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  معاونت امور بهداشتي
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  نانوايي نامه مقررات بهداشتيفرم آيين

  سوم  دوم   اول 
  نامه  عدم مطابقت با آيين      √نامه  مطابقت با آيين          :تاريخ بازديد

بازديد رديف
 سوم

بازديد 
  دوم

بازديد 
  اول

مــــــواد
 نامهآيين

 نامهمتن آيين

كليه متصديان و كارگران و اشخاصي كه در موسسات و مراكـز كرايـه ظـروف و وسـايط نقليـه       1ماده      1
اشتغال دارند موظفنـد دوره   حامل مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي و اماكن عمومي

  .ا گذرانده وگواهينامه الزم را دريافت دارندهداشت عمومي رويژه ب
مديريت و يا تصدي و اشتغال بكار در هريك از كارگاههـا و كارخانجـات و مراكـز و امـاكن و      1تبصره      2

  .ممنوع است 1نامه بدون داشتن گواهينامه معتبر موضوع ماده وسايط نقليه موضوع اين آئين
نامه در هريـك از  اين آيين 1خاص فاقد گواهينامه معتبر مندرج در ماده استخدام و بكارگيري اش 2تبصره      3

  .كارگاهها و كارخانجات و مراكز و اماكن و وسايط نقليه مذكور  ممنوع است
نامـه   اشخاصي مانند صندوقدار، باغبان، نگهبان و راننده و نظاير آنها در اماكن موضوع اين آئـين  3تبصره      4

فـوق و   1غذايي، آرايشي و بهداشتي ارتباط مستقيم ندارنـد از شـمول مـاده     شاغل بوده با مواد
  .باشندآن مستثني مي2و1هايتبصره

باشند موظفند كارت معاينـه   نامه مي اين آئين 1كليه متصديان، مديران، كارگران و اشخاصي كه مشمول ماده 2ماده      5
  .اجعه بازرسين بهداشت ارائه نمايندپزشكي معتبر در محل كار خود داشته و هنگام مر

باشـند   نامـه مـي   ايـن آئـين   1كارفرمايان موظفند هنگام استخدام اشخاص گواهينامه معتبـر مـاده    1تبصره      6
بـار آن در محـل كسـب    تموظفند كارت معاينه پزشكي آنان را مالحظـه و ضـمن اطمينـان از اع   

 .نگهداري نمايند
ي منحصرا از طرف مركز بهداشت شهرسـتان يـا مراكـز بهداشـتي و درمـاني      كارت معاينه پزشك 2تبصره      7

مدت . شهري و روستايي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي صادر خواهد شد
فروشـان و قنـادان و مشـاغل     اعتبار كارت فوق براي پزندگان، اغذيه، ساندويچ، بستني و آبميـوه 

مـاه و   6كارخانجات توليد مواد غذايي و بهداشتي فاسدشـدني  مشابه و نيز كارگران كارگاهها و 
  .باشد نامه حداكثر يكسال ميبراي ساير مشاغل موضوع اين آئين

متصديان و كارگران اماكن و مراكز و كارگاههـا و كارخانجـات و وسـايط نقليـه موضـوع ايـن        3ماده      8
ي محل كـار خـود را نمـوده و بـه     نامه موظفند رعايت كامل بهداشت فردي و نظافت عموم آئين

  .شود عمل نمايند دستوراتي كه از طرف بازرسين بهداشت داده مي
كنند بايد ملـبس   نامه كار مي كليه اشخاصي كه در اماكن و مراكز و وسايط نقليه موضوع اين آئين 4ماده      9

  .به لباس كار و روپوش تميز و برنگ روشن باشند

 3.19كد 



 

كنندگان مواد غذايي نظير آشپزان، نانوايان و مشاغل مشابه و نيـز كـارگران كارگاههـا و    كليه تهيه 1تبصره      10
كارخانجات توليد مواد غذايي و بهداشتي كه با اين مواد ارتباط مستقيم دارند ملزم بـه پوشـيدن   
روپوش و كاله و اشخاصي مانند شـاغلين و فروشـندگان اغذيـه و سـاندويچ، آبميـوه، بسـتني،       

، كله و پاچه و جگركي و مشابه آنها عالوه بر روپوش و كاله ملـزم بـه اسـتفاده از    جات شيريني
 .باشنددستكش درحين كار مي

نامه موظفنـد بـراي هريـك از شـاغلين      متصديان اماكن و مراكز و وسايط نقليه موضوع اين آئين 5ماده      11
  .ر محل تهيه نمايندخود جايگاه محفوظ و مناسبي به منظور حفظ لباس و ساير وسايل د

نامه موظفنـد   متصديان مراكز و اماكن و كارگاهها و كارخانجات و وسايط نقليه موضوع اين آئين 6ماده      12
از ورود و دخالت افراد متفرقه به امور توليد و تهيه و طبخ و حمـل و نقـل و توزيـع و فـروش     

 .مواد غذايي جلوگيري نمايند
نامه موظفنـد   و اماكن و كارگاهها و كارخانجات و وسايط نقليه موضوع اين آئينمتصديان مراكز 7ماده      13

متر مربع اطـاق اسـتراحت مطـابق بـا      5/2به تناسب تعداد كارگران خود بازاء هر كارگر حداقل 
 .موازين بهداشتي تهيه نمايند

رتفاع سقف آن نبايد كمتر از متر مربع و ا5/7در هر حال مساحت اطاق استراحت نبايد كمتر از  تبصره      14
 .متر باشد8/2

  .باشد هركارگر موظف به داشتن كليه وسايل نظافت، شستشو و استحمام اختصاصي مي 9ماده      15
در حين كـار  . اشخاصي كه به نحوي از انحاء با طبخ و تهيه و توزيع مواد غذايي سرو كار دارند 10ماده      16

  .روخته شده را از مشتري نخواهند داشتشخصا حق دريافت بهاي كاالي ف
  .جعبه كمكهاي اوليه با مواد و وسايل موردنياز در محل مناسب نصب گردد 11ماده      17
كارگران كارگاهها و كارخانجات و اماكني كه با پخت و فـرآوري مـواد غـذايي سـروكار دارنـد       12ماده      18

نهـا موظفنـد هـر روز قبـل از شـروع و بعـد از       همچنين كارگران كشتارگاهها و محلهايي مانند آ
 .خاتمه كار استحمام نمايند

  .نامه در حين كار ممنوع است استعمال دخانيات توسط متصديان و كارگران مشمول اين آئين 13ماده      19
فروش و عرضه سيگار در كارگاههاي كارخانجات و امـاكن و مراكـز و محلهـاي موضـوع ايـن       14ماده      20

 .نامه ممنوع استآئين
هاي عمومي كارگاهها، كارخانجـات و امـاكن و    مصرف هرگونه محصوالت دخانياتي در محوطه 15ماده      21

  .نامه ممنوع استمراكز و محلهاي موضوع اين آئين
 15نامه مسـئول اجـراي مفـاد مـاده      متصديان، مسئولين و ياكارفرمايان محلهاي موضوع اين آئين 1تبصره      22

وده و موظفند ضمن نصب تابلوهاي هشداردهنده در نقاط مناسـب و در معـرض ديـد از نظـر     ب
 .مصرف دخانيات جلوگيري كنند

تواننـد محـل مشخصـي را كـه كـامال از      مي 1متصديان، مسئولين و يا كارفرمايان موضوع تبصر  2تبصره      23
انيات مصرف كنند در نظر خواهند دخ محلهاي معمولي و عمومي جدا باشد جهت افرادي كه مي

 .بگيرند
  :كف ساختمان بايد داراي شرايط زير باشد 16ماده      24

  .از جنس مقاوم، صاف، بدون درز و شكاف و قابل شستشو باشد) الف
شور به تعداد موردنياز، مجهـز بـه شـترگلو بـوده و نصـب تـوري ريـز روي آن         داراي كف) ب

  .الزاميست
  .رو باشد شور فاضالب  داراي شيب مناسب بطرف كف)ت

ساختمان ديوار از كف تا سقف از مصالح مقاوم بـوده و طـوري باشـد كـه از ورود حشـرات و       17ماده      25
 .بعمل آوردجلوگيريجوندگان

  .سطح ديوارهاي بايد صاف، بدون درز و شكاف و برنگ روشن باشد 1تبصره      26
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پوشش ديوارها بايد متناسب با احتياجات و لـوازم مربـوط بـه نـوع كـار و برحسـب مشـاغل         18ماده     
  .هاي ذيل باشدمختلف، بشرح تبصره

پوشش بدنه ديوار كارگاههاي تهيـه مـواد غـذايي، آشـپزخانه، آبدارخانـه، انبـار مـواد غـذايي،          1تبصره      28
م، مستراح، دستشويي، رختشويخانه بايد از كـف تـا زيـر سـقف و در مـورد      فروشي، حما ميوه

كارگاهها و كارخانجات توليدي مواد غذايي تا ارتفاع حداقل چهار متـر كاشـي يـا سـراميك و     
تواند از سيمان صاف و صـيقلي برنـگ روشـن     ديوار كارخانجات از ارتفاع چهارمتر به باال مي

 .باشد
ديوارهاي نانواييهاي سنتي و كارگاههاي پخت انواع نانهاي ماشيني و سـاندويچي  پوشش بدنه 7تبصره      29

و فانتزي انبار آرد و شكر آنها بايد از كف تا زير سقف از جنس كاشي يـا سـراميك بـا سـطح     
 .صاف يا سنگ صيقلي باشد

ميشـه تميـز   خـوردگي و درز و شـكاف و ه   االمكان مسطح، بدون تركسقف بايد صاف، حتي 19ماده      30
 .باشد

ها و هر نوع محل طـبخ و همچنـين گرمخانـه و دوش حمـام بايـد از      پوشش سقف آشپزخانه تبصره      31
  .جنس قابل شستشو و برنگ روشن باشد

  :ها بايد داراي شرايط زير باشدوضع درها و پنجره 20ماده      32
زدگي و  و شكستگي و زنگخوردگي  ها از جنس مقاوم، سالم و بدون ترك درها و پنجره) الف

  .قابل شستشو بوده و هميشه تميز باشد
پنجره بازشو بايد مجهز به توري سالم و مناسـب باشـد بـه نحـوي كـه از ورود حشـرات       ) ب

  .بداخل اماكن جلوگيري نمايد
درهاي مشرف به فضاي باز بايد مجهز به توري سالم و مناسـب و همچنـين فنـردار باشـد     ) ج

  .شرات و جوندگان و ساير حيوانات جلوگيري نمايدبطوري كه از ورود ح
 .آب مصرفي بايد مورد تاييد مقامات بهداشتي باشد 21ماده      33
نامـه بايـد داراي سيسـتم     كليه اماكن و مراكـز و كارگاههـا و كارخانجـات مشـمول ايـن آئـين       22ماده      34

و دفـع بهداشـتي   ) و در مورد هتلهـا و كارگاههـا و كارخانجـات سيسـتم تصـفيه     (آوري  جمع
  .فاضالب مورد تاييد مقامات بهداشتي باشند

 3.19كد 



 

اكن و مراكــز و كارگاههــا و هــدايت و تخليــه هرگونــه فاضــالب و پســĤب تصــفيه نشــده امــ تبصره      35
  .باشد نامه به معابر و جوي عمومي اكيدا ممنوع ميكارخانجات مشمول اين آئين

  .وضع و تعداد توالت و دستشويي بهداشتي و متناسب باشد 24ماده      36
كن مناسب و بهداشـتي بـوده    و خشك) ترجيحا صابون مايع(ها بايد مجهز به صابوندستشويي تبصره      37

  )دان در كنار دستشويي الزامي استو وجود زباله
براي كارگران بايد دستشويي و توالت مجزا و مجهز به شير آب گرم و سرد و بـا شـرايط الزم    25ماده      38

  .بهداشتي در محل مناسب و به تعداد موردنياز به شرح ذيل وجود داشته است
  دسشتويي 1توالت و  1نفر كارگر  1 -1-5
  )دستگاه 3نفر از هركدام  25(دستشويي  1توالت و  1نفر  10فر، به ازاء هر ن 6 -2-25
  )دستگاه 5نفر از هركدام  50(دستشويي  1توالت و  1نفر  15نفر، بازاء هر  26 – 3-55
  )دستگاه 7نفر از هركدام  100(دستشويي  1توالت و  1نفر   20نفر، بازاء هر  56 -4-115
  )دستگاه 13نفر از هركدام  250(دستشويي  1توالت و  1نفر   25نفر، بازاء هر  5-266-116
  دستشويي 1توالت و  1نفر اضافي   30نفر به باال به ازاء هر266از-6

آن بـراي كـارگران مـرد و     6تـا   1و بنـدهاي   25وجود توالت و دستشويي بشرح مفـاد مـاده    تبصره      39
  .باريستكارگران زن بصورت كامال جدا و مستقل از هم اج

و  37، 31، 27، 22، 20لغايـت   15بايد داراي شرايط منـدرج در مـواد   12حمام مذكور در ماده 26ماده      40
نامه بوده و تعداد آن نيز متناسب با تعداد كارگران بشرح جـدول ذيـل بـوده و بايـد      اين آئين 38

ـ  ه محاسـبه و اعمـال و   مشابه توالت و دستشويي براي كارگران مرد و كارگران زن بطور جداگان
  .بصورت كامال جدا و مستقل از هم در محلهاي مناسب وجود داشته باشد

  دستگاه 1نفر، كارگر  -5-1 -1
 )دستگاه 4نفر  20(دستگاه  1نفر  5نفر، بازاء هر  -20-6 -2

 )دستگاه 7نفر  50(دستگاه  1نفر  10نفر، بازاء هر  50-21 -3

 )دستگاه 10نفر  100(دستگاه  1نفر  20نفر، بازاء هر  100-51 -4

  نفر اضافي يك دستگاه 20نفر كارگر به باال بازاء هر 100از -5
  .دستگاه سوخت و نوع مواد سوختني بايد از نوعي باشد كه احتراق بصورت كامل انجام گيرد 27ماده      41
 نصب هود با ابعاد متناسب، ازجنس مناسب و مجهز به هواكش بـا قـدرت مكـش كـافي بـاالي      تبصره      42

 .دستگاه پخت الزامي است
ها بايد قابل نظافت بوده و مجهز به در و شيشه سـالم و هميشـه سـالم و    قفسه، ويترين و گنجه 30ماده      43

  .سانتيمتر باشد 20هميشه تميز و فاصله كف آنها از زمين حدود 
  .پيشخوان و ميزكار بايد سالم و سطح آن از جسن قابل شستشو باشد 31ماده      44
رود بايد فاقد هرگونه كشو و يا قفسه بوده و  ميز كاري كه صرفا جهت تهيه مواد غذايي بكار مي تبصره      45

  .فضاي زير آن نيز مورد استفاده قرار نگيرد
لغايـت   16انبار مواد غذايي بايد قابل تميز كردن بوده و وضع داخلي آن مطابق با شرايط مندرج در مـواد   33ماده      46

  .نامه و حجم فضاي آن متناسب با نياز و احتياجات موسسه باشداين آيين40لغاي38و20
انبار مواد غذايي بايد بنحو مطلوب تهويه و ميزان حـرارت و رطوبـت آن همـواره مـورد تاييـد       1تبصره      47

 ..مقامات بهداشتي باشد
  .مقام محل شود انبار آرد و شكر بايد مطابق نقشه مصوب باالترين 2تبصره      48
  ..گذاري در انبار به نحو مطلوب و مناسب انجام شودبندي و پالتقفسه 3تبصره      49
عرضه و فروش مواد غذايي آماده مصرف از قبيل ساندويچ، كباب، آش، غذهاي پخنه، غـذاهاي   36ماده      50

جات، انـواع   رينيهاي فله، ترشيجات و شور و خيارشور، شي آالت و نوشيدني فاسدشدني، شربت
  .تنقالت و خشكبار و آجيل فله و امثال آنها بصورت دوره گردي ممنوع است



 

  
 

  بسمه تعالي
  ..............دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني 

  معاونت امور بهداشتي
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  :نوع كسب:                                   تعداد كارگر:                                    م متصدينا
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  نامه مقررات بهداشتي نانواييفرم آيين

  سوم  دوم   اول 
  نامه  عدم مطابقت با آيين      √نامه  مطابقت با آيين          :تاريخ بازديد

بازديد رديف
 سوم

بازديد 
  دوم

بازديد 
  اول

مــــــواد
 نامهآيين

 نامهمتن آيين

تهويه مناسب بايد بنحوي صورت گيرد كه هميشه هواي داخل اماكن سالم، تازه، كافي و عـاري   37ماده      51
 .از بو باشد

  .درجه سانتيگراد باشد 30در فصل گرما حداكثر درجه حرارت داخل اماكن نبايد بيشتر از  38ماده      52
 500تـا   200لوكس، آرايشگاه  200تا  100ايي نور طبيعي يا مصنوعي در آشپزخانهنشدت روش 39ماده      53

لـوكس   200تـا   150بنـدي   لوكس، محلهاي فرآوري و توليد و بسته 300تا  100لوكس، نانوايي 
و در محوطه عمومي و انبار مراكز و اماكن كارگاهها و كارخانجـات موضـوع   ) بسته به نوع كار(

لوكس و در راهرو، سرسرا، رختكن، توالت، دستشويي، و حمامها  100نامه بايد حداقل  اين آئين
 .لوكس باشد150تا50بايد بين

هاي الزم با توجـه بـه    بيني جار و ساير خطرات احتمالي بايد پيشبراي جلوگيري از حريق و انف 40ماده      54
 .حجم كار و نوع فعاليت و تعداد كارگران بعمل آيد

نامه و همچنين هتلها و  كارگاهها و كارخانجات توليدي مواد غذايي و بهداشتي مشمول اين آئين 41ماده      55
نگهـداري   ،آوري بطريقه كامال بهداشتي جمـع  ها و امثال آنها موظفند زباله توليدي را همواره متل

  .ا مورد تاييد مقامات بهداشتي باشدآنهمل و نقل و دفع نمايند بطوري كه اقداماتحموقت،
نزن، قابل شستشو، قابل حمل و با حجم مناسب و تعداد كافي موجود دار، زنگدان درپوشزباله 42ماده      56

 .باشد
  .مجهز به كيسه زباله و در محل مناسبي قرار گرفته و اطراف آن همواره تميز باشددان بايدزباله تبصره      57
مگس، پشه و ساير حشرات، سگ، گربه و موش و ساير حيوانات بهـيچ وجـه نبايـد در داخـل      43ماده      58

  .اماكن و كارگاهها و كارخانجات ديده شوند
نامه به  مراكز و كارگاهها و كارخانجات موضوع اين آئين نقشه كليه ساختمانهاي اماكن عمومي و 44ماده      59

  .منظور انطباق با موازين بهداشتي قبل از اجرا بايد به تصويب مقامات مسئول برسد
باشـد مگـر در اسـتخرهاي شـنا      وجود هرگونه حوض يا حوضچه پاشوي و امثال ان ممنوع مي 46ماده      60

  نامهاين آئين58مطابق مفاده ماده
نگهداري هرگونه وسـايل اضـافي و مسـتهلك و مسـتعمل و مـواد غـذايي غيرقابـل مصـرف و          47ماده      61

  .ضايعات در محل كار ممنوع است
استفاده از مواد غيراستاندارد از جمله كاغذهاي بازيافتي و كاغذهايي كه تميز نباشد و روزنامه و  75ماده      62

 3.19كد 



 

  .بندي مواد غذايي ممنوع است ن و بستههاي پالستيكي جهت پيچيدهمچنين كيسه
شـوند بايـد از    بندي مواد غـذايي اسـتفاده مـي    هاي مقوايي و پاكتهاي كاغذي كه براي بستهجعبه 76ماده      63

  .جنس سالم و استاندارد و كامال تميز بوده و از نوع بازيافتي نباشند
صب شيرآب باالي ظـروف خميرگيـري الزم   ن. ظروف خميرگيري بايد صاف و بدون درز باشد 77ماده      64

 .است
  .كوشش شود از دستگاههاي خودكار براي تهيه خمير و ساير مواد مخلوط كردني استفاده گردد تبصره      65
براي حمل و نقل و جابجايي هر نوع ماده غذايي كه بدون شستشو و پخت و پز مجدد بمصرف  79ماده      66

خشكبار و امثال آنها بايد از وسايط نقليه مخصوص و مجهز بـه   انواع نان، سبزيجات و. رسد مي
  .اتاقك محفوظ و مناسب تميز و بهداشتي استفاده شود

براي حمل و نقل مواد اوليه مصرفي و محصوالت نهايي كارگاههـا و كارخانجـات توليـد مـواد      80ماده      67
يط نقليـه مخصـوص حمـل و    جات و سبزيجات بايد صرفا از وسا غذايي، حبوبات، غالت، ميوه

  .درمان و آموزش پزشكي باشد استفاده شود نقل اين مواد كه مورد تاييد وزارت بهداشت،
الذكر با جابجـايي مـواد غـذايي     فوق 80لغايت  78كليه افرادي كه در وسايط نقليه موضوع مواد  81ماده      68

هـاي   معاينه پزشكي و تبصره نامه در خصوص اخذ كارت اين آئين 2سروكار دارند مشمول ماده 
 .باشندذيل آن مي

برداري از آنها مجوز حمل و نقل  نامه موظفند قبل از بهره صاحبان وسايط نقليه موضوع اين آئين 82ماده      69
  .مواد غذايي توسط وسيله نقليه مربوطه را از وزارت بهداشت اخذ نمايند

وادغذايي توسط وسايط نقليه مجاز حمل اين مواد ممنـوع و  حمل و نقل هر نوع كاالي غير از م تبصره      70
  .عالوه بر اخذ جريمه موجب توقف وسيله نقليه متخلف به مدت حداقل يكماه خواهد شد

نامه توسط وسايط نقليه  اين آئين 80لغايت 78حمل و نقل مواد غذايي و بهداشتي موضوع مواد  83ماده      71
جريمه موجب توقف وسيله نقليـه متخلـف بـه مـدت حـداقل       غيرمجاز ممنوع و عالوه بر اخذ

 .يكماه خواهد شد
  

 بازديدها
  مشخصات

 بازديد و تاييدكنندگان

  بازديد سوم بازديد دوم بازديد اول

 نام و نام خانوادگي و امضاء
 بازرس بهداشت محيط

     

 نام و نام خانوادگي و امضاء
 مسئول بهداشت محيط

     

 امضاءنام و نام خانوادگي و
 مسئول بهداشت محيط

     

  


