
 : معرفی دبیرخانه 
 

 :ماموریت و چشم انداز

رشد و نهادینه سازی همکاری بین بخشی برای تدوین و اجرای اقدامات سالمت محور در بخش هاای           -

 دولتی ، خصوصی و غیر دولتی

 رشد و نهادینه سازی مشارکت مردم در ارتقای سالمت خود و جامعه پیرامون شان         -

نهادینه سازی تغییرات الزم برای دیده بانی و توسعه سالمت استان ذیل اسناد و برنامه های باال دستی          -

 توسط دانشگاه علوم پزشکی استان و استانداری

فراهم آوردن بستری مناسب برای اجرای بهتر برنامه های بخش های توسعه موثر بر سالمت و کما            -

 کالن استان به سالمت محوری سیاست های

 

به منظور جلب همکاری و مشارکت همه وزارتخانه ها و سازمانها  شورای عالی سالمت و امنیت غذایی  تاریخچه

در امر حفظ و ارتقا سالمت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی پیشنهاد تشکیل شورای عالی سالمت کشور 

در هیاات وزیاران محار      4/4/2831در تااری   ایان پیشانهاد   .را به مقام محترم ریاسات جمهاوری ارا اه کارد    

گردیدهیات وزیران در این جلسه بنا به پیشنهاد مشترك وزارت بهداشت، درماان و آماوزش پزشاکی و ساازمان     

مدیریت و برنامهریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایاران،اولین  

 .بند تصویب کرد 21کشور و برنامه اصالحات در نظام سالمت را در شورای عالی سالمت  آیین نامه 

وزارت  1/3/2834ماورخ   213181بناا باه پیشانهاد شاماره      83/7/2831در جلسه مورخ  هیات وزیران مجددا 

قانون برنامه چهارم توساعه اقتصاادی ، اجتمااعی و     34بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و به استناد الف ماده 

ا آیین نامه تشکیل شورای عالی سالمت و امنیت غاذایی را در    2838مهوری اسالمی ایران ا مصوب  فرهنگی ج

هاا توساط معااون اوئ ر ای      84226ت/16812با شماره  28/3/2831این مصوبه در تاری  .بند تصویب کرد  6

 .جمهور ابالغ شده است

ای عالی سالمت و امنیت غذایی که برابر بند الاف  بند الف قانون برنامه پنجم توسعه ، فعالیت شور 81بنا به ماده 

قانون برنامه چهارم توسعه با ادغام شورای غذا و تغذیه و شورای عالی ساالمت تشاکیل شاده اسات در      34ماده 

بوسیله وزارت بهداشت تادوین و در   بر اساس همین بند آین نامه شورا .مدت اجرای برنامه پنجم ادامه می یابد 

 .به تصویب هئیت وزیران رسید به شر  زیر 2/3/2813تاری  

   آیين نامه تشكيالت و شرح وظایف شوراي عالي سالمت و امنيت غذایي

به منظور تامین ، حفظ و ارتقای عادالنه سالمت ، فراهم شدن شارایط دسترسای و بار خاوداری آحااد       -2ماده 

شورای عالی سالمت و امنیت  "اد مردم ، جامعه از سبد غذایی سالم و محلوب و بهبود کیفیت و شیوه زندگی آح



نامیده می شود به عنوان مرجع اصلی سیاست گاذاری   "شورای عالی  "که در این آیین نامه به اختصار "غذایی 

 .در خصوص سالمت و امنیت غذایی تشکیل می گردد

 اعضای شورای عالی به شر  زیر است -1ماده 

 (ریی  )ریی  جمهور      -2

 (دبیر )هداشت ، درمان و آموزش پزشکی وزیر ب     -1

 معاون بر نامه ریزی و نظارت راهبردی ریی  جمهور     -8

 وزیر کشور     -4

 وزیر صنعت ، معدن و تجارت     -1

 وزیر تعاون ، کار ورفاه اجتماعی      -6

 وزیر آموزش و پرورش     -7

 وزیر جهاد کشاورزی     -3

 وزیر ورزش و جوانان     -1

 ریی  سازمان حفاظت محیط زیست-23

 ریی  سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران-22

روسای کمیسیون های بهداشت و درمان ، امور اجتماعی و بر نامه و بودجه مجل  شورای اسالمی به عنوان -21

 ناظر

 (ره)سر پرست کمیته امداد امام خمینی -28

 ریی  سازمان ملی استاندارد ایران-24

نفر به عنوان نماینده انجمن های علمی و تخصصی حوزه سالمت بنا به پیشنهاد وزیر بهداشت ، در مان  ی -21

 و آموزش پزشکی و تا ید ریی  شورای عالی

دونفر به عنوان نماینده انجمن های علمی و تخصصی حوزه امنیات غاذا و تغذیاه بناا باه پیشانهاد وزرای        -26

 هاد کشاورزی و تا ید ریی  شورای عالیبهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و ج

 جلسات شورای عالی در غیاب ریی  جمهور به ریاست معاون اوئ ریی  جمهور تشکیل می شود -2تبصره 

دبیر شورای عالی می تواند از سایر وزرای ذیربط حسب مورد جهت شرکت در جلسات شورای عالی با  -1تبصره 

    .حق رای دعوت به عمل آورد 

 :وظایف شورای عالی به شر  زیر می باشد  -8ماده 

 سیاستگذاری برای پیشبرد سالمت و امنیت غذایی     -2

بررسی و تصویب بر نامه هاو تدابیر بخشی و فرابخشی در اجرای سیاستهای نااظر بار ساالمت و امنیات          -1

 غذایی

 تعیین پایش شاخص های اساسی سالمت و امنیت غذایی     -8



 ستانداردهای ملی پیوست سالمت برای طر  های بزرگ توسعه ایتصویب ا     -4

باه پیشانهاد وزارت    "خدمات جامع همگانی ساالمت و امنیات غاذایی     "تصویب بر نامه اجرایی سامانه      -1

 بهداشت ، در مان و آموزش پزشکی

 تصویب ساز و کارهای نظارتی و رسیدگی به گزارش های نظارتی     -6

 اهنگی میان دستگاهای اجرایی مربوطایجاد هم     -7

دبیر خانه شورای عالی در وزارت بهداشت ، در مان و آموزش پزشکی مستقر می باشد و مصوبات شورا با  -4ماده 

 امضای ریی  شورای عالی به دستگاهها ی اجرایی ابالغ می شود

 :وظایف دبیر خانه به شر  زیر می باشد  -1ماده 

 و دستور جلسات برای اعضای شورای عالیارسائ دعوت نامه      -2

 تنظیم صورتجلسات     -1

 تهیه و تنظیم مصوبات شورای عالی و ارسائ به دفتر هیئت دولت برای تنقیح و طی مراحل ابالغ     -8

 دریافت گزارش های نظارتی از دستگاههای ذی ربط جهت تنظیم و ارا ه به شورای عالی     -4

 شورای عالیپیگیری تصمیمات      -1

 ضبط و نگهداری گزارش ها ، اسناد و اطالعات و مذاکرات و مصوبات شورای عالی      -6

 تنظیم گزارش های کار گروه های تخصصی برای طر  در شورای عالی     -7

 آماده سازی در خواست ها و پیشنهدات در یافتی برای طر  در شورای عالی     -3

 انجام سایر امور محوله     -1

به منظور پیشبرد اهداف و انجام وظایف ، شورای عالی می تواند کار گروههاای تخصصای ماورد نیااز را      -6ماده 

 تشکیل دهد

ترکیب اعضا ء وظایف و نحوه فعالیت کار گروه های تخصصی بر اساس دستورالعملی می باشد کاه باه    –تبصره 

 .پیشنهاد دبیر خانه به تصویب شورای عالی خواهد رسید
  

 کارگروه هاي تخصصي سالمت وامنيت غذایي استان   معرفي

  

اباالغ شاده از ساوی هیازت وزیاران در تااری          ریزی وتوسعه استان، نامه شورای برنامه آیین 1اساس ماده  بر

دوازده   ه، کارگروه تخصصی سالمت و امنیت غذایی به عنوان یکای از  47112ت /261273به شماره  24/3/13

 (2)گردد ریزی و توسعه استان تشکیل میکارگروه مشورتی شورای برنامه 

ماده ( ه)ریزی کشور و به استناد بند  نامه مذکور به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهالزم به ذکر است که آیین 

ه  13162ت  /12112ای باه شاماره   نامه قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران طی تصویب ( 273)

 اصال  گردیده است 2814 /34/ 14مورخ 

  


