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های تخصصیکارگروه

ر  صیانت از حقوق مردم د»کارگروه 
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هایروغنکیفیتوسالمتارتقاء•

غذاییموادسالمتوخوراکی
.وارداتی

های فنیهای تخصصی و کمیتهعملکرد کارگروه



«تعیین فهرست کاالها، خدمات و اقدامات آسیب رسان به سالمت و درصد عوارض بر آنها»کارگروه

۱5
دستاوردهای کارگروه
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قانوندرشدهذکر(بودجهوبرنامهسازمانوداراییواقتصادیاموراجتماعی،

آنهابرعوارضدرصدتعیینو۱396سالدرسالمتبهرسانآسیباقداماتوخدماتوکاالهافهرستتهیه•

تبلیغاتمنعورسانیاطالعبرای۱397سالدرسالمتبهرسانآسیباقداماتوخدماتوکاالهافهرستتهیه•

۱397تیرماهدرسالمتبهرسانآسیباقداماتوخدماتوکاالهافهرستبازبینی•

افزودهارزشبرمالیاتالیحهدرسالمتبهرسانآسیبخدماتوکاالهابرایافزودهارزشبرمالیاتدرجپیشنهاد•

۱۳۹۷۱۵تا۱۱۳۸۲سالازسالمتعالیشورایجلساتکلتعداد•
۱۴۱سالمتعالیشورایمصوباتکلتعدا•

های فنیهای تخصصی و کمیتهعملکرد کارگروه



(سال اخیر۴در )دستاوردهای مهم شورا در حوزه امنیت غذایی و تغذیه 
عنوان دستاورد

هایروغن
خوراکی

؛۱۳۹۵تن در سال ۴۰۰۰۰۰به حدود ۱۳۹۲تن در سال ۷۵۰/۰۸۰های وارداتی از به کل روغنروغن پالم واردات کاهش سهم 

؛۱۳۹۶در سال % ۴۰-۲۶به حدود ۱۳۹۲در سال % ۴-۲واردات روغن پالم از تعرفهافزایش 

(مصرفی خانوار، صنف و صنعت)های خوراکی روغناستانداردبازنگری 

اسیدهای چرب ترانس و میزان %  ۲۷به % ۴۷تاکنون از ۸۱در روغن های مصرفی خانوار از سال اسیدهای چرب اشباع و ترانس مجموع کاهش 
؛%۲به حدود %  ۲۷از به تنهایی 

از نیاز کشور به روغن؛  % ۷۰با هدف تامین های روغنی کشت دانهساله ۱۰شروع اجرای طرح 
؛%۱به % ۱/۸بازنگری استانداردهای زنجیره گندم، آرد و نان با تمرکز کاهش میزان نمک نان از 

آرد و نان
:افزایش پوشش نظارتی بر حسن اجرای استاندارد نمک در نان به دنبال

؛۸۹۰۰به ۴۵۰۰از های تحت پوشش مانیتورینگ سموم فروشگاهافزایش تعداد 

و کودسم

مورد؛  ۲۲به ۵از کننده سم های توزیعشرکتافزایش تعداد 

درصد از مصرف  سموم کشور را تشکیل میدادند،۲۰که قلم سم پرخطر و ریسک دار ۲۳حدف و تعلیق 

۹۶عامل در سال ۴۳به ۹۴عامل در سال ۲۵عوامل بیولوژیک ثبت شده از افزایش تعداد 

(پرونده در حال پیگیری است۲۳۰)مورد؛ ۲۳۰به ۴۵۰۰از فروشندگان غیرمجاز سم کاهش تعداد 

محصول کشاورزی به عنوان برنامه ملی مشترک وزارت بهداشت و وزارت جهاد کشاورزی۸فراهم شدن بستر اجرای  طرح ارتقاء سالمت 



(اخیرسال ۴در )دستاوردهای مهم شورا در حوزه کاهش عوامل تهدید کننده سالمت 
بسته پایه خدمات سالمت کارکنان دولتتدوین و ابالغ 

یکپارچه آالینده های هوااستقرار شبکه پایش فراگیر و 

(۱۳۹۴-۱۳۹۸)ایدز /اچ آی ویاستقرار چهارمین برنامه ملی راهبردی کنترل 

محوری عملکرد استاندارانسالمتتدوین و ابالغ شاخص های ارزیابی 

( مدظله العالی )تشکیل جلسات شورای راهبردی جمعیت بر اساس سیاستهای ابالغی مقام معظم رهبری

...(سند غذا، ،سند سالمت اجتماعی و)تدوین اسناد راهبردی استان 

.....(برگزاری همایش غذا و مبارزه با گرسنگی و)حمایت از برنامه های ویژه سالمت 

تماعی ایدز در استانها با همکاری مدیران کل امور اج/ همکاری در تشکیل کمیته نظارت بر اجرای برنامه چهارم کنترل و کاهش عفونت اچ آی وی 

جلس شورای اسالمی و به رییس محترم مدبیرخانه بیماری های غیرواگیر و سند ملی پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر معرفی کمیته ملی و 
ها و هشکدهروسای کمیسیون های مجلس شورای اسالمی، استانداران، دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کشور، پژوهشگاه، پژو

کی کشورمجامع علمی ملی مانند اجالس انجمن های علمی علوم پزشکی و جلسه فرهنگستان علوم پزشمراکز تحقیقاتی مرتبط با اهداف سند و 
با بیماریهااطلس بارجلب مشارکت استانداران به منظور پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر در سطح استان ها با بهره مندی از اطالعات 

همکاری کمیته های دانشگاهی  



(اخیرسال ۴در )عملکرد مهم شورا در حوزه مرکز اسناد و اطالعات راهبردی سالمت 

به واحدهای تابعه وزارت بهداشت و افراد ستادی و دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکیسازماندهی و دسترس پذیری کتب و مستندات 

برای سازماندهی و راهبری اطالعات حوزه سالمتکمیته ای ملی به منظور تشکیل معاون محترم کتابخانه ملی جلسه با اساتید اطالع رسانی و 

در دبیرخانه فرمتهای کاربردی سازی یکپارچهو تهیه

(ایرانداک) پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایرانبازدید از 

اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی. مرکز فناوری اطالعات وبازدید از 

و امنیت غذایی سایت دبیرخانه شورای عالی سالمت اندازی راه 

ده در ثبت شکتب، گزارشات، اسناد سازمانی، طرح های تحقیقاتی، مجموعه قوانین و آرشیو دیداری و شنیداری تعداد کل :  کتابخانه مرحوم دکتر شادپور
هزار جلد ۴حدود دبیرخانه 



1395دستاوردهای مهم دبیرخانه از سال 

ملیسطحدر

۱۳۹۵ماهاسفنددرسالمتملیمجمعاولینبرگزاری•

وراهکشاورزی،جهادهایوزارتخانهبابخشیبینهمکاریهاینامهتفاهم۴انعقاد•

انتظامینیرویوجوانانوورزشوشهرسازی

نهخاوزارتبانامهتفاهمتدوینجهتکارشناسیکارساعتنفر۴۰۰ازبیشبرگزاری•

وتهرانشهرداری،کشوروزارت،خارجهاموروزارت،تجارتمعدنصنعتهای

جمهوریریاستزنانمعاونت

ریهمکاهاینامهتفاهماجرایپیگیریبرایاجراییهایکمیتهسازیفعالوتشکیل•

رابطهایندرجلسه۲۵تشکیلوبخشیبین
وراهکشاورزی،جهادوزارتخانه۳درسالمتهایدبیرخانهسازیفعالوتشکیل•

جوانانوورزشوشهرسازی
اجراییهایدستگاهدرسالمتهایدبیرخانهاستقرارنامهشیوهابالغوتدوین•
هادستگاهسالمتهایدبیرخانهدرطرحینیروهایازاستفادهامکانبررسی•



1395دستاوردهای مهم دبیرخانه از سال 
خشی تفاهم نامه های بین بکمیته های اجرایی پیگیری موضوعات زیر در •

:و دبیرخانه های سالمت  
زم حمایت طلبی در خصوص تامین منابع السالمت محصوالت کشاورزی وارتقا •

برای اجرای این طرح با سازمان برنامه و بودجه
جلوگیری از آبیاری زمین های کشاورزی با فاضالب •
در نظارت بر سالمت محصوالت غذاییفناوری های نوین استفاوده از •
جهت مشاوره فعالیت فیزیکی باشگاه های سالمت محور ایجاد •
فعالیت فیزیکیآموزش مراقبین سالمت در خصوص مشاوره در  زمینه •
مربیان ورزش سالمت محورطرح •
و کانون های محلی فعال در راه اندازی  و فعال سازی سازمان های مردم نهاد محلی •

سالمت محور CBIحوزه سالمت و 
منی  تقویت اقدامات مداخله ای برای کاهش آسیب های سوانح رانندگی و ارتقای ای•

.کریدورهای دارای تقدم انجام اقدام بهبود ایمنیعبورو مرور با اولویت 
در مناطق پیشنهادی  ساخت مراکز بهداشت و پایگاه های اورژانس اقدام جهت •

ا و وزارت بهداشت با رعایت استانداردهای کاهش خطر حوادث غیرمترقبه و بالی
پدافندغیرعامل با اولویت مناطق حاشیه نشین

الت و با استفاده از ظرفیت خانه محتوسعه ابتکار جهانی جامعه ایمن مشارکت در •
.کانون ها

1395دستاوردهای مهم دبیرخانه از سال 



..(ادامه )1395دستاوردهای مهم دبیرخانه از سال 

سطح ملیدر 

به چهاردهمین جلسه شورای عالی سالمت و امنیت غذاییابالغ مصوبات•

ز استانهای علوم پزشکی مراکها و دانشگاههای اجرایی، استانداریکلیه دستگاه

ار  های پیشنهاد مصوبات جدید، استقرچارچوب/ نامهشیوهتدوین •

مصوبات شورا و ارایه گزارش پیشرفت مصوبات

لی جشنواره مو تدارک ( نان و شیرینی سالم)همایش و جشنواره برگزاری •

های اجتماعی موثر بر سالمتمولفه

و درصد عوارض کاالهای آسیب رسان به سالمت تعیین فهرست •

پیشنهادی بر آنها

1395/11/۰6در تاریخ شورای معین برگزارش جلسه •



:المللیبینمجامعباارتباط

برنامهدرگزارشارائهوتایلندسالمتملیمجمعحضوردر•

اسالمیجمهوریسالمتنظامدستاوردهایازمجمعاینجانبی

مردمیمشارکتوبخشیبینهمکاریزمینهدرایران

درالمتسارتقاوبخشیبینگیریتصمیمساختارهایازبازدید•

قالبدرهاهمکاریتداوموایرانازتایلندیتیمبازدیدوتایلند

شدهتنظیمنامهتفاهم

وبهداشتجهانیسازمانعمومیمجمعجانبینشستدرحضور•

همکاریجلبخصوصدرکشورسالمتنظامدستاوردهایارائه

عمومیهای

درتبهداشجهانیسازمانبامشترکهایکارگاهوبرنامهتنظیم•

هادستاوردانتشاروالمللیبینتجاربازاستفادهخصوص

..(ادامه )1395دستاوردهای مهم دبیرخانه از سال 



..(ادامه )1395دستاوردهای مهم دبیرخانه از سال 
:سطح استانیدر 

:جانبهنامه مدیریت سالمت همهاستقرار نظام•

غذایی  های کارگروه سالمت و امنیتنشست مشترک با روسای دبیرخانهبرگزاری دو •
های اجتماعی موثر بر سالمتو روسای مراکز تحقیقات مولفهاستان

31از ۲6: خانه مشارکت مردم در سالمت استان•

31از ۲9(: نماینده دستگاه اجرایی استان)شورای پیام گزاران سالمت•

31از ۲۲: اندیشگاه سالمت استان•

31از ۲۰: رسان سالمت استانشورای پیام•

31از 1۲:  مرکز اسناد و اطالعات راهبردی سالمت استان•

31از ۲۰حدود : 1۴۰۰نویس برنامه جامع سالمت استان در سال پیش•



..(ادامه )1395دستاوردهای مهم دبیرخانه از سال 

:سطح استانیدر 

ا مشارکت  بدستورالعمل برگزاری مجامع سالمت استانی و شهرستانی تهیه و ابالغ •

وزارت کشور به استانداران سراسر کشور،

هاو پیگیری اجرای مصوبات از استانبازدید میدانی •

و ن های کارگروه سالمت و امنیت غذایی استادبیرخانهپایش مستمر عملکرد •

بخشی و مشارکت مردم                              های بینها در حوزه همکاریبندی عملکرد استانرتبه

95و 9۴بندی عملکرد سال گزارش رتبه

انهای عضو کارگروه ساغ استبندی عملکرد دستگاهگزارش رتبه

ت استانبرنامه جامع سالمنشست مشترک با مجریان پروژه تدوین برگزاری شش •

عیتگزارش آخرین وضبه عنوان یکی از اسناد باالدستی در جغرافیای استان       

در فهرست اسناد باالدستی تدوین NCDsقرار دادن سند ملی پیگیری از بیماری های •

برنامه جامع سالمت استان



ش رتبه
گزار

بندی سال 
139۴

(ها)استان رتبه
قزوین و سمنان۱
زنجان۲
فارس۳
خوزستان۴
ایالم۵
مشهد۶
مازندران۷
کرمان۸
کهکیلویه و بویراحمد۹
بوشهر۱۰
لرستان۱۱
یزد۱۲
گلستان۱۳
کردستان۱۴
خراسان جنوبی۱۵
اردبیل و گیالن۱۶
هرمزگان۱۷
آذربایجان شرقی۱۸
کاشان۱۹
چهارمحال و بختیاری۲۰
کرمانشاه۲۱
تهران و آذربایجان غربی۲۲

۲۳
وچستان، ، سیستان و بلخراسان شمالیالبرز، اصفهان، 

قم، همدان

ش رتبه
گزار

بندی سال 
1396

رتبه استان امتیاز

۱
قزوین 5.00

سمنان 4.68

یزد 4.56

مشهد 4.54

۲

کردستان 4.50

همدان 4.33

هرمزگان/ بندرعباس 4.31

مازندران 4.25

شهرکرد 4.12

ایالم 4.03

زنجان 4.03

۳

کرمان 3.99

بیرجند/ خراسان جنوبی 3.95

تبریز 3.91

لرستان 3.58

اهواز 3.54

شیراز 3.53

۴

اصفهان 3.39

کرمانشاه 3.25

کاشان 3.15

البرز 3.13

ارومیه/آذربایجان غربی 3.01

۵

قم 2.84

گیالن 2.75

گلستان 2.58

یاسوج 2.57

اردبیل 2.49

بوشهر 2.49

۶ شمالی. خراسان 0.81
زاهدان 0.44

۷ تهران 0



ز استانمعیارهای رتبه بندی عملکرد دستگاههای عضو کارگروه سالمت و امنیت غذایی مراک

شاخصوزنشاخصمعیار

0.14.نامه ابالغ پیام گذار معرفی شده پیوست گرددارگروهسازمان عضو ک/معرفی پیام گذار سالمت توسط دستگاه

وه سازمان عضو، مرتبط با کارگر/اعالم اولویت های دستگاه
سالمت و امنیت غذایی در ابتدای هر سال

1395سازمان عضو در سال /نامه ارسال اولویت ها توسط دستگاه
0.15.پیوست گردد

ارگروه سازمان عضو ک/پیشنهادات یا مداخالت کاربردی دستگاه
انبرای بهبود عملکرد کارگروه سالمت و امنیت غذایی است

نامه ارسال پیشنهادات یا مداخالت کاربردی توسط 
0.14.پیوست گردد1395سازمان عضو در سال /دستگاه

وبات  سازمان عضو برای اجرای مص/سهم منابع مالی که دستگاه
یی شورای عالی و نیز مصوبات کارگروه سالمت و امنیت غذا

.استان بعهده گرفته است

ه است هزینه شد/مبلغ منابع مالی که برای موارد مذکور تخصیص
0.18.دستگاه ارسال گردد/با نامه رسمی آن سازمان

روه سازمان عضو در جلسات کارگ/شرکت پیام گذار دستگاه
سالمت و امنیت غذایی استان 

لیست حاضرین در جلسات کارگروه سالمت و امنیت غذایی
0.13.استان ارسال گردد

وبات  ارائه گزارش پایش از وظایفی که دبیرخانه براساس مص
ه جلسات شورای عالی یا مصوبات جلسات کارگروه بر عهد

.سازمان نهاده است/دستگاه
0.16.گزارشات مربوطه ارسال گردد

ضوسازمان ع/حمایت از سیاست های سازمانی سالم در دستگاه
ازمان س/مستندات مربوط به اجرای سیاست های سالم در دستگاه

0.11.عضو ارسال گردد



1395-6استان ها در سال های  سالمت و امنیت غذایی کارگروه هر دستگاه در همکاری با رتبه 

0.02 0.03 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 0.06 0.07 0.07
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.ا داشته اندسازمان صدا و سیما بیشترین و امور عشایر استان کمترین همکاری را با کارگروه سالمت و امنیت غذایی استانه



استان  رتبه مجموع همکاری مشترک تمام دستگاههای عضو با کارگروه سالمت و امنیت غذایی در هر 

1395-6در سال های  

0.08 0.09
0.3
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2.13 2.3 2.35 2.43
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ت و امنیت غذایی با در استان قزوین، بیشترین و در استان کهکیلویه و بویراحمد کمترین همکاری بین دستگاههای عضو کارگروه سالم
.این کارگروه وجود دارد



9رتبه بندی عملکرد هر یک از دستگاههای عضو کارگروه سالمت و امنیت غذایی در قطب 

1395-6در سال های  
انهای دیگتر  دستگاههایی که عملکرد بهتری در همکاری با کارگروه سالمت و امنیت غذایی استان خراسان رضوی نسبت به استت •

:داشته اند9قطب 

سـازمان  -یدامپزشک-جهاد کشاورزی-سازمان حفاظت محیط زیست-دادستانی-آب و فاضالب روستایی-آب و فاضالب شهری-تعاون، کار و رفاه اجتماعی

امور عشایر استان-شهرداری-تعزیرات حکومتی-ورزش و جوانان-صنعت، معدن و تجارت-آموزش و پرورش-استاندارد و تحقیقات صنعتی

تانهای دیگتر  دستگاههایی که عملکرد بهتری در همکاری با کارگروه سالمت و امنیت غذایی استان خراسان جنوبی نسبت به است •

:داشته اند9قطب 

سازمان بهزیستی-(ره)کمیته امداد امام خمینی-امور اجتماعی استانداری-سازمان صدا و سیما

.دریافت نشد1395گزارشی از عملکرد دستگاههای عضو کارگروه سالمت و امنیت غذایی استان خراسان شمالی در سال •



(139۷/۰۲/15تا )تدوین برنامه جامع سالمت استان اخرین وضعیت پیشرفت 
درصد پیشرفتنام استان

۵۰اردبیل
۵۰ارومیه
۱۰۰اصفهان
۳۰البرز
۹۰اهواز
۶۰ایالم
۷۰بوشهر

۷۰بیرجند
۸۰تبریز
۰تهران

۱۰خراسان شمالی
۰زاهدان
۷۰زنجان
۶۰سمنان
۵۰شهرکرد
۵۰شیراز
۹۰قزوین

درصد پیشرفتنام استان
۴۰قم

۱۰گلستان
۴۰گیالن
۸۵لرستان
۹۰مازندران

۸۰مشهد
۶۵هرمزگان
۹۵همدان
۱۵کاشان

۲۵کردستان
۱۰۰کرمان

۹۵کرمانشاه
۸۰یاسوج
۹۵یزد



:بخش چهارم

برنامه عملیاتی مشترک 

۱۳۹۷دبیرخانه در سال 



فعالیت برنامه
توجیهی کشوری ویژه مدرسین استانی و شهرستانی اعضای خانه مشارکت-برگزاری کارگاه های آموزشی 

م  ظرفیت سازی خانه مشارکت مرد
در سالمت استان

تشکیل همایش ملی تبادل تجبریات  خانه های مشارکت استانی
انتشار دستاوردهای یک ساله خانه های مشارکت استانی

تشکیل خانه مشارکت شهرستان ها
توجیهی برای اعضای خانه مشارکت ااستانی و شهرستانی-برگزای کارگاه  آموزشی

مشاوران سالمت دستگاه های اجرایی  استانی/گزارانتشکیل شبکه ملی شورای پیام رفیت سازی شورای ظ
مشاوران سالمت  /گزارانپیام

دستگاه های اجرایی استان
توجیهی ویژه مدرسین استانی شورای پیام گزاران سالمت دستگاه های اجرایی-برگزاری کارگاه کشوری آموزشی

مشاوران سالمت دستگاه های اجرایی/گزارانتوجیهی برای اعضای شورای پیام-برگزاری کارگاه آموزشی

نامه اجرایی مجامعتهیه و ابالغ آیین
برگزاری مجامع  سالمت استانی و 

شهرستانی
نامه اجرایی جشنواره تعهد و مسئولیت اجتماعی سالمتتهیه و ابالغ آیین

دهی از برگزاری مجامعتهیه فرمت گزارش
تهیه و ارسال گزارش برگزاری مجامع

ابالغ شیوه نامه تشکیل کمیته دیده بانی

توجیهی برای تشکیل کمیته دیده بانی سالمت-برگزاری کارگاه آموزشیتشکیل کمیته دیده بانی سالمت
تشکیل کمیته دیده بانی سالمت

تدوین گزارش دیده بانی سالمت استان
ارائه گزارش از تشکیل مرکز اسناد اطالعات راهبردی سالمت

استقرار مرکز اسناد و اطالعات  
راهبردی سالمت

تصویب برنامه در هیات رییسه دانشگاه و ابالغ به تمام معاونتها در دانشگاه
ستاددر استانها به اعالم اسامی نمایندگان و رابطین مرکز اسناد 

بارگذاری سیاهه مستندات مرکز اسناد بر روی سایت دانشگاه

۱۳۹۷برنامه عملیاتی مشترک دبیرخانه شورا در سال 



فعالیت برنامه

توجیهی برای تشکیل اندیشگاه سالمت-برگزاری کارگاه آموزشی ظرفیت سازی اندیشگاه سالمت  
ساله۱تهیه فرمت گزارش دهی استان

براساس چارچوب ارسالی۱397ارسال گزارش عملکرد سال 

ارائه گزارش از تشکیل شورای پیام رسان سالمت
تشکیل و فعال سازی شورای پیام

رسان سالمت

برگزاری دوره های آموزش پروژه نویسی ویژه مدرسین استانی تفاهم  ۹۷اجرای برش برنامه سال 
ه نامه همکاری بین بخشی سه جانب

برنامه جامع سالمت استان
تصویب پروژه های سال اول برنامه جامع سالمت استان

اجرای پروژه های مصوب

ان و مزمن تدوین و ابالغ پروتکل نوع همکاری بین بخشی در حیطه وظایف معاونت اجتماعی در راستای کاهش بار بیماری های قلبی عروقی، سرط

تنفسی
تدوین و راهبری سند مراقبت 

بیماری های غیرواگیر در شهرستان
های  پایلوت و حیطه های 

دانشگاهی در حوزه معاونت 
اجتماعی دانشگاه های علوم  

پزشکی برای سه گروه بیماری 
قلبی عروقی ، تنفسی  ) های  هدف 
(و سرطان 

توجیهی ویژه نمایندگان معاونت های اجتماعی دانشگاه های مراکز استان-برگزاری کارگاه آموزشی

ئین کار ی و تعیین آارائه گزارش از راهبری مصوبات کارگروه  بیماری های تنفسی ذیل سند ملی بیماریهای غیرواگیر  و تعیین نقش حوزه معاونت اجتماع

مربوطه

و اجتماعی ارائه گزارش از راهبری مصوبات کارگروه  بیماری های قلبی عروقی ذیل سند ملی بیماری های غیرواگیر و تعیین نقش حوزه معاونت های

تعیین آئین کار مربوطه

ن آئین کاررارائه گزارش از اهبری مصوبات کارگروه  سرطان ذیل سند ملی بیماری های غیرواگیر و تعیین نقش حوزه معاونت های اجتماعی و تعیی

مربوطه

۱۳۹۷برنامه عملیاتی مشترک دبیرخانه شورا در سال 



فعالیت برنامه
ابالغ شیوه نامه  رتبه بندی رتبه بندی عملکرد سالمت محوری  

تهیه گزارش رتبه بندی سالمت شهرستان هاشهرستان ها
تهیه گزارش جمع بندی در سطح ملی

جلسه در هریک از  ۴جلسه در سطح ملی و ۶موضوع آلودگی هوا و تغییرات اقلیمی حداقل با استانی  / تشکیل جلسات کارگروه ملی 

استان های هدف
ساماندهی مشکالت مربوط به  

آلودکی های زیست محیطی در  
جلسه با تمام ذینفعان استانی در طول سال۴استانی با موضوع آب و فاضالب  حداقل / تشکیل جلسات کارگروه ملی سطح ملی و استانی

جلسه در طول سال۴استانی با موضوع مواد شیمائی با کلیه ذینفعان حداقل / تشکیل جلسات کارگروه ملی
تهیه فرمت گزارش دهی ارزیابی عملکرد کارگروه سالمت و  

امنیت غذایی استان در چارچوب 
سال اخیر شورای عالی ۴مصوبات 

سالمت و امنیت غذایی
تهیه و ارسال گزارش عملکرد

۱۳۹۷برنامه عملیاتی مشترک دبیرخانه شورا در سال 



ذیل کارگروه تهدید کننده های محیطی سالمت ۹اولویت تشکیل کمیته های فنی در قطب 

با مرکزیت استان های خراسان رضوی ، خراسان جنوبی و خراسان شمال 

مشکلساغ هدف کمیته فنی کارگروه  تخصصیردیف
اجرای مصوبات شورای عالی سالمت و

امنیت غذائی
13۹7در سال حداقل جلسه

مشهد ، بیرجند لیمآلودگی هوا و تغییر اقمتتهدید کننده های محیطی سال1
، آلودگی هوای شهر مشهد

گرد و غبار بیرجند
مصوبه چهاردهم ، سند تحول ۷بند

عهنظام سالمت ، برنامه پنجم توس
هشت جلسه 

مشهد ، بیرجند آب و فاضالب  متتهدید کننده های محیطی سال2

هد مشکل نیترات آب آشامیدنی مش
نی دسترسی به آب آشامیدکم آبی و

سالم در روستاهای خراسان جنوبی  و
خراسان رضوی

سندبرنامه ایمنی آب استان ها  و 
رب  راهبرد ملی بهبود کیفیت آب ش
مت مصوبه نهم ، سند تحول نظام سال

هشت جلسه

متتهدید کننده های محیطی سال3
ی پیوست سالمت و ارزیاب

زیست محیطی
مشهد ، بیرجند و 

بجنورد
ت کلیه طرح های مشمول دارای پیوس

باشندسالمت
سه جلسه برنامه پنجم توسعه و ششم توسعه 

متتهدید کننده های محیطی سال4
کاهش خطر سوانح ، 

حوادث و بالیا
یو حوادث شیمیائحوادث ترفیکیمشهد

م و سالمت ، برنامه پنجسند تحول نظام
ششم توسعه

دو جلسه

متتهدید کننده های محیطی سال5

آلودگی های شیمیائی
کادمیوم، جیوه ، سرب ،) 

و  کروم آرسنیک، آزبست
( سیلیس 

مشهد ، بیرجند، 
بجنورد

ی در منتشره از منابع صنعتآلودگی
(آب ، پسماند، هوا ) محیط 

ب معادن آزبست ، کروم و کادمیوم  قط
بیماری های شغلی ، آلودگی های) 

( محیطی ، ترانزیت و انبارش 

دو جلسهسند تحول نظام سالمت

متتهدید کننده های محیطی سال6
ای ، ارتقبازآفرینی شهری

سالمت همگانی 
مشهد ، بیرجند،

بجنورد

هدو حاشیه نشینی در استان و شهر مش
مشکالت آن

انون احیاء بافت های فرسوده ، استقرار ک
های سالمت محالت 

سه جلسهمصوبه پانزدهم 



مورد از شاخص های عدالت در سالمت مصوبه پانزدهمین جلسه شورای عالی  17احصاء 

13۹7سالمت و امنیت غذائی تا پایان سال 

دوره زمانی بروز رسانی ده نابرابریتفکیک کننمتغییرهاینام شاخصحیطه شاخص  

) دنی که به شبکه عمومی آب آشامیدرصد خانوارهاییمحیط فیزیکی و زیر ساخت
دسترسی دارند( داخل یا خارج منزل

حاشیه شهر یا اسکان غیر/ شهر ) ناحیه
سالیانهو شهرستان( رسمی و روستا 

ر  نسبت موارد مطلوب نمونه های آب آشامیدنی از نظمحیط فیزیکی و زیر ساخت
باکتریولوژیک

ان حاشیه شهر یا اسک/ شهر ) محل سکونت 
سالیانهو شهرستان( غیر رسمی و روستا 

ر  نسبت موارد مطلوب نمونه های آب آشامیدنی از نظمحیط فیزیکی و زیر ساخت
نیترات

ان حاشیه شهر یا اسک/ شهر ) محل سکونت 
سالیانهو شهرستان( غیر رسمی و روستا 

ر  موارد مطلوب نمونه های آب آشامیدنی از نظنسبتمحیط فیزیکی و زیر ساخت
فلزات سنگین

ان حاشیه شهر یا اسک/ شهر ) محل سکونت 
سالیانهو شهرستان( غیر رسمی و روستا 

ر  مطلوب نمونه های آب آشامیدنی از نظنسبت مواردمحیط فیزیکی و زیر ساخت
TDSکل جامدات محلول 

ان حاشیه شهر یا اسک/ شهر ) محل سکونت 
سالیانهو شهرستان( غیر رسمی و روستا 

خانوارهائی که در داخل خانوار دارای توالتنسبتمحیط فیزیکی و زیر ساخت
سالیانهروستابهداشتی، طبق تعریف می باشند



مورد از شاخص های عدالت در سالمت مصوبه پانزدهمین جلسه شورای عالی  17احصاء 

13۹7سالمت و امنیت غذائی تا پایان سال 

دوره زمانی بروز رسانی نابرابریتفکیک کنندهمتغییرهاینام شاخصحیطه شاخص  

ی از  نسبت  خانوارهایی که برای دفع فاضالب خانگمحیط فیزیکی و زیر ساخت
سالیانهشهرشهر ، روستا، حاشیهروش های بهداشتی استفاده می کنند

مع آوری  نسبت خانوارهایی که تحت پوشش سیستم جمحیط فیزیکی و زیر ساخت
سالیانهشهرشهر ، روستا، حاشیه.می باشند( خانگی ) پسماندهای عادی 

محیط فیزیکی و زیر ساخت
بزیافت  ) نسبت خانوارهایی که از سیستم دفع بهداشتی

)  پسماندهای عادی ( بهداشتی مواد و انرژی یا دفن
(روستائی –شهری 

سالیانهشهرشهر ، روستا، حاشیه

سالیانهشهرشهر ، روستا، حاشیهسرانه فضای سبز شهری عمومیمحیط فیزیکی و زیر ساخت

تسال که طبق تعریف هوا سالم اسنسبت روزهایمحیط فیزیکی و زیر ساخت
هوا  آالینده هایشهرهائی که ایستگاه سنجش

ر  الزام به شهرهای باالی سیصد هزار نف) دارند 
(جمعیت یا دارای مشکل گرد و غبار 

سه ماه یکبار به صورت فصلی

و فلزاتمیزان باقی مانده آالینده ها اعم از کود، سممحیط فیزیکی و زیر ساخت
سالیانهشهر ، حاشیه شهر ، شهرستانسنگین در محصوالت کشاورزی



مورد از شاخص های عدالت در سالمت مصوبه پانزدهمین جلسه شورای عالی  17احصاء 

13۹7سالمت و امنیت غذائی تا پایان سال 

دوره زمانی بروز رسانی نابرابریتفکیک کنندهمتغییرهاینام شاخصحیطه شاخص  

حکمرانی
درمانی  نسبت خانوارهای تحت پوشش مراکز بهداشتی

ر سال که دشهری به تعداد رابطین بهداشت این مراکز
ماه فعالیت داشته اند6بررسی شاخص ها حداقل 

سالیانهشهرستان

ها در سازمان های مردم نهاد و خیریهتعداد اعضای فعالحکمرانی
سالیانهشهر، روستا، شهرستانکه در ارتباط با نظام سالمت فعالیت دارند

ورت  درصد بودجه نظام سالمت که توسط خیرین به صحکمرانی
سالیانهشهر، روستا، شهرستاناهدا تامین شده است

ستان تعداد مساجد، تکایا و حسینیه های موجود  در شهرتوسعه انسانی و اجتماعی  
سالیانه  شهر ، روستا  نفر جمعیت۱۰۰۰برای طبق تعریف

میزان ماندگاری در برنامه های درمان و کاهش آسیبسالمت 
اعتیاد

غل،  تحصیالت، شجنس، سن، سطوح اقتصادی،
غیر حاشیه شهر یا اسکان/شهر) محل سکونت،

) نوع ماده ، طریقه مصرف( رسمی و روستا 
ی نوع درمان، ماده اصل( تزریقی، غیر تزریقی

مورد استفاده بر حسب شهرستان و استان

سالیانه



هاانتظارات از دانشگاه



هاانتظارات از دانشگاه
تشکیل منظم جلسات کارگروه ساغ استان با همکاری استانداری•
کارگروه ملی ذیل دبیرخانه کارگروه ساغ استان  ۴هایی متناظر با تشکیل کارگروه•
های ساغ شهرستانی و نظارت بر حسن اجرای آنهاسازی کارگروهفعال•
جانبه  نامه استانی مدیریت سالمت همهاستقرار نظام•
۱۳۹۷دانشگاه در سال -اجرای برنامه عملیاتی مشترک ستاد•
یت تدوین و اجرای برنامه جامع سالمت استان و نظارت بر حسن اجرای برش شهرستانی برنامه با محور•

دبیرخانه ساغ استان
در تدوین سند اجتماعی شدن سالمت دانشگاهSDHجلب مشارکت مراکز تحقیقات •
ه در کانون های شکل گرفتجویی از ظرفیتبرگزاری منظم مجامع سالمت استان و شهرستان با حداکثر بهره•

گزاران سالمتهای سالمت محالت، خانه مشارکت و شورای پیام



با تشکر از توجه شما


