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یط پخت . موقعیت آشزخانه باید طوری باشد که از مکانهای آلوده دور بوده و مجاور سالن غذاخوری باشد و وسایل و شرا 1

 باید به گونه ای باشد که برای قسمت های مجاور آن مزاحمتی ایجاد ننماید .

 . فضای آشپزخانه باید متناسب با تعداد کارگران آشپزخانه وحجم کار باشد تا کار تهیه و طبخ غذا به راحتی انجام گیرد. 2

 . سقف آشپزخانه باید به رنگ روشن و بدون ترک خوردگی باشد .  3

 وارهای آشپزخانه تا زیر سقف کاشی، بدون ترک خوردگی باشد . . دی 4

. کف آشپزخانه بدون ترک خوردگی ، صاف ، هموار، قابل شستشو و از نوع موزائیک ، سنگ وامثالهم بوده و لغزنده نباشد  5

 و دارای شیب مناسب به طرف کفشوی باشد .

 وی آن الزامی است.شوی باید مجهز به شترگلو بوده و نصب توری ریز ر کف. 6

و سطوح داخلی و و بر روی اجاقها ومنابع آلوده کننده ، هود مناسب نصب شود بوده. آشپزخانه باید دارای تهویه مناسب  7

 .خارجی آن تمیز باشد

 . آشپزخانه باید دارای وسایل سرمایشی و گرمایشی مناسب، متناسب با فصل باشد. 8

نبی نظیر: انبار مواد غذایی، سرویس های بهداشتی اختصاصی ) حمام، توالت، دستشویی، . آشپزخانه باید دارای امکانات ج 9

 رختکن( مطابق با موازین بهداشتی باشد.

که نیاز به نگهداری مواد غذایی فاسد شدنی دارند باید دارای یخچال، فریزر و یا سردخانه  بیمارستانهایی. آشپزخانه  11

 رایط و ضوابط بهداشتی باشد.متناسب با حجم کاری ومنطبق با ش

. محل شستشو و نگهداری ظروف باید درمجاورت محل پخت غذا ودرعین حال مجزا و مستقل ازآنها باشند به طوری که  11

 ظروف از یک درب یا دریچه به این محل وارد و ظروف تمیز از مسیرهای جداگانه وارد آشپزخانه و محل غذاخوری شود.

ای )شستشو ، ضدعفونی و آبکشی(  مرحله 3ماشینهای اتوماتیک در غیر اینصورت از ظرفشویی جهت شستشو ترجیحاً از 

 استفاده شود.

. ظرف شویی باید دارای شیر آب گرم و سرد مشترک و شستشو با مواد پاک کننده و آب کشی با آب گرم و سرد انجام  12

 گیرد.

و از جنس زنگ نزن باشد، کلیه لیوان واستکان های مورد  . ظروف باید بدون ترک خوردگی، بدون لب پریدگی بوده 13

 استفاده ترجیحا از جنس شیشه ای یا استیل زنگ نزن باشد. 

 شرایط و ضوابط بهداشتی آشپزخانه 

 



 . استفاده از ظروفی که ازطرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی غیرمجاز شناخته شود ممنوع است. 14

 ی در آشپزخانه ممنوع میباشد.. استفاده از ظروف چوبی، ترک خورده وظروف با آلیاژ سرب 15

 . استفاده از قندان، نمکدان  و مشابه آنها بدون سرپوش ممنوع است . 16

شکاف داشته  . ابزار ووسایلی که برای پوست کندن، مخلوط کردن، خردکردن موادغذایی به کاربرده می شود نباید درز و 17

اید این وسایل به آسانی قابل جداشدن ازهم باشند تا بعداز اتمام و همچنین ب باشد تا مواد درآنها جمع نشود وفاسد نگردند

 کار شستشو وخشک شوند و فقط هنگام استفاده، مجدداً سوار شوند.

سانتی متر از سطح  21ظرفی ، کمدها، قفسه ها، گنجه ها باید قابل شستشو بوده و کف آنها حد اقل  . پیشخوان ، جا 18

 ترس بند پایان و جوندگان به دور باشند .زمین فاصله داشته باشد و از دس

. سطوح و میزهای کار باید صاف و به راحتی قابل شستشو باشد . میزی که برای آماده سازی غذا مورد استفاده قرار می  19

 عفونی و زنگ نزن باشند . ضدگیرند باید روکش مناسب ، قابل شستشو و

 ول های ضد عفونی کننده شستشو گردد .. کف آشپزخانه باید پس ازهر پخت وپز با محل 21

 . آشپزخانه باید  دارای روشنایی کافی باشد و شیشه پنجره ها و دربهای آن مرتباً تمیز نگهداری شوند . 21

 باشند . (  self closed)  ماتیک اتو. کلیه پنجره ها و دربها باید مجهزبه فنر یا درب بند 22

 ید مورد تایید مقامات بهداشتی باشد .. کیفیت آب مصرفی در آشپزخانه با 23

 . آشپزخانه باید دارای سیستم جمع آوری و دفع بهداشتی فاضالب باشد .24

. آشپزخانه باید دارای زباله دان به تعداد وحجم مناسب باشد ودارای درب ، قابل شستشو واز جنس زنگ نزن باشند به  25

 فع گردند .طوریکه زباله ها به طریق بهداشتی جمع آوری و د

. در موقع طبخ غذا دستگاه سوخت ونوع مواد سوختی به گونه ای باشد که احتراق به طور کامل صورت گیرد و باعث  26

 آلودگی هوا نگردد.

. جعبه کمک های اولیه با حداقل داروهای مورد لزوم )چسب ، تنسوپالست ، قیچی، پنس، گاز استربل بسته بندی شده،  27

 کننده ( تهیه ودرمحل مناسب نگهداری شود. یک ماده ضدعفونی 

 ر ازمحل تعیین شده ممنوع می باشد .یهر گونه پخت وپز، و توزیع غذا درغ .28

 استعمال دخانیات برای  کلیه کارکنان آشپزخانه درحین کار درمحل آشپزخانه ممنوع می باشد. .29

 نه کفش خود را تعویض نمایند..پرسنل آشپزخانه باید قبل از ورود و خروج از محوطه آشپزخا31



 

 

 

 . وسعت محل غذاخوری باید متناسب با تعداد کارکنان باشد.1

 که دریک موقع غذا می خورند وجود داشته باشد. کنانی. درمحل غذاخوری باید تعداد کافی میز و صندلی برای کار2

 . سقف محل غذاخوری باید صاف، بدون ترک خوردگی وبه رنگ روشن باشد.3

 دیوارها بایستی مقاوم ، صاف ، بهداشت رنگ روشن وقابل شستشو باشد ..4

 . کف محل غذاخوری باید قابل شستشو و دارای شیب مناسب به سمت کفشوی باشد و لغزنده نباشد.5

 . میزها وصندلی ها باید از جنس مقاوم ، قابل شستشو ، بدون ترک خوردگی و درز باشند.6

 ه تعداد کافی و درمحل های مناسب قرار داده شوند .. زباله دان های درب دارب7

 . محل غذا خوری باید دارای تهویه مناسب مجهز به وسایل گرمایشی و سرمایشی ، متناسب با فصل باشد.8

 . محل غذاخوری باید دارای روشنایی کافی باشد و منابع روشنایی ، پاکیزه وتمیز نگهداری شوند.9

ه محل غذاخوری به تعداد کافی دستشویی مجهز بهداشت آب گرم ، سرد و صابون تهیه و . در مسیر ورود کارکنان ب11

 امکانات الزم جهت خشک کردن دست و صورت فراهم گردد.

 سرو کار دارند باید قبل از ورود به محل غذاخوری لباس کار خود را تعویض نمایند. عفونی و سمیکه با مواد کارکنانی . 11

ماتیک اتو محل غذاخوری مجهز به توری باشد ودرب های محل غذاخوری مجهز به فنریا درب بند . درب و پنجره های12

 باشند .

 

 

 

 

 

 

 

 

 غذاخوری شرایط و ضوابط بهداشتی محل

 



 
 انبار مواد غذایی باید در محل مناسب احداث شود .. 1

 . سطح وفضای انبار باید متناسب با نوع و میزان مواد مورد ذخیره باشد .2

بوده ومواد طوری چیده شوند که خطر سقوط نداشته باشند و مزاحمتی برای عبورو  . انبار باید دارای قفسه بندی مناسب3

 مرور افراد ایجاد ننماید .

 . دیوارها وسقف وکف انبار باید از مصالح مقاوم ساخته شده باشند و صاف ، بدون ترک خوردگی وقابل نظافت باشند. 4

نتی متر از بتون ومصالح مقاوم ساخته شوند تا مانع ورود جوندگان به سا 81. دیوارهای جانبی انبار از سطح زمین به ارتفاع 5

 (( rat Proofingموش ) ضد )داخل انبارگردند.

 . کلیه درب ها وپنجره های انبار باید سالم ، قابل شستشو و مجهز به توری زنگ نزن باشند .6

سانتی متر با ورق  31الی  21بایستی به ارتفاع  . درب های انبار نبایستی از کف زمین فاصله داشته باشند. پایین درب7

 آلومینیوم مجهز گردد تا از نفوذ حیوانات موذی جلوگیری گردد.

درجه حرارت انباربایستی مرتباً کنترل گردیده به طوریکه در انبار باید به هواکش برقی متناسب با فضای ان مجهز باشد.  .8

 یره بوده وازتابش مستقیم نور خورشید بر  روی مواد غذایی جلوگیری گردد.تمام فصول سال متناسب با نوع مواد مورد ذخ

سانتی متر از کف انبارروی پالتها نگهداری  21تا  15. مواد غذایی فاسد نشدنی باید در ظروف مناسب ودرب داربه ارتفاع 9

 گردند.

 بوده وکارت بهداشتی داشته باشند.. کارگرانی که در انبار فعالیت می کنند باید مجهز به وسایل فردی مناسب 11

 . از انبارنمودن ظروف خالی و وسایل اسقاطی در داخل انبار باید احتراز شود.  11

 . نظافت و گندزدایی انبار باید به طور منظم صورت گیرد. 12

 . ورود افراد متفرقه به انبار مواد غذایی ممنوع میباشد. 13

 بت، رعایت تاریخ مصرف و تقدم و تأخر کاال و ...( اجرا گردد.سیستم انبارداری به نحو مناسب )ث .14

موادی نظیر حبوبات و غالت باید در ظروف مقاوم در مقابل رطوبت و نفوذ حشرات نگهداری گردد و امکان برقراری  .15

 تهویه طبیعی )با استفاده از توری های مناسب( در محل نگهداری آنها وجود داشته باشد.

 ئی باید به نحو مناسب برچسب گذاری و از مواد غذائی جدا گردند.مواد شیمیا.16

 غذایی موادشرایط و ضوابط بهداشتی انبار 



 

 

 

و همچنین . یخچال یا سرد خانه باید مجهز به دماسنج سالم بوده و درجه حرارت آنها به طور منظم و مرتب کنترل گردد 1

درب سردخانه  "ضمنا،گردد مجهز به زنگ اخبار ، چراغ خطر و دستگیره ایمنی باشد و بصورت روزانه کنترلسردخانه باید 

 ای باشد. زیرصفر دو مرحله

 . نظافت و شستشوی داخل یخچال و سردخانه باید مرتباً انجام گیرد. 2

. به منظور جلوگیری از احتمال فساد بر اثر قطع برق باید سرد خانه مجهز به برق اضطراری باشد وسیستم برق آن ایمن  3

 باشد.

های گوشت باید به چنگگ آویزان  دن مواد غذائی در کف سردخانه باید خودداری شود. الشهاز قرار دادن و تلنبار کر.  4

 .شود

 . ازقراردادن مواد غذایی به طور مستقیم و بدون داشتن ظرف مناسب در داخل یخچال و سرد خانه جلوگیری شود. 5 

ا در طبقات کنار هم قرار داده شود و از مجاور در سردخانه ها ، یخچالها و فریزرها مواد غذائی هم گروه در یک طبقه و ی.6

 هم قرار دادن مواد غذائی مختلف نظیر پنیر، گوشت، کره، سبزی، مرغ و ماهی جلوگیری شود.

( نگهداری - oC 25   تا  – oC 18  های مجهز به دماسنج سالم و در دمای زیر صفر بین) مواد گوشتی باید در سردخانه .7

 شوند.
هایی از جنس زنگ نزن ، قابل شستشو و  ه در انبار، یخچال و سردخانه نگهداری می شوند باید بر روی قفسهکلیه موادی ک .6

 سانتی متر از کف قرار گیرند. 31با ارتفاع 

 . قبل از قرار دادن سبزیجات ومیوه جات در یخچال باید آنها را شستشو و ضد عفونی نمود. 6

 باشد.  شسته و نشسته در کنار هم در یخچال ممنوع می قرار دادن مواد غذائی پخته و خام،. 7

 برای نگهداری مواد غذائی در سردخانه، از پوشش پالستیکی که کامال سطح ماده عذایی را پوشانده باشد ، استفاده گردد. . 8

 . کارگران باید برای ورود به داخل سردخانه از کفش مخصوص سرد خانه استفاده نمایند. 9

 راد متفرقه به داخل سرد خانه ممنوع می باشد.. ورود اف 11

 

 

 شرایط و ضوابط بهداشتی یخچال و سردخانه



 

 

 . کف محل دوش ها باید مقاوم ، قابل شستشو بوده و لغزنده نباشد و دارای شیب کافی به سمت کف شوی باشد. 1

 . دیوارها تا سقف کاشی ، به رنگ روشن وسقف حمام باید صاف با رنگ روغنی روشن وبدون ترک خوردگی باشد. 2

 2سانتی متر کمتر باشد و ارتفاع دیوارهای بین دوشها نباید از  121سانتی متر در  91کف محل دوش نباید از . مساحت  3

 متر کمتر باشد.

 . حمام و محل دوش باید به طور مرتب تمیز وبا مواد مناسب گند زدایی گردد. 4

 . محوطه حمام باید دارای هواکش متناسب با فضای آن باشد . 5

 مجهز به سطل زباله درب دار و قابل شستشوباشد. . حمام باید 6

. در صورتی که برای گرم کردن آب از منابع حرارتی غیر مرکزی استفاده می شود این قبیل منابع حرارتی باید در خارج از  7

 محوطه حمام ودر محل مناسب قرار داشته باشد .

مپ ایمنی با حباب شیشه ای استفاده شود و تمام کلید ها و . برای رعایت موازین ایمنی ضروری است در داخل حمام از ال 8

 پریز های برق باید خارج از محوطه حمام قرار داده شود.  

 لباس باشند . . حمام ها باید دارای محلی مناسب به عنوان رختکن برای تعویض 9

 . شستشوی هر نوع البسه در حمام ممنوع می باشد.11

 حمام / دوششرایط و ضوابط بهداشتی 



 

 

اقی با فضای کافی ، متناسب با تعداد کارگران و قفسه های انفرادی برای تعویض لباس شخصی آنان در هر بیمارستان باید ات

 در نظر گرفته شود .

 در اماکنی که عالوه بر کارگران مرد ، کارگران زن نیز مشغول به کار می باشد باید رختکن جداگانه ساخته شود .

 شرایط وضوابط بهداشتی رختکن به شرح ذیل است:

 رختکن باید با فاصله مناسب از محل دوشها قرار گیرد . . 1

. هر قفسه باید به گونه ای ساخته شده باشد که دارای محل نگهداری مجزا برای لباس بیرون ، وسایل حفاظت فردی و  2

بوده و قفل  سایر وسایل کارگر باشد. قفسه ها باید دارای سقف شیب دار، قابل شستشو ودارای کرکره ثابت ورود وخروج هوا

 داشته باشد.

 . کف و دیوارهای اتاق رختکن باید صاف ، به رنگ روشن وتمیز باشد. 3

 . اتاق رختکن باید دارای نور کافی بوده وبه طور مناسب تهویه شود.4

 . وجود وسایل خشک کن برای حوله و لباسهای مرطوب در رختکن الزامی است . 5

 تعداد کافی دررختکن باید در نظر گرفته شود. . سطل زباله درب دارقابل شستشو به 6

 .. محل رختکن باید به طورمنظم پاکیزه وتمیز نگهداری شود 7
 

 
 

 

 
 

 

 رختکنشرایط و ضوابط بهداشتی 

 



 

 

 
 . توالت ها باید در فاصله ومحل مناسب از ساختمان کارگاه قرار داشته باشد . 1

 و باشند. دیوارها تا زیر سقف کاشی ، بدون ترک خوردگی ، به رنگ روشن و قابل شستش 2

 . سقف صاف ، بدون ترک خوردگی ، به رنگ روشن و قابل شستشو باشد . 3

 . کف مقاوم ،صاف ، قابل شستشو و گند زدایی و ترجیحا ً از جنس موزائیک ، سنگ و امثالهم باشد . 4

 . کاسه توالت باید به رنگ روشن ، صاف ، بدون ترک خوردگی و قابل شستشو و گند زدایی باشد . 5

 توالت باید مجهز به سیفون باشد ..  6

 . توالت باید دارای شتر گلو باشد . 7

 متر باشد . 1سانتی متر وحداقل طول آن  81. حداقل عرض توالت  8

 . توالت باید دارای شیر آب با شلنگ برداشت آب باشد .  9

 . توالت باید دارای تهویه مناسب و روشنایی کافی باشد . 11

 باید مجهز به توری ضد زنگ باشند . . کلیه پنجره ها 11

 . درب توالت باید مجهز به پشت بند درب باشد . 12

 . شستشو و ضد عفونی توالت ها باید به طورمنظم انجام گیرد . 13

 . هر توالت باید مجهز به سطل زباله درب دار ، زنگ نزن وقابل شستشو باشد . 14

 

 

 

 

 

 

 توالتشرایط و ضوابط بهداشتی 

 



 

 

 
 از شروع به کار استحمام نمایند .. کارگران آشپزخانه باید قبل  1

سه  ")ترجیحاقفسه ،. هر کارگر آشپزخانه باید برای البسه و وسایل نظافت واستحمام خود در بیرون از محوطه پخت و پز 2

 داشته باشد.طبقه(

 . کارگران باید درهنگام کارملبس به روپوش سفید، کاله سفید و پیشبند باشند. 3

 فت و استحمام باید به تعداد و مقدار کافی در اختیار کارگرآشپزخانه قرار گیرد.. لباس کار و وسایل نظا 4

. لباس کارگرانی که با مواد غذایی سر و کار دارند به طور اختصاصی و مجزا از لباس سایر کارگران و خارج از محوطه  5

 آشپزخانه ومحل غذا خوری باید شستشو گردد .

 و قبل از شروع به کار دستهای خود را با آب و صابون بشویند. . کارگران موظفند بعد از توالت 6

 کوتاه وتمیز باشد. . کارگران آشپزخانه باید رعایت بهداشت فردی را نموده ، ناخن ها وموهای آنان 7

 کارکنان در هنگام آماده سازی ، طبخ و توزیع غذا باید از دستکش استفاده نمایند. )دستکش غیرمشکی( .8

 باشد. ت در محل ظرفشوئی ممنوع میشستن دس .9

 کن برقی استفاده شود. رای خشک کردن دستها از دستمال کاغذی یا دست خشک.ب11
. کلیه کارگرانی که به تهیه ، پخت و توزیع مواد غذایی سرو کار دارند باید دارای کارت بهداشتی مطابق با ضوابط وزارت  11

 کارنگهداری شود. بهداشت، درمان وآموزش پزشکی بوده ودر محل

کلیه متصدیان و کارکنانی که در مراکز تهیه ، تولید ، توزیع ، نگهداری و فروش اشتغال دارند ، موظفند در کالسهای  - .12

 ویژه بهداشتی شرکت نمایند.

 

 

 

 

 بهداشت فردی کارکنان آشپزخانه



 

   

 
  

آرم كليه مواد اوليه غذائي و آماده بايد داراي مجوز بهداشتي و پروانه ساخت و ترجيحاً داراي  -1

 اي ممنوع مي باشد.  استاندارد باشد و استفاده از مواد فله

گوشتهاي قرمز بايد داراي مهر كشتارگاه باشند و گوشتهاي سفيد از كشتارگاههاي مورد تائيد  -2

 باشند.  سازمان دامپزشكي تهيه شود در غير اينصورت استفاده از آنها غيرمجاز مي

به آشپزخانه بايد بالفاصله از هر گونه مواد زائد و  كليه گوشتهاي مصرفي پس از انتقال -3

 غيرقابل مصرف پاك شود. 

وب شدن با هواي معمولي بايد بالفاصله مصرف شود و از انجماد  مواد غذائي منجمد بعد از ذ -4

 مجدد آن خودداري كنيد. 

خانه آلوده نان در نايلون تميز يا محافظي مناسب ديگري قرار گيرد تا هنگام حمل به آشپز -5

 نگردد. 

 دار استفاده گردد.  براي انتقال ماست از ظروف درب -6

 يخ مورد استفاده بايد از محلهاي مورد تائيد مقامات بهداشتي تهيه شود.  -7

 مواد گوشتي و سبزيها در سردخانه از يكديگر مجزا نگهداري شود.  -8

 4همواره در يخچال و در دماي كمتر از با توجه به فساد سريع گوشت چرخ كرده بايد اين مواد  -9

 ساعت نگهداري شود.  22درجه سانتيگراد و به مدت 

درجه  28-24درجه سانتيگراد و حداقل دماي فريزر  4تا  2ميزان دماي يخچال بايد بين  -21

 سانتيگراد زيرصفر باشد.

ل در محيط گرم براي ممانعت از فرسودگي يخچال و فريزرها بايد از قرار دادن اين وساي -22

 آشپزخانه جلوگيري نمود.

(و براي بقيه مصارف Frying Oilكرن) جهت سرخ كردن مواد غذائي از روغن مخصوص سرخ -22

 از روغن مايع استفاده شود. 

 استفاده از جوش شيرين در توليد مواد غذائي ممنوع است.  -23

گردد و استفاده از چرخ  هاي جداگانه استفاده جهت خرد كردن سبزي و گوشت از تخته -24

 گوشت جهت خرد كردن سبزي ممنوع است. 

دقيقه جوشانده  25قبل از استفاده از كنسرو بايد قوطي آن در حرارت غيرمستقيم بمدت  -25

 شود .

 بهداشت مواد غذایی

 



 استفاده از ابزار مناسب مانند انبرك مخصوص و ... براي برداشتن مواد غذائي الزاميست . -26

انجماد پروتئيني ، قبل از انتقال از ماشين حمل بار به اماكن موضوع  كليه مواد غذائي قابل -27

اين آئين نامه ، بايستي توسط بازرسين بهداشتي بازبيني شده و مجوز خريد روزانه انها تائيد 

 گردد. 

هاي گوشتي يخ زده استفاده  هيچگاه از آب سرد يا گرم جهت باز كردن يخ گوشت و فرآورده -28

 نشود. 

هاي كباب پس از انجام كار شستشو ، سمباده يا اسكاج زده و پس از ضدعفوني و سيخ -29

 آبكشي، بطور عمودي در ظرف مخصوص قرار گيرد. 

 هاي بعدي استفاده نشود.  اي براي وعده از هيچ خوراك مانده -21

. )از نمك مصرفي بايد از نوع نمك يددار باشد و در ظروف دربسته و دور از نور نگهداري شود -22

هاي نمكي خودداري شود( و بصورت دوره اي از نمونه هاي مختلف آزمايش يد  بكار بردن سنگ

 بعمل آيد .

ميوه و سبزيجات بايد سالم و مناسب باشند بطور صحيح شسته و ضدعفوني، نگهداري و  -22

 توزيع گردند. 

 راد قرار گيرند. درجه سانتي گ 4-61ساعت در دماي  2كليه مواد غذائي نبايد بيش از  -23

از تماس دست، ظروف و سطوح آلوده، حشرات و مواد غذائي خام با غذاي پخته جداً  -24

 خودداري گردد. 

 از مصرف هر گونه غذاي نيم پخته خودداري گردد. -25
 دقيقه جوشانده شود. 21-21كشك مايع پاستوريزه قبل از مصرف -26

 وز از باالترين قسمت يخچال استفاده شود.ر 2-3جهت نگهداري گوشت مورد مصرف براي -27

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 جعبه کمکهای اولیه با وسایل مناسب و کافی در رستوران و آشپزخانه نصب گردد.  -1

وسایل اطفاء حریق به تعداد کافی و در محلهای مناسب نصب گردد و در فواصل زمانی منظم و معین مورد بازرسی قرار  -2

 یرند.گ
ای یا استیل ضدزنگ باشد و فاقد هر گونه ترک خوردگی و لب پریدگی  ظروف باید غیر پالستیکی و از جنس شیشه -3

 باشند.

استفاده از ظروف و وسایل غیرمجاز نظیر مواد بازیافتی ، چوبی، سربی و مسی )سفید شده یا نشده( طبق دستورالعمل و  -4
 باشد . تشخیص کارشناس ممنوع می

 باشد.  استفاده از روزنامه و کاغذهای بازیافتی ممنوع می -5

وسایط حمل و نقل مواد غذایی ، بهداشتی و آرایشی باید دارای مجوز بوده و وسیله باید شرایط مناسب جهت حمل و  -6
 نقل این گونه مواد را داشته باشد.

ای )شستشو با ماده  های سه مرحله ئیشستشوی ظروف باید توسط دستگاههای اتوماتیک کارآمد و یا در ظرفشو -7

 ظرفشوئی، ضدعفونی و آبکشی( صورت پذیرد. 
تا در مجاورت هوا خشک گردد و از به  ه شودظرفی مخصوص و بطور عمودی قرار داد ظروف پس از شستشو باید در جا -8

 کار بردن دستمال برای خشک کردن ظروف خودداری شود. 

شود نباید درز و شکاف داشته  کندن، مخلوط کردن و خرد کردن مواد غذائی بکار برده میابزار و وسایلی که برای پوست  -9
باشند تا از جمع شدن و فساد احتمالی مواد در آنها جلوگیری گردد. همچنین این وسایل باید به آسانی قابل جدا شدن از 

 فاده مجدد قطعات مونتاژ شوند. هم باشند تا بعد از اتمام کار ، شستشو و خشک شوند . ضمنا فقط هنگام است

تخته مخصوص خرد کردن گوشت و سبزی باید بدون درز و ترک خوردگی باشد و پس از هر بار استفاده شستشو شده  -11
 و سطح آن نمک پاشیده شود. 

 مواد شوینده و پاک کننده مصرفی باید استاندارد بوده و دارای پروانه ساخت معتبر باشند.  -11

 ی ، تریلی و خودروهای مجهز به سردخانه حمل مواد غذائی باید بعد از اتمام کار شستشو شود. چرخ دست -12
 ای یکبار برفک زدایی و با آب گرم و مواد شوینده شستشو داده شوند.  کلیه یخچالها و فریزرها هفته -13

 د. باید اسفنجها ی شستشوی ظروف بعد از پایان کار روزانه، شستشو و ضدعفونی شو -14

 برای جاروها، تی و وسایل نظافتی دیگر باید محل مخصوص جهت نگهداری و شستشو در نظر گرفته شود.  -15
 در نصب و استفاده از ابزارها شرایط ایمنی در نظر گرفته شود و در صورت بروز هر گونه حادثه برای کارگران در محیط -16

 اقدامات الزم صورت پذیرد. کاری ، مراتب باید به اطالع مسئول بهداشت برسد تا
 

 تجهیزات، لوازم و ابزار کار
 

 



 
  اجتناب از آلوده کردن و دفع مواد زائد در جلوگیری از هرر  آشپزخانهحفظ و نگهداری مطلوب شرایط بهداشتی محل ،

 گونه آلودگی بسیار اهمیت دارد.

  ور منظم به مرورد  باید تنظیم و بط آشپزخانهبرنامه موثر و مداوم برای کنترل حشرات ، جوندگان و یا کرم ها در محل

 اجرا گذارده شود.

  جهت جلوگیری از نفوذ کرم ها و سایر حشرات می توان از مواد شیمیایی که به این منظور در مصالح ساختمانی واحد

 تولیدی استفاده می شود کمک گرفت.

  م ها توسط افراد آموزش ومحیط اطراف باید بطور مداوم از نظر وجود آلودگی ناشی از حشرات ، جوندگان و کرآشپزخانه

 دیده و با برنامه ریزی مناسب مورد بازبینی قرار گیرند. 

    درصورت وجودآلودگی ، اقدامات ریشه کنی باید انجام گردد. هر گونه عملیات کنترل از قبیل اسرتفاده از روش  هرای

تحت نظارت افررادی کره اطالعرات     شیمیایی ، فیزیکی و بیولوژیکی باید با برنامه ریزی مشخص و زمان بندی شده و فقط

  اثرر  کافی از مخاطرات ناشی از استفاده از آن مواد برای سالمتی انسان دارند انجام گیرد. این مخراطرات ممکرن اسرت در   

 بوجود آید.  تجهیزات و مواد غذاییباقیمانده مواد شیمیایی در

ان و حیوانات مزاحم باید در مواقعی انجام گیرد که : هر گونه عملیات ضد عفونی و مبارزه علیه حشرات ، جوندگ يادآوري

 خاتمه یافته است.  پخت غدا

  استفاده از سموم باید فقط هنگامی که سایر روش های احتیاطی قابل اجرا نباشد صورت گیرد. پیش از استفاده از سموم

یه و در صورت امکان آن دسته از وسایلی انجام شود و هرنوع ماده اول مواد غذاییباید مراقبت های الزم جهت محافظت کلیه 

که امکان انتقال آنها فراهم است، از انبارها و سالن ها تخلیه و پس از کاربرد سموم و پیش از استفاده مجدد از آنها کرامالً  

 شستشو و گند زدایی گردند.

 تمامی مواد مصرفی )آفت  روش کنترل جانوران و حیوانات مزاحم باید مستند شده ومسئول کنترل آن مشخص باشد و

 کش ها( و جونده کش ها برای کنترل جانوران مزاحم توسط مراجع ذیصالح تایید شده باشد.

 

 

 

 

 مزاحمکنترل حشرات ، جوندگان وحیوانات 



 

 

 
گوشت و سبزی آن را به شرح مراحل ذیل شستشو و ضد کلیه پرسنل موظف هستند که پس از هر بار استفاده از تخته های 

 عفونی نمایند:

 یک تخته کار جداگانه استفاده شود.برای هر نوع ماده غذایی از  -1

 

 بال فاصله پس از اتمام کار خرده های باقیمانده مواد غذایی جمع آوری گردد. -2

 
 تخته کار با استفاده از آب و مایع ظرفشویی و برس مخصوص شستشو داده شود.   -3

 

ار یک پنجم لیوان در سپس از محلول هایژن جهت ضد عفونی استفاده گردد.) بدین صورت که مایع هایژن به مقد  -4
 دقیقه روی تخته باقی بماند( 21لیتر آب حل گردد و به مدت  5

 

 .پس از اتمام مراحل فوق میز کار آب کشی گردد  -5

 

شود و تا پوشانده  "الزم به ذکر است که در پایان هر روز پس از اجرای مراحل فوق سطح میز کار با نمک کامال  -6

 صبح باقی  بماند.

 

 سطوح داخلی میز کار می بایست پس از هر بار استفاده صورت پذیرد. شستشوی پایه و  -7

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دستورالعمل نحوه شستشوی تخته های کار



 

 
 

 قدم اول –انتخاب گوشت 

ترين نكته براي حفظ كيفيت و ارزش غذايي آن در  سفيد و ماهي مهم انتخاب صحيح گوشت قرمز،

 :است. براي انتخاب صحيح، به اين نكات دقت كنيد طول نگهداري در فريزر

 

  كردن نياز داشته باشد.  سفيد يا ماهي نبايد زياد به پاك ت انتخاب شده، اعم از قرمز،گوش

شود  زمان خريد تا فريزكردن باعث مي حداقل باشد. كاهش مدت چربي گوشت قرمز و سفيد، بايد

كردن  بهتري وارد فريزر شود. بنابراين ماده غذايي ما نبايد زياد به پاك تا ماده غذايي با كيفيت

 .تر فريز كنيم باشد تا بتوانيم آن را سريع از داشتهني

 

  بندي نشده  اما يخ نزده به خريد مواد گوشتي بسته بندي شده مواد گوشتي پاك شده، بسته

بندي شده باالتر از  باشد. كيفيت مواد غذايي بسته ترجيح دارند، هر چند قيمت آن باالتر

 .است بندي نشده موادغذايي بسته

 

 توجه كنيم.  تخاب انواع گوشت و ماهي بايد به دقت به رنگ، بو و وضعيت ظاهري آنبراي ان

بنفش باشد. گوشت  هاي رنگ، بدون كبودي يا رگه رنگ گوشت قرمز بايد صورتي رنگ يا قرمز كم

تغيير رنگي در آن ديده  سفيد باشد و هيچ گونه كبودي، زرد شدگي يا -سفيد هم بايد صورتي

ويژه در ناحيه شكم  چشم و پوست ماهي و سفت بودن گوشت آن، به نشود. شفافيت فلس،

ترشيدگي، بوي شبيه به سركه  ها و ماهي بوي دهنده سالمت ماهي است. اگر از انواع گوشت نشان

 .آن است دهنده كيفيت نامناسب  و بوي تند چربي به مشام برسد، نشان

 

 فريزكردن حفظ  ذايي آن در طولشود كيفيت و ارزش غ انتخاب گوشت با كيفيت باعث مي

شوند. گوشت قرمز، سفيد و  مي تر پخته شود. هنگام پختن نيز مواد غذايي با كيفيت بهتر و سريع

گوشتي خود به خود باعث توقف فعاليت  ماهي نياز به آنزيم بري ندارند. فريزكردن مواد غذايي

ها و  ها، كپك فعاليت باكتري باعث توقف هاي موجود در آنها شده و از طرفي فريزكردن آنزيم

 گوشت کردن فریز در توجه قابل نکات
 



نكته مهم  3بندي مناسب انواع گوشت و ماهي  بسته كردن، شستن و سپس شود. پاك ها مي قارچ

 .است  نگهداري مناسب مواد گوشتي در فريزر

 قدم دوم -بسته بندي

  هاي  كردن چربي كردن، جدا گوشت را تميز كنيم. منظور از تميز بعد از خريد، بايد به دقت

 .هاي آن است كردن شكم و كندن فلس پوست مرغ و درباره ماهي، تميز كردن شت قرمز، جداگو

  وشو است. براي شستن بايد از آب نيم گرم و سرد استفاده كرد تا به بافت  شست مرحله بعدي

 .مواد گوشتي آسيب نرسد و كيفيت

 

  كامال خالي شود ) آب ناشي از آنها  وشو بايد صبر كنيم تا آب دقيقه بعد از شست 21يك ربع تا

 )شستن

 

  ماهي به صورت قطعه نشده و گوشت مرغ و ماهي  كردن است. بهتر است مرحله بعدي تقسيم

هاي خورشي بايد به  نياز داريم، قطعه شوند. مثال گوشت اي كه در زمان پختن غذا به آن به اندازه

كباب يا  قطعه شده براي كباب و جوجه شوند. بهتر است مرغ به شكل همان اندازه مورد نيازقطعه

 .نشود شده تقسيم قيمه

 

 استفاده كنيم.  هاي ايجاد كننده خالء هاي پالستيكي ضخيم، يا كيسه بندي، كيسه براي بسته

آنها هيچ هوايي داخل  هايي با در زيپي هستند كه با بستن در هاي ايجاد كننده خالء كيسه كيسه

 .ماده بهتر حفظ شود شود تا كيفيت و ارزش غذايي عث ميماند. نبودن هوا با بسته نمي

 

  آن را عوض كنيم. كيسه  بندي كيسه به هر دليل آسيب ديد، الزم است اگر در حين بسته

 .فريزر نبايد هيچ گونه منفذي داشته باشد

 

  شده  هر بسته به تعداد نياز براي هر بار مصرف بگذاريم؛ چون مواد غذايي فريز ها را در قطعه

 .وجه نبايد دوباره به فريزر بازگردانده شوند به هيچ

 

  خريم، به  ها مي اي را كه از سوپر ماركت قرمز، مرغ يا ماهي هاي گوشت به هيچ وجه نبايد بسته

ها مناسب فريزكردن نيستند چون پوشش پالستيكي روي آنها  بسته همان شكل فريز كنيم. اين



شود تا رطوبت طبيعي ماده غذايي از بين برود. از طرفي مواد  باعث مي بسيار نازك است و اين

شوند و  ها شسته شده و بهداشتي نيست و باعث آلوده شدن فريزر مي بسته غذايي داخل اين

 .شود مواد غذايي ديگر هم منتقل مي آلودگي آنها به

 تاريخ بنويسيد

هاي دريايي به اين معني بندي مواد غذايي گوشتي و غذا بسته دقت در خريد، آماده سازي و

به صورت نامحدود در فريزر نگه داريم. هر ماده غذايي را مدت  توانيم آنها را نيست كه مي

نگهداري كرد تا كيفيت و ارزش غذايي آن از بين نرود. به اين مدت  مشخصي بايد در فريزر

ماده  . براي هرگويند مي« مدت ماندگاري»ماده غذايي گوشتي متفاوت است،  مشخص، كه براي هر

براي  غذايي فريزري بهترين زمان مصرف، حداكثر تا قبل از رسيدن به نصف زمان مورد نظر

ماه است؛ كه  6تا  4هاي بدون چربي  نگهداري آن در فريزر است. مثال مدت ماندگاري انواع ماهي

سته بندي هنگام ب ماه پس از تاريخ فريزكردن آن است. پس بهتر است 3بهترين زمان مصرف آن 

كردن  چقدر از زمان فريز مواد غذايي، روي آن برچسب تاريخ بچسبانيد تا هنگام مصرف بدانيد

 .آن گذشته است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 جهت یخ زدایی مواد پروتئینی به روش زیر عمل نمایید:

مواد پروتئینی باید بر اساس تاریخ لیبل بسته ها ، از سردخانه زیر صفر خارج شود.)   -1

 ساعت قبل از مصرف ( 48 حداقل

 بسته های مواد پروتئینی را به سردخانه دیفراست منتقل نمایید.  -2

 در سردخانه  دیفراست  یک عدد آبکش بزرگ را روی یک عدد پاتیل قرار دهید. -3

مواد پروتئینی را به آبکش منتقل نمایید به نحوی که شیرابه حاصل از یخ زدایی از  -4

 ئینی در تماس نباشد.خارج شده و با ماده پروتآبکش 

 درب آبکش را بپوشانید. -5

 بپرهیزید. "قرار دادن مواد پروتئینی در آب به منظور یخ زدایی جدا از 

 خودداری نمایید. "از یخ زدایی مواد پروتئینی در خارج از محیط سردخانه جدا 

  حموله بصورتمجهت آماده سازی مواد پروتئینی دیفراست شده ، از خارج کردن کل 

 همزمان از سردخانه خودداری نمایید.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دستورالعمل نحوه یخ زدایی مواد پروتئینی



 

 

 

 نظارت و تایید محموله های پروتئینی توسط کارشناسان تغذیه-1

 تخلیه مواد پروتئینی و توزین آن پس از تایید کارشناس تغذیه-2

 انتقال مواد پروتئینی به واحد آماده سازی-3

 کیک شدهشستشوی کامل و پاکسازی مواد پروتئینی آماده و تف-4

 بسته بندی آن در ابعاد کوچک و نازک به نحوی که انجماد و یخ زدایی آن سریعتر صورت گیرد.-5

 لیبل گذاری در حضور کارشناسان تغذیه-6

 انتقال بسته های تایید شده به سردخانه زیر صفر و نگهداری در محل مناسب-7

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 به داخل سردخانه دستورالعمل نحوه انتقال مواد پروتئینی

 



 

 

 

 ا آب گرم و مایع ظرفشویی شستشو نمایید.پس از اتمام  کار کلیه چاقوها را ب-1

 لیتر آب حل نمایید. 4سی سی هایژن را در  2-41

 هایژن قرار بدهید.دقیقه در محلول  15-21چاقوها را به مدت -3

 بعد از گذشت این زمان ، چاقوها آبکشی و خشک گردد.-4

دربدار تمیز و پس از طی مراحل ذکر شده چاقوها به مسئول بهداشت تحویل و در یک ظرف -5

 خشک جهت  استفاده بعدی قرار گیرد.

 

 

 استفاده از چاقوها ی شیاردار و آسیب دیده ممنوع است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 دستورالعمل ضد عفونی کردن چاقوها



 

 

 

 از روغن مخصوص سرخ کردنی مایع استفاده  "جهت سرخ کردن مواد غذایی می بایست الزاما

 گردد.

  رت مالیم ) در صورتیکه بار با حرا 3-4از روغن مخصوص سرخ کردنی می توان حداکثر

 تغییر رنگ ندهد ( استفاده نمود.

 به محض مشاهده تغییر رنگ روغن می بایست از روغن جدید جهت سرخ کردن استفاده

 نمود.

 جهت دور ریختن روغن  می بایست به روش زیر عمل نمود:

ابتدا صبر كنيد تا روغن خنك شود 

نموده و كيسه را محكم ببنديدروغن را در كيسه هاي زباله ضخيم تخليه  سپس 

كيسه زباله را به مخزن زباله منتقل نماييد 

خودداري نماييد"از تخليه روغن در راه آبها جدا 

 

 

 

 

 

 

 دستورالعمل نحوه استفاده از روغن

 



 

 

 

کلیه باقیمانده های غذایی بشقابها و سینی ها را بطور کامل در سطل زباله مخصوص -1

 دربدار تخلیه نمایید

یا سینی ها را بطور کامل گرفته و از ریختن آن  چربی های باقیمانده در بشقاب ها-2

 داخل سینک ظرفشویی و یا فاضالب خودداری نمایید

از مایع ظرفشویی و اسکاج تمیز و مناسب جهت شستن بشقاب و سینی و سایر ظروف -3

 استفاده نمایید

ظروف شسته شده جهت آبکشی داخل سینک محتوی آب قرار داده شود تا کف آن -4

 گرفته شود

شستشو و آبکشی نهایی ظروف را داخل سینک محتوی آب تمیز انجام داده سپس به -5

 منظور خشک شدن بر روی آبچکان قرار دهید

ظروف خشک شده توسط پرسنل مربوطه جهت استفاده به میز نگهداری بشقاب و -6

 سینی منتقل گردد

 

 

 

 

 

 

 دستورالعمل شستشوی ظروف در ظرفشویخانه



 

 

 

له دربدار ریخته شده و از ریختن محتویات آنها به محتویات کلیه دیگها و کانتین ها و ...داخل سطل زبا -1

 .خودداری گردد "داخل راه آب فاضالب جدا

چربی داخل ظروف بطور کامل گرفته شده و در کیسه زباله جمع آوری شود تا منجربه مسدود شدن -2

 .فاضالب نگردد

نوع ماده غذایی به کلیه ظروف با اسکاج ضخیم و زبر و مایع ظرفشویی شسته شده به نحوی که هیچ -3

 .ظروف نچسبیده و به طور کامل داخل و اطراف آن تمیز گردد

 .در صورت سیاه شدن اطراف دیگها و ... با استفاده از سود بطور کامل شسته و تمیز گردد-4

 "ظروف شسته شده به محل نگهداری آنها منتقل شده و از چیدن ظروف شسته شده روی زمین جدا-5

 .شودخودداری 

 قرار دادن هر نوع ماده غذایی داخل اتاق دیگشوی و زیر دیگها و ظروف خودداری گردداز. 

 استفاده از سیم مخصوص ظرفشویی جهت شستشوی ظروفی مانند :دیگ ، پاتیل و هر گونه ظرف فلزی

 .الزامی است

به نظافت کف ، دیوارها ، میزها ، قفسه ها و فاضالب توجه ویژه گردد. 

 

 

 

 

 

 

 ستشوی دیگ ها و... در اتاق دیگشوی آشپزخانهدستورالعمل ش

 



 

 

 

را بخوبی پاک کرده و سپس  شستشو دهید تا مواد زائد و گل و الی آن  و میوه جات دا سبزیجاتابت

 برطرف شود.

قطره مایع ظرفشویی معمولی به  5تا  3لیتری ریخته بازاء هر لیتر  5را در یک ظرف  و میوه سپس سبزی. 1

کفاب قرار گیرد.مدت سبزی در داخل آن اضافه کرده و ظرف آن را از آب پر کرده آن قدر بهم بزنید تا تمام 

 ) انگل زدایی ( .را در کفاب نگهدارید تا تخم انگل ها از آن جدا شوندو میوه دقیقه سبزی 5

سبزی انگل زدایی شده را از روی کفاب جمع آوری و کفاب را که تخم انگلها در ته آن هستند تخلیه . 2

 هید تا باقیمانده مایع ظرفشویی از آنها جدا شود.با آب سالم شستشو د "کرده و ظروف و سبزی را مجددا

لیتری  5یک گرم)نصف قاشق چایخوری(پودر پرکلرینرا در ظرف  برای ضد عفونی و از بین بردن میکروبها. 3

یک  دقیقه در محلول فوق قرار دهید و یا 5پر از آب ریخته کامال حل نماییدو سبزی و میوه را به مدت 

لیتر( بریزید. سبزی را پس از  4زو آلکونیوم کلراید( را در یک ظرف آب )در حدود قاشق چایخوری هایژن )بن

 )گند زدایی( لول آماده شده قرار دهید. حدقیقه در م 15شستن در آب تمیز مدت 

سبزی و میوه گند زدایی شده را مجددا با آب سالم بشویید تا باقیمانده مواد گندزدا ار آن جدا شود و  .4

 یید.سپس مصرف نما

 

 

 

 

 

 

 

 دستورالعمل سه مرحله ای سالم سازی سبزیجات



 

 

 

:جهت بخارپز کردن سبزیجات به روش زیر عمل نمایید 

عفوني     ابتدا سبزيجات را بر حسب نوع آن ، طي مراحل مختلف اعالم شده ، شسته و ضد  .1

 یید.نما

 از آب پر نمایید. ⅓یک پاتیل را تا حدود . 2

 از سطح آب داخل پاتیل باالتر باشد.یک عدد آبکش را بصورت وارونه در ته پاتیل قرار دهید بطوریکه . 3

سبزیجات آماده شده را درون آبکش ریخته و آن را روی آبکش وارونه قرار دهید به نحوی که سبزیجات با . 4

 آب در تماس نباشند.

 درب پاتیل را بسته و شعله را روشن نمایید تا سبزیجات بر اثر بخار آب پخته شوند.. 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دستورالعمل نحوه بخارپز کردن سبزیجات

 



 

 

 

 چوبی به سبدهای پالستیکی منتقل شود.ی ها در خارج از آشپزخانه از صندوقهای گوجه فرنگ-1

جدا سازی گوجه فرنگی ها ، خارج از محوطه آشپزخانه انجام گردیده و گوجه های خراب و کرم خورده -2

 جدا و معدوم گردد.

 ها بصورت صحیح انجام شده و سپس گوجه فرنگی ها داخل آبکش شستشوی گوجه فرنگی -3

 قرار داده شود.

 بر حسب نیاز گوجه فرنگی به قسمت مورد استفاده منتقل گردد.-4

 

 

از چرخ نمودن گوجه فرنگی های کال ، خراب ، آفت زده و صدمه دیده جدا" 

 خودداری گردد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نکات قابل توجه جهت آماده سازی گوجه فرنگی

 



 

 

 

 سیب زمینی یا هویج می بایست بصورت کامل خارج از آشپزخانه شستشو و گل زدایی گردد.-1

 ب زمینی یا هویج به دستگاه پوست کن منتقل شده و بوسیله دستگاه پوست آن جدا گردد.سی-2

 سطل پشت دستگاه پوست کن بعد از استفاده سریعا تخلیه و بطور کامل شسته شود.-3

 جدا گردد. "قسمتهای خراب یا سبز سیب زمینی و هویج ، قبل از خرد کردن و یا برش حتما-4

 قسمت مربوطه ارسال گردد.جهت بخارپز کردن به  -5

 خودداری گردد. "از قرار دادن سیب زمینی بدون پوست به مدت طوالنی در مجاورت هوا و در آب جدا-6

 

 

 

 

 

 

 

 نکات قابل توجه جهت آماده سازی سیب زمینی ، هویج و...

 



 دستورالعمل استفاده از دستکش

 توضیحات زمان تعویض نوع دستکش نوع مصرف

آماده سازی مواد اولیه مثل شستشوی 
 سبزیجات ، گوجه فرنگی و...

 
دستکش 

 رفشوییظ

 
 پس از خاتمه کار

دستکش ها را می بایست پس از مصرف با دترجنت و وایتکس شستشو داده جهت خشک شدن 
 در مکان مناسب نگهداری نمایید

،گوجه  شور خردکردن خیار ، تهیه ساالد

 چرخ کردن گوشت ، و پوست کندن پیاز

 ، برگ ، ،کوبیدهکباب    تهیه انواع  ،

کوفته و مثل جوجه و...تهیه غذاهایی 
 دلمه

 

 

دستکش التکس 

 ضخیم

 

 در طول انجام کار بدون وقفه 

 شدن دستکش  و تا قبل از پاره

 تعویض آنها ضروری می باشد.در صورت آسیب دیدن دستکش ها 

استفاده از دستکش فقط برای تهیه مواد غذایی بوده و هنگام پوشیدن دستکش می بایست  از 

 ،آشامیدن و ... پرهیز گردد. خوردن ، شپزخانهدست زدن به انواع ظروف مخصوص آ

 در صورت  تغییر نوع کار ، دستکش ها می بایست تعویض گردد.

سرو غذا اعم از برنج ، خورش ، خوراک و 
 دلمه ، کوفته و ... و کلیه کنار غذاها

دستکش التکس 
 ضخیم

 در طول انجام کار بدون وقفه
 شدن دستکش  و تا قبل از پاره 

 

ز دستکش فقط برای تهیه مواد غذایی بوده و هنگام پوشیدن دستکش می بایست از استفاده ا
 دست زدن به انواع ظروف مخصوص آشپزخانه ، خوردن ، آشامیدن و... پرهیز گردد.

دستکش مشکی  نظافت کف و سطوح و سایر امور نظافتی

 نظافتی

وایتکس شستشو داده جهت خشک شدن  دستکش ها را می بایست پس از مصرف با دترجنت و پس از خاتمه کار

 در مکان مناسب نگهداری نمایید

دستکش یکبار  چیدن وسایل و مواد غذایی در انبار
 مصرف

  هر یک ساعت یکبار

آماده سازی مرغ ، گوشت خام و ماهی 
 خام

 در طول انجام كار بدون وقفه  دستکش التکس

 و تا قبل از پاره  شدن دستكش

 

 تکش ها تعویض آنها ضروری می باشد.در صورت آسیب دیدن دس
استفاده از دستکش فقط برای تهیه مواد غذایی بوده و هنگام پوشیدن دستکش می بایست  از دست زدن 

 به انواع ظروف مخصوص آشپزخانه ، خوردن ،آشامیدن و ... پرهیز گردد.

 در صورت  تغییر نوع کار ، دستکش ها می بایست تعویض گردد.

   

 

 



 شخیص ماهی تازه از ماهی فاسدروش های ت

 خصوصیات ماهی فاسد خصوصیات ماهی مانده خصوصیات ماهی تازه عالئم ظاهری

 فاقد درخشندگی ، کدر و تیره بدون درخشندگی ظاهری درخشنده و شفاف جال

 قهوه ای تیره،مملو از مواد لزج بیرنگ،آبشش به راحتی کنده میشود قرمز،روشن،عاری از مواد لزج آبشش

 گود افتاده "چشم ها کامال کدر و فرو رفته شفاف،روشن و درخشان چشم

 باز "کامال باز و بلند شده کامال برجسته و بسته سر پوشش آبششی

 نرم و به راحتی کنده میشود کدر و به راحتی از پوست جدا میشود براق ،محکم به بدن چسبیده فلس ها

 بوی گندیدگی غیر طبیعی دهبوی زنن طبیعی و عاری از بوی گندیدگی بو

 باز است باز است بسته است دهان

 شکم خمیری شکل براحتی پاره میشود به حالت خوابیده درآمده محکم و دارای قابلیت ارتجاعی دیواره شکمی

 قهوه ای رنگ با بوی تعفن خون تیره،کمی بوی غیر طبیعی دارد خون محوطه شکم روشن و بدون بو خون

 پالسیده،پژمرده،شناور در آب شناور در آب ب فرو می روددر آ غوطه وری

محکم و ارتجاعی،اتصال به استخوان محکم،اثر  عضالت

 انگشت روی عضله نمی ماند

عضالت نرم و به آسانی از استخوان جدا می 

 شود،اثر انگشت می ماند

پالسیده و پژمرده و شل،در اثر فشار انگشت 

 فرورفتگی ایجاد می شود

 



 

 

درجه باشد. 4رجه سرمای یخچال را روزانه کنترل کنید تا همواره بین صفر تا د 

.از قرار دادن مواد غذایی گرم و بیش از حد ظرفیت در داخل یخچال خودداری نمایید 

.قبل از گذاشتن سبزی و میوه در یخچال آن را تمیز بشویید 

دلذا در صورت مشاهده آنها را خارج میوه جات و سبزی جات کپک زده موجب آلودگی یجچال می شو

 نموده و یخچال آلوده را ضد عفونی نمایید.

 روی غذای خام و نیم پخته را بپوشانید یا آنها را بسته بندی و در قسمت پایین مواد غذایی پخته شده

 نگهداری نمایید.

 .یخچال و فریزر را نزدیک اجاق گاز یا منبع حرارتی دیگر قرار ندهید 

ندن درب یخچال برای مدت طوالنی و خرابی الستیک دور درب یخچال در افزایش دما موثر است.باز ما 

 تمیز کردن مرتب کف و سطوح داخلی یخچال با دستمال تمیز و محلول رقیق جوش شیرین توصیه می

 شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و نظافت یخچالنکات قابل توجه درنحوه نگهداری صحیح 



 

 

 

 ضایعات نان را تشدید چیدن نان های داغ بر روی هم کپک زدگی را تسریع ، فساد زدگی را تسهیل و

 می کند.

.قبل از سرد شدن کامل نان ها ، آنها را دسته نکنید. نان سرد شده را نیز در پالستیک در بسته بگذارید 

بپرهیزید. "حرارت نان باعث کپک زدگی زودرس آن می گردد ، از دسته کردن نان داغ جدا 

 الت ظاهری ،بیات شدگی زودرس ، تسریع در انباشته شدن نان داغ قبل از سرد شدن ، باعث تغییر ح

 کپک زدگی ، تشدید ضایعات و ایجاد بیماری گوارشی می گردد.

 در برنامه غذایی بیمارستان نان سبوس دار وارد نماییدکه ارزش غذایی بیشتری نسبت به نان های سفید

 و روشن دارد.

ام حمل به آشپزخانه آلوده نان در نايلون تميز يا محافظ مناسب ديگري قرار گيرد تا هنگ

 نگردد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نان نگهداری صحیح روش
 



 

  

 در نظر گرفته شود فضای مناسب کار بر حسب میزان گوشتسالن یا اطاق جداگانه با. 

 متر قابل شستشو و ضدعفونی باشند. 2دیوارها حداقل تا ارتفاع 

 باشد.سالن از لوله کشی آب گرم و سرد بهداشتی و زه کشی مناسب و کف شور برخوردار 

یات بایستی دما مناسب حداکثراطاق عمل
.c

 داشته باشد.12

.سالن عملیات بایستی دارای نور کافی و مناسب باشد 

 وسایل مورد استفاده از قبیل چرخ گوشت ، میز کار و... از جنس زنگ نزن )استیل(و قابل شستشو و

 ضدعفونی باشند.

 رعایت نموده و از روپوش ، کاله ، دستکش و  "را کامالهنگام کار بایستی کارگران و... ضوابط بهداشتی

 ماسک استفاده نمایند.

 ارجح است که سالن عملیات مجهز به المپU.V .باشد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کرده چرخ گوشت تهیه جهت محل و وسایل الزم بهداشتی شرایط

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


