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 سمت نام و نام خانوادگي سمت نام و نام خانوادگي

  يدعليرضامروجيسآقاي دكتر
  آقاي دكتر حسن الماسي
  آقاي عباسعلي قپاني پور

  محبوبه بلور كاشانيخانم 
  آقاي محمد رضا گلزار

  آقاي سيد جواد سيد حسيني
  خانم فروزنده روحاني 
  آقاي حامد تجويدي
  خانم افسانه همتي 

  آقاي سيد مهرداد جزايري
  جواد رجبي آقاي

 خانم دكتر زهرا نخي  

  دانشگاهمعاون بهداشتي 
  كاشان عضو شوراي اسالمي شهر 

  كارشناس فرمانداري ويژه
  آموزش وپرورش سالمتكارشناس 

  مدير آموزش پيشگيري آتش نشاني
  كارشناس بيمه ايران 

  كارشناس اداره بهزيستي 
  راه و شهرسازي  اداره كارشناس

  كارشناس مسوول مرگ و مير كودكان دانشگاه 
  بيماريهاي غير واگيرمبارزه با كارشناس واحد 
  بيماريهاي واگير مبارزه با  كارشناس واحد

 دانشگاه كارشناس مسئول بهداشت خانواده

  آقاي حبيب اله رحيمي
   شهناز خانداييخانم 

  آقاي مهندس محسن فتحي مقدم 
  عباس اعتمادي پورمهندس غالم آقاي

    خانم دكتر مرضيه اخباري
  خانم مليحه مسعودي فرد

  نوابيخانم نرجس 
  آقاي حسن نخود كار
 خانم حميده غفاريان

  دانشگاه كارشناس مسوول واحد آمار
  دانشگاه كارشناس مسوول بهداشت مدارس

  دانشگاه بهداشت محيطمسوول كارشناس 
  دانشگاهبهداشت حرفه اي مسوول كارشناس 
  دانشگاهسالمت روان مسوول كارشناس 
  آران و بيدگل كودكان  برنامهكارشناس 

  كارشناس واحد  گسترش
  كارشناس واحد بهداشت خانواده

و مرگ و مير خارج كارشناس برنامه كودكان 
 بيمارستاني 

 
  

و كميته مرگ و مير خارج بيمارستاني كودكـان  ) 7/8/1390مصوبه كميته جامعه ايمن شهرستان مورخ (1392در سال جلسه كارگروه ايمني كودكان  اولين
و كارشناسان مسئول واحدهاي ستادي معاونت بهداشتي برگـزار  سازمان ها و ارگان هاي مختلف شهرستان كاشان ماهه با حضور نمايندگان  59يك ماهه تا 

  .شد
  :دستور كار جلسه

  كاشان و راهكارهاي پيشگيري از آنها  1391گزارش مرگ و ميرهاي كودكان در سال  -1
  تصميم گيري در خصوص پيشگيري از سوانح و حوادث درمهد كودك ها و مدارس  -2
  تصميم گيري در خصوص پيشگيري از سوانح و حوادث ترافيكي در كودكان و نوجوانان  -3

 :موارد مطروحه 

شد توسط آقاي دكتر سيد عليرضا مروجي معاون بهداشتي مطرح ، شاخص هاي مرگ و مير كودكان و علل آن در كشور و كاشان در ابتدا اهداف كميته     
و پس از نمودند را ارائه ، مصوبات جلسه قبل و پيشنهادات كودكان كاشان و مير و سپس خانم دكتر زهرا نخي كارشناس مسئول بهداشت خانواده آمار مرگ

  :ر مقرر گرديدتبادل نظ بحث و
 زمان اجرا مسئوليت اجرا مشروح مصوبات

در خصوص لزوم اخذ مجوز بهداشتي جهت مدارس و پيش دبستاني هاي غير انتفاعي،  -1
مقرر گرديد مكاتبه انجام شده توسط اداره كل آموزش و پرورش استان جهت پيگيري به 

 .معاونت بهداشتي ارسال گردد
 هفته  2تا  اداره آموزش و پرورش

با مدير آموزش سازمان آتش نشاني در خصوص مبادله و يكسان سازي مطالب آموزشي  -2
پيشگيري از سوانح و حوادث كودكان كه توسط آن سازمان و معاونت بهداشتي تهيه شده 

 است هماهنگي شود

  معاونت بهداشتي و
 سازمان آتش نشاني

 تا  يكماه

ــراي  ي تحت پوشـش  مراكـز بهداشـتي    آموزش به خانواده هااني در خصوص سازمان آتش نش -3 ــت اجـ ــري جهـ از يك ماه تا پايان پيگيـ
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درماني و همچنين مديران، معلمان و مربيان مهدكودك ها و مدارس تحت پوشش همكـاري  
 .نمايند

ها با معاونت بهداشتي،  كالس
سازمان آتش نشاني، آموزش 

 ،و پرورش و بهزيستي

 سال تحصيلي

مشتركي با شركت واحد بهداشت محيط معاونت بهداشتي، سازمان آتـش نشـاني،   جلسه  -4
اداره هاي آموزش و پرورش و بهزيستي تشـكيل تـا در خصـوص رفـع اختالفـات موجـود در       

 .استاندارد هاي ايمني مهدكودك ها و مدارس هماهنگي گردد
 تا يك ماه  اداره بهزيستي

ليست كليه مهدكودك و پيش دبستاني ها يي كـه از معاونـت بهداشـتي مجـوز دريافـت       -5
و بـراي   تهيـه نكرده و مشغول به كار هستند و يا با وجود تذكر به كـار خـود ادامـه داده انـد     

 فرمانداري ارسال گردد

ــيط   ــت محـ ــد بهداشـ واحـ
 معاونت بهداشتي، آمـوزش و 

 پرورش، بهزيستي
 هفته  2تا 

با اداره   از نظر ايمني و سالمت اخذ مجوز بهداشتي براي مهد هاي قرآننحوه درخصوص  -6
  ارشاد هماهنگي شود

ــيط   ــت محـ ــد بهداشـ واحـ
ــتي و اداره  ــت بهداشـ معاونـ

 بهزيستي
 هفته  2تا 

اي با حضور نماينده فرمانداري، شـهرداري، راهنمـايي و راننـدگي، اداره بهزيسـتي،      جلسه -7
معاونت بهداشتي، نيروي انتظامي و مسـئولين اصـناف تاكسـيراني و    اداره آموزش و پرورش، 

آژانس ها در خصوص لزوم اخذ مجوز سـرويس هـاي مـدارس و مهـد كـودك هـا تشـكيل و        
 رونوشت آن جهت پيگيري به فرمانداري ارسال گردد

 ماه  2تا  شهرداري 

مـديران،  نسبت به برگزاري كالس هـاي آمـوزش پيشـگيري از سـوانح و حـوادث جهـت        -8
 .معلمان و مربيان مهدكودك ها و مدارس اقدام گردد

ــرورش و  ــوزش و پ ادارات آم
بهزيستي و همكاري معاونت 
ــامين   ــتي جهـــت تـ بهداشـ

 مدرس

تا شروع سال 
 تحصيلي 

اي با شركت مسوول اورژانس هاي اجتماعي، دادگستري، يـك نفـر فـوق تخصـص      جلسه -9
بهداشـت خـانواده و روان در خصـوص مشـكالت و     روانپزشك كودك و نوجوان، واحـد هـاي   

 مسائل مربوط به كودك آزاري تشكيل گردد

واحد هاي ( معاونت بهداشتي
 )بهداشت روان و خانواده

 ماه 2تا 

نسبت به تهيه بسته آموزشي پيشگيري از سـوانح و حـوادث جهـت گـروه هـاي هـدف        -10
  مختلف اقدام گردد

معاونت بهداشتي و سازمان 
 ماه  1تا   آتش نشاني

  
   :غايبين

 مدير محترم راهور •

 رئيس محترم دادگستري •

 شهردار محترم كاشان •

  فرماندهي محترم نيروي انتظامي •
  
 

  
 


