
  آئین نامه شوراي عالي سالمت و امنیت غذايي 

 
  
   

 

  

  ارسال وظايف کارگروه سالمت و امنیت غذايي استان
   
   

  ٨٤موضوع بند الف ماده 

 
  

در اين آيین نامه اصطالحات با معاني زير به کار )  ١ماده 
 ) : تعاريف ( روند  مي

اجتماعي و   قانون برنامه چھارم توسعه اقتصادي،: قانون -الف 
  فرھنگي جمھوري اسالمي ايران 

  شوراي عالي سالمت و امنیت غذايي :شوراي عالي –ب 

دبیرخانه شوراي عالي سالمت :دبیرخانه شوراي عالي –ج 
  و امنیت غذايي در کشور 

سالمت   «دو کمیته اصلي تحت عناوين :کمیته تخصصي –د 
و کمیته ھاي فرعي حسب موضوع در » امنیت غذايي « و » 

  .گردد  دبیرخانه تشکیل مي

  : ھدف )  ٢ماده 

بمنظور حفظ و ارتقاي سالمت و بھبود کیفیت زندگي آحاد 
بیر مناسب، سیاستھا و راھبردھاي کالن در اتخاذ تدا مردم،

جھت رسیدن به اين ھدف و ھمچنین نھادينه کردن مديريت ، 
سیاستگذاري، ارزشیابي و ھماھنگي در قلمرو سالمت 

ھمگاني و امنیت غذا و تغذيه، شوراي عالي سالمت و امنیت 
ھاي بین  غذايي کشور براي گسترش ھماھنگي و ھمکاري

شکیل و مصوبات آن تصويب و ابالغ بخشي در موارد فوق ت
  . گردد  مي

  :  ارکان اصلي شوراي عالي عبارتند از)  ٣ماده 

  ) نايب رئیس ( رئیس شوراي عالي · 

  دبیر شوراي عالي · 

  اعضاي شوراي عالي · 

  دبیرخانه شوراي عالي · 
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  کمیته ھاي تخصصي · 

  شوراھاي سالمت و امنیت غذايي استانھا · 

  : وراي عالي عبارتند از اعضاي ش)  ٤ماده 

  ) رئیس شوراي عالي ( رئیس جمھور  – ١

   )نايب رئیس شوراي عالي ( معاون اول رئیس جمھور  – ٢

دبیر شوراي عالي  (وزير بھداشت ، درمان و آموزش پزشکي  – ٣
 (  

  رئیس سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور  – ٤

  وزير آموزش و پرورش  – ٥

  وزير کشور  – ٦

  وزير جھاد کشاورزي  – ٧

  وزير بازرگاني  – ٨

  وزير صنايع و معادن  – ٩

  وزير اقتصاد و دارايي  – ١٠

  وزير رفاه  – ١١

 
   

 رئیس سازمان صدا و سیماي جمھوري اسالمي ايران  – ١٢

  رئیس سازمان حفاظت محیط زيست  – ١٣

  رئیس سازمان نظام پزشکي کشور  – ١٤

  رئیس سازمان خدمات درماني نیروھاي مسلح  – ١٥

  : تبصره 

معاونین وزارت   و روساي ساير دستگاھھاي اجرايي،  وزارء -
نظران وانديشمندان   درمان و آموزش پزشکي، صاحب بھداشت ،

حسب موضوع و بدون حق راي به دعوت دبیر شورا وھمچنین 
زش و آمو  روساي کمیسیونھاي بھداشت و درمان و رفاه،

آب و منابع طبیعي مجلس شوراي  ،   تحقیقات و کشاورزي
  .اسالمي بعنوان ناظر در جلسات شرکت مي نمايند 
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  : وظايف شوراي عالي عبارتند از )  ٥ماده 

ايجاد ھماھنگي در سیاستھا در تمام موارد مرتبط با سالمت · 
  ھمگاني 

نیت ايجاد ھماھنگي در سیاستھا در تمام موارد مرتبط با ام· 
  غذايي و تغذيه 

بررسي و تصويب پیشنھادھا و برنامه ھاي راھبردي ارائه شده · 
توسط واحدھاي تخصصي در وزارت بھداشت، درمان و آموزش 
پزشکي و ساير دستگاھھاي اجرايي ذيربط در خصوص خدمات 

  سالمتي و امنیت غذايي 

بررسي و تصويب آيین نامه ھاي اجرايي در زمینه گسترش · 
ھاي بین بخشي در امر سالمت، امنیت غذايي و تغذيه  ھمکاري

نظارت بر اجراي سیاستھاي اعالم شده و آيین نامه ھاي · 
  مصوب و ارائه گزارش ساالنه 

   :تشکیل جلسات )  ٦ماده 

  . دھد ماه يکبار تشکیل جلسه مي ٣شوراي عالي حداقل ھر 

  :  ١تبصره 

، )  نايب رئیس( حسب نیاز جلسات اضطراري با پیشنھاد رئیس 
  . دبیر و يا يک سوم اعضاء برگزار خواھد شد 

    : ٢تبصره 

و ) نايب رئیس  (جلسات شوراي عالي با حضور رئیس شورا 
  . يابد نصف بعالوه يک نفر از اعضاء رسمیت مي

  :  ٣تبصره 

ً بايست  ساير اعضاي شوراي عالي مي در جلسات   شخصا
راي اکثريت نسبي و تصمیمات شوراي عالي با  شرکت نمايند

  . شود  اعضاي صاحب راي تصويب و ابالغ مي

  : دبیرخانه شوراي عالي )  ٧ماده 

اي است که محل استقرار آن در  شوراي عالي داراي دبیرخانه
  . باشد  درمان و آموزش پزشکي مي وزارت بھداشت ،

  : وظايف دبیرخانه شوراي عالي )  ٨ماده 

شنھادھا از لحاظ قابل طرح بررسي مقدماتي درخواستھا و پی -١
  بودن در شوراي عالي طبق قوانین و مقررات 

دبیرخانه شوراي عالي پس از دريافت پیشنھاد کمیته ھاي  - ٢
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ھفته موضوع را  ٢تخصصي و دستگاھھاي اجرايي حداکثر ظرف 
نمايد و  از لحاظ قابل طرح بودن در شوراي عالي بررسي مي

موضوعات رد شده با ذکر دلیل به پیشنھاد دھنده اعالم 
  . گردد  مي

تھیه دستور جلسات شورا و اعالم آن به اعضاء حداقل دو  – ٣
گزارشات و پیشنھادات ھفته قبل از برگزاري ھر جلسه براساس 

  ھاي تخصصي و ساير اعضاء  دريافتي از کمیته

تنظیم برنامه ھاي تشکیل جلسات شورا و تدوين  – ٤
  صورتجلسه مربوطه 

اعالم مصوبات شورا حداکثر يک ھفته پس از تشکیل جلسه  -٥
  به اعضاء و دستگاھھاي اجرايي ذيربط 

توسط پس از تايید رئیس شورا مصوبات شوراي عالي  – ٦
دبیر شورا به دستگاھھاي اجرايي ابالغ و از زمان اجرا 

  . باشد  براي کلیه دستگاھھاي دولتي الزم االجرا مي

پیگیري مصوبات شورا و ارائه گزارش از روند اجراي مصوبات  – ٧
  به شورا 

  : کمیته ھاي تخصصي )  ٩ماده 

بمنظور پیشبرد اھداف و انجام وظايف شورا دو کمیته  – ١
در   »امنیت غذايي «و  »سالمت « ي اصلي تحت عناوين تخصص

دبیرخانه به رياست معاون سالمت و رياست معاون غذا و داروي 
  گردد  وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکي تشکیل مي

ھا ساير شوراھا و کارگروھھاي مرتبط  با تشکیل اين کمیته – ٢
  . د گرد منحل و وظايف آنھا به اين دو کمیته محول مي

براساس مصوبات شوراي عالي، کمیته ھاي تخصصي  – ٣
فرعي توسط دبیر شورا ايجاد و پس از پیگیري موضوع محوله و 

  . حصول نتیجه منحل خواھد شد 

  : وظايف کمیته ھاي تخصصي )  ١٠ماده 

  جمع آوري و تجزيه و تحلیل اطالعات و آمار مربوط به موضوع § 

  ري در کمیته تخصصي ھاي کا بررسي و تعیین اولويت§ 

تھیه و تدوين دستور جلسات کمیته تخصصي و فراھم کردن § 
  سوابق و مدارک الزم براي جلسات 

تھیه و توزيع گزارشات کارشناسي براي فراھم آوردن زمینه و § 
تسھیل در تصمیم گیري و تھیه گزارش جامع به جھت ارائه به 

  شوراي عالي 

ھاي بین المللي و آگاه  کسب اطالعات و آگاھي از شاخص§ 
نمودن به موقع کمیته تخصصي از تاثیرات احتمالي تغییرات 
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  ھا  شاخص

، حفظ و استمرار ھمکاري با مراکز علمي ،  برقراري ارتباط§ 
  تحقیقاتي و بانکھاي اطالعاتي 

  تعیین سفارش و پیگیري انجام تحقیقات مورد نیاز § 

  مستمر با دبیرخانه شوراي عالي ارتباط § 

  : شوراھاي سالمت و امنیت غذايي استانھا )  ١١ماده 

شوراي سالمت و امنیت غذايي در کلیه استانھاي کشور 
اين شورا . شود استان به رياست استاندار تشکیل مي

جايگزين کلیه شوراھا و کارگروھھاي موجود با 
) ذا مربوط به سالمت و امنیت غ( موضوعات مشابه 

  .  گردد مي

اعضاي شوراي سالمت و امنیت غذايي استان )  ١٢ماده 
  : عبارتند از 

  ) رئیس شورا ( استاندار  - ١

رئیس دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بھداشتي درماني  – ٢
   )دبیر  (

  : تبصره 

وزير  در استانھاي با بیش از يک دانشگاه يا دانشکده، دبیر را  -
وزش پزشکي تعیین نموده و ساير روساي بھداشت ، درمان و آم

  . دانشکده نیز عضو شورا خواھند بود / دانشگاه 

  رئیس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان  – ٣

  رئیس سازمان صدا و سیماي مرکز استان  – ٤

  رئیس سازمان آموزش و پرورش استان  -٥

  مدير کل حفاظت محیط زيست استان  - ٦

  رئیس سازمان جھاد کشاورزي استان  – ٧

  رئیس سازمان نظام پزشکي در استان  – ٨

  رئیس سازمان خدمات درماني نیروھاي مسلح در استان  - ٩

  مدير کل بازرگاني استان  – ١٠

  مدير کل صنايع و معادن استان  - ١١
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  مدير کل اقتصاد و دارايي استان  -١٢

  یشنھاد وزير رفاه يک نفر از مسؤولین استان به پ – ١٣

  فرمانده ناحیه انتظامي استان  - ١٤

    : ١تبصره 

مديران و روساي استاني سازمانھا و دستگاھھاي اجرايي، 
دانشکده علوم پزشکي / معاونین سالمت و غذا و دارو دانشگاه 

و خدمات و بھداشتي درماني بدون حق راي به دعوت دبیر شورا 
مجلس شوراي اسالمي  و رئیس مجمع نمايندگان استان در

  . بعنوان ناظر در جلسات شرکت نمايند 

  :  ٢تبصره 

اي است  شوراي سالمت و امنیت غذايي استان داراي دبیرخانه
که محل آن در دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بھداشتي 

  . باشد  درماني استان مي

وظايف شوراي سالمت و امنیت غذايي استان )  ١٣ماده 
 :  

ابالغ مصوبات شوراي عالي سالمت و امنیت  ھماھنگي در -١
غذايي و تسري آن در سطح استان و نظارت بر حسن اجراي 

  آنھا 

جمع آوري اطالعات و اولويت بندي مشکالت استاني و  – ٢
انعکاس پیشنھادات در رابطه با سالمت و امنیت غذايي به 

  دبیرخانه شوراي عالي 

ريزي راھبردي ارائه بررسي و تصويب پیشنھادات و برنامه  - ٣
شده توسط دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بھداشتي درماني 

استان در زمینه خدمات سالمتي و امنیت غذا جھت اجرا در 
  سطح استان 

  :تبصره 

به منظور پیشبرد اھداف و انجام وظايف شوراي سالمت و 
ھاي  کمیته ھاي خاصي مشابه کمیته  امنیت غذايي استان،
شود،  لي حسب نیاز در استان تشکیل ميتخصصي شوراي عا

با تشکیل اين کمیته ھا، ساير کارگروھھا و گروھھاي 
  . گردد  کارشناسي مرتبط منحل مي

 . تبصره تدوين گرديده است  ٨ماده و  ١٣اين آيین نامه در 
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