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��ی "  " د��ورا��مل �شدید بازر�ی �ی �ھدا
 

با توجه به اهميت سالمت يكايك افراد جامعه براي دستيابي به اهداف توسعه پايدار در هر كشور و با عنايت به اين مهم كه 
امروزه بخش قابل توجهي از بيماري ها ناشي از آب و مواد غذايي مصرفي افراد در طول روز مي باشد همچنين در راستاي 

تحقق اهداف كالن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مبتني بر تامين و حفظ سالمتي آحاد جامعه، دسترسي به آب 
 و غذاي ايمن و سالم بعنوان يكي از اساسي ترين نيازهاي جامعه مطرح مي گردد.

تغيير در شيوه زندگي امروزي منجر به حضور فعال زنان در جامعه گرديده كه متعاقبا عدم حضور همسران و مادران در 
منزل را به دنبال داشته و نهايتا استفاده از مواد غذايي در خارج از منازل به شكل يك فرهنگ به ويژه در شهرهاي بزرگ 

درآمده است. لذا از آن جايي كه ارائه غذاي سالم به افراد مي تواند نقش به سزايي در پيشگيري و كنترل بيماري هاي 
منتقله از آب و غذا و ممانعت از هزينه هاي اقتصادي ناشي از بيماري افراد اعم از هزينه هاي درماني، هزينه هاي ناشي از 

طبخ، توزيع، عرضه  عدم حضور افراد در فعاليت هاي اجتماعي و .... داشته باشد كنترل و بازرسي بهداشتي از مراكز تهيه،
وفروش موادغذايي و اماكن عمومي حساس ، اماكن بين راهي، مراكزاقامتي و مراكز و اماكن مشابه با هدف بهبود وضعيت 
بهداشتي مراكز و اماكن مذكور و حفظ و ارتقاء ايمني و سالمت مواد غذايي مي تواند گامي به سوي دستيابي به جامعه اي 

سالم باشد. همچنين همگام با توسعه ي صنعتي و كشاورزي امكان ورود آالينده هاي مختلف به منابع آب آشاميدني وجود 
دارد و با توجه به وظيفه نظارتي اين وزارتخانه كنترل و پايش سامانه هاي تامين آب در تمام مدت شبانه روز از اهميت ويژه 

 اي برخوردار است.
هرساله پس از اجراي موفقيت آميز برنامه بسيج سالمت نوروزي توسط كارشناسان محترم بهداشت محيط، برنامه تشديد 

از مراكز و اماكن حساس در ساعات غير اداري و روزهاي تعطيل به منظور كنترل مراكز و اماكن  نظارت ها و بازرسي ها
مذكورو پيشگيري از بيماري هاي عفوني منتقله از آب و غذا به ويژه در فصول گرم سال توسط معاونت محترم بهداشتي 

دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سراسر كشور برنامه ريزي و اجرا مي گردد. لذا دستورالعمل زير با 
توجه به سياست هاي نظارتي و اجرايي  وزارت جهت عملياتي نمودن برنامه مذكور تهيه گرديده و به شرح زير ايفاد مي 

 گردد :
 

مات او��ه و ا�جام �ما���ی �ی الزم  : ا�دا ��ش اول 

 
 ها و ادارات ذيربط از جمله استانداري، فرمانداري، بخشداري، شهرداري، سازمان  برگزاري جلسات هماهنگي با سازمان

شركت هاي آب و فاضالب، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، مجامع و اتحاديه هاي صنفي  صنعت، معدن و تجارت،
مراكز مرتبط، نيروي انتظامي، دستگاه قضايي، سازمان حفاظت محيط زيست، آموزش و پرورش، سازمان صنعت، معدن 

 و تجارت، سازمان صدا و سيما، سازمان تربيت بدني و ....
 هماهنگي با سازمان گردشگري در راستاي كنترل بهداشتي مراكز و اماكن بين راهي و مراكز و اماكن اقامتي پذيرايي 

  هماهنگي با اداره كل امور آزمايشگاه هاي كنترل غذا و دارو در خصوص نمونه برداري هاي مواد غذايي و يا عقد قرار 
 )140120داد با آزمايشگاه هاي همكار جهت انجام آزمايشات مواد غذايي ( تامين اعتبار از طريق رديف درآمدي 

  هماهنگي با ادارات نظارت برمواد غذايي در راستاي كنترل كارخانجات توليد مواد غذايي و نمونه برداري از مواد غذايي
 سنتي و صنعتي به صورت همزمان 
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 ها بر بوفه هاي مدارس و سرويس هاي بهداشتي  هماهنگي با آموزش و پرورش در كنترل شير مدارس و تشديد نظارت
مدارس و لزوم نصب صابون مايع در سرويس ها به ويژه با توجه تغيير كاربري مدارس در ايام تعطيالت تابستاني به 

 عنوان مراكز اقامتي فرهنگيان عزيز

  همكاري با هيات امناي مساجد و متوليان اماكن متبركه و تشديد نظارت بر وضوخانه ها و سرويس هاي بهداشتي و
 (درون شهري و بين شهري) لزوم نصب صابون مايع در سرويس ها

  برگزاري منظم جلسات شوراي سالمت و امنيت غذايي استان و شهرستان هاي تابعه در راستاي ايجاد هماهنگي و
 همكاري بيشتر و بهتر در حوزه هاي برون بخشي به منظور حل مشكالت خاص و فصلي درهر منطقه

  برگزاري جلسات توجيهي براي مسئولين و مديران استاني و شهرستاني و همچنين بازرسين بهداشت محيط و تذكر
 اهميت اجراي برنامه

 تشكيل مستمر جلسات ستاد كنترل بيماري هاي روده اي با حضور فعال واحدهاي درون بخشي و برون بخشي 

  تهيه برنامه هاي كنترلي و نظارتي با درج دقيق تاريخ و اسامي افراد در كليه سطوح و حضور فعال پرسنل بهداشت
  شب8محيط جهت كنترل و بازرسي بهداشتي در ساعات غير اداري و روزهاي تعطيل حداقل تا ساعت 

 آمادگي كامل تيم كنترل طغيان به همراه تجهيزات الزم و كافي 

 

مات آ�وز�ی و اطالع رسا�ی  : ا�دا  ��ش دوم 
 
  تهيه و نصب بنرهاي آموزشي با مطالب مناسب و كاربري در محل هاي عمومي ( مراكز پر جمعيت، گردشگري و

 توريستي و نقاط ورودي و مركزي شهرها و اماكن بين راهي ) بويژه براي ايام تعطيالت تابستاني
  چاپ، تكثير و توزيع پوستر و پمفلت هاي آموزشي در خصوص بهداشت آب و چگونگي نگهداري مواد غذايي و

 پيشگيري از بروز بيماري هاي روده اي مرتبط با آب و غذا
  اعالم تلفن تماس مردمي از طريق رسانه هاي استاني و شهرستاني جهت پاسخگويي به شكايات مردمي مرتبط در

 ساعات اداري و غير اداري و روزهاي تعطيل بصورت پيغامگير
  هماهنگي با روابط عمومي به منظور جلب مشاركت سازمان صدا و سيما و روزنامه هاي محلي در خصوص افزايش سطح

 آگاهي مردم در زمينه رعايت بهداشت آب و موادغذايي 

 ها و سرويس هاي بهداشت عمومي اطالع رساني و آموزش در خصوص روش گندزدايي توالت 
 حضور فعال دربرنامه هاي راديويي وتلويزيوني باهماهنگي صدا وسيما در راستاي اطالع رساني عمومي 

  فوريت هاي – مركز پاسخ گويي سالمت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 1490اطالع رساني عمومي كد تلفن 
 سالمت محيط، به عنوان پل ارتباطي مردم و وزارتخانه به منظور اعالم اخبار تخلفات بهداشتي توسط مردم
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مات �ظار�ی  : ا�دا  ��ش �وم 
 
 

U توجه : انتظار مي رود در ساعات غير اداري و ايام تعطيل در قالب طرح تشديد بيشترمراكزحساس مورد بازرسي
 سوپر، فروشگاه هاي مواد غذايي، حلوا و سوهان "وكنترل بهداشتي قرار گيرند . مراكز حساس عبارتند از : 

فروشي، آجيل و خشكبار، شيريني فروشي، چايخانه، كله پزي و سيرابي، كبابي وجگركي، حليم و آش و لوبيا، كته 
كبابي، آبگوشت پزي، چلوكبابي ها، اغذيه فروشي ها، پيتزا فروشي ها، كافه تريا، رستوران ها، سلف سرويس، 
تاالرهاي پذيرايي، مراكزطبخ وتوزيع غذا، كترينگ هاي هواپيمايي وريلي، آب ميوه و بستني فروشي، كارگاه 

قنادي، لبنيات فروشي و كارگاه فراورده هاي لبني، كارگاه قند و نبات، كارگاه فراوري خشكبار، كارگاه بستني 
سازي، انبارهاي موادغذايي وعمده فروشي ها، وگارگاه هاي لبنياتي، كارگاه حلوا، سوهان وگزپزي وكارگاه هاي 

توليد وتهيه موادغذايي، نانوايي هاي سنتي وشيرمال پزي ونان فانتزي، كارخانه هاي توليد يخ، سامانه ي تامين 
آب آشاميدني، آبسرد كن ها، اماكن بين راهي، هتل و مراكز اقامتي، سرويس هاي بهداشتي عمومي و بين راهي، 

مساجد و اماكن متبركه، پارك ها، استخرهاي شنا، جايگاه هاي پمپ بنزين و كليه مراكز و اماكني كه در ايام 
 "تعطيالت تابستاني بيشتر مورد استفاده قرار مي گيرند 

نكته: تعداد موارد موجود به معناي تعداد مراكز و اماكن تحت نظارت در آن حوزه و تنها مطابق ليست فوق مي 
باشد(كليه مراكز و اماكن مد نظر نمي باشد) همچنين تعداد موارد بازرسي شده منظور تعداد موارد بازرسي از 

 مراكز و اماكن مذكور مي باشد.
 
 

 بر كليه مراكز و اماكن حساس بمنظور افزايش پوشش هاي نظارتي و هدفمند بازرسي وكنترل بهداشتي مستمر 
 نظارت مستمر بر اجراي برنامه در سطح شهرستان هاي تابعه توسط كارشناسان استاني 
  انجام نمونه برداري از مواد غذايي فساد پذير با اولويت مواد غذايي فاقد بسته بندي و توليدات صنفي به گونه اي كه از

كليه مراكز تهيه ، توزيع ، عرضه ، حمل و نقل و فروش مواد غذايي فاقد بسته بندي در كل طول طرح يكساله حداقل 
 يكبار نمونه برداري انجام گيرد و همچنين مواد غذايي بسته بندي شده مشكوك به فساد. 

شايان ذكر است در سال هاي گذشته به دليل محدوديت پذيرش نمونه هاي غذايي توسط آزمايشگاه ها قادر به 
پوشش كليه مراكز نبوديم لذا با فعال سازي آزمايشگاه هاي همكار توسط سازمان غذا و دارو سازمان استاندارد، 

سازمان دامپزشكي و ساير آزمايشگاه هاي معتمد ميتوان از طريق خريد خدمت، از ظرفيت ايجاد شده به نحو 
مطلوب استفاده نمود. درضمن منابع تامين اعتبار جهت عقد قرارداد با آزمايشگاه هاي مذكور رديف درآمدي 

  مي باشد.140120
 انجام بازرسي وكنترل بهداشتي مشترك با همكاري اداره نظارت از كليه كارخانجات توليد و بسته بندي مواد غذايي 

  تشديد كنترل كيفي آب آشاميدني ( شهر ، روستا ، بخش هاي خصوصي و ... ) و انجام كلرسنجي و نمونه برداري
ميكروبي مستمر و اعالم سريع موارد نامطلوب بصورت تلفني و كتبي به متوليان تامين كننده آب و گزارش آن به سطح 

 مافوق
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  نظارت مستمر و نمونه برداري از آبسردكن ها و مخازن و شيرهاي برداشت عمومي و جلوگيري از عرضه آب بصورت
 بشكه اي و سنتي

  تشديد كنترل بهداشتي استخرها و شناهگاه ها و نصب تابلوهاي هشدار دهنده در راستاي جلوگيري از شنا در
 استخرهاي فاقد ضوابط بهداشتي و انهار و شناگاه هاي طبيعي غيربهسازي شده

  تهيه و توزيع كلر مادر بين خانوارهاي روستايي كه آب آشاميدني آن ها كلرزني نمي شود 

 هماهنگي در راستاي جلوگيري از آبياري سبزيجات با فاضالب خام انساني و صنعتي 
  بازرسي وكنترل بهداشتي از ترمينال هاي مسافربري ، ايستگاه هاي راه آهن ، فرودگاه ها ، اتوبوس ها و قطارهاي

مسافربري و امثالهم با تاكيد بر عرضه بهداشتي مواد غذايي ، توزيع آب شرب سالم (فقط آب بسته بندي به صورت 
انفرادي توسط مسئولين مربوطه بين مسافرين ) در وسايط نقليه مسافربري عمومي ، نظافت عمومي و نظافت سرويس 

 هاي بهداشتي
  ، ساماندهي و جلوگيري از فعاليت دستفروشان دوره گرد مواد غذايي حساس چون آبميوه ، بستني ، فراورده هاي لبني

كباب ، جگر ، لواشك و ترشك غير بهداشتي ، ساندويچ و امثالهم با هماهنگي بين بخشي ومشاركت سازمان هاي 
 مربوطه

  بازرسي وكنترل بهداشتي بر توزيع ساالد و سبزي خام در كليه مراكز طبخ و تهيه مواد غذايي و اغذيه فروشي با تاكيد
 بر سالم سازي سبزيجات

  بازرسي وكنترل بهداشتي بر تهيه و توزيع شيريني سنتي از نظر استفاده از مواد اوليه سالم از جمله خامه پاستوريزه و
تخم مرغ نشان دار يا تخم مرغ مايع پاستوريزه و بسته بندي ، شير استريليزه و پاستوريزه و استفاده از جعبه هاي 

 شيريني مجاز بهداشتي ( داراي مهر استاندارد و مجوز وزارت بهداشت )
  بازرسي و كنترل بهداشتي وسايط حمل و نقل مواد غذايي بويژه وسايط حمل و نقل شير و فراورده هاي آن با تاكيد بر

 رعايت موازين بهداشتي و حفظ ايمني مواد غذايي
  ، بازرسي وكنترل بهداشتي برمراكز و اماكن بين راهي با اولويت بهداشت فردي ، بهداشت آشپزخانه و تجهيزات

  ونمازخانه هاسرويس هاي بهداشتي بين راهيبهداشت آب آشاميدني و موادغذايي و بهداشت 

 ... تشديد نظارت ها بر پارك ها ، اماكن تفريحي ، تفرجگاه ها و اماكن زيارتي از نظر آب مصرفي دفع پساب و 
  بازرسي وكنترل بهداشتي بر مراكز اقامتي واسكان با اولويت بهداشت وسايل و لوازم اسكان وخواب مسافرين ، بهداشت

 محل و بهداشت آب آشاميدني و سرويس هاي بهداشتي 
  بازرسي وكنترل بهداشتي بركليه مراكزطبخ ، تهيه موادغذايي بااولويت بهداشت فردي ، بهداشت تجهيزات (استفاده

ازتجهيزات مناسب وشستشووگندزدايي مستمرآن ها و محيط كار ) وبهداشت موادغذايي (تهيه موادغذايي اوليه 
، استفاده 10بهداشتي وسالم، نگهداري صحيح موادغذايي اوليه وپخته شده ، مصرف روغن خوراكي با ترانس كمتر از

ازنمك تصفيه شده يددار) و درصورت استفاده ازظروف يكبار مصرف جهت غذا و نوشيدني گرم و داغ حتماً ازظروف 
 يكبارمصرف برپايه گياهي استفاده شود . 

 بازديد مستمر از كارخانجات توليد يخ و نمونه برداري مستمر از آب مورد مصرف 
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مات � �مل آ�ده : ��وه ��ارش ا�دا  ��ش �ھارم 
  اعالم گزارش طرح تشديد بصورت ماهانه در پايان هرماه و حداكثر تا هفته اول ماه بعد به تفكيك ساعات اداري و غير

 اداري و تعطيل طبق فرم پيوستي از ستاد شهرستان به معاونت بهداشتي

 ثبت نتايج كنترل كيفي آب در سامانه جامع بازرسي مركز سالمت محيط و كار 
  گزارش بازرسي هاي بهداشتي بصورت فصلي در پايان هر فصل و حداكثر تا دهم ماه اول از فصل بعدي به تفكيك

موجد  ساعات اداري در قالب بازرسي هاي روتين و ساعات غيراداري و روزهاي تعطيل در قالب طرح تشديد طبق فرمت
 در پرتال معاونت بهداشتي بارگذاري گردد

  اقدامات بهداشت آب و "ارسال گزارش سريع موارد بروز بيماري هاي روده اي مطابق آخرين ويرايش دستورالعمل 
 و پيگيري و اجراي اقدامات بهداشت محيطي "فاضالب بمنظور پيشگيري و كنترل بيماري هاي منتقله از آب و غذا 

 الزم در كنترل موارد بروز و ارسال گزارش نهايي

  شايان ذكر است در بارگذاري گزارش در پرتال مركز سالمت محيط و كار تعداد افراد شركت كننده در طرح تشديد
نظارت ها در ساعات غير اداري و روزهاي تعطيل بايستي به تفكيك ماه اول ، دوم و سوم در هر فصل گزارش گردد و 

آخرين رديف جدول گزارش مربوط به مجموع ساعات انجام كار توسط بازرسين بهداشت محيط در ساعات غير اداري و 
 روزهاي تعطيل مي باشد كه با واحد ساعت بيان مي گردد . 

 ساعت فعاليت داشته باشد به عنوان يك نفر شركت كننده در برنامه 4نكته: اگر فردي در طول يك ماه حتي به مدت 
 ساعت منظور مي گردد كه با ساير ساعات انجام 4محاسبه مي گردد. اما تعداد ساعات انجام كار به ازاي اين فرد همان 

 كار تجميع مي گردد.



 بسمه تعالي
...............  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني 

 جدول عملكرد برنامه تشديد كنترل  و نظارتهاي بهداشتي مراكزتهيه وتوزيع وفروش مواد غذايي واماكن عمومي

  ماهه ........ سال ........ )سه (

  تعداد كل موارد موجود مراكز تهيه ، توزيع و عرضه مواد غذايي
  تعداد كل موارد موجود اماكن عمومي

  تعداد كل موارد موجود اماكن بين راهي
 

 ساعات غير اداري ساعات اداري محل فرايند

تعداد بازديدهاي انجام شده 
 طرح تشديد

   مراكز تهيه ، توزيع و عرضه مواد غذايي
   اماكن عمومي

   اماكن بين راهي
   تاسيات تامين و توزيع آب 

   فاضالبدفع تاسيات 

 كنترل مواد غذايي
   تعداد نمونه برداري از مواد غذايي

   )kgمقدار موادغذايي فاسد كشف و معدوم شده (

 كنترل بهداشت آب
 (نيازي به آمار ساعات اداري 
نيست،  تنها آمار مربوط به 
ساعات غير اداري بايد وارد 

 شود  )

 تعداد كلر سنجي انجام شده از آب آشاميدني
 تعداد كل موارد : .........................
 تعداد موارد مطلوب : ..................

 تعداد نمونه برداري جهت آزمايشات ميكروبي آب آشاميدني
 تعداد كل موارد : .........................
 تعداد موارد مطلوب : ..................

 تعداد كلر سنجي انجام شده از استخرهاي شنا
 تعداد كل موارد : .........................
 تعداد موارد مطلوب : ..................

گاههاي آبي و حتعداد نمونه برداريهاي ميكروبي از استخرهاي شنا، تفري
 شناگاههاي طبيعي

 تعداد كل موارد : .........................
 تعداد موارد مطلوب : ..................

تعداد موارد معرفي متخلف 
 به دادگاه

 ( به تفكيك ساعات اداري و 
 غير اداري )

   مراكز تهيه ، توزيع و عرضه مواد غذايي
   اماكن عمومي

   اماكن بين راهي
   بهداشت آب 

   بهداشت فاضالب

تعداد مراكز و اماكن غير 
 بهداشتي تعطيل شده 

( به تفكيك ساعات اداري و 
 غير اداري )

   مراكز تهيه ، توزيع و عرضه مواد غذايي
   اماكن عمومي

   اماكن بين راهي
   بهداشت آب 

   بهداشت فاضالب

   تعداد موارد برخورد با دستفروشان دوره گرد (به تفكيك ساعات اداري و غيراداري)

نفر)  (در ساعات غير اداري و روزهاي تعطيل تعداد افراد شركت كننده  در برنامه 

 ماه اول .............................. نفر
 

 ماه دوم .............................. نفر
 

 ماه سوم .............................. نفر
 اجراي برنامه (ساعت)  غير اداريمجموع ساعات

 
  



 نوع ماده غذايي نمونه برداري شده
 (باذكر نوع سنتي/ صنعتي)

 نتيجه نمونه برداري تعداد كل موارد

   
   
   
   
   

تعداد موارد رسيدگي به شكايات 
مردمي در ساعات اداري و 

 غيراداري
( مركز پاسخ گويي سالمت، مراجعه 

 حضوري، مكاتبات وغيره)

 اخبار : ...................      * اخبار صحيح : ............ بهداشت محيط مراكز و اماكن
 اخبار : ...................      * اخبار صحيح : ............ بهداشت مواد غذايي

 اخبار : ...................      * اخبار صحيح : ............ بهداشت آب و فاضالب
 اخبار : ...................      * اخبار صحيح : ............ بهداشت پرتوها

 اخبار : ...................      * اخبار صحيح : ............ كنترل حشرات، جوندگان و عوامل بيولوژيك
 اخبار : ...................      * اخبار صحيح : ............ بهداشت محيط روستاها

 اخبار : ...................      * اخبار صحيح : ............ بالياي طبيعي و حوادث غير مترقبه
 اخبار : ...................      * اخبار صحيح : ............ بهداشت هوا و كنترل آن

 اخبار : ...................      * اخبار صحيح : ............ بهداشت محيط بيمارستان ها
 اخبار : ...................      * اخبار صحيح : ............ پسماندها

 اخبار : ...................      * اخبار صحيح : ............ بيماري هاي منتقله از آب و غذا
 

 صحيح به اخبار ي اطالق مي گردد كه صحت و سقم آن تاييد مي گردد . اخبار* 

 

 

 
 كارشناس مسئول برنامه

 نام و نام خانوادگي                

                     امضاء



 
 

  

دستورعمل اجرايي طرح 
تشديد نظارتها در ساعات 
 غير اداري و روزهاي تعطيل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

 معاونت بهداشت
 مركز سالمت محيط و كار

1393 

 
 

 1393اردیبهشت 
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��ی "  " د��ورا��مل �شدید بازر�ی �ی �ھدا
 

با توجه به اهميت سالمت يكايك افراد جامعه براي دستيابي به اهداف توسعه پايدار در هر كشور و با عنايت به اين مهم كه 
امروزه بخش قابل توجهي از بيماري ها ناشي از آب و مواد غذايي مصرفي افراد در طول روز مي باشد همچنين در راستاي 

تحقق اهداف كالن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مبتني بر تامين و حفظ سالمتي آحاد جامعه، دسترسي به آب 
 و غذاي ايمن و سالم بعنوان يكي از اساسي ترين نيازهاي جامعه مطرح مي گردد.

تغيير در شيوه زندگي امروزي منجر به حضور فعال زنان در جامعه گرديده كه متعاقبا عدم حضور همسران و مادران در 
منزل را به دنبال داشته و نهايتا استفاده از مواد غذايي در خارج از منازل به شكل يك فرهنگ به ويژه در شهرهاي بزرگ 

درآمده است. لذا از آن جايي كه ارائه غذاي سالم به افراد مي تواند نقش به سزايي در پيشگيري و كنترل بيماري هاي 
منتقله از آب و غذا و ممانعت از هزينه هاي اقتصادي ناشي از بيماري افراد اعم از هزينه هاي درماني، هزينه هاي ناشي از 

طبخ، توزيع، عرضه  عدم حضور افراد در فعاليت هاي اجتماعي و .... داشته باشد كنترل و بازرسي بهداشتي از مراكز تهيه،
وفروش موادغذايي و اماكن عمومي حساس ، اماكن بين راهي، مراكزاقامتي و مراكز و اماكن مشابه با هدف بهبود وضعيت 
بهداشتي مراكز و اماكن مذكور و حفظ و ارتقاء ايمني و سالمت مواد غذايي مي تواند گامي به سوي دستيابي به جامعه اي 

سالم باشد. همچنين همگام با توسعه ي صنعتي و كشاورزي امكان ورود آالينده هاي مختلف به منابع آب آشاميدني وجود 
دارد و با توجه به وظيفه نظارتي اين وزارتخانه كنترل و پايش سامانه هاي تامين آب در تمام مدت شبانه روز از اهميت ويژه 

 اي برخوردار است.
هرساله پس از اجراي موفقيت آميز برنامه بسيج سالمت نوروزي توسط كارشناسان محترم بهداشت محيط، برنامه تشديد 

از مراكز و اماكن حساس در ساعات غير اداري و روزهاي تعطيل به منظور كنترل مراكز و اماكن  نظارت ها و بازرسي ها
مذكورو پيشگيري از بيماري هاي عفوني منتقله از آب و غذا به ويژه در فصول گرم سال توسط معاونت محترم بهداشتي 

دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سراسر كشور برنامه ريزي و اجرا مي گردد. لذا دستورالعمل زير با 
توجه به سياست هاي نظارتي و اجرايي  وزارت جهت عملياتي نمودن برنامه مذكور تهيه گرديده و به شرح زير ايفاد مي 

 گردد :
 

مات او��ه و ا�جام �ما���ی �ی الزم  : ا�دا ��ش اول 

 
 ها و ادارات ذيربط از جمله استانداري، فرمانداري، بخشداري، شهرداري، سازمان  برگزاري جلسات هماهنگي با سازمان

شركت هاي آب و فاضالب، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، مجامع و اتحاديه هاي صنفي  صنعت، معدن و تجارت،
مراكز مرتبط، نيروي انتظامي، دستگاه قضايي، سازمان حفاظت محيط زيست، آموزش و پرورش، سازمان صنعت، معدن 

 و تجارت، سازمان صدا و سيما، سازمان تربيت بدني و ....
 هماهنگي با سازمان گردشگري در راستاي كنترل بهداشتي مراكز و اماكن بين راهي و مراكز و اماكن اقامتي پذيرايي 

  هماهنگي با اداره كل امور آزمايشگاه هاي كنترل غذا و دارو در خصوص نمونه برداري هاي مواد غذايي و يا عقد قرار 
 )140120داد با آزمايشگاه هاي همكار جهت انجام آزمايشات مواد غذايي ( تامين اعتبار از طريق رديف درآمدي 

  هماهنگي با ادارات نظارت برمواد غذايي در راستاي كنترل كارخانجات توليد مواد غذايي و نمونه برداري از مواد غذايي
 سنتي و صنعتي به صورت همزمان 



3 
 

 ها بر بوفه هاي مدارس و سرويس هاي بهداشتي  هماهنگي با آموزش و پرورش در كنترل شير مدارس و تشديد نظارت
مدارس و لزوم نصب صابون مايع در سرويس ها به ويژه با توجه تغيير كاربري مدارس در ايام تعطيالت تابستاني به 

 عنوان مراكز اقامتي فرهنگيان عزيز

  همكاري با هيات امناي مساجد و متوليان اماكن متبركه و تشديد نظارت بر وضوخانه ها و سرويس هاي بهداشتي و
 (درون شهري و بين شهري) لزوم نصب صابون مايع در سرويس ها

  برگزاري منظم جلسات شوراي سالمت و امنيت غذايي استان و شهرستان هاي تابعه در راستاي ايجاد هماهنگي و
 همكاري بيشتر و بهتر در حوزه هاي برون بخشي به منظور حل مشكالت خاص و فصلي درهر منطقه

  برگزاري جلسات توجيهي براي مسئولين و مديران استاني و شهرستاني و همچنين بازرسين بهداشت محيط و تذكر
 اهميت اجراي برنامه

 تشكيل مستمر جلسات ستاد كنترل بيماري هاي روده اي با حضور فعال واحدهاي درون بخشي و برون بخشي 

  تهيه برنامه هاي كنترلي و نظارتي با درج دقيق تاريخ و اسامي افراد در كليه سطوح و حضور فعال پرسنل بهداشت
  شب8محيط جهت كنترل و بازرسي بهداشتي در ساعات غير اداري و روزهاي تعطيل حداقل تا ساعت 

 آمادگي كامل تيم كنترل طغيان به همراه تجهيزات الزم و كافي 

 

مات آ�وز�ی و اطالع رسا�ی  : ا�دا  ��ش دوم 
 
  تهيه و نصب بنرهاي آموزشي با مطالب مناسب و كاربري در محل هاي عمومي ( مراكز پر جمعيت، گردشگري و

 توريستي و نقاط ورودي و مركزي شهرها و اماكن بين راهي ) بويژه براي ايام تعطيالت تابستاني
  چاپ، تكثير و توزيع پوستر و پمفلت هاي آموزشي در خصوص بهداشت آب و چگونگي نگهداري مواد غذايي و

 پيشگيري از بروز بيماري هاي روده اي مرتبط با آب و غذا
  اعالم تلفن تماس مردمي از طريق رسانه هاي استاني و شهرستاني جهت پاسخگويي به شكايات مردمي مرتبط در

 ساعات اداري و غير اداري و روزهاي تعطيل بصورت پيغامگير
  هماهنگي با روابط عمومي به منظور جلب مشاركت سازمان صدا و سيما و روزنامه هاي محلي در خصوص افزايش سطح

 آگاهي مردم در زمينه رعايت بهداشت آب و موادغذايي 

 ها و سرويس هاي بهداشت عمومي اطالع رساني و آموزش در خصوص روش گندزدايي توالت 
 حضور فعال دربرنامه هاي راديويي وتلويزيوني باهماهنگي صدا وسيما در راستاي اطالع رساني عمومي 

  فوريت هاي – مركز پاسخ گويي سالمت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 1490اطالع رساني عمومي كد تلفن 
 سالمت محيط، به عنوان پل ارتباطي مردم و وزارتخانه به منظور اعالم اخبار تخلفات بهداشتي توسط مردم
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مات �ظار�ی  : ا�دا  ��ش �وم 
 
 

U توجه : انتظار مي رود در ساعات غير اداري و ايام تعطيل در قالب طرح تشديد بيشترمراكزحساس مورد بازرسي
 سوپر، فروشگاه هاي مواد غذايي، حلوا و سوهان "وكنترل بهداشتي قرار گيرند . مراكز حساس عبارتند از : 

فروشي، آجيل و خشكبار، شيريني فروشي، چايخانه، كله پزي و سيرابي، كبابي وجگركي، حليم و آش و لوبيا، كته 
كبابي، آبگوشت پزي، چلوكبابي ها، اغذيه فروشي ها، پيتزا فروشي ها، كافه تريا، رستوران ها، سلف سرويس، 
تاالرهاي پذيرايي، مراكزطبخ وتوزيع غذا، كترينگ هاي هواپيمايي وريلي، آب ميوه و بستني فروشي، كارگاه 

قنادي، لبنيات فروشي و كارگاه فراورده هاي لبني، كارگاه قند و نبات، كارگاه فراوري خشكبار، كارگاه بستني 
سازي، انبارهاي موادغذايي وعمده فروشي ها، وگارگاه هاي لبنياتي، كارگاه حلوا، سوهان وگزپزي وكارگاه هاي 

توليد وتهيه موادغذايي، نانوايي هاي سنتي وشيرمال پزي ونان فانتزي، كارخانه هاي توليد يخ، سامانه ي تامين 
آب آشاميدني، آبسرد كن ها، اماكن بين راهي، هتل و مراكز اقامتي، سرويس هاي بهداشتي عمومي و بين راهي، 

مساجد و اماكن متبركه، پارك ها، استخرهاي شنا، جايگاه هاي پمپ بنزين و كليه مراكز و اماكني كه در ايام 
 "تعطيالت تابستاني بيشتر مورد استفاده قرار مي گيرند 

نكته: تعداد موارد موجود به معناي تعداد مراكز و اماكن تحت نظارت در آن حوزه و تنها مطابق ليست فوق مي 
باشد(كليه مراكز و اماكن مد نظر نمي باشد) همچنين تعداد موارد بازرسي شده منظور تعداد موارد بازرسي از 

 مراكز و اماكن مذكور مي باشد.
 
 

 بر كليه مراكز و اماكن حساس بمنظور افزايش پوشش هاي نظارتي و هدفمند بازرسي وكنترل بهداشتي مستمر 
 نظارت مستمر بر اجراي برنامه در سطح شهرستان هاي تابعه توسط كارشناسان استاني 
  انجام نمونه برداري از مواد غذايي فساد پذير با اولويت مواد غذايي فاقد بسته بندي و توليدات صنفي به گونه اي كه از

كليه مراكز تهيه ، توزيع ، عرضه ، حمل و نقل و فروش مواد غذايي فاقد بسته بندي در كل طول طرح يكساله حداقل 
 يكبار نمونه برداري انجام گيرد و همچنين مواد غذايي بسته بندي شده مشكوك به فساد. 

شايان ذكر است در سال هاي گذشته به دليل محدوديت پذيرش نمونه هاي غذايي توسط آزمايشگاه ها قادر به 
پوشش كليه مراكز نبوديم لذا با فعال سازي آزمايشگاه هاي همكار توسط سازمان غذا و دارو سازمان استاندارد، 

سازمان دامپزشكي و ساير آزمايشگاه هاي معتمد ميتوان از طريق خريد خدمت، از ظرفيت ايجاد شده به نحو 
مطلوب استفاده نمود. درضمن منابع تامين اعتبار جهت عقد قرارداد با آزمايشگاه هاي مذكور رديف درآمدي 

  مي باشد.140120
 انجام بازرسي وكنترل بهداشتي مشترك با همكاري اداره نظارت از كليه كارخانجات توليد و بسته بندي مواد غذايي 

  تشديد كنترل كيفي آب آشاميدني ( شهر ، روستا ، بخش هاي خصوصي و ... ) و انجام كلرسنجي و نمونه برداري
ميكروبي مستمر و اعالم سريع موارد نامطلوب بصورت تلفني و كتبي به متوليان تامين كننده آب و گزارش آن به سطح 

 مافوق
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  نظارت مستمر و نمونه برداري از آبسردكن ها و مخازن و شيرهاي برداشت عمومي و جلوگيري از عرضه آب بصورت
 بشكه اي و سنتي

  تشديد كنترل بهداشتي استخرها و شناهگاه ها و نصب تابلوهاي هشدار دهنده در راستاي جلوگيري از شنا در
 استخرهاي فاقد ضوابط بهداشتي و انهار و شناگاه هاي طبيعي غيربهسازي شده

  تهيه و توزيع كلر مادر بين خانوارهاي روستايي كه آب آشاميدني آن ها كلرزني نمي شود 

 هماهنگي در راستاي جلوگيري از آبياري سبزيجات با فاضالب خام انساني و صنعتي 
  بازرسي وكنترل بهداشتي از ترمينال هاي مسافربري ، ايستگاه هاي راه آهن ، فرودگاه ها ، اتوبوس ها و قطارهاي

مسافربري و امثالهم با تاكيد بر عرضه بهداشتي مواد غذايي ، توزيع آب شرب سالم (فقط آب بسته بندي به صورت 
انفرادي توسط مسئولين مربوطه بين مسافرين ) در وسايط نقليه مسافربري عمومي ، نظافت عمومي و نظافت سرويس 

 هاي بهداشتي
  ، ساماندهي و جلوگيري از فعاليت دستفروشان دوره گرد مواد غذايي حساس چون آبميوه ، بستني ، فراورده هاي لبني

كباب ، جگر ، لواشك و ترشك غير بهداشتي ، ساندويچ و امثالهم با هماهنگي بين بخشي ومشاركت سازمان هاي 
 مربوطه

  بازرسي وكنترل بهداشتي بر توزيع ساالد و سبزي خام در كليه مراكز طبخ و تهيه مواد غذايي و اغذيه فروشي با تاكيد
 بر سالم سازي سبزيجات

  بازرسي وكنترل بهداشتي بر تهيه و توزيع شيريني سنتي از نظر استفاده از مواد اوليه سالم از جمله خامه پاستوريزه و
تخم مرغ نشان دار يا تخم مرغ مايع پاستوريزه و بسته بندي ، شير استريليزه و پاستوريزه و استفاده از جعبه هاي 

 شيريني مجاز بهداشتي ( داراي مهر استاندارد و مجوز وزارت بهداشت )
  بازرسي و كنترل بهداشتي وسايط حمل و نقل مواد غذايي بويژه وسايط حمل و نقل شير و فراورده هاي آن با تاكيد بر

 رعايت موازين بهداشتي و حفظ ايمني مواد غذايي
  ، بازرسي وكنترل بهداشتي برمراكز و اماكن بين راهي با اولويت بهداشت فردي ، بهداشت آشپزخانه و تجهيزات

  ونمازخانه هاسرويس هاي بهداشتي بين راهيبهداشت آب آشاميدني و موادغذايي و بهداشت 

 ... تشديد نظارت ها بر پارك ها ، اماكن تفريحي ، تفرجگاه ها و اماكن زيارتي از نظر آب مصرفي دفع پساب و 
  بازرسي وكنترل بهداشتي بر مراكز اقامتي واسكان با اولويت بهداشت وسايل و لوازم اسكان وخواب مسافرين ، بهداشت

 محل و بهداشت آب آشاميدني و سرويس هاي بهداشتي 
  بازرسي وكنترل بهداشتي بركليه مراكزطبخ ، تهيه موادغذايي بااولويت بهداشت فردي ، بهداشت تجهيزات (استفاده

ازتجهيزات مناسب وشستشووگندزدايي مستمرآن ها و محيط كار ) وبهداشت موادغذايي (تهيه موادغذايي اوليه 
، استفاده 10بهداشتي وسالم، نگهداري صحيح موادغذايي اوليه وپخته شده ، مصرف روغن خوراكي با ترانس كمتر از

ازنمك تصفيه شده يددار) و درصورت استفاده ازظروف يكبار مصرف جهت غذا و نوشيدني گرم و داغ حتماً ازظروف 
 يكبارمصرف برپايه گياهي استفاده شود . 

 بازديد مستمر از كارخانجات توليد يخ و نمونه برداري مستمر از آب مورد مصرف 
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مات � �مل آ�ده : ��وه ��ارش ا�دا  ��ش �ھارم 
  اعالم گزارش طرح تشديد بصورت ماهانه در پايان هرماه و حداكثر تا هفته اول ماه بعد به تفكيك ساعات اداري و غير

 اداري و تعطيل طبق فرم پيوستي از ستاد شهرستان به معاونت بهداشتي

 ثبت نتايج كنترل كيفي آب در سامانه جامع بازرسي مركز سالمت محيط و كار 
  گزارش بازرسي هاي بهداشتي بصورت فصلي در پايان هر فصل و حداكثر تا دهم ماه اول از فصل بعدي به تفكيك

موجد  ساعات اداري در قالب بازرسي هاي روتين و ساعات غيراداري و روزهاي تعطيل در قالب طرح تشديد طبق فرمت
 در پرتال معاونت بهداشتي بارگذاري گردد

  اقدامات بهداشت آب و "ارسال گزارش سريع موارد بروز بيماري هاي روده اي مطابق آخرين ويرايش دستورالعمل 
 و پيگيري و اجراي اقدامات بهداشت محيطي "فاضالب بمنظور پيشگيري و كنترل بيماري هاي منتقله از آب و غذا 

 الزم در كنترل موارد بروز و ارسال گزارش نهايي

  شايان ذكر است در بارگذاري گزارش در پرتال مركز سالمت محيط و كار تعداد افراد شركت كننده در طرح تشديد
نظارت ها در ساعات غير اداري و روزهاي تعطيل بايستي به تفكيك ماه اول ، دوم و سوم در هر فصل گزارش گردد و 

آخرين رديف جدول گزارش مربوط به مجموع ساعات انجام كار توسط بازرسين بهداشت محيط در ساعات غير اداري و 
 روزهاي تعطيل مي باشد كه با واحد ساعت بيان مي گردد . 

 ساعت فعاليت داشته باشد به عنوان يك نفر شركت كننده در برنامه 4نكته: اگر فردي در طول يك ماه حتي به مدت 
 ساعت منظور مي گردد كه با ساير ساعات انجام 4محاسبه مي گردد. اما تعداد ساعات انجام كار به ازاي اين فرد همان 

 كار تجميع مي گردد.



 بسمه تعالي
...............  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني 

 جدول عملكرد برنامه تشديد كنترل  و نظارتهاي بهداشتي مراكزتهيه وتوزيع وفروش مواد غذايي واماكن عمومي

  ماهه ........ سال ........ )سه (

  تعداد كل موارد موجود مراكز تهيه ، توزيع و عرضه مواد غذايي
  تعداد كل موارد موجود اماكن عمومي

  تعداد كل موارد موجود اماكن بين راهي
 

 ساعات غير اداري ساعات اداري محل فرايند

تعداد بازديدهاي انجام شده 
 طرح تشديد

   مراكز تهيه ، توزيع و عرضه مواد غذايي
   اماكن عمومي

   اماكن بين راهي
   تاسيات تامين و توزيع آب 

   فاضالبدفع تاسيات 

 كنترل مواد غذايي
   تعداد نمونه برداري از مواد غذايي

   )kgمقدار موادغذايي فاسد كشف و معدوم شده (

 كنترل بهداشت آب
 (نيازي به آمار ساعات اداري 
نيست،  تنها آمار مربوط به 
ساعات غير اداري بايد وارد 

 شود  )

 تعداد كلر سنجي انجام شده از آب آشاميدني
 تعداد كل موارد : .........................
 تعداد موارد مطلوب : ..................

 تعداد نمونه برداري جهت آزمايشات ميكروبي آب آشاميدني
 تعداد كل موارد : .........................
 تعداد موارد مطلوب : ..................

 تعداد كلر سنجي انجام شده از استخرهاي شنا
 تعداد كل موارد : .........................
 تعداد موارد مطلوب : ..................

گاههاي آبي و حتعداد نمونه برداريهاي ميكروبي از استخرهاي شنا، تفري
 شناگاههاي طبيعي

 تعداد كل موارد : .........................
 تعداد موارد مطلوب : ..................

تعداد موارد معرفي متخلف 
 به دادگاه

 ( به تفكيك ساعات اداري و 
 غير اداري )

   مراكز تهيه ، توزيع و عرضه مواد غذايي
   اماكن عمومي

   اماكن بين راهي
   بهداشت آب 

   بهداشت فاضالب

تعداد مراكز و اماكن غير 
 بهداشتي تعطيل شده 

( به تفكيك ساعات اداري و 
 غير اداري )

   مراكز تهيه ، توزيع و عرضه مواد غذايي
   اماكن عمومي

   اماكن بين راهي
   بهداشت آب 

   بهداشت فاضالب

   تعداد موارد برخورد با دستفروشان دوره گرد (به تفكيك ساعات اداري و غيراداري)

نفر)  (در ساعات غير اداري و روزهاي تعطيل تعداد افراد شركت كننده  در برنامه 

 ماه اول .............................. نفر
 

 ماه دوم .............................. نفر
 

 ماه سوم .............................. نفر
 اجراي برنامه (ساعت)  غير اداريمجموع ساعات

 
  



 نوع ماده غذايي نمونه برداري شده
 (باذكر نوع سنتي/ صنعتي)

 نتيجه نمونه برداري تعداد كل موارد

   
   
   
   
   

تعداد موارد رسيدگي به شكايات 
مردمي در ساعات اداري و 

 غيراداري
( مركز پاسخ گويي سالمت، مراجعه 

 حضوري، مكاتبات وغيره)

 اخبار : ...................      * اخبار صحيح : ............ بهداشت محيط مراكز و اماكن
 اخبار : ...................      * اخبار صحيح : ............ بهداشت مواد غذايي

 اخبار : ...................      * اخبار صحيح : ............ بهداشت آب و فاضالب
 اخبار : ...................      * اخبار صحيح : ............ بهداشت پرتوها

 اخبار : ...................      * اخبار صحيح : ............ كنترل حشرات، جوندگان و عوامل بيولوژيك
 اخبار : ...................      * اخبار صحيح : ............ بهداشت محيط روستاها

 اخبار : ...................      * اخبار صحيح : ............ بالياي طبيعي و حوادث غير مترقبه
 اخبار : ...................      * اخبار صحيح : ............ بهداشت هوا و كنترل آن

 اخبار : ...................      * اخبار صحيح : ............ بهداشت محيط بيمارستان ها
 اخبار : ...................      * اخبار صحيح : ............ پسماندها

 اخبار : ...................      * اخبار صحيح : ............ بيماري هاي منتقله از آب و غذا
 

 صحيح به اخبار ي اطالق مي گردد كه صحت و سقم آن تاييد مي گردد . اخبار* 

 

 

 
 كارشناس مسئول برنامه

 نام و نام خانوادگي                

                     امضاء



ا����م " ر��ن " ��م ا� ال

 نحوه تنظيم برنامه عملياتي 

تشديد نظارت ها و بازرسي هاي بهداشتي از مراكز تهيه، توزيع، " برنامه 

عرضه و فروش مواد غذايي و اماكن عمومي در ساعات غيراداري و 

 "روزهاي تعطيل

 1393 سال 

 

 مركز سالمت محيط و كار

 اداره بهداشت مواد غذايي و بهسازي اماكن عمومي



U " ضرورت تهيه برنامه عملياتي و نحوه ي تنظيم آن" 

 مقدمه 

هرساله پس از اجرای موفقيت آميز برنامه بسيج سالمت نوروزی توسط کارشناسان محترم 
 در ساعات غير اداري و مورد نظراز مراكز و اماكن  بهداشت محيط، برنامه تشديد نظارت ها و بازرسي ها

که عمدتا در ساعات بعد از ظهر تا شب فعاليت می روزهاي تعطيل به منظور كنترل مراکز و اماکن مذکور 
و پيشگيري از بيماري هاي عفونی منتقله از آب و غذا به ویژه در فصول گرم سال توسط معاونت نمایند 

محترم بهداشتی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور برنامه ریزی و 
 . اجرا می گردد

 سياست گذاری ها در حوزه وزارت

سياست های وزارت متبوع در سال های اخير با توجه به اسناد باالدستی ( تکاليف و وظایف تعيين 
شده در برنامه پنجم توسعه کشور در بخش سالمت و بسته های اجرایی مصوب، نقشه جامع علمی 

سالمت، نقشه تحول سالمت، برنامه های ارائه شده مقام محترم وزارت در صحن مجلس شورای 
 ( اختصاص اعتبارات در ازای درصد انجام کار) پایه گذاری Uبودجه ریزی عملياتیUاسالمی و ...) و بر مبنای 

می گردند لذا تداوم و قوت اجرای برنامه ها در تمامی حوزه های وابسته به برنامه ریزی عملياتی- 
 اجرایی و هدفمند بودن فعاليت ها و همچنين ارزشيابی اجرای برنامه ها و ارائه مستندات می باشد. 

از این رو  تهيه برنامه عملياتی مدون جهت اجرای مناسب برنامه و ارزشيابی ميزان دستيابی به 
اهداف تعيين شده در برنامه از  ضروریات محسوب می گردد. به همين منظور برآن شدیم الگوی واحدی 
جهت تدوین برنامه عملياتی در اختيار دانشگاه ها قرار داده شود تا ضمن تسهيل امر و اجرای یکنواخت 
برنامه تشدید نظارت های بهداشتی بر مراکز و اماکن در ساعات غيراداری و روزهای تعطيل در سراسر 

کشور  امکان اجرای هدفمند برنامه و ارزشيابی نهایی در خصوص ميزان دستيابی به اهداف تدوین شده 
در برنامه و تجزیه و تحليل نقاط قوت اجراء و یا علل عدم دستيابی به اهداف در نظر گرفته شده در 

برنامه عملياتی و ارائه راهکارهای مناسب جهت بهبود روند اجرای برنامه وجود داشته باشد. به همين 
 . دليل نحوه تدوین مفاد برنامه عملياتی به پيوست ارائه می گردد



 نکات مهم و قابل توجه قبل از تدوین برنامه عملياتی

برنامه عملياتی اجرای برنامه تشدید نظارت ها بایستی در دو سطح ستاد استان و ستاد  -
 شهرستان تهيه گردد؛

 اهداف ستاد استان بایستی در برگيرنده ی اهداف ستاد شهرستان ها باشند؛ -

 اهداف تا حد امکان کمی تعریف گردند تا ميزان دستيابی به آن قابل اندازه گيری باشد؛ -

درصورت تعریف اهداف کمی می بایست مراحل دستيابی به اهداف با توجه به ميزان سهم هریک  -
از مراحل در رسيدن به هدف تعيين گردند تا با ارزیابی انجام مراحل مذکور درصد تحقق اهداف 

 اندازه گيری شود؛

 .برنامه عملياتی هر منطقه با توجه به شرایط و مشکالت خاص منطقه تهيه گردد -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uنحوه تدوین برنامه عملياتی 

 تشدید نظارت های بهداشتی در ساعات غير اداری و روزهای تعطيل عنوان برنامه :
 ستاد شهرستان ..............ستاد استان ............  سطح اجرای برنامه:

 ( در نقطه چين نام استان / شهرستان قرار می گيرد)

 کارشناس هدایت و راهبری برنامه: ........................ 

 ( نام کارشناسی که مسئوليت راهبری برنامه در ستاد استان یا شهرستان را بر عهده دارد درج می گردد)

 راهبرد کلی : 

ارتقاء وضعيت بهداشت فردی، بهداشت مواد غذایی، بهداشت ابزار و تجهيزات ، بهداشت  -
 ساختمان در مراکز تهيه، توزیع، عرضه و فروش مواد غذایی و اماکن عمومی مورد نظر 

حفظ و ارتقای سطح سالمت شهروندان و مسافران در طول سال به ویژه ایام تعطيالت تابستانی  -
 و فصول گرم سال

 پيشگيری از بيماری های منتقله بوسيله آب و غذا -

 اهداف کمی اختصاصی اجرای برنامه:

افزایش تعداد نظارت و بازرسی های بهداشتی از مراکز تهيه، توزیع، عرضه و فروش مواد غذایی  -
مورد نظر نسبت به سال گذشته به ميزان ..... درصد (تذکر: انتظار ميرود در طول اجرای برنامه در 

 هر فصل حداقل یک بار بازرسی بهداشتی از هر مرکز انجام گيرد.)
 

افزایش تعداد نظارت و بازرسی های بهداشتی از اماکن عمومی مورد نظر نسبت به سال گذشته  -
به ميزان ..... درصد (تذکر: انتظار ميرود در طول اجرای برنامه در هر فصل حداقل یک بار بازرسی 

 بهداشتی از هر امکنه انجام گيرد.)
 



افزایش تعداد نظارت و بازرسی های بهداشتی از مراکز و اماکن بين راهی نسبت به سال گذشته  -
به ميزان ..... درصد (تذکر: انتظار می رود در طول اجرای برنامه در هر فصل حداقل یک بار بازرسی 

 بهداشتی از هر مرکز یا امکنه بين راهی انجام گيرد.)
افزایش تعداد نمونه برداری از مواد غذایی حساس(طبق تعریف ارائه شده از مواد غذایی حساس)  -

نسبت به سال گذشته به ميزان ...... درصد (تذکر: انتظار می رود در طول اجرای برنامه ساالنه 
حداقل از هر یک از مراکز صنفی تهيه و عرضه کننده مواد غذایی حساس عالوه بر موارد شکایتی، 

 یک بار نمونه برداری انجام گردد.)
 توضيح :

اهداف کمی اختصاصی ذکر شده باید در کليه برنامه ها موجود باشند . شایان ذکر است در صورت 
نياز، ستاد استان و شهرستان می توانند، با توجه به موقعيت استانی یا شهری و مشکالت خاص 
منطقه تحت پوشش نسبت به تدوین اهداف دیگری عالوه بر اهداف ذکر شده در برنامه خود اقدام 

نمایند. الزم به ذکر است در پایان برنامه، ارزیابی ميزان تحقق دستيابی به اهداق تعيين شده و 
 تحليل علل موفقيت و عدم موفقيت ها و ارائه گزارش الزامی است.

در راستای رسيدن به اهداف مذکور که در واقع یکی از مهمترین گام های تدوین اجرای برنامه محسوب 
می گردد، شناسایی موقعيت و وضعيت موجود، تهدیدها و مشکالت حاد منطقه، شناسایی نقاط 

حساس و بحرانی و شناسایی فرصت های محلی و منطقه ای می باشند و از آنجایی که شرایط آب و 
هوایی، فرهنگی، اجتماعی و مسافر پذیری استان ها و شهرهای مختلف بسيار متنوع و متفاوت است 

 وليکن موارد زیر به شکل اطالعات اوليه باید در ابتدای کليه برنامه ها گنجانده شوند:

 تعداد کل مراکز مورد نظر (طبق تعریف ارائه شده در دستورعمل) تحت پوشش .............. 

 تعداد کل مراکز مورد نظر تحت پوشش دارای معيارهای بهداشتی .............. 

 تعداد کل مراکز مورد نظر تحت پوشش دارای معيارهای بهسازی .............. 

 تعداد کل اماکن مورد نظر (طبق تعریف ارائه شده در دستورعمل) تحت پوشش .............. 

 تعداد کل اماکن مورد نظر تحت پوشش دارای معيارهای بهداشتی .............. 



 تعداد کل اماکن مورد نظر تحت پوشش دارای معيارهای بهسازی .............. 

 تعداد کل اماکن بين راهی تحت پوشش .............. 

 تعداد کل اماکن بين راهی تحت پوشش دارای معيارهای بهداشتی .............. 

 تعداد کل اماکن بين راهی تحت پوشش دارای معيارهای بهسازی ..............

 ( منظور از اماکن و مراکز مورد نظر تعداد مراکز و اماکنی است که طبق دستورعمل نام برده شده اند.)

 همچنين جدول زیر با جزئيات باید در برنامه عملياتی کليه سطوح استان / شهرستان موجود باشد: 

         
            تعداد به تفکيک

                نوع محل
 نام مرکز 
 بهداشتی

  درمانی

 کلتعداد       

١.         
٢.         
٣.         
۴.         

        تعداد کل موارد
 

شامل کليه اقدامات اجرایی در راستای رسيدن به اهداف می باشند . موارد زیر جهت  فعاليت ها :
  ارائه الگوی واحد ارائه می گردند.

 (یاد آوری می گردد تدوین فعاليت های عنوان شده در برنامه و اجرای آن در کليه سطوح الزامی بوده و
در صورت نياز ستاد استان و شهرستان می توانند، با توجه به موقعيت استانی یا شهری خود و 

مشکالت خاص منطقه تحت پوشش خود نسبت به تدوین فعاليت های دیگری عالوه بر موارد ذکر شده 
 در برنامه خود اقدام نمایند.)

 



 .انجام هماهنگی های برون بخشی و درون بخشی1

تعداد جلساتی که الزم است در راستای ایجاد هماهنگی های برون بخشی و درون بخشی برگزار 
شایان ذکر است در پایان برنامه انتظار می گردند در قالب جدول زیر پيش بينی و برنامه ریزی می گردد. 

رود تعداد جلسات پيش بينی شده با تعداد جلسات برگزار شده مقایسه گردند و در صورت عدم تحقق 
 پيش بينی انجام شده علل آن تحليل و نظرات پيشنهادی جهت رفع موانع ارائه گردند.

 موضوع جلسه سازمان مربوطه زمان برگزاری جلسه تاریخ برگزاری جلسه

    
    
    

 توضيح: مستندات مربوط به اجرا و مصوبات جلسه باید در ستاد نگهداری گردند . 

طبق تجربه سال های گذشته کارگروه سالمت و امنيت غذایی در استان یکی از مناسبترین ابزارهای 
اجرایی و ایجاد هماهنگی در استان محسوب می گردد که پيشنهاد می گردد مسئولين بهداشت محيط 

 در کليه استان ها نسبت به طرح موضوع، ضرورت اجرای برنامه در کارگروه مذکور اقدام نمایند.

 .اقدامات آموزشی2

آموزش هایی که می توانند در دستيابی به اهداف تعریف شده کمک کننده باشند در این قسمت پيش 
شایان ذکر است در پایان برنامه انتظار می رود بينی می شود که در سطوح مختلفی انجام می پذیرد 

تعداد موارد آموزشی پيش بينی شده با تعداد موارد محقق شده مقایسه گردند و در صورت عدم تحقق 
 موارد پيش بينی شده علل آن تحليل و نظرات پيشنهادی جهت رفع موانع ارائه گردند.

آموزش بهداشتی کارکنان مراکز و اماکن عمومی مورد نظر (طبق تعریف ارائه شده از مراکز و  -
 اماکن)  و اماکن بين راهی 

 تعداد افرادی که باید آموزش ببينند صنف هدف زمان برگزاری جلسه تاریخ برگزاری جلسه

    
    



 روزنامه و جراید –آموزش عمومی مردم از طریق رسانه های عمومی(صدا وسيمای استانی  -
 بنر، استيکر، پوستر، پمفلت و موارد مشابهی که در سطح شهر نصب یا توزیع می –محلی 
 گردند)

 تعداد موارد برنامه های آموزشی در نظر گرفته شده با توجه به موضوع آن نوع برنامه

  صدا و سيما
  روزنامه و جراید

  بنر، استيکر، پوستر، پمفلت
  سایر موارد

 
برگزاری جلسات توجيهی مسئولين و مدیران برون بخشی استانی و شهرستانی به منظور  -

 استفاده از ظرفيت ها و همکاری های برون بخشی
  تعداد جلسات توجيهی مسئولين و مدیران برون بخشی استانی و شهرستانی که نياز است برگزار گردد

 
 برگزاری جلسات بازآموزی و توجيهی بازرسين بهداشت محيط جهت ایجاد آمادگی اجرای برنامه -

  بازآموزی و توجيهی بازرسين بهداشت محيط  که نياز است برگزار گردد تعداد جلسات
 

 . انجام نظارت ها3

تعداد بازرسی های بهداشتی مورد نياز جهت کنترل مراکز مورد نظر طبق تعریف ارائه شده از  -
 مراکز و اماکن مورد نظر)  ...........

تعداد بازرسی های بهداشتی مورد نياز جهت کنترل اماکن مورد نظر طبق تعریف ارائه شده از  -
 مراکز و اماکن مورد نظر)  ...........

 تعداد بازرسی های بهداشتی مورد نياز جهت کنترل مراکز و اماکن بين راهی ........... -
تعداد موارد مورد نياز نمونه برداری از مواد غذایی حساس (مطابق تعریف ارائه شده از مواد غذایی  -

 مورد نظر) در طول اجرای برنامه ..................



شایان ذکر است در پایان برنامه انتظار می رود تعداد موارد بازرسی پيش بينی شده با تعداد موارد 
محقق شده مقایسه گردند و در صورت عدم تحقق موارد پيش بينی شده علل آن تحليل و نظرات 

 پيشنهادی جهت رفع موانع ارائه گردند.

با توجه به اینکه بخش اعظم اجرای برنامه انجام نظارت ها می باشد بهتر است برنامه نظارت های 
بهداشتی با تمام جزیيات در سطوح شهرستان و برنامه نظارت و پایش عملکرد واحدهای زیرمجموعه در 
اجرای برنامه در سطوح استان تهيه گردند . به این منظور تدوین جداول زیر در برنامه عملياتی با توجه به 

 نوع سطح تهيه می گردند.

 سطوح استان :

 تاریخ نظارت و پایش نام شهرستان
  
  

شایان ذکر است در پایان برنامه به منظور مستند نمودن نتيجه نظارت ها و پایش های به عمل آمده  انتظار می رود 
 جدول زیر تکميل و در ستاد نگهداری گردد.

 

تاریخ نظارت و  نام شهرستان
 پایش

نقاط قوت 
 موجود

نقاط ضعف 
 پيشنهادات ارائه شده جهت بهبود رونداجرای برنامه موجود

     

 سطوح نظارتی در سطح استان و شهرستان :

 برنامه نظارت ها با بيان جزیيات در قالب جدول زیر باید طراحی گردیده و در محل نگهداری شود .

 اسامی کشيک مستقر در ستاد  اسامی تيم نظارتی محل/مسير نظارت تاریخ  روز
     
     



در راستای اجرای بهتر برنامه و به منظور مستند نمودن اقدامات انجام شده جهت پيگيری شکایات مردمی جدول 
 زیر تهيه و در محل ستاد نگهداری گردد .

 شرح پيگيری مسئول پيگيری مورد شکایت تاریخ 
    
    

 .گزارش اقدامات4

نتایج و اقدامات صورت گرفته در طول طرح باید مطابق جدول گزارش عملکرد بصورت ماهانه در ستاد 
 روز پس از پایان فصل به مرکز 10شهرستان و بصورت فصلی در ستاد استان جمع بندی گردند و نهایتا تا 

 نمابر گردد 

شایان ذکر است در پایان برنامه انتظار می رود ارزشيابی نهایی در خصوص ميزان دستيابی به اهداف 
تدوین شده در برنامه عملياتی و تجزیه و تحليل نقاط قوت اجرا و نقاط ضعف و علل عدم دستيابی به 

اهداف در نظر گرفته شده در برنامه عملياتی و ارائه راهکارهای مناسب جهت بهبود روند اجرای برنامه 
 بصورت گزارش مکتوب به مرکز ارسال گردد.

 مربوط به ستاد شهرستان تاریخ های جمع بندی و ارائه گزارش به ستاد استان ( ماهانه )

 مربوط به ستاد استان تاریخ جمع بندی و ارائه گزارش به مرکز سالمت محيط و کار (فصلی)

تاریح ارزیابی ميزان دستيابی به اهداف مدون در برنامه عملياتی و ارسال گزارش تحليلی 
 مربوط به ستاد استان اجرای برنامه به مرکز سالمت محيط و کار

 

 

 

 

 



 جدول گانت

تهيه جدول گانت برای کليه فعاليت های در نظر گرفته شده و درج آن در انتهای برنامه عملياتی ضروری 
 می باشد .

الزم است مدیران گروه نسبت به ارزیابی اجرای برنامه عملياتی مذکور و ميزان دسيابی به اهداف در 
نظر گرفته شده اقدام نمایند و در صورت عدم دستيابی به اهداف مشکالت موجود را تحليل و بررسی 

 نموده و نقاط ضعف و قدرت اجرای طرح را به صورت مکتوب و طی گزارشی به مرکز ارسال نمایند .

در پایان ضمن تشکر از اقدامات صورت گرفته در سال های گذشته به منظور اجرای هر چه بهتر این 
برنامه یاد آور می گردد این برنامه جهت تداوم و قوت اجرای برنامه، هدفمند و  کارآمد نمودن هر چه 

بيشتر برنامه، دستيابی به مشکالت و نواقص اجرایی موجود، استفاده از تجارب ارزنده اجرایی، مستند 
نمودن و به تصویر کشيدن کليه زحمات و فعاليت های شبانه روزی همکاران تهيه گردیده است لذا در 
صورتی که پيشنهادی برای ارتقاء، تکميل و بهبود برنامه در نظر دارید خواهشمند است موارد بصورت 

 مکتوب به مرکز اعالم گردند .
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