
 (03/30/5031) غذایی امنیت و سالمت عالی شورای تشکیل نامه آیین

 تؼبلی ثسمٍ

 پضشکی آمًصش ي دسمبن ثُذاشت، يصاست

 استىبد ثٍ ي پضشکی آمًصش ي دسمبن ثُذاشت، يصاست 6/5/5051 مًسخ 563601 شمبسٌ پیشىُبد ثٍ ثىب 03/4/5052 مًسخ جلسٍ دس يصیشان َیئت

 تشکیل وبمٍ آییه ـ 5050 مظًة ـ ایشان اسالمی جمًُسی فشَىگی ي اجتمبػی اقتظبدی، تًسؼٍ چُبسم وبمٍثش قبوًن( 51) مبدٌ( الف) ثىذ

 :ومًد تظًیت صیش ششح ثٍ سا غزایی امىیت ي سالمت ػبلی شًسای

 غزایی امىیت ي سالمت ػبلی شًسای تشکیل وبمٍ آییه

 

 اقتظبدی، تًسؼٍ چُبسم ثشوبمٍ قبوًن7 قبوًن - الف :سيوذ می کبس ثٍ ًطمشث مششيح مؼبوی دس صیش اططالحبت وبمٍ، آییه ایه دس - 5 مبدٌ

 ـ 5050 مظًة ـ ایشان اسالمی جمًُسی فشَىگی ي اجتمبػی

 غزایی امىیت ي سالمت ػبلی شًسای7 ػبلی شًسای ـ ة

 سسیذن جُت دس کالن ساَجشدَبی ي ستُبسیب  مىبست، تذاثیش اتخبر مشدم، آحبد صوذگی کیفیت ثُجًد ي سالمت استقبی ي حفظ مىظًس ثٍ – 1 مبدٌ

 ػبلی شًسای يتغزیٍ، غزا امىیت ي َمگبوی سالمت قلمشي دس َمبَىگی ي اسصشیبثی سیبستگزاسی، مذیشیت، کشدن وُبدیىٍ َمچىیه ي َذف ایه ثٍ

 تأییذ اص پس آن مظًثبت ي شًد می تشکیل یبدشذٌ مًاسد دس ثخشی ثیه َمکبسیُبی ي َمبَىگی گستشش ثشای کشًس غزایی امىیت ي سالمت

 .ثبشذ می االجشا الصم يصیشان َیئت

 : اص ػجبستىذ ػبلی شًسای اػضبی ـ 0 مبدٌ

 (سییس) جمًُس سییس -5

 (دثیش) پضشکی آمًصش ي دسمبن ثُذاشت، يصیش -1

 کشًس سیضی ثشوبمٍ ي مذیشیت سبصمبن سییس -0

 پشيسش ي آمًصش يصیش -1

 جُبدکشبيسصی يصیش -2

 ثبصسگبوی يصیش -3

 دنمؼب ي طىبیغ يصیش -4

 اجتمبػی تبمیه ي سفبٌ يصیش -5

 کشًس يصیش -6

 دادگستشی يصیش -53

 ویشي يصیش -55

 مًسد حست سثظ ری يصیش -51



 ایشان اسالمی جمًُسی سیمبی ي طذا سبصمبن سییس -50

 صیست محیظ حفبظت سبصمبن سییس -51

 ثذوی تشثیت سبصمبن سییس -52

 کشًس پضشکی وظبم سبصمبن سییس -53

 .است مجبص ػبلی شًسای دثیش تًسظ سای حق ثذين شًسا لسبتج دس ششکت ثشای متخظض افشاد سبیش اص دػًت ـ 5 تجظشٌ

 ػبلی شًسای جلسبت دس ششکت ثشای مًسد حست اسالمی شًسای مجلس تحقیقبت ي آمًصش ي ثُذاشت کمیسیًوُبی سؤسبی اص ـ 1 تجظشٌ

 .آیذ می ثؼمل دػًت

 .ثًد خًاَذ جمًُس یسسی ايل مؼبين ثب جلسٍ سیبست ػبلی شًسای جلسٍ دس جمًُس سییس حضًس ػذم طًست دس

 : اص ػجبستىذ ػبلی شًسای يظبیف - 1 مبدٌ

 تغزیٍ ي غزایی امىیت ي َمگبوی سالمت ثٍ مشتجظ مًاسد تمبم دس سیبستگزاسی ي َمبَىگی ایجبد -5

 سثظ ری اجشایی دستگبَُبی سبیش ي پضشکی آمًصش ي دسمبن ثُذاشت، يصاست دس شذٌ اسایٍ ساَجشدی َبی ثشوبمٍ ي پیشىُبدَب ثشسسی -1

 غزایی امىیت ي سالمتی خذمبت دسخظًص

 تغزیٍ ي غزایی امىیت سالمت، امش دس ثخشی ثیه َمکبسیُبی گستشش صمیىٍ دس اجشایی َبی وبمٍ آییه ثشسسی -0

 سبالوٍ گضاسش اسایٍ ي مظًة َبی وبمٍ آییه ي شذٌ اػالم سیبستُبی اجشای حسه ثش وظبست گضاسش ثشسسی -1

 .دَذ می جلسٍ تشکیل یکجبس مبٌ سٍ َش حذاقل ػبلی شًسای - 2 مبدٌ

  .شذ خًاَذ ثشگضاس ػبلی شًسای سییس مًافقت ي دثیش پیشىُبد ثب اضطشاسی جلسبت ویبص، دسطًست – 5 تجظشٌ

  .یبثذ می سسمیت اػضبء یک ػاليٌ ثٍ وظف ي( سییس وبیت) شًسا سییس حضًس ثب ػبلی شًسای جلسبت ـ 1 تجظشٌ

  .شًد می اتخبر حبضش اػضبی اکثشیت أیس ثب ػبلی شًسای تظمیمبت ـ 0 تجظشٌ

  .ثبشذ می پضشکی آمًصش ي دسمبن ثُذاشت، يصاست دس آن استقشاس محل کٍ است ای دثیشخبوٍ داسای ػبلی شًسای ـ 1 تجظشٌ

 الصم ديلتی یدستگبَُب کلیٍ ثشای اثالؽ صمبن اص ي اثالؽ اجشایی دستگبَُبی ثٍ يصیشان َیئت تأییذ اص پس ػبلی شًسای مظًثبت ـ 2 تجظشٌ

 .ثبشذ می االجشا

 ػبلی شًسای امًس پشتیجبوی ثشای تخظظی کبسگشيَُبی ایجبد ثٍ وسجت مًسد حست تًاوذ می پضشکی آمًصش ي دسمبن ثُذاشت، يصاست ـ 3 مبدٌ

 .ومبیذ اقذام

 

 دايدی پشيیض

 جمًُس سئیس ايل مؼبين


