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 :مقدمه

      

قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و  41آیین نامه اجرایی قانون اصالح ماده  24و  42، 42در اجرای مواد 

 .بهداشتی، دستورالعمل صدور پروانه فعالیت دفاتر خدمات بهداشتی ابالغ می گردد
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



       
 دستورالعمل صدور پروانه فعالیت دفاتر خدمات بهداشتی

 

 

 شماره دستور عمل 29308121 سالمت محیط و کارمرکز  بهداشت محیط

 تاریخ ابالغ  تاریخ بازنگری بعدی 

 صادره از معاون بهداشت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 صفحه http://markazsalamat.behdasht.gov.ir 1آدرس وب سایت        

 

 تعاريف:  1ماده 

 :روند می کار به مربوطه معانی در ذیر اصطالحات دستورالعمل این در

 کار و محیط سالمت مرکز پزشکی، آموزش و درمان بهداشت، وزارت :وزارت

 تابعه پزشکی علوم های دانشکده و ها دانشگاه بهداشتی معاونت :معاونت بهداشت

 بهداشتی و آرایشی آشامیدنی، خوردنی، مواد قانون 41 ماده اصالح قانون اجرایی نامه آیین :آیین نامه

 دستورالعمل صدور پروانه فعالیت دفاتر خدمات بهداشتی  :دستورالعمل

         حقیقی به اشخاص توسط وزارت دستورالعمل این مفاد و نامه آیین با مطابق که مجوزی :پروانه فعالیت

 .گردد می اعطاء یک سال واجد صالحیت برای مدت  (مسوول فنیک با نام مسوول دفتر و بصورت مشتر)   

 .دفتر خدمات بهداشتی که پس از اخذ پروانه فعالیت تحت نظارت وزارت فعالیت می نماید :دفتر

بوده و از شرایط الزم مطابق این کارشناسی  مدرک دارای حداقل شودکه می گفته شخصی به :دفتر مسوول

 .دستورالعمل برخوردار باشد

 شرایط از و بوده محیط بهداشت مهندسی رشته در کارشناسی مدرک دارای حداقل که شخصی :فنی مسوول

یت برنامه های مرتبط با بهداشت محیط در دفتر مسوولباشد و عهده دار  برخوردار این دستورالعمل مطابق الزم

 .می باشد

 های علوم دانشکده /ها بهداشتی دانشگاهمعاونت های  و وزارت کار و محیط سالمت مرکز :دستگاه ناظر

 .کشور سراسر و خدمات بهداشتی درمانی پزشکی

 . کاردان  و کارشناسان ممیزی بهداشتی :ممیزان بهداشتی

 این ضوابط مطابق و بوده محیط بهداشت رشته کاردانی دارای مدرک که فردی :کاردان ممیزی بهداشتی

 .کنترلی و خود اظهاری بهداشتی به نیابت از طرف قرارداد می نمایداقدام به انجام عملیات خود  دستورالعمل

 محیط و یا باالتر بهداشت مهندسی رشته کارشناسی مدرک حداقل دارای که فردی: کارشناس ممیزی بهداشتی

اقدام به انجام عملیات  خودکنترلی و خود اظهاری بهداشتی به نیابت از  دستورالعمل این ضوابط مطابق و بوده

 .طرف قرارداد می نماید

 یا در راستای انجام خودکنترلی و خود اظهاری  بهداشتی ،توسط کاردان فعالیتی که :ممیزی بهداشتی

 و مقررات قوانین، با واحد صنفی انطباق شرایط میزان بررسی آن از هدف و شده انجام بهداشتی ممیز کارشناس

 .باشد می بهداشتی های استاندارد و الزامات

برای  و شده طراحی مرکز سالمت محیط و کار توسط که عملی و تئوری آموزش مدون دوره :آموزشیدوره 

 .گردد می اجرا کاردان و کارشناسان ممیزی بهداشتی

 .سامانه جامع مدیریت خدمات بهداشتی: سامانه
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می گردد و نیز اقدامات  دستگاه ناظر مطابق قانون انجامتوسط انجام بازرسی  :بازرسی و امور حاکمیتی

نظیر پلمپ و فک پلمپ، طغیان بیماری، رسیدگی به شکایات بهداشتی، ارجاع به مراجع قضایی، )حاکمیتی 

، صرفا در (صدور اخطاریه ها و نظریه بهداشتی، اعطاء لوح،  پاسخگویی به استعالمات و صدور تائیدیه بهداشتی

 .صالحیت دستگاه ناظر است

 فرآيند صدور يا تمديد پروانه فعالیت: 2ماده 
 از طریق سامانه(  1 )به همراه مدارک مذکور در مادهاشخاص حقیقی  درخواستارایه  -4-4

  از طریق سامانه بررسی مدارک متقاضیان و تـطبیق آن بـا مفاد دستورالعمل و تایید الکترونیک -4-4

 ی دستورالعمل ابالغی وزارت از طریق سامانهامضای تعهد نامه حسن انجام کار و اجرا -4-1

مدیرگروه تخصصی بهداشت / بهداشت محیط مسوولتوسط کارشناس  تیپروانه فعالالکترونیکی  تایید -4-2

 محیط وحرفه ای 

یس مرکز سالمت محیط و کار ئپس از تائید معاون بهداشتی دانشگاه و ر تیپروانه فعالصدور الکترونیکی  -4-2

 از طریق سامانه 

سال بوده و تائید آن منوط به رعایت تعهد نامه موضوع  بند  4به مدت  صادره از تاریخ صدور پروانهاعتبار  -4-6

 .خواهد بود( 1) ماده 8

 .در صورت عدم تمدید، پروانه به خودی خود از اعتبار ساقط می گردد -4-7

تبط با درخواست متقاضیان دفاتر و همچنین صدور پروانه فعالیت به صورت کلیه فرآیند های مر -4-8

 .الکترونیکی و از طریق سامانه خواهد بود

اشخاص دارای پروانه خودکنترلی و خود اظهاری بهداشتی و اتحادیه های مربوطه متقاضی در اولویت قرار  -4-9

 .این دستورالعمل اقدام نمایند دارند و الزم است نسبت به ثبت نام و تطبیق خود با شرایط

 .برای هر متقاضی فقط یک پروانه صادر خواهد شد -4-41

روز، موضوع به  41در صورت عدم اعالم نظر دانشگاه در خصوص صدور پروانه متقاضی در طی مدت  -4-44

از طریق سامانه  منزله تائید دانشگاه مربوطه تلقی شده و در صورت تائید نهایی مرکز سالمت محیط و کار پروانه

 . صادر خواهد شد

  .باشد قابل واگذاری و انتقال به غیر نمی قائم به شخص بوده و صادره پروانه فعالیت -4-44

 .  با فوت یا حجر مسوول دفتر پروانه صادره ملغی خواهد شد -4-41
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 تیپروانه فعالمدارک الزم جهت صدور : 3ماده 
 (4)جدول شماره

 توضیحات نوع مدرک ردیف

ثبت نام به صورت الکترونیکی از طریق  دفتر مسوولدرخواست نامه متقاضی  4

 سامانه

 از طریق سامانه فنی  مسوولدفتر و  مسوولمدرک تحصیلی  4

 فنی  مسوولدفتر و  مسوولعکس اداری   1

تائیدیه تحصیلی و الصاق عکس در پروانه 

از ( اسکن مدارک و ثبت الکترونیک)

 طریق سامانه

اسکن مدارک و ثبت الکترونیک از طریق  فنی  مسوولدفتر و   مسوولتصویر شناسنامه و کارت ملی  2

 سامانه

اسکن مدارک و ثبت الکترونیک از طریق  فنی مسوولدفتر و   مسوولگواهی عدم سوء پیشینه  2

 سامانه

دفتر و   مسوول یا روانگردان عدم اعتیاد به مواد مخدرگواهی  6

 فنی مسوول

اسکن مدارک و ثبت الکترونیک از طریق 

 سامانه

اسکن مدارک و ثبت الکترونیک از طریق  دفتر  مسوولگواهی تمکن مالی از بانک  7

 سامانه

8 

 :تعهد نامه مبنی بر

کارکنان در دستگاه های دولتی و عدم اشتغال خود و  -

 مؤسسات عمومی غیر دولتی و موسسات خصوصی

 وزارت  و مقررات ابالغیرعایت دستورالعمل، ضوابط،  -

 حسن انجام کار  -

عدم مداخله در بازرسی و امور حاکمیتی و رازداری در  -

 اطالعات

تکمیل و امضای تعهد نامه و ارسال از 

 طریق سامانه

 

 فنی و ممیزان بهداشتی  و مدارک الزم   مسوولدفتر،  مسوولشرايط عمومی و اختصاصی :  4ماده 
 اعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان تصریح شده در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران -2-4

 تابعیت جمهوری اسالمی ایران -2-4

 (ویژه آقایان)دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت وظیفه فنی  مسوولدفتر و  مسوولجهت  -2-1
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 ( ویژه آقایان)الزم مبنی بر تعیین تکلیف نظام وظیفهدرخصوص ممیزان بهداشتی ارایه مدارک :2تبصره

 کیفریموثرعدم سوء پیشینه گواهی  -2-2

 یا روانگردان عدم اعتیاد به مواد مخدرگواهی -2-2

 دفتر مسوولبرای  (کلیه رشته ها)دارا بودن حداقل تحصیالت کارشناسی -2-6

     بهداشت محیط  مهندسیدفتر که دارای مدرک کارشناسی و باالتر در رشته  مسوولمتقاضیان   :1تبصره

 . می باشند در اولویت قرار دارند

 فنی مسوولط برای یشت محادهمهندسی ب  دارا بودن حداقل تحصیالت کارشناسی در رشته -2-7

می تواند یک نفر دفتر   مسوولفنی و  مسوولباشد  متقاضی تاسیس دفتردر صورتی که مسول فنی  :0تبصره

  .باشد

 دارا بودن مدرک تحصیلی در مقطع کاردانی یا باالتر در رشته مهندسی بهداشت محیط برای ممیزان  -2-8

 فنی  مسوولدارا بودن گواهی قبولی در آزمون ممیزی بهداشتی برای ممیزان و  -2-9

 گواهی طی  دوره های  آموزشی ممیزی بهداشتی -2-41

بار گواهی دوره آموزشی بصورت یک ساله می باشد و ممیز پس از اتمام مهلت اعتبار، در صورت اعت :4تبصره

 .پیش بینی دوره بازآموزی جدید، موظف به گذراندن دوره تعریف شده  می باشد

 .دارا بودن کد ممیزی بهداشتی و احراز هویت ممیز به صورت الکترونیکی -2-44

الکترونیکی با درج نام و نام خانوادگی ممیز، کد ممیز، نام و کد دفتر و نام دارا بودن کارت شناسایی  -2-44

 .دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه  قبل از انجام ممیزی

 

 مسوول دفتر  وظايف: 5ماده 

 . تعیین شده فعالیت در حوزه جغرافیایی -2-4

 .از سوی وزارتاجرای دستورالعمل ها و ضوابط ابالغی  -2-4

 . همکاری با دستگاه ناظر -2-1

نظیر جابجایی مکان دفتر، مسوول فنی و هر )ثبت الکترونیکی هرگونه تغییرات یا جابجایی در ساختاردفتر  -2-2

 .از طریق سامانه( گونه تغییر در فعالیت

و به صورت بر خط،  ثبت و گزارش نتایج ممیزی بهداشتی مراکز و اماکن عمومی از طریق الکترونیکی -2-2

 .مطابق فرم هایی که از طرف وزارت ابالغ خواهد شد

 .پشتیبانی ممیزان از نظر اداری، تجهیزاتی و تامین خودرو -2-6
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نظارت بر عملکرد اداری و اجرای شرح وظایف کارکنان تحت پوشش مطابق آیین نامه، ضوابط و  -2-7

 .  دستورالعمل و سایر امور ابالغی از وزارت

 .عقد قرارداد با ممیزان بهداشتی و پرداخت حقوق و مزایا از طریق سامانه -2-8

 . عقد قرارداد از طریق سامانه با واحد های صنفی جهت انجام ممیزی بهداشتی -2-9

 به آنها  مربوط کلیه سوابقو نگهداری  طرف های قراردادکلیه  فیزیکی و الکترونیکپرونده تشکیل  -2-41

 .بهای خدمات از طریق سامانهدریافت  -2-44

 .بهای خدمات دریافتی از واحدهای صنفی نباید از مبالغ تعیین شده در نرخ ابالغیه وزارت بیشتر باشد :2تبصره

   .در صورت انصراف یا  قطع دسترسی مسئول فنی  دفتر معرفی مسئول فنی جدید -2-44

 .کار و در معرض دیددفتر صادره در محل مناسب در فعالیت   نصب پروانه -2-41

همراه با عکس آنها و ساعات کار و رشته دفتر در  کارکنان با ذکر مسوولیتفهرست اسامی کلیه  نصب  -2-42

  دفتر کارآنان در   تخصصی

 فعالیت  مسوول دفتر و مسوول فنی به صورت الکترونیک ساعات ثبت  -2-42

ور انجام آزمایشات نمونه های برداشت شده از واحد مسوول دفتر حق تاسیس آزمایشگاه داخلی به منظ :1تبصره

 .های صنفی را نخواهد داشت

 

 فنی مسوول وظايف: 6ماده 

 از سوی وزارت اجرای دستورالعمل های ابالغی -6-4

 امور تخصصی دفتر و تنظیم کلیه مستندات مربوطه هنظارت بر کلی -6-4

 های ثبت شده به صورت الکترونیکنظارت و کنترل عملکرد ممیزان و مشاهده ممیزی  -6-1

 آموزش های تکمیلی به کارشناسان ممیز مربوطه -6-2

 .نظارت بر عملکرد ممیزان بهداشتی، ممیزی های انجام شده و ارایه گزارش های الزم و محوله -6-2

 پیگیری جهت تحویل اخطاریه های صادر شده از طرف دانشگاه مربوطه به اصناف -6-6

  ممیز کارشناس /کاردان وظايف :  7ماده 

 اجرای مقررات ابالغی از سوی وزارت -7-4

 فنی مسوولدفتر و  مسوولاجرای مقررات اعالمی از سوی  -7-4

 حضور فعال در فرآیند ممیزی بهداشتی واحدهای صنفی طرف قرارداد دفتر  -7-1

 ثبت نتایج ممیزی بهداشتی واحدهای صنفی به صورت الکترونیکی -7-2
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 دفتر عمومی شرايط:  8ماده 

یا حق استفاده از آن ملک حداقل به مدت  باشدمسوول دفتر در مالکیت یا اجاره  دبایدفتر محل تأسیس  -8-4

 .از سوی مالک داده شده باشددفتر یک سال برای ایجاد 

  .است منطقه جغرافیایی تحت پوشش دانشگاه تعیین شده محدود به حداکثر استفاده از پروانه فعالیت  -8-4

است را دارا که طرح آن مصوب و مورد تائید دستگاه ناظر ( واحد)تابلوی متحدالشکل دارای دفتر باید -8-1

  .باشد

 دفتر نیاز مورد تجهیزات و فیزيكی فضای: 9ماده 

 . مترمربع است42فضای مورد  نیازحداقل  -9-4

 :خواهد بودحداقل تجهیزات مورد نیاز ممیزان بهداشتی به شرح ذیل  -9-4

جهت نمونه  لیاستر شهیش :لوازم نمونه برداری از آب و مواد غذایی، حداقل لوازم نمونه برداری شامل -

، آیس پک، دار قیکلمن عابرداری آب یا مایعات، ظرف استریل جهت نمونه برداری از مواد غذای، 

ستریل، شعله، انبرک کاله، دستکش یکبار مصرف، قیچی و چاقوی ا سر یا الکل، پوشش سواب، پنبه،

 استریل، برای هر دفتر

 ترمومتر نفوذی و لیزری برای هر ممیز -

 ممیز یک عدد 2رطوبت سنج به ازای هر  -

 کلرسنج برای هر ممیز -

 کیت یدسنج برای هر ممیز -

- pH  ممیز یک عدد 2متر دیجیتال به ازای هر 

 ممیز یک عدد 2کدورت سنج به ازای هر  -

 ز یک عددممی 2نورسنج برای به ازای هر  -

 هر دفتر یک دستگاه   TPMدستگاه سنجش روغن -

 دستگاه سنجش نمک برای هر ممیز یک عدد -

برای هر ممیز بهداشتی باید دسترسی به سهولت و به هنگام )قابل حمل و دسترسی به اینترنت رایانه  -9-1

 .(وجود داشته باشد

 لوازم اداری و رایانه به تعداد مورد نیاز -9-2

 خط تلفن مستقل دوحداقل  -9-2

 تهیه لباس فرم یا کاور یکسان برای ممیزان و کارکنان دفتر مطابق اعالم وزارت  -9-6
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 ی انجام عملیات ممیزیوتامین خودر - 9-7
 

 شكايات و تخلفات به رسیدگی و نظارت ضوابط:  11ماده 

 . دستگاه ناظر موظف است به منظور اطمینان از حسن عملکرد دفاتر بر فعالیت آن ها نظارت نماید -41-4

دستگاه ناظر موظف است در صورت مشاهده مواردی از تخلف یا عدم رعایت ضوابط و معیارهای مصوب  -41-4

 .به صورت الکترونیکی ثبت نمایدوزارت و تعهد نامه طبق این دستور العمل اقدام نماید و موارد تخلف دفاتر را 

کلیه مستندات حقوقی قرارداد دفتر با واحد های صنفی عالوه بر ثبت الکترونیک باید به صورت مستند  -41-1

 .در دفتر موجود باشد
 

 دفتر مسوول تخلفات : 11ماده 

انجام خدمات انجام بازرسی و مداخله در امور حاکمیتی و دریافت وجه از واحدهای صنفی برخالف نرخ  -44-4

 ابالغی از طرف وزارت

 وزارت سوی از ابالغی ضوابط و ها دستورالعمل اجرای عدم -44-4

 دستگاه ناظر  با عدم همکاری -44-1

 عدم پیگیری جهت تحویل اخطاریه های صادر شده از طرف دانشگاه مربوطه به اصناف  -44-2

 ابالغی وزارت های فرم مطابق الکترونیکی بصورت ممیزی نتایج گزارش و ثبت عدم نظارت بر -44-2

 ابالغی امور سایر و دستورالعمل و ضوابط نامه، آیین مطابق پوشش تحت ممیزان عملکرد بر عدم نظارت -44-6

 وزارت از

 امور تخصصی دفتر و تنظیم کلیه مستندات مربوطه هعدم نظارت بر کلی -44-7

 ممیز مربوطهعدم آموزش های تکمیلی به کارشناسان   -44-8

اعالم هرگونه تغییرات یا جابجایی در ساختار دفتر نظیر جابجایی مکان، تعلیق یا تعطیلی موقت یا  عدم -44-9

 دایم  دفتر و هر گونه تغییر در سامانه

 خودرو جهت انجام ممیزی بهداشتی تامین و تجهیزاتی اداری، نظر از ممیزان عدم پشتیبانی -44-41

تاسیس آزمایشگاه داخلی توسط دفتر به منظور انجام آزمایشات نمونه های برداشت شده از واحد های  -44-44

 صنفی  

انتشار آگهی تبلیغاتی که موجب گمراهی و فریب مردم شود و درج عناوین مجعول و خالف واقع بر  -44-44

 دفتر و یا طرق دیگر  گروی تابلو، سر بر

ارایه گزارش، اطالعات، آمار و مکاتبه و امثال آن به افراد حقیقی یا حقوقی بجز موارد تعیین شده در  -44-41

 سامانه 
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 .دستورات قضایی مبنی بر ارایه اطالعات به سامانه ابالغ و از طریق سامانه اجرا  می گردد :تبصره

دولتی و مؤسسات عمومی غیر دولتی و دستگاه های فنی و کارکنان در  مسوولدفتر،  مسوولاشتغال  -44-42

 موسسات خصوصی

 . انجام هر گونه اقدامی که خارج از سامانه باشد  -44-42

 .عدم فعالیت در حوزه جغرافیایی تعیین شده -44-46

 

 دفترمسوول نحوه برخورد با  تخلفات :  12ماده 

و پس از تائید موضوع توسط معاونت بهداشتی ( 4-44)در صورت مشاهده و اثبات تخلف موضوع بند  -44-4

 .و کلیه دسترسی های الکترونیک دفتر قطع خواهد شد لغودانشگاه مربوطه، پروانه فعالیت 

کترونیک مورد تخلف عالوه بر ثبت ال( 4-44)بجز بند 44در صورت مشاهده سایر تخلفات موضوع ماده  -44-4

 . دفتر  اعالم می گردد مسوولبصورت کتبی به 

پس از دو بار اخطار کتبی برای بار سوم و پس از تائید معاون بهداشتی دانشگاه مربوطه کلیه دسترسی  -44-1

 .قطع خواهد شد( سه ماهه)موقت  های الکترونیک دفتر به طور

 مجدداً یک اخطار کتبی دیگر دریافت نماید پس چنانچه دفتر بعد از لغو سه ماهه دسترسی الکترونیک -44-2

و پروانه  قطع ائمتائید موضوع توسط معاونت بهداشتی دانشگاه مربوطه، دسترسی الکترونیک ایشان بصورت د از

 .شد لغو خواهدفعالیت 

ت چنانچه احراز شود که متقاضی فاقد صالحیت های مندرج در این دستورالعمل بوده است پروانه فعالی -44-2

صادره برای وی به خودی خود از اعتبار ساقط است و ضمن اقدام قانونی، کلیه دسترسی های الکترونیکی سامانه 

 .برای وی قطع می گردد

 

 فنی  مسوولتخلفات  -13ماده 

 از سوی وزارتعدم اجرای دستورالعمل های ابالغی  -41-4

 امور تخصصی دفتر و تنظیم کلیه مستندات مربوطه هعدم نظارت بر کلی -41-4

 عدم نظارت بر عملکرد اجرایی ممیزان -41-1

 عدم نظارت بر گزارشات ممیزی های ثبت شده به صورت الکترونیک و ارایه گزارشات الزم  و محوله -41-2

 مربوطه ان بهداشتیعدم آموزش های تکمیلی به ممیز -41-2

 اخطاریه های صادر شده از طرف دانشگاه مربوطه به اصناف عدم پیگیری جهت تحویل -41-6

 ارایه گزارش، اطالعات، آمار و مکاتبه و امثال آن به دفتر، سازمان و ارگان دولتی یا خصوصی  -41-7

 شرکت در جلسات برون بخشی مرتبط با ممیزی بهداشتی بدون هماهنگی با دستگاه ناظر  -41-8
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 ظایف محوله در این دستورالعمل  عدم فعالیت مطابق شرح و -41-9

 فنی مسوولنحوه برخورد با تخلفات   -14ماده

سه اخطار کتبی دریافت نماید پس تائید موضوع توسط  41فنی بعلت تخلفات مندرج در ماده مسوولچنانچه 

دفتر موظف است  مسوولو قطع  معاونت بهداشتی دانشگاه مربوطه، دسترسی الکترونیک ایشان بصورت دائم

 .فنی جدید معرفی نماید مسوول

 تخلفات ممیز بهداشتی: 15ماده 

 عدم اجرای مقررات ابالغی از سوی وزارت -42-4

 عدم اجرای مقررات اعالمی از سوی دفتر -42-4

 عدم حضور فعال در فرآیند ممیزی بهداشتی واحدهای طرف قرارداد دفتر  -42-1

 صورت الکترونیکیعدم ثبت نتایج ممیزی بهداشتی واحدها به  -42-2

 عدم بازدید ممیز از واحد صنفی جهت بررسی نواقص در مهلت مقرر -42-2

 عدم فعالیت مطابق شرح وظایف محوله در این دستورالعمل   -42-6

 هرگونه تعامل مالی با واحد صنفی -42-7
 

 نحوه برخورد با تخلفات ممیز:16ماده 

گردد، دستگاه ناظر موظف است ضمن ثبت ( 42)چنانچه ممیز بهداشتی مرتکب تخلفات مندرج در ماده  -46-4

 .فنی مربوطه اعالم نماید مسوولدفتر و  مسوولالکترونیکی تخلف، مراتب تخلف وی را به 

عاونت تائید موضوع توسط م از اگر ممیز  برای بار سوم تخلف نماید دستگاه ناظر موظف است پس -46-4

بهداشتی دانشگاه مربوطه نسبت به لغو موقت کد ممیزی به مدت سه ماه اقدام نماید و در طول این مدت کلیه 

 .دسترسی الکترونیک نامبرده قطع می گردد

یک اخطار کتبی دیگر دریافت نماید پس تائید اچنانچه ممیز بعد از لغو سه ماهه کد ممیزی مجدد -46-1

موضوع توسط معاونت بهداشتی دانشگاه مربوطه،کد ممیزی به صورت دائم لغو خواهد شد و کلیه دسترسی 

 . الکترونیک آن قطع می گردد

مرکز جامع سالمت شهری سه گزارش ممیزی انجام شده توسط یک  بازرس مستقر در در صورتی که -46-2

تائید ننماید ( بر اساس بررسی میدانی انجام شده)علت عدم تطابق نتایج ممیزی با وضعیت موجود به  ممیز را

پس از تائید موضوع توسط معاونت بهداشتی دانشگاه مربوطه، دسترسی الکترونیکی ممیز به صورت موقت قطع و 

 .دوره آموزشی برای ممیز تمدید خواهد شد

زشی یک ممیزی را انجام دهد و نتایج ممیزی مجدداً مورد تائید مرکز چنانچه ممیز پس از طی دوره آمو -46-2

جامع سالمت شهری قرار نگیرد پس از تائید موضوع توسط معاونت بهداشتی دانشگاه مربوطه دسترسی 



       
 دستورالعمل صدور پروانه فعالیت دفاتر خدمات بهداشتی

 

 

 شماره دستور عمل 29308121 سالمت محیط و کارمرکز  بهداشت محیط

 تاریخ ابالغ  تاریخ بازنگری بعدی 

 صادره از معاون بهداشت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 صفحه http://markazsalamat.behdasht.gov.ir 22آدرس وب سایت        

 

نتایج  افنی صادر می گردد و چنانچه مجدد مسوولماه قطع و یک اخطار برای  6الکترونیکی ممیز به مدت 

ررسی کارشناسی مورد تائید قرار نگیرد کد ممیزی و دسترسی الکترونیک ممیز به طور دائم لغو ممیزی پس از ب

 .فنی صادر می گردد مسوولدفتر و  مسوولو یک اخطار دیگر برای 

در طول دوره ای که دسترسی ممیز به هر دلیل قطع می باشد ممیز به هیچ عنوان حق انجام ممیزی  -46-6

 . بهداشتی را ندارد

فنی سه اخطار دریافت نماید کلیه دسترسی های الکترونیک وی قطع می گردد و  مسوولچنانچه  :2صرهتب

 .فنی جدید معرفی نماید مسوولدفتر موظف است  مسوول

 .کلیه تبادل اطالعات و صدور اخطار ها از طریق سامانه خواهد بود: 1تبصره

  

های خارج از ضوابط و دستورالعمل های ابالغی دفاتر و ممیزان بهداشتی مجاز به فعالیت : 17ماده 

 . وزارت نخواهند بود
 

  بهداشتی ممیزی انجام روش:  18ماده 

متصدیان مشمول خودکنترلی و خود اظهاری بهداشتی مجازند نسبت به انجام ممیزی  و مدیران مالکین، -48-4

بهداشتی واحد های صنفی خود از طریق دفاتر موضوع این دستورالعمل یا اشخاص حقیقی تحت استخدام خود 

 از ا که مطابق این دستورالعمل مجوز ممیزی را دریافت نموده اند اقدام نمایند در هر صورت کلیه فرایند ه

 .سامانه انجام خواهد شد طریق

در صورتی که ممیزی بهداشتی از طریق ممیزان تحت استخدام واحد صنفی انجام می گردد باید تعهد  -48-4

 گردد و توسط ممیز بهداشتی و مالک، مدیر یا متصدی واحد صنفی تکمیل و امضاء( 1)ماده 8نامه موضوع بند 

 . واحد صنفی و ممیز از طریق سامانه خواهد بودا و اخطار ها به و کلیه ابالغ ه. از طریق سامانه ارسال گردد
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 .شود رعايت ذيل جدول شرح به بايد ها نمونه تعداد و تناوب:  19ماده 
 (4)جدول شماره

 تعداد نمونه ها دوره زمانی نوع آزمایشات محل نوع نمونه ها ردیف

4 
شرب اماکن آب 

 و مراکز

شبکه داخلی 

نقطه )

 (مصرف

 نمونه  4حداقل  فصلی کلیفرم گرماپای

 نمونه  4حداقل  سالیانه شیمیایی -فیزیکی 

 آب استخر 4

 استخر

 و

 جکوزی

ــی آب   - ــرل کیفـــ کنتـــ

ــت   اســتخرهای شــنا، جه

کلیفـــــرم گرماپـــــای و 

 باکتریهای هتروتروف 

 نمونه 4حداقل  فصلی 

کنترل کلر آزاد باقیمانده،  -

 pHکدورت و 
 نمونه 4حداقل  در هر بازدید

نمونه برداری از حوضـچه   -

ــرم و   ــای آب گــــ هــــ

اســـتخرهای آب معـــدنی 

برای کلیفرم گرماپـای یـا   

اشرشــــــیا کلــــــی و  

سودوموناس آئروژینـوزا و  

 لژیونال 

 نمونه  4حداقل  فصلی 

1 
مواد غذایی 

 بالقوه خطرناک 
 فصلی میکروبی مراکز 

نمونه  4حداقل 

 بصورت تصادفی

2 
سطوح تهیه 

 مواد غذایی
 شش ماهه میکروبی مراکز 

نمونه  4حداقل 

 در هر دوره

 

 بهداشتی ممیزی انجام اجرايی فرآيند: 21ماده 

مراکز تهیه و توزیع مواد )یابی و ثبت کلیه واحد های صنفی محدوده جغرافیایی تحت پوشش واحد -41-4

 در سامانه ( غذایی و اماکن عمومی موضوع آیین نامه

 اعزام ممیز توسط دفتر به واحد صنفی طرف قرار داد و صدور حکم ماموریت ممیز از طریق سامانه -41-4

 از طریق سامانهبهداشتی  تکمیل چک لیست ممیزی -41-1
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 اعالم  انجام ممیزی و مشخصات ممیز به واحد صنفی  -41-2

 فنی دفتر مسوولنظارت الکترونیکی ممیزی توسط  -41-2

ثبت و ارسال چک لیست تکمیل شده ممیزی بهداشتی به صورت الکترونیکی به مرکز جامع سالمت  -41-6

 شهری مربوطه

مرکز جامع سالمت شهری مربوطه در مهلت  در مستقر بازرستعیین تکلیف بازرسی انجام شده توسط -41-7

 مقرر

جامع سالمت شهری مربوطه منوط به بازرسی  مرکز مستقر در توسط بازرسعدم تائید گزارش بازدید  :تبصره

 . میدانی بازرس می باشد و  باید مستندات مرتبط موجود باشد

مهلت رفع نواقص و اخطاریه های مربوطه مطابق در صورت گزارش ممیز مبنی بر وجود نقص بهداشتی،  -41-8

دستورالعمل اجرایی رسیدگی به نواقص بهداشتی توسط مرکز جامع سالمت شهری مربوطه تعیین و صادر 

 .خواهد شد

 (ممیز یا مسوول فنی دفتر نباشد) تحویل اخطاریه های رفع نواقص بهداشتی توسط افراد غیر ممیز -41-9

 .فیشاغل در دفتر به واحد صن

بازدید ممیز از واحد صنفی جهت پیگیری رفع نواقص در مهلت مقرری که توسط مرکز جامع سالمت  -41-41

 .شهری تعیین شده است

در صورت عدم رفع نواقص بهداشتی در مهلت مقرر ممیز موظف است گزارش عدم رفع نواقص را تحت  -41-44

و مابقی اقدامات برای واحد صنفی . فنی دفتر به مرکز جامع سالمت شهری مربوطه ارسال نماید مسوولنظارت 

بر اساس دستورالعمل گردش کار رسیدگی به نواقص بهداشتی توسط بازرس مرکز جامع سالمت شهری مربوطه 

 .انجام خواهد شد

عهده ممیز می باشد و  نتایج آن باید  این دستورالعمل بر( 4) انجام نمونه برداری مطابق جدول شماره -41-44

 .به صورت الکترونیک ثبت گردد

تا رفع کامل نواقص بحرانی و غیر بحرانی واحدهای تحت پوشش خود  مسوول فنی موظف است -41-41

 .پیگیری و راهنمایی های الزم را انجام دهند

حاکمیتی نمی باشد و بعد از  عقد  فعالیت دفاتر موضوع این دستورالعمل به هیچ وجه جایگزین وظیفه -41-42

قرار داد واحد صنفی با دفتر یا عقد قرارداد با ممیز، دستگاه ناظر حاکمیتی موظف به اجرای پروتکل بازرسی 

 .هدفمند خود خواهد بود

و توسط معاونت بهداشت ابالغ می گردد و واگذاری امور اجرایی از  ماده است(13)العمل مشتمل براین دستور

مدیریت طرح رافع مسولیت وزارت نخواهد بود هر گونه بازنگری در دستورالعمل مذکور توسط معاونت جمله 

 .بهداشت انجام می گردد
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