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محل جلسٍ :ساله اجتماعات استاوداری

عىًان جلسٍ:کارگزيٌ سالمت ي امىیت غذایی

جلسٍ02 :

ریاست جلسٍ:آقای دکتش سؼیذ ضثستشی هؼاٍى هحتشم سیاسی اهٌیتی استاًذاس دبیز جلسٍ:آقای دکتشغَهی سیاست هحتشم داًطگاُ ػلَم پضضکی تثشیض
دستًر جلسٍ:

 -1تشسسی هػَتات جلسِ قثلی کاسگشٍُ
 -2استقای خذهات تْذاضتی دسهاًی دس حاضیِ ضْشّا
 -3استقشاسپایلَت ضثکِ جاهغ ٍ ّوگاًی سالهت دس ضْشستاى اسکَ
 -4تاهیي آب ضشب تشخی اص هٌاطق ضْشی ضْشستاى هیاًذٍآب ٍ حَهِ اص ٍاحذ تػفیِ خاًِ ضْشستاى هلکاى
 -5تؼشفِ ّای پیطٌْادی خذهات فاقذ تؼشفِ دس تخص ّای خػَغی ٍ ػوَهی غیش دٍلتی
ً -6ظاست تش تَلیذ هحػَالت سالن کطاٍسصی
 -7سل هقاٍم تِ دسهاى (سفش تِ جوَْسی آرستایجاى )
خالصٍ مذاکزات:

تیستویي جلسِ کاسگشٍُ سالهت ٍ اهٌیت غزایی استاى آرستایجاى ضشقی تِ سیاست آقای دکتش سؼیذ ضثستشی هؼاٍى هحتشم
سیاسی اهٌیتی استاًذاس ساس ساػت  9غثح دٍضٌثِ  93/4/16تا تالٍت آیتی اصکالم اهلل هجیذ دسهحل سالي اجتواػات استاًذاسی
آغاص گشدیذ .
اتتذا سیاست هحتشم داًطگاُ ػلَم پضضکی تثشیض ضوي خیش هقذم تِ حضاس ،تا اسصضوٌذ قلوذاد کشدى سیاستْای اتالغی هقام هؼظن
سّثشی ٍ پیام سیاست هحتشم جوَْسی دسخػَظ سالهت ،آى سا افتخاسی تشای خذهت کشدى داًستٌذ .سپس دس خػَظ
تشخی اص ضاخع ّای هْن سالهت (تا آهاس ٍ ًوَداس) هطالثی سا تیاى ًوَدًذ .
سپس آقای دکتش تثشیضی هػَتات قثلی جلسِ سا هطشح ًوَدًذ اص جولِ :
 -1تِ ػلت ػذم حضَس هذیش کل اهَس ضْشی ٍ ضَساّای اسالهی استاًذاسی گضاسش تٌذ ّای  7 ٍ 2- 1اص ًَصدّویي غَست
جلسِ کاسگشٍُ سالهت ٍ اهٌیت غزایی تِ جلسِ تؼذی هَکَل گشدیذ .
 -2دسخػَظ تٌذ ًَ 4صدّویي غَست جلسِ کاسگشٍُ سالهت ٍ اهٌیت غزایی تِ ػلت ػذم حضَس دادستاى ٍ ًوایٌذُ ایطاى
گضاسضی دادُ ًطذ ٍ تِ جلسِ آتی هَکَل گشدیذ .
 -3دسخػووَظ تٌووذ ّووای ً 22 ٍ 21-20-19-18-17-5ووَصدّویي غووَست جلسووِ کوواسگشٍُ سووالهت ٍ اهٌیووت غووزایی
آقووای دکتشصًذیووِ هووذیشکل داهپضضووکی اسووتاى ادْوواس داضووتٌذکِ تٌووذّای  22 ٍ 21-20-19-18-17دسحووال اجووشا
هی تاضذٍ هقشس گشدیذ دس جلسِ تؼذی تا آهاس ٍ اسقام گضاسش دادُ ضَد .
 -4دس خػووَی تٌووذ ً 6ووَصدّویي غووَست جلسووِ کوواسگشٍُ سووالهت ٍ اهٌیووت غووزایی تووا تَجووِ تووِ ػووذم آهووادگی دکتووش
ضوس هذیش کل اداسُ اًتقال خَى استاى هقشس گشدیذ دسجلسات آتی تِ غَست هستٌذ گضاسش دادُ ضَد.
 -5دسخػووَظ تٌووذً8ووَصدّویي غووَست جلسووِ کوواسگشٍُ سووالهت ٍ اهٌیووت غووزایی آقووای هْووذٍی هؼوواٍى اداسُ کوول
اهَساجتواػی استاًذاسی ادْاسًوَدًذکِ اتالؽ الصم تِ اتحادیِ حق الؼول کاساى غادس ضذُ است .
 -6دسخػووَظ تٌووذ ً 9ووَصدّویي غووَست جلسووِ کوواسگشٍُ سووالهت ٍ اهٌیووت غووزایی هووذیش کوول اداسُ گوواص اسووتاى تیوواى

ًوَد کِ اداسُ گاص توا ّوکواسی اداسُ کول آهوَصش ٍپوشٍسش اسوتاى اقوذام الصم سا اًجوام دادُ اسوت .دس اداهوِ هقوشس ضوذ
تا ّوکاسی گوشٍُ کاسضٌاسواى تْذاضوت هوذاسس تْذاضوت اسوتاى دس سوال جواسی (هْوش یوا آتواى ) ٍ توا هطواسکت اداسُ
گوواص ٍ اداسُ کوول آهووَصش ٍ پووشٍسش تسووتِ آهَصضووی خووَد هشاقثتووی دسصهیٌووِ هشاقثووت دستشاتشگوواص هٌَاکسوویذکشتي تْیووِ
ًٍسثت تِ آهَصش،داًص آهَصاى ٍخاًَادُ ّای آًْا دس تؼذٍسیؼتشی اقذام ضَد .
 -7دسخػووَظ تٌووذ ً 10ووَصدّویي هػووَتات کوواسگشٍُ سووالهت ٍ اهٌیووت غووزایی آقووای هٌْووذس پووَسػلی س وویس گووشٍُ
کاسضٌاسوواى تْثووَد ت زیووِ هشکووض تْذاضووت اسووتاى پوویص ًووَیس دسووتَسالؼول جوواهغ پیطووگیشی ٍکٌتووشل اضووافِ ٍصى ٍ
چاقی دس اسوتاى آرستایجواى ضوشقی سا اسا وِ ًوَدًوذ  .دس اداهوِ گوضاسش اص طوشح توي سوٌجی دس اداسات هختلوف اسوتاى
(ّ15ضاس ًفش) اسا ِ گشدیذُ ٍ هطکالت اجشای تشًاهِ پیطگیشی چاقی دس اداسات تیاى ضذ .
 -8تووِ ػلووت اتوووام ٍقووت جلسووِ هقووشس گشدیووذ تٌووذّای  16ٍ 15-14-13-12-11کووِ هشتووَ تووِ جْوواد کطوواٍسصی
هی تاضذ ٍ تٌذ ( 23سٌذ هلی استقای سالهت سٍاى ) هشتَ تِ هؼاًٍت تْذاضت دس جلسِ تؼذی گضاسش گشدد.
 -9پووس اص اسا ووِ گووضاسش اػضووا آقووای دکتووش ضثسووتشی هؼوواٍى هحتووشم سیاسووی ٍاهٌیتووی ٍاجتووواػی دس توواسُ ًحووَُ
پاسووخگَیی دسووتگاّْا دسخػووَظ هػووَتات کوواسگشٍُ سووالهت  ،تشاًجووام کوواس کاسضٌاسووی قثوول اص تػووَیة دس
کاسگشٍُ سالهت ٍ تشسسی ّوِ صٍایا ٍ هطکالت آى تاکیذ ًوَدًذ .
مصًبات جلسٍ:
-1

هقشس گشدیذ اداسُ کل داهپضضکی استاى طش ح جاهغ ساهاًذّی هیادیي دام استاى سا دس جلسِ تؼذی تِ غَست کاستشدی
اسا ِ کِ دس غَست تػَیة تِ ضَسای تشًاهِ سیضی استاى جْت تػوین گیشی ًْایی اسسال ضَد.

-2

هقشس گشدیذ هؼاًٍت تْذاضتی داًطگاُ ػلَم پضضکی تشًاهِ آهادُ ضذُ تا هَضَع استقای سالهت سٍاًی ٍ اجتواػی سا تِ
اداسات هشتَطِ جْت هطالؼِ ٍ تشسسی اسسال تا دس جلسِ آیٌذُ تػوین گیشی تؼول آیذ(.طشح پیطگیشی ٍ کٌتشل چاقی
ًیض ضویوِ ضَد)

-3

هقشس گشدیذ هؼاًٍت تْذاضتی داًطگاُ ػلَم پضضکی تثشیض لیست سٍستاّای فاقذ آب آضاهیذًی سالن سا جوغ تٌذی ٍ
ّوشاُ تا ساّکاسّا ٍ طشح پیطٌْادات تِ جلسِ اسا ِ ًوایٌذ.

-4

هقشس گشدیذ جْاد کطاٍسصی هَضَع طشح سالهت هحػَالت کطاٍسصی ٍ تاغی سا تا هطاسکت دستگاّْای اجشایی
هشتثط تشسسی ٍ طشح کاستشدی ٍ ػولیاتی سا دس جلسِ اسا ِ دّذ.

-5

هقشس گشدیذ کویتِ کاسضٌاسی کاسگشٍُ تا هحَسیت تشسسی هػَتات هشتَ تِ اداسُ کل داهپضضکی ٍ تا دػَت داًطگاُ
ػلَم پضضکی تثشیض تطکیل ٍ ًتیجِ آى دس جلسِ تؼذی کاسگشٍُ گضاسش گشدد.

-6

هقشس گشدیذ گشٍُ کاسضٌاساى تْذاضت هذاسس استاى تا ّوکاسی اداسات کل گاص ٍ آهَصش ٍ پشٍسش استاى تستِ
آهَصضی خَد هشاقثتی تا هَضَع پیطگیشی اص هسوَهیت تا گاص هٌَاکسیذ کشتي سا تْیِ ًوَدُ ٍ تشًاهِ آهَصضی هشتَطِ
سا دس هاّْای هْش یا آتاى تشای گشٍُ ّذف داًص آهَصاى ٍ خاًَادُ ّای آًْا اجشا ًوایذ.

