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 دکتز محسىی بىد پیجىاب آقای  :ریاست جلسٍ 29/2/98تاریخ دعًتىامٍ 98/ 204/33 :شمارٌ دعًتىامٍ

 ساله جلسات استاوداری: محل بزگزاری جلسٍ  1/3/98: تاریخ بزگزاری ايل :جاری شمارٌ جلسٍ در سال

          ، ریاست جىاب آقای دکتز محسىی بىد پی استاودار محتزم استان تهزان جاری تِجلسِ کارگزٍُ سالهت ٍ اهٌیت غذایی استاى تْزاى در سال اٍلیي 

 کٌتزل فطار خَىتسیج هلی اجزای دستَر جلسِ  .تطکیل ضذ تْزاىٍ هذیزاى ٍ رٍسای ادارات کل استاى ی ٍ تْزاى ایزاى، ضْیذ تْطتػلَم پشضکی  ّْایرٍسای داًطگا

ایزاى، تْزاى ٍ ضْیذ  هذیزکل هحتزم غیز ٍاگیز ٍسارت تْذاضت ٍ هؼاًٍیي هحتزم تْذاضتی داًطگاّْای ػلَم پشضکی. ٍ تزًاهِ ارتقا سالهت هحصَالت کطاٍرسی تَد

استاًذار هحتزم  .پزداختِ ٍ هطارکت ّوِ جاًثِ ادارات ٍ دستگاّای استاى را خَاستار ضذًذ ایي تزًاهِتِ تیاى اّذاف  تسیج هلی کٌتزل فطار خَى ضوي تطزیح  تْطتی 

در ایي  آگاّی جاهؼِهت هزدم ٍ پیطگیزی در کاّص ّشیٌِ ّای تخص سالهت اضارُ ًوَدُ ٍ ًقص داًطگاّْای ػلَم پشضکی در افشایص سَاد سال اّویتتْزاى ًیش تِ 

حوایت استاًذاری اس ر اجزای تسیج هلی کٌتزل فطار خَى، دستگاّْای دٍلتی در سطح استاى دجاًثِ ایطاى تا تاکیذ تز لشٍم هطارکت ّوِ . خصَظ را هْن تزضوزدًذ

م جْاد کطاٍرسی استاى تا تثییي تزًاهِ ارتقا سالهت هحصَالت کطاٍرسی اس در اداهِ هذیز کل هحتز .را اػالم ًوَدًذایي تزًاهِ ّا ٍ سایز هَضَػات هزتثط تا سالهت 

در طَل سال گذضتِ در ایي اقذاهات اًجام ضذُ در جلَگیزی اس آتیاری سهیي ّای کطاٍرسی تا آتْای غیز هتؼارف گشارضی ارایِ ًوَدُ ٍ تا اضارُ تِ اقذاهات خَتی کِ 

    .ی هشارع تا آتْای غیز هتؼارف تاکیذ ًوَدُ ٍ خَاستار تسزیغ در اجزای پزٍصُ ّای تصفیِ فاضالب در استاى ضذًذتز تذاٍم تزخَرد تا آتیارخصَظ اًجام ضذُ 
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 مجزی مصًبات

تاهیي فضای فیشیکی ٍ ) اس قثیلاجزای تسیج هلی کٌتزل فطار خَى در ٍ ساسهاًْا ّوکاری السم  کلیِ ادارات -1

ٍ  تْطتی هؼاًٍت ّای تْذاضتی داًطگاّْای ػلَم پشضکی ایزاى، تْزاى، ٍ ضْیذتا را  ...(ًیزٍی اًساًی داٍطلة ٍ

ٍ ًیزٍی اًتظاهی ًیش در خصَظ تاهیي اهٌیت تاضٌذ داضتِ ضثکِ ّای تْذاضت ٍ درهاى ضْزستاًْا 

 .ایستگاّْای کٌتزل فطار خَى ّوکاری ٍ اقذام ًوایذ

 

ًیزٍی  – ادارات ٍ ساسهاى ّای استاى

 استاى اًتظاهی

 

صذا ٍ سیوا ٍ ادارات فزٌّگ ٍ ارضاد اسالهی سطح استاى در خصَظ اطالع رساًی ٍ آهَسش در اجزای  -2

 .ّوکاری السم را تؼول آٍرًذ ٍ ضثکِ ّای تْذاضت  تسیج هلی کٌتزل فطار خَى تا داًطگاّْای ػلَم پشضکی

ادارات فزٌّگ ٍ ارضاد  –صذا ٍ سیوا 

 اسالهی سطح استاى

ّالل احوز تا استفادُ اس ظزفیت ّای هَجَد ٍ هطارکت داٍطلثاى در اجزای طزح هلی کٌتزل فطار خَى تا  -3

 .آٍردداًطگاّْای ػلَم پشضکی استاى ّوکاری السم را تِ ػول 

 ّالل احوز 

ضْزداری تْزاى ٍ ضْزّای استاى در طَل اجزای تسیج هلی کٌتزل فطار خَى ّوکاری السم را تا  -4

تؼول آٍردُ ٍ اس  ٍ ضثکِ ّای تْذاضت ٍ درهاى ضْزستاى ّا هؼاًٍتْای تْذاضتی داًطگاّْای ػلَم پشضکی

 .ّای کاًَى ّای سالهت هحلِ در ایي خصَظ استفادُ گزدد تظزفی

 ضْزداری تْزاى ٍ ضْز ّای استاى

اجزای تسیج هلی کٌتزل ّوکاری ادارات ٍ ساسهاًْا در در خصَظ  ی استاى هاًذاری ّای ضْزستاًْارف -5

 .فطار خَى ّواٌّگی ٍ اتالؽ السم را هثذٍل ًوایٌذ

 فزهاًذاری ّای استاى

جْاد کطاٍرسی استاى ًسثت تِ تطذیذ ًظارت تز هزاکش ػزضِ سوَم کطاٍرسی اقذام ًوَدُ ٍ اس ػزضِ   -6

 .ٍس دار ػزضِ گزددسوَم فاقذ استاًذاردّای قاًًَی جلَگیزی ًوایذ ٍ سوَم کطاٍرسی صزفا در هزاکش هج

 جْاد کطاٍرسی

هؼاًٍتْای تْذاضتی داًطگاّْای ػلَم پشضکی ایزاى، تْزاى ٍ ضْیذ تْطتی ًسثت تِ اًجام هطالؼات السم در  -7

خصَظ کاّص ًوک هَجَد در ًاى اقذام ٍ در جلسِ تؼذی کارگزٍُ طزح تا اقذام السم در ایي خصَظ اًجام 

 .گزدد

داًطگاّْای ػلَم هؼاًٍتْای تْذاضتی 

 پشضکی ایزاى، تْزاى ٍ ضْیذ تْطتی

 

ّت اًجام آسهایطات پساب جْاد کطاٍرسی استاى ًسثت تِ ارسال لیست سوَم هصزفی در تخص کطاٍرسی ج-8

 .ٍ فاضالب تِ ضزکت آب ٍ فاضالب استاى اقذام ًوایذ

 جْاد کطاٍرسی استاى

                98در سال  استان  تهزان سٍ کارگزيٌ سالمت ي امىیت غذایی جلايلیه  مصًبات

 

 

 

   

 

 

  

 

 

                               


