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  51:شماره جلسه  یکشنبه:  روز  5/12/97: اریخ جلسه ت
  

  بعدازظهر 13: ساعت شروع
  

  
ی واجتماعی استانداري امنیت،سیاسیمعاون  اکرمی: رئیس جلسه

  مرکزي
  اراك دانشگاه علوم پزشکی سرپرست جمالیان:  دبیر جلسه

  :مصوبات 
  مدت زمان  مسئول پیگیري  شرح مصوبه  ردیف

  : مقرر گردیداستان سند بیماریهاي غیر واگیرتدوین در راستاي   1
دستگاه هاي اجرائی ذیربط نقطه نظرات خود را پیرامون پـیش نـویس سـند     -

کنترل و پیشگیري از بیماریهاي غیرواگیر ظرف مدت ده روز به دبیرخانه اعالم 
  .نمایند

دبیرخانه کارگروه پس از احصاء و جمع بندي نقطه نظرات اعضاء نسـبت بـه    -
   .نهایی شدن سند مذکور و ابالغ آن اقدام نماید

  
دانشگاه علوم پزشکی  -

          اراك  
دانشکده هاي علوم  -

  ساوه وخمین پزشکی 

  
  

  ده روز
  

با توجه به تدوین برنامه راهبردي دستگاه هاي اجرائی حوزه سالمت در سال   2
   :دیدرمقررگ 98

اعضاي کارگروه نسبت به اعالم برنامه هاي خود درحوزه سالمت تا پایان  -
      .سال جاري اقدام نمایند

اعضاء کارگروه سالمت  -
  و امنیت غذایی استان

  
پایان سال 

  جاري
  

 "محصـول کشـاورزي   8ارتقـاء سـالمت     "اجرایی شدن برنامه در راستاي  3
  :مقررشد

بـه   1398در سـال   ، شهرسـتان فراهـان را   اسـتان  سازمان جهاد کشاورزي -
  .عنوان پایلوت ارتقاء محصول سیب زمینی انتخاب نماید

سازمان جهاد  -
  استان کشاورزي

اردیبهشت 
  98سال 

 تایی و شوراهاي استانداريروسامور، وشوراها  امور شهري ترادف مقرر گردید -  4
 آتـی  جلساتدربه عنوان عضو مدعو استان  و خدمات بازرگانی اداره کل غله و

  .کارگروه حضور یابند
  

  مستمر  دبیرخانه کارگروه -

    
  
  
  
  

 استانکارگروه تخصصی سالمت و امنیت غذایی 
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فـتح آبـادي    –غذایی اسـتان المت و امنیت ـسکارگروه تخصصی رئیس  وسیاسی ، امنیتی و اجتماعی  معاون اکرمی: خانم / آقاي   : حاضرین 
سـالمت و امنیـت   کـارگروه تخصصـی    دبیرو  ریاست دانشگاه علوم پزشکی اراك جمالیان _ مدیرکل دفتر امور اجتماعی وفرهنگی

سـالمت و امنیـت غـذایی    کارگروه تخصصـی  ظهیري معاون اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی اراك و رئیس دبیرخانه  –غذایی استان
صبوحی قائم مقام معاونـت اجتمـاعی    -نظري معاون بهداشتی ، علیمرادیان معاون غذاو دارو دانشگاه علوم پزشکی اراك  - -استان

امینی مدیر کل  - مهدویانی مدیر کل انتقال خون -جواهري سرپرست دانشکده علوم پزشکی خمین –دانشکده علوم پزشکی ساوه 
عرفـانی نسـب مـدیرعامل     –پازوکی مدیر درمـان تـامین اجتمـاعی     –آبایی هزاوه مدیر کل تعاون ، کار ورفاه اجتماعی  -بهزیستی

 اداره کـل  دمنـه معـاون سـالمت    –بیمه سالمت  اداره کل نجانی معاون  -سازمان مدیریت و برنامه ریزي نمایندهساعتچی   -آبفار
بنی جمالی مشاور رئـیس و مسـئول محـیط     –دامپزشکی  اداره کل ارت بر بهداشتسلمان نزاد رئیس اداره نظ -آموزش و پرورش

حسین پناهی کارشناس مسـئول محـیط    -محمدي رئیس کمیسیون خدمات شهري شوراي اسالمی شهر -زیست جهاد کشاورزي
 –رستمی معـاون اداره کـل فنـی و حرفـه اي      -داودي معاون درمان جمعیت هالل احمر –رودبارانی رابط محیط زیست  –زیست 

مهر علی مدیر سالمت محـیط   -بسطامی دبیر اتاق اصناف -کمانی نماینده بهداشت نیروي انتظامی –قمري معاون ورزش وجوانان 
یرواگیـر، اسـماعیلی معـاون فنـی ، چگینـی      وکار ، میرشفیعی رئیس گروه بیماریهاي غیرواگیر، شامحمدي کارشناس بیماریهاي غ

مرتضـوي   - رئیس روان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراك ، سبزي کارشناس معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اراك
    بیاتی رئیس گروه سالمت محیط وکار دانشکده علوم پزشکی ساوه –سرپرست اداره نظارت بر درمان دانشکده علوم پزشکی ساوه 

 –کمیتـه امـداد   - -تـامین اجتمـاعی    -صـداو سـیما   (:ادارات کـل    - صنعت ، معـدن و تجـارت  سازمان  –کل استان  دادگستري  : غائبین 
 -... معاونت بهداشت و درمان سپاه روح ا -امور بانوان و خانواده استانداري دفتر -)راه و شهرسازي  -تعزیرات حکومتی  -استاندارد 

   خانه سازمانهاي مردم نهاد -نظام پزشکیسازمان  –شهريشرکت آب وفاضالب 
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