030
تسمهتعالي
آئيهوامه و شرايط الزم تهداشتي مساجد
ًظزيِ لشٍم حفظ حزهت ٍ قذاست ٍ جبيگبُ ٍيژُ هسجذ ثؼٌَاى پبمتزيي پبيگبُ اسالهي اجتوبػي هزدم ػشيش
مطَر اسالهي ايزاى ،آئيي ًبهِ ٍ ضزايظ السم ثْذاضتي هزثَط ثِ هسبجذ هطتول ثز سِ فصل ٍ  48هبدُ ثطزح
سيز تَسظ مبرضٌبسبى ارضذ ادارُ مل ثْذاضت هحيظ ٍ حزفِاي در آثبًوبُ  1375تذٍيي گزديذ.
فصل اول ـ تهداشت فردي
هبدُ 1ـ مبرمٌبى آثذارخبًِ ٍ توبم مسبًينِ ثب تَسيغ آة ٍ چبي ٍ ّز ًَع هَاد غذائي سزٍمبر دارًذ هَظفٌذ
مبرت هؼبيٌِ پشضني هؼتجز داضتِ ثبضٌذ.
هبدُ 2ـ مبرمٌبى آثذارخبًِ ٍ سبيز افزادينِ ثب تَسيغ هَاد غذائي سزٍمبر دارًذ ثبيذ هلجس ثِ رٍپَش ثِ رًگ
رٍضي ثَدُ ٍ ّوَارُ رػبيت مبهل ثْذاضت فزدي را ثٌوبيٌذ.
هبدُ 3ـ آثذار ٍ ّز يل اس مبرمٌبى آثذارخبًِ ثبيذ حَلِ ٍ صبثَى اختصبصي ثزاي خَد داضتِ ثبضٌذ.
هبدُ 4ـ در آثذارخبًِ ثبيذ جؼجِ مونْبي اٍليِ ثب توبم ٍسبيل ٍ لَاسم هزثَعِ ٍجَد داضتِ ثبضذ.
هبدُ 5ـ مبرمٌبى قسوت مفطذاري هَظفٌذ ٌّگبم مبر اس رٍپَش ٍ دستنص ٍ ّوچٌيي هبسل هخصَظ
استفبدُ ًوبيٌذ.
هبدُ 6ـ تَسيغ ّز ًَع الجسِ هخصَظ ػشاداري ٍ ًيش چبدر ٍ هقٌؼِ ٍ استفبدُ اس آًْب ثصَرت هطتزك در
هسبجذ هوٌَع است.
هبدُ 7ـ در هسبجذ فبقذ صٌذلي ٍ هجلوبى ثزدى مفص ثذاخل هسجذ تحت ّز ػٌَاى هوٌَع است.
هبدُ 8ـ استؼوبل دخبًيبت در داخل هسبجذ اميذاً هوٌَع است.
هبدُ 9ـ ثيتَتِ مزدى ٍ خَاثيذى افزاد در داخل هسجذ ثِ ّز ػٌَاى هوٌَع است غيز اس هَاقغ ثزگشاري هزاسن
خبظ هبًٌذُ احيبء ٍ اػتنبف.
فصل دوم ـ وسائل و لوازم
هبدُ 11ـ ظزٍفي مِ ثزاي تَسيغ هيَُ ٍ ضيزيٌي ٍ خزهب ٍ اهثبل آًْب هَرد استفبدُ قزار هيگيزًذ ثبيذ اس اًَاع
سبلن ٍ ثْذاضتي ثَدُ ٍ مبهالً ضستطَ ٍ ثب ٍسيلِ تويش ٍ ػبري اس آلَدگي خطل ضَد.
هبدُ 11ـ تَسيغ آة ٍ ضزثت ٍ چبي ٍ قَُْ ٍ اهثبل آًْب در هسبجذ فقظ در ليَاًْبي ينجبر هصزف ثْذاضتي
هجبس است.
هبدُ 12ـ چٌبًچِ در هسجذ هيَُ تَسيغ هيضَد ثبيذ در هحل هخصَظ ضستطَ ٍ گٌذسدائي ٍ سپس تَسيغ
ضَد.
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هبدُ 13ـ ٍجَد سغل سثبلِ دردار قبثل ضستطَ ٍ ثْذاضتي ٍ هجْش ثِ ميسِ سثبلِ ثِ تؼذاد مبفي در توبم
ق سوتْبي هسجذ اػن اس داخل آثذارخبًِ ،صحي ٍ حيبطٍ ،ضَخبًِ ٍ تَالت ٍدستطَئي الشاهي است.
هبدُ 14ـ ّز ًَع فزش ٍ گلين ٍ پَضص مف ٍ ًيش پزدُّبي هسجذ ثبيذ ّوَارُ پبميشُ ٍ ػبري اس گزد ٍ غجبر
ثبضذ.
هبدُ 15ـ قفسِ ٍ گٌجِ هخصَظ ًگْذاري ظزٍف ثبيذ تويش ٍ هجْش ثِ در ٍ ضيطِ ٍ قبثل ًظبفت ثَدُ
فبصلِ مف آى اس سهيي حذاقل  21سبًتيوتز ثبضذ.
هبدُ 16ـ در هسبجذ فبقذ صٌذلي ٍ هجلوبى ٍجَد قفسِ هخصَظ ًگْذاري هَقت مفص ثب ظزفيت ٍ تؼذاد
مبفي خبًِثٌذي الشاهي است.
هبدُ 35ـ ٍجَد ظزف هحتَي صبثَى هبيغ در هجبٍرت ّز ضيز ثزداضت در قسوت ٍضَخبًِ اججبريست.
هبدُ 36ـ ٍجَد تؼذاد مبفي تَالت ثْذاضتي ثِ تٌبست تؼذاد هزاجؼيي ثِ هسجذ در سبػبت ٍ ايبم حذامثز
هزاجؼِ ضزٍريست.
هبدُ 37ـ مف تَالت ثبيذ اس جٌس هقبٍم ٍ قبثل ضستطَ ٍ داراي ضيت ثِ عزف سزُ ٍ چبّل تَالت ثَدُ ٍ
ّوَارُ تويش ٍ پبميشُ ثبضذ.
هبدُ 38ـ استفبدُ اس س زُ تَالت سبختِ ضذُ اس جٌس هقبٍم ٍ صبف صيقل ثذٍى ضنستگي ،قبثل ضستطٍَ
هجْش ثِ ضتزگلَ الشاهيست.
هبدُ 39ـ ديَارّبي تَالت ثبيذ اس مف تب سيز سقف اس مبضي ،سٌگ ٍ يب سزاهيل ثِ رًگ سفيذ ٍ ّوَارُ
تويش ٍ پبميشُ ثبضذ.
هبدُ 41ـ سقف تَالت ثبيذ صبف ٍ اس جٌس هقبٍم ٍ ثِ رًگ رٍضي ٍ ّوَارُ تويش ثبضذ.
هبدُ 41ـ ٍجَد ضيز ثزداضت (حتيالوقذٍر هجْش ثِ ضيلٌگ خزعَهي) در داخل ّز تَالت الشاهي است.
هبدُ 42ـ پيص ثيٌي السم ثزاي تَْيِ مبهل ٍ ًيش جلَگيزي اس ٍرٍد حطزات ثِ داخل هحَعِ ػوَهي ٍ ّز يل
اس تَالتْب ثؼول آيذ.
هبدُ 43ـ ٍجَد تؼذاد مبفي دستطَئي ثْذاضتي هتٌبست ثب تؼذاد هزاجؼيي در سبػبت ٍ ايبم حذامثز هزاجؼِ
ثِ هسجذ الشاهي است.
هبدُ 44ـ مف ٍ ديَارّب ٍ سقف هحَعِ دستطَئي ثبيذ هغبثق هَادُ  33 ٍ 32ايي آئييًبهِ ثبضذ.
هبدُ 45ـ استفبدُ اس دستطَئيْبي صبف ٍ صيقل اس جٌس مبضي يب سزاهيل مِ ّوَارُ تويش ٍ پبميشُ ثبضذ
الشاهيست.
هبدُ 46ـ ّز دستطَئي ثبيذ هجْش ثِ ظزف هخصَظ هحتَي صبثَى هبيغ ثبضذ.
هبدُ 47ـ ضيزّبي ثزداضت آة ٍ لَلِ ٍ هجبري دفغ فبضالة دستطَئيْب ثبيذ ّوَارُ سبلن ٍ ثذٍى ايٌنِ
ايجبد تزضح ًوبيٌذ هَرد استفبدُ قزار گيزًذ.
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هبدُ 48ـ تَالت ثبيذ داراي در سبلن ٍ ثذٍى ضنستگي ٍ تزكخَردگي ٍ سًگسدگي ٍ فبقذ ّز گًَِ درس ٍ
فضبي ثبس ثَدُ ٍ ثِ عَر مبهل قبثل ثستي ٍ ّوَارُ تويش ٍ پبميشُ ثبضذ.
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تسمه تعالي
وزارت تهداشت ،درمان و آموزش پسشكي
داوشگاه علوم پسشكي و خدمات تهداشتي درماوي ................
معاووت تهداشتي
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تاريخ تازديد سوم (
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وسايل و لوازم
ظزٍفي مِ ثزاي تَسيغ هيَُ ٍ ضيزيٌي ٍ خزهب ٍ اهثبل آًْب هَرد
استفبدُ قزار هيگيزًذ ثبيذ اس اًَاع سبلن ٍ ثْذاضتي ثَدُ مبهالً
ضستطَ ٍ ثب ٍسيلِ تويش ٍ ػبري اس آلَدگي خطل ضَد.
تَسيغ آة ٍ ضزثت ٍ چبي ٍ قَُْ ٍ اهثبل آًْب در هسبجذ فقظ در
ليَاىّبي ينجبر هصزف ثْذاضتي هجبس است.
چٌبًچِ در هسجذ هيَُ تَسيغ هيضَد ثبيذ در هحل هخصَظ
ضستطَ ٍ گٌذسدايي ٍ سپس تَسيغ ضَد.
ٍجَد سغل سثبلِ دردار قبثل ضستطَ ٍ ثْذاضتي ٍ هجْش ثِ ميسِ
سثبلِ ثِ تؼذاد مبفي در توبم قسوتّبي هسجذ اػن اس داخل
آثذارخبًِ ،صحي ٍ حيبطٍ ،ضَخبًِ ٍ تَالت ٍ دستطَيي الشاهي
است.
ّز ًَع فزش ٍ گلين ٍ پَضص مف ٍ ًيش پزدُّبي هسجذ ثبيذ
ّوَارُ پبميشُ ٍ ػبري اس گزد ٍ غجبر ثبضذ.
قفسِ ٍ گٌجِ هخصَظ ًگْذاري ظزٍف ثبيذ تويش ٍ هجْش ثِ در ٍ
ضيطِ ٍ قبثل ًظبفتثَدُ فبصلِ مف آى اسسهيي حذاقل21سبًتيوتز
ثبضذ.
در هسبجذ فبقذ صٌذلي ٍ هجلوبى ٍجَد قفسِ هخصَظ ًگْذاري
هَقت مفص ثب ظزفيت ٍ تؼذاد مبفي خبًِثٌذي الشاهي است.
قفسِ هخصَظ ًگْذاري مفص ٍ هيش مبر جلَ هحل مفطذاري ثبيذ
اس جٌس هقبٍم ٍ سبلن ثذٍى ضنستگي ٍ تزك ٍ سًگسدگي ٍ ّوَارُ
تويش ٍ پبميشُ ثبضذّ .وچٌيي السم است فبصلِ مف قفسِ ٍ هيش مبر
هَضَع ايي هبدُ اس سهيي حذاقل  21سبًتيوتز ثبضذ.
صٌذليْب در هسبجذ هجْش ثِ صٌذلي ثبيذ سبلن ،ثذٍى ضنستگي،
پَسيذگي ،پبرگي ،سًگسدگي ٍ ّوَارُ تويش ٍ پبميشُ ثبضذ ٍ ٌّگبم
استفبدُ ٍ ًطست ٍ ثزخبست استفبدُمٌٌذگبى ايجبد سز ٍ صذا ًٌوبيذ.
حضَريلًفز مبرگز ثب لجبسمبرٍچنوِ ٍدستنصالستيني ثزاي
استقزار هستوزًٍظبفت هحَعِ ٍضَخبًِ ٍتَالتٍدستطَيي
ضزٍريست.
حضَر تؼذاد مبفي مبرگز مفطذار ثِ تٌبست تؼذاد هزاجؼيي ثِ هسجذ
الشاهيست.
جمع امتياز كسة شده
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مف قسوت اصلي هسجذ ثبيذ اس جٌس هقبٍم ٍ قبثل ضستطَ ٍ ثذٍى
فزٍرفتگي ثَدُ ٍ ٌّگبم تزدد ايجبد گزد ٍ خبك ًٌوبيذ.
سبختوبى ديَار قسوت اصلي هسجذ ثبيذ اس جٌس هقبٍم ٍ ثِ ًحَي
ثبضذ مِ اس ٍرٍد حطزات ٍ جًَذگبى در اهبى ثَدُ ٍ صبف ٍ ثِ
رًگ رٍضي ٍ قبثل ًظبفت ثبضذ.
در ٍ پٌجزُّبي هسجذ ثبيذ سبلن ،ثذٍى ضنستگي ،تزك خَردگي ٍ
سًگ سدگي ٍ ّوَارُ تويش ٍ پبميشُ ثَدُ ٍ اس ٍرٍد حطزات جلَگيزي
ثِ ػول آٍرد.
سقف ثبيذ اس جٌس هقبٍم ٍ ثِ رًگ رٍضي ٍ قبثل ًظبفت ثبضذ.
پَضص سغح حيبط ٍ صحي هسجذ ثبيذ اس جٌس هقبٍم ٍ قبثل
ضستطَ ٍ داراي ضيت مبفي ثِ عزف چبُفبضالة ٍ ّوَارُ تويش ٍ
پبميشُ ثبضذ.
ديَارّبي صحي ٍ حيبط هسجذ ثبيذ سبلن ٍ هقبٍم در هقبثل
جًَذگبى ٍ پَضص سغح داخلي آى قبثل ًظبفت ٍ حتيالوقذٍر
صبف ثبضذ.
قسوت اصلي هسجذ ثبيذ هجْش ثِ سيستن قبثل قجَل ٍ ثْذاضتي ثزاي
تأهيي حزارت ٍ ثزٍدت ٍ تَْيِ ثِ تٌبست فضبي هسجذ ٍ جوؼيت
استفبدُ مٌٌذُ ثبضذ.
پيص ثيٌي السم ثزاي تأهيي ًَر ثِ صَرت عجيؼي يب هصٌَػي در توبم
قسوتّبي هسجذ اػن اس داخل ،آثذارخبًِ ،مفطذاريٍ ،ضَخبًِ،
تَالت ٍ دستطَيي ثب رػبيت مبهل هسبئل ايوٌي ضزٍريست.
آة هصزفي در توبم قسوتّبي هسجذ ثبيذ سبلن ٍ هَرد تأييذ
هقبهبت ثْذاضتي ثبضذ.
فبضالة تَليذي در آثذارخبًِ ،حيبط ،تَالت ٍ دستطَيي ٍ ٍضَخبًِ
ثبيذ ثِ عزيقِ ثْذاضتي دفغ گزدد.
ٍجَد ٍضَخبًِ ثب ضزايظ هٌبست ثْذاضتي ٍ ظزفيت مبفي ثِ تٌبست
تؼذاد هزاجؼيي ثِ هسجذ اججبريست.
مف قسوت ٍضَخبًِ ثبيذ اس جٌس هقبٍم ٍ قبثل ضستطَ ٍ داراي
ضيت مبفي ثِ عزف مفضَر ٍ چبّل فبضالة ثبضذ.
پَضص سغح داخلي ديَارّبي قسوت ٍضَخبًِ ثبيذ اس مف تب سيز
سقف اس مبضي ،سٌگ يب سزاهيل ٍ يب حذاقل سيوبى صبف تختِ
هبلِاي ٍ ليسِاي ٍ ثِ رًگ رٍضي ٍ ّوَارُ تويش ٍ پبميشُ ثبضذ.
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هبدُ 45

3

هبدُ 46

3
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امتيازتازديد1

هبدُ 35

3

ٍجَد ظزف هحتَي صبثَى هبيغ در هحبٍرت ّز ضيز ثزداضت در
قسوت ٍضَخبًِ اججبريست.
ٍجَد تؼذاد مبفي تَالت ثْذاضتي ثِ تٌبست تؼذاد هزاجؼيي ثِ هسجذ
در سبػبت ٍ ايبم حذامثز هزاجؼِ ضزٍريست.
مف تَالت ثبيذ اس جٌس هقبٍم ٍ قبثل ضستطَ ٍ داراي ضيت ثِ
عزف سزُ ٍ چبّل تَالت ثَدُ ٍ ّوَارُ تويش ٍ پبميشُ ثبضذ.
استفبدُ اس سزُ تَالت سبختِ ضذُ اس جٌس هقبٍم ٍ صبف صيقل
ثَدى ضنستگي ،قبثل ضستطَ ٍ هجْش ثِ ضتز گلَ الشاهيست.
ديَارّبي تَالت ثبيذ اس مف تب سيز سقف اس مبضي ،سٌگ ٍ يب
سزاهيل ثِ رًگ سفيذ ٍ ّوَارُ تويش ٍ پبميشُ ثبضذ.
سقف تَالت ثبيذ صبف ٍ اس جٌس هقبٍم ٍ ثِ رًگ رٍضي ٍ ّوَارُ
تويش ثبضذ.
ٍجَد ضيز ثزداضت (حتيالوقذٍر هجْش ثِ ضيلٌگ خزعَهي) در
داخل ّز تَالت الشاهي است.
پيص ثيٌي السم ثزاي تَْيِ مبهل ٍ ًيش جلَگيزي اس ٍرٍد حطزات ثِ
داخل هحَعِ ػوَهي ٍ ّز يل اس تَالتّب ثِ ػول آيذ.
ٍج َد تؼذاد مبفي دستطَيي ثْذاضتي هتٌبست ثب تؼذاد هزاجؼيي در
سبػبت ٍ ايبم حذامثز هزاجؼِ ثِ هسجذ الشاهي است.
مف ٍ ديَارّب ٍ سقف هحَعِ دستطَيي ثبيذ هغبثق هَاد 33 ٍ 32
ايي آئييًبهِ ثبضذ.
استفبدُ اس دستطَييّبي صبف ٍ صيقل اس جٌس مبضي يب سزاهيل
مِ ّوَارُ تويش ٍ پبميشُ ثبضذ الشاهيست.
ّز دستطَيي ثبيذ هجْش ثِ ظزف هخصَظ هحتَي صبثَى هبيغ
ثبضذ.

امتيازتازديد2

هبدُ 34

2

ضيزّبي ثزداضت قسوت ٍضَخبًِ ثبيذ ّوَارُ سبلن ٍ ثذٍى ايٌنِ هَجت
پزامٌذگي ٍ تزضح آة ضَد قبثل استفبدُ ثَدُ ٍ تؼذاد آًْب هتٌبست ثب
هزاجؼيي ثِ هسجذ در سبػبت ٍ ايبم حذامثز هزاجؼِ ثِ هسجذ ثبضذ.

امتيازتازديد3

وسايل و لوازم

)
)
)

تسمه تعالي
وزارت تهداشت ،درمان و آموزش پسشكي
داوشگاه علوم پسشكي و خدمات تهداشتي درماوي ................
معاووت تهداشتي
مركس تهداشت ......................

فرم آئيهوامه مقررات تهداشتي و تررسي وضعيت تهداشت مساجد

√
مطاتقت تا آئيهوامه
عدم مطاتقت تا آئيهوامه x

وام مسجد. . . . . . . . . . . . . . . . :
آدرس. . . . . . . . . . . . . . . . . . :

تاريخ تازديد اول (
تاريخ تازديد دوم (
تاريخ تازديد سوم (
تازديد سوم

تازديد دوم

تازديد اول

شماره ماده

امتيازمطلوب

امتياز وهايي مطلوب 100

امتيازتازديد1

جمع امتياز مطلوب

61

امتيازتازديد2

هبدُ 48

2

امتيازتازديد3

هبدُ 47

2

وسايل و لوازم

)
)
)

مف قسوت اصلي هسجذ ثبيذ اس جٌس هقبٍم ٍ قبثل ضستطَ ٍ ثذٍى
فزٍرفتگي ثَدُ ٍ ٌّگبم تزدد ايجبد گزد ٍ خبك ًٌوبيذ.
سبختوبى ديَار قسوت اصلي هسجذ ثبيذ اس جٌس هقبٍم ٍ ثِ ًحَي
ثبضذ مِ اس ٍرٍد حطزات ٍ جًَذگبى در اهبى ثَدُ ٍ صبف ٍ ثِ
رًگ رٍضي ٍ قبثل ًظبفت ثبضذ.

جمع امتياز كسة شده

تهداشت فردي
وسائل مورد وياز
وضعيت ساختماوي
امتياز وهايي كسةشده

تازديد اول

تازديد دوم

تازديد سوم

1ـ اهضبء هأهَر ثْذاضت هحيظ

1ـ اهضبء هأهَر ثْذاضت هحيظ

1ـ اهضبء هأهَر ثْذاضت هحيظ

2ـ اهضبء مبرضٌبس هسئَل

2ـ اهضبء مبرضٌبس هسئَل

2ـ اهضبء مبرضٌبس هسئَل

ثْذاضت هحيظ ضْزستبى

ثْذاضت هحيظ ضْزستبى

ثْذاضت هحيظ ضْزستبى

3ـ اهضبء رئيس هزمش ثْذاضت

3ـ اهضبء رئيس هزمش ثْذاضت

3ـ اهضبء رئيس هزمش ثْذاضت

ضْزستبى يب ًوبيٌذُ تبماالختيبر ٍي

ضْزستبى يب ًوبيٌذُ تبماالختيبر ٍي

ضْزستبى يب ًوبيٌذُ تبماالختيبر

ٍي
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الف :تهداشت فردي
تعداد كل مساجد

10ـ 0امتياز
تعداد

15ـ 11امتياز

درصد از كل

تعداد

درصداز كل

30ـ 16امتياز
تعداد

درصد از كل

تازديد اول
تازديد دوم
تازديد سوم

ةٍ :سبيل ٍ لَاسم
تعداد كل مساجد

10ـ 0امتياز
تعداد

15ـ 11امتياز

درصد از كل

تعداد

درصداز كل

30ـ 16امتياز
تعداد

درصد از كل

تازديد اول
تازديد دوم
تازديد سوم

جٍ :ضؼيت سبختوبًي
تعداد كل مساجد

30ـ 0امتياز
تعداد

25ـ 21امتياز

درصد از كل

تعداد

درصداز كل

50ـ 46امتياز
تعداد

درصد از كل

تازديد اول
تازديد دوم
تازديد سوم

دٍ :ضؼيت ًْبيي هسبجذ
تعداد كل مساجد

50ـ 0امتياز
تعداد

75ـ 51امتياز

درصد از كل

تازديد اول
تازديد دوم
تازديد سوم

8

تعداد

درصداز كل

100ـ 76امتياز
تعداد

درصد از كل

