
  

 �����ن و ��������� بهداشتي مخصوص سلف سرويس، بوفه ها و  دستورالعمل  ندا��

  مركز مشاوره و بهداشت دانشگاه  دانشگاه رستوران
 

 اين در جمندر ردموا رعايت به مكلف دانشگاه سطح در غذايي مواد توزيع و طبخ هاي بخش تمامي دستورالعمل اين موجب به

 سوي از غيابال ايه دستورالعمل بر بنا دانشگاه بهداشت و مشاوره مركز در دستورالعمل اين كه آنجايي از باشند. مي سند

 در ندرجم واردم رعايت عدم مشاهده صورت در است؛ گرديده تدوين پزشكي زشآمو و درمان بهداشت، وزارت بهداشت معاونت

 ينا اب مرتبط اماكن همچنين شد. خواهد برخورد خاطي واحد با بهداشتي هاي دستورالعمل و ضوابط طبق سند اين

 وزبر ورتص در باشند. يم خاص يطشرا در يبهداشت مقامات يسو از صادره يها بخشنامه ياجرا به موظف دستودالعمل

   فرماييد. رجوع شگاهدان بهداشت و مشاوره مركز به توانيد مي مشاوره و سوال هرگونه

  آشپزخانه و رستوران در يطمح بهداشت

  اشند:ب يم يفرد بهداشت با ارتباط در يلذ موارد ياجرا به موظف دستورالعمل ينا موضوع با مرتبط اماكن كاركنان

  باشند. معتبر يختار با  يبهداشت كارت يدارا يدبا كاركنان -1 

  .يردبگ قرار بهداشت) بازرسان و بهداشت و مشاوره مركز( ينمسئول يدد معرض در يدبا يبهداشت كارت -2

 يبهداشت يژهو يها السك در موظفند دارند، اشتغال غذا يعتوز و طبخ توليد، يه،ته مراكز در كه يكاركنان و يانمتصد يهكل -3

  .يندنما شركت شود، يم يينتع بهداشت و مشاوره مركز رئيس طرف از كه

 مراكز نيسئولم طرف از كه يدستورات به و هنمود يترعا كامال را يفرد بهداشت موارد موظفند كاركنان و يانمتصد -4

  .يندنما عمل يشودم داده يهداشتب

  .يندنما يزتم و كوتاه را خود صورت و سر يمو ها، ناخن موظفند كاركنان -5

  باشند. ملبس يزتم و روشن رنگ به كاله و روپوش به يدبا كاركنان -6

  .يندانم ينگهدار يانفراد كمد در را خود يشخص يلوسا يدبا -7

  .يندشوب ابونص و آب با را خود دستان توالت از بعد و كار نوع ييرتغ صورت در كار، شروع از قبل يدبا كاركنان -8

  .يندنما استفاده دستكش از يدبا غذا يعتوز و طبخ ي،ساز آماده هنگام در كاركنان -9

  باشد. يم ممنوع ييدستشو محل در دست شستن -10



  

 �����ن و ��������� بهداشتي مخصوص سلف سرويس، بوفه ها و  دستورالعمل  ندا��

  مركز مشاوره و بهداشت دانشگاه  دانشگاه رستوران
 

  شود. استفاده يبرق كن خشك دست يا يكاغذ دستمال از دستها كردن خشك يبرا -11

  شود: يترعا يرز شرح به يمنيا و يبهداشت موارد يدبا رستوران در ييغذا مواد يعتوز و پخت محل در

 نآ مجاور ياه قسمت يبرا كه باشد يا بگونه يدبا پخت يطشرا و بوده دور به آلوده يها مكان از يدبا يعتوز و پخت محل -1

  .يدننما يجادا يمزاحمت

  شود. جامان يتراح به عذا طبخ و يهته كار تا باشد متناسب كار حجم و كارگران تعداد با يدبا يعتوز و پخت يفضا -2

  باشد. يخوردگ ترك و درز بدون و روشن رنگ به صاف يدبا سقف -3

 به يكرامس يا ياشك با سقف ارتفاع تا يدبا آشپزخانه يوارهايد باشند، شده يجداساز آشپزخانه و يغذاخور كه يدرصورت -4

 ارتفاع تا ان از عدب و يكاش يا يكسرام يقلي،ص يها سنگ با متر يسانت 120 ارتفاع تا يغذاخور سالن يوارهايد و روشن رنگ

 يسازجدا يييراپذ سالن از طبخ محل چنانچه و باشند شده يدهپوش شستشو بلقا روشن رنگ به يكسرام يا يكاش با سقف

  باشند. روشن رنگ به يكسرام يا يكاش با سقف تا كف از يدبا يوارهاد يهكل باشد، نشده

 زا يدبا يخانهشو رخت و ييدستشو مستراح، حمام، يجات،سبز و جات يوهم ينگهدار محل يي،غذا مواد انبار آبداخانه، يوارد -5

  باشند. روشن رنگ به يكسرام يا يكاش سقف تا كف

 و نبوده ندهلغز اضمن و باشد امثالهم و سنگ نوع از و شستشو قابل همواده ي،خوردگ ترك بدون صاف، يدبا پخت محل كف -6

  باشد. يشو كف طرف به مناسب يبش يدارا

 مجهز نگز ضد يرتو به يدبا شوباز يها پنجره و ها درب يهكل و بوده شو بسته خود نوع از يدبا خروج و ورود يدرها -7

  باشند.

  شود. يموذ جوندگان و حشرات ورود از مانع كه باشد يطور ها پنجره و درها يوارها،د ساخت -8

  گردد. ينتام مطلوب نحو به يكاف چراغ و پنجره گرفتن نظر در با پخت محل ييروشنا -9

  باشد. يبهداشت مقامات ييدتا مورد يدبا يمصرف آب -10



  

 �����ن و ��������� بهداشتي مخصوص سلف سرويس، بوفه ها و  دستورالعمل  ندا��

  مركز مشاوره و بهداشت دانشگاه  دانشگاه رستوران
 

 يبهداشت اتمقام دييتا مورد فاضالب يبهداشت دفع و يآور جمع يستمس يدارا يدبا دستورالعمل ينا مشمول اماكن يهكل -11

  باشد.

  باشد. يبهداشت صورت به و ينمراجع و پرسنل با متناسب ييدستشو و توالت تعداد و يتوضع -12

 مشاهده نانآ از يرآثا يچه كه ينحو به ي،موذ جوندگان و حشرات با شيميايي يا ييزيكف مبارزه و يطمح يبهساز ياجرا -13

  نشود.

  .باشد يزتم آن يجخار و يداخل سطوح و گردد نصب مناسب هود اجاقها يرو بر و بوده موثر يهتهو يدارا يدبا پخت محل -14

  باشد. فصل با متناسب و كارآمد يشيسرما و يشيگرما يلوسا يدارا يدبا آشپزخانه و رستوران -15

  گردد. شستشو كننده يعفون ضد محلول با روزانه يدبا آشپزخانه كف -16

  .يردگ انجام كامل صورت به احتراق كه باشد يا بگونه يدبا يسوختن مواد نوع و سوخت دستگاه -17

 زا يحارجت شستشو جهت باشد. آن از مستقل و مجزا يول پخت محل مجاورت در يدبا ظروف ينگهدار و شستشو محل -18

  شود. استفاده يا مرحله 3 يها ييازظرفشو ينصورتا يرغ در و يكاتومات يها ينماش

 يبرا ياحمتمز و باشد نداشته وجود سقوط خطر كه باشند يا بگونه يدبا يلوسا و يزاتتجه و ظروف ينگهدار و يدمانچ -19

  نكند. يجادا آمد و رفت

  باشد. يم ممنوع آشپزخانه به متفرقه افراد ورود -20

 و ميز وان،يشخپ قفسه، سقف، كف، يوار،د سطوح يه(كل شود. يترعا مناسب نحو به يظاهر يباييز و يعموم نظافت -21

  ...) و ها يصندل

 با منطبق و يكار جمح با متناسب گرمخانه و سردخانه و يزرفر يخچال، يدبا ينشدن فاسد ييغذا مواد از ينگهدار جهت -22

 2 از يشب رادگ يسانت درجه 60 تا 4 يدما ينب فاسد ييغذا مواد ي(نگهدار باشد. داشته وجود يبهداشت ضوابط و يطشرا

  است.) ممنوع ساعت

  گردد. نصب مناسب محل در آشپزخانه و رستوران در يكاف و مناسب يلوسا با يهاول يها كمك جعبه -23



  

 �����ن و ��������� بهداشتي مخصوص سلف سرويس، بوفه ها و  دستورالعمل  ندا��

  مركز مشاوره و بهداشت دانشگاه  دانشگاه رستوران
 

 و منظم صلفوا رد كننده خاموش نوع به توجه با و گردد نصب مناسب يها محل در و يكاف تعداد به يقحر اطفاء يلوسا -24

  گردد. اقدام آنها يبازرس جهت ينمع

  نشود. آنها وقت اتالف و ينمراجع ازدحام باعث كه باشد يا بگونه يدبا غذا يعتوز -25

 و يآور معج را شده سرو يغذا ظروف مناسب يدست چرخ با پرسنل از يتعداد ي،غذاخور در ينمراجع تعداد به توجه با -26

  .يندنما يزتم يبعد ينمراجع يبرا را يزم سطوح حال همان در

  گردد. يعتوز شام وعده يبرا )يخچال( كمپها در و يهته مناسب يطشرا با يدبا يوهم -27

  باشد. گراد يسانت درجه 30 از يشترب يدنبا اماكن داخل يدما حداكثر -28

  است. ممنوع ... و بوفه و رستوران آشپزخانه، در ياتدخان استعمال -29

  شود: يترعا يرز شرح به يبهداشت و يمنيا موارد يدبا سردخانه و ييغذا مواد انبار محل در

  باشد. متناسب شود، يم يرهذخ كه يمواد حجم با يدبا سردخانه و انبار مساحت -1

  باشد. يبهداشت ياستاندادها با مطابق يدبا سقف و كف يوارها،د -2

  باشند. زنگ ضد يتور به مجهز و شستشو قابل و سالم يدبا بازشو يها پنجره يهكل و ها درب -3

  د.گرد ييرجلوگ ييغذا مواد يرو بر يدخورش نور يممستق تابش از يول باشد يكاف ييروشنا يدارا يدبا انبار -4

  باشد. گراد ينتسا 25 ييغذا مواد انبار يدما حداكثر و باشد مجهز آن يفضا با متناسب يبرق هواكش به يدبا انبار -5

 هب هزجم ينچنهم و لداخ دماسنج يدارا يدبا سردخانه مضافا باشد. سالم دماسنج به مجهز يدبا سردخانه و يخچال انبار، -6

  گردد. رلكنت روزانه بصورت و باشد يمنيا يرهدستگ و خطر چراغ اخبار، زنگ

 و شستشو لقاب زن،ن زنگ جنس از ييها قفسه يرو بر يدبا شوند يم ينگهدار سردخانه و يخچال انبار، در كه يمواد يهكل -7

  .يرندبگ قرار كف از متر يسانت 30 ارتفاع با

  گردد. ينتام يزرفر و يخچال يكاف تعداد به يشدن فاسد ييغذا مواد ينگهدار يبرا -8



  

 �����ن و ��������� بهداشتي مخصوص سلف سرويس، بوفه ها و  دستورالعمل  ندا��

  مركز مشاوره و بهداشت دانشگاه  دانشگاه رستوران
 

 رقب يستمس و هبود ياضطرار برق به مجهز سردخانه يدبا برق، اثرقطع در ييغذا مواد فساد احتمال از يريجلوگ منظور به -9

  باشد. يمنا آن

  نمود. يضدعفون را آنها يدبا يخچال در ها يسبز و ها يوهم دادن قرار از قبل -10

  شود. انجام مرتب طور به يدبا سردخانه و يخچال داخل يشستشو و نظافت -11

  ود.ش يريگجلو سردخانه و يخچال داخل در مناسب ظرف داشتن بدون و يممستق طور به ييغذا مواد دادن قرار از -12

  .يندنما استفاده مخصوص كفش از سردخانه داخل بخش به ورود يبرا كاركنان -13

  باشد. داشته وجود اجناس ينب يكاف يفضا كه باشد يا بگونه يدبا يدمانچ و يبند قفسه -14

  شود. ساخته موش ضد صورت به يدبا ها يوارهد -15

  است. ممنوع ييغذا مواد انبار به متفرقه افراد روردو -16

  شود. يريجلوگ يدبا انبار داخل در ياسقاط يلوسا و يخال ظروف ينگهدار از -17

  شود. اجرا درست نحو به يانباردار يستمس -18

 هيتهو يقراربر كانام و شود ينگهدار حشرات نفوذ و رطوبت مقابل در مقاوم ظروف در يدبا غالت و حبوبات يرنظ يمواد -19

  باشد. داشته وجود انها ينگهدار محل در مناسب) يها يتور از استفاده (بايعيطب

  دد.گر ينگهدار ي،خورندگ برابر در مقاوم و يا يشهش ظروف در يموآبل سركه، يرنظ خورنده ييعذا مواد -20

  باشد. يبهداشت مقامات ييدتا مورد يدبا شكر و آرد انبار يطراح -21

  گردند. دور ييغذا مواد از و يگذار برچسب مناسب بطور يدبا يمياييش مواد -22

 شود زانيآو چنگك به يدبا گوشت يها شود.الشه يخوددار يدبا سردخانه كف در ييغذا مواد كردن تلنبار و دادن قرار از -23

 و يخچال داخل در مناسب يكيپالست پوشش يا ظرف داشتن بدون هم يرو و انباشته صورت به ييغذا مواد دادن قرار از و

  شود. يخوددار سردخانه



  

 �����ن و ��������� بهداشتي مخصوص سلف سرويس، بوفه ها و  دستورالعمل  ندا��

  مركز مشاوره و بهداشت دانشگاه  دانشگاه رستوران
 

 مه مجاور از و شود ادهد قرار هم كنار طبقات در و طبقه يك در گروه هم ييغذا مواد يزرهافر و يخچال ها، سردخانه در -24  

  شود. يريجلوگ يماه و مرغ ي،كره،سبز گوشت، ير،پن يرنط مختلف ييغذا مواد دندا قرار

  شود. ينگهدار صفر يرز يدما در و سالم دماسنج به مجهز يها سردخانه در يدبا يگوشت مواد -25

  است. ممنوع يخچال در هم كنار در نشسته و خام،شسته و پخته ييغذا مواد دادن قرار -26

  د.گرد ستفادها اشد،ب پوشانده را ييغذا ماده سطح كامال كه يكيپالست پوشش سردخانه،از در ييذاغ مواد ينگهدار يبرا -27

 از ستفادها و باشد دستاندارا آرم يدارا يحاترج و ساخت پروانه و يبهداشت مجوز يدارا يدبا اماده و ييغذا يهاول مواد يهكل -28

  باشد. يم ممنوع يا فله مواد

 يهته يامپزشكد مانساز ييدتا مورد يها كشتارگاه از يدسف يگوشتها و باشند كشتارگاه مهر يدارا يدبا قرمز يگوشتها -92

  شود.

  .شود كپا ياضاف و زائد مواد هرگونه از بالفاصله يدبا آشپزخانه به انتقال از پس يمصرف يگوشتها يهكل -03

  گردد. يدارخود نآ مجدد انجماد از و شود مصرف بالفاصله يدبا يمعمول يهوا با شدن ذوب از بعد منجمد ييعذا مواد -31

  نگردد. آلوده آشپزخانه به حمل هنگام تا يردگ قرار يگريد محافظ در يا يزتم يلونينا در نان -32

  گردد. استفاده دردار ظروف از ماست انتقال يبرا -33

  .شود يهته يبهداشت ييدتا مورد مقامات از يدبا استفاده مورد يخ -34

  شود ينگهدار مجزا يكديگر از سردخانه در ها يسبز و يگوشت مواد -35

 به و گراد يسانت هدرج 4 از كمتر يدما در و يخچال در همواره مواد ينا يدبا كرده چرخ گوشت يعسر فساد به توجه با -36

  شود. ينگهدار ساعت 12 مدت

  باشد. صفر يرز ادگر يسانت درجه 24 -18 يزرفر يدما حداقل و گراد يسانت درجه 4 تا 1 ينب يدبا يخچال يدما يزانم -37

  كرد. يخوددار آشپزخانه گرم يطمح در يلوسا ينا دادن قرار از يدبا يزرها،فر و يخچال يفرسودگ از ممانعت يبرا -38
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  مركز مشاوره و بهداشت دانشگاه  دانشگاه رستوران
 

   غذا طبخ عمليات در بهداشتي موارد

  ود.ش ستفادها يعما يها زروغن ا مصارف يهبق يبرا و يكردن سرخ يها روغن از ييغذا مواد كردن سرخ جهت -1

  است. ممنوع ييغذا مواد يدتول يبرا يرينش جوش از استفاده -2

 يسبز نكرد خرد جت گوشت چرخ از استفاده و شود استفاده جداگانه يها تخته از يسبز و گوشت كردن خرد جهت -3

  است. ممنوع

  شود. جوشانده يقهدق 15 مدت به يممستق يرغ حرارت در يدبا آن يقوط كنسرو، از استفاده از قبل -4

  .يستالزام ييغذا مواد برداشتن يبرا .... و انبر مانند مناسب ابزار از استفاده -5

 توسط ستيينامه،با نييآ نيا موضوع اماكن،طبق باربه حمل ينماش از انتقال ار قبل يني،پروتئ انجماد قابل ييغذا مواد يهكل - 6

  گردد. ييدتا آنها روزانه يدخر مجوز و شده يدبازد بهداشت ينبازرس

  نشود. استفاده زده يخ يگوشت يها فراورده و گوشت يخ بازكردن يبرا گرم يا سرد آب از يچگاهه -7

 رفظ در يودعم طور به ي،وآبكش يضدعفون از پس و زده اسكاج يا سمباده شستشو، كار انجام از پس كباب هاي يخس -8

  .يردگ قرار مخصوص

  نشود. استفاده يبعد يها وعده يبرا يا مانده خوراك يچه از -9

  شود. ينگهدار نور از دور و دربسته ظروف در و باشد دار يد نمك نوع از يدبا يمصرف نمك -10

  شود. يعتوز و ي،نگهداريضدعفون شسته، يحصح بطور باشد سالم يدبا يجاتسبز و يوهم -11

  ..يرندگ قرار گراد يسانت درجه 4-60 يدما در ساعت 2 از يشب يدنبا يغذائ مواد يهكل -12

  دانشگاه رستوران و سلف آشپزخانه، تجهيزات و لوازم به مربوط موارد

  شود. نصب آشپزخانه و رستوران در مناسب يلوسا با يهاول يها كمك جعبه -1



  

 �����ن و ��������� بهداشتي مخصوص سلف سرويس، بوفه ها و  دستورالعمل  ندا��

  مركز مشاوره و بهداشت دانشگاه  دانشگاه رستوران
 

  باشد. گييدپر پل و يخوردگ ترك هرگونه فاقد و باشد زنگ ضد يلاست يا يا يشهش جنس از و يكيپالست يرغ يدبا ظروف -2

 ارشناسك يصختش و دستورالعمل طبق يمس و يسرب ي،چوب يافتي،باز مواد يرنظ مجاز يرغ يلوسا و ظروف از استفاده -3

  باشد. يم ممنوع

  باشد. يم ممنوع يافتيباز يكاغذها و روزنامه از استفاده -4

 بردن ربكا زا و گردد خشك هوا مجاورت در تا يردقرارگ يعمود بطور و مخصوص يظرف جا در يدبا شستشو از پس ظروف -5

  شود. يخوددار كردن خشك يبرا تمالدس

 داشته كافش و رزد يدنبا شود، يم استفاده ييغذا مواد كردن خرد و كردن كندن،مخلوط پوست يبرا كه يليوسا و ابزار -6

  گردد. يريجلوگ انها در مواد ياحتمال فساد و شدن جمع از تا باشد

 نآ سطح يرو و شده شستشو استفاده بار هر ار پس و وشكاف درز بدون يدبا يسبز و گوشت خردكردن مخصوص تخته -7

  شود. يدهپاش نمك

  باشند. معتبر ساخت پروانه يدارا يدبا و بوده استاندارد يدبا يمصرف كننده پاك و يندهشو مواد -8

  ود.ش داده شستشو هيندشو مواد و گرم آب با و شده ييزدا برفك يكبار يا هفته يدبا يزرهافر و ها يخچال يهكل -9

  شود. يعفون ضد و روزانه،شستشو كار يانپا از بعد ظروف يشستشو ياسفنجها يدبا -10

  شود. گرفته درنظر ينگهدار يبرا يمناسب محل يگرد ينظافت يلوسا و يجاروها،ت يبرا -11

  بهداشت بازرسين دستورالعمل

 صورتجلسه اب و دهكر اعالم مصرف قابل يرغ را مواد آن شده، فاسد ييغذا مواد يصتشخ و مشاهده صورت در بهداشت ينبازرس

 ارك نحوه و ورحض كه دكنن ييشناسا را يافراد يا فرد كه يصورت در ينبازرس نمود. خواهند مذكور موارد انهدام به اقدام يا

 ملبع ييرجلوگ انآن كار ادامه از يد،نما يبهداشت مشكالت يجادا باعث است ممكن يبهداشت ينمواز يترعا عدم يلدل به نانآ

  .آورد خواهند


