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 عرضه مواد غذایی سیارواحد  بهداشتی و پروانه صالحیت صدوردستور عمل اجرایی 
 

  :مقدمه

 قانون اصالح  قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی 14اجرایی ماده آیین نامه  33و  34مواد در راستای اجرای 

 صالحیت صدور اجراییدستور عمل بدینوسیله  ،گردیده استبرای اجرا ابالغ توسط مقام محترم وزارت  11/4/29 در تاریخکه 

ها و  معاونت های بهداشتی دانشگاه. گرددابالغ می  این معاونتتوسط  ،عرضه مواد غذایی سیارواحد بهداشتی  و پروانه

ها بر اساس این فعالیت این واحدو نظارت بر بهداشتی  پروانه صالحیت وصدور دانشکده های علوم پزشکی موظفند در زمینه

 .دستور عمل اقدام نمایند

 

 تعاریف :فصل اول

خودرو بر روی مواد غذایی که عرضه  خدمات  الزم برای ارایه تجهیزات وسایل و مجموعه: عرضه مواد غذایی سیارواحد 

 .اختصار واحد سیار نامیده می شوده و در این دستور عمل ب است جابجایی قابلنصب شده و به آسانی 

شیر و یا محصوالت لبنی، تخم مرغ، گوشت، مرغ، ماهی،  آنهر غذایی که در تمام و یا در بخشی از: مواد غذایی بالقوه خطرناک

مواد غذایی  باشندو یا مولد سم بیماری زا رشد میکروارگانیسم های  و یا هر یک از مواد تشکیل دهنده دیگر، قادر به حمایت از

هستند مشمول این یا کمتر  18/0فعالیت آب  دارایویا پایین تر  6/3 آن   pH غذاهایی که  .بالقوه خطر ناک نامیده می شود

 .دسته از مواد غذایی نمی شوند

رشد میکرو ارگانیسم های بیماریزا و تولید کننده  منجر به مواد غذایی در شکل یا حالتی که: مواد غذایی بالقوه غیرخطرناک

 .نشودسم 

 :است مواد غذایی دسته از این مشخصه نیز عامل زیر هردویا  یک

 یا، کمتریا  18/0 آب  فعالیت •

• pH 6/3  یا کمتر. 

مالک، موجب قوانین و مقررات کشور به ه بمدت یک سال ه ب حداقل برداری از آن بهرهاجازه محلی است که : واحد پشتیبان

 :و دارای تسهیالت زیر باشد شده باشد سیار  واگذارواحد مدیر یا متصدی 

 آبرسانی مورد تایید وزارت اتصال به شبکه 

 مورد تایید وزارتفاضالب  دفعسیستم  اتصال به 

 

 بهداشت محیط مرکز سالمت محیط و کار 81010208 شماره دستور عمل

  تاریخ بازنگری بعدی  تاریخ ابالغ

 معاون بهداشت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادره از

  http://markazsalamat.behdasht.gov.irآدرس وب سایت         هشت یک از  صفحه

http://ier.tums.ac.ir/files/site1/pages/made13.pdf
http://markazsalamat.behdasht.gov.ir/
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 سردخانه یا یخچال و فریزر با ظرفیت و ویژگی های مناسب ومتناسب با حجم فعالیت 

 انبار با ظرفیت و ویژگی های مناسب ومتناسب با حجم فعالیت 

  و داشتن برق اضطراری سراسریاتصال به شبکه برق 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی تابعه :وزارت

قانون مواد خوردنی  14آیین نامه اجرایی قانون اصالح ماده  پروانه بهداشتی گواهی است که مطابق :پروانه بهداشتی

 .صادر می شود توسط وزارت  برای مدت معین ،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی 

به عمل نظارتی گفته می شود که هدف از آن بررسی میزان انطباق شرایط موضوع و محل بازرسی با قوانین، : بازرسی

 .ها می باشدمقررات و الزامات بهداشتی ناشی از آن

 

 وزارت از  پروانه بهداشتی صدورصالحیت وفرایند : فصل دوم

 مدارك مورد نیاز :1ماده

 متقاضی ارائه استعالم یا درخواست کتبی-1

 مدارک مرتبط با معرفی واحد پشتیبان منضم به تعهد نامه محضری-9

 وواحد پشتیبان ارائه کارت بهداشت معتبر برای شاغلین در واحد عرضه سیار-4

 ارائه گواهینامه معتبر از آموزشگاه های بهداشت اصناف دارای مجوز-3

  HACCPارائه برنامه کنترل بهداشتی بر اساس سیستم -8

 ارائه برنامه عرضه مواد غذایی به صورت کتبی -6

 ارائه برنامه خود کنترلی و خوداظهاری بهداشتی-7

 آن رسیدقانونی و ارائه  پرداخت تعرفه -1

 در خواست های شخصی مواردپلیس راهنمایی و رانندگی در  تاییدیه از شهرداری محل،-2

 نگهداری و استعمال مواد دخانی ارائه تعهد نامه محضری مبنی بر عدم عرضه،-10

 وصدور پروانه یا صالحیت بهداشتی بررسی درخواست :2ماده

 ارائه درخواست ویا استعالم توسط متقاضی به مرکز بهداشت شهرستان یا منطقه  -1

 شهرستان بهداشت محیط مسئولبررسی استعالم یا درخواست واحد سیار و ارائه نظر توسط کارشناس  -9

 به معاونت بهداشتی دانشگاه رسیارسال مدارک و نتیجه باز -4

 بهداشت محیط مرکز سالمت محیط و کار 81010208 شماره دستور عمل

  تاریخ بازنگری بعدی  تاریخ ابالغ

 معاون بهداشت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادره از

 http://markazsalamat.behdasht.gov.irآدرس وب سایت        تشه دو از  صفحه

http://markazsalamat.behdasht.gov.ir/
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 انعکاس نتایج بررسی وصدور پروانه بهداشتی به مدت یک سال توسط معاونت بهداشتی دانشگاه -3

 انعکاس نتایج بررسی وصدور صالحیت بهداشتی توسط مرکز بهداشت شهرستان یا منطقه  -8

 ماده غذایی قابل عرضه :3ماده 

و  را توسط واحد سیار عرضه خواهدکردکه چه مواد غذایی  طور دقیق مشخص کنده باید بسیار  واحد مالک ، مدیر یا متصدی 

آماده سازی و عرضه  بعضی از مواد غذایی توسط واحدهای  سیارمجاز و بعضی دیگر غیر . این مواد چگونه تهیه می شوند

 .به معاونت بهداشتی دانشگاه مربوطه ارایه نمایدبنابراین متقاضی باید طرح خود را در این زمینه تهیه و . مجاز است

عرضه مواد غذایی وارداتی دارای پروانه واردات  ونظیر عرضه مواد غذایی داخلی دارای پروانه ساخت  رعایت بهداشت مواد غذایی :4ماده

 .الزامی است از سازمان غذا ودارو،نگهداری مناسب ماده غذایی با توجه به نوع آن و رعایت بهداشت فردی در هنگام عرضه مواد غذایی

 به وزارت واحد پشتیبان معرفی نامهارسال  :5ه دما

 وزارت مورد تایید واحد پشتیبان را با ارائه تعهد محضری واحد پشتیبانباید دسترسی به سیار واحد مالک، مدیر یا متصدی 

 . مورد تقاضا داشته باشد را با توجه به عرضه مواد غذاییسیارواحد باید توانایی پشتیبانی ازعملیات  واحد پشتیبان. کند تضمین

 .بهداشتی از واحد سیار به صورت ماهانه انجام می شودبازرسی : 6ماده 

حاضر محل بازرسی  دراعالم می گردد  که توسط وزارتزمان تعیین شده در بایدسیار واحد مالک، مدیر یا متصدی  :7ماده

 .سیار قرار می گیرد واحد در اختیارکارت کنترل و بازرسی نسخه ای از. شود

بازرسی با مراجعه به محل های  یک ماههاز انقضاء مدت اعتبار تا قبل سیار  موظف استواحد مالک، مدیر یا متصدی  :8ماده

 .قرار گیردبازرسی مجدد تحت تعیین شده 

 .ادامه فعالیت واحد سیار منوط به ارائه نتیجه بازرسی ماهانه و پروانه بهداشتی خواهد بود :9ماده

 .ماهانه از واحد سیار وپشتیبان در هر زمان بازرسی نمایدوزارت می تواند عالوه بر بازدیدهای  :10ماده

 :می شودکنترل موارد زیربازرسی در: 11ماده 

 هاشناسایی و مجوز  بررسی و تایید مدارک •
 از آموزشگاه های اصناف دارای مجوز معتبر و گواهینامه آموزشی بهداشت معتبر کارت بررسی و تایید •
  ذخیره سازی مواد غذایی و خریدسوابق مربوط به  •
 از واحد پشتیبانبازرسی آخرین گزارش  و پشتیبان واحدیک کپی از مجوز  )پشتیبانی  واحدخدمات مدارک دال بر تداوم  •

  (مورد نیاز است

 

 بهداشت محیط مرکز سالمت محیط و کار 81010208 شماره دستور عمل

  تاریخ بازنگری بعدی  تاریخ ابالغ

 معاون بهداشت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادره از

  http://markazsalamat.behdasht.gov.irآدرس وب سایت         تشه سه از  صفحه

http://markazsalamat.behdasht.gov.ir/


  
 
 
 
 
 
 
 

3 

 

 .در کارت کنترل و بازرسی ،نتایج را درج خواهد نمود  تایید شد بازرسهنگامی که شرایط فوق 

  ،بررسی حداقل الزامات مطابق با موارد مندرج در فصل سوم این دستور عمل، مشخصات و ویژگی های واحد سیار

 شرایط عملیاتی، دستور عمل بهره برداری وفهرست مواد غذایی عرضه شده و انطباق آن ها با شرایط این دستور عمل

 

 حداقل الزامات واحد های سیار عرضه مواد غذایی: سوم فصل

رعایت بهداشت فردي نظیر داشتن كارت بهداشت،گواهینامه دوره آموزشی،عدم استعمال دخانیات و فروش  :12ماده 

 آن،شستن صحیح دست ها،پوشیدن لباس كار تمیز،كاله و دستكش

نظافت وگندزدایی،تهویه و نور مناسب،دفع بهداشتی پسماند و بهداشت واحد سیار وپشتیبان نظیر سطوح قابل  :13ماده

 فاضالب

 بهداشت ابزار وتجهیزات  :14ماده

 بهداشت مواد غذایی :15ماده

 واحد سیار مشخصات و ویژگی های: چهارم فصل

مواد  های ذخیره سازی محلآماده سازی مواد غذایی و  محلراننده و مسافر خودرو باید به صورت فیزیکی از محل :16ماده 

  .جدا باشد غذایی

 .درسببه حداقل  خطرات ناشی از دستکاری مواد غذایی  وند کهشیوه ای طراحی ش اید به بواحد سیارهمه تجهیزات 

 .آن باید با توجه به نیاز های عملیاتی کافی باشد ذخیره سازی وآماده سازی مواد غذایی محل های  :17ماده 

فوالد  نظیر. است قابل شستشو مطلوب آسانی بهغیر جاذب وسطوح سطوح در تماس با مواد غذایی باید صاف باشد،  :18ماده 

 ضد زنگ یا پالستیک سخت 

به دود  و بو برای جلوگیری از تجمع بخار،  و باال و از روبرو محافظت شودباید از مواد غذایی محل آماده سازی  :19ماده 

 .مکانیکی یا طبیعی داشته باشداندازه کافی تهویه 

درجه  38باید حداقل  گرمآب دمای . شودتامین  یاتدر همه زمان ها در طول عمل باید آب سرد و گرم تحت فشار :20ماده

 .سانتیگراد باشد

  

 بهداشت محیط مرکز سالمت محیط و کار 81010208 شماره دستور عمل

  تاریخ بازنگری بعدی  تاریخ ابالغ

 معاون بهداشت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادره از

 http://markazsalamat.behdasht.gov.irآدرس وب سایت         تشه چهار از  صفحه

 

http://markazsalamat.behdasht.gov.ir/
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با باید از مواد آن  و اتصاالت  پر کننده ، شیلنگلیترآب را داشته باشد 46باید حداقل گنجایش  مخزن آب آشامیدنی :21ماده 

 .باشدطراحی شده  گندرداییدرجه مواد غذایی ساخته شده و برای پر کردن آسان، تمیز کردن و 

شود و پس از هر بار تعمیریا پس از اینکه به هر دلیل به مدت یک هفته مورد شستشوقبل از استفاده مخزن آب آشامیدنی باید 

  .، شستشو داده شودایدب استفاده قرار نگرفت

باید در مجاورت منطقه آماده  سینک .سینک مناسب در نظر گرفته شده باشدو شستن ظروف دست باید برای شستن  :22ماده 

 .  غذا تعبیه شودسازی 

آسان، تمیز کردن و  ی تخلیهو برا وجود داشته باشد باید لیتر 38 حداقل با گنجایشب فاضال ذخیرهمخزن یک  :23ماده

نجایش مخزن ذخیره آب برابر گ 98/1گنجایش مخزن ذخیره فاضالب در هر حال نباید کمتر از . باشدطراحی شده  گندزدایی

 .باشد

و و به طور منظم شستشو  تخلیه یا سایر روش های مورد تایید وزارت بهداشتیرو فاضالب  به  ب  بایدفاضالمخزن  :تبصره

درجه سانتیگراد  60حد اقل  در دمای بسته بندی شدهغذاهای نگه داشتن  برای گرم ت الزمتجهیزا :42ماده  .گند زدایی شود

 .وجود داشته باشد

درجه  3در را مواد غذایی  یخچال باید .یخچال در نظر گرفته شود  متناسب با نوع آن ،باید برای همه مواد غذایی :25ماده  

 .مجهز باشد یک دماسنج ه و ب نمایدسانتیگراد یا پایین تر حفظ 

ید الوازم گاز فشرده ب کشی،برق   ،لوله کشی و شوند اختهس استانداردهای ملیسیستم باید مطابق با اجزاء تمام  :تبصره

 .باشداستانداردهای ایمنی  مطابق

قوانین و طبق  ،نگهداری و عرضه آن در این واحد ها اکیدا ممنوع است و در صورت اقدام به آن ،دخانیاتاستعمال  :26ماده 

 .مقررات اقدام وپروانه بهداشتی نیز لغو خواهد شد
 

 شرایط عملیاتی: پنجمفصل 

را  معتبر پروانه بهداشتی ،سیار یت واحدفعالای در همه زمان ه بایدمواد غذایی سیار  واحد مالک، مدیر یا متصدی  :27ماده 

 .همراه داشته باشد

 .روانه بهداشتی لغو می گرددپغیر ممنوع می باشد و در صورت انجام آن  واگذاری پروانه بهداشتی به: تبصره

 

 

 بهداشت محیط مرکز سالمت محیط و کار 81010208 شماره دستور عمل

  تاریخ بازنگری بعدی  تاریخ ابالغ

 معاون بهداشت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادره از

 http://markazsalamat.behdasht.gov.irآدرس وب سایت         تشه پنج از  صفحه

 

http://markazsalamat.behdasht.gov.ir/
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 . داری مجوز از سازمان غذا و دارو باشدباید  ی عرضه شده در واحد سیارتمام غذاها :28ماده 

سیار باعث لغو پروانه بهداشتی عرضه غذاهای آماده شده  در خانه یا هر مکان دیگرممنوع است و عرضه آن در واحد  :تبصره

 .واحد سیار خواهد شد

 .همراه داشته باشند از طرح ایمنی مواد غذایی و بهداشت نسخهیک  همواره باید سیار  واحد مالک، مدیر یا متصدی  :29ماده 

 .ذخیره شود وسیله سیارتمام غذاها باید درون واحد های ذخیره سازی  :30ماده 

 .وجود داشته باشدمواد غذایی داخلی اندازه گیری دمای  برای باید مناسب  دماسنج  :31ماده 

 .باشد مورد تایید وزارت با استفاده از لوازم یکبار مصرف عرضه مواد غذایی باید :32ماده 

 .یکبار مصرف بایددر واحد سیاروجود داشته باشدشستشوی دست با صابون مایع و حوله  سینک :33ماده 

 .استفاده شودمورد تایید  باید برای سطوح تماس با مواد غذایی مطابق با اصول بهداشتی  گندزداهای :34ماده 

 .وجود داشته باشدبه تعداد مناسب  ایدب در دارزباله سطل   :35ماده 

 

 برداریه دستور عمل بهر: ششم فصل

پیشگیرانه تهیه و همواره در دسترس بهره باید دستور عمل بهره برداری از واحد سیار و دستور عمل نگهداری  :36ماده 

 .بردار باشد و اقدامات انجام شده وفق آن ثبت و نگهداری و در زمان درخواست بازرس ارایه شود

 .است ضروریدر واحد سیارنشانی و جعبه کمک های اولیه  کپسول آتشوجود :37ماده 

 

تهیه و عرضه غذاهای بالقوه خطرناک توسط واحد سیار اکیدا ممنوع است و اقدام به این عمل موجب  لغو پروانه  :38ماده 

 .بهداشتی  و اقدامات قانونی خواهد شد

ممنوعیت عرضه این نوع مواد غذایی شامل آن هایی که با بسته بندی مورد تایید سازمان غذا و دارو عرضه می شود  :تبصره

 .نمی گردد
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این . برچسب تلفن مرکز رسیدگی به شکایات وزارت باید درسمت در عرضه مواد غذایی و عقب خودرو نصب شود :39ماده 

 .متری قابل رویت و خواندن باشند 10برچسب ها باید همواره در هر شرایطی بطور واضح از فاصله 

 

 

 

باید بطور کامل روی نقشه مشخص و تعیین گردد و بر روی طرف داخلی در  واحد سیار منطقه جفرافیایی فعالیت :40ماده 

 . سمت راست واحد سیار نصب گردد

فعالیت در تمام منطقه جغرافیایی تحت پوشش دانشگاه برای دارندگان پروانه بهداشتی با رعایت سایرمقررات و  :1تبصره

 .شودخشی از محدوده یا از فعالیت در بخشی از آن منع به فعالیت در ب لزممواحد سیاری  نباید ضوابط آزاد است و 

تنها با صالحدید و اخذ  ، با رعایت سایر قوانین و مقرراتفعالیت در منطقه جغرافیایی سایر دانشگاههای علوم پزشکی :2تبصره

از محدوده فعالیت یک واحد سیار که در منطقه فرضی نمونه ای . جداگانه از دانشگاه مقصد مجاز استپروانه بهداشتی 

 :آمده است ذیلجغرافیایی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران پروانه بهداشتی دریافت نموده است در نقشه 
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مازندران دانشگاه علوم پزشکی  

 معاونت بهداشتی

شهروندان گرامی می توانند در صورت وجود هرگونه 

شکایت ازکیفیت بهداشتی این واحد سیار درتمام ساعات 

 تماس حاصل نمایند 0941شبانه روزبا شماره تلفن 
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ابالغ، الزم االجرا می باشد و در صورت لزوم هر سه باشد و از تاریخ بند می 15تبصره و  7ماده، 40فصل،  6مشتمل براین دستور عمل 

  .سال یک بار بازنگری خواهد شد
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