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 :دستور جلسه
گزارش اقدامات  ـ1 های سالمت محالت شهری و روستایی استان اندازی کانون روند راه ارایه گزارش ـ1 پيگيری مصوبات جلسه قبل ـ3

 مباحثبندی  جمع ـ4 های ورزشی انجام شده در خصوص بازدید از مکان
 مطالب مطروحه :

الی  2ز ساعت ا 31/31/3117شنبه تاریخ دو  روز ، در3117در سال  کارگروه تخصصی سالمت و امنيت غذایی استان جلسهپنجمين     
آقای دکتر حبيبی سرپرست محترم معاونت سياسی امنيتی استانداری و ریيس کارگروه سالمت و امنيت غذایی  جناب به ریاست 15/1

  د.یگرد  برگزاراستاندار  دفتردر  ،مدعوین و نفر از اعضای کارگروه 16 با شرکتو استان 
مصوبات جلسه قبل  استان کارگروه تخصصی سالمت و امنيت غذایینشگاه و دبير دکتر مهرام ریيس محترم دا آقای جناب جلسه آغازدر 

های سنی  وضعيت مرگ و مير در گروهاز  گزارشی  کل محترم ثبت احوال استاندیلمی مدیر آقای وفایی نابج را پيگيری نمودند. سپس
 را ارایه نمودند ایشان بيان کردند  17مختلف استان در سال 

های سالمت محالت شهری و  راه اندازی کانونامور اجتماعی دانشگاه گزارشی از محترم  عزیزخانی معاونهندس مجناب آقای  سپس
 اندازی شده است. در ادامه راهسالمت محله کانون  57محله شناسایی و 122روستایی ارایه و بيان کردند که در نيمه دوم سال جاری تعداد 

های  بازدید از مکاناز اقدامات انجام شده در خصوص  معاونت غذا و داروی دانشگاه گزارشیطالبيان معاون محترم جناب آقای دکتر 
های ورزشی بازدید به عمل آمده و پمفلت و پوستر  های اجرایی ذیربط تشکيل و از مکان ارایه کردند و گفتند کارگروهی با دستگا ورزشی

 های اجرایی ارسال گردیده است. تهيه و به کليه  دستگاه
 توافق نمودند. ریزدر موارد  کارگروه یاعضا بندی مطالب پرداختند و به جمع جناب آقای دکتر حبيبی در پایان 

 

 
 



 

 

شماره 
 مصوبه

 نتيجه مهلت زمانی مسئول پيگيری شرح مصوبه

3 
های مرگ استان توسط معاونت بهداشتی و اداره  گزارشی کاملی از شاخص

 آتی کارگروه ارایه گردد.کل ثبت احوال استان تهيه در جلسات 
دانشگاه معاونت بهداشتی  

 اداره کل ثبت احوال استان
  جلسه آتی

1 
ليست مشخصات کانونهای سالمت شهری و روستایی راه اندازی شده به کليه 

جهت همکاری با های عضو کارگروه ساغ و فرمانداران شهرستان  دستگاه
 گردد. ها ارسال دبيران این کانون

معاونت امور اجتمناعی 
 دانشگاه

  ده روز

1 
امور شهری و روستایی استانداری اداره کل ها و  فرمانداران محترم شهرستان

شهری و روستایی با دانشگاه علوم های سالمت محالت  در تشکيل کانون
 همکاری نمایند.پزشکی و شبکه بهداشت ودرمان شهرستان ها 

فرمانداران محترم 
 ها شهرستان

شهری و روستایی  امور
 استانداری

  مستمر

4 
های سالمت محالت  اندازی کانون کليه دستگاه های اجرایی استان در راه

شهری و روستایی با دانشگاه علوم پزشکی همکاری جدی نموده و استفاده از 
 ظرفيت ایجاد ایجاد در ماموریت سازمانی بهره برداری نمایند.

کليه دستگاه های اجرایی 
 استان

  تمرمس

5 
های ورزشی  ای در مکان های ورزشی ـ تغذیه در خصوص عرضه مکمل

مسئولين باشگاه جهت موزشی و توجيهی توسط معاونت غذا و دارو آ ای جلسه
 گردد.استان های ورزشی 

  جلسه آتی معاونت غذا و دارو

7 
ای در  های ورزشی ـ تغذیه اداره کل ورزش و جوانان درخصوص عرضه مکمل

و گزارش اقدامات در جلسه  ورزشی نظارت کامل و جدی نماید . های مکان
 آتی کارگروه ارایه گردد. 

 اداره کل ورزش و جوانان
نظارت مستمر و 

ارایه گزارش 
 درجلسه آتی

 

2 
موضوع گاز گرفتگی درمنازل پس از بررسی در کميته تخصصی سالمت در 

 يردقرار گاستان دستور کار کارگروه سالمت و امنيت غذایی 
 معاونت بهداشتی

 

پس از بررسی 
در کميته 
تخصصی 

 سالمت

 

 

 :اعضای کارگروه که مدیر کل یا معاون دستگاه در جلسه حاضر نبودند
 جناب آقای مهندس یاری، ریيس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ـ1 محمد قاسمی، دادستان محترم عمومی و انقالب استان قزوینجناب آقای  ـ3

جنـاب آقـای مهنـدس    ــ  5 اسـتان  ورزش و جوانـان ، مـدیرکل محتـرم   مقدم عالییـ جناب آقای 4بهزیستی استان، مدیرکل محترم زرنقی وارثیجناب آقای  ـ1

ی ـ جنـاب آقـا   2 دکتر پسندیده، مدیرکل محترم حفاظت محيط ریسـت اسـتان    جناب آقای ـ6 پرزحمت، مدیرکل محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان

  صدا و سيمای مرکز قزوین مدیرکل محترمانبارلویی، 
 حاضرین در جلسه: پيوست


