
بسمه تعالی 
اداره کل راه و شهرسازي استان زنجاندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

درمانی زنجان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان و تفاهم نامه همکاري 
در راستاي پیشگیري و کنترل بیماریهاي شوراي هماهنگی حمل و نقل استان زنجان خانه و دبیر اداره کل راه و شهرسازي 

اگیر و عوامل تهدید کننده سالمتوغیر 

مقدمه و ضرورت تفاهم نامه –1ماده 
امروزه با تغییرات سریع و شگرف اجتماعی ناشی از روند توسعه و به ویژه افزایش سن جمعیت، سهم بیماریهاي غیر واگیر     

در مرگ و میر و بار مالی ناشی از مشکالت سالمت با ) مانند بیماریهاي قلبی و عروقی، سرطان ها و حوادث ترافیکی ( 
بر 18/1/1393بر این اساس مقام معظم رهبري در سیاست هاي کلی سالمت ابالغی . ري رو به فزونی است سرعت چشمگی

با رعایت کاهش مخاطرات و تتحقق رویکرد سالمت همه جانبه و انسان سالم در همه قوانین، سیاست هاي اجرایی و مقررا
یه پیوست سالمت براي طرح هاي کالن توسعه اي، آلودگی هاي تهدید کننده سالمت مبتنی بر شواهد معتبر علمی، ته

.ارتقاء شاخص هاي سالمت براي دستیابی به جایگاه اول در منطقه آسیاي جنوب غربی تأکید کرده اند
نظر به اهمیت موضوع و ضرورت پاسخگویی در قبال سیاست هاي کلی سالمت و انسجام مبادي تصمیم گیري ، اجرا ، نظارت و 

در راستاي تحقق اهداف سند استانی پیشگیري و کنترل بیمارهاي غیرواگیر مصوبه کارگروه سالمت و فعالیت هاارزیابی کلیه 
بافتهاي فرسوده نوسازي و توانمند سازي ،و اهداف کالن سند ملی راهبردي احیاء، بهسازي1395امنیت غذایی استان در سال 

و سند ملی توانمند سازي و ساماندهی سکونتگاههاي غیررسمی 16/6/93و ناکارامد شهري مصوب هیات وزیران در تاریخ 
این تفاهم نامه بین دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان به ، 11/19/1382مصوب هیات وزیران به تاریخ 
شوراي هماهنگی حمل و خانهدبیراداره کل راه و شهرسازي وو ) طرف اول تفاهم نامه (ز قزلباش نمایندگی جناب آقاي دکتر پروی

براي اجراي اقدامات سالمت محور با ) تفاهم نامهطرف دوم (نمایندگی جناب آقاي مهندس کلیم اله وثوقی بهاستان زنجاننقل
سند استانی پیشگیري و کنترل بیماري هاي « بیماري هاي غیرواگیر و استقرار یهدف پیشگیري و ارتقاي مداخالت کنترل

. مبادله می گردد1404تا 1394در بازه زمانی غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط 
:اهداف بلند مدت این سند که از تعهدات بین المللی جمهوري اسالمی ایران برگرفته شده است به شرح زیر هستند 

.از خطر مرگ هاي زودرس ناشی از بیماري هاي غیرواگیر % 25کاهش - 1
.از میزان تحرك بدنی ناکافی % 20کاهش -2
.از مصرف الکل % 10کاهش - 3
.از میزان مصرف نمک % 30کاهش - 4
.از شیوع استعمال دخانیات % 30کاهش -5
.از شیوع پرفشاري خون % 25کاهش - 6
.دیابت جلوگیري از افزایش بیشتر چاقی و - 7
.جمعیت به داروهاي مناسب و فناوري هاي پایه و ضروري براي درمان بیماري هاي غیرواگیر % 80دسترسی -8
.جمعیت به دارو و مشاوره الزم براي پیشگیري از بیماري هاي قلبی عروقی و حمالت عروق مغزي % 70دسترسی حداقل -9
.غن هاي خوراکی و محصوالت غذایی به صفررساندن میزان اسیدهاي چرب ترانس در رو- 10



.کاهش نسبی در میزان مرگ و میر ناشی از سوانح و حوادث ترافیکی % 11-20
.کاهش نسبی در میزان مرگ و میر ناشی از مصرف مواد مخدر % 12-10
.افزایش دسترسی به درمان بیماري هاي روانی % 13-20

موضوع تفاهم نامه -2ماده 
هم افزایی جهت ارتقاي شاخص هاي پیشگیري و کنترل بیماري هاي غیرواگیر از طریق اقدامات سالمت تسهیل ، تسریع و

.محور در زمینه هاي مورد توافق 

تعهدات -3ماده 
تعهدات مشترك ) الف 

.مشارکت و توسعه ابتکار جهانی جامعه ایمن )1
و ارتقاي ایمنی عبور و مرور با اولویت کریدورهاي تقویت اقدامات مداخله اي براي کاهش آسیب هاي سوانح رانندگی )2

.داراي تقدم انجام اقدام بهبود ایمنی 
.ریلی و هوایی جاده اي، ارتقاي ایمنی و رعایت موازین بهداشتی در حمل و نقل )3
ت ایجاد فضاي همکاري جهت استفاده از زیرساخت هاي الکترونیک در تأمین منابع اطالعاتی مناسب و تبادل اطالعا)4

مانند اطالعات محله هاي حاشیه نشین و مصدومین و متوفیان حوادث ( .طبق ضوابط قانونی سازمان مربوطه 
)ترافیکی مربوط به بخش بیمارستانی و پیش بیمارستانی

، تلفات و مصدومان کشور با جامع و یکپارچه اطالعات تصادفاتگیري و مشارکت در طراحی و پیاده سازي نظامپی)5
.اههاي مرتبط همکاري دستگ

.جلب مشارکت سازمان هاي مردم نهاد جهت دستیابی به سالمت و ایمنی در شهرها و روستاها )6
.اجراي طرح ایمنی سازي مدارس حاشیه راهها براي آمد و شد و آموزش دانش آموزان )7
با رعایت اقدام جهت ساخت مراکز بهداشت و پایگاه هاي اورژانس در مناطق پیشنهادي دانشگاه علوم پزشکی)8

موارد مربوط (استانداردهاي کاهش خطر حوادث غیرمترقبه و بالیا و پدافند غیرعامل با اولویت مناطق حاشیه نشین 
).به تعهدات طرفین در کمیته اجرایی تعیین می گردد 

سالمت CBIراه اندازي و فعال سازي سازمان هاي مردم نهاد محلی و کانون هاي محلی فعال در حوزه سالمت و )9
.محور

.مشارکت علمی و تحقیقاتی و اجرایی در تدوین دستورالعمل مداخالت ارتقاي ایمنی حمل و نقل سالمت محور)10
هماهنگی با رسانه ملی و سایر رسانه ها درخصوص برنامه هاي مشترکی که درآنها اطالع رسانی عمومی به اجراي )11

.سریعتر برنامه کمک خواهد کرد
.اري هاي موردنیاز از طرفین تفاهم نامه حاضر و طرح موثر آن در جلسات کمیته هاي مشتركتعیین انتظارات و همک)12
.کمیته هاي مشترك / تعیین و معرفی مدیران و کارشناسان مرتبط با فعالیت در کارگروهها )13
.حضور فعال نمایندگان طرفین در کارگروه ها و کمیسیون هاي مرتبط حسب درخواست طرف مقابل )14



.است هاي درون بخشی الزم براي اقدام مستمر در زمینه هاي مورد تفاهم در یک افق پنج ساله تنظیم سی)15
.تأمین و جذب منابع مالی مداخالت و انجام پژوهش ها براساس برنامه هاي عملیاتی مصوب)16
و امنیت غذایی کارگروه سالمت به همکاري الزم در امر پایش و ارزشیابی برنامه هاي عملیاتی مرتبط و گزارش نتایج )17

.استان از طریق کمیته مشترك

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجانتعهدات ) ب 
.مشارکت خانه هاي بهداشت در اجراي طرح هاي ارتقاي ایمنی حمل و نقل )1
.اي بازنگري و بهبود فرآیند انجام آزمایش عدم اعتیاد براي رانندگان با اولویت رانندگان حرفه)2
.مشارکت در بازنگري و بهبود روند معاینات سالمت شغلی رانندگان )3
همکاري ، هدایت و تسهیل فرآیند تدوین سیاست ها و اجراي مداخالت سالمت محور مرتبط با بیماریهاي غیرواگیر )4

.در مجموعه سازمانی طرف دوم تفاهم نامه 
.مخاطبان طرف دوم تفاهم نامه براي تدوین و اجراي مداخالت تدارك آموزش فنی الزم و مرتبط مورد نیاز کارکنان و )5
.معرفی و تشویق اقدامات سالمت محور دستگاه و افراد موثر در سالمت جامعه در گزارش هاي ساالنه )6
.در مناطق و محله هاي حاشین نشین ) مشاوره و آموزش (سالمت محورارائه خدمات اجتماعی )7
.ه هاي ارتقاي سالمت در حاشیه شهرهاهمکاري در تدوین و اجراي برنام)8
.ساله ششم 5همکاري در تدوین و اجرایی نمودن برنامه عملیاتی ارتقاء ایمنی راهها با افق برنامه توسعه )9

شوراي هماهنگی حمل و نقل استانتعهدات ) ج 
.تدوین پیوست سالمت براي کلیه پروژه هاي توسعه اي و عمرانی مطابق با قانون )1
با هدف استمرار فعالیت هاي سالمت محور دبیر شوراي هماهنگی حمل و نقل استانایجاد دبیرخانه سالمت در دفتر )2

.و تقویت همکاري هاي بین بخشی سالمت 
سیاست هاي کالن مسکن و شهرسازي و تأمین زیرساخت الزم براي رفت و آمد ایمن و فعال ، اجراي مشارکت در )3

و ارتقاي سالمت روانی شهروندان در طرح ها و برنامه هاي توسعه ) یل دوچرخه سواري از قب( توسعه تحرك بدنی 
.شهري و بهسازي بافت هاي شهري و حاشیه نشین از طریق شوراي شهرسازي ، معماري و ستاد بازآفرینی شهري 

لوالن، مع(ار آسیب پذیر و بیماران سیاست هاي مسکن و راه و شهرسازي درخصوص اقشاجراي مشارکت در )4
.با همکاري دستگاههاي مرتبط ... ) ، بیماران قلبی و مبتالیان به اختالالت روانی سالمندان

).هوا ، آب ، خاك (سیاست هاي کالن شهرسازي و معماري با هدف کاهش آالینده هاي محیط اجراي مشارکت در )5
، روشهاي موثر در ساخت بناهاي لحوجود درخصوص استانداردسازي مصاتقویت نظارت بر اجراي قوانین و مقررات م)6

حاشیه (جدید ، مقاوم سازي ساختمان و بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده و توانمندسازي سکونتهاي غیررسمی 
).نشینی 

، حین ساخت و پس از بهره یمنی راهها در تمامی مراحل طراحی، و بازدید االزام اجرایی نمودن بازرسی، ممیزي)7
.برداري از راهها 



تسهیل همکاري دراستانداردهاي مسیرهاي امدادي جاده اي و تأکید بر گسترش آنها و توسعه و اجراي شارکت در م)8
.دسترسی مصدومین به خدمات درمانی 

.رفاهی در راههاي بین شهري –تقویت توسعه و تجهیز مجتمع هاي خدماتی )9
غیرمترقبه و بالیا در طرح هاي توسعه شهري جهت پیش بینی و بهبود مبانی و استانداردهاي کاهش خطر حوادث )10

.اطمینان از نیافزودن خطرات جدید براي شهروندان با هدف کاهش حوادث 

شرایط اجراي تفاهم نامه -4ماده 
دانشگاه علوم نماینده مطلع و تام االختیار از 9اجرایی متشکل از کمیتهاین تفاهم نامه د به منظور عملیاتی کردن مفا)1

، یک نفر از استانیک نفر از مرکز مدیریت حوادث و فوریتهاي پزشکی،معاونت بهداشتنفر از 6شامل ( پزشکی زنجان 
و یک نفر از دبیرخانه کارگروه سالمت و امنیت غذایی دبیرخانه کارگروه سالمت در حوادث غیرمترقبه و پدافند غیرعامل

راه و -ا:متشکل از(اعضاي دبیرخانه شوراي حمل و نقل استانمطلع و تام االختیار از نفر نماینده 8، بهمراه)استان
پلیس - 7آزمایشگاه - 6فرودگاه -5هواشناسی-4راه آهن شمالغرب -3راهداري و حمل ونقل جاده اي - 2شهرسازي 

. تشکیل می گردداداره کل راه و شهرسازي استان به دبیري ) حوزه راهسازي- 8راه 
موظف است در اولین جلسه خود که حداکثر یک ماه پس از امضاي تفاهم نامه تشکیل 1اعضاي بند یته اجرایی کم)2

.را تعیین نمایدمشتركمی گردد نحوه اداره جلسات و محل برگزاري جلسات 
کمیته اجرایی مکلف است صورتجلسات و نیز برنامه هاي عملیاتی و گزارش پایش برنامه ها را به صورت فصلی براي )3

.ارسال نمایداستانسالمت و امنیت غذاییکارگروهدبیرخانه 
طه محل تأمین مالی اقدامات سالمت محور در هر برنامه عملیاتی ، حسب مورد از ردیف هاي بودجه اي دستگاه مربو)4

براین اساس الزم است درصورت لزوم . براساس منابع تخصیصی ویژه از سوي سازمان برنامه و بودجه خواهد بود
.نماینده بودجه دستگاه در جلسات شرکت داشته باشد

.روساي امضاء کننده ي این تفاهم نامه مسئول اجراي آن خواهند بود)5
.وسعه تعیین می گرددمدت زمان اجراي تفاهم نامه تا پایان برنامه ششم ت)6

این به امضاء طرفین رسیده و از ...................... نسخه که حکم واحد دارند در تاریخ 2بند در 3ماده و 4نامه در این تفاهم 
.باشد تاریخ معتبر می

مهندس کلیم اله وثوقی
مدیرکل راه و شهرسازي استان زنجان 

دکتر پرویز قزلباش
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجانرئیس دانشگاه

کارگروه سالمت و امنیت غذایی استانو دبیر و دبیر شوراي هماهنگی حمل و نقل استان 


