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عنوان جلسه :کمیته تخصصی سالمت –کبرگزوه سالمت و امنیت غذایی
تبریخ:

93/5/41

شمبرهي جلسه 2 :سبل 39
مكبن جلسه  :سبلي جلسبت هسکص بْداضت استبى

دستور جلسه

4ـ بررسي يضعیت ايمىي ي رعايت استاوداردَا در َىرستانَای فىي ي حرفٍ ای ي کارداوش استان
حبضزان :

ًوبیٌدگبى :آهَشش ٍ پسٍزش استبى – کبزضٌبس هسئَل آهَشش فٌی ٍ حسفِ ای آهَشش ٍ پسٍزش استبى -بْداضت حسفِ ای استبى -ادازُ
استبًدازد استبى– سبشهبى آتص ًطبًی ٍ خدهبت ایوٌی ضْسدازی قصٍیي – دبیسخبًِ سیبستگرازی سالهت استبى -بْداضت هدازس استبى
غبیببن:

 -تبخیزهب:

موارد طزح شذه

بب تَجِ بِ دستَزالعول افصایص اضتغبل بِ تحصیل داًصآهَشاى دز ٌّسستبىّبی فٌی ٍ حسفِای ٍ کبز ٍ داًص ٍ ًیبش بِ افصایص ظسفیت فضبی
آهَشضی استبًدازد هَضَع ٍضعیت ایوٌی ٍ زعبیت استبًدازدّب دز ایي اهبکي هَزد بحث بیي ًوبیٌدگبى دستگبُّبی ذکس ضدُ قساز گسفت.
بب تَجِ بِ فسسَدگی اغلب سبختوبىّب ٍ تجْیصات هَزد استفبدُ دز اغلب فضبّبی آهَشضی هَزد ًظس ٍ ّوچٌیي عدم زعبیت ایوٌی ٍ
استبًدازدّبی ابالغ ضدُ دز آًْب تصویوبت ذیل جْت اجسا اخر گسدید.
مصوببت

مسئول

 -4تیوی اش اعضبی ادازات آهَشش فٌی ٍ حسفِای آهَشش ٍ پسٍزش استبى– سبشهبى آتصًطبًی ٍ
خدهبت ایوٌی ضْسدازی قصٍیي -ادازُ تعبٍى کبز ٍ زفبُ اجتوبعی– بْداضت هحیط ٍ حسفِای– استبًدازد،

هعبًٍت

دز هحل آهَشش ٍ پسٍزش تطکیل گسدد تب جْت تدٍیي چک لیست ازشیببی ٍ ببشدید تعدادی اش

بْداضتی

ٌّسستبىّبی فٌی ٍ حسفِ ای ٍ تْیِ گصازش بسای ازائِ دز جلسبت آتی کبزگسٍُ اقدام ًوبیٌد.

مهلت
ضْسیَز لغبیت آببى
پیص اش جلسِ کبزگسٍُ
دز فصل پبئیص

سبیز پیشنهبدات مطزح شذه در جلسه:

دز خصَظ اًجبم ًظبزت ببشزسبى ایوٌی (تعبٍى کبز ٍ زفبُ اجتوبعی) بب آهَشش پسٍزش ّوبٌّگی الشم بِ عول آید تب دز بسًبهِ ّبی ٍشزات
آهَشش ٍ پسٍزش قساز گیسد.
تبریخ جلسه بعذ و دستور جلسه:

آببى هبُ سبل  -93بسزسی ًتبیج ٍ گصازضبت تین اعالم ضدُ دز فَق
امضبي حبضزیه در جلسه:

ّوساُ لیست بِ پیَست هی ببضد.

