داًطگبُ ػلَم پضضىی فسب
هشوض آهَصضی دسهبًی تخصصی ٍ فَق تخصصی
حضشت ٍلی ػصش(ػج)
ػٌَاى خط هطی :نظارت وکنتزل بهداشتی وکیفی مواد غذایی

ثخصٍ/احذ :بهداشت محیط

وآشپشخانه شامل دریافت وخزید مواد غذایی ،آماده ساسی
وانتقال مواد غذایی خام وفزآوری شده  ،نگهداری غذای آماده
یا غذاهای باقیمانده ،توسیع غذا

وذ خط هطیP – S - EH - 6 :
تبسیخ آخشیي ثبصًگشی1393/2/1 :

صفحِ 1 :اص 4

تبسیخ اثالؽ1393/4/1:

تبسیخ ثبصًگشی ثؼذی1394/2/1:

همذهِ خط هطی(:روشچشایی ٍّذف ٍ سیبست)
ثب تَجِ ثِ لضٍم فشاّن ًوَدى اهکبًبت ثْذاشتی دس کلیِ هشاحل اص تْیِ تب تَصیع  ،ثیوبسستبى ثب ّذف حفظ ایوٌی ٍسالهت
ثیوبس –ّوشاُ –پشسٌل  ،سیبست ًظبست ٍکٌتشل ثْذاشتی ٍکیفی هَاد غزایی ٍآشپضخبًِ شبهل دسیبفت ٍخشیذ هَاد غزایی
،آهبدُ سبصی ٍاًتقبل هَاد غزایی خبم ٍفشآٍسی شذُ ً ،گْذاسی غزای آهبدُ یب غزاّبی ثبقیوبًذُ ،تَصیع غزا سا اتخبر ًوَدُ
است.

تؼشیف :شبهل ًظبست ثش هَاد غزایی اص تْیِ ٍخشیذ  ،حول ًٍقل تب آهبدُ سبصی ٍ ًگْذاسی ٍتَصیع غزا هی ثبشذ .

داهٌِ وبسثشدٍ .:احذ ثْذاشت هحیط

هخبطجیي :هسئَل آشپضخبًِ ،هسئَل خشیذ  ،پشسٌل آشپضخبًِ

ّذف:
 -حفظ ایوٌی ٍ سالهت پشسٌل ّ -وشاُ -ثیوبس

داًطگبُ ػلَم پضضىی فسب
هشوض آهَصضی دسهبًی تخصصی ٍ فَق تخصصی
حضشت ٍلی ػصش(ػج)
ػٌَاى خط هطی :نظارت وکنتزل بهداشتی وکیفی مواد غذایی

ثخصٍ/احذ :بهداشت محیط

وآشپشخانه شامل دریافت وخزید مواد غذایی ،آماده ساسی
وانتقال مواد غذایی خام وفزآوری شده  ،نگهداری غذای آماده
یا غذاهای باقیمانده ،توسیع غذا
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تبسیخ اثالؽ1393/4/1:

تبسیخ ثبصًگشی ثؼذی1394/2/1:

سٍش اجشای خط هطی
سٍش اجشا

سدیف

اهىبًبت
هَسد ًیبص

تجْیضات

چه

ًحَُ اسصیبثی ٍ

لیست

سٍش اطویٌبى

هجشیبى

اص اجشا
هسئَل ثْذاضت

1

خشیذ اص هبسن ّبی هؼتجش ٍهَسد تأییذ هؼبًٍت غزا ٍداسٍ

هطبّذُ

2

ًظش سٌجی اص پشسٌل دس هَسد ویفیت هَاد آهبدُ هصشف ٍاًتخبة ثب

هستٌذات

ویفیت تشیي هبدُ غزایی اص ًظش طؼن

هصبحجِ

3

اًتمبل ثب هبضیي هخصَظ ٍسشپَضیذُ ٍوبهالض تویض .

هطبّذُ

هسئَل خشیذ

4

تحَیل ثِ آضپضخبًِ ٍحول اص هبضیي ثِ اًجبس ٍسشدخبًِ هَاد غزایی

هطبّذُ

هسئَل خشیذ

هحیط
وبسضٌبس تغزیِ
هسئَل خشیذ
هسئَل خشیذ

ثبتشالی هخصَظ ٍوبهالً تویض
هطبّذُ
5

پشسٌل آضپضخبًِ

جذاسبصی دس اًجبسّب ٍسشدخبًِ ّبی هخصَظ ٍدس لفسِ ّبیی وِ
اص صهیي وبهالً فبصلِ داسًذ(حذالل 30سبًتی هتش)
هطبّذُ

6

پشسٌل آضپضخبًِ

آهبدُ سبصی هَاد غزایی وِ ًیبص ثِ تویض وشدى ٍضستطَ داسًذدس
اتبله ّبی هخصَظ ثِ خَد دس آضپضخبًِ هبًٌذ :سجضیجبت  ،گَضت
 ،سیت صهیٌی ،سبالد

7

ًگْذاسی غزای آهبدُ ضذُ دس ظشٍف هخصَظ ٍسشپَضیذُ تب صهبى
تَصیغ

هطبّذُ

وبسضٌبس تغزیِ
پشسٌل آضپضخبًِ

داًطگبُ ػلَم پضضىی فسب
هشوض آهَصضی دسهبًی تخصصی ٍ فَق تخصصی
حضشت ٍلی ػصش(ػج)
ػٌَاى خط هطی :نظارت وکنتزل بهداشتی وکیفی مواد غذایی

ثخصٍ/احذ :بهداشت محیط

وآشپشخانه شامل دریافت وخزید مواد غذایی ،آماده ساسی
وانتقال مواد غذایی خام وفزآوری شده  ،نگهداری غذای آماده
یا غذاهای باقیمانده ،توسیع غذا
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تبسیخ ثبصًگشی ثؼذی1394/2/1:

ًگْذاسی غزای اضبفِ طجك ًظش وبسضٌبس تغزیِ دس ظشٍف

هطبّذُ

سشپَضیذُ دس یخچبل ٍهصشف هجذد دس وَتبّتشیي صهبى هوىي یب

هصبحجِ

پشسٌل تَصیغ غزا

تَصیغ ثِ اسثبة سجَع ّبی سلف سشٍیس

9

تَصیغ غزا دس ظشٍف یىجبس هصشف ثشای ثیوبساى ٍدس ظشٍف هالهیي

هطبّذُ

ثشای پشسٌل حبضش دس سلف سشٍیس

هصبحجِ

هٌبثغ :کتبة ساٌّوبی کشَسی ًظبم هشاقجت عفًَت ّبی ثیوبسستبًی  ،دکتش حسیي هعصَهی اصل .هٌْذس فشیجب هلک احوذی.
دکتش حسیي صّشایی1386،

داًطگبُ ػلَم پضضىی فسب
هشوض آهَصضی دسهبًی تخصصی ٍ فَق تخصصی
حضشت ٍلی ػصش(ػج)
ػٌَاى خط هطی :نظارت وکنتزل بهداشتی وکیفی مواد غذایی

ثخصٍ/احذ :بهداشت محیط

وآشپشخانه شامل دریافت وخزید مواد غذایی ،آماده ساسی
وانتقال مواد غذایی خام وفزآوری شده  ،نگهداری غذای آماده
یا غذاهای باقیمانده ،توسیع غذا
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تْیِ کٌٌذگبىً( :بم – سوت – اهضبء )

تبسیخ اثالؽ1393/4/1:

تبسیخ ثبصًگشی ثؼذی1394/2/1:

تأییذ کٌٌذًُ( :بم – سوت – اهضبء )
دکتش هحوذ شکَّیبى ،سیبست ثیوبسستبى

اعظن علی پَس  ،کبسشٌبس ثْذاشت هحیط
یَسف کشین صادُ  ،هذیشیت ثیوبسستبى
آهٌِ سیبسی  ،سَپشٍایضٍس کٌتشل عفًَت
فشد پبسخگَی اجشا ً( :بم – سوت – اهضبء )
هشین اخالقی  ،خذهبت
اعظن علی پَس  ،کبسشٌبس ثْذاشت هحیط
احذ دسٍیشی  ،خذهبت
سٍیب صًذٍکیلی ،هسئَل هشکض تلفي

تصَیت( اثالغ) کٌٌذًُ( :بم – سوت – اهضبء )
دکتش هحوذ شکَّیبى  ،سیبست ثیوبسستبى

شوبسُ

تبسیخ

شوبسُ

اصالحیِ

صذٍس

صفحِ
اصالح شذُ

ششح /اصالحیِ

اهضبء تحَیل
گیشًذُ اصالحیِ

