
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
سازمان جهاد کشاورزي استان زنجان   ی استان زنجان                                                                                                                درمان

به نام خدا

نجانزجهاد کشاورزي استان و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تفاهم نامه همکاري سازمان 

در راستاي پیشگیري و کنترل بیماریها و عوامل خطر مرتبط 

ه مقدمه و ضرورت تفاهم نام–1ماده 
مانند (امروزه با تغییرات سریع و شگرف اجتماعی ناشی از روند توسعه و به ویژه افزایش سن جمعیت ، سهم بیماریهاي غیرواگیر 

و بار مالی ناشی از مشکالت سالمت با سرعت چشمگیري رو به فزونی در مرگ و میر ) بیماریهاي قلبی و عروقی و سرطان ها 
بر تحقق رویکرد سالمت همه جانبه و 18/1/1393بري در سیاست هاي کلی سالمت ابالغی بر این اساس مقام معظم ره. است

انسان سالم در همه قوانین ، سیاست هاي اجرایی و مقررات با رعایت کاهش مخاطرات و آلودگی هاي تهدید کننده سالمت مبتنی 
رتقاء شاخص هاي سالمت براي دستیابی به جایگاه ، االمت براي طرح هاي کالن توسعه ايتهیه پیوست س،بر شواهد معتبر علمی

. اول در منطقه آسیاي جنوب غربی تأکید کرده اند
نظارت و ،سالمت و انسجام مبادي تصمیم گیري، اجرانظر به اهمیت موضوع و ضرورت پاسخگویی در قبال سیاست هاي کلی 

مانی زنجان با همکاري کلیه دستگاه هاي مربوطه اقدام به ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درارزیابی کلیه فعالیت ها
نمود که پس از تبیین در اولین نشست » سند استانی پیشگیري و کنترل بیماري هاي غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط « تدوین 

. به کلیه دستگاه ها ابالغ گردید26/12/95در تاریخ ،95سال درکارگروه سالمت و امنیت غذایی استان 
طرف (این تفاهم نامه بین دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان به نمایندگی جناب آقاي دکتر پرویز قزلباش 

براي ) طرف دوم تفاهم نامه (حسین جعفري دکتر به نمایندگی جناب آقاي استانو سازمان جهاد کشاورزي) اول تفاهم نامه 
سند استانی « یشگیري و ارتقاي مداخالت کنترل بیماري هاي غیرواگیر و استقرار اجراي اقدامات سالمت محور با هدف پ

. مبادله می گردد1404تا 1394زمانیهپیشگیري و کنترل بیماري هاي غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط در باز
:شرح زیر هستند این سند که از تعهدات بین المللی جمهوري اسالمی ایران برگرفته شده است بهاهداف بلند مدت 

.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
.وگیري از افزایش بیشتر چاقی و دیابت جل- 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
.میزان اسیدهاي چرب ترانس در روغن هاي خوراکی و محصوالت غذایی به صفررساندن - 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
.بیماري هاي روانی درمانافزایش دسترسی به % 13-20



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

.در زمینه هاي مورد توافق 

تعهدات - 3ماده 
تعهدات مشترك ) الف 

.والت کشاورزيدر خصوص کشت دخانیات و جایگزینی آن با سایر محصابالغی اجراي سیاست انقباضی )1
.حمایت از برنامه هاي  کنترل مواجهه شغلی کشاورزان با عوامل زیان آور شغلی )2
.، گلخانه اي و فلزات سنگین در محصوالت زراعی، باغی، کودهاي شیمیاییکنترل آالینده ها، باقیمانده هاي سموم)3
.نظارت بر مواد غذایی ، توزیع و ي هاي جدید و تایید شده در تولید، نگهدارياستفاده از فناور)4
.با کیفیت مطلوبواکسن ها و فرآورده هاي بیولوژیک تهیه)5
.میکروبی همکاري در تدوین و اجراي برنامه ملی پیشگیري و کنترل مقاومت ضد)6
.همکاري جهت جلوگیري از استفاده ي فاضالب براي آبیاري زمین هاي کشاورزي )7
آورده هاي غذایی و اجراي آن با مشارکت کلیه ذینفعان با رعایت قوانین و تدوین برنامه ارتقاي شاخص هاي بهداشتی فر)8

.مقررات جاري 
دامداران درخصوص عوامل زیان آور شغلی و کشاورزان، نگرش و عملکرد ارتقاء سطح آگاهی)9

جهاد کشاورزي سازمانتعهدات ) ب 
قانونی وزارت جهاد کشاورزي به منظور پیشگیري اجراي قوانین و مقررات مرتبط با پیوست سالمت باتوجه به اختیارات)1

.از مداخالت مضر سالمت 
ازمان دامپزشکی و ، سویت نمایندگان سازمان حفظ نباتاتایجاد دبیرخانه سالمت در سازمان جهاد کشاورزي با عض)2

هاي بین ، آموزش و ترویج کشاورزي با هدف استمرار فعالیت هاي سالمت محور و تقویت همکاريسازمان تحقیقات
.بخشی سالمت 

.تنظیم سیاست هاي درون بخشی الزم براي اقدام مستمر در زمینه هاي مورد تفاهم در یک افق پنج ساله )3
.تأمین و جذب منابع مالی مداخالت براساس برنامه هاي عملیاتی مصوب کمیته مشترك )4
/ افزایش تولید (قیمت و کیفیت مناسب حمایت از اتخاذ سیاست هاي تشویقی براي ارائه ي محصوالت تازه خوري با)5

).کاهش قیمت
.سطه هااوحمایت از ایجاد تعاونی هاي بازاریابی و فروش محصوالت کشاورزي به منظور حذف)6
مشارکت در ارتقاي کیفیت سموم و کودهاي کشاورزي با رعایت معیارهاي مناسب و استفاده بهینه از آنها توسط )7

.خاك و محصوالت کشاورزي موم پرخطر با هدف رفع آلودگی آب،کشاورزان در کنار آموزش کشاورزان و حذف س
.اري ها تسریع فرآیند شناسنامه دارنمودن مزارع ، باغات ، گلخانه ها و دامد)8
.برقراري و گسترش سامانه هاي الکترونیکی ردیابی محصوالت خام دامی )9
). سماك ( طراحی و برقراري سامانه ي مدیریت الکترونیک کلینیک هاي گیاهپزشکی )10
.سموم دفع آفات نباتی ) مانیتورینگ ( ارتقاء و گسترش سیستم پایش )11



.هاي خام دامی و اجراي آن با مشارکت کلیه ذینفعان فرآوردهتدوین برنامه ي ارتقاي شاخص هاي بهداشتی)12
ده هاي خامدارو ، سموم ، فلزات و سایر مواد شیمیائی در فراور) MRL( تعیین و به روز رسانی حداکثر مجاز باقیمانده )13

.، باغی ، گلخانه اي دامی و محصوالت زراعی
.ورده هاي خام دامی و آبزي پایش باقیمانده ي دارو ، سموم و سایر مواد شیمیائی در فرآ)14
ساماندهی نظام نسخه نویسی و نسخه پیچی دامپزشکی و برنامه ریزي براي حذف دارو ، سموم و سایر مواد شیمیائی )15

مستندات علمی پرخطر و مساله ساز در سالمت مصرف کنندگان براساس اعالم مراجع ذیصالح بین المللی یا ارائه ي
.آموزش پزشکی ، درمان و توسط وزارت بهداشت

علوم پزشکی به داده هاي سامانه ي یکپارچه قرنطینه سازمان ایجاد دسترسی اختصاصی معاونت غذا و داروي دانشگاه )16
دامپزشکی کشور جهت کنترل ورودي فرآورده هاي خام دامی به عنوان ماده ي اولیه به کارخانجات فرآوري مواد غذایی 

.تحت نظارت سازمان غذا و دارو 
اطالعات و گزارش وضعیت بیماریهاي قابل انتقال بین انسان و حیوان و منتقله از غذا در جمعیت دامی تحت پوشش ارائه)17

.برنامه هاي مبارزه با بیماري هاي دامی به دانشگاه علوم پزشکی زنجان 
ان و حیوان و نیز انتقال بین انساریهاي قابلانجام اقدامات کنترلی و پیشگیرانه متعاقب دریافت گزارش هاي بیم)18

.در جمعیت انسانی ) غذا زاد ( بیماریهاي منتقله از راه غذا 
گسترش سامانه مراقبت پس از فروش جهت اقالم دارو و سموم دامپزشکی و نیز خوراك دام و فرآورده هاي خام دامی )19

.به صورت فراگیر 
، ارگانیک و محصوالت گواهی شدهکارهاي مناسب تشویقی و حمایتی جهت تولید محصوالت سالمتقویت ساز و )20
.حمایت از افزایش تولید و مصرف کودهاي زیستی و آفت کش هاي بیولوژیکی و غیرشیمیایی)21
.ایجاد تسهیالت براي در دسترس قرار گرفتن آنها براي عموم م با نظارت و توأتقویت تولید و پرورش آبزیان )22

درمانی زنجانو خدمات بهداشتیدانشگاه علوم پزشکیتعهدات –ج 
.آموزش و حمایت از سالمت کشاورزان در قالب برنامه هاي بهداشت کشاورزي )1
شده در بازار و برخورد مناسب به منظور اجرایی ه، زراعی و گلخانه اي عرضانده آالینده ها در محصوالت باغیپایش باقیم)2

.نمودن توصیه هاي فنی و سالمت محصول 
و بیماریهاي قابل انتقال بین انسان و حیوان در ) غذا زاد ( رش هاي بیماري هاي منتقله از راه غذا ارائه اطالعات و گزا)3

.جمعیت انسانی حسب مورد به طرف دوم تفاهم نامه 
تدوین ضوابط براي اخذ گواهی بهداشتی حمل فرآورده هاي خام دامی صادره از سوي سازمان دامپزشکی توسط )4

.د غذایی کارخانجات فرآوري موا
توجه و استفاده از ضوابط و معیارهاي سازمان دامپزشکی در جهت تقویت سالمت فرآورده هاي خام دامی در کارخانجات )5

.مواد غذایی 
.همکاري در تسهیل فرآیند تدوین سیاست ها و اجراي مداخالت سالمت محور)6
م تفاهم نامه براي تدوین و اجراي مداخالت در چهارچوب همکاري در جهت آموزش فنی الزم و مرتبط مورد نیاز طرف دو)7

.تفاهم نامه 
.معرفی و تشویق اقدامات سالمت محور طرف دوم و افراد موثر در سطح جامعه در گزارش هاي ساالنه )8
. براساس برنامه هاي عملیاتی مصوب کمیته مشترك تأمین و جذب منابع مالی مداخالت)9



ي تفاهم نامه شرایط اجرا-4ماده 
ت نماینده مطلع و تام االختیار از معاونت بهداش4ی متشکل از یاین تفاهم نامه کمیته اجرابه منظور عملیاتی کردن مفاد)1

م االختیار از سازمان حفظ دانشگاه علوم پزشکی زنجان و یک نفر نماینده مطلع و تاو یک نفر از معاونت غذا و دارو
سازمان جهاد کشاورزي و یک نفر زشکی و یک نفر از سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج دامپیک نفر از سازمان نباتات، 

.تشکیل می گرددبه دبیري سازمان جهاد کشاورزي استان از دبیرخانه کارگروه سالمت و امنیت غذایی استان 
تشکیل می گردد نحوه موظف است در اولین جلسه خود که حداکثر یک ماه پس از امضاي تفاهم نامه کمیته اجرایی )2

.را تعیین نمایدكره جلسات و محل برگزاري جلسات مشتادار
دبیرخانه کارگروه بهکمیته اجرایی مکلف است صورتجلسات و نیز برنامه هاي عملیاتی و گزارش پایش برنامه ها را )3

.سالمت و امنیت غذایی استان ارسال نماید
، حسب مورد از ردیف هاي بودجه اي دستگاه مربوطه رنامه عملیاتیسالمت محور در هر بمحل تأمین مالی اقدامات )4

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

.هند بودروساي امضاء کننده ي این تفاهم نامه مسئول اجراي آن خوا)5
.مدت زمان اجراي تفاهم نامه تا پایان برنامه ششم توسعه تعیین می گردد)6

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

حسین جعفريدکتر
کشاورزي استان زنجانرئیس سازمان جهاد

دکتر پرویز قزلباش
رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان


