
 

 

  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  

  1387شهريور 

       

  

  وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي
  معاونت سالمت

 

  آموزش و پرورشوزارت 

  بدني عاونت پرورشي و تربيتم

هايدفتر سالمت و پيشگيري از آسيب
  اجتماعي

  

  سالمت جمعيت خانواده و مدارسدفتر
  مركز سالمت محيط و كار

 



 

 

  تعالي باسمه
  

  :مقدمه  
ارتقاي سالمت جسمي ، رواني و  ي تأمين ، حفظ ونامه اجراي آيين 3دستورالعمل پايگاه تغذيه سالم براساس ماده 

با هدف ارتقاي سالمت  9/9/1384هـ مورخ 29264ت/55028به شماره ت محترم وزيران أهيآموزان مصوب  اجتماعي دانش
سالم و جلوگيري از عرضه آموزان ، ارايه موادغذايي  منظور تأمين بخشي از انرژي موردنياز دانش آموزان به اي دانش تغذيه

  .است  آموزان ، تهيه و تنظيم شده اي به دانش ارزش تغذيه كمموادغذايي 
  

  :تعاريف  
نامه بهداشت محيط مدارس  آئين تبصره 2ماده ساختمان آن مطابق با مكاني است در مدرسه كه  :پايگاه تغذيه سالم  

موادخوراكي ، آشاميدني وزارت بهداشت ، درمان و آموزش قانون  13ماده قانون اصالح و برابر با 
  آموزان عرضه  وعده از طريق آن به دانش عنوان ميان پزشكي احداث و تجهيز شده و موادخوراكي به

  . گردد  مي
 300-400وعده بايد  ميان. گردد  وعده صبح و بعدازظهر مصرف مي موادغذايي است كه در دو ميان: عده و ميان 

موردنياز روزانه ... ها مانند آهن ، ويتامين و گرم پروتئين و بخشي از ريزمغذي 10-12كيلوكالري انرژي و 
  . آموزان را تأمين كند  دانش

  
  :شرايط بهداشتي پايگاه تغذيه سالم  

  مواد خوراكي ) 1: گردند  ين شرايط در سه بعد مطرح ميا
  فضاي فيزيكي) 2
  فروشنده موادخوراكي/ فرد متصدي بوفه ) 3

  : كه قابل عرضه در پايگاه تغذيه سالم هستند عبارتنداز موادخوراكي : ـ موادخوراكي  1
ت ، درمان و آموزش پزشكي ، عالمت پروانه ساخت از وزارت بهداش :بندي شده داراي  هاي بسته انواع خوراكي) الف

  .دهنده ، پوشش سالم و تميز  استاندارد ، نام و نشاني كارخانه ، تاريخ توليد و انقضاي معتبر ، مشخصات تركيبات تشكيل
  . ترجيحاً اين مواد از موادي انتخاب شوند كه داراي برچسب موادغذايي باشند : تبصره 

  : اين مواد عبارتنداز 
  



 

  
، ) هندي ، پسته گردو ، بادام ، بادام زميني ، فندق ، بادام(خرما ، انواع ميوه خشك ، انواع مغزها  ؛خشكبار  

  خشك و انجيرخشك كشمش ، نخودچي ، آجيل ، آجيل سويا ، توت
  همه پاستوريزه يا استريليزه ) بجز بستني يخي(انواع ماست و كشك ، انواع شير ، پنير ، بستني  
  نفره وكيوم شده  هاي يك بندي يوه سالم ، شسته شده و ضدعفوني شده دربستهانواع م: ميوه  
  دنيمع ، ماءالشعير ، آب) استريليزه يا پاستوريزه(و انواع آبميوه طبيعي دوغ بدون گاز : ها  نوشيدني 
 ،شود  توصيه مي) هاي سنتي شامل كلوچه(و كلوچه  انواع بيسكويت ، كيكشامل : بيسكويت ، كيك و كلوچه  

درصد  10غني شده و تهيه شده با روغن حاوي اسيدچرب با ترانس زير ، از نوع دار و كيك و كلوچه  بيسكويت از نوع سبوس
  . عرضه شود 
فرنگي ـ نان و كره  مرغ ـ نان و پنير و خيار ـ نان و پنير و گوجه نان و پنير و گردو ـ نان و تخم: لقمه سالم شامل ) ب

  و عسل 
  . باشد  فرنگي ، شسته شده و ضدعفوني شده ر و گوجهخيا :تبصره 

مي باال كمتر استفاده شود و به جاي آن از انواع سهاي سفيد به علت دارا بودن نمايه گلي شود ، از نان توصيه مي
  . د گرددار و غني شده استفاده  سبوس

، فرني ، سمنو به شرط داشتن كليه زرد  انواع آش و سوپ ، لوبيا ، عدس ، حليم ، شله: غذاهاي پخته مانند ) ج
  : موارد زير با شرايط تهيه آنها مطابق 

  . نامه بهداشت محيط مدارس الزامي است  آيين 3تبصره  2ماده داشتن آشپزخانه مطابق با  
  ارايه موادغذايي در ظروف يكبار مصرف  
  پخت روزانه  
  نظارت انجمن اولياء و مربيان بر پخت و توزيع آنها  
  پخت در شرايط بهداشتي و رعايت كامل نكات بهداشتي  

غذا ونقل شوند ، وضعيت بهداشتي مركز پخت و شرايط حمل  تهيه مي) مراكز پخت(غذاهايي كه از بيرون  :تبصره 
نيز ر به نكات زيمورد اين نوع غذاها در . وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي باشد با بط تنامه مر بايد مطابق با آيين

  : توجه شود 
  . ميزان نمك مصرفي در غذا زياد نباشد  ⌫
  . باشد % 10روغن بكار رفته با اسيدچرب ترانس كمتر از  ⌫
  . د وشدر نظر گرفته آموزان به انرژي و پروتئين براساس سن  موادغذايي و نوع غذا براساس مقدار نياز دانش ⌫
  . ر گرفته شود حجم غذا متناسب با سن و انرژي موردنياز درنظ ⌫



 

  . توزيع شود مناسب غذا در ظروف يكبار مصرف  ⌫
  .  گرددخودداري يا مجزا همراه با غذا ) بجز ماءالشعير(هاي گازدار  از توزيع نوشابه ⌫

  
  هاي تغذيه سالم جدول فهرست موادغذايي قابل عرضه در پايگاه

  

 فهرست موادغذايي موادغذايي رديف

 غزها مخشكبار ، خرما و انواع   1
هندي ، فندق ،  زميني ، بادام پسته ، بادام ، گردو ، بادام: شامل 

خشك ، انجيرخشك ، كشمش ، آجيل سويا و  نخودچي ، توت
  ، انواع ميوه خشك )بندي شده بسته(خرما 

  هاي آن شير و فرآورده  2
پاستوريزه ، استريليزه (انواع شير ، انواع ماست ، كشك ، پنير 

  )بندي شده بسته

  نوشيدني  3
، ) پاستوريزه و استريليزه(بدون گاز دوغ  وهاي طبيعي  ميوه آب

  معدني ماءالشعير ، آب

  ميوه   4
شده و ضدعفوني  هسيب ، نارنگي ، پرتقال ، موز شست: شامل 

  بندي يك نفره شده و وكيوم شده در بسته

  بيسكويت ، كيك و كلوچه  5
اع غني شده ، انواع بيسكويت ، كيك و كلوچه ترجيحاً از انو

دار و تهيه شده با روغن داراي اسيدچرب باترانس زير  سبوس
  درصد 10

  لقمه سالم  6
نان و پنير و گردو ، نان و پنير و خيار ، نان و پنير و : شامل 
نان (مرغ پخته  فرنگي ، نان و كره و عسل ، نان و تخم گوجه

  )دار ترجيحاً سبوس

  غذاهاي پخته  7
زرد ،  پ ، لوبيا ، عدس ، حليم ، شلهانواع آش و سو: شامل 

  سمنو ، فرني و شيربرنج
  
  
  

  
  
  
  
  

کليه موادغذايی اين جدول بايد از شرايط تعيين شده در 
 .دستورالعمل برخوردار باشند 



 

  
  :موادغذايي كه عرضه آن در پايگاه تغذيه سالم غيرمجاز است  

، آدامس ، سوسيس ، كالباس ، ساالدالويه ، چيپس ، ) بجز ماءالشعير(هاي گازدار  انوع پفك ، انواع يخمك ، نوشابه
هايي كه از آب و قند و  ميوه آب. چسبند  مي هايي كه به سطح دندان  نبات فاقد شرايط بند الف ـ آب انواع لواشك و آلو و آلوچه

  يخي  اند ، فالفل ، بستني اسانس ميوه تهيه شده
  

  جدول فهرست موادغذايي كه عرضه آن درپايگاه تغذيه سالم غيرمجاز است
  

 موادغذايي غيرمجاز

  ـ انواع پفك  1
  ـ انواع يخمك  2
  )جز ماءالشعير به(هاي گازدار  ـ نوشابه 3
  ـ آدامس 4
  ـ سوسيس و كالباس 5
  ـ ساالدالويه  6
  ـ چيپس 7
  ـ انواع لواشك و آلو و آلوچه فاقد شرايط بهداشتي  8
  چسبند  هايي كه به سطح دندان مي نبات ـ آب 9

  .اند  هايي كه از آب و قند اسانس ميوه تهيه شده ميوه ـ آب 10
  ـ فالفل 11
  يخي ـ بستني 12

  

جدول فهرست موادغذايي قابل عرضه در پايگاه تغذيه سالم و جدول موادغذايي كه عرضه آن در  :تذكر 
  . آموزان و كاركنان مدارس نصب گردد  پايگاه سالم غيرمجاز است ، بايد در محل مناسب و در معرض ديد دانش

  : ـ فضاي فيزيكي و تجهيزات پايگاه تغذيه سالم  2
  . خوردگي ، درزوشكاف وهميشه تميز باشد  ترك المكان مسطح ، بدونا بايدصاف ، حتي سقف 
  :ها بايد داراي شرايط زير باشد  وضع درها و پنجره 
وشو بوده و  زدگي و قابل شست خوردگي و شكستگي و زنگ ها از جنس مقاوم ، سالم و بدون ترك درها و پنجره) الف

  . هميشه تميز باشد 
نحوي كه از ورود حشرات به داخل پايگاه جلوگيري  بازشو ، بايد مجهز به توري سالم و مناسب باشد ، بهپنجره ) ب

  . ند ك



 

درهاي مشرف به فضاي باز بايد به توري سالم و مناسب و همچنين فنردار باشد ، بطوري كه از ورود حشرات و ) ج
  . جوندگان و ساير حيوانات جلوگيري نمايد 

  : اي شرايط زير باشد كف پايگاه دار 
  .وشو باشد  از جنس مقاوم ، صاف و بدون درز و شكاف و قابل شست) الف
  .وري ريز روي آن الزامي است ـوده و نصب تـز به شتر گلو بـتعداد موردنياز ، مجه به يشو داراي كف) ب
  .رو باشد  شور فاضالب داراي شيب مناسب به طرف كف) ج

  .مقامات بهداشتي باشد آب مصرفي بايد موردتأييد  
  . هاي اوليه با مواد و وسايل موردنياز در محل مناسب نصب گردد  جعبه كمك 
عمل  بوده و طوري باشد كه از ورود حشرات و جوندگان جلوگيري به، سالم  مقاوماز جنس ديوار از كف تا سقف  

  . باشد وشو  شست و قابلبايد صاف ، بدون درز و شكاف و به رنگ روشن و سطح آنها آورد 
  . عمل آيد  هاي الزم به بيني براي جلوگيري از حريق ، انفجار و ساير خطرات احتمالي پيش 
  . وشو ، قابل حمل با حجم مناسب موجود باشد  دار ، زنگ نزن ، قابل شست دان درپوش زباله 
  .اطراف آن همواره تميز باشد  دان بايد مجهز به كيسه زباله باشد ، در محل مناسبي قرار گرفته و زباله 
  . شود  ديدهنبايد پايگاه داخل وجه هيچ وسايرحشرات ، گربه وموش وساير حيوانات به وپشه مگس 
  . نگهداري هرگونه وسايل اضافي و مستهلك و مستعمل و موادغذايي غيرقابل مصرف و ضايعات ممنوع است  
  .وشو باشد  قابل شست پيشخوان و ميز كار بايد سالم و سطح آن از جنس 
ه بوده و فضاي زير آن نيز فسرود بايد فاقد هرگونه كشو و يا ق كار مي جهت تهيه موادغذايي به ميزكاري كه صرفاً 

  .مورداستفاده قرار نگيرد 
خچال يا سردخانه مناسب نگهداري شود و مدت نگهداري آن بيش از زماني نباشد يكليه مواد فاسدشدني بايد در  

  .يجاد فساد يا تغيير كيفيت نمايد كه ا
  .يخچال و سردخانه بايد به دماسنج سالم مجهز باشد  
قراردادن موادغذايي پخته و خام و شسته دركنار هم در داخل يخچال ممنوع بوده و يخچال و سردخانه همواره  

  .ميز و عاري از هرگونه بوي نامطبوع باشد تبايد 
  :ي شرايط زير باشد ظروف مورداستفاده بايد دارا 

  پريدگي خوردگي و لب وف شكستني تميز ، بدون تركظر 

روند ، بايد سالم ، صاف و بدون  وسايل و ظروف فلزي كه براي تهيه و نگهداري و مصرف موادغذايي بكار مي 
  .زدگي باشند  زنگ



 

ني گرديده و در وسايل و ظروف غذا بايد پس از هر بار مصرف شسته ، تميز و برحسب ضرورت ضدعفو 
  .ويترين يا گنجه مخصوص كه محفوظ باشد ، نگهداري شود 

  .نحوي صورت گيرد كه هميشه هواي داخل پايگاه سالم ، تازه ، كافي و عاري از بو باشد  تهويه مناسب بايد به 
  .گراد باشد  درجه سانتي 30در فصل گرما حداكثر درجه حرارت داخل پايگاه نبايد بيشتر از  
   .وشنايي پايگاه تغذيه موردتأييد مقامات بهداشتي باشد ر 
گردد ، رعايت نكات زير الزامي  باشد و در مدرسه غذا پخت و توزيع مي درصورتي كه مدرسه داراي آشپزخانه مي 

  :است 
  مدير مدرسه موظف است ، آشپزخانه ، انبار موادغذايي اوليه و سالن غذاخوري با فضاي  

آموزان با شرايط كامالً بهداشتي مطابق با ضوابط و مقررات وزارت بهداشت ، درمان و  عداد دانشتناسب ت كافي به
  . آموزش پزشكي در مدرسه ايجاد نمايد 

ه ديوار مكان تهيه موادغذايي ، آشپزخانه ، آبدارخانه ، انبار موادغذايي ، دستشويي بايد از كف تا زير دنپوشش ب 
تواند از سيمان صاف و صيقلي به رنگ روشن باشد  متر به باال مي 4كاشي يا سراميك و از ارتقاع  متر 4سقف حداقل تا ارتفاع 

 .  
هاي صيقلي يا سراميك و يا كاشي به  سانتيمتر از كف با سنگ 120سطح ديوار سالن غذاخوري تا ارتفاع حداقل  

  . وشو پوشيده باشد  رنگ روشن قابل شست
  . يك دستشويي بهداشتي باشد سالن غذاخوري داراي حداقل  
  . دستگاه سوخت و نوع موادسوختني بايد از نوعي باشد كه احتراق بطوركامل انجام گيرد  
نصب هود با ابعاد متناسب از جنس مناسب و مجهز به هواكش با قدرت مكش كافي باالي دستگاه پخت الزامي  

  . است 
  . حل پخت و مجزا و مستقل از آن باشد وشو و نگهداري ظروف بايد در مجاور م محل شست 
  . هاي اتوماتيك شسته شود  يا توسط دستگاه) وشو و آبكشي شست(اي  مرحله وظروف بايد در ظرفشويي حداقل د 
  .تعداد و ظرفيت هر ظرفشويي بايد متناسب با تعداد ظروف باشد  
  . هر لگن يا هر واحد ظرفشويي بايد مجهز به آب گرم و سرد باشد  
ها بايد قابل نظافت بوده و مجهز به در و شيشه سالم و هميشه تميز و فاصله كف آنها از  قفسه و ويترين و گنجه 
  . سانتيمتر باشد  20زمين حدود 
نحو مطلوب تهيه و ميزان و حرارت و رطوبت آن همواره مورد تأييد مقامات بهداشتي باشد  انبار موادغذايي بايد به 

 .  
  . نحومطلوب و مناسب انجام گيرد  گذاري در انبار به و پالتبندي  قفسه 



 

ها بايد صاف ، تميز ، سالم و بدون درز و روكش آنها از جنس قابل  در سالن غذاخوري ، سطح ميزها و صندلي 
  . وشو و به رنگ روشن باشد  شست

  

  : ـ شرايط فرد متصدي پايگاه و فروشنده موادغذايي  3

هاي مدارس اشتغال دارند ، موظفند ، دوره ويژه بهداشت  ه تعذيه سالم و افرادي كه در بوفهكليه متصديان پايگا 
كند ، گذرانده و گواهينامه  ترتيبي كه معاونت سالمت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي تعيين و اعالم مي عمومي را به

  . معتبر آن را دريافت كنند 
گواهينامه معتبر ذكرشده توسط مدير ، در پايگاه تغذيه سالم مدارس ممنوع استخدام و بكارگيري اشخاص فاقد  

  . است 
كارت معاينه پزشكي معتبر در محل كار اشند ، موظفند ب مي 1كليه متصديان پايگاه و اشخاصي كه مشمول بند  

  .خود داشته و هنگام مراجعه به بازرسين بهداشت ارايه نمايند 
راً از طرف مراكز بهداشت شهرستان يا مراكز بهداشتي ، درماني شهري و روستايي ارت معاينه پزشكي منحصك 

  . باشد  مدت اعتبار اين كارت حداكثر يكسال مي. وابسته به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي صادر خواهدشد 
كار خود را نموده و به متصديان و شاغلين در پايگاه موظفند ، رعايت كامل بهداشت فردي و نظافت عمومي محل  

  .شود ، عمل نمايند  دستوراتي كه از طرف بازرسين بهداشت داده مي
  . كنند ، بايد ملبس به لباس كار تميز و به رنگ روشن باشند  كليه اشخاصي كه در پايگاه كار مي 
لباس و ساير  منظور حفظ وظفند ، براي هريك از شاغلين خود جايگاه محفوظ و مناسبي بهممتصدي پايگاه  

  .وسايل در محل تهيه نمايند 
متصديان پايگاه موظفند از ورود و دخالت افراد متفرقه به امور توليد ، تهيه و طبخ و توزيع و فروش موادغذايي  

  .جلوگيري كنند 

  . كار ممنوع است  حيناستعمال دخانيات توسط متصدي و كارگران در  

  . ه ممنوع است در پايگا مواد دخانيفروش و عرضه  

هاي  استفاده از مواد غيراستاندارد ازجمله كاغذهاي بازيافتي ، كاغذهاي كثيف و روزنامه و همچنين كيسه 

  . بندي موادغذايي ممنوع است  پالستيكي جهت پيچيدن و بسته

  

  :شرايط الزم جهت اخذ تأييد صالحيت كار در پايگاه تغذيه سالم  
  تياد به موادمخدر ـ نداشتن سوء پيشينه و اع 1



 

  ـ دارا بودن حداقل تحصيالت پايان دوره راهنمايي  2

  ـ دارا بودن كارت معاينه پزشكي معتبر  3

  ـ داشتن ضامن معتبر  4

  ـ دارا بودن گواهي دوره بهداشت عمومي 5

  ه موادخوراكي مطابق با دستورالعمل مربوطـ تكميل فرم تعهدنامه عرض 6

  

  :مراحل اخذ صالحيت كار در پايگاه تغذيه سالم  
همراه گواهي عدم سوء  ـ مراجعه فرد متقاضي به مدرسه و پس از آگاهي از شرايط ، ارايه درخواست كتبي به 1

  نامه به مدير مدرسه و ضمانتپيشينه و عدم اعتياد به موادمخدر 

  شهرستان / ناحيه / آموزش و پرورش منطقه نامه ازمدير مدرسه جهت ارايه به مديريت  ـ دريافت معرفي 2

ـ معرفي فرد متقاضي به مراكز بهداشتي ـ درماني جهت اخذ كارت معاينه پزشكي و شركت در دوره بهداشت  3

  عمومي

  ـ ارايه كارت معاينه پزشكي و گواهي گذراندن دوره بهداشت عمومي به مديريت آموزش و پرورش منطقه 4

  فرد متقاضي درصورت داشتن كليه شرايط مندرج دردستورالعمل ـ صدور گواهي صالحيت به 5

  شهرستان/ ناحيه / ـ ارايه فرم تعهد تكميل شده به مديريت آموزش و پرورش منطقه  6

  :نحوه نظارت از پايگاه تغذيه سالم   
ين دستورالعمل ـ نظارت بر بهداشت موادخوراكي و بهداشت محيط مكان تهيه و توزيع موادخوراكي در مدرسه در ا 1

ها برعهده زيرمجموعه مرتبط در دو  بر عهده دو وزارت آموزش و پرورش و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و در استان
  . باشد  وزارت مي
بار بازديد از پايگاه تغذيه سالم  2هاي انجام شده حداقل  ـ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي برابر با بازرسي 2

  تواند برابر  م رعايت نكات دستورالعمل پايگاه تغذيه سالم مي، درصورت عد
  .قانون موادخوراكي ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي اقدام نمايد  13با قانون اصالح قانون مقررات قانوني سال جاري ماده 

نكردن به  عمل(ناحيه درصورت عدم انجام تعهد متصدي بوفه / شهرستان / ـ آموزش و پرورش استان منطقه  3
  .عمل آورده و پايگاه را تعطيل نمايد  تواند از ادامه كار وي جلوگيري به مي) دستورالعمل

ـ نظارت و بازديد بر بهداشت موادخوراكي و بهداشت محيط مكان تهيه و توزيع موادخوراكي در مدرسه براساس  4
  . گردد  انجام مي) پيوست(نامه مقررات بهداشتي پايگاه تغذيه سالم  فرم آئين



 

گردد  آموزان عرضه مي كه به طريقي غير از پايگاه تغذيه به دانش(نظارت بر موادخوراكي در داخل مدرسه  : 1تذكر 
  .برعهده وزارت آموزش و پرورش است ) آموزان و توزيع آن پخت غذا توسط والدين دانش(

مدارس درصورت نداشتن كارت الزم است قبالً بازرسين بهداشت محيط براي بازديد از پايگاه تغذيه سالم در  : 2تذكر 
عمل آورند و درصورت  هاي الزم را به ناحيه آموزش و پرورش هماهنگي/ شهرستان / با واحد سالمت و پيشگيري منطقه 
  . عمل آورند  توانند از پايگاه تغذيه سالم بازديد به داشتن كارت بازرسي در هر زمان مي

  
  

  سيدمهدي اميني
  بدني و تربيتمعاون پرورشي 

  
  

  



 

  
  :نحوه نظارت از پايگاه تغذيه سالم   

بر بهداشت موادخوراكي و بهداشت محيط مكان تهيه و توزيع موادخوراكي در مدرسه در اين دستورالعمل ـ نظارت  1
ر دو ا برعهده زيرمجموعه مرتبط ده بر عهده دو وزارت آموزش و پرورش و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و در استان

   .باشد  وزارت مي
بار بازديد از پايگاه تغذيه سالم ، درصورت عدم رعايت  2ـ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي درطي حداقل  2

نامه موادخوراكي ، آشاميدني و  آئين 13ماده (تواند برابر مقررات قانوني سال جاري  نكات دستورالعمل پايگاه تغذيه سالم مي
  .مايد اقدام ن) بهداشتي

عمل نكردن به (ناحيه درصورت عدم انجام تعهد متصدي بوفه / شهرستان / ـ آموزش و پرورش استان منطقه  3
  .عمل آورده و پايگاه را تعطيل نمايد  تواند از ادامه كار وي جلوگيري به مي) دستورالعمل

ع موادخوراكي در مدرسه براساس ـ نظارت و بازديد بر بهداشت موادخوراكي و بهداشت محيط مكان تهيه و توزي 4
  . گردد  انجام مي) پيوست(نامه مقررات بهداشتي پايگاه تغذيه سالم  فرم آئين

بازرسين بهداشت محيط براي بازديد از پايگاه تغذيه سالم در مدارس الزم است قبالً با واحد سالمت و  :تذكر 
  . عمل آورند  اي الزم را بهه ناحيه آموزش و پرورش هماهنگي/ شهرستان / پيشگيري منطقه 

  
  

  
  سيدمهدي اميني
  بدني معاون پرورشي و تربيت

  
  
  

  
  
  
  
  
  



 

 

  
  
  

تاريخ  رديف
  بازديد

تاريخ 
  بازديد

تايخ 
  بازديد

شماره مواد
  نامه متن مواد آئين  نامه آئين

  1ماده         1
دوره ويژه  كليه متصديان پايگاه تغذيه سالم و افرادي كه در اين مكان اشتغال دارند موظفند

ترتيبي كه معاونت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي تعيين و اعالم  بهداشت عمومي را به
  .نمايد گذرانده و گواهينامه معتبر آن را دريافت دارند  مي

نامه و همچنين فاقد  اين آئين 1كار اشتخاص فاقد گواهينامه معتبر مندرج در ماده اشتغال به  تبصره        2
  .حيت كار از آموزش و پرورش در پايگاه ممنوع است گواهينامه صال

باشند ، موظفندكارت معاينه پزشكي  نامه مي اين آئين 1پايگاه كه مشمول ماده كليه متصديان  2ماده         3
  .باشند و هنگام مراجعه بازرسين بهداشت ارايه نمايند  معتبر در محل كار خود داشته

  تبصره        4
حصراً از طرف مركز بهداشت شهرستان يا مراكز بهداشتي ، درماني كارت معاينه پزشكي من

مدت . شهري و روستايي وابسته به وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي صادر خواهدشد 
  .باشد  اعتبار كارت فوق حداكثر يكسال مي

نظافت عمومي متصديان وشاغلين درپايگاه تغذيه سالم موظفندرعايت كامل بهداشت فردي و   3ماده         5
  .شود ، عمل نمايند  مي محل كارخود رانموده وبه دستوراتي كه ازطرف بازرسين بهداشت داده

 .كنند ، بايد ملبس به لباس كارتميز به رنگ روشن باشند كليه اشخاصي كه در پايگاه كار مي 4ماده     6

منظور حفظ لباس  و مناسبي بهمتصدي موظفند براي هريك از شاغلين خود جايگاه محفوظ   5ماده         7
  .و ساير وسايل در محل تهيه نمايند 

پايگاه موظفند از ورود و دخالت افراد متفرقه به امور توليد ، تهيه ، طبخ و توزيع شاغلين در  6ماده         8
  .و فروش موادغذايي جلوگيري نمايند 

  7ماده         9
بار موادغذايي اوليه ، سالن غذاخوري مدير مدرسه موظف است ، درصورت لزوم آشپزخانه ، ان

آموزان با شرايط كامالً بهداشتي مطابق با ضوابط وزارت  با فضاي كافي به تناسب تعداد دانش
  .بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي در محل مدرسه ايجاد نمايد 

دارند ، در حين كار نحوي از انحاء با طبخ و تهيه و توزيع موادغذايي سروكار اشخاصي كه به  8ماده         10
  .شخصاً حق دريافت بهاي موادغذايي فروخته شده را از مشتري نخواهندداشت 

  .هاي اوليه با مواد و وسايل موردنياز در محل مناسب نصب گردد جعبه كمك 9ماده     11
 .وع است نامه در حين كار ممن استعمال دخانيات توسط متصديان وكارگران مشمول اين آئين 10ماده     12
  .نامه ممنوع است  آئين هاي عمومي موضوع اين مصرف هرگونه محصوالت دخاني درمحوطه 11ماده     13

  12ماده         14
نامه مسئول اجراي مفاد ماده  هاي موضوع اين آئين متصديان ، مسئولين و يا كارفرمايان محل

سب و در معرض ديد از بوده و موظفند ضمن نصب تابلوهاي هشداردهنده در نقاط منا 15
  .جلوگيري كنند  مواد دخانينظر مصرف 

  

 ت آموزش و پرورشوزار
 بدنی معاونت پرورشی و تربيت

دفرت سالمت و پيشگيری از 
 های اجتماعی آسيب

نامه مقررات هبداشتی فرم آئين
 پايگاه تغذيه سامل



 

تاريخ  رديف
  بازديد

تاريخ 
  بازديد

تاريخ 
  بازديد

شماره مواد
  نامه متن مواد آئين  نامه آئين

  13ماده         15

  :كف ساختمان بايد داراي شرايط زير باشد 
  .د وشو باش الف ـ از جنس مقاوم ، صاف ، بدون درز و شكاف و قابل شست

شور به تعداد موردنياز ، مجهز به شترگلو بوده و نصب توري ريز روي آن  ب ـ داراي كف
  .الزامي است 

  .رو باشد  شور فاضالب ج ـ داراي شيب مناسب به طرف كف

ساختمان ديوار از كف تا سقف از مصالح مقاوم بوده و طوري باشد كه از ورود حشرات و   14ماده         16
  .عمل آورد  بهجوندگان جلوگيري 

  .سطح ديوارها بايد صاف ، بدون درز و شكاف و به رنگ روشن باشد  15ماده     17

درصورت وجود آشپزخانه ، پوشش بدنه ديوار مكان تهيه موادغذايي ، آشپزخانه ، آبدارخانه ،   16ماده         18
  .انبار موادغذايي ، دستشويي بايد از كف تا زير سقف كاشي يا سراميك باشد 

  17ماده         19
هاي  سانتيمتر از كف با سنگ 120سطح ديوار سالن غذاخوري ترجيحاً تا ارتفاع حداقل 

سانتيمتري تا زير سقف به رنگ روشن قابل  120صيقلي يا سراميك و يا كاشي و از ارتفاع 
  .وشو پوشيده شود  شست

اف ، بدون فرورفتگي و شكاف و قابل پوشش سطح ديوار سالن غذاخوري از مصالح مقاوم ، ص  18ماده         20
  .وشو باشد  شست

خوردگي ودرز وشكاف و هميشه  االمكان مسطح ، بدون تركسقف آشپزخانه بايد صاف ، حتي  19ماده         21
  .تميز باشد 

  .وشو و به رنگ روشن باشد  پوشش سقف آشپزخانه بايد از جنس قابل شست 20ماده     22

  21ماده         23

 :ها بايد داراي شرايط زير باشد و پنجرهوضع درها
زدگي و  خوردگي و شكستگي و زنگ ها از جنس مقاوم ، سالم و بدون ترك الف ـ درها و پنجره

  .وشو بوده و هميشه تميز باشد  قابل شست
نحوي كه از ورود حشرات  ب ـ پنجره بازشو بايد مجهز به توري سالم و مناسب باشد به

  .نمايد بداخل اماكن جلوگيري 
ج ـ درهاي مشرف به فضاي باز بايد مجهز به توري سالم و مناسب و همچنين فنردار باشد 

  .بطوري كه از ورود حشرات و جوندگان و ساير حيوانات جلوگيري نمايد 
 .مقامات بهداشتي باشد دآب مصرفي بايد مورد تأيي 22ماده     24
  .ردتأييد مقامات بهداشتي باشد دفع بهداشتي فاضالب پايگاه مو 23ماده     25
  .سالن غذاخوري داراي حداقل يك عدد دستشويي بهداشتي باشد  24ماده     26

دان دركنار دستشويي الزامي  و وجود زباله)ترجيحاً صابون مايع(ها مجهز به صابوندستشويي  25ماده         27
  .است 

نوع مواد سوختني بايد از نوعي باشد كه احتراق  درصورت داشتن آشپزخانه دستگاه سوخت و  26ماده         28
  .صورت كامل انجام گيرد  به

در آشپزخانه نصب هود با ابعاد متناسب از جنس مناسب و مجهز به هواكش با قدرت مكش   27ماده         29
  .كافي باالي دستگاه پخت الزامي است 

  



 

تاريخ  رديف
  بازديد

تاريخ 
  بازديد

تاريخ 
  بازديد

شماره مواد
  نامه متن مواد آئين  نامه آئين

  .وشو و نگهداري ظروف بايد در مجاور محل پخت و مجزا و مستقل از آن باشد محل شست 28ماده     30

  29ماده         31
هاي  يا توسط دستگاه) وشو ـ آبكشي شست(اي  ظروف بايد در ظرفشويي حداقل دو مرحله

  .اتوماتيك شسته شود 
  .رفيت هر ظرفشويي بايد متناسب باتعداد ظروف باشد تعداد و ظ 30ماده     32
  .هر لگن يا و احد ظرفشويي بايد مجهز به آب گرم و سرد باشد  31ماده     33

  32ماده         34
ها بايد قابل نظافت بوده و مجهز به در و شيشه سالم و هميشه تميز و قفسه و ويترين و گنجه

  .متر باشد  سانتي 20فاصله كف آنها از زمين حدود 
  .وشو باشد  پيشخوان و ميزكار بايد سالم و سطح آن از جنس قابل شست 33ماده     35

  34ماده         36
رود بايد فاقد هرگونه كشو و يا قفسه بوده و  ميزكاري كه صرفاً جهت تهيه موادغذايي بكار مي

  .فضاي زير آن نيز مورداستفاده قرار نگيرد 

  35ماده         37
همواره موردتأييد مقامات  نحومطلوب تهويه وميزان حرارت ورطوبت آنغذايي بايد بهانبار مواد

  .بهداشتي باشد 
  .نحو مطلوب و مناسب انجام شود گذاري در انبار بهبندي و پالتقفسه 36ماده     38

  37ماده         39
مدت آن  كليه موادغذايي فاسدشدني بايد در يخچال و يا سردخانه مناسب نگهداري شود و

  .بيش از زماني نباشد كه ايجاد فساد يا تغيير كيفيت نمايد 
  .يخچال و سردخانه بايد مجهز به دماسنج سالم باشد 38ماده     40

  39ماده         41
قراردادن موادغذايي پخته و خام و شسته و نشسته در كنار هم در داخل يخچال ممنوع بوده 

  .ز و عادي از هرگونه بوي نامطبوع باشد و يخچال و سردخانه همواره بايد تمي

  40ماده         42
عرض و فروش موادغذايي آماده مصرف ازقبيل ساندويچ ، آش ، غذاهاي پخته ، غذاهاي فاسد 

  .گردي ممنوع است  صورت فله و دوره شدني ، نوشيدني ، خشكبار و آجيل به

  41ماده         43
شه هواي داخل اماكن سالم ، تازه ، كافي و نحوي صورت گيرد كه هميتهويه مناسب بايد به

  .عاري از بو باشد 
  .درجه سانتيگراد با شد  30در فصل گرما حداكثر درجه حرارت داخل اماكن نبايد بيشتر از  42ماده     44
  .مكان پايگاه داراي روشنايي موردتأييد مقامات بهداشتي باشد  43ماده     45
  .هاي الزم بعمل آيد  بيني از حريق و انفجار و ساير خطرات احتمالي بايد پيشبراي جلوگيري 44ماده     46
  .وشو ، قابل حمل و باحجم مناسب موجود باشد  نزن ، قابل شستدار ، زنگدان درپوشزباله 45ماده     47
  .واره تميز باشد كيسه زباله و درمحل مناسبي قرار گرفته واطراف آن همدان بايد مجهزبهزباله 46ماده     48

  47ماده         49
وجه نبايد در داخل پايگاه  هيچ مگس ، پشه و ساير حشرات ، گربه و موش و ساير حيوانات به

  .و سالن غذاخوري ديده شوند 

  48ماده         50
نگهداري هرگونه وسايل اضافي ومستهلك و مستعمل و موادغذايي غيرقابل مصرف و ضايعات 

   در محل كار ممنوع است
  



 

تاريخ  رديف
  بازديد

تاريخ 
  بازديد

تاريخ 
  بازديد

شماره مواد
  نامه متن مواد آئين  نامه آئين

  49ماده         51

  :ظروف مورد استفاده بايد داراي شرايط زير باشد 
  .پريدگي باشد  خوردگي و لب ـ ظروف شكستني بايد تميز ، بدون ترك 1
روند بايد  و مصرف موادغذايي بكار مي ـ وسايل و ظروف فلزي كه براي تهيه و نگهداري 2

  .زدگي باشند  سالم ، صاف و بدون زنگ
ـ وسايل و ظروف غذا بايد پس از هر بار مصرف شسته ، تميز و برحسب ضرورت ضدعفوني  3

  .گرديده و در ويترين يا گنجه مخصوص كه محفوظ باشد نگهداري شود 

وشو و به  م ، بدون درز و روكش آنها از جنس قابل شستسطح ميزها بايد صاف ، تميز ، سال  50ماده         52
  . رنگ روشن باشد 

  .ها بايد سالم و تميز باشد  ها و نيمكت درصورت وجود سالن توزيع موادغذايي صندلي 51ماده     53

امه و استفاده از موادغيراستاندارد ازجمله كاغذهاي بازيافتي وكاغذهائي كه تميز نباشد و روزن  52ماده         54
  .بندي موادغذايي ممنوع است  هاي پالستيكي جهت پيچيدن و بسته همچنين كيسه

  
  
  
  
  
  
  
  
  


