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 عمل  اجرایی بازرسی بهداشتی از آرایشگاه مردانه، زنانه و سالن های زیباییدستور

 مقدمه
 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی 03نامه اجرایی قانون اصالح ماده آیین  03در راستای اجرای ماده

 آرایشگاه بازرسی بهداشتی از اجراییوسیله دستور عمل  دینتوسط مقام محترم وزارت، ب 08/3/92ابالغ شده مورخ 

و دانشکده های علوم پزشکی معاونت های بهداشتی دانشگاه ها . گردد ابالغ می زیبایی های سالن و زنانه مردانه،

بر اساس این دستور عمل اقدام تکمیل چک لیست های مربوطه مذکور و اماکن  نظارت بر بهداشت موظفند در زمینه

 .نمایند

 تعاریف: فصل اول

 :در این دستورعمل اصطالحات ذیل در معانی مربوطه به کار می روند :1ماده 

     صورت و گردن با هدف پیراستن انجام  ،هر نوع اعمالی که توسط یک فرد ماهر بر روی سر :آرایشگری -1-1

 . می گیرد

، چسب ها و رزین ها برای که در آن از رنگ ها حالل و سوهانمحل مجزا در آرایشگاه : سالن آرایش ناخن -1-2

 .روی ناخن انجام می گیرد زیبا سازی و نقاشی بر

 برش یا قادر به که  برندهتیغه های  نوک تیز یا نقاط دارای یا دستگاه های اشیاء گونههربه  :وسایل نوک تیز -1-3

 .باشد پوستبه داخل نفوذ 

 پوست پاره شدن، سوراخ شدن بریدن،که باعث  یا غیر عمدی عمدی هر گونه فرایند :نفوذ کننده به پوست -1-4

 .گردد غشای مخاطی یا

که ممکن است این فرایند  به در نقاط مختلف بدن  زائد یبردن موها نیاز ب ای ییداز موفرایند  :ونیالسیاپ-1-5

 .روش های مختلفی انجام پذیرد

   .اطالق می گردد (پوست ) سیدرمیاپ هیانتقال رنگدانه به البه فرایند  :شنیگمنتیپ کرویم -1-6

 اما، دهد می کاهشجان سطوح بی یرو بر را ارگانیسم هامیکرو ازقابل توجهی  تعدادکه فرایندی  :گندزدایی -1-7

 .بردمی از بین ن را آنها ههم لزوما

 .گردند  پوست یسوراخ شدگ ی، پارگی یا توانند موجب بریدگ یکه م یاقالم :پسماند نوک تیز و برنده -1-8

قانون مواد  03اصالح ماده پروانه بهداشتی گواهی است که مطابق آیین نامه اجرایی قانون  :پروانه بهداشتی -1-9

 .گردد برای مدت معین صادر می آرایشی و بهداشتی  توسط وزارت آشامیدنی، ،خوردنی

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی تابعه :وزارت -1-11

http://ier.tums.ac.ir/files/site1/pages/made13.pdf
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 بهداشت فردی: فصل دوم

 بهداشت فردی کارکنان : 2ماده 
 به شروع از قبل اند شده استخدام تازه که افرادی یا فصلی و وقت پاره موقت، دائم، از اعم مشمول کارکنان همه -2-0

 .نمایند دریافت را اصناف بهداشت آموزشگاه از آموزشی دوره پایان معتبر نامه گواهی نیز و بهداشت کارت باید کار

یا گواهی نامه معتبر پایان دوره آموزشی نباشند به  معتبر چنانچه همه کارکنان مشمول دارای کارت بهداشت -2-2

 .عنوان نقص بهداشتی تلقی می گردد

 2ماده  0-2اشخاصی مانند صندوق دار  و  نظایر آن که با مشتری ارتباط مستقیم ندارند از شمول بند : 8تبصره

 . مستثنی هستند

 .الزامی است  فعالیت محل انجامدر و گواهینامه معتبر آموزشگاه بهداشت اصناف  معتبر کارت بهداشتوجود  -2-3

هستند باید دوره های آموزشی  (نظیر میکروپیگمنتیشن) افرادی که مسئول ارائه خدمات ویژه به مشتری  -2-4

 .مرتبط با نوع خدمات را سپری نمایند و گواهی نامه معتبر دوره آموزشی مرتبط را کسب نمایند

 .کارت بهداشتی و گواهینامه دوره آموزشی صادره باید دارای کد رهگیری معتبر در سامانه باشد-2-5

 . ضوابط صدور کارت بهداشت و گواهینامه دوره آموزشی و مدت اعتبار آن باید مطابق دستورعمل وزارت باشد -2-6

 .اقدام نمایندکارکنان موظف هستند پس از انقضای مدت اعتبار  نسبت به تمدید آن -2-7

عالئم و با گواهی سالمت از پزشک  رفع و درمان از باشند فقط پس مسری بیماری یک به مبتالچنانچه کارکنان  -2-8

 . می توانند مشغول به کار شوند

 به گردند، مزمن بینی ریزش آب یا سرفه، عطسه، نظیر عالئمی با هایی بیماری به مبتال که صورتی در کارکنان-2-9

 .گیرند قرار افراد با مستقیم تماس معرض در نباید شود، دهان یا بینی چشم، از ترشحات تخلیه باعث که ای گونه

پوست و امثال آن   ،ضایعات پوستی نظیر زخم باز، جوش چرکین، کچلی ناخن به مبتال که صورتی در کارکنان-2-01

در صورتی که امکان استفاده از دستکش نیست .رائه خدمات به مشتری از دستکش استفاده نماینداهستند، باید هنگام 

 . نباید با مشتری تماس مستقیم داشته باشند

 با مشتری کارکنان هنگام تماس بایدباشد  آلوده به شپشیا  پوستی های عفونتمشکوک به  چنانچه مشتری -2-00

با گندزدای بالفاصله پس از ارایه خدمات  مرتبط با مشتری تجهیزاتو ابزار  و نماینداستفاده  مصرف یکباردستکش  از

 .گندزدایی و شودو تمیز متوسط سطح

 به مشتریبیماری پوستی باید از ارایه خدمات  وجود  یا مشتری  روی سر برو تخم آن   در صورت رویت شپش-2-02

 .پزشک مراجعه نماید و مشتری جهت برطرف شدن بیماری بهگردد خودداری 

تیز و برنده در ارتباط هستند  واکسن هپاتیت را نوک  گردد کارکنانی که در آرایشگاه با وسایل توصیه می  -2-03

 .تزریق نمایند
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 لباس و وسایل حفاظت فردی کارکنان : 3ماده

 بهداشت لباس کارکنان -3-1
 .استفاده نمایند فعالیت متناسب با نوع( غیر تیره)روشنکارکنان هنگام کار باید از روپوش تمیز با رنگ -3-0-0

بدون لک و پارگی  ،لباس کار سایر کارکنان که با مشتری ارتباط مستقیم ندارد نظیر صندوق دار، باید تمیز -3-0-2

 (. معمولی در سایر کارکنان بالمانع است یااستفاده از لباس های سنتی ) باشد

موظف به داشتن وسایل نظافت، شستشو و استحمام اختصاصی م در محل کار در صورت استحما کارکنان-3-0-3

 .باشند می

 .کارکنان باید دارای محل مشخص برای نگهداری وسایل شخصی باشند-3-0-4

 

 بهداشت استفاده از  دستکش -3-2
و ارائه خدمات به مشتری در حالت روتین  و تا  های معمولی برای فعالیت یکبار مصرف استفاده از دستکش -3-2-0

 .ندارد ضرورتیاست  سالم (آرایشگر  و مشتری ) زمانی که پوست 

 .دستکش بعنوان یک جایگزین برای شستشوی دست توصیه نمی گردد استفاده از  -3-2-2

ارایه خدمات به هر از چنانچه کارکنان برای ارایه خدمات از دستکش نخی استفاده می نمایند باید بعد  -3-2-3

 .مشتری تعویض گردد

 :د زیر از دستکش استفاده نمایندرکارکنان باید در موا -9-0-4

 .  هنگامی که امکان آلودگی دست با خون و یا سایر ترشحات بدن وجود دارد -3-2-4-0

 .هنگام حمل و سایل و تجهیزات آلوده به خون یا سایر مایعات بدن  -3-2-4-2

 .هنگام تماس دست با پوست آسیب دیده یا ناسالم -3-2-4-3 

 هنگام تماس با مواد شیمیایی  -3-2-4-4

دستکش باید یکبار مصرف بوده و بین مشتریان تعویض گردد و برای هر مشتری از یک دستکش تمیز  -3-2-5

 .استفاده گردد

گردد و از تماس دستکش با ابزار یا دستکش بالفاصله بعد از اتمام خدمات برای یک مشتری باید تعویض   -3-2-6

 .سطوح تمیز خودداری گردد

 .شسته شود با آب و صابون بالفاصله بعد از درآوردن دستکش ها باید دست ها  -3-2-7

 .دستکش های یکبار مصرف نباید مجدد استفاده یا شسته گردد و باید در سطل پسماند دفع گردد  -3-2-8

مواردی که احتمال پاشیدن یا آلودگی روپوش با ترشحات، خون و مایعات بدن در  کارکنان باید :پیش بند -3-3

 .استفاده نمایند ضد آب از پیش بند وجود دارد،



 

 

       اجرایی بازرسی بهداشتی از آرایشگاه مردانه، زنانه و سالن های زیبایی  دستورعمل
 

 

 شماره دستور عمل 81193081 سالمت محیط و کارمرکز  بهداشت محیط

 تاریخ ابالغ  تاریخ بازنگری بعدی 

 صادره از معاون بهداشت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 صفحه http://markazsalamat.behdasht.gov.ir 6آدرس وب سایت        

 

 یا مواد شیمیایی و ذرات  در مواردی که در معرض پاشیدن ترشحات، خون و مایعاتکارکنان باید  :ماسک -3-4

 . نمایند از ماسک استفاده واگیر تنفسی  بروز بیماریهای هنگامقرار دارند یا در 

به داخل چشم یا یا سایر ترشحات توصیه می گردد در صورتی که احتمال پاشیدن خون   :حفاظ صورت -3-5

  .گرددمخاط وجود دارد از محافظ صورت استفاده 

 بهداشت دست : 4ماده 

 :د زیر دست های خود را بشویندرکارکنان باید در موا-4-8

 قبل از ارائه خدمات به مشتری  -4-0-0

 پس از اتمام ارائه خدمات به هر مشتری یا تغییر نوع خدمات  -4-0-2

 قبل از انجام اقدامات  تهاجمی که امکان سوراخ شدن پوست یا مخاط وجود دارد  -4-0-3

 بعد از تماس با خون یا سایر مایعات بدن -4-0-4

 زات آلوده به خون یا سایر مایعات بدن یا ابزار و تجهیزات مشکوک به آلودگییپس از تماس با ابزار یا تجه -4-0-5

 آوردن دستکش هاقبل و بعد از در -4-0-6

 هنگام رویت آلودگی یا خون و ترشحات و امثال آن بر روی دست در حین ارائه خدمات   -4-0-7

بالمانع از محلول های ضدعفونی کننده دست  استفادهزمانی که آلودگی قابل رویت بر روی دست وجود ندارد  -4-0-8

 .است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

       اجرایی بازرسی بهداشتی از آرایشگاه مردانه، زنانه و سالن های زیبایی  دستورعمل
 

 

 شماره دستور عمل 81193081 سالمت محیط و کارمرکز  بهداشت محیط

 تاریخ ابالغ  تاریخ بازنگری بعدی 

 صادره از معاون بهداشت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 صفحه http://markazsalamat.behdasht.gov.ir 7آدرس وب سایت        

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



 

 

       اجرایی بازرسی بهداشتی از آرایشگاه مردانه، زنانه و سالن های زیبایی  دستورعمل
 

 

 شماره دستور عمل 81193081 سالمت محیط و کارمرکز  بهداشت محیط

 تاریخ ابالغ  تاریخ بازنگری بعدی 

 صادره از معاون بهداشت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 صفحه http://markazsalamat.behdasht.gov.ir 1آدرس وب سایت        

 

 چطور دست ها را ضد عفونی کنیم؟
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 استعمال دخانیات : 5ماده 
 .  و تبلیغات در آرایشگاه ممنوع است( سیگار، قلیان و سایر مواد دخانی)هرگونه عرضه و استعمال دخانیات  -5-0

، آشامیدنی، مواد خوردنی 03قانون اصالح ماده آیین نامه اجرایی  36عرضه یا استعمال دخانیات بر اساس ماده  -5-2

 . و باید با متخلف برخورد گردد آرایشی و بهداشتی  بعنوان تخلف در نظرگرفته می شود

نصب مشتریان  ممنوعیت استعمال دخانیات باید با ابزار و تابلوهای مناسب، در محل مناسب و در معرض دید -5-3

 .گردد
 

 بهداشت ابزار و تجهیزات : فصل سوم

 :  خدمات آرایشی و بهداشتی در آرایشگاه: 6ماده 
استفاده برای ارائه خدمات در آرایشگاه باید دارای مجوز برای خدمات  های موردکلیه فرآورده ها و  دستگاه  -6-0

 .آرایشی باشد

  ،مو از قبیل  کوتاهی) و صورت  سرآرایش و پیرایش  نظیر در صورتی که در آرایشگاه  غیر از خدمات روتین -6-2

و پدیکور و امثال آن ارائه کور خدماتی از جمله میکروپیگمنتیشن، اپیالسیون، مانی( ش و هایالت و امثال آن رنگ، م

 .از مراجع ذیصالح باشد باید دارای مجوزگردد 

 

 بهداشت محصوالت آرایشی و بهداشتی: 7ماده 
تاریخ تولید و ارت واز وز ای پروانه ساخت یا ورودارهمه محصوالت آرایشی و بهداشتی موجود در آرایشگاه باید د -7-0 

 .انقضاءباشد

 .محصوالت آرایشی، لنز های رنگی در آرایشگاه ممنوع می باشدفروش هرگونه  -7-2

انواع کرم، واکس ها، رنگدانه ها، پنبه و اقالم مشابه باید به اندازه نیاز  نظیرمحصوالتی  استفاده از در صورت -7-3

 باقیماندهدر صورت وجود مواد  پس از استفاده برای مشتری مشتری درظرف یکبار مصرف ریخته یا قرار داده شود و

 (مجددا به ظرف اصلی محصول برگردانده نشود) .در ظرف پسماند دفع گرددباید 

 .برای هر مشتری از لوازم آرایشی اختصاصی مشتری استفاده گردد دتوصیه می گرد -7-4

 الزامات میکروپیگمنتیشن: 8ماده 
ورد ارزیابی قرار گیرد چنانچه پوست دارای ضایعات یا مقبل از انجام میکروپیگمنتیشن  باید پوست مشتری  -8-0

 .منتیش به مشتری خودداری گردداست باید از ارائه خدمات میکروپیگزخم 



 

 

       اجرایی بازرسی بهداشتی از آرایشگاه مردانه، زنانه و سالن های زیبایی  دستورعمل
 

 

 شماره دستور عمل 81193081 سالمت محیط و کارمرکز  بهداشت محیط

 تاریخ ابالغ  تاریخ بازنگری بعدی 

 صادره از معاون بهداشت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 صفحه http://markazsalamat.behdasht.gov.ir 81آدرس وب سایت        

 

 .باید دست ها را با آب و صابون کامال بشویدانجام  میکرو پیگمنتیشن آرایشگر قبل از  -8-2

و  بسته بندی  ید به صورت استریل، یکبار مصرفهایی که برای میکروپیگمنتیشن استفاده می گردد باسوزن  -8-3

 .و مورد استفاده قرار گیرداز رویت مشتری بسته بندی آن باز پس و  باشد

یشن و امثال آن استفاده می گردد  قبل از استفاده آلوده گردد نباید نچه سوزن هایی که برای میکروپیگمنچنا -8-4

 .استفاده گردد برای ارایه خدمات دیگریاز سوزن استریل و  مورد استفاده قرار گیرد

در صورت بروز خونریزی  هنگام میکروپیگمنتیشن استفاده از مدادهایی که برای بند آوردن خون  کاربرد دارد  -8-5

 .ممنوع می باشد

رار داده در صورتی که هنگام میکروپیگمنتیشن پوست دچار خونریزی گردد باید یک گاز استریل بر روی آن ق-8-6

 .از هر گونه دارو برای  مشتری ممنوع می باشدد و تجویز و استفاده شو

دارای  تاریخ تولید و  واز وزارت    ساخت یا ورود پروانهرنگ مورد استفاده  برای میکروپیگمنتیشن باید دارای  -8-7

 .انقضاء باشد

مثل ایزوپروپیل الکل )متوسط  سطح گندزدایخارجی  ظرف رنگ باید  با یک  هقبل از استفاده از رنگ، جدار  -8-8

 .گرددگندزدایی  کامال( 91٪- 71٪

از ظرف اصلی رنگ به طور مستقیم برای مشتری  استفاده می گردد و رنگ مورد نیاز قبل از  که  در صورتی -8-9

 .داستفاده در ظرف دیگری ریخته نمی شود باید ظرف رنگ بعد از استفاده هر مشتری  در سطل پسماند دفع گرد

به اندازه مورد نیاز در داخل ظرف یا تشتک رنگ ریخته می شود و سپس از آن  برای در صورتی که رنگ  -8-01

مشتری استفاده می شود ظرف یا تشتک رنگ باید یکبار مصرف بوده و بعد از هر مشتری در سطل پسماند دفع 

 . گردد

باشد و باید رنگ باقیمانده در سطل پسماند دفع  بازگرداندن باقیمانده رنگ به ظرف اصلی رنگ مجاز نمی -8-00

 .گردد

 یکبار ظرف دری پوست مشتری در حین ارائه خدمات باید شستشو برای استفاده موردآب یا سرم فیزیولوژی  -8-02

هر استفاده بعد از  ظرف آن و و استفاده مجدد از باقیمانده آن برای مشتری دیگر ممنوع است ریخته شود مصرف

 .در سطل پسماند دفع گرددمشتری 

در  برای استفاده نیاز موردتمیز یا پنبه  دستمالاز  شروع خدمات میکروپیگمنتیشن باید مقدار کافیقبل از  -8-03

در کنار مشتری قرار داده شود و استفاده مجدد از باقیمانده آن برای  ودر ظرف تمیز یکبار مصرف  فرایند طول

 . مشتری دیگر ممنوع است

 (مانیکور و پدیکور) آرایش ناخن :9ماده 
 تغییر یک صورت به معموال ناخن قارچ. گیرد قرار بررسی مورد ارایه خدمات از قبل دقت به باید مشتری ناخن  -9-0

 این دارای که مشتری یک برای ناخن ارائه خدمات .شود می گسترده پوست طرف به که شود می ظاهر ناخن در رنگ

 .انجام گردد نباید است ناخن در رنگ تغییر نوع
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تجویز  مشتریانی که مبتال به بیماری ناخن هستند  برای را درمانی روش یا قارچی هیچ گونه پماد نباید کارکنان -9-2

 .نمایند یا استفاده

 .آرایشگر  باید دست ها را کامال  با آب و صابون بشویدقبل از شروع ارائه خدمات به مشتری   -9-3

 .ارائه خدمات باید  ناخن های دست و پای مشتری تمیز و آلودگی آن برطرف گرددقبل از  -9-4

 .چنانچه احتمال ایجاد ذرات معلق در حین ارائه خدمات وجود دارد باید از ماسک استفاده گردد -9-5

 باال سطح یا متوسط سطح گندزدای با سپس و تمیز مشتریان بین ابزارهای مورد استفاده باید و تجهیزات -9-6

 .گردد گندزدایی

باید به صورت یکبار مصرف  (مانیکور و پدیکور  کتشت) پا استفاده برای شستشوی دست و یاد ظرف یا محل مور -9-7

 یک با سپس وکامال شستشو  باید استفاده بار هر از بعد بوده یا در صورت استفاده از ظروف استیل و چند بار مصرف 

  .گردد گندزدایی باال یا متوسط سطح گندزدای

استفاده برای شستشوی دست و پا که به صورت ثابت می باشد و مستقیم به سیستم دفع فاضالب  مورد محل  -9-8

 .باشد آشغالگیر به مجهز باید منتهی می گردد

 یک با سپس شود، حذف شده انباشته که مانده باقیمواد   گونه هر و تمیز روزانه صورت به باید آشغالگیر -9-9

 .گردد گندزدایی باال سطح یا متوسط سطح گندزدای

که در تماس با ناخن مشتری است در صورت چند بار مصرف بودن باید بین هر  پدیکور و مانیکور های تیغه -9-01

 .مشتری با گندزدایی سطح باال گندزدایی گردد

 .مخصوص نگهداری گردد یا کابینت مواد شیمیایی باید در محفظه -9-00

 اپیالسیون:  11ماده 
اپیالسیون برای مشتری خدمات در صورتی که پوست مشتری دارای ضایعه پوستی باشد باید از انجام  -01-0 

 .خودداری گردد

ن قرار داده شود و روی آ گاز استریل بریک دچار خونریزی گردد باید  در صورتی که هنگام اپیالسیون پوست -01-2

 .مشتری ممنوع می باشد دارو برای  هر گونه از استفاده تجویز و

 .آرایشگر  باید دست ها را کامال  با آب و صابون بشوید قبل از شروع خدمات اپیالسیون برای هر مشتری -01-3

ز ا بین بردن موهای زائد استفاده می شود باید دارای پروانه ساخت یا ورود واکس ها و پماد هایی که برای از -01-4

 .باشد وزارت

موم یا لوسیون و  مواد مورد استفاده برای  اپیالسیون باید به اندازه نیاز  برای هر مشتری در ظرف ریخته شود -01-5

و باید در سطل پسماند  بازگردانده شودظرف اصلی  بهباقیمانده در ظرف مشتری نباید برای مشتری دیگر استفاده یا 

 .دفع گردد

ه می شود باید بعد از استفاده هر مشتری به طور کامل تمیز و گندزدایی ظرفی که مواد اپیالسیون در آن ریخت -01-6

 .گردد
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ل های  مورد استفاده باید پنبه، نوار اپیالسیون و دستما ،ظروف یکبار مصرف برای اپیالسیون نظیر  قاشقک -01-7

 . استفاده برای  هر مشتری در سطل پسماند دفع گردد بعد از

ی از دستگاه یقسمت هاباید  اپیالسیون برای از بین بردن موهای زائد استفاده می گردد که از دستگاهدر صورتی -01-8

 .بعد از استفاده تمیز و کامال گندزدایی گردداست  در تماس با پوست مشتری که 

 :در آرایشگاه و سطوح الزامات بهداشتی ابزار، وسایل و تجهیزات: 11ماده

 ابزار و تجهیزات  -11-1
تمام ابزار و تجهیزاتی که برای مشتری استفاده می گردد باید سالم، تمیز، بدون زنگ زدگی یا شکستگی  -00-0-0

 .باشد

 .ابزار و تجهیزاتی که چند بار مصرف می باشد باید بعد از هر بار استفاده کامال تمیز و گندزدایی گردد 00-0-2

تمیز کردن، گندزدایی و یا استریلیزاسیون آن وجود ندارد باید  کلیه ابزار و وسایل با توجه به نوع فعالیت امکان-00-0-3

برای در سطل پسماند دفع گردد و نباید به عنوان یکبار مصرف در نظر گرفته شود و پس از استفاده برای مشتری 

 .مشتری بعدی مورد استفاده قرار گیرد

 تجهیزات چند بار مصرف در صورتی که بین هر مشتری به راحتی تمیز نگردد مانند دستگاه -00-0-4

میکروپیگمنتیشن باید از کاور یا پوشش یک بار مصرف برای این دستگاه استفاده شود و بعد از استفاده هر مشتری کاور 

 . یا پوشش آن در کیسه پسماند دفع گردد

مورد استفاده برای میکروپیگمنتیشن یا سایر وسایلی که در پوست نفوذ پیدا   وسایل استریل مانند انواع سوزن -00-0-5

و از وسایل  در سطل مخصوص وسایل نوک تیز و برنده دفع گردد قبل از استفاده آلوده گردد باید می کند  در صورتی که

 .استفاده گردد استریل برای مشتری

باید به عنوان یک آیتم  گرددبه پوست  تم غیر بحرانی، مانند قیچی یا ماشین اصالح، باعث آسیباگر یک آی -00-0-6

با گندزدای سطح متوسط یا باال گندزدایی قبل از آنکه مورد استفاده مجدد قرار گیرد،  در نظر گرفته شود و  نیمه بحرانی

 . گردد

بالفاصله پس از استفاده در  شود، باید یکبار مصرف بوده وهر گونه تیغ که برای اصالح پوست استفاده می  -00-0-7

 .دفع گرددظرف اشیاء نوک تیز و برنده 

باید تمیز شده و به عنوان یک  دسته و محل قرارگیری تیغ صورت تراشی، که دارای نگهدارنده تیغه است، -00-0-8

 .استفاده گندزدایی شود بار آیتم نیمه بحرانی پس از هر

 نیمه اقالم عنوان به شود می استفاده( الیت های)مش کاله از مو آوردن بیرون برای که یا وسیله ای قالب -00-0-9

 .با گندزدای سطح متوسط یا باال گندزدایی گردد استفاده بار هر از پس باید و شود می گرفته نظر در بحرانی
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 و نوار سربندحوله و پیشبند بهداشت  -11-2
در صورت استفاده از حوله برای مشتری  استفاده از حوله اختصاصی یا یکبار مصرف برای هر مشتری الزامی  -00-2-0

 .است

استفاده می گردد باید از نوار گردن اختصاصی یا یکبار برای مشتری  چند بار مصرف  در صورتی که از پیشبند -00-2-2

استفاده گردد در غیر اینصورت باید از پیشبند یک بار مصرف مصرف برای جلوگیری از تماس مستقیم پیشبند با گردن 

 .یا اختصاصی استفاده گردد

چند بار مصرف  برای مشتری استفاده می گردد باید از نوار سربند اختصاصی یا  در صورتی که از  نوار سربند -00-2-3

 .یکبار مصرف استفاده گردد

  نجفاس و پدبهداشت   -11-3
پد و اسفنج ها برای آرایش صورت یا بدن  ممنوع است  ولی در صورتی که به صورت  استفاده مشترک از انواع -00-3-0

 .یکبار مصرف باشد و یا هر مشتری ابزار مخصوص به خود را داشته باشد بالمانع است

 پوشاکبهداشت لباس و -11-4
د باید بعد از هر بار استفاده کامال شستشو و نمای ام به اجاره لباس برای عروسدر صورتی که آرایشگاه اقد -00-4-0

 .گندزدایی گردد

 .فروش پوشاک و البسه به علت عدم رعایت مسایل بهداشتی در پرو لباس ها ممنوع می باشد -00-4-2

 الزامات شستشو ،گندزدایی و استریلیزاسیون: 12ماده 

 :می شوند  در سه گروه دسته بندی ت بر اساس نوع کار و خطر انتقال عفونو وسایل  لوازم   -12-1

. کنند می پیدا تماس استخوان با یا کرده نفوذ نرم بافت در وسایل این:  ( Critical)بحرانی وسایل -12-1-1

 .گردد استریل و بسته بندی خریداری صورتبه  بایست می بحرانی وسایل (سوزن های تاتو تیغ، وسایل مانند)

 پوست یا مخاط با ولی نکرده نفوذ نرم بافت در وسایل این :(Semi-critical)بحرانی نیمه وسایل -12-1-2

گندزدایی  باال یا سطح سطح متوسط یگندزدامواد از استفاده با حداقل بایست می وسایل این. دارند تماس ناسالم

  .٪6هیدروژن پراکسید ،درصد 0پرکلرین  ،٪71 ایزوپروپیل الکل  مثال گردند به عنوان

 مانند. کنند می پیدا تماس سالم پوست با فقط وسایل این: ( Non-critical)بحرانی غیر وسایل  -12-1-3

 گندزدای مواد از یک دترجنت یا استفاده با حداقل بایست می بحرانی غیر وسایل. غیره و اصالح ماشین برس، شانه،

آمونیوم یا ترکیبی از یک گندزدای سطح پایین ترکیبات چهارتایی  ، به عنوان مثال،گردد شستشو وگندزدایی  ضعیف،

 .(دترجنت)و یک ماده شوینده



 

 

       اجرایی بازرسی بهداشتی از آرایشگاه مردانه، زنانه و سالن های زیبایی  دستورعمل
 

 

 شماره دستور عمل 81193081 سالمت محیط و کارمرکز  بهداشت محیط

 تاریخ ابالغ  تاریخ بازنگری بعدی 

 صادره از معاون بهداشت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 صفحه http://markazsalamat.behdasht.gov.ir 84آدرس وب سایت        

 

غیر شیمیایی در آرایشگاه به شرح زیر قابل استفاده  می  و برای گندزدایی روش های شیمیایی -12-2

 :باشد

ایزوپروپیل الکل، اتیل الکل،  ،راکسید هیدروژنپهای شیمیایی از قبیل  محلول شامل :روش شیمیایی -12-2-1

       دا ، لیزول، کروزول، ترکیبات فنلی، روغن های روان کننده حاوی گندز(سفید کننده خانگی) هیپوکلریت سدیم

 .می باشد

 گندزدایی ابزار و تجهیزات می توان از انواع گندزداهای بیمارستانی که دارای مجوز ساخت یا تولیدبرای  -02-2-0-0

ابزار بیمارستانی استفاده می شامل مواد گندزدایی می باشد که برای گندزدایی وسایل و . ) باشد استفاده نمود از وزارت

 .ددگر

 .ید توصیه نمی گردداستفاده از محلول گندزدای گلوتارآلده: 0تبصره

ماورای  پرتو، (آون)، حرارت خشک (اتوکالو)بخار با فشار باال یا حرارت مرطوب  :روش غیر شیمیایی-12-2-2

  .از جمله این روش ها می باشد اولتراسونیک ،جوشاندنبنفش، 

  

، (اتوکالو)حرارت مرطوب  قبیل از تجهیزاتی از که صورتی در :حرارت مرطوب  و حرارت خشک-12-2-2-1

 .گردد عمل سازنده شرکت دستورالعمل مطابق باید گردد می استفاده نآ امثال و (آون)حرارت خشک 

در این روش وسیله فلزی به طور مستقیم با حرارت شعله در تماس  :استفاده از حرارت مستقیم -12-2-2-2

زمان باعث تخریب وسایل فلزی  است و برای وسایل فلزی کوچک ممکن استفاده است ولی در این روش به مرور

جلوگیری از فرایند جهت  عاملدر سطح وسایل به عنوان یک ناشی از شعله تجمع کربن در صورت خواهد شد و 

 . گندزدایی عمل خواهد نمود

در صورتی که از روش جوشاندن برای گندزدایی ابزار و وسایل استفاده می شود باید  :جوشاندن-3 -12-2-2

 این از استفاده در مهم نکات.  یابند تماس جوش حال در آب با کامل بطور دقیقه 21 مدت به حداقل ابزار و وسایل 

 :از عبارتند روش

  .روزانه حداقل تناوب با آب تعویض  -0

 .(شود باز انبر و قیچی مثال برای) است آب با تماس در تجهیزات های بخش تمام اینکه از اطمینان -2

 .کاری روز هر پایان در از آن استفاده می گردد جوشانیدن ی که برایظرف یشستشو -3

استریل کردن ابزار و تجهیزات مناسب نمی باشد زیرا  گندزدایی و برای :بنفشاشعه ماورای -12-2-2-4

 ن در اتاق نگهداری ابزار و تجهیزات ت را ندارد  ولی استفاده از آاسطوح ابزار و تجهیزقسمت های  قابلیت نفوذ در تمام 

 .استریل بالمانع استتمیز و 

زار و تجهیزات را ندارند و فقط بار جوشاندن و اولتراسونیک قابلیت استریل کردن اب ،اشعه ماورای بنفش -02-2-3

 .میکروبی را کاهش می دهند
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گردناد ممناوع    معرفای مای   یکبار مصرف که باا عالمات باین المللای    لوازم یا گندزدایی کردن تمیز  -02-2-4

 .باشد می

 :یا استریلیزاسیون اقدامات الزم قبل از انجام گندزدایی -80-9

در غیر این صورت گندزدایی یا قبل از گندزدایی باید کلیه سطوح از اجرام و آلودگی ها پاک شود  -02-3-0

 .استریلیزاسیون بی اثر خواهد بود

 .و دترجنت استفاده نمود (C° 31-05)می توان از آب گرم برای تمیز کردن ابزار و تجهیزات 

 . از مواد گندزدا از تجهیزات حفاظت فردی مانند دستکش و ماسک استفاده گردد هنگام استفاده -02-3-2

نها در محلول وجود ندارد باید با دستمال یا پنبه آغشته به آابزار و تجهیزات برقی که امکان شناورسازی  -02-3-3

 . الکل کامال گندزدایی گردند

 .نگهداری گرددمجزا  صورتبه  لودهآاز وسایل و سطوح  باید تمیز وسایل و ابزار -02-3-4

 :نظافت و گندزدایی  سطوح  -12-4
 .سطوح کاری باید بعد از  ارائه خدمات به هر مشتری با گندزدای سطح پایین گندزدایی گردد -02-4-0

 .صندلی، میز  و کابینت ها باید به صورت منظم تمیز و گندزدایی گردد -02-4-2

سطوح مرتبط با مشتری یا سطوحی که از آن برای ارائه خدمات به مشتری استفاده می شود باید صاف و غیر  -02-4-3

 . جاذب باشد

 ویژگی های مواد گندزدای مورد استفاده  :13ماده 
 .اریخ تولید و انقضا باشدو ت از وزارت محصوالت گندزدای مورد استفاده باید دارای پروانه ساخت یا ورود -03-0

در صورتی که رقیق سازی ماده گندزدا در ظرف دیگری انجام و نگهداری می گردد باید ظرف در دار باشد و بر  -03-2

 .روی ظرف برچسب مشخصات گندزدا از جمله تاریخ تهیه و نام ماده گندزدا به صورت  مشخص درج گردد

 . رخانه سازنده باشدغلظت محلول گندزدای مورد استفاده باید مطابق با دستورعمل کا  -03-3

 . از مخلوط کردن دو ماده گندزدا با هم خودداری گردد -03-4

روی کابینت برچسب مواد شوینده )مواد گندزدا، و شوینده باید در محفظه یا کابینت مناسب نگهداری گردد  -03-5

 (.وگندزدا درج گردد

 .و نگهداری گردداساس دستورعمل شرکت سازنده استفاده  مواد گندزدا باید بر -03-6

 سینک شستشوی دست و ابزار و تجهیزات: 14ماده 

 :سینک شستشوی دست -14-1
 .سینک دستشویی باید نزدیک محل ارائه خدمات نصب گردد -04-0-0

 .سینک باید مجهز به آب سرد و گرم باشد -04-0-2

  .سینک باید مجهز به صابون مایع و حوله کاغذی یا دست خشک کن باشد -04-0-3
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در صورتی مخازن صابون مایع  غیر یکبار مصرف بوده و بعد از تخلیه پر می گردد باید پس از اینکه مخزن  -04-0-4

 .صابون مایع خالی گردید ابتدا تمیز و سپس با مواد گندزدای سطح پایین گندزدایی و سپس مورد استفاده قرار گیرد

 

 سینک شستشوی ابزار و تجهیزات -14-2
 صوص شستشو باید نزدیک محل ارائه خدمات باشدسینک مخ 04-2-0

 سینک باید مجهز به آب سرد و گرم باشد  -04-2-2

 . استفاده مشترک از سینک شستشوی دست برای شستشوی ابزار و تجهیزات بالمانع است -04-2-3

 

 سینک شستشوی سر -14-3
برای انجام می گردد باید سینک مخصوص  در آرایشگاهو نیز شستشوی سر  در صورتی که  خدمات رنگ مو  04-3-0

 .شستشوی سر در نظر گرفته شود

 سینک باید مجهز به آب سرد و گرم باشد  -04-3-2

 .سینک باید به صورت روتین کامال شستشو و گندزدایی گردد -04-3-3

 جعبه کمک های اولیه  : 15ماده 

 مشخصات برچسب شود و دارای نگهداری مناسب محفظه یا مخصوص جعبه یک در اولیه های کمک لوازم -05-0

 .باشد

 : حداقل اقالم مورد نیاز در جعبه کمک های اولیه به شرح ذیل می باشد -05-2

 یک جفت دستکش -

 چهار عدد گاز استریل  -

 یک رول باند  -

 یک  پماد سوختگی -

 یک عدد قیچی -

 ده عدد چسب زخم  -

 (جنتامایسین یا تتراسایکلین)یک پماد آنتی بیوتیکی -

 (آسپرین یا استامینوفن ساده)قرص مسکن( عدد01)یک ورق  -

 (بتادین یا ساولن)یک شیشه ماده ضدعفونی کننده -

 (ترجیحا صابون مایع )یک عدد صابون یا هر ماده تمیز کننده دست  -

 مقداری پنبه -

 چند عدد سنجاق قفلی -
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می کنند می توانند یک ورق از  در صورتی که کارکنان بطور مرتب از داروی خاصی تحت نظر پزشک استفاده -05-3

 .داروهای مصرفی خود را در جعبه کمک های اولیه بگذارند

 خود کنترلی و خود اظهاری بهداشتی  : 16ماده 
بر اساس دستورعمل شماره توسط مدیر مالک یا متصدی  باید فرایند خود کنترلی و خود اظهاری بهداشتی -06-0

 . انجام گردد کنترلی و خود اظهاری بهداشتی مراکز و اماکن عمومیخود با عنوان نحوه اجرای  08139213

با عنوان نحوه   08139213سطوح و امثال آن باید بر اساس دستورعمل  شماره  ،شرب آبی بردار نمونه -06-2

 .انجام گردد  خود کنترلی و خود اظهاری بهداشتی مراکز و اماکن عمومیاجرای 

 .در محل موجود  باشدسطوح و امثال آن باید  ،شرب آب یبردار نمونهنتایج  -06-3

 بهداشت ساختمان: 17ماده 

 مشخصات پوشش دیوار محل ارائه خدمات به مشتری  -17-1
باید تا زیر سقف  صاف بدون شکاف و از جنس سنگ،  پوشش دیوار سالن انجام خدمات میکروپیگمنتیشن -07-0-0

  .شستشو و گندزدایی باشد برابریا سایر مصالح مشابه مقاوم در   کاشی

باید کامال تا زیر سقف از سایر قسمت های سالن آرایش مجزا باشد و  (مانیکور و پدیکور)اتاق آرایش ناخن-02-0-2

 .جنس دیوار قابل نظافت بشد 

ارتفاع  تا  از کف  پوشش دیوار اطراف سینک های سرشویی، دستشویی، شستشوی ابزار و تجهیزات حداقل -07-0-3

، برابرو یا سایر مصالح مشابه مقاوم در جنس سنگ، کاشی از (  061021)سانتیمتر 021و عرض سانتیمتر 061

 .شستشو و گندزدایی باشد رطوبت،

و فاقد (  در صورت ایجاد آلودگی به راحتی تمیز گردد) پوشش دیوار سایر قسمت ها باید قابل نظافت -07-0-4

 .ر دارای قرنیز باشد تمیسانت 21تا  05رطوبت باشد و تا ارتفاع 

 مشخصات کف محل ارائه خدمات به مشتری  -17-2
از  باید( مانیکور و پدیکور) آرایش ناخن و پوشش کف سالن انجام خدمات میکروپیگمنتیشن، اپیالسیون-07-2-0

 ریز توری نصب .باشدقابل شستشو و گندزدایی و مجهز به کف شور دارای درپوش جنس سنگ، کاشی، یا سرامیک 

 .است الزامی آن روی

  .استفاده از هرگونه فرش یا موکت در کلیه قسمت های ارائه خدمات به مشتری ممنوع است -07-2-2

بالمانع ( در صورتی که سالن انتظار مجزا از  سالن آرایش باشد) استفاده از فرش یا موکت در سالن انتظار  :9تبصره

 . است
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 قابل نظافت تمیز و  مقاوم، صاف، از جنس سایر قسمت ها ی ارائه خدمات به مشتری  بایدپوشش کف  -07-2-3

در صورتی که شستشوی کف انجام می گردد باید مجهز به کفشور باشد در غیر اینصورت نصب کف شور الزامی ) .باشد

 .(نیست

 مشخصات سقف محل ارائه خدمات به مشتری -17-3
 . سقف کلیه قسمت های ارائه خدمات به مشتری باید سالم و تمیز  باشد -07-3-0

 .بکارگیری انواع روش های زیبا سازی و نورپردازی در سقف بالمانع است و باید همواره تمیز باشد -07-3-2

 .استفاده از سقف کاذب در آرایشگاه بالمانع است-07-3-3

 سرویس بهداشتی و حمام:18ماده 
 . باشد مناسب شیب دارای و بوده موزاییک یا سرامیک سنگ، جنس از باید بهداشتی و حمام  سرویس کف -08-0

  .باشد کاشی و سرامیک سنگ، جنس از سقف زیر تا باید بهداشتی و حمام  سرویس دیوار -08-2

 .باشد نظافت قابل و شکاف بدون باید بهداشتی سرویس سقف -08-3

 .است بالمانع بهداشتی های سرویس در کاذب سقف از استفاده  -08-4

 .الزامی می باشد در آرایشگاه در صورت انجام اپیالسیون کل بدن وجود حمام -08-5

 :مدیریت پسماند: 19ماده 
در سطل  ی ریخته شده در کف زمین جمع آوری  وبرای مشتری باید بالفاصله موها پس از کوتاه کردن مو -09-0

 .پسماند دفع گردد

و که در تماس با مشتری بوده و آلوده است باید به شیوه مناسب و با احتیاط حمل و وسایلی  ابزار، تجهیزات -09-2

 .در سطل پسماند دفع گردد

 .باشد تمیز همواره آن اطراف و گرفته قرار مناسبی محل در و بوده زباله کیسه دارای باید سطل پسماند -09-3

 :دفع پسماند های تیز و برنده -19-5
 استکه شکسته شده  غیر یکبار مصرفاشیا نوک تیز و برنده یک بار مصرف و وسایل تیز و برنده  ،وزنس -09-5-0

(   box  safty)باید به شیوه ای حمل گردد که احتمال صدمه یا آسیب به افراد وجود نداشته باشد و در ظرف ایمن

 . دفع گردد و استفاده مجدد از این اشیاء ممنوع می باشد

از یکی از روش های باید   جهت بی خطر سازی  (  box  safty)ظرف ایمن   4/9بعد از پر شدن  -83-5-0 

 :گرددزیر استفاده 

پر  از پسماند های تیز و برنده (  box  safty)ظرف ایمن یا  4/3پس از اینکه :استفاده از مواد گندزدا -09-5-2-0

    به   شودریخته  پسماند های تیز و برنده   حاوی(   box  safty)شد محلول یک درصد پرکلرین  داخل ظرف 
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به آرامی محلول در فاضالب رو ریخته  شود و پس از نیم ساعت  هگونه ای که روی پسماند ها کامال از محلول پوشید

 .و در ظرف کامال بسته و همراه سایر پسماند ها دفع گرددشود 

به صورت تازه  و  درصد  مورد استفاده برای گندزدایی باید قبل از گندزدایی پسماند ها  0محلول پرکلرین  :8نکته

  .تهیه گردد

 : فرمول محلول سازی به شرح زیر می باشد  :0نکته 

 

 درصد محلول مورد نیاز  ÷ظیدرصد محلول غل ( سی سی)مقدار محلول(=سی سی)مقدار محلول 

 

 (سفید کننده خانگی)درصد پرکلرین 5محلول یک درصد پرکلرین از محلول ( سی سی0111)یک لیترطرز تهیه : مثال

 0111 5÷0 = 211 (  سی سی) 

09 

 در آرایشگاه بیخطر سازی توسط دستگاه اتوکالو  -83-5-0-0

 سازی جهت بیخطر   ( box  safty)ظرف ایمن تحویل داد با شهرداری و عقد قرار  -83-5-0-9

 نور : 21ماده 
  .محل ارائه خدمات باید دارای نور کافی برای تمیز کردن و پیشگیری از بروز صدمه یا آسیب به افراد باشد -21-0

 .در نظر گرفته شودلوکس  011در سایر فضاها و  لوکس  311تا 511تا  حداقل نور در محل کار -21-2

 .خیرگی ننماید ایجادنور در محل انجام کار باید به گونه ای باشد که  -21-3

 تهویه  :21ماده 
 .هوای داخل همواره تمیز و فاقد بوی نامطبوع باشدش باید به گونه ای باشد که تهویه در سالن آرای

 

 (پدیکور و مانیکور)تهویه در اتاق آرایش ناخن  -21-1
 . تهویه در اتاق باید به گونه ای باشد که هوای داخل همواره تمیز و عاری از بو باشد -20-0-0

 .نصب سیستم تهویه موضعی یا مکشی در نزدیک میز کار الزامی می باشد -20-0-2

 . ب سیستم تهویه یا فن مکشی برای اتاق کار الزامی می باشدنص -20-0-3

دستگاه تصفیه هوا که تولید ازن انواع یه هوا استفاده می گردد استفاده از در صورتی که از دستگاه های تصف -20-0-4

 .ممنوع می باشدمی نماید 
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 . سیستم تهویه باید همواره درحین فعالیت روشن باشد -20-0-5

 .در صورت وجود فیلتر در سیستم تهویه باید با توجه به دستورعمل شرکت سازنده  فیلتر ها تعویض گردد  -20-0-6

 کنترل حشرات و جوندگان : 22ماده 
 . باید تمام پنجره های منتهی به فضای باز مجهز به توری باشد  -22-0

 بسته کامالً باید سازد می بیشتر را آفات دسترسی احتمال که هایی مکان سایر و گذرها آب منافذ، ها، سوراخ -22-2

 .شوند

شیمیایی برای مبارزه با حشرات و جوندگان روش های شیمیایی ابقایی و طعمه گذاری در صورتی که از  -22-3

دانشکده های / استفاده می گردد باید این فرایند توسط شرکت های دارای پروانه از معاونت های بهداشتی دانشگاه ها 

 . علوم پزشکی انجام گردد

 .نی جهت جلوگیری از ایجاد آلودگی  افراد، رعایت گرددهنگام استفاده از آفت کش ها باید کلیه نکات ایم -22-4

شرکت سازنده به دستورات ید بااستفاده از حشره کش و آفت کش ها و سایر مواد دورکننده حشرات هنگام  -22-5

 .عمل گردد

 بهداشت آب : 23ماده
 .وزارت باشدمورد تایید  باید آب چاه توزیع یا شبکه اعم از مخازن، آبرسانی کلیه تاسیسات-23-0

 0153 استاندارد ملی شماره مطابق آب، بیولوژیکی و شیمیایی فیزیکی، و کیفیت باید سالم آب مورد استفاده -23-2

 .باشد 0100و

 کننده استفاده تجهیزات و تاسیسات تمام در باید (آب سرد و گرم)نیاز مورد حرارت درجه و کافی فشار با آب - 23-3

 .باشد دسترس در آب از

 فاضالب: 24ماده 
 .باشدوزارت  دییتا موردباید  فاضالب دفع وی آور جمع ستمیس -24-0 

شبکه جمع به   هیتخل ،یاختصاص خانه هیچاه جاذب، تصف) بهداشتی را به طریق تمام فاضالب تولیدی دیمراکز با -24-2

 .محوطه واحد اجتناب گردد یا به مکانباید از برگشت فاضالب به داخل  در هر صورت .دفع نمایند( آوری فاضالب

 یا مخزن از بیش% 05 باید آن اندازه می شود، استفاده فاضالب آوری جمع جهت تانکر از موقت مراکز در چنانچه -24-3

 .باشد آب تامین تانکر

 تلفن رسیدگی به شکایات : 25ماده
 . دانشکده باید در معرض دید مشتریان نصب گردد/دانشگاه/تلفن رسیدگی به شکایات وزارت -25-0
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متری قابل رویت و خواندن  01تلفن رسیدگی به شکایات وزارت همواره و در هر شرایطی بطور واضح از فاصله  -25-2

 .باشند

 

 تعهدات بازرس در هنگام بازرسی:  26ماده 

مورد  در مرکز یا امکنه قبل از ترکموظف است نمود  دیبازد یاز واحد صنف طیبازرس بهداشت مح نکهیبعد از ا -26-0

 ی در خصوص نواقص بحرانی و غیر بحرانی و تبعات قانونی آنواحد صنف یمتصد ایر یمدمالک، نواقص مشاهده شده با 

 .و به طور مناسب اطالع رسانی نمایدگفتگو 

 مهلت قانونیو و آموزش های الزم  اقدامات جایگزینونه تنش و در آرامش کامل بازرس موظف است بدون هرگ-26-2

 .ی برساندمتصد ایر یمدمالک،  به اطالعرا  برای رفع نواقص

بازرس موظف است در صورت اخذ امضا در صورتجلسات و فرم های همراه، عواقب و تبعات قانونی آن را به  -26-3 

 .مدیر، مالک یا متصدی متذکر شود

 

  .از تاریخ ابالغ الزم االجرا می باشد و بودهتبصره  3ماده و  26عمل مشتمل بر دستوراین 
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