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  مقدمه : 
تولید مواد غذایی و بهداشتی بر طبق قانون مواد خوردنی ، 

آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی و آیین نامه هاي اجرایی آن و نیز 
قانون تعزیرات حکومتی وضوابط و مقررات مربوطه که به 

تصویب وزارت بهداشت و درمان رسیده و ابالغ گردیده است 
ه به صورت بازرگانی باید انجام گیرد . بر این اساس کاالهایی ک

و به شکل انبوه در بسته بندي مشخص و با نام و نشان تجاري 
  تولید و عرضه می شوند ، مشمول این قانون می باشند . 

، بهره برداري ، تهیه مواد اولیه ،  واحد تولیدي بنابر این، احداث
تهیه وسایل ، تجهیزات و دستگاه ها ، استخدام پرسنل فنی و 

محصول و توزیع آن باید برطبق ، تولید  و کارگران تخصصی
قانون مواد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی ، آئین نامه 

مقررات و دستورالعمل هاي وزارت  هاي اجرایی ، ضوابط و
  باشد .  درمان وآموزش پزشکی

 غذایی،آشامیدنی،آرایشی ذکور دررابطه با واحدهاي تولیديدر حال حاضر قانون م
اهمیت قوانین و مقررات مرتبط با مواد  و بهداشتی بمورد اجرا گذاشته می شود.

غذایی به منظور پیشبرد اهداف توسعه اجتماعی و اقتصادي از یک سو و لزوم 
تا این را بر آن داشت  معاونتآگاهی و دسترسی عالقمندان به یک منبع ، این 

نام به و مقررات است  از مجموعه قوانین گزیده اي که گرد آوري  را کتابچه
  د .ت مرتبط با مواد غذایی اختصاص دهقوانین و مقررامجموعه 



تبصره  6ماده و  18قانون مواد خوراکی،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی مشتمل بر 
  به تصویب مجلس رسید. 1346تیر ماه سال  22در روز 

با  1346مصوب تیرماه  شتی، آشامیدنی ، آرایشی و بهدا قانون مواد خوردنی
  آن .   اصالحات بعدي

  
ـ مرتکب هریک از اعمال زیر در مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و  1ماده 

  مجازاتهاي مقرر در این قانون محکوم خواهد شد: بهداشتی به 
  ـ عرضه یا فروش جنسی به جاي جنس دیگر. 1
  . استفادهـ مخلوط کردن مواد خارجی به جنس به منظور سوء  2
ـ عدم رعایت استاندارد یا فرمول ثبت شده در مواردي که تعیین فرمول و  3

  تعیین استاندارد و رعایت آن الزامی باشد. رعایت آن و همچنین 
عرضه جنسی که موعد مصرف آن ـ فروش و عرضه جنس فاسد و یا فروش و  4

  باشد. گذشته
افی غیر مجاز در مواد خوردنی یا ـ بکار بردن رنگها و اسانسها و سایر مواد اض 5

  . آشامیدنی یا آرایشی یا بهداشتی و یا لوازم بازي کودکان
 بی خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و) ـ ساختن مواد تقل 1353/12/18ـ (الحاقی  6

  . بهداشتی
) ـ ارتکاب هریک از اعمال مذکور در ماده یک  1353/1218ـ (اصالحی 2ماده 

  ازمجازاتهاي زیر خواهد بود: حسب مورد مستوجب یکی
کننده نرسیده یا  ـ در مواردي که مواد مذکور در ماده یک به دست مصرف  1

بیماري یا آسیبی نگردد مجازات مرتکب سه ماه تا یک  اینکه مصرف آن موجب 
  کننده یا مخلوط  اي خواهد بود ولی در هرحال سازنده یا تهیه سال حبس جنحه

  محکوم خواهد شد.  از دو تا پنج سال 2بس جنایی درجه کننده مواد تقلبی به ح



کننده یا آسیبی  ـ در صورتی که مصرف مواد مذکور موجب بیماري مصرف  2
کمتر از یک ماه باشد مجازات مرتکب شش ماه تا دو سال   گردد که معالجه آن

معالجه بیشتر از یک ماه باشد مجازات  اي خواهد بود و هرگاه مدت  حبس جنحه 
اي است و در هر دو مورد سازنده یا  رتکب یک سال تا سه سال حبس جنحهم

کننده مواد تقلبی به حبس جنایی درجه یک از سه سال تا   کننده یا مخلوط  تهیه
  محکوم خواهد شد. ده سال 

ـ در صورتی که مصرف مواد مذکور موجب نقص یکی از اعضاي مصرف  3
میزان نقص سه تا ده سال حبس جنایی  مرتکب با توجه به کننده گردد مجازات  

مواد تقلبی  کننده  یا مخلوط  کننده  درجه یک است و در این مورد سازنده یا تهیه 
  شود. سال محکوم می سال تا پانزده   از پنج یک  درجه   جنایی به حبس 

ـ در صورتی که مصرف مواد بهداشتی یا آرایشی موجب نقص زیبایی یا  4
جازات مرتکب با توجه به میزان نقص یا کراهت یک تا سه کراهت منظر شود م

  کننده یا مخلوط اي خواهد بود و دراین مورد سازنده یا تهیه  سال حبس جنحه
تا ده سال محکوم  کننده آن با مواد خارجی به حبس جنایی درجه دو از دو سال 

  خواهد شد.
وردنی و ) ـ در صورتی که مصرف مواد خ 1353/12/18(اصالحی  3ماده 

کننده گردد مجازات  آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی منجر به فوت مصرف 
و در سایر موارد مذکور در  اعدام استکننده   کننده یا مخلوط سازنده یا تهیه

ماده یک در صورتی که منجر به فوت شود مجازات مرتکب سه سال تا پانزده 
  . جنایی درجه یک است سال حبس 

) ـ مرتکب هریک از جرایم مذکور در این ماده و  1353/12/18(الحاقی  1تبصره 
این قانون عالوه بر کیفر مقرر جز در مورد اعدام به پرداخت جزاي نقدي  2ماده 

از اشتغال به کسب یا کار  از بیست هزار ریال تا پانصد هزار ریال و محرومیت 
سال  یک تا سهمربوط به مواد خوردنی یا آشامیدنی یا آرایشی یا بهداشتی از 



  محکوم خواهد شد.
) ـ در تمام موارد مذکور در این قانون هرگاه  1353/12/18(الحاقی 2تبصره 

معلوم شود که مواد تقلبی با علم و اطالع مدیر یا صاحب موسسه یا کارگاه 
مذکور به همان  ساخته یا تهیه یا با مواد خارجی مخلوط شده است اشخاص 

  ل مقرر است محکوم خواهند شد.مجازاتی که براي مباشر عم
ـ در هر مورد که در مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مواد  4ماده 

سمی به حد غیرمجاز باشد دادگاه مرتکب را برحسب مورد به حداکثر مجازاتهاي 
  نمود. محکوم خواهد 2مذکور در ماده 

از طرف هرکس مشمول  ـ رقابت مکارانه در مورد مواد موضوع این قانون 5ماده 
  قانون کیفر عمومی خواهد بود. 244بند الف ماده 

کننده یا  مباالتی یا عدم مهارت تهیه  احتیاطی یا بی  ـ هرگاه در نتیجه بی 6ماده 
کننده یا هریک از عاملین آنها مواد خوردنی و   سازنده یا فروشنده یا عرضه

که مصرف آن موجب بیماري یا دراید  آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی به صورتی 
اشخاص مذکور  آسیبی گردد که معالجه آن کمتر از یک ماه باشد مجازات

  برحسب مورد دو ماه تا شش ماه حبس تادیبی خواهد بود و در صورتی که مدت
معالجه زاید بر یک ماه باشد مرتکب به حداکثر مجازات حبس مذکور در این 

  شود. ا پنجاه هزار ریال محکوم میماده و تادیه غرامت از پنج هزار ت
ـ از تاریخ تصویب این قانون تاسیس هرگونه کارخانه یا کارگاه تهیه مواد  7ماده 

خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی منوط به تحصیل پروانه از وزارت 
تاسیس نیز از وزارت اقتصاد است. شرایط  ها، پروانه  بهداري در مورد کارخانه 

موسسات مزبور در آیین  برداري و اداره  نه و طرز کار و تولید و بهره صدور پروا
  شود تعیین خواهد گردید. اي که به وسیله وزارت بهداري تهیه می نامه 

هاي مواد خوردنی ـ آشامیدنی ـ آرایشی و  تبصره ـ مسوولیت فنی کارخانه
زي ـ دام افرادي خواهد بود که در فنون پزشکی ـ داروسا بهداشتی به عهده 



تجربی داراي درجه تحصیلی  هاي تغذیه ـ شیمی و علوم پزشکی ـ رشته 
هاي مربوط (موادخوردنی ـ  دانشگاهی از لیسانس به باال باشند و با توجه به رشته

) درجه تحصیلی رشته تخصصی و میزان تجربه  آشامیدنی ـ آرایشی و بهداشتی
اي که به  نامه  به موجب آیین مسوولیت فنی موسسات فوق الذکر که   الزم براي

  شود تعیین خواهد شد. می  وسیله وزارت بهداري تهیه
ـ وزارت بهداري جهت صدور پروانه ساخت هرنوع فرآورده که در  8ماده 

شود مبلغ پنج هزار ریال و جهت صدور پروانه ساخت هر  کارخانجات تهیه می
شود مبلغ پانصد  ن تهیه میقانو هایی که در کارگاه هاي مشمول این  نوع فرآورده

و تکمیل  به مصرف تاسیس و توسعه  "ریال دریافت خواهد داشت که منحصرا
  آزمایشگاه هاي مواد غذایی خواهد رسید.

بندي مشخص  هاي خود را با عالمت و بسته  ـ کارگاههایی که فرآورده 1تبصره 
  کنند مشمول این قانون خواهند بود. عرضه می به صورت بازرگانی 

ـ هریک از آزمایشگاههاي ذي صالحیت وابسته به وزارت بهداري  2تبصره 
حقیقی یا حقوقی که تقاضاي آزمایش مواد یا محصوالت خود  مجازند از اشخاص 

اي که از طرف وزارت بهداري پیشنهاد و به تصویب  نمایند به موجب تعرفه را می
  افت نمایند.دری کمیسیون هاي دارایی مجلسین خواهد رسید حق آزمایش 

درآمدهاي حاصل از اجراي این ماده در حسابی در خزانه کل متمرکز شده و در 
  مصرف توسعه و تکمیل همان موسسه خواهد رسید. هریک از موسسات به 

ـ فهرست کارخانجات و کارگاههاي مشمول این قانون از طرف وزارت  3تبصره 
  سین آگهی خواهد شد.بهداري تهیه و پس از تصویب کمیسیونهاي بهداري مجل

کنندگان و سازندگان و وارد کنندگان مواد خوردنی و آشامیدنی و  ـ تهیه 9ماده 
نوع موسسات آنها در آگهی وزارت بهداري قید خواهد شد  بهداشتی و آرایشی که 

هاي اجرایی آن مشغول به کار هستند  نامه  و در تاریخ تصویب این قانون و آیین 
پروانه بهداشتی از وزارت  ز تاریخ انتشار آگهی تقاضاي مکلفند ظرف شش ماه ا



بهداري بنمایند به تقاضاهاي رسیده در کمیسیون فنی مرکب از سه نفر از 
اشخاص صالحیتدار به تعیین وزارت بهداري رسیدگی و ظرف شش ماه تصمیم 

  کمیسیون بر رد یا قبول تقاضاها صادر خواهد شد.
ر پروانه نشود و یا کمیسیون تقاضاي صاحب هرگاه در موعد مقرر تقاضاي صدو

  موسسه را رد نماید به دستور دادستان موسسه موقتا تعطیل خواهد گردید.
توان به دادگاه شهرستان شکایت نمود  از دستور مزبور تا ده روز پس از ابالغ می

دهد. راي مزبور  و دادگاه خارج از نوبت به شکایت رسیدگی کرده و راي می
  . قطعی است

به وسیله وزارت بهداري تهیه و پس  9و  8هاي اجرایی مواد  نامه تبصره ـ آیین 
  کمیسیونهاي بهداري مجلسین به مورد اجرا گذارده خواهد شد.  از تصویب

ـ رد تقاضاي صدور پروانه مانع از آن نیست که صاحب موسسه با  10ماده 
  و ساختن بنماید. تقاضاي صدور پروانه بهداشتی "مجددا7رعایت مقررات ماده 

ـ در موسسات داخلی که نوع آنها از طرف وزارت بهداري معین و  11ماده 
گردد صاحبان آنها مکلفند طبق دستور وزارت بهداري  صورت آن منتشر می

بندي  به خط فارسی خوانا روي بسته  مشخصات الزم را در مورد هر نوع فرآورده 
محصول با مواد ترکیبی  که فرمول یا ظرف محتوي جنس قید نمایند در مواردي 

 "طبق تقاضاي سازنده فرمول بایستی محفوظ بماند باید فرمول محصول را قبال
  بندي ذکر نماید.  به وزارت بهداري تسلیم و شماره پروانه آن را روي بسته

متخلفین از مقررات این ماده به پرداخت غرامت از پنج هزار تا بیست هزار ریال 
  .محکوم خواهد شد

ـ وزارت بهداري مکلف است فهرست رنگها و اسانسها و سایر مواد  12ماده 
مواد خوردنی یا آشامیدنی یا آرایشی یا بهداشتی و همچنین  مجاز قابل افزودن به 

مواد خوردنی یا آشامیدنی و یا رنگهاي  نوع جنس ظرف مورد استفاده در صنایع 
  بازي را آگهی نماید. مورد مصرف در اسباب 



زودن موادي که در آگهی ذکر نشده باشد به مواد خوردنی و آشامیدنی و اف
بازي بدون اجازه وزارت بهداري و همچنین به کار   آرایشی و بهداشتی و اسباب

بردن مواد سمی به صورت و میزان غیرمجاز در سفید کردن و پاك کردن و 
واد خوردنی و م بندي  آمیزي ظروف غذایی یا پوشش و بسته شفاف کردن یا رنگ 

کنندگان  آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی ممنوع است و مجازات سازندگان یا تهیه
مواد موضوع این ماده در صورتی که مستلزم مجازات شدیدتري نباشد حبس  

  تادیبی از سه ماه تا یک سال خواهد بود.
) ـ تخلف از مقررات بهداشتی نظیرعدم رعایت 1379/3/13( اصالحی  13ماده 

هداشت فردي ، وضع ساختمانی ، وسایل کار ممنوع است و مستوجب مجازات ب
میباشد. مقررات بهداشتی مربوط به مراکز تهیه و تولید ، نگهداري ، توزیع ، 
فروش و حمل و نقل مواد خوردنی ، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و اماکن 

از مقررات مذکور  عمومی در آیین نامه اجرائی این ماده تعیین خواهد شد. تخلف
) تا پانصد هزار 25/000مستوجب مجازاتهاي بازدارنده از بیست و پنج هزار (

) ریال جریمه نقدي به ازاي هر مورد نقض مقررات بهداشتی خواهد 500/000(
بود. میزان مجازاتهاي یاد شده بر اساس نرخ تورم (هر سه سال یک بار) بنا به 

ایران و تایید هیات وزیران قابل افزایش اعالم بانک مرکزي جمهوري اسالمی 
است. مامورینی که از طرف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی براي 

نظارت بهداشتی اماکن و مراکز موضوع این ماده تعیین میشود مکلفند متخلفین 
از مقررات بهداشتی را با ذکر موارد تخلف با تنظیم گزارشی به مسئول بهداشت 

یند. مسئول بهداشت محل در صورت تایید گزارش به صاحب محل معرفی نما
مرکز و یا مسئولین مربوطه اخطار مینماید تا نسبت به رفع نواقص بهداشتی در 

مهلت تعیین شده اقدام کند در صورت عدم رفع موارد تخلف ، دستور تعطیل 
محل و مهر و موم و یا الك و مهر آنرا صادر مینماید و پس از برطرف شدن 

اقص و تایید مسئول بهداشت محل و از واحد مربوطه رفع تعطیل و فک مهر و نو



موم خواهد شد. در تمام موارد مذکور پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صالحه 
ارجاع میگردد. مقررات بهداشتی ، وظایف و مسئولیتهاي مسئول بهداشت محل و 

ی و سایر امور مامورین نظارت مدت زمانهاي الزم براي رفع نواقص بهداشت
مربوطه در اجراي این ماده واحده در آیین نامه اجرایی این قانون مشخص خواهد 

  شد.
   -)1379/9/13(الحاقی 1تبصره 

صاحبان مراکز مزبور در صورتی که اقدامات انجام شده را خالف قانون و مقررات 
  مربوطه بدانند میتوانند به مرجع قضایی صالح شکایت نمایند. 

مامورین انتظامی موظفند در تمام مراحل اجراي  -)1379/9/13لحاقی (ا2تبصره 
عملیات بازرسی ، تعطیل و مهروموم یا الك و مهر کردن محل، همکاري الزم 

  را با مامورین وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به عمل آورند. 
 آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارت -)1379/9/13(الحاقی 3تبصره 

  بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تدوین میگردد.
ـ کلیه مواد تقلبی یا فاسد یا موادي که مدت مصرف آنها منقضی شده  14ماده 

شود. هرگاه وزارت بهداري یا موسسات  ، توقیف می باشد بالفاصله پس از کشف 
مسوول دیگر گواهی نمایند که مواد مکشوفه براي برخی از مصارف انسانی یا 

نی یا صنعتی قابل استفاده است ولی نگاهداري آنها امکان ندارد، مواد حیوا
مکشوفه به دستور دادستان شهرستان به اطالع صاحب کاال و با حضور 

رسد و وجوه حاصل تا ختم دادرسی و  دادستان شهرستان به فروش می نماینده
د صدور حکم قطعی در صندوق دادگستري تودیع خواهد شد و هرگاه گواهی شو

که مواد مکشوفه قابلیت مصرف انسانی یا حیوانی یا صنعتی ندارد فورا به دستور 
  شود. دادستان معدوم می

در کلیه موارد فوق و همچنین در مورد اسباب و ابزار و آالت جرم دادگاه طبق 
نماید و اگر قبال به فروش رسیده  عمومی تعیین تکلیف می قانون مجازات  5ماده 



  نیز تعیین تکلیف خواهد کرد. وه حاصل از فروش باشد در مورد وج
درآمد حاصل از اجراي این ماده به مصرف تاسیس و توسعه و تکمیل 

  آزمایشگاههاي تحقیق و کنترل مواد غذایی خواهد رسید.
نمایند باید  را خریداري می 14ـ کسانی که مواد مذکور در ماده  15ماده 

بهداري یا موسسات مسوول دیگر براي مصارفی که از طرف وزارت  "منحصرا
تعیین گردیده معامله نمایند یا بکار برند واال برحسب مورد به مجازاتهاي مذکور 

  در این قانون محکوم خواهند شد.
ـ از تاریخ تصویب این قانون ترخیص مواد غذایی یا بهداشتی یا آرایشی  16ماده 

یغاتی با رعایت مقررات از گمرك به هر شکل و کیفیت به منظور بازرگانی یا تبل
بهداشتی و قابلیت مصرف از کشور مبدا  عمومی عالوه بر دارا بودن گواهی 

مستلزم تحصیل پروانه ورود از وزارت بهداري است و وارد کننده نیز مکلف است 
نگاهداري به  براي تحصیل پروانه مزبور فرمول مواد و همچنین موادي که براي 

  هداري تسلیم نماید.آنها اضافه شده به وزارت ب
  . ـ کلیه جرایم مندرج در این قانون از جرایم عمومی محسوب است 17ماده 
   . ـ دولت مامور اجراي این قانون است 18ماده 

  

  

  

  

  



قانون مواد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی  7ماده آئین نامه هاي اجرائی 
   )1347(مصوب خرداد وتیرماه  وبهداشتی 

  
قانون مواد خوردنی وآشامیدنی وآرایشی وبهداشتی مصوب  7دراجراي ماده 

تولید  و وتبصره فوق آئین نامه مربوط به شرایط صدور پروانه وطرزکار 46تیرماه 
اداره مؤسسات مذکور درقانون وهمچنین درشرایط احراز  بهره برداري و و

  دد. ویب می گرتص زیر شرح به  تبصره یک و ماده  چهارده مسئولیت فنی آنها در
  

  قانون مواد خوردنی وآشامیدنی وآرایشی وبهداشتی  7آئین نامه اجرائی ماده 
  

موادي که براي خوردن وآشامیدن وآرایش و بهداشت پوست ومو و  -1ماده 
ناخن ونظافت انسان مصرف میشود ویا مواد افزودنی به مواد خوردنی وآشامیدنی 

وآرایشی وبسته بندي بهداشتی ونیز ظروف وبسته بندي مواد مذکور درقانون 
ازم بازي وهمچنین رنگ هاي مورد مصرف درظروف و وسایل وبسته بندي لو

  کودکان مشمول این آئین نامه است. 
متقاضیان پروانه تأسیس کارخانه ها وکارگاه هاي  -پروانه تأسیس  -2ماده

 را اي پرسشنامه  مذکور درقانون موظفند قبل از سفارش کارخانه یا کارگاه خود
 تکمیل شد خواهد گذارده متقاضیان ودراختیار تهیه بهداري وزارت طرف از که

اد وتأسیس کارخانه یا کارگاه مورد نظربه وزارت بهداري تسلیم پیشنه هوبضمیم
  نمایند . 

دارنده پروانه تأسیس باید پس ازایجاد کارخانه یا  -پروانه بهره برداري  -3ماده  
کارگاه مشخصات کامل آن ها را تعیین وضمن معرفی مسئول فنی به وزارت 

  نماید. بهداري ارسال وتقاضاي پروانه بهره برداري 



برگ اعالم قبولی مسئول فنی با رونوشت شناسنامه ورونوشت آخرین  -تبصره 
  . باشد فوق تقاضاي ضمیمه باید او  4×6مدرك تحصیلی ودوقطعه عکس 

مسئول فنی باید داراي یکسال سابقه کاروتجربه دریکی از مؤسسات  -4ماده
علمی یا تحقیقاتی یا صنعتی یا آزمایشگاهی دررشته مربوط باشد ودرغیر 

اینصورت تعهد نماید که ضمن انجام کار دوره یکساله تعلیماتی را که به این 
  راند. منظور از طرف وزارت بهداري دائر خواهد شد با موفقیت به گذ

اداره کل نظارت برمواد غذائی وآرایشی وآشامیدنی و بهداشتی مؤظف  -5ماده
اریخ وصول تقاضا ت ترتیب وبه ثبت دفتر در وصول ترتیب رابه تقاضاها  است

  متخصصین فنی خود را جهت بازبینی کارخانه ها یا کارگاه ها اعزام دارد. 
درفرم مخصوصی که  متخصصین فنی نتیجه رسیدگی را ضمن اظهار نظرصریح

دراختیارشان گذارده می شود تنظیم وظرف یک هفته به سازمان مرکزي ارسال 
روز پروانه مربوطه را  10خواهند داشت تا درصورت واجد بودن شرایط الزم ظرف 

صادرودرصورتیکه ایراد یا نظردیگري باشد نیز باید قبل ازانقضاي این مدت 
  مشروحاً به متقاضی اعالم گردد. 

کارخانه ها وکارگاههاي موجود مکلفند ظرف مدت ششماه بارعایت  -6ده ما
مقررات قانون واین آئین نامه درخواست صدورپروانه نمایند. اداره کل نظارت 
برمواد غذائی وآرایشی وبهداشتی تقاضاهاي واصله را مورد رسیدگی قرارداده 

ر ونظر اصالحی ودرصورت انطباق با مقررات ظرف مدت یکماه پروانه الزم صاد
وتکمیلی خود را ظرف همان مدت به متقاضی ابالغ خواهد نمود تا طی مهلتی 

که از ششماه تجاوز نخواهد کرد نسبت به اصالح ورفع نقائص مربوطه اقدام 
نماید ودرغیراینصورت مادام که اقدامات تکمیلی واصالحی بعمل نیامده وپروانه 

  ا کارگاه جلوگیري خواهد شد. صادرنگردیده ازادامه کار آن کارخانه ی



اداره کل نظارت برمواد غذایی وآرایشی مؤظف است الاقل یکبار در  - 7ماده 
سال مؤسسات مندرج درقانون را بازدید وگردش امور کارخانه را از نظر فنی 

  وبهداشتی کنترل نماید. 
  وظایف مسئول فنی بقرارذیل است :  -8ماده
مورد نظرشخصاً حضورداشته وامور مربوطه را  درموقع ساختن وترکیب مواد -الف

  سرپرستی نماید واال پروانه اش بمدت سه ماه لغو می گردد. 
از هرگونه تغییر اساسی که درشرایط تأسیس یا بهره برداري کارخانه یا  -ب 

  کارگاه حاصل می شود وزارت بهداري را مطلع نماید. 
گزارش دهد وکارفرما مؤظف به  نظرات فنی وبهداشتی خود را کتباً بکارفرما -پ

  انجام نظرفنی وبهداشتی مذکور میباشد. 
درغیراینصورت مسئول فنی جریان امر را به اداره کل نظارت برمواد غذائی 

  وآرایشی اطالع میدهد تا رسیدگی وتصمیم الزم اتخاذ شود. 
مسئول فنی حق واگذاري پروانه خود را به شخص دیگري ندارد  -9ماده 

ري یا مسافرت وغیبت اوکارفرما مؤظف است به جاي مشارالیه بیما  ودرصورت
  یکنفر واجد شرایط به وزارت بهداري معرفی نماید. 

تهیه کنندگان مواد خوردنی وآشامیدنی وآرایشی وبهداشتی  سازندگان و -10ماده 
که فهرست آنها از طرف وزارت بهداري آگهی خواهد شد مکلفند براي کنترل 

داراي آزمایشگاه مجهزي متناسب با کارخانه یا کارگاه مربوطه محصوالت خود 
باشند ودرصورتیکه حجم تولیدات آن ها اقتضاي نگاهداري آزمایشگاه اختصاصی 
نداشته باشد باید یکی از آزمایشگاه هاي مورد تأیید وزارت بهداري انجام کنترل 

  امورمربوطه آن ها راتعهد وتأمین نمایند . 
بهره برداري ومسئولیت فنی متخلفین از این آئین نامه ( پروانه  -11ماده

که حکم خاصی دارد ) براي باراول به مدت یکماه  8جزدرمورد بند الف ماده 



ودرصورت تکرار به مدت سه ماه لغو خواهد شد. درصورت لغو پروانه مسئول فنی 
  کارفرما مؤظف است فوراً مسئول فنی دیگري معرفی نماید. 

براي مشورت و همکاري هاي فنی دراجراي مقررات راجع  فنی تهکمی   -12ماده
به مواد خوردنی وآشامیدنی وآرایشی وبهداشتی کمیته اي بنام کمیته فنی مرکب 
از پنج نفراز کارشناسان مربوطه براي مدت دوسال از طرف وزیربهداري انتخاب 

  خواهند شد. 
اهد بود رئیس واعضاء ریاست کمیته بایکی از صاحب منصبان وزارت بهداري خو

  کمیته تا تجدید انتخابات آنها کماکان بکارخود ادامه خواهند داد. 
  وظایف کمیته فنی به شرح ذیل است:  -13ماده 
اشتراك مساعی ودادن نظرات ومشورتهاي فنی به تقاضاي اداره کل  -الف 

  نظارت برمواد غذائی. 
أسیس کارخانه ها یا رسیدگی واظهارنظرنسبت به درخواستها راجع به ت -ب

کارگاه هاي مذکور درقانون وهمچنین مدارك مربوط به مسئولین فنی که 
  ازطریق اداره کل نظارت برمواد غذائی به کمیته ارسال میشود. 

کمیته میتواند براي تنظیم آئین نامه ها وهمچنین بحث وشور درباره  -14ماده
ه هاي مختلف مواد رشت  نوظایف محوله به خود ، کمیته هاي فرعی ازکارشناسا

 آن از هریک ریاست که دهد تشکیل  خوردنی وآشامیدنی وآرایشی وبهداشتی
 فرعی هاي کمیته  رؤساي ونیز باشد اصلی اعضاي از یکی با فرعی هاي کمیته
  . نمایند دعوت فرعی درکمیته مشاوره رابراي اشخاصی است ممکن

    
  
  
  



  قانون مواد خوردنی  9و  8آیین نامه اجرایی مواد 

قانون  9و  8مراکز ساخت و یا تهیه و یا نگهداري مواد مشمول ماده  -1ماده 
 مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی بشرح زیر تعیین میگردد:

  مواد خوردنی و آشامیدنی

 فرآورده هاي گوشتی الف :

 فرآورده ماهی و پرندگان ب :

 شیر و فرآورده هاي آن ج :

 غذاهاي تقویتی د :

 فرآورده هاي انواع میوه ه :

 فرآورده هاي سبزي هاي خوردنی و :

 ز : انواع چربی ها و روغن هاي خوراکی

 ح : فرآورده هاي غالت

 انواع شیرینی و قند ط :

 نوشابه هاي الکی و غیر الکی ي :



 شربت ها و ترشی ها و فرآورده هاي آن ها ك :

 : چاي و کاکائو و قهوه و مشابهین و فرآورده هاي آن هال 

  

  مراکز تهیه و ساخت مواد آرایشی و بهداشتی

 مواد آرایشی و تقویت کننده ها الف :

 مواد بهداشتی و تتظیفی ب :

 گند زادها و حشره کشها ج :

 متفرقه 

ساخت آن : ظروف و بسته بندي مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و مراکز الف 
 ها

 مراکز نگهداري مواد خوردنی و آشامیدنی و سردخانه ها ب :

 ظروف تهیه و تولید و ساخت و پخت مواد خوردنی و آشامیدنی و بهداشتی د :

وزارت بهداري فرآورده ها و بسته بندي و همچنین کارخانجات و کارگاه  -2ماده 
هاي مشمول قانون را به ترتیب اهمیت بهداشتی و بتدریج که سازمان نظارت و 
کنترل بر مواد غذایی و آرایشی آماده می شود براي اطالع عموم آگهی خواهند 

 کرد.



ون مواد خوراکی و آشامیدنی تمیز بین کارگاه و کارخانه هاي مشمول قان -3ماده 
و آرایشی و بهداشتی طبق نظر کمیسیونی خواهد بود مرکب از نمایندگان وزارت 
بهداري وزارت اقتصاد وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت تولیدات کشاورزي و 

 مواد مصرفی که در وزارت بهداري تشکیل میگردد.

سعه و تکمیل آزمایشگاههاي درآمد حاصل از صدور پروانه هاي براي تو -4ماده 
مواد غذایی و تامین کادر فنی و تمام وقت کردن آزمایشگاه ها طبق بودجه اي 

که به پیشنهاد اداره کل نظارت بر مواد غذایی به تصویب وزارت بهداري می 
 رسد به مصرف خواهد رسید.

آئین نامه فوق مشتمل بر چهار ماده در تاریخ روز پنجشنبه دوازدهم خرداد 
 و ملی شوراي مجلس بهداري کمیسیون هفت و چهل و سیصد و هزار یک  اهم

 باستناد سنا مجلس بهداري کمیسیون 1347 ماه خرداد 25 شنبه روز جلسه در
 و آرایشی و آشامیدنی و خوردنی مواد قانون 9 ماده ذیل تبصره 8 ماده 3 تبصره

   .رسید بتصویب بهداشتی

  

  

  

  

  



مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و قانون  13قانون اصالح ماده
  بهداشتی

  نحوه  آن 13 ماده  که  است  ماده 18بر   قانون مواد خوردنی وآشامیدنی مشتمل
  و نقل  و حمل  ، فروش ، نگهداري ، توزیع مراکز تهیه  کنترل و برخورد با متخلفین

  می  شخصرا م  عمومی و اماکن   و بهداشتی  ، آرایشی ، آشامیدنی مواد خوردنی
توسط مجلس شوراي اسالمئ  1379قانون مزبور در سال  13سازد. ماده 

 بازنگري شد 

قانون مواد خوردنی، آشامیدنی،  13در اجراي تبصره سه قانون اصالح ماده
مجلس محترم شوراي اسالمی،  1379آرایشی و بهداشتی مصوب آذر ماه 

 54ماده،  95فصل،  5ر بدینوسیله آئین نامه اجرایی ماده مذکور را مشتمل ب
  بند بشرح ذیل تصویب مینماید:  46تبصره و 

  بهداشت فردي  -فصل اول 

: کلیه متصدیان و کارگران و اشخاصی که در مراکز تهیه، تولید، توزیع، 1ماده 
نگهداري و فروش وسایط نقلیه حامل مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و 

موظفند دوره ویژه بهداشت عمومی را به بهداشتی و اماکن عمومی اشتغال دارند، 
ترتیبی که معاونت سالمت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و 

  اعالم مینماید گذرانده و گواهینامه معتبر آنرا دریافت نمایند. 

: مدیریت و یا تصدي و اشتغال به کار در هر یک از کارگاهها 1تبصره 
ایط نقلیه موضوع این آئین نامه بدون داشتن وکارخانجات و مراکز و اماکن و وس

  ممنوع است.  1گواهینامه معتبر موضوع ماده 



 1: استخدام یا بکارگیري اشخاص فاقد گواهینامه معتبر مندرج در ماده 2تبصره 
 ات، اماکن و مراکز و وسائط نقلیهاین آئین نامه در هر یک از کارگاهها، کارخانج

  مذکورممنوع است. 

شخاصی مانند صندوقدار، باغبان، نگهبان، راننده و نظایر آنها که در : ا3تبصره 
اماکن موضوع این آئین نامه شاغل بوده لیکن با مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی 

آن مستثنی  2و 1فوق و تبصره هاي  1ارتباط مستقیم ندارند از شمول ماده 
  میباشند.

این  1اصی که مشمول ماده : کلیه متصدیان، مدیران، کارگران و اشخ2ماده 
  آئین نامه میباشند موظفند کارت معاینه پزشکی معتبر در محل کار خود داشته و 

  هنگام مراجعه بازرسین بهداشت ارائه نمایند.

و  1: کارفرمایان موظفند هنگام استخدام اشخاص گواهینامه معتبر ماده 1تبصره 
ن از اعتبار آن در محل کارت معاینه پزشکی آنان را مالحظه و ضمن اطمینا

  کسب نگهداري نمایند. 

: کارت معاینه پزشکی منحصرا از طرف مرکز بهداشت شهرستان یا 2تبصره 
مرکز بهداشتی درمانی شهري و روستایی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و 

آموزش پزشکی صادر خواهد شد. مدت اعتبار کارت فوق براي پزندگان اغذیه، 
آبمیوه فروشان، قنادان، مشاغل مشابه و نیز کارگران کارگاهها  ساندویچ، بستنی،

ماه و براي سایر  6و کارخانجات تولید مواد غذایی و بهداشتی فاسد شدنی 
  مشاغل موضوع این آئین نامه حداکثر یکسال می باشد. 

  : متصدیان و کارگران اماکن و مراکز و کارگاه ها و کارخانجات و وسایط 3ماده 



ضوع این آئین نامه موظفند رعایت کامل بهداشت فردي و نظافت نقلیه مو
عمومی محل کار خود را نموده و به دستوراتی که از طرف بازرسین بهداشت داده 

  میشود عمل نمایند. 

: کلیه اشخاصی که در اماکن، مراکز و وسایط نقلیه موضوع این آئین نامه  4ماده
  پوش تمیز و به رنگ روشن باشند.کار میکنند باید ملبس به لباس کار و رو

: کلیه تهیه کنندگان مواد غذایی نظیر آشپزان، نانوایان و مشاغل مشابه 1تبصره 
و نیز کارگران کارگاهها و کارخانجات تولید مواد غذایی و بهداشتی که با این 

مواد ارتباط مستقیم دارند ملزم به پوشیدن لباس سفید، کاله و اشخاصی مانند 
فروشندگان اغذیه و ساندویچ، آبمیوه، بستنی، شیرینیجات، کله و پاچه، شاغلین و 

جگرکی و مشابه آنها عالوه بر روپوش و کاله ملزم به استفاده از دستکش در 
  حین کار می باشند.

: در رستوران ها و چایخانه هاي سنتی افرادي که در امر پذیرایی شرکت 2تبصره 
ملزم به پوشیدن روپوش و کاله سفید بوده و سایر کار دارند  و با غذا سر داشته و

  افراد می توانند از لباسهاي محلی استفاده کنند.

: متصدیان اماکن و مراکز و کارگاهها و کارخانجات موضوع این آئین نامه 5ماده
موظفند براي هر یک از شاغلین خود جایگاه محفوظ و مناسبی بمنظور حفظ 

  ه نمایند.لباس و سایر وسایل در محل تهی

: متصدیان مراکز و اماکن و کارگاه ها و کارخانجات و وسایط نقلیه 6ماده 
موضوع این آئین نامه موظفند از ورود و دخالت افراد متفرقه به امور تولید، تهیه و 

  طبخ، حمل ونقل، توزیع و فروش مواد غذایی جلوگیري نمایند.



ارخانجات و وسایط نقلیه : متصدیان مراکز و اماکن و کارگاه ها و ک7ماده 
  موضوع این آئین نامه موظفند به تناسب تعداد کارگران خود به ازاي هر کارگر 

  متر مربع اتاق استراحت مطابق با موازین بهداشتی تهیه نمایند. 5/2حداقل

متر مربع و ارتفاع  5/7تبصره: در هر حال مساحت اتاق استراحت نباید کمتر از 
  متر باشد. 8/2سقف آن نباید کمتر از 

: متصدیان کارگاه ها و کارخانجات مواد غذایی و بهداشتی موضوع این 8ماده 
آئین نامه موظفند در صورت لزوم آشپزخانه، انبار مواد غذایی اولیه و سالن غذا 

خوري با فضاي کافی به تناسب تعداد کارگران و شاغلین با شرایط کامال 
درمان و آموزش پزشکی در محل بهداشتی مطابق ضوابط وزارت بهداشت، 

  کارگاه یا کارخانه ایجاد نمایند.

: هرکارگرموظف به داشتن کلیه وسایل نظافت، شستشو و استحمام 9ماده 
  اختصاصی می باشند. 

  : اشخاصی که به نحوي از انحاء با طبخ و تهیه و توزیع مواد غذایی 10ماده 

بهاي کاالي فروخته شده را از  وکار دارند، در حین کار شخصا حق دریافت  سر
  مشتري نخواهند داشت.

تبصره: شاغلین محلهایی مانند میوه و سبزي فروشی، عطاري، سقط فروشی، 
بقالی و فروشندگان مواد غذایی بسته بندي شده، همچنین فروشندگان آن گروه 
از مواد غذایی که بدون شستشو یا پخت و پز به مصرف نمیرسند از شمول این 

  ستثنی است. ماده م



: جعبه کمکهاي اولیه با مواد و وسایل مورد نیاز در محل مناسب نصب 11ماده 
  گردد.

: کارگران کارگاهها و کارخانجات و اماکنی که با پخت و فرآوري مواد 12ماده 
غذایی سرو کار دارند همچنین کارگران کشتارگاهها و محلهایی مانند آنها 

  د از خاتمه کار استحمام نمایند. موظفند هر روز قبل از شروع و بع

: استعمال دخانیات توسط متصدیان و کارگران مشمول این آئین نامه در 13ماده 
  حین کار ممنوع است.

: فروش و عرضه سیگار در کارگاهها و کارخانجات و اماکن و مراکز و 14ماده 
  محلهاي موضوع این آئین نامه ممنوع می باشد. 

و محلهایی که داراي مجوز و عاملیت عرضه دخانیات : اماکن، مراکز 1تبصره 
  مستثنی می باشند.  14هستند از شمول ماده 

سال در اماکن و مراکز موضوع این  18: فروش سیگار به افراد کمتر از 2تبصره 
  آئین نامه ممنوع می باشد.

: مصرف هر گونه محصوالت دخانیاتی در محوطه هاي عمومی 15ماده 
نجات و اماکن و مراکز و محلهاي موضوع این آئین نامه ممنوع کارگاهها و کارخا

  می باشد. 

  : متصدیان، مسئولین و یا کارفرمایان محلهاي موضوع این آئین نامه 1تبصره 



بوده و موظفند ضمن نصب تابلوهاي هشدار دهنده  15مسئول اجراي مفاد ماده 
  کنند.  در نقاط مناسب و در معرض دید، از مصرف دخانیات جلوگیري

میتوانند محل  1: متصدیان، مسئولین و یا کارفرمایان موضوع تبصره 2تبصره 
مشخصی را که کامال از محلهاي معمولی و عمومی جدا باشد جهت افرادي که 

  میخواهند دخانیات مصرف کنند در نظر بگیرند.

شرایط ساختمانی و بهداشتی مراکز تهیه، تولید، توزیع، نگهداري و  -فصل دوم 
  فروش مواد غذایی و اماکن عمومی 

  : کف ساختمان باید داراي شرایط زیر باشد:16ماده 

  . باشد شستشو قابل و شکاف درز، بدون صاف، مقاوم، جنس از –الف 

   توري نصب و بوده گلو شتر به مجهز نیاز، مورد تعداد به شور کف داراي –ب 

  ریزروي آن الزامی است.

  .باشد رو فاضالب شور کف طرف به مناسب شیب داراي –ج 

: ساختمان دیوار از کف تا سقف از مصالح مقاوم بوده و طوري باشد که 17ماده 
  از ورود حشرات و جوندگان جلوگیري به عمل آورد.

  : سطح دیوارها باید صاف، بدون درز و شکاف و به رنگ روشن باشد. 1تبصره 

: پوشش دیوارها باید متناسب با احتیاجات و لوازم مربوط به نوع کار و بر 18ماده 
  حسب مشاغل مختلف به شرح تبصره هاي ذیل باشد. 



: پوشش بدنه دیوار کارگاههاي تهیه مواد غذایی، آشپزخانه، آبدارخانه،  1تبصره 
تشویخانه انبار مواد غذایی، میوه و سبزي فروشی، حمام، مستراح، دستشویی، رخ

باید از کف تا زیر سقف و در مورد کارگاهها و کارخانجات تولیدي مواد غذایی تا 
متر  4متر کاشی، سنگ یا سرامیک و دیوار کارخانجات از ارتفاع  4ارتفاع حداقل 

  به باال می تواند از سیمان صاف و صیقلی به رنگ روشن باشد. 

د انبارهاي عمومی و امثال آنها و : پوشش بدنه دیوار انبارهاي بزرگ مانن2تبصره 
بنکداریها میتواند از مصالح دیگر مانند سنگ وسیمان صاف و صیقلی و به رنگ 

  روشن باشد. 

سانتی متر از کف  120: سطح دیوار سالنهاي پذیرایی تا ارتفاع حداقل 3تبصره 
سانتی متري تا زیر  120با سنگهاي صیقلی یا سرامیک و یا کاشی و ازارتفاع 

  سقف با رنگ روشن قابل شستشو پوشیده شود. 

: پوشش بدنه دیوارهاي مراکز تهیه و فروش مواد غذایی از قبیل کبابی، 4تبصره 
ی، کله و پاچه، سیراب و شیردان، اغذیه و ساندویچ، پیتزا، مرغ کنتاکی، جگرک

  قهوه خانه و نظایر آنها باید بر حسب نوع به شرح زیر باشد: 

  ی جداسازي شده پذیرای سالن از الذکر فوق مراکز در طبخ محل چنانچه – 1بند 

 18 ماده 2و قسمت پذیرایی مشمول تبصره  1باشد قسمت طبخ مشمول تبصره 
  فوق الذکر می باشد. 

چنانچه محل طبخ از سالن پذیرایی جداسازي نشده باشد کلیه دیوارهاي  - 2بند 
  می باشد. 18ماده  1مراکزمذکورمشمول تبصره 



: سطح بدنه دیوارهاي مراکز فروش انواع شیرینی، خشکبار و آجیل، 5تبصره 
 120ري تا ارتفاع خوار و بار فروشی، لبنیات فروشی، انواع نان فروشی و عطا

سانتی متر تا زیر سقف  120سانتیمتر با سنگ یا کاشی و یا سرامیک و از ارتفاع 
  با رنگ قابل شستشو پوشیده شود. 

: پوشش بدنه دیوارهاي مراکز فروش انواع گوشت و فراورده هاي 6تبصره 
 گوشتی (قصابی، مرغ و ماهی، سوسیس و کالباس و مواد پروتئینی) باید از کف تا

  زیر سقف کاشی یا سرامیک با سطح صاف یا سنگ صیقلی باشد. 

: پوشش بدنه دیوارهاي نانواییهاي سنتی و کارگاههاي پخت انواع 7تبصره 
نانهاي ماشینی و ساندویچی و فانتزي و انبار آرد و شکر آنها باید از کف تا زیر 

  سقف از جنس کاشی یا سرامیک با سطح صاف یا سنگ صیقلی باشد. 

: سطح بدنه دیوارهاي سالن آرایشگاهها از کف تا زیر سقف با رنگ 8ره تبص
روغنی قابل شستشو پوشیده شود. بدیهی است پوشش بدنه دیوارهاي دستشویی، 

سرشویی و مستراح درآرایشگاهها باید ازکف تا زیرسقف با کاشی یا سرامیک 
  صاف و یا سنگ صیقلی باشد. 

پذیرایی در رستورانها و چایخانه هاي : پوشش سطح دیوار سالنهاي 9تبصره 
سنتی باید ضمن دارا بودن طرح و حالت سنتی از کف تا زیر سقف از مصالح 

  مقاوم، صاف، بدون فرورفتگی وشکاف و قابل شستشو باشد. 

: سقف باید صاف، حتی االمکان مسطح، بدون ترك خوردگی، درز و 19ماده 
  شکاف و همیشه تمیز باشد. 



ف آشپزخانه ها و هر نوع محل طبخ و همچنین گرمخانه و تبصره: پوشش سق
  دوش حمام باید از جنس قابل شستشو و به رنگ روشن باشد. 

  : وضع درها و پنجره ها باید داراي شرایط زیر باشد: 20ماده 

ا از جنس مقاوم، سالم و بدون ترك خوردگی و شکستگی ه پنجره و درها –الف 
  و همیشه تمیز باشد. و زنگ زدگی و قابل شستشو بوده

 از که نحوي به باشد مناسب و سالم توري به مجهز باید باز، هاي پنجره –ب 
  . نماید جلوگیري اماکن داخل به حشرات ورود

و مناسب و همچنین  سالم توري به مجهز باید باز فضاي به مشرف درهاي –ج 
فنر دار باشد به طوریکه از ورود حشرات و جوندگان و سایر حیوانات جلوگیري 

  نماید. 

  : آب مصرفی باید مورد تایید مقامات بهداشتی باشد.  21ماده 

: کلیه اماکن و مراکز و کارگاهها و کارخانجات مشمول این آئین نامه  22ماده 
مورد هتلها، کارگاهها و کارخانجات سیستم باید داراي سیستم جمع آوري و در 

  تصفیه و دفع بهداشتی مورد تایید مقامات بهداشتی باشند. 

اماکن و  تبصره: هدایت و تخلیه هر گونه فاضالب و پساب تصفیه نشده مراکز و
موضوع این آئین نامه به معابر و جوي و انهار عمومی  کارگاه ها و کارخانجات 
  اکیدا ممنوع می باشد. 

  : وضع و تعداد دستشویی بهداشتی و متناسب باشد. 23ماده 



  : وضع و تعداد توالت و دستشویی بهداشتی و متناسب باشد.24ماده 

تبصره: دستشویی ها باید مجهز به صابون (ترجیحا صابون مایع) و خشک کن 
  مناسب و بهداشتی بوده و وجود زباله دان در کنار دستشویی الزامی است. 

براي کارگران باید دستشویی و توالت مجزا و مجهز به شیر آب گرم و  : 25ماده 
سرد و با شرایط الزم بهداشتی در محل مناسب و به تعداد مورد نیاز بشرح جدول 

  ذیل وجود داشته باشد: 

  دستشویی  1توالت و  1نفر کارگر  5-1)  1

 3نفر از هر کدام  25دستشویی ( 1توالت و  1نفر  10نفر، به ازاي هر  25-6)  2
  دستگاه) 

 5نفر از هر کدام  50دستشویی( 1توالت و  1نفر  15نفر، به ازاي هر  55-26)  3
  دستگاه)

نفر از هر  100دستشویی(  1توالت و  1نفر 20نفر، به ازاي هر  115-56)  4
  دستگاه )7کدام 

نفر از هر  250دستشویی( 1توالت و  1نفر 25نفر، به ازاي هر  266-116)  5
  دستگاه)13کدام 

  دستشویی 1توالت و  1نفر 30نفر به باال به ازاي هر  266) از  6



آن براي  6تا  1و بندهاي  25تبصره : وجود توالت و دستشویی بشرح مفاد ماده 
  هم اجباري است.کارگران مرد و کارگران زن بصورت کامال جدا و مستقل از 

 20لغایت  15باید داراي شرایط مندرج در مواد  12: حمام مذکور در ماده 26ماده 
این آئین نامه بوده و تعداد آن نیزمتناسب با تعداد کارگران  38، 37، 30،31، 27و 

بشرح جدول ذیل بوده و باید مشابه توالت و دستشویی براي کارگران مرد و 
محاسبه و اعمال و به صورت کامال جدا و مستقل از  کارگران زن بطور جداگانه

  هم در محلهاي مناسب وجود داشته باشد. 

  دستگاه  1نفر کارگر  5-1)  1

  دستگاه)  4نفر  20دستگاه ( 1نفر  5نفر، به ازاء هر  6 -20)  2

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

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

  دستگاه  1نفر اضافی  20نفر کارگر به باال به ازاء هر  100) از  5

: دستگاه سوخت و نوع مواد سوختنی باید از نوعی باشد که احتراق 27ماده 
  بصورت کامل انجام گیرد. 

ا قدرت تبصره: نصب هود با ابعاد متناسب، از جنس مناسب و مجهز به هواکش ب
  مکش کافی باالي دستگاه پخت الزامی است. 



: محل شستشو و نگهداري ظروف باید در مجاور محل پخت و مجزا و 28ماده 
  مستقل از آن باشد. 

: ظروف باید در ظرفشویی حداقل دو مرحله اي (شستشو، آبکشی) یا 29ماده 
  توسط دستگاههاي اتوماتیک شسته شود. 

  ظرفشویی باید متناسب با تعداد ظروف باشد.  : تعداد و ظرفیت هر1تبصره 

  : هر لگن یا هر واحد ظرفشویی باید مجهز به آب گرم و سرد باشد. 2تبصره 

: در صورت نداشتن ماشین ظرفشویی، ظروف پس از شستشو در محل 3تبصره 
مناسب (قفسه مجهز به آب چکان) و بدون استفاده از پارچه و حوله و امثال آنها 

  در قفسه مخصوص ظروف نگهداري شود. خشک و سپس 

: قفسه و ویترین و گنجه ها باید قابل نظافت بوده و مجهز به در و 30ماده 
  سانتیمتر باشد.  20شیشه سالم و همیشه تمیز و فاصله کف آنها از زمین حدود 

  : پیشخوان ومیزکارباید سالم وسطح آن از جنس قابل شستشو باشد. 31ماده 

که صرفا جهت تهیه مواد غذایی به کار میرود باید فاقد هر تبصره: میز کاري 
  گونه کشو و یا قفسه بوده و فضاي زیر آن نیز مورد استفاده قرار نگیرد. 

  : سبزیجات و صیفی جاتی که در اماکن عمومی و مراکز عرضه مواد 32ماده 



غذایی بصورت خام، در اختیار مشتریان گذارده میشود باید در محل مخصوص، 
میز و با آب سالم و مایع ظرفشویی شستشو شده و پس از گند زدایی، آبکشی و ت

  مصرف گردد. 

: انبار مواد غذایی باید قابل تمیز کردن بوده و وضع داخلی آن مطابق با 33ماده 
این آئین نامه و حجم و  40لغایت  38و  20لغایت  16شرایط مندرج در موارد 

  ات موسسه باشد. فضاي آن متناسب آب نیاز و احتیاج

: انبار مواد غذایی باید بنحو مطلوب تهویه و میزان حرارت و رطوبت آن 1تبصره 
  همواره مورد تایید مقامات بهداشتی باشد. 

: انبار آرد و شکر باید مطابق نقشه مصوب باالترین مقام بهداشتی محل 2تبصره 
  احداث شود. 

نحو مطلوب و مناسب انجام  : قفسه بندي و پالت گذاري در انبار به3تبصره 
  شود. 

  : کلیه مواد غذایی فاسد شدنی باید در یخچال و یا سرد خانه مناسب  34ماده 

نگهداري شود و مدت آن بیش از زمانی نباشد که ایجاد فساد یا تغیر کیفیت 
  نماید. 

  تبصره: یخچال و سرد خانه باید مجهز به دماسنج سالم باشد. 



: قرار دادن مواد غذایی پخته و خام و شسته و نشسته در کنار هم در 35ماده 
داخل یخچال ممنوع بوده و یخچال و سرد خانه همواره باید تمیز و عاري از 

  هرگونه بوي نامطبوع باشد. 

: عرضه و فروش مواد غذایی آماده مصرف از قبیل انواع ساندویچ، کباب، 36ماده 
هاي فاسد شدنی، شربت آالت، نوشیدنی هاي فله، آش، غذاهاي پخته، غذا

ترشیجات و شور و خیارشور، شیرینی جات، انواع تنقالت و خشکبار و آجیل فله و 
  امثال انها به صورت دوره گردي ممنوع است.

  : تهویه مناسب باید به نحوي صورت گیرد که همیشه هواي داخل اماکن 37ماده 

  اشد.سالم، تازه، کافی و عاري از بو ب

درجه  30: در فصل گرما حداکثر درجه حرارت داخل اماکن نباید بیشتر از 38ماده 
  سانتی گراد باشد.

 200تا  100: شدت روشنایی نور طبیعی یا مصنوعی در آشپزخانه 39ماده 
لوکس، محل هاي  300تا  100لوکس، نانوائی 500تا  200لوکس، آرایشگاه 

لوکس (بسته به نوع کار) و در محوطه  200 تا 150فرآوري و تولید و بسته بندي 
عمومی و انبار مراکز و اماکن کارگاه ها و کارخانجات موضوع این آئین نامه باید 

لوکس و در راهرو، سرسرا، رختکن، توالت، دستشویی و حمام ها باید  100حداقل 
  لوکس باشد. 150تا  50بین 

خطرات احتمالی باید پیش : براي جلوگیري از حریق و انفجار و سایر 40ماده 
  بینی هاي الزم با توجه به حجم کار و نوع فعالیت و تعداد کارگران به عمل آید.



: کارگاه ها و کارخانجات تولیدي مواد غذایی و بهداشتی مشمول این 41ماده 
آئین نامه و همچنین هتلها و متلها و امثال آنها موظفند زباله تولیدي را همواره 

بهداشتی جمع آوري، نگهداري موقت، حمل و نقل و دفع نمایند  به طریقه کامال
  به طوري که اقدامات آنها مورد تایید مقامات بهداشتی باشد.

: زباله دان درپوش دار، زنگ نزن، قابل شستشو، قابل حمل و با حجم 42ماده 
  مناسب و تعداد کافی موجود باشد.

ر محل مناسبی قرار گرفته و تبصره: زباله دان باید مجهز به کیسه زباله و د
  اطراف آن همواره تمیز باشد.

: مگس، پشه وسایر حشرات، سگ، گربه، موش و سایر حیوانات به هیچ 43ماده 
  وجه نباید در داخل اماکن و کارگاهها و کارخانجات دیده شوند.

تبصره: وجود سگ نگهبان در کارخانجات و محلهاي مشابه، مشروط بر اینکه به 
ا محل هاي تهیه، تولید، نگهداري و توزیع مواد غذایی و افراد شاغل هیچ وجه ب

  در این قسمتها در ارتباط و تماس نباشد بالمانع است.

: نقشه کلیه ساختمان هاي اماکن عمومی و مراکز و کارگاهها و 44ماده 
کارخانجات موضوع این آئین نامه به منظور انطباق با موازین بهداشتی قبل از 

  د به تصویب مقامات مسئول برسند.اجرا بای

: اماکنی که اجازه قبول مسافر دارند باید عالوه بر رعایت کلیه موارد 45ماده 
  بهداشتی واجد شرایط زیر باشند:



: در هر اتاق تعداد تختخوابها باید طوري باشد که براي هر تخت حداقل 1تبصره 
  متر مربع مساحت منظور گردد. 5

  ي دستشوئی مجهز به صابون (ترجیحا صابون مایع) باشد.: هر اتاق دارا2تبصره 

تخت حداقل دو دستگاه مستراح (یک  18: در هر طبقه به ازاي هر 3تبصره 
  دستگاه مردانه و یک دستگاه زنانه) با شرایط کامال بهداشتی وجود داشته باشد.

: تعداد دوش آب گرم و سرد در هر طبقه از ساختمان نباید کمتر از 4تبصره 
  مجموع تعداد مستراحهاي همان طبقه باشد.

: در صورتی که در داخل اطاقها امکانات صحیح و قابل قبول براي 5تبصره 
آشپزي وجود نداشته باشد وجود آبدارخانه با شرایط بهداشتی و مجهز در هر طبقه 

  الزامی است. 

و لوکس) بوده  100: پله باید داراي حفاظ و روشنایی کافی (حداقل 6تبصره 
سانتی متر  30سانتی متر و عرض آن حداقل  18لغزنده نباشد، ارتفاع پله حداکثر 

  باشد. 

: البسه و لوازم پارچه اي مانند (حوله، ملحفه، روبالشی، پرده، پتو و امثال 7تبصره 
آن) باید با دستگاههاي اتوماتیک در محل مناسب که مطابق نقشه استاندارد 

ش پزشکی باشد، شستشو، ضدعفونی، خشک و وزارت بهداشت ، درمان و آموز
  اطو شود. 

: وجود هر گونه حوض یا حوضچه پاشوي و امثال آن ممنوع می باشد. 46ماده 
  این آئین نامه  58مگر در استخرهاي شنا مطابق مفاد ماده 



تبصره: در رستورانها و چایخانه هاي سنتی، حوضچه هاي آب نما طوري طراحی 
ها آب در گردش بوده و امکان دسترسی به آب براي گردند که همواره در آن

  مشتریان و اطفال آنها فراهم نگردد. 

: نگهداري هر گونه وسایل اضافی و مستهلک و مستعمل و مواد غذایی 47ماده 
  غیر قابل مصرف و ضایعات در محل کار ممنوع است. 

  زامی : نصب دستگاه کلرزنی و سیستم تصفیه آب در استخرهاي شنا ال48ماده 

آب استخر میبایست روزانه و به دفعات کافی اندازه pHاست و کلر باقی مانده و 
گیري و در دفتر مخصوص ثبت و هنگام مراجعه بازرسین بهداشت محیط براي 

  کنترل ارائه گردد. 

میلیگرم در  3.5تا  1تبصره: میزان کلر باقیمانده در آب استخر می بایست بین 
و باالخره  8تا  2/7آن حدود  pHلیتر (حسب نظر مقامات بهداشتی) و 

مشخصات فیزیکی، شیمیایی و باکتریولوژیکی آن مطابق ضوابط وزارت 
  بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد.

درجه سانتیگراد و  25تخر سرپوشیده باید حدود : درجه حرارت آب در اس49ماده 
درجه سانتیگراد گرمتر و یا  5درجه حرارت هواي اطراف استخر نباید بیش از 
  یک درجه سانتیگراد سردتر از آب استخر باشد. 

: حداقل مساحت مورد نیاز براي هر شناگر در استخرهاي مخصوص 50ماده 
متر مربع و در استخرهاي  5/1ادل متر) مع 8/1شناگران (با عمق متوسط حدود 
  متر مربع می باشد.  8/1متر) برابر با  1آموزشی (با عمق متوسط حدود 



تبصره: در استخرهاي چند منظوره الزم است مساحت مورد نیاز براي هر نفر در 
  هر قسمت بر اساس نوع بهره برداري از همان قسمت محاسبه و اعمال شود. 

قبل از ورود و به هنگام خروج از محوطه استخر دوش : شناگران بایستی 51ماده 
گرفته و بدن خود را کامال شستشو نمایند، مسئولیت اجراي آن به عهده مدیر 

  استخر می باشد. 

: استخر باید مجهز به دوش آب سرد و گرم بوده و حداقل تعداد آن به 52ماده 
  : تناسب مدت زمان استفاده در هر نوبت استخر، بشرح زیر باشد

 دوش دستگاه یک شناگر نفر 5 هر ازاء به ساعته، 2 نوبت هر براي –الف 
   گرم و سرد آب بهداشتی

نفر شناگر یک دستگاه دوش  7ساعته، به ازاء هر  3براي هر نوبت  -ب 
  بهداشتی آب سرد و گرم 

نفر شناگر یک دستگاه دوش  10ساعته ، به ازاء هر  4براي هر نوبت  -ج 
  گرم بهداشتی آب سرد و

نفر شناگر یک دستگاه دوش  20ساعته ، به ازاء هر 6براي هر نوبت  -د 
  بهداشتی آب سرد و گرم

نفر شناگر باید یک دستگاه مستراح با شرایط کامال  40: به ازاء هر 53ماده 
  بهداشتی وجود داشته باشد.



نفر شناگر باید حد اقل یک دستگاه دستشویی مجهز به  75: به ازاء هر 54ماده 
  آب سرد و گرم با شرایط کامال بهداشتی وجود داشته باشد.

: رختکن باید داراي وسعت کافی و متناسب با تعداد کمدها بوده و 55ماده 
  موازین بهداشت عمومی در آن رعایت گردد. 

: به ازاء هر شناگردر هر نوبت استفاده از استخر باید جایگاه محفوظ و 56ماده 
  ران وجود داشته باشد. مناسب براي حفظ لباس شناگ

: توزیع و استفاده از وسایلی مانند مایو، حوله، کاله، دمپایی، بینی بند، 57ماده 
لنگ، تیغ، شانه، برس و امثال آنها بصورت مشترك در حمامها و آرایشگاهها و 
استخرهاي شنا و محلهاي مشابه ممنوع و مسئولیت آن متوجه مدیر و متصدي 

  مکان می باشد. 

: حوضچه محتوي مایع ضدعفونی کننده بمنظور ضدعفونی پاي شناگران 58ماده 
بنحوي تعبیه گردد که شناگران بعد از دوش گرفتن و قبل از ورود به محوطه 

این آئین نامه به نحوي باشد که  16استخر عالوه بر شرایط مندرج در ماده 
دعفونی موجب لغزندگی و بروز حادثه براي شناگران نشود. ضمنا شستشو و ض

  مرتب محوطه استخر الزامی است.

: ابعاد و مشخصات فنی ساختمان استخر و تجهیزات و تاسیسات آن باید 60ماده
  مطابق نقشه مصوب سازمانهاي مسئول مربوطه باشد.

: الزم است آبسردکن مناسب به تعداد کافی براي استفاده شناگران در 61ماده
  محوطه استخر وجود داشته باشد.



شرایط بهداشتی بوفه و رستوران موجود در محوطه استخر مشمول مواد  :62ماده 
  مربوطه مندرج در فصل پنجم این آئین نامه باشد.

: وضعیت ساختمانی و شیب بندي موج شکن و سرریز استخر باید به 63ماده 
  نحوي باشد که مانع برگشت آب به داخل استخر شود.

تناسب با تعداد شناگران در محوطه : حضور نجات غریق واجد شرایط و م64ماده 
  استخر الزامی است.

: وجود وسایل نجات غریق از قبیل چوب، تیرك، لوله عصائی شکل، 65ماده 
  حلقه نجات، تیوپ، طناب و سایر وسایل مورد نیاز در محل استخر الزامی است.

  کار لوازم و وسایل –فصل سوم 

  زیر باشند: : ظروف مورد استفاده باید داراي شرایط66ماده 

  * ظروف شکستنی باید تمیز، بدون ترك خوردگی ولب پریدگی باشد.

* وسایل و ظروف فلزي که براي تهیه و نگهداري و مصرف مواد غذایی به کار 
  میروند باید سالم، صاف و بدون زنگ زدگی باشند.

* وسایل و ظروف غذا باید پس از هر بار مصرف شسته، تمیز و بر حسب 
ضدعفونی گردیده و در ویترین یا گنجه مخصوص که محفوظ باشد ضرورت 

  نگهداري شود.

  : استفاده از ظروف مشروحه زیر ممنوع می باشد:67ماده 



  * دیگ و ظروف مسی اعم از اینکه سفید کاري شده یا نشده باشند.

  * گوشت کوب و قاشق چوبی و سربی 

  * قندان بدون در پوش مناسب 

* ظروف فاقد در ثابت و مخصوص براي عرضه موادي از قبیل نمک، فلفل، 
  سماق، شکر و امثال آنها 

* هرنوع ظروف و ابزاري که توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی 
  غیر مجاز شناخته و آگهی می شوند.

: جنس و مشخصات ظروف، وسایل و دستگاههایی که براي مراحل 68ماده 
و بسته بندي مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی در  مختلف تولید

کارگاهها و کارخانجات تولید این مواد به کار می روند باید مورد تایید وزارت 
  بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی باشند.

: مواد غذایی مانند بستنی، آبمیوه، انواع لبنیات و امثال آنها باید در 69ماده 
کبار مصرف مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش ظروف بسته بندي ی

پزشکی و ساخته شده از مواد اولیه نو (غیر بازیافتی) و مرغوب و حتی االمکان 
  تجزیه پذیر و همواره سالم، تمیز و بهداشتی عرضه می گردد.

تبصره: آن دسته از مواد غذایی مزکور در ماده فوق که توسط واحد هاي تولیدي 
راي پروانه هاي معتبر بهداشتی تهیه و به طرق مجاز دیگر بسته بندي مجاز و دا

  و عرضه می شوند از شمول ماده مزکور مستثنی می باشند.



: سطح میزها باید صاف، تمیز، سالم، بدون درز و روکش آنها از جنس 70ماده 
  قابل شستشو و به رنگ روشن باشد.

  یز باشند.: صندلی ها و نیمکتها باید سالم و تم71ماده 

: براي هر مسافر تازه وارد باید ار ملحفه، رو بالشی و شمد تمیز و سالم 72ماده 
  استفاده شود و تعویض آنها حداقل هر سه روز یکبار اجباري است.

: استفاده از لحاف، پتو، تشک و بالش کثیف و مندرس و بدون ملحفه 73ماده 
  ممنوع است.

ه داراي پارگی یا شکستگی و یا گودرفتگی : استفاده از تختخوابهایی ک74ماده 
  فنر باشد و ایجاد سروصداي غیر طبیعی نماید ممنوع است.

: استفاده از مواد غیر استاندارد از جمله کاغذهاي بازیافتی و کاغذهایی 75ماده 
که تمیز نباشند و روزنامه و همچنین کیسه هاي پالستیکی جهت پیچیدن و 

  است. بسته بندي مواد غذایی ممنوع

: جعبه هاي مقوایی و پاکت هاي کاغذي که براي بسته بندي مواد 76ماده 
غذایی استفاده میشوند باید از جنس سالم و استاندارد و کامال تمیز بوده و از نوع 

  بازیافتی نباشد.

: ظروف خمیرگیري باید صاف و تمیز و بدون درز باشد. نصب شیر آب 77ماده 
  ست.باالي ظرف خمیرگیري الزم ا



تبصره: کوشش شود از دستگاه هاي خودکار براي تهیه خمیر و سایر مواد مخلوط 
  کردنی استفاده گردد.

: براي حمل و نقل و جابجائی مواد غذائی فاسد شدنی مانند انواع  78ماده 
گوشت دام وطیور و آبزیان، مواد پروتئینی ، فراورده هاي خام و پخته غذایی دام 

و پاچه و آالیش خوراکی دام ، شیر و محصوالت لبنی و و طیور آبزیان ، کله 
امثال آنها باید منحصرا از وسایط نقلیه مخصوص و مجهز به سردخانه سالم و 

  مناسب استفاده شود . 

: براي حمل و نقل و جابه جایی هر نوع ماده غذایی که بدون شستشو و 79ماده 
شیرینیجات و خشکبار  پخت و پز مجدد به مصرف می رسد، همچنین انواع نان،

و امثال آنها باید از وسایط نقلیه مخصوص و مجهز به اطاقک محفوظ و مناسب، 
  تمیز و بهداشتی استفاده شود. 

: براي حمل و نقل مواد اولیه مصرفی و محصوالت نهایی کارگاهها و 80ماده 
ا کارخانجات تولید مواد غذایی، حبوبات، غالت، میوه جات و سبزیجات باید صرف
از وسایط نقلیه مخصوص حمل و نقل این مواد که مورد تایید وزارت بهداشت، 

  درمان و آموزش پزشکی باشد استفاده شود . 

فوق الذکر  80لغایت  78: کلیه افرادي که در وسایط نقلیه موضوع مواد 81ماده 
این آئین نامه در  2با جابه جایی مواد غذایی سر و کار دارند مشمول ماده 

  اخذ کارت معاینه پزشکی و تبصره هاي ذیل آن می باشد. خصوص 



: صاحبان وسایط نقلیه موضوع این آئین نامه موظفند قبل از بهره 82ماده 
برداري از آنها مجوز حمل و نقل مواد غذایی توسط وسیله نقلیه مربوطه را از 

  وزارت بهداشت اخذ نمایند. 

غذایی توسط وسایط نقلیه مجاز  تبصره: حمل و نقل هر نوع کاالي غیر از مواد
حمل این مواد ممنوع و عالوه بر اخذ جریمه موجب توقف وسیله نقلیه متخلف به 

  مدت حداقل یکماه خواهد شد. 

این  80لغایت  78: حمل و نقل مواد غذایی و بهداشتی موضوع مواد 83ماده 
، موجب آئین نامه توسط وسایط نقلیه غیر مجاز ممنوع و عالوه بر اخذ جریمه

  توقف وسیله نقلیه متخلف به مدت حداقل یکماه خواهد شد. 

: استفاده از انبرك مخصوص از جنس استنلس استیل براي برداشتن دانه 84ماده 
هاي شیرینی جات، خرما ، خیار شور ، قطعات پنیر ، حلوا و امثال آنها الزامی 

  است . 

  صاحب  و تکالیف  نظارت  نو مأموری  محل  بهداشت  مسئول  وظایف  چهارم  فصل
   قانون  مشمول  یا مدیر محلهاي

  براي  پزشکی  و آموزش  ، درمان بهداشت  وزارت  از طرف  که  : مأمورینی85  ماده
مواد   قانون 13  ماده  اصالح  قانون  مشمول  ازمحلهاي  بهداشتی  و بازرسی  نظارت

از   شوند، موظفند متخلفین  می  تعیین  و بهداشتی  ،آرایشی  ، آشامیدنی خوردنی
  محل  بهداشت  مسئول  به  گزارش  و تنظیم  را با ذکر تخلف  بهداشتی  مقررات
  نمایند.   معرفی



  یا رئیس  شهرستان  مرکز بهداشت  ، رئیس محل  بهداشت  مسئول - 1  تبصره
  معاون  و ابالغ  با تشخیص  که  است  یاروستائی  شهري  درمانی  مرکز بهداشتی
  محل  درمانی  بهداشتی و خدمات  پزشکی  علوم  یا دانشکده  دانشگاه  امور بهداشتی

  شوند.   می  تعیین

  می  گفته  یا کارشناسی  کاردان  به  بهداشت  یا بازرس  نظارتمأمور  - 2  تبصره
و   ، درمان بهداشت  وزارت  و از طرف  را گذرانده بهداشتی  مخصوص  دوره  شود که
کشور   درمانی  بهداشتی و خدمات  پزشکی  علوم  یا دانشگاههاي  پزشکی  آموزش

مواد   و بهداشت  محیطی  داشتبه  مسائل  در زمینه  و نظارتی  امور بازرسی  براي
  باشد.   بازرسی  کارت  و داراي  شده  بکار گمارده غذایی

  بازرس  عکس  که  است  داري  مدت  مخصوص  کارت  بازرسی  کارت - 3  تبصره
  در آن  وي  و شغلی  ، تحصیالتی  اي  شناسنامه  کامل و مشخصات  الصاق  آن  روي
  و آموزش  ، درمان بهداشت  نحصرأ توسط وزارتم  کارت  باشد. این  شده  درج

و   بهداشتی  و خدمات  پزشکی  علوم  وزیر ) یا دانشگاههاي  ( با امضاي  پزشکی
صادر و   فوق 2  تبصره  موضوع  بازرسین  ) براي  دانشگاه  رئیس  ( باامضاي  درمانی
  شود.   می محسوب  جرم  از آن  سوء استفاده  هرگونه

بر   ، عالوه مأمور نظارت  تائید گزارش  در صورت  محل  بهداشت  سئول: م86  ماده
  ، کتبأ به دادگاه  به  نقلیه  وسیله  یا راننده  و یا صاحب  یا مدیرمؤسسه  صاحب  معرفی

و تعداد   نوع  حسب  روز تادوماه 15(   معین  مدت  نماید ظرف  اخطار می  وي
  نماید .  فرا برطر  بهداشتی  ) ، نواقص  نواقص

  نواقص  داراي  ، محل شده  داده  مهلت  از انقضاي  پس  : در صورتیکه87  ماده
  محل  بهداشت  مسئول  را به  مراتب  بهداشت مکلف است  باشد ، بازرس  بهداشتی



  و تائید گزارش بازرس بهداشت  از رسیدگی  مذکور پس  نماید و مسئول  گزارش
را با دستور   شده  تعیین  محل  دادگاه  به  متخلف  بر معرفی  است عالوه  مکلف
و   تعطیل  هفته  یک  حداقل  مدت  موقتأ راي  ساعته 48تا  24و صدوراخطار   کتبی

  هفته  یک  حداقل  مدت  را براي  آن  درپارکینگ  دستور توقف  در مورد وسائط نقلیه
  نماید.   ابالغ  انتظامی  نیروي  به

  درها و راههاي  کلیه  و مهر و یا مهر و موم  با الك  محل  موقت  : تعطیل88  ماده
و امثال آنها و در   و گاز و کنتور برق  آب  مانندشیرهاي  و نقاط حساس  نفوذي

و   در پارکینگ انتظامی  توسط نیروي  مربوطه  نقلیه  وسیله  توقف  مورد وسائط نقلیه
  همراه  یا توقف  تعطیل  علت  عیهاطال  و با نصب  انجام  مجلس  صورت  تنظیم

  خواهد بود.

  علت  و اطالعیه  و مهر و یا مهر و موم  از الك  نگهداري  مسئولیت - 1  تبصره
  و یا راننده  و یا صاحب  شده  تعطیل  یامدیر مؤسسه  صاحب  بعهده  یا توقف  تعطیل

  باشد.   می  شده  خودرو متوقف

و سایر موارد برخورد با   مجلس  و صورت  نقلیه  وسیله  شرایط توقف - 2  تبصره
  و وزارت  انتظامی  توسط نیروي  خواهد بود که دستورالعملی  طبق  نقلیه  وسیله

  شود.   می  مشترکأ تنظیم  بهداشت

  ورود به  موانع  برداشتن  و همچنین  و مهر و یا مهر و موم  الك  : شکستن89  ماده
مجوز   کسب  بدون  شده  متوقف  نقلیه  وسیله  به  شدن لو یا داخ  شده  تعطیل  محل
  یا مدیر مؤسسه  صاحب قانونی  تعقیب  موجب  محل  بهداشت  از مسئول  کتبی

  خواهد بود.   شده  خودرو متوقف  و راننده  و یا صاحب  شده  تعطیل



  وقفیا ت  محل  موقت  تعطیل  براي  شده  تعیین  مدت  از انقضاي  : پس90  ماده
  نقلیه  وسیله  یا راننده  یا صاحب  شده  تعطیل  یا مدیرمؤسسه  ، صاحب نقلیه  وسیله

  مسئول  به  قانون اجراي  متضمن  قبول  تعهد قابل  سپردن  ضمن  شده  متوقف
  نقلیه  وسیله  توقف  یا رفع  شده  تعطیل  محل  بازگشایی  ، تقاضاي محل  بهداشت
تقاضا و تعهد   قبول  در صورت  محل  بهداشت  ید. مسئولنما  رامی  شده  متوقف

  با دستور کتبی  بهداشتی  نواقص رفع  را صرفأ براي  شده  تعطیل  ، محل متقاضی
  رفع را براي  شده  خودرو متوقف  توقف  مورد دستور رفع  و حسب  موقتأ بازگشایی

  نماید.   صادر می  نواقص

و مهر و یا   الك  با شکستن  نقلیه  وسیله  توقف  رفع و یا  محل  : بازگشایی91  ماده
  و با نصب  انجام  مجلس  صورت  و تنظیم  نفوذي درها و راههاي  کلیه  مهر و موم

ندارد،   برداري  بهره ، اجازه است  بهداشتی  نواقص  رفع  ، در حال  حاوي  اطالعیه
  خواهد بود.   همراه

  نواقص  کلیه  از رفع  ، پس نقلیه  یا وسیله  یا مدیر مؤسسه  : صاحب92  ماده
  محل  بهداشت  مسئول  را به  نقلیه  یا وسیله  ازمحل  برداري بهره  ، تقاضاي بهداشتی

  دو روز اداري مدت  را ظرف  مأمور نظارت  است  مذکور موظف  و مسئول  تسلیم
  نماید .   اعزام  بازرسی  جهت

و اخذ مجوز   بهداشتی  نواقص  کلیه  از رفع  قبل  داريبر  بهره  به  : اقدام94  ماده
مجدد   یا توقف  مجدد محل  تعطیل  ، موجب محل بهداشت  از مسئول  برداري  بهره

در مواد   مندرج  مراحل طی  نیاز به  بدون  ماه  یک  مدت  حداقل  براي  نقلیه  وسیله
  خواهد بود.   نامه  آئین  این 87و  86



  از لحاظ شمول  و مراکز و کارگاهها و کارخانجات  اماکن  بندي  طبقه:  پنجم  فصل
    نامه  آئین  مواد این

  نامه  آئین  مواد این  و مراکز و محلها از لحاظ شمول  اماکن  بندي  : طبقه95  ماده
  :  است  ذیل  بشرح

  محلهاي  شامل74تا72،و 41،45،48،65مواد   باستثناي  نامه  آئین  مواد این  .کلیه1
  باشند از قبیل  می  از مشتري  پذیرایی  محل  داراي  که مواد غذایی  و فروش  تهیه

  آنها می  و امثال  قنادي ، کافه ، تاالر پذیرایی سرویس  ، سلف ، چلوکبابی رستوران
  باشد. 

  لغایت26،45،48  لغایت 7،8،12،24مواد   باستثناي  نامه  آئین  د اینموا  .کلیه2
  محل  داراي  که  مواد غذایی  و فروش  تهیه  محلهاي شامل 74  لغایت65،72

،  پزي  ، حلیم کبابی هستند از قبیل  فاقد آشپزخانه  لیکن  بوده  از مشتري  پذیرایی
  ، پیتزا، مرغ و ساندویچ  ، اغذیه ردانو شی  ، سیراب ، جگرکی پزي  ، کله پزي  آش

  می  آن  و امثال  ، بوفه فروشی  و بستنی  ، آبمیوه خانه  و قهوه  ، چایخانه سوخاري
  باشد. 

  لغایت 70و65  لغایت8،23،24،45مواد   باستثناي  نامه  آئین  مواد این  .کلیه3
،  ، چلوخورش چلوکباب  عانوا  از قبیل  مواد غذایی و توزیع  تهیه  محلهاي  شامل74

  از مشتري  پذیرایی  فاقدامکانات  آنها که  و ... امثال  ، پلو، آش کباب  ، جوجه کباب
  باشد.   هستند می  در محل

  لغایت 7،8،10،12،24مواد   باستثناي  نامه  آئین  مواد این  .کلیه4
، خواربار  کتسوپر مار  شامل 84و 74،77 لغایت 66،68،70  لغایت29،32،41،45،48



و   ، تعاونی  بزرگ در فروشگاههاي  مواد غذایی  و عرضه  و پخش  فروشی  و لبینات
  باشد.   می  اي  زنجیره

  لغایت48و23،24،28،29،32،45،46مواد   باستثناي  نامه  آئین  مواد این  .کلیه5
65،70   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب 
 مجمع تشخیص مصلحت نظام 23/11/67

تولید مواد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی که با عالمت و – 31ماده 
 1بسته بندي مشخص به صورت بازرگانی عرضه میگردد طبق فهرست ماده 

قانون مواد خوردنی، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی  9و  8آئین نامه اجرایی ماده 
ساخت از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد  منوط به اخذ پروانه

  و تخلف از آن جرم بوده و متخلف به مجازاتهاي زیر محکوم می شود: 

تعطیل واحد تولیدي غیر مجاز بالفاصله و ضبط کاالي تولیدي به  –مرتبه اول 
  نفع دولت 

ه میلیون عالوه بر مجازاتهاي مرتبه اول ، جریمه نقدي تا مبلغ د –مرتبه دوم 
  ریال با توجه به حجم تولید غیر مجاز. 

  عالوه بر مجازاتهاي مرتبه دوم ، ضبط لوازم تولیدي به نفع دولت.  _مرتبه سوم 

  چنانچه واحد تولیدي مجاز بدون پروانه ساخت اقدام به تولید کاالیی نماید:

  مرتبه اول : تعطیل خط تولید و ضبط کاالي تولیدي به نفع دولت.

دوم عالوه بر مجازاتها ي مرتبه او ل ، جریمه نقدي تا مبلغ یک میلیون مرتبه 
  ریال با توجه به حجم تولید.

مرتبه سوم: عالوه برمجازاتهاي مرتبه دوم تعطیل واحد تولیدي تا مدت شش 
  ماه.



تولید مواد غذایی، آرایشی، و بهداشتی باید با حضور مسئول فنی انجام – 32ماده 
  لف:گیرد . در صورت تخ

  طار کتبی با درج در پرونده.خمرتبه اول: تعطیل تولید تا حضور مسئول فنی و ا

  مرتبه دوم: عالوه بر مجازاتهاي مرتبه اول، ضبط کاالي تولیدي به نفع دولت.

مرتبه سوم: عالوه بر مجازاتهاي مرتبه دوم، جریمه نقدي تا مبلع یک میلیون 
  ریال.

  یک سال. مرتبه چهارم: تعطیل واحد تولیدي تا

حضور مسئول فنی د رکلیه مراحل تولید الزامی بوده و مسئول فنی باید – 33ماه 
نظارت دائم در امر تولید داشته باشند، تخلف از ا ین امر جرم بوده و متخلف به 

  مجازاتهاي زیر محکوم می شود:

  مرتبه اول: اخطار کتبی و درج در پرونده مسئول فنی.

  اتهاي دفعه اول جریمه نقدي تا مبلغ یکصد هزار ریال.مرتبه دوم: عالوه بر مجاز

  مرتبه سوم: جریمه نقدي تا مبلغ پانصد هزار ریال.

  مرتبه چهارم: تعلیق پروانه مسئول فنی تاشش ماه.

کلیه تولید کنندگان موظفند برچسب اطالعات بر روي کلیه – 34ماده 
ه پروانه ساخت و محصوالت و فرآورده هاي تولیدي خود الحاق نمایند و شمار



مهلت اعتبار مصرف ( تاریخ مصرف ) را نیز روي محصوالت، حسب مورد، درج 
  نمایند. تخلف از این امر جرم بوده و متخلف به مجازاتهاي زیر محکوم می شود:

  اخطار و جریمه نقدي تا مبلغ دویست هزار ریال. –مرتبه اول 

  .جریمه نقدي تا مبلغ پانصد هزار ریال –مرتبه دوم 

  جریمه نقدي تا مبلغ یک میلیون ریال.  –مرتبه سوم 

: تولید کنندگان مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی ملزم به  35ماده 
  رعایت 

  فرمول تایید شده در پروانه ساخت می باشند. 

تخلف از مفاد این ماده در صورتی که عدم رعایت فرمول ساخت بر اساس 
  کاهش مواد

متشکله آن باشد، از مصادیق کم فروشی و یا گرانفروشی محسوب گردیده و 
  متخلف به مجازاتهاي زیر محکوم می شود. 

  گرانفروشی تا مبلغ دوهزار ریال. -الف 

  مرتبه اول: جریمه نقدي تا مبلغ دو هزار ریال.

مرتبه دوم: جریمه نقد ي تا مبلغ ده هزار ریال و نصب پارچه در محل واحد و 
  رفی از رسانه هاي گروه به عنوان گرانفروش.مع



جریمه نقدي تا مبلغ ده هزار ریال و نصب پارچه در محل واحد و  _مرتبه سوم 
  معرفی از رسانه هاي گروهی بعنوان گرانفروش.

  گرانفروشی ار مبلغ بیش از دو هزار ریال تا مبلغ پانصد هزار ریال:–ب 

  ر ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی.مرتبه اول : جریمه نقدي از مبلغ ده هزا

مرتبه دوم: جریمه نقدي از مبلغ ده هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی و 
  نصب پارچه در محل واحد به عنوان گرانفروش.

مرتبه سوم: جریمه نقدي از مبلغ ده هزار ریال تا پنح برابر میزان گرانفروشی ، 
  از رسانه هاي گروهی به عنوان گرانفروش.نصب پارچه در محل واحد و معرفی 

  گرانفروشی از مبلغ بیش از پانصد هزار ریال تا مبلغ پنج ملیون ریال.–ج 

  مرتبه اول: جریمه نقدي از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی.

مرتبه دوم: جریمه نقدي از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی و نصب پارچه در 
  گرانفروش.محل واحد به عنوان 

مرتبه سوم: جریمه نقدي از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی و نصب پارچه 
در محل واحد به عنوان گرانفروش و معرفی از رسانه هاي گرهی به عنوان 

  گرانفروش.

  گرانفروشی بیش از پنج ملیون ریال:–د 

  مرتبه اول: جریمه نقدي از هشت تا ده برابر میزان گرانفروشی.



وم: جریمه نقدي از هشت تا ده برابر میزان گرانفروشی و نصب پارچه در مرتبه د
  محل واحد به عنوان گرانفروش. 

مرتبه سوم: جریمه نقدي از هشت تا ده برابر میزان گرانفروشی و نصب پارچه در 
  محل واحد و معرفی از رسانه هاي گروهی به عنوان گرانفروش. 

در فرمول ساخت از مواد غیر مجاز و یا سمی در صورتیکه مواد اولیه به کار رفته 
  باشد، متخلف به مجازاتهاي زیر محکوم می شود: 

ضبط کاالي تولیدي و در صورت سمی و یا زیان آور بودن، معدوم  _مرتبه اول 
  نمودن کاال . 

  عالوه بر مجازاتهاي مرتبه اول جریمه نقدي تا پنج میلیون ریال .  _مرتبه دوم 

  وه بر مجازاتهاي مرتبه دوم، تعطیل واحد تولیدي تا یکسال . عال _مرتبه سوم 

شرکتهاي پخش، فروشگاهها، سوپر مارکتها ، تعاونی و سایر اماکن که – 36ماده 
حق توزیع یا فروش کاالي خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی را دارند 

دنی ، مجاز به عرضه و فروش آن دسته از کاالهاي مشمول قانون مواد خور
آشامدنی ، آرایشی و بهداشتی می باشند که داراي پروانه ساخت معتبر و با مجوز 
ورود از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی باشند ، تخلف از این امر جرم 

  بوده و متخلف به مجازاتهاي زیر محکوم می شود:

  شرکتهاي پخش و تعاونی هاي بزرگ –الف 

  ال به نفع دولتمرتبه اول : اخطار و ضبط کا



مرتبه دوم : عالوه بر مجازاتهاي مرتبه اول جریمه نقدي تا مبلغ یک ملیون ریال 
  با توجه به حجم کاال

مرتبه سوم : عالوه بر مجازاتهاي مرتبه دوم ، محکومیت مدیر عامل شرکت به 
  زندان از یک تا ششماه

  فروشگاهها و سوپر مارکتها و تعاونی ها و سایر اماکن :–ب 

  مرتبه اول : اخطار و ضبط کاال به نفع دولت

  مرتبه دوم : عالوه بر مجازاتهاي مرتبه اول جریمه نقدي تا یکصد هزار ریال

  مرتیه سوم :عالوه بر مجااتهاي مرتبه دوم جریمه نقدي تا پانصد هزار ریال

  در صورت تکرار تعطیل واحد از یک تاشش ماه

تعاونی ها و سایر اماکن باید از عرضه و فروشگاهها ، سوپر مارکتها ، – 37ماده 
تحویل کاالي غیر بهداشتی خودداري نمایند . عرضه و تحویل کاال با علم به 

غیر بهداشتی بودن آن تخلف محسوب شده و متخلف به مجازاتهاي زیر محکوم 
  می شد:

  اخطار کتبی و ضبط کاال به نفع دولت  مرتبه اول :

ي مرتبه اول ، جریمه نقدي تا مبلغ یک میلیون مرتبه دوم : عالوه بر مجازاتها
  ریال به تناسب حجم کاال

  مرتبه سوم : عالوه بر مجازاتهاي مرتبه دوم تعطیل واحد ازیک تا شش ماه



سازمانها و شرکتهاي وارد کننده و تولید کننده مواد اولیه غذایی ، – 38ماده 
تولید کنندگان موضوع  آرایشی و بهداشتی در صورتی می توانند کاالي خود را به

این قانون عرضه نمایند که واحدهاي مذکور داراي مجوز و یا پروانه  31ماده 
بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی باشند و متخلفین به  تساخت معتبر از وزار

  مجازاتهاي زیر محکوم می شوند:

  وارد کنندگان -الف 

  ریالمرتبه اول : اخطار و جریمه نقدي تا مبلغ یک میلیون 

  مرتبه دوم : جریمه نقدي از یک ملیون ریال تا ده میلیون ریال

مرتبه سوم : جریمه نقدي تا مبلغ ده میلیون ریال و لغو کارت بازرگانی به مدت 
  یک سال

  تولیدکنندگان -ب 

  مرتبه اول : اخطار و جریمه نقدي تا مبلغ یک میلیون ریال

  یلیون ریالمرتبه دوم : جریمه نقدي از یک ملیون تا ده م

  مرتبه سوم : جریمه نقدي تا مبلغ ده میلیون ریال 

تصدیان و مسئولین کارخانجات و کارگاهها و مراکز تهیه وتوزیع مواد م– 39ماده 
خوردنی ، آشامیدنی، آرایشی ، بهداشتی ، اماکن عمومی ، مراکز بهداشتی درمانی 

و طیور و  ، مراکز آموزشی و پرورشی ، محلهاي نگهداري و پرورش دام



کشتارگاهها ملزم به رعایت ضوابط و مقررات بهداشت محیطی در محل فعالیت 
ازاین ماده به ازاي هر مورد نقص بهداشت به مجازاتهاي خود میباشند . متخلفین 

  زیر محکوم می شوند.

  مرتبه اول : جریمه نقدي از مبلغ یک هزار تا پنج هزار ریال

  دو هزار تا صد هزار ریالمرتبه دوم : جریمه نقدي از مبلغ 

  مرتبه سوم : جریمه نقدي از چهار هزار تا دویست هزارریال

  مرتبه چهارم : عالوه بر مجازات مرتبه سوم زندان از یک تاشش ماه

تبصره : درصورت عدم رفع نقایص بهداشتی درپایان مهلت مقرر با لغو پروانه 
کار منوط به اخذ  کسب متصدي یا مسئولین، محل تعطیل خواهد شد و ادامه

  پروانه جدید و رفع نقص می باشد.

در کلیه مراحل مربوط به مواد این قانون در صورتی که تخلف در – 40ماده 
بخش غیر خصوصی انجام گرفته باشد برحسب مورد مقام مجاز دستور دهنده و 

  یا مباشر و یا هر دو متخلف محسوب و به مجازاتهاي زیر محکوم می گردند :

  ول : اخطار کتبی و جریمه نقدي تا مبلغ یک میلیون ریالمرتبه ا

  مرتبه دوم : جریمه نقدي تا مبلغ پنج میلیون ریال 

  مرتبه سوم : تعلیق از خدمت به مدت سه تا شش ماه

  مرتبه چهارم : زندان از یک تا شش ماه



گزارش تخلفات مندرج دراین قانون به وسیله ناظرین و بازرسین ویژه – 41ماده 
که توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و یا مدیر عامل اي 

  سازمانهاي منطقه اي بهداشت درمان تعیین می شوند ، تهیه می گردد.

کلیه گزارشات تخلفات مندرج در این قانون باید به تایید ناظرین و – 42ماده 
  ویژه برسد. بازرسین

ست به طور منظم وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی موظف ا– 43ماده 
اسامی کاالها مجاز و غیر قانونی ( خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی ) را 

  جهت عموم به نحو مقتضی اعالم نماید.

اعمال تعزیرات حکومتی موضوع این قانون مانع اجراي مجازاتهاي – 44ماده 
 . قانونی دیگر نخواهند بود


