
1391جلسه کار گروه سالمت و امنیت غذایی استان در سال  اولین مصوبات

شماره 

  مسئول پیگیري  عنوان مصوبه  مصوبه
مهلت 

  زمانی

1  

دانشگاه علوم ( مشکل اسکان، اشتغال و بیمه بیماران ایدزي توسط اداره کل امور اجتماعی استانداري و دستگاههاي ذیربط

کمیته  -بیمه تامین اجتماعی -بیمه خدمات درمانی -، رفاه و کار و امور اجتماعیعاونکل تاداره  -شهرداري قزوین - پزشکی

  .دبررسی و پیشنهادات خود را درجلسه آتی کارگروه ارائه نماین...) بهزیستی و  - امداد

اداره کل امور اجتماعی 

  استانداري

  یک ماه

  -  معاونت بهداشتی  ..را تصویب نمود تولید یخ استان کارگروه لزوم بسته بندي یخ توسط کارخانجات  2

3  

و داروي دانشگاه طی یک هفته از کلیه کارخانجات تولید یخ بازدید و امکان سنجی  همکاري معاونت غذا معاونت بهداشتی با

و تسهیالت مورد نیاز جهت این امر را به معاونت برنامه ریزي استانداري اعالم و گزارش اقدامات  را بررسیبسته بندي یخ 

  .در کارگروه آتی به استحضار برسانند را بعمل آمده

  یک هفته  معاونت بهداشتی

4  

 یاست ارتقاي حقوق کودك استان ، ستاد ارتقاي حقوق کودك در معاونت اجتماعیبه منظور استقرار سند س

 يو خانواده، شورا ین جلسه کارگروه اجتماعیشنهاد شده سند در اولیر اقدامات پیسا. گردد یل میتشک ياستاندار

  .خواهد شد یاستان طرح و بررس يزیتوسعه و برنامه ر

  شهریور ماه  بهزیستی

5  

معاونت  يبا همکار یستید بخش آنان، سازمان بهزینده نویآ يه گذاریبه منظور ارتقائ سالمت کودکان و سرما

ت  توان یق تقویرا از طر یمشاور تکامل دوران کودک يصدا 1391ان سال یموظفند تا پا ياستاندار یاجتماع

  .ندیاستان مستقر نما يک از شهرستان هایدر هر 148خط تلفن  یکارشناس

بهزیستی
پایان سال 

1391  

6  

و  یستیمن، سازمان بهزیا يباز يها و فضاهاآسان کودکان استان به مهد کودك یش دسترسیبه منظور افزا

و مکان  يد را بر اساس نقشه سطح بندیجد ياستان موظف اند صدور مجوزها و توسعه واحدها يها يشهردار

  .ن شده انجام دهندیتدو یابی

بهزیستی
پایان سال 

1391  

7  

استان، سازمان  یردولتیو غ یدولت يو استقرار نظام ارتقاي سالمت در مهدکودك ها يمن سازیبه منظور ا

ه و ابالغ یاستان ضمن ته يهایو شهردار ياستاندار یمعاونت اجتماع يموظف است با همکار یستیبهز

ان مهد یمرب يه شده برایته یآموزش يبراساس بسته ها يریادگی يدوره ها يالزم و برگزار يدستورالعمل ها

ج حاصله را در یانجام دهد و نتا 1392ان سال یکودك را تا پا يمهدها ي، رتبه بند 1391ان سال یکودك ها تا پا

  .دیلحاظ نما 1393سال  ياز ابتدا یدولت يت هایزان حمایآنها و م يتعرفه ها

بهزیستی
پایان سال 

1392  

8  

کپارچه ، یآسان مردم به خدمات  یبا خدمات سالمت و دسترس یت اجتماعیبه منظور یک پارچه سازي خدمات حما

موظفند  یتیحما ير دستگاه هایاستان و سا یبا مشارکت دانشگاه علوم پزشک یستیت، سازمان بهزیفیبا ک مدوام و

  .ندیدر کارگروه ارائه نما 1391مه دوم سال ین و حداکثر در نیخود را تدو ییاست ها و برنامه اجرایس

  دي ماه  بهزیستی

9  

...) دانشگاه علوم پزشکی ، اداره کل استاندارد و( سازمان صنعت معدن و تجارت با همکاري دستگاه هاي ذي ربط

، شناسنامه کلیه انبارهاي مواد غذایی استان را بر اساس اصول، ضوابط و 1391مکلف است در نیمه اول سال 

  .استانداردهاي مصوب تهیه و براي تشکیل بانک اطالعات  به دبیرخانه کارگروه ساغ استان ارائه نماید

  

 سازمان صنعت معدن و

  تجارت

  شهریور ماه

  

10  

سازمان صنعت معدن و تجارت مکلف است با همکاري شهرداري قزوین و مجامع امور صنفی هیئت امناي بازار 

قدیم شهر قزوین را براساس قوانین و مقررات جاري کشور تشکیل دهد و این هیئت مشکالت ایمنی و بهداشتی 

  .بازار را را شناسایی و رفع آنرا پیگیري نماید 

سازمان صنعت معدن و 

  تجارت

پایان سال 

1391  

11  

سازمان صنعت معدن و تجارت با همکاري معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ضمن فعال سازي دبیرخانه 

کاهش مصرف دخانیات، راهکار هاي کاهش دسترسی عموم به سیگار را بررسی نموده گزارش آنرا در جلسه اتی 

  .ارایه نمایندکارگروه جهت تصمیم گیري 

سازمان صنعت معدن و 

  تجارت
  یک ماه

12  

سازمان صنعت معدن و تجارت با همکاري معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی، جهاد کشاورزي استان وکلیه 

دستگاههاي ذیربط  استان یک بار در سال همایش فرهنگ سازي مصرف بهینه روغن خوراکی سالم و بهداشتی را 

  .برگزار می نماید

سازمان صنعت معدن و 

تجارت
  پایان سال



13  
اداره کل صنعت، معدن و تجارت مکلف است، با نرخ تعدیل شده و در اختیار قرار دادن تسهیالت الزم امکان تهیه 

  .آموزان را با همکاري مدارس با اولویت مدارس شهري فراهم کند دوچرخه براي دانش

سازمان صنعت معدن و 

تجارت
  پایان سال

  .سازمان صنعت معدن و تجارت تنظیم و امضا گردد1391تفاهم نامه اجراي پروژه هاي طرح جامع سالمت سال   14
دبیرخانه سیاستگذاري 

سالمت استان
  روز 15

15  
 نقش سهم، تعیین طرح عملیاتی ساماندهی کامل و جامع شیر به منظور رفع آلودگی هاي مضر به سالمت مردم با

  . درگیر تدوین و استقرار  یابد نهادهاي و ها بخش ي همه وظیفه و
  پایان سالاداره کل دامپزشکی

16  

با تعیین سهم، نقش و وظیفه همه ي  و عرضه تولید، نگهداري درمراحل سالمت گوشت سطح طرح جامع ارتقاء

  .یاید بخش ها و نهادهاي درگیر و گزارش فصلی در کارگروه استقرار

  

  پایان سالاداره کل دامپزشکی

17  

 خانه تصفیه احداث به استان را ملزم دامپروري واحدهاي و صنایع اداره کل محیط زیست استان موظف است 

 دفع ملی استانداردهاي حد در خروجی پساب کیفیت افزایش براي موجود هاي خانه تصفیه فاضالب، اصالح

موجود  هاي خانه تصفیه از درست برداري بهره موجود به منظور هاي خانه تصفیه بردارن بهره پساب و آموزش

 راهکارهاي ارایه و آالینده انفرادي واحدهاي وضعیت ارزیابی« در چارچوب توصیه هاي پروژه  نماید این الزام

 بندي زمان ي خواهد بود به نوعی که برنامه» استان آب سالمت کننده تهدید منابع شناسایی و آنها کنترل

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

سازمان محیط زیست 

استان
  پایان سال

18  

که در آن سهم و نقش همه نهادهاي مرتبط  مشخص »قزوین استان زیست محیط هاي شاخص از مراقبت نظام« 

  .یابد استقرار 1391شده باشد در سال 

  

سازمان محیط زیست 

استان
  پایان سال

  .قزوین با مشارکت همه سازمان ها و نهادهاي مرتبط اجرا گردد استان هواي آلودگی کنترل جامع طرح  19
سازمان محیط زیست 

استان
  پایان سال

20  

تدوین و به کارگروه  براي اجراي پایلوت در چند شهر استان آرام یا ساکت شهر استانداردهاي استقرار طرح عملیاتی

  .سالمت و امنیت غذایی استان پیشنهاد شود

  

سازمان محیط زیست 

استان
  پایان سال

21  
کارگروه ساماندهی صنوف مزاحم تشکیل و نسبت به بررسی و انجام اقدامات اولویت دار دراین خصوص برنامه 

  .ریزي گردد

/ سازمان محیط زیست 

سازمان صنعت معدن و 

تجارت 

  پایان سال

22  

و تکالیف شهروندان براي حفظ محیط پس از کسب نظر درخور اتکا از گروه هاي مخاطب منشور حقوق 

از نیمه دوم سال در کلیه روستاها و ) در محلهاي کار و زندگی، براي کشاورزان و صنعت کاران(زیست 

  .شهرهاي استان استقرار یابد

  

سازمان محیط زیست 

استان
  پایان سال

23  

آموزش بهداشت ویژه دانش مکلف است بطور ماهانه جلسات ) مرکز بهداشت استان(دانشگاه علوم پزشکی 

بهداشت فردي، دهان و دندان، تغذیه و بهداشت (آموزان و کارکنان مدارس روستایی را با اولویت موضوعات 

نظارت بر حسن اجراي دوره ها . توسط بهورزان و کارشناسان بهداشتی مراکز بهداشتی خود برگزار کند) مدرسه

  .ورش و دبیرخانه سیاسگذاري سالمت استان می باشدو ارزیابی آنها برعهده اداره کل آموزش و پر

  

سازمان آموزش و 

پرورش
  یک ماه

24  

به منظور اطمینان از اجراي مصوبات در مدارس روستایی، تیم نظارت مشترکی متشکل از نماینده مرکز 

موضوعات درمانی و نماینده آموزش و پرورش و نماینده بخشداري یا فرمانداري براي رسیدگی به - بهداشتی

معاینات دوره اي دانش آموزان، توزیع شیر و تغذیه رایگان، توزیع قرص آهن، : اولویت دار زیر شکل می گیرد

دفع بهداشتی زباله، توزیع مایع صابون، انبار و فروشگاه توزیع مواد غذایی، بهداشت محیط مدرسه، بررسی 

پایش رشد، دهان و دندان، بینایی سنجی، شنوایی  اختالالت رفتاري،(منظر  6شناسنامه دانش آموزان بویژه از 

  )سنجی و معاینات جلدي

سازمان آموزش و 

پرورش
  یک ماه



25  

مدرسه مروج «کارگروه ساغ به منظور ارتقاء سطح سالمت مدارس استان و در چارچوب ضوابط و استانداردهاي 

نظارت بر . را جهت اجرا ابالغ می نماید سند سیاست ارتقاء سالمت دانش آموزان از طریق مدارس، »سالمت

  .حسن اجراي سند و گزارش فصلی آن بر عهده کمیته استانی مروج سالمت مدارس می باشد

سازمان آموزش و 

پرورش
  یک ماه

26  

به منظور انطباق سطح دانش و مهارت همیاران سالمت با نیازها و شرایط سنی و جنسی دانش آموزان، 

مکلف است کتب آموزشی همیاران سالمت را ساالنه بازنگري نموده و » سالمت مدارسکمیته استانی مروج «

  .پس از تایید وزارت آموزش و پرورش مطابق نیازسنجی انجام شده بطور متوازن میان مدارس توزیع نماید

  

سازمان آموزش و 

پرورش
  یک ماه

27  
فصلی ) بازآموزي(دوره هاي آموزش در راستاي حفظ و تقویت سطح دانش و مهارت همیاران سالمت، 

  .برگزار می شود» کمیته استانی مروج سالمت مدارس«همیاران به تفکیک هر بخش با برنامه ریزي 

سازمان آموزش و 

پرورش
  پایان سال

28  

کارگروه ساغ به منظور ارتقاء سطح سواد و سالمت دانش آموزان دختر روستایی و حفظ کیان خانواده و سالمت 

آینده جامعه، سند سیاست مداخالت پیشگیري از ترك تحصیل دانش آموزان دختر دوره راهنمایی و مادران 

دبیرخانه «نظارت بر حسن اجراي سند بر عهده . متوسطه روستایی استان را جهت اجرا ابالغ می نماید

  .می باشد» کارگروه

سازمان آموزش و 

پرورش
  یک ماه

29  

که سرمایه هاي ملی آینده کشور می باشند، آموزش و پرورش استان با به منظور صیانت از دانش آموزان 

همکاري دانشگاه علوم پزشکی و استانداري موظف اند برنامه مدارس مروج سالمت در کلیه مدارس انجام 

  .دهند

سازمان آموزش و 

پرورش
  پایان سال

30  

کادر آموزشی، اداري و والدین اداره کل آموزش و پرورش مکلف است بطور فصلی جلسات مهارت آموزي 

دانش آموزان مدارس ابتدایی و راهنمایی دخترانه روستاهاي استان در موضوعات مرتبط با علل، عوامل و 

پیامدهاي ترك تحصیل دختران و چگونگی مواجهه با آن توسط مربیان و اعضاي هیئت علمی مجرب برگزار 

  .می باشد» دبیرخانه کارگروه«ا برعهده نظارت بر حسن اجراي دوره ها و ارزیابی آنه. کند

سازمان آموزش و 

پرورش
  پایان سال

31  
اداره کل آموزش و پرورش مکلف است امکانات الزم براي احداث پارکینگ دوچرخه در مدارس و ایمنی آنها با 

  .همکاري اولیاء مدارس را فراهم کند

اداره کل آموزش و 

پرورش

پایان سال 

1391  

32  

و  یدولت(خدمات سالمت استان  يمه هایمه شدگان استان، ادارات کل بیش سواد سالمت بیافزابه منظور 

سالمت و  يام هایمه را به چاپ پیب يهادفترچه ییموظفند دو صفحه انتها 1391سال  ياز ابتدا) یردولتیغ

ام یموظف است پ یستیبا مشارکت سازمان بهز یدانشگاه علوم پزشک. مردم اختصاص دهند يمه ایحقوق ب

  .مه قرار دهدیار ادارات بیش از آغاز هر فصل در اختیمناسب سالمت را پ يها

اداره کل بیمه خدمات 

درمانی
  یک ماه

33  
 طرح جینتا از یناش محور سالمت یآموزش يها بسته دیتول به مکلف استان يا حرفه و یفن آموزش کل اداره

  .دیگرد) استان قالب صنعت 6 در محور سالمت یآموزش يها ازین برآورد((یپژوهش

اداره کل آموزش فنی و 

حرفه ایی
  پایان سال

34  

اداره کل آموزش فنی و حرفه اي استان مکلف است بسته هاي آموزشی تولید شده را براي  آموزش در  صنعت 

فابریکی و مواد منسوجات، فرآورده هاي خوراکی، محصوالت کانی غیر فلزي، محصوالت فلزي ( غالب استان 

و واحد هاي صنعتی تابعه در دستور کار خود قرار دهد و درصورت اعالن آمادگی واحد هاي صنعتی ) شیمیایی

نظارت حسن اجراي دوره هاي آموزشی بر اساس بسته هاي تائید شده و ارزیابی نتایج . اجراي آن را بر عهده گیرد

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

اداره کل آموزش فنی و 

حرفه اي
  پایان سال

35  

اداره کل آموزش فنی وحرفه اي استان مکلف است در صورت اعالن نیاز و آمادگی واحد هاي صنعتی،درقالب  

قرارداد با دانشگاه علوم پرشکی  اقدام به برگزاري کارگاه هاي آموزش پایه ، تکمیلی و پیشرفته شیوه هاي زندگی 

آموزشی استاندارد و مصوب کارگروه ساغ  سالم،  براي کارگران  واحد هاي صنعتی مخاطب بر اساس بسته هاي

  نماید

اداره کل آموزش فنی و 

حرفه اي
  پایان سال

36  

ارشادي از مراکز  آموزشی تابعه  را به  -اداره کل آموزش فنی و  حرفه اي استان مکلف است زمینه بازدید  علمی 

شاغلین کارگاه ها و کارخانجات و منظور ارائه روشهاي اجراي ایمن و صحیح مشاغل فنی براي  دانش آموزان و 

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

اداره کل آموزش فنی و 

حرفه اي
  پایان سال



37  

اداره کل آموزش فنی و حرفه اي استان مکلف است دوره هاي آموزشی مستمر و منظم ویژه بهگران و یا شاغلین 

ایمنی محیط کار، (اساس استاندارد هاي آموزشی موجود و یا بسته هاي آموزشی اولویت دار واحد هاي صنعتی را بر 

) مرکز بهداشت(مورد تائید دانشگاه علوم پزشکی ) بهداشت عمومی، عوامل زیان آور محیط کار و کمک هاي اولیه

اجباري است و مسئولیت گذراندن این دوره ها و نیز بازآموزي آن در بازه هاي زمانی مشخص .به اجرا درآورد

  .می باشد)) ستاد مشترك سالمت محیط کار(( نظارت بر حسن اجراي این دوره ها با 

اداره کل آموزش فنی و 

حرفه اي
  پایان سال

38  

: به منظور ترویج دوچرخه سواري در استان 

دوچرخه  شهرداري قزوین مکلف است به منظور توسعه استفاده از دوچرخه، ضمن در نظر گرفتن مسیر

سازي شرایط فرهنگی براي  هاي جامع و تفصیلی و در نظر داشتن مناسب به عنوان یک واقعیت در طرح

سواري بانوان ، تمهیدات الزم براي اجاره دوچرخه در مسیرهاي موجود دوچرخه سواري را  دوچرخه

  .فراهم نماید و تبلیغات مربوطه را انجام دهد

ده از سیستم هاي حمل و نقل کم هزینه و بدون آلودگی محیط شهرداري قزوین مکلف است با استفا

زیست، طرح دوچرخه اشتراکی را با استقرار مکانهایی براي اجاره ي دوچرخه در مسیر بلوار دانشگاه امام 

و مسیر جاده باراجین حدفاصل میدان جانبازان تا پارك باراجین را به عنوان مسیر ویژه پیاده ) ره(خمینی 

  .اجرا نماید 1391خه سواري در سال روي و دوچر

شهرداري قزوین
پایان سال 

1391  

39  

شهرداري قزوین مکلف است با همکاري پلیس راهنمایی و رانندگی، با تهیه و تدارك فلش کارت، پازل، کتابچه 

مناسب و  التحریر حاوي اطالعات ترافیکی، بروشور، پوستر و فیلم و توزیع آن در زمان و مکان آمیزي، لوازم رنگ

  .متناسب با سنین مختلف نسبت به آموزش عمومی براي استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی اقدام کند
شهرداري قزوین

پایان سال 

1391  

40  

شهرداري قزوین مکلف است با توجه به تاثیر مثبت اصالحات هندسی در افزایش سطح ایمنی معابر و کاهش تعداد 

نقاط حادثه خیز شهر را به گونه اي در دستور کار قرار دهد که ضمن در نظر گرفتن  تصادفات، ادامه اصالح هندسی

  .درصدي نقاط نسبت به سال قبل شود 20درجه اولویت آنها در کاهش خطرات و ترافیک شهري، منجر به کاهش 

  

شهرداري قزوین
پایان سال 

1391  

41  

شهرداري قزوین مکلف است با همکاري اداره کل صنعت، معدن و تجارت نسبت به واگذاري غرفه ها در میادین و 

بازار میوه و تره بار منتخب که امکان دسترسی آسان درصد زیادي از مردم به خرید محصوالت ارگانیک وجود 

نداري، اداره کل صنعت، معدن و تجارت و جهاد در این رابطه انجام تبلیغات با حمایت فرما. داشته باشد، اقدام کند

  . کشاورزي الزامی است

شهرداري قزوین
پایان سال 

1391  

42  

شهرداري قزوین موظف است به منظور افزایش پیاده روي و تحرك بدنی مردم شهرقزوین ، مسیرهایی به طول 

این مسیرها مطابق با . سه کیلومتر را براي مردم هموار نماید تا شهروندان در این مسیر با امنیت پیاده روي کنند 

و استانداردهاي تدوین شده توسط دانشگاه  )با حداقل دسترسی زمانی شهروندان به مسیر(نقشه توزیعی مشخص 

ترویج . راه اندازي خواهد شد  1391علوم پزشکی ، شهرداري و اداره کل مسکن و شهرسازي استان در سال 

  . فرهنگ و روش استفاده از مسیرها به طور مشترك بر عهده دانشگاه و شهرداري ها است

  

شهرداري قزوین
پایان سال 

1391  

43  
قزوین مکلف است براساس دستورالعمل کارگروه ساغ نسبت به راه اندازي حداقل یک پاتوق محله در شهرداري 

  .اقدام نماید 1391مناطق شهر قزوین در سال 
شهرداري قزوین

پایان سال 

1391  

44  

را جهت سایر شهرهاي استان بررسی و جهت اجرا به  41تا 36اداره کل امور شهري استانداري مصوبات شماره 

  کلیه شهرداري استان ابالغ نماید 
اداره کل امور شهري 

استانداري
  یک ماه



45  

ورزشی را جهت کارگروه ساغ دستورالعمل اجرایی ممنوعیت استفاده از مواد غیرمجاز در باشگاهها و مکان هاي 

نظارت بر حسن اجرا بر عهده . اجرا توسط فدراسیون ها، هیئت ها و کمیته هاي ورزشی مربوطه تصویب می نماید

.اداره کل ورزش و جوانان استان می باشد

اداره کل  ورزش و 

جوانان

پایان سال 

1391  

46  

خصوص افزایش فرصت هاي تفریحات سالم، کارگروه ساغ ضمن تأیید برنامه اجرایی اداره کل ورزش و جوانان در 

آن اداره کل را مکلف می کند برنامه اولویت گذاري شده را براي دوران برنامه پنجم توسعه استان تهیه و حداکثر تا 

  .جهت بررسی و تأیید کارگروه به دبیرخانه کارگروه ارسال کند 1391پایان تیر ماه 

  

اداره کل  ورزش و 

جوانان
  پایان تیرماه

47  

اداره کل ورزش و جوانان مکلف است با همکاري مرکز بهداشت استان نسبت به توزیع بروشورهاي تهیه شده بین 

واحدهاي آموزشی و ورزشی استان، آموزش مربیان ورزشی مدارس و باشگاه ها و تبلیغات رسانه اي در طول سال 

  .اقدام کند 1391

اداره کل  ورزش و 

جوانان

پایان سال 

1391  

48  

کارگروه ساغ ضمن تأیید برنامه جامع اداره کل ورزش و جوانان در خصوص ترویج رفتارهاي ورزشی و افزایش 

تحرك در ادارات دولتی استان، آن اداره کل را مکلف می کند برنامه اولویت گذاري شده را براي دوران برنامه 

و تأیید کارگروه به دبیرخانه کارگروه ارسال جهت بررسی  1391پنجم توسعه استان تهیه و حداکثر تا پایان تیرماه

  .کند

اداره کل  ورزش و 

جوانان
  پایان تیرماه

49  

اداره کل ورزش و جوانان با همکاري شهرداري ها مکلف است مسابقات عمومی دوچرخه سواري را حداقل یک بار 

  در سال و در هر بخش به اجرا درآورد
اداره کل ورزش و 

جوانان

پایان سال 

1391  

50  

توسط معاونت غذا و داروي دانشگاه علوم پزشکی و کارت صالحیت بهداشتی توسط معاونت » شناسه بهداشتی«

بهداشتی با همکاري جهاد کشاورزي استان جهت واحد هاي سنتی فراوري زیتون که شرایط بهداشتی را فر اهم 

  .نموده اند صادر نماید
  شهریور ماهجهاد کشاورزي

51  

تخصیص تسهیالت با نرخ کارمزد پایین و مدت بازپرداخت باال و مساعدت الزم در خصوص وثایق مورد نیاز به 

میزان یکصد میلیارد ریال در طی  سه سال جهت واحد هاي سنتی فراوري زیتون که شرایط بهداشتی را فر اهم 

  . نموده اند
  شهریور ماهجهاد کشاورزي

52  

است تا پایان شهریور ماه سال جاري  نسبت به تدوین استانداردهاي عمل آوري و جهاد کشاورزي استان مکلف 

فراوري زیتون کنسروي را براساس قوانین و استاندارد هاي جهانی و مطابق با شرایط بومی اقدام و به کارگروه ارایه 

  .نماید
  شهریور ماهجهاد کشاورزي

53  

را با همکاري » تولید واحد هاي سنتی فراوري زیتون کنسرويالگو سازي وتشکیل شبکه «جهادکشاورزي پروژه 

جهاد کشاورزي  .اجرا نماید) TCP(در قالب پروژه هاي همکاري هاي فنی  ) فاو(سازمان خوار و بار سازمان ملل
پایان سال 

91  

54  

عملیات پس از جهاد کشاورزي استان مکلف است تا پایان شهریور ماه سال جاري  نسبت به تدوین استاندارد 

برداشت انگور و بارگاه هاي بهداشتی انگور خشک کنی با توجه به شرایط استانی و ضوابط خرید کشمش فله 

  .توسط واحدهاي بسته بندي کشمش اقدام نماید
  شهریور ماهجهاد کشاورزي



55  

دانشگاه علوم پزشکی،  جهاد کشاورزي استان مکلف است با همکاري استانداري، دامپزشکی، شهرداري قزوین، 

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

  .نماید
  شهریور ماهجهاد کشاورزي

56  

روزي به عنوان روز ماهی و ماهی خوري نام گذاري می گردد جهاد کشاورزي استان با همکاري دانشگاه علوم 

پزشکی و ارگان هاي ذي ربط ضمن تعیین این روز و اطالع رسانی عمومی در این روز با برگزاري جشنواره هاي 

  . ماهی در استان را ایجاد نمایند فرهنگ الزم جهت افزایش سرانه مصرف .... مختلف از جمله طبخ آبزیان و
  تیرماهجهاد کشاورزي

جهاد کشاورزي  جهاد کشاورزي طرح عرضه مرغ با وزن و سن کم را با همکاري ارگان هاي ذي ربط اجرا نماید   57
پایان سال 

1391  

58  
این خانه به نماینده در راستاي وظایف خانه مشارکت مردم در سالمت و به منظور رصد وضعیت سالمت استان  

  .عنوان عضو ثابت درکارگروههاي تخصصی استانداري شرکت نماید

خانه مشارکت مردم در 

مدیر کل / سالمت 

دفتر استانداري

پایان 

  1391شهریور

59  

نمایندگان تام االختیار دستگاههاي اداره کل دامپزشکی، محیط زیست، آب و  23/2/91پیرو مصوبه جلسه مورخ 

کل امور اجتماعی استانداري، معاونت بهداشتی دانشگاه و دبیرخانه سیاستگذاري سالمت فاضالب شهري، اداره 

عضاي کار گروه ضمن تایید مصوبه آن جلسه به اتفاق آرا مخالفت مبنی بر مخالفت بازگشایی کشتارگاه تاکستان، ا

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

  -پزشکیاداره کل دام

60
به  1390اداره کل امور شهري استانداري آیین نامه شوراي سالمت شهر که در ششمین جلسه کار گروه در سال 

  . تصویب رسید را جهت اجرا به کلیه شهرداران استان ابالغ نماید

اداره کل امور شهري 

استانداري
-  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

1391جلسه کار گروه سالمت و امنیت غذایی استان در سال  دومین مصوبات

شماره 

مصوبه
مسئول پیگیريعنوان مصوبه

مهلت 

زمانی

1

اي با  در جلسه 1389هاي طرح جامع سالمت دانشگاه در سال مصوبات مربوط به کاربست نتایج پروژه

استانداري و معاونت هاي بهداشتی و ریزي و بودجه استانداري و امور اجتماعی حضور مدیر کل برنامه

توسعه منابع و مسئول دبیرخانه سیاستگذاري سالمت دانشگاه مورد بررسی قرار گرفته و در جلسه آتی 

.کارگروه سالمت امنیت غذایی ارائه گردد

دیبرخانه سیاست گذاري 

سالمت
روز 15

2
روستایی به نصب فیکسچرهاي  ضمن الزام همکاري شهرداران در مناطق شهري و دهیاران در مناطق

.سالمت، آخرین وضعیت نصب فیکسچرها و اثرات اجتماعی آن در جلسه آتی گزارش گردد

دبیرخانه سیاست گذاري 

سالمت
جلسه آتی

3

منسوجات، (صنعت غالب استان  6هاي سالمت محور  هاي آموزشکارگروه سالمت و امنیت غذایی اولویت

را در قالب ) کانی غیرفلزي، محصوالت فلزي فابریکی و مواد شیمیاییهاي خوراکی، محصوالت  فرآورده

هاي آموزشی تأیید شده از سوي دانشگاه علوم پزشکی جهت اجرا به اداره کل کار، تعاون و رفاه  بسته

هاي تأیید شده و ارزیابی  هاي آموزشی براساس بسته نظارت حسن اجراي دوره. نمایداجتماعی ابالغ می

  )باشد اجراي آن منوط به تامین اعتبار می. (باشد برعهده ستاد مشترك سالمت محیط و کار می ها نتایج آن

  اداره کل بودجه استانداري

معاونت بهداشتی دانشگاه 

  علوم پزشکی

و اداره کل تعاون، کار و 

رفاه اجتماعی

پایان سال 

1391

4

 HSEهاي ساختمانی ملزم به تشکیل کمیته  هاي عمرانی و کارگاه ها و پروژه کلیه کارخانجات، کارگاه

اي منظم  هاي ابالغی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی جلسات دوره و باید برابر دستورالعمل. هستند

ستاد «نظارت بر حسن اجراي این مصوبه برعهده . براي نظارت، بازرسی و حل مشکالت را برگزار نماید

، اداره کل کار، )داشتمرکز به(مشترك سالمت محیط و کار متشکل از نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی 

. است» هاي کارگري تعاون و رفاه اجتماعی، کانون کارفرمایان و تشکل

اداره کل تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی

  پایان سال

1391

5

هاي مرتبط حفاظت،  ضمن بازبینی آئین نامه 1391اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا پایان سال 

نامه فعلی کمیته حفاظت، ایمنی و بهداشت کار را تهیه و به اصالحی آیینایمنی و بهداشت کار، موارد 

.صورت مکتوب به مرجع رسیدگی کننده ذیربط ارسال نماید

اداره کل تعاون، رفاه، کار و 

امور اجتماعی

  پایان سال

1391

6

با مقررات ایمنی، هاي آموزش اجباري آشنایی  اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به صورت فصلی دوره

ها بر عهده ستاد  نظارت و ارزیابی دوره. نماید بهداشت و محیط زیست را براي مدیران و کارگران برگزار می

)باشد منوط به تامین اعتبار می. (باشد مشترك سالمت محیط و کار می

اداره کل تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی

  پایان سال

1391

7

ها و اخبار  ها، فیلمنامه اجتماعی استان با همکاري دانشگاه علوم پزشکی پیام اداره کل تعاون،کار و رفاه

مرتبط با ایمنی، بهداشت و محیط زیست محیط کار را تهیه و جهت اطالع رسانی عمومی در اختیار صدا و 

 دهد و این نهاد باید پس از بررسی فنی محصوالت و پیشنهادات ارائه شده، نسبت سیماي استان قرار می

)منوط به تامین اعتبار. (ها اقدام فوري انجام دهد به پخش آن

اداره کل تعاون، کار و رفاه 

  اجتماعی

و سازمان صدا و سیما

  پایان سال

1391

8

به منظور تکمیل کادر بازرسی و تقویت توان و ظرفیت عملیات بازرسی، استانداري با  ارائه مجوز الزم 

ارائه اعتبار الزم جهت عقد قرارداد با بازرسان بخش خصوصی  جهت  استخدام بازرسان جدید و  یا

.همکاري نماید

اداره کل تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی

  پایان سال

1391

9
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مکلف است با ایجاد کمیته هم اندیشی با حضور بازرسان کار استان 

. زمینه ثبت و نشر تجارب بازرسان را در فرمت استاندارد مهیا نماید

اداره کل تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی

  پایان سال

1391

10

است به منظور بهبود عملکرد و تقویت روحیۀ سالم بازرسان اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی، مکلف 

 1391کار و بهداشت کار، آیین نامه تشویق بازرسان با رعایت قوانین و مقررات جاري را تا پایان سال 

.تهیه و پس از تصویب در ستاد مشترك سالمت محیط و کار و تامین اعتبار الزم به مرحله اجرا درآورد

ر و رفاه اداره کل تعاون، کا

اجتماعی

  پایان سال

1391



    

11

نامه کارگروه سالمت و امنیت غذایی به منظور ارتقاء سطح سالمت کارگران و کارفرمایان استان، آیین

ارتقاي تحرك کارگران محیط هاي صنعتی را  جهت اجرا به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابالغ و 

منوط به تامین . (دهد ستاد مشترك سالمت محیط و کارقرار مینظارت بر حسن اجراي آن را برعهده 

)اعتبار

آغاز پاییزدانشگاه علوم پزشکی

12

صدا و سیما مکلف است در راستاي ترویج تالش و انجام کار متعهدانه و مبارزه با تنبلی، با تدوین تیزرهاي 

. مناسب اجتماعی را به تصویر بکشاندهاي  ترویجی و تهیه فیلم نامه مستند و سینمایی، شخصیت - تبلیغی

.ها در سطح استان اقدام فوري انجام دهد و نسبت به پخش آن

اداره کل تعاون، رفاه، کار و 

  امور اجتماعی

و سازمان صدا و سیما

  پایان سال

1391

13

دانش هاي ذینفع و متولی ، مکلف است به منظور آشنایی  اداره کل آموزش و پرورش با همکاري دستگاه

آموزان و جوانان و پذیرش انواع مشاغل سالم، مولد و نیازمند به مهارت و دانش باال و متناسب با شرایط 

تیزرها و ... اقلیمی و اجتماعی استان از جمله کشاورزي، باغداري، دامداري، دامپروري، صنایع تبدیلی و 

هاي مناسب تجمع  ه و در مکانارشادي براي آشنایی این گروه سنی تهی- ترویجی - پوسترهاي تبلیغی

.ها نصب کند آن

آموزش و پرورش و اداره 

کل تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی

  پایان سال

1391

14
، ضمن بازبینی قانون کار جمهوري اسالمی 1391اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تا پایان سال 

.به شوراي عاي کار ارسال نماید ایران، موارد اصالحی قانون کار را تهیه و به صورت مکتوب

اداره کل تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی

  پایان سال

1391

15

اداره کل تامین اجتماعی مکلف است بانک اطالعات کارگران فصلی، قراردادي و مدت معین خود را در 

اطالعات آن را تهیه و در پایان هر ماه آن را روزآمد نماید و امکان دسترسی به  1391سه ماهه اول سال 

.هاي کارگروه سالمت و امنیت غذایی فراهم کندبه مراجع، نهادها و دستگاه

اداره کل تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی و اداره کل تامین 

اجتماعی

  پایان سال

1391

16

علوم سال با مشارکت دانشگاه  6حمایتی بهبود تغذیه کودکان زیر  -برنامه مشارکتی) ره(کمیته امداد امام

نهضت سوادآموزي و  -آموزش و پرورش -جهاد کشاورزي(هاي مرتبط با تغذیه کودکان  پزشکی و دستگاه

.اجرا نماید 1391با تاکید بر افزایش کمی و کیفی سبد غذایی را در سال ...) 

  کمیته امداد

با همکاري دانشگاه علوم  

پزشکی

  پایان سال

1391



1391گروه سالمت و امنیت غذایی استان در سال جلسه کار سومین مصوبات

ماره ش

  مسئول پیگیري  شرح مصوبه  مصوبه
مهلت 

  زمانی

1  
ها فرصت داده شد تا نسبت به اجراي مصوبات قبل اقدام نموده و گزارش آن را به  ماه به کلیه دستگاه 2به مدت 

  .استانداري ارسال نماینددبیرخانه و رونوشت آن را به دفتر معاون سیاسی 

دبیرخانه 

گذاري  سیاست

  سالمت

  دو ماه

2  

 ها مهدکودك بیشتر سالمت و کیفی ارتقاي تضمین باهدف باید راکه بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تغییراتیمعاونت 

 و کنند تدویناستان  بهزیستی با مشترك درجلسات شود داده واحدها این کار ي پروانه تمدید و مجوز صدور فرایند در

  .بفرستند دبیرخانه به غذایی امنیت و سالمت کارگروه تصویب براي

  یک ماهمعاونت بهداشتی

3  

همکاري مشترك میان مرکز بهداشت "نامه ی موظف است بر اساس تفاهمپزشکمعاونت بهداشتی دانشگاه علوم 

هیات دولت به استان قزوین با  و مصوبه دور سوم سفر"استان و سازمان فرهنگی هنري ورزشی شهرداري قزوین

ي با دانشگاه در استاندارو تفاهم نامه  "یاجتماع يها مهارت و سالمت ارتقاء و آموزش مرکز يانداز راه"عنوان

موزه «و  »یاجتماع يها مهارت و ارتقاي سالمت و مرکزآموزش"ي ها اساسنامهي سالمت  ارتقاي موزه ندازا راه

  . دینماربط استقرار و افتتاح  هاي ذي با همکاري دستگاه نیقزوسال در شهر  انیپارا تا » ي سالمتارتقا

معاونت بهداشتی
 انیپا

سال

4  

ی موظف است ترویج تغذیه با شیرمادر را با تکیه بر پزشکمعاونت بهداشتی با همکاري کمیته شیر مادر دانشگاه علوم 

در  1391ي سال ابتدابه اجرا درآمد از  1389که درسال  "قزوین استان مادر شیر اجتماعی بازاریابی برنامه"هاي یافته

ریزي براي آموزش مادرانی که بخش خصوصی را براي مراجعه خود  برنامه. دینماشهرها و روستاها شروع  هیکل

با توجه به نقش آشکار بخش . باید بخشی از این برنامه را تشکیل دهد -در شهرها ژهیبه و-کنند انتخاب می

 اجتماعی بازاریابی برنامه"هاي ترویج تغذیه با شیر مادربه اعتبار نتایج  هداشت و درمان استان برشاخصخصوصی ب

هاي مدون پزشکان استان براي  ، طرح استفاده از بازآموزي"درآمد اجرا به 1389 سال در که قزوین استان مادر شیر

  .بایست به مادران داده شود تدوین گردد می به ارههایی که در این  یادآوري و تاکید بر اهمیت آموزش

معاونت بهداشتی
 انیپا

سال

5  

شده در  نیتدو یآموزشی موظف است با استفاده از بسته پزشکمعاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه علوم 

استقرار بسته ي براي داوطلب را ها گروه نیاآموزش داده تا  1391استان را در سال  بهداشتی نرابطی 1389سال 

ها در  دوره ، ضرورت دارد ایندینمای که قرار است به اجرا درآید آماده تیجمعها و غربالگري  اجرایی خدمات در شبکه

استانداري در تامین منابع مساعدت خواهد . برگزار گردد نیز گزاران پیام و مردم مشارکت خانه اعضاي براي1391سال 

  .کرد

معاونت بهداشتی

ریزي  نامهاداره کل بر

و  بودجه استانداري

 انیپا

سال

6  

 و شده بستر الزم جهت آموزش صاحبان مشاغل نیتدو یآموزشی موظف است بر اساس بسته پزشکدانشگاه علوم 

 از مجوز دریافتایط شر از یکی پس هاي خصوصی را فراهم آورد و از این غیر مواد غذایی توسط آموزشگاه اصناف

  .خواهد بود آموزشی هاي دوره در شرکت نامه یگواه داشتن دردست ها، اتحادیه

معاونت بهداشتی
 انیپا

سال

7  

ها،  شوراهاي محالت توسط شهرداري لیتشکی موظف خواهد بود متناسب و همزمان با پزشکدانشگاه علوم 

 راه از نقشه استفاده .ي سالمت محله آموزش دهدارتقایها مهارتي در مورد بند زمانرا طبق جدول  ها آنیاعضا

ي ضروراقدام  نیااجرا شده است در  1389که مطالعه مقدماتی آن در سال  قزوین استان محالت مردم يتوانمندساز

  . است

دبیرخانه 

گذاري  سیاست

  سالمت 

 انیپا

  سال



8  

 وسازي سیاست نظام در تکریم ارباب رجوع و پاسخگویی به انتظارت مردم و ارتقائ کیفیت خدمات  به منظور نهادینه

هاي ارتباطی موثر ارائه  هاي سالمت، معاونت توسعه دانشگاه علوم پزشکی قزوین موظف است دوره مهارت مراقبت

شجویان علوم پزشکی و ارائه را براي اعضاي محترم هیئت علمی، دان رندگانیگکنندگان خدمات سالمت با خدمت 

یکی از شروط صدور و یا تمدید  1393که از ابتداي سال  دهندگان خدمات سالمت استان برگزار نماید به طوري

هاي اجرایی و نهادهاي مردمی  کلیه دستگاه. پروانه کار ارائه کنندگان خدمات سالمت داشتن گواهی دوره فوق باشد

  . باشند نظام پزشکی، سازمان بهزیستی، سازمان تامین اجتماعی ملزم به همکاري می ژهیبه و

  معاونت توسعه

همراه با نهادهاي 

  ذکر شده در مصوبه

پایان 

  سال 

9  

ي و حفظ ثروت ملی، صنایع با کارگران و ور بهرهبه منظور ارتقاء سالمت کارگران و کارکنان استان و افزایش 

هاي اجرایی زیر شامل دانشگاه علوم پزشکی قزوین، اداره کل کار تعاون و رفاه،  نفر و دستگاه 500کارکنان باالي 

هاي کاري و اداري که  نامه ارتقاي سالمت در محیط آئینموظفندسازمان بهزیستی، آموزش و پرورش، استانداري 

  . اجرایی نمایند 1391را تا پایان سال  دینما یمدانشگاه ابالغ 

بهداشتیمعاونت 
 انیپا

سال

10  

کارفرمایان به منظور حفاظت از سالمت کارگران در سراسر استان، به هنگام دریافت یا تمدید مجوز، الزم است 

معاونت بهداشتی . ارائه نمایند 1392را از ابتداي سال » ، سالم و بانشاطمنیا کار«گواهی شرکت در دوره آموزشی

ها را برگزار نماید و نتایج را ساالنه  هاي بخش غیردولتی و دولتی این دوره آموزشگاهوظیفه دارد از طریق مشارکت 

  . پایش و به اطالع کارگروه برساند

معاونت بهداشتی
 انیپا

سال

11  

ارتقاء و  (و سیاست  )تاکید بر انسان سالم و سالمت همه جانبه(در راستاي سیاست کلی برنامه پنجم توسعه 

و براي ارزیابی روند توسعه پایدار استان دانشگاه علوم ) آموزش، بهداشت و اشتغال: يا اهداف توسعه انیمیهماهنگ

هاي اجرایی مرتبط نظام  هاي استان و دستگاه ي موظف است با مشارکت دانشگاهاستاندارپزشکی با همکاري 

ي سالمت بند رتبهها،  عیت بار بیماريسال یک بار وض 3مستقر نماید و هر  1391بانی سالمت را تا پایان سال  دیده

مناطق . . .  هاي عدالت در سالمت، سرمایه اجتماعی، شادکامی، کیفیت زندگی و  ها، شاخص ها و شهرستان بخش

  .هاي استان را به تفکیک سطح درآمد بررسی و گزارش نماید شهري و روستایی شهرستان

دبیرخانه 

سیاستگذاري 

  سالمت 

 انیپا

  سال

12  

منظور اصالح الگوي تغذیه در استان، دانشگاه علوم پزشکی موظف است با همکاري اداره کل جهاد کشاورزي، به 

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

اي کاربردي و تا حد مقدور  تدوین برنامه. (نمایدمدیریت تغذیه خانوار را به میزان الزم تکثیر و به شیوه مناسب توزیع 

اي به منظور افزایش سواد تغذیه در مردم شهر و  پایدار براي آموزش مدیریت تغذیه در خانوار همراه با پشتیبانی رسانه

توان به یک یا چند سازمان غیردولتی صاحب صالحیت واگذار کرد و با حمایت،  این برنامه را می. روستاي استان

غذایی مواددار و کسانی را که در خانواده مسئولیت خرید  هاي خانه اي، خانم ظارت و با استفاده از همه امکانات رسانهن

ها و  هاي در حد تحمل از خدمات و مشاوره ها مراجعه کنند و با پرداخت را بر عهده دارند تشویق کرد که به این کانون

و باالرفتن  ها آنتوان به رقابت در میان  ها می ارزشیابی محصول کار این کانونبا . هاي این مراکز بهره گیرند آموزش

  .) کیفیت آموزش و مشاوره دامن زد

معاونت بهداشتی
 انیپا

سال



13  

  :به منظور ارتقاءکیفیت خدمات بالینی در استان اقدامات زیر صورت خواهد گرفت

 ي واحد ها برنامهدانشگاه علوم پزشکی موظف است کلیه مداخالت ارتقایی خدمات بیمارستانی را از طریق ادغام در

.حاکمیت بالینی بیمارستان در بخش دولتی و غیردولتی اجرایی نماید

هاي دانشگاه علوم پزشکی موظف است با همکاري شبکه نظام پزشکی و پزشکی قانونی استان و سایر دستگاه 

هاي دولتی و غیردولتی،  ربط ضمن کمک به تشکیل واحد حاکمیت بالینی در تمامی بیمارستان اجرایی ذي

.ارائه نماید 1391هاي الزم را به پرسنل فنی واحدها تا پایان سال  آموزش

 ،دانشگاه علوم پزشکی موظف است جشنواره تعالی خدمات سالمت را براي شرکت ارائه کنندگان خدمات سرپایی

  .ي اجرایی مرتبط استان  برگزار نمایدها دستگاهبا همکاري  1391بستري و جامعه محور سالمت در نیمه دوم سال 

 ،دانشگاه علوم پزشکی موظف است با همکاري به منظور تحول بنیادین در نگرش به خدمات بیمارستانی در استان

هاي آموزشی خود را به بیمارستان ارتقادهنده سالمت تبدیل نماید و  یکی از بیمارستان1391استانداري تا پایان سال 

  . هاي ارتقا دهنده سالمت را فراهم کند مقدمات اتصال آن به شبکه جهانی بیمارستان

  معاونت درمان
 انیپا

  سال

14  

ی عیطب يها فرآوردهی و استفاده از داروها و سنتقانون برنامه پنجم توسعه براي توسعه طب  34در راستاي بنده ماده 

ی به صورت علمی در استان، دانشگاه علوم پزشکی موظف است هیات نظارت مشترك باحضور نمایندگانی از اهیگو 

مرکز تحقیقات جهاد کشاورزي استان تشکیل دهد و  صنف عطاران، اداره کل صنعت، معدن و تجارت، دادگستري،

هاي مناسب توسعه و  همچنین زمینه. تمام مشکالت، تخلفات و مراحل اجرایی را در این هیات بررسی و رسیدگی کند

  .ترویج طب سنتی را شناسایی و فرهنگ سازي نماید

  معاونت غذا ودارو
 انیپا

  سال

15  

دارو توسط پزشکان استان، دانشگاه علوم پزشکی موظف است با مشارکت  به منظور ترویج رفتار منطقی در تجویز

گر پایه و مکمل خدمات سالمت و اداره کل  هاي بیمه هاي سازمان ، اداره کل،نماینده انجمن داروسازاننظام پزشکی

نشگاه علوم دا. اجرایی نمایند 1392دادگستري، مداخالت سند سیاست بهبود تجویز منطقی دارو را از ابتداي سال 

  . ماه گزارش عملکردي را تهیه و به دبیرخانه ارسال کند 6پزشکی موظف است هر 

  معاونت غذا ودارو
 انیپا

  سال

16  

ربط در  هاي اجرایی ذي یی، تمامی دستگاهو سالمت مواد غذا بیجامعه با بهبود ترک هیتغذ ياصالح الگودر راستاي 

با دانشگاه  1391رح در دستورالعمل ارتقاء کیفیت نان از ابتداي سال در اجراي وظایف مط موظفندزنجیره تولید نان 

  .  علوم پزشکی همکاري و مشارکت نمایند

  معاونت غذا ودارو
 انیپا

  سال

17  

هاي اجرایی و نهادهاي مردمی  ، تمامی دستگاهکننده سالمتدیتهد يها یکاهش مخاطرات و آلودگدر راستاي 

در اجراي وظایف مصرح در دستورالعمل ابالغی  موظفندربط در زنجیره عرضه و مصرف ظروف یکبار مصرف  ذي

  .  با دانشگاه همکاري و مشارکت نمایند 1391دانشگاه علوم پزشکی از ابتداي سال 

  معاونت غذا ودارو
 انیپا

  سال

18  

ربط در  هاي اجرایی ذي یی، تمامی دستگاهو سالمت مواد غذا بیجامعه با بهبود ترک هیتغذیاصالح الگودر راستاي 

در اجراي وظایف مصرح در دستورالعمل ابالغی دانشگاه علوم پزشکی از ابتداي  موظفند ییموادغذازنجیره عرضه 

  .  با دانشگاه همکاري و مشارکت نمایند 1391سال 

معاونت بهداشتی
 انیپا

سال

  .پیامگذاران سالمت پس از هماهنگی با استاندار محترم مکاتبه گردددر خصوص صدور کارت شناسایی   19

دبیرخانه 

گذاري  سیاست

  سالمت

  یک ماه

20  
ها بررسی و به  هایی که موارد مشابه آن وجود ندارد توسط دستگاه ایجاد ردیف کارشناسی سالمت در دستگاه وتغییر

  .دبیرخانه اعالم شود
  ها کلیه دستگاه

پایان 

  سال

  .ها ابالغ گردد گذاران شهرستان با ارسال آئین نامه به فرمانداري شهرستان تشکیل شوراي پیام  21

دبیرخانه 

گذاري  سیاست

هاي  سالمت و شبکه

بهداشت و درمان 

ها شهرستان

  یک ماه



1391 جلسه کارگروه سالمت و امنیت غذایی استان در سال چهارمین  مصوبات

22  
با  هاي مرتبط هاي استان و سایر دستگاه هاي مالی بانک براي نصب فیکسچرهاي پیام سالمت از ظرفیت و حمایت

  .سالمت استفاده شود

شوراي پیام رسان 

  دانشگاه
  روز 10

23  

هاي سالمت و استفاده از حداکثر ظرفیت در سطح استان جهت نصب  سازي محتوي و تعداد پیام به منظور غنی

 ست،یز طیمح ،يادارات کل جهاد کشاورزهاي عمومی  فیکسچرهاي مناطق شهري و روستایی استان و سایت

آموزش  معدن وتجارت، ،صنعتیستیبهز ورزش و جوانان، ،ییروستاشهري و آب و فاضالب هاي  شرکت ،یدامپزشک

سالمت محور  يشعارها یانتظام يرویو ن يمسکن راه و شهرساز ن،یقزو يشهردار ،یخدمات درمان مهیب و پرورش،

نحوه مشارکت  .آورنداقدام مقتضی به عمل سالمت  ياستگذاریس رخانهیدب یمرتبط با سازمان خود را با هماهنگ

  .ها تعیین شود ي جداگانه توسط دبیرخانه سیاستگذاري سالمت با حضور نمایندگان دستگاه ها در جلسه دستگاه

رسان  شوراي پیام

  دانشگاه
  روز 10

24  
ها جهت ارائه  در هر جلسه از جلسات کارگروه سالمت وامنیت غذایی یک ربع وقت براي فرمانداران محترم شهرستان

  .عملکردها زمان در نظر گرفته شود

دبیرخانه 

گذاري  سیاست

  سالمت

در طول 

  سال

   شرح مصوبه  مسئول پیگیري   مهلت زمانی
ماره ش

  مصوبه

پایان سال
اداره کل ورزش و 

جوانان

توسط اداره کل ورزش و جوانان تهیه و جهت تصویب و ابالغ به برنامه عملیاتی ورزش همگانی 

.دستگاههاي اجرایی استان در جلسه آتی کارگروه مطرح گردد
1

پایان سال
اداره کل ورزش و 

جوانان

با  کل ورزش و جوانان شهرداري هاي استان توسط اداره 92برنامه مدون ورزش همگانی در سال

تانداري و شهرداري قزوین و نماینده شهرداران استان در خانه همکاري اداره کل امور شهري اس

.تهیه و ارائه گردد) آقاي امامقلی(مشارکت
2

پایان سال
اداره کل ورزش و 

جوانان

یک نسخه از صورتجلسات شوراي ورزش همگانی استان به دبیرخانه سیاستگذاري سالمت استان 

.ارسال گردد
3

پایان سال

دبیرخانه 

سیاستگذاري 

سالمت

رئیس شوراي پیام گزاران دستگاههاي اجرایی به عنوان عضو کارگروه سالمت و امنیت غذایی تعیین 

.گردد 4

1392سال شهرداري قزوین

توسط شهرداري  1392آیین نامه شوراي محالت مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید درسال 

نهایی در خصوص اجرا در سایر شهرهاي استان توسط قزوین بصورت پایلوت اجرا و پس از گزارش 

  .کارگروه تصمیم گیري گردد
5



مصوبات پنجمین جلسه کارگروه سالمت و امنیت غذایی استان سال 1391

   شرح مصوبه  مسئول پیگیري   مهلت زمانی
ماره ش

  مصوبه

پایان سال جاري
دبیرخانه سیاستگذاري 

سالمت

هایی که تاکنون اقدامی در خصوص مصوبات گذشته سال  ظرف مدت یک هفته اسامی دستگاه

.استانداري اعالم گردد یاسیمحترم  س به معاون اند را کارگروه ننمودهجاري 
1

اردیبهشت سال 

1392

دبیرخانه سیاستگذاري 

سالمت

به تصویب رسید و جزئیات در گذاري سالمت  دبیرخانه سیاستاندیشگاه سالمت  ایجاد کلیات

.جهت اجرا ابالغ گرددبعد از اصالح  و بررسیدستگاه هاي اجرایی مورد گزارن  شوراي پیام
2

پایان فرودین
دبیرخانه سیاستگذاري 

سالمت

جهت اجرا به اداره کل امور شهري نامه ارزیابی شهردار مروج سالمت به تصویب رسید و  آئین

.استانداري ابالغ گردد
3

پایان سال
دبیرخانه سیاستگذاري 

سالمت

تهیه . . . اي یا  به صورت سنجاق یقه )لوگو /آرم(براي شهرداران مروج سالمت نشان مخصوص 

.شود
4

1392سال

اداره کل امور شهري 

  استانداري

با همکاري دبیرخانه 

گذاري سالمت سیاست

امنیت غذایی استان ساالنه  کارگروه سالمت ونامه تصویبی  شهرداران مروج سالمت براساس آئین

  .دندر هفته سالمت مورد تقدیر ویژه استاندار قرار گیر
5

1392پایا ن بهار

اداره کل امور روستایی و 

  امور اجتماعی استانداري

با همکاري دبیرخانه 

گذاري سالمت سیاست

نامه بخشدار و دهیار نمونه نیز توسط دبیرخانه سیاستگذاري سالمت با همکاري اداره کل امور  آیین

  .اداره کل امور اجتماعی استانداري تدوین گردد روستایی و
6

1392 پایان سال

غذا  معاونت بهداشتی و

داروي دانشگاه با  و

هاي  همکاري دستگاه

اجرایی

هاي اجرایی  تغذیه در سطح استان مورد تصویب قرار گرفت دستگاه اجراي سند امنیت ملی غذا و

  .بینی همکاري الزم با دانشگاه علوم پزشکی به عمل آورند ریزي پیش ذیربط در قالب کمیته برنامه
7

فرودینپایان 

داروي  معاونت غذا و

  دانشگاه با همکاري

گذاري  دبیرخانه سیاست

سالمت

پیشنهادات کارشناسی شده ارزیابی وضعیت پخت نان و راهکارهاي ارتقائ کیفیت نان  بهبا توجه 

 هاي تخصصی ذیربط دریافت و جهت بررسی و اعمال نظر در استان مصوب گردید نظرات دستگاه

ضمناً موارد قابل اجرا با تاکیدکارگروه استان . و امنیت غذایی ارجاع گرددبه شوراي عالی سالمت 

  .تی گرددعملیا

8

فرودین20

معاونت بهداشتی 

دانشگاه با همکاري 

گذاري  دبیرخانه سیاست

  سالمت

 از معرفی با سالمت هفته در سالمت زمینه در استان برتر دستگاه 5 پیامگزار و از رئیس تقدیر

  گذاري سالمت سیاستدبیرخانه  طرف
9

پایان اردیبهشت
هاي اجرایی  کلیه دستگاه

  حاضر درجلسه

دانشگاه  استانداري، الب تفاهم نامه بینقدر 1392در سال  هاي طرح جامع سالمت استان پروژه

هاي عضو کارگروه با هماهنگی دبیرخانه  دستگاه.هاي اجرایی اجرا گردد علوم پزشکی و دستگاه

میتواند  تفاهم نامه ها جنس پروژه  .نسبت به تنظیم تفاهم خود اقدام نمایندسیاسگذاري سالمت 

  .باشد زیر از انواع

  .ها هاي سالمت محور ذاتی دستگاه پروژه -

  .هایی که اجراي آنها نیاز به اعتبار ندارند پروژه -

  .تامین شود هایی که نیاز به اعتبار دارند و باید این اعتبار از منابع ملی یا استانی پروژه -

10


