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  بسمه تعالی

  
  
 
  صبح 30/11 : ساعت شروع  46  :شماره جلسه   شنبه :  روز  15/2/1397: اریخ جلسهت

  
  :مصوبات 

مدت   مسئول پیگیري  شرح مصوبه  ردیف
  زمان

سالمت محله در سطح استان مقرر  شهري در راستاي ایجاد کانون هاي .1  1
  :گردید

، شـهرداري  پیش نویس آیین نامه موصوف به فرمانداري ها، شبکه هـا  −
  .ها و دستگاه هاي اجرایی ابالغ گردد

شبکه هاي بهداشت و درمان شهرستان ها نسبت به ایجاد کانون هـاي   −
  .سالمت محله اقدام فرمایند

فرمانداري ها و شهرداري ها همکاري الزم با شبکه هـاي بهداشـت و    −
  .درمان براي ایجاد کانون هاي سالمت محله مبذول نمایند

  

  زشکی اراكدانشگاه علوم پ
   

  
شبکه هاي بهداشت و درمان  

  تابعه
فرمانداري ها و شهرداریهاي 

  تابعه

 نتا پایا
شهریور ماه 

  سالجاري

برنامه بین بخشی بهبود تغذیـه و امنیـت غـذایی     "به منظور تدوین  .2  2
  :مقرر شد   "استان

شش کمیته با عناوین زیر تشکیل و بر اساس شـرح وظـایف ابالغـی از     −
اجتماعی و فرهنگی استانداري و دستگاه هاي مرتبط  سوي دفتر امور

 :اقدامات الزم را مبذول فرمایند

 دفتـر امـور اجتمـاعی   با مسئولیت :  توانمندسازي جوامع محلی •
 استانداري 

با مسـئولیت دانشـگاه علـوم پزشـکی و خـدمات       :کمیته سالمت •
 بهداشتی درمانی استان

ل جهاد کشـاورزي  با مسئولیت اداره ک: کمیته تولید غذاي سالم •
 استان

بـا مسـئولیت اداره کـل    : کمیته دسترسی فیزیکی به غذاي سالم •
 صنعت، معدن و تجارت استان

بـا مسـئولیت اداره کـل    : کمیته ارتقاء فرهنگ و سواد تغذیه اي •
 صدا و سیماي استان

با مسـئولیت اداره کـل تعـاون، کـار و     : کمیته حمایت تغذیه اي •

  
  
  
  
  

  دفترامور اجتماعی استانداري 
  

  دانشگاه علوم پزشکی اراك
  

اداره کل جهادکشاورزي 
  استان 

  
اداره کل صنعت، معدن 

  وتجارت استان 
  

  اداره کل صدا وسیماي استان
  

تا پایان 
  تیرماه

 استانکارگروه تخصصی سالمت و امنیت غذایی 
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 رفاه اجتماعی استان

آتی کـارگروه تخصصـی سـالمت و امنیـت غـذایی اسـتان       در جلسه  −
دسـتگاه هـاي   توسط مدیران کـل  گزارش دهی اقدامات انجام شده 

  .انجام گیرد ششگانه فوق 

جلسات دو جانبه با دستگاه هـاي مـرتبط بـراي نهـایی شـدن برنامـه        −
عملیاتی با محوریت دفتـر امـور اجتمـاعی و فرهنگـی اسـتانداري و      

  .دانشگاه علوم پزشکی اراك تشکیل گردد

پیش نویس سند در جلسه آتی در کارگروه تخصصی سالمت و امنیت  −
 .رددغذایی استان از سوي دانشگاه علوم پزشکی اراك ارایه گ

  

  
  

اداره کل تعاون ، کارو رفاه 
  اجتماعی استان

  
  

وه تخصصـی سـالمت و   در راستاي تقویت و راهبري مطلوب کـارگر  .3  3
  :امنیت غذایی استان تصمیمات زیر اتخاذ گردید

به منظور استفاده از نقطه نظرات  و تجربیات موفق سایر استان هـا در   −
هر جلسه از کارگروه یک نفر از مسـئولین کشـوري مـرتبط از سـوي     

  .دانشگاه علوم پزشکی اراك پیگیري شود

هـا در جلسـات    از روساي شبکه هـاي بهداشـت و درمـان شهرسـتان     −
  .کارگروه تخصصی سالمت و امنیت غذایی استان دعوت به عمل آید

جلسات کارگروه شهرستان ها به صورت فصلی برگزار و به طـور جـد    −
 .نسبت به تحقق مصوبات کارگروه استانی اقدام نمایند

ابالغـی از   استان  همه جانبه سالمت مدیریت بر اساس نظامنانه استانی −
مرکـز  بهداشـت ، درمـان وآمـوزش پزشـکی،       سوي وزراي کشور و

  . اسناد و اطالعات راهبردي سالمت استان تشکیل گردد

  

  مستمر  دانشگاه علوم پزشکی اراك

در راستاي حدود مسئولیت پذیري و پاسخ گویی دستگاه ها در زمینـه   .4  4
  :سالمت مقرر گردید

، پیوسـت  فرمانداران، شهرداران و بخشداران طبق چک لیسـت  −
 .هر سال توسط استانداري مورد ارزیابی قرار گیرند در پایان

  

  مستمر  استانداري مرکزي
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