
  کارگروه تخصصی سالمت و امنیت غذایی استان قزوین 

   شهرستان شوراي سالمت نامه آیین

  

 امنیت و ایمنی تامین در بخشی بین هاي همکاري برقراري همگانی، سالمت درباره نزدیک از و مناسب هاي گیري تصمیم مردم، سالمت ارتقاي و حفظ منظور به :مقدمه 

قانون برنامه پنجم توسعه کشور به شماره  178تصویب نامه هیات محترم وزیران در خصوص آئین نامه اجرایی ماده  20ماده  آن و ساختن نهادینه و مردم غذایی

  . میشود تشکیلذیل کمیته برنامه ریزي شهرستان ] شد خواهد نامیده شورا پس این از که[ شهرستان شوراي سالمت  6/7/1390مورخ  47221ت/134880

 و آموزش رییس، شهرستاننماینده شهرداران شهرهاي ،  )شورادبیر( شهرستان درمان و بهداشت شبکه رئیس،  )شورا رئیس( فرماندار : از عبارتند راشو اعضاي  -1 ماده

 و اجتماعی تامینان بیمه گنمایند، شهرستان انتظامی نیروي فرمانده، و مسکن و شهرسازي ترابري و راه رییس، صنعت، معدن و تجارت رییس، کشاورزي جهاد رییس، پرورش

ورزش و جوانان اداره  رئیس، ، نماینده شهرستانی صدا و سیمااسالمی ارشاد و فرهنگاداره  رئیس،  زیست محیط حفاظتاداره  رئیس،  دادگستري رییس، درمانی خدمات بیمه

 نماینده، شاخه شهرستانی خانه مشارکت مردم رئیس، کلیه بخشداران شهرستان، ستانشهر اسالمی شوراي رییسرئیس اداره کمیته امداد،  اداره کار، تعاون و رفاه، رئیس،استان

دهیاران انتخاب به دهستانها، دهیاران

  .داشت نخواهد مانعی اعضا مجدد انتخاب. شوند می برگزیده سال 4 مدت برايبا ابالغ فرماندار شهرستان  شورا اعضاي: 1 تبصره

. داشت نخواهند راي حق شدگان دعوت اینگونه. کند دعوت آن بحثهاي در مشارکت و شورا جلسه در حضور براي دیگر افراد از میتواند ضرورت صورت در شورا دبیر: 2تبصره

  .شود می دعوت شورا جلسه در شرکت براي راي حق با او از نباشد شورا عضو دستگاه مسئول اگر اجرایی دستگاه هر به مربوط مباحث طرح هنگام

  .بود خواهد شهرستان درمان و بهداشت شبکه رئیس با شورا جلسه ریاست نیابد حضور جلسه در فرماندار که تیدرصور: 3تبصره

  .گیرد می قرار شورا کار دستور در نیز استان غذایی امنیت و سالمت شورا سوي از شده ارجاع هاي موضوع :4تبصره

  .یابد حضور جلسه در آنان جاي به واندت نمی کسی. یابند حضور جلسه در خود باید شورا اعضاي - 2 ماده

 اعضاي اکثریت راي با شورا هاي تصمیم. یابد می رسمیت بیشتر ای راي صاحب اعضاي از سوم دو حضور با که داشت خواهد جلسه ماه در یکبار کم دست شورا -3 ماده

  .بود خواهد میسر شورا رییس موافقت و دبیر پیشنهاد اب طرارياض و خاص جلسات تشکیل. شود می گرفته،راي حق داراي حاضر

  :از است عبارت شورا وظایف - 4 ماده

النه سالمت او تدوین برنامه عملیاتی س شود می ارایه شورا جلسه به و گرداوري که اطالعاتی و شواهد پایه بر شهرستان سالمت مشکالت و مسائل بندي اولویت -الف

  براي شهرستان 

  .کنند می ارایه غذایی امنیت و سالمت درباره اجرایی دستگاههاي دیگر یا شهرستان درمان و بهداشت شبکه که ییها برنامه و پیشنهادها بررسی - ب

 شدن نهادینه یا غذایی امنیت سالمت، ارتقاي سبب شهرستان در آنها اجراي که استان غذایی امنیت و سالمتکارگروه تخصصی  هاي مصوبه ساختن عملیاتی -ج

  .شود می جامعه و مردم سالمت تامینو  بخشی بین همکاریهاي

  موانع رفع براي موثر گیري تصمیم و میکند ارایه آنها شدن عملیاتی میزان و شورا پیشین هاي مصوبه پیگیري از پس خانه دبیر که گزارشهایی بررسی -د

 خواهد تصویب به کند می پیشنهاد و تهیه دبیرخانه که را سال آنو برنامه عملیاتی   عادي هاي جلسه زمانبندي جدول سال، هر در خود جلسه نخستین در شورا -ه

  .رساند

  .االجراست الزم شهرستان اجرایی دستگاههاي براي ابالغ از پس شورا هاي مصوبه -5 ماده

 نوبت یا دستور در تا دهند می اطالع رخانهدبی به کتبی طور به جلسه تشکیل زمان از پیش هفته یک کم دست شورا در طرح براي را خود پیشنهادهاي شورا اعضاي - 6 ماده

  .گیرد قرار طرح

  :داشت خواهد عهده بر را زیر وظایف و شود می مستقر شهرستان درمان و بهداشت شبکه محل در که است اي دبیرخانه داراي شورا -7 ماده

  شورا دبیررئیس و  نظر با جلسه هر دستور تهیه -الف

  جلسه برگزاري زمان از پیش هفته یک کم دست ،شورا اعضاي به جلسه هر توردس با همراه نامه دعوت فرستادن - ب

در قالب برنامه  دهستان و بخش تفکیک به شهرستان سالمت مشکالت و مسائل بندي اولویت براي کافی شواهد و اطالعات تحلیل و نمایش بندي، دسته گردآوري، -ج

  عملیاتی ساالنه 

  جامعه و مردم سالمت ارتقاي جهت در بخشی بین همکاریهاي تکوین براي "استان سالمت جامع امهبرن" الگوي و تجربه از استفاده -د

 استان بهداشت مرکز ضرورت صورت در و شهرستان بهداشت مرکز کارشناسان دبیرخانه سیاست گذاري سالمت استان ، فنی ازکمکهايفوق  بندهاي اجراي در دبیرخانه

  . یابد می ترتیب) شورادبیر( شهرستان درمان و بهداشت شبکه مدیر وسیله به که بود خواهد اربرخورد و سایر سازمان هاي استان

  آنها شدن تصویب از پس یکهفته حداکثر اعضا،استاندار، دبیرخانه سیاستگذاري سالمت استان و  بهتوسط رئیس شورا  شورا هاي مصوبه فرستادن -ه

  ها پیگیري این نتایج درباره فصلی گزارشهاي تهیه و دبیرخانه سیاست گذاري سالمت استان شورا در قالب نرم افزار هاي مصوبه پیگیري -و

 اسالمی شوراي هماهنگی و شورا پیشنهاد با کاردبیرخانه، گردش و شورا مصوبات کردن اجرایی امکانات تأمین و انسانی نیروي خدمات جبران براي الزم مالی منابع -  8ماده 

  .شد خواهد تأمین مردمی کمکهاي و موقوفات هدایا، نیز و غیردولتی عمومی نهادهاي و اجرایی دستگاههاي شهرداري، منابع از فرمانداري، و شهر

  .ارائه کند فرمانداري و شهر اسالمی شوراي یک بار به ماه 3 هر را خود عملکرد گزارش است موظف شورا -9 ماده

 الزم ابالغ زمان از و گردید ابالغ و تصویب تأیید، کارگروه تخصصی سالمت و امنیت غذایی استان قزوین توسط23/12/1390تاریخ در تبصره 4 و ماده 9 با مهان آیین این

  .االجراست

  


