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 صبح30/8 ساعت شروع:  42  شماره جلسه:  شنبهدو روز:   18/2/96تاريخ جلسه: 

 

 شکر اله  حسن بيگی  رئيس جلسه: 

 معاون  سياسی ، امنيتی و اجتماعی استانداری  و

 رئيس کارگروه تخصصی سالمت و امنيت غذايی استان   

    

 

 دکتر حسن طاهر احمدی  دبير جلسه: 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراك  رئيس

 و دبير کارگروه تخصصی سالمت و امنيت غذايی استان

 

 

 

 علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی اراك کنفرانس دانشگاهمکان: سالن 

 

 دستور كار جلسه: 
 انشگاههاي علوم پزشكي مروري بر تشكيل مجامع استاني و شهرستاني سالمت و نيز معاونت اموراجتماعي د

 

 تبيين چگونگي اجراي پيوست ملي سالمت جهت طرح هاي بزرگ توسعه اي  
 

 طرح مشكالت مربوط به پناهندگان افغاني فاقد شناسنامه در شهرستانهاي استان با تاكيد بر شهرستان ساوه 

 

اضالب تعدادي از روستاها بر كيفيت آب سد كمال صالح ف  طرح مشكالت مرتبط با آب شرب برخي مناطق روستايي استان ونيز تاثير دفع  

 در دراز مدت 

 

ارائه گزارش در رابطه با كاهش مصرف كودهاي شيميائي وسموم دفع آفات نباتي و نيز تدابير اتخاذ شده به منظور عدم مصرف فاضالب  

 خام و پساب تصفيه خانه هاي فاضالب جهت مصارف كشاورزي

 وكنترل بيماريهاي غيرواگير استان ونيز اطلس بار بيماريها  ارائه  سند جامع پيشگيري

 

اقدامات انجام شده پيرامون تفاهم همكاري دانشگاه هاي علوم پزشكي ايران ،اراك و ساوه با حمايت استانداري استان   ارائه گزارش

 مركزي

 

 تب مالت طرح موضوع لزوم محدود سازي  تعداد مراكز عرضه لبنيات فله و پيشگيري و كنترل

 

 وزارت بهداشت و وزارتين جهاد كشاورزي  مابين  اخير  ارائه تفاهم نامه

 

  خودمراقبتي سازماني با تاكيد بر تدوين برنامه ارتقاي سالمت كاركنان دولت

 

 

 صورتجلسه كارگروه تخصصي سالمت و امنيت غذايي 
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 ،  شنبه دوصبح روز 30/8راس ساعت  جلسه كارگروه تخصصي سالمت و امنیت غذايي استان  میندوو  لهچ       

 تشكیل گرديد.  18/2/96مورخ 

 

، ضمن عرض خيرمقدم به سالمت و امنيت غذايي استان مركزي تخصصي كارگروه  دبير محترمدكتر طاهراحمدي  در ابتدا جناب آقاي 

اهلل خوانساري با ظرفيت نيز فاز دوم مركز آموزشي درماني آيت ، از افتتاح قريب الوقوع كلينيك ناباروري در اراك ، ومدعوين جلسه 

ينيك كلينيك تخصصي نيز در خمين را در دست كلينيك تخصصي و فوق تخصصي در اراك و يك كل دو  ند افزودو  خبر دادند تخت 96

پروژه بهداشتي در سطح  140نيز  و عصر)عج(ساختمان جديد مركز آموزشي درماني حضرت وليث است وپيشرفت فيزيكي  احدا

هاي در امور مشاركتايشان  قائم مقام ، جناب آقاي محسن ابدال اعالم فرمودند، سپس  درصد 40و 50روستاهاي استان را به ترتيب 

در ادامه جناب آقاي دكتر ند،خبر داد دنبال تشكيل مجمع ملي سالمت، در استان مركزيدبيرخانه مجامع سالمت بهاز تشكيل اجتماعي 

اعي دانشكده خمين متر محمدي به عنوان مشاور امور اجتبه معرفي آقاي دكسرپرست دانشكده علوم پزشكي خمين هم جواهري ، 

 .پرداختند

اجراي  ، عملكرد طرح خودمراقبتي در سطح سازماني   ،درخصوص جناب آقاي دكتر جواد نظري معاون بهداشتي دانشگاه در ادامه ، 

جناب آقاي مه اارائه نمودند.در ادتوضيحات مبسوطي  سند جامع پيشگيري و كنترل بيماري هاي غيرواگير تدوين  و پيوست سالمت 

مراجع  كنترل فعاليت واحدهاي غيرمجاز توزيع فله لبنيات از طريق  بر لزوم دكتر محسن شانقي مديركل دامپزشكي استان مركزي 

 .تاكيد كردند ذيربط ، 

آب شرب بهداشتي عيت در خصوص وض سپس جناب آقاي  يوسف عرفاني نسب مدير عامل شركت آب و فاضالب روستايي استان مركزي

رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان مركزي نيز در خصوص جناب آقاي بابايي  توضيخاتي ارائه فرمودند .برخي مناطق روستايي 

 ، گزارش دادند .كاهش مصرف كودهاي شيميايي و سموم دفع آفات نباتي 

اراك ،درخصوص لزوم كنترل ميزان سموم وآفت وم پزشكي دانشگاه عل ي،جناب آقاي دكتر مصطفي دالور معاون غذا،دارو  متعاقبا 

 ي جهت ارزيابمديركل استاندارد وتحقيقات صنعتي استان ،  درادامه سركار خانم دكتر سها ،كش هاي كشاورزي سخناني ارائه نمودند.

به محصوالت كشاورزي  استاندارد استاندارد تشويقی حد مجاز آالينده ها از اداره کلودر صورت دارا بودن شرايط ،اعطاي گواهينامه 

از سوي دانشگاه  GC-MASSعالوه بر آن پيشنهاد فرمودند كه تا زمان تامين دستگاه اعالم آمادگي نمودند.توليد داخل استان  ،

جناب آقاي دكتر بابك عدلي اه آزاد اسالمي اراك استفاده شود.ذايي دانشگغ،درصورت لزوم از امكانات آزمايشگاه آزمون مواد

در بروز  را  عوامل محيطي ،نقش نيز  و مدير درمان سازمان تامين اجتماعي استان  سازمان نظام پزشكي استانهيئت مديره  رئيس 

جناب آقاي هاي مختلف ثابت شده اعالم نموده وخواستار برخورد جدي مسئولين ذيربط با مبادي توليد عوامل خطر شدند.سرطان 

مهاجر اعالم اتباع  را مشكالت بهداشتي ودرماني  انشگاه علوم پزشكي ساوه نيز يكي از معضالت ساوهدكتر جليل كوهپايه زاده رئيس د

 نموده وخواستار ساماندهي وضعيت ثبت مواليد ونيز هزينه هاي سالمت ايشان شدند. 
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 پس  از بحث و تبادل نظر موارد ذيل به تصويب رسید:

 

 رديف

 

 شرح مصوبه

 

 نمدت زما مسئول پيگيري
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 در راستاي كنترل تب مالت اقدامات زير به عمل آيد:

آموزش و اطالع رساني به  مراكز عرضه لبنيات وبخصوص لبنيات   •

 فله، در دستور كارگرفته وبرنامه مربوطه به استانداري ارائه گردد.

دانشگاه برنامه نظارتي ، مشترك از سوي اداره كل  دامپزشكي و   •

علوم پزشكي اراك/دانشكده هاي علوم پزشكي خمين و ساوه 

 از واحدهاي موصوف ،  تدوين وبه استانداري ارائه گردد.
هماهنگي الزم با سازمان صنعت ، معدن وتجارت  واتاق اصناف براي  •

 برخورد با واحدهاي غير مجاز وفق مقررات ، صورت پذيرد.

 

 –اداره كل دامپزشكي  

شتي دانشگاه معاونت بهدا

-علوم پزشكي اراك

دانشكده علوم پزشكي خمين 

 و ساوه

تا دهه اول 

شهريور ماه 

 سالجاري 
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با توجه به اهميت اهداف پيش بيني شده در سند امنيت غذايي ونيز مفاد تفاهم 

نامه مشترك وزارتين بهداشت وجهاد كشاورزي ، در خصوص افزايش توليد ات 

استفاده از سموم كشاورزي موارد زير به مورد اجرا ارگانيك وضابطه مند نمودن 

 گذاشته شود: 

كميته فرعي با محوريت جهاد كشاورزي وعضويت معاون غذا ودارو  •

،اداره كل استاندارد ، حفاظت محيط زيست تشكيل شده وراهبردهاي 

الزم در خصوص توليدات ارگانيك و كاهش مصرف سموم و نظارت بر 

 ازسموم به كارگروه ارائه شود.كاربري مجازسموم و دز مج

جلسات مستمر با محوريت دانشگاه علوم پزشكي اراك ودستگاههاي  •

دانشكده هاي علوم پزشكي خمين و ساوه، به ذيربط در حضور 

منظور اجرايي شدن تفاهم نامه مذكور تشكيل ومفاد تفاهم نامه 

مشترك وزارتين بهداشت وجهاد كشاورزي ، تا حصول نتيجه پيگيري 

 د.شو

 

 –سازمان جهاد كشاورزي

معاونت غذا وداروي 

دانشگاه علوم پزشكي 

 اراك

تا دهه اول 

شهريور ماه 

 سالجاري
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قانون برنامه پنچم  و مصوبه  32با توجه به اينكه  به استناد  بند ب  از ماده 

اجراي استانداردهاي  "شوراي عالي سالمت  و ابالغيه سازمان  برنامه و بودجه

سالمت در تمام طرحهاي بزرگ توسعه اي  توسط تمام دستگاههاي ملي پيوست 

 است،مقررشد: الزامي اجرايي 

اقدامات انجام شده توسط ايشان در خصوص اجراي استانداردهاي  •

دانشگاه علوم پزشكي اراك/دانشكده هاي يادشده ،  بوسيله  

رصد شده ونتيجه اقدامات به كارگروه ارائه علوم پزشكي خمين 

 گردد.

عاونت بهداشتي دانشگاه م

-علوم پزشكي اراك

دانشكده علوم پزشكي خمين 

 و ساوه

تا دهه اول تير 

 ماه سالجاري



4 

 

4 

به منظور تحقق اهداف  سند جامع پيشگيري و كنترل بيماريهاي غيرواگير استان 

 مقررشد:

شرح وظايف دستگاهها در سند موصوف توسط دبيرخانه به دستگاههاي  •

 ذيربط ابالغ گردد. 

به منظور اخذ پيشنهادات دستگاهها وافزايش تعامالت در اجرايي  •

شدن سند يادشده ، جلسات دوجانبه در دانشگاه علوم پزشكي اراك 

با تمامي  دانشكده هاي علوم پزشكي خمين و ساوه، وبا  حضور 

 دستگاههاي ذيربط  برگزار گردد. 

مت كليه بانك اطالعاتي رابطين سالمت ، به منظور تشكيل دفاتر سال •

دستگاههاي اجراي ، به منظور ارتقا همكاري ها توسط دانشگاه علوم 

 پزشكي اراك تهيه گردد. 

خود مراقبتي "اقدامات دستگاههاي اجرايي در خصوص  •

برابر پروتكل ابالغي گزارش گيري  ودستگاههاي حامي "سازماني

 سالمت از طريق دانشگاه علوم پزشكي اراك معرفي گردند

  

اشتي معاونت بهد

دانشگاه علوم پزشكي 

دانشكده علوم -اراك

 پزشكي خمين و ساوه

تا دهه اول تير 

 ماه سالجاري
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 درخصوص بررسي وضعيت بهداشت آب شرب روستايي مقرر گرديد:

گزارش اعتبارات الزم در جهت بهبود وكيفيت آب روستايي از طريق  •

 برنامه و بودجه پيگيري شود.

ه بررسي وگزارش موصوف در موضوع در جلسات  تخصصي مربوط •

 كارگروه ارائه گردد. 

يافته ها ونتايج مطالعات آب وفاضالب روستايي به منظور استفاده از  •

ظرفيت هاي شوراي برنامه ريزي توسعه استان به كارگروه سالمت 

وامنيت غذايي استان منعكس ودبيرخانه نيز طرح موضوع در شوراي 

 يادشده را دنبال نمايد. 

 

 ابفار
دهه اول تير  تا

 ماه سالجاري
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به منظور برطرف نمودن مشكالت بهداشتي و درماني ونيز ثبت  به هنگام مواليد  

 اتباع بيگانه مقررشد:

جلسه اي  با  محوريت دفتر امور اتباع ومهاجرين خارجي  استانداري  •

وبا حضور  دفتر امور اجتماعي و فرهنگي  استانداري ، بيمه هاي پايه 

دانشكده علوم پزشكي خمين و -ه علوم پزشكي اراكدانشگا،  

، ثبت احوال استان ، تشكيل تشكيل شده ونتيجه به كارگروه  ساوه

 ارائه شود. 

 

دفتر امور اتباع ومهاجرين 

 خارجي   استانداري مركزي

تا دهه اول تير 

 ماه سالجاري

 

 

 

 

 

 

  

 

 حسن طاهر احمدی دکتر 

 کی و خدمات بهداشتی و درمانی اراك دانشگاه علوم پزشرئيس 

 سالمت و امنيت غذايی استان و دبير کارگروه تخصصی

 

 حسن طاهر احمدی دکتر 

  اراك درمانی کی و خدمات بهداشتی ودانشگاه علوم پزش رئيس

 سالمت و امنيت غذايی استان  و دبير کارگروه تخصصی

 

 شکر اله  حسن بيگی 

 معاون  سياسی ، امنيتی و اجتماعی استانداری  و

 رئيس کارگروه تخصصی سالمت و امنيت غذايی استان   

 

 

 شکر اله  حسن بيگی  

 معاون  سياسی ، امنيتی و اجتماعی 
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