزشکی ارا 
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 اجرايی استان
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کمیته های زير مجموعه اعضتتای برای  ابالغمقرر گرديد  ( ج

 کارگروه به شرح زير صادر گردد: 

ا امضتتای رئیس دانشتتگاه ب :  پیام گزاران ستتالمت -            

 مربوطهعلوم پزشکی و رئیس دستگاه اجرائی 

سالمت    -                شگاه  ضای :  اندي شگاه    با ام رئیس دان

 ارا علوم پزشکی 

شارکت مردم  -                شگاه       :خانه م سط رئیس دان تو

 ارا علوم پزشکی 

صوص ( د ستگاههای اجرايی      در خ سالمت در د دفاتر 

کارگروه ، نحوه و چگونگی                      نه  خا يد دبیر مقرر گرد

ستقرار دفاتر مذکور را   صی در دفتر       ا ص سه تخ در جل

 امور اجتماعی وفرهنگی استانداری بررسی نمايد.

 

 

 

 

دانشگاه علوم 

 پزشکی ارا 

 

سی ا   5 ض یس غی  باوا یی  در را صفیا خ نا      ه س ب   هرهد ه خ هج پ

 : مق ر و ا بک آب د ا ک صن یی 

شهر   (  الف صالح       شرکت  ست نسبت به ا صنعتی مکلف ا های 

فرايند تصفیه و استاندارد سازی خروجی در ظرف دو ماه اقدام 

 نمايد .

با توجه به چالشتتهای ايجاد شتتده از خروجی تصتتفیه خانه   ب(

ست پیگیری  ،ايبک آباد ستای   اداره ک  محیط زي مجدانه در را

ه ، بروند موجود تا حصول نتیجه از طريق مبادی قانونی  صالح  ا

 عم  آورد.

 

 

 شرکت شهر 

های استان 

 یمرکز
 

اداره ک  محیط 

 زيست استان

 

 

 

 دوماه

 

 مستمر
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س لم ب    شیو ب  ش هش ح ادث   گفتمان غالب  سبک زنوگی 

در مح   استتتانداری مرکزی وبا مشتتارکت کام               افیکی

 برگزار گردد.دستگاه های اجرايی ذيربط  

گاه علوم    دانشتت

کی ارا       پزشتت

بتتامشتتتارکتتت  

های      گاه  دستتت

 اجرايی ذيربط

 اسفند ماه

 در خص ص نح ه ب گزارا ش رگ هه مق ر گ د و :  4

سالمت و امنیت غذايی به       الف صی  ص سات کارگروه تخ ( جل

 طور منظم با توالی زمانی ماهیانه برگزارگردد ،

صا          ب(  شخ ست  صلی کارگروه  می باي ضاء ا سه   اع در جل

ت نموده و در صتتورتیکه   به دلی  موجهی در يکی از ک شتتر

ضور    سات  امکان ح ضمن بیان علت ،      جل شند  ،  شتنه با ندا

فرد جايگزين) نماينده تام االختیار در سطح معاونت(  را قب  

با    کارگروه ، معرفی         از برگزاری جلستته کت نه  خا به دبیر

  فرمايند.

دبتتیتترختتانتته  

سالمت    کارگروه 

غذايی     یت  و امن

 استان

 

: شیوه نامه تشکی  شورای پیام گزاران سالمت ، کمیته ديده بانی سالمت ، خانه مشارکت مردم ، انديشگاه سالمت   پی سس

 استان 
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رياست دانشگاه  طاهراحمدی –معاونت سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی  آقای / خانم : فرخی سرپرست    حاضرين : 

ر نکوئیان کارشناس دفت   –امور اجتماعی وفرهنگی استانداری مرکزی   دفترک  مدير فتح آبادی  –علوم پزشکی ارا  

ستانداری مرکزی   شکی ارا     –امور اجتماعی وفرهنگی ا شگاه علوم پز و رئیس دبیرخانه   ظهیری معاون اجتماعی دان

ان خیرين سالمت استابدال رئیس مجمع  –دادستانی مرکز استان مدير دفترضیائیان  – سالمت و امنیت غذايی استان

محمد طالبی  –جهاد کشتتاورزی  یيو ستتالمت غذا ستتتيز طیستتازمان و مستتئول مح سیمشتتاور رئبنی جمالی   -

ساز    شناس گروه نو سعه ورزش همگان  سیرئفتحی  –صنعت ، معدن و تجارت   یوتحول ادار یکار ورزش   یگروه تو

مرادی کمیستتیون   -تعزيرات حکومتیرزاقی مديرک     -خانه ستتازمانهای مردم نهاد     محمدی مدير عام       –وجوانان  

شهری   شهر ارا     خدمات  سالمی  سالمت      -شورای ا سته جو معاون حمايت و   –کمیته امداد امام خمینی )ره(  شاي

شهروندان      سخگوئی به  سئول ارزيابی عملکرد و پا سازی   ملکی م شهر شت درمان  -راه و  نیروی  کمانی معاونت بهدا

 –ی دامپزشکشانقی مديرک    –حفاظت  محیط زيست  میرزايی مدير ک   -صدا وسیما  سلیمی تامین برنامه   –انتظامی 

سالمت   سئول اعتبارات  ساعتچی   –انتقال خون سلیمانی معاون فنی   –آموزش وپرورش دمنه معاون تربیت بدنی و  م

و  استاندارد  سها مدير ک    -حرفه ایاداره ک  آموزش فنی و شاه محمدی    -مديريت و برنامه ريزی بهداشت و درمان 

صنعتی   ستی  رئیس کمیسیون های  کاظمی  -جمعیت هالل احمرمحمدی مدير عام   –تحقیقات   ريمديوسفی   –بهزي

بیدهندی   –مديريت درمان تامین اجتماعی پازوکی  –آب و فاضتتالب شتتهری  ستتتيز طی،محیمنيدفتر بهداشتتت ،ا

شگاه    نظری معاون  و غذاو دارودالور معاون معاون درمان ، سرمديان   –سازمان تامین اجتماعی   ک مدير شتی دان بهدا

اسماعیلی معاون فنی معاونت بهداشت دانشگاه  –نامغ مدير درمان دانشگاه علوم پزشکی ارا    –علوم پزشکی ارا   

اره دارو دانشگاه علوم ناظری معاون اد –روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ارا  فراهانی مدير -علوم پزشکی ارا  

شکی ارا    ساوه      اجتماعی  صبوحی قائم مقام معاونت  –پز شکی  شکده علوم پز درمان  دکتر محنتی معاونت  –دان

شکی خمین   شکده علوم پز شناس  مهاجری   - دان شکی خمین   معاونت کار شکده علوم پز محمدی معاون  –درمان دان

شکده علوم پزشکی خمین   اجتماعی  ساوه      نظری معاون ، دان شکده علوم پزشکی  شتی دان ه گرو مديرمهرعلی  –بهدا

شت   شکی ارا       محیط و حرفه ای بهدا شگاه علوم پز شت دان شايخی رئیس گروه آموزش و ارتقاء   –معاونت بهدا م

 سالمت معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ارا  

 اداره ک  دادگستری –اتاق اصناف  -امور بانوان و خانواده استانداری مرکزی –آب وفاضالب روستايی  غائبین : 

 

 

 


