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و پرورش  وزارت آموزش

و تربيت بدني  معاونت پرورشي

لـورالعمـدست

 پايگاه تغذيه سالم مدارس

و پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي  دفتر سالمت



 مقدمه:
، رشد و پروتئين براي انجام فعاليت ها ، به مقدار كافي انرژي ، روزانه كه كودكان در سنين مدرسه و ... نياز دارند

در 300-500بخشي از اين نياز كه حدود كالري است بايد از طريق ميان وعده تأمين گردد. از آنجايي كه اين كودكان
ك نند لذا بايد هم مكان عرضه روزهايي كه در مدرسه هستند، اين نياز را از طريق خريد مواد خوراكي در مدرسه تأمين

و و هم خود مواد ميان و ارتقاء يابد. عده  خوراكي داراي شرايط بهداشتي باشند تا سالمت دانش آموزان حفظ

 تعاريف:
كه- و فروش ميان وعده در مدرسه است پايگاه تعذيه سالم : مكاني زير نظر تعاوني آموزشگاه جهت عرضه

و تجهيز شده2ماده3ساختمان آن مطابق با تبصره   است. آيين نامه بهداشت محيط مدارس احداث
كالري از انرژي مورد نياز روزانه دانش 300-500ميان وعده : مواد خوراكي با ارزش كه تأمين كننده حداقل-

، مصرف مي شود.   آموزان است. كه عالوه بر سه وعده اصلي غذايي
و با ارزش : به مواد خوراكي گفته مي شود كه ضمن تأمين حدود- ا 300- 500مواد خوراكي سالم نرژي كالري از

و با دارا بودن شرايط  ، مطابق با استانداردهاي بهداشتي تهيه ، به عنوان ميان وعده مورد نياز دانش آموزان
و فروخته مي شود.   بهداشتي در پايگاه تغذيه سالم به دانش آموزان عرضه

از- ، مواد خوراكي هستند كه داراي حداقل يكي و كم ارزش : اين مواد : مواد خوراكي نا سالم  شرايط زير باشند
 به صورت غير بهداشتي تهيه شده اند.-1
و فاقد استانداردهاي الزم است.-2  عرضه آن بصورت غير بهداشتي
 ارزش غذايي بسيار پايين دارند.-3
و برخي مواد زيان آور براي سالمت مضرند.-4  بعلت داشتن مواد افزودني

 شرايط مواد خوراكي سالم پايگاه تغذيه سالم
: اين موا د عبارتند از

، عالمت و آموزش بهداشتي ، درمان الف) انواع خوراكي هاي بسته بندي شده داراي پروانه ساخت از وزارت بهداشت
و داراي پوشش  ، ارزش غذايي ، تركيبات تشكيل دهنده و انقضاي معتبر ، تاريخ تولدي و ناشني كارخانه استاندارد، نام

، اين مواد شامل :  و تميز  سالم
، آجيل–فندق–بادام هندي–بادام–خشكبار خرما : انواع مغزها ( بادام زميني- ، نخودچي پسته ) كشمش

، انجير خشك  ، توت خشك  سويا
-( و استريليزه ، انواع پنير ( همه پاستوريزه ، كشك )–انواع ماست (به جز بستني نخي  بستني
، انواع ميوه- و ضد عفوني شده در بسته بنديهاي يك نفره وكيوم شده ميوه : انواع ميوه سالم شسته شده

 خشك 
و–انواع آبميوه طبيعي–ماءالشعير–دوغ بدون گاز–نوشيدني ها : انواع شير- آب معدني ( پاستوريزه

 استريليزه) 
و بدون كرم- و سبوس دار و كلوچه : بيسكويت ساده ، كيك كيك وكلوچه ترجيحاً از نوع غني–بيسكويت

و تهيه شده با روغن حاوي اسيد چرب با ترانس زير   درصد5شده
و به جاي آن انواع سبوس ، كمتر استفاده شود توصيه مي شود از نان هاي سفيد بعلت دارا بودن نمايه كليسمي باال

 رد عرضه شود. دا



و گردو و پنير و تخم مرغ–ب) لقمه سالم شامل : نان و خيار–نان و پنير و پنير گوجه فرنگي–نان و–نان و كره نان
 عسل 

:  تبصره
 پنير با شرايط بند الف در بسته بندي هاي يك نفره-
و ضد عفوني شده- و گوجه شسته شده  خيار
 دانش آموز گذاشته شود. تخم مرغ پخته با پوست در اختيار-

و عرضه غذاهاي گرم مانند آش به–سمنو–شله زرد–حليم–عدس پخته–لوبيا–انواع سوپ–ج) پخت فرني
 شرط:
 آيين نامه بهداشت محيط مدارس2ماده3داشتن آشپزخانه مطابق با تبصره-
 ارايه مواد غذايي در ظروف يكبار مصرف-
 پخت روزانه-
و توزيع- و مربيان بر پخت  نظارت انجمن اولياء
و يا در بسته بندي كارخانه اي مطابق با بند الف- و رعايت كامل نكات بهداشتي  پخت در شرايط بهداشتي

و فروش آن در پايگاه تغذيه سالم ممنوع است:  مواد غذايي كه عرضه
(بجز ماءالش–انواع تخمك–انواع پفك-1 - سوسيس–پاستيل–شكالت-آدامس–عير) نوشابه هاي گازدار

و آلوچه فاقد شرايط بند الف–چيپس–ساالد الويه–كالباس و آلو آب نبات هايي كه به سطح–انواع لواشك
و اسانس ميوه تهيه شده اند- دندان مي چسبند ، قند  بستني يخي–فالفل–آب ميوه هايي كه از آب

د ) بدون دسته بندي محصوالت غذايي سالم ( بندهاي-2 و  الف
و آموزش پزشكي-3 ، درمان تاريخ–محصوالت غذايي سالم با بسته بندي فاقد پروانه ساخت از وزارت بهداشت

و انقضاء معتبر  و ...–توليد ، پوشش ناسالم ، تركيبات تشكيل دهنده و نشاني كارخانه ، نام  عالمت استاندارد
ح-4 ، كلوچه تهيه شده با روغن  درصد11اوي اسيد چرب نوع ترانس بيش از كيك
 ساير مواد خوراكي كه براي سالمت دانش آموزان مضر است.-5

و تذكر: و در معرض ديد دانش آموزان اعالميه ليست مواد غذايي قابل عرضه در بوفه مدارس بايد در محل مناسب
 كاركنان مدارس نصب گردد. 

 شرايط مكان فيزيكي پايگاه تغذيه سالم:
 داراي فضاي مناسب-1
 داشتن فاصله از سرويس هاي بهداشتي-2
 قابل دسترس دانش آموزان-3
و مناسب-4  داراي نور كافي
و به رنگ روشن-5 و شكاف از جنس قابل شستشو  ديوار بدون درز
و داراي شيب به سمت آبراه-6  كف از جنس قابل شستشو
و ترك خوردگي-7 و پنجره ها بدون شكستگي  درها



 تجهيزات:
و پنجره هامجهز به توري-1  درها
و عرضه مواد خوراكي فسادپذير)-2  داراي يخچال ( در صورت نگهداري
و صابون مايع-3 و سرد  داراي سينك ظرفشويي مجهز به سيستم لوله كشي آب گرم
 داراي قفسه مناسب براي چيدن مواد غذايي-4
و داراي تهويه مناسب-5  مجهز به هواكش
 از جنس قابل شستشو با كيسه زباله داراي سطل زباله در دار-6
 داراي كپسول آتش نشاني در صورت داشتن اجاق گاز-7

و تجهيزات آن الزامي است. تذكر: و شوي روزانه پايگاه و شست  نظافت

:  شرايط فروشنده مواد غذايي در پايگاه تغذيه سالم
 نداشتن سوء پيشينه-
 دارا بودن حداقل تحصيالت دوره ابتدايي-
بو- و الصاق آن در پايگاه دارا  دن كارت سالمت معتبر
 رعايت كامل اصول بهداشت فردي-
و استفاده از دستكش يكبار مصرف هنگام عرضه مواد خوراكي-  استفاده از روپوش به رنگ روشن
و همكاري شوراي دانش آموزي با رعايت شرايط فوق بالمانع- ، با نظارت شرايط مديريت پايگاه تغذيه سالم

 است.
و ابتال به بيماريهاي واگير تا بهبودي كامل از فروش موادغذايي تذكر: و صورت در صورت داشتن زخم در دست

 خودداري گردد.



 به نام خدا
 شماره:
 تاريخ:

 معرفي نامه فروشنده مواد غذايي جهت اخذ كارت صالحيت كار

) )1فرم شماره

 به: مديريت آموزشو پرورش منطقه/ ناحيه / شهرستان

و تندرستي  واحد سالمت

و احترام؛ بدينوسيله برادر/ خواهر ........................................................................ كه شرايط الز م براي فروشندگي باسالم
و تعيين صالحيت مواد غذايي در پايگاه تغذيه سالم مدارس ( مندرج در دستورالعمل مربوط ) را دارا مي باشد. جهت اخ ذ تعهد

 معرفي مي گردد.

و نام خانوادگي مدير آموزشي  نام

، مهر  امضاء

 به نام خدا
 شماره:
 تاريخ:

 در پايگاه تغذيه سالم صالحيت كار گواهي

) )2فرم شماره

 واحد آموزشيبه:

 مديريت آموزشو پرورش منطقه/ ناحيه / شهرستاناز:

و تندرستي  واحد سالمت

و احترام؛ عطف به نامه شماره .............................. مورخ ....................... بدينوسيله صالحيت برادر/ خواهر  باسالم
مي........................................................................ به عنوان فروشنده مواد غذايي در پايگاه تغذيه سالم تأي و شروع به كار يد گردد

ايشان در آن مدرسه بالمانع است. الزم به ذكر است كه اين گواهي در صورت رعايت دستورالعمل مربوط از تاريخ صدور تا 
 يكسال داراي اعتبار است. در ضمن تصوير تعهدنامه فروشنده به پيوست مي باشد. 

 امضاء مديريت آموزشو پرورش منطقه/ ناحيه/ شهرستان

و تندرستي واحد  سالمت



 به نام خدا
 شماره:
 تاريخ:

 فرم اخذ تعهد از فروشنده مواد غذايي در پايگاه تغذيه سالم

) )3فرم شماره

 به: مديريت آموزشو پرورش منطقه/ ناحيه / شهرستان

و تندرستي  واحد سالمت

و احترام؛ اينجانب ............................ فرزند ........................... متعهد مي گردم به ....... مسئول پايگاه و باسالم تغذيه سالم
و دستورالعمل مربوطه عمل نمايم. آن مديريت در صورت بازديد فروشنده مواد غذايي در آموزشگاه ......................... برابر ضوابط

و لغو تأييديه اينجانب اقدام نمايد.  ، نستب به تعطيلي پايگاه و گزارش هر گونه عملكرد بر خالف تعهدات
.  در ضمن كپي كارت سالمت به پيوست مي باشد

و نام خانوادگي فروشنده مواد غذايي پايگاه تغذيه سالم  نام

،  تاريخ امضاء



 فرم بازديد پايگاه تغذيه سالم
 تعداد كل دانش آموزان ........... منطقه/ ناحيه/ شهرستان ......................... نام آموزشگاه ...................

�غير انتفاعي�نوع مدرسه : دولتي�پسر�جنسيت : دختر

 سال تحصيلي : ...............� متوسطه�راهنمايي�مقطع تحصيلي : ابتدايي
 مساحت تقريبي بوفه : ................... سمت مسئول بوفه : ...................�ندارد�ه : بوفه دارد مدرس

 موضوعات عناوين
پاسخ

 توضيحات
خيربلي

شرائط
فروشنده 
 مواد غذايي

و باالتر دارد-1 متصدي تحصيالت ابتدايي

متصدي بوفه مجوز صالحيت منطقه دارد-2

كارت صحت سالمت در بوفه وجود دارد-3

متصدي بوفه پوشش بهداشتي دارد-4

افراد متفرقه در بوفه حضور ندارند-5

وضعيت
بهداشت 

محيط پايگاه 
 تغذيه سالم

فضاي كافي وجود دارد-1

نظافت بوفه شرايط مطلوب دارد-2

قفسه بندي مناسب وجود دارد-3

و سقف قابل شستشو وجود داردديوار-4

و توري سالم وجود دارد-5 و پنجره درب

دستشويي وجود دارد-6

و درپوش فاضالب وجود دارد-7 كف قابل شستشو

سطل زبانه بهداشتي است-8

يخچال وجود دارد-9

كپسول آتش نشاني شارژ شده وجود دارد-10

شرايط مواد
عرضه غذايي 

شده در 
پايگاه تغذيه 

 سالم

مواد غذايي غير مجاز در بوفه وجود ندارد-1

و مناسب است-2 ، بهداشتي مواد غذايي مجاز، بسته بندي شده

و-3 ، شماره بهره برداري، تاريخ توليد مواد غذايي بوفه مهر استاندارد
انقضا دارد

(در معرض ديد)-4 ليست مواد غذايي مجاز در بوفه وجود دارد

شرايط پخت مواد غذايي در بوفه وجود دارد-5

فعاليت هاي
آموزشي 

جهت ارتقاء 
فرهنگ 

 تغذيه سالم

برگزاري جلسات آموزشي ويژه اولياء-1

برگزاري جلسات آموزشي ويژه دانش آموزان-2

آموزشي ويژه كاركنانبرگزاري جلسات-3

و ...)-4 (مثل بروشور، پمفلت، تراكت، ماكت ابتكارات آموزشي

5-، ، نصب نيمكت هاي پذيرايي ساير ابتكارات ( مثل توسعه پايگاه
و ...) ايجاد فضاي سبز اطراف پايگاه

مسائل قابل پيگيري:



: : امضاء مدير مدرسه امضاء مربي بهداشت
: تاريخ بازديد: امضاء:نام بازديد كننده

(  جدول فهرست مواد غذايي مجاز قابل عرضه در پايگاه هاي تغذيه سالم ( بوفه ها

 فهرست غذاهاي مجاز نوع مواد غذائي رديف

آن1 و فرآورده هاي  شير
، ، انواع ماست، كشك ، شير با طعم هاي مختلف ( انواع بستني ( بجز بستني يخي

(همه )پنير  پاستوريزه يا استريليزه

 خشكبار2
: ، توتشامل ، نخودچي ، گردو ، فندق ، بادام هندي ، بادام زميني ، بادام پسته

و ... ، آجيل سويا ، كشمش  خشك، انجيز خشك

 لقمه سالم3
و تخم ، نان و عسل و كره ، نان و گوچه و خيار و پنير ، نان و گردو و پنير شامل : نام

(ترجيحاً نان از انواع سبوس دار)مرغ

و كلوچه4 ، كيك  بيسكويت
و نانهاي و كلوچه ها ، كيك ها و سبوس دار بدون كرم انواع بيسكويتهاي ساده
و تهيه شده با روغن حاوي اسيد چرب با ترانس ٪5شيرين، ترجيحاً از نوع غني شده

،كلوچه سنتي5 ، نان برنجي كرمانشاه ، كلوچه خرمايي جنوبكلمپه كرمان كلوچه شمال

 غذاهاي گرم6
: و شيربرنجشامل ، فرني ، شله زرد، سمنو ، حليم ، عدس پخته ، لوبيا پخته انواع آش

و توزيع در و پخت و رعايت موازين بهداشتي هنگام تهيه در صورت پخت روزانه
(بوفه)  پايگاه تغذيه سالم

دخرما7 و داراي برچسب مشخصبه صورت بسته بندي شده بدون خالت دست

ها8  ميوه
و انواع و ضد عفوني و موز در صورت شستشو و پرتقال ، نارنگي ، گالبي شامل : سيب

 ميوه جات خشك
، ماءنوشيدني هاي مجاز9 ، دوغ ، آب معدني ( همه پاستوريزه يا استريليزه)آب ميوه هاي مجاز الشعير

 توجه:
،6و3تمامي مواد غذايي مندرج در جدول فوق ( بجز بندهاي ) بايد در بسته بندي داراي پروانه ساخت از وزارت بهداشت

، ارزش  ، تركيبات تشكيل دهنده و انقضاي معتبر ، تاريخ توليد و نشاني كارخانه ، نام ، عالمت استاندارد و آموزش پزشكي درمان
و تم و داراي پوشش سالم  يز باشند. غذايي

معرض در و سالم تغذیه پایگاه در جدول این
گردد نصب آموزان دانش .دید


