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 نسخه نهایی

شاغل م نظارت بر واحدهای تولیدی غذایی مشمول قانون ساماندهی و حمایت از دستورالعمل 

 خانگی

ت شناسه نظار متقاضیهای تولیدی و توزیع و عرضه واحدهای تولیدی غذایی برای نظارت بر فعالیت دستورالعملاین     

و قانون  8/3/88مورخ  63317/301قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی به شماره  6،7،1به استناد ماده بر مشاغل خانگی 

 باشد.میمجلس  6431مصوب سال ، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی اکیمواد خور

 : تعاریف:6ماده   

از مشاغل اماندهی و حمایت شناسه نظارت واحدهای تولیدی مواد غذایی مشمول قانون س -الف

که دارای ضابطه یا دستورالعمل این  4مجوزی است که برای واحدهای تولید و عرضه محصوالت مشمول ماده خانگی؛

دانشگاههای علوم پزشکی ناظر بر محل تولید و بسته معاونتهای غذا و دارو  تولید هستند توسط حداقل شرایط بهداشتی

 بندی صادر می شود.

های نظارت واحدهای تولیدی توسط معاونت غذا و دارو از معاونت های بعداشتی دانشگاه تبصره : قبل از صدور شناسه

 آید. حداقل شرایط بهداشتی استعالم بعملعلوم پزشکی در خصوص رعایت 

پس از معاینه پزشکی و اطمینان از سالمت افرادی که در زمینه تولید و کارتی است که ؛  کارت معاینه پزشکی -ب 

های بهداشتی از سوی معاونتماهه  1گونه محصوالت دارند، با اعتبار های غذایی ارتباط مستقیم با اینعرضه فرآورده

 گردد.صادر میهای علوم پزشکی سراسر کشور دانشگاه

های بهداشتی که به خودروهای حمل و نقل مواد غذایی توسط معاونت مجوزی ؛مجوز بهداشتی وسایط نقلیه  -ج 

 گردد.های علوم پزشکی سراسر کشور با اعتبار یک ساله صادر میدانشگاه

برای  الزم آموزشی  هایگواهی که پس از طی دوره ؛گواهی دوره آموزشی کارکنان و مسئوالن فنی -د 

درمان و آموزش ضوابط اعالم شده وزارت بهداشت،  ول نظارت طبقدر مشاغل خانگی مشم و شاغلین مسئوالن فنی

صادر  طرف قرار داد وزارت بهداشت)یا ستاد مشاغل خانگی(مورد تایید و  های نظارتی و ارزشیابیتعاونیتوسط پزشکی 

 گردد.می

های مورد تایید آموزشگاهتبصره :مسئوالن فنی توسط موسسات مورد تایید سازمان غذا و دارو و شاغلین در موسسات و 

 مرکز سالمت محیط کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آموزش خواهند دید.

های نظارتی و ارزشیابی مورد تایید طرف گواهی است که توسط تعاون؛گواهی تعاونی نظارتی و ارزشیابی -ه 

 پس از بازدیدهای اولیه صادر خواهد شد.قرارداد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی )یا ستاد مشاغل خانگی( 

 دامنه کاربرد :-2ماده

های غذا و دارو این ضابطه در زمینه نظارت بر واحدهای تولیدی که نسبت به اخذ شناسه نظارت مربوطه از معاونت

 نمایند، کاربرد دارد.های علوم پزشکی کشور اقدام میدانشگاه
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شناسه نظارت  واحدهای مندرج در دستورالعمل صدورفهرست محصوالت  و کاالها ی  -4ماده

  :باشدبه شرح ذیل می مشاغل خانگی تولیدی مواد غذایی مشمول قانون ساماندهی و حمایت از 

 تولید و بسته بندی ترشی و شور -6
 تولید و بسته بندی انواع مربا -2
 نبات پزی -4
 شیرینی سنتی -3
 رشته آشی -5
 پاک کردن و بسته بندی حبوبات -1
 بسته بندی قندخردکردن و  -7
 پاک کردن و بسته بندی غالت -8
 کشمش پاک کنی و بسته بندی -9

 فرآوری و بسته بندی انواع میوه های خشک، برگه و خشکبار -61
 برشته کردن و بسته بندی آجیل سویا -66
 «بعلت آلودگی حین حمل و نقل مشروط به مجاورت با مزارع » بلغور سازی  -62
 های روغنی، مغز تخمه ها و ذرت بوداده پاک کردن، فرآوری و بسته بندی انواع دانه -64
 تولید ژل رویال -63
 پخت نان -65
 پاک کردن و بسته بندی انواع سبزی بدون خردکردن -61
 بسته بندی زرشک -67
 تولید و بسته بندی عسل فقط برای زنبورداران -68
 تولید و بسته بندی کشک خشک و قره قوروت -69

 

 شامل موارد زیر است: کلیه شاغلیناصول بهداشت فردي  -4ماده 

  معتبر باشند.   نه پزشکیمعایداراي كارت باید  شاغلینكلیه 

  داراي لباس مناسب و تمیز باشند. باید مربوط به تولیدكلیه شاغلین 

 در محیط كار از ساااعت، قبل از تولید باید دسااتهاي خود را شااسااته و ضااد عیونی نمایند. هم نین    كلیه شاااغلین
 زینتي دیگر استیاده ننمایند.انگشتر و هر وسیله 

  بعد از شستشو دستها جهت ورود به محل تولید از       بهداشت و نظافت فردي را كامال رعایت نمایند.  شاغلین كلیه
افرادی كه در ارتباط مستقیم با فرآوري محصول مي باشند       كیشهاي مخصوص داخل محل تولید استیاده نمایند.      

)ترجیحًا ی  بار مصااارف ( ، تمیز و بهداشاااتي و به رن  روشااان اساااتیاده    باید از پیش بند ، ماسااا  ، دسااات ش  
 نمایند.

      خوردن و آشااامیدن و كشاایدن ساایگار در كلیه محل هایي كه مرتبط با قساامتهاي فرآوري ، بسااته بندي ، حمل و
 نقل و نگهداري مي باشند ممنوع است.

 

 

 باشد:ذیل می واحدهای مشمول صدور مجوز مشاغل خانگی به شرحشرایط  -5ماده 

 شرایط ساختمان -6-5
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 ساختمان محل تولیدي باید به گونه اي بنا شده باشد كه در آن :       

  بخشاااااهاي تمیز(Clean)  و غیرتمیز(Unclean)  از هم جدا باشاااااد. به نحوي كه از انتقال آلودگي هانویه به
 مواد درحال فرآوري و محصول نهایي جلوگیري نماید.

    النه گزیني حشااااااارات و پرندگان و جوندگان و جانوران موذی به طور موهري مقاوم و             در مقابل ورود و
 حیاظت شود.

 :باشدبه شرح ذیل می محل تولید و بسته بندي و نگهداری شرایط  -2-5

 درها -6-2-5

  .كلیه درها باید قابل شستشو و گندزدایي بوده و جنس آنها از مواد مقاوم باشد 

  سطوح صاف و رن  روشن باشد.كلیه درها باید داراي 

 ( درها بخوبي چیت شاااااادهSealedو براي جلوگیري از ورود حشاااااارات و جوندگان به خوبي بسااااااته شااااااوند ) 
  ) ناحیه زیرین درها هم سطح با كف باشد (.

 پنجره ها-2-5-  2

       طراحي شود كه از  كلیه پنجره ها باید داراي اندازه مناسب، قابل شستشو، نظافت و ضدزن  بوده و به گونه اي
 ورود و تجمع گرد و غبار و آلودگي و حشرات به داخل محل تولید ممانعت نماید.

 که نظافت آن آسان باشد. لبه پنجره ها به گونه اي باشد  

  كف -4-2-5

                كف محل تولید باید صاف، بدون ترك و غیر لغزنده ، قابل شستشو و داراي شیب كافي به سمت مسیر فاضالب
 تجمع آب در سطح كف محل تولید جلوگیري شود. باشد تا از

 .درمحلهایي كه ام ان جمع شدن پساب وجود دارد، از كف شوي مناسب استیاده شود  

 دیوارها -4-2-5

 یا   سرامیک و شو و گندزدایي بوده وترجیحا کاشی،دیوارها باید صاف ، بدون ترك، بدون خلل و فرج، قابل شست
 بوده و داراي رن  روشن باشند. متر  5/6سن  به ارتیاع حداقل 

 .از جنس مناسب و مقاوم به رطوبت و حرارت استیاده شود 
های خشااک، آجیل توضاایح: در خصااوص بسااته بندی حبوبات، قند، غالت، کشاامش پاک کنی، بسااته بندی انواع میوه  

کاشی ، سرامیک و سن  با نظر کارشناسان وزارت بهداشت،           های روغنی، سویا، بلغورسازی، فرآوری انواع دانه   
 باشد.وزش پزشکی الزامی نمیآمدرمان و 

 

 سقیها -5-2-5

 .باید از جنس مقاوم بوده و داراي ارتیاع مناسب باشد 

  و بطور موهري محافظت گردد.در برابر نیوذ یا النه گزیني حشرات و پرندگان مقاوم بوده 
 

 پله ها -6-2-5

 ها، سطوح شیبدار، س وها بایستي از جنس مناسب ، قابل شستشو وتمیز كردن باشند. كلیه پله 
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 مشمول باید موارد زیر باشد: عملیات تولیدی فضا  -6ماده 

 .فضای محل تولید باید مناسب با میزان تولید باشد 

 الزم پیش بیني شود. براي مواد اولیه ، مواد حد واسط یا اقالم بسته بندي مورد مصرف درجریان تولید فضاي 

 .نظافت محل تولید باید بطور کامل و روزانه انجام گیرد 

 .کلیه سطوح کف ،دیوارها ،درها، پنجره ها و سقف باید شستشو و تمیز شود 

   کلیه قساامتهاي قابل شااسااتشااوي وسااایل و تجهیزات و  سااطوح در تماس با مواد اولیه و یا در حال فراوری تمیز
 شود.

   مواد شاایمیایي جهت شااسااتشااو ، ضااد عیوني وگند زدایي باید با قوانین ایمني ، بهداشاات و محیط زیساات مطابقت
 داشته ومورد تایید سازمان ها و مقامات ذیصالح باشد. 

               کلیه وسایل و تجهیزات مورد استیاده در سیستم شستشو و ضدعیونی )نظیر شیلن  ، جارو ،تی و...( پس از
 ی شده و در محل مناسب و شرایط مناسب نگهداری شوند.خاتمه کار جمع آور

 

 نکات زیر الزامی است: شرایط و ویژگیهاي محل نگهداری )مواد اولیه و محصول نهایی( -7ماده 

        محل نگهداری مواد اولیه و محصوالت تولیدی باید متناسب با ظرفیت تولید در نظر گرفته شود و ضایعات تولید
 دد. به نحو مناسبی تیکیک گر

  .باید تمیز، خش ، خن  ، عاري از حشرات و جوندگان، و ضایعات تولید و بسته بندي باشند 

 .دما و رطوبت محل نگهداری به نحو مقتضي کنترل گردد 

 .نظافت محل نگهداری باید بطور كامل انجام گیرد 
 

 باید: آب مصرفی -8ماده 
 علوم پزشکی منطقه تولیدی قرار گیرد. از نوع آشامیدنی و مورد تائید معاونت بهداشتی دانشگاه

 

 باید به شرح ذیل باشد: و ضایعاتسماند پ  سیستم تخلیه شرایط  -9ماده 

     محل تولیدي باید مکانی براي خروج پسااماند داشااته باشااد و روزانه پسااماند ها را به خارج از محل تولید منتقل
 نمایند.

  .برنامه زماني  جمع آوري پسماند ، شستشو و گند زدایي ظروف نگهداري پسماند باید مشخص باشد 

 .ظروف پسماند هاي تر و خش  باید جدا و اختصاصي باشند 

    فاضاااالب تولیدی باید به صاااورت بهداشاااتی ) چاه جاذب یا سااابتیک و یا نصاااب سااایساااتم دفع فاضاااالب شاااهری و
 پخش فاضالب خام در محیط دیده نشود.روستایی( دفع شده به طوری که 

) از جنس  المبها باید به طور مناسبي در برابر ش ستگي حیاظت شده باشند و داراي حیاظ و قاب مناسب             -61ماده 

بوده و قابل نظافت و تمیز كردن باشاااااندو میزان روشااااانایی با توجه به نوع عملیات تولید در حد مطلوب تامین نشااااا ن (  
 گردد.

محل تولید و نگهداری باید داراي تهویه مناسب و وسایل گرمایش  و سرمایش متناسب با سیستم تهویه   -66ماده 

 حجم مکانهای مذکور باشد.
در و دیوار سرویس بهداشتی باید صاف و قابل شستشو   شرایط فني و بهداشتي قسمتهاي رفاهي  -62ماده 

 طوري كه به آساني قابل تمیز كردن باشد.بوده و كف از مواد غیر قابل نیوذ ساخته شود، به 

با   راساااا یا و مواد اولیه مورد اساااتیاده می تواند ت تولیدیمحل تولیدی جهت انجام آزمونهای کییی محصاااوال -64ماده

مجاز دارای پروانه بهره   آزمایشااگاه های نظر پشااتیبان دانشااگاه علوم پزشااکی ذیربط با یکی از آزمایشااگاههای همکار یا
برداری از وزارت بهداشاات، درمان و آموزش پزشااکی که کنترل محصااول تولیدی در محدوده فعالیت تعریف شااده آن قرار  

آزمایشااگاه تحویل و نتایآ آزمون در محل   داشااته باشااد،قرار داد منعقد نماید. بدیهی اساات نمونه باید توسااط ناظر فنی به    
   ری شود.واحد تولیدی هبت و نگهدا
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 محصوالت نکات ذیل باید مورد نظر باشد: شرایط بسته بندی و برچسب گذاری -64ماد ه 

 محل تولیدی باید موارد ذیل را در خصوص  محصول نهایی رعایت نماید:

 ( مواد بسته بندی مورد استیاده از جنس مورد تأیید و مخصوص مواد غذاییFood Grade.باشد ) 

   از جمله  نام و  6446مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب        قانون  66کلیه موارد قید شده در ماده
تاریخ تولید و انقضاء ، سری ساخت و شرایط نگهداری در برچسب        نشانی واحد تولیدی ،شماره مجوز، نام تجاری ،  

 محصول مدنظر قرار گیرد.
 

ص دارند بایسااتی زنجیره  االت تولیدی که نیاز به شاارایط دمایی خواده برای محصااوسااایط نقلیه مورد اسااتی  -65ماد ه 

ساارد رعایت شااده در غیر این صااورت کلیه وسااایط نقلیه باید مجهز به اتاقک مناسااب بوده و در تمام موارد فو  قبل از      

 برداری ، مجوز بهداتشی از معاونت بهداشتی دانشگاه مربوطه اخذ نمایند. هبهر

 

ناظرین یا مساائوالن فنی توسااط سااازمان غذا و دارو و یا موسااسااه های معتبر خصااوصاای و دوره   های دوره -66ماد ه 

های آموزش مرتبط با کارکنان توسط آموزشگاه های معتبر خصوصی تحت نظارت معاونتهای بهداشتی برگزار و گواهی        
 هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااای الزم صااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادر   

 خواهد شد. 

 

 


