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  کشور شوراي عالی سالمت و امنیت غذایی

مجلس 11/61383مصوب (قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایرانبراساس 

ارتقاي سالمت و بهبود (فصل هفتم)، توسعه سالمت، امنیت انسانی و عدالت اجتماعی(بخش سومدر  )شوراي اسالمی

گذاري، ارزشیابی و دولت موظف است، به منظور نهادینه کردن مدیریت، سیاستآمده است:  84ماده )، کیفیت زندگی

هاي ناشی از سوء هماهنگی این قلمرو از جمله امنیت غذا و تغذیه در کشور، تأمین سبد مطلوب غذایی و کاهش بیماري

  هاي ذیل را به عمل آورد:تغذیه و گسترش سالمت همگانی در کشور، اقدام

پس از طی » شوراي عالی سالمت«و » شوراي غذا و تغذیه«با ادغام » شوراي عالی سالمت و امنیت غذایی«الف) تشکیل 

  مراحل قانونی

  اي جامعه. منظور ارتقاي فرهنگ و سواد تغذیه هاي آموزشی الزم به ب) تهیه برنامه

ند در تدوین و اجراي برنامه جامع یاد شده با هاي اجرایی مکلفسازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران و دستگاه

  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همکاري و از تبلیغ کاالهاي مضرّ به سالمتی خودداري نمایند.

اي الزم براي تولید، تأمین، توزیع و مصرف مواد غذایی، در جهت  ج) تخصیص منابع اعتباري، تسهیالت بانکی و یارانه

وعدة  طلوب غذایی و اختصاص منابع الزم براي شروع و تدارك براي ترویج غذاي سالم در قالب میان دستیابی به سبد م

  آموزان و همچنین کمک غذایی براي اقشار نیازمند. غذایی دانش

  هاي: د) تهیه و اجراي برنامه

  ایمنی غذا - 1

  کاهش ضایعات مواد غذایی از تولید به مصرف - 2

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران  84اده به استناد بند الف مهمچنین 

هاي وزیر و روساي سازمان 15، شورایعالی سالمت و امنیت غذایی با ریاست رئیس جمهور و عضویت 1383مصوب سال 

توسط هیأت وزیران  13/8/1385مرتبط با مباحث سالمت و امنیت غذایی تشکیل گردید که آئین نامه اجرایی آن در تاریخ

  .تصویب و ابالغ گردید

مجامع در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بعنوان دبیرخانه این در همین ارتباط معاونت هماهنگی و دبیر

ا و عالی متشکل از نمایندگان تام االختیار وزرعالی مشغول فعالیت بوده و در زیر مجموعه آن کمیسیون ویژه شورايشوراي

هاي کمیته تخصصی سالمت در معاونت سالمت و عالی قرار دارد و با کمک دو کمیته تخصصی بنامرؤساي عضو شوراي

کمیته تخصصی غذا و دارو در معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مورد پیشنهاد و تدوین 



2

ها اقدام و مطالب را جهت تصویب به ه و نظرات دستگاههاي بخش سالمت و امنیت غذایی براساس نیاز جامعسیاست

  .دهدعالی سالمت و امنیت غذایی ارائه میشوراي

نامه کمیسیون موضوع هاي تخصصی موضوع تصویبباتصویب آیین نامه شوراي برنامه ریزي و توسعه استان و کارگروه

هاي تخصصی سالمت و ها در قالب تشکیل کارگروهقانون اساسی فعالیت شوراي سالمت و امنیت غذایی استان 138اصل 

عالی سالمت و امنیت غذایی و سایر مشکالت و یابد تا در راستاي اجرایی نموده مصوبات شورايامنیت غذایی ادامه می

  ها اقدام الزم بعمل آید. معضالت بهداشتی در استان

هاي اتخاذ شده در سطح وزارت متبوع ا توجه به سیاستب 1388امور شوراي عالی سالمت و امنیت غذایی در نیمه دوم سال 

  به حوزه سالمت(معاونت بهداشت) و شوراي سیاستگذاري واگذار گردید.

آیین نامه تشکیل شوراي عالی سالمت و امنیت غذایی

تدوین و در جلسه  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیدر  آیین نامه تشکیل شوراي عالی سالمت و امنیت غذایی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش 9/8/1384تاریخ190932بنا به پیشنهاد شماره و 30/7/1385تاریخهیئت وزیران 

 چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران) قانون برنامه84پزشکی و به استناد بند (الف) ماده (

  :گردید شوراي عالی سالمت و امنیت غذایی را به شرح زیر تصویبنامه تشکیل ـ آیین 1383مصوب 

  روند:در این آیین نامه، اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می ـ 1ماده 

  1383ایران ـ مصوب قانون: قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی -الف 

  الی سالمت و امنیت غذاییب ـ شوراي عالی: شوراي ع

بردهاي راهوهاسیاستمناسب،تدابیراتخاذمردم،آحادزندگیکیفیتبهبودوسالمتارتقايوحفظمنظوربهـ2ماده 

نهادینه کردن مدیریت، سیاستگذاري، ارزشیابی و هماهنگی در قلمرو کالن در جهت رسیدن به این هدف و همچنین

هاي همکاريتغذیه، شوراي عالی سالمت و امنیت غذایی کشور براي گسترش هماهنگی وو امنیت غذاسالمت همگانی و

  باشد.وزیران الزم االجرا میشود و مصوبات آن پس از تأیید هیئتبین بخشی در موارد یادشده تشکیل می

  اعضاي شوراي عالی عبارتند از : ـ 3ماده 

  )رییس(جمهوررییسـ 1

  )دبیر(پزشکیآموزشودرمانبهداشت،وزیرـ2

  کشورریزيبرنامهومدیریتسازمانرییسـ3
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  پرورشوآموزشوزیرـ4

  جهادکشاورزيوزیرـ5

  بازرگانیوزیرـ6

  وزیر صنایع و معادن ـ7

  وزیر رفاه و تامین اجتماعی ـ8

  ـ وزیر کشور 9

  ـ وزیر دادگستري10

  ـ وزیر نیرو11

  ـ وزیر ذي ربط حسب مورد 12

  رییس سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایرانـ 13

  رییس سازمان حفاظت محیط زیستـ 14

  ـ رییس سازمان تربیت بدنی 15

  رییس سازمان نظام پزشکی کشور ـ16

دبیر شوراي عالی مجاز دعوت از سایر افراد متخصص براي شرکت در جلسات شورا بدون حق راي توسط ـ1تبصره 

  است.

مورد براي شرکت در هاي بهداشت و آموزش و تحقیقات مجلس شوراي اسالمی حسباز رؤساي کمیسیون ـ 2تبصره 

  آید.جلسات شوراي عالی دعوت بعمل می

  جمهور خواهد بود.ـ در صورت عدم حضور رییس جمهور در جلسه شوراي عالی ریاست جلسه با معاون اول رییس 2

  وظایف شوراي عالی عبارتند از : ـ4ماده 

  غذایی و تغذیهـ ایجاد هماهنگی و سیاستگذاري در تمام موارد مرتبط به سالمت همگانی و امنیت 1

هاي آموزش پزشکی و سایر دستگاههاي راهبردي ارایه شده در وزارت بهداشت، درمان وـ بررسی پیشنهادها و برنامه 2

  متی و امنیت غذاییاجرایی ذي ربط درخصوص خدمات سال

  هاي بین بخشی در امر سالمت،هاي اجرایی در زمینه گسترش همکارينامهـ بررسی آیین 3
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  امنیت غذایی و تغذیه

  ارایه گزارش ساالنههاي مصوب وهاي اعالم شده و آیین نامهـ بررسی گزارش نظارت بر حسن اجراي سیاست 4

  دهد.شوراي عالی حداقل هر سه ماه یکبار تشکیل جلسه می ـ5ماده 

  .شدخواهدبرگزارعالیشورايرییسموافقتودبیرپیشنهادبااضطراريجلساتنیاز،صورتدرـ1تبصره 

  یابد.اعضاء رسمیت مییس) و نصف به عالوه یکرینایب(شورارییسحضورباعالیشورايجلساتـ2تبصره

  شود.تصمیمات شوراي عالی با رأي اکثریت اعضاي حاضر اتخاذ می ـ 3تبصره 

درمان و آموزش پزشکی اي است که محل استقرار آن در وزارت بهداشت،شوراي عالی داراي دبیرخانه ـ 4تبصره 

  باشد.می

بالغ براي کلیه از زمان اهاي اجرایی ابالغ ومصوبات شوراي عالی پس از تأیید هیئت وزیران به دستگاه ـ 5تبصره 

  باشد.دستگاههاي دولتی الزم االجرا می

هاي تخصصی براي کارگروهتواند حسب مورد نسبت به ایجادوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می ـ 6ماده 

  پشتیبانی امور شوراي عالی اقدام نماید.

که در وزارت بهداشت درمان و آموزش شوراي عالی سالمت و امنیت غذایی کشور شورا توسط دبیرخانه کلیه مصوبات این 

  گردد.و اجراي مصوبات نیز توسط همین شورا پیگیري میهاي مربوطه ابالغ باشد به دستگاهپزشکی مستقر می


