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  بسمه تعالی

  
  
 
  صبح 8 : ساعت شروع  47 :شماره جلسه   نبهسه ش :  روز  26/4/1397: اریخ جلسهت

  
جناب آقاي حقیقی معاون محترم امنیتی،سیاستی : رئیس جلسه

  واجتماعی استانداري مرکزي
جناب آقاي دکترطاهراحمدي رئیس محترم دانشگاه : دبیر جلسه

  علوم پزشکی اراك

  
  :مصوبات 

مدت   مسئول پیگیري  مصوبه شرح  ردیف
  زمان

  :مقرر گردید امنیت غذایی استانتغذیه و تدوین سند در راستاي  .1  1

  .وظایف دستگاهها در تدوین سند امنیت غذایی مشخص گردد)الف 

سند امنیت غذایی استان توسط کمیتـه هـاي ششـگانه     تهیه پیش نویس دو هفتهظرف ) ب 
 .قطعی گردد

 و فرهنگـی  جوامع محلی با مسـئولیت دفتـر امـور اجتمـاعی     چهارکمیته توانمندسازي) ج 
استانداري،  کمیته سالمت با مسئولیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمـانی  
استان، کمیته ارتقاء فرهنگ  وسـواد رسـانه اي بـا مسـئولیت صـداو سـیماي کـل اسـتان و         

رفـاه اجتمـاعی اسـتان در    کمیته حمایت تغذیه اي بـا مسـئولیت اداره کـل تعـاون ، کـار و     
  .جلسه بعدي گزارش کار خود را ارائه دهند

  
  
  

  کمیته هاي ششگانه 
  
  

و فرهنگی دفترامور اجتماعی 
  استانداري

  دانشگاه علوم پزشکی اراك
  اداره کل صدا وسیماي استان
اداره کل تعاون ، کارو رفاه 

  اجتماعی استان
  

  
  
  
  

پایان 
  تابستان

  :مقرر شد  " مت اجتماعی شدن سال "در جهت  .2  2

دا و سیماي اسـتان دو نشسـت بـا موضـوع اجتمـاعی شـدن سـالمت بـا         اداره کل ص) الف 
 .حضور ریاست دانشگاه برگزار کند

با رئـیس دانشـگاه علـوم پزشـکی جهـت اقـدامات        و شوراها جلسه سراسري دهیاران) ب 
 .انجام شده به منظور اجتماعی شدن سالمت تشکیل گردد

 .نجی با موضوع اجتماعی شدن سالمت بین نخبگان انجام گیردیک طرح نظر س) ج 

اقـدامات انجـام   روساي محترم دانشکده هـاي سـاوه وخمـین     آتی کارگروه جلسه رد) د 
ــالمت و    ــدن س ــاعی ش ــتاي اجتم ــده در راس ــاي ســالمت محــالت تشــکیل کش در  انونه

  .شهرستانهاي خمین ، ساوه وزرندیه را گزارش نمایند

  
  کی اراكدانشگاه علوم پزش

  
  اداره کل صدا وسیماي استان

  
امور اجتماعی استانداري  دفتر

  مرکزي
دانشکده علوم پزشکی ساوه 

  وخمین
  

  
  
  

کارگروه 
  بعدي 

 استانکارگروه تخصصی سالمت و امنیت غذایی 
 

  

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



2 
 

 برنامـه جـامع سـالمت اسـتان     در راستاي تقویت و راهبري مطلوب  .3  3
  :تصمیمات زیر اتخاذ گردید

و اداره آمـار  مـدیریت   و اسـتانداري    وفرهنگـی  اجتمـاعی  امـور دفترمسـئولیت  بـا  ) الف 
تا یکمـاه آینـده تهیـه شـده و      شاخصهاي سیماي سالمت استان ،دانشگاهفناوري اطالعات 

در سه دسته باالتر از میانگین کشـوري ، معـدل میـانگین کشـوري و پـائین تـر از میـانگین        
  .کشوري در کارگروه بعدي گزارش شود

موظفنـد  شهرسـتانهاي تابعـه    کلیه فرمانداران و روساي شبکه هاي بهداشتی و درمانی) ب 
ــه منظــور کــاهش بارو در راســتاي اهــداف بیــان شــده در جلســه   بیماریهــا و مشــکالت ب

در قالـب  (،  نسـبت بـه تهیـه و بیـان دقیـق نیازمنـدیها و مطالبـات شهرسـتان         شهرستان خود
  .به دانشگاه علوم پزشکی اقدام نمایندته آینده دو هفو ارسال آن تا ) پرسشنامه پیوست

مصوبات چهل و چهارمین کارگروه سالمت و امنیـت غـذایی اسـتان     3به موجب بند ) ج 
کلیـه   11/4/96مـورخ    پ/97/2ص18888و همچنـین نامـه شـماره     26/10/96مورخ 

سـتگاه  دستگاهها و ادارات استان و شهرستان موظفند نسبت به معرفی پیام گزار سـالمت د 
  .اقدام نمایند دو هفته آیندهاجرایی به دانشگاه علوم پزشکی تا 

  
  

  دانشگاه علوم پزشکی اراك
 وفرهنگی امور اجتماعیدفتر

  استانداري مرکزي
  
  

  کلیه فرمانداریهاي استان 
شبکه هاي بهداشت و درمان 
  شهرستانهاي تابعه

  
کلیه دستگاههاي اجرائی 

  استان

  
  
  
  
  
  
  

تا حصول 
  نتیجه

  :مقرر گردید " ایمنی آب"برنامه  راستاي در .1  4

ضمن تشکیل مستمر و حضور منظم در جلسات در اجـراي گامهـاي مقـرري    ) الف 
 .، مصوبات پیگیري شود) ه فنی ایمنی تبرنامه کمی( WSPدر برنامه 

اطالعـات مــورد نیــاز حســب خواسـت و اســتعالم رســمی در راســتاي اجــراي   ) ب 
 .ر دبیرخانه کمیته فنی ایمنی آب قرار گیرد، در اختیا  WSPگامهاي اساسی 

اجـرا وپیگیــري حـدود انتظــارات ابالغـی در کمیتــه بـرون بخشــی در راســتاي     ) ج 
الزامـی   اجرائـی  ممانعت از شیوع بیماریهاي منتقله از آب وغذا توسط دسـتگاههاي 

  .است 

  
  

  دستگاههاي عضو کمیته فنی
  
  

  کلیه دستگاههاي اجرائی
  
  

   ائیکلیه دستگاههاي اجر

  
  

تا حصول 
  نتیجه 

تبلیغ کاالهاي آسیب رسان سالمت تحت هر عنوانی ممنوع و دسـتگاههاي اجرائـی     5
  .مکلف به رعایت نص صریح قوانین در این خصوص می باشند

  
  کلیه دستگاههاي اجرائی

  
  مستمر

" جشنواره تعهد و مسئولیت پذیري دستگاههاي اجرائـی   "در راستاي  6
  : مقرر شد

استانداري مرکـزي و دانشـگاه علـوم پزشـکی اراك      وفرهنگی  اجتماعی امور دفتر
  .تا یکماه بعد نسبت به تعیین رئوس اجرائی جشنواره یاد شده اقدام نمایند

  دانشگاه علوم پزشکی اراك
وفرهنگی امور اجتماعی دفتر

  استانداري مرکزي
  

کارگروه 
  بعدي
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