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صصی  سالمت و امنيت غذايی استان آذربايجان کارگروه تخ -1بند 

غربی به منظور تامين، حفظ و ارتقاي سالمت و بهبود کيفيت زندگی 

گسترش و تعميق هماهنگی و همکاري رويکرد آحاد مردم استان با  

 هاي بين بخشی براي اجرايی نمودن مصوبات شوراي عالی سالمت

استها و راهبردها در وامنيت غذايی کشور و اتخاذ تدابير مناسب، سي

سطح استان در قلمرو سالمت همگانی و امنيت غذا و تغذيه وفق ماده 

 شود.  فصل سوم برنامه  تشکيل می 84

کارگروه سالمت و امنيت غذايی استان عبارتند  اصلی اعضاي -2بند 

 از :

 معاون سياسی و امنيتی استانداري )رئيس کارگروه( -1

 ت بهداشتی درمانی )دبيررئيس دانشگاه علوم پزشکی و خدما -2

 ( کارگروه

 نماينده معاون برنامه ريزي استاندار)در سطح مديرکل(  -3

 سازمان صداوسيماي مرکز استان مديرکل -8

 رئيس سازمان آموزش و پرورش استان -5

 مديرکل حفاظت محيط زيست استان  -6

 رئيس سازمان جهاد کشاورزي استان  -7

 مديرکل دامپزشکی استان  -4

 استان مديرکل تامين اجتماعی -9
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 مدير عامل شرکت آب وفاضالب  شهري  -11

 مديرعامل شرکت آب و فاضالب روستايی  -11

 دادستان مرکز استان  -12

 مديرکل استاندارد و نحقيقات صنعتی استان  -13

 مديرکل ورزش و جوانان استان -18

 رئيس سازمان انتقال خون استان  -15

 رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت  -16

رد با تشخيص دبير ساير مسئوالن ذيربط استانی حسب مو -17

 کارگروه 

       

: شرکت مديران کل /عامل دامپزشکی، محيط زيست، 1تبصره 

صنعت؛ معدن و تجارت، آب و فاضالب شهري، آب وفاضالب 

روستايی و آموزش و پرورش در جلسات کارگروه تخصصی الزامی 

مذکور در  مديران از  هرکدام بوده و در صورت عدم امکان حضور 

مراتب کتبا به  دبيرخانه  کارگروه  اعالم و جانشين  فوق ميبايست

 جهت شرکت در جلسه معرفی گردد. )تام االختيار(   بالفصل اداري

در صورت عدم امکان : روساي ساير ادارات و سازمانها  2تبصره 

ن ذيربط را جهت عضويت ميتوانند يکی از معاونيحضور در جلسات 
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وه معرفی نمايند. اعزام افراد غير کتبا به دبيرخانه کارگردر کارگروه 

  معرفی شده به جلسات کارگروه از هيچ سازمانی  پذيرفته نخواهد بود. 

مرتبط با  ،: دعوت از مديران ارشد سايرسازمانها/ افراد 3تبصره 

دستورات جلسه  يا حسب ضرورت  با معرفی سازمانهاي عضو يا به 

 صالحديد دبيرخانه کارگروه بالمانع است. 

 : 1سالمت و امنيت غذايی استان کارگروه تخصصی وظايف  -3بند     

الف ( سازماندهی و  هماهنگی سياست هاي  اجرايی در تماام ماوارد   

و ارتقاي خدمات سالمت و امنيات غاذايی    مرتبط با سالمت همگانی

   در سطح استان

مصاوبات شاوراي عاالی ساالمت و      فراهم ساختن زميناه اجاراي  ب( 

باا گساترش همکاريهااي باين      در ساطح اساتان  شاور  کامنيت غاذايی  

 بخشی 

بناادي  اولوياات ، تهيااه گزارشااات فناای و جمااع آوري اعالعاااتج( 

مهم به دبيرخانه شوراي عاالی  مشکالت استانی و انعکاس پيشنهادات 

 سالمت و امنيت غذايی کشور 

                                                 
1
  16118/ت 96331ايعالی سالمت و امنيت غذايی مصوب براساس  آيين نامه شور   

 3/6/1347مورخه  49228/35365هيئت محترم وزيران و تصويبنامه شماره  13/4/1345مورخه

 6/7/1391مورخه  138441/87221قانون اساسی  و مصوبه شماره  134سيون موضوع اصل يکم

 هيئت محترم وزيران
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د( بررسی و تصويب بساته هااي تربيات بادنی در جهات ساالمت       

 عمومی 

ريزي راهبردي ارائه شاده   ب پيشنهادات و برنامهبررسی و تصوي( ه

ياا   توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان

ارتقاا    جهات در  ساير اشخاص حقوقی و حقيقی  ذياربط اساتانی  

  يیخدمات سالمتی و امنيت غذا

 

سالمت و امنيت غذايی استان هر  کارگروه تخصصی جلسات  -8بند 

 خواهد شد. تشکيلماه يکبار  3

تبصره: در صورت ضرورت و بنابه تشخيص دبير کارگروه و موافقت 

 .رئيس کارگروه  تخصصی جلسه فوق العاده کارگروه تشکيل ميشود

و نصف کارگروه و دبير با حضور رئيس کارگروه جلسات   -5بند 

 يابد.  وه يك اعضا  اصلی رسميت میبعال

منيت غذايی استان که سالمت و ا کارگروه تخصصی مصوبات  -6بند 

 يیدر راستاي سياستها و راهبردهاي کالن شوراي سالمت و امنيت غذا

پس از ابالغ براي تمام ادارات و نهادهاي  ،باشد و مصوبات آن می

 باشد. استانی الزم االجرا می

از محل / مصوبات تبصره: درصورت ضرورت تامين منابع مالی مصوبه 

به دبيرخانه شوراي برنامه ريزي و  الزم است مراتب ،منابع استانی
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پس از تصويب  که در اولين جلسه شورا بررسی  تا توسعه استان ارسال 

 الزم االجرا خواهد بود. 

 کارگروه تخصصی بمنظور پيشبرد اهداف و انجام وظايف  - 7بند 

با هاي تخصصی حسب نياز  سالمت و امنيت غذايی استان ، کميته

گزارش کميته تخصصی در شود.  کيل میتشحضور اعضا  تعيين شده 

 اتخاذ می شود.اولين جلسه کارگروه قرائت و تصميمات الزم 

دبيرخانه کارگروه تخصصی  سالمت و امنيت غذايی استان در  -4بند 

مستقر و زير نظر قائم  (مرکز بهداشت استان )معاونت اموربهداشتی

اشتی درمانی مقام وزير و رئيس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهد

 مهمترين وظايف دبيرخانه عبارتند از :  استان فعاليت ميکند.

o  ساماندهی فرآيند بررسی و تصويب پيشنهادها و برنامه هاي

راهبردي ارائه شده توسط دانشگاه علوم پزشکی  و ساير 

دستگاههاي اجرايی ذيربط در خصوص خدمات سالمتی و امنيت 

 غذايی

o العمل هاا  و آياين ناماه هااي     پيگيري اجراي مصوبات، دستور

 مصوب و ارائه گزارش هاي دوره اي و  ساليانه

o  واصاااله از  ي بررسااای مقااادماتی درخواساااتها و پيشااانهادها

کاارگروه   عرح در  يتاز لحاظ قابلدستگاهها و ساير افراد حقوقی 

  سالمت وامنيت غذايی
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o    ه عای  کليه تصميمات در مورد پيشنهادات واصاله باه دبيرخانا

دساتگاه پيشانهاد    ي با حضور نماينده/نماينادگان صورتجلسه ا

عاون فنی و معااون اماور   کارشناس دبيرخانه، م تائيددهنده به  

و بعناوان ساند    رسايده  (مرکز بهداشت استانبهداشتی )رئيس 

 در سوابق دبيرخانه عندالمطالبه حفظ ميگردد.  

o  پاس از دريافات   کارگروه  سالمت وامنيات غاذايی   دبيرخانه

 قابليات هفته موضوع را از لحااظ   2حداکثر ظرف  اتپيشنهاد

و اعالم نظر خواهاد  بررسی  جلسات کارگروه عرح بودن در 

 .کرد

o   7-11 و اعاالم آن باه اعضاا     کاارگروه  تهيه دستور جلساات  

قباال از برگاازاري هاار جلسااه براساااس گزارشااات  و       روز 

  پيشنهادات دريافتی 

o    تاادوين  وکااارگروه  تنظاايم برنامااه هاااي  تشااکيل جلسااات

 مربوعه. ات صورتجلس

o  حاداکثر   کاارگروه  ساالمت وامنيات غاذايی    اعالم مصوبات

از تشاااکيل جلساااه باااه اعضاااا  و   پاااس روز  7-11ظااارف 

 دستگاههاي اجرايی ذيربط.
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o  کااارگروه رياايس  کتباای  پااس از تاييااد کااارگروه مصااوبات 

و از زماان   رسالبه دستگاههاي اجرايی اتوسط دبير کارگروه 

 دستگاههاي دولتی الزم االجرا می باشد. براي کليه ابالغ

o  گزارش از روند اجرا اخذ و ت مصوباروند اجرايی پی گيري 

 از دستگاهها و ارائه به رئيس کارگروه 

o    نظارت بر روند تشکيل جلسات کارگروه شهرساتان و انطبااق

آن بااا شاارح وظااايف و حاادود اختيااارات و نحااوه اجااراي     

 مصوبات شهرستانی 

o از جلساات کاارگروه در    سااالنه   گازارش   جمع بندي و تهيه

 شهرستانهاي تابعه و ارائه به رئيس کارگروه  

o   ارسال مصوبات تعيين شده به دبيرخانه شوراي برنامه ريازي و

توسعه استان و پيگياري  اخاذ مصاوبات شاورا و اباالغ آن باا       

 هماهنگی رئيس کارگروه 

 مصوبات جلساات کاارگروه تخصصای پاس از تادوين باه       -9بند 

رئيس کارگروه جهت اجرا باه  با امضا  رياست کارگروه ارسال و 

و از زمان اباالغ الزم   ، سازمانهاي عضو و ساير ذينفعان کتبا ابالغ 

 االجرا ميباشد. 

هرگونااه اعااالع رسااانی در مااورد تشااکيل جلسااات و     -11بنااد 

مصوبات کارگروه تخصصی پس از اعالم دبيرکارگروه از عرياق  
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فرهنگی اساتانداري انجاام    ر  امور اجتماعی  وروابط عمومی و دفت

 خواهد شد. 

 

 

تبصره  در جلسه            مورخه                         8بند و  11اين آيين نامه در 

ذربايجان غربی آتخصصی سالمت و امنيت غذايی استان کارگروه 

 از زمان تصويب الزم االجرا ميباشد. تصويب و 
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های اجرايی و  جانبه و انسان سالم در همه قوانين، سياست تحقق رويكرد سالمت همه

 مقررات با رعايت:
 اولويت پيشگيري بر درمان. -

 هاي بهداشتي و درماني. روزآمد نمودن برنامه -

 هاي تهديدكننده سالمت مبتني بر شواهد معتبر علمي. كاهش مخاطرات و آلودگي -

 اي. هاي كالن توسعه راي طرحتهيه پيوست سالمت ب -

 هاي سالمت براي دستيابي به جايگاه اول در منطقه آسياي جنوب غربي. ارتقاء شاخص -

هاي پايش، نظارت و ارزيابي براي صيانت قانونمند از حقوق مردم  اصالح و تكميل نظام -

 هاي كلي. و بيماران و اجراي صحيح سياست

 

النه آحاد مردم از سبد غذايی سالم، مطلوب و مندی عاد تأمين امنيت غذايی و بهره

های بهداشتی ايمن  کافی، آب و هوای پاك، امكانات ورزشی همگانی و فرآورده

 ای و جهانی. همراه با رعايت استانداردهای ملی و معيارهای منطقه

 
 

 «فرازهایی از سیاست های کلی سالمت ابالغی مقام معظم رهبری»


