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فصل ايل:
مىتزل ميفيت ومل خًرامي (يددار تصفيٍ شدٌ يب شستشًشدٌ)
 -1وحًٌ ومًوٍ بزداري ي مىتزل ميفيت ومل خًرامي در سطح تًليد
 -2وحًٌ ومًوٍ بزداري ي مىتزل ميفيت ومل خًرامي در سطح تًسيع
-1-2فزيشگبٌ َبي عزضٍ ومل
-2-2امبمه عمًمي ي مزامش عزضٍ مًادغذايي
 -3وحًٌ ومًوٍ بزداري ي مىتزل ميفيت ومل خًرامي در سطح مصزف
 -1-3خبوًارَبي شُزي
 -2-3خبوًارَبي ريستبيي
فصل ديم:
پبيش يد ادرار
فصل سًم:
تزميب ي شزح يظبيف مميتٍ  IDDداوشگبٌ /داوشندٌ علًم پششني
فصل چُبرم:
فزم َب ي پيًست َب
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هقدهِ:
ووجَد يذ ٍ گَاتش يىي اص هطىالت تغزيِ ای ؾوذُ دس وطَس ثَدُ است  .ارشای ثشًبهِ پیطگیشی
ٍوٌتشل ووجَديذ ٍيذداسوشدى ًوىْبی خَساوي طي سبلیبى گزضتِ هَرت وبّص لبثل هالحػِ
ضیَؼ گَاتش دسوطَس ضذُ است  .ثشاسبس ًتبيذ چْبسهیي پبيص هلي ثشًبهِ پیطگیشی ٍوٌتشل
اختالالت ًبضي اصووجَد يذ وِ دسسبل  1386اًزبم ضذُ است ،ضیَؼ گَاتش اص  %68دس سبل
1368ثِ  6/5دسغذ سسیذُ است وِ هجیي استوشاس هَفمیت دس هْبس ووجَد يذ دس وطَس ٍ
پیطگیشی اص اختالالت ًبضي اص آى وِ لجل اص ضشٍؼ ثشًبهِ ًِ تٌْب ثِ غَست گَاتش آًذهیه دس
ّوِ استبىّب ٍ ّیپشاًذهیه دس ثیص اص يه سَم استبىّب ٍرَد داضت  ،ثلىِ احشات ٍخین آى ثش
وبّص سضذ رٌّي ٍ رسوي ،لذست يبدگیشی ،آستبًِ ضٌَايي ٍ اؾوبل پسیىَهَتَس ثِ ٍيژُ دس
وَدوبىًَ ،رَاًبى ٍ رَاًبى هطَْد ثَد.

دس ايي هشحلِ ًىتِ هْن استوشاس ثشًبهِ ٍ سسیذى ثِ ّذف ًْبيي وِ حزف اختاللّبی ًبضي اص
ووجَد يذ است ،هيثبضذ.استوشاس ثشًبهِ پیطگیشی اص اختاللّبی ًبضي اص ووجَد يذ دس گشٍ پبيص
هشتت ٍهستوش فؿبلیتّبی ارشايي ،دسيبفت پس خَساًذ ٍ تػحیح ٍ حل هطىالت احتوبلي ثب
ّوىبسی ّبی تٌگبتٌگ دسٍى ثخطي ٍثیي ثخطي است .وطَسّبی صيبدی ثِ دلیل ًذاضتي
ثشًبهِّبی پبيص ٍ ًػبست ثش سًٍذ هػشف ًوه يذداس ،هیضاى دستشسي هشدم (پَضص هػشف)
ٍ هیضاى يذ هَرَد دس ًوهّبی يذداس دچبس ضىست ضذُاًذ،
ثب پبيص ٍ اسصيبثي هشاحل يذداس وشدى ًوه هيتَاى ٍضؿـــیت پیطـــشفت ثشًبهِ وٌتشل  IDDسا
هطخع ًوَد.
پبيص هیضاى يذ دس ًوىْبی خَساوي وطَس هْوتشيي ثخص پبيص ثشًبهِ حزف اختالالت ًبضي اص
ووجَد يذ استّ .ذف اغلي پبيص دس سطح تَلیذ حػَل اطویٌبى اص هیضاى يذ ًوه ،دسرِ خلَظ
ٍ سبيش ٍيژگیْبی ًوه يذداس ٍ سًٍذ ارشای ثشًبهِ دس حیي تَلیذ است.
دس ثشًبهِ پیطگیشی ٍ هجبسصُ ثب اختالالت ًبضي اص ووجَد يذ ،ثِ هٌػَس اطویٌبى اص وفبيت دسيبفت
يذ افشاد ربهؿِ ،پبيص هٌػن ٍ دٍسُای هیبًِ يذ ادساس روؿیت دس هؿشؼ خطش اص اّویت ٍيژُای
ثشخَسداس است.
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ًتیزِ چْبسهیي پبيص اختالالت ًبضي اص ووجَد يذ دس وطَس دس سبل ً 1386طبى هيدّذ وِ هیبًِ
يذ ادساس داًص آهَصاى وطَس ثیص اص  100هیىشٍگشم دس لیتش است .ثٌبثشايي روَْسی اسالهي
ايشاى ووبوبى رضء وطَسّبی ؾبسی اص ووجَد يذ هي ثبضذ .ثب ايي ٍرَد ،سًٍذ وبّص ًسجي يذ
ادساس ٍ پبيیي تش ثَدى هیبًِ يذ ادساس داًصآهَصاى ثشخي اص استبىّبی وطَس اص حذ هطلَة ثیي
الوللي ،دس سبل ّ ،1386وچٌیي ٍضؿیت ًوهّبی تَلیذی ٍ هػشفي خبًَاسّب وِ حذٍد 20
دسغذ آًْب دچبس ًبخبلػي ثَدُ ٍ حذٍد  20دسغذ آًْب ًیض ووتش اص  15گبهب يذ داضتِ اًذ،
هيتَاًذ گَيبی تَلیذ ًوه ّبی يذداس ثب ویفیت پبيیي ٍ ًبهطلَة دس سطح تَلیذ ٍ يب ًبهٌبست
ثَدى ًحَُ ًگْذاسی ٍ هػشف ًوه تَسط خب ًَاسّبی ايشاًي ثبضذ وِ ضشٍست وٌتشل ویفي
ّشچِ ثیطتش هحػَالت غٌبيؽ ًوه تَسط هسئَلیي اهش ٍآهَصش ؾوَهي اص طشيك سسبًِ ّبی
ؾوَهي سا ايزبة هيًوبيذ.
ثب تَرِ ثِ اّویت ٍضشٍست وٌتشل ویفیت ًوه ّبی خَساوي ٍحػَل اطویٌبى اص هیضاى يذ وبفي
ٍ دسرِ خلَظ استبًذاسد آًْب ،دستَس ؾول ارشايي ثشًبهِ تَسط اؾضبی وویتِ ارشايي دسسطح
هلي هَسد ثبصثیٌي لشاسگشفتِ است .اًتػبس هي سٍد اؾضبی وویتِ  ٍ IDDسبيش وبسضٌبسبى
تغزيِ ،ثبصسسیي ثْذاضت هحیط ،اداسُ ًػبست ثشهَادغزايي ٍ آصهبيطگبُ وٌتشل هَادغزايي
دسسطح داًطگبُ  /داًطىذُ ؾلَم پضضىي ثب ثىبسگیشی ٍ ارشای دلیك هفبد ايي دستَس ؾول
هتضوي استوشاس هَفمیت ثشًبهِ ٍ ثْجَد ویفیت ًوه ّبی خَساوي دس وطَس ثبضٌذ.
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فصل اٍل
كٌتزل كيفيت ًوك خَراكي (يددار تصفيِ ضدُ يا ضستطَ ضدُ)
ً -9حَُ ًوًَِ بزداري ٍ كٌتزل كيفيت ًوك خَراكي در سطح تَليد:

 -1-1هسئَلیت اًزبم وٌتشل ویفیت ًوهّبی خَساوي 1ثِ ؾْذُ ٍاحذّبی تَلیذوٌٌذُ ًوه
خَساوي است .ثِ هٌػَس پـبيص هشتـت هیـضاى يـذ ًوـه دس سـطح تَلیـذ ،ولیـِ ٍاحـذّبی
تَلیذوٌٌذُ ًوه خَساوي هَغفٌذ آصهبيطگبُ وٌتشل ویفیـت دس هحـل داضـتِ ثبضـٌذ .ثخـص
وٌتشل ویفي ثب ًػبست هسئَل فٌي هَغف است اص ّش ثْش 2لجل اص ثستِ ثٌذی حذالل  3ثـبس
ًوًَِ ثشداسی وشدُ ٍ ًوه خَساوي سا اص ًػش هیضاى يذ ،هطبثك ثب استبًذاسد هلي ايشاى ثـِ
ضوبسُ  1195سبل 1387تحت ؾٌـَاى "ًوـه خـَساوي يـذداس – ٍيژگـي ّـب ٍ سٍش ّـبی
آصهَى" وٌتشل ًوبيذّ .ن چٌیي ثبيذ حذالل يه ًوًَِ اص ّش ثْش ًوه خَساوي لجل اص ثسـتِ
ثٌذی ،اص ًػش خلَظ ،سطَثت ،هَاد ًبهحلَل ٍ هیضاى سَلفبت ٍ فلـضات سـٌگیي ٍ 3سـبيش
ٍيژگي ّب ثش اسبس استبًذاسد ّبی هلي ايشاى ثِ ضوبسُ  26سبل  1385تحت ؾٌَاى "ًوه
خَساويٍ -يژگي ّب" ،اغالحیِ استبًذاسد  26سبل  1195 ،1387سبل  1387تحت ؾٌـَاى
"ًوه خَساوي يذداس – ٍيژگي ّب ٍ سٍش ّبی آصهَى" ٍ هطبثك ثب ضَاثط ربسی ٍصاست
ثْذاضت ،هَسد آصهبيص لشاس گیشد .چٌبًچِ ًتبيذ آصهَى هطبثك استبًذاسدّبی فَق الزوش ٍ
هَسد تبيیذ هسئَل فٌي ثبضذٍ ،احذ تَلیذی هزبص ثِ اسائِ ًوه تَلیذ ضذُ ثِ هشاوض ؾشضِ
ٍ فشٍش هي ثبضذ .ولیِ ًتبيذ آصهَى ثبيذ حجت ٍ سَاثك حفع ٍ ًگْذاسی ضَد.
ٍ -2-1احذّبی ثستِ ثٌذی ًوه تػفیِ ضذُ يذداس هلضم هي ثبضٌذ پس اص تبيیـذ هسـئَل
فٌي ٍاحذً ،وه سا اص ٍاحذ ّبی تَلیذی داسای پشٍاًِ سـبخت هؿتجـش خشيـذاسی ٍ سـَاثك
هشثـَ ثـِ خشيــذ ًوـه سا حفـع ٍ ًگْــذاسی ًوبيٌـذّ .وچٌـیي ايــي ٍاحـذّب هَغفٌـذ يــه
آصهبيطگبُ وٌتشل ویفیت دس هحل داضتِ ثبضٌذ ٍ وٌتشل ویفیت ًوـه ثسـتِ ثٌـذی ضـذُ سا
هطبثك ثٌذ  1-1اًزبم دٌّذ.

 1مىظُر از ومك خُراكي در ايه دستُرعمل ومك خُراكي يددار تصفيً شدي َ ومك خُراكي يددار شستشُ شدي مي باشد.
Batch2
3براي 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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ً -3-1ػــبست دس ســطح تَلیــذ تَســط وبسضٌبســبى هؿبًٍــت غــزا ٍ داسٍ داًطــگبُ ّــب /
داًطىذُ ّبی ؾلَم پضضىي وطَس (اداسُ ًػبست ثشهَادغـزايي ٍ آصهبيطـگبُ ّـبی وٌتـشل
هَادغزايي) غَست هي گیشد .ايي وبسضٌبسبى ثبيذ حذالل ّش فػل يه ثبس ٍاحذّبی تَلیذ
ٍ ثستِ ثٌذی ًوه ّبی خَساوي سا هطبثك هؿیبسّبی هلي هػَة ٍ ضَاثط ربسی ٍصاست
ثْذاضت اسصيبثي وٌٌذ .ايي اسصيبثي ضـبهل ًػـبست ثـش ضـشايط تَلیـذ ٍ ثسـتِ ثٌـذی ًوـه
خَساويً ،حَُ تْیِ ٍ ًگْذاسی يذات پتبسین ٍ ولیِ هَاد اٍلیِ هػشفي ،اًجـبسش ٍ  ...هـي
ثبضذّ .وچٌیي الصم است ضشايط هحیطي ٍؾولىشد آصهبيطگبُ ٍ ًتـبيذ آصهـَى ثشسسـي ٍ
غحت آى تأيیذ ضـَد .وبسضٌبسـبى هَغفٌـذ اص ًوـهّـبی خـَساوي تَلیـذی ثـِ غـَست
تػبدفي ًوًَِ ثشداسی وشدُ (حذالل سِ ثستِ اص يه ثْش) ٍ ًوًَِ ّـب سا ثـِ ّوـشاُ ًتـبيذ
آصهَى هشثَ ثِ ّوبى ثْش وِ ثِ تبيیذ هسئَل فٌي سسـیذُ اسـت ،ثـِ آصهبيطـگبُ وٌتـشل
هَاد غزايي داًطگبُ/داًطىذُ ؾلَم پضضىي هشثَطِ هطبثك ثب فشم ضوبسُ  1اسسبل ًوبيٌـذ.
دسغَست اسسبل ًوًَِ ثِ آصهبيطگبُ وٌتشل تبيیذ غالحیت ضذًُ ،تـبيذ آصهـَى ثبيـذ ثـِ
آصهبيطگبُ هَاد غزايي استبى اسسبل ٍ ولیِ سَاثك دس آى رب ًگْذاسی ضَد.
تبصزٌ-فشم ضوبسُ يه دس دٍ ًسخِ تَسط ًوًَِ ثشداس تىویل هي ضَد ٍ يـه ًسـخِ آى
ّوشاُ ًوًَِ ثِ آصهبيطگبُ وٌتشل هَاد غزايي داًطگبُ/داًطىذُ اسسبل هي گـشدد .دسضـوي
ًسخِ دٍم دس سَاثك اداسُ ًػبست ثش هَاد غزايي ًگْذاسی هي ضَد.
دسغَستي وِ ضشايط ٍاحذ تَلیذی يب ًتبيذ آصهَى ثب هؿیبسّـبی هلـي هػـَة ٍ ضـَاثط
ربسی ٍصاست ثْذاضت هطبثمت ًذاضتِ ثبضذ ،هؿبًٍت غـزا ٍ داسٍ داًطگبُ/داًطـىذُ ؾلـَم
پضضىي هشثَطِ هَغف اسـت طجـك ٍغـبيف هحَلـِ الـذاهبت لـبًًَي سا ثـِ ؾوـل آٍسدُ ٍ
گــضاسش الــذاهبت اًزــبم ضــذُ سا ثــِ اداسُ وــل ًػــبست ثــش هــَاد غــزايي ٍ وویتــِ IDD
داًطگبُ/داًطىذُ ؾلَم پضضىي اسسبل ًوبيذ.
 -4-1آصهبيطگبُ وٌتشل هَاد غزايي داًطگبُ/داًطىذُ ؾلَم پضضىي هَغف است ثـشسٍی
ًوًَِ ّبيي وِ اص سطح تَلیذ روؽ آٍسی هي ضَد ،آصهبيطبت الصم سا اًزـبم دادُ ٍ ًتـبيذ
آى سا دس فشم اسصيبثي هیضاى يذ ٍ سبيش ٍيژگي ّب دس ًوه ّبی خَساوي (فـشم ضـوبسُ )2
حجت ًوبيذ .ايي فشم ثبيستي تَسط هسئَل آصهبيطگبُ وٌتشل هَاد غزايي داًطگبُ/داًطـىذُ
تىویل  ،اهضب ٍ ثِ اداسُ ًػبست ثش هَاد غزايي داًطگبُ /داًطـىذُ ؾلـَم پضضـىي اسسـبل
ضَد.
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 -5-1اداسُ ًػبست ثش هَاد غزايي داًطگبُ /داًطىذُ ؾلَم پضضىي الذاهبت اًزبم ضذُ ثش
سٍی هَاسد ؾذم اًطجبق سا ثشاسبس هَاسد هٌذسد دس فشم ضوبسُ  2ارشا ٍ حجت هي وٌذ.
ً -6-1تبيذ الذاهبت اًزبم ضذُ ّش سِ هبُ يه ثبس تَسط هؿبًٍـت /هـذيشيت غـزا ٍ داسٍ
داًطگبُ/داًطىذُ ؾلَم پضضىي ثِ اداسُ ول ًػبست ثش هَاد غزايي ٍ سًٍَضت آى ثِ اداسُ
ول آصهبيطگبُ ّبی وٌتشل غـزا ٍ داسٍ ،دثیشخبًـِ  IDDداًطگبُ/داًطـىذُ ؾلـَم پضضـىي
اسسبل هي گشدد.
ً -7-1تبيذ ايي الذاهبت ّش  6هبُ يه ثبس روؽ ثٌذی ٍ تَسط دثیش وویتـِ  IDDداًطـگبُ/
داًطىذُ ثِ دثیشخبًِ وویتِ وطَسی ( IDDدفتش ثْجَد تغزيِ ربهؿِ) اسسبل هي گشدد.
ً -2حَُ ًوًَِ بزداري ٍ كٌتزل كيفيت ًوك خَراكي در سطح تَسيع:
 -9-2فزٍضگاُ ّاي عزضِ ًوك:

 -1-1-2ثبصسسیي ثْذاضت هحیط (وبسضٌبس يب وبسداى ثْذاضت هحیط هشاوـض ثْذاضـتي
دسهبًي هحل ) ثب ّوبٌّگي هشوض ثْذاضت ضْشستبى پس اص ضٌبسبيي هشاوض ؾشضِ ٍؾوذُ
فشٍضي ّب ،ثبيذ فْشست اًـَاؼ ًوـه ّـبی خـَساوي هَرـَد دس هٌطمـِ رغشافیـبيي تحـت
پَضص هشاوض هتجَؼ سا هطبثك فشم ضوبسُ  3تْیِ ٍ ثـب فْشسـت ٍاحـذّبی تَلیـذ ٍ ثسـتِ
ثٌذی ًوه داسای پشٍاًِ سبخت هؿتجش 4همبيسِ وٌٌذ .دسغَستي وِ ًبم ًوه ؾشضـِ ضـذُ
دس ايي فْشست ًجبضذً ،وًَِ ثشداسی اًزبم ًطذُ ٍ اص طشيك هشوض ثْذاضتي دسهبًي هحـل
ثِ فشٍضٌذُ تزوش وتجي هجٌي ثش ًخشيذى ٍ ؾشضِ ًىشدى ًوه ّبی فَق دادُ ضَد ٍهشاتت
اصطشيك هؿبًٍت ثْذاضتي ثِ هؿبًٍت غزا ٍ داسٍ داًطگبُ/داًطىذُ ؾلَم پضضـىي هشثَطـِ
هجٌي ثش تَلیذًوه ّبی غیش هزـبص ثـب روـش ولیـِ هطخػـبت ًیـضاؾالم گـشدد .دسغـَست
هطبثمت ًبم ًوه ثب فْشست هزوَس دس طَل سبل اص ولیِ ًوًَِ ّبی ًوه خَساوي هَرـَد
دس هشاوض ؾشضِ ٍ ؾوذُ فشٍضي ّب سبلیبًِ ثبيذ حذالل يه ًوًَِ ثِ ّوشاُ فشم ضـوبسُ 1
ثِ آصهبيطگبُ وٌتشل هَاد غزايي داًطگبُ/داًطىذُ ؾلَم پضضىي رْت اًزبم آصهبيص ّبی
الصم اسسبل ضَد.
تبصزٌ-فشم ضوبسُ يه دس دٍ ًسخِ تَسط ًوًَِ ثشداس تىویل هي ضَد ٍ يه ًسـخِ آى
ّوشاُ ًوًَِ ثِ هشوض ثْذاضت هحل اسسبل هي گشدد .دسضوي ًسخِ دٍم رْت پي گیـشی
 - .4آخزیه فُزست ياحدَاي تًليد ي بستٍ بىدي ومك داراي پزياوٍ ساخت معتبز باید َز  6ماٌ یك بار اس طزیق ادارٌ کل وظارت بزمًاد غذایی بٍ مزکش
سالمت محيط ي کار ارسال تا اس طزیق آن مزکش بٍ معايوت بُداشتی داوشگاٌ َا/داوشكدٌ َاي علًم پششكی کشًر ارسال گزدد ي ريوًشت آن بٍ دبيزخاوٍ
کميتٍ  IDDکشًر اعالم شًدَ .مچىيه ایه فُزست در سایت معايوت غذاي داري بٍ وشاوی  www.fdo.irويش مًجًد می باشد.

8

ّبی ثؿذی دس هشوض ثْذاضتي دسهبًي دس پشًٍذُ هشثَطِ ثبيگـبًي هـي ضـَد .ولیـِ ًوًَـِ
ّبی اسسبل ضذُ ثِ هشوض ثْذاضت هحل هي ثبيست ثب يه ًبهِ سسوي ثـِ اهضـبی سيـیس
هشوض ثْذاضت هحلّ ،وشاُ ثب فشم ضوبسُ  1تىویل ضذُ هشثَ ثِ ّش ًوًَِ ثِ آصهبيطـگبُ
وٌتشل هَاد غزايي داًطگبُ/داًطىذُ ؾلَم پضضىي هشثَطِ اسسبل گشدد.
 -2-1-2آصهبيطگبُ وٌتشل هـَاد غـزايي داًطگبُ/داًطـىذُ ؾلـَم پضضـىي هَغـف اسـت
ثشسٍی ًوًَِ ّبيي وِ اص سطح تَصيؽ روؽ آٍسی هي ضَد ،آصهبيطبت الصم سا اًزـبم دادُ
ٍ ًتبيذ آى سا دس فشم اسصيبثي هیضاى يذ ٍ سبيش ٍيژگي ّـب دس ًوـه ّـبی خـَساوي (فـشم
ضوبسُ  )2حجت ًوبيذ .ايي فشم ثبيستي تَسط هسئَل آصهبيطـگبُ داًطگبُ/داًطـىذُ ؾلـَم
پضضىي تىویل،اهضب ٍ ثِ هشرؽ اسسبل ًوًَِ  ،فشستبدُ ضَد.
 -3-1-2هؿبًٍت ثْذاضتي داًطگبُ/داًطىذُ ؾلَم پضضىي پـس اص دسيبفـت گـضاسش فـشم
ّبی اسصيبثي ًوه ٍ الذاهبت اًزبم ضذُ (فـشم ضـوبسُ  )2ضـوي ثشسسـي ًتـبيذ دسيـبفتي،
هشاتت ؾذم اًطجبق سا ثِ هؿبًٍت  /هذيشيت غزا ٍ داسٍ داًطگبُ  /داًطـىذُ ؾلـَم پضضـىي
رْت الذام اسسبل هي ًوبيذ .هؿبًٍـت  /هـذيشيت غـزا ٍ داسٍ داًطـگبُ  /داًطـىذُ پـس اص
ثشسسي ٍ تبيیذ هَاسد ؾذم اًطجبق ،هَاسد هزوَس سا رْت پي گیشی ثـِ هؿبًٍـت ثْذاضـتي
داًطگبُ /داًطىذُ اؾالم هي ًوبيـذ ٍ هؿبًٍـت ثْذاضـتي داًطـگبُ  /داًطـىذُ ًیـض ثؿـذ اص
پیگیشی ّبی الصم هَاسد سا ثِ هشوض سالهت هحیط ٍ وبس ٍ سًٍَضـت آى سا ثـِ دثیشخبًـِ
وویتِ  IDDداًطگبُ  /داًطىذُ اسسبل هي ًوبيذ.
ً -4-1-2تبيذ ايي الذاهبت ّـش  6هـبُ يـه ثـبس روـؽ ثٌـذی ٍ تَسـط دثیـش وویتـِ IDD
داًطگبُ /داًطىذُ ثِ دثیشخبًِ وویتِ وطَسی ( IDDدفتش ثْجَد تغزيِ ربهؿِ) اسسبل هـي
گشدد.
 -2-2اهاكي عوَهي ٍ هزاكش عزضِ هَادغذايي:

 -1-2-2الصم است دس ّش فػل حـذالل  25دسغـذ اص وـل هشاوـض فـَق تَسـط ثبصسسـیي
ثْذاضت هحیط دس هحذٍدٓ تحت پَضص،يذ سٌزي ضًَذ .ثِ طَسی وـِ دس طـَل يـه سـبل
ولیِ هشاوض تحت پَضص اص لحبظ يذ ًوه ّبی هػشفي هَسد سٌزص لشاس گیشًذ.
 -2-2-2ثبصسس ثْذاضت هحیط هشوض ثْذاضتي دسهبًي ضْشی ٍسٍستبيي ضوي ثبصديذ اص
اهــبوي ؾوــَهي ٍ هشاوــض ؾشضــِ هَادغــزايي (سســتَساى ،ثیوبسســتبى ،اغزيــِ فشٍضــي،
سشثبصخبًِ ،وبسخبًِ يب وبسگبُ ّب ،ثَفِ هذاسس ٍ هْذ وَدن ،صًذاى ،آسبيطگبُ سبلوٌذاى،
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سلف سشٍيس اداسات ٍ  ،)...ثب استفبدُ اص ویت يذ سٌذ ٍرـَد يـذ دس ًوـه هػـشفي ايـي
هشاوض سا هَسد آصهبيص لشاس هي دٌّذ.
 -3-2-2ثبصسسیي ثْذاضت هحیط دس غَست هطبّذُ ًوه غیـش هزـبص يـب سـٌگ ًوـه دس
فشآيٌذ تْیِ ،طجخ ٍ هػشف غزا دس هحل ٍ ٌّگبم ثبصسسي ثْذاضتي ضوي تزوش ثِ هتػـذی
يب هسئَل هحل دس خػَظ استفبدُ ًىشدى اص ًوه ّبی غیش هزـبص ،ثبيـذ الـذاهبت لـبًًَي
الصم سا ثِ ؾول آٍسًذ.
ً -4-2-2تبيذ سٌزص ًوه ّبی هػشفي اهبوي ؾوَهي ٍهشاوض ؾشضِ هَادغزايي تَسـط
هشوض ثْذاضتي دسهبًي ّشهـبُ يـه ثـبس دس فـشم ضـوبسُ  -4الـف دسد گشديـذُ ٍثـِ هشوـض
ثْذاضت ضْشستبى اسسبل هي گشدد .هشوض ثْذاضت ضْشستبى ًتبيذ روؽ ثٌذی ضذُ اص فشم
ّبی ضوبسُ -4الف هشاوض ثْذاضتي دسهبًي سا ّش هبُ يه ثبس دس فشم ضوبسُ -4الف ٍاسد ٍ
ثِ هؿبًٍت ثْذاضتي داًطگبُ  /داًطىذُ هي فشستذ .فشم ّبی ضـوبسُ  -4الـف ثؿـذ اص روـؽ
ثٌذی دس پبيبى ّش فػل دسفشم ضوبسُ -4ة دسد گشديذُ ٍ اص طشيك گشٍُ ثْذاضت هحیط ٍ
حشفِ ای هؿبًٍت ثْذاضتي داًطگبُ/داًطىذُ ؾلَم پضضىي هشثَطِ ثِ هشوض سالهت هحـیط
ٍ وبس اسسبل هي گشددّ .وچٌیي ًتبيذ هشثَ ثِ روؽ ثٌذی فشم ّبی ضـوبسُ -4ة اصطشيـك
گشٍُ ثْذاضت هحیط ٍحشفِ ای داًطگبُ/داًطىذُ ؾلَم پضضـىي روـؽ ثٌـذی گشديـذُ ٍ دس
وویتِ  IDDداًطگبُ /داًطىذُ هشثَطِ اسائِ هي ضَد تب ثـش اسـبس ًتـبيذ ثـِ دسـت آهـذُ،
الذاهبت آهَصضي ٍ هذاخالت هٌبست تَسط وویتِ ارشايي طشاحي گشدد.
 -5-2-2فشم ّبی ضوبسُ -4ة داًطگبُ ّب/داًطىذُ ّبی ؾلَم پضضىي وطَس ّش ضص هبُ
يه ثبس تَسط هشوـض سـالهت هحـیط ٍ وـبس روـؽ ثٌـذی ٍ پـس خَساًـذ آى ثـِ داًطـگبُ
ّب/داًطىذُ ّبی ؾلَم پضضىي ٍ سًٍَضت آى ثِ دثیشخبًِ وویتِ وطـَسی  IDDدس دفتـش
ثْجَد تغزيِ ربهؿـِ هؿبًٍـت ثْذاضـت اسسـبل هـي گـشدد تـب اص آى دس سیبسـتگزاسی ّـب
ٍطشاحي هذاخالت هَسد ًیبص استفبدُ ضَد.
ً -8حَُ ًوًَِ بزداري ٍ كٌتزل كيفيت ًوك خَراكي در سطح هصزف خاًَار:
 -9-8خاًَارّاي ضْزي:

ثِ هٌػَس اطالؼ اص پَضص هػشف ًوه يذداس تػـفیِ دس خبًَاسّـبی ضـْشی هؿوـَال دس
ثشسسيّبی ثخص ثْذاضت وِ ثشای اّذاف ديگش طشاحي هيضًَذ ،اص هػشف ًوـه يـذداس
تػفیِ ضذُ دس خبًَاس سَال ضذُ ٍ ثب استفبدُ اص ویت يذسٌذ ًوه هػشفي خبًَاس هَسد
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آصهبيص لشاس هي گیشد .اص رولِ ايي هطبلؿبت هي تَاى ثِ ثشسسـي ANIS ،MICS ،DHS
ٍ ...اضبسُ وشد.
ّوچٌیي ثشسسـي ّـبی همطؿـي دس فَاغـل  5سـبلِ تَسـط پژٍّطـىذُ غـذد دسٍى سيـض
داًطگبُ ؾلَم پضضىي ضْیذ ثْطتي ٍ ثب ّوىبسی اداسُ ثْجـَد تغزيـِ ربهؿـِ ٍ داًطـگبُ /
داًطىذُ ّبی ؾلَم پضضىي دس ول وطَس اًزبم هي گیشد .دس ايـي ثشسسـي ّـب ؾـالٍُ ثـش
تؿییي پَضص هػشف ًوه يذداس تػفیِ ضذُ دس خبًَاس ضبخع ّبی ديگش پبيص ثشًبهـِ
اص رولِ يذ ادساس داًص آهَصاى ٍ ضیَؼ گَاتش هَسد اسصيبثي لشاس هي گیشد.
 -2-8خاًَارّاي رٍستائي:

 -1-2-3ثَْسص خبًِ ثْذاضت دس سشضوبسی اٍل سبل اص ًوه ّبی هػشفي خبًَاس
تَسط ویت يذسٌذ ،يذسٌزي اًزبم دادُ ٍ ًتبيذ سا دس فشم ّبی سشضوبسی دس پشًٍذُ
خبًَاس (ثٌذ  15فشم ٍضؿیت ثْذاضت هحیط خبًَاس) پش هي ًوبيذّ .وچٌیي رذٍل پَضص
هػشف ًوه يذداس خبًَاسّبی سٍستبيي سا دس سٍی صيذ حیبتي تىویل ًوَدُ ٍ ثؿذ اص
پبيبى سشضوبسی  ،گضاسش آى سا دس فشم ضوبسُ  4دسد ًوبيذ .ثب استفبدُ اص فشهَل
(

تؿذادخبًَاسّبيي وِ اص ًوه يذداس تػفیِ ضذُ يب ضستطَ ضذُ استفبدُ هي وٌٌذ
ول خبًَاسّب

دسغذ خبًَاسّبيي وِ

اص ًوه يذداس تػفیِ ضذُ يب ضستطَ ضذُ استفبدُ هي وٌٌذ سا تؿییي ٍ فشم ضوبسُ  5سا
ثِ هشوض ثْذاضتي دسهبًي ٍ اص آى طشيك ثِ هشوض ثْذاضت ضْشستبى اسسبل هي وٌذ.
يبدآيري :اطالؾبت هشثَ

ثِ هػشف ًوه يذداس تػفیِ ضذُ يب ضستطَ ضذُ دس

خبًَاسّبی سٍستبيي اص ًتبيذ ثشسسي ّبی همطؿي دس همبطؽ سبالًِ ٍ پٌذ سبلِ ًیض ثِ
دست خَاّذ آهذ.
 -2-2-3هشوضثْذاضت ضْشستبى ثبيذ ضوي ثشسسي ٍ اسسبل پس خَساًذ ثِ خبًِ
ثْذاضت ًسجت ثِ استخشاد ضبخع پَضص هػشف ًوه خَساوي خبًَاسّبی سٍستبيي
(

تؿذادخبًَاسّبيي وِ اص ًوه يذداس تػفیِ ضذُ يب ضستطَ ضذُ استفبدُ هي وٌٌذ
ول خبًَاسّب

الذام ًٍتیزِ آى سا ثِ

هؿبًٍت ثْذاضتي داًطگبُ  /داًطىذُ اسسبل ًوبيذ.
ّ -3-2-3وچٌیي ثَْسص ثبيذ ّش ضص هبُ يه ثبس ثشای اسائِ آهَصش ّبی الصم دس
خػَظ هػشف ًوه يذداس تػفیِ ضذُ يب ضستطَ ضذُ ،وبّص هػشف ًوه ٍ ...ثِ
هذسسِ هشارؿِ وشدُ ٍ لجالً اص داًص آهَصاى ثخَاّذ يه لبضك چبيخَسی اصًوه هػشفي
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خبًَاس سا دس يه وبغز وَچه پیچیذُ ثِ هذسسِ ثیبٍسًذ .ثَْسص هي ثبيست ثب استفبدُ اص
ویت يذسٌذ اص يذ داس ثَدى ًوه هػشفي اطویٌبى حبغل وشدًُ ،تبيذ آى سا دس فشم
ضوبسُ  ،6دس دٍ ًسخِ حجت وٌذ .يه ًسخِ اص ايي فشم سا ّش ضص هبُ يىجبس ثِ هشوض
ثْذاضتي دسهبًي اسسبل وشدُ ٍ ًسخِ ديگش سا دس سَاثك خَد ًگْذاسی ًوبيذ.
تجػشُ -اًتخبة داًص آهَصاى ثِ غَست تػبدفي ثَدُ ٍ چٌبًچِ هذسسِ ووتش اص 20
داًص آهَص داضت اص  %50آًبى ًوًَِ ًوه گشفتِ ضَد .چٌبًچِ تؿذاد داًص آهَصاى 20-50
ًفش ثَد اص  ٍ %30دس غَستي وِ روؿیت هذسسِ ثیص اص ً 50فش ثَد اص  %10آى ّب ًوًَِ
ًوه گشفتِ ضَد.
 -4-2-3فشم ضوبسُ  6دس هشوض ثْذاضت ضْشستبى روؽ ثٌذی ضذُ ٍ ّش ضص هبُ يىجبس
ثِ هؿبًٍت ثْذاضتي اسسبل هي گشدد تب ًتبيذ دس وویتِ  IDDداًطگبُ  /داًطىذُ هطشح
ضذُ ٍ ثشًبهِ سيضی الصم غَست پزيشد.
ً -5-2-3تیزِ روؽ ثٌذی گضاسضبت داًطگبُ  /داًطىذُ ٍ ًتبيذ هػَثبت وویتِ IDD
داًطگبُ  /داًطىذُ ّش ضص هبُ يه ثبس ثِ دثیشخبًِ وویتِ وطَسی  IDDدس دفتش ثْجَد
تغزيِ ربهؿِ هؿبًٍت ثْذاضت اسسبل هي ضَد تب دس سیبستگزاسی ّب ٍطشاحي هذاخالت
هَسد ًیبص استفبدُ ضَد.
 -6-2-3هسئَل پیگیشی هَضَؼ وٌتشل ویفي ًوه ّبی خَساوي (يذداستػفیِ ضذُ يب
ضستطَ ضذُ) دسسطح هغبصُ ّبی سٍستبيي ثبصسسیي ثْذاضت هحیط هشاوض ثْذاضتي
دسهبًي سٍستبيي ٍ ٍاحذ ثْذاضت هحیط هشاوض ثْذاضت ضْشستبى هيثبضذ.
 -7-2-3دسغَست هػشف ًىشدى ًوه خَساوي (يذداس تػفیِ ضـذُ يـب ضستطـَ ضـذُ)
تَسط خبًَاسّبی سٍستبيي ،ثشًبهِسيضی آهَصضي ٍ پي گیشی آى تَسط هشوض ثْذاضـتي
دسهبًي هحل ثب ّوىبسی وبسضٌبس تغزيِ هشوض ثْذاضت ضْشستبى ٍ ثَْسص خبًِ ثْذاضت
غَست هي پزيشد.
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فصل دٍم
دستَر عول پايص يدادرار
ثِ هٌػَس حػَل اطویٌبى اص ايي وِ دس يه هٌطمِ هیضاى يذ دسيبفتي هشدم وبفي است هي
ثبيست ّشسبل ،ثشاسبس دستَس ؾول حبضش هیضاى يذ ادساس داًص آهَصاى  8-10سبلِ سا
اًذاصُ گیشی وشد.
الف -رٍش ًوًَِ گيزي:

ثشای ًوًَِ گیشی هشاحل صيش سا ثِ ارشا دسآٍسيذ:
فْشست ولیِ هذاسس اثتذايي سا ّوشاُ ثب آدسس دلیك آى تْیِ وٌیذ.
فْشست سا ثِ هٌبطك ضْشی ٍ سٍستبيي تمسین وٌیذ.
فْشست هذاسس هٌبطك ضْشی ٍ سٍستبيي سا ثِ هذاسس دختشاًِ ٍ پسشاًِ تفىیه وٌیذ.
دس ايي هذاسس داًص آهَصاى والس ّبی دٍم ،سَم ٍ چْبسم اثتذايي (وَدوبى 8-10سبلِ)
سا ثشای ًوًَِ گیشی اًتخبة وٌیذ.
دس ّش داًطگبُ  /داًطىذُ  48هذسسِ دس ًوًَِ لشاس هي گیشًذ ٍ اص ّش هذسسِ ً 5وًَِ ثِ
غَست تػبدفي اًتخبة هي ضَد ،يؿٌي روؿبً دس ّش داًطگبُ  /داًطىذُ ً 240وًَِ اص
هذاسس ضْشی ٍ سٍستبيي روؽ آٍسی خَاّذ ضذ.
ثشای اًزبم هحبسجِ ثِ هخبل صيش تَرِ وٌیذ:
ؾذد  48سا ثش حست ًسجت روؿیت ضْشی ٍ سٍستبيي ثش هٌبطك ضْشی ٍ سٍستبيي
داًطگبُ  /داًطىذُ تسْین هي وٌین:
فشؼ هي وٌین دس استبى لشستبى ًسجت روؿیت سٍستبيي ثِ ضْشی  70ثِ  30است.
تؿذاد هذاسس سٍستبيي48* )70÷ 100( ;34 :
تؿذاد هذاسس ضْشی:

48* )30÷ 100( ;14

سپس اص فْشست هذاسس دختشاًِ ٍ پسشاًِ ضْشی ٍ سٍستبيي ثِ تفىیه  7هذسسِ دختشاًِ ٍ 7
هذسسِ پسشاًِ دس هٌبطك ضْشی ٍ  17هذسسِ دختشاًِ ٍ  17هذسسِ پسشاًِ دس هٌبطك سٍستبيي
ثِ غَست تػبدفي اًتخبة هي وٌین.
هخبل:
اگش تؿذاد ول هذاسس دختشاًِ ضْشی  220ثَد فبغلِ ًوًَِ ثشداسی  32خَاّذ ثَد ()220÷7;32
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اٍلیي هذسسِ سا ثب يه ؾذد تػبدفي اًتخبة هي وٌین هخالً ضوبسُ 9
هذسسِ دٍم ، 9+32;41هذسسِ سَم  ٍ 41+32;73ثِ ّویي تشتیت تب اًتخبة ّفتویي
هذسسِ اداهِ هي دّین.
ثشای اًتخبة ً 5وًَِ اص ّش هذسسِ ثِ غَست تػبدفي ثِ ضىل صيش ؾول هي وٌین:
اص دفتش والس دٍم ًفش اٍل ،اص دفتش والس سَم دٍ ًفش اٍل ٍاص دفتش والس چْبسم دٍ ًفش
اٍل سا اًتخبة هي ًوبيین.
ثشای آى دستِ اص داًطگبُ  /داًطىذُ ّبيي وِ داسای هذاسس ضْشی ٍ سٍستبيي هختلط هي
ثبضٌذ هي تَاى دس يه هذسسِ فمط اص پسشّب ًوًَِ گشفتِ ضَد ٍ دس هذسسِ ديگش فمط اص
دختشّب ًوًَِ گیشی ضَد ٍ يب ايي وِ دس هذسسِ اًتخبثي تؿذاد ًوًَِ سا ؾذد  6دس ًػش
ثگیشيذ ٍ اص ً 3فش دختش ٍ ً 3فش پسش ًوًَِ گیشی وٌیذ.
ًوًَِ ادساس سا ثب لیَاى يه ثبس هػشف ثگیشيذ ٍ دس غشٍف پالستیىي هخػَظ دسة داس
ثشيضيذ ٍ سٍی غشف ثشچسجي ثب روش هطخػبت ضبهلً :بم استبىً ،بم ضْشستبىً ،بم ٍ
ًبم خبًَادگي داًص آهَص ،هٌطمِ (ضْشی ٍ سٍستبيي) ٍ رٌسیت (هزوش ٍ هًَج) حجت
گشدد.
سؿي وٌیذ ًوًَِ گیشی دس هٌبطك ضْشی ٍ سٍستبيي تَسط وبسداى ّبی ضبغل دس ٍاحذ
ثْذاضت خبًَادُ اًزبم گیشد.
ثٌبثشايي دس ّش سبل ً 240وًَِ دس ّش داًطگبُ  /داًطىذُ روؽ آٍسی خَاّذ ضذ ٍ ًوًَِ
ّب ثِ آصهبيطگبُ هٌتخت پبيص ادٍاسی يذ ادساس رْت اًذاصُ گیشی هیضاى يذ ادساس اسسبل
هي ضَد.
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فصل سَم
تزكيب ٍ ضزح ٍظايف كويتِ  IDDداًطگاُ  /داًطكدُ علَم پشضكي
كويتِ  IDDداًطگاُ /داًطكدُ:

ايــــي وویتِ ثبيذ دسولیِ داًطگبُ  /داًطىذُ ّبی ؾلَم پضضىي وطَس تطىیل ضَد .وویتِ
 IDDداًطگبُ/داًطىذُ صيش ًػش وویتِ وطَسی  IDDفؿبلیت هي وٌذ تب هطبثك دستَس ؾول
وطَسی پبيص ثشًبهِ ،ثش ارشای دلیك آى دس هٌطمِ تحت پَضص ًػبست وشدُ ،هطىالت
ارشايي وِ هبًؽ سسیذى ثِ اّذاف ّستٌذ سا ضٌبسبيي ٍ هذاخالت الصم ثشای سفؽ ايي
هطىالت سا طشاحي ٍ ثِ ارشا دسآٍسد .چٌبًچِ حل هطىالت ًیبص ثِ هذاخالت وطَسی
داضتِ ثبضذ ايي وویتِ هَغف است ًَؼ هطىل ٍ حتي االهىبى ساّىبس سفؽ آى سا رْت
تػوین گیشی ثِ وویتِ وطَسی اسائِ ًوبيذ تب الذاهبت همتضي اًزبم ضَدّ .وچٌیي وویتِ
 IDDداًطگبُ/داًطىذُ هسئَل روؽ آٍسی دادُ ّبی هٌطمِ تحت پَضص است ثٌبثشايي
الصم است ّش سِ هبُ يه ثبس ايي وویتِ ثب حضَس اؾضبی آى تطىیل ضذُ ٍ سًٍذ ارشای
ثشًبهِ دس هٌطمِ ،هَسد ثشسسي لشاس گیشد.
اعضاي كويتِ  IDDداًطگاُ/داًطكدُ:

 -1هؿبًٍت ثْذاضتي داًطگبُ/داًطىذُ ؾلَم پضضىي هشثَطِ (هسئَل ٍ سئـیس وویتـِ
 IDDداًطگبُ/داًطىذُ)
 -2سئــیس يــب ًوبيٌــذُ تــبم االختیــبساداسُ ًػــبست ثــش هــَاد غــزايي ٍ ثْذاضــتي
داًطگبُ/داًطىذُ
 -3سئیس يب ًوبيٌذُ تبم االختیبس آصهبيطگبُ هَاد غزايي داًطگبُ/داًطىذُ
 -4وبسضٌبس هسئَل تغزيِ هؿبًٍت ثْذاضتي داًطگبُ/داًطىذُ (دثیش وویتِ )IDD
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 -5هــذيش گــشٍُ ثْذاضــت هحــیط ٍ حشفــِ ای يــب وبسضــٌبس هسـئَل ثْذاضــت هحــیط
داًطگبُ/داًطىذُ
 -6وبسضٌبس هسئَل آهَصش ثْذاضت داًطگبُ/داًطىذُ
 -7وبسضٌبس هسئَل سالهت ًَرَاًبى ،رَاًبى ٍ هذاسس
 -8وبسضٌبس هسئَل آصهبيطگبُ هشوض ثْذاضت استبى (دس داًطـگبُ ّـبيي وـِ اًـذاصُ
گیشی يذ ادساس دس ّوبى داًطگبُ اًزبم هي گیشد)
ً -9وبيٌذگبى اداسُ ول ثبصسگبًي ،سبصهبى غٌبيؽ ٍهؿبدى ٍ سبيش ثخص ّب ثشحست
ضشٍست
 -10يه ًفش ؾضَ ّیئت ؾلوي داًطگبُ ثِ تطخیع وویتِ  IDDداًطگبُ/داًطىذُ

ضزح ٍظايف كويتِ  IDDداًطگاُ/داًطكدُ:
رديف

مسئًل اجزا

شزح يظيفٍ
تطىیل رلسبت وویتِ ثِ غَست هشتت ٍ ّش سِ هبُ يه ثبس

دثیش وویتِ  IDDداًطگبُ/داًطىذُ

اسسبل غَست رلسـِ وویتـِ ٍ فـشم ّـبی تىویـل ضـذُ اسصيـبثي دثیش وویتِ  IDDداًطگبُ/داًطىذُ
هیضاى يذ دس ًوه ّبی خَساوي (فشم ضوبسُ ّ )1ـش سـِ هـبُ يـه
ثبس ثِ دثیشخبًِ وویتِ وطَسی  IDDدس دفتش ثْجَد تغزيِ ربهؿِ
ولیِ اؾضبء وویتِ  IDDداًطگبُ/داًطىذُ

ارشای هػَثبت وویتِ وطَسی

فشاّن ًوَدى اهىبى دستشسي هشدم هٌطمِ ثِ ًوه يـذداس تػـفیِ ًوبيٌذُ اداسُ ول ثبصسگبًي استبى
ضذُ دس هشاوض ؾشضِ ٍ هػشف هَاد غزايي
ايزبد حوبيت ّبی الصم دس رْت احذاث ٍ ساُ اًذاصی ٍاحـذ ّـبی ًوبيٌذُ سبصهبى غٌبيؽ ٍ هؿبدى استبى
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رديف

مسئًل اجزا

شزح يظيفٍ
تَلیذ ٍثستِ ثٌذی ًوه تػفیِ ضذُ

تْیِ ٍتذٍيي هطبلت آهَصضي هٌبست دسصهیٌِ اختالالت ًبضي اص دثیش وویتِ  IDDداًطگبُ/داًطىذُ
ووجَد يذ ثشای وبسوٌبى ثْذاضتي ٍثیي ثخطي ٍ ؾوَم هشدم
ثشگضاسی دٍسُ ّبی ثبصآهَصی ٍ وبسگبُ ّبی آهَصضي ثِ هٌػَس دثیش وویتِ  IDDداًطگبُ/داًطىذُ
فشٌّگ سبصی هػشف ًوه يذداس تػفیِ ضذُ
اسائــِ گــضاسش ثشًبهــِ وٌتــشل ًٍػــبست ثشســطح تَلیــذ ٍثســتِ ثٌــذی سئیس يبًوبيٌذُ تبم االختیـبس اداسُ ًػـبست ثـش هـَاد
ٍپیگیشی هَاسد هشتجط

غزايي ٍآصهبيطگبُ هَاد غزايي داًطگبُ  /داًطىذُ

اسائِ گضاسش اًزبم آصهبيطبت ولیِ ًوـه ّـبی اسسـبلي ثـِ آصهبيطـگبُ سئیس يبًوبيٌذُ تبم االختیـبس اداسُ ًػـبست ثـش هـَاد
ٍپیگیشی هَاسد هشتجط

غزايي ٍآصهبيطگبُ هَاد غزايي داًطگبُ  /داًطىذُ

ضٌبسبيي ٍ ًػبست ثش ویفیت هحػَالت ٍاحذ ّبی تَلیذ ٍ ثسـتِ سئیس يبًوبيٌذُ تبم االختیـبس اداسُ ًػـبست ثـش هـَاد
ثٌذی ًوه خَساوي هطبثك ثب هؿیبسّبی هلـي هػـَة ٍ ضـَاثط غزايي ٍآصهبيطگبُ هَاد غزايي داًطگبُ  /داًطىذُ
ربسی ٍصاست ثْذاضت
اسائِ گضاسش ثشًبهِ وٌتشل ًٍػبست ثشسطح ؾشضـِ ،حوـل ًٍمـل هــذيشگشٍُ ثْذاضــت هحــیط ٍحشفــِ ای يــب ًوبيٌــذُ تــبم
االختیبس

ًٍگْذاسی ًوه ّبی خَساوي ٍپیگیشی هَاسد هشتجط

وٌتشل لیوت ٍ رلَگیشی اص افضايص لیوت ًوه خَساوي ٍ هوبًؿت ًوبيٌذُ اداسُ ول ثبصسگبًي استبى
اص تَصيــؽ ًوــه خــَساوي فبلــذ پشٍاًــِ ســبخت هؿتجــش اص ٍصاست
ثْذاضت
پــبيص ثشًبهــِ  IDDدس داًطــگبُ دس ســِ ســطح تَلیــذ ،تَصيــؽ ٍ وویتِ  IDDداًطگبُ/داًطىذُ
هػشف (خبًَاس ٍ اهبوي ؾوَهي) ٍ ارشای پبيص ادٍاسی يذ ادساس
داًص آهَصاى
تحلیل ًتبيذ حبغل اص پبيص ٍ پیطٌْبد ساّىبسّبی حـل هطـىالت وویتِ  IDDداًطگبُ/داًطىذُ
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رديف

مسئًل اجزا

شزح يظيفٍ
هَرَد دس ثشًبهِ  IDDدس سطح داًطگبُ/داًطىذُ

ثشگضاسی ثسیذ ّبی آهَصضي ثِ هٌػَس استفبدُ ًىـشدى اص ًوـه دثیش وویتِ  IDDداًطگبُ/داًطىذُ
ّبی فبلذ پشٍاًِ سبخت هؿتجش اص ٍصاست ثْذاضت

يبدآٍسی :دثیش وویتِ  IDDداًطگبُ/داًطىذُ هَغف است ولیِ هَاسد هزوَس سا پـي گیـشی
وشدُ ٍ ًتبيذ الذاهبت سا دس رلسبت وویتِ  IDDداًطگبُ/داًطـىذُ ثـِ اطـالؼ سـبيش اؾضـب
ثشسبًذ .سبيش اؾضبی وویتِ ًیض هَغفٌذ الذاهبت ٍ هذاخالت اًزبم ضذُ دس حـَصُ ًػـبستي
خَد سا ثِ غَست هستوش دس اختیبس دثیش وویتِ لشاس دٌّذ.
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فصل چْارم
فزم ّا ٍ پيَست ّا
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فزم ضوبرُ 1
فزم ًوًَِ بزداري ًوك
در سطح تَليذ ٍ ػزضِ
-1نبم هحصول:
-2هقذار كل هحووله:

-3تؼذاد /هقذار :

-4ضوبره پزوانه سبخت:

-5ضوبره سزي سبخت:

-6تبريخ توليذ:

-7تبريخ انقضب:

-8هحل نوونه بزداري :توليذ 

توسيغ 

نبم ضهزستبى .......................

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
توليذي رسيذه است :به پيوست هي ببضذ  نوي ببضذ 
تبريخ نوونه بزداري:

-9نبم و نبم خبنوادگي نوونه بزدار:
-10ػلت نوونه بزداري:
پبيص بزنبهه IDD

تحويل پزوانه سبخت 

ارجبػي اس هزاكش قضبيي يب انتظبهي 

درخواست افزاد حقيقي 

-11نوع آسهبيطبت درخواستي :هطببقت بب استبنذارد 
-12تبريخ و سبػت تحويل به بخص پذيزش :تبريخ...........................سبػت.................................
٭ تذكز :كليه نوونه هب ببيذ به صورت پلوپ ضذه ارسبل گزدد.
نبم و نبم خبنوادگي نوونه بزدار:
اهضب
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فزم ضوبرُ 2
فزم ارسيببي هيشاى يذ ٍ سبيز ٍيژگي ّب در
ًوك ّبي خَراكي ( يذدار تصفيِ ضذُ يب ضستطَ ضذُ)
نبم دانطگبه/دانطكذه ػلوم پشضكي و خذهبت بهذاضتي درهبني ..........................................

رديف

توليذ

توسيغ

نبم ضهزستبى

بزداري

تبريخ نوو نه

هحل

بز حسب گبهب

نطبني

هيشاى يذ در نوونه

كٌٌذُ

ل

نبم و

(درصذ)

بسااتِ بٌااذي

هحصااَ

هؼيبرهبي هلي
هيشاى هواد نبهحلول

تَليذكٌٌااذُ/

تجبري

هحل ٍ هطخصبت ًوًَِ بزداري

بزچسب گذاري

هلي

بز اسبس

درجه خلوظ

ًااابم ٍا اااذ

ًااااابم

ًتبيج آسهَى

رػبيت كبهل

هطببقت نوك بب استبنذارد

بلي

خيز

بلي

خيز

الذاهبت صيش دس داًطگبُ ؾلَم پضضىي هشثَطِ دس هَاسدی وِ هیضاى يذ ٍسبيش ٍيژگي ّبی ًوه دس حذ غیش لبثل لجَل اسـت ثبيـذ اًزـبم ضـَد:

 ----ايـي لسـوت تَسـط

آصهبيطگبُ وٌتشل تىویل هي گشدد --------
در سطح تًليد (مطببق بب دستًرعمل وظبم رسيدگي بٍ شنبيبت بب مد مدرك  PEI/I-045پيًست شمبرٌ :)............
-1

 اخطبس وتجي ،سديف ضوبسُ .....................

-2

 تؿطیل هَلت خط تَلیذ ،سديف ضوبسُ................

-3

 تؿطیل هَلت ٍاحذ تَلیذی ٍ ثستِ ثٌذی  ،سديف ضوبسُ ....................

-4



ٍاحذ تَلیذی ٍ ثستِ ثٌذی دس استبى ديگشی ثَدُ ٍهشاتت ثِ اداسُ ًػبست ثشهَادغزايي آى استبى هٌؿىس ضـذُ اسـت ،سديـف ضـوبسُ

..........
-5



سبيش الذاهبت ،سديف ضوبسُ .........................
هسئَل آسهبيطگبُ كٌتزل هَادغذايي ٍ بْذاضتي
ًبم ٍ ًبم خبًَادگي
هحل اهضبء

هح
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فزم شمبرٌ 3
فْزست اًَاع ًوك ّبي خَراكي (يذدار تصفيِ ضذُ يب ضستطَ ضذُ) هَجَد
در هٌبطق تحت پَضص هزكش بْذاضت استبى  /ضْزستبى.......................
سبل .......................

رديف

ًبم ٍا ذ
تَليذكٌٌذُ

ًبم ٍا ذ بستِ بٌذي كٌٌذُ

ًبم تجبري هحصَل

ًطبًي هحل تَليذ  /جشٍ فْزست هجبس قزار دارد ٍسى هحصَل
خيز
بلي
(گزم)
بستِ بٌذي

يبدآيريً :1وًَِ ثشداسی اص ًوه ّبی خَساوي ( يذداس تػفیِ ضذُ ٍ ضستطَ ضذُ) هي ثبيست ثِ گًَِ ای ثبضذ وِ دس طَل سبل اص ولیِ ًوًَِ ّبی هَرـَد
دس هشاوض ؾشضِ حذالل يه ًَثت ًوًَِ ثشداسی اًزبم گیشد.
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فزم ضوبرُ ( -4الف)
گشارش هبّيبًِ سٌجص ًوك ّبي خَراكي هصزفي اهبكي ػوَهي ٍ هزاكش ػزضِ هَادغذايي
بِ ٍسيلِ كيت يذسٌج

هزكش بهذاضت ضهزستبى:
هزكش بهذاضتي درهبني:
تبريخ انجبم ببسرسي:

هبه .....................
تؼذاد
هزاكش

اهبكي

هَجَد ●

سبل ...................
تؼذاد هَاردي كِ ًوك يذدار

تؼذاد هزاكش

تصفيِ ضذُ يب ضستطَ ضذُ

ببسديذ ضذُ

تؼذاد هَارد
ًوك فبقذ يذ

بَدُ

ًبَدُ

بيوبرستبى
رستَراى ٍ اهبكي بيي راّي
اغذيِ فزٍضي(سبًذٍيج ،پيتاشا _
قَُْ خبًِ _ كبببي ٍ )....
غذاخَري ،سلف سزٍيس ٍ بَفِ
ّبي سزببسخبًِ ّب ،سًاذاى ّاب،
هزاكش ًظبهي ٍ اًتظبهي
غذاخَري ،سلف سزٍيس ٍ بَفِ
ّبي كبرگبُ ّب ٍ كبرخبًِ ّب
هْااذكَد

 ،رٍسااتب هْااذّب،

هزاكااش تَاًبخطااي ٍ آسبيطااگبُ
سبلوٌذاى
بَفااِّاابي هااذارر ،هزاكااش
آهَسضي ،هذارر ضببًِ رٍسي ٍ
داًطگبُ ّب
سلف سازٍيس ادارات ،سابسهبى
ّب ٍ داًطگبُ ّب
هزاكش طبخ ٍ تَسيغ غذا
ًبم ٍ ًبم خبًَادگي ببسرر بْذاضت هحيط :

ًبم ٍ ًبم خبًَادگي هسئَل هزكش بْذاضتي درهبًي:
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
مزمش بُداشت شُزستبن بٍ معبيوت بُداشتي داوشگبٌ /داوشندٌ ارسبل شًد.
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فزم ضوبرُ ( -4ة)
گشارش فصلي سٌجص ًوك ّبي خَراكي هصزفي اهبكي ػوَهي ٍ هزاكش ػزضِ هَادغذايي
بِ ٍسيلِ كيت يذسٌج

نبم دانطگبه/دانطكذه:
تبريخ تنظين:

فصل ...................
تؼذاد
هزاكش
اهبكي

هَجَد●

سبل ..............

تؼذاد
هزاكش

تؼذاد هَاردي كِ ًوك يذدار
تصفيِ ضذُ يب ضستطَ ضذُ

ببسديذ
ضذُ

تؼذاد هَارد
ًوك فبقذ يذ

بَدُ

ًبَدُ

بيوبرستبى
رستَراى ٍ اهبكي بيي راّي
اغذيااِ فزٍضي(ساابًذٍيج ،پيتااشا _
قَُْ خبًِ _ كبببي ٍ )....
غذاخَري ،سالف سازٍيس ٍ بَفاِ
ّبي سزببسخبًِ ّب ،سًذاى ّب ،هزاكش
ًظبهي ٍ اًتظبهي
غذاخَري ،سالف سازٍيس ٍ بَفاِ
ّبي كبرگبُ ّب ٍ كبرخبًِ ّب
هْااذكَد

 ،رٍسااتب هْااذ ،هزاكااش

تَاًبخطي ٍ آسبيطگبُ سبلوٌذاى
بَفِ ّبي هذارر ،هزاكش آهَسضاي،
هذارر ضببًِ رٍسي ٍ داًطگبُ ّب
سلف سزٍيس ادارات ،سبسهبى ّاب ٍ
داًطگبُ ّب
هزاكش طابخ ٍ تَسياغ غاذا (هزاكاش
فبقذ هحل سزٍ)
ًبم ٍ ًبم خبًَادگي هسئَل تٌظين فزم:

ًبم ٍ ًبم خبًَادگي كبرضٌبر هسئَل بْذاضت هحيط ضْزستبى /اساتبى :
اهضبء

اهضبء

● مىظًر اس تعداد مزامش مًجًد تعداد مزامش فعبل طبق آخزيه آمبرگيزي اوجبم شدٌ در مزمش بُداشتي درمبوي
مي ببشد.
●● ايه جديل بعد اس تنميل َز فصل يل ببر اس معبيوت بُداشتي داوشگبٌ  /داوشندٌ بٍ مزمش سالممت محالي
ي مبر ارسبل گزدد.
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فزم ضوبرُ 5
گشارش سٌجص ًوك ّبي خَراكي (يذدار تصفيِ ضذُ يب ضستطَ ضذُ)
در سطح خبًَارّبي رٍستبيي
نبم دانطگبه/دانطكذه:
نبم ضبكه  /هزكش بهذاضت ضهزستبى:
نبم ضبكه  /هزكش بهذاضتي درهبني:
خبنه بهذاضت:
تبريخ تنظين:

رٍستب

تؼذاد كل خبًَار

تؼذاد خبًَارّبيي كِ اس ًوك

درصذ

خَراكي يذدار تصفيِ ضذُ يب
ضستطَ ضذُ استفبدُ هي كٌٌذ

اصلي

قوز

جوغ

نبم و نبم خبنوادگي تكويل كننذه فزم:
امضبء
● ايه جديل ببيد در سزشمبري ايل سبل تًس بًُرس تنميالل گالزدد ي بالز ريي سيالا ييالبتي در خبوالٍ بُداشالت
مشبَدٌ شًد.
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فزم ضوبرُ 6
گشارش سٌجص ًوك ّبي خَراكي (يذدار تصفيِ ضذُ يب ضستطَ ضذُ)
در سطح هذارر رٍستبيي
نبم دانطگبه/دانطكذه:
نبم ضبكه  /هزكش بهذاضت ضهزستبى:
نبم ضبكه  /هزكش بهذاضتي درهبني:
خبنه بهذاضت:
تبريخ تنظين:
تؼذاد كل

تؼذاد

داًص

ًوًَِ

آهَساى

ّبي

ضص هبِّ اٍل سبل
تؼذاد ًوًَِ ّبي
بٍي يذ

ضص هبِّ دٍم سبل

تؼذاد ًوًَِ

تؼذاد ًوًَِ ّبي بٍي

تؼذاد ًوًَِ

ّبي فبقذ يذ

يذ

ّبي فبقذ يذ

بزرسي

تصفيه ضذه

تصفيه نطذه

تصفيه ضذه

تصفيه نطذه

ضذُ

يب ضستطو

يب ضستطو

يب ضستطو

يب ضستطو

ضذه بوده

نبوده

ضذه بوده

نبوده

نبم و نبم خبنوادگي تكويل كننذه فزم:
اهضبء
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