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 ١

  
  : قدمهم

توسـط   مـرتبط مراكز تهيه ، توزيع و عرضه مواد غذائي و اماكن عمومي به محل هائي گفته ميشود كه خـدمات عمـومي   

رعايـت مـوازين و ضـوابط بهداشـتي از نظـر بهداشـت فـردي        . مـي گـردد  به مردم ارائه در اين مركز بخش خصوصي و دولتي 

ين مراكز فوق ، بهداشت عمومي و محيط محل و بهداشت مواد غذايي اعم از مواد غذايي خام و پخته و چگونگي متصديان و شاغل

از . ضـروري اسـت   با سالمت مـردم ارتبـاط مسـتقيم دارد   كه عرضه و نگهداري مواد غذايي و تجهيزات و وسايل مورد استفاده 

مجلـس   ۳/۳/۶۷وظايف بهداشت ، درمان و آمـوزش پزشـكي مصـوب    قانون تشكيالت و ) ۱(ماده ) ۱۱(بند ) ج(طرفي طبق قسمت 

تعيين و اعالم استاندارد هاي مربوط به بهداشت كليه مؤسسات خدماتي و توليدي مربوط بـه خـدمات و   «محترم شوراي اسالمي 

كنترل بهداشتي ، بازديـد ،   آئين نامه بهداشت محيط ، كنترل بهداشتي ، منظور از) ۱(ماده ) ت (و همچنين بند ... موارد بهداشتي ، 

بررسي وضعيت بهداشتي مراكز مشمول اين آئين نامه به منظور اعمال ضوابط بهداشت محيطي بـوده بعهـده وزارت بهداشـت ،    

قانون مواد خوردني ، آشـاميدني ، آرايشـي    ۱۳در ضمن طبق ماده واحده قانون اصالح ماده . درمان و آموزش پزشكي مي باشد

بهداشتي و اعمال قانون مذكور به مسئول بهداشت محل تفـويض شـده اسـت كـه توسـط بازرسـين بهداشـت         و بهداشتي نظارت

  .  مراكز بهداشتي و درماني بر مراكز و اماكن فوق صورت مي پذيرد ) كاردانان و كارشناسان بهداشت محيط(محيط 

  

  
  



 ٢

  : اهداف 

  سطح سالمت مردم     حفظ و ارتقاء -

بهبود و توزيع و فروش مواد غذايي و اماكن عمومي  راكز تهيه ،وضعيت بهداشتي م  ارتقاء -

  ايمني مواد غذايي در سطح عرضه 

  : تعاريف 

مواد خوردني ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي قانون  ۱۳ ماده  منظور قانون اصالح : ۱۳قانون اصالح ماده 

  . مجلس محترم شوراي اسالمي ميباشد ۱۳۷۹مصوب آذرماه 

تهيه و  كه نسبت به نگهداري ، منظور كليه مراكزي :و توزيع ، نگهداري و فروش مواد غذايي مراكز تهيه 

  .  عرضه و فروش مواد غذايي در آن مراكز فعاليت يصورت مي پذيرد

هتل ها ، متل ها ، مسافرخانه ها ،   عبارت است از اماكن متبركه ، زيارتگاهها ، زائرسراها، :اماكن عمومي 

  حمام هاي سونا  ، استخرهاي شنا ، سينماها ،  حمام ها ، آرايشگاهها ،  آسايشگاههاي سالمندان ،  پانسيون ها ،

پارك ها ، مراكز تفريحگاههاي سالم ، باشگاههاي ورزشي ، ترمينال ها ، وسايل حمل و نقل عمومي و 

  .  دنباش مي.... مسافرتي ، توالت هاي عمومي و گورستانها و 

ز و اماكني گفته مي شود كه نسبت به رعايت فصل دوم آئين نامه مقررات بهداشتي اصالح به مراك: بهسازي 

آرايشي و بهداشتي و بر اساس فصل پنجم اين آئين نامه اقدام  قانون مواد خوردني ، آشاميدني ، ۱۳ماده 

  .  نموده باشند 

ين و مقررات بهداشتي آئين نامه به مراكز و اماكني گفته مي شود كه نسبت به رعايت كليه مواز :بهداشتي 

  .  اقدام نموده باشند) ۳و  ۲و  ۱فصل ( ۱۳ماده 



 ٣

منظور  :  طرح تشديد و توسعه كنترل بهداشتي مراكز تهيه و توزيع و فروش مواد غذايي و اماكن عمومي 

رل ، كنت طرح تشديد و توسعه كنترل بهداشتي مراكز تهيه و توزيع و فروش مواد غذايي و اماكن عمومي

  ميباشدساعات غير اداري در بهداشتي بر مراكز و اماكن فوق 

  :  بازرس

گذرانده و با كارت ) ق ديپلم بهداشت محيط فو(به كاردان يا كارشناس بهداشت محيط كه حداقل دوره را 

  . بازرسي نسبت به كنترل و بازديد بهداشتي مراكز و اماكن تحت پوشش اقدام مي نمايد



 ٤

  



 ٥

  شناساييفرآيند 

   ۱۳اصالح ماده  آئين نامه مقررات بهداشتيو غير مشمول واحد هاي مشمول شناسايي  –الف 

  :  فعاليت ها  

با توجه به روستاي اصلي و روستاهاي قمر مشخص شده طبق گسترش شبكه ها بهورز از  - ۱

  . منطقه تحت پوشش خود بازديد مينمايد

ي و اماكن عمومي موجود در روستاهاي اصلي و بهورز از كليه مراكز تهيه و عرضه مواد غذاي - ۲

 قمربازديد مينمايد 

ليست كاملي از مراكز تهيه وعرضه مواد غذايي و اماكن عمومي بازديد شده در منطقه تحت  -  ۳

 .پوشش را تهيه مينمايد

بهورز يك برگ از فرم آئين نامه مقررات بهداشتي مربوط به صنف را در حضور بازرس بهداشت  - ۴

ط مركز بهداشتي درماني محل به متصدي و يا مباشر تعيين شده تحويل و كليه مواد و ـــــمحي

 .تبصره هاي آن را به وي تفهيم مينمايد

 بهداشتي مكان به متصديثبت خالصه وضعيت تحويل يك برگ كارت   -  ۵

  :تشكيل پروندهفرآيند  –ب 

  :فعاليت ها

  )ريپرونده پيگي( اختصاص يك پوشه به هر مكان -  ۱

 ثبت مشخصات ؛ نام و  نام خانوادگي متصدي و آدرس كامل مكان بر روي پوشه  -  ۲

در داخل قسمت الف  ۴تكميل شده طبق بند يك نسخه فرم آئين نامه مقررات بهداشتي قرار دادن  - ۳

  پرونده 

  الصاق يك برگ خالصه اقدامات وضعيت بهداشتي در پرونده  – ۴



 ٦

ام از اماكن عمومي غير مشمول آئين نامه مقررات بهداشتي اصالح اختصاص يك پوشه به هر كد – ۵

   ۱۳ماده 

  :فرآيند ارائه خدمت
  :فعاليت ها

  به صورت روتين  ۱۳اصالح ماده بررسي مكان از نظر آئين نامه مقررات بهداشتي  –الف 

   تنظيم برنامه زمانبندي بازديد از منطقه تحت پوشش  – ۱

 )حداقل هر ماه يكبار(هيه و عرضه مواد غذايي و اماكن عمومي بازديد روتين از مراكز ت -  ۲

 و تبصره هاي آن با مكان ۱۳تطبيق بند به بند مواد آئين نامه مقررات بهداشتي مادة  -  ۳

 )پرونده(مكان  بهداشتيخالصه وضعيت ثبت نواقص بهداشتي موجود در كارت  -  ۴

وازم و ابزار كار و بهداشت فردي با فرم آئين در صورت عدم مطابقت مكان از نظر ساختماني ؛ ل - ۵

 ۱۳نامة مقررات بهداشتي گزارش به مركز بهداشتي درماني مربوطه جهت اجراي ماده 

   ءبهداشتي محل با ذكر تاريخ و امضا خالصه وضعيت ثبت نواقص بهداشتي در كارت  -  ۶

  و تهيه گزارش  ۱۳بازديد از اماكن عمومي غير مشمول ماده  – ۷

   )مربوط به مكان(ارسال گزارش به مركز بهداشتي درماني  – ۸

 بررسي مكان از نظر مواد غذايي موجود  –ب 

، مشخصات بهداشتي و  بررسي كليه مواد غذايي موجود در مكان از نظر شرايط نگهداري - ۱

  مشكوك به فساد 

كان با تنظيم موجود در ممواد غذايي غير مجاز و يافاسد شده و مشكوك به فساد  توقيف - ۲

 صورتجلسه

از مكان مورد  كاردان يا كارشناس بهداشت محيط گزارش به مركز بهداشتي درماني جهت بازديد  - ۳

 نظر و بررسي مواد توقيف شده بر اساس مراحل ادغام بهداشت مواد غذايي در نظام شبكه



 ٧

 خدمات آموزشي  –ج 

  متصديان و كارگرانبه آموزش چهره به چهره  - ۱

موزش در مورد مواد وتبصره هاي مختلف آئين نامة جهت آمتصديان و كارگران شاغل ت از دعو - ۲

 مقررات بهداشتي مربوط به مكان

با همكاري كاردان يا كارشناس  آموزش شيوة صحيح نگهداري مواد غذايي و بهداشت مواد غذايي - ۳

 كن مركز بهداشتي درماني روستايي براي متصديان و كارگران مراكز و اما

جهت متصديان و كارگران شاغل در مراكز تهيه وعرضه موا دغذايي  و اماكن عمومي دعوت از  -  ۴

آموزش گروهي با هماهنگي مركز بهداشتي درماني و حضور بازرس بهداشت محيط مركز مربوطه و 

  معرفي آنها به نزديكترين آموزشگاه بهداشتي اصناف

  به متصديان و كارگران شاغل  ....)  پوستر و پمفلت ،( آموزشيمواد ارائه  -  ۵

  مستند سازي

  :فعاليت ها

  بهداشتي محل خالصه بازديد در كارت نتايج ثبت  -  ۱

  پرونده مكان  بهداشتي خالصه وضعيت ثبت نتايج بازديد ها در كارت   -  ۲

 مربوط به خانه بهداشت بصورت هر سه ماه يكبار ۱۱۰-۱تكميل فرم آماري كد -  ۳

توقيف ؛ نمونه برداري ؛ معدوم سازي و ،  ۱۳اجراي اصالحيه ماده سوابق مربوط به نگهداري  - ۴

تا زمان نتايج آزمايشات باليني مربوط به صدور كارت معاينه پزشكي رفع توقيف مواد غذايي و 

 در پرونده مكاناعتبار قانوني كارت مذكور 

  نگهداري مستندات آموزشي در يك پرونده  – ۵



 ٨

  ي پايش و ارزشياب

  ندارد 

  :پشتيبان 

  :تهيه و تأمين 

 ۱۱۰-۱فرم آمار كد  

 ۱۳ماده اصالح فرم هاي مقررات بهداشتي  

 داخل پرونده  بهداشتي خالصه وضعيت كارت   

 خالصه وضعيت بهداشتي محل كارت  

 لوازم التحرير 

 دستورالعملهاي مربوط به بهداشت مواد غذايي 

 فرم صورتمجلس توقيف مواد غذايي 

 ضعيت مواد غذاييفرم گزارش و 

 لوازم الك ومهر 

  كيف بازرسي  
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 ١٠

  بازرسي فرآيند 

  آئين نامه مقررات بهداشتيو غير مشمول شناسايي واحد هاي مشمول  - الف 

  :  فعاليت ها  

تهيه كروكي منطقه تحت پوشش با توجه به محدوده هاي  ابالغ شده توسط مركز بهداشت  -  ۱

  شهرستان

 يم برنامة زمانبندي بازديد از منطقه تحت پوششتنظ -  ۲

 بازديد از منطقه تحت پوشش  -  ۳

 تحت پوشش و اماكن عمومي  شناسايي كليه مراكز تهيه و عرضه مواد غذايي -  ۴

تهيه ليست كامل از مراكز تهيه و عرضه مواد غذايي و اماكن عمومي با تعيين وضعيت مكان از  -  ۵

 )طبق فرم هاي يكنواخت سازي ( هسازي نشدهنظر بهسازي و بهداشتي و ب

 بهداشتي مكان به متصديخالصه وضعيت تحويل يك برگ  كارت  -  ۶

 :تشكيل پرونده -ب 

  :فعاليت ها

  اختصاص يك پوشه به هر مكان -  ۱

  ثبت مشخصات متصدي ؛ نوع مكان و آدرس دقيق آن بر روي پرونده – ۲

با توجه ) نتايج آزمايش و فرم باليني( قرار دادن مدارك مربوطه به صدور كارت معاينه پزشكي  - ۳

 به مدت زمان اعتبار كارت مذكور

   ۱۳اختصاص يك پوشه به هر كدام از اماكن عمومي غير مشمول قانون اصالح ماده  – ۴

 ثبت مشخصات مكان روي پرونده  – ۵



 ١١

تشكيل پرونده مراكز و اماكن و نگهداري آن در هر اينكه  در مورد مراكز روستايي با توجه به 

يك پوشه تحت عنوان خانه بهداشت جهت نگهداري رونوشت . خانه بهداشت انجام مي شود

 .مدارك و مكاتبات تهيه و مدارك مربوطه جهت پيگيري در آن نگهداري شود

  :فرآيند ارائه خدمت
  :فعاليت ها

  ۱۳اصالح ماده امه مقررات بهداشتي مكان از نظر آئين ن ارزيابي - الف 

  تنظيم برنامة زمانبندي بازديد از مراكز و اماكن تحت پوشش -  ۱

 بازديد از مراكز  و اماكن تحت پوشش -  ۲

 ۱۳ماده اصالح مكان از نظر فرم آئين نامة مقررات بهداشتي  ارزيابي -  ۳

 صنف  طبق آئين نامه هرمشخص نمودن نواقص بهداشتي موجود در مكان  -  ۴

  و پيگيري تا رفع آنها  ۱۳در صورت وجود نواقص بهداشتي اجراي مراحل مختلف ماده  – ۵

تهيه گزارش ، اعالم به مركز بهداشت شهرستان جهت  بازديد از اماكن عمومي غير مشمول ، – ۶

   پيگيري هاي بعدي 

   مواد غذائي موجود مكان از نظر  ارزيابي -ب 

در مكان از نظر نحوه نگهداري ، مشخصات بهداشتي و مشكوك به  موجود بررسي مواد غذايي - ۱

  فساد 

 بررسي مراحل مختلف آماده سازي ؛ فرآيند بسته بندي و عرضه مواد غذايي  -  ۲

  اجراي قوانين و مقررات   –ج 

طبق آئين نامه هر صنف در محل براي اماكني كه بر اساس تكميل فرم آئين نامة مقررات بهداشتي  - ۱

  . قسمت الف بايستي اجرا شود ۵بند 



 ١٢

امضاء آن توسط بازرس بهداشت محيط و آدرس دقيق با خط خوانا و تكميل تاريخ؛ مشخصات  -  ۲

 محل

با  پيشنهاد معرفي به دادگاه به رئيس مركز بهداشتي درماني و يا مركز بهداشت شهرستان - ۳

 امضاي رئيس مركز بهداشتي درماني 

 توسط رئيس مركز بهداشتي درماني و يا مركز بهداشت شهرستان معرفي به دادگاه صالحه -  ۴

ي به همراه يك برگ فرم آئين نامه تنظيم شده اخطار به متصدي جهت رفع نواقص بهداشتصدور  – ۵

 با تعيين مهلت 

پس از پايان مهلت داده شده نسبت به بازديد مرحله دوم همراه با تكميل فرم آئين نامه اصالح  – ۶

 داده ميشود  پيشنهاد تعطيل  مكاندر صورت عدم رفع نواقص بهداشتي و قدام ا ۱۳ماده 

 ساعته با معرفي مجدد  متصدي به دادگاه صالحه ۴۸يا  ۲۴صدور اخطاريه  - ۷ 

 پلمپ مكان حداقل به مدت يك هفته با نصب پالكارد - ۸ 

طبق  )با تقاضاي متصدي( بازگشايي مكان جهت رفع نواقص بهداشتي بدون اجازة بهره برداري  - ۹ 

 آئين نامه مقررات بهداشتي 

در صورت  طبق آئين نامه مقررات بهداشتي مجدد مكان بدون طي مراحل فوق الذكرنمودن پلمپ – ۱۰

  بهداشتي  صواقعدم رفع ن

 تكميل فرم آئين نامة مقررات بهداشتيدر مرحله سوم بازديد در صورت رفع نواقص بهداشتي  - ۱۱

 . ميگردد

 صدور مجوز بهره برداري مجدد - ۱۲

 توقيف آن با تنظيم صورتجلسه) غير بهداشتي( در صورت وجود مواد غذايي غير مجاز  - ۱۳

 تتحويل جنس توقيف شده به متصدي به رسم امان - ۱۴



 ١٣

 معرفي پرونده و گزارش تهيه شده به دادگاه صالحه جهت تعيين تكليف مادة غذايي مذكور - ۱۵

م قاضي اقدام مراحل بعدي در مورد خارج ساختن مادة غذايي مذكور از دسترس با توجه به حك - ۱۶

 مصرف كنندگان

در صورت وجود مواد غذايي مشكوك به فساد نمونه برداري از آن و توقيف كل مادة غذايي  -  ۱۷

 .صورت ميگيرد مشكوك

 اه كنترل غذاتحويل نمونه برداشت شده به مركز بهداشت شهرستان جهت تحويل به آزمايشگ - ۱۸

در صورت وجود مواد غذايي تاريخ گذشته و يا فاسد شده با نشانه هاي فساد محرز  خارج  - ۱۹

  نمودن آن در معرض فروش با رعايت اصول قانوني

  بهداشتي  بررسي استعالم هاي

  صالحيت بهداشتي 

  ثبت استعالم هاي واصله  – ۱

  بازديد از محل  – ۲

  مقررات بهداشتي مربوطه تطبيق محل با آئين نامه  – ۳

   اعالم صالحيت بهداشتي مكان جهت انعكاس به وضع استعالم كننده – ۴

  . روز انجام گيرد  ۱۵تمامي مراحل فوق الذكر مي بايستي حداكثر ظرف مدت : تبصره 

  خدمات آموزشي  - هـ 

  آموزش پيشه وران به صورت چهره به چهره  –

  وهي فرآيند آموزش پيشه وران به صورت گر –



 ١٤

   :فعاليت ها 

  نياز سنجي آموزشي پيشه وران  – ۱

تعيين اولويت ها و نيازهاي متصديان و كارگران مراكز و اماكن به برنامه هاي آموزشي با توجه  – ۲

به وضعيت منطقه تحت پوشش و نيز مشكالت موجود و همچنين اولويت هاي ملي و منطقه اي با 

  هماهنگي مركز شهرستان 

   ۱ند بهاي  رنامه زمانبندي بر اساس پيش بينيتنظيم ب – ۳

دعوت از پيشه وران مراكز و اماكن با توجه به همخواني صنفي بر اساس برنامه زمانبندي جهت  – ۴

  شركت در كالس هاي آموزشي 

  دعوت از كارشناسان ذيربط جهت ارائه مطالب آموزشي  – ۵

  برگزاري كالس هاي آموزشي  – ۶

  مراكز بهداشتي درماني روستاييتوسط آموزش بهورزان 

  :فعاليت ها

   تعيين اولويت هاي آموزشي نياز سنجي جهت  – ۱

 تنظيم برنامة زمانبندي آموزش بهورزان خانه هاي بهداشت تحت پوشش -  ۲

 دعوت از بهورزان جهت شركت در كال س هاي باز آموزي و آموزشي -  ۳

 هورزان تحت پوششبرگزاري كالس هاي آموزشي و باز آموزي براي ب -  ۴

نتايج و انتظارات كالس هاي باز آموزي و آموزشي و ثبت در  ،مستند سازي مراحل اجرايي  – ۵

 پرونده مربوطه



 ١٥

  مستند سازي  

  :فعاليت ها

بهداشتي هر مكان با ذكر تاريخ بازديد و وضعيت  خالصهثبت وضعيت مراكز و اماكن در كارت  – ۱

  امضا 

  مواد غذايي و اماكن عمومي در دفتر گزارش روزانه ، توزيع و فروش  مراكز تهيه بازديدثبت  – ۲

  مربوطه  فرمثبت نتايج صدور كارت معاينه پزشكي در  -  ۳

 مربوطه فرمثبت نمونه برداري مواد غذايي در  - ۴ 

 يرنمونه بردا فرمثبت نتايج نمونه هاي مواد غذايي در  -  ۵

 مربوطه فرمرد نمونه هاي غير قابل مصرف انساني در ثبت خالصه اقدامات انجام گرفته در مو -  ۶

و معرفي نگهداري صورتجلسه هاي مربوط به نمونه برداري ؛ توقيف و معدوم سازي مواد غذايي  - ۷

 در  پرونده مكانبه دادگاه 

 درپرونده مكان ۱۳ماده اصالح نگهداري سوابق اجراي  -  ۸

ه طرح توسعه و تشديد كنترل بهداشتي مراكز و ثبت عملكرد مركز بهداشتي درماني در زمين  -  ۹

 اماكن در فرم مربوطه بصورت شش ماهه

  ۱۱۰- ۱ثبت وضعيت مراكز تهيه وتوزيع و عرضه مواد غذايي واماكن عمومي در فرم آماري كد  - ۱۰

 بصورت سه ماهه

رفه هاي و صالحيت بهداشتي و تعمراكز بهداشتي درماني در زمينه صدور كارت معاينه پزشكي  - ۱۱

 جهت ارسال به مركز بهداشت شهرستان ماهه سهدر فرم مربوطه بصورت آنها 

مستندسازي مراحل اجرايي ، نتايج و انتظارات كالسهاي بازآموزي و آموزشي مرتبط در  - ۱۲

  پرونده مربوطه



 ١٦

  بهداشت محيطجمعبندي فعاليت مركز بهداشتي درماني در زمينه   – ۱۳

 ۳/۴در فرم  ۱۳و بهداشتي مراكز و اماكن مشمول و غير مشمول ماده تكميل وضعيت بهسازي  – ۱۴

  بصورت شش ماهه طبق چك ليست 

  پايش و ارزشيابي 

  بازديد از خانه هاي بهداشت تحت پوشش  -  ۱

 چك ليست   طبقپايش وارزشيابي خانه ها ي بهداشت  -  ۲

 ۱۱۰- ۱فرمهاي آماري كد اطالعات ثبت شده در بررسي  -  ۳

 پرونده هاي مراكز تهيه وتوزيع مواد غذايي و اماكن عموميبررسي  -  ۴

مراكز تهيه وعرضه مواد غذايي و اماكن عمومي باتفاق بهورز خانه بهداشت و موردي از بازديد  -  ۵

 مطابقت پرونده با وضعيت مكان 

 پس خوراند به خانه بهداشت هارائ -  ۶

  

  :پشتيبان 
  :تهيه و تأمين 

  و قوانين مختلف مربوط به مواد غذايي ۱۳ماده  اصالحقانون متن  

 آئين نامه مقررات بهداشتي صنوف مختلفهاي فرم  

  ۱۳ماده قانون اصالح يكنواخت سازي اجراي  هايمجموعه فرم  

 دستگاه پلمپ و ملزومات مورد نياز 

 بخشنامه ها و دستورالعمل هاي مربوط به مواد غذايي و مراكز واماكن  

 وران مركزتهيه وتوزيع موادغذايي واماكن عمومي ه پزشكي پيشهدستورالعمل صدوركارت معاين 

 به تناسب نيازو چك ليست معاينات كارت معاينه پزشكي پيشه وران  



 ١٧

 لوازم نمونه برداري مواد غذايي 

و فرم كنترل مواد خوردني  دفاتر ثبت نتايج صدور كارت معاينه پزشكي ؛ ثبت گزارش روزانه  

 ) از مجموعه فرمهاي يكنواخت سازي(شتي آرايشي و بهدا ، آشاميدني ،

و گزارش طرح توسعه و تشديد كنترل بهداشتي مراكز و اماكن و  ۱۱۰- ۱فرمهاي آماري  

و فرم ميزان درآمد حاصل از صدور كارت معاينه پزشكي و صدور كارت معاينه پزشكي 

 صالحيت بهداشتي محل هاي كسب 

 عداد نياز به ت بهداشتي مراكز واماكن خالصه وضعيتكارت  

 لوازم التحرير  

  پوشه 

 وسيله نقليه  

 كيف 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


