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1   

اولين مجمع استانی سالمت  با همکاری كليه دستگاههای اجرائی ذيربط وبا    

سالجاری اسفند ماه حضور و درگيری مستقيم تصميم سازان استانی در نيمه اول 

 منعقد شود.

 

 

دانشگگگاه علگگو   

پزشگگکی اراب بگگا 

كليگگگه  همکگگگاری

دستگاههای اجرائی 

 ذيربط

نيمه پايان 

اول 

 اسفندماه

 سالجاری

امع شهرستانی سالمت با همکاری سطوح شهرستانی دستگاههای اجرائی مج 2

ذيربط و با حضور مستقيم و مشاركت مرد  و گروههای اجتماعی در نيمگه  

 دو  اسفند ماه برقرار شود.

 

دانشگاه علگو  پزشگکی   

كليگه   اراب با همکگاری 

دسگگتگاههای اجرائگگی  

   ذيربط

پايان 

 اسفندماه

 سالجاری

ی اجرائی ، نهادها و يگا سگازمانهای عضگو كگارگروه     هر يک از دستگاهها 3

ثابت ، تگا  اختتيگار، پاسگ گو و     سالمت نسبت به معرفی يک نفر كارگزار

مركگز   هماهنگ كننده به عنوان پيا  گذار سالمت دستگاههای اجرائی بگه 

 استان اقدا  نمايد. بهداشت

دانشگاه علگو  پزشگکی   

كليگه   اراب با همکگاری 

دسگگتگاههای اجرائگگی  

 يربطذ

 اسفندپايان 

ماه 

 سالجاری

كليه دستگاههای اجرائی ، نهادها و سازمانهای عضو كگارگروه سگالمت و    4

نسبت به حسب درتواست دانشگاه علو  پزشکی اراب امنيت غذايی استان 

جمع آوری و ارسال بانک های اطالعاتی مورد نياز تدوين برنامگه جگامع   

سالمت استان به دانشگاه علو  پزشکی و تدمات بهداشتی و درمانی اقدا  

 نمايند.

دانشگاه علگو  پزشگکی   

اراب با همکگاری كليگه   

دسگگتگاههای اجرائگگی  

 ذيربط

پايان بهمن 

ماه 

 سالجاری

استان كه توسط حگوزه معاونگت بهداشگتی     پيش نويس سند امنيت غذايی 5

از نظگرات ارشگادی معاونگت    دانشگاه تهيه شده است به منظور اسگتفاده  

محتر  سياسی و امنيتی استانداری و نيز كليه دستگاههای اجرائی مگرتبط  

 به استانداری محتر  ارسال شود.

دانشگاه علگو  پزشگکی   

اراب با همکگاری كليگه   

دسگگتگاههای اجرائگگی  

 ذيربط

بهمن  انپاي

ماه 

 سالجاری

 

 

 

 استانكارگروه ت صصی سالمت و امنيت غذايی 
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 مدت زمان مسئول پيگيری شرح مصوبه رديف

دانشگگگاه علگگو    شورای پيا  رسان سالمت در اولين فرصت تشکيل شود. 6

پزشگگکی اراب بگگا 

همکگگگاری كليگگگه 

دستگاههای اجرائی 

 ذيربط

 اسفند پايان

ماه 

 سالجاری

 نسبت به تشکيل شورای كارگزاران سالمت اقدا  شود.  7

    

 

شگگگاه علگگو   دان

پزشگگکی اراب بگگا 

كليگگگه  همکگگگاری

دستگاههای اجرائی 

 ذيربط

پايان 

ماه  اسفند

 سالجاری

 

  

 

 

 

 

 

 

  


