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رئیس جلسِ:

تاریخ  :چهارؿٌثِ 98/5/23

جٌاب آقای حسي تیگی" هعاٍى هحترم سیاسی ٍ اجتواعی "

(دػَتٌاهِ ؿواسُ  7761هَسخ )98/5/16

دستَرجلسِ:

هکاى:ػالي جلؼات عثمِ16

 - 1اػالم ػیاػتْای اتالغی استمای ؿاخق ّای ػالهت ٍ گضاسؽ ٍ ضؼیت ا ع تاى (تشًاهِ

کارشٌاس ذیرتط :هیثن هجاّذ اکثاتاًی

جاهغ ػالهت) تَػظ سییغ هحتشم داًـگاُ ػلَم پضؿکی تْشاى.
 - 2اسائِ گضاسؽ ٍضؼیت تیواسی ّای داهی تَػظ هذیشکل هحتشم داهپضؿکی اػتاى .
 - 3اسائِ گضاسؽ ٍضؼیت خَاتگاّْای داًـجَیی دختشاًِ ؿْش تْشاى تَػظ هذیشکل
هحتشم دفتش اهَس تاًَاى ٍ خاًَادُ اػتاًذاسی.
 - 4اسائِ گضاسؽ عشح ّای اًجام ؿذُ کٌتشل ٍ کاّؾ آػیة ّای اجتواػی دس هحیظ ّای
داًؾ آهَصی تَػظ هذیشکل هحتشم آهَصؽ ٍ پشٍسؽ ؿْشػتاًْای اػتاى تْشاى .
 - 5اسائِ گضاسؽ آخشیي ٍضؼیت ػاهاًذّی کَدکاى خیاتاًی تَػظ هذیشکل هحتشم
تْضیؼتی اػتاى.

پٌجویي جلؼِ کاسگشٍُ اجتنا ػی  ،فشٌّگی  ،ػالهت  ،صًاى ٍ خاًَادُ اػتاى  ،سٍص چْاسؿٌثِ هَسخ  98/5/23اص ػاػت 8/30
الی  10تِ سیاػت جٌاب آلای حؼي تیگی "هؼاٍى هحتشم ػیاػی ٍ اجتواػی " تشگضاس گشدیذ.
*اّن هطالة هطرٍحِ :
سرکارخاىم هرٍستی،هدیرکل هحترم دفتر اهَر اجتواعی ٍ فرٌّگی ٍ دتیر کارگرٍُ  :تا تَجِ تِ ادغام ٍ تجویغ کاسگشٍّْای ػِ گاًِ دس
آییي ًاهِ اخیش ؿَسای تشًاهِ سیضی ٍ تَػؼِ اػتاى ٍ ؿکل گیشی کاسگشٍُ اجتواػی ،فشٌّگی ،ػالهت ،صًاى ٍ خاًَادُ

تشلضٍم تالؽ ٍ

تـشیک هؼاػی هجذاًِ اػضاء دس تحمك اّذاف کاسگشٍُ تاکیذ ًوَدُ ٍ تشسػی هؼائل هغشٍحِ دس ایي کاسگشٍُ سا دس گشٍّْای کاسی
ریشتظ ضشٍسی داًؼتٌذ .
دس اداهِ تٌا تِ دػتَس اٍل جلؼِ جٌاب آقای دکتر رستویاى" هعاٍى هحترم داًشگاُ علَم پسشکی تْراى "تِ اسائِ گضاسؿی حاٍی ًین سخ
ػالهت اػتاى ٍ ؿاخلْای هٌذسج دس آى تِ تفکیک ؿْشػتاًْای اػتاى پشداختِ ٍ ضوي اسائِ تشؿی اص تشًاهِ ( ػالهتی ػاى پاتلَ ) تِ
ػٌَاى الگَ دس ػغح تیي الولل کِ تِ تشسػی استثاط تیي تشًاهِ سیضی ٍ ػالهت ػوَهیٍ ،ضؼیت جاسی ػالهت ٍ تؼییي کٌٌذُ ّای آى
پشداختِ تَد  ،اص سیاػت هحتشم جلؼِ دسخَاػت اختلاف اػتثاس الصم جْت تحمك چٌیي عشح جاهؼی سا ًوَدًذ کِ ساٌّواّای ػیاػتی
ٍ اجشایی جْت تْثَد ػَاهل هحیغی ٍ اجتواػی ػالهت تَدُ ٍ تِ ٍیظُ دس استثاط تا حول ٍ ًمل ٍ فؼالیت ّای فیضیکی ،دػتشػی تِ غزا
ٍ تشاتشی ،دػتشػی تِ خذهات ٍ تشًاهِ سیضی تشای هشدم ٍ ،کاّؾ جساین ٍ افضایؾ اهٌیت سا هحمك کٌذ .
سرکارخاًن هرٍستی،هدیرکل هحترم دفتر اهَر اجتواعی ٍ فرٌّگی ٍ دتیر کارگرٍُ ًیض ضوي تاییذ ضشٍست ػشهایِ گزاسی دس تخؾ ػالهت
تِ ًاهِ ٍصیش هحتشم کـَس تِ اػتاًذاساى ػشاػش کـَس اؿاسُ ًوَدًذ کِ تخلیق هٌاتغ اػتثاسی عثك لاًَى اػتفا دُ هتَاصى اص اهکاًات

کـَس  ،پشٍطُ ّا ٍ تشًاهِ ّای تخؾ ػالهت تِ ػٌَاى صیش ػاختْای تَػؼِ کـَس ٍ یکی اص اٍلَیتْای ؿَسای تشًاهِ سیضی ٍ تَػؼِ اػتاى
ٍ کاسگشٍّْای ؿْشػتاًْا لشاس گیشد .
جٌاب آقای فَالدًٍد راد،هدیرکل هحترم آهَزش ٍ پرٍرش شْر تْراى  :ضوي اؿاسُ تِ لضٍم پیَػت ّای فشٌّگی تشای عشح ّا  ،اسصیاتی
تاثیشگزاسی عشح ّا سا خَاػتاس ؿذًذ.
جٌاب آقای دکتر ٍاعظی ،هدیرکل هحترم داهپسشکی استاى تٌا تِ دػتَس دٍم جلؼِ تِ اسائِ گضاسؽی جاهغ اص ٍضؼیت تیواسیْا ٍ دام ٍ
عیَس دس اػتاى پشداختٌذ :
اػتاى تْشاى  %22دام اكیل %8 ،دام ػـایشی %18 ،تَلیذ ؿیش %22 ،تَلیذ تخن هشؽ ،تیي  22تا  %25کـتاس دام ػثک  %10 ،تَلیذ
هاّی %86 ،کاسخاًجات تَلیذات داهی دس کـَس سا داؿتِ ٍ تواهی داسٍّای داهی کـَس دس ایي اػتا ى سكذ ٍ پایؾ ٍ تشخیق هی ؿًَذ ،
ضوي آًکِ  %86کاسخاًجات داسٍػاصی داهی کـَس دس اػتاى تْشاى ّؼتٌذ .دس هجوَع تاالی  25دسكذ ٍظایف ػاصهاى داهپضؿکی کـَس
دس اػتاى تْشاى ػولیاتی هی ؿَد دس حالی کِ ًیشٍی اًؼاًی ٍ اػتثاسات ایي اداسُ کل تشاتش تا اػتاى ّایی اػت کِ ًین یا یک دسكذ
ٍظایف کل کـَس سا ػْذُ داس ّؼتٌذ.
ایـاى دس اداهِ تا اسائِ آهاس هشتَط تِ ٍضؼیت تیواسیْا دس همایؼِ تا ٍضؼیت کـَس ؿشایظ کٌتشل تیواسیْا دس اػتاى سا هغلَب اسصیاتی
ًوَدًذ .
دکتش ٍاػظی دس ًْایت اص سیاػت هحتشم جلؼِ دسخَاػت ًوَدًذ تا تَجِ تِ کؼشی ًیشٍ دس اداسُ کل داهپضؿکی اػتاى ػلی سغن
ٍجَد 360پؼت خالی اص  600پؼت هشتَعِ دس ایي هَسد ٍ سفغ کاػتی تا ّوشاّی ػاصهاى هذیشیت ٍ تشًاهِ سیضی اهؼاى ًظش ًوایٌذ .
دس اداهِ تٌا تِ دػتَس ػَم جلؼِ سرکار خاًن شارقی ،هدیرکل هحترم دفتر اهَر تاًَاى ٍ خاًَادُ استاًداری تِ اسائِ گضاسؽی اص ٍضؼیت
خَاتگاّْای داًـگاُ ػلَم پضؿکی تْشاى پشداختًذ .
ّوچٌیي سرکار خاًن اسکَ یی هشاٍر هحترم رییس داًشگاُ علَم پسشکی تْراى در اهَر تاًَاى،جٌاب آقای دکتر شْریَر فرهاًدارهحترم
شویراًات،جٌاب آقای توْیدی فرهاًدار هحترم پاکدشت،جٌاب آقای دکتر غفارزادُ هدیرهحترم گرٍُ سالهت رٍاًی،اجتواعی ٍ اعتیاد داًشگاُ

علَم پسشکی شْید تْشتی ،جٌاب آقای دکتر کرهی هعاٍى هحترم ادارُ کل داهپسشکی استاى ٍ هعاٍى هحترم داًشگاُ علَم پسشکی ایراى ًیض دس
خلَف دػتَسات جلؼِ تِ اظْاس ًظش ٍ اسائِ گضاسؽ دس خلَف دػتَسات جلؼِ پشداختٌذ.

دس پایاى جٌاب آقای حسي تیگی "هعاٍى هحترم سیاسی ٍ اجتواعی ٍ رییس جلسِ" ضوي تثشیک اػیاد هاُ ری الحجِ ٍ تا اؿاسُ تِ
عشح تحَل ًظام ػالهت تِ ػٌَاى یکی اص عشح ّای هَفك دٍلت اظْاس داؿتٌذ  :تا تَجِ تِ ػذم ًظشخَاّی اص اػتاًذاسی تْشاى
دس خلَف ادغام کاسگشٍُ ّای تخللی ریل ؿَسای تشًاهِ سیضی ٍ تَػؼِ اػتاى کِ لثل اص ادغام تِ كَس ت تخللی ٍظایف
خَد سا اًجام هی دادًذ ،تشای سفغ ایي ًمیلِ پیـٌْاد ًوَدًذ کاسگشٍّْا تِ ؿکل ػاتك ٍ تا اػن گشٍ ُ کاسی کِ دس آییي ًاهِ
آهذُ اػت (عثك تثلشُ  1هادُ  ،)4تشگضاس ؿَد ٍ تلوین ّای هتخزُ دس ایي کاسگشٍُ ّا تٌا تِ دػتَس اػتاًذاس هحتشم ًْایی ٍ
الصم االجشا گسدد .

**هصَتات:

سدیف

الذام

ػشهایِ اجتواػی

اهَسفشٌّگی

ؿْشًٍذی

اجتواػی
حمَق

آػیثْای

تَػؼِ ٍػالهت

اجتواػی

عشحْای

پظٍّـی
هـاسکتْای

داًـگاُ ػلَم

*

تِ ؿَسای تشًاهِ سیضی ٍ تَػؼِ اػتاى

اػتثاسات

1

تشًاهِ جاهغ ػالهت اػتاى تِ كَست هذٍى جْت اسائِ

کٌٌذُ

ػایشهَاسد...

ػٌَاى هلــَتِ

هْلت

ًَع هلــَتِ

دػتگاُ الذام

پضؿکی تْشاى

تِ دتیشخاًِ

کاسگشٍُ اسائِ ؿَد.
2

داهپضؿکی اػتاى تْیِ ٍ پغ اص تاییذ ٍ اهضای اػتاًذاس

داهپضؿکی

هحتشم تِ ػاصهاى تشًاهِ ٍ تَدجِ کـَس اسػال گشدد.

اػتاى

ساّکاسّای تْثَد ٍضؼیت خَاتگاّْای اػتاى تشسػی ٍ

ػاصهاى هذیشیت

*

3

*

ًاهِ پیؾ ًَیغ تشًاهِ تاهیي ًیشٍی هَسد ًیاص

اداسُ کل

ٍ تشًاهِ سیضی

جوغ تٌذی ٍ دس ؿَسای تشًاهِ سیضی ٍ تَػؼِ اػتاى اسائِ

اػتاى

ؿَد.

تا

ّوکاسی دفتش
اهَس تاًَاى

ٍ

خاًَادُ
اػتاًذاسی
تشًاهِ سیضی ٍ تَػؼِ اػتاى

(اجتواػی ٍ فشٌّگی-

ػالهت ٍ اهٌیت غزایی -اهَس صًاى ٍ خاًَادُ

)هاًٌذ

*

4

کاسگشٍّْای تخللی ػِ گاًِ پیـیي ریل ؿَسای

دفتش اجتواػی ٍ
فشٌّگی
اػتاًذاسی-

گزؿتِ تِ كَست تخللی ٍ تحت ػٌَاى گشٍُ کاسی تِ

داًـگاُ ػلَم

كَست هٌظن ٍ هؼتوش تَػظ دتیشاى هشتَعِ تشگضاس

پضؿکی تْشاى-

گشدد.

دفتشاهَس تاًَاى
ٍ خاًَادُ
اػتاًذاسی

دتیشخاًِ کاسگشٍُ اجتنا ػی  ،فشٌّگی  ،ػالهت  ،صًاى ٍ خاًَادُ اػتاى

