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 صدور کارت بهداشت اجراییدستورعمل 

 مقدمه

قانون مواد خوردنی، آشامیدنی،  39آیین نامه اجرایی قانون اصالح ماده  04و  93در راستای اجرای مواد     

بهداشت برای متصدیان و کارکنان مراکز تهیه، صدور کارت دستورعمل ، 31/9/39مصوب  آرایشی و بهداشتی

 تولید، توزیع، نگهداری، حمل و نقل و فروش مواد خوردنی ،آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی و اماکن عمومی

معاونت های بهداشتی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی . توسط این معاونت برای اجرا ابالغ می گردد

 .عمل اقدام نماینداساس این دستوربهداشت بر  صدور کارتموظفند در زمینه 

 تعاریف :1ماده

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

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی تابعه؛: وزارت -0-0

انه ها، موسسات و شرکت های دولتی وزارتخاماکن عمومی شامل محیط های کار در : اماکن عمومی -0-8

و غیر دولتی، شهرداری ها وسازمان های وابسته، موسسات ونهاد هاای غیردولتای، مراکاز بهداشاتی     

 آهان، ، راهمسافری های، استخرهای شنا، پایانهپرورشگاه، و تربیتی و پرورشی یمراکز آموزشدرمانی، 

ی هاا آرایشاگاه و قطارهای مسافربری، وسایل حمل و نقال عماومی شاهری و باین شاهری،       فرودگاه

های ورزشی، سالن ها و باشگاه  ها،خانه های آرایش زنانه و کلینیك های زیبایی، مهمانمردانه، سالن

کاز  مراهای مردانه و زنانه، خوابگاه های دانشجویی و مراکز آموزشای،  غسالخانه، آرامستان ها، گرمابه

، مجتماع هاای بهزیساتی،    (، مجتمع های مساکونی و مناازس ساازمانی   ها پادگان )نظامی و انتظامی

ها، پانسیون ها، مراکز تفریحی و پارك ها، زندان ها، مراکز مسافر خانه ها، هتل ها، مهمانپذیرها، متل

اها، مجتمع های نگهداری سالمندان، اردوگاه ها و مراکز تجمعی، سالن های تئاتر و سینما، فرهنگسر

مسااجد و امااکن متبرکاه، مراکاز      ،(پمپ های گاز و بنازین )خدماتی رفاهی و مراکز عرضه سوخت 

 خدمات آمبوالنس، سرویس های بهداشتی عمومی، مراکز دفع پسماند و مانند آن ها؛

 ا،ها  زایشاگاه ، هاا  بیمارساتان مراکز بهداشتی درمانی شاامل  : یی درمانتمراکز بهداش -8-0 -0

مراکز مشاوره پزشکی، مراکز بهداشتی درمانی شاهری روساتایی،    ، کلینیك ها،ها درمانگاه ،مطب ها

پایگاه های بهداشتی، خانه های بهداشت، دفاتر خدمات پرستاری، البراتوار دندانسازی، داروخاناه هاا،   



 دستورعمل اجرایی صدور کارت بهداشت
 

 

 شماره دستور عمل 02130812 مرکز سالمت محیط و کار بهداشت محیط

 تاریخ ابالغ  تاریخ بازنگری بعدی 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکیمعاون بهداشت وزیر   صادره از 

 صفحه ir.gov.behdasht.markazsalamat://http 8آدرس وب سایت        

 

 -بخاش ود، ی تشخیص طبی، مراکز توان بخشی، مراکز جراحی محدها آزمایشگاهمراکز کار با اشعه، 

،  رادیااوتراپی،  فیزیااوتراپی  ،ایطااب هسااته ،هااای معلااولین آسایشااگاه، هااای تزریقااات و پانساامان

 ؛ها نآرادیولوژی و مانند 

0 -حوزه ،ها آموزشگاه ،مدارسمراکز آموزشی و تربیتی شامل  :مراکز آموزشی و تربیتی -8-8 -

مهادهای   ،هاا  ندامتگاه ،مراکز تربیتی شبانه روزی ،هنرستان هادانشگاه ها،  و دانشکده ها ،های علمیه

 ، روستامهدها، مهدهای قرآنی، مراکز نگهداری معلولین ذهنی و مانند آن ها؛کودك

مراکز تهیه، تولید، توزیع، نگهداری، حمل و نقل و فروش مواد خوردنی، آشامیدنی،   -0-3

، بقالی ،عطاریراهی، بینهای پذیرایی وتفریحی این مراکز شامل مکان :آرایشی و بهداشتی

، انواع شیرینی فروشی کافه قنادی ،تاالر پذیرایی، سلف سرویس، چلوکبابی، رستورانخواربارفروشی، 

-فروشگاه، ایهای بزرگ و زنجیرهفروشگاه ،لبنیات فروشی، سوپرمارکتهای شیرینی پزی، و کارگاه

آالیش خوراك طیور، زنبور عسل،  ،میگوهای خوراکی آبزیان، قرمز و سفید، فرآورده های گوشت

 ،جگرکی، کله پزی، آشپزی، حلیم پزی، کبابی، (کترینگ ها)آشپزخانه ها، دامی و مواد پروتئینی

 های سنتی،ه، رستورانقهوه خان،  چایخانه ی،مرغ سوخار، پیتزا ،اغذیه و ساندویچ ،سیراب و شیردان

، میادین توزیع میوه و تره بار، مراکز طبخ شیمیوه و سبزی فرو، بوفه، فروشی و بستنی سازی، آبمیوه

های ها وسازمانهای دولتی و غیر دولتی، شهرداریها، موسسات و شرکتو آبدارخانه وزارتخانه

و  ها و کارخانجات تولید انواع مواد غذایی کارگاه، نان مراکز تهیه و عرضه انواعوها  نانوائیوابسته، 

، (، تصفیه خانه وشبکه توزیعمنبع، مخزن)آب آشامیدنی ی تامین بسته بندی آن، سیستم ها

مؤسسات ارائه خدمات پذیرایی و کرایه ظروف و وسایل پذیرایی، آشپزخانه و سلف سرویس 

ها و کارخانجات و اماکن تولید یخ و آب شرب، سردخانه های نگهداری کارخانجات صنعتی، کارگاه

-هعصار، حلواسازی، قندریزی ی،بات و آبنبات پزن مواد غذایی، انبارهای نگهداری مواد غذایی،

های ثابت و ، سبزی خردکنی، کانتینرها و کانکس(و عرقیاتتهیه ترشیجات  ،آبلیمو ،آبغوره)گیری

لبنیات  ،غذاییدوسائط حمل و نقل موار، خشکباسیار تهیه و عرضه مواد غذایی، عرضه واحدهای 

ه دام مبادی ورودی مواد مشموس این آیین نامه، ، اماکن دامی، صنایع وابسته بکشك سابی، سازی

 ها؛بازارچه های مرزی، بازارهای هفتگی و فصلی و مانند آن

مراکز، اماکن و واحدهای نگهداری، تکثیر و پرورش دام شامل هر نوع از :  اماکن دامی -0-3-0

پوستی، حیوانات باغ حیوانات اهلی، طیور، آبزیان، زنبور عسل، کرم ابریشم، حیوانات آزمایشگاهی و 

 وحش، چراگاه ها، مراتع، آبشخورها و صیدگاه ها؛

کشتارگاه ها، کارگاه ها، کارخانه ها، مراکز تولید، تهیه، آماده  :صنایع وابسته به دام -0-3-8

آوری شیر و عسل، مواد خام دامی، سردخانه های مواد پروتئینی با منشاء دامی، مراکز جمع کردن
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د خوراك دام، انبارهای نگهداری مواد اولیه خوراك دام و یا خوراك آماده دام و کارخانه های تولی

 کارخانه های جوجه کشی؛

 

قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و  39منظور آیین نامه اجرایی قانون اصالح ماده : آیین نامه -0-4

 .می باشد 31/9/39مصوب  بهداشتی

 نشاده،  بنادی  بسته  غذایی مواد با مستقیم طور به که است هرشخصی :اندرکارموادغذایی دست -0-5

 آمااده مصارف    غاذایی  ماواد  با مستقیم  تماس در سطوح یا لوازم و ظروف و مواد غذایی تجهیزات

 .ارتباط دارد

وسایط نقلیه حامل مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی گفتاه مای   به : وسائط حمل و نقل -0-6

 .شود

عمل معاونات بهداشات   اد مشموس آیین نامه، مطابق دستورکارتی است که برای افر :کارت بهداشت -0-7

 .وزارت صادر می شود

 .رییس مرکز بهداشت استان و شهرستان: مسئول بهداشت محل -0-2

یا وسیله سیار باشد و توساط فارد یاا    ثابت  احد اقتصادی که فعالیت آن در محلو هر :واحد صنفی -0-0

 .واحد صنفی شناخته می شودافراد صنفی دایر شده باشد، 

 بهداشتافراد مشمول اخذ کارت :  2ماده 

تهیه، تولیاد، توزیاع، نگهاداری، حمال و نقال و فاروش ماواد        مراکز کلیه متصدیان، مدیران و کارکنان  -9-3

 . می باشند بهداشتملزم به اخذ کارت  عمومی و اماکن خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

و نظاایر آنهاا کاه در    مربیان و ناجیاان شانا   ، خانه دار، مانند صندوقدار، باغبان، نگهبان، راننده اشخاصی -9-9

آرایشی و بهداشتی تماس ندارند مستثنی از   آشامیدنی،  شاغل بوده لیکن با مواد خوردنی، مذکور مراکز و اماکن

 .می باشند بهداشتلزوم اخذ کارت 

 مدت اعتبار کارت بهداشت:  3ماده 

اشخاصی که در تهیه، فراوری، آماده و  دست اندر کاران مواد غذاییبرای  بهداشتمدت اعتبار کارت  -9-3

ویچ، مانند آش، حلیم، پلو، چلو، خورش، ساند) سنتی، صنفیاعم از مواد غذایی  غذایی مواد و سرو طبخ ،سازی
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و ( و سایر مواد غذایی که به صورت سنتی و صنفی تهیه و عرضه می گردند بستنی، آبمیوه، شیرینی، نان

به دارند سطوحی که با مواد غذایی آماده مصرف تماس مستقیم  و با داشتهنقش صنعتی محصوالت غذایی 

 .می باشدمدت شش ماه 

 نداشته و در تهیه، با مواد غذایی تماس مستقیم اشخاصی که سایر برای بهداشت مدت اعتبار کارت  -9-9

و شاغلین  ، رانندگان خودروهای حمل و نقل مواد غذاییندارندنقش  غذایی مواد طبخفراوری، آماده سازی و 

 .می باشد یك ساسبه مدت  اماکن عمومی

با مدت اعتبار قانونی هستند، آن  بهداشتدر صورت مشاهده عالیم بیماری در افرادی که دارای کارت  -9-9

 .اقدام نمایند بهداشت افراد باید بنا به تشخیص بازرس بهداشت محیط و پزشك، نسبت به تمدید اعتبار کارت

متصدی و مدیران اماکن و مراکز موظفند در صورت مشاهده عالیم بیماری قابل انتقاس ضمن جلوگیری  -9-0

 .ها را به مراکز بهداشتی درمانی محل هدایت نمایند  آن ،اریاز ادامه فعالیت افراد مشکوك به بیم

زمان اعتبار کارت مراکز و اماکن موظفند قبل از اتمام مدت و کلیه کارکنان متصدی / مدیر/ مالك -9-5

نگام کارت بهداشت در صورت عدم تمدید به هبدیهی است  .بهداشت نسبت به تمدید آن اقدام نماید

 .خواهد شدمشمول اخذ جریمه طبق قانون 

مسئوس بهداشت محیط و صورت عدم تمدید به موقع کارت بهداشت تنها در موارد زیر و با تایید در -9-6

 .فرد مشموس جریمه نمی گردد روستایی مربوطه/ ی درمانی شهری رییس مرکز بهداشت

تایید پزشك مرکز بهداشتی با ) ابتال به بیماری که منجر به بستری شدن یا استراحت مطلق گردد -

 ؛(یا مراکز طب کار روستایی / درمانی شهری

 فوت بستگان درجه یك؛ -

 تغییر نوع شغل؛ -

 وقفه شغلی؛ -

 .به منظور انجام مراحل تمدید کارت( قبل از اتمام تاریخ اعتبار کارت)اقدام به موقع  -
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 در محل کار بهداشت وجود کارت  :4ماده 

و سایر کارکنان را در محل مناسب در معرض دید را خود بهداشت کلیه متصدیان و مدیران موظفند کارت  

عدم ارائه کارت به بازرسین . ها ارائه نمایند عموم نگهداری نمایند و هنگام مراجعه بازرسین بهداشت به آن

 .بهداشت محیط به منزله نداشتن کارت می باشد

   بالينی آزمایشاتمعاینات و  انجام الزامات  :5ماده 

های تشخیص طبی مراکز  عمل، آزمایشگاهزمایشات بالینی موضوع این دستورمرجع قانونی انجام آ -5-3

 .می باشدوابسته به وزارت روستایی / شهری  مراکز بهداشتی درمانی/ بهداشت شهرستان

در صورت ارجاع آزمایشات به آزمایشگاه های تشخیص طبی خصوصی دارای مجوز از وزارت، طبق ضوابط  -5-9

 .دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خواهد بود/ و مقررات معاونت بهداشتی دانشگاه 

/ شهری مراکز بهداشتی درمانی / مراکز بهداشت شهرستانتوسط  مستقر در معاینات پزشکی باید  -9- 5

 (9ضمیمه ) .انجام می گرددوابسته به وزارت  یا مراکز طب کار روستایی

 .مذکور می باشد فرم گواهی معاینات و آزمایشات بالینیپزشك مکلف به انجام معاینه و تکمیل -5-5

الزامی  آزمایشات بالینیفرم گواهی معاینات و در محل الصاق عکس  متقاضیعکس جدید یا اسکن  نصب -5-6

 .می باشد

      از نظر سالمونال و شیگال الزامی دست اندر کار مواد غذاییبرای متصدیان و کارکنان  کشت مدفوع-5-7

 .می باشد

مراکز  مشموس اخذ کارت بهداشت شاغل در متصدیان و کارکنانکلیه برای   آزمایش مستقیم  مدفوع  -5-1

تماس مستقیم یا غیر ) تهیه، تولید، نگهداری، حمل و نقل، توزیع، عرضه و فروش موادخوردنی و آشامیدنی

 .انجام شود سه نوبتباید در ( مستقیم با مواد غذایی

های  انگلی و روده ای هستند باید یك هفته  دریافت نمونه مجدد برای افرادی که تحت درمان بیماری -5-3

 .بعد از قطع درمان صورت گیرد 
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که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم با مواد  یکارکنان انجام آزمایش مستقیم و کشت مدفوع برای -5-34

 ( مانند آرایشگران، شاغلین گرمابه ها و نظایر آن)الزام نمی باشد  ،غذایی تماس ندارند

عالوه بر آزمایشات مذکور برای پیشگیری از  سایر آزمایشات بالینیانجام  ،تشخیص پزشكدر صورت  -5-33

 .می باشدلزامی ا( مانند سل، ایدز، هپاتیت و نظایر آن)های  واگیر  انتقاس بیماری

 های صدور کارت بهداشتهزینه : 6ماده  

   آزمایشات بالينیانجام معاینات و هزینه    -6-1

مبالغ مذکور . های مربوط به معاینه بالینی و انجام آزمایش برابر تعرفه های ابالغی وزارت استتعرفه دریافت    

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوده و هر گونه تصمیم  دانشکده/  جزو درآمد های اختصاصی دانشگاه

علوم پزشکی و  دانشکده/  دانشگاهامالتی مطابق آیین نامه مالی و معگیری در مورد نحوه ی اخذ و هزینه آن 

 .خدمات بهداشتی درمانی خواهد بود

 بهداشتهزینه صدور کارت   -6-2

تعرفه های واریزی برابر  های و شماره حساب، جریمه عدم تمدید کارت بهداشتصدور کارت  تعرفهدریافت    

 .خواهد بود ساالنهقانون بودجه  هیات محترم وزیران و یا

 الزامات صدور کارت بهداشت : 7ماده 

روستایی،    / مراکز بهداشتی درمانی شهری / مرجع صدور کارت بهداشت مرکز بهداشت شهرستان تنها -7-3

 وابسته به وزارت می باشد

 صادر شود؛ 2x00 (cm8 )کارت بهداشت باید مطابق فرمت  تعیین شده  در اندازه  -7-9

ساله به رنگ آبی و کارت بهداشت با اعتبار شش ماهه به رنگ سبز که رنگ کارت بهداشت با اعتبار یك  -7-9

 (3ضمیمه ) .صادر شودمدت اعتبار آن در کارت چاپ و

وظیفه به عهده بازرس بهداشت محیط و  بهداشتوظیفه معرفی افراد مشموس به پزشك و صدور کارت  -7-0

 .انجام معاینات بالینی به عهده پزشك می باشد
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فرم گواهی معاینات و آزمایشات مسئوس صدور و امضاءکنندگان کارت موظفند قبل از صدور و امضاء آن،  -7-5

 .و نتایج آزمایش را رؤیت نمایند بالینی 

فرم گواهی ) مستندات مربوطه بهداشتبازرس بهداشت محیط مکلف است تا زمان انقضای اعتبار کارت  -7-6

بدیهی است در صورت صدور  .را در پرونده امکنه نگهداری نماید (و نتایج آزمایشات معاینات و آزمایشات بالینی

کارت بهداشت توسط سامانه جامه بازرسی مرکز سالمت محیط و کار و یا دفاتر پیشخوان دولت کلیه مستندات 

 .به شکل الکترونیکی پیوست و بایگانی می گردند

علوم پزشکی  دانشکده/  عمل به عهده معاونت بهداشتی دانشگاهت عالیه بر حسن اجرای این دستورنظار -7-7

 .و خدمات بهداشتی درمانی است

 

 .ماده بوده و از تاریخ ابالغ الزم االجرا می باشد 7این دستورعمل مشتمل بر 
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 فرمت کارت بهداشت: 1ضميمه 

 فرمت یک ساله

 

 

 

 

 فرمت کارت بهداشت: 1ضميمه 
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 شش ماههفرمت 
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 اماکن عمومی/ مراکز تهيه، توليد و توزیع موادغذایی گواهی معاینات و آزمایشات بالينی متصدی و کارکنان  فرم: 2ضميمه

 جهت صدور کارت بهداشت

 : ........................................معاینه تاریخ     : .......................................کد واحد صنفی...............................       : .......درخواستکد 

 : .................. تاریخ تولد: ........................  نام پدر...............................  کد ملی : ....................................نام خانوادگی: ........................... نام

 ..............: ...........................................................................................................................آدرس محل کار............................. : ...........شغل

 .........................................: ..تلفن محل کار
 سوابق بيماری -1

 تاریخ ابتال خير/بلی  نام بيماری تاریخ ابتال خير/بلی  نام بيماری

 بيماری انگلی   حصبه
  

 O157:H7اشرشياکلی   سل
  

 نورو ویروس ها   بثورات جلدی
  

 Aهپاتيت    شيگال
  

 

 شكایات بيمار -2
 تنفسی. الف

 ترشحات بینی  تنگی نفس  خلط   سرفه 

 پوستی. ب 
 شپش    گاس     کچلی ضایعات ناخن  بثورات جلدی   خارش 

 گوارشی. ج 
 سوزش سر دس  اسهاس  تهوع  بی اشتهایی 

  خارش مقعد  دس پیچه  دس درد 

 یافته های بالينی -3

  تنفسی. الف

 ..................سایر  شپش   گاس   :پوست. ب 

  گوارشی. ج 

  زردی. د

 مورد نياز با تشخيص پزشک آزمایشات-4
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 بررسی  ضایعات پوست  رادیوگرافی از ریه  آزمایشات خلط باتوجه به تاریخچه بالینی 

 سایر کشت مدفوع  آزمایش مدفوع 

 یافته های آزمایشگاهی -5

 

 نتيجه آزمایش نام آزمایش

 آزمایش مدفوع

 ..........................نام کیست      کیست

 ..............................نا م تروف      تروف

 .................................نام الرو        الرو

 ..............................نام انگل        انگل

 O357:H7  اشرشیاکلی سالمونال  شیگال   آزمایش کشت مدفوع

 ....................نام  سایر یافته ها    گاس  قارچ آزمایشات بررسی پوست

 .............................. نام      سایر یافته ها  سل  آزمایشات خلط باتوجه به تاریخچه بالینی

 ................................یافته  رادیوگرافی از ریه

 ................................یافته  سایر آزمایشات

 □خیر  □آیا صدور کارت بهداشت برای نامبرده بالمانع است؟ بلی : اظهار نظر پزشک

 امضاء و مهر نظام پزشکی: ................. تاریخ: ............................. نام و نام خانوادگی پزشک
 

بدیهی است بعد از . به دفاتر پیشخوان تحویل نماید  ساعت فرم تکمیل شده را 42متقاضی موظف است پس از دریافت پیامک حداکثر ظرف : توجه

  .مهلت مقرر مسئولیت عدم اعتبار بر عهده شخص خواهد بود

 : ....................تاریخ تحویل فرم

---------------------------------------------- 

 این قسمت از فرم جدا و در مرکز بهداشتی درمانی نگهداری می گردد
دریافت نموده ام و مسئوليت تحویل فرم به دفتر ...................... گردد فرم تكميل شده معاینات بالينی را در تاریخ  گواهی می

 پيشخوان پس از دریافت پيامک بر عهده اینجانب می باشد

 ادگی و امضاءنام، نام خانو                                                                              

 : .......................................درخواستکد 
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 فلو چارت صدور کارت بهداشت

 مراجعه فرد به پيشخوان جهت درخواست کارت بهداشت و ارائه مدارک زیر

 

 (با توجه به کد درخواست) واحد بهداشت محيط اظهار نظر 

  خير  □بلی  یكساله برای نامبرده بالمانع است؟/ آیا صدور کارت بهداشت با مدت اعتبار شش ماهه□ 

  خير  □بلی با توجه به بررسی انجام شده نامبرده مشمول جریمه دیرکرد می باشد؟□ 

 مسئول بهداشت محيط                                                                                                                   

 امضاء –نام و نام خانوادگی 

 

 روستایی/ رئيس مرکز بهداشتی درمانی شهری 

 امضاء و مهر –نام و نام خانوادگی     
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 خير

 بلی

آزمایشگاه طبی مرکز بهداشتی یا طرف ارجاع به 

انجام ازمایش قرارداد به منظور  

 درمان

 خير

 بلی

 مراجعه به پزشک مرکز بهداشتی جهت معاینه اوليه

 

به دریافت مبالغ و تعرفه ها . 3یک قطعه عكس جهت اسكن . 2کارت ملی  .1

دریافت مبلغ تعرفه پيشخوان . 4ذیربط  دانشكده/  حساب سيبای دانشگاه

معاینات و ارجاع به مرکز  گواهی ارائه فرم. 5ریال  62666به مبلغ 

 درمانی بهداشتی

 صدور کارت بالمانع است

توسط پزشک فرد دریافت نتایج آزمایش و معاینه  

 صدور کارت بالمانع است

اخذ رسيد ارجاع به واحد بهداشت محيط جهت 

ماهه  6تعين تكليف مهلت معاینات وفرم تحویل 

مشموليت جریمه دیرکرد به و  کارت یا یک ساله

   صورت دیجيتالی

  
توسط ریيس  دیجيتالی صدور کارتنهایی تایيد 

 و ارسال پيامک به محض تایيد مرکز بهداشت

 دیجيتال به فرد 

پرینت کارت و تحویل به متقاضی 

 توسط پيشخوان

 

تحویل مدارک به پيشخوان جهت صدور کارت 

  توسط فرد پس از دریافت پيامک

 
دریافت تعرفه مشمولين جریمه عدم تمدید 

 کارت

 


