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 ٢

  شناسايي فرآيند 

  خانوارهاي تحت پوشش -الف

  :فعاليت ها

با مراجعه به فرمهاي سرشماري اول سال تعداد خانوارهاي تحت پوشش استخراج   - ۱

  شود

  شناسايي دانش آموزان تحت پوشش -ب

  :فعاليت ها

مدارس موجود در منطقه تحت پوشش تعداد دانش آموزان به تفكيك پايه با مراجعه به  – ۱

  .هاي مختلف شناسايي ميشوند

  شناسايي پيشه وران تحت پوشش -ج

  بررسي پرونده هاي مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي – ۱

  بازديد از منطقه تحت پوشش  – ۲

  :فرآيند ارائه خدمت
  خانوارهاي روستايي  -الف

  :فعاليت ها 

  بازديد ماهيانه از منازل روستايي تحت پوشش -  ۱

 بررسي وضعيت ساختماني آشپزخانه و محل نگهداري مواد غذايي -  ۲

 بررسي نحوة نگهداري ؛ تهيه ؛ آماده سازي و مصرف مواد غذايي -  ۳

 ارائه رهنمودهاي الزم به خانوارها جهت رفع نواقص بهداشتي -  ۴

  



 ٣

  مدارس - ب

   فعاليت ها

  مدارس تحت پوشش  بازديد از – ۱

  بازديد از بوفه مدارس  – ۲

  كنترل مواد غذايي موجود در بوفه 

توقيف مواد غذايي غير مجاز ، تاريخ مصرف گذشته و مشكوك به فساد با تنظيم – ۴

  صورتجلسه و اعالم آن به مركز بهداشتي درماني 

  پيگيري تا حصول نتيجه  – ۵

  مواد غذايي تحت پوشش ، توزيع و نگهداري و فروشمراكز تهيه  -ج

  :فعاليت ها
  مواد غذايي تحت پوششنگهداري  ، توزيع ، بازديد ماهيانه از مراكز تهيه  -  ۱

 بررسي وضعيت ساختماني ؛ بهداشت فردي و لوازم و ابزار كار -  ۲

هداشتي  ؛ تاريخ توليد ب، مشخصات بررسي مواد غذايي موجود در مكان از نظر نحوه نگهداري  -  ۳

 مصرف و عالئم ظاهري اء و انقض

 تاريخ مصرف گذشته با تنظيم صورتجلسه مشكوك به فساد و  ، مواد غذايي غير مجازتوقيف  – ۴

   اعالم سريع موضوع به مركز بهداشتي درماني مربوطه -  ۵

پيگيري جهت مراجعه بازرس  بهداشت محيط مركز بهداشتي درماني جهت اظهار نظر در مورد  - ۶

 قيف شدهمادة غذايي تو



 ٤

  خدمات آموزشي 
  آموزش مادران خانوارهاي روستايي -الف

  :فعاليت ها
  نياز سنجي آموزشي بر حسب نياز  – ۱

  تهيه برنامه زمانبندي آموزش مادران خانوارهاي روستايي -  ۲

 دعوت از مادران خانوارهاي روستايي جهت شركت در كالس ها -  ۳

مجموعه آموزشي بهداشت مواد غذايي  «برابر ه ارائه مطالب آموزشي طبق فصول مشخص شد -  ۴

 و دستورالعمل ها و بخشنامه هاي صادره» براي بهورزان

  آموزش دانش آموزان مدارس روستايي -ب

   : فعاليت ها

  هماهنگي با مديران مدارس تحت پوشش -  ۱

  نياز سنجي آموزشي بر حسب نياز  – ۲

 هماهنگي مديران مدارس تنظيم برنامه زمانبندي آموزش دانش آموزان با-  ۳

و بخشنامه ها و تعيين سرفصل دروس آموزشي بر اساس مجموعه آموزش بهداشت مواد غذايي -  ۴

 دستورالعملهاي صادره 

 مراجعه به مدارس و ارائه مطالب آموزشي مشخص شده به دانش آموزان-  ۵

  آموزش پيشه وران  -ج

  :فعاليت ها
  عرضه مواد غذايي مراجعه به محل مراكز تهيه وتوزيع و -  ۱

  نياز سنجي بر حسب نياز – ۲



 ٥

و بخشنامه ها ارائه آموزش هاي الزم به متصديان بر اساس فصول مختلف بهداشت مواد غذايي  - ۳

 و دستورالعملهاي صادره 

  مستند سازيفرآيند 

  :فعاليت ها

درنظام شبكه  ثبت عملكرد خانه بهداشت در فرمهاي آماري مربوط به ادغام بهداشت مواد غذايي -  ۱

  ماه يكبار ۶بصورت 

مادران و دانش آموزان روستايي در پرونده ، ثبت فعايتهاي مربوط به آموزش پيشه وران  - ۲

 آموزش ادغام ايمني مواد غذايي در نظام شبكه 

ثبت وضعيت مراكز تهيه وعرضه مواد غذايي و سوابق اقدامات بعمل آمده در مورد آنها در  - ۳

 مكان پرونده مربوط به

 ثبت اطالعات و نگهداري سوابق مربوط به مواد غذايي توقيف شده؛ معدوم شده و نمونه برداري - ۴

 در پرونده مكان ) محيط بهداشت بازرستوسط (

  :پشتيبان 
  دستورالعمل ها و بخشنامه هاي مربوط به ادغام ايمني مواد غذايي در نظام شبكه - ۱

 هاي لبني براي بهورزان   غذايي وبهداشت شيروفرآوردههاي آموزشي بهداشت مواد  مجموعه – ۲

 اطالعيه و تراكت ؛ پوستر و پمفلت هاي آموزشي - ۳

 فرم هاي گزارش دهي  -  ۴

 )آماري( فرم گزارش عملكرد  -  ۵

 )الك ومهر( لوازم توقيف مواد غذايي  -  ۶

 و كيف پيگيري لوازم التحرير - ۷
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 ٧

  بازرسي فرآيند 

  شناسايي  

  :فعاليت ها

  تهيه ليست كامل خانه هاي بهداشت تحت پوشش -  ۱

 تهيه ليست كامل از بهورزان تحت پوشش  -  ۲

 خانه هاي بهداشت ۱۱۰-۱تعيين تعداد پيشه وران تحت پوشش با استفاده از آمار كد  -  ۳

-۲م آماري كد تعيين تعداد مدارس تحت پوشش و نيز تعداد دانش آموزان از روي فر -  ۴

۱۰۹ 

مادران خانوارهاي روستايي با استعالم از خانه هاي بهداشت و مراجعه به تعداد تعيين  -  ۵

 اطالعات سرشماري اول سال

  :فرآيند ارائه خدمت
  :فرآيند پيگيري

  : فعاليت ها
وجود مواد غذايي غير مجاز ؛ مشكوك  متعاقب وصول درخواست خانه بهداشت درزمينه - ۱

به خانه بهداشت مراجعه به اتفاق   محيطي تاريخ  گذشته بالفاصله بازرس بهداشت به فساد و

 .مورد نظر بازديد مينمايديا مكان هاي بهورز از مكان 

  مواد غذايي توقيف شده را  بدقت مورد بررسي قرار ميدهد، بازرس بهداشت محيط  -  ۲

انجام با تنظيم صورتجلسه  نمونه برداري از مواد غذايي توقيف شده، در صورت لزوم  - ۳

 .تحويل مي نمايديا آزمايشگاه و نمونه ها را بالفاصله به مركز بهداشت شهرستان  

كه ماده غذايي مورد نظر مشكل خاصي نداشته باشد آنرا رفع توقيف ـــــــدر صورتي - ۴

 .مي نمايد



 ٨

محل  درر باستناد نتايج آزمايشگاهي وضعيت مواد غذايي توقيف شده را  با حضو - ۵

 .مشخص مينمايد

جمع بندي و ارسال بموقع عملكرد خانه هاي بهداشت درزمينه ادغام مواد غذايي د رنظام  - ۶

 .شبكه به سطح باالتر

  فرآيند پايش و ارزشيابي

  :فعاليت ها

تهيه چك ليست ارزشيابي فعاليت هاي خانه هاي بهداشت در مورد ادغام بهداشت مواد  -  ۱

  هغذايي در نظام شبك

 تنظيم برنامه زمانبندي پايش و ارزشيابي خانه هاي بهداشت -  ۲

 بازديد از خانه هاي بهداشت بر اساس برنامه زمانبندي -  ۳

 بررسي عملكرد خانه بهداشت بر اسا س چك ليست تنظيمي -  ۴

 بازديد از حداقل يك مدرسه و آگاهي سنجي دانش آموزان  -  ۵

 آگاهي سنجي مادران خانوارهاي روستايي مراجعه به چندين منزل روستايي و -  ۶

مواد  ،بررسي وضعيت مكان جهت غذايي  دكز تهيه و عرضه مواامرموردي از بازديد  - ۷

  غذايي موجود درآن و نيز آگاهي سنجي پيشه وران 

 ارسال پس خوراند به خانه بهداشت مربوطه -  ۸



 ٩

  خدمات آموزشي 

  :عاليت هاف

  هرستانهماهنگي با مركز بهداشت ش -  ۱

 هماهنگي با بهورزان خانه هاي بهداشت  -  ۲

  نياز سنجي جهت تدوين برنامه آموزشي  – ۳

  تنظيم برنامه زمانبندي آموزش و باز آموزي بهورزان -  ۴

 دعوت از بهورزان خانه هاي بهداشت جهت شركت در كالس آموزشي و باز آموزي -  ۵

 ارائه مطالب آموزشي و باز آموزي به بهورزان -  ۶

  مستند سازيفرآيند 

  :فعاليت ها

جمع آوري فرمهاي گزارش خانه هاي بهداشت در مورد ادغام بهداشت مواد غذايي در  -  ۱

  نظام شبكه بصورت شش ماهه 

 در فرم واحدو ثبت آن جمع بندي فرم هاي گزارش عملكرد خانه هاي بهداشت  -  ۲

  اعالم پس خوراند آماري به خانه هاي بهداشت – ۳

طالعات مربوط به شركت كنندگان و عنوان آموزشي و بازآموزي در پرونده ثبت ا – ۴

 مربوط 

  :پشتيبان 

مجموعه هاي آموزشي بهداشت مواد غذايي و بهداشت شير و فرآورده هاي لبني براي  

  بهورزان

 دستورالعمل و بخشنامه هاي مربوط به برنامه ادغام بهداشت مواد غذايي در نظام شبكه 



 ١٠

 اري مواد غذاييوسايل نمونه برد 

 دستگاه پلمپ و لوازم جانبي و يا الك ومهر 

 تراكت ؛ پوستر؛ اطالعيه و پمفلت هاي آموزشي در رابطه با بهداشت مواد غذايي 

 و گزارش دهي هفرم هاي صورتجلس 

فرم آماري گزارش عملكرد خانه هاي بهداشت در مورد برنامه ادغام بهداشت مواد غذايي  

 درنظام شبكه

 هوسيله نقلي 

 لوازم التحريركيف و  

  
  


