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 به نام خدا

 

 

 مقدمه:

 

توسط سازمان برنامه و بودجه به کلیه  3/6/1392مورخ  46208مجموعه استانداردهای ملی پیوست سالمت مطابق ابالغیه شماره 

دستگاه های اجرایی اعالم گردیده است و مجریان در مرحله امکان سنجی و مکان یابی موظفند گزارش پیوست سالمت را برای طرح 

به وزارت  "کارگروه ارزیابی مطالعات پیوست سالمت"( تهیه و جهت تایید 27/5/1392مورخ  45148)نامه شماره  های مشمول

مقام عالی وزارت به روسای محترم دانشگاه/ دانشکده  9/7/1392مورخ  1063/100بهداشت ارائه نمایند. این مجموعه مطابق  نامه 

، این 2ماده  1ق این استانداردها توسط دستگاه های اجرایی نظارت نمایند. در تبصره های علوم پزشکی اعالم گردید تا بر اجرای دقی

در مرکز سالمت محیط و کار وزارت  (2)کمیته مادهدبیرخانه کارگروه ارزیابی مطالعات پیوست سالمت"مجموعه بیان شده است 

، دانشگاه/دانشکدهبهداشت  معاونت و حرفه ای تخصصی بهداشت محیط گروه/سالمت محیط و کار  مدیریتلذا ،  "مستقر می باشد

رتبط با گزارشات کلیه امور م ،بوده و در تعامل با دبیرخانه فوق /دانشکدهدر سطح دانشگاه ملی پیوست سالمتمتناظر جایگاه دبیرخانه 

  پیوست سالمت واصله از کارفرمایان/مجریان طرح های مشمول پیوست سالمت را انجام خواهد داد.

 

نه راهنمایی خواهد چگو د،مراجعه نمای /دانشکدهبهداشت دانشگاه چنانچه متقاضی یکی از پروژه های مشمول پیوست سالمت به معاونت .1

مدت زمان تهیه گزارش پیوست سالمت پروژه چه مدت طول خواهد کشید و هزینه تهیه  چه نکات و الزاماتی را باید رعایت کند؟ شد؟ 

 ؟ استآن چقدر 

 ،بهداشت دانشگاه/دانشکده معاونتبه  پروژه مشمول پیوست سالمت )کارفرما/مجری( متقاضی حضوری مراجعه صورتدر 

های دارمجموعه استاند، تخصصی بهداشت محیط و حرفه ایگروه / سالمت محیط و کار مدیریت کارشناس برنامه پیوست سالمت

انتخاب مشاور مناسب، گزارش پیوست سالمت را مطابق چارچوب تا پس از  داده  قرار در اختیار متقاضیرا  ملی پیوست سالمت

 رسالادانشگاه/دانشکده، و لوح فشرده آن را به معاونت بهداشت  چاپیدوین و نسخه ت )پیوست شماره یک مجموعه مذکور( ابالغی

چنین هم نیز گزارش مذکور را جهت ارزیابی و داوری به دبیرخانه ملی ارسال می نماید. دانشگاه/دانشکدهمعاونت بهداشت  نماید.

برنامه پیوست سالمت  بط بامرت اطالعات  http://markazsalamat.behdasht.gov.ir/pageاینترنتی به آدرس  تارنمای

 را نمایش می دهد.

 

 اشتهد قرار متفاوت استان چند ای دو ای و استان کی از دانشکده/دانشگاه چند ای دو ییایجغراف ی محدودهپروژه در  چنانچه :1نکته

 یهماهنگ هیکل ،پیوست سالمت یمل رخانهیدب تیهدا با پروژه،به منظور وحدت رویه در فرایند پاسخگویی به کارفرما/مجری  د،باش

http://markazsalamat.behdasht.gov.ir/page
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 لئوسم مرکز استان بهداشت معاونت مدیریت سالمت محیط و کار /گروه تخصصی بهداشت محیط و حرفه ای تیمحور با الزم یها

  . رفتیپذ خواهد صورت( طرح استقرار از متاثر ییایجغراف مساحت نیشتریب با استان)

 

به اینکه برای تکمیل گزارش پیوست سالمت نیاز است تا اطالعاتی از دانشگاه علوم پزشکی محل احداث پروژه دریافت  نظر :2نکته

 دانشگاه/ دانشکدهمعاونت بهداشت  بهداشت، وزارت معاون محترم بهداشت 29/1/1396د مورخ 964/300نامه شماره مطابق ، گردد

بهداشتی  اطالعات ،و معرفی مشاور، مطابق ضوابط دانشگاه/ دانشکده طرح /کارفرمامجری از پس از دریافت درخواست کتبیباید 

 دهد.قرار طرح  دراختیار مشاورجهت تکمیل گزارش پیوست سالمت را نیاز  مورد

 

 مدت زمان تهیه گزارشمی گردد که  ه درباره طول مدت زمانی و هزینه گزارش پیوست سالمت متذکرخصوص سوال مطرح شد در

انشگاه/ دو مشاور، اخذ به موقع اطالعات بهداشتی از معاونت بهداشت  : نحوه تعامل بین کارفرماسالمت به عوامل متعددی نظیر یوستپ

بستگی داشته و البته باید در مرحله امکان سنجی طرح و قبل از شروع و...  ، بررسی های میدانی مشاورو سایر مراجع ذیصالح دانشکده

ت  هزینه تهیه گزارش پیوست سالمهمچنین  قرار داده شود.دانشگاه/ دانشکده معاونت بهداشت فاز ساخت و بهره برداری در اختیار 

وع دخل و تصرفی در این موضبهداشت  وزارتیا و علوم پزشکی  /دانشکدهو دانشگاهاست  ماحصل توافق بین مجری و مشاور بوده

  د.نندار

 

 کدامند؟ شرکت های مشاور در زمینه تدوین گزارش پیوست سالمت  - 2

تهیه گزارش پیوست سالمت صرفا توسط "های ملی پیوست سالمت عنوان شده است که دمجموعه استاندار 2ماده 3در تبصره 

از سوی ا ، در این راست"مشاورین حقیقی و حقوقی ذیصالح که صالحیت آن ها به تصویب مراجع قانونی رسیده باشد مجاز می باشد

 اصالحات آیین نامه تشخیص "مه ای تحت عنوان معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وقت )سازمان برنامه و بودجه فعلی( بخشنا

با موضوع شرایط شرکت های مجاز انجام دهنده پیوست سالمت  26/12/1392مورخ  131062/92به شماره   "صالحیت مشاوران

کلیه شرکت هایی که در تخصص محیط زیست تشخیص صالحیت می شوند  " گردیدهعنوان  بخشنامه فوق. در گردیده استابالغ 

 امل:ذیل)ش سال سابقه مفید و یک نفر از بین دارندگان مدارک تحصیلی 5نفر شامل یک نفر با مدرک اپیدمیولوژی با حداقل  2چه چنان

یش عوامل اجتماعی موثر بر سالمت و با پایه پزشکی و گرا MPHبهداشت محیط، سالمت در بالیا و فوریت ها، پزشکی اجتماعی، 

ت صالحیت مشاوره، نسبت به تهیه پیوس دریافت می توانند پس از تایید و  "معرفی نمایندفید سال سابقه م 3با حداقل  (طب کار

سالمت طرح های بزرگ توسعه ای اقدام نمایند. سامانه اطالعات عوامل نظام فنی و اجرایی کشور به آدرس 

https://sajar.mporg.ir توسط دبیرخانه ملی  استعالم انجام شده. همچنین در جواب مشخصات مشاوران را نمایش می دهد

ئین شمول آ دامنه امه و بودجه کشور در خصوصاز امور نظام فنی و اجرایی سازمان برن سالمت محیط و کار مرکز پیوست سالمت

پنجاه درصد اعتبار آن توسط دولت تامین شده باشد و یا ز پروژه هایی که بیش ا " :نامه تشخیص صالحیت مشاوران عنوان گردیده

https://sajar.mporg.ir/
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کشور مبادله شود و یا واگذاری آنها مستلزم رعایت قانون برگزاری مناقصات  برنامه و بودجهبرای انجام آن ها موافقت نامه با سازمان 

تخاب مشاور ذیصالح مطابق آئین نامه فوق الزامی جهت ان. لذا مجریان مابقی پروژه ها، "باشد مشمول آیین نامه مشاوران می باشند

 نخواهند داشت.

 

تند؟ فرایند چیست؟ اعضا این کمیته چه کسانی هس /دانشکدهبهداشت دانشگاه وظیفه کمیته ارزیابی پیوست سالمت در معاونت  - 3

زارت بهداشت سالمت به وارزیابی گزارش پیوست سالمتی که به این کمیته ارجاع می شود چگونه است؟ چه زمانی گزارش پیوست 

 ؟ چیستوظیفه کمیته ارزیابی کشوری/ملی  ارسال می شود؟ چه کسی باید این گزارش را ارسال کند؟

در حال است  نگردیدهابالغ  "دستور عمل بررسی گزارش مطالعات پیوست سالمت در دانشگاه های علوم پزشکی "با توجه به اینکه 

رخانه ملی می پذیرد. دبیتوسط کمیته داوری دبیرخانه ملی پیوست سالمت صورت  سالمتبررسی و داوری گزارش پیوست  حاضر

، آن را به کمیته داوری ارسال و بازخورد نتیجه داوری را به دانشگاه/ دانشکده از معاونت بهداشت طرح به محض دریافت گزارش

و منتظر  ابالغ ،را طی مکاتبه ای به کارفرما/مجری طرحنیز بازخورد فوق  دانشگاه/ دانشکده ارسال می نماید. دانشگاه/ دانشکده

 موظف است پس از  دانشگاه/ دانشکدهاز طرف کارفرما/مجری طرح می ماند.  (1)اصالحیه شماره دریافت اصالحیه مجدد گزارش

 این مرحلهدر برای دبیرخانه ملی ارسال نماید.  را ها آن ،(1)اصالحیه شماره نسخه چاپی و لوح فشرده گزارش اصالح شده دریافت

مایت طلبی ح کارشناس برنامه پیوست سالمت باید با و حرفه ایمحیط و  تخصصی بهداشتگروه /رئیس  سالمت محیط و کار مدیر

 ، مستندگزارش طرح را در اختیار مدیر/رئیس گروه های تخصصیدانشگاه/ دانشکدهبهداشت  محترم همکاری معاون و

 مت جمعیت،سال -سالمت روان -واگیر و غیرواگیری پیشگیری و مبارزه با بیماری ها-سالمت محیط و کارشامل: ) /دانشکدهشگاهدان

 ایدب بهبود تغذیه( قرار داده و هر گروه تخصصی -توسعه و ارتقای شبکه  -کاهش خطر بالیا -جوانان و نوجوانان و بهداشت خانواده

کمیل و در )فایل پیوست( ت های اختصاصی مربوطهرا در فرم  نظرات کارشناسینقطه خود را بررسی و حیطه کاری بندهای مرتبط با 

ت بهداشت معاون تخصصی بهداشت محیط و حرفه ای گروه/سالمت محیط و کار  به مدیریت (کم تر از دو هفته)ترجیحا مهلت مقرر 

ت اخذ شده باید نظرا /دانشکدهمعاونت بهداشت دانشگاه ت سالمتدر نهایت کارشناس برنامه پیوس ارسال نماید. /دانشکدهدانشگاه

ناشی از  حساسیت ها و پیامدهای سوء بهداشتیرا جمع بندی نموده و مستندی را در خصوص نواقص موجود در گزارش به همراه 

 طرح تهیه نماید.

 

تفاوت بوده و م بسته به نظر دانشگاه ،مربوطه نت بهداشت استان و تکمیل فرم هایشیوه اخذ نظرات گروه های تخصصی معاو : 2نکته

یا حضوری از طریق تشکیل جلسه با حضور مدیر/رئیس گروه های تخصصی معاونت بهداشت  و می تواند به صورت غیر حضوری

 ازین دمور یدرمان و یبهداشت خدمات آوردرب به منظور .صورت پذیرد ،دعوت از اعضای هیات علمی دانشگاهیا و  /دانشکدهدانشگاه

خذ نظرات عالوه بر ا نیاز است ،ناطق تحت تاثیر پروژهطرح و همچنین امکان سنجی پاسخگویی خدمات بهداشتی درمانی موجود در م
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 یها تیفور و حوادث تیریمد مرکز و درمان معاونتنمایندگان  کارشناسی نظرات از حتماگروه های تخصصی معاونت بهداشت، 

 استفاده شود.دانشگاه/ دانشکده نیز  یپزشک

 

 داشته قرار متفاوت استان چند ای دو ای و استان کی از دانشکده/دانشگاه چند ای دو ییایجغراف ی محدوده در پروژه چنانچه:  4نکته

 یخصصت گروه/ کار و طیمح سالمت تیریمد تیمحور با الزم یها یهماهنگ هیکل سالمت، وستیپ یمل رخانهیدب تیهدا با باشد،

 گروه هایی کارشناس نظرات نجایا در. گرفت خواهد صورت مسئول استان مرکز بهداشت معاونت یا حرفه و طیمح بهداشت

 فوق، عاونتم کارشناس برنامه پیوست سالمت و ارسال مسئول استان مرکز بهداشت معاونت به نفعیذ یها دانشکده/دانشگاه تخصصی

 .  دینما یم عیتجم را واصله نظرات

 

گزارش  یهدر جلسه دفاع / دانشکدهحضور نماینده دانشگاهبه منظور کتبی که از طرف دبیرخانه ملی دعوتنامهمطابق مرحله بعد در  

ه به همراموجود در گزارش نواقص ، نماینده فوق ارسال می گردد،  در تهران برگزار می گردد( این جلسه) طرح پیوست سالمت

وظفند منیز  ،کارفرما و مشاور طرح ناشی از طرح را به کارفرما و مشاور طرح اعالم می نماید. حساسیت ها و پیامدهای سوء بهداشتی

ه الزم به ذکر است که زمان تقریبی جلس پاسخ دهند. در جلسه، /دانشکدهبه سواالت و دغدغه های مطرح شده توسط نماینده دانشگاه

 رم افزارن با فرمتاسالید  ارائه بصورتتوسط کارفرما/مشاور،  ارش()خالصه گزگزارش ارائه نحوهبوده و  و نیم دفاعیه دو ساعت

اینده کمیته توسط نم شنهاداتیپ ارائه وسواالت  طرح بصورت جلسه ادامه و دهیگرد ینیب شیپ ساعت مین زمان مدت در و نتیپاورپو

 ،(تخصصی ستاد معاونت بهداشت وزارت بهداشتنمایندگان مراکز/دفاتر اعضای دبیرخانه ملی)و  /دانشکدهداوری، نماینده دانشگاه

  خواهد بود. گزارش، یارتقا جهت

 

 داشته قرار متفاوت استان چند ای دو ای و استان کی از دانشکده/دانشگاه چند ای دو ییایجغراف ی محدوده در ای که پروژه:  4نکته 

دفاعیه، دعوت خواهد گردید و نمایندگان فوق سواالت در جلسه  جهت حضور ، از تمام نمایندگان دانشگاه/دانشکده های ذینفعباشد

 و دغدغه های خود پیرامون پروژه مد نظر را مطرح خواهند نمود.

 

روز، معاونت بهداشت دانشگاه/دانشکده/استان مسئول، نواقص موجود در  10پس از برگزاری جلسه دفاعیه، ظرف مدت تقریبی 

نت وسط معاوت بازخورد جلسه دفاعیه ارسال پس ازخانه ملی پیوست سالمت ارسال می نماید. گزارش را به صورت مکتوب برای دبیر

)نمایندگان ملی و اعضای دبیرخانه کمیته داوری بهگزارش را  ،، دبیرخانه فوقبه دبیرخانه ملی /استان مسئول/دانشکدهدانشگاهبهداشت 

نتیجه  ،آنان، دبیرخانه ملی ارسال و پس از تجمیع بازخورد نظرات مراکز/دفاتر تخصصی ستاد معاونت بهداشت وزارت بهداشت(

ارسال  ئول/استان مس/دانشکدهبه دانشگاه را جهت انجام اصالحات الزم توسط کارفرما/مجری طرح )صورتجلسه دفاعیه( جلسه دفاعیه

نیز بازخورد فوق را طی مکاتبه ای به کارفرما/مجری طرح، ابالغ و منتظر دریافت اصالحیه  /استان مسئول/دانشکدهدانشگاه می نماید.
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 موظف است پس از دریافت /استان مسئول/دانشکدهاز طرف کارفرما/مجری طرح می ماند. دانشگاه (2)اصالحیه شمارهمجددگزارش

دبیرخانه ملی پس از  برای دبیرخانه ملی ارسال نماید.، آن ها را (2)اصالحیه شمارهنسخه چاپی و لوح فشرده گزارش اصالح شده

 و اعضای یته داوریکم، آن را برای /استان مسئول/دانشکده( از معاونت بهداشت دانشگاه2دریافت اصالحیه گزارش)اصالحیه شماره

تیار در اخ ری نهاییجهت تصمیم گی داورینتیجه گزارش و پس از دریافت بازخورد نظرات و تجمیع آنها،  ارسال دبیرخانه ملی

. درجلسه مذکور عالوه بر اعضای کارگروه، بنا به ه خواهد شدقرار داد (2)کارگروه ماده  مطالعات پیوست سالمت کارگروه ارزیابی

محل احداث پروژه، نماینده کمیته داوری، اعضای دبیرخانه  های ذینفع /دانشکدهصالحدید رئیس کارگروه، معاون بهداشت دانشگاه

ر جلسه داین حضور خواهند داشت. در نیز  سایر مدعوینو نماینده کارفرما/مجری، نماینده شرکت مشاور ملی پیوست سالمت،

/ استان دانشکده/گاهبیرخانه ملی به معاونت بهداشت دانشو نتیجه حاصله از طریق دشده  و رای گیری تصمیم گیری ،خصوص گزارش

قرار بگیرد، کارفرما/مجری طرح باید  2کارگروه ماده  چنانچه گزارش پیوست سالمت طرح مورد تایید .می گرددارسال  ،مسئول

ا خود ر محضری و اوراق تعهد به انجام آنها شده است را در دفتر اسناد رسمی، ثبتمتعهد گزارش  10اقدامات اصالحی که در فصل 

یرخانه ملی، این موضوع را به دب طی مکاتبه ای نیز /دانشکده، تحویل و دانشگاه/استان مسئول/دانشکدههداشت دانشگاهبه معاونت ب

/استان دانشکده/دبیرخانه ملی نیز طی مکاتبه ای، تاییدیه گزارش پیوست سالمت طرح را به دانشگاهمتعاقب آن نماید. می  منعکس

قرار نگیرد و گزارش مذکور نیاز به انجام  2کارگروه ماده  پیوست سالمت طرح مورد تاییدزارش ارسال می نماید. چنانچه گ مسئول

کارفرما/مجری طرح باید اقدامات اصالحی الزم را اعمال و نتیجه داشته باشد، گزینه های اصالحی و یا راهکارهای بهسازییکسری 

سی و دبیرخانه ملی، موارد را برر متعاقب آن ارسال نماید. مسئول/استان /دانشکدهآن را به دبیرخانه ملی و معاونت بهداشت دانشگاه

، فرایند تعهد محضری برای آن انجام خواهد شد. چنانچه رای و نظر  2کارگروه ماده  و تایید در صورت تایید اصالحات مورد نظر

 د.تهیه گزارش تفصیلی می گرد مبنی بر عدم تایید گزارش پیوست سالمت باشد، کارفرما/مجری طرح ملزم به 2کارگروه ماده 

 

پس از تصویب نهایی گزارش پیوست سالمت چه کسی و چگونه بر اجرای مداخالت در گزارش پیوست سالمت نظارت خواهد   -5

 کرد؟ ضمانت اجرایی مداخالت درج شده در گزارش پیوست سالمت چیست؟

مقام عالی وزارت، کلیه دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی ناظر بر حسن اجرای  1392/ 9/7مورخ  1063/100مطابق نامه شماره 

ر د د. با توجه به اینکه نتیجه تصمیم کارگروه ارزیابی مطالعات پیوست سالمتنمی باش ی ملی پیوست سالمتاستانداردها مفاد

 لذا این وظیفه خطیر بر عهده  م می گردد،اعالهای محل احداث پروژه  /دانشکدهدانشگاه واصله بهطرح های  خصوص گزارش

مطابق تعهدی که کارفرما/مجری طرح در خصوص انجام  خواهد بود. مربوطه /استان مسئول/دانشکدهدانشگاه معاونت بهداشت

باید مستند اقدامات  کارفرما/مجری طرح گزارش(، 10دات فصل )تعه ارائه نموده استحی پیش بینی شده در طرح اقدامات اصال

اعالم و دانشگاه نیز موظف است به / استان مسئول /دانشکدهماهه( به دانشگاه 3)معموال  را به صورت گزارش خود اظهاری انجام شده

 ، موارد را بررسی ومنظور راست آزمایی اظهارات درج شده در گزارش مذکور، با تشکیل و اعزام تیم بازرسی به محل احداث طرح

نتیجه بازرسی های دوره ای را به کارفرما/مجری طرح و دبیرخانه ملی پیوست سالمت ارسال نماید. چنانچه انحرافات غیر قابل قبولی 
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 /استان مسئول/دانشکدهخواست های دانشگاهبه درنیز کارفرما/مجری طرح ودر انجام اقدامات اصالحی طرح وجود داشته باشد 

در صورت عدم توجه مجری " :می نمایدعنوان که  مجموعه استانداردهای ملی پیوست سالمت 6تبصره ماده  مطابق ،توجهی ننماید

 ،"دبرابر قوانین و مقررات رفتار می شو ، با مجری طرح "ب"به تهیه گزارش پیوست سالمت و یا عدم اجرای مفاد اصالحی بند 

  انجام خواهد داد. را در این خصوص امات الزماقد ،دانشگاه/دانشکده/استان مسئول

 


