
  3/3/1391مورخه درصورتجلسه ستاد اجرايي استان پزشك خانواده 

آياتي از كالم اهللا مجيد در  دفتر رياست محترم صبح با حضور اعضاء ستاد اجرايي استان با تالوتي  10جلسه راس ساعت 

  .آغاز گرديددانشگاه 

ضمن خير مقدم و تشكر از حضور اعضاء محترم در خصوص اهداف  رياست محترم دانشگاه در ابتدا جناب آقاي دكتر حيدري 

  .خورموج و گناوه صحبت فرمودند  -برازجان -كنگان–شهر بوشهر  5برنامه پزشك خانواده  دستور كار جلسه و اجرايو 

در جهت اجراي هر اجرايي استان در خصوص هماهنگي ستاد معاون بهداشتي دانشگاه  در ادامه جناب آقاي دكتر خواجه ئيان 

  .ارائه نمودند  توضيحاتي ي ستاد عملياتي لزوم تشكيل هر چه سريعتر كميته ها و همچنين  چه بهتر روند برنامه 

  : در پايان با بحث و بررسي موضوعات مطرح شده و تبادل نظر اعضا ء ،مصوبات  جلسه به شرح ذيل اعالم گرديد 

  :مصوبات 

 4/3/91، قبل از پايان وقت اداري  تعيين اعضاء و تشكيل كميته ها -1

 .واگذار گرديد ) معاون فني (آقاي محمد مهدي خواجه ئيان و نظارت بر كار آنها به  كميته ها  يهكل يتمسئول -2

 9 الي7ساعت دانشگاه و رئيس ستاد اجرايي استان از  روزهاي چهارشنبه هر هفته ستاد اجرايي در دفتر رياست  -3

 .دتشكيل جلسه خواهد دا صبح 

 -بوشهر - دشتي - شهرستان كنگان 5 ستاد اجرايي  روزهاي سه شنبه هر هفته جلسه در معاونت بهداشتي با حضور -4

 .ارائه شودها در شهرستان  برنامهروند اجراي  و گزارش گرددتشكيل  صبح 8ساعت راس  گناوه –دشتستان 

 . جهت مراكز مجري برنامه در اسرع وقت كامپيوتر خريداري شود -5

 مسير ارجاع از سوي معاونت درمان ارائه شد مقرر شد در اجالس معاونين درمان تصميم گيري  نهايي انجام شود - 6

مطب ها ، مراكز بهداشتي ( ارتباط تيم ها دانشگاه جهت تهيه برنامه نرم افزاري به منظور   ITمقرر گرديد تيم  -7

 .در مورد ارجاع تهيه نمايد )  درمانگاه ، بيمارستانها و مطب ها ي خصوصي( و سطح دو ) درماني 

 

 .با ذكر صلوات بر محمد و آل محمد پايان يافت  13در ساعت در پايان جلسه 


