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 دانطگاه علوم پشضکی اراک

 مزکش آموسضی درمانی ولیعصز)عج(

نحوه تهیه و نگهه دار  مهواد    نظارت بز  :روش اجزاییعنوان 

 اولیه غذایی

 01PL10:روش اجزاییکذ 

 2اس  1صفحه: 

 01 ویزایص: 

:تاریخ اولین ابالغ 12/11/99  

:تاریخ آخزین باسنگز 21/2/97  

:تاریخ آخزین ابالغ 13/9/97  

:تاریخ باسنگز  بعذ  21/2/98  

 :روش اجزاییعنوان 
 نظبرت ثز نحوه تهیه و نگه داری مواد اولیه غذایی

 هذف:
 غذایی پیشگیزی اس شیوع ثیمبری هبی منتمله اس راه مواد

 :دامنه
 ، کلیه پزسنل آشپشخبنهواحذ ثهذاشت محیط، واحذ تغذیه -

 تعاریف و اصطالحات:
- 

 روش ارسیابی: فزد پاسخگو:
 و مستنذات مصبحجهارسیبثی اس طزیك مشبهذه،  ،ثهذاشت محیطمسئول  -

 روش اجزا:
مسئول واحذ ثهذاشت محیط و واحذ تغذیه، نسجت ثه ارسیبثی آگبهی و آموسش ثهذاشت مواد غذایی جهتت کبرکنتب     .1

 دخیل در تهیه و نگهذاری مواد غذایی الذام می نمبینذ.

 اس( انمضتب  تبریخ و استبنذارد مهز سبخت، پزوانه)شذه اثالغ کلی استبنذاردهبی طجكرا  درخواستی غذایی موادپیمبنکبر  .2

 .کنذ می خزیذاری محیط ثهذاشت و تغذیه کبرشنبسب  سوی

 حشتزات،  ثته  غتذایی  مواد آلودگی عذم اس غذایی الالم کزد  انجبر اس لجل مسئول واحذ ثهذاشت محیط و واحذ تغذیه .3

 .ذکنن می مزجوعرا  ثبشذ الذکز فوق شزایط فبلذ که غذایی مواد کلیه کزده و حبصل اطمینب  غیزه و هب کپک

 :مزغ خزیذ

 ثتب (  دامپششتکی  گواهینبمته  و ثهذاشتت  کتبرت  ثتود   دارا لحبظ ثب)ثیمبرستب  لزارداد طزف افزاد توسط لجل روس یک

 متی  گزفتته  تحویتل  6/1-7/1 متزغ  تزجیحتب  ) شتود  می مواد سبسی آمبده محل تحویل تغذیه واحذ و سزآشپش نظبرت

 (.شود

 :  گوشت خزیذ

 تغذیته  کبرشتنبس  و محتیط  ثهذاشت کبرشنبسثب  روس کشتبر صورت ثه مبهی و مزغ، گوشت خزیذاری اس ثعذ پیمبنکبر

 لیجل و ثهذاشتی لحبظ اس نیش شذه خزیذاری تگوش و ثهذاشتی لحبظ اس گوشت حمل خودروی و نمبیذمی  همبهنگی

 اجتبسه  ستپ   و گتزدد متی   جلسه صورت و ثزرسی...  و انمضبء و تولیذ تبریخ و دامپششکی پلمت فک نبمه ، کشتبرگبه

 .یخچبل داده می شود ثه ورود

 .  نمبینذ می استفبده سفیذ روپوش اس و نموده رعبیت را ثهذاشتی ضواثط گوشت تمبس در افزاد کبر هنگبم  .4

 ثهذاشتت  متواسی   ثتب  دامتی  ختبم  فزآورده صورته ث چه و شذه ثنذی ثسته چه غذایی مواد نوع هز مغبیزت صورت در .5

 مزجتوع  یتب  معذوم جلسه صورت اس پ  مذکور مواد ، مبده ظبهزی خصوصیبت یب انمضبء ، تولیذ تبریخ لحبظ اس محیط

 .گزدد می گشارش مذیزیت ثه مغبیزت موارد و شود می
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 دانطگاه علوم پشضکی اراک 

 مزکش آموسضی درمانی ولیعصز)عج(

نحوه تهیه و نگه دار  مهواد   نظارت بز  اجزایی:عنوان روش 

 اولیه غذایی

 01PL10کذ روش اجزایی:

 2اس  2صفحه: 

 01 ویزایص: 

:تاریخ اولین ابالغ 12/11/99  

:تاریخ آخزین باسنگز 21/2/97  

:تاریخ آخزین ابالغ 13/9/97  

:تاریخ باسنگز  بعذ  21/2/98  

 ثته  ورود اس لجل...  و لیمو آة ، جبت ادویه ، حجوثبت شبمل ثبشنذ می ثنذی ثسته صورت ثه که شذه خزیذاری غذایی مواد

 شتذه  کنتزل ثهذاشت وسارت پزوانه و انمضبء و تولیذ تبریخ کیفیت، لحبظ اس محیط ثهذاشت کبرشنبس توسط خواروثبر انجبر

 .شود می داده انجبر ثه ورود اجبسه سپ  و

 و چوثی صنذوق انذاس، ثبر لسمت در صفز ثبالی سزدخبنه ثه ورود اس لجل نیش را...  و خیبر ، گوجه مثل جبتی صیفی انجبردار

 صتفز  ثبالی سزدخبنه وارد سپ  و دهذ می لزار پالستیکی هبی صنذوق در را آ  درو  مواد و انذخته دور آنزا هبی کبرت 

 .ذنمبی می

 امکانات و تسهیالت مورد نیاس:
  منبست کبر میش منبست، انجبر صفز، ثبالی یخچبل و صفز سیز سزدخبنه

 منابع:
 مواد خوردنی، آشبمیذنی، آرایشی و ثهذاشتی 13لبنو  

 تجزثه ثیمبرستب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گان تهیه کننده/ تهیه کنند
 مهنذس الهبم تموایی

 (مسئول ثهذاشت محیط)

 مهنذس حذیثه محمذی

 (کبرشنبس ثهذاشت محیط) 

 فبئمه کبظمی مجذ

 (مسئول واحذ تغذیه)

 ابالغ کننده تصویب کننده کنندهتأیید 
 مهنذس الهبم تموایی

 (مسئول ثهذاشت محیط)
 ثیمبرستب  ثهذاشت محیطاعضبی کمیته 

 دکتز سیذ محمذ جمبلیب 

 )ریبست ثیمبرستب (

 
 


