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 عرضه مواد غذايي سيارواحد  بهداشتي و پروانه صالحيت صدوردستور عمل اجرايي 
 

  :مقدمه
 18/3/92 در تاريخكه  قانون اصالح  قانون مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي 13ماده آيين نامه اجرايي  44 مادهدر راستاي اجراي 

عرضه مواد  سيارواحد بهداشتي  و پروانه صالحيت صدور اجراييدستور عمل بدينوسيله  ،گرديده استبراي اجرا ابالغ توسط مقام محترم وزارت 
 صالحيت و صدور ها و دانشكده هاي علوم پزشكي موظفند در زمينه معاونت هاي بهداشتي دانشگاه. ابالغ مي گردد اين معاونتتوسط  ،غذايي
 .ها بر اساس اين دستور عمل اقدام نمايندفعاليت اين واحدو نظارت بر بهداشتي  پروانه

 
  تعاريف :1ماده 

 .در اين دستور عمل اصطالحات ذيل در معاني مربوطه به كار مي روند

خودرو نصب شده بر روي مواد غذايي كه عرضه  خدمات  الزم براي ارايه تجهيزات وسايل و مجموعه: عرضه مواد غذايي سيارواحد  -1-1
.اختصار واحد سيار ناميده مي شوده و در اين دستور عمل ب است جابجايي قابلو به آساني 

شير و يا محصوالت لبني، تخم مرغ، گوشت، مرغ، ماهي، و يا  آنهر غذايي كه در تمام و يا در بخشي از: مواد غذايي بالقوه خطرناك -1-2
مواد غذايي بالقوه خطر ناك ناميده  باشندو يا مولد سم بيماري زا رشد ميكروارگانيسم هاي  هر يك از مواد تشكيل دهنده ديگر، قادر به حمايت از

.هستند مشمول اين دسته از مواد غذايي نمي شونديا كمتر  85/0فعاليت آب  دارايويا پايين تر  6/4 آن   pH غذاهايي كه  .مي شود
رشد ميكرو ارگانيسم هاي بيماريزا و توليد كننده سم  منجر به مواد غذايي در شكل يا حالتي كه: مواد غذايي بالقوه غيرخطرناك -1-3

 .نشود
 :است مواد غذايي دسته از اين مشخصهنيزعامل زير هردويا  يك
 يا، يا كمتر 85/0 آب  فعاليت •
• pH 6/4  يا كمتر.
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مالك، مدير يا محلي است كه اجازه بهره برداري از آن حداقل به مدت يك سال به موجب قوانين و مقررات كشور به : واحد پشتيبان -1-4
 :پشتيباني از واحد يا واحدهاي  سيار بوده و داراي تسهيالت زير باشدوظيفه آن سيار  واگذار شده باشد وواحد متصدي 

 اتصال به شبكه آبرساني مورد تاييد وزارت -1-4-1
 اتصال به سيستم دفع فاضالب مورد تاييد وزارت -1-4-2
سردخانه يا يخچال و فريزر با ظرفيت و ويژگي هاي مناسب ومتناسب با حجم فعاليت -1-4-3
 با ظرفيت و ويژگي هاي مناسب ومتناسب با حجم فعاليتانبار  -1-4-4
 و داشتن برق اضطراري سراسرياتصال به شبكه برق  -1-4-5
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، دانشگاه ها و دانشكده هاي علوم پزشكي تابعه :وزارت  -1-5
آشاميدني،آرايشي و  قانون مواد خوردني، 13آيين نامه اجرايي قانون اصالح ماده  بهداشتي گواهي است كه مطابق پروانه :پروانه بهداشتي -1-6

 .صادر مي شود توسط وزارت  براي مدت معين بهداشتي 
به عمل نظارتي گفته مي شود كه هدف از آن بررسي ميزان انطباق شرايط موضوع و محل بازرسي با قوانين، مقررات و الزامات  :بازرسي -1-7

 .مي باشدبهداشتي 
به وزارت تسليم مي  واحد سيار گفته مي شود كه فرد متقاضي براي دريافت پروانه بهداشتيكتبي  به درخواست :درخواست شخصي -1-8

 .يدنما
 

وزارت از  پروانه بهداشتي صدورصالحيت وفرايند : 2 ماده
 مدارك مورد نياز -2-1

 متقاضي ارائه استعالم يا درخواست كتبي�
  .توسط مالك، مدير يا متصديسياريا واحد هاي واحد پشتيبان مبني بر پشتيباني از واحد  نامه محضريتعهد ارائه �
 واحد پشتيبان دسترسي به  مبني برسيار واحد مالك، مدير يا متصدي ارائه تعهد نامه محضري �
 واحد پشتيبانو ارائه كارت بهداشت معتبر براي شاغلين در واحد عرضه سيار�
 گواهينامه معتبر از آموزشگاه هاي بهداشت اصناف داراي مجوزارائه �
  HACCPارائه برنامه كنترل بهداشتي بر اساس سيستم �
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 ات مالي دولترقانون تنظيم بخشي از مقر  24ماده   تعرفه هاي موضوع بر اساس قانوني  پرداخت تعرفه�

خيصي و درماني در بخشهاي دولتي و راهنماي تعرفه هاي خدمات تشاز مجموعه صدور و تمديد كارتهاي بهداشتي  ”ز“جدول  2بند (
 آن رسيدو ارائه  ) يخصوص
قانون براي اينگونه فعاليت ها تاييديه صادر هايي كه بموجب  و ساير دستگاهپليس راهنمايي و رانندگي تاييديه از شهرداري محل،�

 در خواست هاي شخصي موارددر مي كنند، 
 ن آ وپذيرش مسئوليت عواقب ناشي ازنگهداري واستعمال مواد دخاني ارائه تعهد نامه محضري مبني برعدم عرضه،�

 دستور عمل هاي ،عدم رعايت قانون جامع كنترل دخانيات، آيين نامه اجراي در اين تعهد نامه متقاضي متعهد مي شود كه در صورت
وانه است، مي پذيرد و حق هر گونه لغو دائم پر به موجب اين دستور عمل مسئوليت ناشي از آن را كه ،عملآن و اين دستور 

 .اعتراضي را از خود سلب مي كند
 

 :عبارتست از صدور پروانه يا صالحيت بهداشتيمراحل  -2-2
يا استعالم توسط متقاضي به مركز بهداشت شهرستان يا منطقه ارائه درخواست  -1
شهرستان بهداشت محيط يا درخواست واحد سيار و ارائه نظر توسط كارشناس مسئول  بررسي استعالم -2
به معاونت بهداشتي دانشگاه رسيارسال مدارك و نتيجه باز -3
مدت يك سال توسط معاونت بهداشتي دانشگاهصدور پروانه بهداشتي براي  -4
شهرستان يا منطقهصدور صالحيت بهداشتي توسط مركز بهداشت  -5
 
 را عرضه نمايد و عرضه مواد غذايي بالقوه خطرناك به كليمواد غذايي بالقوه غير خطرناك  فقط بايد سيار  واحد مالك، مدير يا متصدي  :3ماده 

   .ممنوع است

با رعايت كامل توصيه ها و دستور  دارو،سازمان غذا و ممنوعيت عرضه اين نوع مواد غذايي شامل آن هايي كه با بسته بندي مورد تاييد  :تبصره
 .عرضه مي شود نمي گردد بسته بندي ها،عمل هاي مندرج بر روي 
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 بهداشتي بازرسي: 4ماده 

 .بهداشتي از واحد سيار به صورت ماهانه انجام مي شودبازرسي   -4-1
حاضر محل بازرسي  دربا واحد سيار خود اعالم مي گردد  كه توسط وزارتزمان تعيين شده در بايدسيار واحد مالك، مدير يا متصدي   -4-2

 .سيار قرار مي گيرد واحد در اختياركارت كنترل و بازرسي نسخه اي از. شود
تحت بازرسي با مراجعه به محل هاي تعيين شده  يك ماههاز انقضاء مدت اعتبار تا قبل سيار  موظف استواحد مالك، مدير يا متصدي  -4-3

 .قرار گيردبازرسي مجدد 
 .ادامه فعاليت واحد سيار منوط به ارائه نتيجه بازرسي ماهانه و پروانه بهداشتي خواهد بود  -4-4
 .وزارت مي تواند عالوه بر بازديدهاي ماهانه از واحد سيار وپشتيبان در هر زمان بازرسي نمايد -4-5
 :مي شودكنترل موارد زيربازرسي در -4-6 

 هاشناسايي و مجوز  مدارك•
 از آموزشگاه هاي اصناف داراي مجوز معتبر و گواهينامه آموزشي بهداشت معتبر كارت•
  ذخيره سازي مواد غذايي و خريدسوابق مربوط به •
مورد نياز  از واحد پشتيبانبازرسي آخرين گزارش  و پشتيبان واحديك كپي از مجوز  (پشتيباني  واحدخدمات مدارك دال بر تداوم •

 .نتايج را در كارت كنترل و بازرسي درج خواهد نمود تاييد شد بازرسهنگامي كه شرايط فوق  )است
انطباق آن ها با شرايط اين و  ششمندرج در ماده   مشخصات و ويژگي هاي واحد سيار و  پنج هادمالزامات مطابق با موارد مندرج در •

 دستور عمل
 

 الزامات واحد هاي سيار عرضه مواد غذايي: 5ماده
 

شستن صحيح فروش آن،عرضه وعدم استعمال دخانيات و گواهينامه دوره آموزشي،رعايت بهداشت فردي نظير داشتن كارت بهداشت، -5-1
  كاله و دستكش پوشيدن لباس كار تميز،دست ها،
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  دفع بهداشتي پسماند و فاضالبتهويه و نور مناسب،سيار وپشتيبان نظير سطوح قابل نظافت وگندزدايي،بهداشت واحد رعايت  -5-2
 .بر اساس دستور عمل وزارت بهداشتبهداشت ابزار وتجهيزات رعايت   -5-3
  بر اساس دستور عمل وزارت بهداشت بهداشت مواد غذاييضوابط  رعايت  -5-4
غذا رعايت بهداشت مواد غذايي نظير عرضه مواد غذايي داخلي داراي پروانه ساخت و عرضه مواد غذايي وارداتي داراي پروانه واردات از سازمان  -5-5

 ودارو، نگهداري مناسب ماده غذايي با توجه به نوع آن و رعايت بهداشت فردي در هنگام عرضه مواد غذايي 
 .پروانه بهداشتي معتبر را همراه داشته باشد اي فعاليت واحد سيار،در همه زمان هبايد مواد غذايي سيار  واحد مالك، مدير يا متصدي  -5-6
اين موضوع بايد در تعهد محضري . واگذاري پروانه بهداشتي به غير ممنوع مي باشد و در صورت انجام آن پروانه بهداشتي لغو مي گردد -5-7

 .روشني ذكر شود بهسيار  واحد مالك، مدير يا متصدي 
 . داري مجوز از سازمان غذا و دارو باشدبايد  ي عرضه شده در واحد سيارتمام غذاها - 5-8
 .همراه داشته باشندرا به   HACCPبرنامه كنترل بهداشتي براساس سيستم  از نسخهيك همواره بايد سيار واحد مالك، مدير يا متصدي  - 5-9
 .ذخيره شود وسيله سيارتمام غذاها بايد درون واحد هاي ذخيره سازي  -5-10
 .باشد مورد تاييد وزارت با استفاده از لوازم يكبار مصرف عرضه مواد غذايي بايد -5-11
 .استفاده شودمورد تاييد  بايد براي سطوح تماس با مواد غذايي مطابق با اصول بهداشتي  گندزداهاي -5-12
همواره در دسترس بهره بردار باشد و اقدامات و سيار  تهيهواحد مالك، مدير يا متصدي توسط بايد دستور عمل بهره برداري از واحد سيار  -5-13

 .انجام شده وفق آن ثبت و نگهداري و در زمان درخواست بازرس ارايه شود
اقدام  مربوطه استعمال دخانيات، نگهداري و عرضه آن در اين واحد ها اكيدا ممنوع است و در صورت اقدام به آن، طبق قوانين و مقررات -5-14

 .پذيرش مسئوليت  رعايت اين ماده و لغو پروانه بهداشتي بايد در تعهد محضري به روشني آورده شود. و پروانه بهداشتي نيز لغو خواهد شد
تهيه و عرضه غذاهاي بالقوه خطرناك توسط واحد سيار اكيدا ممنوع است و اقدام به اين عمل موجب  لغو پروانه بهداشتي  و اقدامات  -5-15

 .قانوني خواهد شد
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 واحد سيار مشخصات و ويژگي هاي :6ماده
  .جدا باشد مواد غذايي هاي ذخيره سازي محلآماده سازي مواد غذايي و  محلراننده و مسافر خودرو بايد به صورت فيزيكي از محل  -6-1

 .درسببه حداقل  خطرات ناشي از دستكاري مواد غذايي  وند كهشيوه اي طراحي ش ايد به بواحد سيارهمه تجهيزات 
 .آن بايد با توجه به نياز هاي عملياتي كافي باشد ذخيره سازي وآماده سازي مواد غذايي محل هاي -6-2
فوالد ضد زنگ يا پالستيك  نظير( است قابل شستشو مطلوب آساني بهغير جاذب وسطوح سطوح در تماس با مواد غذايي بايد صاف باشد،  -6-3

  )سخت
به اندازه كافي تهويه مكانيكي دود  و بو براي جلوگيري از تجمع بخار،  و باال و از روبرو محافظت شودبايد از مواد غذايي محل آماده سازي  -6-4

 .يا طبيعي داشته باشد
 .درجه سانتيگراد باشد 45بايد حداقل  گرمآب دماي . شودتامين  ياتدر همه زمان ها در طول عمل بايد آب سرد و گرم تحت فشار -6-5
درجه مواد غذايي با بايد از مواد آن  و اتصاالت  پر كننده ، شيلنگليترآب را داشته باشد 36بايد حداقل گنجايش  مخزن آب آشاميدني -6-6 

 .باشدطراحي شده  گندرداييساخته شده و براي پر كردن آسان، تميز كردن و 
 به هر دليل به مدت يك هفته مورد استفاده قرار نگرفتيا پس از اينكه  شود و پس از هر بار تعمير شستشوقبل از استفاده مخزن آب آشاميدني بايد 

  .شستشو داده شود بايد
 .  غذا تعبيه شودبايد در مجاورت منطقه آماده سازي  سينك .سينك مناسب در نظر گرفته شده باشدو شستن ظروف دست بايد براي شستن  -6-7
. باشدطراحي شده  گندزداييآسان، تميز كردن و  ي تخليهو برا وجود داشته باشد بايد ليتر 45 حداقل با گنجايشب فاضال ذخيرهمخزن يك  -6-8

.نجايش مخزن ذخيره آب باشدبرابر گ 25/1گنجايش مخزن ذخيره فاضالب در هر حال نبايد كمتر از 
 . و گند زدايي شودو به طور منظم شستشو  يا ساير روش هاي مورد تاييد وزارت تخليه بهداشتيرو فاضالب  به  ب  بايدفاضالمخزن  -6-9
 .درجه سانتيگراد وجود داشته باشد 60در دماي حد اقل  بسته بندي شدهغذاهاي ت الزم براي گرم نگه داشتن تجهيزا -6-10
 .وجود داشته باشدمواد غذايي داخلي اندازه گيري دماي  براي بايد مناسب  دماسنج  -6-11
 .يكبار مصرف بايد در واحد سياروجود داشته باشدشستشوي دست با صابون مايع و حوله  سينك-6-12
 .ايد به تعداد مناسب وجود داشته باشدب در دارزباله سطل -6-13
 .وجود كپسول آتش نشاني و جعبه كمك هاي اوليه در واحد سيارضروري است -6-14
درجه سانتيگراد يا پايين تر  4در مواد غذايي را  يخچال بايد .يخچال در نظر گرفته شود  ، متناسب با نوع آنبايد براي همه مواد غذايي -6-15

 .مجهز باشد يك دماسنج ه و ب نمايدحفظ 
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استانداردهاي ايمني  يد مطابقالوازم گاز فشرده ب كشي،برق   ،لوله كشي و شوند اختهس استانداردهاي مليسيستم بايد مطابق با اجزاء تمام  -6-16
 .باشد

 
اين برچسب ها بايد . سمت در عرضه مواد غذايي و عقب خودرو نصب شود برچسب تلفن مركز رسيدگي به شكايات وزارت بايد در: 7ماده

 .متري قابل رويت و خواندن باشند 10همواره در هر شرايطي بطور واضح از فاصله 
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...دانشگاه علوم پزشكي   

بهداشتيمعاونت   
شهروندان گرامي مي توانند در صورت وجود 
هرگونه شكايت ازكيفيت بهداشتي اين واحد 
سيار درتمام ساعات شبانه روزبا شماره تلفن 

  تماس حاصل نمايند 1490
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بايد بطور كامل روي نقشه مشخص و تعيين گردد و بر روي طرف داخلي در سمت راست واحد سيار  واحد سيار منطقه جفرافيايي فعاليت: 8ماده 

 . نصب گردد
 مقررات و ضوابط آزاد است و  فعاليت در تمام منطقه جغرافيايي تحت پوشش دانشگاه براي دارندگان پروانه بهداشتي با رعايت ساير :1تبصره

 .شودبه فعاليت در بخشي از محدوده يا از فعاليت در بخشي از آن منع  لزممواحد سياري  نبايد
تنها با صالحديد و اخذ پروانه بهداشتي  ، با رعايت ساير قوانين و مقرراتفعاليت در منطقه جغرافيايي ساير دانشگاههاي علوم پزشكي: 2تبصره

از محدوده فعاليت يك واحد سيار كه در منطقه جغرافيايي تحت پوشش دانشگاه علوم فرضي نمونه اي . جداگانه از دانشگاه مقصد مجاز است
 :آمده است ذيلپزشكي تهران پروانه بهداشتي دريافت نموده است در نقشه 
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در هنگام الزم است معاونت هاي بهداشتي  . باشد و از تاريخ ابالغ، الزم االجرا مي باشدتبصره مي 3و ماده 8مشتمل براين دستور عمل 
مفاد اين دستور عمل و  ازمبني بر آگاهي  از متقاضي تعهد محضري سيار عرضه مواد غذاييواحد بهداشتي  و پروانه صدور صالحيت

 .دريافت نمايند 15-5 و 14-5،  7-5،  1-2و بند هاي  3ماده بويژه  پذيرش مسئوليت كامل آن
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