وصاست كشوس
استانذاسي آرسبايجاى ششقي
هعاونت توسعه هذيشيت و هنايع انساني

نام سنذ :صوستجلسه

به نام خذا

صوستجلسه كاس گشوه تخصصي سالهت و اهنیت غزائي استاى
دس سال جاسي2 :
شواسه هسلسل22 :

تِ ضطح شيل

زستَض جلسِ:

ضٍظ چْاض ضٌثِ

هحل جلسِ :استاًساضي آشضتايجاى ضطقي

تاضيد93/6/19 :

ساػت ضطٍع8:32 :

ضواضُ ٍ تاضيد زػَتٌاهِ

ضئيس جلسِ

زتيط جلسِ

 5/47858هَضخ93/6/16 :

آقاي زمتط ضثستطي

آقاي زمتط صَهي

ساػت ذاتوِ11:15 :

اػضاء

هيْواى

غائة

12

6

4

حاضط

دستوس جلسه:

 )1تطضسي هصَتات جلسِ قثلي ماضگطٍُ
 )2اضائِ سٌس هلي اضتقاء سالهت ضٍاى
 )3تطضسي ػلل ضٍستاّاي فاقس آب آضاهيسًي سالن ٍ اضائِ ضاّناضّا
 )4تطضسي هطنالت ظيست هحيغي ايجاز ضسُ زض اثط ّوجَاضي ماضذاًِ ًطهِ تا ضطمت فَالز اضك زض ضْطك سطهايِ گصاضي ذاضجي

 )5تطضسي عطح سٌجص تاقيواًسُ سوَم مطاٍضظي ٍ فلعات سٌگيي زض هَاز غصائي
 )6تطضسي ٍ تصَية عطح هجتوغ سالهت ضْيس چوطاى ٍ اسنَ
 )7تطضسي ٍ تصَية تؼطفِ تطذي ذسهات تطريصي ٍ زضهاًي ترص ذصَصي

هواسد هطشوحه
پیشنهادات:
توسط دبیش هحتشم جلسه پیشنهاد شذ:

 )1ضطٍضت تَجِ تِ چالص ّاي جسي سالهت اظ قثيل :اػتياز ،ماّص فؼاليت فيعيني ،چاقي ،تيواضيْاي ضٍاًي ،تْساضت
هساضس ،تاقيواًسُ مَز ٍ سوَم زفغ آفات ًثاتي زض هيَُ ٍ هَاز غصايي.
 )2ضطٍع جلسِ ماضگطٍُ ساػت ٍ 7:30يا زض ساػات تؼس اظ ظْط.
 )3جلسات ماضگطٍُ هٌظن تِ عَض هاّاًِ زض ّفتِ سَم ّط هاُ زض ضٍظ ّاي سِ ضٌثِ ،چْا ضٌثِ ٍ يا پٌج ضٌثِ تطگعاض گطزز.
ّ )4طسِ هاُ ينثاض زض صَضت هَافقت استاًساض هحتطم ،جلسِ زض ذسهت استاًساض تطگعاضگطزز.
دستوس اول جلسه؛

اقساهات اًجام يافتِ زض ذصَظ هيازيي زام ،ضٌاسٌاهِ زاض ًوَزى ػطضِ ترن هطؽ زض فطٍضگاُ ّا تَسظ هسيط مل هحتطم
زاهپعضني استاى گعاضش گطزيس.اها عطح جاهغ ساهاًسّي هيازيي اضائِ ًطس .ػليطغن تَافق اػضاء ماضگطٍُ تا ًظط ماضضٌاسي
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ازاضُ مل زاهپعضني هثٌي تطضطٍضت ضٌاسٌاهِ زاض تَزى ماال تِ ٍيژُ ترن هطؽ ،تا ّط اقساهي مِ هٌجط تِ گطاى ضسى ماال
گطزز هرالفت ًوَزًس.
دستوس دوم جلسه؛

اّويت ًگاُ ٍيژُ تِ سالهت ضٍاى هطزم تَسظ آقاي زمتط فراضي هغطح ٍ هتؼاقة آى سٌس تأهيي اهٌيت ضٍاًي جاهؼِ تَسظ
آقاي ٍّاب اصل ضحيوي اضائِ گطزيس.
دستوس سوم جلسه؛

تَسظ آقاي زمتط ًجفي هؼاٍى هحتطم غصا ٍ زاضٍ زاًطگاُ ػلَم پعضني هطنالت هجَظ احساث ماضذاًِ ماغص ًطهِ
آشضتايجاى ٍ ّوجَاضي آى تا فَالز اضك تِ عَض هثسَط تَضيح زازُ ضس.
شماره
مصوبه

هصوبات
زض ّط جلسِ فقظ يل هَضَع تا اّويت هغطح ذَاّس ضس .هغالة ػلوي هستٌس تِ آهاض هتقي،

1

اسٌاز هؼتثط ٍ ّوطاُ تا ضاّناض ّاي ػولي ،اقسام مٌٌسُ ٍ هْلت اقسام اضائِ ذَاّس ضس.

2

اػضاء ماضگطٍُ هتي ٍ هستٌسات هَضَػي مِ ػالقِ زاضًس زض جلسِ هغطح ًوايٌس ،قثالً جْت
هغالؼِ ٍ اظْاض ًظط زيگط اػضاء ماضگطٍُ تِ زتيطذاًِ ماضگطٍُ تحَيل ًوايٌس.

3

زض ٍب سايت زاًطگاُ ػلَم پعضني تثطيع صفحِ ٍيژُ تطاي ماضگطٍُ سالهت اذتصاظ ٍ
ضاُ اًساظي گطزز.

اقذام كننذه

ههلت هقشس

زتيط ذاًِ ماضگطٍُ

اظ جلسِ تؼسي

تواهي اػضاء ماضگطٍُ

اظ جلسِ تؼسي

زتيط ذاًِ ماضگطٍُ

 3هاُ

اضائِ عطح جاهغ ساهاًسّي تستِ تٌسي ،ػطضِ ٍتاضيد زاض ًوَزى ترن هطؽ تا تطنيل گطٍُ

4

ماضضٌاسي اظ ازاضُ مل زاهپعضني ،هؼاًٍت تْساضتي ٍ هؼاًٍت غصا ٍ زاضٍ زاًطگاُ ،ازاضُ مل

زتيط ذاًِ ماضگطٍُ

 2هاُ

صٌؼت ٍ هؼسى ،ماضضٌاساى حَظُ اهَض اجتواػي استاًساضي
تطنيل گطٍُ ماضضٌاسي تطاي ساهاًسّي هيازيي زام تا تَليت زتيطذاًِ ماضگطٍُ استرطاج هثاًي

5

قاًًَي هيازيي زام ،هٌاتغ هالي الظم تطاي اجطاي عطح ساهاًسّي هيازيي ٍ استاًساضز ساظي فضاي

زتيط ذاًِ ماضگطٍُ

 4هاُ

فيعيني هيازيي ٍتؼييي ٍظيفِ ّط ازاضُ
هقطضگطزيس تطاي تأهيي هٌاتغ هالي تطذي عطح ّاي هصَب ماضگطٍُ هازُ  55قاًَى ضْطزاضي ّا

6

تَسظ آقاي هْس ٍي تطضسي ٍ زض جلسِ تؼسي هثاًي قاًًَي ،جصب هٌاتغ هالي اظايي فطصت قاًًَي،
ًحَُ ّعيٌِ مطز آى هغطح تا ظيط ًظطماضگطٍُ ترصصي سالهت ،تطاي تْثَز ٍضؼيت سالهتي هطزم

آقاي هْسٍي

تا جلسِ تؼسي

ّعيٌِ گطزز.
هقطض گطزيس عطح سٌس اهٌيت ضٍاى زضگطٍُ ّاي ماضضٌاسي تا تَليت هؼاًٍت تْساضتي زاًطگاُ ػلَم

7

پعضني تثطيع تا ضطمت ازاضُ مل تْعيستي استاى ،ساظهاى آهَظش ٍ پطٍضش ،ازاضُ مل اهَض

هؼاًٍت تْساضتي

اجتواػي استاًساضي ،ازاضُ مل اهَض ضْطي ٍ ضَضاّاي اسالهي استاًساضي ،ازاضُ مل ٍضظش ٍ اهَض

زاًطگاُ ػلَم پعضني

جَاًاى استاى ،تطضسي گطزز .تٌس تٌس عطح تا هطاضمت ًْاز ّاي شيطتظ تغَض ترصصي تطضسي،

تثطيع

 4هاُ

ػولياتي ضسُ ٍ تَسظ زستگاُ ّاي شيطتظ اجطا گطزز.
2
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شماره
مصوبه

هصوبات
هقطض گطزيس جلسات ماضگطٍُ زض فطهاًساضيْاي استاى ًيع تغَض هطتة تطنيل گطزز .ماضگطٍُ

8

ضْطستاى ّا هصَتات ذَز ضا هاّاًِ تِ زتيطذاًِ سالهت ٍ اهٌيت غصائي استاى اضسال تا ّواٌّگي
تيطتطي زض استاى زضتصَية عطح ّاي ّن ضاستا ايجاز گطزز.

ههلت هقشس

اقذام كننذه

ازاضُ مل اهَض

 1هاُ

اجتواػي استاًساضي

زض ذصَظ هطنالت ّوجَاضي آاليٌسگي ماضذاًِ ماغص ًطهِ ٍ ماضذاًِ فَالز اضه هقطض گطزيس
تِ ضطط اجطاي هَاضز ظيط تِ هٌظَض مول تِ فضاي مسة ٍ ماض استاى ،هجَظ تْطُ تطزاضي ماضذاًِ
ماغص ًطهِ آشضتايجاى صازض گطزز:
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ماضذاًِ ماغص ًطهِ آشضتايجاى توام ضَاتظ پيَست اضائِ ضسُ تَسظ هؼاًٍت غصا

زاضٍ زاًطگاُ

ٍ زاضٍ ضا ضػايت ٍ اجطا ًوايس.

ػلَم پعضني

پس اظ حصَل

تثطيع

ضطايظ شمط

ازاضُ مل حفاظت هحيظ ظيست استاى ،ماضذاًِ فَالز اضه ضا حسة هقطضات
هؤظف تِ استفازُ اظ سَذت گاظ ًوايس.



اجطاي تَصيِ ّاي ضطٍضي تَسظ ماضذاًِ فَالز اضه اضائِ ضسُ اظ ًاحيِ هؼاًٍت
غصا ٍ زاضٍ



 )1هؼاًٍت غصا ٍ

ماضذاًِ فَالز اضك ٍ ماضذاًِ ماغص ًطهِ پيَست تْساضتي قاًًَي ضا اضائِ

ضسُ

 )2ازاضُ مل
حفاظت هحيظ
ظيست استاى

ًوايٌس.

01

00
02

تؼطفِ ّاي ذسهات زضهاًي،تطريصي زض ترص ذصَصي اضجاع ضسُ اظ هؼاًٍت زضهاى زاًطگاُ ػلَم

اظ هؼاًٍت زضهاى

پعضني تثطيع هغطح ،تصَية ٍ تِ اهضاء ضئيس جلسِ آقاي زمتط ضثستطي ،زتيط ماض گطٍُ آقاي

زاًطگاُ ػلَم پعضني

زمتط صَهي ٍ هؼاٍى زضهاى زاًطگاُ آقاي زمتطتقي ظازيِ ضسيس.

تثطيع

هقطض گطزيس ّطگًَِ اعالع ضساًي تطاي اشّاى ػوَهي اظ عطيق اضتاب ضساًِ (ذثطگعاضي ّاي  ،صسا
ٍ سيواً ،ططيات ٍ ضٍظًاهِ ّا) صطفاً اظ عطيق زتيطذاًِ ماضگطٍُ سالهت تاضس.
زستَض جلسِ تؼسي ماضگطٍُ ،ضاّناض ّاي اضتقاء تْساضت زض هساضس تؼييي ضس.

زتيط ذاًِ ماضگطٍُ

 10ضٍظ

پس اظ اتالؽ

زتيط ذاًِ ماضگطٍُ

ختن جلسه

3

