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عنوان روش اجرایی:
ًظبرت ثز رػبیت ضَاثظ ثْساضتی آهبزُ سبسی ٍ عجد
هذف:
پیطگیزی اس ثزٍس ٍ عغیبى ثیوبری ّبی هٌتملِ اس راُ هَاز غذایی
-

دامنه:
ٍاحس ثْساضت هحیظٍ ،احس تغذیِ ،ولیِ پزسٌل آضپشذبًِ
تعاریف و اصطالحات:
-

-

فرد پاسخگو :روش ارزیابی:
هسئَل ثْساضت هحیظ ،هسئَل ٍاحس تغذیِ ،ارسیبثی اس عزیك هطبّسُ ،هصبحجِ ٍ هستٌسات
روش اجرا:
 .1زر ٌّگبم آهبزُ سبسی ٍ عجد هَاز غذایی ثْساضت فززی تَسظ وبروٌبى آضپشذبًِ رػبیت هی گززز.
 .2زر ٌّگبم آهبزُ سبسی ٍ عجد هَاز غذایی ثْساضت اثشار وبر تَسظ پزسٌل آضپشذبًِ رػبیت هی گززز.
 .3زر توبم عَل هزاحل پرتي اس لجبس آستیي ثلٌس ،هبسه استفبزُ هی ضَز ٍ زرة ظزٍف ثستِ هی ثبضس.
 .4فضبی آهبزُ سبسی تَسظ هسئَل آضپشذبًِ اس فضبی عجد غذا خساسبسی گززیسُ است.
 .5ثزًح را وِ رٍس لجل ثز اسبس آهبر تحَیل گزفتِ ضسُ است تَسظ آضپشّب پبن هی گرززز .ثرزًح پربن ضرسُ سرِ ثربر
ضستطَ زازُ ضسُ ٍ سپس ذیسبًسُ هی ضَز.
 .6هزاحل آهبزُ سبسی حجَثبت ضبهل  :پبن وززى  ،ضستطَ  ،ذیسبًسى ٍ  ...هی ثبضس .
 .7هزاحل آهبزُ سبسی ًبى ضبهل  :ثزش زازى ٍ ثستِ ثٌسی زر صَرت ًیبس هی ثبضس .
 .8هَاز غذایی هٌدوس (هبّی) تَسظ سزآضپش یب اًجبرزاری  12سبػت لجل اس پرت زر یرچبل ثبالی صفز لرزار زازُ هری
ضَز تب ثِ تسریح اس حبلت اًدوبز ذبرج گززز.
 .9پس اس ذبرج ضسى اس حبلت اًدوبز زر اتبق آهبزُ سبسی  ،ضزٍع ثِ پَست وٌسى  ،ذرزز ورززى هربّی ورززُ ٍ آهربزُ
ضستطَ ٍ عجد هی ثبضس.
 .11ترتِ ذززوي گَضت اس ترتِ ذززوي سجشیدبت یب زٍر چیي خسا هی ثبضس.
 .11هَاز آهبزُ ضسُ زرظزٍفی وِ هَرز تأییسوبرضٌبس تغذیِ ٍ ثْساضت هی ثبضس ریرتِ ٍ رٍی اخربق آهربزُ پررتي هری
گززز.
 .12پزسٌل آضپشذبًِ هَاز غذایی فبسسضسًی را ثیطتز اس زٍ سبػت زر زهبی هحیظ (ثیي  5تب  61زرخرِ)ًگْرساری ًوری
وٌٌس.
 .13پزسٌل آضپشذبًِ حسالل زهبی  61زرخِ را ثزای پرت هَاز غذایی رػبیت هی وٌٌس.
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.17

.18

.19

.21
.21

هَاز غذایی پرتِ ضسُ سپس ثب ذَزرٍی حول هَازغذایی زارای پزٍاًِ ثْسضتی ثِ ثیوبرستبى هٌتمل هی گززز.
هَاز غذایی ثزای ثستِ ثٌسی ٍ سزٍ ثز رٍی هیشّبی هرصَظ ثستِ ثٌسی لزارزازُ هی ضًَس ٍ زر حضَر وبرضرٌبس
تغذیِ زر ظزٍف یىجبر هصزف گیبّی خْت ثیوبراى ثرص ّبی ػفًَی ٍ ظزٍف آروَپبل خْت ثیوبراى ثستزی (هَرز
تأییس وبرضٌبس تغذیِ ٍ ثْساضت) ػول ثستِ ثٌسی ثب رػبیت اصَل ثْساضتی ّوچَى استفبزُ اس هبسه  ،زسرتىص ،
والُ ٍ ...اًدبم هی ضَز.
غذاّبی ثستِ ثٌسی ضسُ زر حضَر وبرضٌبس تغذیِ زر تزالی هرصَظ حول غذا لزار زازُ هی ضًَس ٍ ثرزای تَسیرغ
ثیي ثیوبراى ٍارز ثرص ّب هی ضًَس.
زر توبم عَل فزآیٌس تَلیس هَاز غذایی اس تْیِ هَاز اٍلیِ تب هصزفً ،ظبرت ٍ وٌتزل وبرضرٌبس ثْساضرت هحریظ ثرز
ًظبفت ٍ ضستطَی سبذتوبى آضپشذبًِ زر توبم لسوت ّربی آهربزُ سربسی ٍ وجربة پشی،زیر ضرَیی ٍ سرزٍیس
ثْساضتی اس لحبػ وف  ،ثسًِ ٍ سمف صَرت هی گیزز.
زر توبم عَل فزآیٌس تَلیس هَاز غذایی اس تْیِ هَاز اٍلیِ ترب هصرزف  ،وبرضرٌبس ثْساضرت ثرز ًظبفرت ٍ ضستطرَ ٍ
سبهبًسّی تدْیشات ٍ اثشار وبر ضبهل چزخ گَضت  ،ترتِ ذززوي گَضت  ،سجشیدبت  ،سید ّربی وجربة  ،هیشّربی
سزٍ ٍ ثستِ ثٌسی غذا  ،اخبق ّبی گبس  ،تزالی ّبی حول غذا  ،ظزٍف یىجبر هصزف ًٍ ...ظبرت ٍ وٌتزل زارز.
وبرضٌبس ثْساضت هحیظ ثِ صَرت رٍساًِ ثز هحل ًگْساری هَاز فبسس ضسًی ضبهل  :وٌتزل خساسبسی هَاز غرذایی
ذبم ٍ پرتِ  ،ضستِ ٍ ًطستِ  ،ثْساضت وف  ،ثسًِ  ،هحیظ اًجبرّب ،زرخِ حزارت اًجربر ٍ یرچربل ًظربرت ٍ وٌترزل
زارز.
وٌتزل ٍ ًظبرت وبرضٌبس ثْساضت هحیظ ثز ضستطَی هیَُ ٍ سرجشیدبت ثرب هَازگٌرسسزای هرَرز تأییرس ثْساضرت
هغبثك زستَرالؼول زریبفتی اس هزوش ثْساضت زر ذصَظ سبلن سبسی سجشیدبت ٍ هیَُ اًدبم هی ضَز .
ثزای خلَگیزی اس اثتال ثِ ثیوبری ّبی اًگلی ٍ رٍزُ ای حتورب سرجشیدبت ثرِ عزیمرِ سیرز سربلن سربسی هری ضرَز.
(پبوسبسی ،اًگل سزایی ،ضسػفًَی ٍ ضستطَ)

 هزحلِ اٍل :پبوسبسی
اثتسا سجشیدبت ثِ ذَثی پبن ضسُ ٍ سپس ضستِ هی ضَز تب هَاز سائس ٍ گل ٍ الی آى ثزعزف ضَز.

 هزحلِ زٍم :اًگل سزایی
سجشی را زر ظزف هتٌبست ثب حدن آى ریرتِ ثِ گًَِ ای وِ زر آة غَعِ ٍر ثبضس ٍ ثِ اسای ّز لیتز  3ترب  5لغرزُ هربیغ
ظزفطَیی ثِ آى اضبفِ هی ضَز لسری ّن سزُ هی ضَز تب توبم سجشی زر زاذل وفبة لزار گیزز .پس اس گذضت  5زلیمرِ
سجشی ّب اس ثبالی ظزف ثِ آراهی ثززاضتِ هی ضَز ،سیزا ترن اًگل سٌگیي است ٍ زر تِ ظرزف لرزار هری گیرزز .زر ایري
هزحلِ خْت خلَگیزی اس اذتالط اًگل ثب سجشی اس ّن سزى آة پزّیش هی ضَز .سپس ثب آة سزز سجشی ّب وبهال آثىطری
هی ضَز.
 هزحلِ سَم :ضسػفًَی
ثزای اس ثیي ثززى هیىزٍة ّب سجشی ّبیی را وِ لجال ثب هبیغ ظزفطَیی ضستِ ضسُ اًس ،زر هبیغ ضسػفًَی وٌٌسُ لزار هری
گیزًس .ثزای ایي وبر زر حدن هٌبسجی آة همساری هبزُ ضسػفًَی ریرتِ ٍ سجشی ّب ثِ هست  5زلیمِ زر آى گذاضتِ هری
ضَز( .هؼوَال زر ّز  11لیتز آة ،یه لبضك چبیرَری پزولزیي یب گزز ولز).
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 هزحلِ چْبرم :ضستطَ
سجشی ضسػفًَی ضسُ هدسزا ثب آة سبلن ضستِ ٍ آثىطی هی ضَز تب ثبلیوبًسُ ولز اس آى خسا ضَز ٍ سپس آهربزُ هصرزف
هی ضَز.

 زر هَرز آهبزُ سبسی هبثمی سجشیدبت اس خولِ سیت سهیٌی ٍ َّیح ،خَاًِ ٍ لسوتْبی سجش آًْرب ٌّگربم آهربزُ
سبسی خسا هی ضَز.
 .22وبرضٌبس ثْساضت هحیظ ثز ًحَُ اًجبرزاری هَاز غذایی  ،خساسبسی هَاز ضَیٌسُ اس هَاز غرذایی ٍ ضرزایظ هحیغری
هبًٌس (تَْیِ ًَ ،ر  ،ثْساضت سبذتوبًی  ،استفبزُ اس پبلت ّبی هٌبست ٍ  ) ...هغبثك آییي ًبهِ هبزٓ 13هرَاز ذرَراوی
آضبهیسًی ًظبرت زارز.
 .23وبرضٌبس ثْساضت هحیظ ثز اسبس ثزًبهِ سهبًجٌسی اس آضپشذبًِ ثبسزیس ٍ چه لیست ثبسرسری آضرپشذبًِ را پرز هری
وٌس.
 .24وبرضٌبس ثْساضت هحیظ هَارز غیزلبثل رفغ زر هحل آضپشذبًِ را وویتِ ثْساضت هحیظ هغزح ٍ پیگیزی هی وٌس.

امکانات و تسهیالت مورد نیاز:
تدْیشات هَرز ًیبس زر سهیٌِ آهبزُ سبسی هَاز غذایی اػن اس هیش وبر ،زیر ٍ لبثلورِ زر اثؼربز هرتلرف ،سریٌه اسرتیل ،هربزُ
ضسػفًَی ،چبلٍَ ،سبیل پَست وٌسى ٍ ذزز وززى (سیت سهیٌی پَست وي -زستگبُ سرجشی ذرززوي)  ،تزالری حورل غرذا ،
ظزٍف آروَپبل ٍ یىجبر هصزف گیبّی ،چه لیست ثبسرسی آضپشذبًِ
منابع:
لبًَى  13هَاز ذَرزًی ،آضبهیسًی ،آرایطی ٍ ثْساضتی ٍ آئیي ًبهِ اخزایی آى
زستَرالؼو ل ثبسرسی ثْساضرتی اس هزاورش تْیرِ  ،تَسیرغ ً ،گْرساری ،حورل ٍ ًمرل ٍ فرزٍش هرَاز ذرَرزًی ٍ آضربهیسًی ورس
18139219
تدزثِ ثیوبرستبى

تهیه کننده /تهیه کنند گان
هٌْسس الْبم تمَایی
(هسئَل ثْساضت هحیظ)

هٌْسس حسیثِ هحوسی
( وبرضٌبس ثْساضت هحیظ)

فبئمِ وبظوی هدس
(هسئَل ٍاحس تغذیِ)

تأیید کننده

تصویب کننده

ابالغ کننده

هٌْسس الْبم تمَایی
(هسئَل ثْساضت هحیظ)

اػضبی وویتِ ثْساضت هحیظ ثیوبرستبى

زوتز سیس هحوس خوبلیبى
(ریبست ثیوبرستبى)
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