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 1 استان .......................................................... غذایی امنیت و سالمت کارگروه جلسات مصوبات و جلسات دستور

 
 

و ضرورت مقدمه  

های مختلف توسعه ها و محصوالت بخشفعالیتاهمیت سالمت مردم و جامعه در چرخه تولید و توسعه و ارتباط آن با  

ها و اثر گذاری مثبت بر سالمت مردم توان تعهد به همکاری میان بخشباشد. از این طریق میرفاه اجتماعی می و

های جامعه است که برای انجام سالمت با سایر بخش بخش بخشی، رابطه بینجامعه را افزایش داد. همکاری بین

ی هاآنها و سازمباشد. و سایر وزارتخانهت کسب نتایج نهایی سالمت بصورت مؤثرتر، کاراتر و پایدار میاقداماتی در جه

های سالمت جامعه همکاری دارند برای ارتقای عادالنه شاخص به عهدهدرصد سهم سالمت را  41دیگر که بیش از 

ی اجرائی هادستگاهها بین دهند. هماهنگ نمودن این همکاری بخشی و مشارکت مردمی را سرلوحه کار خود قراربین

کارگروه سالمت و امنیت غذایی به عنوان نماد  باشد.می استانیکی از وظایف کارگروه سالمت و امنیت غذایی 

را به عهده دارد و با حمایت از تشکیل شورای سالمت  استانبخشی وظیفه رصد وضعیت سالمت همکاری بین

های محلی تاکید دارد ای و محلی مشکالت سالمت با استفاده از ظرفیتش، شهر و روستا بر حل منطقه، بخشهرستان

داری دارد استانجلسه به ریاست معاون سیاسی و امنیتی  1بطور میانگین هرسال  استانکارگروه سالمت و امنیت غذایی 

ی اجرایی هادستگاهگردد تا جهت طرح و مصوب می استانریزی و توسعه و مصوبات این کارگروه در شورای برنامه

 االجرا گردد. الزم

و عالقه مندان به مصوبات کارگروه سالمت و امنیت غذایی دسترسی  استانی اجرایی هادستگاهمدیران برای اینکه  

الی  1931از سال  استانحاوی دستور جلسات و مصوبات کارگروه سالمت و امنیت غذایی که این مستند داشته باشند 

تمام عالقه مندان بتوانند به آن دسترسی داشته باشند امید است که تنظیم شد به تفکیک سال و جلسه است  1931

آوری و تنظیم مصوبات های کارگروه را مستند نماییم و این رویه الگویی برای جمعبتوانیم در آینده مصوبات تمام سال

 روستا باشد. ، بخش، شهر وشهرستان شورای سالمت
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و  دستور جلسات و مصوبات جلسات کارگروه سالمت

9310ـ سال استان امنیت غذایی  



 3 ......................................................... استان غذایی امنیت و سالمت کارگروه جلسات مصوبات و جلسات دستور

 
 

 6/2/9310تاریخ  اولین جلسه کارگروه سالمت و امنیت غذایی

 

 الف( دستور جلسه 

  پیگیری مصوبات جلسه قبل -1

  البرزو محمدیه قزوین،گزارش پروژه تدوین برنامه اجرایی طرح جامع کنترل آلودگی هوای شهر های  ارائه -2

یی که تحت پوشش آبفای روستایی نیستند و آبرسانی روستاهاگزارش نهایی و اجرایی نحوه تامین آب شرب  -3

 باید به صورت مجتمع باشد. هاآن

  هادستگاهگزارش هفته سالمت و بیان انتظارات از  ارائه -4

 1931ی سال هانامهو بر 1943گزارش اجرای طرح جامع سالمت در سال  -5

  طرح مشکل آلودگی هوا و گرد و غبار اخیر -6

  در سالمت مردم استانسازمان ها و فرمانداری های فعال  طرح پیش نویس شیوه نامه نامه تشویق ادارات، -7

 

 مصوبات ب( 

 گیرد. قرار هادستگاهی اجرایی در اولویت فعالیت هادستگاههای طرح جامع سالمت جرای پروژها -1

اطالعات مورد نیاز مجری محترم پروژه تدوین برنامه  ارائههمکاری الزم در  استانیی اجرایی هادستگاهکلیه  -2

 استانهای در حال اجرای طرح جامع سالمت قزوین از پروژه استاناجرایی طرح جامع کنترل آلودگی هوای 

 .به عمل آورند

داری، اداره کل محیط زیست استان ریزیبرنامهجلسه ای با شرکت اداره کل  ا پیگیری اداره کل محیط زیستب -3

افزایش میزان اعتبار پروژه تدوین برنامه اجرایی طرح جامع  مکانو دبیرخانه سیاستگذاری سالمت برگزار و ا

 قزوین مورد بررسی قرار گیرد. استانکنترل آلودگی هوای 

اجرایی وضعیت اضطراری مطابق با دستورالعمل  استانکل محیط زیست در خصوص کیفیت هوای  اداره -4

قانون نحوه جلوگیری از  7آلودگی هوا به علت کیفیت خاص جوی و پایداری وارونگی دما موضوع ماده 

 مجلس شورای اسالمی عمل نمایند. 9/2/1972آلودگی هوا مصوب 

سانی پروژه مجتمع آبر 4اعتبار موردنیاز برای  -1نیاز شرکت آب و فاضالب روستایی شامل:  اعتبارات مورد -5

های آبرسانی روستایی در حال اعتبار موردنیاز برای پروژهای مجتمع -2به میزان میلیارد ریال  292روستایی

میلیارد ریال  11اعتبار مورد نیاز برای روستاهای غیر تحت پوشش به میزان  -9میلیارد ریال  11اجرا به میزان 

 ی تامین شود.ناستااز محل اعتبار سفر ریاست جمهوری و سایر اعتبارات 

را در جلسه آتی کار گروه  استانشرکت آب و فاضالب روستایی لیست روستاهای دارای مشکل آب شرب  -6

 نماید. ارائهسالمت و امنیت غذایی 
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به منظور تحت پوشش درآوردن  هاشهرستانبا پیگیری شرکت آب و فاضالب روستایی فرمانداران محترم  -7

روستاهایی که تحت پوشش آب و فاضالب روستایی نیستند جلساتی با بخشداران و اعضای شوراهای اسالمی 

 نمایند. ارائهبرگزار نموده گزارش آن را به کارگروه سالمت و امنیت غذایی 

در  یکروبیبا مقاومت مرتبط حداقل سه پروژه م 2111در راستای شعار سازمان بهداشت جهانی در سال  -8

 گنجانده شود. استانطرح جامع سالمت  1931سال  یهاپروژه

از لحاظ تبلیغات  استانهای سطح معاونت غذا وداروی دانشگاه علوم پزشکی با ارزیابی وضعیت داروخانه -9

موازین  با هاآنها و تطبیق ی پخش دارویی و داروخانههاشرکتهای تبلیغاتی دارویی نسبت به اصالح شیوه

ویژه اصالح موارد مغایر با فرهنگ حجاب در اسرع وقت اقدام و گزارش اقدامات خود را صرف دو ه اسالمی ب

 نماید. ارائهماه به کارگروه سالمت وامنیت غذایی و کارگروه فرهنگ عمومی 

در سالمت مورد تصویب اعضا قرار  استانهای فعال  شیوه نامه تشویق ادارات، سازمان ها و فرمانداری -11

 ارسال گردد. استانی اجرایی هادستگاهاین شیوه نامه به کلیه  گرفت.

)مقاومت به داروهای ضد  دانشگاه علوم پزشکی انتظارات خود در ارتباط باشعار هفته سالمت امسال -11

به  استانر شورای اداری د ارائهی اجرایی به تفکیک تهیه و ضمن هادستگاهد جهانی( از یک تهدیکروبی، یم

 اعالم نماید. )پیگیری توسط معاونت غذا و دارو( هادستگاهصورت کتبی نیز به این 

و  استانداری به اداره کل صدا و سیمای استانبا توجه به اختصاص یک صد میلیون تومان اعتبار توسط  -12

م پزشکی بر اساس ی سالمت محور الزم است دانشگاه علوهانامهدرصدی جهت ساخت بر 21تخصیص 

 ی طرح جامع سالمت تعهد شده توسط این اداره کل شود.هاپروژهنامه فی مابین پیگیر اجرای تفاهم
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 7/4/9310تاریخ  دومین جلسه کارگروه سالمت و امنیت غذایی

 الف( دستور جلسه

  پیگیری مصوبات قبلی -1

برگ خالصه نتایج توسط  1اجرایی و توزیع ی هادستگاه 1943ی طرح جامع سالمت سال هاپروژهنتایج ارائه  -2

  دستگاه به حضار

  شهرستانبازبینی شده کارگروه سالمت و امنیت غذایی  نامهآیینارائه  -9

  ی اجراییهادستگاهپیشنهاد ایجاد پست مشاور و پیام گزار سالمت در  -2

  ها در معیار ارزشیابی آن هادستگاهپیشنهاد گنجاندن عملکرد سالمت محوری  -1

  موارد مرتبط با سالمت در برنامه پنجم توسعهئه ارا -1

 طرح چند موضوع مرتبط با سالمت: -7

  استانطرح سند سیاست نظام دیده بانی شاخص های سالمت و عدالت در سالمت  

  استانبررسی مشکالت بهداشتی نمایشگاه های فصلی در محل دائمی نمایشگاه های  

 بررسی وضعیت توالتهای بهداشتی روستایی 

  برای متصدیان کارگاه های صنفی غیر مواد غذایی ایحرفهاجرای دوره آموزش بهداشت 

 ها و سایر اداراتقرائت دستورالعمل استفاده از شرکتهای مجاز برای دفع آفات اماکن انسانی از سوی شهرداری 

 

 مصوبات ب( 

 گذاری سالمت ارسال شود.سیاستبه دبیرخانه  21/2/31ی طرح جامع سالمت تا تاریخ هاپروژهکلیه گزارشات  -1

گذاری با امضا رییس دستگاه به دبیرخانه سیاست11/2/1931ی اجرایی تا تاریخ هادستگاه 1931 سال یهانامهبر -2

 سالمت ارسال شود.

های متمرکز جهت انجام اداره کل دامپزشکی با سازمان دامپزشکی کشور هماهنگی الزم برای استفاده از ردیف -9

ی طرح هاپروژه)تست و غرامت( از استانی مشترک سل و بروسلوز در مناطق روستایی هابیماریپروژه مبارزه 

داری نیز مساعدت الزم استانریزی که انجام نشده است به عمل آورده و اداره کل برنامه 1943جامع سالمت سال 

 جهت تامین بخشی از هزینه اجرای این پروژه به عمل خواهد آورد.

ی طرح جامع سالمت هاپروژه)از  استانهای سالمت و عدالت در سالمت بانی شاخصدیده سند سیاست نظام -2

 ابالغ گردد. استانی ذیربط هادستگاهگذاری جهت اجرا به معاونت بهداشتی دانشگاه( توسط دبیرخانه سیاست

داردهای استانهای پذیرایی و تدوین فرایند، روال و ها و واحدفروشگاه "دوستدار سالمت"پروژه طراحی نشان  -1

با 1931که اجرا نشده است در سال  1943ی طرح جامع سالمت سازمان بازرگانی در سال هاپروژهاستقرار آن از 

پیگیری سازمان بازرگانی به صورت مشترک توسط سازمان بازرگانی ، معاونت بهداشتی و معاونت غذا و داروی 

 ود..دانشگاه اجرا ش
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عرصه روغن نباتی جامد به صورت کاالبرگی به عنوان یک برنامه مستمر توسط بازرگانی ادامه  %21پروژه کاهش  -1

 داشته باشد.

در  استانآقای دکتر زینالو رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی و دکتر بابایی مدیرمحترم درمان تامین اجتماعی  -7

باآقای دکتر  استانی طرح جامع سالمت هاپروژهخصوص پروژه راه اندازی مرکز طب کار تامین اجتماعی از 

 حافظی دیدار داشته باشند.

با توجه به شروع اجرای پروژه غربالگری شهر محمدیه مدیریت درمان تامین اجتماعی و اداره کل بیمه درمانی  -4

 ورند.آعلوم پزشکی به عمل  همکاری الزم با مجری پروژه و دانشگاه

توسط مشاور طرح تهیه و از طریق دانشگاه علوم پزشکی به اداره کل بیمه خدمات  هابیماریفرمت عوامل خطر  -3

 درمانی جهت چاپ در برگه آخر دفترچه های بیمه ارسال نماید.

 ت خود اقدام نماید.پروژه طرح جامع سالم هرچه سریعتر نسبت به اجرایی نمودن استاناداره کل هالل احمر  -11

ای هزینه اجرای پروژه تولید مواد آموزشی سالمت محور جهت فراگیران فنی و حرفه ایحرفهاداره کل فنی و  -11

 نماید. ارائهرا از منابع داخلی تامین و روند اجرای پروژه را در جلسه آتی کار گروه  "مراکز کارگاهی برادران"استان

خود  1931را در لیست پروزه های سال  1943سال  جامع سالمت باقی مانده از ی طرحهاپروژه هازنداناداره کل  -12

 آورده و اجرا نماید.

تا  استانگذاری سالمت آید ضمن معرفی پیام گزار به دبیرخانه سیاستکه در زیر می استانی اجرایی هادستگاه -19

اعالم نماید. شرکت آب و  اناستگذاری سالمت پایان تیر ماه یک پروژه سالمت محور به دبیرخانه سیاست

ـ سازمان صنایع معادن ـ اداره کل نوسازی مدار  استانـ شرکت آب و فاضالب روستایی  استانفاضالب شهری 

داری ـ اداره کل راه و ترابری ـ نیروی انتظامی ـ اداره کل استانای ـ اداره کل امور بانوان س ـ شرکت آب منطقه

رق ـ شرکت گاز ـ پزشکی قانونی ـ بنیاد مسکن ـ اداره کل پست ـ میراث تعاون ـ تعاون روستایی ـ شرکت ب

 اداره کل گمرک ـ اداره کل امور مالیاتی ـ فرهنگی و گردشگری ـ اداره کل اوقاف ـ بنیاد شهید انقالب اسالمی

مت ی جدید که به برنامه جامع سالهادستگاهگذاری سالمت جلسه آموزشی ـ توجیهی جهت دبیرخانه سیاست -12

 اند برگزار نماید.پیوسته

داری برگزار و علت استانریزی ای با مسوالن دادگستری و اداره کل برنامهگذاری سالمت جلسهدبیرخانه سیاست -11

 دادگستری بررسی شود. 1943های برنامه جامع سالمت سال پروژه عدم اجرای

ی مربوطه توسط اداره کل هانامهآیینو  هادستگاهدر معیارهای ارزشیابی  هادستگاهعملکرد سالمت محوری  -11

 داری گنجانده شود.استانریزی برنامه

 هاشهرستاندرمان  های سالمت محور خود را با همکاری شبکه بهداشت وپروژه هاشهرستانی اجرایی هادستگاه -17

 به تصویب برسانند. شهرستانتدوین و در کار گروه سالمت و امنیت غذایی 

ها با تنظیم پروتکل بین ادارات ذیربط مسائل مربوطه حل و مشکالت بهداشتی نمایشگاهمقرر گردید جهت حل  -14

 فصل گردد.
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 9/6/9310تاریخ  سومین جلسه کارگروه سالمت و امنیت غذایی

 

 الف(دستور جلسه

  ی روده ای از جمله وبای التورهابیماریهمیت بیان ا ـ1

  ـ بیماری التور و راه های انتقال آن2

  اتخاذ تدابیر الزم جهت کنترل بیماری ـ9

  ی مرتبطهادستگاهگزارش  ـ2

 

 مصوبات ب( 

خانه فاضالب برداری بهینه از تصفیهنسبت به تجهیز تاسیسات الزم جهت بهره استانشرکت آب و فاضالب  -1

 تاکستان اقدام عاجل مبذول نماید.

کالس آموزشی  هاشهرستانبا هماهنگی معاونت بهداشتی و مراکز بهداشت  استانی اجرایی هادستگاهکلیه  -2

 ای با تاکید بر وبای التور برای پرسنل خود برگزار نماید.ی رودههابیماری

را مورد بازدید قرار داده در صورت استفاده از فاضالب جهت آبیاری  استانمزارع سبزیجات  استانجهاد کشاورزی  -9

 سریعاً نسبت به تخریب آن اقدام نماید. هاآن

با هماهنگی  استانمعاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی در صورت مشاهده آلودگی در سبزیجات وارده به  -2

 آورد. به عملممانعت  استانفرماندهی نیروی انتظامی از ورود آن به 

به صورت جداگانه  استانی هادستگاهبه کلیه  را کتباً استانی اجرایی هادستگاهمعاونت بهداشتی انتظارات خود از  -1

 ارسال نماید.

 ها ارسال نماید.را کتباً به فرمانداری هاشهرستانی اجرایی هادستگاهمعاونت بهداشتی انتظارت خود از  -1

 اظهار نظر در خصوص بیماری وبای التور صرفاً توسط دانشگاه علوم پزشکی انجام گیرد. -7

پی  1روستایی میزان کلر باقی مانده در آب شرب مناظق شهری و روستایی را به شرکت آب و فاضالب شهری و  -4

 پی ام افزایش دهند.

ای توسط شرکت آب و فاضالب شهری و روستایی صادر و صدا و سیما نسبت به پخش آن اقدام و اطالع اطالعیه -3

 رسانی به صورت مرتب انجام گیرد.

های آب و فاضالب شهری و روستایی رش شده توسط شرکتدادگستری با انشعابات غیر مجاز آب شرب گزا -11

 برخورد جدی نماید.

 مبذول نمایند. استاناز طریق مجامع امورصنفی نظارت بیشتری بر محصوالت وارداتی به  استانسازمان بازرگانی  -11
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ت در اند تحت پوشش این شرکشرکت آبفای روستایی تالش نماید روستاهایی که تا کنون تحت پوشش در نیامده -12

 آیند.

گیرد را شناسایی و در های آب منازل روستایی که مورد استفاده جهت شرب قرار میمعاونت بهداشتی دانشگاه چاه -19

 نماید. ارائهسازی آب آن آموزش کافی خصوص سالم

 نسبت به جلوگیری از فعالیت دستفروشان مواد غذایی اقدام نمایند. استانهای شهرداری -12

های وبا در فاضالب مناطق شهری، شهرداران نسبت به ریختن شیر آهک در کانال به محض مشاهده میکروب -11

 فاضالب اقدام نمایند.

 موظف شوند آب شرب خود را کلرزنی نمایند. استانبا پیگیری معاونت بهداشتی دانشگاه کلیه کارخانجات  -11

ه آبداران مناطق روستایی شرکت آبفای روستایی با همکاری معاونت بهداشتی یک دوره کالس آموزشی جهت کلی -17

 برگزار نمایند.

های آب و فاضالب شهری و روستایی و معاونت بهداشتی جهت پایش آب شرب تشکیل های مشترک شرکتتیم -14

 گردد.

معاونت بهداشتی دانشگاه دستورالعمل نحوه برخورد با بیماران مشکوک به وبای التور را به اداراه کل بیمه خدمات  -13

مین اجتماعی ارسال نمایند. این ادارات موظفند دستورالعمل مذکور را به تعداد کافی تکثیر و در درمانی و مدیریت تا

 اختیار پزشکان بخش خصوصی قرار دهند.

 1نماید نیز کلر باقی آزاد باقی مانده را تا شرکت شهر صنعتی البرز که آب شرب بخشی از شهر الوند را تامین می -21

 پی پی ام افزایش دهد.

داری ،شرکت آب و فاضالب روستایی نسبت به تعیین استانتوسط  میلیون ریال بودجه 911به اختصاص  با توجه -21

ارسال شده است اقدام  هایی که اسامی آن قبال توسط معاونت بهداشتی دانشگاهآبدار و کلر زنی آب شرب روستا

 نماید.
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 8/1/9310تاریخ  چهارمین جلسه کارگروه سالمت و امنیت غذایی

 

 الف( دستور جلسه

  جلسه قبلی 9پیگیری مصوبات  -1

 گزارش عملکرد مبارزه با التورارائه  -2

  استانگزارش بررسی کیفیت نان  -3

 تامین اجتماعی، جهاد، و تصویب کاربست نتایج )محیط زیست،1943گزارش پیشرفت برنامه جامع سالمت  -4

 آموزش و پرورش و بازرگانی( دامپزشکی،

  سالمتطرح چند موضوع مرتبط با  -5

 

 مصوبات ب( 

های آبرسانی روستایی توسط شرکت آب و اعتبارات مورد نیاز شرکت آب و فاضالب روستایی جهت مجتمع -1
 فاضالب روستایی از اعتبارات ملی پیگیری و تامین شود.

فرمانداران محترم جهت تحت پوشش قرار دادن روستاهایی که تا کنون تحت پوشش آبفار نبوده اند همکاری  -2
 مبذول فرمایند. الزم

ی مشترک هابیماریمبارزه وکنترل »پیگیری نمایند که اعتبارات الزم جهت اجرای پروژه  اداره کل دامپزشکی -3
گذاری با معاونت از اعتبارت ملی تامین گردد و دبیرخانه سیاست« استانسل و بروسلوز در مناطق روستایی 

 اعتبار هزینه های مداخله ای مکاتبه نماید.داری جهت مساعدت در امر تامین استان ریزیبرنامه
به منظور استمرار مراقبت آب روستایی، تیم های مشترک شرکت آب و فاضالب روستایی و معاونت بهداشتی  -4

 به فعالیت خود ادامه دهند.
گذاری سالمت پیگیری نماید که طی درخواستی از طرف دانشگاه علوم پزشکی به شورای دبیرخانه سیاست -5

دارد جامع استانعالی سالمت و امنیت غذایی و سازمان بازرگانی از مرکز پژوهش آرد و نان تقاضای دریافت 
 عملیاتی و اجرایی گردد. استانتدوین شده تهیه نان را بنماید تا در 

نشگاه در راستای اجرایی نمودن بررسی کیفیت نان، ضمن طرح موضوع در کمیته معاونت غذا و داروی دا -6
تخصصی امنیت غذایی نسبت به تدوین برنامه عملیاتی آموزش نانوایان با همکاری سازمان بازرگانی، اداره 

ریزی رنامهاقدام نماید و هزینه اجرای آن را اداره کل ب کل غله و معاونت بهداشتی دانشگاه تا پایان سال جاری
 داری تقبل خواهند کرد.استان

 اعضای حاضر در جلسه کارگروه ثابت باشند تا مصوبات کارگروه قابلیت پیگیری داشته باشد. -7
های فیکسچر برای درج پیام 2-1شهرداران موظفند به منظور ارتقای سواد سالمت مردم نسبت به اختصاص  -8

گذاری سالمت در تمام جلسات کارگروه، رخانه سیاستثابت سالمت به شرح جدول ذیل اقدام نمایند. دبی
 آخرین وضعیت فیکسچرهای سالمت شهرها را گزارش نماید.
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و میثاق نامه تهیه شده و جلسه « استاننقش دهیاران در ارتقای سالمت » 17/1/1931پیرو همایش مورخه -9
سالمت روستاییان عزیز مقرر  به منظور ارتقای سواد 22/1/1931عملیاتی نمودن این میثاق نامه در تاریخ 

های نسبت به احداث یک تابلوی ثابت سالمت به منظور درج پیام استانگردید دهیاران محترم روستاهای کل 
متر در دیوار دهیاری، مسجد و... که در معرض دید عموم باشد اقدام نمایند.  2در  1/1سالمت به ابعاد 

اعتبار الزم را به عهده دارند. مسئولیت اقدامات آموزش عمومی  فرمانداران محترم مسئولیت هماهنگی و تامین
گذاری سالمت موظف است در تمام جلسات بر عهده بهورز، دهیار و شوراهای اسالمی است. دبیرخانه سیاست

 آتی کار گروه آخرین وضعیت این تابلوها را گزارش نماید.
اجرایی مقرر گردید ایشان به طور کتبی با امضای رئیس ی هادستگاه گزارانپیامبه منظور قدردانی از زحمات  -11

 محترم کارگروه مورد تقدیر قرار گیرند.
برداری گذاری سالمت به کلیه فرمانداران جهت بهرهنتایج پروژه بررسی کیفیت نان توسط دبیرخانه سیاست -11

 ارسال گردد.
در خصوص تبلیغات دارویی  استانطح های ساقدامات معاونت غذا و دارو در خصوص ارزیابی وضعیت داروخانه -12

 ارسال گردد. استانی توسط آن معاونت به کارگروه فرهنگ عمومی استانها با موازین  و تطبیق آن
گزارش علت بازگشایی و استفاده از کشتارگاه سنتی شهر تاکستان توسط معاونت بهداشتی دانشگاه با همکاری  -13

 گردد.دامپزشکی تهیه و در جلسه آتی کارگروه مطرح 
های طرح جامع سالمت مقرر گردید جلسه بعدی کارگروه عمدتاً به بررسی و تصویب کاربست نتایج پروژه -14

 بپردازد. 1943سال 
منشور  13/4/31مورخه  91/9/9/31با توجه به درخواست رئیس محترم سازمان بازرگانی طی نامه شماره  -15

د، یره تولین بازرگانان زنجیف تجارت سالم بیکالمنشور ت یطراح"تدوین شده در پروژه  ف تجارت سالمیتکال
رانه مرتبط )به یشگیپ ینظارت یهانامهآییندر  یو بازنگر یو خرده فروش یانبار، حمل کنندگان، عمده فروش

ع ید و توزیاندرکاران مربوطه تولها و دستهیاتحاد یبرا یهیش توجیهما یژه قبل از صدور مجوز( و برگزاریو
های این پروژه توسط سازمان بازرگانی پیشنهاد شده بود جهت که به عنوان یکی از موارد کاربست ییمواد غذا

 اجرا مورد تصویب قرار گرفت.
منشور  13/4/31مورخه  91/9/9/31با توجه به درخواست رئیس محترم سازمان بازرگانی طی نامه شماره  -16

ف و حقوق مصرف یتکالن بروشور و منشور )یتدو"ر پروژه کنندگان تدوین شده دف و حقوق مصرفیتکال
های این پروژه توسط سازمان که به عنوان یکی از کاربست "مرتبط به مردم یآن از مجارارائه کنندگان( و 

 بازرگانی پیشنهاد شده بود جهت اجرا مورد تصویب قرار گرفت.
ی مربوط به بانوان معاونت درمان دانشگاه نسبت به هابیماریبه منظور بهبود وضعیت تشخیص و درمان  -17

 داری اقدام نماید.استانکوثر از منابع  بیمارستانخرید یک دستگاه ماموگرافی جهت 
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 5/92/9310تاریخ  پنجمین جلسه کارگروه سالمت و امنیت غذایی

 

 الف( دستور جلسه

 پیگیری مصوبات قبلی -1
 1931سالمت سال و هفته طرح موضوع نمایه ایمنی شیمیایی  -2
/ بخش /  شهرستانکارگروه سالمت و امنیت غذایی  ی شورای سالمت شهر،هانامهآیینبررسی و تصویب  -3

 روستا و شهردار مروج سالمت
در خصوص عملیاتی نمودن  گیریتصمیمی همایش های خانه مشارکت مردم در سالمت و طرح میثاق نامه -4

 هاآن
 1943ی طرح جامع سالمت سال هاپروژهطرح و تصویب کاربست نتایج  -5
 استانپیشنهاد در مورد شیوه نامه تدوین برنامه پنج ساله پنجم  ارائه -6
 شیوه نامه اجرایی پیوست سالمت -7
 گزارش علت بازگشایی و استفاده از کشتارگاه سنتی شهر تاکستان -8
 استان گزارش آخرین وضعیت فیکسچرهای سالمت مناطق شهری و روستایی -9

 

 مصوبات ب( 

در سالمت مردم و به منظور مراقبت از  استانباتوجه به تاثیر میزان پیشرفت اسناد توسعه اقتصادی، اجتماعی  -1
و ضمانت استقرار این اسناد، سازوکار پایش یکپارچه )نظارت حاکمیتی و نظارت  استانهای توسعه کلیه برنامه

ریزی و توسعه. در دبیرخانه شورای برنامه هاآنایی ها و ایجاد هماهنگی، هم سویی و هم افزتخصصی( برنامه
های ای مشترک از نمایندگان تام االختیار دبیرخانه کارگروه سالمت و امنیت غذایی و معاونتتوسط کمیته

توسط معاونت  1931داری تا پایان خرداد ماه استانریزی و بودجه اجتماعی، اقتصادی، عمرانی و برنامه
 آماده گردد. استانریزی و توسعه به شورای برنامهارائه برای  استانه ریزی و بودجبرنامه

نامه پیوست سالمت و آیینکارگروه تخصصی سالمت و امنیت غذایی در مورد  1947با توجه به مصوبه اسفند  -2
های تدوین دو گزارش پیوست سالمت به صورت آزمایشی )در مورد اثرات شهرک کاسپین و احداث پارک

، معاونت 1931ز سال ا استانبانوان( مقرر گردید برای عملیاتی شدن فرایند تدوین پیوست سالمت در سطح 
را حداکثر تا پایان  استاندار های اولویتها و پروژهها، طرحداری فهرست برنامهاستانریزی و بودجه برنامه

 استانماید. کارگروه سالمت و امنیت غذایی اعالم ن استانریزی و بودجه فصل بهار و توسط معاونت برنامه
 باشد.گزارش میارائه مسئول نظارت بر حسن اجرای پیوست مذکور و پیگیری و 

گذاری سالمت سه مقرر گردید دبیرخانه سیاست استانی سالمت محور هادستگاهنامه تشویق آیینبر اساس  -3
داری استاناسفند را به  21پایان وقت اداری  را برای تشویق در هفته سالمت تا 1931دستگاه فعال در سال 

 : نامهآییناعالم کند. همچنین مطابق بند سه و پنج ماده سوم این 
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، کارشناسان و مجریان گزارانپیاممیلیون ریال به منظور تشویق فعاالن سه دستگاه فوق شامل  11الف( مبلغ 

 ریزی و بودجه تخصیص داده خواهد شد.از طرف معاونت برنامه

 ب( کارشناسان با معرفی پیام گذار و تأیید رییس دستگاه اجرایی مشخص خواهند شد.

به عنوان  استانج( برای پذیرفته شدن ساعات حضور پیام گذاران در نشست های رسمی برنامه جامع سالمت 

 روز آینده از آقای درافشان کسب نظر شود. 11ساعات آموزشی کارکنان، ظرف 

به ، و استانی اجرایی هادستگاهگزاران سالمت کارگروه درباره پیام 1947مصوب سال  نامهآییناساس  د( بر

گزاران باحفظ سمت و با ابالغ داخلی به عنوان مشاور انگیزه و جایگاه آنان مصوب شد پیام منظور ارتقای

 مشورت قرار گیرند.سالمت رئیس دستگاه تعیین شوند تا در تصمیمات مرتبط با سالمت در دستگاه مورد 

ه یه ، برنامه توسعه آن به کلیمحمد یج طرح غربالگریموظف است بر اساس نتا یدانشگاه علوم پزشک -4
باتوجه به سیاست گسترش برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع  1931را تا پایان شهریور  استان هایشهرستان

برخورد موثر با سه چالش اصلی پیش رو )حمایت مالی ن برنامه ید در اینماارائه ن و در جلسه کارگروه یتدو
گر، ایجاد انگیزه کافی در مردم برای مراجعه و انجام غربالگری و جلب حمایت و همکاری ی بیمههاآنسازم

 شده باشد . ید هدف گذاریپزشکان برای مشارکت در این برنامه( با

گذاری در المت جمهوری اسالمی ایران و تاثیربه منظور استفاده از تجارب و مشورت موسسه ملی تحقیقات س -5
قزوین )شعبه موسسه ملی( در جلسات کارگروه  استانهای ملی، رییس ایستگاه تحقیقات سالمت سیاست

 حسب مورد به تشخیص دبیر و تایید رئیس کارگروه حضور یابد. استانسالمت و امنیت غذایی 

 ا لحاظ اصالحات زیر تصویب و قابل اجرا شد:داخلی کارگروه سالمت و امنیت غذایی ب نامهآیین -6

  به عنوان ماده ی  استانو توسعه  ریزیبرنامهارسال رونوشت کلیه مصوبات کارگروه به دبیرخانه شورای

 مستقل اضافه شود.

  زمان به حداقل یک هفته اصالح شود. 1در تبصره 

 شود. اضافه با امضای دبیر کارگروهو به قبل از  پس از تایید رئیس کارگروهعبارت  1در انتهای تبصره 

مقرر گردید، تا پایان بهار  هادستگاهسازی برنامه جامع سالمت و سالمت محوری منظور پایداری و نهادینه -7
های تصویب و مفاد برنامه در موافقت نامه استانهای برنامه در کارگروه سالمت و امنیت غذایی هرسال پروژه

و  استانگذاری سالمت گنجانده شود. به این ترتیب دبیرخانه سیاست هادستگاهداری با استانبودجه 
بخشی خود را به نویس تقسیم کار بینی همکار موظفند حداکثر تا پایان اردیبهشت هر سال، پیشهادستگاه

 کارگروه اعالم کنند.

، پیشنهادی توسط 1931در بودجه سال  استانالمت در ای خاص برای توسعه سبرای ایجاد ردیف بودجه
ی رئیس محترم جمهور و از طریق نمایندگان مجلس شورای اسالمی استاندبیرخانه کارگروه تهیه و در سفر 

 های الزم انجام شود.رایزنی

ی مردم نهاد ، روحانیون و ائمه جمعه، شورای اسالمی هاآنهای خانه مشارکت مردم شامل سازممیثاق نامه -8
، استانهای مذهبی، بسیج، بخش خصوصی، میانجیان سواد عمومی، رسانههای شهر و روستا، هیات

و ضمن تشکر از زحمات ، دهیاران و بخشداران طرح موضوع شده و در اختیار اعضا قرار گرفت شهرداران
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اعضای خانه مشارکت و دانشگاه علوم پزشکی از این اقدام مقرر گردید برای استفاده حداکثری از مشارکت 
سالمت برای  گزارانپیامو  شرکت نمودهجلسات خانه مشارکت مردم  در استانمردم ، مسئولین سازمان های 

نهادینه شدن خانه مشارکت مردم، ها همکاری الزم را به عمل آورند. به منظور تقویت و استقرار میثاق نامه
دانشگاه علوم پزشکی مراتب حمایت ساختاری و تامین یک نفر نیروی کارشناسی مرتبط برای هدایت امور 

 طی نماید. 1931دبیرخانه را در معاونت بهداشتی از ابتدای سال 

 استانواری تامین تاکستان نظر خود را را در خصوص ادامه فعالیت کشتارگاه به ش شهرستانشورای تامین  -9
   اعالم نماید.
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 23/92/9310تاریخ  ششمین جلسه کارگروه سالمت و امنیت غذایی

 

 الف( دستور جلسه

 استانگزارش اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در مناطق شهری  -1

 ی پیوست شده از جلسه قبلهانامهآیینبررسی و تصویب  -2

استماع نظرات رئیس دستگاه درمورد پیش نویس مصوبات دستگاه مربوط )سازمان بهزیستی، بازرگانی،  -3

}جهادکشاورزی، دامپزشکی{، محیط زیست، آموزش و پرورش، }تامین اجتماعی و خدمات درمانی، کمیته 

 کارگروه گیریتصمیمامداد{، اداره کل کار، تعاون و رفاه، شهرداری، تربیت بدنی و 

 استماع نظرات معاونین دانشگاه در خصوص پیش نویس مصوبات اختصاصی دانشگاه علوم پزشکی -4

 

 مصوبات ب( 

اداره کل صدا و سیما همکاری الزم با دانشگاه علوم پزشکی در تبیین طرح پزشک خانواده برای عموم مردم  -1

 آورد. به عمل

را مشخص نمایند تا بر اساس  معاونت بهداشتی تقویم جلسات ستاد راهبردی طرح پزشک خانواده -2

 داری تشکیل گردد.استاندار محترم و یا معاون محترم سیاسی و امنیتی استانها و با ریاست دستورالعمل

برابر دستورالعمل  استانمعاونت بهداشتی به عنوان دبیر نسبت به تشکیل ستاد اجرایی طرح پزشک خانواده  -3

 ملی اقدام نماید.

در اجرای طرح  گر و اعضای ستاد هماهنگی و همکاری الزمی بیمههاآنسازم ی بویژهاستانهمه مدیران  -4

 آورند. به عملپزشک خانواده 

برنامه عملیاتی  استانی عضو ستاد اجرایی طرح پزشک خانواده هاآنکلیه سازم 27/12/31تا شنبه مورخ  -5

 نمایند. ارائهمربوطه را تنظیم و به ریاست ستاد )رئیس دانشگاه( 

انطباق طرح جامع سالمت و طرح پزشک خانواده با شرکت معاون بهداشتی دانشگاه علوم  تیمی جهت -6

داری، استانداری، معاون امور اجتماعی استانریزی و بودجه پزشکی، معاون درمان دانشگاه، مدیرکل برنامه

به گذاری سالمت، مشاور طرح جامع سالمت، مسئول گسترش معاونت بهداشتی مسئول دبیرخانه سیاست

ریاست رئیس دانشگاه علوم پزشکی تشکیل گردد. قبل از تدوین برنامه استقرار پزشک خانواده گزارش تیم 

 گردد. ارائهدار و رئیس کارگروه استانمذکور به 

ی مرتبط همکاری الزم را با دانشگاه هاآنسازم« سالمت و سالمندی»باشعار  1931در هفته سالمت سال -7

 مبذول فرمایند.

نامه رئیس شبکه بهداشت و درمان آیینتصویب شد. برای استقرار این  شهرستاننامه شورای سالمت آیین -8

دبیرخانه شورا را در شبکه استقرار داده و رئیس دبیرخانه را با حکم  91/9/31موظف است تا تاریخ  شهرستان
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من ترمیم اعضای شورا، مشترک فرماندار و رئیس شبکه منصوب نمایند. فرمانداران محترم از سال جدید ض

نمایند. پیشنهاد  ارائه استانگذاری سالمت را مطابق الگوی اعالمی دبیرخانه سیاست شهرستانبرنامه سالمت 

 شد که اسامی ادارات مندرج در اعضا بازنگری صورت گیرد وکمیته امداد و اداره کل تعاون هم عضو باشند.

 استانشورای سالمت شهر تصویب شد و کلیه شهرداران و روسای شوراهای اسالمی شهرهای  نامهآیین -9

با استقرار دبیرخانه معین  91/9/31موظف هستند در فصل بهار احکام اعضای شورا را صادر کرده و تا تاریخ 

اری منصوب نمایند و برای این شورا پیام گزار سالمت شهر را از بین کارشناسان ارشد عالقمند و توانمند شهرد

برنامه سالمت  استانگذاری سالمت با برگزاری اولین جلسه شورای شهر مطابق راهنمای دبیرخانه سیاست

 )نماینده بخشداری به عضویت شورای شهر درآید( را ارسال نمایند. 1931شهر برای سال 

ن ترمیم ضم 1931ار داران موظفند در فصل بهنامه شورای سالمت بخش تصویب شد. کلیه بخشآیین -11

، اولین جلسه را تشکیل داده و برنامه عملیاتی سالمت بخش را طبق الگوی اعضای شورا و صدور احکام

 تدوین و اعالم نمایند. استانگذاری اعالمی دبیرخانه سیاست

در کوثر به تصویب رسید.  بیمارستاننامه استقرار خدمات مشاوره سالمت معنوی به صورت آزمایشی در آیین -11

کوثر را به  بیمارستاندر  همین راستا معاونت درمان موظف است تا پایان شهریور نتایج استقرار این خدمات

 گیری گردد.تصمیم استانکارگروه گزارش داده و برای تعمیم آن در سطح 

نامه خدمات مشاوره سالمت معنوی مقرر گردید معاونت بهداشتی آیینو  استانبا توجه به برنامه جامع سالمت  -12

داری استانبا همکاری معاونت درمان با مشارکت سازمان تبلیغات اسالمی، حوزه علمیه و دانشگاه بین الملل و 

را تشکیل داده و تا پایان فصل بهار برنامه عملیاتی شورا را به دبیرخانه  استانشورای سالمت معنوی 

 دهند. ارائه استاناری سالمت گذسیاست
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و  جلسات و مصوبات جلسات کارگروه سالمتدستور 

9319ـ سال استان امنیت غذایی  



 17 ......................................................... استان غذایی امنیت و سالمت کارگروه جلسات مصوبات و جلسات دستور

 
 

 30/3/9319تاریخ  اولین جلسه کارگروه سالمت و امنیت غذایی

 

 الف( دستور جلسه

 پیگیری مصوبات جلسه قبل -1

 استانگزارش وضعیت ایدز  -2

دستگاه مربوط  1943ی طرح جامع سالمت سالهاپروژهاستماع نظرات رئیس دستگاه درمورد کاربست نتایج  -3

)سازمان بهزیستی، بازرگانی،}جهادکشاورزی، دامپزشکی{، محیط زیست، آموزش و پرورش، }تامین اجتماعی 

 کارگروه گیریتصمیمبدنی و و خدمات درمانی، کمیته امداد{، اداره کل کار، تعاون و رفاه، شهرداری، تربیت 

 الزام کارخانجات تولید یخ به بسته بندی بهداشتی یخ تولیدی -4

 گزارش جلسه کارشناسی کشتارگاه تاکستان -5

 داریاستانهای تخصصی  مردم در سالمت درکارگروه موضوع شرکت نماینده خانه مشارکت -6

 

 مصوباتب( 

 ی ذیربطهادستگاهداری و استانمشکل اسکان، اشتغال و بیمه بیماران ایدزی توسط اداره کل امور اجتماعی  -1

ـ شهرداری قزوین ـ اداره کل تعاون ، رفاه و کار و امور اجتماعی ـ بیمه خدمات دانشگاه علوم پزشکی )

و پیشنهادات خود را درجلسه آتی درمانی ـ بیمه تامین اجتماعی ـ کمیته امداد ـ بهزیستی و ...( بررسی 

 نمایند.ارائه کارگروه 

 را تصویب نمود. استانبندی یخ توسط کارخانجات تولید یخ کارگروه لزوم بسته -2

معاونت بهداشتی باهمکاری معاونت غذا و داروی دانشگاه طی یک هفته از کلیه کارخانجات تولید یخ بازدید و  -3

داری استان ریزیبرنامهتسهیالت مورد نیاز جهت این امر را به معاونت بندی یخ را بررسی و سنجی بسته مکانا

 اعالم و گزارش اقدامات بعمل آمده را در کارگروه آتی به استحضار برسانند.

 ی، ستاد ارتقای حقوق کودک در معاونت اجتماعاستاناست ارتقای حقوق کودک یاستقرار سند س به منظور -4

و خانواده،  ین جلسه کارگروه اجتماعیشنهاد شده سند در اولیاقدامات پر یگردد. سایل میتشک یداراستان

 خواهد شد. یطرح و بررس استان یزیرتوسعه و برنامه یشورا

معاونت  یبا همکار یستید بخش آنان، سازمان بهزینده نویآ یگذارهیارتقائ سالمت کودکان و سرما به منظور -5

توان  تیق تقویرا از طر یمشاور تکامل دوران کودک یصدا 1931ان سال یموظفند تا پا یداراستان یاجتماع

 ند.یمستقر نما استان هایشهرستانک از یدر هر 124خط تلفن  یکارشناس

و  یستیمن، سازمان بهزیا یباز یها و فضاهابه مهد کودک استانآسان کودکان  یش دسترسیبه منظور افزا -6

و  یرا بر اساس نقشه سطح بندد یجد یتوسعه واحدهااند صدور مجوزها و موظف استان یهایشهردار

 ن شده انجام دهند.یتدو یابیمکان



 استان غذایی امنیت و سالمت کارگروه جلسات مصوبات و جلسات دستور ........................................................ 18

 

، سازمان استان یردولتیو غ یدولت یهاو استقرار نظام ارتقای سالمت در مهد کودک یسازمنیمنظور ا به -7

ابالغ ه و یضمن ته استان یهایو شهردار یداراستان یمعاونت اجتماع یموظف است با همکار یستیبهز

ان مهد یمرب یه شده برایته یآموزش یهابسته بر اساس یریادگی یهادوره یالزم و برگزار یهادستورالعمل

ج حاصله را یانجام دهد و نتا 1932ان سال یکودک را تا پا یمهدها یبند، رتبه1931ان سال یها تا پاکودک

 د.یلحاظ نما 1939سال  یاز ابتدا یدولت یهاتیزان حمایو م هاآن یهادر تعرفه

آسان مردم به خدمات  یبا خدمات سالمت و دسترس یت اجتماعییکپارچه سازی خدمات حما به منظور -8

 یهادستگاهر یو سا استان یبا مشارکت دانشگاه علوم پزشک یستیت، سازمان بهزیفیکپارچه، مدوام و با کی

ارائه در کارگروه  1931مه دوم سال یحداکثر در نن و یخود را تدو ییها و برنامه اجرااستیموظفند س یتیحما

 ند.ینما

دارد استانی ذی ربط )دانشگاه علوم پزشکی، اداره کل هادستگاهسازمان صنعت معدن و تجارت با همکاری  -9

را بر اساس اصول،  استان ییمواد غذا یه انبارهای، شناسنامه کل1931مه اول سال یو...( مکلف است در ن

ارائه  استانرخانه کارگروه ساغ یل بانک اطالعات به دبیتشک یه و برایمصوب ته یدهاداراستانضوابط و 

 د.ینما

 یئت امنایسازمان صنعت معدن و تجارت مکلف است با همکاری شهرداری قزوین و مجامع امور صنفی ه -11

و  یمنیا ئت مشکالتین هیل دهد و ایکشور تشک ین و مقررات جاریقوان بر اساسن را یم شهر قزویبازار قد

 را پیگیری نماید . بازار را را شناسایی و رفع آن یبهداشت

سازی دبیرخانه سازمان صنعت معدن و تجارت با همکاری معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ضمن فعال -11

را در جلسه  های کاهش دسترسی عموم به سیگار را بررسی نموده گزارش آنکاهش مصرف دخانیات، راهکار

 نمایند. ارائه گیریتصمیموه جهت آتی کارگر

و  استانسازمان صنعت معدن و تجارت با همکاری معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی، جهاد کشاورزی  -12

سالم و  ینه روغن خوراکیمصرف به یش فرهنگ سازیک بار در سال همای استان ربطیذ یهادستگاهکلیه 

 د.ینمایرا برگزار م یبهداشت

 مکانالت الزم ایار قرار دادن تسهیل شده و در اختیمعدن و تجارت مکلف است، با نرخ تعداداره کل صنعت،  -13

 فراهم کند. یت مدارس شهریمدارس با اولو یآموزان را با همکاردانش یه دوچرخه برایته

سازمان صنعت معدن و تجارت تنظیم و امضا 1931ی طرح جامع سالمت سال هاپروژهنامه اجرای تفاهم -14

 گردد.

 سهم، تعیین های مضر به سالمت مردم باطرح عملیاتی ساماندهی کامل و جامع شیر به منظور رفع آلودگی -15

 درگیر تدوین و استقرار یابد. نهادهای و هابخش یهمه وظیفه و نقش

با تعیین سهم، نقش و وظیفه  و عرضه تولید، نگهداری مراحل در سالمت گوشت سطح طرح جامع ارتقاء -16

 در کارگروه استقرار یاید. یو نهادهای درگیر و گزارش فصل های بخشهمه



 19 ......................................................... استان غذایی امنیت و سالمت کارگروه جلسات مصوبات و جلسات دستور

 
 

 خانههیتصف احداث به را ملزم استان یدامپرور یواحدها و عیصنا موظف است استانست یط زیاداره کل مح -17

 دفع یمل یداردهااستان حد در یخروج پساب تیفیک شیافزا برای موجود یهاهخانتصفیه فاضالب، اصالح

موجود  یهاهخانتصفیه از درست یبرداربهره موجود به منظور یهاخانههیتصف بردارنبهره پساب و آموزش

 راهکارهای ارائه و آالینده انفرادی واحدهای وضعیت ارزیابی»های پروژه در چارچوب توصیه ن الزامید اینما

 بندیزمان یبرنامهخواهد بود به نوعی که « استان آب سالمت کننده تهدید منابع شناسایی و هاآن کنترل

 شود. گذارده اجرا به و تنظیم واحدها تدریجی آالیندگی رفع برای شده

که در آن سهم و نقش همه نهادهای مرتبط  «قزوین استان زیست محیط هایشاخص از مراقبت نظام» -18

 استقرار یابد. 1931مشخص شده باشد در سال 

 و نهادهای مرتبط اجرا گردد. هاآنهمه سازم قزوین با مشارکت استان هوای آلودگی کنترل جامع طرح -19

تدوین و به  استانبرای اجرای پایلوت در چند شهر  آرام یا ساکت شهر داردهایاستان استقرار طرح عملیاتی -21

 پیشنهاد شود. استانکارگروه سالمت و امنیت غذایی 

این خصوص  اولویت دار درکارگروه ساماندهی صنوف مزاحم تشکیل و نسبت به بررسی و انجام اقدامات  -21

 ریزی گردد.برنامه

ط یحفظ مح یهای مخاطب منشور حقوق و تکالیف شهروندان براپس از کسب نظر درخور اتکا از گروه -22

ه روستاها و یمه دوم سال در کلیست )در محلهای کار و زندگی، برای کشاورزان و صنعت کاران( از نیز

 ابد.یاستقرار  استان یشهرها

ژه ی( مکلف است بطور ماهانه جلسات آموزش بهداشت واستانم پزشکی )مرکز بهداشت دانشگاه علو -23

ه و ی، دهان و دندان، تغذیت موضوعات )بهداشت فردیرا با اولو ییان و کارکنان مدارس روستاآموزدانش

بهداشت مدرسه( توسط بهورزان و کارشناسان بهداشتی مراکز بهداشتی خود برگزار کند. نظارت بر حسن 

 استانگذاری سالمت برعهده اداره کل آموزش و پرورش و دبیرخانه سیاست هاآن یابیها و ارزدوره یاجرا

 باشد.یم

نده مرکز یمتشکل از نما یم نظارت مشترکی، تییمصوبات در مدارس روستا ینان از اجرایبه منظور اطم -24

به موضوعات  یدگیرس یو نماینده آموزش و پرورش و نماینده بخشداری یا فرمانداری برا یـ درمان یبهداشت

ع قرص آهن، یگان، توزیه رایر و تغذیع شیآموزان، توزدانش یانات دورهیرد: معایگیر شکل میت دار زیاولو

 یط مدرسه، بررسیح، بهداشت مییع مواد غذایع صابون، انبار و فروشگاه توزیع مایزباله، توز یدفع بهداشت

 یی، شنوایسنج یینایش رشد، دهان و دندان، بی، پایمنظر )اختالالت رفتار 1ژه از یان بوآموزدانششناسنامه 

 (ینات جلدیو معا یسنج

مدرسه » یداردهااستانو در چارچوب ضوابط و  استانکارگروه ساغ به منظور ارتقاء سطح سالمت مدارس  -25

د. نظارت ینمایق مدارس را جهت اجرا ابالغ میان از طرآموزدانشاست ارتقاء سالمت ی، سند س«مروج سالمت

 باشد.ی مروج سالمت مدارس میاستانآن بر عهده کمیته  یسند و گزارش فصل یبر حسن اجرا
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آموزان، دانش یو جنس یط سنیازها و شرایاران سالمت با نیبه منظور انطباق سطح دانش و مهارت هم -26

نموده و  یاران سالمت را ساالنه بازنگریهم یمکلف است کتب آموزش« ی مروج سالمت مدارساناستکمیته »

 د.یع نمایان مدارس توزیانجام شده بطور متوازن م یازسنجیپس از تایید وزارت آموزش و پرورش مطابق ن

 یفصل( یآموزش )بازآموز یاران سالمت، دوره هایت سطح دانش و مهارت همیحفظ و تقو یدر راستا -27

 شود.یبرگزار م« ی مروج سالمت مدارساستانکمیته » ریزیبرنامهک هر بخش با یاران به تفکیهم

ان خانواده و یو حفظ ک ییان دختر روستاآموزدانشکارگروه ساغ به منظور ارتقاء سطح سواد و سالمت  -28

ان دختر دوره آموزدانشل یاز ترک تحص یریشگیاست مداخالت پینده جامعه، سند سیسالمت مادران آ

سند بر عهده  ید. نظارت بر حسن اجراینما یرا جهت اجرا ابالغ م استان ییو متوسطه روستا ییراهنما

 .باشدمی« دبیرخانه کارگروه»

با  استانان که سرمایه های ملی آینده کشور می باشند، آموزش و پرورش آموزدانشبه منظور صیانت از  -29

داری موظف اند برنامه مدارس مروج سالمت در کلیه مدارس انجام ناستاهمکاری دانشگاه علوم پزشکی و 

 دهند.

ن یو والد ی، اداریکادر آموزش یجلسات مهارت آموز یاداره کل آموزش و پرورش مکلف است بطور فصل -31

در موضوعات مرتبط با علل، عوامل و  استان یدخترانه روستاها ییو راهنما ییان مدارس ابتداآموزدانش

مجرب برگزار  یئت علمیه یان و اعضایمواجهه با آن توسط مرب یل دختران و چگونگیترک تحص یامدهایپ

 .باشدمی« دبیرخانه کارگروه»برعهده  هاآن یابیدوره ها و ارز یکند. نظارت بر حسن اجرا

 هاآن یمنینگ دوچرخه در مدارس و ایاحداث پارک یات الزم برامکاناداره کل آموزش و پرورش مکلف است ا -31

 اء مدارس را فراهم کند.یاول یبا همکار

و  ی)دولت استانخدمات سالمت  یمه های، ادارات کل باستانمه شدگان یش سواد سالمت بیبه منظور افزا -32

سالمت و  یام هایمه را به چاپ پیب یهادفترچه ییموظفند دو صفحه انتها 1931سال  ی( از ابتدایردولتیغ

موظف است  یستیکت سازمان بهزبا مشار یمردم اختصاص دهند. دانشگاه علوم پزشک یمه ایحقوق ب

 مه قرار دهد.یار ادارات بیش از آغاز هر فصل در اختیمناسب سالمت را پ یهاامیپ

 طرح جینتا از یناش محور سالمت یآموزش یها بسته دیتول به مکلف استان ایحرفه و یفن آموزش کل اداره -33

 .دیگرد( استان قالب صنعت 1 در محور سالمت یآموزش یها ازین برآورد) یپژوهش

صنعت  آموزش در مکلف است بسته های آموزشی تولید شده را برای استان ایحرفهاداره کل آموزش فنی و  -34

)منسوجات، فرآورده های خوراکی، محصوالت کانی غیر فلزی، محصوالت فلزی فابریکی و مواد  استانغالب 

شیمیایی( و واحد های صنعتی تابعه در دستور کار خود قرار دهد و درصورت اعالن آمادگی واحد های صنعتی 

د شده و ارزیابی اجرای آن را بر عهده گیرد. نظارت حسن اجرای دوره های آموزشی بر اساس بسته های تائی

 بر عهده دانشگاه علوم پزشکی )مرکز بهداشت( است. هاآننتایج 

مکلف است در صورت اعالن نیاز و آمادگی واحد های صنعتی،درقالب  استان ایحرفهاداره کل آموزش فنی و -35

های وه، تکمیلی و پیشرفته شیهای آموزش پایهه برگزاری کارگاهاقدام ب قرارداد با دانشگاه علوم پرشکی
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دارد و مصوب استانهای آموزشی واحدهای صنعتی مخاطب بر اساس بسته برای کارگران زندگی سالم،

 کارگروه ساغ نماید.

آموزشی تابعه را به  ارشادی از مراکز ـعلمی  مکلف است زمینه بازدید استان ایحرفه اداره کل آموزش فنی و -36

ان و شاغلین کارگاه ها و کارخانجات آموزدانش فنی برایروشهای اجرای ایمن و صحیح مشاغل ارائه منظور 

 فراهم نماید. استان و مراکز اقتصادی بطور فصلی و در مناطق مختلف

مکلف است دوره های آموزشی مستمر و منظم ویژه بهگران و یا  استان ایحرفهاداره کل آموزش فنی و  -37

موجود و یا بسته های آموزشی اولویت دار  ی آموزشیداردهااستانشاغلین واحد های صنعتی را بر اساس 

)ایمنی محیط کار، بهداشت عمومی، عوامل زیان آور محیط کار و کمک های اولیه( مورد تائید دانشگاه علوم 

پزشکی )مرکز بهداشت( به اجرا درآورد.گذراندن این دوره ها و نیز بازآموزی آن در بازه های زمانی مشخص 

 باشد.ستاد مشترک سالمت محیط کار(( میت بر حسن اجرای این دوره ها با ))اجباری است و مسئولیت نظار

قزوین مکلف است به منظور توسعه استفاده از  ی: شهردار استاندر  یج دوچرخه سواریبه منظور ترو -38

و در نظر  یلیجامع و تفص یهات در طرحیک واقعیر دوچرخه به عنوان یدوچرخه، ضمن در نظر گرفتن مس

اجاره دوچرخه در  یدات الزم برای، تمهبانوان یسواردوچرخه یبرا یط فرهنگیشرا یسازداشتن مناسب

 غات مربوطه را انجام دهد.ید و تبلیرا فراهم نما یموجود دوچرخه سوار یرهایمس

ست، یط زیمح ینه و بدون آلودگیحمل و نقل کم هز یستم هایبا استفاده از سن مکلف است یقزو یشهردار

)ره(  ینیر بلوار دانشگاه امام خمیدوچرخه در مس ییی برای اجاره هامکانرا با استقرار  یطرح دوچرخه اشتراک

و دوچرخه  یاده رویژه پیر وین را به عنوان مسیدان جانبازان تا پارک باراجین حدفاصل میر جاده باراجیو مس

 د.یاجرا نما 1931در سال  یسوار

ه و تدارک فلش کارت، پازل، ی، با تهیو رانندگ ییس راهنمایپل یاست با همکار ن مکلفیقزو یشهردار -39

 مکانع آن در زمان و ی، بروشور، پوستر و فیلم و توزیکیالتحریر حاوی اطالعات ترافآمیزی، لوازمکتابچه رنگ

اقدام  یعمومل حمل و نقل یاستفاده از وسا یبرا ین مختلف نسبت به آموزش عمومیمناسب و متناسب با سن

 کند.

معابر و کاهش  یمنیش سطح ایدر افزا یر مثبت اصالحات هندسیقزوین مکلف است با توجه به تاث یشهردار -41

در دستور کار قرار دهد که ضمن در  یز شهر را به گونه اینقاط حادثه خ یتعداد تصادفات، ادامه اصالح هندس

نقاط نسبت  یدرصد 21، منجر به کاهش یک شهریدر کاهش خطرات و تراف هاآنت ینظر گرفتن درجه اولو

 به سال قبل شود.

غرفه ها در  یاداره کل صنعت، معدن و تجارت نسبت به واگذار ین مکلف است با همکاریقزو یشهردار -41

د محصوالت یاز مردم به خر یادیآسان درصد ز یدسترس مکانبار منتخب که ا وه و ترهین و بازار میادیم

، اداره کل صنعت، یت فرمانداریغات با حماین رابطه انجام تبلیباشد، اقدام کند. در اک وجود داشته یارگان

 است. یمعدن و تجارت و جهاد کشاورزی الزام
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به  ییرهایمردم شهرقزوین، مس یو تحرک بدن یاده رویش پیقزوین موظف است به منظور افزا یشهردار -42

رها ین مسیکنند. ا یاده رویت پیر با امنین مسیان در اد تا شهروندیمردم هموار نما یلومتر را برایطول سه ک

ن شده یتدو یداردهااستانر( و یشهروندان به مس یزمان یمشخص )با حداقل دسترس یعیمطابق با نقشه توز

خواهد  یاندازراه 1931در سال  استان یو اداره کل مسکن و شهرساز ی، شهرداریتوسط دانشگاه علوم پزشک

 ها است. یرها به طور مشترک بر عهده دانشگاه و شهرداریروش استفاده از مسج فرهنگ و یشد. ترو

ک پاتوق یحداقل  یدستورالعمل کارگروه ساغ نسبت به راه انداز بر اساسقزوین مکلف است  یشهردار -43

 د.یاقدام نما 1931محله در مناطق شهر قزوین در سال 

بررسی و جهت اجرا  استانرا جهت سایر شهرهای  21 تا 91داری مصوبات شماره استاناداره کل امور شهری  -44

 ابالغ نماید. استانبه کلیه شهرداری 

را  یورزش یها مکانها و  رمجاز در باشگاهیت استفاده از مواد غیممنوع ییکارگروه ساغ دستورالعمل اجرا -45

د. نظارت بر حسن اجرا ینما یمربوطه تصویب م یورزش یهاکمیتهئت ها و یون ها، هیجهت اجرا توسط فدراس

 .باشدمی استانبر عهده اداره کل ورزش و جوانان 

حات یتفر یش فرصت هایاداره کل ورزش و جوانان در خصوص افزا یید برنامه اجراییکارگروه ساغ ضمن تأ -46

ه یته استاندوران برنامه پنجم توسعه  یشده را برا یت گذاریکند برنامه اولو یسالم، آن اداره کل را مکلف م

 رخانه کارگروه ارسال کند.ید کارگروه به دبییو تأ یجهت بررس 1931ان تیر ماه یو حداکثر تا پا

ه یته یع بروشورهاینسبت به توز استانمرکز بهداشت  یاداره کل ورزش و جوانان مکلف است با همکار -47

 یغات رسانه ایمدارس و باشگاه ها و تبل یان ورزشی، آموزش مرباستان یو ورزش یآموزش ین واحدهایشده ب

 اقدام کند. 1931در طول سال 

و  یورزش یج رفتارهاید برنامه جامع اداره کل ورزش و جوانان در خصوص تروییکارگروه ساغ ضمن تأ -48

 یشده را برا یت گذاریکند برنامه اولو ی، آن اداره کل را مکلف ماستان یش تحرک در ادارات دولتیافزا

د کارگروه به ییو تأ یجهت بررس 1931 ماه ان تیریه و حداکثر تا پایته استانامه پنجم توسعه دوران برن

 رخانه کارگروه ارسال کند.یدب

را حداقل  یدوچرخه سوار یها مکلف است مسابقات عموم یشهردار یاداره کل ورزش و جوانان با همکار -49

 ک بار در سال و در هر بخش به اجرا درآوردی

توسط معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی و کارت صالحیت بهداشتی توسط « شناسه بهداشتی» -51

جهت واحد های سنتی فراوری زیتون که شرایط بهداشتی  استانمعاونت بهداشتی با همکاری جهاد کشاورزی 

 صادر نماید. اندنمودهرا فراهم 

خت باال و مساعدت الزم در خصوص وثایق مورد نیاز تخصیص تسهیالت با نرخ کارمزد پایین و مدت بازپردا -51

ری زیتون که شرایط بهداشتی را های سنتی فراوسه سال جهت واحد ارد ریال در طیبه میزان یکصد میلی

 .اندنمودهاهم فر
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داردهای عمل آوری استاننسبت به تدوین ت تا پایان شهریور ماه سال جاری مکلف اس استانجهاد کشاورزی  -52

ی جهانی و مطابق با شرایط بومی اقدام و به داردهااستانقوانین و  بر اساسیتون کنسروی را و فراوری ز

 نماید. ارائهکارگروه 

را با « الگو سازی وتشکیل شبکه تولید واحد های سنتی فراوری زیتون کنسروی»جهادکشاورزی پروژه  -53

 ( اجرا نماید.TCP) همکاری های فنیی هاپروژه)فاو( در قالب  همکاری سازمان خوار و بار سازمان ملل

دارد عملیات پس از استاننسبت به تدوین  مکلف است تا پایان شهریور ماه سال جاری استانجهاد کشاورزی  -54

ی و ضوابط خرید کشمش فله استانبرداشت انگور و بارگاه های بهداشتی انگور خشک کنی با توجه به شرایط 

 ماید.توسط واحدهای بسته بندی کشمش اقدام ن

داری، دامپزشکی، شهرداری قزوین، دانشگاه علوم استانمکلف است با همکاری  استانجهاد کشاورزی  -55

پزشکی، صنعت معدن و تجارت، مجامع امور صنفی و... نسبت به ایجاد بازار آبزیان و تجهیز ناوگان حمل و 

 نقل آبزیان اقدام نماید.

با همکاری دانشگاه  استانجهاد کشاورزی  گرددمی روزی به عنوان روز ماهی و ماهی خوری نام گذاری -56

علوم پزشکی و ارگان های ذی ربط ضمن تعیین این روز و اطالع رسانی عمومی در این روز با برگزاری 

را  استانجشنواره های مختلف از جمله طبخ آبزیان و.... فرهنگ الزم جهت افزایش سرانه مصرف ماهی در 

 ایجاد نمایند.

 طرح عرضه مرغ با وزن و سن کم را با همکاری ارگان های ذی ربط اجرا نمایدجهاد کشاورزی  -57

نماینده این خانه  استاندر راستای وظایف خانه مشارکت مردم در سالمت و به منظور رصد وضعیت سالمت  -58

 .داری شرکت نمایداستانهای تخصصی  کارگروه به عنوان عضو ثابت در

ی اداره کل دامپزشکی، محیط زیست، آب هادستگاهدگان تام االختیار نماین 29/2/31پیرو مصوبه جلسه مورخ  -59

داری، معاونت بهداشتی دانشگاه و دبیرخانه سیاستگذاری استانو فاضالب شهری، اداره کل امور اجتماعی 

عضای کار گروه ضمن تایید مصوبه آن جلسه به سالمت مبنی بر مخالفت بازگشایی کشتارگاه تاکستان، ا

 مخالفت خود را با باز گشایی و فعالیت کشتارگاه سنتی تاکستان اعالم نمودند.اتفاق آرا 

 1931شورای سالمت شهر که در ششمین جلسه کار گروه در سال  نامهآیینداری استاناداره کل امور شهری  -61

 ابالغ نماید. استانبه تصویب رسید را جهت اجرا به کلیه شهرداران 
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 6/3/9319تاریخ  و امنیت غذاییدومین جلسه کارگروه سالمت 

 

 الف( دستور جلسه

 پیگیری مصوبات جلسه قبل -1

و  )کمیته امداد 1943 های طرح جامع سالمت سالاستماع نظرات رئیس دستگاه درمورد کاربست نتایج پروژه -2

 گیری کارگروهاداره کل کار، تعاون و رفاه( و تصمیم

 طرح جامع سالمت سال یهامورد کاربست نتایج پروژه استماع نظرات معاونین دانشگاه علوم پزشکی در -3

 کارگروه گیریتصمیمدانشگاه علوم پزشکی( و  یها)معاونت 1943

و طرح موضوع نحوه  استانگزارش آخرین وضعیت نصب فیکسچرهای سالمت در مناطق شهری و روستایی  -4

 روی فیکسچرهای سالمت چاپ شده و نصب بر یدریافت بنرها

 HIVگزارش مشکالت اجتماعی بیماران مبتال به ارائه  -5

ها( و اغذیه فروشی ـهاآنبهداشتی تهیه و توزیع ساالد در مراکز تهیه و توزیع موادغذایی )رستوروضعیت غیر -6

 بندیالزام با استفاده از انواع بسته

 

 مصوبات ب( 

 ند.یمحصول خود گرد یبندموظف به بسته استانخ در ید کننده یی تولهاکارخانه یتمام -1

ش مبلغ نسبت یته امداد با افزایشده و کم یته امداد معرفیبا مشخصات کامل به کم HIVافراد مبتال به  یاسام -2

 د.یشان اقدام نمایبه ا یبه کمک مال

ی با حضور اجلسهدر  1943های طرح جامع سالمت دانشگاه در سال مصوبات مربوط به کاربست نتایج پروژه -3

و معاونت های بهداشتی و توسعه منابع و  یداراستان یو امور اجتماع یداراستانو بودجه  یزیربرنامهر کل یمد

کارگروه سالمت  یسالمت دانشگاه مورد بررسی قرار گرفته و در جلسه آت یاستگذاریرخانه سیمسئول دب

 گردد.ارائه  ییت غذایامن

 یکسچرهایبه نصب ف ییدر مناطق روستااران یو ده یشهرداران در مناطق شهر یضمن الزام همکار -4

 گزارش گردد. یکسچرها و اثرات اجتماعی آن در جلسه آتیت نصب فین وضعیسالمت، آخر

ساز دست به صورتد و عرضه ساالد یغذایی تول ساز در اماکن تهیه و توزیع موادبا توجه به آلودگی ساالد دست -5

 بندی شده استفاده نمایند.مورد نظر از ساالد بستهو مقرر شد کلیه اماکن د یممنوع گرد استاندر سطح 

ت خود را آغاز نموده و یربط فعالیی ذهاآنارگماه با نظارت  1موقت به مدت  به طورتاکستان  یکشتارگاه سنت -6

 ی مربوطه خواهد بود.هاآنسازمی هایبازرسجه یت آن بسته به نحوه عملکرد و نتیادامه فعال

)منسوجات،  استانصنعت غالب  1ی سالمت محور هاآموزش یهاتییی اولوکارگروه سالمت و امنیت غذا -7

( را در قالب ییایمیو مواد ش یکیفابر ی، محصوالت فلزیرفلزیغ ی، محصوالت کانیی خوراکهافرآورده
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 یجهت اجرا به اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماع یدانشگاه علوم پزشک ید شده از سوییتأ یی آموزشهابسته

 هاآنج ینتا یابید شده و ارزییی تأهابسته بر اساس یی آموزشهادوره ید. نظارت حسن اجراینمایابالغ م

 (.باشدیم. )اجرای آن منوط به تامین اعتبار باشدیمبرعهده ستاد مشترک سالمت محیط و کار 

هستند.  HSEته یل کمیملزم به تشک یی ساختمانهاکارگاهو  یی عمرانهاپروژهو  هاکارگاهه کارخانجات، یکل -8

نظارت،  یی منظم براادورهی ابالغی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی جلسات هادستورالعملو باید برابر 

ستاد مشترک سالمت »ن مصوبه برعهده یا ید. نظارت بر حسن اجرایو حل مشکالت را برگزار نما یبازرس

)مرکز بهداشت(، اداره کل کار، تعاون و رفاه  یشگاه علوم پزشکندگان دانیط و کار متشکل از نمایمح

 است.« یی کارگرهاتشکلان و ی، کانون کارفرمایاجتماع

ی مرتبط حفاظت، ایمنی و هانامهآیینضمن بازبینی  1931تا پایان سال  یاداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماع -9

مکتوب  به صورته و یو بهداشت کار را ته یمنیحفاظت، اته یکم ینامه فعلنییآ یبهداشت کار، موارد اصالح

 د.یربط ارسال نمایکننده ذ یدگیبه مرجع رس

، یمنیبا مقررات ا ییآشنا یی آموزش اجبارهادوره یفصل به صورت، یاداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماع -11

بر عهده ستاد  هادوره یابیارز. نظارت و دینمایمران و کارگران برگزار یمد یست را برایط زیبهداشت و مح

 (باشدیم. )منوط به تامین اعتبار باشدیمط و کار یمشترک سالمت مح

و اخبار مرتبط  هانامهلمی، فهاامیپدانشگاه علوم پزشکی  یبا همکار استانکار و رفاه اجتماعی  اداره کل تعاون، -11

 یمایار صدا و سیدر اخت یعموم یسانه و جهت اطالع ریط کار را تهیست محیط زی، بهداشت و محیمنیبا ا

شده، نسبت به پخش ارائه شنهادات یمحصوالت و پ یفن ید پس از بررسین نهاد بایو ا دهدیمقرار  استان

 انجام دهد. )منوط به تامین اعتبار( یاقدام فور هاآن

 مجوز الزم جهتارائه  با یداراستان، یات بازرسیت عملیت توان و ظرفیو تقو یل کادر بازرسیبه منظور تکم -12

 همکاری نماید. یاعتبار الزم جهت عقد قرارداد با بازرسان بخش خصوصارائه ا ی د ویاستخدام بازرسان جد

 استان، مکلف است با ایجاد کمیته هم اندیشی با حضور بازرسان کار یاداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماع -13

 دارد مهیا نماید.ناستازمینه ثبت و نشر تجارب بازرسان را در فرمت 

ة سالم بازرسان کار و یت روحیاداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی، مکلف است به منظور بهبود عملکرد و تقو -14

تهیه و پس از  1931را تا پایان سال  ین و مقررات جاریت قوانیق بازرسان با رعایتشو نامهآیینبهداشت کار، 

 تصویب در ستاد مشترک سالمت محیط و کار و تامین اعتبار الزم به مرحله اجرا درآورد.

 ینامه ارتقانیی، آاستانان یکارگروه سالمت و امنیت غذایی به منظور ارتقاء سطح سالمت کارگران و کارفرما -15

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابالغ و نظارت بر جهت اجرا به  را یهای صنعت طیتحرک کارگران مح

 . )منوط به تامین اعتبار(دهدیمعهده ستاد مشترک سالمت محیط و کارقرار  آن را بر یحسن اجرا

 یزرهاین تی، با تدویج تالش و انجام کار متعهدانه و مبارزه با تنبلیترو یما مکلف است در راستایصدا و س -16

ر بکشاند. و یرا به تصو یی مناسب اجتماعهاتیشخص، یینمایلم نامه مستند و سیه فیو ته یجیترو -یغیتبل

 انجام دهد. یاقدام فور استاندر سطح  هاآننسبت به پخش 
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 ییی ذینفع و متولی ، مکلف است به منظور آشناهادستگاهاداره کل آموزش و پرورش با همکاری  -17

ط یازمند به مهارت و دانش باال و متناسب با شرایالم، مولد و نرش انواع مشاغل سیان و جوانان و پذآموزدانش

زرها و یو ... ت یلیع تبدی، صنای، دامپروری، دامداری، باغداریاز جمله کشاورز استان یو اجتماع یمیاقل

 هاآنی مناسب تجمع هامکانه و در یته ین گروه سنیا ییآشنا یبرا یارشاد-یجیترو -یغیتبل یپوسترها

 نصب کند.

، ضمن بازبینی قانون کار جمهوری اسالمی ایران، 1931اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تا پایان سال  -18

 د.یمکتوب به شورای عای کار ارسال نما به صورته و یقانون کار را ته یموارد اصالح

خود را در سه ن یو مدت مع ی، قراردادیاداره کل تامین اجتماعی مکلف است بانک اطالعات کارگران فصل -19

به اطالعات آن را به  یدسترس مکاند و ایان هر ماه آن را روزآمد نمایه و در پایته 1931ماهه اول سال 

 کارگروه سالمت و امنیت غذایی فراهم کند. یهادستگاهمراجع، نهادها و 

دانشگاه علوم  سال با مشارکت 1حمایتی بهبود تغذیه کودکان زیر -)ره( برنامه مشارکتی کمیته امداد امام -21

نهضت سوادآموزی و ...(  -آموزش و پرورش -ی مرتبط با تغذیه کودکان )جهاد کشاورزیهادستگاهپزشکی و 

 اجرا نماید. 1931با تاکید بر افزایش کمی و کیفی سبد غذایی را در سال 
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 22/8/9319تاریخ  سومین جلسه کارگروه سالمت و امنیت غذایی

 

 الف( دستور جلسه

 مصوبات جلسه قبلپیگیری  -1

 گانه عدالت در سالمت 12های شاخص -2

 ی دانشگاههاحوزه 43-31های سال کاربست نتایج پروژه -3

ردیف -ی آموزشیهاکارگاه-عضویت مشاور سالمت )کارت سالمت: گزارانپیامموضوعات مربوط با  -4

 ی(شهرستان گزارانپیامتشکیل شورای  -کارشناسی سالمت

 گزارش کمیته تخصصی سالمت -5

 های مختلفمکاری نیروی انتظامی در خصوص توقف خودروهای نظارتی دامپزشکی در محله -6

 

 مصوبات ب( 

فرصت داده شد تا نسبت به اجرای مصوبات قبل اقدام نموده و گزارش آن را  هادستگاهماه به کلیه  2به مدت  -1

 داری ارسال نمایند..استانبه دبیرخانه و رونوشت آن را به دفتر معاون سیاسی 

گانه عدالت در سالمت به ادارات و  12های مصوبه هیئت محترم دولت و نامه وزیر بهداشت به همراه شاخص -2

های آموزشی مربوطه به اجرا درآید. تا مدت یک ماه جمع آوری آمار و ی ذیربط ارسال شود و کارگاههادستگاه

 های مربوطه انجام گیرد.شاخص

 مهد بیشتر سالمت و کیفی ارتقای تضمین هدف با باید که را تغییراتیمعاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی  -3

 بهزیستی با مشترک جلسات در شود داده واحدها این کار یپروانه تمدید و مجوز صدور فرایند در هاکودک

 .بفرستند دبیرخانه به غذایی امنیت و سالمت کارگروه تصویب برای و کنند تدوین استان

همکاری مشترک میان مرکز "نامهی موظف است بر اساس تفاهمپزشکمعاونت بهداشتی دانشگاه علوم  -4

و مصوبه دور سوم سفر هیات دولت به  "و سازمان فرهنگی هنری ورزشی شهرداری قزوین استانبهداشت 

 نامهاهمتفو  "یاجتماع یهامهارت و سالمت ارتقاء و آموزش مرکز یاندازراه"قزوین با عنوان استان

 و ارتقای سالمت و آموزش مرکز"ی هااساسنامه ی سالمتارتقای موزه ندازای با دانشگاه در راهداراستان

ی هادستگاهبا همکاری  نیقزوسال در شهر  انیپارا تا « ی سالمتارتقاموزه »و  «یاجتماع یهامهارت

 .دینماذیربط استقرار و افتتاح 

ی موظف است ترویج تغذیه با شیرمادر را با پزشکمعاونت بهداشتی با همکاری کمیته شیر مادر دانشگاه علوم  -5

ی ابتدابه اجرا درآمد از  1943که درسال  "قزوین استان مادر شیر اجتماعی بازاریابی برنامه"های تکیه بر یافته

ی برای آموزش مادرانی که بخش خصوصی را ریز. برنامهدینماشهرها و روستاها شروع  هیکلدر  1931سال 
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باید بخشی از این برنامه را تشکیل دهد. با توجه به  ـ در شهرها ژهیبه و -کنندبرای مراجعه خود انتخاب می

های ترویج تغذیه با شیر مادر به اعتبار نتایج برشاخص استاننقش آشکار بخش خصوصی بهداشت و درمان 

، طرح استفاده از "درآمد اجرا به 1943 درسال که قزوین استان مادر یرش اجتماعی بازاریابی برنامه"

بایست می به ارههایی که در این برای یادآوری و تاکید بر اهمیت آموزش استانهای مدون پزشکان بازآموزی

 به مادران داده شود تدوین گردد.

 نیتدوی آموزشی موظف است با استفاده از بسته پزشکمعاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه علوم  -6

ی برای داوطلب را هاگروه نیاآموزش داده تا  1931را در سال  استان بهداشتی رابطان 1943شده در سال 

، ضرورت دینمای که قرار است به اجرا درآید آماده تیجمعها و غربالگری استقرار بسته اجرایی خدمات در شبکه

داری در استانبرگزار گردد.  نیز گزارانپیام و مردم مشارکت خانه اعضای برای1931سال  ها دردوره دارد این

 تامین منابع مساعدت خواهد کرد.

شده بستر الزم جهت آموزش صاحبان  نیتدوی آموزشی موظف است بر اساس بسته پزشکدانشگاه علوم  -7

 هایشرط از یکی پس فراهم آورد و از اینهای خصوصی را غیر مواد غذایی توسط آموزشگاه اصناف و مشاغل

 خواهد بود. آموزشی هایدوره در شرکت نامهیگواه داشتن در دست ها،اتحادیه از مجوز دریافت

ها، شوراهای محالت توسط شهرداری لیتشکی موظف خواهد بود متناسب و همزمان با پزشکدانشگاه علوم  -8

ی سالمت محله آموزش دهد. استفاده از ارتقای هامهارتی در مورد بندزمانرا طبق جدول  هاآنی اعضا

اجرا شده است در  1943که مطالعه مقدماتی آن در سال  قزوین استان محالت مردم یتوانمندساز راه نقشه

 ی است.ضروراقدام  نیا

یت سازی سیاست نظام در تکریم ارباب رجوع و پاسخگویی به انتظارت مردم و ارتقائ کیفبه منظور نهادینه -9

های مهارتدوره های سالمت، معاونت توسعه دانشگاه علوم پزشکی قزوین موظف است مراقبت وخدمات 

را برای اعضای محترم هیئت علمی،  رندگانیگکنندگان خدمات سالمت با خدمت ارائه ارتباطی موثر 

که از ابتدای سال برگزار نماید به طوری استاندهندگان خدمات سالمت ارائه دانشجویان علوم پزشکی و 

کنندگان خدمات سالمت داشتن گواهی دوره فوق باشد. ارائه یکی از شروط صدور و یا تمدید پروانه کار  1939

نظام پزشکی، سازمان بهزیستی، سازمان تامین اجتماعی  ژهیبه وی اجرایی و نهادهای مردمی هادستگاهکلیه 

 باشند.ملزم به همکاری می

ی و حفظ ثروت ملی، صنایع با کارگران و وربهرهو افزایش  استانبه منظور ارتقاء سالمت کارگران و کارکنان  -11

ی اجرایی زیر شامل دانشگاه علوم پزشکی قزوین، اداره کل کار تعاون و هادستگاهنفر و  111کارکنان باالی 

های کاری و سالمت در محیط نامه ارتقایآیین موظفندداری استانرفاه، سازمان بهزیستی، آموزش و پرورش، 

 اجرایی نمایند. 1931را تا پایان سال  دینمایماداری که دانشگاه ابالغ 

، به هنگام دریافت یا تمدید مجوز، الزم استانکارفرمایان به منظور حفاظت از سالمت کارگران در سراسر  -11

نمایند. ارائه  1932را از ابتدای سال « نشاط ، سالم و بامنیا کار»است گواهی شرکت در دوره آموزشی 
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ها را برگزار های بخش غیردولتی و دولتی این دورهمعاونت بهداشتی وظیفه دارد از طریق مشارکت آموزشگاه

 نماید و نتایج را ساالنه پایش و به اطالع کارگروه برساند.

ارتقاء و ت همه جانبه( و سیاست )در راستای سیاست کلی برنامه پنجم توسعه )تاکید بر انسان سالم و سالم -12

دانشگاه  استان( و برای ارزیابی روند توسعه پایدار : آموزش، بهداشت و اشتغالیااهداف توسعه انیم یهماهنگ

ی اجرایی مرتبط هادستگاهو  استانهای ی موظف است با مشارکت دانشگاهداراستانعلوم پزشکی با همکاری 

، هابیماریسال یک بار وضعیت بار  9مستقر نماید و هر  1931ن سال بانی سالمت را تا پایانظام دیده

های عدالت در سالمت، سرمایه اجتماعی، شادکامی، کیفیت ، شاخصهاشهرستانها و ی سالمت بخشبندرتبه

 را به تفکیک سطح درآمد بررسی و گزارش نماید. استانی هاشهرستانمناطق شهری و روستایی  زندگی و ...

، دانشگاه علوم پزشکی موظف است با همکاری اداره کل جهاد استانبه منظور اصالح الگوی تغذیه در  -13

کشاورزی، اداره کل صنعت، معدن و تجارت، اداره کل تعاون، رفاه، کار و امور اجتماعی و بخش خصوصی 

زیع نماید. )تدوین راهنمای آموزشی مدیریت تغذیه خانوار را به میزان الزم تکثیر و به شیوه مناسب تو

ی به هاآنای کاربردی و تا حد مقدور پایدار برای آموزش مدیریت تغذیه در خانوار همراه با پشتیبانی رسبرنامه

توان به یک یا چند سازمان . این برنامه را میاستانمنظور افزایش سواد تغذیه در مردم شهر و روستای 

های ی، خانمهاآنات رسمکانت، نظارت و با استفاده از همه اغیردولتی صاحب صالحیت واگذار کرد و با حمای

ها غذایی را بر عهده دارند تشویق کرد که به این کانون مواددار و کسانی را که در خانواده مسئولیت خرید خانه

 های این مراکز بهره گیرند. باها و آموزشهای در حد تحمل از خدمات و مشاورهمراجعه کنند و با پرداخت

و باالرفتن کیفیت آموزش و مشاوره دامن  هاآنتوان به رقابت در میان ها میارزشیابی محصول کار این کانون

 زد.(

 اقدامات زیر صورت خواهد گرفت: استانبه منظور ارتقاء کیفیت خدمات بالینی در  -14

  ی را از طریق ادغام در بیمارستاندانشگاه علوم پزشکی موظف است کلیه مداخالت ارتقایی خدمات

 در بخش دولتی و غیردولتی اجرایی نماید. بیمارستانی واحد حاکمیت بالینی هابرنامه

  و سایر  استاندانشگاه علوم پزشکی موظف است با همکاری شبکه نظام پزشکی و پزشکی قانونی

ی دولتی و هاستانبیماری اجرایی ذیربط ضمن کمک به تشکیل واحد حاکمیت بالینی در تمامی هادستگاه

 نماید.ارائه  1931های الزم را به پرسنل فنی واحدها تا پایان سال غیردولتی، آموزش

  کنندگان خدمات ارائه دانشگاه علوم پزشکی موظف است جشنواره تعالی خدمات سالمت را برای شرکت

ی اجرایی مرتبط هادستگاهبا همکاری  1931سرپایی، بستری و جامعه محور سالمت در نیمه دوم سال 

 برگزار نماید. استان

، دانشگاه علوم پزشکی موظف است با استانی در بیمارستانبه منظور تحول بنیادین در نگرش به خدمات 

ارتقا دهنده سالمت  بیمارستانی آموزشی خود را به هابیمارستانیکی از  1931داری تا پایان سال استانهمکاری 

 ی ارتقا دهنده سالمت را فراهم کند.هابیمارستانبه شبکه جهانی  تبدیل نماید و مقدمات اتصال آن
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ی هافرآوردهی و استفاده از داروها و سنتقانون برنامه پنجم توسعه برای توسعه طب  92در راستای بند ه ماده  -15

، دانشگاه علوم پزشکی موظف است هیات نظارت مشترک با حضور استانی به صورت علمی در اهیگی و عیطب

نمایندگانی از صنف عطاران، اداره کل صنعت، معدن و تجارت، دادگستری، مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی 

تشکیل دهد و تمام مشکالت، تخلفات و مراحل اجرایی را در این هیات بررسی و رسیدگی کند.  استان

 توسعه و ترویج طب سنتی را شناسایی و فرهنگ سازی نماید. های مناسبهمچنین زمینه

، دانشگاه علوم پزشکی موظف است با استانبه منظور ترویج رفتار منطقی در تجویز دارو توسط پزشکان  -16

گر پایه و مکمل خدمات ی بیمههاآنهای سازم، اداره کل، نماینده انجمن داروسازانمشارکت نظام پزشکی

 1932دادگستری، مداخالت سند سیاست بهبود تجویز منطقی دارو را از ابتدای سال سالمت و اداره کل 

ماه گزارش عملکردی را تهیه و به دبیرخانه ارسال  1اجرایی نمایند. دانشگاه علوم پزشکی موظف است هر 

 کند.

ی اجرایی هادستگاهیی، تمامی و سالمت مواد غذا بیجامعه با بهبود ترک هیتغذ یاصالح الگودر راستای  -17

در اجرای وظایف مصرح در دستورالعمل ارتقاء کیفیت نان از ابتدای سال  موظفندربط در زنجیره تولید نان ذی

 با دانشگاه علوم پزشکی همکاری و مشارکت نمایند. 1931

ی اجرایی و نهادهای هادستگاه، تمامی کننده سالمت دیتهد یهایکاهش مخاطرات و آلودگدر راستای  -18

در اجرای وظایف مصرح در  موظفندربط در زنجیره عرضه و مصرف ظروف یکبار مصرف مردمی ذی

 با دانشگاه همکاری و مشارکت نمایند. 1931دستورالعمل ابالغی دانشگاه علوم پزشکی از ابتدای سال 

 ی اجراییهادستگاهیی، تمامی و سالمت مواد غذا بیجامعه با بهبود ترک هیتغذ یاصالح الگودر راستای  -19

در اجرای وظایف مصرح در دستورالعمل ابالغی دانشگاه علوم  موظفندیی موادغذاربط در زنجیره عرضه ذی

 با دانشگاه همکاری و مشارکت نمایند. 1931پزشکی از ابتدای سال 

 دار محترم مکاتبه گردد.استانگزاران سالمت پس از هماهنگی با در خصوص صدور کارت شناسایی پیام -21

 هادستگاهیی که موارد مشابه آن وجود ندارد توسط هادستگاهردیف کارشناسی سالمت در و . . . تغییرـ ایجاد  -21

 بررسی و به دبیرخانه اعالم شود.

 ابالغ گردد. هاشهرستانبه فرمانداری  نامهآیینبا ارسال  شهرستانگزاران تشکیل شورای پیام -22

ی هادستگاهو سایر  استانهای مالی بانکهای برای نصب فیکسچرهای پیام سالمت از ظرفیت و حمایت -23

 مرتبط با سالمت استفاده شود.

جهت  استانهای سالمت و استفاده از حداکثر ظرفیت در سطح سازی محتوی و تعداد پیامبه منظور غنی -24

 ،یادارات کل جهاد کشاورزهای عمومی و سایت استاننصب فیکسچرهای مناطق شهری و روستایی 

 صنعت ،یستیبهز ورزش و جوانان، ،ییروستاشهری و آب و فاضالب های شرکت ،یدامپزشک ست،یزطیمح

 یرویو ن یمسکن راه و شهرساز ن،یقزو یشهردار ،یخدمات درمان مهیب آموزش و پرورش، تجارت، معدن و

اقدام سالمت  یاستگذاریس رخانهیدب یسالمت محور مرتبط با سازمان خود را با هماهنگ یشعارها یانتظام
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ی جداگانه توسط دبیرخانه سیاستگذاری سالمت با در جلسه هادستگاهنحوه مشارکت  .ی به عمل آورندمقتض

 تعیین شود. هادستگاهحضور نمایندگان 

 هاشهرستاندر هر جلسه از جلسات کارگروه سالمت و امنیت غذایی یک ربع وقت برای فرمانداران محترم  -25

 شود.عملکردها زمان در نظر گرفته ارائه جهت 

در خصوص همکاری نیروی انتظامی و راهنمایی و رانندگی با بازرسین مراکز بهداشت و دامپزشکی به جهت  -26

 داری مکاتبات الزم صورت پذیرد.استانهای پر تردد از طرف دفتر معاون سیاسی توقف در محل

سال  یاز ابتداطه مربو یتخصص یهاتهیکم و استان ییغذا تیجلسات کار گروه سالمت و امن نیبیغا یاسام -27

 .اعالم گردد یداراستان یتیامن و یاسیس محترم به معاون

اصلی و  اعضاداری و رئیس کارگروه سالمت و امنیت غذایی مقرر گردید استانبه تاکید معاون محترم سیاسی  -28

 می است، مگر با هماهنگی قبلی.امدعو شخصاً در جلسه شرکت نمایند و حضور ایشان الز
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 97/99/9319تاریخ  کارگروه سالمت و امنیت غذاییچهارمین جلسه 

 الف( دستور جلسه

 پیگیری مصوبات جلسه قبل -1

 تدوین استراتژی مراقبت بیماران مبتال به ایدز -2

 شورای محالت جهت تصویب نامهآیینشهردار مروج سالمت،  نامهآییناندیشگاه سالمت،  نامهآیینارائه  -9

 در آن استانی اجرایی هادستگاهاهکارهای توسعه و اصالح ورزش همگانی و نقش ر -2

 قزوین شهرستانطرح موضوعات مرتبط با سالمت  -1

 گزارش رییس خانه مشارکت مردم در سالمت در خصوص اقدامات بعمل آمده این شورا -1

 

 مصوبات ب( 

ی هادستگاهبرنامه عملیاتی ورزش همگانی توسط اداره کل ورزش و جوانان تهیه و جهت تصویب و ابالغ به  -1

 در جلسه آتی کارگروه مطرح گردد. استاناجرایی 

توسط اداره کل ورزش و جونان با همکاری  استانشهرداری های  32رنامه مدون ورزش همگانی در سال ب -2

آقای در خانه مشارکت ) استانشهرداران و شهرداری قزوین و نماینده داری استاناداره کل امور شهری 

 گرددارائه امامقلی( تهیه و 

ارسال  استانبه دبیرخانه سیاست گذاری سالمت  استانیک نسخه از صورتجلسات شورای ورزش همگانی  -9

 گردد.

به عنوان عضو کارگروه سالمت و امنیت غذایی تعیین  استانی اجرایی هادستگاهرئیس شورای پیامگزاران  -2

 .گرددمی

ی مقابله با ایدز توسط معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی با همکاری اداره کل استانبرنامه استراتژیک  -1

و اقدامات تامینی و  هازندان، اداره کل امور استانامور اجتماعی، اداره کل آموزش و پرورش، سازمان بهزیستی 

 تربیتی تهیه و تدوین گردد.

 در محل سایت محمدآباد در کارگروه پسماند مطرح استانموضوع دفع بهداشتی پسماند جامد )زباله( شهرهای  -1

 و نتیجه به دبیرخانه اعالم گردد.

موضوع وضعیت داروهای بیماران خاص در کمیته  استانبه منظور حمایت بیشتر از بیماران کم بضاعت  -7

 گردد.ارائه ح و نتیجه به دبیرخانه سیاستگذاری سالمت تخصصی سالمت مطر

ی برای استفاده بیماران نخاعی با زخم بستر و بیمارستاندانشگاه علوم پزشکی جهت اختصاص تخت  -4

 های درمانی مربوطه مساعدت و اقدام موثر نماید.هزینه

در کمیته تخصصی سالمت طرح و نتیجه به دبیرخانه کارگروه  استان DICموضوع وضعیت فعالیت مرکز  -3

 منعکس گردد.
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توسط شهرداری قزوین  1932شورای محالت مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید در سال  نامهآیین -11

توسط کارگروه  استانخصوص اجرا در سایر شهرهای  بصورت پایلوت اجرا و پس از گزارش نهایی در

 گردد. گیریتصمیم

 به کلیه سازمان و ادارات عضو ارسال و 1931امنیت غذایی در سال  هرست مصوبات کارگروه سالمت وف -11

  نتیجه اقدامات مطالبه گردد.
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 97/99/9319تاریخ  پنجمین جلسه کارگروه سالمت و امنیت غذایی

 

 الف( دستور جلسه

ی طرح هاپروژهدر خصوص  گیریتصمیمو  1931پیگیری مصوبات جلسه قبل، پیگیری کلیه مصوبات سال  -1

 1932جامع سالمت سال 

 ی اندیشگاه سالمت و شهردار مروج سالمتهانامهآیینارائه  -2

 سند ملی تغذیه امنیت غذاییارائه  -9

 استانگزارش کاربست نتایج پروژه بررسی وضعیت نان ارائه  -2

 تخصیص مرکز بهزیستی تاکستان جهت اقامت و درمان بیماران روانی -1

 پسماندقانون  11ماده  -1

 بازدیدهای مشترک بهداشت محیط نامهتفاهمرویت  -7

 

 مصوبات ب( 

یی که تاکنون اقدامی در خصوص مصوبات گذشته سال جاری کارگروه هادستگاهظرف مدت یک هفته اسامی  -1

 داری اعالم گردد.استانرا به معاون محترم سیاسی  اندنمودهن

کلیات ایجاد اندیشگاه سالمت دبیرخانه سیاست گذاری سالمت به تصویب رسید و جزئیات در شورای  -2

 ی اجرایی مورد بررسی و بعد از اصالح جهت اجرا ابالغ گردد.هادستگاه گزارانپیام

ابالغ داری استانارزیابی شهردار مروج سالمت به تصویب رسید و جهت اجرا به اداره کل امور شهری  نامهآیین -9

 گردید.

 ای یا... تهیه شود.)آرم/لوگو( بصورت سنجاق یقه برای شهرداران مروج سالمت نشان مخصوص -2

ساالنه در هفته  استانتصویبی کارگروه سالمت و امنیت غذایی  نامهآیینشهرداران مروج سالمت بر اساس  -1

 دار قرار گیرد.استانسالمت مورد تقدیر ویژه 

نمونه نیز توسط دبیرخانه سیاستگذاری سالمت با همکاری اداره کل امور روستایی و بخشدار و دهیار  نامهآیین -1

 داری تدوین گردد.استاناداره کل امور اجتماعی 

ی اجرایی ذی ربط در هادستگاهمورد تصویب قرار گرفت.  استاناجرای سند امنیت ملی غذا و تغذیه در سطح  -7

 م با دانشگاه علوم پزشکی به عمل آورند.پیش بینی همکاری الز ریزیبرنامهقالب کمیته 

 استانهای ارتقای کیفیت نان در با توجه به پیشنهادات کارشناسی شده ارزیابی وضعیت پخت نان و راهکار -4

ی تخصصی ذیربط دریافت و جهت بررسی و اعمال نظر به شورای عالی هادستگاهمصوب گردید نظرات 

 عملیاتی گردد. استاناجرا با تاکید کارگروه  موارد قابلسالمت و امنیت غذایی ارجاع گردد. ضمناً 
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 استانهای ارتقای کیفیت نان در با توجه به پیشنهادات کارشناسی شده ارزیابی وضعیت پخت نان و راهکار -3

ی تخصصی ذیربط دریافت و جهت بررسی و اعمال نظر به شورای عالی هادستگاهمصوب گردید نظرات 

 عملیاتی گردد. استاناجرا با تاکید کارگروه  اع گردد. ضمناً موارد قابلسالمت و امنیت غذایی ارج

داری، دانشگاه علوم پزشکی استانبین  نامهتفاهمدر قالب  1932در سال  استانی طرح جامع سالمت هاپروژه -11

ی عضو کارگروه با هماهنگی دبیرخانه سیاستگذاری سالمت نسبت به تنظیم تفاهم خود اقدام هادستگاهو 

 نمایند.

 از انواع زیر باشد: هانامهتفاهمی هاپروژهجنس 

 هادستگاهی سالمت محور ذاتی هاپروژه. 

 نیاز به اعتبار دارند. هاآنیی که اجرای هاپروژه 

 ی تامین شود.استانیی که نیاز به اعتبار دارند و باید این اعتبار از منابع ملی یا هاپروژه 
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و  دستور جلسات و مصوبات جلسات کارگروه سالمت

2931ـ سال استان امنیت غذایی  
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 24/2/9312تاریخ  اولین جلسه کارگروه سالمت و امنیت غذایی

 

 الف( دستور جلسه

 32 سال انتظارات کارگروه از اعضا در -1

 31در سال  شهرستانخصوص عملکرد شورای سالمت  نقطه نظرات فرمانداران درارائه  -2

 از الکل ـ و برنامه پیشگیری از خودکشیاستقرار سند سالمت روان ـ پیشگیری  -9

 بهزیستی تاکستان جهت اقامت و درمان بیماران روانی تخصیص مرکز -2

 قانون مدیریت پسماند در خصوص معرفی متخلفین به مراجع قضایی 11ماده  -1

 های اخذ عوارضگزارش کمیته تخصصی سالمت از مشکالت بهداشتی محل -1

 

 مصوبات ب( 

و روسای ادارات جهت اجرا  اعضافهرست انتظارات هیئت رئیسه کارگروه تخصصی سالمت و امنیت غذایی از  -1

 .باشدمیبند به پیوست  11که در 

ذیربط جهت نگارش و تدوین سند سیاست سالمت روان، پیشگیری از  اعضاتشکیل کمیته تخصصی با حضور  -2

 الکل و برنامه پیشگیری از خودکشی.

 مت اجتماعی و گزارش به کارگروه.اجرای سند سال -9

قانون مذکور به شعبه ویژه رسیدگی به  11تسلیم شکایات سازمان مدیریت پسماند از متخلفین برابر ماده  -2

 جرایم بهداشتی.

ی اخذ عوارض با حضور نمایندگان هامحلتشکیل کمیته تخصصی در خصوص رسیدگی به وضعیت نامناسب  -1

عت معدن و تجارت ـ حفاظت از ها و اقدامات تامینی ـ صن زندانها ـ  ادارات راه و شهرسازی ـ پایانه

 زیست و در صورت موفق نبودن موضوع از طریق شورای تامین مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.محیط

 به دبیرخانه کارگروه. هاشهرستاناعالم مصوبات شوراهای سالمت  -1

 گیریتصمیمو اعالم به کارگروه جهت  استاناستخراج و تعیین چالش های اساسی حوزه سالمت  -7

 ارسال مصوبات کارگروه تخصصی سالمت و امنیت غذایی به شورای عالی سالمت کشور -4
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 25/4/9312تاریخ  دومین جلسه کارگروه سالمت و امنیت غذایی

 

 الف( دستور جلسه

 پیگیری مصوبات جلسه قبل -1

 بیماران روانیتخصیص مرکز بهزیستی تاکستان جهت اقامت و درمان  -2

 31تاکستان در سال  شهرستانگزارش عملکرد شورای سالمت  -9

 تشکیل مرکز تخصصی آموزش نانوایان -2

 استانتصویب نظام نامه مدیریت و توسعه سالمت همه جانبه  -1

 خانه مشارکت مردم در سالمت 1931گزارش عملکرد سال  -1

 

 مصوبات ب( 

ارسال گردد، و پس از تجمیع نظرات و همراه  استانی اجرایی هادستگاههای استخراج شده سالمت به چالش -1

بندی شود. نتیجه نهایی در جلسه آتی گانه تخصصی بررسی و اولویت 9های با راهکارهای مربوطه در کمیته

 شود.ارائه کارگروه 

ه در کمیت استانهای موجود در موضوع تشکیل مرکز آموزش تخصصی نانوایان ضمن در نظر گرفتن ظرفیت -2

 تخصصی امنیت غذا و تغذیه مطرح و راهکارهای اجرایی آن در کارگروه آتی مطرح گردد.

 نامه مدیریت و توسعه سالمت همه جانبه به تصویب رسید.اجرای نظام -9

 با توجه به فعالیت مناسب خانه مشارکت مردم در سالمت حمایت همه جانبه از آن به عمل آید. -2

ریزی و توسعه نامه مدیریت توسعه سالمت در دستور کار شورای برنامهاجرای سند سالمت اجتماعی و نظام -1

 قرار گیرد. استان

روستای غیرتحت پوشش شرکت آب و فاضالب روستایی با  21مقرر شد هزینه مورد نیاز انجام کلرزنی آب در  -1

تومان از محل میلیون  111های گرم سال به میزاننفر و دارای مخزن ذخیره زمینی در ماه 11جمعیت بیش از 

 داری تامین گردد.استاناعتبارات 
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 5/1/9312تاریخ  سومین جلسه کارگروه سالمت و امنیت غذایی

 

 الف( دستور جلسه

 پیگیری مصوبات جلسه قبل -1

 استانمشکل تخلیه الشه تلفات واحد های مرغداری  -2

 ی اجراییهادستگاهمنعقد شده در  نامهتفاهمگزارش ارائه  -9

 پیوست سالمت نامهآیینبررسی و تصویب  -2

 اصالح شده خانه مشارکت مردم در سالمت نامهآیینبررسی و تصویب  -1

 2گزارش رئیس کمیته تخصصی امنیت غذا و تغذیه از نتایج موضوع تشکیل مرکز تخصصی نانوایان )بند  -1

 (استانکارگروه سالمت و امنیت غذایی  21/2/32مصوبه مورخ 

 

 مصوبات ب( 

و اقدامات تامینی و  هازندانای با مدیران کل راه و شهرسازی، امور امنیتی جلسه معاون محترم سیاسی و -1

االختیار ن بهداشتی دانشگاه و نماینده تاممعدن و تجارت، حفاظت محیط زیست، پایانه و معاوـ  تربیتی، صنعت

 ند.برگزار نمای استانی اخذ عوارض هامحلجهت رسیدگی به وضعیت نامناسب  استاندادگستری 

در دستور کار شورای سالمت  هاآناز جمله آب شرب  هابنزینپمپموضوع وضعیت نامناسب بهداشتی  -2

 جهت رسیدگی قرار گیرد. هاشهرستان

ای با ها مقرر گردید کمیتهدر ارتباط با نحوه برخورد با تلفات رها شده طیور در خارج از محوطه مرغداری -9

ات مکانمربوطه تشکیل و با استفاده از ا شهرستانریاست فرمانداران محترم و دبیری ریاست شبکه دامپزشکی 

 تصمیمات مقتضی اتخاذ و اجرایی گردد. شهرستانی اجرایی هادستگاه

 خانه مشارکت مردم در سالمت و رییسدرخواست معرفی  استاندارمحترم استاناز  اینامهرییس دانشگاه طی  -2

 نمایند. استانی اجرایی هادستگاهآن حاج آقا انصاریان به 

 در کمیته پیوست سالمت موافقت گردید. استانبا عضویت اداره کل دامپزشکی  -1

جهت اجرا قرار  استان ریزیبرنامهاجرای سند سالمت اجتماعی توسط اداره کل بهزیستی در دستور کار شورای  -1

 گیرد.

جهت  استاندومین صورتجلسه کارگروه سالمت و امنیت غذایی  1در بند میلیون تومان اعتبار مصوب  111 -7

داری استان ریزیبرنامهداری ازمعاونت استانبا امضای معاون محترم سیاسی  اینامهشرکت آبفای روستایی طی 

 درخواست گردد.
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سال لیست روستاهای غیر تحت پوشش خود را که بیش از  در ابتدای هر استاناداره آب و فاضالب روستایی  -4

را  روستاهاو همچنین میزان اعتبار مورد نیاز جهت کلرزنی این  باشدمینفر جمعیت و دارای مخزن زمینی  11

 نماید. ارائه گیریتصمیمبه کارگروه سالمت و امنیت غذایی برای 

ی منعقده پیگیری الزم را به عمل هانامهتفاهمی هاپروژهی اجرایی به منظور عملیاتی شدن هادستگاهکلیه  -3

و گزارش نهایی توسط دبیرخانه سیاستگذاری سالمت در پایان سال در کارگروه سالمت و امنیت غذایی  آورده

 گردد.ارائه 

مدیر کل محترم دفتر منابع انسانی و تحول اداری  1/7/1932مورخه  21113/11/13با توجه به نامه شماره  -11

ی اجرایی به دبیرخانه هادستگاهی اجرایی، تصویر ابالغ پیام گزار و مشاور سالمت هادستگاهاری به داستان

 سیاستگذاری سالمت ارسال گردد.

ی اجرایی تقدیر هادستگاهو مشاوران سالمت  گزارانپیامبه منظور ایجاد انگیزه بیشتر، به شیوه ای مطلوب از  -11

 و تشکر به عمل آید.

ی اجرایی از کشتارگاه تاکستان، ادامه فعالیت این هادستگاهی صورت گرفته توسط بازدیدهابا توجه به  -12

 .باشدمی کشتارگاه تحت نظر دامپزشکی و محیط زیست بالمانع

شده توسط دبیرخانه سیاست گذاری سالمت در این جلسه جهت بررسی موارد ارائه پیوست سالمت  نامهآیین -19

و عمرانی  ریزیبرنامهدر جلسه ای با حضور نمایندگان معاونین محترم فنی و تخصصی، مقرر گردید تا 

نهایی  گیریتصمیمداری و دبیرخانه سیاستگذاری سالمت بررسی شده و در جلسه آتی کارگروه جهت استان

 گردد. ارائه

نان  ، راهکارهای ارتقاء کیفیتایحرفهموضوع تشکیل مرکز تخصصی آموزش نانوایان توسط اداره کل فنی و  -12

و نحوه مداخالت در فرایند تهیه نان مطلوب توسط اداره کل صنعت و معدن و تجارت و معاونت غذا و دارو 

ی مطرح و نظریه کارشناسی استانمجدداً در کمیته تخصصی امنیت غذا و تغذیه با حضور کلیه مسئولین مرتبط 

 گردد.ارائه  این کمیته در جلسه آتی کار گروه

 استانخانه مشارکت مردم در سالمت به جلسه آتی کارگروه سالمت و امنیت غذایی  نامهآییناصالحیه  -11

 موکول شد.
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 20/92/9312تاریخ  چهارمین جلسه کارگروه سالمت و امنیت غذایی

 الف( دستور جلسه

 پیگیری مصوبات جلسه قبل -1

 نامه اصالح شده خانه مشارکت مردم در سالمت جهت تصویبآیین ارائه -2

 پیوست سالمت جهت تصویب نامهآیین ارائه -9

گزارش اقدامات انجام شده در خصوص اجرای مصوبات جلسات قبلی کارگروه و اهم موضوعات در حال طـرح   -2

 در کمیته تخصصی امنیت غذایی

های کلی کشاورزی ابالغی توسط مقام معظـم رهبـری در خصـوص    سیاست 2تبیین و نحوه اجرای بند  -

قـانون برنامـه پـنج سـاله پـنجم توسـعه در        92مـاده   "و"ی، و اجرای بند ارتقا سطح سالمت مواد غذای

 خصوص کاهش مصرف سموم و کودهای شیمیایی در کشاورزی

 به سایت محمد آباد استانانتقال پسماند های عادی شهر های  -1

 

 مصوبات ب( 

 ارائهکارگروه  1932گزارش اجرای مصوبات سال  39در اولین جلسه کارگروه سالمت و امنیت غذایی سال  -1
 گردد.

مربوط به معرفی رییس خانه مشارکت مردم در سالمت به  1/3/32جلسه سوم مورخه  2مصوبه شماره  -2
 دارمحترم پیگیری شود.استانی اجرایی از طریق هادستگاه

 داری قرار گیرد.استانریزی مجدد گردد و در دستور جلسه شورای برنامه بازبینی ناستاسند اجتماعی سالمت  -9
میلیون تومان اعتبار جهت آبفای روستایی، با برنامه  111مربوط به  1/3/32جلسه سوم مورخه  7مصوبه شماره  -2

 داری مکاتبه و پیگیری شود.استانو بودجه 
 گردد.ارائه گاه تاکستان تهیه و در جلسه آتی کارگروه ی مربوط به کشتارداردهااستانگزارشی از عملکرد  -1
اقدام  هاآنها و رفع مشکالت بهداشتی های بهداشتی پمپ بنزینمعاونت بهداشتی نسبت به بازدید سرویس -1

 نماید. ارائهدر جلسه  آن راگزارش  نماید و
شفاف شده در جلسات  ی تخصصی مطرح و حل و فصل گردد و مسائل کلیهاکمیتهمقرر شد مسائل جزئی در  -7

 کارگروه مطرح گردد.
 اجرای سند امنیت غذایی در دستور کارکمیته تخصصی امنیت غذایی قرار گیرد. -4
داری در تسریع ثبت خانه مشارکت مردم در سالمت به عنوان سازمان استاناداره کل محترم امور اجتماعی  -3

 مردم نهاد مساعدت نماید.
 با اصالحاتی تصویب گردید. استانسالمت  مردم در نامه اصالح شده شورای مشارکتآیین -11
 گردد.ارائه گزارش مستند از وضعیت سالمت محصوالت گیاهی در جلسه آتی کارگروه  -11
 پیوست سالمت به جلسه آتی کارگروه موکول گردید. نامهآیینارائه  -12
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و  دستور جلسات و مصوبات جلسات کارگروه سالمت

3931ـ سال استان امنیت غذایی  
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 27/3/9313تاریخ  اولین جلسه کارگروه سالمت و امنیت غذایی

 الف( دستور جلسه

 پیگیری مصوبات جلسه قبل -1

 نامه پیوست سالمتطرح آیین -2

 تحت پوشش آبفای روستاییهای غیروضعیت گندزدایی آب شرب روستا ارائه -9

 استانهای خانگی و صنعتی بررسی وضعیت پساب -2
 

 مصوبات ب( 

 جلسه کارگروه تخصصی سالمت و امنیت غذایی برگزار گردد. 1در سال جاری حداقل  -1

 ی عضو شخصاً در جلسات کارگروه حضور یابند.هادستگاهمدیران کل  -2

تشکیل  نامه جلسات تا یک هفته قبل ازدر روزهای دوشنبه تشکیل شده و دعوت مکاناالجلسات کارگروه حتی -9

 هر جلسه ارسال گردد.

گذاری سالمت در ای توسط اداره کل امور اجتماعی و با حضور اداره کل بهزیستی و دبیرخانه سیاستجلسه -2

 خصوص نحوه اجرای شدن سند سالمت اجتماعی برگزار گردد.

ط جهت رفع ی ذیربهادستگاههای سوخت به های بهداشتی جایگاهسضمن ابالغ نتایج بازدید از وضعیت سروی -1

 نواقص موضوع در کمیته تخصصی سالمت نیز مطرح گردد.

میلیون تومان اعتبار برای کلرزنی آب شرب روستاهای غیر 111داری تخصیص استانمعاون سیاسی و امنیتی  -1

میلیون تومان برای خرید دستگاه هیدروکلریناتور  11ماه و  1ی آبفای روستای برای هاشرکتتحت پوشش 

 داری کتباً درخواست نماید.استانریزی را از معاونت برنامه اروستاهجهت این 

پیوست سالمت به اتفاق آرا مورد تصویب قرار گرفت. و جهت تصویب در دستور کار شورای  نامهآیین -7

 قرار گیرد. استان ریزیبرنامه

های صنتعی و خانگی را در جلسه آتی خانههای تصفیهسازمان حفاظت از محیط زیست نتایج بررسی پساب -4

 نماید.ارائه کارگروه 

های صنعتی و خانگی اقدام و نتایج اقدامات را بیاری مزارع با فاضالبآجهاد کشاورزی نسبت به جلوگیری از  -3

 نماید.ارائه در جلسات آتی کارگروه 

های که موفق به اخذ تاییدیهها خانهالگوی کشت با استفاده از پساب تصفیهارائه جهاد کشاورزی نسبت به  -11

 .، اقدام نمایدایمنطقهب اند به شرکت آمحیط زیست گردیده

ی ذیربط از جمله هادستگاهداری و با حضور استانای با مدیریت مدیر کل امور اجتماعی و شوراهای جلسه -11

بخش  های خانگی و صنعتی دردر خصوص وضعیت نامناسب فعلی استفاده از پساب دادستانی تشکیل و

 .گیری شودکشاورزی تصمیم
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 29/5/9313تاریخ  دومین جلسه کارگروه سالمت و امنیت غذایی

 الف( دستور جلسه

 پیگیری مصوبات جلسه قبل -1

 گزارش جلسه بررسی وضعیت دفع نامناسب پساب خانگی و نحوه اجرایی شدن سند سالمت اجتماعی -2

 استانی صنعتی و خانگی هاخانهتصفیهنتایج بررسی پساب  ارائه -9

 استانگزارش وضعیت سالمت محصوالت گیاهی ارائه  -2

 

 مصوبات ب( 

( در کمیته تخصصی امنیت غذایی مطرح و هاآالینده -کود شیمیایی –موضوع سالمت محصوالت گیاهی )سم -1

پروپوزال تحقیقاتی با عنوان بررسی وضعیت سالمت محصوالت گیاهی به صورت مشترک توسط اداره کل 

 دارد تدوین واجرا گردد.استاندانشگاه علوم پزشکی و اداره کل  جهاد کشاورزی،

های فاقد لوله کشی نماید شرکت آبفای روستایی با هماهنگی معاونت بهداشتی اقدام به تعیین آبدار در روستا -2

بر عهده آموزش و نظارت  به عهده آبفای روستایی و روستاهاتامین پرکلرین برای گندزدایی آب شرب این 

 معاونت بهداشتی خواهد بود.

ی منتقله توسط آب،در سالهای آتی قبل از شروع فصل گرما بودجه الزم هابیماریبه منظور پیشگیری از بروز  -9

داری در اختیارآبفا ی استانجهت گندزدایی آب شرب روستاهای غیر تحت پوشش آبفای روستایی از طریق 

 روستایی قرار گیرد.

های هخانتصفیهالگوی کشت مناسب مناطقی که توسط پساب ارائه نسبت به  پایان شهریورجهاد کشاورزی تا  -2

 گردند به دبیرخانه کارگروه اقدام نماید.صنعتی و خانگی آبیاری می

های صنعتی و خانگی را به دبیرخانه خانههای تصفیهاداره کل محیط زیست نتایج آزمایشات مربوط به پساب -1

 .نمایدارائه کارگروه 

داری و دانشگاه علوم استاناداره کل دامپزشکی نتایج بررسی محصوالت خام دامی را به معاونت سیاسی  -1

 نماید.ارائه پزشکی 

شرکت آبفای روستایی نتایج بررسی آب شرب روستاهای تحت پوشش از لحاظ فلزات سنگین را به معاونت  -7

 نماید.ارائه سیاسی و دانشگاه علوم پزشکی 

داری و شهرداری قزوین برگزار و استانای با حضور معاونت غذا و دارو به مدیریت مدیر کل امور اجتماعی جلسه -4

  به دبیرخانه کارگروه اعالم گردد. ی جهت عرضه مواد غذایی سالم تعیین ومکان
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 1/7/9313تاریخ  ومین جلسه کارگروه سالمت و امنیت غذاییس

 الف( دستور جلسه

 جلسه قبلپیگیری مصوبات  -1

 استانهای بهداشت روان در وضعیت شاخصارائه  -2

 های صنعتی و خانگیهخانتصفیهنتایج پساب  ارائه -3

 گزارش از وضعیت ایمنی انبارهای کاال و مواد شیمیایی در سطح شهرهاارائه  -4

 نحوه برگزاری نمایشگاه فرهنگ، سالمت و کتابارائه  -5

 

 مصوبات ب( 

های های صنعتی برنامه زمانبندی نحوه کنترل پسابمدیریت شهرکاداره کل محیط زیست با هماهنگی  -1

 دهد.ارائه را تهیه و به دبیرخانه کارگروه  استانصنعتی 

گیری در شورای تامین گردید جهت تصمیمارائه روان که در این جلسه های بهداشتگزارش وضعیت شاخص -2

 گردد.ارائه  استان

مبنی بر ممنوعیت عرضه و فروش قرص  استانمکاتبات الزم از سوی با اداره کل صنعت و معدن و تجارت  -3

 برنج در کلیه اماکن صنفی انجام پذیرد.

خانه مشارکت مردم در سالمت تحت نظر دانشگاه علوم پزشکی نسبت به برگزاری نمایشگاه فرهنگ، سالمت  -4

ذیربط بر اساس طرح نمایشگاه مذکور با دانشگاه و خانه مشارکت ی اجرایی هادستگاهو کتاب اقدام و کلیه 

 مردم در سالمت همکاری نمایند.

جلسه هماهنگی بین سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری، دستگاه قضایی، نیروی انتظامی، معاونت  -5

مسئولیت مدیریت بحران  داری بااستانبهداشتی دانشگاه علوم پزشکی، اداره کل امور اجتماعی و امور فرهنگی 

تشکیل  استانداری به منظور ساماندهی وضعیت ایمنی انبارهای کاال و مواد شیمیایی در سطح شهرهای استان

 گزارش آن به دبیرخانه سیاستگذاری سالمت ارسال گردد. و

و مشکالت زیست محیطی و سالمتی ناشی از  استانی خانگی و صنعتی هاپسابگزارش کاملی از وضعیت  -6

 شود. ارائهداری و اتاق فکر آب و تاالر گفتگو استانآن تهیه و در کارگروه پساب 

 گردد.ارائه تی کارگروه در جلسه آ استانری سرطان در سطح آخرین وضعیت بیما -7

  



 استان غذایی امنیت و سالمت کارگروه جلسات مصوبات و جلسات دستور ........................................................ 46

 

 91/1/9313تاریخ  چهارمین جلسه کارگروه سالمت و امنیت غذایی

 

 الف( دستور جلسه

 پیگیری مصوبات جلسه قبل -1

 استانآخرین وضعیت بیماری سرطان در سطح  -2

 نتایج آزمایشات فراورده های خام دامیارائه  -3

 های شهردار مروج سالمت جهت تصویبشاخصارائه  -4

 

 مصوبات ب( 

دارد و استانای باحضور اداره کل دامپزشکی، محیط زیست معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی جلسه -1

برگزار و نتیجه  استانهای موجود در خصوص هماهنگی در استفاده از آزمایشگاهی ذیربط در هادستگاهدیگر 

 شود.ارائه در جلسه آتی کارگروه سالمت و امنیت غذایی 

دستگاه یک پروژه مرتبط با سرطان  دستگاه( هر 21ی اجرایی )هادستگاه 39-32های سال نامهتفاهمدر  -2

 اجرایی نمایند. تعریف و

ی هادستگاهریزی الزم برای برگزاری کالس آموزشی مرتبط با سرطان جهت کلیه مهمعاونت بهداشتی برنا -3

عمل آورده و برنامه عملیاتی خود را  نمایند بهنامه همکاری منعقد مییی که تفاهمهاآنغیر از به استاناجرایی 

 نمایند.ارائه در جلسه آتی کارگروه 

های گرین و مکملدر خصوص کنترل استفاده از ماالشیتبرنامه عملیاتی خود  استاناداره کل دامپزشکی  -4

 .نمایدارائه حاوی سرب در پرورش آبزیان )ماهی( را به دبیرخانه کارگروه 

ریزی و های شهردار مروج سالمت به تصویب کارگروه رسید و مقرر گردید موضوع در شورای برنامهشاخص -5

 مطرح گردد. استانتوسعه 

ی جهت مکانمعاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی گزارش اقدامات به عمل آمده در خصوص تعیین  -6

 نماید.ارائه عرضه مواد غذایی سالم را در جلسه آتی کارگروه 
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 24/92/9313تاریخ  پنجمین جلسه کارگروه سالمت و امنیت غذایی

 دستور جلسه

 مصوبات جلسه قبل یریگیپ -1
 استان ییاجرا یهادستگاه 39-32سال  هایپروژه یاجرا تیوضع -2
 طرح تحول نظام سالمت یاجرا تیگزارش وضع -3
گردند یم یاریآب یو خانگ یصنعت هایهخانتصفیه که توسط پساب یکشت مناسب مناطق یالگو ارائهگزارش  -4

 (ییغذا تیکارگروه سالمت و امن یجلسه سال جار نیدوم 2)بند 
 

 مصوبات ب( 

در پرورش آبزیان به دبیرخانه کارگروه  نیگر تیماالشمقرر گردید ظرف یک ماه آینده برنامه عملیاتی حذف  -1
 گردد. ارائه

کل دامپزشکی با هماهنگی معاونت بهداشتی و معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی و دادگستری  اداره -2
 رش آبزیان برخورد قانونی نمایند.گرین در پرو کنندگان ماده شیمیایی ماالشیتبا استفاده

گذاری سالمت جهت انعقاد و مبادله خانه سیاستهمکاری الزم با دبیر استانی اجرایی هادستگاهکلیه  -3
 آورند. به عملهای قبل مشابه سال 1932های سالمت محور سال نامه اجرای پروژهتفاهم

کالس آموزشی  91گذاری سالمت سیاستمعاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی با همکاری دبیرخانه  -4
 برگزار گردد. استانشبکه خانه مشارکت مردم در سالمت  91پیشگیری از سرطان جهت 

داری با ادارات کل صنعت و معدن و مسکن و شهرسازی در خصوص علت عدم استانمعاونت سیاسی امنیتی  -5
 نمایند.های سالمت محور مکاتبه نامه اجرای پروژهانعقاد و مبادله تفاهم

های سالمت مرتبط با معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی با همکاری اداره کل محیط زیست چالش -6
 نماید. ارائهکل صنعت و معدن را احصاء و در جلسه آینده اداره

نامه های سالمت محور تعریف شده در تفاهمجهت اجرای پروژه هادستگاهبخشی از اعتبارات تخصیصی به  -7
 یابد. اختصاصاجرایی  یهادستگاه

گروه سالمت و امنیت عنوان نماینده کار ی اجرایی بههادستگاهگزاران و مشاوران سالمت با توجه به اینکه پیام -8
های جاری دستگاه در زمینه اثرات های سالمت محور و بررسی برنامهدر خصوص اجرای طرح استانغذایی 
حمایت  استانی اجرایی هادستگاهباشد مقرر شد کلیه مدیران کل های سازمانی بر سالمت جامعه میسیاست

 و همکاری الزم با این افراد داشته باشند.
موظف به همکاری با دانشگاه علوم پزشکی در اجرای طرح تحول نظام  استانی اجرایی هادستگاه کلیه -9

راحل اجرای آن نظارت کامل داری ضمن حمایت همه جانبه از اجرای این طرح، بر ماستانباشند و سالمت می
 خواهد داشت.

 علت عدم حضور شخص مدیرکل عضو کارگروه در جلسه، بطور کتبی پیگیری گردد. -11
 گردندیم یاریآب یو خانگ یصنعت هایخانههیکه توسط پساب تصف یکشت مناسب مناطق یالگو ارائهگزارش  -11

 جلسه آتی کارگروه موکول گردید. به (ییغذا تیکارگروه سالمت و امن یجلسه سال جار نیدوم 2)بند 
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 94/5/9314تاریخ  اولین جلسه کارگروه سالمت و امنیت غذایی

 

 الف( دستور جلسه

 1939گزارش عملکرد کارگروه در سال  -1

 شوندهای صنعتی و خانگی آبیاری میهخانتصفیهالگوی کشت مناسب مناطقی که توسط پساب  ارائه -2

 برنامه عملیاتی ساماندهی وضعیت شیر خام و نحوه عرضه آن ارائه -3

 استانبرنامه عملیاتی مقابله با وضعیت ریز گردها و آلودگی هوا در  ارائه -4

 1939تقدیر و تشکر از شهرداران مروج سالمت منتخب سال  -5

 

 مصوبات ب( 

های صنعتی و خانگی خانهالگوی کشت مناسب، مناطقی که توسط پساب تصفیه»به دلیل آماده نبودن طرح  -1
 گردد. ارائهتوسط جهاد کشاورزی این طرح در جلسه آتی  «شوندآبیاری می

توسط  هاآنهای دارای مجوز سمپاشی که لیست موظفند صرفاً از شرکت استان ی اجراییهادستگاهکلیه  -2
 معاونت بهداشتی اعالم گشته جهت سمپاشی ادارات دولتی استفاده نمایند.

هزینه مورد نیاز شرکت آبفای  21/1/1939مصوبه کارگروه سالمت و امنیت غذایی در تاریخ  9پیرو بند  -3
پوشش این شرکت توسط سازمان مدیریت و  زدایی آب شرب روستاهای غیر تحتجهت گند استانروستایی 

 ریزی تامین گردد.برنامه
را روزانه در  استاناداره کل محیط زیست موظف است طبق قانون اطالعات مربوط به وضعیت آلودگی هوای  -4

 اختیار معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قرار دهد.
را با  استاناداره کل دامپزشکی و معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی برنامه عملیاتی کنترل تب مالت در  -5

 داری اعالم نماید.استانامنیتی ی اجرایی تهیه و به معاونت سیاسیهادستگاهتعیین وظایف 
ی عضو کارگروه سالمت و امنیت غذایی وضعیت حضور هادستگاهباتوجه به اهمیت حضور شخص مدیران کل  -6

 ها اعالم گردد.دستگا داری به ایناستانامنیتی کارگروه توسط معاون سیاسی 1939ایشان در جلسات سال 
را با  استانسازمان محیط زیست در جلسه آتی کارگروه برنامه عملیاتی کنترل آلودگی هوا و ریزگردها در  -7

 نماید. ارائهی اجرایی هادستگاهتعیین نقش هر کدام از 
و جوانان ی دولتی با اعطای مأموریت ساعتی به کارکنان خود در ساعات اداری با اداره کل ورزش هادستگاه -8

 در خصوص ترویج ورزش همگانی همکاری الزم به عمل آورند. استان
دهی کل دامپزشکی و معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی برنامه عملیاتی خود در خصوص سامان اداره -9

 را به دبیرخانه کارگروه ارسال نمایند. استانتولید و توزیع شیر در 
 گردد.جهت رعایت مفاد آن به پیوست این صورت جلسه ابالغ می اعضاانتظارات کارگروه از  -11
مشخص و در  1932دار جهت دستور جلسات سال بندی جلسات کارگروه و موضوعات اولویتزمان تاریخ -11

 جلسه آتی کارگروه جهت تصویب مطرح گردد.
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  22/7/9314تاریخ  دومین جلسه کارگروه سالمت و امنیت غذایی

 

 الف( دستور جلسه

 پیگیری مصوبات جلسه قبل -1

 شوندهای صنعتی و خانگی آبیاری میخانهالگوی کشت مناسب مناطقی که توسط پساب تصفیه ارائه -2

 ی اجراییهادستگاهها با تعیین نقش هر کدام از ریزگرده برنامه عملیاتی کنترل آلودگی هوا و ارائه -3

 

 مصوبات ب( 

ی هادستگاهی تنفسی و به منظور کاهش انتشار آن، کلیه هابیماریبا توجه به شروع فصل و احتمال شیوع  -1

نسبت به اعطای مرخصی استعالجی به کارکنان خود و سازمان آموزش و پرورش در قبول  استاناجرایی 

 ان مساعدت نمایند.آموزدانشهای استعالجی گواهی

ه توسط اداره کل دامپزشکی و معاونت غذا شد ارائه استانبرنامه عملیاتی ساماندهی وضعیت تولید و توزیع شیر  -2

و داروی دانشگاه جهت اجرا تصویب شد. معاونت غذا و داروی دانشگاه گزارش اجرای برنامه را به صورت 

 نماید. ارائهگذاری سالمت فصلی به دبیرخانه سیاست

و معاونت بهداشتی دانشگاه جهت اجرا  یاداره کل دامپزشک شده توسط ارائهکنترل تب مالت  یاتیبرنامه عمل -3

گذاری سالمت تصویب شد. معاونت بهداشتی گزارش اجرای برنامه را به صورت فصلی به دبیرخانه سیاست

 نماید. ارائه

جهت خرید  استانبا توجه به اهمیت تامین آب شرب مناطق روستایی هزینه مورد نیاز شرکت آبفای روستایی  -4

میلیون تومان  911روستا( به مبلغ  11ری آبدار جهت روستاهای غیر تحت پوشش )دستگاه کلریناتور و بکارگی

 تامین گردد.. استانریزی توسط سازمان مدیریت وبرنامه

موظف است حداکثر تا جلسه بعدی کارگروه نسبت به تشکیل کمیته الگوی  استانسازمان جهاد کشاورزی  -5

 نماید. ارائهوجی تایید گردیده است را در جلسه آتی اقدام و الگوی کشت مناطقی که پساب خر استانکشت 

شده توسط معاونت بهداشتی دانشگاه و خانه مشارکت مردم  ارائهآموزشی( -)اجرایی طرح پیشگیری از سرطان -6

الزم است معاونت بهداشتی دانشگاه گزارش فصلی اجرای طرح  جهت اجرا تصویب گردید. استاندر سالمت 

 نماید. ارائهراری سالمت گذرا به دبیرخانه سیاست
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 1/1/9314تاریخ  ومین جلسه کارگروه سالمت و امنیت غذاییس

 

 الف( دستور جلسه

 پیگیری مصوبات جلسه قبل -1

 شوندهای صنعتی و خانگی آبیاری میخانهالگوی کشت مناسب مناطقی که توسط پساب تصفیه ارائه -2

 استانبرنامه عملیاتی کنترل آلودگی هوا و ریزگردها در  ارائه -3

 

 مصوبات ب( 

 اینامهراهکارهای پیشنهادی طی یک  ارائهو  استانهای صنعتی الف( در خصوص وضعیت موجود پساب -1

ای، سازمان محیط زیست، سازمان جهاد کشاورزی ی اجرایی سازمان آب منطقههادستگاههمکاری  مشترک با

 دار محترم اعالم گردد.استانو دانشگاه علوم پزشکی به 

شرکت شهرک صنعتی البرز،  ،ریزیبرنامهب( رونوشت نامه تهیه شده به اداره اطالعات، سازمان مدیریت و 

 و اداره کل صنعت، معدن و تجارت ارسال گردد. استانشرکت شهرک های صنعتی 

و اداره کل صنعت،  استانالف( در جلسه آتی از شرکت شهرک صنعتی البرز، شرکت شهرک های صنعتی  -2

 معدن و تجارت دعوت به عمل آید.

 ب( صورتجلسه این جلسه به سه دستگاه فوق ارسال گردد.

 ه نماید.ائشود را اراضالب صنعتی آبیاری میب فکشاورزی الگوی کشت مناطقی که با آسازمان جهاد  -3

و با همکاری آبفای شهری، محیط زیست و  ایمنطقهتوسط اداره کل آب  استانی هاخانهتصفیهشناسنامه  -4

 گردد. ارائهمعاونت بهداشتی دانشگاه طی بازدیدهای مشترک تهیه و به دبیرخانه کارگروه 
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 1/90/9314تاریخ  غذاییچهارمین جلسه کارگروه سالمت و امنیت 

 الف( دستور جلسه

شوند توسط جهاد های خانگی و صنعتی آبیاری میآبالگوی کشت مزارعی که توسط پس ارائهادامه بحث  -1

 های موجود(کشاورزی )بررسی چالش

 

 ب( مصوبات 

ه شهر صنعتی البرز توسط اداره خانتصفیهدارد پساب خروجی استانالزام قانونی شرکت صنعتی البرز به رعایت  -1

 استانکل محیط زیست 

شوند را آب صنعتی و خانگی آبیاری میسازمان جهاد کشاورزی مطابق قانون الگوی کشت مناطقی که با پس -2

 نماید. ارائهبه دبیرخانه کارگروه 

آب و فاضالب شهری و  ای،کل محیط زیست، آب منطقهکمیته تخصصی سالمت با شرکت نمایندگان اداره -3

های اب صنعتی از جمله طرح انتقال پسابراهکارهای استفاده از پس استانهای صنعتی شرکت شهرک

 نمایند. ارائهآباد را بررسی و به همراه مستندات به دبیرخانه کارگروه صنعتی به منطقه اهلل

تی دانشگاه علوم پزشکی و شرکت اداره کل صنعت و معدن و تجارت، اداره کل محیط زیست، معاونت بهداش -4

های تصفیه فاضالبرا ملزم به پیش استانمطابق قوانین مربوطه واحدهای صنعتی  استانهای صنعتی شهرک

 .نمایند ارائهخود نمایند. و گزارش فصلی خود را به دبیرخانه کارگروه 

 داری شود.ه فاضالب خوخانتصفیهبدون ایجاد  استاناز ایجاد هرگونه شبکه فاضالب در  -5

به  استانهای صنعتی آباداره کل محیط زیست با همکاری معاونت بهداشتی گزارشی تحلیلی از وضعیت پس -6

 .نماید ارائههای صنعتی و راهکارهای مدیریتی آن را تهیه و به دبیرخانه کارگروه تفکیک شهرک
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 26/92/9314تاریخ  مین جلسه کارگروه سالمت و امنیت غذاییپنج

 

 دستور جلسهالف( 

 پیگیری مصوبات جلسه قبل -1

 استانبرنامه عملیاتی کنترل آلودگی هوا و ریزگردهای در  ارائه -2

 استانای مشکالت آب شرب پاره ارائه -3

 

 مصوبات ب( 

ای جلسه استانهای صنعتی و خانگی دار محترم در خصوص مشکالت پساباستاندرخصوص نامه مشترک به  -1

 .مرتبط برگزار و نامه مذکور نهایی گرددی هادستگاهبا حضور نمایندگان 

شده توسط سازمان محیط زیست جهت اجرا تصویب گردید  ارائهها برنامه عملیاتی کنترل آلودگی هوا و ریزگرد -2

 نیز قرار گیرد. استانریزی و توسعه و مقرر گردید موضوع در دستور کار شورای برنامه

جزء آن دستگاه که به صورت روزانه و آنالین )ب استانهای سنجش آلودگی هوای های کلیه ایستگاهداده -3

 توسط معاونت بهداشتی در دسترس است( به صورت ماهیانه به معاونت بهداشتی اعالم گردد.

موظف  استانبا توجه به باال بودن آرسنیک در آب شرب روستای شهید آباد و قوشچی شرکت آبفای روستایی  -4

، در شرایط فعلی و تا زمان رفع مشکل، روستاهاجهت تامین آب شرب سالم جهت این  ریزیبرنامهاست ضمن 

 ها را بصورت سیار تامین نماید.آب شرب این روستا

روستای غیر تحت پوشش  11ملیون تومان اعتبار مورد نیاز شرکت آبفای روستایی جهت کلرزنی  911مبلغ  -5

 تامین گردد. استان ریزیبرنامهتوسط سازمان مدیریت و  1931دارای منبع زیر زمینی در سال 
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و  دستور جلسات و مصوبات جلسات کارگروه سالمت

5931امنیت غذایی استان ـ سال  
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 30/9/9315تاریخ  اولین جلسه کارگروه سالمت و امنیت غذایی

 

 الف( دستور جلسه

 1932وضعیت اجرای مصوبات جلسات برگزار شده در سال  ارائهپیگیری مصوبات جلسه قبل و  -1

 1931های خانه مشارکت مردم در سالمت در سال برنامه ارائه -2

 پایلوت کشوری برنامه تکامل ابتدای دوران کودکی در تاکستان  -9

NCغیر واگیر ) اجرای سند -2 D ) استاندر 

 مزارآباد و آغچهبرف، هادی )آبیک(، شنازند، چاه های آقابابا، عبدل آبادباال بودن نیترات در روستا -1

 

 ب( مصوبات 

ی اجرایی توسط خانه مشارکت مردم هادستگاهجلسه آموزشی در خصوص بیماری سرطان ویژه مدیران کل  -1

 در سالمت با همکاری معاونت بهداشتی دانشگاه برگزارگردد.

داری موضوع آموزشی در رابطه با استانخانه مشارکت مردم در سالمت با هماهنگی اداره کل امور اجتماعی  -2

 پیشگیری از طالق را عملیاتی نمایند.

 استانی اجرایی هادستگاهدر شهر قزوین با همکاری  برگزاری نمایشگاه جامع فرهنگ سالمت -9

 ی اجراییهادستگاهبرگزاری نمایشگاه گل و گیاه و جشن رمضان در ماه مبارک رمضان با همکاری  -2

موظفند در برون سپاری  استانی اجرایی هادستگاه استانسازی خانه مشارکت در سالمت  به منظور توانمند -1

 خانه را در اولویت قرار دهند.های سالمت محور این پروژه

داری نسبت به پیگیری اختصاص استانخانه مشارکت مردم در سالمت با همکاری اداره کل امور اجتماعی  -1

 زمین جهت ساخت بخش رفاهی خانواده کودکان مبتال به سرطان اقدام نمایند.

فرهنگ زندگی سالم در دو  اقدام به برگزاری جشنواره محلی با هدف اشاعه استانخانه مشارکت در سالمت  -7

 اقدام نمایند استانروستای 

 های هفتگی سالمت محور از طریق صدا و سیما با هدف ارتقای فرهنگ سالمتاجرای برنامه -4

های مربوط به ی اجرایی که به هر نحو، با گروه هدف کودکان مرتبطند و ارتقای شاخصهادستگاهکلیه  -3

تکامل ابتدای دوران "ریزی و اجرای پایلوت کشوری موظف به برنامهباشد می هاآنکودکان جزو وظایف ذاتی 

باشند. لذا همه ادارات کل موظفند می استانی هاشهرستانتاکستان و سپس سایر  شهرستانابتدا در  "کودکی

 شهرستانی متناظر در هادستگاهدر خصوص تا مین اعتبار و سایر تمهیدات اجرایی، پشتیبانی الزم را در 

 ان بنمایند.تاکست
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 استانریزی موضوع برنامه کشوری تکامل ابتدای دوران کودکی در اسرع وقت در دستور کار شورای برنامه -11

 قرار گیرد.

 ی مرتبط با سند به تصویب رسید.هادستگاهبا همکاری  استان (NCD)تدوین و اجرای سند غیر واگیر  -11

همکاری الزم با معاونت بهداشتی دانشگاه دراطالع رسانی اجرای پایلوت تکامل ابتدای  استانصدا و سیمای  -12

 به عمل آورد. استانی غیر واگیر هابیماریدوران کودکی در تاکستان و اجرای سند 

با توجه به گزارش معاونت بهداشتی در خصوص باال بودن میزان نیترات در روستاهای آقابابا، عبدل آباد  -19

های الزم را ریزیشنازند، چاه برف، هادی آباد، آقچه مزار شرکت آبفای روستایی مداخالت و برنامه)آبیک(، 

 عمل آورد. دارد تا پایان سال جاری بهاستانجهت کاهش میزان نیترات آب شرب به حد 

آباد  با توجه به گزارش معاونت بهداشتی در خصوص باال بودن میزان نیترات در روستاهای آقابابا، عبدل -12

های الزم را ریزی)آبیک(، شنازند، چاه برف، هادی آباد، آقچه مزار شرکت آبفای روستایی مداخالت و برنامه

 عمل آورد. دارد تا پایان سال جاری بهاستانجهت کاهش میزان نیترات آب شرب به حد 

 ارسال گردد. هاهرستانشها و شبکه بهداشت و درمان مصوبات کارگروه سالمت و امنیت غذایی به فرمانداری -11
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 91/7/9315تاریخ  دومین جلسه کارگروه سالمت و امنیت غذایی

 الف( دستور جلسه

 پیگیری مصوبات جلسه قبل -1

 های سالمت محورجهت اجرای پروژه 1931در سال  استانی اجرایی هادستگاه نامهتفاهم -2

 شهید آباد قوشچیجهت حذف آرسنیک از آب شرب دو روستای  استانبرنامه شرکت آبفای روستایی  ارائه -9

 استانی تخصصی کارگروه سالمت و امنیت غذایی هاکمیتهجهت بررسی  استانطرح اولویت های سالمت  -2

  1932تقدیر از شهرداران مروج سالمت سال  -1

 گزینی ایستگاه انتقال زباله شهر قزوین مکان -1

 

 ب( مصوبات 

 سال گذشته توسط دبیرخانه کارگروه استخراج و در 1سالمت و امنیت غذایی در  مصوبات اجرا نشده کارگروه -1

ای با حضور آقای رحیمی رییس محترم کارگروه و آقای دکتر مهرام دبیر محترم کارگروه مورد بررسی جلسه

 قرار گیرد.

روز  11انتخاب شده انتقال موقت زباله شهر قزوین توسط شهرداری محترم قزوین طی  مکاندر خصوص  -2

داری، سمن انجمن استانای با حضور شهرداری، معاونت بهداشتی دانشگاه، اداره کل امور شهری آینده جلسه

توسعه حیات شهر، خانه مشارکت مردم در سالمت، سازمان میراث فرهنگی، معاون محترم سیاسی و امنیتی 

 داری برگزار گردد.اناستداری و رییس محترم دانشگاه در دفتر معاون سیاسی و امنیتی استان

 ی اجرایی قرار گیرد.هادستگاهی منعقده در اولویت هانامهتفاهمهای سالمت محور اجرای پروژه -9

پروژه کمیته  1 تعداد 1931ی اجرایی منعقده سال هادستگاهی هانامهتفاهمپروژه مشترک  11از تعداد  -2

و  ریزیبرنامهها جهت تصویب در شورای مصوب شده است و لیست بقیه پروژه هاشهرستان ریزیبرنامه

 مکاتبه به عمل آید. استانتوسعه 

شرکت آبفای روستایی برنامه حذف آرسنیک از آب شرب دو روستای قوشچی و شهیدآباد در سال جاری را به  -1

 گذاری سالمت کتباً اعالم نماید.دبیرخانه سیاست

آموزشی برای اهالی دو روستای قوشچی و با همکاری معاونت بهداشتی برنامه  شرکت آبفای روستایی -1

 شهیدآباد جهت همکاری در حذف آرسنیک اجرا نمایند.

از آب  داری با فرمانداران در خصوص همکاری در اجرای برنامه حذف آرسنیکاستانامور اجتماعی  اداره کل -7

 شرب دو روستای قوشچی و شهیدآباد مکاتبه نماید.

نمایند و الینده که در سطح شهرها تردد میسایل نقلیه دودزا و آبت به توقف ونس استاننیروی انتظامی  -4

 گردند اقدام نماید.موجب آلودگی هوای شهرها می
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های تخصصی کارگروه سالمت و امنیت جهت قرار گرفتن در دستور کار کمیته استانهای سالمت اولویت -3

 غذایی به شرح پیوست مورد تصویب قرار گرفت.

نمایشگاه دایمی قزوین به صورت رایگان در  مکانمکاتبه به عمل آید که  استانهای با شرکت نمایشگاه -11

 جهت برگزاری نمایشگاه سالمت قرار گیرد. استاناختیار خانه مشارکت مردم در سالمت 

با  12/14/31لغایت  21/17/31دار محترم، از تاریخ استانجهت برگزاری جلسه مرکزی خانه مشارکت با حضور  -11

 داری هماهنگ گردد.استاندار محترم توسط اداره کل امور اجتماعی استاندفتر 

ی اجرایی توسط خانه هادستگاههای آموزشی پیشگیری از سرطان برای مدیران محترم جهت برگزاری کالس -12

داری با همکاری خانه مشارکت مکاتبات الزم را انجام استاناداره کل امور اجتماعی  مشارکت مردم در سالمت،

 دهد.
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 8/90/9315تاریخ  سومین جلسه کارگروه سالمت و امنیت غذایی

 الف( دستور جلسه

 پیگیری مصوبات جلسه قبل -1

 چاهای آب شرب مناطق شهری دارای نیترات باال برنامه کاهش نیترات ارائه -2

 استانبرنامه ساماندهی وضعیت عرضه شیر خام در  ارائه -9

 جمع بندی -2

 

 ب( مصوبات 

سال گذشته توسط دبیرخانه کارگروه استخراج و در  1مصوبات اجرا نشده کارگروه سالمت و امنیت غذایی در  -1

 گردد. ارائهجلسه آتی کارگروه 

اند مصوبات کارگروه سالمت و امنیت غذایی را اجرا نمایند و ی اجرایی عضو کارگروه موظفهادستگاه -2

 گذاری سالمت ارسال نمایند.یاسترونوشت اقدامات انجام شده را به دبیرخانه س

های موضوعاتی که باید در دستور کار جلسات کارگروه سالمت و امنیت غذایی قرار گیرند ابتدا باید در کمیته -9

تخصصی سالمت و امنیت غذایی کارشناسی و در صورت لزوم در دستورکارکارگروه سالمت و امنیت غذایی 

 قرار گیرد.

های ارتقای سطح فعالیت خانه مشارکت داری راهاستانمحترم سیاسی و امنیتی ای به ریاست معاون در جلسه -2

 مورد بررسی قرار گیرد. استانمردم در سالمت 

ی اجرایی عضو در جلسه کارگروه با امضاء معاون محترم هادستگاهدر خصوص حضور شخص مدیرکل  -1

 داری مکاتبه به عمل آید.استانسیاسی و امنیتی 

سال گذشته تهیه و به دفتر معاون محترم سیاسی امنیتی و  1در  استانتب مالت در گزارش روند بیماری  -1

 ارسال گردد. استانگذاری سالمت دبیرخانه سیاست

ی اجرایی به دبیرخانه هادستگاهبا تعیین وظایف  استانبرنامه عملیاتی کنترل تب مالت در  ارائهضمن  -7

 برخورد قانونی صورت گیرد. استانکنندگان شیر آلوده در سطح  گذاری سالمت با عرضهسیاست

را به  استاندر جلسه آتی نیروی انتظامی گزارش جلوگیری از تردد خودروهای آالینده در سطح شهر های  -4

 نمایند. ارائهکارگروه 

رد نیاز جهت عرضه شیرخام به اتحادیه گاوداران جهت عرضه شیر ات مومکانهایی با اتعیین و واگذاری محل -3

 مورد تایید اداره کل دامپزشکی از سوی سازمان میادین و تره بار شهرداری

آن در  ارائهتدوین برنامه زمانبندی شده کنترل اماکن فروش پرندگان در بازار توسط اداره کل دامپزشکی و  -11

 ییجلسه آتی کارگروه سالمت و امنیت غذا
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های ورزشی دار محترم سالناستانهای ورزشی و با توجه به تاکید به منظورتشویق مردم به افزایش فعالیت -11

صبح با هماهنگی اداره کل ورزش و جوانان در اختیار عموم مردم بصورت  3تا  1از ساعت  هادستگاهکلیه 

 رایگان قرار گیرد.

خود رو اعالم شود و اطالع رسانی گسترده به منظور عدم داری روز سه شنبه هر هفته روز بدون استاناز طرف  -12

 .از خودرو صورت گیرد استاناستفاده مردم 
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 1/92/9315تاریخ  چهارمین جلسه کارگروه سالمت و امنیت غذایی

 

 الف( دستور جلسه

 پیگیری مصوبات جلسه قبل -1

 سال گذشته 1وضعیت اجرای مصوبات کارگروه در  ارائه -2

 استانگزارش نیروی انتظامی در خصوص کنترل تردد خودروهای دودزا و آالینده در شهرهای  ارائه -9

 برنامه عملیاتی کنترل اماکن فروش پرندگان در بازار ارائه -2

 استانی اجرایی هادستگاهبرنامه عملیاتی پیشگیری از حوادث ترافیکی در نوجوانان و جوانان با تعیین وظایف  ارائه -1

 بندیجمع -1

 

 وبات جلسه ب( مص

گزار و مشاور، مسوولیت در صورت داشتن پیام استانی عضو کارگروه سالمت و امنیت غذایی هادستگاه -1

گزار رابطی را به پیگیری اجرای مصوبات مربوط به خود را به ایشان محول نماید و در صورت نداشتن پیام

 گذاری سالمت معرفی نماید.دبیرخانه سیاست

در خصوص مراجعه کارمندان خانم به مراکز جامع خدمات سالمت تحت  استانی اجرایی هادستگاهکلیه  -2

پوشش دانشگاه علوم پزشکی جهت دریافت خدمات سبا و انجام غربالگری سرطان پستان همکاری الزم با 

 استفاده از پاس اداری به عمل آورند

شود کت مردم در سالمت پیگیری میموضوع اجرای طرح دوچرخه سواری در شهر قزوین که توسط خانه مشار -9

گذاری در کمیته تخصصی سالمت مطرح و راهکار رفع موانع اجرایی بررسی و نتیجه به دبیرخانه سیاست

 سالمت اعالم گردد.

و  استانبا توجه به کسب نشان ملی مسؤولیت پذیری و پاسخگویی شرکت آب و فاضالب روستایی  -2

هماهنگی الزم به منظور تشویق کتبی مدیرعامل آب و فاضالب های فیروز و شیالنه مقرر گردید شرکت

 توسط رئیس محترم دانشگاه به عمل آید. هاشرکتو  دار محترماستانتوسط 

برنامه عملیاتی پیشگیری از حوادث ترافیکی در نوجوانان و جوانان با تعیین  ارائهمعاونت بهداشتی ضمن  -1

گذاری سالمت اجرای این برنامه را با محوریت کمیته به دبیرخانه سیاست استانی اجرایی هادستگاهوظایف 

 ی اجرایی پیگیری نماید.هادستگاهتخصصی سالمت و با شرکت 

از اعضای کارگروه که بیشترین حضور شخص مدیرکل در جلسات کارگروه و بیشترین اجرای مصوبات را  -1

 .به عمل آیدتقدیر  اند توسط معاون محترم سیاسی و امنیتیداشته
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ای موضوع کنترل عرضه پرندگان در بازار قزوین را با هماهنگی داری در جلسهاستاناداره کل پدافند غیر عامل  -7

کل دامپزشکی، شهرداری، اتحادیه مرغ و ماهی فروشان، نیروی )دادستانی، اداره ی اجراییهادستگاهو شرکت 

کل صنعت معدن و کل حفاظت محیط زیست، ادارهرهانتظامی، معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی، ادا

 تجارت( مورد بررسی قرار داده گزارش اقدامات انجام شده را به دبیرخانه کارگروه ارسال نماید.

شنبه بدون خودرو را به طور جد پیگیری نموده گزارش اجرای اداره کل ورزش و جوانان اجرای برنامه روزسه -4

 نماید. ارائهبه دبیرخانه کارگروه  آن را

HIV/Aهمکاری با کمیته اجرایی نظارت برنامه کنترل  ملزم به استانی اجرایی هادستگاهکلیه  -3 IDS (SIP )

 مستقر در معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین می باشند.

منی آب به عنوان تنها راه اجرایی و موثر، به منظور اینامهی اجرایی ملزم به همکاری با برهادستگاهکلیه  -11

 باشند.می استاناطمینان مستمر آب آشامیدنی سالم 

از شهردار محترم قزوین جهت شرکت در جلسات کارگروه سالمت و امنیت غذایی در صورت ارتباط موضوع  -11

 دعوت گردد.
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 29/92/9315تاریخ  پنجمین جلسه کارگروه سالمت و امنیت غذایی

 

 الف( دستور جلسه

 هااستانبرنامه عملیاتی دبیرخانه شورای عالی سالمت در خصوص کارگروه سالمت و امنیت غذایی  ارائه -1

 های سنگکیگزارش عملکرد کمیته امنیت غذایی ساغ در خصوص ساماندهی مصرف سبوس در نانوایی ارائه -2

 استانگزارش اجرای برنامه عملیاتی کنترل آلودگی هوای  ارائه -9

 گزارش اجرای طرح حمل و نقل پاک در شهر قزوینارائه  -2

 داراستانبندی توسط معاون محترم سیاسی و امنیتی جمع -1

 

 ب( مصوبات 

معاونت  ،، فرمانداران، سازمان جهاد کشاورزی، سازمان صنعت،معدن و تجارتدار محترماستانمکاتبه با  -1

 بهداشتی و شورای آرد و نان در خصوص لزوم استفاده از آرد سنگک جهت طبخ این نان

 ها پیگیری و در صورت تخلف نسبت به اجرای قانون اقدام شود.دارد تهیه نان توسط نانواییاستانرعایت  -2

سبت به نظارت بر تیمی متشکل از نمایندگان فرمانداری، تعزیرات، سازمان صنعت و مرکز بهداشت تشکیل و ن -9

  افزودن سبوس به آرد در نانوایی ها بررسی الزم انجام و اقدامات قانونی به عمل آورند.

در صورت مشاهده اقدامات  اندمکلفی نظارتی هادستگاهباشد نانوایان مجاز به افزودن سبوس به آرد نمی -2

 قانونی به عمل آورند.

ساعته برای اعضای کارگروه در سال  1برنامه عملیاتی ارسالی دبیرخانه شورای عالی سالمت کارگاه  بر اساس -1

 برگزار گردد. 31

منطبق بر برنامه  استانبرنامه عملیاتی ارسالی دبیرخانه شورای عالی سالمت برنامه جامع سالمت  بر اساس -1

 تدوین گردد. 31ششم توسعه در سال 

، یک دستگاه توسط سازمان ستیزطیمحی هوا توسط سازمان هاندهیآالی ریگندازهامقرر گردید یک دستگاه  -7

خریداری و توسط سازمان  31و دو دستگاه توسط شهرداری قزوین در سال  استان بودجه و برنامه

 نصب گردد. استانی مناسب در شهرهای هامکاندر  ستیزطیمح

ی قزوین هواموظف است برابر قانون نسبت به برقراری دسترسی آنالین سامانه سنجش آلودگی  ستیزطیمح -4

 و آبیک به معاونت بهداشتی اقدام نماید.

 ی اجرایی ابالغ شود.هادستگاهکارهای اجرایی آن تدوین و به بندی و راهپاک جمع نقل و حملموانع طرح  -3

توسط نیروی انتظامی جهت اعمال قانونی توقف وسایل نقلیه در مسیرهای عبور دوچرخه  سواردوچرخهپلیس  -11

 ایجاد گردد.
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نمایند که بیست کیلومتر مسیر جدید  ریزیبرنامهای و شهردار محترم شهر قزوین به گونه شورای -11

 ی شهر قزوین ایجاد گردد.هاخیابانی در سواردوچرخه

 ی شهر قزوین صورت گیرد.هاچهارراهی در رسوادوچرخههای اصالح هندسی مسیر -12
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امنیت  مصوبات جلسات کارگروه سالمت و دستور جلسات

6931غذایی استان ـ سال  
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 24/3/9316ولین جلسه کارگروه سالمت و امنیت غذایی تاریخ ا

 الف( دستور جلسه

 پیگیری مصوبات جلسه قبل -1

، شهر، بخش و هاشهرستانشورای سالمت  1931گزارش تحلیلی از وضعیت برگزاری جلسات سال  -2

 استانهای روستا

 در تابستان استانگند زدایی آب شرب روستاهای غیر تحت پوشش آبفای  -9

، پیشنهاد کمیته تخصصی درمان کارگروه سالمت 1931کارگروه سالمت و امنیت غذایی در سال های اولویت -2

و تقویم جلسات کارگروه در  استانی اجرایی هادستگاهشورای مشاوران سالمت  نامهآیینو امنیت غذایی، 

 سال جاری

شرکت آبفای روستایی، شرکت شیالنه و ی و پاسخگویی )پذیرتندیس ملی مسئولیت گاناز دریافت کنند تقدیر -1

 فیروز(

  

 ب( مصوبات 

به فرمانداران  استان، شهر، بخش و روستاهای هاشهرستانگزارش تحلیلی برگزاری شورای سالمت  -1

 شود.علت عدم اجرای مصوبات پیگیری  اعالم گردد و هاشهرستان

هادر حل مشکالت اجتماعی مرتبط با سالمت بخصوص موضوع آب روستاها اهتمام فرمانداران و بخشداری -2

 کار برند.جدی به

ی تخصصی مثل آبفای هادستگاههای آب غیر مجاز برخورد قانونی نمایند و ای با چاهاداره کل آب منطقه -9

 ای همکاری نمایند.های غیرمجاز با آب منطقهشهری و روستایی در معرفی چاه

اداره کل بیمه  در اجرای طرح تحول سالمت اداره کل بیمه سالمت و هابیمارستانبا توجه به مشکالت مالی  -2

 فوری نمایند. تامین اجتماعی در پرداخت بدهی های خود به دانشگاه اقدام

پیوست تصویب به شرح  1931های کمیته تخصصی سالمت و کمیته تخصصی امنیت غذایی در سال اولویت -1

 شد.

مسائل و موضوعات قابل طرح در کارگروه را جهت دستور کار قرار  ی اجرایی عضو کارگروههادستگاهکلیه  -1

 گذاری سالمت ارسال نمایند.گرفتن به دبیرخانه سیاست

میلیون تومان(  911ی غیر تحت پوشش )مبلغ روستاهااعتبارات مورد نیاز آبفای روستایی جهت کلرزنی  -7

اعالم  استان د مقرر گردید با امضای معاون محترم سیاسی و امنیتی به سازمان برنامه و بودجهتصویب ش

  گردد.

 ی اجرایی به شرح پیو ست تصویب شد.هادستگاهشورای مشاوران سالمت  نامهآیین -4
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شرکت گویی)شرکت آبفای روستایی، شرکت شیالنه و پذیری و پاسخکنندگان تندیس ملی مسئولیتاز دریافت -3

 رسانی گردد.نامه خبری پژواک دانشگاه اطالعفیروز( تقدیر به عمل آمد، از طریق هفته

 آتی کارگروه در هفته آخر ماه های تیر، شهریور، آبان و دی و بهمن برگزار گردد. مقر گردید جلسات -11
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 8/5/9316جلسه دومین جلسه کارگروه سالمت و امنیت غذایی تاریخ 

 

 الف( دستور

 قبلپیگیری مصوبات جلسه  -1

 گزارش کمی سازی اثرات بهداشتی منتسب به آلودگی هوا در شهر قزوین  -2

 های بین بخشی برای سالمتکارگاه اصول همکاری -9

 

 ب( مصوبات 

در  استانایجاد پایگاهی جهت حفظ و نگهداری اسناد راهبردی مرکز اسناد راهبردی سالمت  به منظور -1

 اندازی گردد.راه گذاری سالمتسیاستدبیرخانه

 جهت تصویب قرار گیرد. استانریزی در دستور کار شورای برنامه استانطرح جامع کاهش آلودگی هوای  -2

ای توسط شرکت آب منطقه استانهای باقی مانده جهت تامین اعتبار نصب کنتور حجمی هوشمند بر روی چاه -9

 آید. به عملمکاتبه  استانبا سازمان برنامه و بودجه 

نامه با مشارکت سایر های سالمت محور که در غالب تفاهمگزارش پروژه استانی اجرایی هادستگاه -2

گذاری سالمت )کارگروه را به دبیرخانه سیاست انددادهتا کنون انجام  1932از سال  استانی اجرایی هادستگاه

 ساغ( اعالم نمایند.

 .گردد ارائهجلسه آتی در  1931گزارش اجرای مصوبات جلسات کارگروه در سال  -1
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 98/1/9316سومین جلسه کارگروه سالمت و امنیت غذایی تاریخ 

 

 الف( دستور جلسه

 پیگیری مصوبات جلسه قبل -1

 گذاری آگاه از شواهدکارگاه اصول ابزار سیاست -2

 گزارش عملکرد کمیته تخصصی سالمت در مبارزه با آنفلوانزای مرغی -9

 های سنگکیرابطه با ساماندهی آرد مصرفی در نانوایی تخصصی امنیت غذ ایی درگزارش کمیته  -2

 

 ب( مصوبات 

بندی و در اختیار معاون محترم سیاسی امنیتی جمع استانمصوبات اجرا نشده کارگروه سالمت و امنیت غذایی  -1

 دار قرار گیرد.استان

قرار گرفتن  در خصوص آلودگی هوا جهت در دستور کار 14/11/31مصوبات مربوط به جلسه تاریخ  2بند  -2

 توسط سازمان محیط زیست پیگیری گردد. استانریزی و توسعه شورای برنامه

دار محترم و استانهای سنگکی به گزارش مکتوب در خصوص وضعیت ساماندهی آرد مصرفی در نانوایی ارائه -9

 استانو توسعه  ریزیبرنامهشورای 

بخصوص  استانداری و دستگاه اجرایی استانبا همکاری دفتر امور اجتماعی  استانبرگزاری مجمع سالمت  -2

 ی عضو کارگروه ساغهادستگاه
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 2/92/9316چهارمین جلسه کارگروه سالمت و امنیت غذایی تاریخ 

 الف( دستور جلسه

 پیگیری مصوبات جلسه قبل  -1

  استانگفتمان غالب  ارائهمنطبق با برنامه ششم توسعه و  استانگزارش از مراحل تدوین برنامه جامع  ارائه -2

 آوری ضایعات و پسماندهای فابل باز یافتموضوع بیمه و غربالگری کارگران جمع -9

 سبد غذایی جهت مادران باردار نیازمند -2

 

 ب( مصوبات 

در دهم اسفند سال جاری مورد  استانجهت مجمع سالمت  استانعنوان گفتمان غالب تحرک فیزیکی به -1

 تصویب قرار گرفت.

های داری با دبیران کارگروهاستانای با امضای معاون محترم سیاسی، امنیتی و اجتماعی مقرر گردید مکاتبه -2

 نوشته شود. استانریزی برای همکاری در تدوین برنامه جامع سالمت ذیل شورای برنامه

ی قزوین، معاونت ای با حضور مدیریت درمان تامین اجتماعی، شهردارمقرر گردید تا پایان اسفند ماه جلسه -9

داری برگزار استانبهداشتی دانشگاه علوم پزشکی، سازمان پسماند شهرداری و با مسئولیت دفتر امور اجتماعی 

های قابل بازیافت مورد بررسی و آوری ضایعات و پسماندکارگران جمعو موضوع بیمه و غربالگری هپاتیت 

 نتیجه به دبیرخانه کارگروه ساغ اعالم گردد.

اهداء سبد غذایی به  )ره( کشور در خصوص باکمیته امداد امام خمینی استان)ره(  امداد امام خمینیکمیته  -2

 ها مکاتبه به عمل آورد.مادران نیازمند در حاشیه شهر

گزارشی از وضعیت سالمت مادران توسط معاونت بهداشتی دانشگاه به معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی  -1

 گردد. ارائه
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 2/92/9316جلسه کارگروه سالمت و امنیت غذایی تاریخ پنجمین 

 

 الف( دستور جلسه

  1937ی تخصصی و کارگروه در سال هاکمیتهموضوعات اولویت دار  ارائه -1

 بسته خدمات پایه سالمت کارکنان  ارائه -2

 طلبیکارگاه اصول ابزار حمایت -9

 

 ب( مصوبات 

به شرح پیوست تصویب شد و مقرر گردید  37های سالمت سال پروتکل تعیین دستور کارگروه ساغ و اولویت -1

ی تخصصی ساغ در سال آتی و در صورت لزوم در دستور کار هاکمیتههای تصویب شده در دستور کار اولویت

 کارگروه ساغ قرار گیرد.

)پاسخ به ی اجرایی عضو کارگروه موظف به ارسال اطالعات مورد در خواست دبیرخانه کارگروه هادستگاهکلیه  -2

 باشند.ها و گزارش اجرای مصوبات( مینامه

اجرای بسته خدمات پایه سالمت کارکنان دولت تصویب و مقرر شد جهت تصویب نهایی در دستور کار شورای  -9

 قرار گیرد. استانریزی و توسعه برنامه

با تشکیل شورای  37ی اجرایی مکلفند بسته خدمات پایه سالمت کارکنان دولت را در سال هادستگاهکلیه  -2

بسته ابالغی در تمام  بر اساسارتقاء سالمت و تدوین برنامه عملیاتی بهبود وضعیت سالمت کارکنان خود 

)فایل بسته  اینداجرا نموده و هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد خود را به دبیرخانه کارگروه اعالم نم سطوح

 (.باشدمیبه پیوست 

ی اجرایی به هادستگاهانتظارات دانشگاه علوم پزشکی در اجرای بسته خدمات پایه سالمت کارکنان دولت از  -1

 تفکیک احصاء و اعالم گردد.


