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  هــامـــن نـــآيي

  سالمت وامنيت غذايي شهرستان كارگروه

  

  :توسط  تهيه شده

  دبيرخانه كارگروه تخصصي سالمت وامنيت غذايي استان

  آيين نامه شواري برنامه ريزي وتوسعه استان به استناد
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  بسمه تعالي

 ))شهرستان وامنيت غذايي سالمت كارگروهآيين نامه ((

  

يين نامه شوراي برنامه ريزي  و توسعه استان و كارگروه هاي تخصصي ،  آيـين نامـه  كـارگروه    آ 28  ماده  5صره تب ب�ه اس�تناد 

طرح وبه شرح استان  سالمت وامنيت غذايي  تخصصي  كارگروه  26/12/88در جلسه مورخ   شهرستان سالمت وامنيت غذايي 

  زير تصويب گرديد

 :نامه ريزي  و توسعه استاننامه شوراي بر آيين 28 ماده 5تبصره 

ـ به منظور پيشبرد اهداف و انجام وظايف كـارگروه مـذكور، كارگروههـاي تخصصـي حسـب نيـاز در شهرسـتان          5تبصره       

كارگروه شهرستان به رياست فرماندار و مسؤوالن متناظر با اعضاي كارگروه تخصصي سالمت و امنيت غـذايي  . شوند تشكيل مي

  كند تان تشكيل و در راستاي وظايف كارگروه استان فعاليت مياستان در سطح شهرس

بـه منظـور   ويين نامه شوراي برنامه ريزي  و توسعه اسـتان و كـارگروه هـاي تخصصـي     آ 28  ماده  5تبصره  ب�ه اس�تناد  : 1ماده

ويـت  هـاي مهـم    بـه عنـوان يكـي از اول     در سـطح شهرسـتانها   مردم وبهبود كيفيت زندگي حفظ وارتقاء سطح سالمت ،تامين

درحـوزه   گسترش همكاريهاي بين بخشي ،مشاركت مردمـي وحمايـت  از طـرح هـاي جديـد      اتخاذ تدابير مناسب،، شهرستانها

  تشكيل ميگرددناميده ميشود  كارگروهيين نامه به اختصار آكه در اين  وامنيت غذايي شهرستانسالمت  كارگروه،  سالمت

شـامل شـوراي بهداشـت     ) مـرتبط بـا سـالمت   (شوراها ي موجود بـا موضـوعات مشـابه     جايگزين كليه كارگروه اين  : 1تبصره 

  .ميشود ..... شهرستان و

  :اعضاء شورا عبارت است از: 2ماده 

 )رئيس(فرماندار .1

 )دبير(مدير شبكه بهداشت ودرمان .2

 مركز بهداشت شهرستان سرئي .3

  شهرستانشوراي اسالمي   رئيس .4

 مركز شهرستان شهردار .5

 ظام پزشكي شهرستانرئيس سازمان ن .6

  شهرستان آموزش وپرورشاداره  رئيس .7

 شهرستان جهاد كشاورزي   رئيس .8

 شهرستان بازرگاني اداره  رئيس .9

 شهرستانفرماندهي ناحيه انتظامي  .10
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 شهرستاندادگستري   رئيس .11

 حفاظت محيط زيست  رئيس اداره  .12

 شهرستانتربيت بدني رئيس اداره  .13

 شهرستانبيمه خدمات درماني  رئيس اداره .14

 شهرستان تامين اجتماعي رئيس اداره .15

 شهرستان))ره(كميته امداد امام خميني  رئيس .16

  شهرستانبهزيستي  رئيس .17

  شهرستان دامپزشكي  رئيس .18

 شهرستان جمعيت هالل احمررئيس  .19

  شهرستانشركت آب وفاضالب شهري رئيس  .20

 شهرستان شركت آب وفاضالب روستاييرئيس  .21

 .د با تشخيص دبير كارگروهحسب مور شهرستاني  ساير مسئوالن ذيربط .22

 

  درشهرستانهائيكه شبكه بهداشت ودرمان وجود ندارد رئيس مركز بهداشت شهرستان به عنوان دبير منصوب ميگردند:2تبصره 

  :شاملكارگروه شرح وظايف  : 3ماده 

  استاني وشهرستاني حوزه سالمت  و  شاخصهاي كشوريآخرين  اطالعات مربوط به  كسب اطالع وآگاهي از  .1

به منظور شناسايي واولويـت بنـدي چـالش هـا ومشـكالت  حـوزه        طتباطالعات مرآمار و جمع آوري وتجزيه تحليل  .2

 سالمت شهرستان وآسيب شناسي آنها و ارائه راهكار هاي اجرايي  مناسب جهت حل آنها 

 ايجادهماهنگي دربرنامه ريزي،سياستگذاري،وارزشيابي درزمينه سالمت درسطح شهرستان .3

 بررسي نيازهاي سالمت شهرستان و اولويت بندي آنها  .4

مـرتبط بـا   سياست گذاري  درزمينه گسترش همكاري بين بخشي ،مشاركت مردمي وحمايـت از طـرح هـاي جديـد      .5

 ارائه راهكارهاي مناسب درزمينه گسترش همكاريهاي بين بخشي ومشاركت مردميو  شهرستاندر سطح سالمت 

 شهرستان، در سطح استان سالمت و امنيت غذايي  تخصصي  مصوبات كارگروهاجرايي نمودن  .6

سـالمت وامنيـت    كارگروهابالغي از طرف  جامع سالمت استان  برنامه هاي  فعاليت هاي شهرستاني  نظارت بر اجراي .7

 غذايي استان درسطح شهرستان

 كارگروه نظارت  برپيشرفت مصوبات .8

توليـد،توزيع ،نگهداري،فرآوري،ايمني،مصـرف،بازرگاني،پايش    ايجادهماهنگي دربرنامه ريزي وسياست گذاري درزمينه .9

 وضعيت غذاوتغذيه شهرستان

 سالمت وامنيت غذايي استان  كارگروه پيگيري وانجام ساير امورمحوله از طرف  .10
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رسـميت  )نصـف بعـالوه يـك   (يكبار تشكيل جلسه ميدهدوجلسات با حضور اكثريـت اعضـاء   يك ماهحداقل هر  كارگروه: 4ماده 

  دابيمي

  روز ، ساعت ومحل تشكيل جلسه ودستوركار هرجلسه را دوهفته قبل كتبا به اطالع اعضاء ميرساند كارگروهدبير : 5ماده 

موظف به حضور درجلسات ميباشند ودرموارديكه عذر مـوجهي داشـته    )الزاما مديران و روساي ادارت عضو( كليه اعضاء: 6ماده

  اعالم نمايند كارگروهشكيل جلسه به دبير باشند بايد مراتب را با ذكرعلت قبل از ت

درجلسات مربوطه براساس دستور كار هرجلسه به موضوعات مطروحه رسـيدگي واتخـاذ تصـميم مـي نمايـد       كارگروه : 7ماده 

  الزم االجرااست فرماندار وتصميمات جلسات با راي اكثريت اعضاي حاضر درجلسه به تصويب وپس ازتاييد

بـه   كـارگروه توسط دبير  كارگروهمصوبات   و  درهرجلسه صورت جلسه وبه امضاء اعضاءخواهد رسيد مذاكرات جلسات : 8ماده 

  ذيربط ابالغ خواهد شد ادارت

شبكه بهداشـت ودرمـان   با كارگروه مكلفند همكاري الزم را درجهت تسهيل اجراي مصوبات  شهرستاني دولتي  ادارات: 9ماده 

  بعمل آورند شهرستان

داراي دبيرخانه اي است كه محل تشكيل آن در حوزه مركـز بهداشـت شهرسـتان اسـت ورياسـت آن بعهـده        كارگروه: 10ماده 

  رئيس مركز بهداشت شهرستان ميباشد كه با پيشنهاد مدير شبكه بهداشت ودرمان وحكم فرماندار منصوب ميگردد

  :طرح موضوعات در جلسات كارگروه گردش كار :11ماده 

 كـارگروه باالترين مقام دستگاه اجرايي درمورد موضوعات مرتبط براي اتخاذ تصميم نهايي وطرح دردرخواست يا پيشنهاد توسط 

  ارسال ميگردد  كارگروهبه دبيرخانه 

  اقدام به تشكيل كميته مشورتي نمايدحسب مورد  ميتواند به منظور بررسي پيشنهادات  كارگروه: 3تبصره 

  ارائه دهد كارگروهله را به ترتيب وصول مورد بررسي قرارداده وگزارش آنرا به ف است پيشنهادات واصظدبيرخانه مو:  4تبصره 

  اعالم نمايد وامنيت غذايي استان سالمت  كارگروهموظف است گزارش هرجلسه را به دبيرخانه  كارگروه  :12ماده 

  

  نيت غذايي استان تصويب گرديدكارگروه تخصصي سالمت وام  26/12/88تبصره در جلسه مورخ  4ماده و  12اين آيين نامه با 

  

        

        

        


