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 مقدمه

نامه اجرايي تأمين، حفظ و ارتقاي سالمت جسمي، رواني و اجتماعي دستورالعمل پايگاه تغذيه سالم بر اساس ماده سه آيين

آموزان با هدف ارتقاي تأمين بخشي از انرژي و مواد مغذي مورد نياز، ارائه موادغذايي سالم و جلوگيري از عرضه دانش

  است. يه و تنظيم شدهاي به آنها، تهارزش تغذيهموادغذايي كم

  ـ  هدف و دامنه كاربرد 1

اين دستورالعمل بايد در كليه مدارس دولتي وغير دولتي اعم از ابتدايي، متوسطه اول آموزان اي دانشمنظور ارتقاي سالمت تغذيهبه

  و دوم اجرا گردد.

  ـ  تعاريف2                   

 شود :تعاريف زير به كار برده ميها و اصطالحات با در اين دستورالعمل، واژه

 پايگاه تغذيه سالم ـ 1ـ  2 

شود كه تهيه و يا عرضه و فروش مواد خوردني و آشاميدني آماده مصرف به صورت سرد و گرم در آن انجام به مكاني اطالق مي 

  مي گيرد . 

غذيه سالم در مورد تعاوني آموزشگاهي نيز صدق : باتوجه به هماهنگي هاي بعمل آمده،  قوانين و مقررات مربوط به پايگاه ت تذكر

  مي كند .

  وزارتين - 2-2

  وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي و واحد هاي تابعه

  وزارت آموزش و پرورش و واحد هاي تابعه

  مواد غذايي سالم- 2-3

  مواد زيان بخش ومضر باشد.غذاي سالم يا ايمن غذايي است كه از  مواد اوليه سالم و ايمن تهيه شده باشد وعاري از 

  مواد غذايي فاسد و يا غير قابل مصرف - 2-4

مواد غذايي است كه رنگ، بو، مزه وقوام آن تغيير كرده و يا تاريخ مصرف آن منقضي شده و يا در شرايط نامطلوب نگهداري شده 

  باشد.

  تجهيزات  -2-5
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د كه براي تهيه، نگهداري و توزيع مواد غذايي، ايمني و خدماتي در منظور از تجهيزات در اين دستورالعمل ، ابزار و وسايلي هستن 

  گيرند .پايگاه تغذيه سالم مورد استفاده قرار مي

  بهداشت محيط -2-6

عبارت است از كنترل عوامل فيزيكي،شيميايي، بيولوژيكي، راديولوژيكي، وغيره كه درمحيط زندگي بر سالمت جسمي، رواني 

  ي گذارد.واجتماعي انسان تاثير م

  بازرسي -2-7

به عمل نظارتي گفته مي شود كه هدف از آن بررسي ميزان انطباق شرايط موضوع ومحل بازرسي با قوانين والزامات بهداشتي ناشي 

  .ازآن ها مي باشد

  

  پايگاه تغذيه سالم بهداشت محيط

  

  اصول مكان يابي  -3
در مدارس با توجه به شرايط اقليمي محل از نظر ميزان تابش آفتاب، ـ انتخاب مكان مناسب جهت استقرار پايگاه تغذيه سالم  1 

ميزان بارندگي، جهت بادهاي غالب و ... بدين معنا كه مثال در مناطق پرباران و يا بسيار گرم، پايگاه تغذيه سالم را ترجيحا در فضاي 

  در فضاي باز (حياط مدرسه) مستقر نمود .بسته مراكز آموزشي و در مناطق با آب و هواي معتدل، پايگاه تغذيه سالم را 

  ـ داراي دسترسي راحت، ايمن و مناسب براي استفاده كنندگان 2  

اي كه محل قرارگيري هاي بهداشتي ( توالت ها ) به گونهآوري پسماند و سرويساي مناسب از محل جمعـ دارا بودن فاصله 3 

ل مذكور در دورترين فاصله ممكن از مراكز توليد بو و آلودگي در نظر گرفته بايست ضمن رعايت كليه عوامپايگاه تغذيه سالم مي

  شود .

  ـ قرار داشتن در معرض ديد و كنترل مسئوالن مراكز آموزشي 4  

  

   ـ اصول طراحي و معماري 4
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بندي شده و آماده اطالق پايگاه تغذيه سالم مدارس در تعريف عام آن به مكان عرضه و فروش مواد خوردني و آشاميدني بسته 

باشد وليكن در مواردي كه طبخ مواد شود كه در اينصورت ميزان فضاي الزم تابع نوع خدمات ارائه شده در پايگاه فوق ميمي

  طلبد كه مشروح هر يك از الگوهاي مربوطه به شرح زير است :ابعاد فيزيكي بيشتري را ميشود . خوراكي نيز در آن انجام مي

بندي شده و آماده را به اين پايگاه صرفا عرضه و فروش مواد خوراكي و آشاميدني بسته:  پايگاه تغذيه سالم  نوع اول 

  :عهده دارد و داراي عناصر و شرايط زير مي باشد 

  يخچال ويتريني .1

  و حوله براي استفاده كاركنان پايگاه تغذيه سالم روشويي .2

  بندي ديواري جهت نگهداري مواد خوراكيقفسه .3

  هاي زميني دردار جهت ذخيره و انبار مواد خوراكيقفسه .4

  ظروف زباله دردار و قابل شستشو .5

  قفسه يا رختكن جهت نگهداري لوازم شخصي فروشنده .6

  جعبه كمكهاي اوليه .7

  تجهيزات گرمايشي مثل شوفاژ يا بخاري  .8

  تجهيزات سرمايشي .9

  اشد.ظافت، تميز، بدون رطوبت ونم بن قابل بايدتذكر : درصورت استفاده از الگوي اول نوع پوشش سطوح محل عرضه مواد غذايي 

باشد. همچنين در الزامي نمي  9، 8، 6،4،3نفر) و استان هاي محروم كشور بندهاي 100تبصره: در مدارس كم جمعيت (زير 

  به جاي يخچال ويترين دار از يخچال معمولي سالم استفاده نمايند.  1خصوص بند 

بندي شده و آماده، مواد غذايي  اين پايگاه عالوه بر فروش مواد خوردني و آشاميدني بسته: پايگاه تغذيه سالم نوع دوم

  زير مي باشد : نمايد كه داراي  شرايطگرم و طبخ شده را نيز تهيه و عرضه مي

  رعايت بندهاي نوع اول  )1

 اجاق گاز )2

 ظرفشويي دو لگنه مجهز به آب گرم و سرد )3

 قفسه جهت نگهداري ظروف )4
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 ميزكار جهت آماده سازي مواد خوراكي )5

 قفسه يا كمد در دار جهت ذخيره و انبار مواد غذايي اوليه مثل پياز و سيب زميني و روغن  )6

ازجنس سنگ،كاشي،  سانتيمتر 270بايد حداقل تا ارتفاع در صورت استفاده از الگوي دوم: پوشش ديوار محل پخت،  )7

 سالم به رنگ روشن،تميز وقابل نظافت باشد.سراميك 

سانتيمتر است بايد تازير سقف ازجنس سنگ،كاشي، سراميك سالم به رنگ  270) چنانچه ارتفاع ديوار بيش از 1- 7

 وقابل نظافت باشد.روشن،تميز 

  درصورت استفاده از الگوي دوم : پوشش كف از جنس سنگ، سراميك، كاشي يا موزائيك غير لغزنده باشد. )8

  براي محل پخت الزامي است. 7و 8در صورت مجزا بودن محل پخت از عرضه مواد غذايي اجراي بند  )9

 

 

  ـ بهداشت مواد غذايي سرد يا گرم 5
هاي مركز سالمت محيط كار وزارت بهداشت،  شوند، بايد مطابق دستور العملصورت خام مصرف ميـ ميوه و سبزيهايي كه به  1

  :گردندگندزدايي به دقت شسته و  به شرح ذيلدرمان و آموزش پزشكي 

  مرحله اول: شستشو، سبزيجات به خوبي پاك و شستشو گردد تا مواد زائد و گل و الي آن برطرف شود. -1 - 1

قطره مايع ظرفشويي به ازاي  5تا  3ليتري آب حاوي مايع ظرف شويي ( 5انگل زدايي، سبزيجات در يك ظرف مرحله دوم:  -2- 1

  دقيقه به آرامي سبزيجات از ظرف خارج گردد و با آب شستشو داده شود. 5هر ليتر آب) قرار داده شود و بعد از 

درصد 10ر پركلرين (يا يك قاشق مرباخوري آب ژاولمرحله سوم: گندزدايي، يك گرم (نصف قاشق چايخوري)  قاشق پود -3- 1

  دقيقه در داخل محلول قرار داده شود.  5ليتر آب حل گردد و سبزيجات به مدت  5درصد) در  5يا دو قاشق مرباخوري آب ژاول 

ماده گندزدا از آن  مرحله چهارم: شستشو با آب، سبزيجات گندزدايي شده مجدداً با آب سالم شسته شوند تا باقيمانده كلر يا -4- 1

  جدا گردد.

در صورتي كه از ساير مواد گندزداي سبزيجات استفاده مي گردد بايد اين مواد داراي پروانه ساخت يا ورود بوده و -5- 1

  گندزدايي سبزيجات مطابق دستورعمل شركت سازنده انجام گردد.  
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طبخ  به خوبي پاك و شستشو گردد و نيازي به گندزدايي  سبزي و صيفي جاتي كه بعد از طبخ مصرف مي گردد بايد قبل از  -6- 1

  نيست. 

در صورتي كه سبزيجات به صورت بسته بندي و گندزدايي شده خريداري و مصرف مي گردد بايد سبزيجات بسته بندي  -7- 1

  داراي پروانه ساخت باشند در اين صورت نياز به سالم سازي سبزيجات نمي باشد.

  در يخچال نگهداري شود. وگندزدايي شده،پس از تهيه بالفاصله شسته  ـ مواد غذايي از قبيل سبزي و ميوه 2

بندي شده بايد از توليدات كارخانجات معتبر تهيه و داراي پروانه ساخت، سري ساخت ، تاريخ  توليد ـ محصوالت غذايي بسته  3  

  و مصرف باشد.

  عاري از گرد و خاك، مگس، حشرات  و جانوران موذي نگهداري شوند.ـ غذا بايد در محلي تميز و  4

  ـ غذاهاي خام و پخته را بايد در يخچال جدا از هم نگهداري كرد و با هم مخلوط ننمود. 6 

  ـ غذاهاي پخته شده نبايد بيش از نيم ساعت خارج از يخچال نگهداري شوند. 8

  داراي پروانه ساخت از وزارت بهداشت مي باشد، استفاده شود.ـ در تهيه غذا از نمك يددار تصفيه شده كه  9 

هاي پالستيكي مصرف شده و رنگي اكيدا خودداري بندي و عرضه مواد خوراكي در كاغذهاي باطله ، روزنامه و كيسهـ از بسته 10 

  شود.

  د باشند.در صورت استفاده از ظروف يكبار مصرف اين ظروف بايد مخصوص مواد غذايي گرم يا سر - 11

  غذا از زمان پخت تا هنگام توزيع بايد كامال داغ باشد. -12

موادغذايي پس از خارج شدن ازحالت انجماد (يخ زدگي ) بايد هرچه زودتر مصرف شوندواز انجماد مجدد موادغذايي  -13 

  خودداري گردد در غير اينصورت بزودي فاسد مي گردند.

شوند، وضعيت بهداشتي مركز پخت و شرايط حمل ونقل غذا بايد مطابق با ت) تهيه ميتبصره: غذاهايي كه از بيرون (مراكز پخ

فروش مواد خوردني وآشاميدني به شماره و ،توليد،توزيع،نگهداري،حمل ونقلاز مراكز تهيهبهداشتي دستورالعمل اجرايي بازرسي 

  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي باشد. معاونت بهداشت 18039209

  

  ـ ايمني وشرايط فني ساختمان 6



٩ 
 

ـ در محل پايگاه تغذيه سالم نوع دوم صرفا اقالم مجاز و سالم خوراكي عرضه شود و از فروش لوازم التحرير و ساير كاالها اكيدا  1

  خودداري گردد .

  ـ مشخصات كف، ديوارها و سقف پايگاه تغذيه سالم: 2

  بايد قابل نظافت، تميز، بدون رطوبت ونم باشد.سطوح محل عرضه مواد غذايي پوشش      -        

سانتيمتر ازجنس سنگ،كاشي، سراميك سالم به رنگ روشن،تميز  270پوشش ديوار محل پخت، بايد حداقل تا ارتفاع   -

 وقابل نظافت باشد.

 تميز وقابل نظافت باشدبايدمحل عرضه پوشش سقف  -

 بدون درزوشكاف ، صاف و به رنگ روشن باشد. مصالح ساختماني قابل نظافت بايد پوشش سقف محل طبخ -

  مراكز عرضه بايد از جنس مقاوم، صاف، بدون درزوشكاف وقابل نظافت باشد پوشش كف -

شورمجهز ف يا موزائيك صاف،بدون درزو شكستگي داراي ك پوشش كف محل طبخ ،بايد از جنس سنگ،سراميك -

  باشد.، ونصب توري ريزبرروي آن سمت فاضالب روداراي شيب مناسب به ، به تعداد مورد نياز به شتر گلو 

  ها: ـ مشخصات درها و پنجره 3

 پوسيدگي باشد. وبدون زنگ زدگي و سالم دروپنجره ها بايد از جنس مقاوم، -

  تعويض يا شستشوباشد.) ري بايد متحرك وقابلتومحل طبخ الزامي است.(نصب توري مناسب در پنجره  -

  ـ تاسيسات بهداشتي  4 

  الف ـ داراي آب آشاميدني و سيستم فاضالب مورد تاييد وزارت بهداشت ودرمان باشد. 

تواند به اشكال گوناگون  از قبيل شوفاژ و يا بخاري باشد كه در صورت كاربرد انواع بخاري، احتراق به ب ـ سيستم گرمايشي مي

  محوطه پايگاه تغذيه سالم هدايت شوند .صورت كامل انجام گرفته و گازهاي حاصله به وسيله دودكش به خارج از 

  االمكان نصب هواكش.ج ـ برخورداري از جريان هوا و تهويه مناسب و حتي

د ـ در صورت استفاده از اجاق گاز براي پخت و پز، تعبيه دستگاه تهويه مكانيكي ( هود ) در قسمت فوقاني اجاق گاز ضروري 

  است.

  ه از منابع روشنايي طبيعي و مصنوعي ه ـ تامين نور كافي و مناسب با استفاد

  و ـ عايق كاري كف و ديوارها به منظور جلوگيري از نفوذ رطوبت 
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  ـ بهداشت فردي و عمومي7
ـ كليه كارگران، متصديان و يا اشخاصي (دانش آموزان )كه به نحوي در امر تهيه و توزيع و فروش مواد غذايي در پايگاه تغذيه  1

هاي نمايند. موظفند كارت بهداشت معتبر (معاينه پزشكي) صادره از مراكز بهداشت وابسته به دانشگاهسالم مدارس انجام وظيفه مي

داشتي ـ درماني در محل كار خود داشته باشند. (مدت اعتبار كارت معاينه پزشكي افرادي كه در تهيه علوم پزشكي و خدمات به

و افرادي كه صرفا در توزيع وفروش مواد غذايي بسته بندي شده دخالت شش ماه وتوزيع وفروش مواد غذايي سروكار دارند 

  مي باشد.) يك سالدارند 

  نند به كليه دفاتر پيش خوان دولت يا دفاتر خدمات سالمت مراجعه نمايند.تبصره:جهت دريافت كارت بهداشت مي توا

بايست ملبس به روپوش سفيد (و در محل پخت نيز ملبس به كاله)  كنند ميـ اشخاصي كه در محل پايگاه تغذيه سالم كار مي 2

  باشند. بوده و موظف به استفاده از وسايل بهداشتي ( حوله و صابون مايع )مي

ها و شستن دست ها با آب و صابون كليه پرسنل پايگاه تغذيه سالم ملزم به رعايت بهداشت فردي شامل كوتاه نگهداشتن ناخنـ  3

  باشند.بعد از هر بار توالت و قبل از شروع به كار مي

  ـ مسئول دريافت وجه در تهيه و توزيع مواد خوراكي دخالتي نداشته باشد. 4

  مجهز به لوازم مورد نياز در محل پايگاه تغذيه سالم الزامي است. ـ نصب جعبه كمكهاي اوليه 5

  ـ نظافت روزانه محيط پايگاه تغذيه سالم ضروري است. 6

ـ كاركنان پايگاه تغذيه سالم در صورت ابتالء به بيماريهاي واگير مثل سرماخوردگي، اسهال، آنژين و بيماريهاي پوستي تا  7

  واد غذايي خودداري نمايند.بهبودي كامل بايد از تماس با م

  ـ مسئول پايگاه تغذيه سالم جهت خشك كردن ظروف شسته شده از وسيله خشك و تميز و عاري از آلودگي استفاده نمايد. 8

  ـ مسئول پايگاه تغذيه سالم جهت برداشتن مواد غذايي آماده مصرف از پنس ( انبرك ) استفاده نمايد. 9

  ها خودداري گردد.پخته شده ( دستمالي ) بخصوص گوشتـ از دست به دست كردن غذاي  10

  

  ـ تجهيزات و لوازم كار8



١١ 
 

الف ـ ظروف مورد استفاده در طبخ مواد غذايي يا آماده سازي مواد خوراكي در پايگاه تغذيه سالم مدارس بايد داراي شرايط زير 

  باشند :

  آموزش پزشكي غيرمجاز اعالم  شده ، ممنوع است .ـ استفاده از ظروفي كه به وسيله وزارت بهداشت و درمان و 1

  بايست كامال سالم و فاقد شكستگي و لب پريدگي باشند.ـ در صورت استفاده از ظروف لعابي مي2 

  ـ براي پخت مواد غذايي از ظروف ضد زنگ ومتناسب بادرجه پخت استفاده شود . 3  

  شسته و هر چند يكبار گندزدايي شوند.ـ وسايل و ظروف غذا بايد پس از هر بار مصرف كامال 4 

  ـ وسايل و ظروف غذاخوري و تهيه غذا بايد در ويترين يا قفسه دردار نگهداري شوند.5

  ـ استفاده از قندان، نمكدان و نظير آنها بدون سرپوش ممنوع است.6

  بايست داراي شرايط زير باشد :ميز كار مي  -ب 

و بدون درز بوده و روكش آن از جنس قابل شستشو باشد و پس از هر بار استفاده شسته و  ـ سطح ميز كار بايد صاف، تميز، سالم1 

  گندزدايي گردد.

  سطل زباله بهداشتي ، قابل شستشو و مجهز به كيسه زباله بوده و پس از هر بار تخليه شسته شود.  -2 

ها و شيرآالت از نقطه نظر ايمني وجلوگيري ها، بستدر صورت استفاده از گاز شهري و يا كپسول گاز مايع، كنترل مستمر لوله - 3

  استفاده از كپسول آتش نشاني الزامي است)از نشت گاز ضروري است.(

  پايش و نظارت -9

نظارت بر اجراي دقيق دستور عمل بر عهده كميته بهداشت، تغذيه و ايمني در استان ها مي باشد كه تركيب اعضا و شرح  - 1

  نامه امضاء شده توسط وزراي آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي درج شده است.وظايف آنها در تفاهم 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي برابر با بازرسي هاي انجام شده از پايگاه تغذيه سالم، در صورت عدم رعايت نكات  - 2

قانون مواد خوراكي، آشاميدني، آرايشي و  13ماده اصالحيه پايگاه تغذيه سالم مي تواند برابر با قانون بهداشت محيط دستورالعمل 

  بهداشتي اقدام نمايد.


