
و توزيع غذا  .....دانشگاه علوم پزشكي) با مواد اوليه( بسته خدمات تهيه، طبخ

 شرح عنوان فعاليت رديف

1

تهيه مواد اوليه
و( مواد غذايي

مصرفي تهيه شده 
مي بايستي از مواد 

تازه توليد شده باشند 
حداقل دو سومو يا 

از زمان تاريخ انقضاء 
.)آنها باقي مانده باشد

و خريداري نمايد-1 مواد اوليه تهيه شده بايد از محلهاي مجاز مورد تاييد-2بايد مواد اوليه جهت پخت را تهيه
و كارشناس تغذيه واحد تهيه گردد اناليز مقدار مصرفي جهت هر پرس غذا بايد مطابق-3.كارشناس بهداشت محيط

و انقضا باشد-4.باشد از-5.مواد اوليه مي بايست مرغوب، داراي پروانه ساخت، تاريخ توليد و مرغ تهيه گوشت
و{ صورت گيرد) ترجيحاً مجتمع گوشت(كشتارگاههاي داراي مجوز دامپزشكي  مورد تأييد كارشناس بهداشت محيط

و-6}تغذيه و از تهيه مواد غذايي فله اي مي مواد غذايي مي بايست از نوع بسته بندي شده داراي پروانه ساخت باشند
و.بايست خودداري شود و مواد مشابه نمي شود ولي در مورد رب، سس، ادويه آبليمو اين بند شامل برنج، نخود، عدس

.ساير مواد غذايي مشابه بايد رعايت گردد

2

تهيه وسائل بهداشت
فردي پرسنل، تهيه 

و  مواد اوليه تنظيفات
و لوازم  ساير وسائل

و داراي-1 و تامين نمايد كه از مواد مرغوب، استاندارد و ضدعفوني كننده را تهيه مي بايست مواد شوينده، تميز كننده
و ضدعفوني را با هماهنگي كارشناس بهداشت محيط-2.پروانه ساخت باشند ميزان مورد نياز مواد جهت شستشو

ذ-3.مشخص نمايد و لوازم و با هزينه تهيه وسايل و سرويس به اندازه كافي و سلف يل جهت استفاده در آشپزخانه
گل مصنوعي، پارچه.(پيمانكار انجام گيرد لوازم مصرفي آشپزخانه، ليوان،دمكش،شيلنگ،كارد،دستمال كاغذي،قلمدان

ماقدان، قندان، روميزي، مشمع روميزي،كف گير،آبگردان، سطل زباله درب دار، كيسه زباله،سبد پالستيكي،نمكدان،س
و غالت، ابزار كار تنظيفات، ظروف يكبار مصرف جهت بيماران  و ادويه جات حبوبات ظروف درب دار نگهداري شكر

و عفوني باروكشي محافظ .تهيه بلوز، شلوار،كفش يا چكمه،پيش بند،كاله يا هدبند، جوراب جهت كليه پرسنل-4ليزوله

3

و برآورد پيش بيني
و نوع مواد  مقدار

و  اوليه جهت پخت
تهيه غذا متناسب با 

 برنامه تنظيمي 

مي-1 بايد بتواند مواد اوليه مورد نياز خود را جهت پخت غذا طبق برنامه تنظيمي كه مسئول تغذيه در اختيار وي قرار
و تهيه نمايد . دهد پيش بيني

4

پيش بيني برآورد،
 تهيه يا درخواست
و وسايل مورد لوازم

نياز آشپزخانه جهت 
و توجه به نوع  پخت

و مقدار آن

و يا درخواست تهيه ... بايد لوازم مورد نياز خود را نظير ديگ،كاردو-1 و مقدار طبخ، پيش بيني، تهيه با توجه به نوع
كا2بجز لوازم قيد شده در شماره.(آن را بنمايد )رفرما تهيه نمايدبقيه لوازم را از طريق درخواست به



5
آماده كردن مقدمات

 پخت

و ميوه-1 بايد مقدمات پخت نظير پاك كردن، خرد كردن، شستشوي مواد اوليه غذايي مانند سبزيجات،گوشتف حبوبات
و بهداشت محيط انجام دهد و تهيه ساير-2.ها را با رعايت نكات بهداشتي مطابق دستور كارشناس تغذيه پيش بيني

و وسايل مورد نياز آشپزخانه متنا  سب با برنامه غذايي احتياجات غذايي، لوازم

 پخت انواع غذا6
و-2. بايد پخت مواد اوليه غذائي را با كيفيت مطلوب مورد رضايت كارفرما انجام دهد-1 بايد پخت انواع غذاهاي متنوع

و ساير خوراكي ها را طبق دستور كارشناس تغذيه انجام دهد . تهيه انواع ساالد

7
و توزيع غذاي بيمار

 پرسنل
و پرسنل بايد در ساعات تعيين شده از طرف مسئول تغذيه انجام شود-1 هنگام توزيع غذا بايد-2. توزيع غذاي بيمار

و دستكش يكبار مصرف استفاده شود . توزيع غذا بنحوي صورت گيرد كه باعث ازدحام نشود-3. از كاله، روپوش

8
و نگهداري مواد خام

 آماده مصرف
و بايد مواد خام،پخ-1 و مواد لبني جدا از يكديگر در سردخانه ها ته آماده مصرف فراورده هاي گوشتي، سبزيجات

و منظمي برخوردار باشند-2.يخچال ها نگهداري شوند .مواد مي بايست از چيدمان مناسب

9

چگونگي وضع
و نحوه  آشپزخانه

 انجام وظيفه
و نحوه انجام كار-1 .بايستي با رعايت كليه موازين بهداشتي تجهيز شودآشپزخانه از بابت لوازم، تجهيزات

10 

و نقل مواد حمل
و  و وسايل غذايي

 لوازم آشپزخانه

و نقل شود-1 در-2.بايد مواد اوليه غذايي جهت طبخ با رعايت نكات بهداشتي حمل و لوازم مورد نياز بايد وسايل
.به محل توزيع با رعايت نكات بهداشتي منتقل شودبايد غذاي طبخ شده-3.آشپزخانه به محل مورد نظر منتقل شود

 نظافت آشپزخانه 11

و محل طبخ غذا همواره بايد تميز-1 و انبار مواد( آشپزخانه و منظم آشپزخانه، سلف و مستمر شستشوي دوره اي
ها-2.)حداقل ماهي يكبار ديوارها نيز شسته شود.( نگه داشته شود) غذايي و درب هاي ورودي از بايد توري كليه پنجره

و سلف سرويس حداقل ماهيانه دو بار-3.لحاظ سالم بودن كنترل شوند و شوي كف آشپزخانه مي بايست براي شست
.)تهيه ماشين بعهده پيمانكار مي باشد.( از ماشين هاي كف ساب استفاده شود

12 
دارا بودن كارت

 بهداشتي

بايد واكسن هاي مورد نياز از جمله-2. كليه نيروهاي بكارگيري شده بايد داراي كارت تندرستي معتبر باشد-1
Dt،) نوبت3(هپاتيت  ( را دريافت كرده يا درحال انجام باشند) نوبت 5) به. در صورت مشخص شدن ابتالء كارگران

و در اين مدت فرد واجد شرايطي توسط شركت بيماريهاي قابل انتقال از بكارگيري نامبرده تا بهبودي  كامل جلوگيري
.)جايگزين شود

 آموزش 13
در-1 و يا و متناسب با انجام وظايف خود را پيش از شروع به فعاليت كليه افراد بكارگيري شده بايستي آموزش كافي

.حين فعاليت با تشخيص سازمان يا واحد بگذرانند

14 

و آراستگي ظاهري
نكات رعايت 

 بهداشتي

يا-1 و محاسن، داشتن روپوش و آراستگي ظاهري از جمله كوتاه بودن ناخن ها موها دارا بودن شرايط بهداشت شخصي
و تميز، مرتب بودن موها، استفاده از كاله  اتيكت شناسايي-3داشتن برخورد مناسب با ارباب رجوع-2يونيفرم مشخص

و سمت و واحد كاري  شامل نام خانوادگي



15 
رعايت نكات
 بهداشتي

و شستشو ظروف، نظافت آشپزخانه موازين بهداشتي كامالً-1 بايد در تمام مراحل تهيه، پخت، توزيع غذا، جمع آوري
(رعايت شود و بهداشت محيط. ).مطابق نظريه كارشناس تغذيه

16 
حضور نماينده

 شركت

نماينده پيمانكار مي بايست-2. خود حضور داشته باشدمي بايست نماينده پيمانكار در تمام ساعات كار در محل-1
و بهداشت محيط در رابطه با حدود وظائف بخش  و كارشناس تغذيه و درخواست هاي كارفرما تامين كننده نظرات

و يا عدم توانايي وي، پيمانكار-3. تغذيه باشد در صورت عدم پاسخگويي نماينده شركت به درخواست هاي كارفرما
و جابجائي خواهد بود ملزم به .رفع مشكل

17 

انجام ساير امور
مربوطه طبق دستور 

 سرپرست
.بايد ساير امور محوله در حيطه وظايف مربوطه را طبق نظر سرپرست آشپزخانه انجام دهد-1


