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   13: ساعت شروع  53:شماره جلسه  شنبه سه:  روز  21/12/97:اریخ جلسهت

  اراك دانشگاه علوم پزشکی سرپرست جمالیان: دبیر جلسه  ی واجتماعی استانداري امنیت،سیاسیمعاون  اکرمی: رئیس جلسه

  :مصوبات 
  مدت زمان  مسئول پیگیري  مصوبهشرح   ردیف

  :دخانیات مقرر گردید  کنترل معادر راستاي اجرایی شدن برنامه ج  1
برنامـه    اهـداف   تحقـق   راستاي  در ي الزم راهمکار ي اجراییدستگاهها کلیه) الـف  

 .به عمل آورند دخانیات  با  مبارزه  و  کنترل قانون  و  عملیاتی
ذیربط شرح اقدامات خود را بر اساس وظایف تعیین شده بـه   اییدستگاه هاي اجر) ب 

  .معاونت بهداشتی دانشگاه  اعالم نمایند
دانشگاه علوم پزشکی اراك سند فوق را به همراه صورتجلسه براي کلیـه دسـتگاه   ) ج 

   .هاي اجرایی مرتبط ارسال نماید

  
کلیه دستگاه هاي -

  اجرایی
  
  

دانشگاه علوم -
  پزشکی اراك

  
  مستمر

  
  98اردیبهشت 

  
  ظرف یک هفته 

  
فـتح آبـادي   – معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی ورئیس کارگروه تخصصی سـالمت و امنیت غذایی استان اکرمی: خانم / آقاي : حاضرین 

 ریاست دانشگاه علوم پزشکی اراك و دبیر کارگروه تخصصـی سـالمت و امنیـت غـذایی     جمالیان_مدیرکل دفتر امور اجتماعی وفرهنگی
-ظهیري معاون اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی اراك و رئـیس دبیرخانـه کـارگروه تخصصـی سـالمت و امنیـت غـذایی اسـتان        – استان

مهدویانی مدیر کـل انتقـال    -جواهري سرپرست دانشکده علوم پزشکی خمین– علیمرادیان معاون غذاو دارو دانشگاه علوم پزشکی اراك
شـانقی   – پازوکی مدیر درمان تـامین اجتمـاعی     -امینی مدیر کل بهزیستی -م پزشکی ساوه نظري معاون بهداشتی دانشکده علو – خون

جعفریان مدیر کل اسـتاندارد  – فرجی مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداري  – موسی نژاد مدیر کل کمیته امداد  – مدیر کل دامپزشکی 
میرزایـی معـاون سـوادآموزي      -...محمدي جانشین معاون بهداشت و درمان سـپاه روح ا   -شاه نظري مدیر کل آموزش فنی وحرفه اي  – 

بسطامی دبیر  -کمانی نماینده بهداشت نیروي انتظامی – مصطفوي معاون  محیط زیست– سلیمی مدیر تامین برنامه سیما– آموزش و پرورش
فنی ،مهر علی مدیر سالمت محیط وکار ، چگینی رئیس گروه سالمت روان معاونت بهداشتی دانشگاه علـوم   اسماعیلی معاون -اتاق اصناف

 -آنالوئی معاون بهـره بـرداري آبفـا    – پزشکی اراك ، خوش پی مدیر اداره نظارتو اعتبار بخشی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اراك
ملکی مسئول ارزیابی  – ابراهیمی معاون اجرایی تعزیرات حکومتی  – معاون نظام پزشکی یوسفی  -بیات زاده رئیس اداره کنترل کیفی آبفا

محسن آقایی کارشـناس   – و شوراهاي استانداري  قناتی کارشناس دفتر امور شهري – عملکرد و پاسخگویی به شهروندان راه و شهرسازي 
  حسین پناهی کارشناس محیط زیست  -زشکی ساوهمعاونت اجتماعی ، بیاتی رئیس گروه سالمت محیط وکار دانشکده علوم پ

ادارات کل  -سازمان جهاد کشاورزي  -سازمان صنعت ، معدن و تجارت   -سازمان مدیریت و برنامه ریزي  – دادگستري کل استان: غائبین 
خانـه   -جمعیـت هـالل احمـر    -دفتر امور روستایی و شوراهاي استانداري  -)غله و خدمات بازرگانی  -ورزش وجوانان -تامین اجتماعی:(

  زشی بیماران خاصهیئت ور -شوراي اسالمی شهر -سازمانهاي مردم نهاد

  
  

  اکرمیبهروز
  معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی

  استان کارگروه تخصصی سالمت و امنیت غذاییو رئیس 

 استانکارگروه تخصصی سالمت و امنیت غذایی 
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