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  نسخه نهایی 

شاغل م نظارت بر واحدهاي تولیدي غذایی مشمول قانون ساماندهی و حمایت از دستورالعمل 
  خانگی

شناسه نظارت بر مشاغل  متقاضیهاي تولیدي و توزیع و عرضه واحدهاي تولیدي غذایی  براي نظارت بر فعالیت دستورالعملاین     
و قانون مواد  8/3/89مورخ  13367/306قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی به شماره  1،7،6به استناد ماده خانگی 

  .باشد میمجلس  1346مصوب سال ، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی اکیخور

  :تعاریف: 1ماده   

از اماندهی و حمایت شناسه نظارت واحدهاي تولیدي مواد غذایی مشمول قانون س -الف
که داراي ضابطه یا دستورالعمل این  3مجوزي است که براي واحدهاي تولید و عرضه محصوالت مشمول ماده مشاغل خانگی؛

دانشگاههاي علوم پزشکی ناظر بر محل تولید و بسته بندي صادر معاونتهاي غذا و دارو  تولید هستند توسط حداقل شرایط بهداشتی
  .می شود

هاي علوم پزشکی   نظارت واحدهاي تولیدي توسط معاونت غذا و دارو از معاونت هاي بعداشتی دانشگاه قبل از صدور شناسه: تبصره 
  .آید حداقل شرایط بهداشتی استعالم بعملدر خصوص رعایت 

پس از معاینه پزشکی و اطمینان از سالمت افرادي که در زمینه تولید و عرضه کارتی است که ؛  کارت معاینه پزشکی -ب 
هاي علوم  هاي بهداشتی دانشگاه از سوي معاونتماهه  6گونه محصوالت دارند، با اعتبار  هاي غذایی ارتباط مستقیم با این فرآورده

  .گردد صادر میپزشکی سراسر کشور 

هاي بهداشتی  مجوزي که به خودروهاي حمل و نقل مواد غذایی توسط معاونت ؛مجوز بهداشتی وسایط نقلیه  -ج 

  .گردد هاي علوم پزشکی سراسر کشور با اعتبار یک ساله صادر می دانشگاه

براي  الزم آموزشی  هاي گواهی که پس از طی دوره ؛گواهی دوره آموزشی کارکنان و مسئوالن فنی - د 
توسط درمان و آموزش پزشکی ضوابط اعالم شده وزارت بهداشت،  گی مشمول نظارت طبقدر مشاغل خان و شاغلین مسئوالن فنی

  .گردد صادر می )یا ستاد مشاغل خانگی(طرف قرار داد وزارت بهداشتمورد تایید و  هاي نظارتی و ارزشیابی تعاونی
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هاي مورد تایید مرکز  و آموزشگاهمسئوالن فنی توسط موسسات مورد تایید سازمان غذا و دارو و شاغلین در موسسات :تبصره 
  .سالمت محیط کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آموزش خواهند دید

هاي نظارتی و ارزشیابی مورد تایید طرف قرارداد  گواهی است که توسط تعاون؛گواهی تعاونی نظارتی و ارزشیابی - ه 

  .پس از بازدیدهاي اولیه صادر خواهد شد) خانگییا ستاد مشاغل (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 :دامنه کاربرد -2ماده

هاي  هاي غذا و دارو دانشگاه این ضابطه در زمینه نظارت بر واحدهاي تولیدي که نسبت به اخذ شناسه نظارت مربوطه از معاونت
  .نمایند، کاربرد دارد علوم پزشکی کشور اقدام می

 

 

شناسه نظارت  واحدهاي کاالها ي مندرج در دستورالعمل صدورفهرست محصوالت  و  -3ماده
به شرح ذیل  مشاغل خانگی تولیدي مواد غذایی مشمول قانون ساماندهی و حمایت از 

   :باشد می

 تولید و بسته بندي ترشی و شور -1

 تولید و بسته بندي انواع مربا -2

 نبات پزي -3

 شیرینی سنتی -4

 رشته آشی -5

 پاك کردن و بسته بندي حبوبات -6

 خردکردن و بسته بندي قند -7

 پاك کردن و بسته بندي غالت -8

 کشمش پاك کنی و بسته بندي -9

 فرآوري و بسته بندي انواع میوه هاي خشک، برگه و خشکبار - 10

 برشته کردن و بسته بندي آجیل سویا - 11

 »بعلت آلودگی حین حمل و نقل مشروط به مجاورت با مزارع « بلغور سازي  - 12
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 انواع دانه هاي روغنی، مغز تخمه ها و ذرت بودادهپاك کردن، فرآوري و بسته بندي  - 13

 تولید ژل رویال - 14

 پخت نان - 15

 پاك کردن و بسته بندي انواع سبزي بدون خردکردن - 16

 بسته بندي زرشک - 17

 تولید و بسته بندي عسل فقط براي زنبورداران - 18

 تولید و بسته بندي کشک خشک و قره قوروت - 19
  

 :شامل موارد زیر است کلیه شاغلیناصول بهداشت فردي  -4ماده 

  معتبر باشند نه پزشکیمعایداراي کارت باید  شاغلینکلیه .  
  داراي لباس مناسب و تمیز باشند باید مربوط به تولیدکلیه شاغلین. 

 در محیط کار از ساعت، انگشـتر و هـر   همچنین  . قبل از تولید باید دستهاي خود را شسته و ضد عفونی نمایند کلیه شاغلین
 .زینتی دیگر استفاده ننمایندوسیله 

  بعد از شستشو دستها جهت ورود به محـل تولیـد از کفشـهاي     .بهداشت و نظافت فردي را کامال رعایت نمایند شاغلینکلیه
افرادي که در ارتباط مستقیم با فرآوري محصول می باشـند بایـد از پـیش بنـد ،     . مخصوص داخل محل تولید استفاده نمایند

 .، تمیز و بهداشتی و به رنگ روشن استفاده نمایند) رجیحاً یک بار مصرف ت(ماسک ، دستکش 

          خوردن و آشامیدن و کشیدن سیگار در کلیه محل هایی که مـرتبط بـا قسـمتهاي فـرآوري ، بسـته بنـدي ، حمـل و نقـل و
 .نگهداري می باشند ممنوع است

  

  

  :باشد ذیل میواحدهاي مشمول صدور مجوز مشاغل خانگی به شرح شرایط  -5ماده 

 شرایط ساختمان -1-5

  :ساختمان محل تولیدي باید به گونه اي بنا شده باشد که در آن        

  بخشهاي تمیز(Clean)  و غیرتمیز(Unclean) به نحوي که از انتقال آلودگی ثانویه به مواد درحـال  . از هم جدا باشد
  .فرآوري و محصول نهایی جلوگیري نماید
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  النه گزینی حشرات و پرندگان و جوندگان و جانوران موذي به طور موثري مقاوم و حفاظت شوددر مقابل ورود و.  
 :باشد به شرح ذیل می محل تولید و بسته بندي و نگهداري شرایط  -2-5

  درها -1-2-5

 کلیه درها باید قابل شستشو و گندزدایی بوده و جنس آنها از مواد مقاوم باشد .  
  سطوح صاف و رنگ روشن باشدکلیه درها باید داراي. 

    ــده ــت ش ــوبی چف ــا بخ ــوند    ) Sealed(دره ــته ش ــوبی بس ــه خ ــدگان ب ــرات و جون ــوگیري از ورود حش ــراي جل   و ب
   ).ناحیه زیرین درها هم سطح با کف باشد ( 

 پنجره ها-2-5-  2

   طراحـی شـود کـه از ورود و    کلیه پنجره ها باید داراي اندازه مناسب، قابل شستشو، نظافت و ضدزنگ بوده و به گونـه اي
  .تجمع گرد و غبار و آلودگی و حشرات به داخل محل تولید ممانعت نماید

 که نظافت آن آسان باشد لبه پنجره ها به گونه اي باشد.   

  کف -2-5-٣

   کف محل تولید باید صاف، بدون ترك و غیر لغزنده ، قابل شستشو و داراي شیب کافی به سمت مسیر فاضالب باشـد تـا از 
  .تجمع آب در سطح کف محل تولید جلوگیري شود

 درمحلهایی که امکان جمع شدن پساب وجود دارد، از کف شوي مناسب استفاده شود.   

  دیوارها -2-5-٤

 سرامیک و یا سـنگ بـه    شو و گندزدایی بوده وترجیحا کاشی،دیوارها باید صاف ، بدون ترك، بدون خلل و فرج، قابل شست
  . متر بوده و داراي رنگ روشن باشند 5/1ارتفاع حداقل 

 از جنس مناسب و مقاوم به رطوبت و حرارت استفاده شود. 

هـاي خشـک، آجیـل سـویا،      در خصوص بسته بندي حبوبات، قند، غالت، کشمش پـاك کنـی، بسـته بنـدي انـواع میـوه      : توضیح
وزش آمـ کاشی ، سرامیک و سنگ با نظـر کارشناسـان وزارت بهداشـت، درمـان و     غنی، هاي رو بلغورسازي، فرآوري انواع دانه

  .باشد پزشکی الزامی نمی
 

  سقفها -5-2-5
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 باید از جنس مقاوم بوده و داراي ارتفاع مناسب باشد.  
  و بطور موثري محافظت گردددر برابر نفوذ یا النه گزینی حشرات و پرندگان مقاوم بوده.  

 

 پله ها -6-2-5

 کلیه پله ها، سطوح شیبدار، سکوها بایستی از جنس مناسب ، قابل شستشو وتمیز کردن باشند.  
  

 

 :مشمول باید موارد زیر باشد عملیات تولیدي فضا  -6ماده 

 فضاي محل تولید باید مناسب با میزان تولید باشد.  
  تولید فضاي الزم پیش بینی شودبراي مواد اولیه ، مواد حد واسط یا اقالم بسته بندي مورد مصرف درجریان.  
 نظافت محل تولید باید بطور کامل و روزانه انجام گیرد. 

 کلیه سطوح کف ،دیوارها ،درها، پنجره ها و سقف باید شستشو و تمیز شود. 

 کلیه قسمتهاي قابل شستشوي وسایل و تجهیزات و  سطوح در تماس با مواد اولیه و یا در حال فراوري تمیز شود.  
    مواد شیمیایی جهت شستشو ، ضد عفونی وگند زدایی باید با قوانین ایمنی ، بهداشت و محیط زیست مطابقت داشـته ومـورد

  . تایید سازمان ها و مقامات ذیصالح باشد
  پـس از خاتمـه کـار    ...) نظیر شیلنگ ، جـارو ،تـی و  (کلیه وسایل و تجهیزات مورد استفاده در سیستم شستشو و ضدعفونی

 .ي شده و در محل مناسب و شرایط مناسب نگهداري شوندجمع آور
 

 :نکات زیر الزامی است )مواد اولیه و محصول نهایی(شرایط و ویژگیهاي محل نگهداري  -7ماده 

      محل نگهداري مواد اولیه و محصوالت تولیدي باید متناسب با ظرفیت تولید در نظر گرفته شود و ضـایعات تولیـد بـه نحـو
  . مناسبی تفکیک گردد

 باید تمیز، خشک، خنک ، عاري از حشرات و جوندگان، و ضایعات تولید و بسته بندي باشند . 

 دما و رطوبت محل نگهداري به نحو مقتضی کنترل گردد.  
 نظافت محل نگهداري باید بطور کامل انجام گیرد. 

  

 :باید آب مصرفی -8ماده 
  .از نوع آشامیدنی و مورد تائید معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی منطقه تولیدي قرار گیرد
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  :باید به شرح ذیل باشد و ضایعاتسماند پ  سیستم تخلیه  شرایط -9ماده 
  پسماند داشته باشد و روزانه پسماند ها را به خارج از محل تولید منتقل نمایندمحل تولیدي باید مکانی براي خروج.  
 پسماند ، شستشو و گند زدایی ظروف نگهداري پسماند باید مشخص باشد برنامه زمانی  جمع آوري .  
 ظروف پسماند هاي تر و خشک باید جدا و اختصاصی باشند. 

  دفـع  ) ذب یا سپتیک و یا نصب سیستم دفع فاضـالب شـهري و روسـتایی   چاه جا( فاضالب تولیدي باید به صورت بهداشتی
  .شده به طوري که پخش فاضالب خام در محیط دیده نشود

)  از جـنس نشـکن   (  المپها باید به طور مناسبی در برابر شکستگی حفاظت شده باشـند و داراي حفـاظ و قـاب مناسـب       -10ماده 
  .یزان روشنایی با توجه به نوع عملیات تولید در حد مطلوب تامین گرددبوده و قابل نظافت و تمیز کردن باشندو م

محل تولید و نگهداري باید داراي تهویه مناسب و وسایل گرمایش  و سرمایش متناسـب بـا حجـم    سیستم تهویه   -11ماده 
  .مکانهاي مذکور باشد

بهداشتی بایـد صـاف و قابـل شستشـو     در و دیوار سرویس   شرایط فنی و بهداشتی قسمتهاي رفاهی  -12ماده 
  .بوده و کف از مواد غیر قابل نفوذ ساخته شود، به طوري که به آسانی قابل تمیز کردن باشد

بـا نظـر پشـتیبان     راسا یا و مواد اولیه مورد استفاده می تواند ت تولیديمحل تولیدي جهت انجام آزمونهاي کیفی محصوال -13ماده
مجاز داراي پروانه بهره برداري از وزارت بهداشـت،   آزمایشگاه هاي دانشگاه علوم پزشکی ذیربط با یکی از آزمایشگاههاي همکار یا

بـدیهی  . درمان و آموزش پزشکی که کنترل محصول تولیدي در محدوده فعالیت تعریف شده آن قرار داشته باشد،قرار داد منعقد نمایـد 
   .آزمایشگاه تحویل و نتایج آزمون در محل واحد تولیدي ثبت و نگهداري شود ونه باید توسط ناظر فنی بهاست نم

  :محصوالت نکات ذیل باید مورد نظر باشد شرایط بسته بندي و برچسب گذاري -14ماد ه 

  :محل تولیدي باید موارد ذیل را در خصوص  محصول نهایی رعایت نماید

  استفاده از جنس مورد تأیید و مخصوص مواد غذایی مواد بسته بندي مورد)Food Grade (باشد.  
  از جمله  نام و نشـانی واحـد    1346مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب قانون  11کلیه موارد قید شده در ماده

در برچسـب محصـول مـدنظر قـرار     تاریخ تولید و انقضاء ، سري ساخت و شرایط نگهـداري   تولیدي ،شماره مجوز، نام تجاري ،
 .گیرد
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ص دارند بایستی زنجیـره سـرد رعایـت    االت تولیدي که نیاز به شرایط دمایی خووسایط نقلیه مورد استفاده براي محص -15ماد ه 
بـرداري ، مجـوز    هشده در غیر این صورت کلیه وسایط نقلیه باید مجهز به اتاقک مناسب بـوده و در تمـام مـوارد فـوق قبـل از بهـر      

  .بهداتشی از معاونت بهداشتی دانشگاه مربوطه اخذ نمایند

  

ناظرین یا مسئوالن فنی توسط سازمان غذا و دارو و یا موسسـه هـاي معتبـر خصوصـی و دوره هـاي آمـوزش       هاي  دوره -16ماد ه 
  ار و گـواهی هـاي الزم صـادر    مرتبط با کارکنان توسط آموزشگاه هاي معتبـر خصوصـی تحـت نظـارت معاونتهـاي بهداشـتی برگـز       

  . خواهد شد

  

  


