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مهندس فرخی سرپرست معاونت  رئیس جلسه: جناب آقای

 امنیتی،سیاستی واجتماعی استانداری مرکزی

دانشگاه علوم  سرپرست محمدجمالیانسید دکتر دبیر جلسه: 

 پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان مرکزی

 مصوبات :

 مدت زمان مسئول پیگیری شرح مصوبه رديف

  "محصول کشاورزي 8ارتقاء سالمت   "اجرایی شدن برنامه در راستاي          7

 مقررشد :

تبعات سوء کاربری ناصحیح سموم و  "دوره آموزشی تعداد الف (        

افزایش یابد و به صورت جهت کشاورزان استان  "کودهای شیمیائی 

 مستمر ادامه یابد.

ب( یک منقطه جغرافیائی به لحاظ بافت کشاورزی  در استان توسط        

سازمان جهاد کشاورزی به عنوان اجرای برنامه فوق تعیین گردیده و به 

 دبیرخانه کارگروه سالمت و امنیت غذایی استان واقع دراری واستاند

 اراک اعالم گردد.و خدمات بهداشتی درمانی  دانشگاه علوم پزشکی
  

 

 

 

 

سازمان جهاد کشاورزی 

 استان

 

 

 

 مستمر

 

تا  حداکثر

پايان وقت 

اداری 

6/77/71 

 مقرر گردید: استان سند بیماریهای غیر واگیرتدوین در راستای  2

 دراستانی بیماریهای غیرواگیر تدوین سند تخصصی( کمیته الف

 .تشکیل گردداستانداری 
با دانشگاه علوم  مشارکت کننده همکاری الزم راب( دستگاههای 

 پزشکی اراک به عمل آورند.

جلسات سه جانبه با استانداری ، دانشگاه و دستگاهها جهت معرفی  ج(

 تشکیل گردد.در محل دفترامور اجتماعی و فرهنگی استانداری برنامه 

 دانشگاه علوم پزشکی -

 )معاونت بهداشتی( اراک

دانشکده علوم  - 

 پزشکی ساوه 

دانشکده علوم  - 

 خمینپزشکی 

 ماه 2

به منظور بهره مندی از ظرفیت دستگاه های اجرائی در ارتقاء حوزه سالمت   0

 استان مقرر گردید:

استان  سپاه روح ا...، امداد و درمان بهداشت  تمعاونبا عضویت الف ( 

و ابالغ از فقت در کارگروه تخصصی سالمت و امنیت غذایی استان موا

 گردد.سوی دبیرخانه صادر

نه مشارکت مردم ، اندیشگاه سالمت و کمیته دیده ازروسای خا ب ( 

به کارگروه دعوت آتی بانی سالمت استان به عنوان مدعو در جلسات 

 .عمل آید

دانشگاه علوم پزشکی 

 اراک

 مستمر

 استانكارگروه تخصصي سالمت و امنيت غذايي 
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 مقرر گردید :  تقویت نقش کانون های سالمت محلهدر راستای  4

الف( فرمانداران شهرستان های تابعه نسبت به تشکیل جلسه مجمع 

 سالمت محالت اقدام  و مصوبات از طریق دستگاه ها پیگیری گردد.

ب( ابالغ دبیران کانون های سالمت محور محالت طبق آئین نامه 

مدیر کل محترم  09/00/80مورخ  30206/98ارسالی ) نامه شماره  

و فرمانداری هاامور اجتماعی و فرهنگی استانداری مرکزی ( توسط 

 روسای شبکه بهداشت و درمان شهرستان صادر گردد. 

ستان      - شهر فرمانداری 

 های تابعه 
 

روسای شبکه بهداشت  –

 و درمان شهرستان ها

 مستمر

تاپايان بهمن 

 ماه

 مشکالت بیمارستان سینا مقرر گردید:  بررسی راهکارهای حل  در راستای 0

با ریاست مدیر کل دفتر امور اجتماعی وفرهنگی به الف( جلسه ای 

بیمه سالمت و رئیس بیمارستان سینا برای بررسی راهکارها مدیر کل 

 در خصوص مشکالت بیمه ای بیمارستان موصوف تشکیل گردد. 

مراکز درمانی از  بیمه بیمه گر نسبت به پرداخت معوقات مراکز (ب

 طریق سازمان های مربوطه اقدام نماید.

نسبت به بررسی راهکارها استان  تامین اجتماعیمدیریت درمان ( ج

 نماید.اقدام های عقد قرارداد برای رفع محدودیت های 

 

ماعی          - مور اجت دفتر ا

 وفرهنگی استانداری  

 

سالم  - ت اداره کل بیمه 

 استان

 

مديريت درمان تامین      -

 اجتماعی استان

 يک ماه

  

 

ت سالمت و امنی کارگروه تخصصی   رئیس و اجتماعی استانداری مرکزی معاونت سیاسی ، امنیتی و   آقای / خانم : فرخی سرپرست     حاضرین : 

ستان  شکی اراک     جمالیان – غذایی ا شگاه علوم پز ست دان صی     دبیرو  ریا ص ستان   کارگروه تخ ری ظهی – سالمت و امنیت غذایی ا

کل  دیرم فتح آبادی -استانسالمت و امنیت غذایی کارگروه تخصصی معاون اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی اراک و رئیس دبیرخانه 

ستترمدیان معاون درمان ، دالور  -ابدال رئیس مجمع خیرین ستتالمت استتتان  –امور اجتماعی وفرهنگی استتتانداری مرکزی  دفتر

شگاه علوم پزشکی اراک     شتی دان شگاه علوم پزشکی اراک     –معاون غذاو دارو و نظری معاون بهدا –فراهانی مدیرروابط عمومی دان

ساوه        شکی  شکده علوم پز شکی خمین       –صبوحی قائم مقام معاونت اجتماعی دان شکده علوم پز ست دان سرپر حدادی   -جواهری 

ستان طالقانی  سینا      -رئیس بیمار ستان    مهدویانی مدیر کل انتقال خون -حقدادی مدیر کل  ورزش وجوانان -صدیقی رئیس بیمار

صنعتی       - ستاندارد و تحقیقات  ستی   – شاه محمدی مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای   -سها مدیر کل  ا  –امینی مدیر کل بهزی

قرق دردوستتت مدیر دارو و  –زند رئیس اتاق اصتتناف   –پازوکی مدیریت درمان تامین اجتماعی  -عرفانی نستتم مدیر عامل آبرار 

   - نا تتتتافشاری مدیر بیمارستان سی     - دالوندی رئیس هیئت مدیره بیمارستان سینا    –   تجهیزات معاونت بهداشت سپاه روح ا...  

صنعت ، معدن و   HSEکرمی مدیر  –جهاد کشاورزی   ییو سالمت غذا  ست یز طیسازمان و مسئول مح   سیمشاور رئ بنی جمالی 

تعزیرات  نوراللهی رئیس شتتعبه ستتوم   - خانه ستتازمانهای مردم نهادمحیط زیستتت  رئیس هیئت مدیره شتتبکه  آقاخانی – تجارت

راه و  رئیس اداره امور اداریهمتی راد  –کمیته امداد امام خمینی )ره(     شتتتایستتتته جو معاون حمایت و ستتتالمت          -حکومتی

سلمان نژاد رئیس اداره نظارت بر    –صدا وسیما  سلیمی تامین برنامه   –نیروی انتظامی  کمانی معاونت بهداشت درمان  -شهرسازی  

شت عمومی   شکی  بهدا سالمت   –دامپز شت و درمان  ساعتچی   -آموزش وپرورش دمنه معاون تربیت بدنی و  سئول اعتبارات بهدا   م

  رجبی معاون اداری ومالی - آب و فاضتتالب شتتهری ستتتیز طی،محیمنیدفتر بهداشتتت ،ا ریمدیوستتری  –مدیریت و برنامه ریزی

عی میرشری –معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اراک محیط و حرفه ای گروه بهداشت  مدیرمهرعلی  -سازمان تامین اجتماعی 

شگاه علوم پزشکی اراک     شت دان ر امور  طاهری مشاو  -باقی مدیر بیمارستان طالقانی  –رئیس گروه بیماریهای غیر واگیرمعاونت بهدا

 -دفتر امور اجتماعی وفرهنگی استتتانداری  کارشتتنا اتابکی  - انتاکبرپور انجمن دیابت استت –بانوان دانشتتگاه علوم پزشتتکی اراک

 طالیی کارشنا  مسئول  حراظت  محیط زیست

امور   دفتر -استان  هالل احمرجمعیت - اراک مرکز شهرستان   دادستانی  – کل استان   دادگستری – استان   پزشکی قانونی اداره کل  غائبین : 

 شورای اسالمی شهر اراک - بانوان و خانواده استانداری

 


