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 بسمه تعالی
  با صلوات بر محمد و آل محمد

  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  

 3با استناد تبصره  18/7/91شوراي عالی سالمت و  امنیت غذایی در جلسه مورخ 
آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب قانون مواد خوردنی،  13قانون اصالح ماده 

  :تصویب نمودند 1379آذر ماه سال 

  
 آشامیدنی، قانون مواد خوردنی، 13نامه اجرایی قانون اصالح ماده آیین: ماده واحده 

باشد که در جلسه بند می 28تبصره و  30ماده،  26فصل،  3که مشتمل بر آرایشی و بهداشتی
-یید و تعیین میأامنیت غذایی مصوب شده است تشوراي عالی سالمت و  18/7/91مورخ 

   .شود
هاي اختصاصی، لیستآموزش پزشکی مکلف است چک وزارت بهداشت، درمان و -1تبصره

با رعایت ضوابط و  نامه مصوبهاي مربوط را در چارچوب آیینراهنماها و دستورالعمل
  .سال یکبار نیز بازنگري نماید 3نموده و هر  ابالغتهیه و مقررات مراجع ذیصالح بین المللی 

   1 هاي تبصرهرعایت مفاد چک لیست هاي اختصاصی، راهنماها ودستورالعمل -2تبصره 
، مدیران و هاي دولتی، خصوصی، مردمی، مالکینسازمان هاي اجرایی،توسط کلیه دستگاه

  .نامه الزامی استآیین این مراکز و اماکن مشمولمتصدیان 
کشور  محصوالت و مواد خام دامی بر عهده سازمان دامپزشکیکنترل و نظارت بر : 3تبصره

  .می باشد 
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 نامه اجراییآیین

  و بهداشتی  ، آرایشی ، آشامیدنی مواد خوردنی  قانون »13« ماده  اصالح  قانون
  

درمـــان و آمـــوزش  قـــانون تشـــکیالت و وظـــایف وزارت بهداشـــت، 2بنـــد در اجـــراي
ــدي آن و  1367پزشــکی مصــوب  ــاده  و اصــالحات بع ــانون اصــالح م ــانون  13تبصــره ســه ق ق

مجلــس محتـــرم   1379مــواد خــوردنی، آشــامیدنی، آرایشــی و بهداشــتی مصــوب آذر مــاه        
جامعــه و  حفـظ و ارتقـاء سـالمت آحـاد     بـه منظـور تـامین شـرایط بهداشـتی،      شـوراي اسـالمی  

ــار بیمــاري  ــاهش ب ــق ک ک ــا از طری ــه    ه ــده ســالمت انســان، کلی ــد کنن ــی تهدی ــرل عوامــل محیط نت
ــازمان  ــا، س ــه ه ــه      وزارتخان ــومی و کلی ــی و عم ــر دولت ــی، غی ــاي دولت ــات و نهاده ــا، موسس ه

ــین       ــن آئ ــررات ای ــد مق ــوقی و اصــناف موظفن ــی و حق ــا، موسســات و اشــخاص حقیق شــرکت ه
ــتورالعمل  ــه، دس ــه تو     نام ــا آن ک ــرتبط ب ــی م ــومی و اختصاص ــاي عم ــت ه ــک لیس ــا، چ ــط ه س

 .وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ابالغ می شود را رعایت نمایند 
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  کليات: فصل اول
  

  تعاريف:   ۱ماده 
و دانشکده هاي علوم  ها ، دانشگاهوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی :وزارت   -أ 

 ؛ تابعهی پزشک

عبارت است از کنترل عوامل فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی، رادیولوژیکی  : بهداشت محیط   - ب 
 ؛و غیر آن، از محیط زندگی که بر سالمت جسمی، روانی و اجتماعی انسان تا ثیر می گذارند

بهداشت  بازرسبه عنوان فردي است که با دریافت کارت بازرسی از وزارت،  : بازرس  -ج 
جهت کنترل و نظارت هاي  )ضابط خاص( یشناخته می شود و به عنوان ضابط قضای

 ؛فعالیت می نماید آیین نامهحوزه موضوع این 

به عمل نظارتی گفته می شود که هدف از آن بررسی میزان انطباق شرایط :  بازرسی  - د 
 می باشد؛ هاقوانین، مقررات و الزامات بهداشتی ناشی از آن موضوع و محل بازرسی با

آشامیدنی آبی است که عوامل فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی و آب:  آب آشامیدنی  - ه 
مطابقت داشته باشد و ضوابط و مقررات اعالمی از سوي وزارت رادیولوژیکی آن با  

 و یا درازمدت درانسان ایجاد نکند؛مصرف آن عارضه سوئی در کوتاه مدت 

، شیمیایی ،فیزیکیآلودگی آب آشامیدنی عبارتست از تغییر خواص :  آلودگی آب آشامیدنی  -و 
زیان  نامناسب یا آن را براي مصرف انسان  اي کهگونه آب بهو رادیولوژیکی  بیولوژیکی
 ؛آور سازد

غذاي سالم یا ایمن، غذایی است که از مواد اولیه سالم و ایمن تهیه شده : مواد غذایی سالم   -ز 
از نظر بهداشتی در مقادیر مصرف معمولی بوده و عاري از مواد زیانبخش و مضر  و باشد

 ؛مدت زیانی متوجه بدن انسان نکنددر کوتاه یا دراز 

که رنگ، بو، مزه و قوام آن تغییر کرده یا داراي بار غذایی است  :مواد غذایی فاسد   -ح 
 دن به سالمت مصرف کننده می گردد؛باعث صدمه زخوردن آن میکروبی باال بوده و 

فرآورده اي اسـت کـه بتوانـد    یک ماده آرایشی به عنوان ماده یا : مواد آرایشی و بهداشتی    -ط 
سیسـتم  ) پوست(هاي خارجی بدن انسان شامل اپیدرم  به طور انحصاري یا عمده بر قسمت

هـاي دهـانی   ، دندان یا اجزاي مخاطی حفـره )خارجی(یتال ژنهاي  ها و اندام ها، لب مو، ناخن
در شـرایط مناسـب یـا     هـا  ی، معطر سازي یا حفاظـت و یـا نگهـداري از آن   به منظور پاکیزگ

 ؛یا اصالح نمودن بوي بدن استفاده شود و تغییر و اصالح ظاهر
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فرآیند بازرسی، ارزیابی، پایش، ارزشیابی و کنترل عوامل محیطی می :  نظارت بهداشتی  -ي 
 حوي بر سالمت انسان اثر گذار است؛باشد که به ن

 :  موضوع این آیین نامهاماکن عمومی   -ك 

محیط هاي کار در وزارتخانه ها، موسسات و شرکت هاي دولتی و  :اماکن عمومی شامل
مراکز بهداشتی  غیر دولتی، شهرداري ها وسازمان هاي وابسته، موسسات ونهاد هاي غیردولتی،

، مسافري هاي، استخرهاي شنا، پایانهپرورشگاه، و تربیتی و پرورشی یمراکز آموزشدرمانی، 
و قطارهاي مسافربري، وسایل حمل و نقل عمومی شهري و بین شهري،  فرودگاه آهن،راه

ها و  سالن ها،، مهمانخانههاي زیبایی کلینیکهاي آرایش زنانه و سالنمردانه،  يهاآرایشگاه
هاي دانشجویی  هاي مردانه و زنانه، خوابگاهها، گرمابهاي ورزشی، غسالخانه، آرامستانه باشگاه

، )، مجتمع هاي مسکونی و منازل سازمانیها پادگان (مراکز نظامی و انتظامیو مراکز آموزشی، 
مراکز تفریحی و پانسیون ها، ها، مجتمع هاي بهزیستی، مسافر خانه ها، هتل ها، مهمانپذیرها، متل

سالن هاي تئاتر و  ها و مراکز تجمعی، ها، مراکز نگهداري سالمندان، اردوگاه ها، زندان پارك
، )پمپ هاي گاز و بنزین(سینما، فرهنگسراها، مجتمع هاي خدماتی رفاهی و مراکز عرضه سوخت 

هاي بهداشتی عمومی، مراکز دفع  مساجد و اماکن متبرکه، مراکز خدمات آمبوالنس، سرویس
  ؛ پسماند و مانند آن ها

مطب  ا،ه زایشگاه، ها بیمارستانمراکز بهداشتی درمانی شامل :  مراکز بهداشتی درمانی -1 -ك
مراکز مشاوره پزشکی، مراکز بهداشتی درمانی شهري روستایی،  ، کلینیک ها،ها درمانگاه ،ها

پایگاه هاي بهداشتی، خانه هاي بهداشت، دفاتر خدمات پرستاري، البراتوار دندانسازي، داروخانه 
ي تشخیص طبی، مراکز توان بخشی، مراکز جراحی محدود، ها ایشگاهآزمها، مراکز کار با اشعه، 

،  رادیوتراپی،  فیزیوتراپی  ،ايطب هسته ،هاي معلولین آسایشگاه، هاي تزریقات و پانسمان بخش
 ؛ ها نآرادیولوژي و مانند 

حوزه  ،ها آموزشگاه ،مدارسمراکز آموزشی و تربیتی شامل  : مراکز آموزشی و تربیتی -2 -ك
 ،ها ندامتگاه ،مراکز تربیتی شبانه روزي ،هنرستان هاو دانشگاه ها،  دانشکده ها  ،هاي علمیه

 ؛ مراکز نگهداري معلولین ذهنی و مانند آن ها ،مهدهاي قرآنی، روستامهدها، مهدهاي کودك

مراکز تهیه، تولید، توزیع، نگهداري، حمل و نقل و فروش مواد خوردنی، آشامیدنی،   -ل 
، بقالی ،عطاريراهی، هاي پذیرایی وتفریحی بینمکاناین مراکز شامل :  و بهداشتی آرایشی

، انواع شیرینی کافه قنادي ،تاالر پذیرایی، سلف سرویس، چلوکبابی، رستورانخواربارفروشی، 
-هاي بزرگ و زنجیرهفروشگاه ،لبنیات فروشی، سوپرمارکتهاي شیرینی پزي، فروشی و کارگاه

طیور، زنبور عسل، ، میگو، هاي خوراکی آبزیانوردهآفر، قرمز و سفید هاي گوشتفروشگاه، اي
کله ، آشپزي، حلیم پزي، کبابی، )کترینگ ها(آشپزخانه ها، آالیش خوراك دامی و مواد پروتئینی
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ه، قهوه خان،  چایخانه ي،مرغ سوخار، پیتزا ،اغذیه و ساندویچ ،سیراب و شیردان ،جگرکی، پزي
، میادین توزیع میوه و سبزي فروشی، بوفه، فروشی و بستنی سازي، آبمیوه نتی،هاي سرستوران

هاي دولتی و غیر ها، موسسات و شرکتمراکز طبخ و آبدارخانه وزارتخانهمیوه و تره بار، 
ها  کارگاه ،نان مراکز تهیه و عرضه انواعوها  نانوائیهاي وابسته، ها وسازماندولتی، شهرداري

منبع، (و بسته بندي آن، سیستم هاي تامین آب آشامیدنی  تولید انواع مواد غذاییو کارخانجات 
، مؤسسات ارائه خدمات پذیرایی و کرایه ظروف و وسایل )مخزن ، تصفیه خانه وشبکه توزیع

ها و کارخانجات و اماکن تولید پذیرایی، آشپزخانه و سلف سرویس کارخانجات صنعتی، کارگاه
نبات و آبنبات  ه هاي نگهداري مواد غذایی، انبارهاي نگهداري مواد غذایی،یخ و آب شرب، سردخان

، سبزي )عرقیات وتهیه ترشیجات  ،آبلیمو ،آبغوره(گیريهعصار، حلواسازي، قندریزي ي،پز
وسائط ر، خشکباهاي ثابت و سیار تهیه و عرضه مواد غذایی، عرضه خردکنی، کانتینرها و کانکس

مبادي  صنایع وابسته به دام ،اماکن دامی ،کشک سابی، بنیات سازيل ،غذاییدحمل و نقل موا
 ؛هاو مانند آن ، بازارهاي هفتگی و فصلی، بازارچه هاي مرزيمشمول این آیین نامهورودي مواد 

مراکز، اماکن و واحدهاي نگهداري، تکثیر و پرورش دام شامل هر نوع از :  اماکن دامی -1-ل
حیوانات آزمایشگاهی و پوستی، حیوانات حیوانات اهلی، طیور، آبزیان، زنبور عسل، کرم ابریشم، 
  ؛باغ وحش، چراگاه ها، مراتع، آبشخورها و صیدگاه ها

انه ها، مراکز تولید، تهیه، آماده کشتارگاه ها، کارگاه ها، کارخ :صنایع وابسته به دام  - 2-ل
آوري شیر و دامی، سردخانه هاي مواد پروتئینی با منشاء دامی، مراکز جمع مواد خامکردن 

عسل، کارخانه هاي تولید خوراك دام، انبارهاي نگهداري مواد اولیه خوراك دام و یا خوراك 
 ؛ آماده دام و کارخانه هاي جوجه کشی

 ؛ رئیس مرکز بهداشت استان و شهرستان : مسئول بهداشت محل  - م 

متقاضیان صدور، درپاسخ به استعالم براي است که وزارت  تأییدیه اي : صالحیت بهداشتی  - ن 
 یا مجوز بهره برداري صادر می کند ؛تجدید و انتقال هر فقره پروانه تاسیس یا کسب 

جمع آوري، حمل  کلیه عملیات مربوط به تولید، تفکیک، ذخیره در محل، :مدیریت پسماند   -س 
 ردازش و بازیافت پسماند می باشد ؛ونقل، پ

ت بهداشتی و دوري جستن از رفتارها ادستورات و عاد رعایتاز عبارتست  : بهداشت فردي  - ع 
در معرض عوامل و شرایط بیماري زا قرار نگرفته و  فرد ت غیربهداشتی که باعث می شود،او عاد

 ؛ ها دچار نشوند به بیماري ناشی از آن
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تولید، در تمامی مراحل   عبارتست از رعایت کلیه موازین بهداشتی :هداشت مواد غذایی ب  -ف 
به دست مصرف  تا ماده غذایی سالم و با کیفیت می باشد فرآیند، نگهداري، حمل و نقل و عرضه

 ؛ کنندگان برسد

ویژگی هاي کمی وکیفی که تحت آن شرایط، نیازهاي جسمی و روحی  : بهداشت ساختمان  - ص 
ساکنین در آن تامین گردد و نیز از بروز و انتقال بیماري هاي واگیر و غیرواگیر، ایجاد سوانح و 

 ؛ حوادث ناگوار، جلوگیري شود

 سالم و بهداشتی است ؛ استفاده از ابزار و تجهیزات:  بهداشت ابزار و تجهیزات  -ق 

به خطر افتادن مواردي است که عدم رعایت آن به طور مستقیم موجب  : بحرانیموارد   -ر 
 سالمت انسان گردد ؛

نسان مواردي است که عدم رعایت آن به طور غیر مستقیم بر سالمت ا : موارد غیر بحرانی  -ش 
 اثر دارد ؛

و یا متصدي مراکز  کنترل موارد بحرانی و غیر بحرانی توسط مدیر : خود کنترلی بهداشتی  - ت 
 اماکن می باشد ؛

تهیه و تنظیم اظهارنامه از آخرین وضعیت بهداشتی مراکز یا اماکن  : خوداظهاري بهداشتی  - ث 
  ؛ باشدتوسط مدیریا متصدي مربوطه و ارایه آن به مسئول بهداشت محل می

کارتی است که براي افراد مشمول این آیین نامه، مطابق   : )معاینه پزشکی(کارت بهداشت   -خ 
 شود ؛ل وزارت  صادر میدستورالعم

مدرکی است که براي افرادیکه دوره هاي  : گواهینامه دوره آموزشی بهداشت اصناف  - ذ 
ي نموده آموزش مربوطه را در آموزشگاه بهداشت اصناف مجاز از طرف وزارت با موفقیت سپر

 اند صادر میگردد ؛

دفع فاضالب مطابق شرایط بهداشتی از قبیل دفع در چاه جاذب،  : دفع بهداشتی فاضالب  - ض 
 ؛ اتصال به شبکه جمع آوري فاضالب و انواع تصفیه خانه اختصاصی

توسط وزارت  براي مدت مطابق قانون است که  گواهیپروانه بهداشتی  :بهداشتی پروانه  - غ 
 ؛ مشخص صادر می شود

رسـمی بخشـی از بافـت شـهري هسـتند کـه       هاي غیر  سکونتگاه :هاي غیر رسمی سکونتگاه  -ظ 
عمدتا مهاجرین روستایی و تهیدستان شهري را در خود جاي داده اند و بـدون مجـوز و خـارج از    

در درون و خـارج از  ) هـاي جـامع و تفصـیلی    طـرح (ریزي رسمی و قانونی توسعه شهري برنامه
قد سند مالکیـت هسـتند و از   عمدتاً فا. محدوده قانونی شهرها به صورت خودرو به وجود آمده اند 
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شـهري شـدیداً دچـار کمبـود      هاي هاي کالبدي و برخورداري از خدمات و زیر ساخت نظر ویژگی
  .هستند 

  
  شمول آئين نامه :   ۲ماده 

 .ماده یک )ل(و )ك(عوامل محیطی کلیه مراکز و اماکن مشمول این آیین نامه موضوع بند هاي 
بعد از تولید تا مصرف که خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی بهداشت مواد  همچنینو

  .بازرسین مکلف به بازرسی به منظور کنترل تاثیرات سوء آن می باشند 
اماکن دامی و صنایع وابسته به دام از نظر بهداشت فراورده ، کنترل نظارت و   -1 تبصره
وزارت موظف است ضوابط و ، استکشور سازمان دامپزشکی و تجهیزات بر عهده  ساختمان

مقررات عمومی بهداشت ساختمان و تجهیزات را جهت اعمال در چک لیست هاي مربوط به 
  .  سازمان دامپزشکی کشور اعالم نماید 

بر رعایت بهداشت فردي و سایر موارد بهداشت محیطی جز وزارت موظف است  - 2تبصره 
  .  وابسته به دام نظارت نمایددر اماکن دامی و صنایع  1موارد مندرج در تبصره 

نظارت و کنترل فراورده هاي خام دامی در مراکز عرضه و توزیع و طبخ این   – 3تبصره 
فراورده ها بر عهده سازمان دامپزشکی کشور و نظارت و کنترل بهداشتی این مراکز بر عهده 

بهداشتی  وزارت می باشد، وزارت و سازمان دامپزشکی کشور در تدوین ضوابط و مقررات
  . می نمایند مربوط با یکدیگر همکاري 

بهره  دارا یا فاقد پروانهکه ماده یک ) ل(و) ك(کلیه مراکز و اماکن موضوع بندهاي   – 4تبصره 
گاه سکونت(کسب ویا هرگونه مجوز دیگر در محدوده شهري، روستایی، حاشیه شهرها  ،برداري

  .  مشمول این آیین نامه می باشند وبین راهی،) هاي غیررسمی 

  
  

  وظايف :دومفصل 
  

ــاده  ــاکن          -۳م ــز و ام ــه مراک ــت کلی ــف اس ــومی مکل ــالمت عم ــظ س ــور حف ــه منظ وزارت ب
ــت       ــذایی، بهداش ــواد غ ــردي، بهداشــت م ــق بهداشــت ف ــر تطبی ــه را از نظ ــین نام ــن آئ ــمول ای مش
ــوط تحــت نظــارت مســتمر      ــوازین بهداشــتی مرب ــا م ــزات ب ــزار و تجهی ســاختمانی و بهداشــت اب
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تی، مراتــب را بــه دســتگاه ذیــربط قــرار دهــد و در صــورت مشــاهده نــواقص و مشــکالت بهداشــ 
  . ومراکز و اماکن عمومی ابالغ نماید) دولتی، خصوصی و عمومی ( 

مســئولیت پیگیــري و اقــدام تــا رفــع کامــل نــواقص بهداشــتی بعهــده مالــک، مــدیر یــا  -1تبصــره 
  .متصدي مربوطه خواهد بود

امــه موظفنــد از مــالکین، مــدیران و متصــدیان امــاکن و مراکــز مشــمول ایــن آیــین ن   -2تبصــره 
ــار       ــی بهداشــتی در محــل ک ــور خــود کنترل ــه منظ ــان بهداشــت محــیط ب ــش آموختگ ــدمات دان خ

ــط وزارت    ــه توس ــی ک ــه ترتیب ــود ب ــاري   خ ــا همک ــتگاهب ــه   دس ــربط از جمل ــاي ذی ــوراي ه ش
 دامپزشـــکی ســـازمانجوانـــان، وزارت جهـــاد کشـــاورزي،  ، وزارت ورزش واصـــناف کشـــور

ــور ــار ورفــاه   ، کش ــاون ک ــرورش و وزارت صــنعت،    وزارت تع ــوزش وپ اجتمــاعی، وزارت آم
  . مشخص خواهد شد، استفاده نمایندتجارت  معدن و

مــالکین، مــدیران و متصــدیان مراکــز و امــاکن مشــمول ایــن آیــین نامــه موظفنــد بــه   -3تبصــره 
ــور       ــا همکــاري شــوراي اصــناف کش ــی کــه توســط وزارت ب هــاي اجرایــی   ودســتگاه ترتیب

ــاه مشــخص خواهــد شــد شــرایط بهداشــتی و         2نــامبرده در تبصــره   ــرف مــدت شــش م ظ
  .بهسازي محل فعالیت خود را بر اساس ضوابط ابالغی وزارت اظهار نمایند

 صــنفی هــاي اتحادیــهمجــامع و مراجــع قضــایی، نیــروي انتظــامی،  شــهرداري هــا،   -4تبصــره 
  .هاي الزم را بعمل آورند  موظفند با وزارت در این خصوص همکاري

مراکـز و امـاکن مشــمول ایـن آیـین نامـه کـه داراي حــداقل یـک مـورد نقـص بحرانــی            -۴مـاده 
ــواقص،  قســمت      ــع کامــل ن ــا رف ــع نمــی باشــد ت ــل رف بــوده و طــی انجــام بازرســی در محــل قاب

  . ساعت بطور موقت تعطیل خواهند شد 48مربوطه به مدت 
ــی ظــرف مــدت    -1تبصــره  ــواقص بحران مکــان ســاعت برطــرف نگــردد،   48در صــورتی کــه ن

  . مذکور تا رفع کامل نواقص تعطیل خواهند شد
ــا      -2تبصــره  ــواقص حــداکثر ت ــن ن ــواقص غیــر بحرانــی در صــورتی کــه ای ــا ن   60در رابطــه ب

  .روز برطرف نگردد، مکان مذکور تا رفع کامل نواقص تعطیل خواهد شد 
ــامورین  -3تبصــره  ــامی م ــل و    انتظ ــات بازرســی، تعطی ــراي عملی ــل اج ــام مراح ــد در تم موظفن

ــا بازرســین وزارت     ــانون همکــاري الزم را ب ــا الك و مهــر کــردن محــل، مطــابق ق  مهــر و مــوم ی
ــد  ــل آورن ــه عم ــت و در صــورت  .ب ــخیص و درخواس ــر     تش ــان غی ــل مک ــت مح ــئول بهداش مس

  .بهداشتی را با حضور بازرس تعطیل نماید 
ــره  ــار   -4تبص ــردش ک ــوه گ ــف    نح ــاکن متخل ــز و ام ــایی مراک ــل و بازگش ــل تعطی اداري مراح

  . موضوع این آیین نامه توسط وزارت اعالم خواهد شد
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ــاده  ــواد    -۵م ــاهده م ــورت مش ــین در ص ــه  بازرس ــین نام ــن آی ــمول ای ــرف   مش ــاریخ مص ت
ــته، فاقــد   ــوردنی، آشــامیدنی مــواد  ( مجوزهــاي الزم از وزارتگذش  ، آرایشــی و بهداشــتی  خ
مــواد ضــمن معرفــی متخلــف بــه مراجــع قضــایی فاســد، مجــاز خواهنــد بــود  و )مشــمول مجــوز

ــذکور را ــف و  م ــوده و توقی ــع آوري نم ــواد  جم ــه م ــف و درصــورتی ک ــده  توقی ــع آوري ش جم
ــال   داراي  ــون ری ــنج میلی ــا پ ــالی حــداکثر ت ــابق نظــر کارشناســی رأســا باشــند ارزش ری ــا  "مط ب

یــا بـا رعایــت اصـول بهداشــتی   تهیـه صـورتمجلس و بــا رضـایت صــاحب کـاال معــدوم نماینـد و      
ــا مجــوز ســازمان دامپزشــکی بــراي   مســتقیمغیــر  مصــارف مــواردو  کشــور مصــارف دامــی ب
ودر صـورت عـدم رضـایت صـاحب کـاال،      . ارجـاع دهنـد  هـاي ذیصـالح    بـا مجـوز ارگـان    انسانی

پرونــده متخلــف منضــم بــه کلیــه مســتندات توســط مســئول بهداشــت محــل بــه مراجــع قضــایی   
  .اقدام مقتضی ارسال خواهد شد جهت بررسی و 

ــاده  ــورد      -۶م ــین نامــه پــس از طــی دوره آموزشــی م ــن آی بازرســین در اجــراي وظــایف ای
تلقــی و هـر گونـه تعـرض بــه آن     )ضـابط خـاص  ( نظـر قـوه قضـاییه  بـه عنــوان ضـابط قضـایی      

  . ها بخاطر انجام وظیفه مشمول قوانین و مقررات مربوط خواهد بود
ــاده  ــاز ا  -۷م ــر      وزارت مج ــده در ه ــین ش ــایف تعی ــراي وظ ــود را در اج ــین خ ــت بازرس س

ــد   ــین نامــه اعــزام نمای ــه  مراکــز و امــاکن مشــمول ایــن آی ــا  . زمــان ب ــدیران، رؤســا ی مــالکین، م
  .  ها در مراکز واماکن ذکر شده مکلف به همکاري می باشند متصدیان و نمایندگان آن

مول ایــن آئــین نامــه الزامــی اســت اســتفاده از آب آشــامیدنی در مراکــز و امــاکن مشــ -۸مــاده 
  . و آب مصرفی باید مورد تایید وزارت باشد

مــدیران و متصــدیان کلیـه  مراکــز و امــاکن مشــمول ایـن آئــین نامــه مکلفنــد فاضــالب    -۹مــاده 
  . تولیدي واحد خود را به طریق بهداشتی مورد تایید وزارت دفع نمایند

ــاده مشــمول ایــن آئــین نامــه مکلفنــد پســماند   مــدیران و متصــدیان کلیــه مراکــز و امــاکن -۱۰م
  . وزارت دفع نمایند تولیدي واحد خود را به طریق بهداشتی مورد تایید

مــدیران و متصــدیان کلیــه  مراکــز و امــاکن مشــمول ایــن آئــین نامــه مکلفنــد بنحــوي  -۱۱مــاده 
  .  فعالیت واحد خود را مدیریت نمایند که منجر به آلودگی هوا و آلودگی صوتی نشود

ــاده  ــه      - ۱۲م ــین نامــه موظــف ب ــن آئ ــه  مراکــز و امــاکن مشــمول ای مــدیران و متصــدیان کلی
ــت مصــرف       ــروش، ممنوعی ــرایط ف ــر ش ــات از نظ ــه دخانی ــوط ب ــررات مرب ــوانین و مق ــت ق رعای

  . کارکنان، ممنوعیت مصرف عمومی و اطالع رسانی مناسب می باشند
امـاکن مشـمول ایـن آئـین نامـه مکلفنـد       مـدیران و متصـدیان کلیـه  مراکـز و     مـالکین،   – ۱۳ماده 

  . تمهیدات الزم به منظور مبارزه با حشرات، جوندگان و جانوران موذي را اتخاذ نمایند
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مـدیران و متصـدیان کلیـه  مراکـز و امـاکن مشـمول ایـن آئـین نامـه مکلفنـد           مـالکین،   - ۱۴ماده 
ــاق بــا مــوازین بهداشــتی قبــل   از اجــراء بــه تاییــد  نقشــه ســاختمان واحــد خــود را  بمنظــور انطب

  . وزارت برسانند
ــاده  ــر     - ۱۵م ــین نامــه نظی ــن آئ ــاکن مشــمول ای ــررات بهداشــتی بــراي مراکــز و ام رعایــت مق

ــیط،   ــت مح ــت بهداش ــت رعای ــاختمان، بهداش ــت س ــزات  بهداش ــزار و تجهی ــل و  و اب ــایل حم وس
  .شود الزامی استنقل که توسط وزارت اعالم می 

ــاده  ــذای    -۱۶م ــت مــواد غ ــت بهداش ــدیان و     رعای ــدیران، متص ــراي م ــردي ب ــت ف ی و بهداش
 . کارکنان کلیه  مراکز و اماکن مشمول این آئین نامه الزامی است

ــره ــواد     -1تبص ــورکنترل م ــه منظ ــت ب ــف اس ــه  وزارت موظ ــین نام ــن آی ــمول ای ــطح  مش از س
و در صـورت  مراکز و امـاکن مشـمول ایـن آیـین نامـه،  نسـبت بـه برداشـت نمونـه مـواد غـذایی            

  . اقدام نمایدلزوم توقیف موقت تا تعیین تکلیف مقامات قضایی 
 مراجــعبــا ارجــاع بــه مــدیران و متصــدیان مراکــز و امــاکن مشــمول ایــن آیــین نامــه  -2تبصــره
ــوده بــودن مــواد مــورد   قضــایی  ــه آزمایشــاتی کــه نتــایج آن آل مکلفنــد نســبت بــه پرداخــت هزین

مربوطــه اقــدام نمــوده واصــل فــیش واریــزي را بــه   دهــد بــه آزمایشــگاهمــی آزمــایش را نشــان 
 . وزارت ارائه دهند

ــواد    -3تبصــره ــرل م ــور کنت ــه منظ ــه وزارت موظــف اســت ب ــین نام ــن آی از ســطح  مشــمول ای
مراکز و امـاکن مشـمول ایـن آیـین نامـه، نسـبت بـه مجهـز نمـودن بازرسـان خـود بـه تجهیـزات              

  .سنجش و سایر ابزارها متناسب با فن آوري هاي روز اقدام نماید 
هـا، مؤسسـات و    مراکـز و امـاکن مشـمول ایـن آئـین نامـه، وزارتخانـه هـا، سـازمان          - ۱۷ماده

هـــا و  نظــامی و انتظــامی، همچنــین شــرکت     مراکــر دولتــی، خصوصــی و عمــومی، مراکـــز    
ــات        ــه، اطالع ــین نام ــن آئ ــت ای ــد  ضــمن رعای ــوقی موظفن ــی و حق ــخاص حقیق ــات و اش مؤسس

وزارت مجـــاز اســـت در اجـــراي . درخواســـتی  مـــرتبط را در اختیـــار بازرســـان قـــرار دهنـــد
وظــایف قــانونی خــود و اطمینــان از اجــراي مفــاد ایــن آئــین نامــه هــر زمــان از امــاکن مشــمول   

  . ازرسی نمایدب
ــامی و انتظــامی  -1 تبصــره ــز نظ ــا(مراک ــان ه ــد  )انتظ  امي حس  اس  و مراکــز نظــامی، پادگ موظفن

  .با اخذ تمهیدات الزم نسبت به رعایت این آیین نامه اقدام نمایند 
ــرل و بازرســی وزارت موظــف اســت  – 2تبصــره  ــاي بهداشــتی از پادگــان  جهــت کنت ــا و  ه ه

  .هاي الزم را با مسئولین مربوطه به عمل آورند  هماهنگی حساس مراکز نظامی، انتظامی
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 بهداشتیپروانه : فصل سوم 

ــاده  ــیط     – ۱۸م ــه خــدمات بهداشــت مح ــت در زمین ــوقی متقاضــی فعالی ــی و حق اشــخاص حقیق
اعـــم از بخـــش دولتـــی،  ، نظیـــر مشـــاوره بهداشـــت محـــیط و آموزشـــگاه بهداشـــت اصـــناف

  . بهداشتی اخذ نمایند پروانهخصوصی و یا تعاونی باید از وزارت 
ــره  ــوان        - 1تبص ــرایط بعن ــد ش ــراد واج ــا اف ــرد ی ــر ف ــر نظ ــد زی ــیط بای ــت مح ــدمات بهداش خ

  .  مسئول فنی انجام شود
و مســئول فنــی طبــق دســتورالعمل وزارت     بهداشــتی پروانــه شــرایط صــدور   - 2تبصــره 
  . خواهد بود
ــگاه   - 3تبصـــره ــتورالعمل فعالیـــت آموزشـ ــناف را وزارت موظـــف اســـت دسـ بهداشـــت اصـ

شــامل شــرایط تاســیس، شــرایط مدرســین، سرفصــل هــاي آموزشــی، نحــوه تــدریس، آزمــون،   
ــین       ــنهاد تعی ــد و پیش ــالغ نمای ــرا اب ــراي اج ــه و ب ــان دوره را تهی ــه پای ــاي گواهینام ضــوابط اعط

  . تعرفه بخش خصوصی به مراجع ذیصالح را تهیه نماید
ــ   - 4تبصــره ــدیران، متصــدیان و شــاغلین مشــمول ای ــدن دوره   م ــه گذران ــزم ب ــه مل ــین نام ن آی

  . آموزشی در آموزشگاه بهداشت اصناف بوده و باید گواهینامه مربوطه را اخذ نمایند
ــه خــدمات بهداشــت محــیط حــق انتشــار آگهــی تبلیغــاتی کــه موجــب    -5تبصــره مؤسســات ارائ

ول و خــالف واقــع بــر روي تــابلو، ســربرگ هــگمراهــی و فریــب مــردم شــود و درج عنــاوین مج
ــد   ــر را ندارن ــرق دیگ ــا ط ــه و ی ــه     .مؤسس ــف اســت نســبت ب ــاهده وزارت مکل و در صــورت مش

  .معرفی متخلف به مراجع قضایی اقدام نماید 
ــی   -6تبصــره  ــاي گروه ــه رســانه ه ــت     کلی ــدمات بهداش ــا خ ــرتبط ب ــاي م ــی ه ــراي درج آگه ب

  .محیط باید از وزارت مجوز دریافت نمایند 

ــاده  ــه  - ۱۹م ــده پروان ــع صــادر کنن ــاکن     مراج ــز و ام ــب مراک ــرداري و کس ــره ب ــیس، به تأس
ــه        ــر را ک ــتی معتب ــه، صــالحیت بهداش ــل از صــدور پروان ــد قب ــه موظفن ــین نام ــن آی ــمول ای مش

  .  متقاضی دریافت نمایند توسط وزارت صادر شده است از
ــاده  ــه بایــد  مشــمول ایــن آیــین نامــهمــواد  شــبکه هــاي توزیــعکلیــه  - ۲۰م از بهداشــتی پروان

  . نمایندوزارت دریافت 
ــن   - 1تبصــره  ــرایط صــدور ای ــه ش ــتیپروان ــالم    بهداش ــه وزارت اع ــوابطی اســت ک ــق ض طب

  . خواهد نمود
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ــه بهداشــتی  -2تبصــره ــل صــدور پروان ــر خــام دامــی  محصــوالت و مــوادوســایط حمــل ونق ب
  . می باشند کشور عهده سازمان دامپزشکی

در ســطح شــهر و روســتا و در مجتمــع هــاي ثابــت ســیار و  کیوســک هــا و خــدمات – ۲۱مــاده 
ــه   ــاري ک ــواد  تج ــده م ــه کنن ــه  عرض ــین نام ــن آی ــمول ای ــتند  مش ــد هس ــه بای ــتی پروان از بهداش

   . وزارت دریافت نمایند
ــرایط صــدور   -تبصــره  ــهش ــاي پروان ــتی ه ــت در    بهداش ــیار و ثاب ــدمات س ــا و خ کیوســک ه

ــده مــواد مشــمول ایــن آیــین     ســطح شــهر و روســتا و در مجتمــع هــاي تجــاري کــه عرضــه کنن
  . طبق ضوابطی است که توسط وزارت اعالم می شود نامه هستند

ــاده   ــدازي    شــوراهاي اســالمی شــهر، روســتا و شــهرداري   – ۲۲م ــل از راه ان ــد قب ــا موظفن ه
  .از وزارت صالحیت بهداشتی دریافت نمایند  فصلیهفتگی و بازارهاي 

ــاده  ــروش مــواد   - ۲۳م ــه عرضــه وف ــین نام ــن آی ــه فهرســت آن توســط وزارت   مشــمول ای ک
  . اعالم می گردد به صورت دوره گردي ممنوع است

ــاده  ــی      - ۲۴م ــه ترتیب ــین نام ــن آی ــس از تصــویب ای ــداکثر یکســال پ وزارت موظــف اســت ح
اتخــاذ نمایــد تــا حــداقل ســالی یکبــار نتیجــه ســه بازرســی آخــر انجــام شــده از مراکــز و امــاکن    

ــوم مــردم     ــراي اطــالع عم ــه نحــو مقتضــی ب ــه را ب ــین نام ــن آی ــدي  مشــمول ای ــه بن و انجــام رتب
  . یدطرق مختلف منتشر نما بهداشتی را از

آخــرین وضــعیت بهداشــتی را اعــالم و  بهداشــتی نحــوه اطــالع رســانی، رتبــه بنــدي   -صــره تب
  .وزارت تعیین می نماید 

وزارت موظــف اســت حــداکثر طــی مــدت  ســه مــاه از تــاریخ تصــویب و ابــالغ ایــن   - ۲۵مــاده 
ــا ، ضــوابط و راهنماهــاي اجرایــی     آیــین نامــه نســبت بــه تهیــه دســتورالعمل هــا، چــک لیســت ه

  . یداقدام نما
تهیـه چـک لیسـت هـاي اختصاصـی مـرتبط بـا واحـد هـاي صـنفی توسـط وزارت بـا              -1 تبصره

  . خواهد بود  همکاري شوراي اصناف کشور
ــا     – 2تبصــره  ــرتبط ب ــاي اختصاصــی م ــه چــک لیســت ه ــگاهتهی ــاي گوشــت فروش ــز و  ه قرم
ــفید ــی  ( س ــرده فروش ــده و خ ــر)عم ــان،   آ، ف ــوراکی آبزی ــاي خ ــوورده ه ــورمیگ آالیــش ،  ، طی

  .با همکاري سازمان دامپزشکی کشور خواهد بود  ،خوراك دامی و مواد پروتئینی
ــام      -3تبصــره ــرآورده هــاي خ ــا محصــوالت و ف ــه چــک لیســت هــاي اختصاصــی مــرتبط ب تهی

ــرل و نظــارت هــاي بهداشــتی در    ــه منظــور اعمــال کنت ــز و  دامــی ب ــاي گوشــت قرم فروشــگاه ه
ــفید  ــی   ( س ــرده فروش ــده و خ ــورا  )عم ــاي خ ــراورده ه ــش    ، ف ــور، آالی ــو، طی ــان، میگ کی آبزی
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ــی، توســط     ــواد پروتئین ــی و م ــوراك دام ــاري وزارت   خ ــا همک ــور و ب ــازمان دامپزشــکی کش س
 .خواهد بود 

  
هــاي عمــومی و اختصاصــی  وزارت مــی توانــد هــر ســه ســال یکبــار  چــک لیســت  - ۲۶مــاده 

  . این آیین نامه را مورد بازنگري قرار دهد و براي اجرا ابالغ نماید
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  : و س   ندگان     ه
درمان و آموزش  وزارت بهداشت، معاونت بهداشترئیس مرکز سالمت محیط و کار :دکتر کاظم ندافی

  پزشکی

معاون فنی بهداشت محیط مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت، درمان  :مهندس سید رضا غالمی
  و آموزش پزشکی

بهداشت موادغذایی و بهسازي اماکن عمومی مرکز سالمت  سرپرست اداره:مهندس محسن فرهادي
  محیط و کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

کارشناس بهداشت محیط مرکز سالمت  محیط و کار وزارت بهداشت، درمان و :مهندس فرناز جغتایی
  آموزش پزشکی

ت بهداشت، درمان و کارشناس بهداشت محیط مرکز سالمت  محیط و کار وزار: مهندس ژانت فرساد
  آموزش پزشکی

کارشناس بهداشت محیط مرکز سالمت  محیط و کار وزارت بهداشت، درمان و : مهندس مریم  مظهري
  آموزش پزشکی

کارشناس بهداشت محیط مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت، درمان : مهندس میترا دانش دوست
  و آموزش پزشکی

   محیط کارشناس بهداشت: مهندس رضا یوسفی
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  کارشناس بهداشت محیط: مهندس محسن صلحی


