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  2: شماره جلسه  شنبهچهار:  روز  25/2/98: اریخ جلسهت
  

  11: ساعت شروع
  

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

  :مصوبات 
  مدت زمان  مسئول پیگیري  مصوبهشرح   ردیف

لغایت اردیبهشت 27(بسیج ملی کنترل فشار خون  طرح اجراي راستاي  در  1

  : مقرر گردید)تیرماه پانزدهم

با همکاري اداره کل تعاون ، کار و رفاه  استان مدیریت درمان تامین اجتماعی)الف

نسبت به استقرار تیم کنتـرل   علوم پزشکی اراك هماهنگی دانشگاه اجتماعی و

  .دنیفشارسنجی در محل بنگاه هاي اقتصادي اقدام نما

استان بـا همـاهنگی دانشـگاه    و نیز صنایع بزرگ  تمامی دستگاه هاي اجرایی)ب

سبت به دراختیار گذاشتن خودرو و سایر امکانات مورد نیـاز  ن اراك علوم پزشکی

 مربوطـه  محل دستگاه اجراییجهت استقرار تیم کنترل فشارسنجی دانشگاه در 

  . د ناقدام نمای

  .با دستگا هاي پرجمعیت می باشداستقرار تیم هاي سیار  اولویت:  1تبصره -

ادارات کل را به تفکیک تعـداد   فهرستسازمان مدیریت و برنامه ریزي استان )ج

  .پرسنل به دانشگاه علوم پزشکی اعالم نماید

اتحادیه ها و کسبه به منظور انجـام تسـت   اتاق اصناف نسبت به اطالع رسانی ) د

  .فشار سنجی در محل ایستگاه هاي تعیین شده اقدام نماید

شهرداري ها امکانات الزم را جهت استقرار ایستگاه هاي تسـت  فشارسـنجی   ) ه

  .در مناطق پرجمعیت و حاشیه اي فراهم نمایند 

همکاري الزم را با دانشگاه علـوم پزشـکی اراك در    جمعیت هالل احمر استان) و

  .و تجهیزات فنی به عمل آورد ي انسانیخصوص تامین نیرو

استان همکاري الزم را با دانشگاه انتقال خون اداره کل و سازمان نظام پزشکی ) ز

  .دنعلوم پزشکی به منظور اجراي هرچه مطلوب تر این طرح داشته باش

 جلـب در راسـتاي  ، سازمان هاي مردم نهاد حـوزه سـالمت  هماهنگی الزم با) ح

  .انجام شوداز سوي دانشگاه علوم پزشکی اراك  مشارکت اجتماعی آحاد مردم

  

مدیریت درمان تامین  -

  استان اجتماعی

کار ورفاه  اداره تعاون ،-

  اجتماعی استان

 دانشگاه علوم پزشکی -

  اراك

  کلیه دستگاه هاي اجرایی -

  زرگ استان بصنایع  -

سازمان مدیریت و برنامه  -

  ریزي استان

  اتاق اصناف استان -

  استان هاي کلیه شهرداري -

  

  جمعیت هالل احمر استان -

  

سازمان نظام پزشکی  -

  استان 

  سازمان انتقال خون استان -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

در مدت 

  اجراي طرح
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، اتاق اصناف و اتحادیه صـنف رسـتوران دارهـا     اراك دانشگاه علوم پزشکی) ط

میزهـاي   درنمکـدان هـا    کاهش دسترسـی بـه  نسبت به اتخاذ مکانیزم اجرایی 

  .اقدام و گزارش آن را در جلسه آتی کارگروه ارائه نمایندرستوران ها 

  .یندنماطرح معمول اجراي  در جهتالزم را همکاري فرمانداري ها) ك

 سـال جراي طرح بسیج ملی کنترل فشار خون بـه اسـتانداري ار  ا از یگزارش) ل

  .گردد

2  
ارائه مجوز به  ضوابط الزم را در خصوص اراك پیگیري هاي دانشگاه علوم پزشکی)الف

  .به عمل آورد استاندارد کل طرف قرارداد با ادارهآزمایشگاه 

  اداره کل استاندارد استان -

دانشگاه علوم پزشکی  -

  اراك

  

  یک هفته

  

روستاهاي باالي صد خانوار غیر تحـت   آب دادنتحت پوشش قرار در راستاي   3

  :مقرر گردید پوشش

اي غیر تحت روستاهفهرست نسبت به اعالم  آب وفاضالب روستائیشرکت ) الف

  .نماید اقدامن آن ها دپوشش به فرمانداري ها جهت تحت پوشش قراردا

دفتـر  بـه   ماهیانهشرکت آب وفاضالب روستایی انجام شده توسط گزارش کار )ب

  . گردد ارسال استانداريامور اجتماعی و فرهنگی 

به ویژه منـابع آب شـرب روسـتاهایی     آب منابع ازآلودگیجلوگیري به منظور)ج

تکمیـل  امان آباد که با افزایش بارندگی دچار آلودگی می شوند ، روستاي همانند 

رینک کمربندي شمالی جهت انتقال آب از سد کمـال صـالح بـه     "پروژه اجرایی

  .تسریع گردد "نفر120000جمعیت تحت پوشش آن منطقه 

شکسـتگی هـاي   شرکت آب وفاضالب شهري و روستایی نسبت بـه تعـویض   )د

  .دناقدام نمای دراسرع وقت انی شهري وروستاییسشبکه آبر

 آلـوده  شرب آب تامینمنابع شرکت آب وفاضالب روستایی نسبت به تعویض ) ه

  .نماید اقدام) نیترات بویژه( شیمیایی آلودگی داراي درمناطق

ترجیحاً آب (سالم شامیدنیتوزیع آب شرکت آب وفاضالب روستایی نسبت به ) و

 درکلیـه  کلرینـه  آب حـاوي  بهداشـتی  تانکرهـاي  سـیاربا  ویاآبرسـانی ) بطري

  .اقدام نماید آب میکروبی وقطعی آلودگی داراي روستاهاي

  

  

  فارآب -

  

  ي ها کلیه فرماندار -

  

  

آب منطقه اي شرکت -

  استان

  

  

  

  آبفا -

  

  

  

  

  

  

  

  

  یکماه

  

  
  
  
  

  

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



3 
 

ـ ـمعاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی ورئیس کارگروه تخ اکرمی: خانم / آقاي   : حاضرین  ـ   ـصصی س -تانـالمت و امنیـت غـذایی اس

فتح آبادي مدیرکل  –دانشگاه علوم پزشکی اراك و دبیر کارگروه تخصصی سالمت و امنیت غذایی استان سرپرست جمالیان

 محمـدي اه ــش-ونـقال خـدویانی مدیر کل انتـمه–دهندي مدیر کل تامین اجتماعی ـبی -دفتر امور اجتماعی وفرهنگی

معـاون   میرعباسـی -پازوکی مـدیردرمان تـامین اجتمـاعی     –امینی مدیر کل بهزیستی –مدیر کل آموزش فنی وحرفه اي 

 -قنبري مدیر کل کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانـان  -جعفریان مدیر کل استاندارد  -. ..بهداشت و درمان سپاه روح ا

معاون درمان صادقی کمالی معاون تحقیقات و فناوري ، علیمرادیان معاون غذاو دارو،  –ظهیري مدیر روابط عمومی دانشگاه 

بیـاتی معـاون بودجـه    –صنعت ، معدن و تجارت   HSEEعابدي مدیر -،نظري معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراك

ـ آموزش و المتمعاون سدمنه  –ساعتچی مسئول اعتبارات بهداشت مدیریت وبرنامه ریزي  -مدیریت و برنامه ریزي  –رورشپ

مصـطفوي معـاون    -حسینی معاون بهره برداري آبفار  -آنالوئی معاون بهره برداري آبفا -سیما ابراهیمیمشاور اجرایی صدا و

داودي معـاون   –فالح معاون اجرائی تعزیرات حکـومتی   -شایسته جو معاون حمایت و سالمت کمیته امداد -محیط زیست 

مشایخی مدیر گـروه  معاون فنی ،اسماعیلی  -محمدي دبیر اجرایی خانه سازمان هاي مردم نهاد-درمان جمعیت هالل احمر

  EDCروزبهـانی مـدیر   –مهرعلی مدیر سالمت محیط وکار معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشـکی اراك  ارتقاء سالمت ، 

ـ بنی جمالی -عزیزي سلیمان هیئت علمی دانشکده بهداشت-دانشگاه علوم پزشکی اراك ـ   سیمشاور رئ  طیو مسـئول مح

کمـانی   –کارشـناس اسـتانداري  محمـدي  -شـهرداري   HsEتکلو مسئول -جهاد کشاورزي  و سالمت غذا سازمان ستیز

ملکی ارزیابی عملکرد و رسیدگی به -آجرلو عضو شوراي شهر –بسطامی دبیر اتاق اصناف -نماینده بهداشت نیروي انتظامی

  احمري مدیر کنترل کیفیت و بهداشت آبفا –ملکی غله و خدمات بازرگانی  –حقوق شهروندان راه شهرسازي 

دفتر امور روسـتایی و شـوراهاي    -دفتر امور بانوان و خانواده استانداري  -ورزش و جوانان  کل اداره–کل استان دادگستري  : غائبین 

 -دانشـکده علـوم پزشـکی خمـین     -هیئت ورزشی بیماران خـاص  -امور شهري و شوراهاي استانداري دفتر  -استانداري 

  دانشکده علوم پزشکی ساوه

  
  

  
 

  دکتر سید محمد جمالیان
و  اراكکی ـدانشگاه علوم پزش تـسرپرس

تخصصی سالمت و امنیت غذایی ر کارگروه ـدبی
  استان

  بهروز اکرمی
یس ـی ورئـماعـی ، امنیتی و اجتـاون  سیاسـمع

  کارگروه تخصصی سالمت و امنیت غذایی استان 
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