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 رتبه بندی بهداشتیدستورعمل و الزامات 

 و سلف سرویس رستوران، رستوران سنتی، سفره خانه، چلوکبابی
قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی،  21آیین نامه اجرایی قانون اصالح ماده  21بر اساس ماده

 آیین نامه، نتیجه سه بازرسیوزارت موظف گردیده است ضمن رتبه بندی بهداشتی مراکز و اماکن مشمول 

 دستورعمل و الزامات رتبه بندی بهداشتی .بهداشتی انجام شده آخر را برای اطالع عموم مردم منتشر نماید

به منظور رتبه بندی  20813181-2با شماره  و سلف سرویس رستوران، رستوران سنتی، سفره خانه، چلوکبابی

 الزم به ذکر است دستورعمل مذکور جایگزین ابالغ  می گردد  تدوین و توسط این معاونت برای اجرا

 رستوران، رستوران سنتی، سفره خانه، چلوکبابی و سلف سرویسرعمل و الزامات اعطای سیب سالمت به دستو

 .می باشد 20813181به شماره  

 تعاریف: 1ماده

 :در این دستور عمل اصطالحات ذیل در معانی مربوطه به کار می روند

منظور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، دانشگاه ها و دانشكده هاای علاوم پزشاكی     :وزارت -1-1

 .تابعه می باشد

و محال   به عمل نظارتی گفته می شود که هدف از آن بررسی میازان انطبااش شارایط موضاوع     :بازرسی -1-2

 .ها می باشدبازرسی با قوانین، مقررات و الزامات بهداشتی ناشی از آن

ریایس  /  )دانشاكده علاوم پزشاكی   / در این دستورعمل معاون بهداشتی دانشگاه :مسئول بهداشت محل -1-3

شهرستان می باشند که در صورت لزوم می توانند به رییس مرکاز  رییس مرکز بهداشت و ( مرکز بهداشت استان

 .روستایی نیز تفویض اختیار نمایند/ بهداشتی درمانی شهری

واردی است که عدم رعایت آن به طور مستقیم موجب به خطر افتاادن ساالمت انساان    م: موارد بحرانی -1-4

 .گردد

 .مواردی است که عدم رعایت آن به طور غیر مستقیم بر سالمت انسان  اثر دارد :موارد غیر بحرانی -1-5

 افاراد  یاا  فرد توسط و باشد سیار وسیله یا ثابت محل در آن فعالیت که اقتصادی واحد هر :صنفی واحد -1-6

رستوران، رستتوران ستنتی،   می شود که در این دستورعمل منظور  شناخته صنفی واحد باشد، دایر شده صنفی
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مشتابه بتا متوارد نتامبرده      مراکزی است که با چک لیست و سایر سفره خانه، چلوکبابی و سلف سرویس

 .می شوند  بازرسی

 و ساایر  سنتی، سفره خانه، چلوکبابی و سلف سرویسرستوران، رستوران شامل  :گروه رستوران ها -1-7

 .شوند مشابه با موارد نامبرده بازرسی می مراکزی است که با چک لیست

 

 شرایط رتبه بندی بهداشتی  : 2ماده 

یک بهداشتی  رتبه که در سه بازرسی متوالی  این رتبه به واحدهایی تعلق می گیرد: رتبه عالی بهداشتی -1-1

 .را کسب کرده باشند

 38 -288این رتبه به واحدهایی تعلق می گیرد که بار اسااس بازرسای انجاام شاده       :یک بهداشتی رتبه -2-1

 .درصد امتیاز را کسب کرده باشند

 08 -039333این رتبه به واحدهایی تعلق می گیرد که بر اساس بازرسی انجاام شاده   : دو بهداشتی رتبه -2-2

 .امتیاز را کسب کرده باشنددرصد 

 18 -139333این رتبه به واحدهایی تعلق می گیرد که بر اساس بازرسی انجاام شاده   : سه بهداشتی رتبه -2-3

 درصد امتیاز را کسب کرده باشند

این رتبه به واحدهایی تعلق می گیرد که در سامانه جامع بازرسی باه  : بهداشتی  رتبهانتظار دریافت در   -2-4

یک واحد صنفی ثبت شده اند ولی هنوز مورد بازرسی قرار نگرفته و نتیجه بازرسی واحد در سیستم ثبت  عنوان

 .نگردیده است

این رتبه به واحدهایی تعلق می گیرد که بر اساس بازرسی انجام شده امتیااز الزم  : رتبه در حالت تعلیق -2-5

دست داده اند و پرونده آن در مرکز بهداشت در حال بهداشتی را کسب ننموده و یا آن را از  رتبهجهت دریافت 

 .رسیدگی بوده و هنوز به مراجع قضایی ارجاع نشده است

این رتبه به واحدهایی تعلق می گیرد که بر اساس بازرسای انجاام شاده امتیااز الزم     : فاقد رتبه بهداشتی -2-6

اند و اقدامات قانونی الزم توسط دساتگاه  بهداشتی را کسب ننموده و یا آن را از دست داده  رتبهجهت دریافت 

 .نظارت در خصوص آن ها اعمال گردیده است
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ابتدا باید امتیازات کسب شده توسط گروه رستوران ها به در صد تبدیل و سپس مبنای رتباه بنادی قارار    : تذکر

 .گیرد

 

 بهداشتی   رتبهگرفتن / روش اعطاء :3ماده 
باید بر اساس انجام بازرسی، تكمیل چک لیست مربوطه، ثبت اطالعاات   گروه رستوران ها رتبه بهداشتی -3-2

معاونت های بهداشتی دانشگاه ها و دانشكده های علاوم  در سامانه و بعد از تایید مسئول بهداشت محل، توسط 

 .و نتایج سه بازرسی آخر به طرش مختلف به اطالع مردم برسد تعیینپزشكی 

 .ر بحرانی، یک تا سه می باشدبازه ی امتیازی هر سؤال غی -1-1

 (:ده سؤال) سؤاالت غیر بحرانی یک امتیازی به شرح زیر می باشند -1-1

 ؟کارکنان دارای محل مشخص برای نگهداری وسایل شخصی می باشندآیا  .2

 آیا راهنمای شستشوی دست به صورت مصور در محل نصب شده است؟ .1

 آیا سینک مجزا و تمهیدات الزم برای شست و شوی دست کارکنان در نظر گرفته شده است؟  .1

   باشند؟ی مسالم، تمیز و بدون زنگ زدگی  و قفسه نگهداری ظروف ها نتیکابویترین ها و ایآ .4

 می باشد؟آیا میز، صندلی، نیمكت، رومیزی و پرده ها سالم و تمیز  .5

 دارد؟ وجود محل در الزم زاتیتجه با هیاولی ها کمک جعبه ایآ .6

 در معرض دید مشتریان نصب شده است؟شكایت  بهداشتی آیا تلفن رسیدگی به  .1

 ؟باشد های الزم میپرسنل دارای ویژگیمورد استفاده ی هاحمام طیوشرا تیوضع ایآ .0

درصورت قرارداشتن واحد آماده سازی مواد غذایی خام در آشپزخانه، آیا جداسازی مواد غذایی  .3

 ؟از مواد غذایی فرآوری شده انجام شده است خام

 ر صورت وجود هرگونه حوض، آب نما و امثال آن، آیا دارای شرایط بهداشتی می باشد؟د .28

 (:پنج سؤال) سؤاالت غیر بحرانی دو امتیازی به شرح زیر می باشند -1-4

 ؟رعایت می گرددممنوعیت ورود افراد متفرقه به محل تهیه، آماده سازی و حمل مواد غذایی آیا  .2

 آیا ممنوعیت استعمال دخانیات با روش مناسب اطالع رسانی عمومی می گردد؟ .1

 باشند؟های الزم میآیا محلول ها ی ضدعفونی کننده و گندزدا ی مورد استفاده دارای ویژگی .1

 باشد؟ های الزم میدارای ویژگی پرسنلی بهداشتی ها سیسرو طیشرا و تیوضع ایآ .4
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   در صورت وجود اتاش استراحت، آیا از فضای تولید، فرآوری و نگهداری، مجازا و بهداشاتی    .5

 می باشد؟

 . بقیه سؤاالت غیربحرانی چک لیست هرکدام دارای سه امتیاز می باشند -1-5

 .به سواالت بحرانی امتیازی داده نمی شود -1-6

 ( ضارب در )ی توسط بازرس باا عالمات  در صورت وجود حتی یک مورد نقص بحرانی که در بازرس -1-1

همچناین  . نمای گاردد   یک، دو یا سه  رتبه عالی بهداشتی، رتبه مشمول اخذ مربوطه مشخص شده است، واحد

با مشااهده یاک نقاص بحرانای پاس از طای       یک، دو یا سه  باشد  رتبه عالی بهداشتی، رتبه اگر واحدی دارای

 .گرفته می شوددرجات بهداشتی مذکور از واحد مربوطه مراحل گردش کار اداری، 

متصادی باه دادگااه    / مدیر/ در صورتی که واحد صنفی به علت نواقص بهداشتی، تعطیل و پرونده مالک -1-0

 .زم،  فاقد رتبه بهداشتی می گرددارجاع گردد، آن واحد صنفی پس از طی مراحل اداری ال( مرجع قضایی)
 

  (نشان سیب )عالی بهداشتی  رتبه گرفتن/ روش اعطاء :4ماده 
یک  رتبهکه در سه بازرسی متوالی واحد های صنفی به نشان سیب  به همراهعالی بهداشتی  رتبه  -4-2

 .بهداشتی را کسب نمایند اعطا می گردد

نشان سیب هستند را  به  عالی بهداشتی و رتبه که مشمول مراکز بهداشتی درمانی موظفند واحد هایی -4-1

 دانشكده،/معاون بهداشتی دانشگاه که متشكل ازمربوطه  دانشكده /اهکمیته معاونت بهداشتی دانشگ

اتحادیه  رئیسشهرستان و کارشناس مسئول بهداشت محیط استان، کارشناس مسئول بهداشت محیط  /مدیرگروه

 .معرفی نمایند ذی ربط

نشان عالی بهداشتی و  رتبهمعاونت بهداشتی موظف است واحد های معرفی شده جهت دریافت کمیته -4-1

را که به تائید معاون بهداشت  عالی بهداشتی رتبه لوح سیب را  بازرسی نموده و در صورت تائید، نشان سیب و

 .رسیده است را به واحد مورد نظر اعطا نماید ذی ربط اتحادیهدانشگاه و رئیس 

یک بهداشتی   رتبهدر بازرسی ها رتبه واحد صنفی از موظفند در صورتی که شتی درمانی راکز بهدام -4-4

پس از طی مراحل  (سه بهداشتی، رتبه در حالت تعلیق، فاقد رتبه بهداشتی رتبهدو بهداشتی،  رتبه)نزول یابد

  .معرفی نماید دانشكدهیا  را به کمیته معاونت بهداشتی دانشگاهبوطه گردش کار اداری، واحد های مر
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عالی و لوح موده و در صورت تائید نشان سیب را بازرسی نته موظف است واحد های معرفی شده کمی-4-5

 .را از واحد مربوطه اخذ نمایند بهداشتی
 

 .در کلیه مراحل  رعایت سلسه مراتب اداری الزامی است :5ماده

 :به شرح زیر خواهد بوددر صورت عدم تفویض اختیار سلسله مراتب اداری  -5-2

 بازرس بهداشت محیط   -2

 روستایی/ رییس مرکز بهداشتی درمانی شهری -1

 کارشناس مسئول بهداشت محیط -1

 مسئول بهداشت محل  -4

در صورت تفویض اختیار به رییس مرکز بهداشتی درمانی شهری یا روساتایی، سلساله مراتاب اداری باه      -5-1

 :شرح زیر خواهد بود

 بازرس بهداشت محیط  -2

 روستایی/ رییس مرکز بهداشتی درمانی شهری -1

در صورتی که نتیجه بازرسی ها در سامانه جامع مدیریت بازرسی مرکاز ساالمت محایط و کاار ثبات       :6ماده

 .بهداشتی از طریق سامانه انجام خواهد شد رتبهگردد، کلیه مراحل اعطاء وگرفتن 

 

بهداشتی واحد صنفی خود را کاه بار اسااس ایان     متصدی موظف است آخرین وضعیت / مدیر/ مالک :7ماده

دستور عمل و توسط وزارت در دسترس وی قرار می گیرد، در معرض رویت مشتریان قرار دهد و در صاورتی  

متصدی با وضعیت اعالم شده از سوی وزارت مغایرت داشته باشاد  / مدیر/ که وضعیت اعالم شده توسط مالک

 .باشدقدامات قانونی میتخلف بهداشتی محسوب و مشمول انجام ا

 .ماده بوده و از تاریخ ابالغ، الزم االجرا می باشد 1مشتمل بر این دستور عمل 
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  :نمونه جدول خالصه بازرسی

 معاونت بهداشت
  ساماهن جامع بازرسی رمزک سالمت محیط و کار

 :.......................         کد واحد:........................................................................ آدرس:....................نام واحد صنفی

 

 

 توضیحات خالصه نتیجه بازرسی بهداشتی یرتبه بهداشت تاریخ بازرسی

62/26/2336 
در طی سه بازرسی متوالی  عالی بهداشت رتبه 

یک بهداشتی را کسب  رتبه

 نموده است

براساس گزارش بازرسی بهداشتی انجام شده در این تاریخ، واحد 

رتبه عالی  و لوح صنفی الزامات الزم براي دریافت نشان سیب

 را رعایت نموده استبهداشت 

 یک بهداشتی رتبه 62/26/2336
مقررات بهداشتی را رعایت 

 .نموده است

براساس گزارش بازرسی بهداشتی انجام شده در این تاریخ، واحد 

یک بهداشتی را رعایت  رتبهصنفی الزامات الزم براي دریافت 

 .نموده است

 دو بهداشتی رتبه 66/21/2336
بیشتر مقررات بهداشتی 

 رعایت شده است

براساس گزارش بازرسی بهداشتی انجام شده در این تاریخ، واحد 

دو بهداشتی را رعایت  رتبهصنفی  الزامات الزم براي دریافت 

لزوم توجه به ارتقا وضعیت بهداشتی موجود به مالک .  نموده است

 .متصدي اعالم شده است/مدیر/

 سه بهداشتی رتبه 23/10/2336
نیازمند توجه بیشتر به رعایت 

 مقررات بهداشتی است

براساس گزارش بازرسی بهداشتی انجام شده در این تاریخ، واحد 

سه بهداشتی را رعایت  رتبهصنفی  الزامات الزم براي دریافت 

تذکر الزم در خصوص لزوم ارتقاء وضعیت  بهداشتی . نموده است

 .متصدي داده شد/ مدیر / موجود به مالک 

 در حالت تعلیق 2/10/2336

وضعیت این واحد صنفی 

توسط مرکز بهداشت در دست 

 بررسی است 

براساس گزارش بازرسی بهداشتی انجام شده در این تاریخ، واحد 

بهداشتی را رعایت ننموده  رتبهصنفی  الزامات الزم براي دریافت 

 .است و پرونده آن در مرکز بهداشت در دست رسیدگی می باشد

 فاقد رتبه بهداشتی 23/12/2336
مقررات بهداشتی در  این 

 واحد صنفی رعایت نشده است

بر اساس گزارش بازرسی بهداشتی انجام شده در این تاریخ ، واحد 

صنفی  داراي نواقص بهداشتی جدي است و ممكن است  سالمت 

مراجعین را به خطر بیندازد و اقدامات قانونی توسط دستگاه 

 .نظارتی در حال انجام می باشد
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