
  کارگروه تخصصی سالمت و امنیت غذایی استان قزوین 

  آئین نامه شوراي سالمت شهر

  : مقدمه 

در باره  به موقعسب و منا يها يریم گیمردم، تصم سالمت ارتقاي و حفظ منظورژه در حاشیه شهرها و به  با توجه به توسعه شهرنشینی در کشور و مشکالت سالمتی حاصل از آن به وی

 - ده خواهد شدینام شوران پس یکه از ا-شهر سالمت شوراي ،ه ساختن آننیو نهاد جامعهن سالمت یدر تامو جلب مشارکت هاي مردم  ین بخشیب يها يهمکار يبرقرار، یسالمت همگان

  .شود می تشکیل

  . شوراي سالمت بخش که در شهر مرکزي بخش تشکیل می شود در حکم همان شوراي سالمت شهر است :تبصره 

  :از عبارتند شورا يعضاا - 1ماده 

و شهرستان  اجتماعی تامینتام االختیار اداره نماینده ،  )دبیر( ستانشهر ینماینده تام االختیار رئیس شبکه بهداشت ودرمان،  )رئیسنایب (شهر  رئیس شوراي اسالمی،  )رییس( شهردار شهر

 جهادکشاورزي نماینده تام االختیار، شهرستان وپرورشآموزش نماینده تام االختیار اداره،  ستانشهر ینظام پزشکختیار تام االنماینده ،  ستانشهر بیمه خدمات درمانیتام االختیار نماینده 

 دادگستري نماینده تام االختیار ، ستانشهر یانتظام يروین نماینده تام االختیار،  ستانشهر مسکنراه و  نماینده تام االختیار،  ستانشهر و تجارت معادن،صنایع نماینده تام االختیار،  ستانشهر

 نماینده تام االختیار،  ستانشهر ورزش و جوانان نماینده تام االختیار،  ستانشهر یفرهنگ و ارشاد اسالم نماینده تام االختیار،  ستانشهر زیست محیط حفاظت نماینده تام االختیار،  ستانشهر

  نماینده تام االختیار بخشداري،  ستانشهر یستیبهز نماینده تام االختیار،  ستانشهر جمعیت هالل احمر

.باید خود درجلسه حضور یابند شورااعضاي :1تبصره 

این گونه دعوت شدگان حق راي نخواهند . و مشارکت در بحث هاي آن دعوت کند شورادر صورت ضرورت می تواند از افراد دیگر براي حضور در جلسه  شورادبیر رئیس و دبیر : 2تبصره 

  .دعوت می شود شورانباشد از او با حق راي براي شرکت در جلسه  شوراهنگام طرح مباحث مربوط به هر دستگاه اجرایی اگر مسئول دستگاه عضو . داشت

.انتخاب مجدد اعضا مانعی نخواهد داشت. سال برگزیده می شوند 3براي مدت با ابالغ رئیس شورا  شورااعضاي  - 2ماده 

 ،يحق را يحاضر دارا يت اعضایاکثر يبا را شورا يم هایتصم .ابدی یت میسمر يصاحب را يار در ماه جلسه خواهد داشت که با حضور دو سوم از اعضاک بیدست کم  شورا - 3ماده 

  .شود یگرفته م

  .سر خواهد بودیم شوراس ییر و موافقت ریشنهاد دبیبا پ يطرارل جلسات خاص و اضیتشک: 3تبصره 

  :از است عبارت شورا فیوظا -4 ماده

  و تدوین برنامه عملیاتی ساالنه سالمت شهر  دشو یم هیارا شورابه جلسه  و يورآگرد که یاطالعات و شواهد هیبرپا شهر سالمت مشکالت و مسائل يبند تیاولو  . أ

 هیارا سالمت دربارهو نهادهاي مردمی شهر  ییاجرا يدستگاهها گرید ای درمانی-، مراکز بهداشتیشهرستان درمان و بهداشت شبکه که ییها برنامه و شنهادهایپ یبررس  . ب

  کنند یم

, سالمت يارتقا سبب شهر در آنها ياجرا کهسالمت و امنیت غذایی استان  شوراو موضوع هاي ارجاع شده از سوي  ستانشهر سالمت شوراي اتمصوب ساختن یاتیعمل  . ت

  شودیم جامعه سالمت نیتام درجهتو مشارکت هاي مردمی  یبخش نیب يهایهمکار شدن نهینهاد

  موانع رفع يبرا موثر يریگ میتصم و کند یم هیارا شورا اتمصوب يریگیپ از پس رخانهیدب که ییها گزارش یبررس  . ث

  سال در هر شوران جلسه یدر نخستکه دبیرخانه تهیه و پیشنهاد می کند، و برنامه عملیاتی ساالنه  شوراتصویب جدول زمانبندي جلسات عادي   . ج

  .ستاالجرا الزم شهر ییاجرا يدستگاهها يبرا ،ابالغامضاء رییس و  از پس شورا اتمصوب -5 ماده

  .دیک نسخه از صورتجلسات شورا با امضاي رئیس شورا به فرماندار شهرستان، رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان و بخشدارمنطقه ارسال می گرد: 4تبصره

  .ردیقرارگ طرح نوبت ای دستور در تا دهند یم اطالع رخانهیدب به یطورکتب به جلسه لیتشک زمان از شیپ هفته کی حداقل راشو در طرح يبرا  را خود يشنهادهایپ شورا ياعضا -6 ماده

  :ر را بر عهده خواهد داشتیف زیشود و وظا یقر متمس یا شهرداري يشهر یدرمان -یبهداشتمرکز محل در است که  يرخانه ایدب يدارا شورا - 7ماده 

  شورا ریدب نظر با لسههر ج دستور هیته  . أ

تهیه صورت جلسه و اخذ امضاء از حاضرین  . ب

  جلسه يزمان برگزار ش ازیک هفته پی حداقل،شورا يبه اعضافرستادن دعوت نامه همراه با دستور هر جلسه   . ت

  مسائل و مشکالت سالمت شهر يت بندیاولو يبرا یل اطالعات و شواهد کافیش وتحلی، نماي، دسته بنديگردآور  . ث

  سالمت جامعه ءدر جهت ارتقاو مشارکت هاي مردمی  ین بخشیب يها ين همکاریتکو يبرا "شهرستان/برنامه جامع سالمت استان" ياز تجربه و الگواستفاده   . ج

  ب شدن آنهایک هفته پس از تصویبه اعضا، حداکثر  شورا اتفرستادن مصوب  . ح

ها يریگیپاجرا و ج یدر باره نتا یصلف يه گزارش هایو ته شورا اتمصوب ينظارت بر حسن اجرا  . خ

براي تحلیل اطالعات و شواهد و تهیه پیش نویس مصوبات و تنظیم برنامه ها شوراتشکیل کمیته هاي فنی با هماهنگی   . د

  شوراهماهنگی براي تشکیل جلسه با اصحاب رسانه براي ارائه پیام هاي بهداشتی و گزارش عملکرد با هماهنگی دبیر   . ذ

 شورادبیر وسیله به که بود خواهد از کمک هاي فنی کارشناسان مرکز بهداشت شهرستان و در صورت ضرورت مرکز بهداشت استان برخوردار» ث و ج«دهاي دبیرخانه در اجراي بن: 6تبصره 

  .هماهنگی هاي الزم به عمل می آید

و هماهنگی شوراي اسالمی شهر و  شوراو گردش کار دبیرخانه، با پیشنهاد  شورات منابع مالی الزم براي جبران خدمات نیروي انسانی و تأمین امکانات براي اجرایی کردن مصوبا :8ماده 

  .هدایا، موقوفات و کمک هاي مردمی تأمین خواهد شدنیز دستگاههاي اجرایی و نهادهاي عمومی غیردولتی و  ،فرمانداري، از منابع شهرداري

  .کند شوراي اسالمی شهر و فرمانداري ارائه بهک بار یماه  3موظف است گزارش عملکرد خود را هر  شورا :9ماده

  .ستاز زمان ابالغ الزم االجرا و تأیید، تصویب و ابالغ گردید کارگروه تخصصی سالمت و امنیت غذایی استانتوسط  23/12/1390تبصره در تاریخ 4ماده و  9این آیین نامه با 


