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 مقدمه:

توجهی از این  درصد شایانسرمایه در هر جامعه نيروي انسانی آن جامعه است و دانش آموزان  مهم ترین

نيروي انسانی را تشكيل می دهند. تغذیه سالم از مهمترین عوامل تعيين کننده سالمت این گروه می 

باشد.دانش آموزان عالوه بر وعده هاي اصلی غذا، نياز به ميان وعده غذایی نيز دارند.مصرف ميان وعده 

دد.شير به عنوان یک ميان وعده داراي هاي مغذي موجب افزایش تمرکز حواس دانش آموزان می گر

 بآمينه ضروري،سرشار از کلسيم و فسفر،منبع خو ارزش غذایی باالیی است.شير داراي پروتئين،اسيدهاي

همچنين داراي  می باشد. Aو همچنين تامين کننده بخشی از نياز بدن به ویتامين  Bویتامين هاي گروه 

 را تامين می کند. بوده که بخشی از انرژي بدن چربی والکتوز

شير و با  رایگان توزیع با"شير مدرسه ایران"برنامه  0831با توجه به اهميت و حساسيت موضوع از سال 

 افزایش فرهنگ مصرف شير و ارتقاء سطح سالمت دانش آموزان، درکشوردر حال اجرا است. هدف

 تهیه کنندگان:

 کارگروه نظارت کيفی وبهداشتی -0

کيفاااای و بهداشااااتی  متشااااكل از نمایناااادگان وزارت بهداشااااتمدفتر بهبااااود تغذیااااه جامعااااه   اعضاااااء کااااارگروه نظااااارت 

ومرکاااز ساااالمت مکااايز و کاااار از هااارف معاونااات بهداشااات و ساااازمان غاااذا و دارو، ساااازمان ملااای اساااتاندارد ایاااران و       

 دفتر سالمت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش و دبيرخانه کميته ملی می باشد.

 کارگروه نظارت اجرایی -2

اعضااااااءکارگروه متشاااااكل از نماینااااادگان وزارت آماااااوزش و پااااارورشم اداره کااااال ارزیاااااابی عملكااااارد ، مرکاااااز        

حراسااات ،ساااازمان داناااش آماااوزي  ،ساااازمان حمایااات از تولياااد کننااادگان و مصااارف کننااادگان و دبيرخاناااه کميتاااه             

 ملی شير مدارس و با همكاري سایر اعضاي کميته ملی می باشد.

 کارگروه نظارت مالی -8

ارگروه متشكل ازنمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور و نمایندگان آموزش و پرورشمدفتربرنامه وبودجه،اداره اعضاي ک

 .کل امورمالی وذیکسابی  ودبيرخانه کميته ملی می باشد
 رگرفت .پس ازتهيه دستورالعمل توسز کارگروه هاي تخصصی این دستورالعمل درجلسه کميته ملی مورد بررسی وتصویب قرا
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 :اهداف برنامه شیر مدرسه ایران

 فرهنگ مصرف شير در دانش آموزان ترویج -0

 ارتقاء سطح سالمت دانش آموزان -2

 جامعه هدف: - 4

 جامعه هدف تکت پوشش برنامه عبارتند از:

مقاهع ابتدایی،متوسطه دوره اول و متوسطه  وکارکنان شاغل درآموزان مشغول به تکصيل  کليه دانش -0

 دوره دوم دولتی و غير دولتی

مراکز شبانه روزي کودکان بی سرپرست تکت پوشش وکارکنان شاغل در  کليه دانش آموزان -2

 سازمان بهزیستی 

مدارس ابتدایی دولتی و  همزمان پيش دبستانی هاي ضميمهوکارکنان شاغل در  کليه دانش آموزان -8

 غير دولتی 

 تـامـیـن و تـوزیـع شـیـر:  -2

شير مدرسه "مباشر و مسئول اصلی در اجراي برنامه  ت آموزش و پرورش به عنوان دستگاهوزار -0-2

، را براساس سياست گذاري و برنامه ریزي 59-59موظف است تا اعتبار دریافتی در سال تکصيلی  "ایران

جامعه هدف مربوهه، به مقدار مساوي از شير  مناسب، به گونه اي بين استان هاي مختلف تقسيم کند تا

 اد نوبت توزیع شير در مدارس تمامی استان ها به یک اندازه باشد.توزیعی بهره مند گردند و تعد

قرار داد موظفند براي توليد شير مدرسه، شير خام صنعتی با کيفيت، با بار  شرکت هاي هرف -2-2

خریداري و مورد استفاده قرار دهند که این موضوع در متن قرار داد نيز ذکر  111،011ميكروبی کمتر از 

 شد.خواهد 
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ویژگی هاي شيرهاي توزیع شده در برنامه شير مدرسه بایستی مطابق با استانداردهاي ملی ایران  - 8-2

مشير فرادما ویژگی ها و  0923ویژگی ها و روش هاي آزمون  و شماره  -مشير پاستوریزه 58شماره 

 روش هاي آزمون  باشد.

 :رسهرایز فنی و بهداشتی واحدهاي توليدي تامين کننده شير مدش 9-2

هرف  شرکت هايالزامات تعيين شده از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی براي  -الف

 قرارداد عبارت است از:

از وزارت بهداشت،   استریليزهفرادما مپروانه بهداشتی ساخت معتبر براي شير پاستوریزه و  دارا بودن    -  

 از معاونت غذا و دارو  prpگواهی تائيد شرایز فنی و بهداشتی و امتياز و اخذ  درمان و آموزش پزشكی

هرف قرارداد عبارت  شرکت هايالزامات تعيين شده از سوي سازمان ملی استاندارد ایران براي  -ب

 است از : 

با حداقل یک سال  ایران معتبر از سازمان ملی استاندارد دارا بودن پروانه کاربرد عالمت استاندارد -

 يهاريش تمام نكهیبر ا یمبناز ادارات کل استاندارد استان مکل استقرار،  گواهیقدمت و اخذ 

شرکت  توسز  0/7/59لغایت  0/7/58مدر بازه زمانی  هشد عیو توز ديتولي و فرادما  زهیپاستور

 متقاضی عقد قرارداد:

 بکرانی و عمده  نداشته است.در آزمون هاي ميكروبيولوژي هيچ گونه موارد مردودي م -0

در آزمون هاي فيزیكی و شيميایی نيز به لکاظ عوامل بکرانی فاقد مردودي و در عوامل عمده  -2

  حداکثر دو مغایرت داشته است.

 ؛در سطح توليد، حمل، نگهداري و توزیع ی که در حين نظارت و پایش برنامههزینه کليه آزمایشات -9-2

بر عهده شرکت هاي هرف قرارداد بوده و این موضوع به  انجام می گيردتوسز ارگان هاي نظارتی 

 عنوان یک بند در متن قرارداد لکاظ خواهد شد.

% 9/2سی همراه با نی و با چربی  سی 211شير توزیعی مشمول این برنامه می بایست در بسته هاي  -6-2

% شير 91ع گردد. در سال جاري مبارعایت ضوابز بهداشتی و استانداردهاي مورد نظر  تهيه و توزی
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باشد. در خصوص توزیع شيرهاي می % آن از نوع فرادما ماستریل  61توزیعی از نوع پاستوریزه و

هرف  شرکتتا مدرسه ، توسز تمامی دست اندرکاران م شرکت پاستوریزه، حفظ زنجيره سرد ماز 

 عوامل توزیع کننده  امري الزم و ضروري می باشد.و  قرارداد

عتبارات استان هاي گرمسيري مخوزستان،هرمزگان،بوشهر و سيستان و بلوچستان  در سقف ا -تبصره

شير فرادما  % شير توزیعی را از نوع 011ميتوانند تا  2-6صد اعالم شده در بند ابالغی،خارج از ميزان در

 بهاستان هاي ایالم و خوزستان براي روزهاي آلوده  به ریزگردها می توانند  نمایند. خریداريماستریل  

 اضافه نمایند.،نوبت هاي توزیع 

،  دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشتگزارش هاي ارائه شده توسز بررسی ها وبا توجه به  -7-2

سالمتی دانش آموزان،  برو آثار سوء آن D درمان و آموزش پزشكی مبنی برکمبود گسترده ویتامين

 می باشد.  Dاولویت با تهيه وتوزیع شيرهاي غنی شده با ویتامين 

از کارخانه هایی خریداري خواهد شد که مورد تأیيد سازمان غذا  صرفاً Dشير غنی شده با ویتامينتبصره:

آموزش وزارت بهداشت، درمان و و دارو و سازمان ملی استاندارد بوده و بر اساس ضوابز غنی سازي 

را داشته باشد. D و امكان کنترل کيفی مکصول نهایی از لکاظ وجود ویتامين پزشكی توليد شده باشد 

 می باشد. دانشگاه هاي علوم پزشكیبر عهده کيفی و نظارت بر چگونگی غنی سازي شير وظيفه کنترل 

تنظيم قرار داد نموده و شرکت هرف قرار داد با علم و آگاهی از وضعيت اقتصادي کشور اقدام به  - 3-2

 نماید. در خالل اجراي  قرارداد حق افزایش قيمت را از خود سلب می

درج پيام هاي: ممبا نی بنوشيد*  ویژه مدارس *غير قابل فروش*پيام هاي تبليغی با مکتواي  نكته:

    روي بسته هاي شير الزامی است. "مورد تائيد کار گروه تخصصی استان "بهداشتی و فرهنگی

رسه شير مد و تکویل دفترچه توزیعاداره کل آموزش و پرورش استان موظف است نسبت به تهيه  – 5-2

تکت به تعداد مدارس   2/5/0851مورخ  053392/711 موضوع بخشنامه شمارهصورت متکد الشكل مه ب

حفظ مدرسه در به عنوان یک سند مالی براي نظارت و بررسی باید فوق دفترچه .پوشش خود اقدام نماید

 و نگهداري شود.
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پس از تكميل و راه اندازي سامانه شير مدرسه، اداره کل آموزش و پرورش استان موظف است اهالعات 

برنامه شير مدرسه را در سامانه به گونه اي ثبت نماید تا به روز و قابل گزارش گيري باشد. هزینه چاپ و 

 هرف قرارداد می باشد. توزیع دفترچه و فرم هاي مورد نياز به عهده شرکت

ضروري است کارشناسان شير ادارات کل آموزش و پرورش استان ها ماهانه اهالعات و آمار  -01-2

شير توزیعی استان را جمع آوري و ازهریق اتوماسيون و پورتال معاونت توسعه مدیریت و پشتيبانی به 

ت مستندات کتبی با امضاء و مهر مدیر الزم به ذکراست درهرصور.دبيرخانه کميته ملی شير ارسال نمایند

مدرسه در سه نسخه تنظيم که یک نسخه درمدرسه، نسخه دوم در اداره آموزش و پرورش و نسخه سوم 

شرکت هرف  با هزینه به عامل توزیع تکویل می گردد. چاپ و توزیع دفترچه و فرم هاي مورد نياز

  شد. اهدقرارداد انجام و با هماهنگی آموزش و پرورش توزیع خو

 :ات برنامهاعـتـبـار - 9

 :به ميزانابالغی برنامه  بودجه مصوب -

  آیين نامه اجرایی تبصره 5موضوع بند م از مکل بودجه هدفمند سازي یارانه هامیلیارد ریال 1444 -0

 کل کشور  0859  قانون بودجه ي سال 21م

قانون بودجه سال  921111ردیف  11موضوع جزء از مکل بودجه عمومیریالمیلیارد  4944 -2

 باشدتأمين می قابل  0859

با توجه به ميزان تخصيص اعتبار ازمکل بودجه عمومی و ستاد  دبيرخانه کميته ملی شير مدارس کشور

،نسبت به توزیع اعتبار مربوط به صورت استانی یافته تخصيصجه دبوهدفمند سازي یارانه ها ودر سقف 

غنی شده با  تر جيکایا پاستوریزه فرادما و نوع شير توزیعی م نامهتکت پوشش بربر حسب جمعيت 

 خواهد نمود.اقدام    Dویتامين
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 ارکـان برنامه:  - 1

 ارکان برنامه شير مدرسه ایران عبارتند از:

 کميته ملی  -0

 دبيرخانه -2

 کارگروه استانی–8

 کـمـیته ملـی: -4-1

و متشكل ازمعاون توسعه مدیریت و پشتيبانی وزارت  برنامه شير مدرسه است رکن اصلیکميته ملی 

آموزش و پرورش مرئيس کميته ملی ؛ نمایندگان تام االختيار سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور؛ 

تغذیه جامعه و مرکز سالمت مکيز وکاربه  مدفتر بهبودوزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكی

حمایت از توليد کنندگان و  سازمان ؛مان غذا و دارو معاونت بهداشت و نماینده سازاز نمایندگی 

 مصرف کنندگان؛ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و سازمان ملی استاندارد ایران می باشد.

نمایندگان: دفتر برنامه و بودجه، اداره کل امور مالی و ذیکسابی، دفتر سالمت و تندرستی، مرکز 

مان دانش آموزي،مرکز روابز عمومی و اهالع رسانی وزارت حراست، اداره کل ارزیابی عملكرد، ساز

 آموزش و پرورش به عنوان اعضاي همكار در کميته ملی شرکت می نمایند.

 دبـیـرخـانـه کمیته ملی:   -2-1

پشتيبانی  در حوزه معاونت توسعه مدیریت وباشد که  برنامه می اصلی دبيرخانه یكی دیگر از ارکان

 بين بخشی می باشد. و مسئول هماهنگی فعاليت هاي ملی ومستقروزارت آموزش و پرورش 

 اسـتـانـی:کـارگـروه  -9-1



8 
 

مستقر و به پرورش استان رنامه بوده که در اداره کل آموزش وکارگروه استانی نيز یكی دیگر از ارکان ب

،ذي کل آموزش و پرورش استان و به جانشينی معاونت توسعه مدیریت و پشتيبانیریاست مدیر

؛ دانشگاه علوم پزشكی مگروه تخصصی : استاندارينمایندگان تام االختيار حساب اداره کل و

معاونت غذا و نماینده  و معاونت بهداشتاز بهبود تغذیه جامعه به نمایندگی بهداشت مکيز، دفتر

 .تشكيل می گردداستاندارد استان  اداره کلو  دارو ؛ سازمان صنعت،معدن و تجارت استان

 رگروه کارشناس مسئول شير مدارس وتغذیه رایگان استان می باشد.دبير کا

ات حراساااات، ارزیااااابی مساااائولين ادارو پرورشاااایو سااااالمت،معاونت  وناااات تربياااات باااادنیامع

باااه عناااوان  نمایناااده ساااازمان داناااش آماااوزيو  ساااالمت وتندرساااتیریيس اداره حقاااوقی،،عملكرد

 .درکارگروه شرکت خواهند کرد اعضاي همكار

مسئوليت دبيرخانه مذکور بر دبيرخانه کارگروه استانی در اداره کل آموزش و پرورش استان مستقر و 

معاونت توسعه مدیریت وپشتيبانی می باشد که مجري مصوبات کارگروه استانی خواهد بود. عهده 

 ابالغ صادرگردد.کارگروه الزم است در ابتداي هرسال براي کليه اعضا 

 ، به تفصيل آمده است.0پيوست ی، دبيرخانه و کارگروه استانی در شرح وظایف کميته مل

 نظارت: -9

بااار عهاااده کميتاااه   برناماااه شاااير مدرساااه بااار تاااأمين و توزیاااع  نظاااارت عالياااه   کنتااارل و:0-9

در ایااان راساااتا نظاااارت کلااای در ساااطح اساااتان برعهاااده  .مااای باشاااد رساااه ایااارانملااای شاااير مد

نظاااارت دقياااق   باااه منظاااور  اساااتان وپااارورشآماااوزش اداره کااال کاااارگروه اساااتانی باااوده و  

 صاااکيح شاااير در مدرساااه و   آماااار،توزیع  صاااکت  بااار عقاااد قااارارداد و رعایااات مفااااد آن،    

واحااادهاي: شاااير   کارشناساااان متشاااكل ازتشاااكيل تااايم نظاااارتی    ضااامنمصااارف بهيناااه و... 

و  ارزیااااابی وعملكاااارد؛ امااااور مااااالی ؛بودجااااه آمااااار و؛حقوقی؛ حراسااااتو تغذیااااه رایگان؛

، بااار حسااان اجاااراي  کاااه زیااار نظااار رئااايس کاااارگروه اساااتان ميباشاااد   ساااالمت و تندرساااتی  

 برنامه نظارت مستمر خواهد داشت.
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بااااه منظااااور ضاااامانت انجااااام درساااات و     اداره کاااال آمااااوزش وپاااارورش اسااااتانها     -2-9

 ،هااااي هااارف قااارارداد یاااا ماااوارد دیگااار    شااارکت مطلاااوب برنامه،اخاااذ ضااامانت باااانكی از  

 د بود.در چار چوب  قانون مقررات معامالت دولتی خواه

هاااااي شاااارکت کننااااده درتهيااااه وتوزیااااع شااااير فرادمااااا   شاااارکتصااااالحيت  عيااااينت -8-9

ماااای باشااااد و ارائااااه  2ماسااااتریل  و پاسااااتوریزه باااار اساااااس الزامااااات تعيااااين شااااده در بنااااد 

متقاضااای عقاااد قااارارداد الزامااای   شااارکت هااااياز ساااوي  2-9مساااتندات ذکااار شاااده در بناااد  

رساااه دهااااي تولياااد شاااير کاااه مایااال باااه شااارکت در برناماااه شاااير م شااارکت ماای باشاااد. کلياااه  

مبنااای بااار تایياااد  مااای باشاااند بایاااد قبااال از عقاااد قااارارداد کلياااه مااادار  و مساااتندات خاااود را 

-9مموضااااوع بنااااد كی و اداره کاااال اسااااتاندارد معاوناااات غااااذا و دارو دانشااااگاه علااااوم پزشاااا

ایساااتی باااا توجاااه باااه باااه کاااارگروه اساااتانی ارائاااه نمایناااد. بااادیهی اسااات اساااتان هاااا نياااز ب    2

 مدار  و مستندات و تایيدیه هاي مربوهه نسبت به عقد قرارداد اقدام نمایند.

دانشگاه تا روي ميز دانش آموز برعهده  شرکتاز خز توليد هرسسالمت شير مد نظارت بر - 9-9

ه در کمی باشد  استاندارد اداره کلممعاونت غذا و دارو و معاونت بهداشت ،  هاي علوم پزشكی

به هور مشروح   2مپيوست عمل الاین دستورخصصی نظارت بهداشتی بخش مربوط به کار گروه ت

 موظفند امكان بررسی وکنترل کيفی الزم را هرسهاي تأمين کننده شير مد شرکتآورده شده است.

آمده بر روي شير  عملراهم نموده و در صورت لزوم نتایج آزمایشات به ف براي ارگان هاي نظارتی

قرار نگهداري می شود را در اختيار ارگان هاي نظارتی شرکت که در آزمایشگاه  مدرسه

را ها شرایز الزم جهت نمونه برداري مکصوالت در فرایند توليد شرکت  دهند.همچنين الزم است

 فراهم آورند.

پزشكی مسئوليت نظارت بر سالمت شير در برنامه شير مدرسه بر عهده ي وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

                    دبيرخانه  مربوهه به عهده سازمان ملی استاندارد می باشد. ومسئوليت اجراي استانداردهاي اجباري

                                کميته ملی کار گروه استانی نيز موظف است هر ماه گزارشی از اقدامات انجام شده را به دبيرخانه
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ارسال نماید و در صورت بروز موارد خاص مثل آلودگی شير، مسموميت و ... موضوع را در کوتاه 

 ترین زمان ممكن به اهالع دبيرخانه کميته ملی ودستگاههاي نظارتی مربوهه  برساند.

به صورت دوره اي و  هرف قرار داد برنامه شير مدرسه ایران يدينظارت بهداشتی بر واحد تول - 9-9

و  انجام خواهد شد ی مربوههدانشگاه علوم پزشك يغذا و دارو يها توسز معاونت بار یکاي  هفته

با استاندارد  ممطابق از خز توليد و انبار مکصول نهایی، شرکتدرنمونه برداري از شير مدرسه همچنين 

قرارداد  انطباق بحرانیعدم . در صورت مشاهده اولين به عمل خواهد آمد  826ملی ایران شماره 

به واحد توليدي اخطار کتبی داده  عدم انطباق عمدهخواهد شد. در صورت مشاهده اولين  لغو شرکت

تا  انطباق جزئیو در صورت تكرار عدم انطباق عمده قرارداد لغو خواهد شد. در مورد عدم  خواهد شد

براي بار سوم لغو اخطار کتبی داده خواهد شد و در صورت تكرار عدم انطباق جزئی شرکت دو بار، به 

و  ، عمده یا جزئی بر عهده معاونت غذايص نوع عدم انطباق از نظر بکرانیخواهد شد.متشخانجام  قرارداد

ام سپس اقد درمواردفوق درکارگروه استان مورد بررسی قرارگيرد و لغوقرارداد مدارو مربوهه می باشد

ها هر ماه  وهمچنين ادارات کل استاندارد استان .وخسارت وارده مکاسبه واز شرکت دریافت گردد شود

نمونه برداري انجام داده وعالوه بر اقدام قانونی در خصوص موارد مغایر  یكبار از واحد توليدي بازدید و

 اعالم نماید . گزارش تمامی نتایج آزمون مربوهه را به کار گروه نظارت بهداشتی استانی

واحد بر عهده برنامه شير مدرسه ایران  و انبار هاي ذخيره يحمل و نقل و نگهداربر امور نظارت - 6-9

نمونه برداري شير مدرسه از می باشد.  هاي علوم پزشكی بهداشتی در دانشگاه  معاونتبهداشت مکيز 

 می گيرد.انجام بازرسين بهداشت مکيز  حداقل ماهی یک بار توسزمكان هاي فوق 

واحد  بر عهده ريش عیزمان توزرسه و در هول ددر ماز برنامه شير مدرسه ایران  ینظارت و بازرس- 7-9

برنامه هاي علوم پزشكی می باشد. به همين منظور الزم است  بهداشت مکيز در معاونت بهداشتی دانشگاه

بهداشت و در اختيار واحد  تهيه شدهنی ومنطقه اي شير مدرسه توزیع شير در مدارس توسز کميته استا

در  از مدارس تکت پوشش بار کهی یماحداقل قرار گيرد تا  مکيز در معاونت هاي بهداشتی دانشگاه

 انجام پذیرد. هنگام توزیع شير نمونه برداري
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با توجه به تعداد و گستردگی زیاد مدارس تکت پوشش برنامه، مدارس به صورت تصادفی،براي  نكته:

 رداري از شير توزیعی،انتخاب خواهند شد.نمونه ب

موجود در  یمل يو تطابق آن با استانداردها M1آفالتوکسين  يريانجام آزمون اندازه گ :مهم یادآوری

 .است یالزامدر کليه سطوح توليد، نگهداري و توزیع، شده  ينمونه بردار يها ريش

ها بر روي نمونه هاي آزمون  ایجنتدانشگاه هاي علوم پزشكی و ادارات کل استاندارد استان موظفند  – 3-9

 ضوابز و  با ریدر خصوص موارد مغا یاقدامات قانون شير مدرسه را در اسرع وقت دریافت نموده و

 نمایند. انجامرا درکوتاه ترین زمان ممكن  استاندارد

ها در سطوح مختلف در واحدهاي نظارتی هرماه  یک بار به کارگروه  گزارشات بازدیدها و نظارت– 5-9

 استانی ارسال و  کارگروه استانی نيز هرماه  یک بار به دبيرخانه کميته ملی شير مدرسه ارسال نمایند.

بدیهی است گزارش موارد خاص از جمله آلودگی و مسموميت باید بالفاصله و در کوتاهترین زمان نكته:

 بيرخانه کميته ملی اعالم شوددممكن به کارگروه هاي استانی و 

سااااازمان حمایاااات مصاااارف کنناااادگان و توليااااد کنناااادگان اسااااتان موظااااف اساااات        -01-9

ي تاااأمين کنناااده شاااير  براسااااس گااازارش کاااار گاااروه اساااتانی در خصاااوص تخلفاااات واحااادها   

 مدرسه اقدام قانونی الزم را معمول دارد.

اجاااراي ایااان دساااتور عمااال ماااانع و ناااافی انجاااام وظاااایف قاااانونی ساااایر دساااتگاه هااااي      -00-9

 دولتی در ارتباط با کميت و کيفيت شير مدارس نمی باشد .

نکااااوه نظااااارت بهداشااااتی و اقااااداماتی کااااه ماااای بایساااات در ایاااان خصااااوص انجااااام     -02-9

طز هااز هااز هااز هااز هااز هااز هااز هااز هااز هااز ط ط ط ط          در شاارح وظااایف کااارگروه  پااذیرد 

  آورده شاااااده کاااااه 2تخصصااااای نظاااااارت بهداشاااااتی اساااااتان مپيوسااااات   ط ط ط ط ط ط ط 

 ضروریست هبق موارد اعالم شده انجام پذیرد .

باتوجاااه باااه اهميااات برناماااه شااايرمدارس وضااارورت ایجااااد باناااک اهالعاااات شااارکت        -08-9

معاونااات هااااي لبنااای هااارف قااارارداد فایااال حااااوي اهالعاااات ماااورد نظااار ازهریاااق ساااامانه         

 اقدام نمایيد. 7/5/59ارسال خواهد شد.نسبت به تكميل و ارسال آن تا تاریخ 
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 درسه پيوست دستورالمل می باشدفرم هاي ارزیابی عملكرد درسطح استان،منطقه،م -09-9

 : کارگروه های تخصصی- 6

ارتقاااا فرایناااد نظاااارتی در تماااامی مراحااال    و نظاااارت تخصصااای برناماااه ریااازي،  باااه منظاااور  

اجاااراي برناماااه شاااير مدرساااه، کاااارگروه هااااي تخصصااای باعنااااوین مکاااارگروه نظاااارت          

بهداشاااتی؛ کاااارگروه نظاااارت اجرایااای و کاااارگروه نظاااارت ماااالی  پااايش بينااای شاااده کاااه       

 شرح وظایف هریک از کارگروه ها پيوست دستور عمل می باشد.

 

 سيد محمد بطحايي

 معاون توسعه مديريت و پشتيباني
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 :1پيوست 

 شرح وظايف ارکان برنامه شير مدرسه ايران

 وظایف کمیته ملی:  شرح 

توزیاااع اعتباااار،   ریااازي اعااام از: تعياااين جامعاااه هااادف، نکاااوه    گاااذاري و برناماااه  سياسااات -0

تااااارویج و فرهناااااگ ساااااازي مصااااارف شاااااير از هریاااااق تبليغاااااات و اهاااااالع رساااااانی 

 ،تکقيقات و غيره

تهيااااه وتاااادوین ساااااز و کااااار اجرایاااای نظااااارت عاليااااه براساااااس دسااااتورالعمل  برنامااااه   -2

شاااايرمدارس و عملكاااارد کااااارگروه هاااااي اسااااتانی  و ابااااالغ  بااااه اداره کاااال آمااااوزش و 

 پرورش استان و دستگاه هاي ذیربز.  

ناظاااااارت بااااار اجاااااراي برنامااااه تهيااااه و توزیااااع شاااايرمدارس و بررساااای گاااازارش          -8

 هاي استانی.  عملكرد ارسالی از کارگروه

هااااي اساااتانی و ساااایرمراجع مااارتبز باااه ویاااژه درخصاااوص مواناااع،         بررسااای گااازارش   -9

ارائااااه  مشااااكالت و پيشاااانهادها ي کيفاااای سااااازي برنامااااه توزیااااع شااااير ماااادارس و       

 راهكارهاي مناسب

شااارکت هااااي لبنی،نهااااد هااااي وابساااته    هاااا و تعامااال باااا کلياااه دساااتگاه  ایجااااد ارتبااااط و -9

کااااه در اجااااراي برنامااااه شاااايرمدارس کشااااور  همكاااااري دارنااااد و در ایاااان راسااااتا         

موظفناااد باااه منظاااور ارتقااااء ساااطح فرهناااگ مصااارف شاااير از مکااال بودجاااه تبليغاااات         

 خود با همكاري کميته ملی شير در جهت:

 قبيلکمک هاي ویژه از   از هریق مکرومدانش آموزان بی بضاعت و ازحمایت  -الف

خودشان  نام ونشان و آرم،لوازم التکریر و سایر نيازمندي هاي مدارس مناهق مکروم با ،کفشپوشا 

 بين دانش آموزان با هماهنگی ادارات آموزش و پرورش توزیع نمایند.تهيه و 

لبنی و همچنين توليد پاکت بر اساس برنامه اعالمی کميته ملی و به منظور اصالح  شرکت هاي -ب

فرهنگ مصرف شير و حمایت از توليدات داخلی در برنامه هاي آموزشی پژوهشی و ازهریق برگزاري 
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با تامين منابع مالی از  با آموزش و پرورش به عنوان حاميان مالیمنطقه اي  تخصصی و مرتبزسمينارهاي 

 اقدام خواهند نمود. یق شرکتهاي هرف قراردادهر

کميته ملی موظف است با همكاري ادارات کل استان ها و اعضاي کارگروه هاي تخصصی  -6

نسبت به انجام مطالعه علمی، پژوهشی اقدام نمایند و گزارش کتبی از روند توزیع شير وتغذیه 

ي دولت جهت  اهالع از روند سال گذشته را تهيه و برا 01رایگان دانش آموزان و نتایج هی

انش فعاليتهاي صورت گرفته و همچنين توجه و حمایت بيشتراز وضعيت سالمت و بهداشت د

 آموزان تهيه و ارائه نمایند.

 باشد.  االجرا می مصوبات کميته ملی با رأي اکثریت اعضاء الزم -7

 وظـایـف دبـیرخـانه کمـیته ملی:  شرح 

 ملی.هماهنگی جهت تشكيل جلسات کميته  -0

هااااا در  هااااا و بخشاااانامه  پيگيااااري تائيااااد دسااااتورالعمل  تاااادوین مااااتن پاااايش نااااویس و   -2

 قوانين ومصوبات مربوهه. ها و چارچوب سياست

 هاي استانی.  ربز و کارگروه هاي ذي ابالغ مصوبات کميته ملی شير به دستگاه -8

از عملكااارد کاااار گاااروه هااااي تخصصااای کميتاااه ملااای و کاااارگروه        دریافااات گااازارش  -9

پيگياااري باااه منظاااور رفاااع مشاااكالت     باااراي هااارح در جلساااات کميتاااه ملااای و   اساااتانها، 

 احتمالی . 

موسسااااات  ها،نهادهااااا وشاااارکت هااااا و   انجااااام مااااذاکره و مكاتبااااات الزم بااااا ارگااااان    -9

مااااارتبز دولتااااای و غيردولتااااای در راساااااتاي اجاااااراي برناماااااه شاااااير مدرساااااه و ارائاااااه  

 ها. گزارش الزم  به اعضاء کميته ملی و یا سایر دستگاه

تاااادوین وتكمياااال اهالعااااات و گاااازارش هاااااي مااااورد نياااااز جهاااات ارائااااه بااااه  تهيااااه و -6

 صالح.اعضاء کميته ملی و یا مراجع ذي

توساااعه برناماااه شاااير مااادارس در چاااار     باااراي رشاااد و  باااين المللااای  اساااتفاده از تجاااارب  -7

 چوب سياست هاي داخلی کشور .
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بررساااای وتایيااااد پيشاااانهادها درخصااااوص تعيااااين مشخصااااات کماااای و کيفاااای شااااير و     -3

 ن به کميته ملی و ابالغ آن به کارگروه هاي استانی.ارائه آ

برناماااه ریااازي و همااااهنگی باااه منظاااور برگااازاري جلساااات مشاااتر  اعضااااءکميته ملااای       -5

 وکارگروه هاي استانی

هااااي مااارتبز در   هاااا و اجاااراي پاااژوهش  هااااي آموزشااای، هماااایش   برگااازاري کارگااااه  -01

راساااتاي اجاااراي برناماااه شاااير مدرساااه باااا همكااااري شااارکت هااااي هااارف قااارارداد          

توليدکننااااده  شااااير و پاکاااات  و سااااازمان دانااااش آمااااوزي در اسااااتان هااااا بااااه عنااااوان   

 حاميان مالی 

باااراي انجاااام اماااور تبليغااااتی و اهاااالع رساااانی در چاااارچوب سياسااات هااااي       همااااهنگی -00

ا همكااااري ومشاااارکت شااارکت  تعياااين شاااده جهااات تااارویج فرهناااگ مصااارف شاااير بااا   

ساااایر شااارکت هاااا و دساااتگاه هااااي عالقاااه مناااد باااه اساااتفاده از     هااااي هااارف قااارارداد و 

فضااااااي تبليغااااااتی ایااااان برناماااااه در باااااين داناااااش آماااااوزان و فضااااااي مااااادارس        

 . درچارچوب قوانين ومقررات مربوههکشور

پيگيااااري مصاااااوبات و تخصااااايص و دریافااااات اعتباااااارات برناماااااه و توزیاااااع آن باااااين   -02

 نظارت برچگونگی هزینه کرد آن. ها و استان

همااااهنگی وتنظااايم برناماااه  زماااان بنااادي شاااده  وتااادوین  فااارم هااااي نظاااارتی بازدیاااد        -08

هاااا و تهياااه و تااادوین گااازارش جاااامع از عملكااارد آنهاااا        اي و مساااتمر از اساااتان  مرحلاااه

 براي ارائه در کميته ملی شير .

 :یوظایف کارگروه استانشرح 

 اجراي برنامه ، تأمين و توزیع شير مدرسه ایجاد هماهنگی و نظاارت بار حسان -0

 تشكيل جلسات با دعوت دبير کارگروه استان. -2
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ــره    9-8جلساااات کاااارگروه اساااتانی باااا دعاااوت از کلياااه ي اعضاااا منااادرج در بناااد      (:4تبصـ

 ي اعضا در جلسات الزامی است.گردد. حضور کليه هماهنگ و برگزار می

ــره   در چااااارچوب تصااااميمات   هاااار اسااااتان  تخصصاااای مصااااوبات کااااار گااااروه  (:2تبصــ

 وسياستها ي کميته ملی می باشد.

بررسااای امكانااااات موجااااود اسااااتان و اساااتفاده از آن بااااراي پيشاااابرد اهااااداف برنامااااه در     -8

ساااطوح مختلاااف اساااتان باااا همااااهنگی ساااازمان داناااش آماااوزي درخصاااوص توزیاااع          

 شيرمدارس

ایااان   8و2و0اداره کااال آماااوزش وپااارورش اساااتان موظاااف اسااات باااا عنایااات باااه بناااد        -9

دسااااتورالعمل و اعتبااااار تخصاااايص یافتااااه ،برنامااااه شااااير ماااادارس کشااااور را در سااااقف   

اعتباااار و باااا رعایااات ساااهم شاااير پاساااتوریزه و اساااتریل  تعياااين شاااده توساااز کميتاااه ملااای   

 شير مدارس را اجرا  نماید .

کليااااه اسااااتان هااااا موظااااف و مكلفنااااد باااادون اسااااتثنا و بااااه منظااااور افاااازایش سااااطح و   -9

قااارارداد منعقاااد نمایناااد    مدارسشاااير کنناااده  تولياااد شااارکت هااااي ضاااریب کيفيااات باااا 

کاااه ازپاکااات هااااي مرغاااوب و باااا کيفيااات و اساااتاندارد اساااتفاده نمایناااد. وهمچناااين در      

راسااااتاي اقتصاااااد مقاااااومتی و حمایاااات از تولياااادات داخلاااای و افاااازایش سااااطح کيفاااای  

در صااااورت دارا بااااودن کيفياااات   اًپاکاااات شااااير و همچنااااين کاااااهش قيماااات ترجيکاااا  

دي تتراپک،آناپک،پدیااااااده عاااااارش نوین،آلومينيااااااوم الزم  از شاااااارکت هاااااااي تولياااااا

ماااورد تائياااد دساااتگاههاي    داخلااای ساااایر کاااار خانجاااات تولياااد   هزار،کاااامبی باااال  و 

اسااااتفاده نمایند.ضاااامنادقت شااااود بااااه هاااايچ وجااااه از پاکاااات هاااااي    نظااااارت کيفاااای 

 وارداتی نامرغوب درشيرمدارس استفاده نگردد.  

اندارد و قاااانونی درجهااات  شااارکت هاااایی کاااه باااا توجاااه باااه اساااتفاده ازروش هااااي اسااات     -6

کاااااهش قيماااات تمااااام شااااده مکصااااول اقاااادام نماینااااد، قادرخواهنااااد بااااود درزمينااااه     
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حمایاااات وکمااااک هاااااي الزم بااااراي تاااارویج وفرهنااااگ سااااازي مصاااارف شاااايرمربوهه  

 در مدارس اقدام نمایند.

کلياااه شااارکت هااااي لبنااای پاساااتوریزه نياااز براسااااس اساااتاندارد و ضاااوابز تعياااين شاااده        -7

ون و ناااای  باکيفياااات اقاااادام نماینااااد. لااااذا ادارات کاااال مين ليوان،ساااالفادرخصااااوص متاااا

موظااااف هسااااتند درعقااااد قاااارارداد بااااا ایاااان گونااااه شاااارکت هااااا ضااااوابز بهداشاااات    

 واستاندارد را مد نظرقراردهند.

لبنی که  ليست نهائی آنها پس از هی  که براي شرکت هاينمودند  اعالمکارخانجات توليد پاکت : نكته

و درهمين راستا  منظور نمایند تخفيفات ویژه معرفی می گردندمراحل قانونی توسز کميته ملی شير 

 تار تهيه وتوزیع شير عمل نموده شير و مواد لبنی کاهش تخفيفات قيمت را دکننده توليد  شرکت هاي 

 این برنامه قابليت خرید و توزیع بيشتر بين دانش آموزان کشور را ميسر سازد . از هریق

ارائاااه گااازارش عملكااارد تاااأمين ،توزیاااع و نظاااارت بااار شااايرمدارس باااه صاااورت ماهاناااه       -3

در قالااااب جاااادول بااااه بخااااش امااااور مااااالی اداره کاااال آمااااوزش و پاااارورش اسااااتان و    

دبيرخانااااه کميتااااه ملاااای شااااير مدرسااااه ازهریااااق پورتااااال معاوناااات توسااااعه ماااادیریت     

 ضروري است.

ساااطح اساااتان  برناماااه ریااازي مناساااب درخصاااوص سااامينارهاي آموزشااای و علمااای در        -5

لبنااای  شااارکت هاااايهاااا و در هاااول ساااال تکصااايلی باااا حمایااات هااااي ماااالی و اعتبااااري   

 و توليدکننده پاکت شيرمدارس با همكاري کميته ملی 

مااااوزي بایااااد برنامااااه ریاااازي اجرایاااای  الزم را منظااااور نمایااااد کااااه   آسااااازمان دانااااش  -01

ساااهميه شاااير داناااش آماااوزان هباااق برناماااه تکویااال و توزیاااع گاااردد و در مدرساااه باااه          

مصااارف برساااد واز توزیاااع باااه صاااورت تعاااداد ساااهميه چناااد روزه جااادا در مااادارس          

خاااودداري گاااردد .م توزیاااع شاااير رایگاااان باااراي  داناااش آماااوزان  باااه عناااوان یاااک مياااان  

 وعده غذایی در مدرسه تلقی می گردد 
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 :2پيوست 

 کارگروه تخصصي نظارت بهداشتي

 کارگروه تخصصي نظارت بهداشتي در سطح کميته ملي

جامعاااااه  کاااااارگروه متشاااااكل از نماینااااادگان وزارت بهداشاااااتمدفتر بهباااااود تغذیاااااه  ءاعضاااااا

غاااااذا و  ومرکاااااز ساااااالمت مکااااايز و کاااااار از هااااارف معاونااااات بهداشااااات و ساااااازمان       

و دفتااااار ساااااالمت و تندرساااااتی وزارت آماااااوزش و  ایاااااران دارو، ساااااازمان ملااااای اساااااتاندارد

 و دبيرخانه کميته ملی می باشد. پرورش

 :هداشتی درسطح کمیته ملیوظایف کارگروه تخصصی نظارت ب

و ،درمان و آموزش پزشكی وزارت بهداشتبهداشتی بر برنامه توسز  نظارت دستورالعمل تدوین - 0

 ایران سازمان ملی استاندارد

 تکت پوششبه واحدهاي  مصوباتهاو عملابالغ دستور ال -2

 اجراي برنامه شير مدرسه نظارت و بازدید از عنداللزوم  -8

از سطوح نظارتی زیر مجموعه و ارسال گزارشات دوره اي به کميته ملی شير آوري گزارشات  جمع -9

 مدارس

 در سطح استان بهداشتیکارگروه تخصصی نظارت 

 ،دانشااااگاه علااااوم پزشكیمبهداشاااات مکاااايز  کااااارکروه متشااااكل از نمایناااادگان  ءاعضااااا -

و تندرساااااتی  ،رئااااايس اداره ساااااالمت کااااال اساااااتاندارد   هادارمعاونااااات غاااااذا و دارو ،  

 کارشناس مسئول شير مدارس استان می باشد.و

 کارگروه نظارت بهداشتي در سطح استان:وظايف 

 شرکت در جلسات کارگروه استانی -0

شير، مکل هاي  کننده  توليد شرکت هاي نظارت بر اجراي برنامه در سطح استان منظارت بر -2

 نگهداري و مدارس به صورت تصادفی 
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 کارگروه هاي تابعه دریافت گزارشات از-8

 ارائه گزارش بازدیدها و نظارت ها به کارگروه استانی شير مدرسه -9

شهرستان کارشناس خوراکی، وآشامیدنی و کارشناس در سطح  بهداشتیکارگروه تخصصی نظارت 

 بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان(

 اعضاء:

 معاونت غذا و دارودر سطح شهرستان مدانشگاه علوم پزشكی اعضاي کارگروه متشكل از نمایندگان  -

 آموزش و پرورش منطقه می باشد. سالمتواحد  و بهداشت مکيزو

 وظايف:

 شرکت در جلسات کارگروه منطقه -0

 آزمایشات و اقدامات انجام شده ارائه گزارشبازدید از کارخانه، نمونه برداري و  -2

رائه گزارش آزمایشات و اقدامات انجام بازدید از مکل نگهداري و انبار شير، نمونه برداري و ا -8

 شده

 بازدید از مدرسه، نمونه برداري و ارائه گزارش آزمایشات و اقدامات انجام شده -9

براساس برنامه زمان برداشت نمونه در سطح عرضه  بازدید از مدارس و بندي تنظيم برنامه زمان -9

 افت می شود.بندي توزیع شير در مدارس که از دبيرخانه کميته استانی دری

 اخذ نتایج آزمایشات در اولين زمان ممكن  -6

 ارسال نتایج آزمایش به کارگروه استان  -7

انعكاس موارد مشكل دار به مسئولين مربوهه جهت اقدامات ضروري بالفاصله و در کمترین  -3

 زمان ممكن
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 انجام نظارت های بهداشتي به شرح ذيل:

 شامل : (شرکت لبنیطرف قرار داد  نظارت بر  یدینظارت بهداشتی بر واحد تول -الف

 دانشگاههای علوم پزشكی   -4

به صورت هفته  هرف قرارداد برنامه شير مدرسه ایرانهاي  شرکت از خطوط توليد نظارت و بازدید  -

  یعلوم پزشك يها دانشگاه يغذا و دارو يها بار توسز معاونت یکاي 

 ماهيانهبه صورت  هرف قرارداد برنامه شير مدرسه ایرانهاي  شرکتاز خطوط توليد نظارت و بازدید  -

 ادارت کل استاندارد استانی توسز 

واحد متقاضی شرکت در برنامه شير مدارس موظف است ضمن ارائه پروانه بهداشتی ساخت معتبر  -

یز فنی و براي شير پاستوریزه و استریليزه از معاونت غذا و دارو مربوهه ، گواهی مبنی بر تائيد شرا

 ارائه نماید. prpبهداشتی و امتياز 

 شرکت هاي داراي عدم انطباق مكرر اجازه عقد قرارداد براي تامين شير مدارس را ندارند. نكته:

در کارخانه مطابق با  مخز توليد و انبار مکصول نهایی شرکت لبنینمونه برداري از شير مدرسه  -

 یعلوم پزشك يها دانشگاه يغذا و دارو يها معاونتتوسز   826استاندارد ملی ایران شماره 

 تایيد صالحيت شده، همكار هاي استان یا آزمایشگاه يبه آزمایشگاه کنترل غذا و دارو ها ارسال نمونه -

 آزمایش بر اساس استانداردهاي ملی مربوهه در هر بار نمونه برداريجهت انجام 

در و تطابق آن با استانداردهاي ملی موجود، M1 آفالتوکسين  يريانجام آزمون اندازه گیادآوری مهم:

 .است یشده الزام ينمونه بردار يهاريش

 ریدر خصوص موارد مغا یو انجام اقدامات قانونتوسز مرجع ارسال کننده نمونه دریافت نتيجه آزمون  -

 .با استاندارد

 لغو قرارداد با کارخانه. عدم انطباق بکرانیدر صورت مشاهده اولين   -
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اخطار کتبی به واحد توليدي و در صورت تكرار عدم  عدم انطباق عمدهدر صورت مشاهده اولين  -

 انطباق عمده لغو قرارداد

، اخطار کتبی و در صورت تكرار عدم انطباق جزئی براي بار سوم عدم انطباق جزئیدر صورت دو بار -

 لغو قرارداد

وم لداروي دانشگاه ع از نظر بکرانی ،عمده و جزئی بر عهده معاونت غذا و تشخيص نوع عدم انطباق-

 پزشكی مربوهه می باشد .

 ناشی از عدم انطباق ها و لغو قرارداد بر عهده واحد توليدي می باشد. و ضررهاي کليه خسارت هانكته:

کارگروه استانی توسز ارسال نتایج آزمون و گزارش اقدامات انجام شده در خصوص موارد مغایر به  -

 مرجع نمونه بردار به صورت ماهی یک بار.

در خصوص موارد ی انجام یافته آزمون و اقدامات قانون جینتا ي،نمونه بردار ،دیبازد اتارائه گزارش -

 ایران. مدرسه ريش یمل تهيبه کم یاستان ارگروهتوسز ک كباریهر سه ماه یر، مغا

 ادارات کل استاندارد استان -2

 به صورت ماهانه هرف قرارداد برنامه شير مدرسه ایراناز خطوط توليد کارخانه هاي بازدید  ،نظارت  -

 ادارت کل استاندارد استانی بار توسز  یک

مطابق با  شرکت در  انبار مکصول نهایی یامخز توليد  شرکت لبنی ازنمونه برداري شير مدرسه  -

 ادارت کل استاندارد استانی هر ماه یک بارتوسز   826استاندارد ملی ایران شماره 

جهت  تایيد صالحيت شده، هاي استان یا آزمایشگاهاداره کل استاندارد به آزمایشگاه  ها ارسال نمونه -

 آزمایش بر اساس استانداردهاي ملی مربوهه در هر بار نمونه برداريانجام 

قانونی وارسال نتایج آزمون تمامی نمونه  انجام اقدام قانونی در خصوص موارد مغایر بر اساس وظائف -

 ها به کار گروه تخصصی استان 
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هزینه آزمون نمونه  هاي اخذ شده توسز ادارات کل استاندارد استانی بر عهده واحد توليدي هرف  -

 قرارداد می باشد.

ميته ادارات کل آموزش و پرورش استان پس از دریافت نتایج آزمون ضمن ارسال آن به دبيرخانه ک -

 ملی شير مدارس ،در صورت مغایرت نتایج آزمون بر اساس موارد مندرج در قرارداد اقدام می نمایند.

 باشد: یم زیرشامل موارد  ینظارت بهداشتی بر حمل و نقل و نگهدار -ب

برنامه شير مدرسه ایران حداقل ماهی یک بار توسز  يحمل و نقل و نگهداربر امور نظارت و بازدید  -

 هاي علوم پزشكی بهداشتی در دانشگاه معاونتواحد بهداشت مکيز 

 ذخيره شير مدرسه به هنگام حمل و نقل و نگهداري در انبارهاي  شير مدرسههاي  بستهنمونه برداري از  -

 حداقل ماهی یک بار. یعلوم پزشك يها دانشگاهبهداشتی در معاونت واحد بهداشت مکيز وسز ت

شده ، جهت  تيصالح دیيهاي تا استان یا آزمایشگاه يزمایشگاه کنترل غذا و داروها به آ ارسال نمونه -

 مربوهه  یمل يبر اساس استانداردها شیانجام آزما

موجود در  یمل يو تطابق آن با استانداردها M1آفالتوکسين  يريانجام آزمون اندازه گ :مهم یادآوری

 .است یشده الزام ينمونه بردار يها ريش

 یردر خصوص موارد مغا یدریافت نتيجه آزمون توسز مرجع ارسال کننده نمونه و انجام اقدامات قانون -

 .با استاندارد

واحد بهداشت  استان توسز ريش ارگروهآزمون به ک جیارسال نتا ارائه گزارش بازدیدهاي انجام یافته و -

 ار.ی هر ماه یک بعلوم پزشك يها دانشگاهدر  یمعاونت بهداشت مکيز

در خصوص موارد  افتهیانجام  یآزمون و اقدامات قانون جی، نتا ي، نمونه بردار دیارائه گزارشات بازد -

 یمل تهيمدرسه استان به کم ريش تهيتوسز کم يريگزارش گ يها بر اساس فرم بار کیهر سه ماه  یر،مغا

 ایران. مدرسه ريش
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 : باشد یم زیرشامل موارد  توزیع و مصرف در مدرسه نظارت بهداشتی بر -ج

مزمان توزیع شير در  مدرسه ريش عیاز برنامه شير مدرسه ایران در مدت زمان توز ینظارت و بازرس -

شير مدرسه تهيه شده، و در اختيار واحد بهداشت مکيز  منطقه اي و مدارس باید توسز کميته استانی

توسز واحد از مدارس تکت پوشش  ربا کیماه یک هر حداقل  دانشگاه علوم پزشكی قرار گيرد 

 هاي علوم پزشكی. بهداشت مکيز در معاونت بهداشتی در دانشگاه

گيرند به صورت تصادفی از بين مدارسی که شير  الزم است مدارسی که مورد بازدید قرار مییادآوری :

 گردد،انتخاب شوند. در آن توزیع می

شده، جهت  تيصالح دیيهاي تا استان یا آزمایشگاه يها به آزمایشگاه کنترل غذا و دارو ارسال نمونه -

 .مربوهه یمل يبر اساس استانداردها شیانجام آزما

موجود، در  یمل يو تطابق آن با استانداردها M1آفالتوکسين  يريانجام آزمون اندازه گ :مهم یادآوری

 .است یشده الزام ينمونه بردار يهاريش

 یو انجام اقدامات قانون ممرکز بهداشتی درمانی  دریافت نتيجه آزمون توسز مرجع ارسال کننده نمونه -

ابالغ به آموزش وپرورش  ، درکوتاه ترین زمان ممكن و اعالم وبا استاندارد ریدر خصوص موارد مغا

 مربوهه

بهداشت شهرستان و استان ها و بازدیدها توسز واحد بهداشت مکيز در مرکز  جمع بندي نتایج آزمون -

 هاي علوم پزشكی. در معاونت بهداشتی دانشگاه

استان توسز  کارگروهها و بازدیدها به  ارائه گزارش از کليه اقدامات انجام شده از جمله نمونه برداري -

 درکوتاه ترین زمان ممكنواحد بهداشت مکيز و رونوشت به مرکز سالمت مکيز و کار

اجراي نظارت در سطح توزیع و مصرف به مرکز سالمت مکيز و کار به منظور ارائه گزارش نهایی  -

 ارائه به کارگروه نظارت بر تامين، توزیع و سالمت شير مدرسه ایران.
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در خصوص موارد  افتهیانجام  یآزمون و اقدامات قانون جی، نتاي، نمونه برداردیارائه گزارشات بازد -

 یمل تهيمدرسه استان به کم ريش کارگروه توسز  يريگزارش گ يها بر اساس فرم بار کیهر ماه  یرمغا

 ایران. مدرسه ريش

 هزینه کليه آزمایشات بر عهده واحد توليدي می باشد.نكته:

 نحوه رسیدگی به شكایات واصله:

هاي  : پس از دریافت شكوائيهیواصله به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشك يها تیشكا -0

از  یتابعه در اسرع وقت ضمن بازرس یعلوم پزشك يها مدرسه و..... الزم است دانشگاهمردمی، مدیران 

هعم،  ،شير مشكو  از نظر ظاهر زیک نمونه ا، مكان و نکوه نگهداري، چگونگی توزیع و مصرف شير

 مورد بررسی قرار داده و در صورت تایيد فساد شير و غيرقابل مصرف بودن آن هبقرا رنگ، قوام و ..... 

جلسه با امضا مدیر مدرسه نموده و تمام مکموله شير  ، اقدام به تهيه صورتزينظر بازرس بهداشت مک

شير استان  ارگروهشير استان ارسال نمایند. ک ارگروهوده و گزارش مربوهه را براي کدریافتی را معدوم نم

.هرگونه نيز موظف است گزارش دریافتی را در اسرع وقت به اهالع کميته ملی شير مدرسه ایران برساند

سهل انگاري و تاخير در ارسال گزارش مربوهه موجبات برخورد قانونی باخاهيان و مقصران این موضوع 

 خواهد شد.

مان ملی استاندارد ایران و ادارات کل تابعه ساز : ملی استاندارد ایرانواصله به سازمان  يها تیشكا -2

یست با هاي دریافتی بر اساس وظایف قانونی خویش عمل نموده، می استانی نيز در خصوص شكایت

موظف است  زياستان ن ريش هارگرو. کندیاستان ارسال نما ريش ارگروهک يبرانتایج اقدامات انجام یافته را 

 .برساند ه ایرانمدرسريشملی  تهيت به اهالع کمرا در اسرع وق یافتیهرگونه گزارش در

هاي نظارت بهداشتی برنامه شير مدرسه ایران از جمله نمونه برداري، انجام آزمایشات با  کليه هزینه-8

هاي الزم دراین زمينه  باشد.الزم است هماهنگی میهرف قرارداد توجه به مفاد قرارداد بر عهده کارخانه 

 استان صورت گيرد. شير مدرسه هاي با کميته
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صالح ،  مدرسه و غير قابل مصرف اعالم شدن آن توسز مراجع ذيفساد شير تایيد در صورت -9

نوبت شير  یک نوبت شير به جاياستان شير  ارگروهبا هماهنگی ککارخانه هرف قرارداد موظف است 

 معدوم شده، مجدداً تکویل مدرسه نماید .

شير مدرسه و سالمت  عیتوز ،نيروه نظارت و کنترل بر تامدر کارگ يا دورهصورت ه گزارشات ب-9

  يزیبرنامه ر نياعالم خواهد شد. همچن یاستانارگروه و باز خورد آن به ک ایران مورد بررسی قرار گرفته

 گزارشات خواهد بود. جیبر اساس نتا آیندهدر سال  ها عقد قرار داد با کارخانه يبرا

موظف است در پایان برنامه شير مدرسه در هر سال تکصيلی، گزارش کميته ملی شير مدرسه ایران -6

 ربز ارائه دهد. هاي ذي ي سازمان ها و وزارتخانه اجراي برنامه را به کليه
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 :3پيوست 

 کارگروه تخصصي نظارت اجرايي
 :کارگروهء اعضا

اداره کل ارزیابی عملكرد ، مرکز  وزارت آموزش و پرورشم کارگروه متشكل از نمایندگانءاعضا -

و دبيرخانه  از توليد کنندگان و مصرف کنندگان ،سازمان حمایت  حراست ،سازمان دانش آموزي

 با همكاري سایر اعضاي کميته ملی می باشد مدارس وکميته ملی شير 

 
 وظایف کارگروه تخصصی نظارت اجرایی در سطح کمیته ملی

 مسئولين حراست، ارزیابی عملكرد  و کميته  ملیتشكيل جلسات هماهنگی بين  -0

 مدرسهتدوین نکوه نظارت اجرایی از سطح ستاد تا  -2

 هاي آماري و اهالعات مورد نياز  شاخصتنظيم  -8

 زمان بندي برنامه بازدید از استان ها یا  شرکت هاي توليدي در هول سال تکصيلی9

 ت دستورالعمل   تكميل وارائه گردددر بازدید ازاستان ها فرم ارزیابی عملكردمپيوس -9

 ها در استان و منطقه نظارت بر اجراي فعاليت -6

 و تجزیه و تکليل نتایج حاصل از نظارت و ارزیابی برنامه شيرمدرسهتنظيم گزارشات  -7

 در سطح استانکارگروه تخصصی نظارت اجرایی 

مکارشناس مسئول تغذیه و شير و پشتيبانی کارگروه متشكل از نمایندگان معاونت توسعه مدیریت ،اعضا -

 .دنمدارس  ارزیابی عملكرد ، حراست و اداره سالمت می باش

 وظايف:

 مدرسه و تدوین نکوه نظارت اجرایی در سطح استان و منطقه -0

 ها زمان بندي منظم جهت نظارت و کنترل روند  فعاليت -2

 عملكردمپيوست دستورالعمل   تكميل وارائه گردددر بازدید ازشهرستان ها ومناهق فرم ارزیابی  -8

 هاي بازدید و جلسات توجيهی تنظيم برنامه -8
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 هاي لبنی ها با شرکت مشارکت در تنظيم قرارداد استان -9

 ارائه به کارگروه استان تجزیه و تکليل و تنظيم گزارشات الزم و -9

 کارگروه تخصصی نظارت  اجرایی در سطح ناحیه/منطقه

 ارگروهاعضاء ک

اعضاي کارگروه متشكل ازمعاون پشتيبانی ومسئولين ارزیابی عملكرد ، حراست و واحد بهداشت  -

 می باشند

 وظايف کارگروه:

 تشكيل جلسات هماهنگی براي توزیع ونظارت  -0

   از سطح مدارس وبخشهاي توزیع  زمان بندي برنامه  بازدید -2

 عملكردمپيوست دستورالعمل   تكميل وارائه گردددر بازدید از مدارس فرم ارزیابی -8

 معاونان و عوامل توزیع شير در مدرسه ،توجيه مدیران  -9

 نظارت بر مصرف شير در کالس و با حضور معلم

 بازدید و نظارت از مکل نگهداري شير در مدارس -9

 بازدید و کنترل از مستندات تکویل شير از گروههاي توزیع -6

 هاي توليد و توزیع شير ارائه شده  کنترل تاریخ -7

آموزان وکارکنان در هر یک از مدارس و واحدها بر اساس ميزان شير توزیع  کنترل آمار دانش -3

 شده

 با توجه به شرایز آب و هواییکنترل توزیع شير در  زنگ اوّل یا دوم -5

 توزیع کنترل رسيدها و مدار ،  مستندات و دریافت شير از عوامل-01

همكاري با نماینده دانشگاه علوم پزشكی دانشگاه ممعاونت بهداشت و معاونت غذا ودارو   -00

 برداري واستاندارد جهت نمونه

 :نظارت اجرايي درسطح مدرسه کارگروه

 اعضاء کارگروه
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و یكی ازدانش  دبيران ،مربی بهداشت ،نمایندهمدیر،معاونين مدرسه  از عبارتند اعضاي کارگروه

 فرزانگان سازمان دانش آموزي آموزان فعال و عضوپيشتازان یا

 وظايف کارگروه:

 تشكيل جلسات هماهنگی براي توزیع ونظارت  -0

 تعيين وظایف هریک ازاعضاء -9

افزایش آگاهی معلمان و دانش آموزان نسبت به اهميت شير به عنوان یک ماده غذایی کامل  -9

 مصرف شيرارتقاء فرهنگ تالش در و

 دریافت دقيق شير ازعامل توزیع -6

 نگهداري شير دریافتی درمکل مناسب -7

 مدویاسه نوبت درهفته توزیع هبق برنامه اعالمی ازسوي آموزش و پرورش -3

 نظارت بر فرهنگ سازي و مصرف شيردرکالس و با حضورمعلم -5

 رعایت ساعت مناسب توزیعماستراحت اول یا دوم  -01

 گهداري یک نسخه در مدرسهتایيد رسيد شيرهاي دریافتی ون -00

 ارسال گزارش مكتوب و به موقع درخصوص شيرهاي معيوب و یامسموميت هاي احتمالی -02
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 :4پيوست 

 کارگروه نظارت مالي

 اعضاء کارگروه

زمان مدیریت و برنامه ریزي کشور و نمایندگان آموزش و اعضاي کارگروه متشكل ازنمایندگان سا -

 ودبيرخانه کميته ملی می باشد  وبودجه،اداره کل امورمالی وذیکسابیدفتربرنامه پرورشم
 وظایف  کارگروه تخصصی مالی  در سطح کمیته ملی -

سيون تدوین بودجه سنواتی يبررسی و پيش بينی بودجه مورد نياز و ارائه به موقع پيشنهادات به کم-0

 زمان مقرردر

جهت تصویب ارقام  امه توزیع شير مدارسبودجه مورد نياز برنمطالعه و بررسی درخصوص  -2

 پيشنهادي و درج آن درالیکه بودجه ساالنه 

نامه از هریق دفتر برنامه  مار واهالعات وبرنامه اجرائی مورد نياز جهت تنظيم موافقتآارائه  -8

 وبودجه

 پيگيري جهت دریافت و ابالغ به موقع  اعتبار  به استان ها -9        

 دراستان ها در روند هزینه اعتبارات ابالغینظارتهاي الزم  -9

 کارگروه تخصصی نظارت مالی درسطح استان

 اعضاء کارگروه

اعضااااي کاااارگروه متشاااكل ازمعاونااات توساااعه مااادیریت ،رئااايس گاااروه بودجاااه ،اماااور       -

 استان می باشد. مدارس شير مسئول مالی ،ذي حسابی وکارشناس

 استانوظايف کارگروه تخصصي نظارت مالي در سطح 

 پيش بينی اعتبار مورد نياز ماهانه و اعالم آن به کارشناس  بودجه   -0

 براساس قراردادهاي فی مابين قانونی جهت خرید شير با کيفيت اتخاذ روشهاي -2
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مساااااتندات ادارات آماااااوزش   جماااااع آوري وکنتااااارل اساااااناد شااااارکت هااااااي لبنااااای و     -8

 وپرورش نواحی ومناهق

 رعایت موازین قانونی  در هزینه کرد اعتبارات شيرمدرسه براساس دستورالعمل   -9

 تنظيم اسناد هزینه وپرداخت به شرکت هاي لبنی  -9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


