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مهندس محسن فرهادی    
معاون فنی بهداشت محیط   
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 وزرات بهداشت درمان و آموزش پزشكي

 معاونت بهداشت
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خالصه ای از  شرح وظایف کارشناس بهداشت محیط در 
 خصوص مواد غذایی بیمارستان 

پسماند های  بر جمع آوری، تفکیک، حمل و نقل و دفع بهداشتی نظارت •
 مواد غذایی بیماران و کارکنان

 خریداری شده  اولیه و خام بر کیفیت موادغذایی نظارت •
نظارت بر طبخ ، توزیع و سرو غذا و میان وعده های  بیماران  و کارکنان  •

 بیمارستان  
نظارت بر وضعیت بهداشت محیط آشپزخانه ، سالن های غذای خوری ،   •

 بوفه های بیمارستان  
 



 قوانین و ضوابط 

قانون مواد خوردنی ، آشامیدنی ، بهداشتی و   13قانون اصالحیه ماده •
 مجلس محترم شورای اسالمی 1379آرایشی مصوب آذر ماه 

قانون مواد خوردنی ، آشامیدنی ،   13ایین اجرائی  قانون اصالح ماده  -•
 بهداشتی و آرایشی

 ایین نامه بهاشت محیط•
دستورالعمل طرح اجرایی طرح تشدید نظارت ها در ساعات غیر اداری و  •

 روز های تعطیل 

 دستورالعمل شرکت ها و موسسات مشاوره ای خود کنترلی و خود اظهاری•
دستورالعمل اجرایی بازرسی بهداشتی از مراکز تهیه، تولید، توزیع،   •

 نگهداری، حمل و نقل و فروش مواد خوردنی وآشامیدنی

 

 



 خطرات مرتبط با 
 مواد غذایی 
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:خطرات میکروبی   

شناخته بیماريها انتقال مهم راه يك عنوان به غذا امروزه 
 . است شده

 و خاك و آب ) محیط طريق از تواند مي میكروبي عوامل  
 و تهیه در درگیر فرد و عرضه و تهیه محل سطوح و ( هوا

 .شود غذا وارد تجهیزات و غذا عرضه
اهمیت از غذايي مواد منشاء  با بیماريها از پیشگیري 

 . است برخوردار زيادي
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:خطرات شیمیایی   

هرگونه از عاري بايد تنها نه مغذي و ايمن غذاي يك 
 شیمیايي هاي آلودگي از بايد بلكه باشد میكروبي آلودگي
   .باشد مصون نیز مصنوعي و طبیعي

آنتي ها، رنگ ها، كننده شیرين مانند غذايي هاي افزودني 
 در استفاده مورد شیمیايي مواد ساير و ها اكسیدان

  ماندگاري و ايمني ، كیفیت بهبود براي غذايي مواد فرآيند
 Codex توسط بويژه المللي بین و ملي طور به غذايي مواد

  . اند شده قانونمند 
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:خطرات فیزیکی   

شیشه   
چوب   
سنگ  
غیره و  
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:آلرژی ها و عدم تحمل مواد غذایی   

بعضی از افراد نسبت به بعضی از اجزاء مواد غذایی که 
.برای اکثریت خطری ندارد حساس هستند   

مهمترین بخش خطرات مواد غذایی که نظارت و کنترل  
بهداشتی آن بر عهده همکاران بهداشت محیط در 

سیستم بهداشت ، درمان کشور می باشد خطرات 
میکروبی است که عواملی متفاوتی در بروز بیماریهای 

.ناشی از مواد غذایی دخالت دارند  
:عبارتند از   
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 (محیط و سطوح به غذا ) آلودگي متقاطع •
 ابزار و وسايل غیر بهداشتي•
 مواد غذايي ناسالم و نامطمئن •
 آلودگي شیمیايي•
 حشرات و جوندگان•
 حمل كنندگان غیربهداشتي مواد غذايي•
عدم پخت يا حرارت دهي مجدد مواد غذايي به میزان  •

 كافي
 سرد يا داغ نگه نداشتن مواد غذايي به میزان كافي  •
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 ضوابط فني و بهداشتي مواد غذايي 

 در آشپزخانه



 تعاریف  

رعايت كليه موازين بهداشتي در تمامي : بهداشت مواد غذایی–

مراحل توليد، فرآوری، نگهداري، حمل و نقل و عرضه مي 
باشد تا ماده غذايي سالم و با كيفيت مطلوب به دست مصرف 

 .كنندگان برسد
 



 مواد ايمنی حفظ برای دما /زمان کنترل) خطرناک بالقوه غذايی مواد
 رشد از جلوگيری و ايمنی حفظ برای که غذايی مواد :(غذايی

 زمان کنترل به نياز ها آن از ناشی سم توليد و ها ميکروارگانيسم
 بخشی يا تمام در که موادی بر است مشتمل مواد اين .دارند دما و
 هر يا ماهی، مرغ، مرغ،گوشت، تخم لبنی، محصوالت يا شير آن از

 رشد از حمايت به قادر که ديگر دهنده تشکيل مواد از يک
 .دارد وجود باشند سم مولد يا زا بيماری های ميکروارگانيسم

 يا 85/0 آبی فعاليت دارای و تر پايين يا 6/4 آن pH که غذاهايی
 .شوند نمی غذايی مواد از دسته اين مشمول هستند کمتر

 



  مواد با مستقیم طور به که شخصی هر : غذایی اندرکارمواد دست
  تماس در سطوح یا لوازم ظروف، تجهیزات، نشده، بندی بسته غذایی
   .دارد ارتباط مصرف آماده غذایی مواد با مستقیم

 
 

 سازی آماده و تهیه از بعد که غذایی مواد :مصرف آماده غذايی مواد
 حرارت، شستشو، طبخ، نظیر ) دیگری اضافی فرایند گونه هیچ

  آن روی بر غذایی مواد بیشتر ایمنی به دستیابی منظور به (سرمایش
   .است خوردن آماده و گردد نمی انجام
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 بهداشت فردی
 

 لباس و وسایل حفاظت فردیو بهداشت فردی•

 رفتار بهداشتی•

 شستشوی دست ها•

 استعمال دخانیات •
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 بهداشت مواد غذایی

 ویژگی های مواد غذایی  •
مواد خوردنی  و آشامیدنی بسته بندی  مشمول پروانه •

 ( صنعتی)ساخت یا ورود 
مواد خوردنی و آشامیدنی بسته بندی  مشمول شناسه •

 نظارت
 مواد خوردنی و آشامیدنی با بسته بندی سنتی•
 نمک ، روغن و نان،  گوشتانواع  بهداشت •
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 بهداشت سبزیجات و صیفی جات •
 تامین زنجیره سرد برای مواد غذایی•

 در دمای سرد و انجماد  و نگهداری  دمای پخت •
 خارج کردن مواد غذایی از حالت انجماد•
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 بهداشت ابزار و تجهيزات

 بهداشت یخچال، فریزر و سردخانه •
 بهداشت ظروف و تجهیزات •
 بهداشت ویترین ،کابینت، پالت، قفسه و میزهای کار•

 بهداشت سینک دستشویی و ظرفشویی  •

 حمل و نقل  مواد غذایی•
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 خود کنترلی و خود اظهاری بهداشتی 

فرايند خود کنترلی و خود اظهاری بهداشتی بر انجام •

 18039203اساس دستورعمل شماره 

مواد غذايی و سطوح بر  ،نمونه برداری آب شرب•

  18039203اساس دستورعمل  شماره 
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 بهداشت ساختمان

 فاضالبو  بهداشت آب•

و سالن   محل طبخ و کف ، سقف  دیوار وضعیت بهداشتی •
 غذایی های ارائه خدمات 

   شدت روشنایی، تهویهوضعیت •
 سرویس های بهداشتی•

 های مواد غذایی   پسماندجمع آوری •

 کنترل حشرات و جوندگان•
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