
  آیین نامه تشکیالت و شرح وظایف شوراي عالی سالمت و امنیت غذایی
 

ـ به منظور تأمین، حفظ و ارتقاي عادالنه سالمت، فراهم شدن شرایط دسترسی و برخورداري آحاد جامعه از سبد غذایی سالم 1ماده
که در این آیین نامه به اختصار » غذاییشوراي عالی سالمت و امنیت « و مطلوب و بهبود کیفیت و شیوه زندگی آحاد مردم، 

نامیده می شود، به عنوان مرجع اصلی سیاست گذاري و تصمیم گیري در خصوص سالمت و امنیت غذایی تشکیل » شوراي عالی«
 .می گردد

  :ـ اعضاي شوراي عالی به شرح زیر است2ماده
  رییس جمهور .1
 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  .2
 و نظارت راهبردي رییس جمهورمعاون برنامه ریزي   .3
 وزیر کشور .4
 وزیر صنعت، معدن و تجارت  .5
 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی  .6
 وزیر آموزش و پرورش .7
 وزیر جهاد کشاورزي .8
 وزیر ورزش و جوانان  .9

 رییس سازمان حفاظت محیط زیست  .10
 رییس سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران .11
 ، امور اجتماعی و برنامه و بودجه مجلس شوراي اسالمی به عنوان ناظررؤساي کمیسیون هاي بهداشت و درمان .12
 )ره(سرپرست کمیته امداد امام خمینی  .13
 رییس سازمان ملی استاندارد ایران .14
یک نفر به عنوان نماینده انجمن هاي علمی و تخصصی حوزه سالمت بنا به پیشنهاد وزیر بهداشت، درمان و آموزش  .15

 عالیپزشکی و تأیید رییس شوراي 
دو نفر به عنوان نماینده انجمن هاي علمی و تخصصی حوزه امنیت غذا و تغذیه بنا به پیشنهاد وزراي بهداشت، درمان و   .16

 آموزش پزشکی و جهاد کشاورزي و تأیید رییس شوراي عالی
 .ـ جلسات شوراي عالی در غیاب رییس جمهور به ریاست معاون اول رییس جمهور تشکیل می شود1تبصره
ـ دبیر شوراي عالی می تواند از سایر وزراي ذي ربط حسب مورد جهت شرکت در جلسات شوراي عالی با حق رأي دعوت 2تبصره

 .به عمل آورد
 :ـ وظایف شوراي عالی به شرح زیر می باشد3ماده

 سیاستگذاري براي پیشبرد سالمت و امنیت غذایی  .1
 در اجراي سیاستهاي ناظر بر سالمت و امنیت غذایی بررسی و تصویب برنامه ها و تدابیر بخشی و فرابخشی  .2
 تعیین و پایش شاخص هاي اساسی سالمت و امنیت غذایی  .3
 تصویب استانداردهاي ملی پیوست سالمت براي طرح هاي بزرگ توسعه اي  .4
مان و به پیشنهاد وزارت بهداشت، در» خدمات جامع و همگانی سالمت و امنیت غذایی« تصویب برنامه اجرایی سامانه  .5

 .آموزش پزشکی
 تصویب ساز و کارهاي نظارتی و رسیدگی به گزارش هاي نظارتی  .6



 ایجاد هماهنگی میان دستگاههاي اجرایی مربوط  .7
ـ دبیرخانه شوراي عالی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مستقر می باشد و مصـوبات شورا با امضاي رییس 4ماده

 .ی ابالغ می شودشوراي عـالی به دستگاه هاي اجرای
 :ـ وظایف دبیرخانه به شرح زیر است 5ماده

 ارسال دعوت نامه و دستورجلسات براي اعضاي شوراي عالی  .1
 تنظیم صورتجلسات  .2
 تهیه و تنظیم مصوبات شوراي عالی و ارسال به دفتر هیئت دولت براي تنقیح و طی مراحل ابالغ  .3
 دریافت گـزارش هاي نظارتی از دستگاه هاي ذي ربط جهـت تنظیم و ارایه به شوراي عالی  .4
 پیگیري تصمیمات شوراي عالی  .5
 ضبط و نگهداري گزارش ها، اسناد و اطالعات و مذاکرات و مصوبات شوراي عالی  .6
 تنظیم گزارشهاي کارگروه هاي تخصصی براي طرح در شوراي عالی .7
 و پیشنهادات دریافتی براي طرح در شوراي عالیآماده سازي درخواست ها  .8
 انجام سایر امور محوله .9

 .ـ به منظور پیشبرد اهداف و انجام وظایف، شوراي عالی می تواند کارگروههاي تخصصی موردنیاز را تشکیل دهد 6ماده
ی باشد که به پیشنهاد تبصره ـ ترکیـب اعضـاء وظـایف و نحـوه فعـالیت کارگـروه هاي تخصـصی براسـاس دستورالعملی م

 .دبیرخانه به تصویب شـوراي عالی خواهد رسید
 


