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 بسمه تعالی

رسالت اصلی دانشگاههای علوم پزشکی کشور تامین، حفظ و ارتقای سطح سالمت آحاد جامعه است که این رسالت سازمانی در قالب وظایف 

اقتصادی و سایر اسناد باالدستی ملی در ذیل قوه مجریه مورد  -ساله توسعه اجتماعی 5مصرح قانونی از جمله قانون اساسی، برنامه های 

رد. امروزه  استراتژی های بین المللی و ملی مختلفی براساس میزان توسعه یافتگی  )عمدتا منبعث از وضعیت اقتصاد ملی ( پیگیری قرار میگی

را در طول زندگی و حتی قبل از تولد)دوران بارداری تا کشورها وجهه همت دولت ها قرار دارد تا مسئولیت حیاتی و مستمر رسالت مذکور 

از هفت دهه از طریق مراقبت همراه با حفظ شئونات انسانی، رعایت موازین مختلف اجتماعی تامین نمایند. مطالعات زایمان ایمن( در طی بیش 

مختلف انجام گرفته در نقاط مختلف جهان حاکی از سهم بسیار اندک نظام سالمت در تامین، حفظ و ارتقای سالمت شهروندان دارد. سهم 

 را میتوان به شرح زیر خالصه نمود:مهمترین عوامل موثر در مقوله سالمت 

 درصد.  05درصد و نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی  05درصد، عوامل زنتیکی وارثی  05درصد، عوامل محیطی   55سبک و شیوه زندگی 

از عوامل متعددی همانگونه که مالحظه میشود ارتقای سالمت در یک جامعه صرفا به خدمات فراهم شده توسط نظام سالمت بستگی ندارد و 

چند وجهی بودن سالمت  ضرورت مشارکت نظام مند و سازمان یافته بین بخش های مختلف دستگاه های اجرایی را الزامی تاثیر میپذیرد. 

فصل  84براساس ماده  میساخت و همین امر منجر به تشکیل نهادی استانی در سی سال پیش تحت عنوان شورای بهداشت استان ها گردید. 

به تصویب هیئت وزیران  0935تشکیل و آیین نامه اجرایی ان در اواخر سال  شورای عالی سالمت و امنیت غذایی ، م برنامه چهارم توسعههفت

شورای  ، قانون برنامه سوم توسعه 05رسید. به موازات تشکیل شورای عالی سالمت و امنیت غذایی کشور و براساس بند های مذکور در ماده 

ابالغ گردید. براساس  برنامه های  0940برنامه ریزی و توسعه استانها شکل گرفت و آیین نامه اجرایی این ماده قانونی برای بار اول در سال 

راساس تصویب و جهت اجرا ابالغ گردید. ب 0935ابان ماه  برنامه ریزی و توسعه استان ها درچهارم و پنجم توسعه، آیین نامه اجرایی شورای 

در آیین نامه جدید این ایین نامه،  کارگروه تخصصی سالمت و امنیت غذایی یکی از کارگروه های تخصصی هشت گانه  این شورا میباشد. 

مدیر کل  09معاون سیاسی و امنیتی استانداری رئیس کارگروه و رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان دبیر کارگروه بوده و کارگروه با حضور 

 . میگرددواحد استانی تشکیل  یا رئیس

مصوبه   35دستور جلسه را بررسی و  39جلسه  با حضور اعضا تشکیل داده و  08کارگروه  0930لغایت پایان سال  0940از پاییز سال 

صه درصد مصوبات میباشد. خال04-055بررسی سوابق حاکی از اجرایی شدن ابالغ گردیده است.  جهت اجرا به مراجع ذیربط که داشته 

 درج گردیده است.  این مجموعهاطالعات دستورات و مصوبات کارگروه در طی دوره زمانی یاد شده و متن مصوبات و روند اجرای انها در 

با توجه به ضرورت اعمال مفاد سالمت در همه سیاست ها و بر اساس سیاست های کلی سالمت ابالغی توسط مقام معظم رهبری در اوایل 

ارشد دستگاههای  انمشارکت و همکاری مدیرو تقویت با تداوم  واثق دارم امید عه بهار سالمت مردم در بهار طبیعت بود،سال جاری که طلی

ارتقای سالمت آحاد جامعه استان باشیم. الزم میدانم از زحمات همکاران محترم در معاونت امور بهداشتی پیشبرد  شاهد ،عضو کارگروه

 دانشگاه در جمع بندی و تدوین گزارش حاضر صمیمانه تشکر و قدردانی نمایم. 

 دکتر آقازاده                                                                   

 رئیس دانشگاه علوم پزشکی و                                                                

 آذربایجان غربی دبیر کارگروه تخصصی سالمت و امنیت غذایی استان                                                                 
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به تفکیک دستگاه پیشنهاددهنده 31-29خالصه اطالعات دستور جلسات کارگروه سالمت و امنیت غذایی استان آذربایجان غربی  (: 7شماره) جدول  

 دستگاه پیشنهاد دهنده تعداد دستورجلسه

 استانداری 2

 دانشگاه علوم پزشکی 71

 اداره کل دامپزشکی 70

 شرکت آب و فاضالب شهری 4

 روستاییشرکت آب و فاضالب  7

 سازمان صنعت ،معدن و تجارت 7

 سازمان حفاظت محیط زیست 7

 شهرداری 7

 سازمان میراث فرهنگی 7

 مشترک بین سازمانی 7

 جمع 93

 

 

 7831-29گروه بندی دستور جلسات کارگروه تخصصی سالمت و امنیت غذایی استان آذربایجان غربی(: 9جدول شماره)

 مالحظات  گروه اصلی

 - 9 نظام سالمتمدیریت 

مدیریت بیماریهای واگیر و غیر 

 واگیر
2 

ایدز، سرطان، هپاتیت، بیماریهای روده ای )وبا(، آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان، هاری 

 بوتولیسم و مشمشه

 3 ایمنی غذایی و تغذیه
باقیمانده دارویی در عسل، پنیرسازی سنتی، کشتار دام در کشتارگاهها، واحد های جمع 

 یر،  بهسازی و بهداشتی نمودن واحد های  قصابیآوری ش

 آب شرب شهری  و روستایی  6 بهداشت آب شرب

 احداث توالت عمومی  9 دفع بهداشتی فاضالب

 - 7 بهسازی محیط روستایی

 آب زره شوران تکاب  7 محیط زیست

 - 4 بهداشت محیط

 - 9 میادین دواب

 8 طرحهای استانی
کنترل بروسلوز انسانی در استان، برنامه جامع کنترل دخانیات و طرح حذف  برنامه جامع

 جوش شیرین و کنترل نمک نان و پرمیکس در نانوایی ها

 - 7 سایر

 - 82 جمع
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 (7831-7829خالصه اطالعات جلسات کارگروه سالمت و امنیت غذایی استان آذربایجان غربی)از (: 8جدول شماره)

مصوبات جلسهتعداد  درصد اجرا  تاریخ تشکیل تعداد دستور جلسه 

17 1 8 98/3/31  

67 1 5 95/77/31  

777 5 8 91/79/31  

37 79 9 98/9/33  

67 5 9 74/5/33  

67 3 9 3/1/33  

47 5 8 71/5/32  

777 9 9 76/6/32  

73 77 8 77/9/27  

57 9 8 99/5/27  

57 9 9 77/8/27  

7 9 9 8/77/27  

47 2 5 9/5/29  

دست اقدامدر   78 9 3/77/29  
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 98/3/7831 آذربایجان غربی  کارگروه تخصصی سالمت و امنیت غذایی استان اولین  جلسه دستورات و مصوبات(: 4جدول شماره)

 مصوبات جلسه مجری/مجریان نتیجه اجرا
سازمان پیشنهاد 

 دهنده
 دستور جلسه

  

دبیرخانه کارگروه سالمت و 

)معاونت  امنیت غذایی استان

امور بهداشتی دانشگاه ( و کلیه 

 اعضا کارگروه مذکور

تمام اعضاء کارگروه وسایر ادارات پیشنهادات  -7

ومکاتبات خود را به دبیرخانه کارگروه واقع در 

 حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه ارسال نمایند.

دانشگاه علوم 

 پزشکی 

 24/1/71/هـ مورخ 2397ارائه گزارش نامه شماره  -7

معاون محترم هماهنگی ودبیر مجامع وزارت بهداشت، 

درمان وآموزش پزشکی درخصوص تصویب نامه 

آئین نامه شورای  9/3/71مورخ 9993/ت 73224شماره

 برنامه ریزی وتوسعه استان و کارگروههای تخصصی

 

  

ارسال آئین نامه جدید شورای برنامه ریزی -2

وتوسعه استان وکارگروههای تخصصی به کلیه 

 اعضاء وادارات مرتبط

  

پیگیری وضعیت شورای سالمت استان توسط  -9

 دبیرخانه

 

  

شبکه بهداشت و درمان 

 شهرستان 

 فرماندار شهرستان 

 

تشکیل کمیته سالمت وامنیت غذایی شهرستانها  -4

به ریاست فرماندار وعضویت اعضای متناظر استانی 

 وارسال صورتجلسات به دبیرخانه

 دانشگاه علوم پزشکی --

تشکیل ستاد استانی مقابله با شیوع رفتارهای  -9

به ریاست استاندار ودبیری دانشگاهپرخطر  )ایدز(   

دانشگاه علوم 

 پزشکی 

درجهان، کشور  HIV/AIDSارائه گزارش وضعیت -2

واستان توسط دانشگاه علوم پزشکی ، اداره کل محترم 

اداره کل محترم هالل احمر، بهزیستی، اداره کل محترم 

امور زندانها، اقدامات انجام یافته، چالشهای پیش رو و 

 پیشنهادات

 

-- 

 سازمان بهزیستی 

 اموزش و پرورش

 

تشکیل هسته های دانشجویی توسط دانشگاه  -3

وهسته های دانش آموزی توسط سازمان آموزش 

وپرورش جهت پیشگیری از آلودگی به 

HIV/AIDS  

  
مبارزه با مواد شورای هماهنگی 

 مخدر

تاکید بر راه اندازی و فعالیت مراکز بازپروری  -1

 معتادان 

اداره کل  بدون مصوبه  -  --

 دامپزشکی استان

ارائه گزارش نتایج اقدامات انجام یافته مصوبات بند  -9

اول نوزدهمین جلسه کارگروه بهداشت، درمان وتامین 

اجتماعی استان درخصوص طرح ساماندهی میادین دواب 

 استان 
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 95/77/31 آذربایجان غربی دستورات و مصوبات دومین  جلسه کارگروه تخصصی سالمت و امنیت غذایی استان(: 5جدول شماره)

 دستور جلسه سازمان پیشنهاد دهنده مصوبات جلسه مجری/مجریان نتیجه اجرا

 اداره کل دامپزشکی استان بدون مصوبه - -

ارائه گزارش نتایج اقدامات انجام یافته بند اول نوزدهمین جلسه کارگروه  -7

 بهداشت، درمان وتامین اجتماعی درخصوص طرح ساماندهی میادین دواب استان

_ 
کلیه ارگان های 

 درگیر موضوع

معرفی نماینده توسط ارگانهای ذیربط در طرح جامع  -7

 کنترل بیماریهای سرطانی دراستان
 دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

پیشبرد  الزامات  و گزارش وضعیت بیماریهای سرطانی، اقدامات انجام یافته -2

 برنامه جامع سرطان استان

  
اداره کل 

 دامپزشکی استان

طرح بررسی باقی مانده های دارویی درعسل های  -2

طبیعی تولید شده دراستان توسط اداره کل دامپزشکی 

 اجرا تصویب شد.جهت 

 اداره کل دامپزشکی استان

 بررسی باقی مانده های دارویی در عسل های طبیعی تولید شده دراستان-9

 

  

سازمان 

 –جهادکشاورزی 

اداره کل 

–دامپزشکی استان   

دانشگاه علوم 

 پزشکی

سازمان جهادکشاورزی و اداره کل دامپزشکی اعالم  -9

ماهه به صاحبان مراکز وخودروهای یادشده 2-3مهلت 

جهت اخذ مجوزهای بهداشتی مربوطه ومتعاقباً پس از 

پیگیری های الزم موارد تخلف را به مراجع قانونی 

 ارجاع نمایند.

یا غیرقابل درخصوص معدوم سازی شیرهای آلوده و  -4

تائید که مطابق با استانداردهای مربوطه نمی باشد 

موضوع جهت تعیین محمل قانونی با اداره کل 

دادگستری از سوی اداره کل دامپزشکی استان ومعاونت 

غذا وداروی دانشگاه پیگیری ونتیجه درجلسه بعد ارائه 

 شود.

صدور مجوز برای مراکز جمع آوری شیرتوسط  -9

مور دام سازمان جهادکشاورزی پس از معاونت محترم ا

 تائیدیه اداره کل دامپزشکی استان صورت گیرد.

 اداره کل دامپزشکی استان

ارائه گزارش از وضعیت جمع آوری وحمل ونقل شیر وچگونگی ساماندهی  -4

 آن جهت تولید شیر یارانه ای وشیرمدارس

 

  

اداره کل 

دامپزشکی استان و 

دانشگاه علوم 

 پزشکی ارومیه

ترمیم واصالح فرآیند کشتاردام ، حمل ونقل وعرضه  -3

آن توسط ارگانهای ذیربط با مسئولت اجرایی 

 دامپزشکی استان و ارائه گزارش درجلسه آتی

 

اداره کل دامپزشکی استان و دانشگاه 

 علوم پزشکی ارومیه
ساماندهی مستمر قصابیهای در شیره پزخانه ارومیه -9  

  
اداره کل 

 دامپزشکی استان

گزارش طرح ساماندهی میادین دواب استان که با -1

 23/70/71حضور شهرداران و ارگانهای ذیربط درتاریخ 

 برگزار خواهد شد به دبیرخانه ارسال شود.

- - 
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 91/79/31 آذربایجان غربی دستورات و مصوبات سومین  جلسه کارگروه تخصصی سالمت و امنیت غذایی استان(: 6جدول شماره)

اجرانتیجه   دستور جلسه سازمان پیشنهاد دهنده مصوبات جلسه مجری/مجریان 

  

آب و  –دانشگاه علوم پزشکی 

سازمان –فاضالب روستایی استان   

آموزش وپرورش–صداوسیما   

همکاری تنگاتنگ سازمانهای ذیربط با دانشگاه علوم پزشکی جهت کنترل-7  

درشهرستان سلماس و ارائه گزارش اقدامات درجلسه بعد  بیماری  

دانشگاه علوم پزشکی 

 ارومیه

 Aگزارش موارد بروز هپاتیت -7

در شهرستان سلماس و ارائه 

 راهکارهای الزم

 

 

 

  

 

ارائه آموزشهای الزم جهت پیشگیری وکنترل بیماری از طریق ارگانهای-2  

درجلسه بعدذیربط وباهمکاری صدا وسیما و ارائه گزارش   

 

  دانشگاه علوم پزشکی 

کیسه سیمان بصورت محدود  2درب و–مصالح سنگ سره تهیه و تحویل  -9

بهسازی جهت آموزش وپرورش سلماس  به توسط دانشگاه علوم پزشکی 

 مدارس روستاهای درگیر بیماری تا پایان ششدر واحداث سرویسهای بهداشتی 

 به پایان رسد. 77ماهه اول 

 

  آب و فاضالب روستایی شرکت  

ومستمر  منظماهتمام جدی در تامین آبدار وکلر موردنیاز جهت کلرزنی  -4

روزانه باالخص در روستاهای تابعه سلماس توسط شرکت آب وفاضالب 

 روستایی

  
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه و 

 ارگانهای درگیر مسئول

عالوه برتشدید  جهت اجرای طرح بسیج سالمت نوروزی ارگانهای ذیربط -9

فعالیتهای سازمانی خود ، تعامل وهمکاری الزم را با دانشگاه علوم پزشکی معمول 

 نمایند.

 

دانشگاه علوم پزشکی 

 ارومیه

گزارش طرح بسیج سالمت -2

واجرای  71-73نوروزی سال 

طرح مذکور در سالجاری باجلب 

 مشارکت وحمایت بین بخشی

- - - 
سازمان میراث فرهنگی 

دستی وصنایع 

 وگردشگری استان

ارائه گزارش از روند احداث -9

 سرویسهای بهداشتی بین راهی استان
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 98/9/33آذربایجان غربی دستورات و مصوبات چهارمین  جلسه کارگروه تخصصی سالمت و امنیت غذایی استان (: 1جدول شماره)

جلسهدستور  سازمان پیشنهاد دهنده مصوبات جلسه مجری/مجریان نتیجه اجرا  

  

 استمرار دارد

اداره کل 

 دامپزشکی

اداره کل دامپزشکی استان درخصوص ترمیم  29/7/71اجرایی نمودن مصوبات صورتجلسه مورخ -7

 واصالح فرآیند کشتار، حمل ونقل وعرضه گوشت قرمز

 اداره کل دامپزشکی

گزارش ساماندهی وضعیت  -7

کشتار دام وفرآورده های خام 

 دامی )گوشت قرمز(

 

 شهرداری ارومیه _

برآورد اعتبار مورد نیاز جهت جابجایی واحداث مجتمع عرضه فرآورده های گوشتی دریک منطقه در -2

 شهر ارومیه توسط شهرداری و ارائه درجلسه آتی

_ 

اداره کل 

 دامپزشکی

 

تشکیل کارگروه فرعی به دبیری اداره کل دامپزشکی با حضور ارگانهای ذیربط وپیگیری موضوع -9

 تاحصول نتیجه و ارائه درجلسات کارگروه

  همکاری تنگاتنگ ارگانها با دانشگاه علوم پزشکی درجهت پیشگیری وکنترل بیماریهای روده ای-4 اعضای کارگروه  

دانشگاه علوم پزشکی 

 ارومیه

ارائه گزارش اقدامات انجام  -2

یافته درخصوص پیشگیری 

وکنترل بیماریهای روده ای 

و بیان  7971 )التور( در سال

7977انتظارات درسال   

 

  
شرکت آب و 

 فاضالب شهری و

 روستایی

شناسایی خانوارهایی که نسبت به هدایت آب باران به شبکه فاضالب اقدام می نمایند از طرف شرکت -9

 آب وفاضالب شهری بعد از اطالع رسانی شناسایی و اقدام قانونی معمول گردد.

  

شرکتهای آب وفاضالب شهری و روستایی درامر کنترل کیفی آب شرب منطقه اهتمام بیش از پیش  -3

 شهری و روستایی استان

  

اداره کل امور 

روستایی شهری و 

شهرداری ها و  –

 فرمانداریها

به منظور ارتقاء آگاهی عمومی روستائیان درخصوص تحت پوشش قراردادن روستاها، توسط شرکت  -1

اطالع رسانی عموم مردم با ارائه کارهای فرهنگی وآموزشی اقدام وموانع  آب وفاضالب روستایی نسبت به

اجرایی موجود را به همراه پیشنهادات جهت تحت پوشش قراردادن کلیه روستائیان استان، به دبیرخانه 

 کارگروه گزارش نمایند.

  
شرکت آب و 

 فاضالب شهری و

 روستایی

شهری استان توسط شرکت آب وفاضالب شهریشستشو، سمپاشی کلیه شبکه های فاضالب  -7  

  

شستشو والیروبی مستمر کانالهای آب بویژه درفصول گرم سال توسط شهرداریها وآهک پاشی  -3

 وضدعفونی کردن  آنها

  فرمانداران 

تشکیل اکیپ مبارزه با فروشندگان دوره گرد موادغذایی فاسد غیربهداشتی با مشارکت نیروی  -70

شهرداری ومراکزبهداشت زیرنظر فرمانداری شهرستان واقدامات الزمانتظامی،   

  
دانشگاه علوم 

 پزشکی

تشدید برنامه های نظارتی وبهداشتی بر مراکز تهیه وتوزیع وفروش موادغذایی ، اماکن عمومی،  - 77

برنامه نظارت کارخانجات موادغذایی ومراحل تولید وعرضه یخ درفصول     گرم سال اه ونسبت به استمرار 

وکنترل کیفی مستمر آب آشامیدنی مناطق شهری و روستایی با هماهنگی شرکتهای آب وفاضالب شهری 

 و روستایی

  

دانشگاه علوم 

پزشکی  و جهاد 

 کشاورزی

تشکیل کارگروه فرعی به دبیری معاونت بهداشتی وباحضور ارگانهای ذیربط در ارتباط با جلوگیری از -72

فاضالب تصفیه نشده وپیگیری موضوع وارائه اقدامات انجام یافته در جلسات آتی  آبیاری مزارع با

 کارگروه
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 74/5/33 آذربایجان غربی دستورات و مصوبات پنجمین  جلسه کارگروه تخصصی سالمت و امنیت غذایی استان(: 3جدول شماره)

نتیجه 

 اجرا
 دستور جلسه سازمان پیشنهاد دهنده مصوبات جلسه مجری/مجریان

  
اداره کل دامپزشکی 

 استان

تشکیل جلسه فرعی درخصوص ساماندهی وضعیت عرضه گوشت قرمز در شیره پزخانه -7

دامپزشکی ومشارکت مجمع ، شهرداری مشارکت  مرکز بهداشت شهرستان، ارومیه، با 

 امورصنفی

اداره کل دامپزشکی 

 استان

ارائه گزارش درخصوص برآورد  -7

نیاز به منظور جابجایی اعتبار مورد 

واحداث مجتمع جدید عرضه فرآورده 

 های گوشتی

 

  دبیرخانه کارگروه 

 

مصوبات وکلیات موضوع فوق به استحضار فرماندار محترم ارومیه رسیده تا پیگیری  -2

 الزم صورت پذیرد.

_ 
شهرداری 

 ودامپزشکی

مراکز عرضه گوشت قرمز ساماندهی خصوص  تهیه گزارش  از اقدامات بعمل امده در  -9

 در شیره پزخانه ارومیه،

 

  

شرکت آب 

وفاضالب شهرستان 

 میاندوآب و استان

در دفتر کارمدیر امور آب شهرستان متشکله  27/9/77مصوبات جلسه مورخ  اجرای -4

 میاندوآب در اسرع وقت

دانشگاه علوم پزشکی 

 و آب وفاضالب استان

بررسی وارائه راهکار درمورد -2

مشکالت آب شرب کوی بشیرکندی 

 شهرستان میاندواب
_ 

شرکت آب 

وفاضالب شهرستان 

 میاندوآب و استان

% هزینه های اخذ انشعاب بصورت نقدی ومابقی بصورت اقساطی از اهالی 90وصول  -9

 کوی بشیرکندی
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 3/1/33 آذربایجان غربی غذایی استاندستورات و مصوبات ششمین  جلسه کارگروه تخصصی سالمت و امنیت (: 2جدول شماره)

نتیجه 

 اجرا
 دستور جلسه سازمان پیشنهاد دهنده مصوبات جلسه مجری/مجریان

  
سازمان جهاد  –دانشگاه علوم پزشکی 

سازمان عشایرروستایی –کشاورزی   

ارائه آموزشهای الزم در زمینه نحوه تهیه وتولید بهداشتی پنیرسنتی -7

ناشی از تولید غیربهداشتی آن به عشایردامدارگوسفندی، عوارض وتبعات   

معاونت غذاودارو دانشگاه 

 علوم پزشکی

ساماندهی وتصمیم گیری -7

نهایی درخصوص کارگاههای 

سنتی غیرمجاز تولید 

 پنیردراستان

 

  تهیه پنیر سنتی گوسفندی بهداشتی بندی  طرح تیپ-2 دانشگاه علوم پزشکی  

- 
سازمان جهادکشاورزی وسازمان 

 عشایرروستایی

در زمینه پیش خرید شیرگوسفندی عشایر اقدامات الزم -9  

 

_ 
 دانشگاه علوم پزشکی و شهرداری

 ارومیه

 آموزش افراد برای نگهداری تاسیسات مربوطه -4

 

دانشگاه علوم پزشکی و 

 شهرداری

بررسی وضعیت موجود  -2

وبرآورد تعداد سرویسهای 

بهداشتی موردنیاز درمناطق 

شهرارومیهپرتراکم   

  شهرداری ارومیه 

سرویس بهداشتی  4سرویس بهداشتی زنانه و   4احداث یا تعبیه حداقل  -9

مردانه درمناطق پر تراکم شهر و پشتیبانی در زمینه تعمیرات وتهیه ملزومات و 

نظارت برانجام مرتب نظافت و نصب توری برای درب وپنجره ها واختصاص 

 و وسایل فردی کارگرمحل مناسب برای نگهداری البسه 

  شهرداری ارومیه 

دهنه  2ملزم نمودن دارندگان پارکینگهای عمومی براحداث حداقل  -3

 سرویس بهداشتی زنانه ومردانه

  شهرداری ارومیه 

قبل از اعطای پروانه ساخت برای مکانهای عمومی به لحاظ وجود تعداد -1

 اعمال نماید.کافی سرویسهای بهداشتی شهرداری دقت الزم را 

 دبیرخانه کارگروه _

به شورای برنامه ریزی و توسعه استان جهت تخصیص و ابالغ  پیشنهاد  - 7

از محل بودجه های عمرانی شهری، برای ساخت و نگهداری اعتبار 

 سرویسهای بهداشتی کافی در سطح شهر ارومیه
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 5/32/آذربایجان غربی  71دستورات و مصوبات هفتمین  جلسه کارگروه تخصصی سالمت و امنیت غذایی استان (: 77جدول شماره)

نتیجه 

 اجرا
 مصوبات جلسه مجری/مجریان

سازمان پیشنهاد 

 دهنده
 دستور جلسه

دانشگاه علوم  مصوبه ای در پی نداشت - -

 پزشکی

مشکالت بهداشتی آبزی پروری در پشت  -7

تامین کننده آب شرب بویژه سد های مخزنی 

 در شهرستان مهاباد

  

 –سازمان جهادکشاورزی 

 –دانشگاه علوم پزشکی 

 شهرداری ها

مقرر گرد ید سازمان جهاد کشاورزی نسبت به شنا سایی مزارع سبزی  -7

می شوند اقدام و درخصوص جلوگیری  فا ضالب خا م آبیاری   وصیفی که با 

وم سازی سبزیجات حاصله، پیگیری قانونی را از آبیاری مزارع مذ کور و معد 

معمول دارد.همچنین مرا کز بهدا شت شهرستان های  تا بعه در صورت شنا سا 

یی موارد آبیاری مزارع سبزی با فا ضال ب   خام ، سریعا به ادارات جها د کشا 

 قدام مقتضی صورت پذ یرد. ورزی شهرستان اطالع تا پیگیری و  ا

دانشگاه علوم 

یپزشک  

گزارش ستاد استانی پیشگیری از بیماریای  -2

 روده ای و بیان انتظارات از سازمانهای مرتبط

 

_ 

 مرکز بهداشت شهرستان

با همکاری شهرداری ها و 

 نیروی انتظامی

با عنایت به خطرات بهداشتی ناشی از عرضه مواد غذایی غیربهداشتی  -2

بعه درا سرع وقت با بصورت دوره گردی و دستفروشی ، شهرداریهای تا 

هماهنگی ارگانهای ذ یربط بویژه مرا جع قضایی و انتظامی نسبت به برخورد 

قانونی وجلو گیری از فعا لیت عرضه کنندگان موادغذایی آماده مصرف و 

فرآورده های خام دا می بصورت دوره گرد ی و دستفروشی اقدام نمایند . ضمنا 

ورت دستفروشی ومحلی موضوع جمع آوری عرضه کنندگان ماهی بص

درشهرهایی که دارای مراکزعرضه ماهی می با شند نیز پیگیری و اقدام الزم 

 معمول گردد.

 

- - 

 مصوبه ای در پی نداشت

 

دانشگاه علوم 

 پزشکی

مشکالت اجرایی بر نامه بهداشت کشاورزی  -9

 در شهرستان تکاب

  شهرداری ها 

وجود حیوا نات مزا حم و ولگرد در نظر به مخا طرات بهدا شتی ناشی از  -9

سطح مناطق شهری، شهرداریها موطف گرد یدند نسبت به پیگیری و اجرای 

 برنامه اتالف سگها ی ولگرد برا ساس دستورا لعمل های موجود اقدام نما یند.

- - 

_ 
شرکت آب و فا ضال ب 

 شهری

و خیا  باعنایت به اهمیت جمع آوری ومهارآبهای سطحی در معابر عمومی -4

بانهای شهرهای تابعه ا ستان بویژه در موا قع بارند گی که شبکه جمع آوری فا 

ضالب جوابگوی آن نمی با شد ، شرکت آب و فا ضال ب شهری متعهد گرد ید 
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نتیجه 

 اجرا
 مصوبات جلسه مجری/مجریان

سازمان پیشنهاد 

 دهنده
 دستور جلسه

طرح کارشناسی موضوع جمع آوری و مهار آبها ی سطحی و شبکه جمع آوری 

بعدی کارگروه  فا ضالب را تهیه و جهت بررسی و تصمیم گیری در جلسات

.سالمت و ا منیت غذایی ارائه نماید  

 

_ 
شرکت آب و فاضالب روستا 

 یی

شرکت آب و فاضالب روستا یی متعهد گرد ید سازو کارهای اجرایی     -9

ها ی استان را فرا هم  دا د ن کلیه روستا وعملیاتی درخصوص تحت پوشش قرار

تقا   ستان ضالب روستایی ایر عامل محترم شرکت آب وفا  . همچنین مد آورد

 ضای تشکیل جلسه ای

اختصا صی برای بررسی مشکالت آب شرب روستا های تابعه ا ستان را نمودند 

که مقرر گردید به شکل کمیته فرعی کارگروه سالمت و امنیت غذایی ا ستان 

 پیگیری گردد.
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 76/6/32 آذربایجان غربی سالمت و امنیت غذایی استاندستورات و مصوبات هشتمین  جلسه کارگروه تخصصی (: 77جدول شماره)

 دستور جلسه سازمان پیشنهاد دهنده مصوبات جلسه مجری/مجریان نتیجه اجرا

  
دانشگاه علوم 

 پزشکی

بیمارستا ن حضرت ”طرح توسعه فضای فیزیکی محوطه  -7

جهت طرح در شورا ی برنامه ریزی و ” سید الشهداء ارومیه 

گردید.توسعه استان مصوب   

 دانشگاه علوم پزشکی

طرح توسعه فضای فیزیکی محوطه  - -7

 بیمارستان حضرت سید ا لشهداء ارومیه

 

  دبیرخانه کارگروه 

در خصوص مشکالت بهدا شتی ناشی از آبزی پروری در  -2

پشت سدهای مخزنی استان، مقررگردید کمیته فرعی کارگروه 

شرکت شیالت مشتمل بر اداره حفاظت محیط زیست استان، 

استان، سازمان آب منطقه ای استان، شرکت آب وفاضال ب 

شهری استا ن ، شرکت آب و فاضال ب روستا یی استان، نیروی 

انتظامی استان، سازمان میراث فرهنگی، صنایع د ستی و 

گردشگری استان ، دفتر امور اجتماعی ا ستانداری و به دبیری 

تفاهم نامه مشترک و معا ونت بهداشتی دانشگاه، جهت تنظیم 

 ارائه در جلسات آتی کارگروه در هفته آینده تشکیل گردد

 

دانشگاه علوم پزشکی 

 و آب وفاضالب استان

کنترل و کاهش بار بیولوژیکی آب پشت  -2

 سد دریاچه مها با د
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 77/9/27 آذربایجان غربی دستورات و مصوبات نهمین  جلسه کارگروه تخصصی سالمت و امنیت غذایی استان(: 79جدول شماره)

 دستور جلسه سازمان پیشنهاد دهنده مصوبات جلسه مجری/مجریان نتیجه اجرا

_ 
شبکه های دامپزشکی فرماندهی   

 انتظامی استان کل راه و ترابری

نظر به اهمیت بهداشتی فروشندگان مرغ زنده در سطح معابر  -7

استان( مقرر عمومی داخل و حاشیه شهرها )بویژه شهرهای جنوب 

گردید شبکه های دامپزشکی با هماهنگی فرمانداریها، شهرداریها و 

نیروی انتظامی نسبت به جمع آوری و جلوگیری از عرضه و کشتار 

 مرغ زنده اقدام الزم را معمول داشته و نتیجه را اعالم نمایند.

 اداره کل دامپزشکی استان

گزارش اداره کل دامپزشکی استان از آخرین  -7

ضعیت آنفلوانزای فوق حاد طیور در کشور و و

استان و بیان دیدگاه ها و انتظارات از اعضای 

 محترم کارگروه سالمت و امنیت غذایی استان

 

  دامپزشکی و نیروی انتظامی 

ایجاد پست قرنطینه دامپزشکی مستقر در محورهای مواصالتی )   -2

انتظامی در میاندوآب( با همکاری نیروی  -بویژه محور ملکان

 خصوص تامین نیروی مورد نیاز

  استان 

اداره کل محترم راه و ترابری استان نسبت به تجهیز مسیرهای  -9

مذکور از نظر ایجاد موانع و نصب عالئم مربوط  به پستهای قرنطینه 

 دامی اقدام الزم را به عمل آورند .

  
دانشگاه علوم پزشکی و ارگانهای 

 درگیر برنامه

به لزوم همکاری کلیه ارگانهای ذیربط در مواقع بروز طغیان  نظر -9

بیماری ) بویژه بیماریهای منتقله از آب و مواد غذایی( با دانشگاه علوم 

 پزشکی مقرر گردید در این خصوص اقدامات الزم را به عمل آورند

 دانشگاه علوم پزشکی

مورد ابتالء  4گزارش دانشگاه علوم پزشکی از  -2

بوتولیسم در استان، گزارش اقدامات و به بیماری 

 بیان انتظارات

_ 
دادگستری و دانشگاه علوم 

 پزشکی

به منظور رسیدگی هر چه سریعتر به پرونده تخلفات بهداشتی مقرر  -4

گردید دادگستری کل استان در خصوص اختصاص شعبات ویژه 

رسیدگی به تخلفات بهداشتی با حضور قضات آگاه به مسانل 

اقدام الزم را معمول داشته و به موقع نسبت به برخورد قاطع بهداشتی 

و بازدارنده با متخلفان به منظور جلوگیری از تکرار تخلف اقدام 

 نمایند.

_ 

 شرکت شهرکهای صنعتی

 

 

مقرر گردید شرکت شهرکهای صنعتی در خصوص تکمیل و راه   -9

سریعتر اقدام هرچه  7اندازی تصفیه خانه فاضالب شهرک صنعتی فاز 

نموده و تا تکمیل ظرفیت بهره برداری، فاضالب شهرک صنعتی از 

طریق خط لوله انتقال به محل الحاق فاضالب تصفیه خانه شهر ارومیه 

شهرک صنعتی در داخل نهر عمومی و خارج از حاشیه جاده  2و فاز 

 شهید کالنتری ارومیه انتقال یابد

دانشگاه علوم پزشکی و 

الب شرکت آب و فاض

 استان

گزارش وضعیت فاضالب و پساب تصفیه خانه  -9

فاضالب شهر ارومیه و فاضالب شهرکهای صنعتی 

 در حاشیه جاده شهید کالنتری ارومیه

 شرکت آب و فاضالب _

شرکت آب و فاضالب در خصوص تکمیل ظرفیت و راه اندازی  -3

تصفیه خانه فاضالب شهر ارومیه اقدام الزم و عاجل را  2مدول 

 معمول دارند.
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 دستور جلسه سازمان پیشنهاد دهنده مصوبات جلسه مجری/مجریان نتیجه اجرا

 شهرداریها و دهیاریها _

نظر به اهمیت بهداشتی موضوع حمل گوشت با رعایت زنجیره  -1

سرما و همچنین اصالح و بهسازی کشتارگاه های سنتی دام و طیور در 

سطح شهرستانها مقرر گردید شهرداریها و دهیاریها نسبت به پیگیری 

 جدی موضوع اقدام الزم را معمول دارند.

 

  

_ 
ارگانهای ذیربط بویژه نیروهای 

 انتظامی، ادارات بازرگانی

نظر به اهمیت بهداشتی موضوع ورود مواد غذایی از مبادی  -7

ورودی و مرزی کشور بدون اخذ مجوزهای بهداشتی شایسته است 

ارگانهای ذیربط بویژه نیروهای انتظامی، ادارات گمرک و ... نسبت به 

آرایشی و بهداشتی بدون مجوز از  ممانعت از ورود مواد غذایی،

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اقدام جدی را به عمل 

 آورند .

  

_ 

 اداره بازرگانی

 نیروی انتظامی

 مرکز بهداشت شهرستان

با عنایت به لزوم جلوگیری از عرضه مواد غذایی، آرایشی و  -3

الزم است بهداشتی فاقد مجوزهای بهداشتی و قاچاق در سطح جامعه 

ادارات محترم بازرگانی و نیروی انتظامی همکاری و اقدام الزم را به 

منظور جلوگیری از عرضه و توزیع مواد غذایی غیرمجاز با همکاری 

 سایر ارگانها به عمل آورند.

 اتحادیه های صنفی _

مقرر گردید اتحادیه های صنفی حداکثر تا پایان مردادماه سال  -70

ارائه آموزشهای الزم به متصدیان عرضه کننده مواد جاری نسبت به 

غذایی، آرایشی و بهداشتی در خصوص ممنوعیت عرضه و فروش 

مواد غذایی و آرایشی و بهداشتی فاقد مجوز از وزارت بهداشت 

درمان و آموزش پزشکی اقدام و نسبت به اطالع رسانی موضوع با 

 همکاری سایر ارگانها اقدام نمایند.

_ 
گمرکات مستقر در مبادی واحد 

 ورودی

مقرر گردید ناظر محترم گمرکات استان هماهنگی و تعامل  -77

مطلوب را با پرسنل بهداشتی مستقر در قرنطینه های مرزی به عمل 

آورده و نسبت به شناسایی و برخورد با وارد کنندگان مواد غذایی 

 بصورت تجارت چمدانی اقدام جدی را معمول دارند.
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 99/5/27 آذربایجان غربی دستورات و مصوبات دهمین  جلسه کارگروه تخصصی سالمت و امنیت غذایی استان(: 78جدول شماره)

تیجه 

 اجرا
 دستور جلسه سازمان پیشنهاد دهنده مصوبات جلسه مجری/مجریان

_ _ 
 دانشگاه علوم پزشکی گزارش بدلیل مشکالت فنی ارائه نگردید.

بهداشت گزارش بازدید های  -7

محیطی از اماکن تهیه و توزیع مواد 

غذایی استان توسط دانشگاه علوم 

 پزشکی

_ 

دفتر امور روستایی استانداری، شرکت 

آب و فاضالب روستایی استان، بنیاد 

مسکن استان، کمیته امداد امام 

خمینی)ره( استان، سازمان محیط 

زیست استان و به دبیری دانشگاه علوم 

 پزشکی

کمیته فرعی کارگروه متشکل از دفتر امور روستایی استانداری،   -7

شرکت آب و فاضالب روستایی استان، بنیاد مسکن استان، کمیته 

امداد امام خمینی)ره( استان، سازمان محیط زیست استان و به دبیری 

دانشگاه علوم پزشکی تشکیل و پس از بررسی موضوع، نتیجه 

جهت تصمیم گیری در جلسات آتی همراه با برآورد اعتبار مالی 

 کارگروه ارائه گردد.

دفتر امور روستایی 

 استانداری

گزارش اقدامات معموله در جهت  -2

بهسازی روستاهای استان توسط مدیر 

کل محترم دفتر امور روستایی 

 استانداری

 

  اداره کل دامپزشکی استان 

در خصوص دستور جلسه سوم، پس از ارائه گزارش توسط  -2

مدیر کل محترم دامپزشکی از اقدامات انجام شده در زمینه 

مصوبات جلسه نهم کارگروه مقرر گردید آندسته از شهرستانهایی 

که مصوبات در آنها به میزان قابل قبول محقق نشده و همچنان 

مشکالت مذکور مشاهده می گردد رسماً به دفتر معاونت محترم 

موضوع از طریق فرمانداریها سیاسی و اجتماعی استانداری اعالم تا 

 پیگیری گردد.

 

 

پیگیری مصوبات نهمین جلسه  -9

 کارگروه
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 8/27/ 77دستورات و مصوبات یازدهمین  جلسه کارگروه تخصصی سالمت و امنیت غذایی استان آذربایجان غربی(: 74جدول شماره)

جلسهدستور  سازمان پیشنهاد دهنده مصوبات جلسه مجری/مجریان نتیجه اجرا  

  سازمان جهادکشاورزی 

ستاد بهبود کیفیت شیرخام استان به ریاست سازمان جهادکشاورزی  -7

دراسرع وقت برنامه اجرایی کامل ومشخص درخصوص بهبود وضعیت 

دقیق برنامه از  اجرایشیرخام را تهیه وبه دبیرخانه کارگروه ارسال نماید. 

 سوی سازمانهای عضوستاد مذکور، مورد انتظار می باشد.

معاونت غذاودارو 

 دانشگاه علوم پزشکی

نظارت بهداشتی بر طرح های تولید  -7

 مواد لبنی و مراکز جمع آوری شیر

 

- 

سازمان شهرداری ها 

ودهیاریهای کشور با سازمان 

 دامپزشکی

همکاری مشترک فیمابین سازمان شهرداری ها با استناد به تفاهم نامه   -2

ودهیاریهای کشور با سازمان دامپزشکی درجهت جلوگیری از مخاطرات 

بهداشتی کشتار، مقرر گردید مراحل اجرایی تجمیع کشتارگاههای سنتی 

 شمال استان درکشتارگاه صنعتی خوی انجام شود.

 

اداره کل دامپزشکی 

 استان

ای مشکالت بهداشتی کشتارگاهه -2

سنتی و طرح تجمیع کشتارگاههای 

 شمال استان در کشتارگاه صنعتی خوی
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 8/77/27دستورات و مصوبات دوازدهمین  جلسه کارگروه تخصصی سالمت و امنیت غذایی استان آذربایجان غربی (: 75جدول شماره)

 دستور جلسه سازمان پیشنهاد دهنده مصوبات جلسه مجری/مجریان نتیجه اجرا

 اداره کل دامپزشکی استان تصویب طرح مذکور اداره کل دامپزشکی استان _

تبیین کلیات طرح پرورش مرغ 

 گوشتی بدون مصرف آنتی بیوتیک

- 
سازمان صنعت ، معدن و 

 تجارت استان
 سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان تصویب طرح مذکور

 "بررسی پیشنهاد برگزاری همایش 

 تولید ایمن وسالم غذا
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 9/5/29دستورات و مصوبات سیزدهمین  جلسه کارگروه تخصصی سالمت و امنیت غذایی استان آذربایجان غربی (: 76جدول شماره)

 دستور جلسه سازمان پیشنهاد دهنده مصوبات جلسه مجری/مجریان نتیجه اجرا

- 

 اداره کل محیط زیست استان

سازمان صنعت، معدن 

 وتجارت استان

معدن وتجارت استان ضمن معرفی بهره بردار فعلی سازمان صنعت،   -7

معدن مذکور به سازمان حفاظت محیط زیست در اعمال قوانین و 

مقررات با سازمان حفاظت محیط زیست استان )به عنوان متولی و ناظر 

 قانونی( همکاری و مشارکت نماید.
اداره کل محیط زیست 

 استان

ارایه گزارش در خصوص آبهای 

خروجی از معدن زره زیرزمینی 

 شوران تکاب

  
اداره کل حفاظت محیط 

 زیست  استان

سازمان حفاظت محیط زیست نتیجه اقدامات را تا پایان مرداد ماه   -2

 سال جاری به دبیرخانه کارگروه کتبا اعالم نماید

  
شرکت آب وفاضالب شهری 

 استان با دانشگاه علوم پزشکی

شهری استان با دانشگاه علوم جلسه مشترک شرکت آب وفاضالب  -9

پزشکی برگزار و انتظارات هردو ارگان یادشده در خصوص روند 

کنترل کیفی آب شرب و نظارت بر آن مستند ونتایج کتبا به ریاست 

محترم کارگروه ارسال تا با تدابیر ایشان از استانداری آذربایجان شرقی 

 فعاالنه مورد پیگیری قرار گیرد .

شرکت آب وفاضالب 

 شهری استان

ارایه گزارش و بررسی مشکالت 

تصفیه خانه آب شرب شهری 

 شهرستان میاندوآب

  
دفتر امور شهری وروستایی 

 ––استانداری 

تقویت  فعالیت های برنامه ای کمیته اتالف سگهای ولگرد توسط  -4

 دفاتر امور شهری و روستایی استانداری و پیگیری موارد با جدیت

 دانشگاه علوم پزشکی و

 دامپزشکی استان

بررسی طغیان هاری در حیوانات 

اهلی و وحشی شمال استان و تعیین و 

 تصویب منابع موردنیاز

 اداره کل دامپزشکی استان _

شناسایی وواکسیناسیون سگ های خانگی و گله  توسط واحد   -9

 های تابعه اداره کل دامپزشکی

 اداره کل دامپزشکی  توسط رئیس کارگروهتامین اعتبار مورد نیاز   -3 رئیس کارگروه _

  

دفتر امور شهری و روستایی  

استانداری، فرمانداریهاو 

 شهرداریها

لزوم همکاری صمیمانه فرمانداری ها،شهرداریها،دهیاریها و واحد   -1

های انتظامی در اعمال قوانین و مقررات، امحا و تدفین الشه حیوانات 

 استان ( )در مبارزه با بیماری هاری در

- 

شورای برنامه ریزی و توسعه 

استان )دفتر برنامه ریزی 

 استانداری (

برنامه و راهبردهای آن با اعتباری معادل چهارمیلیارد ریال )تا پایان  -7

و مقرر  سال جاری( مورد تصویب اعضای کارگروه قرار گرفت

 گردید پس از طرح  و تامین منابع در شورای برنامه ریزی و توسعه

 استان مورد پیگیری قرار گیرد.

 دانشگاه علوم پزشکی

بررسی و تصویب برنامه جامع کنترل 

 دخانیات استان

- 

شورای برنامه ریزی و توسعه 

استان )دفتر برنامه ریزی 

 استانداری (

کلیات  طرح مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد برای تامین  -3

برای یک سال شمسی مراتب   منابع مورد نیاز به میزان ده میلیارد ریال

در شورای برنامه ریزی و توسعه استان  طرح  تا پس از تامین منابع 

 مورد اقدام قرار گیرد.

 دانشگاه علوم پزشکی

بررسی و تصویب طرح حذف 

جوش شیرین و کنترل نمک نان و 

پرمیکس در نانوایی های شهرستان 

 ارومیه با مشارکت بخش خصوصی
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 3/77/29دستورات و مصوبات چهاردهمین  جلسه کارگروه تخصصی سالمت و امنیت غذایی استان آذربایجان غربی (: 71جدول شماره)

 دستور جلسه سازمان پیشنهاد دهنده مصوبات جلسه مجری/مجریان نتیجه اجرا

  

 دانشگاه علوم پزشکی و

شرکت آب و فاضالب استان 

 وشهرستان

به حداقل رساندن تشدید اقدامات نظارتی ،بهداشتی جهت  -7

 مشکالت موجود

 دانشگاه علوم پزشکی

گزارش کدورت آب  -7

شهر مهاباد و پیگیری 

عملیات اجرایی 

احداث تصفیه خانه 

آب شرب شهری 

 مهاباد

 

  
شرکت آب و فاضالب استان 

 و شهرستان

تسریع بخشیدن وتسهیل نمودن روند حفر چاه وابنیه های   -2

تصفیه خانه های فعلیموردنیازجهت کم نمودن بار کاری   

 شرکت آب و فاضالب استان در دست اقدام

پیگیری الزم جهت  تسریع در روند تحویل به هنگام تصفیه  -9

حال احداث اعم از : معرفی پیمانکار جهت دریافت خانه در 

 تسهیالت بانکی

_ 
اداره کل حفاظت محیط 

 زیست استان

)آبزی پروری (و بررسی وضعیت پرورش آبزیان در پشت سد  -4

 اعالم موارد منع قانونی به دبیرخانه

 

  
شرکت آب و  فاضالب 

 استان(

بررسی کارشناسی و اعالم نتایج حاصله در خصوص امکان  -9

 خرید و استفاده از دستگاه ازن زنی در تصفیه خانه

 در دست اقدام

شرکت آب و فاضالب استان 

وبا نظارت دانشگاه علوم 

 پزشکی

کارشناسی آخرین وضعیت آب شرب شهرستانهای بررسی  -3

تابعه )کل استان (و ارایه راهکار و پیشنهاد کارشناسی برای حل 

 معضالت مربوط به آب شرب شهرهای استان

 

  
صداوسیما و شرکت آب و 

 فاضالب استان

فرهنگ سازی در خصوص مصرف بهینه و توجیه عمومی  -1

 مردم

 

  
مفاد مورد انتظار تدوین و 

 کتبا ابالغ گردید

به فرماندهی  ابالغ کتبی معاون سیاسی و امنیتی استانداری   -7

محترم انتظامی استان )ورونوشت به کلیه فرمانداران( جهت 

همکاری و اقدامات الزم نیروهای نظامی و انتظامی در خصوص 

 شیوع بیماری مشمشه در میان دواب مناطق مرزی

 اداره کل دامپزشکی استان

مشکالت کنترل بیماری بررسی 

مشمشه در نوار مرزی استان و 

 تصویب دستورالعمل مربوط

 - ؟

امنیتی اعالم گردید در  –از سوی معاون محترم سیاسی   -3

خصوص موضوع تامین اعتبارات مورد نیاز برای انجام تست 

تک سمی موجود در استان، بعدا تصمیم  77000الزم در نزد 

گیری اختصاصی انجام خواهد شد. ضمنا مقرر گردیددر مورد 

محموله های توقیفی اسب و سایر دواب و  تامین اعتبارات 

سازی و تغذیه آنها،از مجرای  مربوط به نگهداری و قرنطینه

 کمیسیون استانی مبارزه با قاچاق کاال و ارز تصمیم گیری گردد

  
 اداره کل دامپزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی

تهیه و ابالغ   دستورالعمل مشترک در خصوص نحوه  -70

کنترل بیماریهای زئونوز )با محوریت بیماری مشمشه (جهت 

محترم شهرستانهای تابعه اجرا توسط کلیه فرمانداری های  
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 آیین نامه تشکیالت و شرح وظایف شورای عالی سالمت و امنیت غذایی

                                                   

 53/11/43هـ                                                                                      43454/ت552522شماره  

 پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش

 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید معاونت برنامه ریزی  1/8/1543هیئت وزیران در جلسه مورخ     

وسـعه جمـهوری اسـالمی ( قـانون برنامه پنجساله پنجـم ت55و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد بند )الف( مـاده )

 را به شرح زیر تصویب نمود:« آیین نامه تشکیالت و شرح وظایف شورای عالی سالمت و امنیت غذایی»ـ ، 1584ایران ـ مصوب 

 آیین نامه تشکیالت و شرح وظایف شورای عالی سالمت و امنیت غذایی:      

فراهم شدن شرایط دسترسی و برخورداری آحاد جامعه از سبد ـ به منظور تأمین، حفظ و ارتقای عادالنه سالمت، 1ماده     

که در این آیین نامه « شورای عالی سالمت و امنیت غذایی» غذایی سالم و مطلوب و بهبود کیفیت و شیوه زندگی آحاد مردم، 

مت و امنیت نامیده می شود، به عنوان مرجع اصلی سیاست گذاری و تصمیم گیری در خصوص سال« شورای عالی»به اختصار 

 غذایی تشکیل می گردد.

 ـ اعضای شورای عالی به شرح زیر است:5ماده     

 ـ رییس جمهور )رییس(1     

 ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی )دبیر(5     

 ـ معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور5     

 ـ وزیر کشور4     

 ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت 2     

 ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 6     

 ـ وزیر آموزش و پرورش3     

 ـ وزیر جهاد کشاورزی 8     

 ـ وزیر ورزش و جوانان4     

 ـ رییس سازمان حفاظت محیط زیست13     

 ـ رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران11     

 ـ رؤسای کمیسیون های بهداشت و درمان، امور اجتماعی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی به عنوان ناظر15     

 ـ سرپرست کمیته امداد امام خمینی )ره(15     

 ـ رییس سازمان ملی استاندارد ایران14     

بنا به پیشنهاد وزیر بهداشت، درمان و آموزش  ـ یک نفر به عنوان نماینده انجمن های علمی و تخصصی حوزه سالمت12     

 پزشکی و تأیید رییس شورای عالی

ـ دو نفر به عنوان نماینده انجمن های علمی و تخصصی حوزه امنیت غذا و تغذیه بنا به پیشنهاد وزرای بهداشت، درمان و 16     

 آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی و تأیید رییس شورای عالی
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 ات شورای عالی در غیاب رییس جمهور به ریاست معاون اول رییس جمهور تشکیل می شود.ـ جلس1تبصره     

ـ دبیر شورای عالی می تواند از سایر وزرای ذی ربط حسب مورد جهت شرکت در جلسات شورای عالی با حق رأی 5تبصره     

 دعوت به عمل آورد.

 ـ وظایف شورای عالی به شرح زیر می باشد:5ماده     

 ـ سیاستگذاری برای پیشبرد سالمت و امنیت غذایی1     

 ـ بررسی و تصویب برنامه ها و تدابیر بخشی و فرابخشی در اجرای سیاستهای ناظر بر سالمت و امنیت غذایی5     

 ـ تعیین و پایش شاخص های اساسی سالمت و امنیت غذایی5     

 های بزرگ توسعه ایـ تصویب استانداردهای ملی پیوست سالمت برای طرح 4     

به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و « خدمات جامع و همگانی سالمت و امنیت غذایی» ـ تصویب برنامه اجرایی سامانه  2     

 آموزش پزشکی.

 ـ تصویب ساز و کارهای نظارتی و رسیدگی به گزارش های نظارتی 6     

 ـ ایجاد هماهنگی میان دستگاههای اجرایی مربوط3     

ـ دبیرخانه شورای عالی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مستقر می باشد و مصـوبات شورا با امضای رییس 4ماده     

 شورای عـالی به دستگاه های اجرایی ابالغ می شود.

 ـ وظایف دبیرخانه به شرح زیر است: 2ماده     

 ی عالیـ ارسال دعوت نامه و دستورجلسات برای اعضای شورا1     

 ـ تنظیم صورتجلسات 5     

 ـ تهیه و تنظیم مصوبات شورای عالی و ارسال به دفتر هیئت دولت برای تنقیح و طی مراحل ابالغ5     

 ـ دریافت گـزارش های نظارتی از دستگاه های ذی ربط جهـت تنظیم و ارایه به شورای عالی4     

 ـ پیگیری تصمیمات شورای عالی 2     

 ـ ضبط و نگهداری گزارش ها، اسناد و اطالعات و مذاکرات و مصوبات شورای عالی 6     

 ـ تنظیم گزارشهای کارگروه های تخصصی برای طرح در شورای عالی3     

 ـ آماده سازی درخواست ها و پیشنهادات دریافتی برای طرح در شورای عالی 8     

 ـ انجام سایر امور محوله4     

 ـ به منظور پیشبرد اهداف و انجام وظایف، شورای عالی می تواند کارگروههای تخصصی موردنیاز را تشکیل دهد. 6ماده     

تبصره ـ ترکیـب اعضـاء وظـایف و نحـوه فعـالیت کارگـروه های تخصـصی براسـاس دستورالعملی می باشد که به پیشنهاد      

 دبیرخانه به تصویب شـورای عالی خواهد رسید.
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