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 وزيـــــــــر

 19378 ت 32001 تصويب نامه هيات وزيران       شماره : 

 16/6/1378                                بسمه تعالي                تاريخ :

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي

 وزارت بهداشت 14/11/1376 مورخ 12867 بنا به  پيشنهاد شماره 14/6/1378هيات وزيران در جلسه مورخ 

) قانون تشكيالت و 1) ماده (2 ماده واحده قانون اصالح بند (2درمان و آموزش پزشكي و به استناد تبصره ( 

 آيين نامه اجرايي كنترل و نظارت بهداشتي 1375 مصوب –وظايف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 بر سموم و مواد شيميايي را به شرح زير تصويب نمود .

 آيين نامه اجرايي كنترل و نظارت بهداشتي بر سموم و مواد شيميايي
  در اين آيين نامه اصطالحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند .-1ماده 

 تركيباتي هستند با منشاء معدني يا آلي كه حداقل داراي يك عنصر شيميايي بوده و به ñالف : مواد شيميايي 

اشكال مختلف اعم از گاز ، بخار ، مايع و جامد ديده شوند و با توجه به راه ورود به بدن و طول تماس ، سالمت 

 و بهداشت محيط را به مخاطره اندازند .

 ماده اي است كه داراي منشاء بيولوژيك يا شيميايي ( معدني يا آلي ) بوده و از راههاي مختلف در ñسم  ب :

 مقادير معين و معموالً جزيي باعث اختالل  در فعل و انفعاالت حياتي به طور موقت يا دايم مي گردد .

 به منظور اعمال هماهنگي در امور مربوط به كنترل بهداشتي و نظارت بر سموم و مواد شيميايي كميته -2ماده 

هماهنگي ، كنترل و نظارت بر سموم و مواد شيميايي كه از اين پس به اختصار كميته ناميده مي شود ، در محل 

 معاونت بهداشتي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي با تركيب زير تشكيل مي شود .

  رييس سازمان دامپزشكي با نماينده تام االختيار ويñالف 

  رييس سازمان حفظ  نباتات يا نماينده تام االختيار وي ب-

  معاون ذي ربط سازمان حفظ محيط زيست يا نماينده تام االختيار ويپ-

  معاون ذي ربط وزارت صنايع يا نماينده تام االخيار ويت-
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  معاون ذي ربط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي به عنوان رييس كميتهث-

  معاون ذي ربط سازمان برنامه و بودجه يا نماينده تام االختيار ويج-

   دستورالعمل هاي  كميته  پس  از  امضاي وزير بهداشت ، درمان و آموزش  پزشكي  ابالغ مي شود .-1تبصره 

  دستورالعمل چگونگي تشكيل كميته به تصويب كميته مي رسد .-2تبصره

 انجام امور دفتري و دبيرخانه اي كميته بر عهده معاونت امور بهداشتي وزارت بهداشت ، درمان و -3تبصره 

 آموزش پزشكي خواهد بود .

 دبيركميته معاونت امور بهداشتي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي خواهد بود كه بدون حق -4تبصره 

 راي در جلسه شركت مي كند .

 عرضه ، فروش ، توزيع ، بسته بندي و نگهداري هر نوع سم در مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي ممنوع  :3ماده 

است و در مورد سموم و حشره كش هاي خانگي در بسته بندي هاي كوچك و آماده ، مطابق ضوابط ارگانهاي 

 ذي ربط عمل خواهد شد .

 كليه فروشندگان و توزيع كنندگان سموم و مواد شيميايي بايد دوره هاي آموزشي بهداشت كه از ñتبصره 

 طرف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي اعالم مي شود طي نمايند و گواهي مربوطه را دريافت نمايند .

 حمل ونقل مواد شيميايي و سموم اعالم شده توسط كميته ، بر اساس شرايطي خواهد بود كه به تصويب  :4ماده 

 كميته مزبور خواهد رسيد .

 سازندگان و فرموله كنندگان و فروشندگان و مصرف كنندگان مواد شيميايي و سموم و شركتهاي  :5ماده 

خدماتي دفع آفات نباتي ، دامي و خانگي ، فوميكاسيون و ضدعفوني مكلفند به منظور حفظ و تأمين سالمت انسان 

 و محيط زيست ، كليه دستورالعمل ها ، استانداردها و موازين بهداشتي و زيست محيطي كشور را رعايت نمايند .

 شركتهاي دولتي و خصوصي  سازنده ، فروشنده ، فرموله كننده مواد شيميايي و سموم و نيز شركتهاي  :6ماده

خدماتي دفع آفات نباتي ، دامي ، فوميگاسيون و ضدعفوني موظفند يك نفر مسئول فني واجد شرايط را به 

سازمانهاي ذي ربط قانوني براي اخذ پروانه صالحيت فني معرفي نمايند و رونوشت پروانه هاي صالحيت صادر 

 شده بايد براي كميته ارسال گردد .



 آيين نامه اجرايي كنترل و نظارت بهداشتي بر سموم و مواد شيميايي 
  

 
 
 

                         

 

 

 وزارت بهداشت،  درمان و آموزش پزشكي
 معاونت سالمت

 مركز سالمت محيط و كار

3 

  مشخصات مسئول فني توسط مراجع ذي صالح قانوني تعيين و ابالغ خواهد شد .-1تبصره 

 شركتهاي خدماتي مبازه با حشرات و جانوران موذي اماكن عمومي و خانگي بايد از وزارت بهداشت ñ 2تبصره 

 ، درمان و آموزش پزشكي مجوز دريافت نمايند .

 متقاضيان ثبت ، واردات ، صادرات ، ساخت ، بسته بندي و فرموالسيون مواد شيميايي و سموم موظفند  :7ماده

كليه مدارك و نمونه هاي مربوط را جهت بررسي وانجام آزمايشهاي الزم به مراجع ذي صالح قانوني ارائه نمايند 

. صدور مجوز بايد توسط مراجع مذكوربر اساس آيين نامه ها و ضوابط بهداشتي صادر شده از سوي وزارت 

 بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي انجام پذيرد .

رونوشت مجوز هاي صادر شده بايد به معاونت امور بهداشتي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 ارسال گردد .

 كليه مراكز تهيه ، توليد ، نگهداري ، فروش ، بسته بندي و فرموالسيون مواد شيميايي و سموم بايد مجهز  :8ماده

 به سيستم هاي پيشگيري و مقابله با حوادث شيميايي باشند .

 كليه كارخانجات ، كارگاهها و مراكز درماني و صنفي و كليه اشخاصي كه به امر خريد يا استفاده از  :9ماده

سموم و مواد شيميايي اشتغال دارند ، موظفند ظروف خالي شده آنها را به نحو مناسب و با رعايت ضوابط 

 زيست محيطي منهدم يا دفع نمايند .

 توليد كنندگان سموم و مواد شيميايي موظفند هشدارهاي الزم را در مورد خطرات استفاده مجدد از -1تبصره

 ظروف و مواد شيميايي بر روي برچسب آنها قيد نمايند .

 كليه فروشندگان و عرضه كنندگان ، بسته بندي كنندگان و حمل كنندگان سموم و مواد شيميايي و -2تبصره

شركت هاي دفع آفات نباتي و خانگي مكلفند كارگاه ، انبار و كارگران خود را از هر حيث به وسايل و تجهيزات 

 بهداشتي و حفاظتي مطابق با دستورالعمل هاي مراجع ذي صالح مجهز كنند.

 معاينات دوره اي محل ها و افراد فوق الذكر حداقل هر شش ماه يكبار الزامي است ، انجام معاينات ñتبصره 

 دوره اي به عهده كارفرما مي باشد .

                                                                                    حسن حبيبي
                                                                          معاون اول رييس جمهوري
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