
 

  

  

  

  هاي کارگروه سالمت و امنیت غذایی استان نامه تفاهم
 شماره :
 تاریخ :

  95شهریور الی 94شهریور دوره زمانی:   نام دستگاه:

 1بند  هاي آن و پیرو سال پروژه ینپنجم و اجراي نامه در راستاي عملیاتی نمودن برنامه جامع سالمت استان این تفاهم نامه: مقدمه و اهداف تفاهم
تنظیم گردید. دستگاه  هاي اجرایی استان گزاران و مشاوران سالمت دستگاه شوراي پیام 29/07/94 مصوبه جلسه 8و بند  05/05/94 مصوبه جلسه

  .مین نمایدأمنابع داخلی) ت -ملی -هاي مصوب زیر را با قید اولویت از محل منابع در اختیار (استانی رایی موظف است هزینه اجراي پروژهاج

بودجه   برآمدها  عنوان پروژه
  مینأمحل ت  (میلیون ریال)

  
  

     
  

  
  

     
  

  

  

   
  

  

  خواهد بود. صفحه دومنامه طبق متن  شرایط اجراي تفاهم

  مدیرکل

  رئیس دانشگاه علوم پزشکی
  

  دارامنیتی استان معاون سیاسی
  (رئیس کارگروه سالمت و امنیت غذایی استان)

   مشاور سالمت و گزار پیام
  

  مدیر مالی
  

  استان گذاري سالمت مسؤول دبیرخانه سیاست
  

 استان يزیر برنامه و تیریمد سازمان سیرئ
  



 نامه  شرایط اجراي تفاهم

% 20)، برآمد سه و گزارش نهایی 1395تیر 15% (40)، برآمد شماره دو 1395 فروردین 30% (40برآمد شماره یک  )1
  )1395شهریور 28(

 3/11/87نامه مصوب تاریخ  گزار سالمت دستگاه طبق آیین ها توسط پیام پیگیري و پایش تحویل برآمدهاي پروژه )2
 گیرد. در کارگروه سالمت و امنیت غذایی استان انجام می

ها  هاي اجرایی موظف هستند یک هفته قبل از اتمام مهلت پایان گزارش، پرینت پروژه گزاران دستگاه کلیه پیام )3
 گذاري سالمت ارسال نمایند. چارچوب اعالمی به دبیرخانه سیاست را در

اي پایش و پیگیري  گذاري سالمت موظف است به طرق مقتضی از جمله تشکیل جلسات دوره دبیرخانه سیاست )4
نامه را ارزیابی نموده و به  گزاران یا با حضور در دستگاه مربوطه، روند اجرایی تفاهم ها با پیام پیشرفت پروژه

 ارگروه سالمت و امنیت غذایی گزارش نماید.ک
شود) نظارت و گزارش خواهد شد. ناظرین  هاي هر دستگاه توسط یک ناظر (که توسط دستگاه تعیین می پروژه )5

الزحمه  تجربه و داراي مدرك مرتبط در موضوع پروژه خواهند بود. حق کسوت، صاحب ترجیحاً افراد پیش
 پروژه خواهد بود.درصد از محل بودجه  5تا 1ناظرین 

 درصد از محل بودجه پروژه خواهد بود. 5تا  1گزاران سالمت  الزحمه پیام حق )6
نامه دبیرخانه  گزاران سالمت و آیین نامه پیام نامه دبیرخانه مشارکت مردم در سالمت، آیین ضوابط مندرج در آیین )7

امنیت غذایی تصویب شده است) در کارگروه سالمت و  3/11/87گذاري سالمت استان (که در تاریخ  سیاست
ولیت پیگیري استقـرار ضوابط مندرج در الجرا است و مسؤا نامه الزم براي تسهیل اجرایی شدن مصوبات تفاهم

 گذاري سالمت استان است. ها بر عهده دبیرخانه سیاست نامه این آیین
  

 


