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دانشگاه علوم پزشکی  و خدمات بهداشتی درمانی استان لرستان                                                                                                                                                                              

  آیین نامه 

  شهرستانوامنیت غذایی سالمت کارگروه

  

  

  

  :تهیه شده توسط 

  دبیرخانه کارگروه تخصصی سالمت وامنیت غذایی استان

به استناد آیین نامه شواري برنامه ریزي وتوسعه استان
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یین نامه شوراي برنامه ریزي  و توسعه استان و کارگروه هاي تخصصی ، آیین نامه  کارگروه آ 28ماده 5تبصره به استناد 

به طرح واستان  سالمت وامنیت غذایی  تخصصی  کارگروه  18/9/93     در جلسه مورخ  شهرستان سالمت وامنیت غذایی 

  شرح زیر تصویب گردید

:نامه شوراي برنامه ریزي  و توسعه استان آیین 28ماده5تبصره 

به منظور پیشبرد اهداف و انجام وظایف کارگروه مذکور، کارگروههاي تخصصی حسب نیاز در شهرستان تشکیل  ـ5تبصره

کارگروه شهرستان به ریاست فرماندار و مسؤوالن متناظر با اعضاي کارگروه تخصصی سالمت و امنیت غذایی . شوند می

  کند سطح شهرستان تشکیل و در راستاي وظایف کارگروه استان فعالیت میاستان در 

 ،به منظور تامینویین نامه شوراي برنامه ریزي  و توسعه استان و کارگروه هاي تخصصی آ 28ماده 5تبصره به استناد :1ماده

 شهرستانهابه عنوان یکی از اولویت  هاي مهم   در سطح شهرستانها مردم وبهبود کیفیت زندگی حفظ وارتقاء سطح سالمت

،  درحوزه سالمت گسترش همکاریهاي بین بخشی ،مشارکت مردمی وحمایت  از طرح هاي جدید اتخاذ تدابیر مناسب،،

  تشکیل میگرددنامیده میشود  کارگروهیین نامه به اختصار آکه در این  وامنیت غذایی شهرستانسالمت  کارگروه

شامل شوراي بهداشت  ) مرتبط با سالمت(جایگزین کلیه شوراها ي موجود با موضوعات مشابه  کارگروه این  :1تبصره 

  .میشود ..... شهرستان و

  :اعضاء شورا عبارت است از:2ماده 

)رئیس(فرماندار.1

)دبیر(درمانمدیر شبکه بهداشت و.2

مرکز بهداشت شهرستان سرئی.3

شهرستانشوراي اسالمی   رئیس.4

مرکز شهرستان شهردار.5

رئیس سازمان نظام پزشکی شهرستان.6

  شهرستان پرورشآموزش واداره رئیس.7

شهرستان جهاد کشاورزي اداره  رئیس.8

شهرستان بازرگانی اداره رئیس.9

شهرستانفرماندهی ناحیه انتظامی .10

شهرستاندادگستري   رئیس.11

حفاظت محیط زیست رئیس اداره .12

شهرستانتربیت بدنی رئیس اداره .13

شهرستانبیمه خدمات درمانی  اداره رئیس.14

شهرستان تامین اجتماعی رئیس اداره.15

شهرستان))ره(کمیته امداد امام خمینی  رئیس.16

  شهرستانبهزیستی  ادارهرئیس.17
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شهرستان دامپزشکیاداره   رئیس.18

شهرستان جمعیت هالل احمررئیس .19

  شهرستانفاضالب شهري شرکت آب ورئیس .20

شهرستان فاضالب روستاییشرکت آب ورئیس .21

.حسب مورد با تشخیص دبیر کارگروه شهرستانی سایر مسئوالن ذیربط.22

درشهرستانهائیکه شبکه بهداشت ودرمان وجود ندارد رئیس مرکز بهداشت شهرستان به عنوان دبیر منصوب :2تبصره 

  میگردند

  :شاملکارگروه شرح وظایف : 3ماده 

استانی وشهرستانی حوزه سالمت و شاخصهاي کشوريآخرین  اطالعات مربوط به کسب اطالع وآگاهی از .1

به منظور شناسایی واولویت بندي چالش ها ومشکالت  حوزه سالمت طتباطالعات مرآمار و جمع آوري وتجزیه تحلیل .2

شهرستان وآسیب شناسی آنها و ارائه راهکار هاي اجرایی  مناسب جهت حل آنها

دربرنامه ریزي،سیاستگذاري،وارزشیابی درزمینه سالمت درسطح شهرستانایجادهماهنگی .3

بررسی نیازهاي سالمت شهرستان و اولویت بندي آنها.4

مرتبط با سالمت سیاست گذاري  درزمینه گسترش همکاري بین بخشی ،مشارکت مردمی وحمایت از طرح هاي جدید .5

ش همکاریهاي بین بخشی ومشارکت مردمیارائه راهکارهاي مناسب درزمینه گسترو شهرستاندر سطح 

شهرستان، در سطح استان سالمت و امنیت غذایی  مصوبات کارگروه تخصصی اجرایی نمودن .6

سالمت وامنیت  کارگروهابالغی از طرف  جامع سالمت استان برنامه هاي  فعالیت هاي شهرستانی  نظارت بر اجراي.7

غذایی استان درسطح شهرستان

کارگروهمصوباتنظارت  برپیشرفت .8

توزیع ،نگهداري،فرآوري،ایمنی،مصرف،بازرگانی،پایش   ایجادهماهنگی دربرنامه ریزي وسیاست گذاري درزمینه تولید.9

وضعیت غذاوتغذیه شهرستان

امنیت غذایی استانسالمت و کارگروه پیگیري وانجام سایر امورمحوله از طرف .10

رسمیت )نصف بعالوه یک(یکبار تشکیل جلسه میدهدوجلسات با حضور اکثریت اعضاء یک ماهحداقل هر  کارگروه:4ماده 

  ابدیمی

  روز ، ساعت ومحل تشکیل جلسه ودستورکار هرجلسه را دوهفته قبل کتبا به اطالع اعضاء میرساند کارگروهدبیر :5ماده 

موظف به حضور درجلسات میباشند ودرمواردیکه عذر موجهی داشته  )الزاما مدیران و روساي ادارت عضو(کلیه اعضاء:6ماده

  اعالم نمایند کارگروهباشند باید مراتب را با ذکرعلت قبل از تشکیل جلسه به دبیر 
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اتخاذ تصمیم می نماید ودرجلسات مربوطه براساس دستور کار هرجلسه به موضوعات مطروحه رسیدگی و کارگروه:7ماده 

  استالزم االجرا فرماندار تاییدپس ازاکثریت اعضاي حاضر درجلسه به تصویب و با رايتصمیمات جلسات 

توسط دبیر  کارگروهمصوبات و خواهد رسیدبه امضاء اعضاءهرجلسه صورت جلسه ومذاکرات جلسات در :8ماده 

  ابالغ خواهد شد ذیربط ادارتبه  کارگروه

شبکه بهداشت ودرمان با کارگروه جهت تسهیل اجراي مصوبات مکلفند همکاري الزم را در شهرستانی دولتی  ادارات:9ماده 

  بعمل آورند شهرستان

ریاست آن بعهده داراي دبیرخانه اي است که محل تشکیل آن در حوزه مرکز بهداشت شهرستان است وکارگروه :10ماده 

  حکم فرماندار منصوب میگردددرمان وشبکه بهداشت ورئیس مرکز بهداشت شهرستان میباشد که با پیشنهاد مدیر 

  :طرح موضوعات در جلسات کارگروه گردش کار :11ماده 

طرح درنهایی ومورد موضوعات مرتبط براي اتخاذ تصمیم درخواست یا پیشنهاد توسط باالترین مقام دستگاه اجرایی در

  ارسال میگردد کارگروهبه دبیرخانه  کارگروه

  اقدام به تشکیل کمیته مشورتی نمایدحسب مورد  میتواند به منظور بررسی پیشنهادات  کارگروه:3تبصره 

ارائه  کارگروهف است پیشنهادات واصله را به ترتیب وصول مورد بررسی قرارداده وگزارش آنرا به ظدبیرخانه مو :4تبصره 

  دهد

  اعالم نماید امنیت غذایی استان  و سالمت  کارگروهموظف است گزارش هرجلسه را به دبیرخانه  کارگروه :12ماده 

 لرستان امنیت غذایی استانکارگروه تخصصی سالمت و  18/9/93تبصره در جلسه مورخ 4ماده و  12این آیین نامه با 

  تصویب گردید


