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 سازمان ربانهم و بودهج کشور
 استان بوشهر رزییمدرییت و ربانهمسازمان 

 با رویگرد اقتصاد مقاومتیصورتجلسه شورای برنامه ریزی و توسعه 

  مکان برگزاری:

 وشهرسالن کوثر استانداری ب

  شماره جلسه:

3 

  تاریخ و زمان برگزاری:

 28/50/91روز  عصر 61ساعت 

 دستور کار:

بهداشت و درمان در برنامه ششم توسععه توسعد دانشع ال م عو       بخش وضعیت گزارش -1

 پزشکی

ارائه گزارش از وضعیت اشتغال و تشریح طرح کارورزی توسد ادارل کل تعاون، کار و رفعال   -2

 اجتمامی

 سایر -3

 
 

 در جلسه: هخالصه مباحث مطروح

بزا رویرزرد    اسزتا   توسزهه  و ریزیی برنامه شورای جلسه نسومی 28/50/91 مورخ 6380833 شماره دعوتنامه پیرو  

 شزنهه  روز 61 سزاعت  راس فوق کارهای دستور با و محترم استاندار ساالری دکتر آقای جناب ریاست به اقتصاد مقاومتی

 ضزمن  بودجزه  و برنامزه  سزازما   محتزرم  رئزی   پور عوض دکتر آقای ابتدا جلسه این در. گردید اربرگی 28/3/91 مورخ

، انجام شده اسزت  90های سال نهایی موافقتنامه تا امروز اصالحیه بیا  اینره با جلسه در حاضر اعضای به گویی خوشامد

با آمادگی کامل و  29/3/91های اجرایی خواست از ، از دستگاه90لذا با توجه به بسته شد  سیستم مهادله موافقتنامه سال 

  به سازما  مراجهه نمایند.    91های سال مهادله موافقتنامههای خود برای به همراه طرح و برآورد پروژه
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 در ادامه جناب آقای دکتر رئیسی، رئی  دانشگاه علوم پیشری به ارائه گیارش خود به شرح ذیل پرداخت:

  درصزد بزوده    96میلیارد ریال با تخصیص متوسز    6083برابر با  90تا  92های برای سالاستانی اعتهار مصوب

های تهداد پروژه باشد.درصد می 88با تخصیص میلیارد ریال  6081مهلغ ت و اعتهارات مصوب ملی نیی برابر با اس

 255شود طی سال جاری نیزی  بینی میباشد و پیشپروژه می 656برابر  90تا  92های برداری شده طی سالبهره

 برداری برسد.پروژه به بهره

 نامه مشترک وزارت بهداشت و استانداری مصوب شده است با تفاهم پروژه 611های برنامه پنجم توسهه طی سال

 باشد.پروژه نیی در حال اجرا می 606برداری رسیده و پروژه به بهره 20که 

 خانزه بهداشزت    233پایگاه سالمت شزهری و   11مرکی خدمات جامع سالمت،  81تاکنو  های گذشته طی سال

-که پایین برنامه ششم توسهه می 6855سال  پایا  شود تابینی میپیش باشد وبرداری میبهرهاحداث و در دست

 خانه بهداشت احداث گردند. 68پایگاه سالمت شهری و  61مرکی خدمات جامع سالمت،  1 باشد،

    سزال بزه    21با انهقاد تفاهم نامه بین استانداری و وزارت بهداشت میانگین سنی مراکی خدمات جامع سالمت از

 21های بهداشزت از  سال و میانگین سنی خانه 62سال به  28ال و میانگین سنی پایگاه سالمت شهری از س 65

 سال کاهش یافته است. 66سال به 

 هزای شزاخص   درصد از جمله پزروژه  30متر مربع با پیشرفت فیییری  8555ای بوشهر با مساحت اورژان  هسته

 80درصزدی منزابع اسزتانی و     0/21درصدی انرژی اتمزی،   0/21باشد که با مشارکت دانشگاه علوم پیشری می

 باشد. 6391گردد زما  خاتمه پروژه اسفند سال بینی میباشد و پیشدرصدی وزارت بهداشت در حال احداث می

  متر نیی با مشارکت نفت و وزارت بهداشت طی سه فاز  69555دانشرده پیشری و دندانپیشری بوشهر با زیربنای

 برداری برسد.به بره 91شود فاز اول آ  آبا  ماه سال بینی میباشد که پیشاث میدر حال احد

 های خصوصی، مشارکت وزارت نفت، تامین اجتماعی و منابع استانی در توسزهه بخزش   سهم هر یک از از بخش

 ارائه گردید. 6855بهداشت و درما  تا سال 

مهزاو  فنزی شهرسزتا  بوشزهر در خصزو        نگستا  ودشتی، ت دشتستا ، هایشهرستا  ا در ادامه فرماندار

برنامه عملیاتی ارائه شده اظهار نظر نمودند. جناب آقای دکتر مصلح رئزی  دانشزگاه علزوم پیشزری نیزی بزه  نقزش        



3 
 

اشاره  برای استا  خواهد داشت اتای که این موضوعو ارزش افیوده، توریسم پیشری پژوهش در بخش علوم پیشری

هزای بهزدی   ش اشتغال و تشریح طرح کاروزی توس  اداره کل تهاو ، کار و رفاه اجتماعی به جلسهارائه گیار نمودند.

 موکول گردید.

رییی، بیا  نمودند در پایا  جناب آقای دکتر ساالری ضمن عرض خسته نهاشید به اعضای جلسه شورای برنامه

ریزیی ارائزه   سه شزورای برنامزه  باید در جل 6855های اجرایی برای افق سال که برنامه برش شهرستانی تمام دستگاه

های سالمت در استا  تاکید نمود و در کنار توسهه گردد. وی همچنین بر ضرورت تدوین طرح جامع توسهه زیرساخت

های سالمت، توسهه نیروی انسانی متخصص با تاکید بر برارگیری نیروی انسانی بزومی را ضزروری بیزا     زیرساخت

 نمودند.

 

 جلسه:مصوبات 

 شرح تصمیم ردیف

، برنامزه هزای   دانشگاه علوم پیشری برنامه عملیاتی توسهه واحدهای بهداشتی، درمزانی و آموزشزی   6

به تفریک هر شهرستا  به سازما  مزدیریت و   6855خود را تا افق سال  اقتصاد مقاومتی و واگذاری های 

 دهد. ارائه و کارگروهای اقتصاد مقاومتی ها رییی شهرستا های برنامهرییی، جهت لحاظ در کمیتهبرنامه

مشزخص   براساس طرح جزامع توسزهه دانشزگاه    دانشگاه علوم پیشری مورد نیازهای آموزشی رشته 2

 و اقدامات اجرایی به منظور کسب مجوزهای الزم صورت گیرد.گردد 

پیشزرا  متخصزص از   های استخدامی جهزت برزارگیری   اقدامات اجرایی الزم به منظور اخذ ردیف 3

 طریق سازما  امور استخدامی کشور صورت گیرد.

ه برنامه عملیاتی خود در جلسه شورای برنامه رییی و توسهه های اجرایی استا  نسهت به ارائتمامی دستگاه 8

 هفته آینده اقدام نمایند. استا  تا دو

 


