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 بسمه تعالی

 

 شرکت ها و موسسات مشاوره ای خود کنترلی و خود اظهاری بهداشتی دستورعمل 

 

 :مقدمه 
قانون اصالح قانون موادخوردنی،  31به منظور ارتقاء سطح عملکرد بهداشتی مراکز و اماکن عمومی موضوع آیین نامه اجرایی ماده                                 

آیین نامه   23و 42، 42و در راستای اجرای مواد  موجود در جامعه کارشناسیهای   ری از ظرفیتگی و نیز بهرهآشامیدنی، آرایشی و بهداشتی 

دستور عمل شرکت ها و موسسات مشاوره ای خود کنترلی  ،قانون اصالح  قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی 31اجرایی ماده 

توسط معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابالغ ، نامه فوقو خود اظهاری بهداشتی در مراکز و اماکن  موضوع آیین 

اینگونه شرکت  و نظارت بر فعالیت صدور پروانه معاونت های بهداشتی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی موظفند در زمینه. می گردد

 . ها و موسسات بر اساس این دستور عمل اقدام نمایند

 

 تعاريف: 1ماده 

 .در این دستور عمل اصطالحات ذیل در معانی مربوطه به کار می روند 

  قانون اصالح  قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی 31آیین نامه اجرایی ماده   :آيین نامه

 

شرکت ها و موسسات مشاوره ای خود کنترلی و خود اظهاری بهداشتی در مراکز و اماکن عمومی موضوع  فعالیتنحوه دستورعمل  :دستورعمل

 قانون اصالح قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی  31آیین نامه اجرایی ماده 

 

ن مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی توسط قانو  31قانون اصالح ماده  مجوزی است که مطابق آیین نامه اجرایی: پروانه فعالیت

  .وزارت به شرکت ها و موسسات مشاوره ای خود کنترلی و خود اظهاری بهداشتی   برای مدت مشخص داده می شود

 

بق این به شخصی گفته می شودکه حداقل دارای مدرک کارشناسی در رشته مهندسی بهداشت محیط بوده و از شرایط الزم مطا :مسئول فنی

 . دستورعمل برخوردار باشد

 

 .شامل مرکز سالمت محیط و کار وزارت و معاونت های بهداشتی دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور می باشند : انناظر

  

رکت ها و شمسئولیت نظارت بر هداشت محیط است که توسط ناظران انتخاب و منصوب می گردد و منظور کارشناس ب: کارشناس ناظر

 .داردبر عهده مشاوره ای خود کنترلی و خود اظهاری بهداشتی را  موسسات

http://ier.tums.ac.ir/files/site1/pages/made13.pdf
http://ier.tums.ac.ir/files/site1/pages/made13.pdf
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شرکتها و موسساتی هستند که در اداره ثبت شرکت ها و  :شرکت ها و موسسات مشاوره ای خود کنترلی و خود اظهاری بهداشتی

و تحت  موسسات غیر تجاری به ثبت رسیده و در اساسنامه آن ها موضوع فعالیت مشاوره ای خود کنترلی و خود اظهاری بهداشتی ذکر شده باشد

ت آن ها دخالت در وظیفه حاکمیتی بازرسی وزارت نظارت وزارت مشاوره های خود کنترلی و خود اظهاری را انجام می دهند و به هیچ وجه فعالی

 .نخواهد بود

کنترل موارد بحرانی مالک، متصدی یا مدیر مراکز و اماکن عمومی یا ارائه دهنده خدمات در زمینه  مداوم کنترل وپایش: خود کنترلی بهداشتی

حقوقی  به عنوان مشاور  اشخاص از خدماتبا استفاده ی باشد که با قوانین و مقررات بهداشتی م خودو انطباق شرایط بهداشتی واحد  و غیر بحرانی

 .می شود و هدف آن ارتقاء سطح بهداشت مراکز و اماکن عمومی است انجامخدمات بهداشت محیطی 

اظهار مالک، متصدی یا مدیر مراکز و اماکن عمومی یا ارائه دهنده  خدمات در فواصل بین بازرسی بهداشتی وزارت : خود اظهاری بهداشتی

تهیه و تنظیم اظهارنامه و ارایه آن به مسئول مبنی بر انطباق کاال یا خدمات ارائه شده با ضوابط و مقررات بهداشتی وزارت می باشد که از طریق 

 .ردبهداشت محل صورت می گی

 

فردی است که با دریافت کارت بازرسی از وزارت، به عنوان بازرس بهداشت شناخته می شود و جهت کنترل و نظارت های  موضوع  :بازرس

 .آیین نامه و این دستور عمل فعالیت می نماید

 

موضوع و محل بازرسی با قوانین، مقررات و به عمل نظارتی حاکمیتی وزارت گفته می شود که هدف از آن بررسی میزان انطباق شرایط : بازرسی

 .الزامات بهداشتی می باشد

 

منظور تعداد ساعات آموزشی بر اساس سرفصل های تعییین شده است  که توسط موسسات مجاز برای  مسئولین فنی و : دوره آموزشی

 .کادرشرکت ها برگزار می گردد

 

 .وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی تابعه :وزارت

 

شرکت ها و موسسات مشاوره ای خود کنترلی و خود اظهاری بهداشتی  در زمینه  افرادی که مطابق ضوابط این دستورعمل در: کارکنان فنی

 . خدمات موضوع این دستور عمل فعالیت می کنند

 

 شرکت ها و موسسات موضوع اين دستورعمل شرح وظايف : 2ماده  
 اخذ مجوزهای الزم  - 3

 معرفی مسئول فنی به وزارت  -4
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 فعالیت در حوزه جغرافیائی تعیین شده  -1

 اجرای دستورعمل ها و ضوابط ابالغی از سوی وزارت -2

 همکاری با بازرسین بهداشت محیط و ناظران -2

  عمومی طرف قرارداد به وزارت  ارسال فهرست مراکز و اماکن -6

  اعالم تغییر مکان، مسئول فنی و هر گونه تغییر در اساسنامه و فعالیت به وزارت -7

 ارائه خدمات بر مبنای تعرفه های قانونی -8 

 به صورت سه ماهه 3ارائه گزارش خود کنترلی و خود اظهاری بهداشتی به مرکز بهداشت شهرستان یا منطقه مربوطه مطابق فرم شماره   - 9

ارسال نمونه های برداشت شده به آزمایشگاه های تأیید صالحیت شده توسط وزارت، سازمان ملی استاندارد ایران وسازمان دامپزشکی واعالم  – 31

 4نتایج به مدیر، متصدی یا مالک و وزارت مطابق فرم شماره 

ضروری است )سامانه جامع مدیریت بازرسی مرکز سالمت محیط و کار  ثبت گزارش های خود کنترلی و خود اظهاری بهداشتی در  -33

گزارشهای خود کنترلی و خود اظهاری بهداشتی مراکز و اماکن عمومی مشمول که با شرکت ها و موسسات موضوع این دستور عمل قرارداد دارند 

 1نسخه ای از این گزارش ها باید حداقل به مدت . ر سامانه ثبت شودو امضاء مالک، متصدی یا مدیر مراکز یا اماکن برسد و آنگاه د ابتدا به تأیید

 (.سال در شرکت نگهداری شود و در صورت درخواست وزارت ارایه شود

 1ارائه گواهی انجام طرح خود کنترلی و خود اظهاری بهداشتی به مالک، متصدی یا مدیر مراکز و اماکن طرف قرارداد  مطابق فرم شماره   – 34

 . یه گزارشات باید با تائید مسول فنی و امضا  مدیر عامل به وزارت ارسال گرددکل -31

 

 فرآيند صدور يا تمديد پروانه : 3ماده 

 جهت صدور یا تمدید پروانه 2درخواست کتبی شرکت  یا موسسه  به همراه مدارک مذکور در ماده  -3

 توسط وزارتتشکیل پرونده و بررسی مدارک متقاضیان و تـطبیق آن بـا مفاد دستورعمل -4

 بازدید از محل استقرار شرکت توسط وزارت  ـ 1

 ارائه تاییدیه اداره اماکن عمومی نیروی انتظامی برای محل دفتر شرکت یا موسسه جهت صدور پروانه  -2

 سه جهت تمدید پروانهدر صورت تغییرمحل ارائه تاییدیه اداره اماکن عمومی نیروی انتظامی برای محل جدیددفتر شرکت یا موس -2

کارشناس مسئول / مدیر گروه تخصصی بهداشت محیط وحرفه ای/ صدور پروانه پس از تایید مدیر سالمت محیط و کار معاونت بهداشتی  -6

 بهداشت محیط و امضای معاون بهداشتی دانشگاه
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 مدارك الزم جهت صدور پروانه فعالیت :4ماده

 :پروانه فعالیت شرکت های موضوع این دستور عمل بشرح ذیل استمدارک الزم برای صدور 

  
 توضیحات نوع مدرك رديف

عامل مدیر امضا و مهر با شرکت در سربرگ درخواست کتبی شرکت جهت دریافت پروانه 1  

 تاییدیه تحصیلی تصویر مدرک تحصیلی مسئول فنی 2

اظهاری  خود کنترلی و خودفعالیت کپی  اساسنامه شرکت با قید  3

 بهداشتی

 کپی دادگستری یا و رسمی اسناد دفترخانه در

.گردد اصل برابر  

 کپی دادگستری یا و رسمی اسناد دفترخانه در تصویر آگهی تاسیس  شرکت در روزنامه رسمی 4

.گردد اصل برابر  

تحصیلی و جهت معرفی به اداره اماکن، تاییدیه  (قطعه 1)و مدیر عامل  مسئول فنی  اداری  عکس 5

 الصاق عکس در پروانه

مدیر عامل شرکت و کارت ملی مسئول فنی و صویر شناسنامهت 6 در محل با اصل شناسنامه و کارت ملی تطبیق  

.داده شود  

در محل با اصل شناسنامه و کارت ملی تطبیق  تصاویر شناسنامه و کارت ملی و مدرک تحصیلی کارکنان 7

.داده شود  

 توسط فنی مسئول تایید تا دارد مهلت شرکت)  تصویر اجاره نامه یا سند مالکیت مربوط به دفتر  8

 ارائه معاونت به را مدرک این بهداشتی معاونت

(نماید  

 - گواهی قبولی در آزمون 9

امضای کلیه صفحات دستورعمل توسط مدیر  تعهد نامه محضری 11

 عامل وتعهد پذیرش مسئولیت لغو پروانه و

سایرمسئولیت های ناشی از اعمال ضوابط وثبت 

رسمی  اسناد دفترخانه آن در  
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 و مدارك الزم  عمومی کارکنان شرايط: 5ماده 
 ـ اعتقاد به دین مبین اسالم و یا یکی از ادیان تصریح شده در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 3

 ـ تابعیت جمهوری اسالمی ایران 4

 (برای آقایان)پایان خدمت یا معافیت دائم از خدمت وظیفه ـ دارا بودن کارت  1

 عدم سوء پیشینه کیفریگواهی ـ  2

 عدم اعتیاد به مواد مخدرگواهی ـ  2

 

 کارکنان فنی و مسئول فنی شرکت شرايط اختصاصی : 6ماده 
 .ط برای مسئول فنییشت محادهمهندسی ب  ـ دارا بودن حداقل تحصیالت کارشناسی در رشته3

ارا بودن مدرک تحصیلی در مقطع کاردانی و یا باالتر در رشته بهداشت محیط و مهندسی بهداشت محیط و یا کارشناسی یا باالتر در رشته د -4

 ایمنی و بهداشت مواد غذایی برای کارکنان فنی 

 درصد امتیاز 71وزارت با کسبمورد تأیید  قبولی در آزمون -1

 .ند فعالیت آنها در این زمینه تابع تصویب نامه هیات وزیران خواهد بودکسانی که در حرف سالمت اشتغال دار-2

 . حضور و فعالیت کارکنان و مسئول فنی شرکت در ساعات رسمی اداری الزامی است -2

 

  فضای فیزيكی و تجهیزات مورد نیاز: 7ماده 
 متر مربع 42فضای ـ حداقل  3

ترمومتر،  حرارت سنج نفوذی، )حداقل تجهیزات جهت نمونه برداری از آب، مواد غذایی، سطوح و پرسنل  وهمچنین خود کنترلی بهداشتی ـ  4

 ( و کدورت سنج pHرطوبت سنج، کلرسنج،  یدسنج ، 

 چاپگر و دسترسی به اینترنترایانه به همراه  -1

 ازـ فایل جهت نگهداری پرونده ها به تعداد مورد نی 2

 به تعداد مورد نیاز ووسایل دفتری ـ میز و صندلی2

 ـ حداقل یک خط تلفن مستقل6

 

 مكان و اداره شرکت يا موسسه  عمومی شرايط: 8ماده  
باشد یا حق استفاده از آن ملک حداقل به مدت یک  سسین یا شرکت مؤ، بایستی در مالکیت یا اجاره مؤسسشرکت یا موسسه ـ محل تأسیس  3

 .داده شده باشدسسین یا شرکت  مؤ، از سوی مالک به مؤسس موسسات و شرکت هاسال برای ایجاد 

  .منطقه جغرافیایی  تحت پوشش معاونت بهداشتی دانشگاه صادر کننده پروانه فعالیت استمحدود به حد اکثرـ استفاده از پروانه فعالیت  4
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   .برای شرکت یا موسسه صادر می گردد و نام مدیر عامل و مسول فنی در آن ذکر می گردد ـ پروانه فعالیت  1

  .باشد صادره قابل واگذاری و انتقال به غیر نمی پروانه- 2

 .دانشگاه باشدو اطالع معاونت بهداشتی بایستی با هماهنگی  شرکت،از سوی  شرکت یا موسسه( کمتر از یک ماه)تعطیل موقت   - 2

صورت موظف اند حداقل یک ماه قبل از تعطیلی موضوع را به ( بیش از یک ماه) در صورت تعطیل طوالنی مدت  شرکت ها یا موسساتـ  6

 .برسانندو معاونت بهداشتی دانشگاه  قرارداد( های)طرفاطالع مکتوب به 

 . ساله می باشد 4تمدید آن در مراحل بعدی برای دوره های و  سال  3 برای مرحله اول به مدت صادره از تاریخ صدور پروانهاعتبار   -7

در صورت عدم تمدید، پروانه باطل . ماه قبل از اتمام تاریخ اعتبار پروانه، اقدام الزم را جهت تمدید پروانه، انجام دهد3شرکت موظف است   -8

 . تلقی گردیده و ادامه فعالیت با پروانه مذکور، به منزله فعالیت بدون پروانه خواهد بود

صراف مسئول فنی از ادامه فعالیت  مراتب  را ظرف مدت یک هفته به وزارت اعالم و حداکثر مدیر عامل  موظف است در صورت فوت و یا ان  -9

روانه تا یک ماه نسبت به معرفی مسئول فنی جدید اقدام نماید و در غیر اینصورت وزارت از ادامه فعالیت شرکت یا موسسه ممانعت بعمل آورده و پ

 .لغو می گرددآن مسئول فنی 

رکت باید محدوده جغرافیایی فعالیت شرکت  ذکر گردد و این محدوده حداکثر می تواند محدوده تحت پوشش دانشگاه علوم در اساسنامه ش -31

 .پزشکی باشد که  شرکت متقاضی فعالیت در آن می باشد

» جمله دانشکده علوم پزشکی / در صورت موافقت کتبی دانشگاه  خود کنترلی و خود اظهاری بهداشتی می توانند  شرکت ها یا موسساتـ  33

 .  را در تابلو و مستندات خود درج نمایند، «.... دانشگاه علوم پزشکیتحت نظارت 

 .پروانه توسط وزارت فقط به شرکت های دارای شماره ثبت از اداره ثبت شرکت ها اعطاء می گردد-34 

 .صادره را در محل مناسب و در معرض دید عموم نصب نماید پروانهشرکت موظف است  - 31

دفتر همراه با عکس آنها و ساعات کار و رشته تخصصی آنان در  شرکت ها یا موسساتفهرست اسامی کلیه پرسنل تخصصی شاغل در نصب ـ  32

 .الزامی است کار

به آنها را  مربوط تشکیل داده و کلیه سوابقفیزیکی یا الکترونیک پرونده  طرف های قرار دادبرای کلیه  فندموظ شرکت ها یا موسساتـ  32

 . نگهداری نمایند

صادر یا  شرکت ها یا موسسات برایوزارت ها که از مراجع مختلف غیر از  ها، موازین و مانند آن ها، مکاتبه ـ در صورت مواجهه با آیین نامه 36

 .دناستعالم و تقاضای رفع ابهام نمای معاونت بهداشتی محل و به صورت کتبیموضوع را از  ندموظف شرکت ها یا موسساتارسال می شود، 

قابل پیگیری  وزارت و طرف های قرار دادتخلف محسوب شده و برابر قوانین مربوطه از طرف  مفاد این دستور عمل هر گونه اعمال خالف. ـ 37

 .است

 .الزامی است شرکت ها یا موسسات و مسئول فنی توسط مدیر عامل  به وزارت  پس از اعطای پروانه، اعالم ساعات فعالیت. ـ 38

ــود و درج        . ـ   39 ــردم ش ــب م ــی و فری ــب گمراه ــه موج ــاتی ک ــی تبلیغ ــار آگه ــق انتش ــتورعمل ح ــن دس ــوع ای ــای موض ــرکت ه ــات و ش مؤسس

ــور       ــد و در ص ــر را ندارن ــرق دیگ ــا ط ــه و ی ــربرگ مؤسس ــابلو، س ــر روی ت ــع ب ــالف واق ــول و خ ــاوین مجع ــت  عن ــف اس ــاهده وزارت مکل ت مش

 .نسبت به معرفی متخلف به مراجع قضایی اقدام نماید
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 تخلفات و شكاياتبه ضوابط نظارت و رسیدگی : 9ماده 
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی موظف است به منظور اطمینان از حسن عملکرد شرکت ها بر فعالیت آن ها  /معاونت بهداشتی دانشگاه -3

 . بصورت مستمرنظارت نماید

گزارش کارشناس مسئول بهداشت محیط شهرستان یا منطقه و یا ناظر برنامه موظف است از شرکت های تحت پوشش حداقل فصلی یکبار بازرسی نموده و  -4

 .کاملی از عملکرد شرکت برای معاونت بهداشتی تهیه نماید

های کارشناس مسئول بهداشت محیط شهرستان یا منطقه و یا ناظر برنامه موظف است در صورت مشاهده مواردی از تخلف یا عدم رعایت ضوابط و معیار  -1

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گزارش و /ی دانشگاهمصوب وزارت مراتب را بصورت کتبی از طریق مرکز بهداشت به معاونت بهداشت

 . معاونت مذکور در صورت تائید طبق این دستور عمل اقدام نماید

 .مستندات نظارت مستمر باید در پرونده شرکت،  در مرکز بهداشت وجود داشته باشد -2

 

و رسیدگی به تخلفات و شکایات کمیته ای تحت عنوان کمیته تورعمل موضوع این دسشرکتها و موسسات نظارت بر عملکرد به منظور : 11ماده 

 :تشکیل می شودذیل نظارت دانشگاهی با ترکیب 

 (عضو اصلی)معاون بهداشتی دانشگاه یا نماینده رسمی وی  -3 

 (عضو اصلی)مدیریت مهندسی بهداشت محیط و حرفه ای  / مدیر یا رئیس گروه -4

 (عضو اصلی)استان  کارشناس مسئول بهدشت محیط -1

 (به عنوان ناظر) رئیس  اتحادیه مربوطه -2

 (عضو ناظر)رئیس مرکز بهداشت شهرستان  مربوطه-2

 ( عضو ناظر)کارشناس مسئول بهداشت محیط شهرستان مربوطه -6

 . فقط اعضای اصلی دارای حق رای می باشند

 

 دانشگاهیوظايف و اختیارات کمیته نظارت : 11ماده  

  عملکرد شرکت ها و موسسات نظارت بر بررسی گزارش های ـ  3   

 وتخلفاتـ بررسی شکایات  4   

 بنا به ضرورت  شرکت ها و موسساتاز بازرسی ـ انجام 1   

شرکت ها و پروانه فعالیت و یا دائم لغو موقت  شرکت ها و موسسات از جمله تذکرات کتبی، اخطار،اخذ تصمیم الزم در مورد تخلفات -2    

 .خواهد بود دانشگاهینظارت  کمیتهبر عهده موسسات، 

 

 :بشرح ذیل است شکایاترسیدگی به برخورد با تخلفات و  نحوه :12ماده
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صادر  چنانچه شرکت یا موسسه، تعرفه بیش از میزان مصــوب دریافت نماید ویا در محدوده ای غیر از محدوده تعیین شده توسط دانشگاه علوم پزشکی -3

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی  موظف است مراتب تخلف را به صورت کتبی به وی /کننده مجوز فعالیت نماید، معاونت بهداشتی دانشگاه

 .اخطار نماید

انشکده علوم پزشکی د /صادر شود و مدیر برای بار سوم تخلف نماید معاونت بهداشتی دانشگاه 3اگر برای شرکتی دو بار اخطار کتبی تخلف موضوع  بند   -4

ماه  اقدام  و خدمات بهداشتی درمانی  موظف است بعد از طرح در کمیته نظارت دانشگاهی و پس از تایید آن کمیته  نسبت به لغو موقت پروانه به مدت سه

 .نماید

بعد از طرح در کمیته نظارت دانشگاهی و پس از به طور موقت لغو شده است  اگر دو اخطار کتبی دیگر دریافت نماید  4شرکتی که پروانه آن بر اساس بند  -1

افراد حقیقی و حقوقی که پروانه آنها بطور دائم لغو شده است نمی توانند دوباره متقاضی تاسیس . تایید آن کمیته  پروانه به صورت دائم لغو خواهد شد

 .شرکت یا مسئول فنی شرکت باشند

اقدام شرکتها و موسسات موضوع این  اثبات دمات بهداشتی موظف است در صورت مشاهده ودانشکده علوم پزشکی و خ/معاونت بهداشتی دانشگاه -2

اعطای لوح تایید بهداشتی، بعد از طرح در کمیته نظارت دانشگاهی و پس از تایید آن کمیته   و دستورعمل به انجام بازرسی حاکمیتی، صدور نظریه بهداشتی

 6، پروانه را بطور موقت به مدت یاد شده هر یک از تخلفات و در صورت تکرارصادر نماید اخطار کتبی بخاطر هر یک از تخلفات یاد شده برای شرکت 

 .نمایدماه لغو 

 .  پروانه بطور دائم لغوخواهد شد، 2هر یک از تخلفات بند بعد از شروع فعالیت مجدد در صورت تکرار  -2

هزینه مازاد از تعرفه مصوب را عودت نماید و دستگاه نظارت موظف است برای شرکت  مبالغی بیشتر از تعرفه اخذ نماید موظف استشرکت در صورتیکه  -6

 .اخطار کتبی صادر نماید

دانشکده علوم  /ماه فعالیت نماید، معاونت بهداشتی دانشگاه 1در صورتیکه شرکت یا موسسه بدلیل غیر موجه و بدون اطالع قبلی نتواند حداکثر به مدت  -7

 .درمانی  موظف است بعد از طرح در کمیته نظارت دانشگاهی و پس از تایید آن کمیته  نسبت به لغو پروانه آن اقدام نمایدپزشکی و خدمات بهداشتی 

تی در صورتیکه مرکز سالمت محیط وکار تشخیص دهد پروانه مغایر با  ضوابط ودستورعمل صادر شده است مراتب را به صورت کتبی به معاونت بهداش -8

 . علوم پزشکی اعالم و معاونت موظف است نسبت به لغو پروانه صادره اقدام نماید دانشکده /دانشگاه 

ت در صورتیکه مرکز سالمت محیط وکار مواردی از تخلف را مشاهده نماید، مراتب را به صورت کتبی به معاونت بهداشتی  دانشگاه اعالم ومعاون -9

 .مذکورموظف به اعمال مقررات برابر این دستورعمل می باشد

  

هر یک از کارکنان و مسول فنی شرکت یا موسسه روزانه می توانند حداکثر  برای چهار مرکز  یا امکنه خدمات مشاوره ای ارائه نمایند و   :13ماده 

مقطع  ارائه هر بار خدمات  مشاوره خود کنترلی و یا خود اظهاری بهداشتی معادل  دو ساعت خدمات کارشناسی می باشد و تعرفه آن  متناسب با

 .  تحصیلی کارشناس طبق گروه پنج تعرفه های  مصوب خدمات کارشناسی بهداشت محیط محاسبه خواهد شد

ق طرفین حداقل تعداد دفعات ارائه خدمات مشاوره خود کنترلی و خود اظهاری برای  مراکز و اماکن  یک بار در ماه و در صورت نیاز بیشتر، با تواف

 .تعیین می گردد
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منابع پیشنهادی برای مطالعه داوطلبان شرکت در آزمون کارکنان و مسولین فنی  بشرح ذیل است و ممکن است با ابالغ قبلی مرکز : 14ماده 

  .سالمت محیط و کار تغییر نماید

 غذایی و اماکن عمومی راهنمای بازرسی بهداشتی مراکز تهیه و توزیع مواد -3

 (مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی)راهنمای بهداشت محیط صنوف  -4

 نیازی و شرایط خوب ساخت برای سالمت و ایمنی مواد غذایی در سطح توزیع و عرضهراهنمای برنامه های پیش  -1

 فاضالب بیمارستانی راهنمای کشوری مدیریت -2

 راهنمای طبقه بندی پسماندها برای بازرسین بهداشت محیط -2

 راهنمای بهداشت محیط مطب -6

 و دستور عمل های آن قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی 31آیین نامه اجرایی قانون اصالح ماده  -7

 ستخر های شناراهنمای نظارت و پایش آب ا -8

 

فعالیت شرکت ها و موسسات خود کنترلی و خود اظهاری موضوع این دستور عمل به هیچ وجه جایگزین تمام یا بخشی از وظیفه : 15ماده 

ال معمول  حاکمیتی بازرسی از مراکز و اماکن عمومی نبوده و بازرسی از مراکز و اماکنی که با این شرکت ها قرارداد منعقد نموده اند باید طبق رو

 .از سوی وزارت با  رعایط کامل قوانین و مقررات ادامه یابد

 

معاونت های بهداشتی موظفند سالیانه عملکرد شرکت ها و موسسات موضوع این دستور عمل را مورد ارزیابی قرار دهند و گزارش آن   :16ماده 

 .را برای مرکز سالمت محیط و کار ارسال نمایند

 

مدت قرار داد شرکت ها و موسسات با مراکز و اماکن موضوع آیین نامه یک سال خواهد بود و در صورتی قابل تمدید خواهد بود که بر  :17ماده 

 . اساس ارزیابی سالیانه کمیته نظارت دانشگاهی موجب ارتقاء وضعیت بهداشتی اماکن عمومی و مراکز طرف قرارداد، گردد

 

ارزیابی سالیانه فعالیت شرکت ها و موسسات خودکنترلی توسط کمیته نظارت دانشگاهی، ارتقاء وضعیت بهداشتی در صورتیکه بر اساس : 18ماده 

اماکن عمومی و مراکزی که با این شرکت ها قرارداد منعقد نموده اند حاصل نگردد مراتب توسط معاونت بهداشتی به مدیریت شرکت ها و 

اد این شرکت ها حق تمدید قرارداد با مراکز و اماکنی که نتوانسته اند شرایط بهداشتی آن ها را ارتقاء موسسات اعالم، و پس از اتمام مدت قرار د

 .دهند،  ندارند

 

 .موسسه یا موسسات مجاز برای برگزاری دوره های آموزشی و آزمون، توسط مرکز سالمت محیط و کار وزارت اعالم خواهد شد: 19ماده 

 

http://ier.tums.ac.ir/files/site1/pages/bm_10.pdf
http://ier.tums.ac.ir/files/site1/pages/bm_11.pdf
http://ier.tums.ac.ir/files/site1/pages/bm1_dr_jahed_final.pdf
http://ier.tums.ac.ir/files/site1/pages/bm7_fazelab_bimarestan.pdf
http://ier.tums.ac.ir/files/site1/pages/bm_12_5.pdf
http://ier.tums.ac.ir/files/site1/pages/bm_12_5.pdf
http://ier.tums.ac.ir/files/site1/pages/bm6_behdasht_matab1.pdf
http://ier.tums.ac.ir/files/site1/pages/bm6_behdasht_matab1.pdf
http://ier.tums.ac.ir/files/site1/pages/made13.pdf
http://ier.tums.ac.ir/files/site1/pages/bm_13_1.pdf
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الزم است معاونت های بهداشتی  در هنگام . از تاريخ ابالغ، الزم االجرا می باشدو   ماده است 19مشتمل بر اين دستور عمل 

مفاد اين دستور عمل و پذيرش  ازفعالیت برای شرکت ها و موسسات متقاضی، تعهد محضری مبنی بر آگاهی  پروانهصدور 

 .دريافت نمايندمسئولیت کامل آن، بويژه در مواردی که به لغو پروانه منجر خواهد شد، 

 



 1فرم شماره شركت                                                                                             / آرم موسسه

 شماره مجوز                                                                                                          

 

 طرح خود كنترلي وخوداظهاري بهداشتيگزارش كار انجام 

 ..............مركز بهداشت: به

برگ جهت .....به پيوست ........ لغايت ...........ماهه اين شركت مربوط به تاريخ  3بدينوسيله گزارش عملكرد 

 . استحضار ودستور مقتضي اعالم مي گردد

نمونه از آب شرب و استخر ....ه مواد غذايي ونمون .... كتالزم به ذكر است كه در طي مدت مذكور اين شر

كنترل جوندگان از طعمه گذاري براي سمپاشي بر اي مبارزه با حشرات ومربع متر ....و نسبت به   نموده برداشت 

 . نظارت نموده است ،معاونت بهداشتي دانشگاهطريق شركت هاي داراي مجوز از 

  گرديده استشرح پيوست تقديم ه ساير اقدامات شركت بگزارش 

 

 

 

 :رونوشت

 برگ جهت استحضار واقدام الزم ..... به پيوست ....... رئيس محترم اتحاديه 

.                                              

 شركت/مدير عامل موسسه     سئول فني موسسه يا شركت           م

 مهر و امضاء      امضاء                                



                                                                                شركت/ آرم موسسه

 شماره مجوز

 2فرم شماره                                                                    

 به مالک مدير يا متصدی اعالم نتايج آزمايش

 

دارای مجوز ..……………………………………آزمايشگاه  ..................مورخ ................به استناد نامه شماره

فيزيكي / شيميايي / از نظر ميكروبي   ..........................بدينوسيله نتايج آزمايش  ..................................................از

   .اعالم مي گرددبه شرح پيوست 

 

  

                                                    

 

 

 شركت/مدير عامل موسسه     سئول فني موسسه يا شركت           م

 مهر و امضاء      امضاء                                

 



 3فرم شماره                                                                                شركت/ آرم موسسه

 شماره مجوز

                                                                                               

 

 وخود اظهاري بهداشتي گواهي انجام طرح خود كنترلي

 

 در . . . . . . . شركت / با موسسه  . . . . . لغايت   . . . . .از تاريخ . . . . . . . .  صنفي بدينوسيله اعالم مي گردد واحد

 .همكاری مي نمايد  ،با عقد قرارداد بهداشتي و خود اظهاری زمينه طرح خود كنترلي

سطح برای ارتقای . . . . . . . . . مورخ . . . . . . . .  ق با مفاد قرارداد شماره مطاب. . . . . . . . شركت / اين موسسه 

نه از محيط مشاوره و برداشت نمو با اعزام كارشناس، ارائه آموزش، فعاليتهای  واحد طرف قراردادت كيفيبهداشت و

 و مواد غذايي 

 .همكاری مي نمايد 

 بهداشت  وزارتهای  ارتباطي با بازرسيو خود اظهاری بهداشتي  الزم به ذكر است كه اجرای طرح خود كنترلي 

 .ندارد 

 

 شركت/مدير عامل موسسه     مسئول فني موسسه يا شركت           

 مهر و امضاء      امضاء                                

 


