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 دانطگاه علوم پشضکی اراک

 مزکش آموسضی درمانی ولیعصز)عج(

نظارت بز رعایت ضوابط بهذاضتی توسیع و  :روش اجزاییعنوان 

 سزو غذا
 01PL12:روش اجزاییکذ 

 2اس  1صفحه: 

 01 ویزایص: 

:تاریخ اولین ابالغ 12/11/99  

:تاریخ آخزین باسنگزی21/2/97  

:تاریخ آخزین ابالغ 13/9/97  

:تاریخ باسنگزی بعذی 21/2/98  

 :روش اجزاییعنوان 
 ًظبست ثش سػبیت ضَاثط ثْذاضتی تَصیغ ٍ سشٍ غزا

 هذف: 
 پیطگیشی اص ثشٍص ٍ طغیبى ثیوبسی ّبی هٌتملِ اص غزا

 :دامنه
 ٍاحذ ثْذاضت هحیطٍاحذ تغزیِ، 

 تعاریف و اصطالحات:
- 

 روش ارسیابی: فزد پاسخگو:
 ٍ هستٌذات هصبحجِ ،هطبّذُ اسصیبثی اص طشیك، هسئَل ثْذاضت هحیط

 روش اجزا:
 .ثبضٌذهی  هؼتجش ػوَهی ثْذاضت ًبهِ گَاّی ٍ پضضکی هؼبیٌِ کبست داسای پشسٌل آضپضخبًِ کلیِ .1

 دستکص، ًظیش فشدی حفبظت ٍسبیل اص ٍ ثبضٌذهی  ضتوی سٍضي، سًگ ثِ هٌبست پَضص داسای غزا پشسٌل آضپضخبًِ .2

 .ًوبیٌذ هی استفبدُ هبسک ٍ پیطجٌذ کالُ،

 .ضَدهی  سػبیت آضپضخبًِ پشسٌل تَسط آضپضخبًِ دس ػوَهی ًظبفت .3

 .ًوبیٌذ هی استحوبم کبس اتوبم اص ثؼذ ٍ کبس ضشٍع اص لجل پشسٌل آضپضخبًِ .4

ِ  ضذگی، جوغ پبسگی، خشاش، خبسجی، اجسبم یب رسات سیض، سَساخ سگِ، اص ػبسی سبلن ٍ تویض هصشف یکجبس ظشٍف .5  لجه

 .ثبضذ هی سشد یب گشم غزایی هَاد ثب هتٌبست سبخت پشٍاًِ داسای حجبة ٍ ثَ تیض، ّبی

 ههَسد  دس ثبضذ هی الضاهی طاًسساٍ ثخص ، ایضٍلِ ٍ ػفًَی، ایضٍلِ اتبق دس صشفب گیبّی هصشف یکجبس ظشٍف اص استفبدُ .6

 .ثیوبسستبى هی ثبضذ. تطخیص ثِ طاًسساٍ ثخص ثیوبساى سبیش

 .گشدد هی تَصیغ آًْب ّوشاّبى ٍ ثیوبساى ثیي سشد ٍ گشم صًجیشُ سػبیت ثب ٍ هٌبست دهبی ثب غزا .7

 .ثبضذ هی ًفَری دهبسٌج داسای هحیط ثْذاضت کبسضٌبس .8

ِ  سا تَصیهغ  حبل دس غزایی هَاد حشاست دسجِ کٌتشل "تصبدفی ثصَست" هحیط ثْذاضت کبسضٌبس .9  ثْذاضهتی  سٍش ثه

 .دّذ هی اًجبم

 داد هی ضًَذ.هحل تَصیغ غزا لشاس  سٍی آة چکبى دس ضذى ضستِ اص پس ظشٍف .11

 ثِ صَست هٌظن ًظبفت ٍ گٌذصدایی هی ًوبیٌذ. غزا تَصیغ اص ثؼذ ّبی حول غزا سا  تشالی آضپضخبًِ پشسٌل .11

 .ضَد هی ًظبفت پشسٌل آضپضخبًِ تَسط ثبیذ غزا سشٍ اص ثؼذ ثالفبصلِ غزا  سشٍ هحل .12

 .گشددهی  ًظبفت غزاخَسی سبلي ًظبفت هتصذی تَسط کبسکٌبى ظشفطَیی ٍ دستطَیی سٍصاًِ .13

 .هی ًوبیذ پیگیشی ٍ طشح هحیط ثْذاضت کویتِ دس سا هَجَد ًَالص هحیط ثْذاضت کبسضٌبس .14
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 دانطگاه علوم پشضکی اراک 

 مزکش آموسضی درمانی ولیعصز)عج(

نظارت بز رعایت ضوابط بهذاضتی توسیع  عنوان روش اجزایی:

 و سزو غذا
 01PL12کذ روش اجزایی:

 2اس  2صفحه: 

 01 ویزایص: 

:تاریخ اولین ابالغ 12/11/99  

:تاریخ آخزین باسنگزی21/2/97  

:تاریخ آخزین ابالغ 13/9/97  

:تاریخ باسنگزی بعذی 21/2/98  

 مورد نیاس: امکانات و تسهیالت
 ههَاد  جهبسٍ،  تهی،  دسهتوبل، ) ًظبفهت  ٍسهبیل  چکهبى،  آة ظشٍف، داسی ًگِ لفسِ سکَپبل،آ ظشٍف گیبّی، هصشف یکجبس ظشٍف

 گشم خبًِ داس تشالی فشدی، حفبظت ٍسبیل ،(کٌٌذُ ضذػفًَی ٍ ضَیٌذُ

 منابع:
 هَاد خَسدًی، آضبهیذًی، آسایطی ٍ ثْذاضتی ٍ آئیي ًبهِ اجشایی آى 13لبًَى 

دستَسالؼول ثبصسسی ثْذاضهتی اص هشاکهض تْیهِ ، تَصیهغ ، ًگْهذاسی، حوهل ٍ ًمهل ٍ فهشٍش ههَاد خهَسدًی ٍ آضهبهیذًی کهذ             

18139219 

 تجشثِ ثیوبسستبى

 

 

 

 

 

 

 
 

 گان تهیه کننده/ تهیه کنند
 هٌْذس الْبم تمَایی

 (هسئَل ثْذاضت هحیط)

 هٌْذس حذیثِ هحوذی

 (کبسضٌبس ثْذاضت هحیط) 

 فبئمِ کبظوی هجذ

 (هسئَل ٍاحذ تغزیِ)

 ابالغ کننده تصویب کننده تأیید کننده
 هٌْذس الْبم تمَایی

 (هسئَل ثْذاضت هحیط)
 ثیوبسستبى ثْذاضت هحیطاػضبی کویتِ 

 دکتش سیذ هحوذ جوبلیبى

 )سیبست ثیوبسستبى(

 
 
 
 
 
 
 
 
 


