
  
  12FO18/00شماره مدرك :  فرم صورتجلسه

  

  ..........از  ..........صفحه 

  12:30 ساعت خاتمه:  10 ساعت شروع:  21/01/97:تاریخ جلسه  مدرسه شالباف : مکان برگزاري 
  سایر جلسات     □کمیته آموزش   □بازنگري مدیریت   □اجرائی کمیته   □  کمیته راهبري  نوع جلسه:

  اولین جلسه شوراي مشاوران سالمت دستگاههاي اجرایی استان موضوع جلسه :

مسئول   شرح جلسه و تصمیمات 
  پیگیري نتیجه  تاریخ انجام  /پیگیريانجام

ه یـک  ساخت یک مدرسه منطبق بر الگوي مدارس سـبز در اسـتان و در ناحیـ   -1
  پیگیري شود. آموزش و پرورش 

اداره کل نوسازي 
   -  مدارس استان

جلساتی به صورت ماهیانـه و نمـادین جهـت افـزایش تحـرك بدنی(دوچرخـه       -2
توسـط اعضـاي شـوراي مشـاوران      و جـاده سـالمت)  روي در پارك دهاسواري، پی

مشاور محتـرم سـالمت    ،که در راستاي دستیابی به این هدف برگزار شود سالمت
ه ورزش و جوانان جهت برگزاري کـوه پیمـایی، پیـاده روي، گـل گشـت و ...      اراد

  اعالم آمادگی نمودند.

-اعضاي شورا
دبیرخانه 

سیاستگذاري 
 سالمت

- 

  

  هاي کششی ادامه آموزش ورزش در خصوص نشگاهونت بهداشتی دامعا - 3
 .اعالم آمادگی نمودند آموزش و پرورش  با همکاري دانش آموزان را

- معاونت بهداشتی
   - آموزش و پرورش

اقـداماتی را در  اعضاي شوراي مشاوران سالمت دسـتگاههاي اجرایـی اسـتان    -4
و گزارش آنرا جهت افزایش تحرك بدنی در هفته سالمت به شرح ذیل انجام داده 

  دبیرخانه سیاستگذاري سالمت ارسال نمایند.ه مستندات مربوطه به ارهمبه 
 برگزاري مسابقه ورزشی(دارت، دو، طناب و ...) -
 مسابقه فرهنگی کبرگزاري ی -
هاي قلبی و مغزي (با هماهنگی با مرکز انجام خطرسنجی سکته -

 ها)بهداشت شهرستان
با مرکز  ی(با هماهنگشی براي کارکنان اداراتبرگزاري جلسه آموز -

 )هابهداشت شهرستان
  اردیبهشت ماه به عنوان روز بدون خودرو 4اعالم روز  -

  

 7/2/96 اعضاي شورا

  

هماهنگی الزم جهت نصب بنري با محتـوي شـعار    ،دستگاههاي اجرایی عضو-5
  هاي مربوطه انجام دهند. اردیبهشت) در سازمان 7تا  1هفته سالمت( 

   7/2/96 اعضاي شورا

  بازدید از مناطق جنگلی تحت پوشش منابع طبیعی هماهنگ شود.- 6
دبیرخانه 

سیاستگذاري 
 سالمت

15/02/96  
  

سالمت ورزش و جوانان مواردي را به شرح ذیل جهت اطالع و اعـالم همکـاري ایـن اداره کـل در راسـتاي       مدر پایان جلسه مشاور محتر
  ند:افزایش تحرك بدنی بیان نمود

از ابتداي اردیبهشـت  در محل پارك بانوان  8:30تا  7:30شنبه و سه شنبه هر هفته ساعت  روزهاي ،بانوان*به منظور افزایش تحرك بدنی 
  با حضور مربی به این امر اختصاص خواهد یافت.ماه 
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انجـام گیـرد کـه مسـتدعی اسـت       14/02/97مقرر است در استان بزرگترین همایش پیاده روي کشور و جهان(ثبت در گینس)  در تاریخ *
  نمایند.اطالع رسانی جهت شرکت در همایش مذکور مشاوران سالمت دستگاههاي اجرایی به همکارانشان 

  مسابقات ورزشی کارکنان در هفته دولت برگزار می شود.*
  ر می گردد.اهمایش بین پارکی هر هفته پنج شنبه ها برگز*
اهه اول ویژه کارکنان دستگاههاي اجرایی استان(از هر سازمان یک داوطلب آقا و یـک داوطلـب   مقرر است دوره مربیگري دارت در سه م*

  خانم) آموزش الزم جهت آموزش کارکنان ادارات مربوطه ارائه نمایند.
  امضاي حاضرین:
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