
دستورالعمل تشكيل كميته هماهنگي كنترل و نظارت بهداشتي بر سموم و مواد 
 شيميايي

  : اهداف1ماده 
 هماهنگي در امور مربوط به كنترل و نظارت بهداشتي بر سموم و مواد شيميايي هدف كلي :    
 اهداف فرعي :    
پژوهشي در كنترل و نظارت بهداشتي بر سموم و مواد شيميايي وعلمي   تقويت جنبه هاي–الف   
 توسعه و پشتيباني كليه فعاليتهاي كنترل و نظارت بهداشتي بر سموم مواد شيميايي –ب    
                    توسعه و تقويت آزمايشگاه رفرانس و انجام پژوهش در امور بهداشتي در ارتباط با كنترل –ج    

ظارت بهداشتي بر سموم و مواد شيميايي ون
  : وظايف :2ماده

 وظايف كميته :   
 تدوين ضوابط و استانداردها و موازين بهداشتي در زمينه كنترل و نظارت بهداشتي بر –الف    

سموم و مواد شيميايي 
 تدوين برنامه هاي آموزشي و پيشنهاد تعيين الويت هاي پژوهشي در زمينه كنترل ونظارت ب-   

بهداشتي بر سموم و مواد شيميايي 
 پيشنهاد نيازهاي تجهيزاتي در زمينه كنترل و نظارت بهداشتي بر سموم و مواد شيميايي پ-   
   تشكيل بانك اطالعاتي در زمينه سموم و  مواد شيميايي و روشهاي پيشگيري و كمكهاي ت-   

 اوليه
  تدوين برنامه هاي پيشگيري به منظور مقابله با حوادث شيميايي و ايمني شيمياييث-   

 تشكيالت :  :3ماده

اعضاء كميته نمايندگان سازمانها و وزارتين مطرح در آيين نامه كنترل و نظارت بهداشتي بر    
 سموم و مواد شيميايي خواهند بود .

دبيرخانه كميته در اداره كل بهداشت محيط و حرفه اي بوده وداراي كميته هاي فرعي    
 تخصصي به شرح ذيل مي باشد :

  كميته تدوين ضوابط و استاندارد ها و موازين بهداشتي)1

  كميته فرعي تخصصي تدوين برنامه هاي آموزشي و پژوهشي و تجهيزاتي و بانك اطالعاتي)2

 ماه يكبار حسب موضوع با تعيين دستور جلسه و با اطالع قبلي و 3 جلسات كميته هر  :1تبصره
 دعوتنامه كتبي در محل دبيرخانه تشكيل مي گردد .



 كميته هاي فرعي تخصصي در محل دبيرخانه كميته هماهنگي تشكيل و نسبت به  :2تبصره
 موارد ذيل حسب مورد اقدام نموده گزارش الزم براي كميته هماهنگي تهيه نمايد .

تشكيل بانك اطالعاتي تهيه برنامه هاي آموزشي و پژوهشي و تجهيزاتي ( بانك اطالعاتي الف : 
بعنوان الويت نخست ) 

 آيين نامه اجرايي كنترل و 3  تهيه سرفصل دوره هاي آموزشي با توجه به تبصره ماده ب :
نظارت بهداشتي بر سموم و مواد شيميايي توسط كميته فرعي تدوين ضوابط و استاندارد و 

موازين بهداشتي 
 بررسي و تعيين موضوعات پژوهشي در قالب كميته فرعي برنامه هاي آموزشي و پژوهشي ج :

و تجهيزاتي 
 تهيه و ارسال اطالعات و مدارك مورد نياز دبيرخانه توسط نمايندگان عضو كميته هماهنگي د :
 تدوين ضوابط و استانداردها و ميزان هاي بهداشتي –- كميته فرعي 1

 بررسي و تدوين ضوابط استاندارد ها و ميزان هاي بهداشتي مورد نياز جهت اعمال هدف كلي :
 كنترل و نظارت بهداشتي بر مواد شيميايي وسموم ، موضوع مندرج در قانون

 اهداف فرعي :
 جمع آوري استاندارد ها و ضوابط و ميزان هاي بهداشتي كاربردي مورد استفاده در دنيا الف :

 به روز نمودن استاندارد هاي موضوع بند الف و تطابق با شرايط ويژه كشور با  توجه به ب :
نتايج حاصل از يافته هاي علمي در سطح كشور و جهان 

 تهيه دستورالعمل هاي اجرايي مربوط به استاندارد هاي رايج و يا جديد  پ :
 وظايف :

 فراهم نمودن امكانات تدوين استاندارد هاي ملي در زمينه مواد شيميايي و سموم الف :
 برقراري ارتباط با سازمان ها و مجامع علمي و يا اجرايي مرتبط با استاندارد ها و موازين ب :

بهداشتي جهت به روز نمودن تصميم گيري در ارتباط با استاندارد ها و موازين بهداشتي مواد 
شيميايي و سموم 

 تدوين استاندارد ها و ضوابط و ميزان هاي بهداشتي در زمينه مواد شيميايي و سموم پ :
 ابالغ استاندارد ها و ضوابط و ميزان هاي بهداشتي در زمينه سموم و مواد شيميايي  ج :

 تخصصي تدوين برنامه هاي آموزشي و پژوهشي و تجهيزاتي و بانك –- كميته فرعي 2
اطالعاتي 



 تهيه و تدوين برنامه هاي آموزشي پژوهشي و تجهيزاتي ، نحوه جمع آوري اطالعات هدف كلي :
و تعيين وضعيت موجود مواد شيميايي و سموم در جهت راه اندازي بانك اطالعات مواد شيميايي 

و سموم كشور 
  اهداف فرعي :

 تهيه و تدوين مواد آموزشي در رده هاي مختلف –الف 
 بررسي وضعيت موجود مواد شيميايي و سموم جهت ارائه راه كارهاي مناسب –ب 
 تشكيل بانك اطالعات و ارائه اطالعات به روز به جامعه ج-
 بررسي نيازهاي تجهيزاتي در زمينه كنترل و نظارت بهداشتي بر سموم و مواد شيميايي د-

وظايف : 
تهيه و تدوين بلوك هاي آموزشي و ارائه به كميته هماهنگي كنترل و نظارت بهداشتي بر   –الف 

سموم و مواد شيميايي  
 تعيين  نحوه جمع آوري اطالعات و ليست مواد شيميايي و سموم بر حسب تقسيم و توزيع  ب-

جغرافيايي تناژ ، افراد در معرض و ارائه به كميته هماهنگي كنترل و نظارت بهداشتي بر سموم و 
مواد شيميايي 

 ارائه راه كارهاي مناسب در جهت راه اندازي بانك اطالعاتي مواد شيميايي و سموم پ-
 كميته هاي  فرعي داراي دبيرخانه در اداره كل بهداشت محيط و حرفه اي مي باشد . تشكيالت :

 جلسات كميته فرعي هر ماه يكبار حسب موضوع با تعيين دستور جلسه و با اطالع  :1تبصره 
 قبلي و ارسال دعوتنامه كتبي در محل دبيرخانه تشكيل مي گردد .

 جلسات فوق العاده كميته ممكن است در هر زمان به پيشنهاد دبير خانه و موافقت  :2تبصره 
 دبير كميته تشكيل گردد .

  جلسه با حضور نصف بعالوه يك اعضاء اصلي رسميت مي يابد . :3تبصره 
  

 دستورالعمل كنترل و نظارت بهداشتي بر سموم و مواد شيميايي
 جايگاه هاي عرضه مواد شيميايي به مراكزي اطالق مي گردند كه مستقيماً و يا بعنوان  :1ماده 

واسطه اقدام به خريد ، انبار عرضه و يا فروش آن دسته از تركيبات آلي و معدني و مشتقات آنها 
نظير ، اسيدها ، بازها ، نمكها ، حاللها وساير تركيبات مشابه كه به نحوي مورد استفاده در 

صنعت ، كشاورزي ، معدن ، تحقيقات ، بهداشت عمومي و آزمايشگاه ها داشته خواه بدون تغيير 
شيميايي ، مستقيماً به مصرف برسند و خواه به عنوان ماده اوليه در فرموالسيون و يا توليد 

ساير تركيبات قرار گيرند و يا اينكه به نحوي تسهيل در واكنش را موجب گردند كه كاربرد غير 
ايمن آنها مي تواند سالمتي انسان و محيط زيست را بخطر اندازد . 



 برخي مواد شيميايي گروه فوق كه مي تواند بصورت آماده مصرف عرضه گردد و تبصره :
مصارف خانگي يا بهداشتي داشته باشد نظير پاك كننده ها ، سفيد كننده ، ضدعفوني كننده ها مي 

توانند با رعايت دستورالعمل هاي ايمني و بهداشتي در غير از مراكز فوق و البته در قسمت هاي 
جداگانه و بدور از تركيبات غير گروه خود عرضه گردند . 

 جايگاه هاي عرضه مواد شيميايي بايست داراي پروانه فعاليت در زمينه فروش بعنوان  :2ماده
عمده فروشي ، خرده فروشي باشند كه اتحاديه هاي صنفي مربوطه موظفند قبل از صدور هر 

گونه پروانه فعاليت صنفي ، از واحد هاي بهداشت حرفه اي دانشگاه هاي علوم پزشكي محل در 
خصوص وضعيت بهداشت حرفه اي استعالم بعمل آورند . هيئتي متشكل از ادارات بازرگاني و 

واحد بهداشت حرفه اي بر صدور اين پروانه ها نظارت خواهند داشت . 
 كليه جايگاه هاي عرضه مواد شيميايي مي بايستي مجهز به انبار اختصاصي جهت تبصره :

نگهداري مواد شيميايي باشند . تاسيسات و تسهيالت ايمني و بهداشتي  ساختماني اينگونه انبارها 
توسط دستورالعمل جداگانه اي كه تنظيم مي گردد مشخص خواهد شد . 

 كليه جايگاه هاي عرضه مواد شيميايي جهت دريافت پروانه كسب موظف به معرفي  :3ماده
مسئول فني مي باشند . 

 مسئول فني جايگاه هاي عرضه مواد شيميايي فردي است كه داراي حداقل ليسانس در  :4ماده
شيمي باشد توضيحاً هرگاه تركيبات مورد مصرف در آزمايشگاه هاي پزشكي و مواد مشابه ، 

موضوع فعاليت باشد مدارك معادل و باالتر در دارو سازي ، بيوشيمي و علوم آزمايشگاهي نيز 
قابل قبول خواهد بود . 

 فروش سموم كشاورزي و دامي تابع مقررات خاص سازمان هاي ذيربط( سازمان  :5ماده 
دامپزشكي كشور و سازمان حفظ نباتات ) خواهد بود .كنترل و نظارت بهداشتي بر فعاليت 

اينگونه مراكز توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي انجام خواهد پذيرفت . 
 كنترل و نظارت بهداشتي بر سموم دفع آفات خانگي و اماكن عمومي در فروشگاههاي تبصره :

سازمان هاي فوق الذكر بعهده وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مي باشد . 
 جهت الزام جايگاه هاي عرضه مواد شيميايي به رعايت دستورالعمل هاي قانوني ،  :6ماده 

اتحاديه/ صنفي مربوطه پيش بيني هاي الزم را مي بايستي اعمال نمايند . 
 نگهداري و انباشت و عرضه و فروش مواد شيميايي غير مجاز كه فهرست آنها توسط  :7ماده 

كميته هماهنگي كنترل و نظارت بهداشتي بر سموم و مواد شيميايي اعالم مي گردد مطلقاً ممنوع 
مي باشد .متخلفين از اين ماده عالوه بر لغو پروانه عرضه و فروش مواد شيميايي ، تحت پيگرد 

قانوني قرار خواهند گرفت . 
 


