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 اجراييدستورعمل 

 مراكز تهيه، توليد، توزيع، نگهداري، حمل و نقل و فروش مواد رسيدگي به تخلفات بهداشتي 

 خوردني ،آشاميدني، آرايشي، بهداشتي  و اماكن عمومي

 مقدمه

 آيين نامه اجرايي و  قانون مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي13اجراي قانون اصالح ماده  در راستاي
اجرايي رسيدگي به تخلفات بهداشتي مراكز تهيه، توليد، توزيع، نگهداري، حمل و نقل و فروش آن، دستورعمل 

. توسط اين معاونت براي اجرا ابالغ مي گردد مواد خوردني ،آشاميدني، آرايشي، بهداشتي و اماكن عمومي
معاونت هاي بهداشتي دانشگاه ها و دانشكده هاي علوم پزشكي موظفند در زمينه رسيدگي به تخلفات بهداشتي 

 .مراكز و اماكن مذكور  بر اساس اين دستور عمل اقدام نمايند

  تعاريف:1ماده

 :در اين دستور عمل اصطالحات ذيل در معاني بيان به كار مي روند

 قانون مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و 13منظور آيين نامه اجرايي قانون اصالح ماده آيين نامه: - 1-1

 بهداشتي مي باشد.

قانون  13عبارت است از فعل يا ترك فعلي كه در قوانين مرتبط از جمله قانون  اصالح ماده - تخلف: 1-2
مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي و  آيين نامه اجرايي و دستورعمل هاي آن تخلف و جرم 

 بهداشتي تلقي شده و طبق قانون مستوجب مجازات مي باشد.

به عمل نظارتي گفته مي شود كه هدف از آن بررسي ميزان انطباق شرايط موضوع و محل : بازرسي- 1-3

 .بازرسي با قوانين، مقررات و الزامات بهداشتي ناشي از آن ها مي باشد

يس مركز بهداشت ير /دانشكده علوم پزشكي/  معاون امور بهداشتي دانشگاه :مسئول بهداشت محل- 1-4

روستايي / استان و شهرستان مي باشند كه در صورت لزوم مي توانند به رئيس مركز بهداشتي درماني شهري

 .نيز تفويض اختيار نمايند
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مواردي است كه عدم رعايت آن به طور مستقيم موجب به خطر افتادن سالمت انسان : موارد بحراني -1-5

 .گردد

 . مواردي است كه عدم رعايت آن به طور غير مستقيم بر سالمت انسان  اثر دارد:موارد غير بحراني- 1-6

  براي موارد تعيين شده.واحد، مكان، قسمت و ابزار و تجهيزاتاز  و استفاده بكار گيري: بهره برداري- 1-7

 هر واحد اقتصادي كه فعاليت آن در محل ثابت يا وسيله سيار باشد و توسط فرد يا - واحد صنفي:1-8

 افراد صنفي داير شده باشد، واحد صنفي شناخته مي شود.

 به بخشي از واحد صنفي از قبيل آشپزخانه كه به تشخيص مسئول بهداشت محل داراي فعاليت :مكان -1-9

 .مجزا و مستقل مي باشد مكان گفته مي شود

شامل مواردي نظير دستگاه و تجهيزات است  كه براي مقاصد خاص از جمله فراوري و :  قسمت- 1-10

 .نگهداري مواد غذايي از آن ها استفاده مي شود

گروهي كه شامل اعضاي زير بوده و حضور حداقل يك نماينده از دستگاه نظارت  :تيم بازرسي -1-11

 الزامي است:

 نماينده بهداشت محيط مركز بهداشت شهرستان -

 بازرس بهداشت محيط -

 در صورت نيازنماينده نيروي انتظامي  -

 در صورت لزومنماينده اتحاديه صنفي  -

به مواردي اطالق مي گردد كه در طي زمان بازرسي قابل اصالح و رفع : نقص قابل رفع در محل -1-12

 .در محل باشد

  .عبارت است از تمام يا بخشي از فرايند بازرسي و فعاليت هاي بعدي آن- گردش كار اداري: 1-13
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 فرايند اجرايي رسيدگي به نواقص بهداشتي:  2ماده 

مشاهده شده با تذكر بازرس در محل تا پايان زمان چنانچه در هنگام بازرسي، نقص بهداشتي - 2-1

 .ثبت، ولي  وارد گردش كار اداري نگردد+ بازرسي رفع گردد، بايد نقص در گزارش بازرسي  با عالمت 

چنانچه در هنگام بازرسي نقص بهداشتي غيرقابل رفع و يا تكرار نقص بهداشتي قابل رفع درمحل - 2-2

- 1فرم شماره ( .ثبت و وارد گردش كار اداري گردد xمشاهده شود، بايد توسط بازرس با عالمت 

در صورت تفويض اختيار به 18039206- 2در صورت عدم تفويض اختيار و فرم شماره 18039206

 رييس مركز بهداشتي درماني شهري/ روستايي) 

 تائيد مسئول  آيين نامه و26 و 23، 22بر اساس مواد  در صورت وجود هر يك از نواقص بحراني- 2-3

ساعته به منظور رفع نواقص بهداشتي، غير فعال و  48/ قسمت مربوطه با مهلت مكانبهداشت محل، واحد/ 

 )18039206- 3فرم شماره ( .گردد) خارج كردن از سيكل كاري(يا بطور موقت تعطيل 

و تائيد  آيين نامه، 30 و 23 ، 22بر اساس مواد در صورت وجود هر يك از نواقص غيربحراني - 2-4

به مالك/ مدير/متصدي مهلت داده مي شود تا نسبت به   روز60حداكثر به مدت مسئول بهداشت محل، 

 )18039206- 4فرم شماره (رفع نواقص بهداشتي در مهلت تعيين شده اقدام نمايد. 

 و يا رفع نواقص بهداشتي 4-2 و 3-2در صورت رفع نواقص بهداشتي در طي مدت مذكور در بند - 2-5

متصدي مبني بر رفع نواقص بهداشتي  و انجام بازرسي / مدير/  پس از اعالم كتبي مالكبعد از فك پلمب،

- 6 و 18039206- 5فرم هاي شماره ( .و تائيد مسئول بهداشت محل، اجازه بهره برداري صادر خواهد شد

 )18039206- 8  و 18039206- 7  و 18039206

 در صورت 18039206- 7 در صورت عدم تفويض اختيار و فرم شماره 18039206- 6فرم شماره  تذكر:

تفويض اختيار به رييس مركز بهداشتي درماني شهري/ روستايي جهت تاييد رفع نواقص بهداشتي تكميل 

 مي گردد. 
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ساعت، واحد/ مكان/ قسمت مذكور با  48بعد از  در صورت عدم رفع هر يك از نواقص بحراني- 2-6

مدير/ متصدي به / پرونده مالك  ومي گردد دستور مسئول بهداشت محل به مدت حداكثر يك هفته پلمب

متصدي و تاييد مسئول بهداشت / مدير/ دادگاه ارجاع مي گردد، فك پلمب منوط به درخواست كتبي مالك

پذيرش ادامه  به معني متصدي/ مدير/ محل مي باشد و عدم مراجعه و تقاضاي فك پلمب توسط مالك

 )18039206- 10 و 18039206- 9فر م شماره ( . است نفعتوقف فعاليت توسط ذي

نتيجه ،  روزه)60 در نظر گرفته شده( حداكثر  مهلتازپس  در صورت عدم رفع نواقص غير بحراني- 2-7

 در صورت عدم تفويض اختيار و 18039206- 12بازرسي وارد گردش كار اداري مي گردد. ( فرم شماره 

 در صورت تفويض اختيار به رييس مركز بهداشتي درماني شهري/ روستايي) 18039206- 13فرم شماره 

در صورت تاييد گزارش نواقص بهداشتي غيربحراني توسط مسئول بهداشت محل، اخطار تعطيل - 2-8

 )18039206- 14 ساعته صادر مي گردد. ( فرم شماره 48-24

مي  حداكثر يك هفته تعطيل- درصورت عدم رفع نواقص غيربحراني، واحد با تنظيم صورت مجلس 2-9

/ مدير متصدي به دادگاه ارجاع مي گردد. فك پلمب منوط به درخواست كتبي مالك/ پرونده مالك  وگردد

/ متصدي و تاييد مسئول بهداشت محل ميباشد و عدم مراجعه و تقاضاي فك پلمب توسط مالك/ مدير

 و 18039206- 9فر م شماره ( . است نفعپذيرش ادامه توقف فعاليت توسط ذي به معني متصدي/ مدير

11 -18039206( 

متصدي نسبت به رفع نواقص / مدير/ چنانچه  طي گردش كار اداري الزم به منظور پلمب، مالك- 2-10

بهداشتي اقدام نمايد با تنظيم صورت مجلس و تائيد مسئول بهداشت محل، واحد/ مكان/ قسمت مذكور 

 )18039206- 15فر م شماره ( .تعطيل نخواهد شد

متصدي مربوطه بايد / مدير/ در صورت فك پلمب غير قانوني واحد/ مكان/ قسمت، پرونده مالك- 2-11

نحوه تعطيل مجدد و بازگشايي واحد/ مكان/ قسمت . به دليل فك پلمب غير قانوني به دادگاه ارجاع گردد

 )18039206- 16فرم شماره ( .طبق نظر دادگاه  خواهد بود
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متصدي بايد جهت بازگشايي واحد/ مكان/ قسمت خود به منظور رفع نواقص / مدير/ مالك- 2-12

 )18039206- 17. (فرم شماره بهداشتي از مسئول بهداشت محل به صورت كتبي درخواست نمايد

متصدي مبني بر درخواست بازگشايي واحد بدون بهره برداري به منظور رفع / مدير/ بايد ازمالك- 2-13

 )18039206- 18فرم شماره (  .نواقص بهداشتي تعهد محضري اخذ گردد

 بازگشايي مكان/ قسمت به منظور رفع نواقص بهداشتي فقط با تاييد مسئول بهداشت محل خواهد تبصره:

 تعهد محضري نمي باشد.بود و نياز به اخذ 

به منظور رفع نواقص بهداشتي بدون بهره برداري توسط تيم بازرسي، با تنظيم صورت  فك پلمب- 2-14

 )18039206- 19فرم شماره ( .متصدي انجام مي گردد/ مدير/ مجلس و تفهيم موضوع به مالك

متصدي قبل از دريافت اجازه بهره برداري اقدام به فعاليت نمايد، واحد/ / مدير/ چنانچه مالك- 2-15

مكان/ قسمت مربوطه مجدداً به مدت دو هفته، تعطيل خواهد شد و به دليل بهره برداري غير مجاز،پرونده 

- 20فرم شماره  و 18039206- 9 فرم شماره(  .مدير/ متصدي به دادگاه ارجاع مي گردد/ مالك

18039206( 

اطالعيه در صورت لزوم با ذكر علت، طبق نظر مسئول / در تمامي مراحل فوق نصب پالكارد- 2-16

  .بهداشت محل انجام مي گردد

 در صورتي كه تشخيص داده شود وقوع طغيان/ اپيدمي بيماري،  به دليل عدم رعايت موازين تبصره:

بهداشتي توسط مراكز و اماكن موضوع اين دستورعمل رخ داده است، پس از اعطاي مهلت قانوني واحد 

مورد نظر تعطيل و پرونده مالك/ مدير/ متصدي به دادگاه ارجاع و براي وي درخواست اشد مجازات مي 

 گردد. در اين مورد نصب پالكارد/ اطالعيه مبني بر عدم رعايت موازين بهداشتي الزامي مي باشد.
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  آيين نامه31فرايند اجرايي ماده :  3ماده 

فاسد، تاريخ مصرف گذشته و يا فاقد مجوزهاي بهداشتي(مشمول - جمع آوري و توقيف مواد غذايي 3-1

 .18039206- 21 مجوز) طبق فرم شماره

مواد غذايي فاسد، تاريخ مصرف گذشته و يا فاقد مجوزهاي بهداشتي(مشمول معدوم سازي/ ارجاع  -3-2

 .18039206- 22 مجوز)، طبق صورت مجلس فرم شماره

ارجاع پرونده متخلف بهداشتي به دادگاه به دليل عرضه مواد غذايي فاسد، تاريخ مصرف گذشته و يا فاقد - 3-3

 .18039206- 23 مجوزهاي بهداشتي(مشمول مجوز) طبق فرم شماره

ضعيت مواد غذايي توقيف شده ودرخواست اعالم نظر از سازمان هاي ذي ربط مبني بر تعيين تكليف - 3-4

 .18039206- 24 طبق فرم شماره

 .  تبصره بوده و از تاريخ ابالغ، الزم االجرا مي باشد2 ماده و 3مشتمل بر اين دستور عمل 
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