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030 

 تعالي بسمه

 

 نامه و شرايط الزم بهداشتي مساجد آئين

نظريه لزوم حفظ حرمت و قداست و جايگاه ويژه مسجد بعنوان پاكترين پايگاه اسالمي اجتماعي مردم عزيز 

ماده بشرح  84نامه و شرايط الزم بهداشتي مربوط به مساجد مشتمل بر سه فصل و  كشور اسالمي ايران، آئين

 .تدوين گرديد 1731اي در آبانماه  ناسان ارشد اداره كل بهداشت محيط و حرفهزير توسط كارش

 

 بهداشت فرديـ  فصل اول

كاركنان آبدارخانه و تمام كسانيكه با توزيع آب و چاي و هر نوع مواد غذائي سروكار دارند موظفند  ـ1ماده 

 .كارت معاينه پزشكي معتبر داشته باشند

و ساير افراديكه با توزيع مواد غذائي سروكار دارند بايد ملبس به روپوش به رنگ كاركنان آبدارخانه  ـ2ماده 

 .روشن بوده و همواره رعايت كامل بهداشت فردي را بنمايند

 .آبدار و هر يك از كاركنان آبدارخانه بايد حوله و صابون اختصاصي براي خود داشته باشند ـ7ماده 

 .ي اوليه با تمام وسايل و لوازم مربوطه وجود داشته باشددر آبدارخانه بايد جعبه كمكها ـ8ماده 

كاركنان قسمت كفشداري موظفند هنگام كار از روپوش و دستكش و همچنين ماسك مخصوص  ـ1ماده 

 .استفاده نمايند

توزيع هر نوع البسه مخصوص عزاداري و نيز چادر و مقنعه و استفاده از آنها بصورت مشترك در  ـ6ماده 

 .ع استمساجد ممنو

 .در مساجد فاقد صندلي و مبلمان بردن كفش بداخل مسجد تحت هر عنوان ممنوع است ـ3ماده 

 .ممنوع است ًاستعمال دخانيات در داخل مساجد اكيدا ـ4ماده 

بيتوته كردن و خوابيدن افراد در داخل مسجد به هر عنوان ممنوع است غير از مواقع برگزاري مراسم  ـ9ماده 

 .اء و اعتكافخاص ماننده احي

 وسائل و لوازمـ  فصل دوم

گيرند بايد از انواع  ظروفي كه براي توزيع ميوه و شيريني و خرما و امثال آنها مورد استفاده قرار مي ـ11ماده 

 .شستشو و با وسيله تميز و عاري از آلودگي خشك شود ًسالم و بهداشتي بوده و كامال

و امثال آنها در مساجد فقط در ليوانهاي يكبار مصرف بهداشتي توزيع آب و شربت و چاي و قهوه  ـ11ماده 

 .مجاز است

شود بايد در محل مخصوص شستشو و گندزدائي و سپس توزيع  چنانچه در مسجد ميوه توزيع مي ـ12ماده 

 .شود



 2 

وجود سطل زباله دردار قابل شستشو و بهداشتي و مجهز به كيسه زباله به تعداد كافي در تمام  ـ17ماده 

 .سمتهاي مسجد اعم از داخل آبدارخانه، صحن و حياط، وضوخانه و توالت ودستشوئي الزامي استق

هاي مسجد بايد همواره پاكيزه و عاري از گرد و غبار  هر نوع فرش و گليم و پوشش كف و نيز پرده ـ18ماده 

 .باشد

و قابل نظافت بوده  قفسه و گنجه مخصوص نگهداري ظروف بايد تميز و مجهز به در و شيشه ـ11ماده 

 .سانتيمتر باشد 21فاصله كف آن از زمين حداقل 

در مساجد فاقد صندلي و مبلمان وجود قفسه مخصوص نگهداري موقت كفش با ظرفيت و تعداد  ـ16ماده 

 .بندي الزامي است كافي خانه

 .اريستع در مجاورت هر شير برداشت در قسمت وضوخانه اجبيوجود ظرف محتوي صابون ما ـ71ماده 

وجود تعداد كافي توالت بهداشتي به تناسب تعداد مراجعين به مسجد در ساعات و ايام حداكثر  ـ76ماده 

 .مراجعه ضروريست

س مقاوم و قابل شستشو و داراي شيب به طرف سره و چاهك توالت بوده و كف توالت بايد از جن ـ73ماده 

 .همواره تميز و پاكيزه باشد

ره توالت ساخته شده از جنس مقاوم و صاف صيقل بدون شكستگي، قابل شستشوو استفاده از س ـ74ماده 

 .مجهز به شترگلو الزاميست

ديوارهاي توالت بايد از كف تا زير سقف از كاشي، سنگ و يا سراميك به رنگ سفيد و همواره  ـ79ماده 

 .تميز و پاكيزه باشد

 .روشن و همواره تميز باشد سقف توالت بايد صاف و از جنس مقاوم و به رنگ ـ81ماده 

 .در داخل هر توالت الزامي است( المقدور مجهز به شيلنگ خرطومي حتي)وجود شير برداشت  ـ81ماده 

بيني الزم براي تهويه كامل و نيز جلوگيري از ورود حشرات به داخل محوطه عمومي و هر يك  پيش ـ82ماده 

 .از توالتها بعمل آيد

دستشوئي بهداشتي متناسب با تعداد مراجعين در ساعات و ايام حداكثر مراجعه وجود تعداد كافي  ـ87ماده 

 .به مسجد الزامي است

 .نامه باشد اين آئين 77و  72كف و ديوارها و سقف محوطه دستشوئي بايد مطابق مواده  ـ88ماده 

و پاكيزه باشد استفاده از دستشوئيهاي صاف و صيقل از جنس كاشي يا سراميك كه همواره تميز  ـ81ماده 

 .الزاميست

 .هر دستشوئي بايد مجهز به ظرف مخصوص محتوي صابون مايع باشد ـ86ماده 

شيرهاي برداشت آب و لوله و مجاري دفع فاضالب دستشوئيها بايد همواره سالم و بدون اينكه  ـ83ماده 

 .ايجاد ترشح نمايند مورد استفاده قرار گيرند
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زدگي و فاقد هر گونه درز و  خوردگي و زنگ لم و بدون شكستگي و تركتوالت بايد داراي در سا ـ84ماده 

 .فضاي باز بوده و به طور كامل قابل بستن و همواره تميز و پاكيزه باشد
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 بسمه تعالي
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
 ................دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني 

 معاونت بهداشتي 
 ......................هداشت مركز ب

 نامه مقررات بهداشتي و بررسي وضعيت بهداشت مساجد فرم آئين
 √نامه       طابقت با آئينم          : . . . . . . . . . . . . . . . .نام مسجد

 xنامه  عدم مطابقت با آئين          . . . . . . . . . .: . . . . . . . . آدرس
 )                  ( تاريخ بازديد اول

 (                  )تاريخ بازديد دوم 
 (                  )تاريخ بازديد سوم 
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 7 11ماده    
ي و خرما و امثال آنها مورد ظروفي كه براي توزيع ميوه و شيرين

گيرند بايد از انواع سالم و بهداشتي بوده كامالً  استفاده قرار مي
 .شستشو و با وسيله تميز و عاري از آلودگي خشك شود

   

 7 11ماده    
توزيع آب و شربت و چاي و قهوه و امثال آنها در مساجد فقط در 

 .هاي يكبار مصرف بهداشتي مجاز است ليوان
   

 2 12ماده    
شود بايد در محل مخصوص  چنانچه در مسجد ميوه توزيع مي

 .شستشو و گندزدايي و سپس توزيع شود
   

 8 17ماده    

وجود سطل زباله دردار قابل شستشو و بهداشتي و مجهز به كيسه 
هاي مسجد اعم از داخل  زباله به تعداد كافي در تمام قسمت
و توالت و دستشويي الزامي  آبدارخانه، صحن و حياط، وضوخانه

 .است

   

 6 18ماده    
هاي مسجد بايد  هر نوع فرش و گليم و پوشش كف و نيز پرده

 .همواره پاكيزه و عاري از گرد و غبار باشد
   

 1 11ماده    
قفسه و گنجه مخصوص نگهداري ظروف بايد تميز و مجهز به در و 

سانتيمتر 21حداقل بوده فاصله كف آن اززمين شيشه و قابل نظافت
 .باشد

   

 1 16ماده    
در مساجد فاقد صندلي و مبلمان وجود قفسه مخصوص نگهداري 

 .بندي الزامي است موقت كفش با ظرفيت و تعداد كافي خانه
   

 1 13ماده    

قفسه مخصوص نگهداري كفش و ميز كار جلو محل كفشداري بايد 
زدگي و همواره  زنگ از جنس مقاوم و سالم بدون شكستگي و ترك و

همچنين الزم است فاصله كف قفسه و ميز كار . تميز و پاكيزه باشد
 .سانتيمتر باشد 21موضوع اين ماده از زمين حداقل 

   

 1 14ماده    
صندليها در مساجد مجهز به صندلي بايد سالم، بدون شكستگي، 

ام زدگي و همواره تميز و پاكيزه باشد و هنگ پوسيدگي، پارگي، زنگ
 .كنندگان ايجاد سر و صدا ننمايد استفاده و نشست و برخاست استفاده

   

 2 19ماده    
الستيكي براي  كاروچكمه ودستكش نفر كارگر با لباس حضوريك

ودستشويي  استقرار مستمرونظافت محوطه وضوخانه وتوالت
 .ضروريست

   

 1 21ماده    
مراجعين به مسجد  حضور تعداد كافي كارگر كفشدار به تناسب تعداد

 .الزاميست
   

    جمع امتياز كسب شده 21 جمع امتياز مطلوب
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 بسمه تعالي
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
 ................دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني 

 معاونت بهداشتي 
 ......................مركز بهداشت 

 ي و بررسي وضعيت بهداشت مساجدنامه مقررات بهداشت فرم آئين
 √نامه       مطابقت با آئين                      : . . . . . . . . . . . . . . . .نام مسجد

 xنامه  عدم مطابقت با آئين          : . . . . . . . . . . . . . . . . . .آدرس
 )                  (تاريخ بازديد اول 
 (                  )تاريخ بازديد دوم 
 (                  )تاريخ بازديد سوم 
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 1 21ماده    
كف قسمت اصلي مسجد بايد از جنس مقاوم و قابل شستشو و بدون 

 .م تردد ايجاد گرد و خاك ننمايدفرورفتگي بوده و هنگا
   

 2 22ماده    
ساختمان ديوار قسمت اصلي مسجد بايد از جنس مقاوم و به نحوي 

باشد كه از ورود حشرات و جوندگان در امان بوده و صاف و به 
 .رنگ روشن و قابل نظافت باشد

   

 2 27ماده    
ردگي و هاي مسجد بايد سالم، بدون شكستگي، ترك خو در و پنجره

زدگي و همواره تميز و پاكيزه بوده و از ورود حشرات جلوگيري  زنگ
 .به عمل آورد

   

    .سقف بايد از جنس مقاوم و به رنگ روشن و قابل نظافت باشد 1 28ماده    

 2 21ماده    
پوشش سطح حياط و صحن مسجد بايد از جنس مقاوم و قابل 

ضالب و همواره تميز و فا شستشو و داراي شيب كافي به طرف چاه
 .پاكيزه باشد

   

 2 26ماده    
ديوارهاي صحن و حياط مسجد بايد سالم و مقاوم در مقابل 

المقدور  جوندگان و پوشش سطح داخلي آن قابل نظافت و حتي
 .صاف باشد

   

 2 23ماده    
قسمت اصلي مسجد بايد مجهز به سيستم قابل قبول و بهداشتي براي 

برودت و تهويه به تناسب فضاي مسجد و جمعيت تأمين حرارت و 
 .استفاده كننده باشد

   

 2 24ماده    
بيني الزم براي تأمين نور به صورت طبيعي يا مصنوعي در تمام  پيش

هاي مسجد اعم از داخل، آبدارخانه، كفشداري، وضوخانه،  قسمت
 .توالت و دستشويي با رعايت كامل مسائل ايمني ضروريست

   

 7 29ه ماد   
هاي مسجد بايد سالم و مورد تأييد  آب مصرفي در تمام قسمت

 .مقامات بهداشتي باشد
   

 2 71ماده    
فاضالب توليدي در آبدارخانه، حياط، توالت و دستشويي و وضوخانه 

 .بايد به طريقه بهداشتي دفع گردد
   

 2 71ماده    
به تناسب  وجود وضوخانه با شرايط مناسب بهداشتي و ظرفيت كافي

 .تعداد مراجعين به مسجد اجباريست
   

 2 72ماده    
كف قسمت وضوخانه بايد از جنس مقاوم و قابل شستشو و داراي 

 .شور و چاهك فاضالب باشد شيب كافي به طرف كف
   

 2 77ماده    
پوشش سطح داخلي ديوارهاي قسمت وضوخانه بايد از كف تا زير 

و يا حداقل سيمان صاف تخته سقف از كاشي، سنگ يا سراميك 
 .اي و به رنگ روشن و همواره تميز و پاكيزه باشد اي و ليسه ماله
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 بسمه تعالي
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
 ................دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني 

 معاونت بهداشتي 
 ......................مركز بهداشت 

 امه مقررات بهداشتي و بررسي وضعيت بهداشت مساجدن فرم آئين
 √نامه       مطابقت با آئين          : . . . . . . . . . . . . . . . .نام مسجد

 xنامه  عدم مطابقت با آئين          : . . . . . . . . . . . . . . . . . .آدرس
 )                  (تاريخ بازديد اول 
 (                  )تاريخ بازديد دوم 
 (                  )تاريخ بازديد سوم 
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 2 78ماده    
شيرهاي برداشت قسمت وضوخانه بايد همواره سالم و بدون اينكه موجب 

و ترشح آب شود قابل استفاده بوده و تعداد آنها متناسب با پراكندگي 
 .مراجعين به مسجد در ساعات و ايام حداكثر مراجعه به مسجد باشد

   

 7 71ماده    
وجود ظرف محتوي صابون مايع در محاورت هر شير برداشت در 

 .قسمت وضوخانه اجباريست
   

 7 76ماده    
ه تناسب تعداد مراجعين به مسجد وجود تعداد كافي توالت بهداشتي ب

 .در ساعات و ايام حداكثر مراجعه ضروريست
   

 7 73ماده    
كف توالت بايد از جنس مقاوم و قابل شستشو و داراي شيب به 

 .طرف سره و چاهك توالت بوده و همواره تميز و پاكيزه باشد
   

 7 74ماده    
و صاف صيقل  استفاده از سره توالت ساخته شده از جنس مقاوم

 .بودن شكستگي، قابل شستشو و مجهز به شتر گلو الزاميست
   

 2 79ماده    
ديوارهاي توالت بايد از كف تا زير سقف از كاشي، سنگ و يا 

 .سراميك به رنگ سفيد و همواره تميز و پاكيزه باشد
   

 1 81ماده    
ه سقف توالت بايد صاف و از جنس مقاوم و به رنگ روشن و هموار

 .تميز باشد
   

 2 81ماده    
در ( المقدور مجهز به شيلنگ خرطومي حتي)وجود شير برداشت 

 .داخل هر توالت الزامي است
   

 2 82ماده    
بيني الزم براي تهويه كامل و نيز جلوگيري از ورود حشرات به  پيش

 .ها به عمل آيد داخل محوطه عمومي و هر يك از توالت
   

 2 87ماده    
ود تعداد كافي دستشويي بهداشتي متناسب با تعداد مراجعين در وج

 .ساعات و ايام حداكثر مراجعه به مسجد الزامي است
   

 2 88ماده    
 77و  72كف و ديوارها و سقف محوطه دستشويي بايد مطابق مواد 

 .نامه باشد اين آئين
   

 7 81ماده    
كاشي يا سراميك هاي صاف و صيقل از جنس  استفاده از دستشويي

 .كه همواره تميز و پاكيزه باشد الزاميست
   

 7 86ماده    
هر دستشويي بايد مجهز به ظرف مخصوص محتوي صابون مايع 

 .باشد
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 بسمه تعالي
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
 ................دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني 

 معاونت بهداشتي 
 ......................كز بهداشت مر

 نامه مقررات بهداشتي و بررسي وضعيت بهداشت مساجد فرم آئين
 √نامه       مطابقت با آئين          : . . . . . . . . . . . . . . . .نام مسجد

 xنامه  عدم مطابقت با آئين          : . . . . . . . . . . . . . . . . . .آدرس
 )                  (اول  تاريخ بازديد

 (                  )تاريخ بازديد دوم 
 (                  )تاريخ بازديد سوم 
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 2 83ماده    
س مقاوم و قابل شستشو و بدون كف قسمت اصلي مسجد بايد از جن

 .فرورفتگي بوده و هنگام تردد ايجاد گرد و خاك ننمايد
   

 2 84ماده    
ساختمان ديوار قسمت اصلي مسجد بايد از جنس مقاوم و به نحوي 

باشد كه از ورود حشرات و جوندگان در امان بوده و صاف و به 
 .رنگ روشن و قابل نظافت باشد

   

    جمع امتياز كسب شده 61 بجمع امتياز مطلو

 

 

 

 

 

 

 
 بازديد سوم    بازديد دوم    بازديد اول          

 ـ امضاء مأمور بهداشت محيط1   ـ امضاء مأمور بهداشت محيط1  ـ امضاء مأمور بهداشت محيط1

 

 ـ امضاء كارشناس مسئول2   ـ امضاء كارشناس مسئول2  اء كارشناس مسئولـ امض2

 بهداشت محيط شهرستان   بهداشت محيط شهرستان  بهداشت محيط شهرستان

 

 ـ امضاء رئيس مركز بهداشت7   ـ امضاء رئيس مركز بهداشت7  ـ امضاء رئيس مركز بهداشت7

االختيار  شهرستان يا نماينده تام   االختيار وي ا نماينده تامشهرستان ي  االختيار وي شهرستان يا نماينده تام

 وي

 

 

    بهداشت فردي

    وسائل مورد نياز

    وضعيت ساختماني

    شده امتياز نهايي كسب

 100امتياز نهايي مطلوب 
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 بهداشت فردي: الف
 

 تعداد كل مساجد
 امتياز 11ـ30 امتياز 11ـ11 امتياز 0ـ10

 درصد از كل تعداد درصداز كل تعداد درصد از كل تعداد

        بازديد اول

        بازديد دوم

        بازديد سوم

 

 و لوازموسايل : ب
 

 تعداد كل مساجد
 امتياز 11ـ30 امتياز 11ـ11 امتياز 0ـ10

 درصد از كل تعداد درصداز كل تعداد درصد از كل تعداد

        بازديد اول

        بازديد دوم

        بازديد سوم

 

 وضعيت ساختماني: ج
 

 تعداد كل مساجد
 امتياز 61ـ10 امتياز 21ـ21 امتياز 0ـ30

 درصد از كل تعداد درصداز كل تعداد د از كلدرص تعداد

        بازديد اول

        بازديد دوم

        بازديد سوم

 

 وضعيت نهايي مساجد: د
 

 تعداد كل مساجد
 امتياز 51ـ100 امتياز 11ـ51 امتياز 0ـ10

 درصد از كل تعداد درصداز كل تعداد درصد از كل تعداد

        بازديد اول

        ومبازديد د

        بازديد سوم

 


