
 

 
  بسمه تعالي

  ..............دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني 
  معاونت امور بهداشتي
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  مهد كودكنامه مقررات بهداشتي  فرم آيين
  سوم  دوم   اول 

  نامه  عدم مطابقت با آيين      √نامه  مطابقت با آيين          :تاريخ بازديد
بازديد  رديف

  سوم
بازديد 

  دوم
بازديد 

  اول
ــواد  مــــــ

  نامه آيين
  نامه متن آيين

هداشـت عمـومي را   باشـتغال دارنـد موظفنـد دوره ويـژه      كه درمهدكودكهااشخاصي متصديان وكليه   1ماده         1
بترتيبي كه معاونت سالمت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشـكي تعيـين و اعـالم مـي نمايـد      

  .دريافت دارندمعتبر آنرا ه گذرانده وگواهينام
ممنوع  1بدون داشتن گواهينامه معتبر موضوع ماده در مهدكودك و اشتغال بكار  تصديمديريت و يا   1تبصره        2

  .است
مهـدكودك هـا   نامه در  اين آيين 1معتبر مندرج در ماده اشخاص فاقد گواهينامه بكارگيري  يااستخدام   2تبصره         3

  .ممنوع است
ليكن با كودكان و شاغل بوده مهد كودك دركه آنها نظاير اشخاصي مانند صندوقدار، باغبان، نگهبان و   3بصره ت        4

آن مسـتثني   2و  1هـاي   تبصـره  و 1ارتبـاط مسـتقيم ندارنـد از شـمول مـاده      مواد غذايي مهد كودك 
  .باشند مي

باشند موظفند  نامه مي اين آئين 1مشمول ماده كه كنان وشاغلين مهد كودك ، مديران، كارمتصديانكليه   2ماده         5
  .كارت معاينه پزشكي معتبر در محل كار خود داشته و هنگام مراجعه بازرسين بهداشت ارائه نمايند

كـارت معاينـه   و نامـه   ايـن آئـين   1كارفرمايان موظفند هنگام استخدام اشخاص گواهينامه معتبر مـاده    1تبصره         6
  .نگهداري نمايندمهدكودك در محل ، بار آن تو ضمن اطمينان از اعپزشكي آنان را مالحظه 

درماني وابسـته بـه   كارت معاينه پزشكي منحصرا از طرف مركز بهداشت شهرستان يا مراكز بهداشتي   2تبصره         7
شاغلين و مدت اعتبار كارت فوق براي . وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي صادر خواهد شد

  .باشد مي ماه 6حداكثر ودك كاركنان مهد ك
موظفند رعايت كامل بهداشت فردي و نظافت عمومي محل كار خـود  مديران و شاغلين مهد كودكها    3ماده         8

  .شود عمل نمايند را نموده و به دستوراتي كه از طرف بازرسين بهداشت داده مي
س به لباس كار و روپوش تميز و برنگ روشـن  كنند بايد ملب كار ميمهدكودكها كليه اشخاصي كه در   4ماده         9

  .باشند
كليه تهيه كنندگان مواد غذايي نظير آشپزان و اشخاصي كه در مهد كودك با تهيه وتوزيع مواد غـذايي    1تبصره         10

سروكار دارند ملزم به پوشيدن روپوش و كاله تميز و سفيد و استفاده از دسـتكش يكبـار مصـرف در    
  . حين كار مي باشند

 3.29كد 



 

  .براي هر نوبت تعويض و شستشوي هر كودك بايد از دستكش يكبار مصرف جداگانه استفاده شود  2تبصره         11
  .ي هاي مهدكودك موظفند حين كار از دستكش يكبار مصرف جداگانه استفاده شودچنظافت  3تبصره         12
ن خـود جايگـاه محفـوظ و مناسـبي     متصديان و مديران مهدكودكها موظفند براي هـر يـك از شـاغلي     5ماده         13

  .بمنظور حفظ لباس و ساير وسايل شخصي در محل تهيه نمايند
متصديان و مديران مهدكودكها موظفند از ورود و دخالت افراد متفرقه به امور تهيـه و طـبخ و توزيـع      6ماده         14

  .مواد غذايي و هر گونه ارتباط با كودكان جلوگيري نمايند
 5/2صديان و مديران مهدكودكها موظفند به تناسب تعداد شاغلين مهدكودك ، بازاء هر نفر حـداقل  مت  7ماده         15

  .متر مربع اطاق استراحت با موازين بهداشتي تهيه نمايند
متـر   8/2متر مربع و ارتفاع آن نبايـد كمتـر از    5/7در هر حال مساحت اطاق استراحت نبايد كمتر از   تبصره         16

  .باشد
  .باشد موظف به داشتن وسايل نظافت، شستشو و استحمام اختصاصي ميفرد شاغل در مهد كودك هر  8ماده         17
نصـب  مهـد كـودك   جعبه كمكهاي اوليه با مواد و وسايل موردنياز به تعداد كافي در محلهاي مناسب   9ماده         18

  .گردد
پز مواد غذايي سروكار دارند  موظفنـد هـر روز   آشپزان و ساير اشخاصي كه در مهدكودك با پخت و   10ماده         19

  .قبل از شروع و بعد از خاتمه كار استحمام نمايند
  .استعمال دخانيات توسط شاغلين مهدكودك درمحيط كار ممنوع است  11ماده         20
  .هاي عمومي مهدكودكها ممنوع است مصرف هرگونه محصوالت دخانياتي در محوطه  12ماده         21
بـوده و موظفنـد ضـمن نصـب تابلوهـاي       12متصديان و مديران مهدكودكها مسئول اجراي مفاد ماده   1ره تبص        22

 .هشداردهنده در نقاط مناسب و در معرض ديد از نظر مصرف دخانيات در مهدكودك جلوگيري كنند
  .كليه كودكان بايد داراي پرونده پزشكي و گواهي صحت مزاج باشند  13ماده         23
  .كليه كودكان بايد داراي دمپايي و يا كفش اختصاصي براي استفاده در محيط مهد كودك باشند  14ده ما        24
  :كف ساختمان بايد داراي شرايط زير باشد  15ماده         25

  .از جنس مقاوم، صاف، بدون درز و شكاف و قابل شستشو باشد) الف
شترگلو بوده و نصب توري ريز روي  شور به تعداد موردنياز، مجهز به بر حسب مورد داراي كف) ب
  .تجباريسآن ا
  .رو باشد شور فاضالب داراي شيب مناسب بطرف كف حسب مورد ) ج
  .باشند) شترگلو ( كليه كفشورها بايد مجهز به سيفون ) د

بـوده و انـدازه آن   )فـوم  ( نـرم و تميـز    مناسب و قابل شستشـو و  كف اتاق بخش نوپا داراي پوشش  16ماده         26
  .ادل نصف مساحت اتاق باشدمع

تميـز و نـرم و مناسـب و    مناسب و قابل شستشو و كف اتاق بازي كودكان بايد بطور كامل با پوشش   17ماده         27
پوشش داده شود و استفاده از پوشش هايي مانند فرش و گليم و موكت ممنـوع  ) فوم ( قابل شستشو 

  .است 
مهدكودك كه مورد استفاده اطفال قرار مي گيرد بايد از موادي مانند  پوشش بخشي از محوطه عمومي  18ماده         28

شن ، ماسه ، چمن و خورده هاي الستيك كه حالت ارتجاعي دارند باشد و از سـطوح سـخت ماننـد    
بتون ، آسفالت ، موزائيك فرش و امثال آن كه حالت ارتجـاعي ندارنـد نبايـد در زيـر وسـايل بـازي       

  .استفاده شود
  .پوشش سطوح بين لوازم بازي بايد چمن باشد  19 ماده        29
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سـانتيمتر   60پوشش سطوح اطراف و زير لوازم بازي اگر ارتفاع سقوط از وسيله بازي بيشـتر از    20ماده         30
  .باشد... باشد، بايد از مواد جاذب ضربه و غير متراكم مانند ماسه و 

قاوم بـوده و طـوري باشـد كـه از ورود حشـرات و      ساختمان ديوار از كف تا سقف از مصالح م  21ماده         31
  .بعمل آوردجلوگيري جوندگان 

  .سطح ديوارها بايد صاف، بدون درز و شكاف و برنگ روشن باشد  تبصره        32
پوشش ديوارها بايد متناسب با احتياجات و لوازم مربوط به نوع كار و برحسب مشاغل مختلف،   22ماده         33

  .شدهاي ذيل با بشرح تبصره
پوشــش بدنــه ديــوار آشــپزخانه، آبدارخانــه، انبــار مــواد غــذايي، حمــام، مســتراح، دستشــويي،   1تبصره         34

و رختشويخانه بايد از كف تا زير سقف سنگ ، كاشي يا سـراميك و همـواره صـاف و صـيقلي     
  .برنگ روشن باشد

با سنگهاي صيقلي يا سـراميك و يـا   سانتيمتر از كف  120سطح ديوار سالن غذاخوري تا ارتفاع   2تبصره        35
  .سانتيمتري تا زير سقف با رنگ قابل شستشو پوشيده شود 120كاشي و از ارتفاع 

پوشش سطح ديوار اطاقهاي كودكان از باالي قرنيز تا ارتفاع يك متر بايد بوسـيله روكـش هـاي      3تبصره         36
ابر و اسفنج بـا روكـش چـرم يـا     روكش هايي از قبيل ( هداشتي بقابل ارتجاع و قابل شستشو و 

باشد كه مانع از آسيب ديدگي كودكان هنگام برخورد احتمالي ) چرم مصنوعي مشابه پشتي مبل 
بديهي است از ارتفاع يك متري تا زير سقف بايد صاف و صيقل و قابـل  . سر آنها با ديوار گردد

  .شستشو و برنگ روشن باشد
اق و راهروها بايد صاف ، بـدون درز و شـكاف ، برنـگ روشـن و     پوشش سطح ديوار ساير اط  4تبصره         37

  .هميشه تميز باشد
  .پوشش ديوارها و ستونها نبايد زبر باشد  5تبصره         38
  .در سطوح ديوارها و ستونها و ساير عناصر نبايد قسمتهاي تيز و برنده وجود داشته باشد  6تبصره         39
  .سانتيمتر گرد باشد 10ده ديوارها و ساير عناصر بايد به شعاع حداقل گوشه ها و زواياي برآم  7تبصره         40
  .خوردگي و درز و شكاف و هميشه تميز باشد االمكان مسطح، بدون ترك سقف بايد صاف، حتي  23ماده         41
ها و هر نوع محل طبخ و دوش حمـام بايـد از جـنس قابـل شستشـو و       پوشش سقف آشپزخانه  تبصره        42

  .باشد برنگ روشن

 3.29كد 



 

 
  :ها بايد داراي شرايط زير باشد وضع درها و پنجره  24ماده         43

زدگـي و   خوردگي و شكستگي و زنـگ  ها از جنس مقاوم، سالم و بدون ترك درها و پنجره) الف
  .قابل شستشو بوده و هميشه تميز باشد

د حشرات بداخل پنجره بازشو بايد مجهز به توري سالم و مناسب باشد به نحوي كه از ورو) ب
  .اماكن جلوگيري نمايد

درهاي مشرف به فضاي باز بايد مجهز به توري سـالم و مناسـب و همچنـين فنـردار باشـد      ) ج
  .بطوري كه از ورود حشرات و جوندگان و ساير حيوانات جلوگيري نمايد

  .پنجره هاي اطاقهاي كودكان بايد از داخل داراي شبكه محافظ باشند) د 
اطاق مناسب بـا شـرايط بهداشـتي بـراي نگهـداري بيمـار و همچنـين اطـاق معاينـه اطفـال در             25ماده         44

  .مهدكودك پيش بيني شود
اطاق محل تعويض كودكان شيرخوار بايد داراي شـرايط كـامالً بهداشـتي و مجهـز بـه دوش و        26ماده         45

  .انشعاب آب سرد و گرم و ميز مخصوص تعويض پوشاك اطفال باشد
براي گروه شيرخوار بايد محل مناسبي براي جوشاندن شير پيش بيني شود كـه داراي يخچـال و     27ماده         46

  .ظروف بهداشتي براي جوشاندن شير باشد
  .كليه پريزهاي اطاقها و راهروها بايد داراي حفاظ و درپوش مناسب و ايمن باشند  29ماده         47
  .از ايمني الزم برخوردار باشند كليه وسايل آموزشي برقي بايد  30ماده         48
  .كليه وسايل بازي كودكان ضمن برخورداي از شرايط ايمني بايد تميز و بهداشتي باشد  31ماده         49
  .نبايد هيچگونه وسايل لبه دار و تيز و برنده در دسترس كودكان باشد  32ماده         50
تاب استفاده مي شود بايد كامالً سـالم و ايمـن    چنانچه در مهدكودك از چرخ وفلك ، سرسره و  33ماده         51

موسسـه   4075و  4279، 4278بوده و شرايط آنها بـه ترتيـب منطبـق بـا اسـتانداردهاي شـماره       
  .استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران باشد

در سطوح تمام شده وسايل بازي نبايد لبه هاي تيز فلزي يا تراشـه هـاي چـوب وجـود داشـته        34ماده         52
  .اشدب

محل بازي با ماسه بايد باالتر از سطوح زمين واقع شده و در معرض تابش نور مستقيم خورشيد   35ماده         53
اين محل در زماني كه مورد استفاده قرار نمـي گيـرد بايـد بـه     . باشد تا ماسه ها ضدعفوني شود

  .نحوي پوشانيده شود تا از آلوده شدن توسط حيوانات محفوظ بماند
  .محل بازي با ماسه نبايد در معرض جريان باد واقع شده باشد  36اده م        54
چنانچه در محوطه مهدكودك استخر شنا وجود داشته باشد ، رعايت ضوابط بهداشتي مندرج در   37ماده         55

مواد خوردني ، آشاميدني ، آرايشـي و بهداشـتي مربـوط     13آئين نامه اجرايي قانون اصالح ماده 
ضمن آنكه براي پوشش كف اطراف استخر مهـدكودك بايـد از   . شنا الزامي است به استخرهاي 

  .ورقه هاي پالستيكي مشبك كه مانع از لغزش اطفال گردد استفاده شود
محلهاي پرتگاه مانند كنار استخر و حوض و پله و لبه بالكن و ايوان بايد با نرده ايمني به ارتفاع   38ماده         56

  .جهز شوندسانتيمتر م 60حداقل 
سيم كشي ها و نصب وسايل الكتريكي و كليه كليدها و پريزها در محوطه بايد با رعايت كامـل    39ماده         57

  .مقررات ايمني صورت پذيرد
  .آب مصرفي بايد مورد تاييد مقامات بهداشتي باشد  40ماده         58
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  .آوري و دفع بهداشتي فاضالب مورد تاييد مقامات بهداشتي باشند دك بايد داراي سيستم جمعمهدكو  41ماده         59
هدايت و تخليه هرگونه فاضالب و پسĤب تصفيه نشده مهـدكودك بـه معـابر و جـوي و انهـار        تبصره        60

  .باشد عمومي اكيدا ممنوع مي
سب و براي شاغلين مرد و زن بصورت جـدا و  وضع و تعداد دستشويي شاغلين بهداشتي و متنا  42ماده         61

  .مستقل از هم باشد
وضع و تعداد توالـت و دستشـويي شـاغلين بهداشـتي و متناسـب و بـراي شـاغلين مـرد و زن           43ماده         62

  .بصورت جدا و مستقل از هم باشد
جـود زبالـه دان   دستشويي ها بايد مجهز به صابون مايع و خشك كن مناسب و بهداشتي بوده وو  تبصره        63

  .در كنار دستشويي الزامي است 
وضعيت توالت و دستشويي هاي مورد استفاده اطفـال بايـد بهداشـتي و مناسـب و تعـداد آنهـا         44ماده         64

  .سانتيمتر باشد  50متناسب با تعداد اطفال بوده و ارتفاع لبه باالي كاسه دستشويي حداكثر 
 15ي شرايط مندرج در مواد آئين نامه بايد دارا10استحمام مذكور در ماده  حمام مورد نياز براي  45ماده         65

مواد خوردني ، آشاميدني  13آئين نامه اجرايي قانون اصالح ماده  38و  37،  27، 22، 20لغايت 
، آرايشــي و بهداشــتي بــوده و مشــابه توالــت و دستشــويي بــراي شــاغلين مــردوزن بصــورت 

  .شته باشدكامالًجداومستقل ازهم وجوددا
مديران و مسئولين مهدكودكها موظفند زباله توليدي را همواره بطريقه بهداشـتي جمـع آوري ، نگهـداري      46ماده         66

  .موقت ، حمل و نقل و دفع نمايند بطوريكه اقدامات آنها مورد تاييد مقامات بهداشتي باشد
زن، قابل شستشو، قابـل حمـل ونقـل و بـا حجـم      ن دار، زنگ دان درپوش در مهدكودك بايد زباله  1تبصره         67

  .مناسب و تعداد كافي وجود داشته باشد
  .قرار گرفته و اطراف آن همواره تميز باشد هز به كيسه زباله بوده و در محل مناسبدان بايد مج زباله  2تبصره         68
يچ وجـه نبايـد در داخـل    موش و ساير حيوانات به ه ،مگس، پشه و ساير حشرات، سگ، گربه   47ماده         69

  .مهدكودك ديده شوند
هاي الزم  بيني بايد پيشدر مهدكودك براي جلوگيري از حريق و انفجار و ساير خطرات احتمالي   48ماده         70

  .با توجه به حجم كار و تعداد شاغلين و اطفال بعمل آيد

 3.29كد 



 

  .ه احتراق بصورت كامل انجام گيرددستگاه سوخت و نوع مواد سوختني بايد از نوعي باشد ك  49ماده         71
نصب هود با ابعاد متناسب ، از جنس مناسب و مجهز به هواكش با قدرت مكـش كـافي بـاالي      50ماده         72

  .دستگاه پخت الزامي است
  .محل شستشو و نگهداري ظروف بايد در مجاور محل پخت و مجزا و مستقل از آن باشد  51ماده         73
يـا توسـط دسـتگاه    ) ضدعفوني  –بكشي آ –شستشو ( بايد در ظرفشويي سه مرحله اي  ظروف  52ماده         74

  .اتوماتيك شسته شود
  .تعداد و ظرفيت هر ظرفشويي بايد متناسب با تعداد ظروف باشد  1تبصره         75
  .هرلگن يا واحد ظرفشويي بايد مجهز به انشعاب آب گرم و سرد باشد  2تبصره         76
صورت نداشتن ماشين ظرفشويي ، ظروف پس از شستشو و ضـدعفوني ، در محـل مناسـب    در  3تبصره         77

و بدون استفاده از پارچه و حولـه وامثـال آن خشـك و سـپس در     ) قفسه مجهز به آب چكان ( 
  .قفسه مخصوص ظروف نگهداري شود

يشـه سـالم و هميشـه تميـز و     ها بايد قابل نظافت بوده و مجهز به در و ش قفسه، ويترين و گنجه  53ماده         78
  .سانتيمتر باشد 20فاصله كف آنها از زمين حدود 

  .پيشخوان و ميزكار بايد سالم و سطح آن از جسن قابل شستشو باشد  54ماده         79
مواد غذايي بكار مي رود بايد فاقد كشو و يا قفسه بـوده و فضـاي   ميز كاري كه صرفاً براي تهيه   تبصره        80

  .بايد مورد استفاده قرار بگيردزير آن نيز ن
كليه ميزها و صندليهاي مورد استفاده كودكان بايد سالم و بهداشتي و ابعـاد و ارتفـاع پايـه آنهـا       55ماده         81

  .متناسب با سن كودكان باشد
ـ  42cmو در حالت نشسته  cm 53ارتفاع پايه ميز براي استفاده اطفال در حال ايستاده   1تبصره         82 دازه و ان

  .دسي متر مربع باشد 55سطح آن حداقل 
  .باشد cm 25و پهناي آن  24و عمق آن  25ارتفاع نشمينگاه صندلي اطفال بايد   2تبصره         83
  باشد cm 55ارتفاع نشيمنگاه صندلي مخصوص غذا دادن به كودكان بايد   3تبصره         84
خام در اختيار كودكان شاغلين گذارده مـي  رت سبزيجات و صيفي جاتي كه در مهدكودك بصو  56ماده         85

شود بايد در محل مخصوص ، تميز و با آب سالم و مايع ظرفشويي شستشو و پس از گندزدايي 
  .آبكشي و مصرف شود

انبار مواد غذايي بايد قابل تميز كردن بوده و وضعيت داخلي آن مطابق با شرايط مندرج در مواد   57ماده         86
مواد خوردني ، آشاميدني  13آئين نامه اجرايي قانون اصالح ماده  40لغايت   38و  20لغايت 16

  .و آرايشي و بهداشتي و حجم و فضاي آن متناسب با نياز و احتياجات مهد كودك باشد
به نحو مطلوب تهويه و ميزان حرارت و رطوبـت آن همـواره مـورد تائيـد      يدبا انبار مواد غذايي  1تبصره         87

  .داشتي باشدمقامات به
  .و پالت گذاري در انبار به نحو مطلوب انجام شودقفسه بندي   2تبصره         88
كليه مواد غذايي فاسد شدني بايد در يخچال و يا سردخانه مناسب و نگهداري و مدت آن بـيش    58ماده         89

  .از زماني كه نباشد ايجاد فساد يا تغيير كيفيت نمايد
  .خانه بايد مجهز به دماسنج سالم باشديخچال و سرد  تبصره         90
قرار دادن مواد غذايي پخته و خام و شسته و نشسته در كنار هم در داخل يخچال ممنوع بوده و   59ماده         91

  .يخچال در سردخانه همواره بايد  تميز و عاري از هرگونه بوي نامطبوع باشد
  .سالم،تازه،كافي وعاري ازبو باشدمهدكودك ميشه هواي داخل گيردكه ه بايدبنحوي صورت مناسب تهويه  60ماده         92
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  مهد كودكنامه مقررات بهداشتي  فرم آيين
  سوم  دوم   اول 

  نامه  عدم مطابقت با آيين      √نامه  مطابقت با آيين          :تاريخ بازديد
درجـه   20درجه و حـداقل   27تا  25درجه حرارت داخل مهدكودك به تناسب فصول سال حداكثر   61ماده         93

  .سانتيگراد باشد
ديـوار انجـام و پـره    بايد از زير سقف يا قسمتهاي فوقاني  يا ساير سيستم هاي برودتي الزاماً هوادهي با كولر  تبصره        94

  .هاي پخش هوا بگونه اي تنظيم شود كه از برخورد مستقيم هواي سرد به كودكان جلوگيري شود 
تـا   700ايي نور طبيعي يا مصنوعي در فضاهاي مربوط به نقاشي و كاردسـتي كودكـان   نشدت روش  62ماده         95

 100لوكس ، آشـپزخانه   500تا  200لوكس ، براي دفاتر  500تا  300ميز مطالعه  يلوكس ، برا 500
لوكس و در راهرو، سرسرا، رختكن، توالت،  100لوكس، محوطه عمومي و انبار بايد حداقل  200تا 

  .لوكس باشد 150تا  50دستشويي، و حمام بايد بين 
مقامـات   نقشه ساختمان مهدكودك به منظور انطباق با موازين بهداشتي قبل از اجرا بايد به تصـويب   63ماده         96

  .مسئول برسد
بـوده و لغزنـده   ) لـوكس   100حداقل (سانتيمتر و روشنايي كافي 60پله بايد داراي حفاظ به ارتفاع   64ماده         97

  .سانتيمتر باشد 33تا  27سانتيمتر و عرض آن  15تا  12ارتفاع پله كودكان . نباشد
بايد با دستگاههاي ) ه ، روبالشتي ، پرده ، پتو و امثالهم حوله ، ملحف( البسه و لوازم پارچه اي مانند   65ماده         98

اتوماتيك در محل مناسب كه مطابق نقشه استاندارد وزارت بهداشـت ، درمـان و آمـوزش پزشـكي     
  .باشد شستشو ، ضدعفوني ، خشك و اطو شود

ماده  خرهاي شنا مطابق مفادهباشد مگر در است ن ممنوع ميآوجود هرگونه حوض يا حوضچه پاشوي و امثال   66ماده         99
  مواد خوردني ، آشاميدني و آرايشي و بهداشتي 13ماده  اصالح قانون اجرايينامه  آئين 58

نگهداري هرگونه وسايل اضافي و مستهلك و مستعمل و مواد غذايي غيرقابل مصـرف و ضـايعات     67ماده         100
  .در محل كار ممنوع است

  :فاده بايد داراي شرايط زير باشدظروف مورد است  68ماده         101
  .ظروف شكستني بايد تميز و بدون ترك خوردگي و لب پريدگي باشد -1
وسايل و ظروف فلزي كه براي تهيه و نگهداري و مصرف مواد غذايي بكار مي روند بايد سـالم ،   -2

 .صاف و بدون زنگ زدگي باشند

حسـب ضـرورت ضـدعفوني    وسايل و ظروف غذا بايد پس از هر بار مصرف شسته تميـز و بـر    -3
 .گرديده و در ويترين و ياگنجه مخصوص كه محفوظ باشد نگهداري شود

  .سيخ هاي كباب از سنج استيل و ضد زنگ و آلومينيم باشد -4
  .استفاده از ظروف و وسايل مشروحه زير ممنوع مي باشد  69ماده         102

 3.29كد 



 

  .ديگ و ظروف مسي اعم از اينكه سفيدكاري شده يا نشده باشد  -1
 ت كوب و قاشق چوبي و سربي گوش -2

 قندان بدون درپوش مناسب -1

 درب ثابت و مخصوص براي عرضه موادي از قبيل نمك ، فلفل ، سماق ، شكر و امثال آنها ظروف فاقد -2

 .شناخته وآگهي مي شودري كه توسط وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشكي غيرمجازهرنوع ظروف وابزا -3
بستني ، آبميوه ، انواع لبنيات و امثال آن بايد در ظروف بسته بندي يكبار مصـرف   مواد غذايي مانند  70ماده         103

) غير بازيـافتي  ( كي و ساخته شده از مواد اوليه نوپزشمورد تائيد وزارت بهداشت درمان و آموزش 
  .و مرغوب و حتي االمكان تجزيه پذير و همواره تميز و بهداشتي عرضه گردد

از مواد غذايي مذكور در ماده فوق كه توسط واحدهاي توليدي مجـاز و داراي پروانـه هـاي معتبـر     آن دسته   تبصره         104
  .بهداشتي و بطرق مجاز ديگر بسته بندي و عرضه مي شوند از شمول ماده مذكور مستثني مي باشند

  .و به رنگ روشن باشد سطح ميزها بايد صاف،تميز، سالم ، بدون درزو روكش آنها از جنس قابل شستشو  71ماده         105
  .صندليها و نيمكت ها بايد سالم و تميز باشد   72ماده         106
براي هر كودك تازه وارد بايد از ملحفه ، روبالشي و شمد تميز و سالم اسـتفاده شـود و تعـويض و      73ماده         107

  .حفظ نظافت آنها بطور مستمر اجباريست 
  .و مندرس و بدون ملحفه ممنوع است و ، تشك و بالش كثيفاستفاده از لحاف ، پت  74ماده         108
و يا گودرفتگي باشد و ايجـاد سـر و صـداي    ارگي يا شكستگي پاستفاده از تختخوابهايي كه داراي   75ماده         109

  .غير طبيعي نمايد ممنوع است 
د انواع گوشت دام و طيـور و  مواد غذايي فاسد شدني مهد كودك مانن براي حمل و نقل و جابجايي  76ماده         110

 آبزيان ، مواد پروتئيني ، فراورده هاي خام و پخته غذايي دام و طيور ، شير و محصوالت لبني وامثال

  .شود استفاده ومناسب سالم سردخانه ومجهزبه مخصوص وسايط نقليه از منحصراً بايد آنها
ي مورد نياز مهد كودك كه بدون شستشو و پخت و هر نوع ماده غذايبراي حمل و نقل و جابجايي   77ماده         111

پز مجدد بمصرف مي رسند ، انواع نان ، شيريني جات و خشكبار و امثال آنها بايد از وسايط نقليـه  
  .اطاقك محفوظ ومناسب و بهداشتي و تميز استفاده شود مخصوص و مجهز به

فوق الذكر با جابجـايي مـواد غـذايي سـروكار      77 و 76كليه افراديكه دروسايط نقليه موضوع مواد   78ماده         112
  . كارت معاينه پزشكي و تبصره هاي ذيل آن مي باشنددر خصوص اخذ  آئين نامه 2دارند مشمول ماده 

صاحبان وسايط نقليه موضوع اين آئين نامه موظفند قبل از بهره برداري از آنها مجوز حمـل و نقـل     79ماده         113
  .ه نقليه مربوطه را از وزارت بهداشت اخذ نمايندمواد غذايي توسط وسيل

اين آئين نامه توسط وسايط نقليه غيـر مجـاز ،    79لغايت  76حمل و نقل مواد غذايي موضوع مواد   80ماده         114
  .ممنوع و عالوه بر اخذ جريمه موجب توقف وسيله نقليه بمدت حداقل يكماه خواهد شد

مخصوص از جنس استنلس استيل براي برداشتن دانه هاي شيريني جـات ، خرمـا،    استفاده از انبرك  81ماده         115
  .خيارشور ، قطعات پنير ، حلوا و امثال آنها الزامي است

  

 بازديدها
  مشخصات

 بازديد و تاييدكنندگان

  بازديد سوم بازديد دوم بازديد اول

  نام و نام خانوادگي و امضاء
 بازرس بهداشت محيط

     

  نوادگي و امضاءنام و نام خا
 مسئول بهداشت محيط

     

  نام و نام خانوادگي و امضاء
 مسئول بهداشت محيط

     

 


