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تِ ًام ذسا

صوستجلسه كاس گشوه تخصصي سالمت و امنیت غزائي استان
دس سبل جبسي:

3

ضوبسُ هسلسل22 :
زستَض جلسِ :تِ ضطح شيل
هحل جلسِ :استاًساضي آشضتايجاى ضطلي
ضواضُ ٍ تاضيد زػَتٌاهِ
 5/61685هَضخ93/7/29 :
 5/62450هَضخ93/8/01 :

ضٍظ چْاض ضٌثِ

تاضيد93/08/07 :

ضئيس جلسِ

زتيط جلسِ

آلاي زوتط ضثستطي

آلاي زوتط غَهي

ساػت ضطٍع7:30 :
اػضاء
حاضط

18

ساػت ذاتوِ9:05 :

هيْواى

غائة

10

2

دستوس جلسه:



تطضسي هػَتات جلسِ لثلي واضگطٍُ



ضاّىاضّاي اضتماء تْساضت زض هساضس



اهضاء تَافك ًاهِ ّوىاضي ٍ اضائِ ذسهات تْساضتي تِ زاًص آهَظاى ٍ هساضس استاى هاتيي ازاضُ ول آهَظش ٍ پطٍضش
استاى ٍ زاًطگاُ ػلَم پعضىي تثطيع

مواسد مطشوحه

جلسِ ضأس ساػت  7:30تا تالٍت آياتي اظ والم اهلل هجيس ضطٍع گطزيس .سپس ضئيس جلسِ جٌاب آلاي زوتط ضثستطي ضوي ذيط همسم
ٍتسليت ايام سَگَاضي ساالض ضْيساى اتاػثساهلل الحسيي(ع) ،تطيغ پيىط پان تٌي چٌس اظ ضْيساى زٍضاى زفاع همسس ضا تِ حضاض
يازآٍضي فطهَزًس .هتؼالة آى جلسِ تَسط زتيط واضگطٍُ آلاي زوتط غَهي ٍاضز زستَض جلسِ ضس.
دستوس اول جلسه؛
.1

پیگیشي مصوبات قبلي كاسگشوه:

.I

هػَتِ  3اظ جلسِ 21
سايت اذتػاغي واضگطٍُ سالهت ٍ اهٌيت غصائي تِ آزضس  http://siasat.tbzmed.ac.irضاُ اًساظي ضسُ ٍ پس
اظ ايي اطالػيِ ّا ،زػَت ًاهِ ّا ،غَض تجلسات ٍ پي گيطي هػَتات زض سايت واضگطٍُ اطالع ضساًي ذَاّس ضس.
ّوچٌيي اظ ططيك ساهاًِ پيام وَتاُ تِ اػضاء واضگطٍُ پيام ّاي هَضز ًياظ اضسال ذَاّس ضس.
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.II

هػَتِ  6اظ جلسِ 21

تَسط آلاي هْسٍي هؼاٍى هحتطم هسيط ول اهَض اجتواػي ٍ فطٌّگي استاًساضي  ،گعاضضي اظ ٍظايف ضْطزاضي ّا زض حيطِ
سالهت ضْطًٍساى ٍ ًيع ًحَُ ّوىاضي ضْطزاضي زض تأهيي تَزجِ هَضز ًياظ زض ظهيٌِ تْساضت ٍ سالهت اضائِ گطزيس .هثٌي تط
ايٌىِ اهىاى ترػيع اػتثاض اظ ططيك ضْطزاضي تِ زاًطگاُ ػلَم پعضىي همسٍض ًيست ٍلي هي تَاًس حسالل %10
اظ زضآهس ّاي ذَز ضا تا اذص ًظط اظ زاًطگاُ ػلَم پعضىي زض اهَض هطتثط تا تْساضت ٍ سالهت آحاز جاهؼِ ّعيٌِ ًوايس.
(هَضَع هَاز  80 – 68 – 55لاًَى ضْطزاي هػَتِ هػَب  11تيط  )1334زض ازاهِ ضئيس زاًطگاُ ػلَم پعضىي تثطيع
اػالم فطهَزًس هٌاسة ذَاّس تَز ضْطزاي ّا زض ظهاى تػَية تَزجِ ساالًِ زليماً سمف ّ %10عيٌِ وطز زض ظهيٌِ سالهت ضا
هطاػات ٍ فطهاًساضي ّاي ًيع زض ٌّگام تػَية تَزجِ ضْطزاضي ّا هس ًظط لطاض زٌّس وِ ايي هَضَع هَضز پيطٌْاز هؼاٍى
هسيط ول اهَض اجتواػي ٍ فطٌّگي استاًساضي ًيع تَز وِ تا تأئيس ضئيس جلسِ همطض ضس جعٍ هػَتات واضگطٍُ تيايس.

.III

هػَتِ  8اظ جلسِ :21

زض ضاتطِ تا هػَتِ فَقّ ،ن تَسط استاًساضي تا فطهاًساضي ّاي استاى هىاتثِ ضسُ است( ًاهِ ضواضُ  11/22/71159هَضخ
ّ ٍ ) 93/7/19ن تَسط زاًطگاُ ػلَم پعضىي تثطيع تا ضثىِ ّاي تْساضت ٍ زضهاى ضْطستاى ّا هىاتثِ ضسُ استً(.اهِ ضواضُ
 5/58782هَضخ .)93/7/19
دستوس دوم جلسه؛
 .2ساهكاسهاي استقاء بهذاشت دس مذاسس

تَسط ضئيس گطٍُ سالهت جَاًاىًَ ،جَاًاى ٍ هساضس هؼاًٍت تْساضتي زاًطگاُ ضاّىاضّاي اضتماء تْساضت زض هساضس
زض  9هحَض اضائِ گطزيس:


پيطگيطي اظضفتاض پطذططون تحطوي



پيطگيطي اظ سَاًح ٍحَازث زض زاًص آهَظاى



ضػايت اغَل ٍ همطضات تْساضت حطفِ اي



تْساضت هحيط هساضس



پيطگيطي ٍ وٌتطل اضافِ ٍظى ٍ چالي



پيطگيطي ٍ وٌتطل ووثَز ضيع هغصي ّا تَيژُ آّي



پايگاُ تغصيِ سالن



پيطگيطي اظ ضفتاضّاي پطذطط ٍ اضتماء ضفتاضّاي هحافظت وٌٌسُ



وٌتطل ٍ پيطگيطي اظ آلَزگي پسيىلَظيس زض هساضس
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هَاضز ظيط هَضز تأويس لطاض گطفت:

تحج هْن گاظگطفتگي(هسوَهيت تا هٌَاوسيس وطتي):
آلاي زوتط ضثستطي:



هسوَهيت ثب گبص ثيطتش دس هبّْبي آثبى ٍآرس ثِ اٍج خَد هي سسذ ثِ ّويي دليل ّش اقذاهي كِ ثبيذ صَست
ثگيشد ثبيستي دس ايي فصل ثبضذ.



استبًذاسد ٍسبيل گشهبيطي اػن اًَاع ثخبسي ّبي گبص سَص،دكيج ٍ ...ثَيژُ دس فصل سشهب سػبيت گشدد.

آلاي زوتط غَهي:


تَصيِ ثِ تذٍيي چك ليست كٌتشل ًطتي گبص تَسط داًص آهَصاى دس خبًِ كشدًذ.

(آهَصش سفتبسّبي سالهت گشا)

هسيط ول اهَض ضْطي استاًساضي:



ضشكت گبص تقشيجب توبهي سبختوبًْب سا ثيوِ ًوَدُ است



ديطٌْبد ضذ ّطذاسّبيي كِ خيلي هْن است دس چٌذ جولِ دس دوفلتْب ٍ دطت قجَض گبص چبح ٍثِ ّوطْشيبى
هحتشم اطالع سسبًي ضَد.



تَسط تَصيغ كٌٌذُ قجَض ثِ صَست حضَسي اطالع سسبًي ضَد.

هسيط ول هحتطم ازاضُ استاًساضز استاى:



ًصت (سٌسَس حشاستي ٍاكسيژى ) دس ثخبسيْبي گبص سَص اججبسي ضذُ است دس ايي هَسد هتبسفبًِ اطالع
سسبًي كبفي اًجبم ًطذُ است.

تْساضت هحيط زضهساضس:
آلاي زوتط ضثستطي:



سػبيت ثْذاضت هحيط دس هذاسس طجق آئيي ًبهِ ثبيستي ثبضذ.



آهَصش ٍدشٍسش دس حذ تَاى ثشاي استبًذاسد سبصي هذاٍم دس صهيٌِ ثْذاضت هحيط اقذام ًوبيذ.



اًتخبة ّويبس ثْذاضت اص هيبى داًص آهَصاى ديطٌْبد ضذ.



ػالٍُ ثشكبدساداسي ،ضبيستِ است سبيش اقطبس جبهؼِ ًيض ( داًص آهَصاى – اٍليبء ٍ هشثيبى) دس سػبيت ثْذاضت
ّوكبسي ٍ هطبسكت ًوبيٌذ .

3

وصاست كشوس
استانذاسي آرسبايجان ششقي
معاونت توسعه مذيشيت و منايع انساني

نام سنذ :صوستجلسه

آلاي زوتط غَهي



آئيي ًبهِ ثْذاضت هحيط دسهذاسس هطتول ثش  33هبدُ كِ ثِ اهضبء ٍصاستيي آهَصش ٍ دشٍسش ،ثْذاضت ٍ
دسهبى ٍ آهَصش دضضكي ٍ سبصهبى هذيشيت ٍ ثشًبهِ سيضي سسيذُ است ،جْت هضيذ استحضبس تسلين هذيش كل
هحتشم آهَصش ٍ دشٍسش ضذ.



طجق قبًَى ّيچ تغييشي دس سبختوبى هذاسس چِ دسهشحلِ طشاحي ،چِ دس هشاحل احذاث ٍتبسيس ٍ چِ دس هشحلِ
جبثجبيي ،اًجبم ًوي دزيشد هگش ايٌكِ اص ًظش ثْذاضت هحيط اصهشجغ ريصالح (هؼبًٍت ثْذاضتي داًطگبُ) استؼالم
گشدد.

آلاي پاضايي هسيطول هحتطم آهَظش ٍ پطٍضش استاى:



طشح ّبي جذيذ هذاسس ثصَست تيخ هقشسات ثْذاضت هحيط لحبظ ضذُ استّ .وت هسئَليي آهَصش ٍ
دشٍسش ثش افضايص استحكبم ثٌب ٍ سػبيت استبًذاسد ّبي ثْذاضت هحيط است.



دس هذاسس غيش اًتفبػي ضويوِ ّبي فشم ضوبسُ  4 ٍ 3ثبيستي اػوبل ضَد.



دس هذاسس قذيوي ٍضؼيت فؼلي حفظ هي ضَد.

زيگط هَاضز هطتثط تا تْساضت زاًص آهَظاى:
آلاي زوتط ضثستطي:



ثبيذ دس هذاسس سالهت سٍاًي ،جسوي ،اجتوبػي داًص آهَصاى سا دس ًظشگشفتِ ٍ ًگبُ ٍيژُ ثِ هطكل كن
تحشكي داًص آهَصاى داضتِ ثبضين.ػالٍُ ثشآى تلَيضيَى ٍ سايبًِ يكي اص ػَاهل هْن ٍتْذيذ جذي ثشاي
داًص آهَصاى هي ثبضذ كِ اصػَاهل ثسيبسهْن دس ايجبد چبقي دس داًص آهَصاى هيجبضذ.

آلاي زوتط غَهي:



تبكيذ دس استقبء سَاد سالهت ضذ.



هب ثبيذ سَاد سالهت سا ثبال ثجشم اگش ثتَاًين ايي سَاد سالهتي سا ثبال ثجشين خيلي اص هطكالت حل خَاّذ ضذ

آلاي زوتط تيالى هطاٍض هحتطم استاًساض زض اهَض تْساضت ٍ زضهاى ٍ آهَظش پعضىي:



دس ًظبم سالهت صبحت فشآيٌذ ثبيذ هسئَليت دزيشفتِ ٍ سيبستگزاسي ًظبم اسائِ سالهت ثبيذ ثِ گًَِ اي
ثبضذ كِ دٌذاسًيك جبهؼِ سا ثِ كشداسًيك تجذيل ًوبيذ.
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دستوس سوم جلسه؛

 .3اهضاء تَافك ًاهِ ّوىاضي ٍ اضائِ ذسهات تْساضتي تِ زاًص آهَظاى ٍ هساضس استاى
تَافمٌاهِ هطتول تط  16تٌس تِ ضطح ظيط هاتيي ازاضُ ول آهَظش ٍ پطٍضش استاى ٍ زاًطگاُ ػلَم پعضىي تثطيع زض حضَض جوغ اهضاء
گطزيس.



اضتماء سطح سالهت زاًص آهَظاى



تَسؼِ هساضس هطٍج سالهت



اضظياتي سالهت جسوي ،ضٍاًي ،اجتواػي زاًص آهَظاى تِ هٌظَض تطريع ظٍزضس تيواضيْا



اضتماء سالهت زّاى ٍ زًساى زاًص آهَظاى زض همطغ اتتسائي



اضتماء سطح سالهت تغصيِ اي



وٌتطل تيص اظ پيص آلَزگي پسيىلَظيس



اضتماء سطح تْساضت هحيط ٍ ايوٌي هساضس



واّص هطي ٍ هيط ٍ آسية ّاي ًاضي اظ سَاًح ٍ حَازث



اضتماء سطح تْساضت هحيط ٍ ايوٌي هساضس



واّص هطي ٍ هيط ٍ آسية ّاي ًاضي اظ سَاًح ٍ حَازث



تأهيي ٍ اضتماء سالهت ضٍاى زاًص آهَظاى



اضتماء سَاز سالهت زاًص آهَظاى



تْثَز ضيَُ ظًسگي ًَجَاًاى ٍ جَاًاى ٍ تَاًوٌس ساظي آًاى



تَسؼِ ضفتاضّاي سالهت ظا ٍ پيطگيطي اظ ضفتاض ّاي پطذطط(زض توام هماطغ تحػيلي)



اضتماء سطح آگاّي واضوٌاى آهَظش ٍ پطٍضش زض ذػَظ هَضَػات تْساضتي



تطضسي ٍضؼيت ضفتاض ّاي هطتثط تا سالهت زض زاًص آهَظاى
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معاونت توسعه مذيشيت و منايع انساني

مصوبات به ششح جذول صيش:
ضواضُ

هػَتات

هػَتِ

السام وٌٌسُ

هْلت همطض

اطالػيِ ّا ،زػَت ًاهِ ّا ،غَتجلسات ٍ پي گيطي هػَتات زض سايت واضگطٍُ اطالع ضساًي

1
2

گطزز .اظ ططيك ساهاًِ پيام وَتاُ تِ اػضاء واضگطٍُ پيام ّاي هَضز ًياظ اضسال گطزز.
آزضس سايت واض گطٍُ:

http://siasat.tbzmed.ac.ir

زاًطگاُ ػلَم پعضىي تثطيع سط فػل ّاي ًياظ ّاي استاى تِ تفىيه ضْطستاى ّا ضا تِ ضْطزاي ّا ٍ
فطهاًساضي ّا ّوِ سالِ لثل اظاتوام ظهاى تػَية تَزجِ ساالًِ اػالم ًوايس.
تِ هَجة هَاز  80 ٍ 68لاًَى ضْطزاضي ،فطهاًساضاى هحتطم هىلف ّستٌسٌّ ،گام تػَية

3

تَزجِ ضْطزاضي ،تا سمف  %10ول زضآهس ّاي ضْطزاضي ،تَزجِ هَضز ًياظ جْت اجطاي ططح
ّا زض حيطِ تْساضت ٍ سالهت جاهؼِ ضا تا لحاظ ًوَزى ًظطات زاًطگاُ ػلَم پعضىي ٍ ضثىِ ّاي
تْساضت ٍ زضهاى ضْطستاى ّا تػَية ٍ تِ ضْطزاضي اتالؽ ًوايٌس.

4

زتيط ذاًِ واضگطٍُ

اظ جلسِ تؼسي

زتيط ذاًِ واضگطٍُ

يه هاُ

اتالؽ تِ

اظ ظهاى ٍغَل

فطهاًساضي ّا

غَضتجلسِ

تَسط استاًساضي

زٍ ّفتِ

تسٍيي چه ليست جْت وٌتطل ًطتي گاظ ٍ هَاضز ايوٌي گاظ تَسط زاًص آهَظاى زض ذاًِ

هؼاًٍت تْساضتي

(آهَظش ضفتاضّاي سالهت گطا)

آهَظش ٍ پطٍش

 1هاُ

تِ هٌظَض ضػايت تْساضت هحيط زض هساضس آئيي ًاهِ هطتَطِ هطاػات گطزز.

5

تطاتط لاًَى ّطگًَِ تغييط ساذتواًي زض هساضس چِ زضهطحلِ ططاحي ،چِ زض هطاحل احساث
ٍتاسيس ٍ چِ زض هطحلِ جاتجايي ،اظ ًظط تْساضت هحيط تايستي اظهطجغ شيػالح (هؼاًٍت تْساضتي

آهَظش ٍ پطٍضش

تالفاغلِ

زاًطگاُ) استؼالم گطزز.

6

آهَظش ضفتاضّاي سالهت گطا ٍ اضتماء سَاز سالهتي زاًص آهَظاى ٍ پطسٌل
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اجطاي تَافك ًاهِ اهضاء ضسُ هاتيي ازاضُ ول آهَظش ٍ پطٍضش ٍ زاًطگاُ ػلَم پعضىي تثطيع
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هطاحل پيططفت اجطاي تَافك ًاهِ زض پاياى سِ هاِّ اٍل سال  94اضظياتي گطتِ ٍ زض اٍليي جلسِ تؼس
اظ آى تطضسي گطزز.
ضطوت گاظ استاى اّتوام ًوَزُ تا ّطساضّاي ايوٌي گاظ زض پطت لثض ّا چاج گطززّ ٍ.ويٌطَض
ٌّگام اضائِ لثض گاظ تَسط هأهَض تَظيغ ّطساض ٍآهَظش الظم تِ ذاًَازُ ّا تسٌّس.
زػَت اظ پعضىي لاًًَي تِ هٌظَض اضائِ آذطيي آهاض اظ هسوَهيي گاظگطفتگي
زستَض جلسِ تؼسي واضگطٍُ ،ضاّىاض ّاي اضتماء تْساضت زض آب ضٍستايي ذَاّس تَز .زض ايي
ضاتطِ اظ آتفاي استاى زػَت ٍ ًظطات فطهاًساضاى استاى اذص گطزز.

هؼاًٍت تْساضتي
آهَظش ٍ پطٍش
هؼاًٍت تْساضتي
آهَظش ٍ پطٍش
زتيط ذاًِ واضگطٍُ

ضطوت گاظ استاى

ّوعهاى
تا اجطاي
تَافك ًاهِ
تالفاغلِ
سِ هاِّ
زٍم سال 94
سِ هاِّ چاضم
سال جاضي

زتيط ذاًِ واضگطٍُ

جلسِ تؼس

زتيط ذاًِ واضگطٍُ

جلسِ تؼس
6

وصاست كشوس
استانذاسي آرسبايجان ششقي
نام سنذ :صوستجلسه

معاونت توسعه مذيشيت و منايع انساني

7

