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

  :مصوبات 
  مدت زمان  مسئول پیگیري  مصوبهشرح   ردیف

  سال  در و آئین نامه اجرایی آن  پسماند اجراي قانون مدیریت  راستاي  در  1
  : مقرر گردید آتی
براي پسماندهاي پزشـکی بـا محوریـت     ت فصلیصور  به  تخصص  کمیته)الف

  مـدیریت  کارگروه  بهتصمیمات نتایج   و  تشکیلك دانشگاه علوم پزشکی ارا
  .ارسال گردد پسماند 

 .کما فی السابق ادامه یابدراستا   این  در  نظارتی  اقدامات ) ب

در خصـوص آنـالیز    گزارش کامل و مسـتند  اداره کل محیط زیست استان ) ج
و  صورت گرفتـه ، اقدامات قانونی .... و ایبک آباد  شیمیائی خروجی الکل سازي

  .کارگروه ارائه نماید جلسه آینده را در برنامه هاي آتی 
طرح هاي واصله در خصوص بـی خطـر    دانشگاه علوم پزشکی موظف است ) د

به کارگروه  رامراتب و  را بررسی  پسماندهاي عفونی مطب هاي پزشکان سازي 
  .پسماند و متولیان امر اعالم نمایدمدیریت 

با نظارت دانشـگاه علـوم    استانمحیط زیست حفاظتاداره کل دامپزشکی و) ه
مربوطـه بـراي رفـع     اعالم نواقص کشتارگاه هابه شـهرداري پزشکی نسبت به 

  .م نمایداقدانواقص
  

  
دانشگاه علوم پزشکی  -

  اراك
  

 حفاظت اداره کل -
  محیط زیست استان

  
اداره کل دامپزشکی -

  استان
  
  

  اراك شهرداري -

  
  

  
  
  

  ماه 2

  : مقرر گردیداجرایی شدن برنامه جامع پیشگیري از خودکشی در راستاي   2
  .ي اجرایی ذیربطابالغ گرددو ظایف دستگاه هاو  سند و برنامه عملیاتی) الف 
دستگاه هاي اجرائی ذیربط شرح اقدامات خود را بر اساس وظایف تعیـین   )ب 

  .شده به معاونت بهداشتی دانشگاه  اعالم نمایند
در جلسه آتی کارگروه براي بررسی چگونگی فعالیت عطاري ها اتاق اصناف ) ج

قد پروانـه و  اگزارش مشروح و مبسوط  به تفکیک عطاري هاي داراي پروانه و ف
  .نحوه نظارت بر اینگونه واحدها را ارائه دهد

  

  
دانشگاه علوم پزشکی  -

  اراك  
  

  اتاق  اصناف استان- 
  

  
  ماه 2
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دستگاه هاي اجرائی در ارتقاء حوزه سـالمت  به منظور بهره مندي از ظرفیت   3
  :استان مقرر گردید

کارگروه تخصصی سـالمت و امنیـت   ي اجرایی عضومدیران کل دستگاهها) الف
شرکت کنند و در صورت عـدم شـرکت ، مراتـب بـه      در جلسه  غذایی شخصاً

  .صورت کتبی به دبیرخانه کارگروه اعالم گردد
برگزار ودستور کار مشخص به صورت ماهیانه  98سال  از جلسات کارگروه) ب 
  .گردد

جلسات آتی کـارگروه  درمقرر گردید شهرداري اراك به عنوان عضو مدعو ) ج 
  .شرکت نماید

  

    دبیرخانه کارگروه 
  

  مستمر

    

  
فـتح آبـادي   –امنیـت غـذایی اسـتان   المت و ـسـ کارگروه تخصصی رئیس وسیاسی ، امنیتی و اجتماعی  اکرمیمعاون: خانم / آقاي   : حاضرین 

سالمت و امنیت غـذایی  کارگروه تخصصی  دبیرو  ریاست دانشگاه علوم پزشکی اراكجمالیان_مدیرکل دفتر امور اجتماعی وفرهنگی
-سالمت و امنیـت غـذایی اسـتان   کارگروه تخصصی ظهیري معاون اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی اراك و رئیس دبیرخانه –استان

مهـدویانی مـدیر کـل     -جواهري سرپرست دانشکده علوم پزشکی خمـین –معاون غذاو دارو دانشگاه علوم پزشکی اراكعلیمرادیان 
پـازوکی مـدیر درمـان تـامین       -امینـی مـدیر کـل بهزیسـتی     -دانشکده علوم پزشکی ساوه  نظري معاون بهداشتی –انتقال خون

–فرجی مدیر کل امور بانوان و خانواده اسـتانداري   –موسی نژاد مدیر کل کمیته امداد  –شانقی مدیر کل دامپزشکی  –اجتماعی 

محمدي جانشین معاون بهداشت و درمان سپاه روح   -شاه نظري مدیر کل آموزش فنی وحرفه اي  –جعفریان مدیر کل استاندارد 
کمـانی   –محـیط زیسـت   مصـطفوي معـاون   –ه سـیما سلیمی مدیر تامین برنام–آموزش و پرورشوادآموزي معاون سمیرزایی   -...ا

 چگینـی مهر علی مدیر سالمت محیط وکـار ،  اسماعیلی معاون فنی ، -بسطامی دبیر اتاق اصناف -نماینده بهداشت نیروي انتظامی
درمـان  معاونـت  و اعتبار بخشی اداره نظارت مدیرخوش پی عاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراك ، سالمت روان مرئیس گروه 

یوسفی معاون نظام پزشکی  -بیات زاده رئیس اداره کنترل کیفی آبفا -آنالوئی معاون بهره برداري آبفا –دانشگاه علوم پزشکی اراك
قنـاتی   –ملکی مسئول ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شهروندان راه و شهرسـازي   –ابراهیمی معاون اجرایی تعزیرات حکومتی  –

بیاتی رئیس گـروه سـالمت محـیط    ، محسن آقایی کارشناس معاونت اجتماعی  –ریو شوراهاي استانداري کارشناس دفتر امور شه
  حسین پناهی کارشناس محیط زیست  -وکار دانشکده علوم پزشکی ساوه

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

  -هیئت ورزشی بیماران خاص -شوراي اسالمی شهر -خانه سازمانهاي مردم نهاد

  
  

  اکرمیبهروز 
  معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی

  استان رئیس کارگروه تخصصی سالمت و امنیت غذاییو 
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