
گردش کار اجرایی مراحل تعطیل و رفع مهر و موم مراکز تهیه، توزیع، عرضه و فرروش مرواد   

آیین نامه اجرایری قرانو     62و  62طبق مواد  غذایی و اماکن عمومی دارای نواقص بحرانی

 قانو  مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی 31اصالح ماده 

 

 مقدمه 

قالانون مالواد رالوردنی      31یین نامه اجرایی قانون اصالح  مالاد    آ 62و  62اجرای مواد منظور ه ب

 رفع مهر و مالو  و مراحل تعطیل اجرایی وسیله گردش کار    بدینآشامیدنی  آرایشی و بهداشتی

توسال  ایالن    دارای نواقص بحرانی مراکز تهیه  توزیع  عرضه و فروش مواد غذایی و اماکن عمومی

تی دانشگا  ها و دانشکد  های علو  پزشکی موظفنالد بالر   معاونت بهداش .معاونت ابحغ می گردد

 .نمایند اقدا اساس این دستور عمل 

ثبت نواقص موجود در چك ليست )رفع نواقص در محل كارشناس از محل و مشاهده و  بازرسی .3

  (و انجام مراحل قانونی هاي نظارتی مرتبط

آیزيم  اكز  و امزاكم مشزمو     مالك، مدیر، متصدي مررفع نواقص قابل رفع در محل با همكاري  .6

یزا نماینزده     قانون مواد خوردنی، آشاميدنی، آرایشی و بهداشزتی  31نامه اجرایی قانون اصالح ماده 

  ،وي

گز ار    سزاتت و   84قسمت داراي نقص بحرانی بزه مزدت    /تعطيل موقت محل در غير اینصورت 

 .مرك  بهداشتی درمانی/ ریيس محترم مرك  بهداشت شهرستانبه 3كتبی فوري مطابق فرم شماره 

فاقد مجوزهزاي ززم از  فاسد و  خوردنی، آشاميدنی، آرایشی و بهداشتیدر صورت مشاهده مواد  .1

قزانون مزواد    31آیزيم نامزه اجرایزی قزانون اصزالح مزاده        13مطابق ماده ( مشمو  مجوز ) وزارت 

ر، متصزدي یزا   ززم اسزت در صزورت ریزایت مالزك، مزدی      خوردنی، آشاميدنی، آرایشی و بهداشتی

مالك، مزدیر، متصزدي یزا نماینزده وي     ( صورتجلسه معدومی )  2نماینده وي با تكميل فرم شماره 

 (رفع نواقص در محل).نسبت به معدوم سازي اقدام نماید

كازي مذكور با تكميل فرم شزماره   مالك، مدیر، متصدي یا نماینده ويدر صورت تدم ریایت  .4

نه برداري و پرونده متخلف منضز  بزه كليزه مسزتندات توسزط      ، توقيف و در صورت یرورت نمو 1

 به مراجع قضایی ذي صالح جهت بررسی و اقدام ارسا  خواهد شد مسئو  بهداشت محل



آیيم نامزه اجرایزی قزانون     13مطابق ماده در صورت تدم یرورت معدوم سازي كاز ززم است  .5

بزا تكميزل فزرم    كزازي مزذكور    بهداشتیقانون مواد خوردنی، آشاميدنی، آرایشی و  31اصالح ماده 

، توقيف و پرونده متخلف منض  به كليه مستندات توسط مسئو  بهداشت محل به مراجزع  1شماره 

 .ارسا  می گرددقضایی ذي صالح 

 84پزس از  تقایاي كتبی مالك، مدیر، متصدي یا نماینده وي از مرك  بهداشت محل یا منطقه  .2

 یا قسمت پلمب شده جهت رفع نواقص محل رفع مهر و موممنظور ه بساتت 

مالك، مدیر، متصدي یا نماینده وي مبنی بزر رفزع    (  8فرم شماره )  ارائه تعهد كتبی محضري .2

  ساتت 84كامل نواقص تا 

 ( 5فرم شماره ) و تنظي  صورتجلسه مربوطه رفع پلمب و مهر و موم با حضور بازرس مربوطه  .8

جهت رفزع نزواقص بهداشزتی تزا اطزال        قسمت/ محلایم  "با مضمون  استيكر/ پالكارد نصب  .9

طال  ا............. ثانوي مجاز به انجام هيچگونه فعاليتی نبوده، در صورت مشاهده تخلف به شماره تلفم 

   " ... بهداشتی درمانیمرك  / بهداشت شهرستان مرك  . رسانی فرمایيد

(  6شزماره  فزرم  ) تجلسزه  بزا تنظزي  صور  ساتت  84ظرف مدت در صورت رفع نواقص بحرانی  .31

 .صادر می گرددتوسط ریيس مرك  بهداشتی درمانی مجوز فعاليت محل یا قسمت مذكور 

ساتت بر اساس مفزاد تعهزد نامزه محضزري      84در صورت تدم رفع نواقص بحرانی ظرف مدت  .33

بزا حضزور    رستان بطور موقزت هتوسط مرك  بهداشت ش(  7فرم شماره ) مكان با تنظي  صورتجلسه 

 تعطيزل به مدت یك هفتزه    س، مسئو  بهداشت محل و نماینده نيروي انتظامی در صورت نيازبازر

 .می گردد

تعطيزل  نواقص بهداشتی تا اطزال  ثزانوي    به دليلقسمت / ایم محل "نصب پالكارد با مضمون  .36

... ..........مجاز به انجام هيچگونه فعاليتی نبوده، در صورت مشزاهده تخلزف بزه شزماره تلفزم      بوده و 

   "... بهداشت شهرستان مرك  . اطال  رسانی فرمایيد

ه ب هفته یكمسئو  بهداشت محل پس از تقایاي كتبی مالك، مدیر، متصدي یا نماینده وي از  .31

 محل یا قسمت پلمب شده جهت رفع نواقص رفع مهر و موممنظور 

وي مبنی بزر رفزع    مالك، مدیر، متصدي یا نماینده (  8فرم شماره )  ارائه تعهد كتبی محضري .34

  مدت تعييم شدهكامل نواقص تا 

 (5فرم شماره ) و تنظي  صورتجلسه مربوطه رفع پلمب و مهر و موم با حضور بازرس مربوطه  .35

بازرس از محل بعد از زمان اتالم شده در تعهد محضري در صورت رفع نواقص بحرانزی   بازرسی .32

مجوز فعاليت محل یا قسمت مزذكور  (  6فرم شماره ) ظرف مدت تعييم شده با تنظي  صورتجلسه 

 توسط مرك  بهداشت شهرستان صادر می گردد



 

 

 

 

 

 (گزارش کتبی فوری)  3فرم شماره 

 ......................بهداشتی درمانی مرك  / بهداشت شهرستانریيس محترم مرك  

واقزع در  ............................. خزان   / قزا  بزه تصزدي آ  ........................... با توجه به بازرسزی انجزام شزده از محزل     

دنی، قانون مواد خزور  31به منظور اجراي ماده ............................................................................................................... 

با تنایت به نزواقص بحرانزی   جرایی قانون مذكور آیيم نامه ا 26آشاميدنی، آرایشی و بهداشتی و مطابق ماده 

سزاتت بزه    84به مزدت  ........................ قسمت داراي نقص بحرانی از تاریخ / مكان، به شرح زیر غير قابل رفع

زک و مهر به مالك، مدیر، متصدي یا نماینده / و تواقب ناشی از فك غير قانونی پلمب صورت موقت تعطيل 

 .دگردیوي تفهي  

 نواقص بحرانی غير قابل رفع

. 

. 

. 

0 

 (درمانی یمرك  بهداشت/ مرك  بهداشت شهرستان)نام و نام خانوادگی نماینده بهداشت محيط 

 امضاء   ...................................................................................

 ...................................................................................ده وي، مدیر، متصدي یا نماینمالكنام و نام خانوادگی 

 امضاء 



 

 

 

 

 (صورتجلسه معدومی) 6فرم شماره 

واقزع در  ............................. خزان   / بزه تصزدي آقزا    ........................... با توجه به بازرسزی انجزام شزده از محزل     

قانون مواد خزوردنی،   31به منظور اجراي ماده ........................................................................................................... ....

مشزاهده  آیيم نامزه اجرایزی قزانون مزذكور بزا تنایزت بزه         13آشاميدنی، آرایشی و بهداشتی و مطابق ماده 

(  مشمو  مجوز)فاسد و فاقد مجوزهاي ززم از وزارت ...........................كيلوگرم ماده غذایی /تدد.......... ...............

 .مالك، مدیر، متصدي یا نماینده وي معدوم گردید توسط با ریایت كامل

 

 

 

 

 

 

 

 (انیمرك  بهداشت درم/ مرك  بهداشت شهرستان)نام و نام خانوادگی نماینده بهداشت محيط 

 امضاء   ...................................................................................

  ، مدیر، متصدي یا نماینده ويمالكنام و نام خانوادگی 

 امضاء  ...................................................................................

 



 

 

 

 

 (توقیف مواد غذایی فاسد و فاقد مجوز)  1شماره فرم 

واقزع در  ............................. خزان   / بزه تصزدي آقزا    ........................... با توجه به بازرسزی انجزام شزده از محزل     

قانون مواد خزوردنی،   31به منظور اجراي ماده .................... ...........................................................................................

آیيم نامزه اجرایزی قزانون مزذكور بزا تنایزت بزه مشزاهده          13آشاميدنی، آرایشی و بهداشتی و مطابق ماده 

(  مشمو  مجوز)از وزارتفاسد و فاقد مجوزهاي ززم ........................... كيلوگرم ماده غذایی /تدد......................... 

تدم یرورت معدوم سازي كازي مذكور توقيزف  /با توجه به تدم ریایت مالك، مدیر، متصدي یا نماینده وي

 اتزالم نظزر  شایان ذكر است پرونده متخلف به همراه مستندات به مراجع قضزایی ذي صزالح جهزت    . گردید

 . ارسا  خواهد گردید

 

 

 

 

 

 (مرك  بهداشت درمانی/ مرك  بهداشت شهرستان)داشت محيط نام و نام خانوادگی نماینده به

 امضاء   ...................................................................................

  ، مدیر، متصدي یا نماینده ويمالكنام و نام خانوادگی 

 امضاء  ...................................................................................

 



 

 

 

 سزند  مطابقزت  تدم درصورت است بدیهی .برسد ثبت به و تنظي  خوانا صورت به موارد همه درج و دقيق طوربه  رسمی اسناد دفاتر از یكی در بایستی فرم ایم: تذكر

 .باشيد می سند مجدد تنظي  به موظف فك پلمب براي فرم، نمونه با شده تنظي 

 

  

 

 " (رفع نواقص تعهد کتبی محضری) 4فرم شماره " 

.................................................................................... واقع در................. ...........با توجه به بازرسی انجام شده از محل 

.......................... به شماره شناسنامه ...................... فرزند  ...............................به مالكيت، مدیریت، تصدي اینجانب 

با تنایت به و  ............................................ با شماره ملی .......................... متولد سا  ................................. صادره از 

سزاتت   84ظرف مزدت  متعهد می گردم  ،........................ نقص بحرانی از تاریخ  قسمت داراي/ مكان تعطيلی

به منظور رفزع نزواقص بحرانزی فزك     خواهشمند است دستور فرمایيد  لذا  .كليه نواقص بحرانی را رفع نمای 

 . گيرد قراربدون بهره بردارید قسمت داراي نقص بحرانی در اختيار اینجانب / گرفته و محلپلمب صورت 

 

 

 (متعهد)نام و نام خانوادگی مالك، مدیر، متصدي یا نماینده وي 

 امضاء  ...................................................................................

 مشخصات دفتر خانه ثبت اسناد

 : ....................شماره دفترخانه

 ..............................................................................: .............آدرس محل دفترخانه

   : ...................................................................................سر دفتر نام و نام خانوادگی 

 مهر دفترخانه و امضاء سردفتر



 

 

 

 

 (بصورتجلسه فک پلم) 5فرم شماره 

مزور   ................... بزه شزماره   ارائه تعهزد كتبزی محضزري مالزك، مزدیر، متصزدي یزا نماینزده وي         با توجه 

قسزمت  / محزل زک و مهزر  /ساتت، پلمب 84مبنی بر رفع كامل نواقص بحرانی ظرف مدت ............................ 

..... .....................................................خزان   / آقا ، مدیریت، تصدي مالكيتبه ......... .................... داراي نواقص مكان

 .........................................................................واقع در 

 .بهداشتی در اختيار متصدي قرار گرفزت فك و محل به منظور رفع نواقص ... .........................................................

ساتت نسبت به رفع نواقص بحرانی موجود اقدام نموده و تحت  84در یمم متصدي متعهد می گردد ظرف 

قسمت داراي نواقص بحرانی بهره بزرداري  /هيچ تنوانی قبل از رفع كامل نواقص و اخذ مجوز فعاليت از محل

 .له تعطيل خواهد شدقسمت بالفاص/در غير ایم صورت محل. ننماید

 

 

 

 

 

 (مرك  بهداشت درمانی/ مرك  بهداشت شهرستان)نام و نام خانوادگی نماینده بهداشت محيط 

 امضاء   ...................................................................................

  ، مدیر، متصدي یا نماینده ويمالكنام و نام خانوادگی 

 امضاء  ...................................................................................

 



 

 

 

 

 

 (مجوز فعالیت) 2فرم شماره 

واقزع در  ............................. خزان   / بزه تصزدي آقزا    .................................. با توجه به بازرسی انجام شده از محل 

قسزمت داراي نقزص   / و رفع نواقص بحرانی مكان................................................................................................ ...........

 .قسمت صادر می گردد/ و بهره برداري از مكانمجوز فعاليت بدینوسيله 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درمانیك  بهداشت مر/ مرك  بهداشت شهرستانریيس نام و نام خانوادگی 

 امضاء   ...................................................................................

  ، مدیر، متصدي یا نماینده ويمالكنام و نام خانوادگی 

 امضاء  ...................................................................................



 

 

 

 

 (صورتجلسه تعطیلی محل) 2فرم شماره 

............................... به شماره با توجه مفاد تعهدنامه كتبی محضري مالك، مدیر، متصدي یا نماینده وي مبنی 

قسمت / ساتت، و تدم رفع نواقص محل 84بر رفع كامل نواقص بحرانی ظرف مدت ................................. مور  

خززان  / بززه مالكيززت، مززدیریت، تصززدي آقززا   ........................ راي نقززص در مززدت تعيززيم شززده مكززان   دا

 .........................................................................واقع در ..................................... 

زک و مهزر بزه   / ید و تواقب ناشی از فك غيزر قزانونی پلمزب    تعطيل گرد.............. ..............................................

 .مالك، مدیر، متصدي یا نماینده وي تفهي  گردید

 

 

 

 نام و نام خانوادگی نماینده بهداشت محيط مرك  بهداشت شهرستان

 امضاء   ...................................................................................

 درمانینام و نام خانوادگی نماینده بهداشت محيط مرك  بهداشت 

 امضاء   ...................................................................................

 نيروي انتظامینام و نام خانوادگی نماینده 

 امضاء   ...................................................................................

  ، مدیر، متصدي یا نماینده ويمالكنام و نام خانوادگی 

 امضاء  ...................................................................................


