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 نسخً نهایی 

 شاغل خاوگیم نظاست رب واحذاهی تىلیذی غزایی مشمىل اقنىن سامانذهی و حمایت اص دستىسالصمل 
ضٌبسِ ًظبضت ثط هطبغل  هتمبضیّبی تَلیسی ٍ تَظیغ ٍ ػطضِ ٍاحسّبی تَلیسی غصایی  ثطای ًظبضت ثط فؼبلیت زستَضالؼولایي     

ٍ لبًَى هَاز  8/3/89مورخ  13367/306قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی به شماره  1،7،6به استناد ماده ذبًگی 

 .ثبضس هیهجلس  1346هػَة سبل ، آضبهیسًی، آضایطی ٍ ثْساضتی اویذَض

 :تعاسیف: 1مادي   

هجَظی است وِ ثطای ٍاحسّبی اص مشاغل خاوگی؛امانذهی و حمایت شىاهس نظاست واحذاهی تىلیذی مىاد غزایی مشمىل اقنىن س -الف

هؼبًٍتْبی  تَلیس ّستٌس تَسظ وِ زاضای حسالل ضطایظ ثْساضتیضبثغِ یب زستَضالؼول ایي  3تَلیس ٍ ػطضِ هحػَالت هطوَل هبزُ 

 .زاًطگبّْبی ػلَم پعضىی ًبظط ثط هحل تَلیس ٍ ثستِ ثٌسی غبزض هی ضَزغصا ٍ زاضٍ 
ّبی ػلَم پعضىی   ًظبضت ٍاحسّبی تَلیسی تَسظ هؼبًٍت غصا ٍ زاضٍ اظ هؼبًٍت ّبی ثؼساضتی زاًطگبُ لجل اظ غسٍض ضٌبسِ: تجػطُ 

 .آیس حسالل ضطایظ ثْساضتی استؼالم ثؼولزض ذػَظ ضػبیت 

پس اظ هؼبیٌِ پعضىی ٍ اعویٌبى اظ سالهت افطازی وِ زض ظهیٌِ تَلیس ٍ ػطضِ وبضتی است وِ ؛  کاست معاینً زپشکی -ب 

ّبی ػلَم  ّبی ثْساضتی زاًطگبُ اظ سَی هؼبًٍتهبِّ  6گًَِ هحػَالت زاضًس، ثب اػتجبض  ّبی غصایی اضتجبط هستمین ثب ایي فطآٍضزُ

 .گطزز غبزض هیپعضىی سطاسط وطَض 

ّبی ػلَم  ّبی ثْساضتی زاًطگبُ وِ ثِ ذَزضٍّبی حول ٍ ًمل هَاز غصایی تَسظ هؼبًٍت هجَظی ؛مجىص بهذاشتی وسایط نقلیً  -ج 

 .گطزز پعضىی سطاسط وطَض ثب اػتجبض یه سبلِ غبزض هی
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زض  ٍ ضبغلیي ثطای هسئَالى فٌی الظم آهَظضی  ّبی گَاّی وِ پس اظ عی زٍضُ ؛گىاهی دوسي آمىصشی کاسکىان و مسئىالن فنی -د 

ّبی ًظبضتی ٍ  تؼبًٍیتَسظ زضهبى ٍ آهَظش پعضىی ضَاثظ اػالم ضسُ ٍظاضت ثْساضت،  هطوَل ًظبضت عجكهطبغل ذبًگی 

 .گطزز غبزض هی (یب ستبز هطبغل ذبًگی)عطف لطاض زاز ٍظاضت ثْساضتهَضز تبییس ٍ  اضظضیبثی

ّبی هَضز تبییس هطوع  آهَظضگبُهسئَالى فٌی تَسظ هَسسبت هَضز تبییس سبظهبى غصا ٍ زاضٍ ٍ ضبغلیي زض هَسسبت ٍ :تجػطُ 

 .سالهت هحیظ وبض ٍظاضت ثْساضت، زضهبى ٍ آهَظش پعضىی آهَظش ذَاٌّس زیس

ّبی ًظبضتی ٍ اضظضیبثی هَضز تبییس عطف لطاضزاز ٍظاضت ثْساضت،  گَاّی است وِ تَسظ تؼبٍى؛گىاهی تعاونی نظاستی و اسصشیابی -ي 

 .پس اظ ثبظزیسّبی اٍلیِ غبزض ذَاّس ضس( یب ستبز هطبغل ذبًگی)زضهبى ٍ آهَظش پعضىی 

 :دامنً کاسربد -2مادي
ّبی  ّبی غصا ٍ زاضٍ زاًطگبُ ایي ضبثغِ زض ظهیٌِ ًظبضت ثط ٍاحسّبی تَلیسی وِ ًسجت ثِ اذص ضٌبسِ ًظبضت هطثَعِ اظ هؼبًٍت

 .ًوبیٌس، وبضثطز زاضز ػلَم پعضىی وطَض السام هی
 

 

شىاهس نظاست  واحذاهی تىلیذی مىاد غزایی مشمىل اقنىن سامانذهی و مىذسج رد دستىسالصمل صذوسفهرست محصىالت  و کاالاه ی  -3مادي
  :باشذ هب ششح ریل می مشاغل خاوگی حمایت اص 

 تَلیس ٍ ثستِ ثٌسی تطضی ٍ ضَض -1

 تَلیس ٍ ثستِ ثٌسی اًَاع هطثب -2

 ًجبت پعی -3

 ضیطیٌی سٌتی -4

 ضضتِ آضی -5

 پبن وطزى ٍ ثستِ ثٌسی حجَثبت -6
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 ثستِ ثٌسی لٌسذطزوطزى ٍ  -7

 پبن وطزى ٍ ثستِ ثٌسی غالت -8

 وطوص پبن وٌی ٍ ثستِ ثٌسی -9

 فطآٍضی ٍ ثستِ ثٌسی اًَاع هیَُ ّبی ذطه، ثطگِ ٍ ذطىجبض -10

 ثطضتِ وطزى ٍ ثستِ ثٌسی آجیل سَیب -11

 «ثؼلت آلَزگی حیي حول ٍ ًمل هططٍط ثِ هجبٍضت ثب هعاضع » ثلغَض سبظی  -12

 ّبی ضٍغٌی، هغع تروِ ّب ٍ شضت ثَزازُ پبن وطزى، فطآٍضی ٍ ثستِ ثٌسی اًَاع زاًِ -13

 تَلیس غل ضٍیبل -14

 پرت ًبى -15

 پبن وطزى ٍ ثستِ ثٌسی اًَاع سجعی ثسٍى ذطزوطزى -16

 ثستِ ثٌسی ظضضه -17

 تَلیس ٍ ثستِ ثٌسی ػسل فمظ ثطای ظًجَضزاضاى -18

 تَلیس ٍ ثستِ ثٌسی وطه ذطه ٍ لطُ لَضٍت -19

 

 :شامل مىاسد صری است کلیً شاغلیهاصىل بهذاشت فردی  -4مادي 
  ِهؼتجط ثبضٌس ًِ پعضىیهؼبیزاضای وبضت ثبیس  ضبغلیيولی . 

  زاضای لجبس هٌبست ٍ تویع ثبضٌس ثبیس هطثَط ثِ تَلیسولیِ ضبغلیي. 

 زض هحیظ وبض اظ سبػت، اًگطتط ٍ ّط ّوچٌیي  . لجل اظ تَلیس ثبیس زستْبی ذَز ضا ضستِ ٍ ضس ػفًَی ًوبیٌس ولیِ ضبغلیي

 .ظیٌتی زیگط استفبزُ ًٌوبیٌسٍسیلِ 

  ِثؼس اظ ضستطَ زستْب جْت ٍضٍز ثِ هحل تَلیس اظ وفطْبی  .ثْساضت ٍ ًظبفت فطزی ضا وبهال ضػبیت ًوبیٌس ضبغلیيولی

افطازی وِ زض اضتجبط هستمین ثب فطآٍضی هحػَل هی ثبضٌس ثبیس اظ پیص ثٌس ، . هرػَظ زاذل هحل تَلیس استفبزُ ًوبیٌس

 .، تویع ٍ ثْساضتی ٍ ثِ ضًگ ضٍضي استفبزُ ًوبیٌس( ضجیحبً یه ثبض هػطف ت)هبسه ، زستىص 

  ٍ ذَضزى ٍ آضبهیسى ٍ وطیسى سیگبض زض ولیِ هحل ّبیی وِ هطتجظ ثب لسوتْبی فطآٍضی ، ثستِ ثٌسی ، حول ٍ ًمل

 .ًگْساضی هی ثبضٌس هوٌَع است
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 :باشذ ریل میواحذاهی مشمىل صذوس مجىص مشاغل خاوگی هب ششح ششایط  -5مادي 

 ششایط ساختمان -1-5
 :سبذتوبى هحل تَلیسی ثبیس ثِ گًَِ ای ثٌب ضسُ ثبضس وِ زض آى        

  ثرطْبی تویع(Clean)  غیطتویع ٍ(Unclean) ثِ ًحَی وِ اظ اًتمبل آلَزگی ثبًَیِ ثِ هَاز زضحبل . اظ ّن جسا ثبضس

 .فطآٍضی ٍ هحػَل ًْبیی جلَگیطی ًوبیس

  ٍ الًِ گعیٌی حططات ٍ پطًسگبى ٍ جًَسگبى ٍ جبًَضاى هَشی ثِ عَض هَثطی همبٍم ٍ حفبظت ضَززض همبثل ٍضٍز. 

 :باشذ هب ششح ریل می ممل تىلیذ و  بسً  ىذی و ونهذاسی  ششایط  -2-5

رداه  -1-2-5
 ولیِ زضّب ثبیس لبثل ضستطَ ٍ گٌسظزایی ثَزُ ٍ جٌس آًْب اظ هَاز همبٍم ثبضس . 

 عَح غبف ٍ ضًگ ضٍضي ثبضسولیِ زضّب ثبیس زاضای س. 

  ُزضّب ثرَثی چفت ضس(Sealed ) ثطای جلَگیطی اظ ٍضٍز حططات ٍ جًَسگبى ثِ ذَثی ثستِ ضًَس ٍ

  (.ًبحیِ ظیطیي زضّب ّن سغح ثب وف ثبضس ) 

 پنجري اه-2-5  -2
 ضَز وِ اظ ٍضٍز ٍ  ولیِ پٌجطُ ّب ثبیس زاضای اًساظُ هٌبست، لبثل ضستطَ، ًظبفت ٍ ضسظًگ ثَزُ ٍ ثِ گًَِ ای عطاحی

 .تجوغ گطز ٍ غجبض ٍ آلَزگی ٍ حططات ثِ زاذل هحل تَلیس هوبًؼت ًوبیس

 وِ ًظبفت آى آسبى ثبضس لجِ پٌجطُ ّب ثِ گًَِ ای ثبضس.  

  كف -3-2-5

  وف هحل تَلیس ثبیس غبف، ثسٍى تطن ٍ غیط لغعًسُ ، لبثل ضستطَ ٍ زاضای ضیت وبفی ثِ سوت هسیط فبضالة ثبضس تب اظ

 .آة زض سغح وف هحل تَلیس جلَگیطی ضَز تجوغ

 زضهحلْبیی وِ اهىبى جوغ ضسى پسبة ٍجَز زاضز، اظ وف ضَی هٌبست استفبزُ ضَز.  
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ديىاساه  -4-2-5
 سطاهیه ٍ یب سٌگ ثِ  ضَ ٍ گٌسظزایی ثَزُ ٍتطجیحب وبضی،زیَاضّب ثبیس غبف ، ثسٍى تطن، ثسٍى ذلل ٍ فطج، لبثل ضست

 . هتط ثَزُ ٍ زاضای ضًگ ضٍضي ثبضٌس 5/1اضتفبع حسالل 

 اظ جٌس هٌبست ٍ همبٍم ثِ ضعَثت ٍ حطاضت استفبزُ ضَز. 

ّبی ذطه، آجیل سَیب،  زض ذػَظ ثستِ ثٌسی حجَثبت، لٌس، غالت، وطوص پبن وٌی، ثستِ ثٌسی اًَاع هیَُ: تَضیح

ٍظش آموبضی ، سطاهیه ٍ سٌگ ثب ًظط وبضضٌبسبى ٍظاضت ثْساضت، زضهبى ٍ غٌی، ّبی ضٍ ثلغَضسبظی، فطآٍضی اًَاع زاًِ

 .ثبضس پعضىی العاهی ًوی

 

سقفها  -5-2-5

 ثبیس اظ جٌس همبٍم ثَزُ ٍ زاضای اضتفبع هٌبست ثبضس. 

  ُثغَض هَثطی هحبفظت گطزززض ثطاثط ًفَش یب الًِ گعیٌی حططات ٍ پطًسگبى همبٍم ثَز ٍ. 
 

 پلً اه -6-2-5
 ولیِ پلِ ّب، سغَح ضیجساض، سىَّب ثبیستی اظ جٌس هٌبست ، لبثل ضستطَ ٍتویع وطزى ثبضٌس. 

 

 

 :مشمىل بایذ مىاسد صری باشذ عملیات تىلیذی فضا  -6مادي 
 فضبی هحل تَلیس ثبیس هٌبست ثب هیعاى تَلیس ثبضس. 

  تَلیس فضبی الظم پیص ثیٌی ضَزثطای هَاز اٍلیِ ، هَاز حس ٍاسظ یب الالم ثستِ ثٌسی هَضز هػطف زضجطیبى. 

 ًظبفت هحل تَلیس ثبیس ثغَض وبهل ٍ ضٍظاًِ اًجبم گیطز. 

 ولیِ سغَح وف ،زیَاضّب ،زضّب، پٌجطُ ّب ٍ سمف ثبیس ضستطَ ٍ تویع ضَز. 

 ولیِ لسوتْبی لبثل ضستطَی ٍسبیل ٍ تجْیعات ٍ  سغَح زض توبس ثب هَاز اٍلیِ ٍ یب زض حبل فطاٍضی تویع ضَز. 
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  هَاز ضیویبیی جْت ضستطَ ، ضس ػفًَی ٍگٌس ظزایی ثبیس ثب لَاًیي ایوٌی ، ثْساضت ٍ هحیظ ظیست هغبثمت زاضتِ ٍهَضز

 . تبییس سبظهبى ّب ٍ همبهبت شیػالح ثبضس

  پس اظ ذبتوِ وبض ...( ًظیط ضیلٌگ ، جبضٍ ،تی ٍ)ولیِ ٍسبیل ٍ تجْیعات هَضز استفبزُ زض سیستن ضستطَ ٍ ضسػفًَی

 .ی ضسُ ٍ زض هحل هٌبست ٍ ضطایظ هٌبست ًگْساضی ضًَسجوغ آٍض

 

کات صری الزامی است (مىاد اولیً و محصىل نهایی)ششایط و وژيگيهای ممل ونهذاسی  -7مادي   :ن
  َهحل ًگْساضی هَاز اٍلیِ ٍ هحػَالت تَلیسی ثبیس هتٌبست ثب ظطفیت تَلیس زض ًظط گطفتِ ضَز ٍ ضبیؼبت تَلیس ثِ ًح

 . ززهٌبسجی تفىیه گط

 ثبیس تویع، ذطه، ذٌه ، ػبضی اظ حططات ٍ جًَسگبى، ٍ ضبیؼبت تَلیس ٍ ثستِ ثٌسی ثبضٌس . 

 زهب ٍ ضعَثت هحل ًگْساضی ثِ ًحَ همتضی وٌتطل گطزز. 

 ًظبفت هحل ًگْساضی ثبیس ثغَض وبهل اًجبم گیطز. 

 

 :بایذ آب مصشفی -8مادي 
 .ػلَم پعضىی هٌغمِ تَلیسی لطاض گیطز اظ ًَع آضبهیسًی ٍ هَضز تبئیس هؼبًٍت ثْساضتی زاًطگبُ

 

 :بایذ هب ششح ریل باشذ و ضایعاتسمانذ پ  سيبتم تخلیً  ششایط -9مادي 
 هحل تَلیسی ثبیس هىبًی ثطای ذطٍج پسوبًس زاضتِ ثبضس ٍ ضٍظاًِ پسوبًس ّب ضا ثِ ذبضج اظ هحل تَلیس هٌتمل ًوبیٌس. 

 پسوبًس ، ضستطَ ٍ گٌس ظزایی ظطٍف ًگْساضی پسوبًس ثبیس هطرع ثبضس ثطًبهِ ظهبًی  جوغ آٍضی . 

 ظطٍف پسوبًس ّبی تط ٍ ذطه ثبیس جسا ٍ اذتػبغی ثبضٌس. 

  زفغ ( چبُ جبشة یب سپتیه ٍ یب ًػت سیستن زفغ فبضالة ضْطی ٍ ضٍستبیی) فبضالة تَلیسی ثبیس ثِ غَضت ثْساضتی

 .زیسُ ًطَزضسُ ثِ عَضی وِ پرص فبضالة ذبم زض هحیظ 

ثَزُ ٍ (  اظ جٌس ًطىي )  الهپْب ثبیس ثِ عَض هٌبسجی زض ثطاثط ضىستگی حفبظت ضسُ ثبضٌس ٍ زاضای حفبػ ٍ لبة هٌبست   -10مادي 

 .لبثل ًظبفت ٍ تویع وطزى ثبضٌسٍ هیعاى ضٍضٌبیی ثب تَجِ ثِ ًَع ػولیبت تَلیس زض حس هغلَة تبهیي گطزز

ٍ ًگْساضی ثبیس زاضای تَْیِ هٌبست ٍ ٍسبیل گطهبیص  ٍ سطهبیص هتٌبست ثب حجن هىبًْبی هصوَض  هحل تَلیسسيبتم تهىهي   -11مادي 

 .ثبضس
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زض ٍ زیَاض سطٍیس ثْساضتی ثبیس غبف ٍ لبثل ضستطَ ثَزُ ٍ وف اظ هَاز غیط لبثل   ششایط فنی و بهذاشتی قسمتهای سافهی  -12مادي 

 .تویع وطزى ثبضسًفَش سبذتِ ضَز، ثِ عَضی وِ ثِ آسبًی لبثل 

ثب ًظط پطتیجبى  ضاسب یب ٍ هَاز اٍلیِ هَضز استفبزُ هی تَاًس ت تَلیسیهحل تَلیسی جْت اًجبم آظهًَْبی ویفی هحػَال -13مادي

هجبظ زاضای پطٍاًِ ثْطُ ثطزاضی اظ ٍظاضت ثْساضت،  آظهبیطگبُ ّبی زاًطگبُ ػلَم پعضىی شیطثظ ثب یىی اظ آظهبیطگبّْبی ّوىبض یب

ثسیْی . زضهبى ٍ آهَظش پعضىی وِ وٌتطل هحػَل تَلیسی زض هحسٍزُ فؼبلیت تؼطیف ضسُ آى لطاض زاضتِ ثبضس،لطاض زاز هٌؼمس ًوبیس

  .ضی ضَزآظهبیطگبُ تحَیل ٍ ًتبیج آظهَى زض هحل ٍاحس تَلیسی ثجت ٍ ًگْسا است ًوًَِ ثبیس تَسظ ًبظط فٌی ثِ

کات ریل بایذ مىسد نظر باشذ ششایط  بسً  ىذی و ربربچس  زاسی  -14ماد ي   :محصىالت ن
 :هحل تَلیسی ثبیس هَاضز شیل ضا زض ذػَظ  هحػَل ًْبیی ضػبیت ًوبیس

  هَاز ثستِ ثٌسی هَضز استفبزُ اظ جٌس هَضز تأییس ٍ هرػَظ هَاز غصایی(Food Grade )ثبضس. 

  ُاظ جولِ  ًبم ٍ ًطبًی ٍاحس  1346هَاز ذَضاوی، آضبهیسًی، آضایطی ٍ ثْساضتی هػَة لبًَى  11ولیِ هَاضز لیس ضسُ زض هبز

تبضید تَلیس ٍ اًمضبء ، سطی سبذت ٍ ضطایظ ًگْساضی زض ثطچست هحػَل هسًظط لطاض  تَلیسی ،ضوبضُ هجَظ، ًبم تجبضی ،

 .گیطز

 

ظ زاضًس ثبیستی ظًجیطُ سطز ضػبیت ضسُ زض االت تَلیسی وِ ًیبظ ثِ ضطایظ زهبیی خٍاستفبزُ ثطای هحعٍسبیظ ًملیِ هَضز  -15ماد ي 

ثطزاضی ، هجَظ ثْساتطی اظ  ُغیط ایي غَضت ولیِ ٍسبیظ ًملیِ ثبیس هجْع ثِ اتبله هٌبست ثَزُ ٍ زض توبم هَاضز فَق لجل اظ ثْط

 .هؼبًٍت ثْساضتی زاًطگبُ هطثَعِ اذص ًوبیٌس

 
ًبظطیي یب هسئَالى فٌی تَسظ سبظهبى غصا ٍ زاضٍ ٍ یب هَسسِ ّبی هؼتجط ذػَغی ٍ زٍضُ ّبی آهَظش هطتجظ ّبی  زٍضُ -16ي ماد 

 ثب وبضوٌبى تَسظ آهَظضگبُ ّبی هؼتجط ذػَغی تحت ًظبضت هؼبًٍتْبی ثْساضتی ثطگعاض ٍ گَاّی ّبی الظم غبزض 

 . ذَاّس ضس

 

 


