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 بسمه تعالي
 

 شركت ها و موسسات مشاوره اي خود كنترلي و خود اظهاري بهداشتي دستورعمل 
 

 :مقدمه 
قانون اصالح قانون موادخوردني،  13به منظور ارتقاء سطح عملكرد بهداشتي مراكز و اماكن عمومي موضوع آيين نامه اجرايي ماده                                

آيين نامه   41و 25، 24و در راستاي اجراي مواد  موجود در جامعه كارشناسيهاي   ري از ظرفيتگي و نيز بهرهآشاميدني، آرايشي و بهداشتي 
دستور عمل شركت ها و موسسات مشاوره اي خود كنترلي  ،قانون اصالح  قانون مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي 13اجرايي ماده 

توسط معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ابالغ ، نامه فوقو خود اظهاري بهداشتي در مراكز و اماكن  موضوع آيين 
اينگونه شركت  و نظارت بر فعاليت صدور پروانه معاونت هاي بهداشتي دانشگاه ها و دانشكده هاي علوم پزشكي موظفند در زمينه. مي گردد

 . ها و موسسات بر اساس اين دستور عمل اقدام نمايند
 

 تعاريف: 1ماده 
 .در اين دستور عمل اصطالحات ذيل در معاني مربوطه به كار مي روند 

  قانون اصالح  قانون مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي 13آيين نامه اجرايي ماده   :آيين نامه
 

شركت ها و موسسات مشاوره اي خود كنترلي و خود اظهاري بهداشتي در مراكز و اماكن عمومي موضوع  فعاليتنحوه دستورعمل  :دستورعمل
 قانون اصالح قانون مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي  13آيين نامه اجرايي ماده 

 
ن مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي توسط قانو  13قانون اصالح ماده  مجوزي است كه مطابق آيين نامه اجرايي: پروانه فعاليت

  .وزارت به شركت ها و موسسات مشاوره اي خود كنترلي و خود اظهاري بهداشتي   براي مدت مشخص داده مي شود
 

بق اين به شخصي گفته مي شودكه حداقل داراي مدرك كارشناسي در رشته مهندسي بهداشت محيط بوده و از شرايط الزم مطا :مسئول فني
 . دستورعمل برخوردار باشد

 
 .شامل مركز سالمت محيط و كار وزارت و معاونت هاي بهداشتي دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي سراسر كشور مي باشند : انناظر

  
ركت ها و شمسئوليت نظارت بر هداشت محيط است كه توسط ناظران انتخاب و منصوب مي گردد و منظور كارشناس ب: كارشناس ناظر

 .داردبر عهده مشاوره اي خود كنترلي و خود اظهاري بهداشتي را  موسسات
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شركتها و موسساتي هستند كه در اداره ثبت شركت ها و  :شركت ها و موسسات مشاوره اي خود كنترلي و خود اظهاري بهداشتي

و تحت  موسسات غير تجاري به ثبت رسيده و در اساسنامه آن ها موضوع فعاليت مشاوره اي خود كنترلي و خود اظهاري بهداشتي ذكر شده باشد
ت آن ها دخالت در وظيفه حاكميتي بازرسي وزارت نظارت وزارت مشاوره هاي خود كنترلي و خود اظهاري را انجام مي دهند و به هيچ وجه فعالي

 .نخواهد بود

كنترل موارد بحراني مالك، متصدي يا مدير مراكز و اماكن عمومي يا ارائه دهنده خدمات در زمينه  مداوم كنترل وپايش: خود كنترلي بهداشتي
حقوقي  به عنوان مشاور  اشخاص از خدماتبا استفاده ي باشد كه با قوانين و مقررات بهداشتي م خودو انطباق شرايط بهداشتي واحد  و غير بحراني

 .مي شود و هدف آن ارتقاء سطح بهداشت مراكز و اماكن عمومي است انجامخدمات بهداشت محيطي 

اظهار مالك، متصدي يا مدير مراكز و اماكن عمومي يا ارائه دهنده  خدمات در فواصل بين بازرسي بهداشتي وزارت : خود اظهاري بهداشتي
تهيه و تنظيم اظهارنامه و ارايه آن به مسئول مبني بر انطباق كاال يا خدمات ارائه شده با ضوابط و مقررات بهداشتي وزارت مي باشد كه از طريق 

 .ردبهداشت محل صورت مي گي
 

فردي است كه با دريافت كارت بازرسي از وزارت، به عنوان بازرس بهداشت شناخته مي شود و جهت كنترل و نظارت هاي  موضوع  :بازرس
 .آيين نامه و اين دستور عمل فعاليت مي نمايد

 
موضوع و محل بازرسي با قوانين، مقررات و به عمل نظارتي حاكميتي وزارت گفته مي شود كه هدف از آن بررسي ميزان انطباق شرايط : بازرسي

 .الزامات بهداشتي مي باشد
 

منظور تعداد ساعات آموزشي بر اساس سرفصل هاي تعييين شده است  كه توسط موسسات مجاز براي  مسئولين فني و : دوره آموزشي
 .كادرشركت ها برگزار مي گردد

 
 .وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، دانشگاه ها و دانشكده هاي علوم پزشكي تابعه :وزارت

 
شركت ها و موسسات مشاوره اي خود كنترلي و خود اظهاري بهداشتي  در زمينه  افرادي كه مطابق ضوابط اين دستورعمل در: كاركنان فني

 . خدمات موضوع اين دستور عمل فعاليت مي كنند

 شركت ها و موسسات موضوع اين دستورعمل شرح وظايف : 2ماده  
 اخذ مجوزهاي الزم  - 1
 معرفي مسئول فني به وزارت  -2
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 فعاليت در حوزه جغرافيائي تعيين شده  -3
 اجراي دستورعمل ها و ضوابط ابالغي از سوي وزارت -4
 همكاري با بازرسين بهداشت محيط و ناظران -5
  عمومي طرف قرارداد به وزارت  ارسال فهرست مراكز و اماكن -6
  اعالم تغيير مكان، مسئول فني و هر گونه تغيير در اساسنامه و فعاليت به وزارت -7
 ارائه خدمات بر مبناي تعرفه هاي قانوني -8 
 به صورت سه ماهه 1ارائه گزارش خود كنترلي و خود اظهاري بهداشتي به مركز بهداشت شهرستان يا منطقه مربوطه مطابق فرم شماره   - 9

ارسال نمونه هاي برداشت شده به آزمايشگاه هاي تأييد صالحيت شده توسط وزارت، سازمان ملي استاندارد ايران وسازمان دامپزشكي واعالم  – 10
 2نتايج به مدير، متصدي يا مالك و وزارت مطابق فرم شماره 

ضروري است (سامانه جامع مديريت بازرسي مركز سالمت محيط و كار  ثبت گزارش هاي خود كنترلي و خود اظهاري بهداشتي در  -11
گزارشهاي خود كنترلي و خود اظهاري بهداشتي مراكز و اماكن عمومي مشمول كه با شركت ها و موسسات موضوع اين دستور عمل قرارداد دارند 

 3نسخه اي از اين گزارش ها بايد حداقل به مدت . ر سامانه ثبت شودو امضاء مالك، متصدي يا مدير مراكز يا اماكن برسد و آنگاه د ابتدا به تأييد
 ).سال در شركت نگهداري شود و در صورت درخواست وزارت ارايه شود

 3ارائه گواهي انجام طرح خود كنترلي و خود اظهاري بهداشتي به مالك، متصدي يا مدير مراكز و اماكن طرف قرارداد  مطابق فرم شماره   – 12
 . يه گزارشات بايد با تائيد مسول فني و امضا  مدير عامل به وزارت ارسال گرددكل -13

 
 فرآيند صدور يا تمديد پروانه : 3ماده 

 جهت صدور يا تمديد پروانه 4درخواست كتبي شركت  يا موسسه  به همراه مدارك مذكور در ماده  -1
 توسط وزارتتشكيل پرونده و بررسي مدارك متقاضيان و تـطبيق آن بـا مفاد دستورعمل -2
 بازديد از محل استقرار شركت توسط وزارت  ـ 3
 ارائه تاييديه اداره اماكن عمومي نيروي انتظامي براي محل دفتر شركت يا موسسه جهت صدور پروانه  -4
 سه جهت تمديد پروانهدر صورت تغييرمحل ارائه تاييديه اداره اماكن عمومي نيروي انتظامي براي محل جديددفتر شركت يا موس -5
كارشناس مسئول / مدير گروه تخصصي بهداشت محيط وحرفه اي/ صدور پروانه پس از تاييد مدير سالمت محيط و كار معاونت بهداشتي  -6

 بهداشت محيط و امضاي معاون بهداشتي دانشگاه
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 مدارك الزم جهت صدور پروانه فعاليت :4ماده
 :پروانه فعاليت شركت هاي موضوع اين دستور عمل بشرح ذيل استمدارك الزم براي صدور 

  
 توضيحات نوع مدرك رديف

عامل مدير امضا و مهر با شركت در سربرگ درخواست كتبي شركت جهت دريافت پروانه 1  

 تاييديه تحصيلي تصوير مدرك تحصيلي مسئول فني 2

اظهاري  خود كنترلي و خودفعاليت كپي  اساسنامه شركت با قيد  3
 بهداشتي

 كپي دادگستري يا و رسمي اسناد دفترخانه در
.گردد اصل برابر  

 كپي دادگستري يا و رسمي اسناد دفترخانه در تصوير آگهي تاسيس  شركت در روزنامه رسمي 4
.گردد اصل برابر  

تحصيلي و جهت معرفي به اداره اماكن، تاييديه  )قطعه 3(و مدير عامل  مسئول فني  اداري  عكس 5
 الصاق عكس در پروانه

مدير عامل شركت و كارت ملي مسئول فني و صوير شناسنامهت 6 در محل با اصل شناسنامه و كارت ملي تطبيق  
.داده شود  

در محل با اصل شناسنامه و كارت ملي تطبيق  تصاوير شناسنامه و كارت ملي و مدرك تحصيلي كاركنان 7
.داده شود  

 توسط فني مسئول تاييد تا دارد مهلت شركت(  تصوير اجاره نامه يا سند مالكيت مربوط به دفتر  8
 ارائه معاونت به را مدرك اين بهداشتي معاونت

)نمايد  
 - گواهي قبولي در آزمون 9

امضاي كليه صفحات دستورعمل توسط مدير  تعهد نامه محضري 10
 عامل وتعهد پذيرش مسئوليت لغو پروانه و

سايرمسئوليت هاي ناشي از اعمال ضوابط وثبت 
رسمي  اسناد دفترخانه آن در  
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 و مدارك الزم  عمومي كاركنان شرايط: 5ماده 
 ـ اعتقاد به دين مبين اسالم و يا يكي از اديان تصريح شده در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران 1
 ـ تابعيت جمهوري اسالمي ايران 2
 )براي آقايان(پايان خدمت يا معافيت دائم از خدمت وظيفه ـ دارا بودن كارت  3
 عدم سوء پيشينه كيفريگواهي ـ  4
 عدم اعتياد به مواد مخدرگواهي ـ  5
 

 كاركنان فني و مسئول فني شركت شرايط اختصاصي : 6ماده 
 .ط براي مسئول فنييشت محادهمهندسي ب  ـ دارا بودن حداقل تحصيالت كارشناسي در رشته1
ارا بودن مدرك تحصيلي در مقطع كارداني و يا باالتر در رشته بهداشت محيط و مهندسي بهداشت محيط و يا كارشناسي يا باالتر در رشته د -2

 ايمني و بهداشت مواد غذايي براي كاركنان فني 
 درصد امتياز 70وزارت با كسبمورد تأييد  قبولي در آزمون -3
 .ند فعاليت آنها در اين زمينه تابع تصويب نامه هيات وزيران خواهد بودكساني كه در حرف سالمت اشتغال دار-4
 . حضور و فعاليت كاركنان و مسئول فني شركت در ساعات رسمي اداري الزامي است -5
 

  فضاي فيزيكي و تجهيزات مورد نياز: 7ماده 
 متر مربع 24فضاي ـ حداقل  1
ترمومتر،  حرارت سنج نفوذي، (حداقل تجهيزات جهت نمونه برداري از آب، مواد غذايي، سطوح و پرسنل  وهمچنين خود كنترلي بهداشتي ـ  2

 ) و كدورت سنج pHرطوبت سنج، كلرسنج،  يدسنج ، 
 چاپگر و دسترسي به اينترنترايانه به همراه  -3
 ازـ فايل جهت نگهداري پرونده ها به تعداد مورد ني 4
 به تعداد مورد نياز ووسايل دفتري ـ ميز و صندلي5
 ـ حداقل يك خط تلفن مستقل6
 
 مكان و اداره شركت يا موسسه  عمومي شرايط: 8ماده  
باشد يا حق استفاده از آن ملك حداقل به مدت يك  سسين يا شركت مؤ، بايستي در مالكيت يا اجاره مؤسسشركت يا موسسه ـ محل تأسيس  1

 .داده شده باشدسسين يا شركت  مؤ، از سوي مالك به مؤسس موسسات و شركت هاسال براي ايجاد 
  .منطقه جغرافيايي  تحت پوشش معاونت بهداشتي دانشگاه صادر كننده پروانه فعاليت استمحدود به حد اكثرـ استفاده از پروانه فعاليت  2
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   .براي شركت يا موسسه صادر مي گردد و نام مدير عامل و مسول فني در آن ذكر مي گردد ـ پروانه فعاليت  3
  .باشد صادره قابل واگذاري و انتقال به غير نمي پروانه- 4
 .دانشگاه باشدو اطالع معاونت بهداشتي بايستي با هماهنگي  شركت،از سوي  شركت يا موسسه) كمتر از يك ماه(تعطيل موقت   - 5
صورت موظف اند حداقل يك ماه قبل از تعطيلي موضوع را به ) بيش از يك ماه( در صورت تعطيل طوالني مدت  شركت ها يا موسساتـ  6

 .برسانندو معاونت بهداشتي دانشگاه  قرارداد) هاي(طرفاطالع مكتوب به 
 . ساله مي باشد 2تمديد آن در مراحل بعدي براي دوره هاي و  سال  1 براي مرحله اول به مدت صادره از تاريخ صدور پروانهاعتبار   -7
در صورت عدم تمديد، پروانه باطل . ماه قبل از اتمام تاريخ اعتبار پروانه، اقدام الزم را جهت تمديد پروانه، انجام دهد1شركت موظف است   -8

 . تلقي گرديده و ادامه فعاليت با پروانه مذكور، به منزله فعاليت بدون پروانه خواهد بود
صراف مسئول فني از ادامه فعاليت  مراتب  را ظرف مدت يك هفته به وزارت اعالم و حداكثر مدير عامل  موظف است در صورت فوت و يا ان  -9

روانه تا يك ماه نسبت به معرفي مسئول فني جديد اقدام نمايد و در غير اينصورت وزارت از ادامه فعاليت شركت يا موسسه ممانعت بعمل آورده و پ
 .لغو مي گرددآن مسئول فني 

ركت بايد محدوده جغرافيايي فعاليت شركت  ذكر گردد و اين محدوده حداكثر مي تواند محدوده تحت پوشش دانشگاه علوم در اساسنامه ش -10
 .پزشكي باشد كه  شركت متقاضي فعاليت در آن مي باشد

« جمله دانشكده علوم پزشكي / در صورت موافقت كتبي دانشگاه  خود كنترلي و خود اظهاري بهداشتي مي توانند  شركت ها يا موسساتـ  11
 .  را در تابلو و مستندات خود درج نمايند، ».... دانشگاه علوم پزشكيتحت نظارت 

 .پروانه توسط وزارت فقط به شركت هاي داراي شماره ثبت از اداره ثبت شركت ها اعطاء مي گردد-12 
 .صادره را در محل مناسب و در معرض ديد عموم نصب نمايد پروانهشركت موظف است  - 13
دفتر همراه با عكس آنها و ساعات كار و رشته تخصصي آنان در  شركت ها يا موسساتفهرست اسامي كليه پرسنل تخصصي شاغل در نصب ـ  14

 .الزامي است كار
به آنها را  مربوط تشكيل داده و كليه سوابقفيزيكي يا الكترونيك پرونده  طرف هاي قرار دادبراي كليه  فندموظ شركت ها يا موسساتـ  15

 . نگهداري نمايند
صادر يا  شركت ها يا موسسات برايوزارت ها كه از مراجع مختلف غير از  ها، موازين و مانند آن ها، مكاتبه ـ در صورت مواجهه با آيين نامه 16

 .دناستعالم و تقاضاي رفع ابهام نماي معاونت بهداشتي محل و به صورت كتبيموضوع را از  ندموظف شركت ها يا موسساتارسال مي شود، 
قابل پيگيري  وزارت و طرف هاي قرار دادتخلف محسوب شده و برابر قوانين مربوطه از طرف  مفاد اين دستور عمل هر گونه اعمال خالف. ـ 17

 .است
 .الزامي است شركت ها يا موسسات و مسئول فني توسط مدير عامل  به وزارت  پس از اعطاي پروانه، اعالم ساعات فعاليت. ـ 18
ــود و درج        . ـ   19 ــردم ش ــب م ــي و فري ــب گمراه ــه موج ــاتي ك ــي تبليغ ــار آگه ــق انتش ــتورعمل ح ــن دس ــوع اي ــاي موض ــركت ه ــات و ش مؤسس

ــور       ــد و در ص ــر را ندارن ــرق ديگ ــا ط ــه و ي ــربرگ مؤسس ــابلو، س ــر روي ت ــع ب ــالف واق ــول و خ ــاوين مجع ــت  عن ــف اس ــاهده وزارت مكل ت مش
 .نسبت به معرفي متخلف به مراجع قضايي اقدام نمايد
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 تخلفات و شكاياتبه ضوابط نظارت و رسيدگي : 9ماده 
دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني موظف است به منظور اطمينان از حسن عملكرد شركت ها بر فعاليت آن ها  /معاونت بهداشتي دانشگاه-1

 . بصورت مستمرنظارت نمايد

گزارش كارشناس مسئول بهداشت محيط شهرستان يا منطقه و يا ناظر برنامه موظف است از شركت هاي تحت پوشش حداقل فصلي يكبار بازرسي نموده و -2
 .كاملي از عملكرد شركت براي معاونت بهداشتي تهيه نمايد

هاي كارشناس مسئول بهداشت محيط شهرستان يا منطقه و يا ناظر برنامه موظف است در صورت مشاهده مواردي از تخلف يا عدم رعايت ضوابط و معيار -3
دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گزارش و /ي دانشگاهمصوب وزارت مراتب را بصورت كتبي از طريق مركز بهداشت به معاونت بهداشت

 . معاونت مذكور در صورت تائيد طبق اين دستور عمل اقدام نمايد

 .مستندات نظارت مستمر بايد در پرونده شركت،  در مركز بهداشت وجود داشته باشد-4

 

و رسيدگي به تخلفات و شكايات كميته اي تحت عنوان كميته تورعمل موضوع اين دسشركتها و موسسات نظارت بر عملكرد به منظور : 10ماده 
 :تشكيل مي شودذيل نظارت دانشگاهي با تركيب 

 )عضو اصلي(معاون بهداشتي دانشگاه يا نماينده رسمي وي  -1 
 )عضو اصلي(مديريت مهندسي بهداشت محيط و حرفه اي  / مدير يا رئيس گروه -2
 )عضو اصلي(استان  كارشناس مسئول بهدشت محيط -3
 )به عنوان ناظر( رئيس  اتحاديه مربوطه -4
 )عضو ناظر(رئيس مركز بهداشت شهرستان  مربوطه-5
 ) عضو ناظر(كارشناس مسئول بهداشت محيط شهرستان مربوطه -6

 . فقط اعضاي اصلي داراي حق راي مي باشند
 
 دانشگاهيوظايف و اختيارات كميته نظارت : 11ماده  

  عملكرد شركت ها و موسسات نظارت بر بررسي گزارش هاي ـ  1   
 وتخلفاتـ بررسي شكايات  2   
 بنا به ضرورت  شركت ها و موسساتاز بازرسي ـ انجام 3   
شركت ها و پروانه فعاليت و يا دائم لغو موقت  شركت ها و موسسات از جمله تذكرات كتبي، اخطار،اخذ تصميم الزم در مورد تخلفات -4    

 .خواهد بود دانشگاهينظارت  كميتهبر عهده موسسات، 
 

 :بشرح ذيل است شكاياترسيدگي به برخورد با تخلفات و  نحوه :12ماده
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صادر  چنانچه شركت يا موسسه، تعرفه بيش از ميزان مصــوب دريافت نمايد ويا در محدوده اي غير از محدوده تعيين شده توسط دانشگاه علوم پزشكي-1
دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي  موظف است مراتب تخلف را به صورت كتبي به وي /كننده مجوز فعاليت نمايد، معاونت بهداشتي دانشگاه

 .اخطار نمايد

انشكده علوم پزشكي د /صادر شود و مدير براي بار سوم تخلف نمايد معاونت بهداشتي دانشگاه 1اگر براي شركتي دو بار اخطار كتبي تخلف موضوع  بند  -2
ماه  اقدام  و خدمات بهداشتي درماني  موظف است بعد از طرح در كميته نظارت دانشگاهي و پس از تاييد آن كميته  نسبت به لغو موقت پروانه به مدت سه

 .نمايد

بعد از طرح در كميته نظارت دانشگاهي و پس از به طور موقت لغو شده است  اگر دو اخطار كتبي ديگر دريافت نمايد  2شركتي كه پروانه آن بر اساس بند -3
افراد حقيقي و حقوقي كه پروانه آنها بطور دائم لغو شده است نمي توانند دوباره متقاضي تاسيس . تاييد آن كميته  پروانه به صورت دائم لغو خواهد شد

 .شركت يا مسئول فني شركت باشند

اقدام شركتها و موسسات موضوع اين  اثبات دمات بهداشتي موظف است در صورت مشاهده ودانشكده علوم پزشكي و خ/معاونت بهداشتي دانشگاه-4
اعطاي لوح تاييد بهداشتي، بعد از طرح در كميته نظارت دانشگاهي و پس از تاييد آن كميته   و دستورعمل به انجام بازرسي حاكميتي، صدور نظريه بهداشتي

 6، پروانه را بطور موقت به مدت ياد شده هر يك از تخلفات و در صورت تكرارصادر نمايد اخطار كتبي بخاطر هر يك از تخلفات ياد شده براي شركت 
 .نمايدماه لغو 

 .  پروانه بطور دائم لغوخواهد شد، 4هر يك از تخلفات بند بعد از شروع فعاليت مجدد در صورت تكرار -5

هزينه مازاد از تعرفه مصوب را عودت نمايد و دستگاه نظارت موظف است براي شركت  مبالغي بيشتر از تعرفه اخذ نمايد موظف استشركت در صورتيكه -6
 .اخطار كتبي صادر نمايد

دانشكده علوم  /ماه فعاليت نمايد، معاونت بهداشتي دانشگاه 3در صورتيكه شركت يا موسسه بدليل غير موجه و بدون اطالع قبلي نتواند حداكثر به مدت -7
 .درماني  موظف است بعد از طرح در كميته نظارت دانشگاهي و پس از تاييد آن كميته  نسبت به لغو پروانه آن اقدام نمايدپزشكي و خدمات بهداشتي 

تي در صورتيكه مركز سالمت محيط وكار تشخيص دهد پروانه مغاير با  ضوابط ودستورعمل صادر شده است مراتب را به صورت كتبي به معاونت بهداش-8
 . علوم پزشكي اعالم و معاونت موظف است نسبت به لغو پروانه صادره اقدام نمايد دانشكده /دانشگاه 

ت در صورتيكه مركز سالمت محيط وكار مواردي از تخلف را مشاهده نمايد، مراتب را به صورت كتبي به معاونت بهداشتي  دانشگاه اعالم ومعاون-9
 .مذكورموظف به اعمال مقررات برابر اين دستورعمل مي باشد

  

هر يك از كاركنان و مسول فني شركت يا موسسه روزانه مي توانند حداكثر  براي چهار مركز  يا امكنه خدمات مشاوره اي ارائه نمايند و   :13ماده 
مقطع  ارائه هر بار خدمات  مشاوره خود كنترلي و يا خود اظهاري بهداشتي معادل  دو ساعت خدمات كارشناسي مي باشد و تعرفه آن  متناسب با

 .  تحصيلي كارشناس طبق گروه پنج تعرفه هاي  مصوب خدمات كارشناسي بهداشت محيط محاسبه خواهد شد

ق طرفين حداقل تعداد دفعات ارائه خدمات مشاوره خود كنترلي و خود اظهاري براي  مراكز و اماكن  يك بار در ماه و در صورت نياز بيشتر، با تواف
 .تعيين مي گردد
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منابع پيشنهادي براي مطالعه داوطلبان شركت در آزمون كاركنان و مسولين فني  بشرح ذيل است و ممكن است با ابالغ قبلي مركز : 14ماده 
  .سالمت محيط و كار تغيير نمايد

 غذايي و اماكن عمومي راهنماي بازرسي بهداشتي مراكز تهيه و توزيع مواد-1
 )مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي و اماكن عمومي(راهنماي بهداشت محيط صنوف -2
 نيازي و شرايط خوب ساخت براي سالمت و ايمني مواد غذايي در سطح توزيع و عرضهراهنماي برنامه هاي پيش -3
 فاضالب بيمارستاني راهنماي كشوري مديريت-4
 راهنماي طبقه بندي پسماندها براي بازرسين بهداشت محيط-5
 راهنماي بهداشت محيط مطب-6

 و دستور عمل هاي آن قانون مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي 13آيين نامه اجرايي قانون اصالح ماده -7

 ستخر هاي شناراهنماي نظارت و پايش آب ا-8

 

فعاليت شركت ها و موسسات خود كنترلي و خود اظهاري موضوع اين دستور عمل به هيچ وجه جايگزين تمام يا بخشي از وظيفه : 15ماده 
ال معمول  حاكميتي بازرسي از مراكز و اماكن عمومي نبوده و بازرسي از مراكز و اماكني كه با اين شركت ها قرارداد منعقد نموده اند بايد طبق رو

 .از سوي وزارت با  رعايط كامل قوانين و مقررات ادامه يابد
 

معاونت هاي بهداشتي موظفند ساليانه عملكرد شركت ها و موسسات موضوع اين دستور عمل را مورد ارزيابي قرار دهند و گزارش آن   :16ماده 
 .را براي مركز سالمت محيط و كار ارسال نمايند

 
مدت قرار داد شركت ها و موسسات با مراكز و اماكن موضوع آيين نامه يك سال خواهد بود و در صورتي قابل تمديد خواهد بود كه بر  :17ماده 

 . اساس ارزيابي ساليانه كميته نظارت دانشگاهي موجب ارتقاء وضعيت بهداشتي اماكن عمومي و مراكز طرف قرارداد، گردد
 

ارزيابي ساليانه فعاليت شركت ها و موسسات خودكنترلي توسط كميته نظارت دانشگاهي، ارتقاء وضعيت بهداشتي در صورتيكه بر اساس : 18ماده 
اماكن عمومي و مراكزي كه با اين شركت ها قرارداد منعقد نموده اند حاصل نگردد مراتب توسط معاونت بهداشتي به مديريت شركت ها و 

اد اين شركت ها حق تمديد قرارداد با مراكز و اماكني كه نتوانسته اند شرايط بهداشتي آن ها را ارتقاء موسسات اعالم، و پس از اتمام مدت قرار د
 .دهند،  ندارند

 
 .موسسه يا موسسات مجاز براي برگزاري دوره هاي آموزشي و آزمون، توسط مركز سالمت محيط و كار وزارت اعالم خواهد شد: 19ماده 

 



10 

الزم است معاونت هاي بهداشتي  در هنگام . از تاريخ ابالغ، الزم االجرا مي باشدو   ماده است 19مشتمل بر اين دستور عمل 
مفاد اين دستور عمل و پذيرش  ازفعاليت براي شركت ها و موسسات متقاضي، تعهد محضري مبني بر آگاهي  پروانهصدور 

 .دريافت نمايندمسئوليت كامل آن، بويژه در مواردي كه به لغو پروانه منجر خواهد شد، 

 



 1فرم شماره شركت                                                                                             / آرم موسسه

 شماره مجوز                                                                                                          

 

 طرح خود كنترلي وخوداظهاري بهداشتيگزارش كار انجام 

 ..............مركز بهداشت: به

برگ جهت .....به پيوست ........ لغايت ...........ماهه اين شركت مربوط به تاريخ  3بدينوسيله گزارش عملكرد 
 . استحضار ودستور مقتضي اعالم مي گردد

نمونه از آب شرب و استخر ....ه مواد غذايي ونمون .... كتالزم به ذكر است كه در طي مدت مذكور اين شر
كنترل جوندگان از طعمه گذاري براي سمپاشي بر اي مبارزه با حشرات ومربع متر ....و نسبت به   نموده برداشت 

 . نظارت نموده است ،معاونت بهداشتي دانشگاهطريق شركت هاي داراي مجوز از 

  گرديده استشرح پيوست تقديم ه ساير اقدامات شركت بگزارش 

 

 

 

 :رونوشت

 برگ جهت استحضار واقدام الزم ..... به پيوست ....... رئيس محترم اتحاديه 

.                                              

 شركت/مدير عامل موسسه     سئول فني موسسه يا شركت           م

 مهر و امضاء      امضاء                                



                                                                                شركت/ آرم موسسه

 شماره مجوز

 2فرم شماره                                                                    

 به مالك مدير يا متصدي اعالم نتايج آزمايش

 

داراي مجوز ..……………………………………آزمايشگاه  ..................مورخ ................به استناد نامه شماره
فيزيكي / شيميايي / از نظر ميكروبي   ..........................بدينوسيله نتايج آزمايش  ..................................................از

   .اعالم مي گرددبه شرح پيوست 

 

  

                                                    

 

 

 شركت/مدير عامل موسسه     سئول فني موسسه يا شركت           م

 مهر و امضاء      امضاء                                

 



 3فرم شماره                                                                                شركت/ آرم موسسه

 شماره مجوز

                                                                                               

 

 وخود اظهاري بهداشتي گواهي انجام طرح خود كنترلي

 

 در . . . . . . . شركت / با موسسه  . . . . . لغايت   . . . . .از تاريخ . . . . . . . .  صنفي بدينوسيله اعالم مي گردد واحد

 .همكاري مي نمايد  ،با عقد قرارداد بهداشتي و خود اظهاري زمينه طرح خود كنترلي

سطح براي ارتقاي . . . . . . . . . مورخ . . . . . . . .  ق با مفاد قرارداد شماره مطاب. . . . . . . . شركت / اين موسسه 
نه از محيط مشاوره و برداشت نمو با اعزام كارشناس، ارائه آموزش، فعاليتهاي  واحد طرف قراردادت كيفيبهداشت و

 و مواد غذايي 

 .همكاري مي نمايد 

 بهداشت  وزارتهاي  ارتباطي با بازرسيو خود اظهاري بهداشتي  الزم به ذكر است كه اجراي طرح خود كنترلي 

 .ندارد 

 

 شركت/مدير عامل موسسه     مسئول فني موسسه يا شركت           

 مهر و امضاء      امضاء                                

 


