
  کارگروه تخصصی سالمت و امنیت غذایی استان قزوین 

  آئین نامه شوراي سالمت روستا

  : مقدمه 

در همه روستاهاي داراي سکنه و تحت ،یسالمت همگانو فعالیت هاي  يریم گیتصمرکت دادن مردم در امشمردم،  سالمت ارتقاي و منظورحفظه ب

  .شود می تشکیل -ده خواهد شدینامشورا پس  نیکه از ا-روستا سالمتپوشش خانه هاي  بهداشت شوراي 

 عشایري بهداشت شوراي میتوانند نیز دارند عشایري بهداشت هاي خانه یا و بوده اشتدبه هاي خانه استحفاظی حوزه در که رو عشایرکوچ -1 تبصره

  . باشند داشته

، روحانی  روستایار  و آموزش معلم بهداشت، خانه بهورزتا ، رئیس شوراي اسالمی روسدهیار ،  از عبارتند روستا بهداشت شوراي اعضاي - 1ماده 

  .  معتمدین از روستا و دو نفر

 خانه اصلی روستاي بهداشت شوراي در عضویت بر عالوه مرد بهورز و باشد می بهداشت خانه اصلی روستاي بهداشت شوراي زن، عضو بهورز -2تبصره

  . بود خواهد وعض نیز رقم روستاهاي بهداشت بهداشت، درشوراهاي

نسخه اي از  و بوده شورا دبیر بهداشت انهخ بهورزدهیار رئیس شورا و  .می شود دست کم یک بار در ماه برگزار روستا بهداشت شوراي جلسه-2ماده 

  . دارد می ارسال تابعــه و دبیرخانه شوراي سالمت بخش درمانی بهداشتی مرکز به را شورا جلسات مصوبات کلیهصورت جلسه 

  :وظایف شورا عبارت است از -3ماده 

  روستا و تامین منابع مالی آن ساکنین سالمت براي ارتقاي تدوین برنامه عملیاتی سالیانه  -الف

و همکاري با بهورز در اجراي برنامه هاي بهداشتی مانند ایمن سازي، بهداشت مادر و  روستا بهداشتی هاي برنامه انجام در مردم مشارکت جلب –ب 

  ، مبارزه با بیماریها، بهداشت محیط و بهسازي روستاکودك

  نظارت و همکاري در  برنامه هاي توسعه روستایی با هدف افزایش اثرات مثبت عوامل اجتماعی بر سالمت  –ج 

  نظرخواهی از مردم درباره مشکالت بهداشتی روستا و راه حل هایی که با خودیاري مردم میسر است  -د

  .شهرستان ابالغ می شود یا شوراي سالمت بخششت براي اجراي برنامه هایی که از سوي کمک به خانه بهدا -ه

  

از  و تأیید، تصویب و ابالغ گردید کارگروه تخصصی سالمت و امنیت غذایی استانتوسط  23/12/1390تبصره در تاریخ  2ماده و  3این آیین نامه با 

  .ستزمان ابالغ الزم االجرا


