
های دبیرخانه اقدامات و برنامه  

شورای عالی سالمت وامــنیت غذایی در 

سالمت ارتـقاراستای   

 1401خرداد سال  25

 جهت ارائه در گروه علمی ارتقاء سالمت

فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسالمی ایران   

 به نام خدا



۱۳۲۹سال   

گیری   شکل
شورای عالی »

با هدف  « بهداشت
اظهارنظر در امور  
مربوط به بهداشت  

 عمومی کشور

۱۳۷۰سال   

گیری   شکل
شورای غذا و  »

برای  «تغذیه
هماهنگ نمودن  

های  فعالیت
تحقیقاتی، 
آموزشی،  

ریزی و  برنامه
اجرایی در امر غذا  

و تغذیه کشور  
قانون   ۱۳8اصل )

 (اساسی

۱۳8۲سال   

شورای عالی سالمت  »تشکیل
کشور و برنامه اصالحات در نظام  

به منظور تامین، حفظ و « سالمت
ارتقای سالمت مردم ایران،  

بخشی و  گسترش همکاری بین
مشارکت مردمی و حمایت از 

های جدید به عنوان مرجع   طرح
گذاری در زمینه نظام  سیاست

قانون  84ماده )سالمت کشور
 (برنامه چهارم

۱۳84-۱۳۹۰ 

غذا و »ادغام دو شورای 
سالمت و »و « تغذیه

و  « برنامه اصالحات
شورای »گیری  شکل

عالی سالمت و امنیت 
« کشورغذایی   

قانون برنامه   84ماده )
 (چهارم توسعه کشور

۱۳۹۰-۱۳۹۵ 

استمرار فعالیت 
شورای عالی سالمت 

و امنیت غذایی 
برنامه  کشور در طول

 پنجم توسعه 
 (۳۲بند الف ماده )

۱۳۹۵سال   

تبدیل شورای  
عالی سالمت و  
امنیت غذایی 

قانون  کشور به 
دائمی  

بندهای الف و  )
  ۷ب ماده 

قانون احکام  
دائمی  

های  برنامه
( توسعه کشور  

۱۳۹۶-۱4۰۰ 

استمرار فعالیت 
شورای عالی سالمت 

به )و امنیت غذایی 
قانون  ۷استناد ماده 

 (  احکام دائمی

 
نامه   آیینتصویب وابالغ 

شورای برنامه ریزی و توسعه  
 ((۱۳84/۵/۱۰مورخ )استان 

 

تشکیل  
شوراهای »

در  « بهداشتی
مراکز استان و  

ها به   شهرستان
منظور مطالعه و 

بررسی در مسائل  
 بهداشتی  

آیین   ۱۶ماده )
نامه شورای عالی 

 (بهداشت

«  شورای سالمت استان»تشکیل 
ها با ساختار و شرح   در  استان

 وظایف مشابه شورای عالی
نامه شورای عالی  آیین ۱۰ماده ) 

سالمت  و برنامه اصالحات در  
 (نظام سالمت

ریزی و  شورای برنامه»گیری  شکل
 (۱۳8۲/4/۱۶)« توسعه استان

کارگروه »گیری  شکل
تخصصی سالمت و 
«  امنیت غذایی استان

ریزی  ذیل شورای برنامه
و توسعه استان در سال 

۱۳8۷ 

 برنامه ششم توسعه برنامه پنجم توسعه برنامه چهارم توسعه برنامه سوم توسعه

بازنگری و ابالغ 
شورای نامه  آیین

عالی سالمت و 
 امنیت غذایی

 (۱۳۹۰/۱۱/۳۰مورخ ) 

بازنگری و ابالغ  
اجرایی شورای  نامه  آیین

عالی سالمت و امنیت  
 غذایی

 (۱۳۹۷/۱۰/۲4مورخ ) 

بازنگری و ابالغ 
اجرایی نامه  آیین

شورای عالی سالمت 
 و امنیت غذایی

 (۱۳۹۹/۷/۲۱مورخ )

 گیری و استمرار فعالیت شورای عالی سالمت و امنیت غذایی تاریخچه شکل

بازنگری و ابالغ 
شورای نامه  آیین

برنامه ریزی و توسعه 
 استان 

 (۱۳۹8/۳/۱۲مورخ )

بازنگری و ابالغ 
شورای نامه  آیین

برنامه ریزی و 
 توسعه استان 

 (۱۳۹4/4/۲4مورخ )

بازنگری و ابالغ 
شورای نامه  آیین

برنامه ریزی و 
 توسعه استان

 (۱۳۹۰/۷/۲۰مورخ ) 

 
نامه   آیینتصویب وابالغ 

شورای عالی سالمت 
 ((۱۳8۵/8/۱۳مورخ )

 



 ترکیب شورای عالی سالمت و امنیت غذایی
 (رئیس)ـ رئیس جمهور ۱
 (دبیر)، درمان و آموزش پزشکی ـ وزیر بهداشت۲
 وزیر کشور -3

 ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت 4

 ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 5

 ـ وزیر آموزش و پرورش6

 ـ وزیر جهاد کشاورزی 7

 ـ وزیر ورزش و جوانان8

 ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور9

 تـ رئیس سازمان حفاظت محیط زیس۱۰
رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری -۱۱

 اسالمی ایران

 

 (ره)ـ رئیس کمیته امداد امام خمینی۱۲
 ـ رئیس سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران۱3

 رئیس سازمان پدافندغیرعامل -۱4
 معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده -۱5

حوزه  عنوان نماینده انجمن های علمی و تخصصی  ـ یک نفر به۱6
تأیید رئیس شورای  و بنا به پیشنهاد وزیر بهداشتسالمت 

 عالی

حوزه انجمن های علمی و تخصصی نماینده ـ یک نفر به عنوان ۱7
و جهاد  امنیت غذا و تغذیه به پیشنهاد وزرای بهداشت

 کشاورزی و تأیید رئیس شورای عالی
ـ یک نفر از اعضای هر یک از کمیسیون های بهداشت و درمان، ۱8

اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی 
 بهعنوانناظر

 

 
 





 های فعالیت دبیرخانه شورای عالی سالمت و امنیت غذایی حیطه

 محوری عدالت مدار بر سالمت برای حکمرانی و سالمت نظام حکمرانی تقویت و تسهیل•
 و محله و خانواده فرد، محور سه بر سالمت اولیه خدمات ارائه به سالمت نظام رویکرد تغییر در مشارکت•

  سالمت بر موثر اجتماعی هایمولفه بر مبتنی
 اجرایی هایدستگاه مشارکت با تغذیه و غذا با مرتبط هایبرنامه و امور تجمیع و سازییکپارچه راهبری•

 (عالی شورای اجرایی نامه آیین 7 و 6 مواد موضوع) نفعذی
 و هادستگاه عملکرد و هابرنامه سیاستی، اسناد میان عمودی و افقی همراستایی و هماهنگی ایجاد•

   هاآن مشارکت با سالمت بر تاثیرگذار هایسازمان
  مشارکت و بخشیبین هایهمکاری /اقدامات تقویت بر مبتنی هاسیاست همه در سالمت وضعیت بهبود •

 مدیریت طریق از سالمت بر موثر اقتصادی-اجتماعی هایمولفه توزیع در عدالتیبی کاهش مردم
 سالمت نفع به توسعه های بخش دیگر هایسیاست (از) سیاستی اثرپذیری و (بر) اثرگذاری هوشمندانه

 اسالمی جمهوری نظام کلی هایسیاست چارچوب در جامعه
 غذایی امنیت و سالمت حوزه اساسی هایشاخص مبنای بر سالمت در عدالتیبی وضعیت هوشمندانه رصد•

 متولی تحقیقاتی مراکز و هاسازمان مشارکت با

 هایظرفیت بسیج و مشارکت تسهیل طریق از پاندمی کارآمد مدیریت در کشور سالمت نظام به کمک•
  استانی و ملی سطح در نقشذی اجرایی هایدستگاه و مردم جانبههمه

 

 



 وزیر کشور
وزیر بهداشت درمان و آموزش  
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کارگروه   3
 تخصصی دیگر

دبیرخانه شورای 
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 عضو ثابت

دبیرخانه سالمت و  
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33 

مرکز تحقیقاتی 
های اجتماعی  مولفه

موثر بر سالمت 
 3۱ -استان

کارگروه تخصصی اجتماعی،  
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 ظرفیت ساختاری و کارکردی دبیرخانه شورای عالی سالمت و امنیت غذایی در سطح ملی و استانی  

موسسه ملی تحقیقات سالمت و )مراکز تحقیقاتی 
 (انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور
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ماهه اخیر 6دبیرخانه شورای عالی سالمت و امنیت غذایی در دستورکار  های برنامهو  موضوعات  
 ردیف سطح عنوان برنامه حیطه اقدام وضعیت

در حال 
 برگزاری

 (۴)توسعه مهارت های فردی 

های   کارگاهطراحی و اجرای سلسله 
توانمندسازی ویژه روسا و کارشناسان 

های سالمت و امنیت غذایی و  دبیرخانه
های اجرایی دستگاههای سالمت  دبیرخانه  

 1 فردی

تدوین و 
 تصویب

 (1۰)ارتقا سالمت  زیرساختاز  حفاظت
 (7)عدالتی در سالمت  کاهش بی

   (۸)مشارکت برای سالمت 

بازسازی و کمک فنی به وزارت بهداشت در 
مراقبت های اولیه بهداشتی  تقویت شبکه

های   بر رویکرد مولفه مبتنیدرمانی 
 اجتماعی موثر بر سالمت

/ سازمانی
 نهادی

۲ 

پایش و 
 نظارت

 (1۰)ارتقا سالمت  زیرساختاز  حفاظت
سند عدالت و  مشارکت فعاالنه در تدوین 

  تعالی نظام سالمت
۳ 

   (۸)مشارکت برای سالمت  پیگیری
 (7)عدالتی در سالمت  بیکاهش 

احیا کارگروه تخصصی سالمت و  پیگیری 
استان امنیت غذایی   

۴ 

 پایش و
 نظارت

   (۸)مشارکت برای سالمت 
 (7)عدالتی در سالمت  کاهش بی

شورای هماهنگی  تشکیل و راهبری 
استان های سالمت و امنیت غذایی  دبیرخانه

 تهران
۵ 

پایش و 
 نظارت

   (۸)مشارکت برای سالمت 
 (۲)محیط حامی سالمت 

 6 سالمت کارکنان دولت خدماتبسته پایه 



ماهه اخیر 6دبیرخانه شورای عالی سالمت و امنیت غذایی در دستورکار  های برنامه  
 ردیف سطح عنوان برنامه حیطه اقدام وضعیت

و تصویب تدوین  
  (۸)مشارکت برای سالمت 

(۳)محور  ابتکارات اجتماع  
 (۹)اجتماعات   توانمندسازی

و ارتباطات خطر برنامه ملی 
مشارکت اجتماعی در 

های حوزه  مدیریت بحران
 سالمت

/ تشکل ها
نهادهای 
 حدواسط

7 

و تصویب تدوین  
(۳)محور  تقویت ابتکارات اجتماع  

(۹)توانمندسازی اجتماعات   

های  ظرفیت خانه تقویت
مشارکت مردم در سالمت  

 در سطوح استانی و شهرستانی
۸ 



ماهه اخیر 6دبیرخانه شورای عالی سالمت و امنیت غذایی در دستورکار  های برنامهو  موضوعات  
 ردیف سطح عنوان برنامه حیطه اقدام وضعیت

تدوین و 
 تصویب

 (1۰)ارتقا سالمت  زیرساختاز  حفاظت
از منظر مطابقت با سند تحول دولت مردمی تحلیل 
طلبی برای رفع  های کلی سالمت و حمایت سیاست
ها مغایرت  

 سیاست

۹ 

تدوین و 
 تصویب

 (1)های عمومی سالم  سیاست
 (7)عدالتی در سالمت  کاهش بی

به دنبال ارزیابی ها  کارآمدسازی نظام یارانه  سیاست
 پیامدهای منفی حذف ارز ترجیحی

1۰ 

نظارت و 
تخصیص 

 منابع

 (۲)حامی سالمت  محیط
 (۴)های فردی  افزایش مهارت

 (۵)گیری نظام ارائه خدمت  تغییر جهت
 (7)عدالتی در سالمت  کاهش بی

   (۸)مشارکت برای سالمت 

های کم برخوردار   امنیت غذایی در استانارتقا 
 منتخب 

11 

تدوین و 
 تصویب

   (۸)مشارکت برای سالمت 
های ملی  و برنامهاسناد  سازی ادغام یا یکپارچه

غذا و تغذیهموازی در حوزه   
1۲ 

دستورکار و 
 تبیین

 (۲)حامی سالمت  محیط
 پذیری اجتماعی در قبال مسئولیت
 (6)سالمت 

   (۸)مشارکت برای سالمت 

تغییرات آب و هواییتدوین سند ملی   1۳ 

و  پایش
 نظارت

 (۲)حامی سالمت  محیط
   (۸)مشارکت برای سالمت 

 1۴ کیفیت آب شربملی بهبود  سند راهبرد



ماهه اخیر 6دبیرخانه شورای عالی سالمت و امنیت غذایی در دستورکار  های برنامه  
 ردیف سطح عنوان برنامه حیطه اقدام وضعیت

 پایش و
 نظارت

   (۸)مشارکت برای سالمت 
(1)سالم  های عمومی سیاست  محصول کشاورزی 8 برنامه راهبردی ارتقاء کیفیت 

 سیاست 

1۵ 

و  تدوین
 تصویب

 (1۰)ارتقا سالمت  زیرساختاز  حفاظت
 (7)عدالتی در سالمت  کاهش بی

های  خدمات فوریتساماندهی پوشش فراگیر 
 پزشکی پیش بیمارستانی

16 

و  تدوین
 تصویب

(۲)محیط حامی سالمت   
(۵)گیری نظام ارائه خدمت  تغییر جهت  
(7)عدالتی در سالمت  کاهش بی  

(1۰)ارتقا سالمت  زیرساختاز  حفاظت  

ارائه خدمات بهداشتی  تقویت نظام شبکهبرنامه ملی 
 درمانی

17 

و  تدوین
 تصویب

(۲)محیط حامی سالمت   
  (۸)مشارکت برای سالمت 

در استان هرمزگان و سایر پشه آئدس کنترل 
 های مستعد استان

1۸ 

و  تدوین
 تصویب

(۴)های فردی  افزایش مهارت  
(۵)گیری نظام ارائه خدمت  تغییر جهت  

  (۸)مشارکت برای سالمت 
کنترل عفونت ایدزپنجمین برنامه ملی استراتژیک   1۹ 

و  تدوین
 تصویب

(۲)محیط حامی سالمت   
  (۸)مشارکت برای سالمت 

ایمنی ترافیکملی سالمت و  سند  ۲۰ 



ماهه اخیر 6دبیرخانه شورای عالی سالمت و امنیت غذایی در دستورکار  های برنامه  
 ردیف سطح عنوان برنامه حیطه اقدام وضعیت

و  تدوین
 تصویب

(۲)محیط حامی سالمت   
(7)عدالتی در سالمت  بی کاهش  

  (۸)مشارکت برای سالمت 

سازی خدمات   هماهنگی برای ساماندهی و یکپارچه
های اجتماعی موثر بر  با رویکرد مولفه بهداشتی و درمانی

های غیررسمی  و سکونتحاشیه شهرها سالمت در 
(جهاد سالمت)  

 سیاست

۲۱ 

و  تدوین
 تصویب

 (7)عدالتی در سالمت  بی کاهش
اتباع بیگانه مجازو  ارائه خدمات بهداشتی درمانی به 

 غیرمجاز
۲۲ 

و  تدوین
 تصویب

(۲)محیط حامی سالمت   
  (۸)مشارکت برای سالمت 

(7)عدالتی در سالمت  بی رفع  

کنترل و بخشی برای  هماهنگی درون بخشی و بین
 -آبله میمونی، کووید) پیشگیری از بیماری های واگیر

1۹)  
۲۳ 

پایش و 
 نظارت

گیری نظام ارائه خدمت  تغییر جهت
(۵) 

 (7)عدالتی در سالمت  بی کاهش
   (۸)مشارکت برای سالمت 

های  کنترل و پیشگیری از بیماریبرنامه ملی 
 24 غیرواگیر

پایش و 
 نظارت

   (۸)مشارکت برای سالمت 
 (۲)محیط حامی سالمت 

 25 سالمت کارکنان دولت خدماتبسته پایه 



ماهه اخیر 6دبیرخانه شورای عالی سالمت و امنیت غذایی در دستورکار  های برنامه  
 ردیف سطح عنوان برنامه حیطه اقدام وضعیت

و  تدوین
 تصویب

  (۸)مشارکت برای سالمت 
(۳)محور  ابتکارات اجتماع  

 (۹)اجتماعات   توانمندسازی

و مشارکت ارتباطات خطر برنامه ملی 
های حوزه  مدیریت بحراناجتماعی در 

 سالمت

 سیاست 

۲6 

و  تدوین
 تصویب

(۵)گیری نظام ارائه خدمت  تغییر جهت  
(۹)اجتماعات   توانمندسازی  

  (۸)مشارکت برای سالمت 
(۴)های فردی  افزایش مهارت  

جامعهسالمت روان برنامه ملی ارتقا   ۲7 

و  تدوین
 تصویب

(6)سالمت  پذیری اجتماعی در قبال مسئولیت  
(1)سالم  های عمومی سیاست  
(1۰)ارتقا سالمت  زیرساختاز  حفاظت  

از کاالهای   مالیات اخذ عوارض و
به سالمت رسان آسیب  

۲۸ 

و  تدوین
 تصویب

  (۸)مشارکت برای سالمت 
(7)عدالتی در سالمت  بی کاهش  

قانون  ۲۸و  ۲۴، ۲۲تعیین تکلیف مواد 
 29 خانواده و جوانی جمعیتحمایت از 

و  تدوین
 تصویب

(1۰)ارتقا سالمت  زیرساختاز  حفاظت  
  (۸)مشارکت برای سالمت 

(7)عدالتی در سالمت  بی کاهش  

های  چارچوب شاخصسازی  نهایی
 30 اساسی حوزه سالمت و امنیت غذایی



 انتظارات از گروه علمی ارتقا سالمت فرهنگستان علوم پزشکی کشور

ی موجود شورای عالی سالمت وامنیت غذایی کشور، در  ها و دستورکارها حمایت سیاسی از برنامه•
 طلبی منتشر شده از سوی فرهنگستان؛ های سیاستی و حمایت ها و خالصه بیانیه

های تهدیدکننده سالمت  در بحرانطلبی از مراجع باالدستی  حمایتاستفاده از ظرفیت فرهنگستان برای •
 جامعه

اندیشی پیرامون موضوعات و دستورکارهای   از گروه علمی ارتقا سالمت به بحث و هم اختصاص جلساتی•
 دبیرخانه شورای عالی سالمت و امنیت غذایی به درخواست شورا

شورای عالی سالمت و امنیت غذایی در جلسات گروه علمی به منظور تسهیل حضور نماینده دبیرخانه •
 جریان انتقال و ترجمان دانش 

تولید شده در گروه علمی ارتقا سالمت ارسال منظم صورت جلسات، مطالبات و سایر محصوالت دانشی •
 به دبیرخانه شورای عالی سالمت و امنیت غذایی

 



 با توجه از حسن توجه شما


