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ارشای ثشًبهِ پیطگیشی .  ووجَد يذ ٍ گَاتش يىي اص هطىالت تغزيِ ای فوذُ دس وطَس ثَدُ است

ٍوٌتشل ووجَديذ ٍيذداسوشدى ًوىْبی خَساوي عي سبلیبى گزضتِ هَرت وبّص لبثل هالحؾِ 

ثشاسبس ًتبيذ چْبسهیي پبيص هلي ثشًبهِ پیطگیشی ٍوٌتشل . ضیَؿ گَاتش دسوطَس ضذُ است 

دس سبل %  68 اًزبم ضذُ است ،ضیَؿ گَاتش اص 1386اختالالت ًبضي اصووجَد يذ  وِ دسسبل 

هجیي استوشاس هَفمیت دس هْبس ووجَد يذ دس وطَس ٍ   دسغذ سسیذُ است و5/6ِثِ 1368

پیطگیشی اص اختالالت ًبضي اص آى وِ لجل اص ضشٍؿ ثشًبهِ ًِ تٌْب ثِ غَست گَاتش آًذهیه دس 

ّوِ استبى ّب ٍ ّیپشاًذهیه دس ثیص اص يه سَم استبى ّب ٍرَد داضت ، ثلىِ احشات ٍخین آى ثش 

وبّص سضذ رٌّي ٍ رسوي، لذست يبدگیشی، آستبًِ ضٌَايي ٍ افوبل پسیىَهَتَس ثِ ٍيژُ دس 

 .وَدوبى، ًَرَاًبى ٍ رَاًبى هطَْد ثَد

 

دس ايي هشحلِ ًىتِ هْن استوشاس ثشًبهِ ٍ سسیذى ثِ ّذف ًْبيي وِ حزف اختالل ّبی ًبضي اص 

استوشاس ثشًبهِ پیطگیشی اص اختالل ّبی ًبضي اص ووجَد يذ دس گشٍ پبيص .ووجَد يذ است، هي ثبضذ

هشتت ٍهستوش فقبلیت ّبی ارشايي، دسيبفت پس خَساًذ ٍ تػحیح ٍ حل هطىالت احتوبلي ثب 

وطَسّبی صيبدی ثِ دلیل ًذاضتي . ّوىبسی ّبی تٌگبتٌگ دسٍى ثخطي ٍثیي ثخطي است

ِ ّبی پبيص ٍ ًؾبست ثش سًٍذ هػشف ًوه يذ  (پَضص هػشف)اس، هیضاى دستشسي هشدم دثشًبه

ُ اًذ،   ٍ هیضاى يذ هَرَد دس ًوه ّبی يذداس دچبس ضىست ضذ

 سا IDDثب پبيص ٍ اسصيبثي هشاحل يذداس وشدى ًوه هي تَاى ٍضقـــیت پیطـــشفت ثشًبهِ وٌتشل 

.   ًوَدهطخع

پبيص هیضاى يذ دس ًوىْبی خَساوي وطَس هْوتشيي ثخص پبيص ثشًبهِ حزف اختالالت ًبضي اص 

ّذف اغلي پبيص دس سغح تَلیذ حػَل اعویٌبى اص هیضاى يذ ًوه،  دسرِ خلَظ . ووجَد يذ است

 .ٍ سبيش ٍيژگیْبی ًوه يذداس ٍ سًٍذ ارشای ثشًبهِ دس حیي تَلیذ است

دس ثشًبهِ پیطگیشی ٍ هجبسصُ ثب اختالالت ًبضي اص ووجَد يذ، ثِ هٌؾَس اعویٌبى اص وفبيت دسيبفت 

ُ ای  ُ ای هیبًِ يذ ادساس روقیت دس هقشؼ خغش اص اّویت ٍيژ يذ افشاد ربهقِ، پبيص هٌؾن ٍ دٍس

 .ثشخَسداس است

 

 دّذ وِ هیبًِ  ًطبى هي1386چْبسهیي پبيص اختالالت ًبضي اص ووجَد يذ دس وطَس دس سبل  ًتیزِ

ثٌبثشايي روَْسی اسالهي  . هیىشٍگشم دس لیتش است100يذ ادساس داًص آهَصاى وطَس ثیص اص 
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ثب ايي ٍرَد، سًٍذ وبّص ًسجي يذ . ايشاى ووبوبى رضء وطَسّبی فبسی اص ووجَد يذ هي ثبضذ

 ّبی وطَس اص حذ هغلَة ثیي  آهَصاى ثشخي اص استبىادساس ٍ پبيیي تش ثَدى هیبًِ يذ ادساس داًص

 20 ّبی تَلیذی ٍ هػشفي خبًَاسّب وِ حذٍد  ٍضقیت ًوه، ّوچٌیي1386 الوللي، دس سبل 

،  گبهب يذ داضتِ اًذ15 دسغذ آًْب ًیض ووتش اص 20دسغذ آًْب دچبس ًبخبلػي ثَدُ ٍ حذٍد 

 تَاًذ گَيبی تَلیذ ًوه ّبی يذداس ثب ویفیت پبيیي ٍ ًبهغلَة دس سغح تَلیذ ٍ يب ًبهٌبست هي

ثَدى ًحَُ ًگْذاسی ٍ هػشف ًوه تَسظ خب ًَاسّبی ايشاًي ثبضذ وِ ضشٍست وٌتشل ویفي 

ّشچِ ثیطتش هحػَالت غٌبيـ ًوه تَسظ هسئَلیي اهش ٍآهَصش فوَهي اص عشيك سسبًِ ّبی 

 . ًوبيذفوَهي سا ايزبة هي

 ٍحػَل اعویٌبى اص هیضاى يذ وبفي ویفیت ًوه ّبی خَساويثب تَرِ ثِ اّویت ٍضشٍست وٌتشل 

، دستَس فول ارشايي ثشًبهِ تَسظ افضبی وویتِ ارشايي دسسغح ٍ دسرِ خلَظ استبًذاسد آًْب

 ٍ سبيش وبسضٌبسبى IDDاًتؾبس هي سٍد افضبی وویتِ . هلي هَسد ثبصثیٌي لشاسگشفتِ است

تغزيِ، ثبصسسیي ثْذاضت هحیظ، اداسُ ًؾبست ثشهَادغزايي ٍ آصهبيطگبُ وٌتشل هَادغزايي 

ارشای دلیك هفبد ايي دستَس فول  ثب ثىبسگیشی ٍداًطىذُ فلَم پضضىي / دسسغح داًطگبُ 

  .ثبضٌذوطَس  هَفمیت ثشًبهِ ٍ ثْجَد ویفیت ًوه ّبی خَساوي دس  استوشاسهتضوي

 

 

 

 

 

 

 

 فصل اٍل 

 (يددار تصفيِ ضدُ يا ضستطَ ضدُ)كٌتزل كيفيت ًوك خَراكي 
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 :ًحَُ ًوًَِ بزداري ٍ كٌتزل كيفيت ًوك خَراكي در سطح تَليد- 1
 ثِ فْذُ ٍاحذّبی تَلیذوٌٌذُ ًوه هسئَلیت اًزبم وٌتشل ویفیت ًوه ّبی خَساوي -1-1

ثِ هٌؾَس پبيص هشتت هیضاى يذ ًوه دس سغح تَلیذ، ولیِ ٍاحذّبی . خَساوي است
ثخص . تَلیذوٌٌذُ ًوه خَساوي هَؽفٌذ آصهبيطگبُ وٌتشل ویفیت دس هحل داضتِ ثبضٌذ

 ثبس 3 لجل اص ثستِ ثٌذی حذالل وٌتشل ویفي ثب ًؾبست هسئَل فٌي هَؽف است اص ّش ثْش
ًوًَِ  ثشداسی وشدُ ٍ ًوه خَساوي سا اص ًؾش هیضاى يذ، هغبثك ثب استبًذاسد هلي ايشاى ثِ 

 ٍيژگي ّب ٍ سٍش ّبی –ًوه خَساوي يذداس " تحت فٌَاى 1387 سبل1195ضوبسُ 
ّن چٌیي ثبيذ حذالل يه ًوًَِ اص ّش ثْش ًوه خَساوي لجل اص ثستِ .  وٌتشل ًوبيذ"آصهَى

 ٍ سبيش ثٌذی، اص ًؾش خلَظ، سعَثت، هَاد ًبهحلَل ٍ هیضاى سَلفبت ٍ فلضات سٌگیي
ًوه " تحت فٌَاى  1385 سبل 26ٍيژگي ّب ثش اسبس استبًذاسد ّبی هلي ايشاى ثِ ضوبسُ 

 تحت فٌَاى 1387 سبل 1195، 1387 سبل 26 اغالحیِ استبًذاسد ،"ٍيژگي ّب- خَساوي
 ٍ هغبثك ثب ضَاثظ ربسی ٍصاست " ٍيژگي ّب ٍ سٍش ّبی آصهَى–ًوه خَساوي يذداس "

چٌبًچِ ًتبيذ آصهَى هغبثك استبًذاسدّبی فَق الزوش ٍ . ثْذاضت، هَسد آصهبيص لشاس گیشد
هَسد تبيیذ هسئَل فٌي ثبضذ، ٍاحذ تَلیذی هزبص ثِ اسائِ ًوه تَلیذ ضذُ ثِ هشاوض فشضِ 

 .ولیِ ًتبيذ آصهَى ثبيذ حجت ٍ سَاثك حفؼ ٍ ًگْذاسی ضَد. ٍ فشٍش هي ثبضذ

ٍاحذّبی ثستِ ثٌذی ًوه تػفیِ ضذُ يذداس هلضم هي ثبضٌذ پس اص تبيیذ هسئَل  -1-2
فٌي ٍاحذ، ًوه سا اص ٍاحذ ّبی تَلیذی داسای پشٍاًِ سبخت هقتجش خشيذاسی ٍ سَاثك 

ّوچٌیي ايي ٍاحذّب هَؽفٌذ يه . هشثَط ثِ خشيذ ًوه سا حفؼ ٍ ًگْذاسی ًوبيٌذ
آصهبيطگبُ وٌتشل ویفیت دس هحل داضتِ ثبضٌذ ٍ وٌتشل ویفیت ًوه ثستِ ثٌذی ضذُ سا 

 . اًزبم دٌّذ1-1هغبثك ثٌذ 
/ ًؾبست دس سغح تَلیذ تَسظ وبسضٌبسبى هقبًٍت غزا ٍ داسٍ داًطگبُ ّب  -1-3

اداسُ ًؾبست ثشهَادغزايي ٍ آصهبيطگبُ ّبی وٌتشل )داًطىذُ ّبی فلَم پضضىي وطَس 
ايي وبسضٌبسبى ثبيذ حذالل ّش فػل يه ثبس ٍاحذّبی تَلیذ . غَست هي گیشد (هَادغزايي

ٍ ثستِ ثٌذی ًوه ّبی خَساوي سا هغبثك هقیبسّبی هلي هػَة ٍ ضَاثظ ربسی ٍصاست 
ايي اسصيبثي ضبهل ًؾبست ثش ضشايظ تَلیذ ٍ ثستِ ثٌذی ًوه . ثْذاضت اسصيبثي وٌٌذ

هي ... خَساوي، ًحَُ تْیِ ٍ ًگْذاسی يذات پتبسین ٍ ولیِ هَاد اٍلیِ هػشفي، اًجبسش ٍ 
ّوچٌیي الصم است ضشايظ هحیغي ٍفولىشد آصهبيطگبُ ٍ ًتبيذ آصهَى ثشسسي ٍ . ثبضذ

                                                 
1

  .مىظُر از ومك خُراكي در ايه دستُرعمل ومك خُراكي يددار تصفيً شدي َ ومك خُراكي يددار شستشُ شدي مي باشد

Batch
2
  

براي اودازي گيري فلسات سىگيه در صُرت وبُد تجٍيسات آزمايشگاٌي در آزمايشگاي َاحد تُليد كىىدي مي تُان از امكاوات آزمايشگاي ٌاي 

 .ٌمكار مُرد تاييد َزارت بٍداشت استفادي ومُد
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وبسضٌبسبى هَؽفٌذ اص ًوه ّبی خَساوي تَلیذی ثِ غَست . غحت آى تأيیذ ضَد
ٍ ًوًَِ ّب سا ثِ ّوشاُ ًتبيذ  (حذالل سِ ثستِ اص يه ثْش)تػبدفي ًوًَِ ثشداسی وشدُ 

آصهَى هشثَط ثِ ّوبى ثْش وِ ثِ تبيیذ هسئَل فٌي سسیذُ است، ثِ آصهبيطگبُ وٌتشل 
.  اسسبل ًوبيٌذ1داًطىذُ فلَم پضضىي هشثَعِ هغبثك ثب فشم ضوبسُ /هَاد غزايي داًطگبُ

دسغَست اسسبل ًوًَِ ثِ آصهبيطگبُ وٌتشل تبيیذ غالحیت ضذُ، ًتبيذ آصهَى ثبيذ ثِ 
 .آصهبيطگبُ هَاد غزايي استبى اسسبل ٍ ولیِ سَاثك دس آى رب ًگْذاسی ضَد

فشم ضوبسُ يه دس دٍ ًسخِ تَسظ ًوًَِ ثشداس تىویل هي ضَد ٍ يه ًسخِ آى -تبصزٌ
دسضوي . داًطىذُ اسسبل هي گشدد/ّوشاُ ًوًَِ ثِ آصهبيطگبُ وٌتشل هَاد غزايي داًطگبُ

 .ًسخِ دٍم دس سَاثك اداسُ ًؾبست ثش هَاد غزايي ًگْذاسی هي ضَد

دسغَستي وِ ضشايظ ٍاحذ تَلیذی يب ًتبيذ آصهَى ثب هقیبسّبی هلي هػَة ٍ ضَاثظ 
داًطىذُ فلَم /ربسی ٍصاست ثْذاضت هغبثمت ًذاضتِ ثبضذ، هقبًٍت غزا ٍ داسٍ داًطگبُ

پضضىي هشثَعِ هَؽف است عجك ٍؽبيف هحَلِ الذاهبت لبًًَي سا ثِ فول آٍسدُ ٍ 
 IDDگضاسش الذاهبت اًزبم ضذُ سا ثِ اداسُ ول ًؾبست ثش هَاد غزايي ٍ وویتِ 

 .داًطىذُ فلَم پضضىي اسسبل ًوبيذ/داًطگبُ
هَؽف است ثشسٍی  داًطىذُ فلَم پضضىي/داًطگبُ آصهبيطگبُ وٌتشل هَاد غزايي -1-4

ًوًَِ ّبيي وِ اص سغح تَلیذ روـ آٍسی هي ضَد، آصهبيطبت الصم سا اًزبم دادُ ٍ ًتبيذ 
( 2فشم ضوبسُ )آى سا دس فشم اسصيبثي هیضاى يذ ٍ سبيش ٍيژگي ّب دس ًوه  ّبی خَساوي 

داًطىذُ /ايي فشم ثبيستي تَسظ هسئَل آصهبيطگبُ وٌتشل هَاد غزايي داًطگبُ. حجت ًوبيذ
داًطىذُ فلَم پضضىي اسسبل /تىویل ، اهضب ٍ ثِ اداسُ ًؾبست ثش هَاد غزايي داًطگبُ 

 .ضَد

داًطىذُ فلَم پضضىي الذاهبت اًزبم ضذُ ثش / اداسُ ًؾبست ثش هَاد غزايي داًطگبُ -1-5
 .  ارشا ٍ حجت هي وٌذ2سٍی هَاسد فذم اًغجبق سا ثشاسبس هَاسد هٌذسد دس فشم ضوبسُ 

هذيشيت غزا ٍ داسٍ / ًتبيذ الذاهبت اًزبم ضذُ ّش سِ هبُ يه ثبس تَسظ هقبًٍت -1-6
داًطىذُ فلَم پضضىي ثِ اداسُ ول ًؾبست ثش هَاد غزايي ٍ سًٍَضت آى ثِ اداسُ /داًطگبُ

داًطىذُ فلَم پضضىي / داًطگبIDDُول آصهبيطگبُ ّبی وٌتشل غزا ٍ داسٍ، دثیشخبًِ 
 .اسسبل هي گشدد

/  داًطگبIDDُ هبُ يه ثبس روـ ثٌذی ٍ تَسظ دثیش وویتِ 6ًتبيذ ايي الذاهبت ّش  -1-7
 .اسسبل هي گشدد (دفتش ثْجَد تغزيِ ربهقِ) IDDداًطىذُ ثِ دثیشخبًِ وویتِ وطَسی 

 :ًحَُ ًوًَِ بزداري ٍ كٌتزل كيفيت ًوك خَراكي در سطح تَسيع- 2
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 :فزٍضگاُ ّاي عزضِ ًوك- 2-1

وبسضٌبس يب وبسداى ثْذاضت هحیظ هشاوض ثْذاضتي )ثبصسسیي ثْذاضت هحیظ  -2-1-1
ثب ّوبٌّگي هشوض ثْذاضت ضْشستبى پس اص ضٌبسبيي هشاوض فشضِ ٍفوذُ  (دسهبًي هحل 

فشٍضي ّب، ثبيذ فْشست اًَاؿ ًوه ّبی خَساوي هَرَد دس هٌغمِ رغشافیبيي تحت 
 تْیِ ٍ ثب فْشست ٍاحذّبی تَلیذ ٍ ثستِ 3پَضص هشاوض هتجَؿ سا هغبثك فشم ضوبسُ 

دسغَستي وِ ًبم ًوه فشضِ ضذُ . همبيسِ وٌٌذ ثٌذی ًوه داسای پشٍاًِ سبخت هقتجش
اص عشيك هشوض ثْذاضتي دسهبًي هحل  دس ايي فْشست ًجبضذ، ًوًَِ ثشداسی اًزبم ًطذُ ٍ 

ثِ فشٍضٌذُ تزوش وتجي هجٌي ثش ًخشيذى ٍ فشضِ ًىشدى ًوه ّبی فَق دادُ ضَد ٍهشاتت 
داًطىذُ فلَم پضضىي هشثَعِ /اصعشيك هقبًٍت ثْذاضتي ثِ هقبًٍت غزا ٍ داسٍ داًطگبُ

دسغَست . هجٌي ثش تَلیذًوه ّبی غیش هزبص ثب روش ولیِ هطخػبت ًیضافالم گشدد
د هغبثمت ًبم ًوه ثب فْشست هزوَس دس عَل سبل اص ولیِ ًوًَِ ّبی ًوه خَساوي هَرَ
 1دس هشاوض فشضِ ٍ فوذُ فشٍضي ّب سبلیبًِ ثبيذ حذالل يه ًوًَِ ثِ ّوشاُ فشم ضوبسُ 

 رْت اًزبم آصهبيص ّبی داًطىذُ فلَم پضضىي/داًطگبُثِ آصهبيطگبُ وٌتشل هَاد غزايي 
 .الصم اسسبل ضَد

فشم ضوبسُ يه دس دٍ ًسخِ تَسظ ًوًَِ ثشداس تىویل هي ضَد ٍ يه ًسخِ آى -تبصزٌ
دسضوي ًسخِ دٍم رْت پي گیشی . ّوشاُ ًوًَِ ثِ هشوض ثْذاضت هحل اسسبل هي گشدد

ولیِ ًوًَِ . ّبی ثقذی دس هشوض ثْذاضتي دسهبًي دس پشًٍذُ هشثَعِ ثبيگبًي هي ضَد
ّبی اسسبل ضذُ ثِ هشوض ثْذاضت هحل هي ثبيست ثب يه ًبهِ سسوي ثِ اهضبی سيیس 

 تىویل ضذُ هشثَط ثِ ّش ًوًَِ ثِ آصهبيطگبُ 1هشوض ثْذاضت هحل، ّوشاُ ثب فشم ضوبسُ 
 . داًطىذُ فلَم پضضىي هشثَعِ اسسبل گشدد/وٌتشل هَاد غزايي داًطگبُ

هَؽف است داًطىذُ فلَم پضضىي /داًطگبُ آصهبيطگبُ وٌتشل هَاد غزايي -2-1-2
روـ آٍسی هي ضَد، آصهبيطبت الصم سا اًزبم دادُ  ثشسٍی ًوًَِ ّبيي وِ اص سغح تَصيـ

فشم )ٍ ًتبيذ آى سا دس فشم اسصيبثي هیضاى يذ ٍ سبيش ٍيژگي ّب دس ًوه  ّبی خَساوي 
داًطىذُ فلَم /داًطگبُايي فشم ثبيستي تَسظ هسئَل آصهبيطگبُ . حجت ًوبيذ (2ضوبسُ 
 . تىویل،اهضب ٍ ثِ هشرـ اسسبل ًوًَِ ، فشستبدُ ضَدپضضىي

                                                 

 ماٌ یك بار اس طزیق ادارٌ کل وظارت بزمًاد غذایی بٍ مزکش 6آخزیه فُزست ياحدَاي تًليد ي بستٍ بىدي ومك داراي پزياوٍ ساخت معتبز باید َز - .  

داوشكدٌ َاي علًم پششكی کشًر ارسال گزدد ي ريوًشت آن بٍ دبيزخاوٍ /سالمت محيط ي کار ارسال تا  اس طزیق آن مزکش بٍ معايوت بُداشتی داوشگاٌ َا

 . ويش مًجًد می باشدwww.fdo.irَمچىيه ایه فُزست در سایت معايوت غذاي داري بٍ وشاوی .  کشًر اعالم  شًدIDDکميتٍ 

 

http://www.fdo.ir/
http://www.fdo.ir/
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داًطىذُ فلَم پضضىي پس اص دسيبفت گضاسش فشم /هقبًٍت ثْذاضتي داًطگبُ -2-1-3
ضوي ثشسسي ًتبيذ دسيبفتي،  (2فشم ضوبسُ )ّبی اسصيبثي ًوه ٍ الذاهبت اًزبم ضذُ 

داًطىذُ فلَم پضضىي / هذيشيت غزا ٍ داسٍ داًطگبُ / هشاتت فذم اًغجبق سا ثِ هقبًٍت 
داًطىذُ پس اص / هذيشيت غزا ٍ داسٍ داًطگبُ / هقبًٍت . رْت الذام اسسبل هي ًوبيذ

ثشسسي ٍ تبيیذ هَاسد فذم اًغجبق، هَاسد هزوَس سا رْت پي گیشی ثِ هقبًٍت ثْذاضتي 
داًطىذُ ًیض ثقذ اص / داًطىذُ افالم هي ًوبيذ ٍ هقبًٍت ثْذاضتي داًطگبُ / داًطگبُ

پیگیشی ّبی الصم هَاسد سا ثِ هشوض سالهت هحیظ ٍ وبس ٍ سًٍَضت آى سا ثِ دثیشخبًِ 
 .داًطىذُ اسسبل هي ًوبيذ/  داًطگبُ IDDوویتِ 

 IDD هبُ يه ثبس روـ ثٌذی ٍ تَسظ دثیش وویتِ 6ًتبيذ ايي الذاهبت ّش  -2-1-4
اسسبل هي  (دفتش ثْجَد تغزيِ ربهقِ) IDDداًطىذُ ثِ دثیشخبًِ وویتِ وطَسی / داًطگبُ

 .گشدد

 

 :اهاكي عوَهي ٍ هزاكش عزضِ هَادغذايي- 2-2

 دسغذ اص ول هشاوض فَق تَسظ ثبصسسیي 25الصم است دس ّش فػل حذالل  -2-2-1
ثِ عَسی وِ دس عَل يه سبل . ثْذاضت هحیظ دس هحذٍدٓ تحت پَضص،يذ سٌزي ضًَذ

 .ولیِ هشاوض تحت پَضص اص لحبػ يذ ًوه ّبی هػشفي هَسد سٌزص لشاس گیشًذ
ثبصسس ثْذاضت هحیظ هشوض ثْذاضتي دسهبًي ضْشی ٍسٍستبيي ضوي ثبصديذ اص  -2-2-2

سستَساى، ثیوبسستبى، اغزيِ فشٍضي، )اهبوي فوَهي ٍ هشاوض فشضِ هَادغزايي 
سشثبصخبًِ، وبسخبًِ يب وبسگبُ ّب، ثَفِ هذاسس ٍ هْذ وَدن، صًذاى، آسبيطگبُ سبلوٌذاى، 

، ثب استفبدُ اص ویت يذ سٌذ ٍرَد يذ دس ًوه هػشفي ايي (...سلف سشٍيس اداسات ٍ 
 .هشاوض سا هَسد آصهبيص لشاس هي دٌّذ

ثبصسسیي ثْذاضت هحیظ دس غَست هطبّذُ ًوه غیش هزبص يب سٌگ ًوه دس  -2-2-3
فشآيٌذ تْیِ، عجخ ٍ هػشف غزا دس هحل ٍ ٌّگبم ثبصسسي ثْذاضتي ضوي تزوش ثِ هتػذی 

يب هسئَل هحل دس خػَظ استفبدُ ًىشدى اص ًوه ّبی غیش هزبص، ثبيذ الذاهبت لبًًَي 
 .الصم سا ثِ فول آٍسًذ

ًتبيذ سٌزص ًوه ّبی هػشفي اهبوي فوَهي ٍهشاوض فشضِ هَادغزايي تَسظ  -2-2-4
الف دسد گشديذُ ٍثِ هشوض - 4هشوض ثْذاضتي دسهبًي ّشهبُ يه ثبس دس فشم ضوبسُ 

هشوض ثْذاضت ضْشستبى ًتبيذ روـ ثٌذی ضذُ اص فشم . ثْذاضت ضْشستبى اسسبل هي گشدد
الف ٍاسد ٍ -4الف  هشاوض ثْذاضتي دسهبًي سا ّش هبُ يه ثبس دس فشم ضوبسُ -4ّبی ضوبسُ 

الف ثقذ اص روـ - 4فشم ّبی ضوبسُ . داًطىذُ هي فشستذ/ ثِ هقبًٍت ثْذاضتي داًطگبُ 
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ة دسد گشديذُ ٍ اص عشيك گشٍُ ثْذاضت هحیظ ٍ -4ثٌذی دس پبيبى ّش فػل دسفشم ضوبسُ 
داًطىذُ فلَم پضضىي هشثَعِ ثِ هشوض سالهت هحیظ /حشفِ ای هقبًٍت ثْذاضتي داًطگبُ

ة اصعشيك -4ّوچٌیي ًتبيذ هشثَط ثِ روـ ثٌذی فشم ّبی ضوبسُ . ٍ وبس اسسبل هي گشدد
داًطىذُ فلَم پضضىي روـ ثٌذی گشديذُ ٍ دس /گشٍُ ثْذاضت هحیظ ٍحشفِ ای داًطگبُ

داًطىذُ هشثَعِ اسائِ هي ضَد تب ثش اسبس ًتبيذ ثِ دست آهذُ، /  داًطگبIDDُوویتِ 
 .الذاهبت آهَصضي ٍ هذاخالت هٌبست تَسظ وویتِ ارشايي عشاحي گشدد

داًطىذُ ّبی فلَم پضضىي وطَس ّش ضص هبُ /ة داًطگبُ ّب-4فشم ّبی ضوبسُ  -2-2-5
يه ثبس تَسظ هشوض سالهت هحیظ ٍ وبس روـ ثٌذی ٍ پس خَساًذ آى ثِ داًطگبُ 

 دس دفتش IDDداًطىذُ ّبی فلَم پضضىي ٍ سًٍَضت آى ثِ دثیشخبًِ وویتِ وطَسی /ّب
ثْجَد تغزيِ ربهقِ هقبًٍت ثْذاضت اسسبل هي گشدد تب اص آى دس سیبستگزاسی ّب 

 .ٍعشاحي هذاخالت هَسد ًیبص استفبدُ ضَد

 

 :ًحَُ ًوًَِ بزداري ٍ كٌتزل كيفيت ًوك خَراكي در سطح هصزف خاًَار- 3
 

 :خاًَارّاي ضْزي- 3-1
ثِ هٌؾَس اعالؿ اص پَضص هػشف ًوه يذداس تػفیِ دس خبًَاسّبی ضْشی هقوَال دس 

، اص هػشف ًوه يذداس  ّبی ثخص ثْذاضت وِ ثشای اّذاف ديگش عشاحي هي ضًَذثشسسي
تػفیِ ضذُ دس خبًَاس سَال ضذُ ٍ ثب استفبدُ اص ویت يذسٌذ ًوه هػشفي خبًَاس هَسد 

 DHS ،MICS ،ANISاص رولِ ايي هغبلقبت هي تَاى ثِ ثشسسي . آصهبيص لشاس هي گیشد
 .اضبسُ وشد... ٍ

 سبلِ تَسظ پژٍّطىذُ غذد دسٍى سيض 5ّوچٌیي ثشسسي ّبی همغقي دس فَاغل 
/ داًطگبُ فلَم پضضىي ضْیذ ثْطتي ٍ ثب ّوىبسی اداسُ ثْجَد تغزيِ ربهقِ ٍ داًطگبُ 

دس ايي ثشسسي ّب فالٍُ ثش . داًطىذُ ّبی فلَم پضضىي دس ول وطَس اًزبم هي گیشد
تقییي پَضص هػشف ًوه يذداس تػفیِ ضذُ دس خبًَاس ضبخع ّبی ديگش پبيص ثشًبهِ 

 .اص رولِ يذ ادساس داًص آهَصاى ٍ ضیَؿ گَاتش هَسد اسصيبثي لشاس هي گیشد

 :خاًَارّاي رٍستائي- 3-2

ثَْسص خبًِ ثْذاضت دس سشضوبسی اٍل سبل اص ًوه ّبی هػشفي خبًَاس  -3-2-1
تَسظ ویت يذسٌذ، يذسٌزي اًزبم دادُ ٍ ًتبيذ سا دس فشم ّبی سشضوبسی دس پشًٍذُ 

ّوچٌیي رذٍل پَضص . پش هي ًوبيذ (  فشم ٍضقیت ثْذاضت هحیظ خبًَاس15ثٌذ )خبًَاس 
هػشف ًوه يذداس خبًَاسّبی سٍستبيي سا دس سٍی صيذ حیبتي تىویل ًوَدُ ٍ ثقذ اص 
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ثب استفبدُ اص فشهَل .  دسد ًوبيذ4پبيبى سشضوبسی ، گضاسش آى سا دس فشم ضوبسُ 

((100*
وٌٌذ   هي استفبدُ يب ضستطَ ضذُ ضذُ تػفیِ يذداس ًوه اص وِ تقذادخبًَاسّبيي

خبًَاسّب ول  
 دسغذ خبًَاسّبيي وِ 

 سا ثِ 5اص ًوه يذداس تػفیِ ضذُ يب ضستطَ ضذُ استفبدُ هي وٌٌذ سا تقییي ٍ فشم ضوبسُ 
 .هشوض ثْذاضتي دسهبًي ٍ اص آى عشيك ثِ هشوض ثْذاضت ضْشستبى اسسبل هي وٌذ

 اعالفبت هشثَط ثِ هػشف ًوه يذداس تػفیِ ضذُ يب ضستطَ ضذُ دس :يبدآيري
خبًَاسّبی سٍستبيي اص ًتبيذ ثشسسي ّبی همغقي دس همبعـ سبالًِ ٍ پٌذ سبلِ ًیض ثِ 

 .دست خَاّذ آهذ
 هشوضثْذاضت ضْشستبى ثبيذ ضوي ثشسسي ٍ اسسبل پس خَساًذ ثِ خبًِ  -3-2-2

ثْذاضت ًسجت ثِ استخشاد ضبخع پَضص هػشف ًوه خَساوي خبًَاسّبی سٍستبيي 

((100*
وٌٌذ  هي استفبدُ يب ضستطَ ضذُ ضذُ تػفیِ يذداس ًوه اص وِ تقذادخبًَاسّبيي

خبًَاسّب ول  
 الذام ًٍتیزِ آى سا ثِ 

 .داًطىذُ اسسبل ًوبيذ/ هقبًٍت ثْذاضتي داًطگبُ 

ّوچٌیي ثَْسص ثبيذ ّش ضص هبُ يه ثبس ثشای اسائِ آهَصش ّبی الصم دس  -3-2-3
ثِ ... خػَظ هػشف ًوه يذداس تػفیِ ضذُ يب ضستطَ ضذُ، وبّص هػشف ًوه ٍ

هذسسِ هشارقِ وشدُ ٍ لجالً اص داًص آهَصاى ثخَاّذ يه لبضك چبيخَسی اصًوه هػشفي 
ثَْسص هي ثبيست ثب استفبدُ اص . خبًَاس سا دس يه وبغز وَچه پیچیذُ ثِ هذسسِ ثیبٍسًذ

ویت يذسٌذ اص يذ داس ثَدى ًوه هػشفي اعویٌبى حبغل وشدُ، ًتبيذ آى سا دس فشم 
يه ًسخِ اص ايي فشم سا ّش ضص هبُ يىجبس ثِ هشوض . ، دس دٍ ًسخِ حجت وٌذ6ضوبسُ 

 .ثْذاضتي دسهبًي اسسبل وشدُ ٍ ًسخِ ديگش سا دس سَاثك خَد ًگْذاسی ًوبيذ

 20اًتخبة داًص آهَصاى ثِ غَست تػبدفي ثَدُ ٍ چٌبًچِ هذسسِ ووتش اص - تجػشُ
 20-50چٌبًچِ تقذاد داًص آهَصاى . آًبى ًوًَِ ًوه گشفتِ ضَد% 50داًص آهَص داضت اص 

آى ّب ًوًَِ % 10 ًفش ثَد اص 50ٍ دس غَستي وِ روقیت هذسسِ ثیص اص % 30ًفش ثَد اص 
 .ًوه گشفتِ ضَد

 
 دس هشوض ثْذاضت ضْشستبى روـ ثٌذی ضذُ ٍ ّش ضص هبُ يىجبس 6 فشم ضوبسُ  -3-2-4

داًطىذُ هغشح /  داًطگبُ IDDثِ هقبًٍت ثْذاضتي اسسبل هي گشدد تب ًتبيذ دس وویتِ 
 .ضذُ ٍ ثشًبهِ سيضی الصم غَست پزيشد

 IDDداًطىذُ ٍ ًتبيذ هػَثبت وویتِ / ًتیزِ روـ ثٌذی گضاسضبت داًطگبُ  -3-2-5
 دس دفتش ثْجَد IDDداًطىذُ ّش ضص هبُ يه ثبس ثِ دثیشخبًِ وویتِ وطَسی / داًطگبُ 



12 

 

تغزيِ ربهقِ هقبًٍت ثْذاضت اسسبل هي ضَد تب دس سیبستگزاسی ّب ٍعشاحي هذاخالت 
 .هَسد ًیبص استفبدُ ضَد

يذداستػفیِ ضذُ يب )هسئَل پیگیشی هَضَؿ وٌتشل ویفي ًوه ّبی خَساوي  -3-2-6
دسسغح هغبصُ ّبی سٍستبيي ثبصسسیي ثْذاضت هحیظ هشاوض ثْذاضتي  (ضستطَ ضذُ

 .دسهبًي سٍستبيي ٍ ٍاحذ ثْذاضت هحیظ هشاوض ثْذاضت ضْشستبى هي ثبضذ

 (يذداس تػفیِ ضذُ يب ضستطَ ضذُ) دسغَست هػشف ًىشدى ًوه خَساوي  -3-2-7
ِ سيضی آهَصضي ٍ پي گیشی آى تَسظ هشوض ثْذاضتي  تَسظ خبًَاسّبی سٍستبيي، ثشًبه

دسهبًي هحل ثب ّوىبسی وبسضٌبس تغزيِ هشوض ثْذاضت ضْشستبى ٍ ثَْسص خبًِ ثْذاضت 
 .غَست هي پزيشد

 

 

 

 

 فصل دٍم

 دستَر عول پايص يدادرار

 
ثِ هٌؾَس حػَل اعویٌبى اص ايي وِ دس يه هٌغمِ هیضاى يذ دسيبفتي هشدم وبفي است هي 

 سبلِ سا 8-10ثبيست ّشسبل، ثشاسبس دستَس فول حبضش هیضاى يذ ادساس داًص آهَصاى 
 .اًذاصُ گیشی وشد

 :رٍش ًوًَِ گيزي- الف
 :ثشای ًوًَِ گیشی هشاحل صيش سا ثِ ارشا دسآٍسيذ

 . فْشست ولیِ هذاسس اثتذايي سا ّوشاُ ثب آدسس دلیك آى تْیِ وٌیذ

 .فْشست سا ثِ هٌبعك ضْشی ٍ سٍستبيي تمسین وٌیذ

 .فْشست هذاسس هٌبعك ضْشی ٍ سٍستبيي سا ثِ هذاسس دختشاًِ ٍ پسشاًِ تفىیه وٌیذ

 ( سبل8ِ-10وَدوبى)دس ايي هذاسس داًص آهَصاى والس ّبی دٍم، سَم ٍ چْبسم اثتذايي 
 .سا ثشای ًوًَِ گیشی اًتخبة وٌیذ
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 ًوًَِ ثِ 5 هذسسِ دس ًوًَِ لشاس هي گیشًذ ٍ اص ّش هذسسِ 48داًطىذُ / دس ّش داًطگبُ 
 ًوًَِ اص 240داًطىذُ / غَست تػبدفي اًتخبة هي ضَد، يقٌي روقبً دس ّش داًطگبُ 

 .هذاسس ضْشی ٍ سٍستبيي روـ آٍسی خَاّذ ضذ
 :ثشای اًزبم هحبسجِ ثِ هخبل صيش تَرِ وٌیذ

 سا ثش  حست ًسجت روقیت ضْشی ٍ سٍستبيي ثش هٌبعك ضْشی ٍ سٍستبيي 48فذد 
 :داًطىذُ تسْین هي وٌین/ داًطگبُ 

 . است30 ثِ 70فشؼ هي وٌین دس استبى لشستبى ًسجت روقیت سٍستبيي ثِ ضْشی 
  48*( 70 ÷100= )34: تقذاد هذاسس سٍستبيي

  48*( 30 ÷100= )14:      تقذاد هذاسس ضْشی
 7 هذسسِ دختشاًِ ٍ 7سپس اص فْشست هذاسس دختشاًِ ٍ پسشاًِ ضْشی ٍ سٍستبيي ثِ تفىیه 

 هذسسِ پسشاًِ دس هٌبعك سٍستبيي 17 هذسسِ دختشاًِ ٍ 17هذسسِ پسشاًِ دس هٌبعك ضْشی ٍ 
 .ثِ غَست تػبدفي اًتخبة هي وٌین

 :هخبل
 (220÷7=32) خَاّذ ثَد 32 ثَد فبغلِ ًوًَِ ثشداسی 220اگش تقذاد ول هذاسس دختشاًِ ضْشی 

 9اٍلیي هذسسِ سا ثب يه فذد تػبدفي اًتخبة هي وٌین هخالً ضوبسُ 
 ٍ ثِ ّویي تشتیت تب اًتخبة ّفتویي 41+32=73 ، هذسسِ سَم 9+32=41هذسسِ دٍم

 .هذسسِ اداهِ هي دّین
 : ًوًَِ اص ّش هذسسِ ثِ غَست تػبدفي ثِ ضىل صيش فول هي وٌین5ثشای اًتخبة 

اص دفتش والس دٍم ًفش اٍل، اص دفتش والس سَم دٍ ًفش اٍل ٍاص دفتش والس چْبسم دٍ ًفش 
 .اٍل سا اًتخبة هي ًوبيین

داًطىذُ ّبيي وِ داسای هذاسس ضْشی ٍ سٍستبيي هختلظ هي / ثشای آى دستِ اص داًطگبُ 
ثبضٌذ هي تَاى دس يه هذسسِ فمظ اص پسشّب ًوًَِ گشفتِ ضَد ٍ دس هذسسِ ديگش فمظ اص 

 دس ًؾش 6دختشّب ًوًَِ گیشی ضَد ٍ يب ايي وِ دس هذسسِ اًتخبثي تقذاد ًوًَِ سا فذد 
 . ًفش پسش ًوًَِ گیشی وٌیذ3 ًفش دختش ٍ 3ثگیشيذ ٍ اص 

ًوًَِ ادساس سا ثب لیَاى يه ثبس هػشف ثگیشيذ ٍ دس ؽشٍف پالستیىي هخػَظ دسة داس 
ًبم استبى، ًبم ضْشستبى، ًبم ٍ : ثشيضيذ ٍ سٍی ؽشف ثشچسجي ثب روش هطخػبت ضبهل

حجت  (هزوش ٍ هًَج)ٍ رٌسیت  (ضْشی ٍ سٍستبيي)ًبم خبًَادگي داًص آهَص، هٌغمِ 
 .گشدد

سقي وٌیذ ًوًَِ گیشی دس هٌبعك ضْشی ٍ سٍستبيي تَسظ وبسداى ّبی ضبغل دس ٍاحذ 
 .ثْذاضت خبًَادُ اًزبم گیشد
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داًطىذُ روـ آٍسی خَاّذ ضذ ٍ ًوًَِ /  ًوًَِ دس ّش داًطگبُ 240ثٌبثشايي دس ّش سبل 
ّب ثِ آصهبيطگبُ هٌتخت پبيص ادٍاسی يذ ادساس رْت اًذاصُ گیشی هیضاى يذ ادساس اسسبل 

 .هي ضَد

 
 
 
 
 
 
 
 

 فصل سَم

 داًطكدُ علَم پشضكي/  داًطگاُ IDDتزكيب ٍ ضزح ٍظايف كويتِ 

 

 :داًطكدُ/ داًطگاُ IDD كويتِ

وویتِ . داًطىذُ ّبی فلَم پضضىي وطَس تطىیل ضَد/ وویتِ ثبيذ دسولیِ داًطگبُ ى ــــای
IDDُوطَسیصيش ًؾش وویتِداًطىذُ / داًطگب  IDD  فول دستَسهغبثك  تبفقبلیت هي وٌذ 

دس هٌغمِ تحت پَضص ًؾبست وشدُ، هطىالت  دلیك آىارشای  پبيص ثشًبهِ، ثش وطَسی
سا ضٌبسبيي ٍ هذاخالت الصم ثشای سفـ ايي وِ هبًـ سسیذى ثِ اّذاف ّستٌذ ارشايي 

وطَسی هذاخالت  ًیبص ثِ هطىالتحل  چٌبًچِ. هطىالت سا عشاحي ٍ ثِ ارشا دسآٍسد
 رْت  ساحتي االهىبى ساّىبس سفـ آىًَؿ هطىل ٍ ايي وویتِ هَؽف است داضتِ ثبضذ 

  وویتِّوچٌیي. ًوبيذ تب الذاهبت همتضي اًزبم ضَد ائِ وویتِ وطَسی اسُ ةتػوین گیشی
IDDُاست ثٌبثشايي هٌغمِ تحت پَضصهسئَل روـ آٍسی دادُ ّبی داًطىذُ / داًطگب 

 ٍ سًٍذ ارشای دُش وویتِ ثب حضَس افضبی آى تطىیل  ايي يه ثبسالصم است ّش سِ هبُ
 .ثشًبهِ دس هٌغمِ، هَسد ثشسسي لشاس گیشد

 

: داًطكدُ/ داًطگاIDDُعضاي كويتِ ا
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 ٍل ٍ سئیس وویتِئهس)هشثَعِ داًطىذُ فلَم پضضىي / داًطگبُیهقبًٍت ثْذاضت -1

IDDُداًطىذُ/ داًطگب) 

 اداسُ ًؾبست ثش هَاد غزايي ٍ ثْذاضتييب ًوبيٌذُ تبم االختیبسسئیس  -2

 داًطىذُ/داًطگبُ

 داًطىذُ/داًطگبُ آصهبيطگبُ هَاد غزايي يب ًوبيٌذُ تبم االختیبسسئیس  -3

 (IDDدثیش وویتِ ) داًطىذُ/ داًطگبٍُل تغزيِ هقبًٍت ثْذاضتيئوبسضٌبس هس -4

ٍل ثْذاضت هحیظ ئ وبسضٌبس هسيبهذيش گشٍُ ثْذاضت هحیظ ٍ حشفِ ای  -5

 داًطىذُ/داًطگبُ

 داًطىذُ/ داًطگبٍُل آهَصش ثْذاضتئوبسضٌبس هس -6

 وبسضٌبس هسئَل سالهت ًَرَاًبى، رَاًبى ٍ هذاسس -7

دس داًطگبُ ّبيي وِ اًذاصُ )وبسضٌبس هسئَل آصهبيطگبُ هشوض ثْذاضت استبى  -8

 (گیشی يذ ادساس دس ّوبى داًطگبُ اًزبم هي گیشد

ول ثبصسگبًي، سبصهبى غٌبيـ ٍهقبدى ٍ سبيش ثخص ّب ثشحست   اداسًُوبيٌذگبى -9

 ضشٍست

 داًطىذُ/داًطگبُ IDD يه ًفش فضَ ّیئت فلوي داًطگبُ ثِ تطخیع وویتِ -10

 

: داًطكدُ/ داًطگاIDDُضزح ٍظايف كويتِ 

 مسئًل اجزا شزح يظيفٍ رديف

 داًطىذُ/ داًطگبIDDُدثیش وویتِ  تطىیل رلسبت وویتِ ثِ غَست هشتت ٍ ّش سِ هبُ يه ثبس 

 داًطىذُ/ داًطگبIDDُدثیش وویتِ اسسبل غَست رلسِ وویتِ ٍ فشم ّبی تىویل ضذُ اسصيبثي  
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 مسئًل اجزا شزح يظيفٍ رديف

ّش سِ هبُ يه  (1فشم ضوبسُ )هیضاى يذ دس ًوه ّبی خَساوي 

  دس دفتش ثْجَد تغزيِ ربهقِ IDDثبس ثِ دثیشخبًِ وویتِ وطَسی 

 داًطىذُ/ داًطگبIDDُولیِ افضبء وویتِ ارشای هػَثبت وویتِ وطَسی  

تػفیِ فشاّن ًوَدى اهىبى دستشسي هشدم هٌغمِ ثِ ًوه يذداس  

دس هشاوض فشضِ ٍ هػشف هَاد غزايي ضذُ 

 ثبصسگبًي استبى اداسُ ولًوبيٌذُ 

ٍاحذ ّبی ّبی الصم دس رْت احذاث ٍ ساُ اًذاصی  ايزبد حوبيت 

 تَلیذ ٍثستِ ثٌذی ًوه تػفیِ ضذُ

 غٌبيـ ٍ هقبدى استبى  سبصهبىًوبيٌذُ

تْیِ  ٍتذٍيي هغبلت آهَصضي هٌبست دسصهیٌِ اختالالت ًبضي اص  

 ووجَد يذ ثشای وبسوٌبى ثْذاضتي ٍثیي ثخطي ٍ فوَم هشدم

 داًطىذُ/ داًطگبIDDُدثیش وویتِ 

ثشگضاسی دٍسُ ّبی ثبصآهَصی ٍ وبسگبُ ّبی آهَصضي ثِ هٌؾَس  

 فشٌّگ سبصی هػشف ًوه يذداس تػفیِ ضذُ

 داًطىذُ/ داًطگبIDDُدثیش وویتِ 

اسائِ گضاسش ثشًبهِ وٌتشل ًٍؾبست ثشسغح تَلیذ ٍثستِ ثٌذی  

 ٍپیگیشی هَاسد هشتجظ

 ًؾبست ثش هَاد سُاداسئیس يبًوبيٌذُ تبم االختیبس 

 داًطىذُ / آصهبيطگبُ هَاد غزايي داًطگبٍُغزايي 

اسائِ گضاسش اًزبم آصهبيطبت ولیِ ًوه ّبی اسسبلي ثِ آصهبيطگبُ  

 ٍپیگیشی هَاسد هشتجظ

 ًؾبست ثش هَاد ُاداسسئیس يبًوبيٌذُ تبم االختیبس 

 داًطىذُ / آصهبيطگبُ هَاد غزايي داًطگبٍُغزايي 

ٍ ثستِ ّبی تَلیذ ٍاحذ ضٌبسبيي ٍ ًؾبست ثش ویفیت هحػَالت  

هغبثك ثب هقیبسّبی هلي هػَة ٍ ضَاثظ   خَساويًوهثٌذی 

 ربسی ٍصاست ثْذاضت

 ًؾبست ثش هَاد ُاداسسئیس يبًوبيٌذُ تبم االختیبس 

 داًطىذُ / آصهبيطگبُ هَاد غزايي داًطگبٍُغزايي 

اسائِ گضاسش ثشًبهِ وٌتشل ًٍؾبست ثشسغح فشضِ، حول ًٍمل  

 ًٍگْذاسی ًوه ّبی خَساوي ٍپیگیشی هَاسد هشتجظ

هذيشگشٍُ ثْذاضت هحیظ ٍحشفِ ای يب ًوبيٌذُ تبم 

 االختیبس

 ٍ هوبًقت خَساويوٌتشل لیوت ٍ رلَگیشی اص افضايص لیوت ًوه  

فبلذ پشٍاًِ سبخت هقتجش اص ٍصاست اص تَصيـ ًوه خَساوي 

 ثْذاضت

ثبصسگبًي استبى اداسُ ول ًوبيٌذُ 
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 مسئًل اجزا شزح يظيفٍ رديف

 دس داًطگبُ دس سِ سغح تَلیذ، تَصيـ ٍ IDDپبيص ثشًبهِ  

ٍ ارشای پبيص ادٍاسی يذ ادساس  (خبًَاس ٍ اهبوي فوَهي)هػشف 

 داًص آهَصاى

 داًطىذُ/ داًطگبIDDُوویتِ 

تحلیل ًتبيذ حبغل اص پبيص ٍ پیطٌْبد ساّىبسّبی حل هطىالت  

 داًطىذُ/ دس سغح داًطگبIDDُهَرَد دس ثشًبهِ 

 داًطىذُ/ داًطگبIDDُوویتِ 

ثشگضاسی ثسیذ ّبی آهَصضي ثِ هٌؾَس استفبدُ ًىشدى اص ًوه  

 ّبی فبلذ پشٍاًِ سبخت هقتجش اص ٍصاست ثْذاضت

 داًطىذُ/ داًطگبIDDُدثیش وویتِ 

 

گیشی  هَؽف است ولیِ هَاسد هزوَس سا پيداًطىذُ /داًطگبُ IDDدثیش وویتِ : يبدآٍسی

ثِ اعالؿ سبيش افضب  داًطىذُ/ داًطگبIDDُ رلسبت وویتُِ ٍ ًتبيذ الذاهبت سا دس دوش

سبيش افضبی وویتِ ًیض هَؽفٌذ الذاهبت ٍ هذاخالت اًزبم ضذُ دس حَصُ ًؾبستي . ثشسبًذ

 .ثِ غَست هستوش دس اختیبس دثیش وویتِ لشاس دٌّذ خَد سا
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 فصل چْارم

 فزم ّا ٍ پيَست ّا 
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 1فزم ضوبرُ 

 فزم ًوًَِ بزداري ًوك 

 در سطح تَليذ ٍ ػزضِ
  :نبم هحصول-1

 :هقذار / تؼذاد-3:                                                            هقذار كل هحووله-2 

 :ضوبره سزي سبخت-5:                                                          ضوبره پزوانه سبخت-4

 :تبريخ انقضب-7:                                                                      تبريخ توليذ-6

 .......................        نبم ضهزستبى         توسيغ توليذ :     هحل نوونه بزداري-8

 :نبم و نطبني هزكش توليذ

 :نبم و نطبني هزكش توسيغ

در صورت نوونه بزداري اس واحذهبي توليذي نتبيج آسهوى هزبوط به هوبى بهز كه به تبييذ هسئول فني واحذ 

       نوي ببضذ به پيوست هي ببضذ : توليذي رسيذه است

 :تبريخ نوونه بزداري:                                                  نبم و نبم خبنوادگي نوونه بزدار-9

 :ػلت نوونه بزداري-10

                                                             تحويل پزوانه سبخت IDD پبيص بزنبهه

                                    درخواست افزاد حقيقي ارجبػي اس هزاكش قضبيي يب انتظبهي 

  هطببقت بب استبنذارد : نوع آسهبيطبت درخواستي-11

 .................................سبػت...........................تبريخ: تبريخ و سبػت تحويل به بخص پذيزش-12

 .كليه نوونه هب ببيذ به صورت پلوپ ضذه ارسبل گزدد:  تذكز٭

 

 :نبم و نبم خبنوادگي نوونه بزدار

 

 اهضب
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 2فزم ضوبرُ 

 فزم ارسيببي هيشاى يذ ٍ سبيز ٍيژگي ّب در

 (يذدار تصفيِ ضذُ يب ضستطَ ضذُ )ًوك ّبي خَراكي 

 ..........................................دانطكذه ػلوم پشضكي و خذهبت بهذاضتي درهبني /نبم دانطگبه

ف
دي

ر
 

ًبم ٍاحذ 

/تَليذكٌٌذُ

بستِ بٌذي 

 كٌٌذُ

ًبم  

تجبري 

هحصَ

 ل

 ًتبيج آسهَى هحل ٍ هطخصبت ًوًَِ بزداري

رػبيت كبهل 

بزچسب گذاري 

بز اسبس 

 هؼيبرهبي هلي

هطببقت نوك بب استبنذارد 
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 خيز بلي  خيز  بلي

 

     

 

     

    

     

 

     

    

ايي لسوت تَسظ :            ----     الذاهبت  صيش دس داًطگبُ فلَم پضضىي هشثَعِ دس هَاسدی وِ هیضاى يذ ٍسبيش ٍيژگي ّبی ًوه دس حذ غیش لبثل لجَل است ثبيذ اًزبم ضَد
 --------آصهبيطگبُ وٌتشل تىویل هي گشدد 

 :(............  پيًست شمبرٌ PEI/I-045مطببق بب دستًرعمل وظبم رسيدگي بٍ شنبيبت بب مد مدرك  )در سطح تًليد 
1-  ُاخغبس وتجي، سديف ضوبس     ..................... 

2- ُتقغیل هَلت خظ تَلیذ، سديف ضوبس     ................ 

3-  ُتقغیل هَلت ٍاحذ تَلیذی ٍ ثستِ ثٌذی ، سديف ضوبس     .................... 

4-  ٍُاحذ تَلیذی ٍ ثستِ ثٌذی دس استبى ديگشی ثَدُ ٍهشاتت ثِ اداسُ ًؾبست ثشهَادغزايي آى استبى هٌقىس ضذُ است، سديف ضوبس    
 .......... 

5-      ُسبيش الذاهبت، سديف ضوبس......................... 
 

 هسئَل آسهبيطگبُ كٌتزل هَادغذايي ٍ بْذاضتي

 ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

 هح                                                                                                  هحل اهضبء
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 3فزم شمبرٌ 
 

 هَجَد  (يذدار تصفيِ ضذُ يب ضستطَ ضذُ)فْزست اًَاع ًوك ّبي خَراكي 

 .......................ضْزستبى/ در هٌبطق تحت پَضص هزكش بْذاضت استبى 

 .......................سبل 
 
 
 

 رديف
ًبم ٍاحذ 

 تَليذكٌٌذُ
 ًبم تجبري هحصَل ًبم ٍاحذ بستِ بٌذي كٌٌذُ

/ ًطبًي هحل تَليذ 

 بستِ بٌذي

ٍسى هحصَل  جشٍ  فْزست هجبس قزار دارد

 خيز بلي (گزم)

        

        

        

        

        

 
 

هي ثبيست ثِ گًَِ ای ثبضذ وِ دس عَل سبل اص ولیِ ًوًَِ ّبی هَرَد  (يذداس تػفیِ ضذُ ٍ ضستطَ ضذُ ) ًوًَِ ثشداسی اص ًوه ّبی خَساوي :1يبدآيري
 .حذالل يه ًَثت ًوًَِ ثشداسی اًزبم گیشد دس هشاوض فشضِ

 

 

 

 

 (الف)- 4فزم ضوبرُ 
 گشارش هبّيبًِ سٌجص ًوك ّبي خَراكي هصزفي اهبكي ػوَهي ٍ هزاكش ػزضِ هَادغذايي 

 بِ ٍسيلِ كيت يذسٌج

 :  هزكش بهذاضت ضهزستبى

 :                                 هزكش بهذاضتي درهبني

 ...................سبل .....................          هبه :                                   تبريخ انجبم ببسرسي

 اهبكي

 

تؼذاد 

هزاكش 

 ●هَجَد 

تؼذاد هزاكش 

 ببسديذ ضذُ

 تؼذاد هَاردي كِ ًوك يذدار 

 تؼذاد هَارد  تصفيِ ضذُ يب ضستطَ ضذُ 

 ًوك فبقذ يذ 

 ًبَدُ بَدُ

      بيوبرستبى
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      رستَراى ٍ اهبكي بيي راّي 

 _سبًذٍيج، پيتشا )اغذيِ فزٍضي

 (.... كبببي ٍ _قَُْ خبًِ 

     

غذاخَري، سلف سزٍيس ٍ بَفِ 

ّبي سزببسخبًِ ّب، سًذاى ّب، 

 هزاكش ًظبهي ٍ اًتظبهي

     

غذاخَري، سلف سزٍيس ٍ بَفِ 

 ّبي كبرگبُ ّب ٍ كبرخبًِ ّب

     

هْذكَدك، رٍستب هْذّب، 

هزاكش تَاًبخطي ٍ آسبيطگبُ 

 سبلوٌذاى

     

ِ ّبي هذارس، هزاكش  بَف

آهَسضي، هذارس ضببًِ رٍسي ٍ 

 داًطگبُ ّب

     

سلف سزٍيس ادارات، سبسهبى 

 ّب ٍ داًطگبُ ّب

     

      هزاكش طبخ ٍ تَسيغ غذا

 

 :ًبم ٍ ًبم خبًَادگي هسئَل هزكش بْذاضتي درهبًي                       :   ًبم ٍ ًبم خبًَادگي ببسرس بْذاضت هحيط
 

                                                            اهضبء                                     اهضبء                        

مىظًر اس تعداد مزامش مًجًد تعداد مزامش فعبل طبق آخزيه آمبرگيزي اوجبم شدٌ درمزمش بُداشتي درمبوي  ●
 .مي ببشد

 ايه جديل بعد اس تنميل  ببيد َز مبٌ يل ببر اس مزامش بُداشتي درمبوي بٍ مزمش بُداشت شُزستبن ي اس ●●
 .داوشندٌ ارسبل شًد/مزمش بُداشت شُزستبن بٍ  معبيوت بُداشتي داوشگبٌ 

 

 

 

 

 

 

 (ة)- 4فزم ضوبرُ 
 

 گشارش فصلي سٌجص ًوك ّبي خَراكي هصزفي اهبكي ػوَهي ٍ هزاكش ػزضِ هَادغذايي

 بِ ٍسيلِ كيت يذسٌج
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:  دانطكذه/نبم دانطگبه

   

 ..............سبل ...................      فصل :                                 تبريخ تنظين

 اهبكي

تؼذاد 

هزاكش 

 ●هَجَد

تؼذاد 

هزاكش 

ببسديذ 

 ضذُ

 تؼذاد هَاردي كِ ًوك يذدار 

 تؼذاد هَارد  تصفيِ ضذُ يب ضستطَ ضذُ 

 ًوك فبقذ يذ 

 ًبَدُ بَدُ

      بيوبرستبى

      رستَراى ٍ اهبكي بيي راّي 

 _سبًذٍيج، پيتشا )اغذيِ فزٍضي

 (.... كبببي ٍ _قَُْ خبًِ 

     

غذاخَري، سلف سزٍيس ٍ بَفِ 

ّبي سزببسخبًِ ّب، سًذاى ّب، هزاكش 

 ًظبهي ٍ اًتظبهي

     

غذاخَري، سلف سزٍيس ٍ بَفِ 

 ّبي كبرگبُ ّب ٍ كبرخبًِ ّب

     

هْذكَدك، رٍستب هْذ، هزاكش 

 تَاًبخطي ٍ آسبيطگبُ سبلوٌذاى

     

ِ ّبي هذارس، هزاكش آهَسضي،  بَف

 هذارس ضببًِ رٍسي ٍ داًطگبُ ّب

     

سلف سزٍيس ادارات، سبسهبى ّب ٍ 

 داًطگبُ ّب

     

هزاكش ) هزاكش طبخ ٍ تَسيغ غذا

 (فبقذ هحل سزٍ

     

 

:استبى  / ًبم ٍ ًبم خبًَادگي كبرضٌبس هسئَل بْذاضت هحيط ضْزستبى:            ًبم ٍ ًبم خبًَادگي هسئَل تٌظين فزم

  

                          اهضبء                                                                                                اهضبء

مىظًر اس تعداد مزامش مًجًد تعداد مزامش فعبل طبق آخزيه آمبرگيزي اوجبم شدٌ در مزمش بُداشتي درمبوي  ●
 .مي ببشد

داوشندٌ بٍ مزمش سالمت محيط /  ايه جديل بعد اس تنميل َز فصل يل ببر اس معبيوت بُداشتي داوشگبٌ ●●
 .ي مبر ارسبل گزدد

 

 5فزم ضوبرُ 

  (يذدار تصفيِ ضذُ يب ضستطَ ضذُ)گشارش سٌجص ًوك ّبي خَراكي 

 در سطح خبًَارّبي رٍستبيي
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 :دانطكذه/نبم دانطگبه

 :هزكش بهذاضت ضهزستبى/ نبم ضبكه 

 :هزكش بهذاضتي درهبني/ نبم ضبكه 

 :خبنه بهذاضت

 : تبريخ تنظين

 
 

 
 

 :نبم و نبم خبنوادگي تكويل كننذه فزم
 

 امضبء
 

ايه جديل ببيد در سزشمبري ايل سبل تًسط بًُرس تنميل گزدد ي بز ريي سيج حيبتي در خبوٍ بُداشت ●
 .مشبَدٌ شًد

 

 6فزم ضوبرُ 

  (يذدار تصفيِ ضذُ يب ضستطَ ضذُ)گشارش سٌجص ًوك ّبي خَراكي 

 در سطح هذارس رٍستبيي

 :دانطكذه/نبم دانطگبه

 

 رٍستب

 

 تؼذاد كل خبًَار

 

تؼذاد خبًَارّبيي كِ اس ًوك 

خَراكي يذدار تصفيِ ضذُ يب 

 ضستطَ ضذُ استفبدُ هي كٌٌذ

 

 درصذ

 

 اصلي

   

 

 قوز

   

 

 جوغ
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 :هزكش بهذاضت ضهزستبى/ نبم ضبكه 

 :هزكش بهذاضتي درهبني/ نبم ضبكه 

 :خبنه بهذاضت

 : تبريخ تنظين

تؼذاد كل 

داًص 

 آهَساى

تؼذاد 

ًوًَِ 

ّبي 

بزرسي 

 ضذُ

 ضص هبِّ دٍم سبل ضص هبِّ اٍل سبل

تؼذاد ًوًَِ ّبي 

 حبٍي يذ

تؼذاد ًوًَِ 

 ّبي فبقذ يذ

تؼذاد ًوًَِ ّبي حبٍي 

 يذ

تؼذاد ًوًَِ 

 ّبي فبقذ يذ

تصفيه ضذه 

يب ضستطو 

 ضذه بوده

تصفيه نطذه 

يب ضستطو 

 نبوده

تصفيه ضذه  

يب ضستطو 

 ضذه بوده

تصفيه نطذه 

يب ضستطو 

 نبوده

 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 :نبم و نبم خبنوادگي تكويل كننذه فزم
 

 اهضبء
 


