
 

 درمان و آموزش پسشكي وزارت بهداشت،

 .....................داوشگاٌ علًم پششكي ي خذمات بهذاشتي درماوي

 :مركز بهداشتي درماني                                         معايوت امًر بهذاشتي                                                          :شبكه بهداشت و درمان/ مركز      

 :كذ فزم   خًدريی حمل مًاد غذایي باسرسي بهذاشتي اس :عىًان چك ليست                                                  

 مذیزیت/مشخصات محل تصذی 

 :                                                   مشمًلكاركىان تعذاد *                                              :ٌشمارٌ پزيوذ*                              :وًع فعاليت صىفي*

                                                 :عزض جغزافيایي*                                          :طًل جغزافيائي*                              :شمارٌ تلفه همزاٌ*

 (:متز مزبع)متزا ژ                          :                                                                        رقمي 10كذ پستي 

                 

 :آدرس *

 

 مذیز /مشخصات متصذی

 :                                                                   وام*
          

 :                                                وام خاوًادگي*
          

 :                           كذ ملي*
          

 

 بهذاشت فزدی

 مًارد مشمًل باسرسي                             بلي                           خيز
 تاریخ باسدیذ ايل باسدیذ ديم باسدیذ سًم يضعيت كىتزلي

 ردیف /    / /    / /    / بحزاوي غيزبحزاوي

کبرکٌبى دست اًذر کبر هَاد غذایی اطالعبت کبفی در هَرد رٍش ضستطَی آیب 

 ؟دست ثب آة ٍ صبثَى را دارًذ
     4 

هوٌَعیت ٍرٍد افزاد هتفزقِ ثِ هحل ثبرگیزی  ٍ هحفظِ  حول هَاد غذایی رعبیت آیب 

 ؟هی گزدد
     5 

     7  آیب هوٌَعیت فزٍش ٍ عزضِ هحصَالت دخبًی رعبیت هی گزدد؟

 ٌّگبم کبر اس رٍپَش تویش ثذٍى لک ٍ ،کبرکٌبى دست اًذرکبر هَاد غذایی آیب 

 ؟ پبرگی، هتٌبست ثب ًَع کبر استفبدُ هی ًوبیٌذ
     10 

      18 آیب ّوِ ی کبرکٌبى  هطوَل دارای کبرت ثْذاضت هعتجز هی ثبضٌذ؟

 :تعذاد کبرکٌبى هطوَل فبقذ کبرت ثْذاضت هعتجز
     19 

اس  آیب ّوِ ی کبرکٌبى هطوَل، دارای گَاّی ًبهِ هعتجز پبیبى دٍرُ ی آهَسضی

 آهَسضگبُ ثْذاضت اصٌبف هی ثبضٌذ؟
     20 

 :تعذاد کبرکٌبى هطوَل فبقذ گَاّی ًبهِ هعتجز دٍرُ آهَسضی ثْذاضت اصٌبف
     21 

 بهذاشت مًاد غذایي

 مًارد مشمًل باسرسي                             بلي                           خيز
 تاریخ باسدیذ ايل باسدیذ ديم باسدیذ سًم يضعيت كىتزلي

 ردیف /    / /    / /    / بحزاوي غيزبحزاوي

 ثیص در هحذٍدُ دهبی خطزًبک ثبلقَُ خطزًبکًگْذاری هَاد غذائی آیب هوٌَعیت 

 رعبیت ضذُ است؟اس دٍ سبعت 
     23 

  آیب کیفیت آة هصزفی هطبثق ضَاثط هی ثبضذ؟
 

    24 

آیب ثزای حول ٍ ًقل هَاد غذایی ثبلقَُ خطزًبک سًجیزُ گزم ٍ سزد رعبیت هی 

 گزدد؟
     25 

  آیب تزتیت  ثبرگیزی ٍ چیذهبى در خَدرٍ ثز اسبس  تزتیت تخلیِ ثبر  هی ثبضذ؟
 

    26 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 درمان و آموزش پسشكي وزارت بهداشت،

 .....................داوشگاٌ علًم پششكي ي خذمات بهذاشتي درماوي

 :مركز بهداشتي درماني                                         معايوت امًر بهذاشتي                                                          :شبكه بهداشت و درمان/ مركز      

     27  آیب اس توبس هستقین هَادغذایی ثب کف خَدرٍ خَدداری هی گزدد؟

آیب هوٌَعیت استفبدُ اس خَدٍری حول هَاد غذایی در هصبرف دیگز رعبیت هی 

 گزدد؟
     28 

آیب فزایٌذ پیص سزد ٍ پیص گزم هحفظِ حول هَاد غذایی   یک سبعت قجل اس 

 ثبرگیزی هَاد غذایی اًجبم هی گیزد؟ 
     29 

آیب جذاسبسی هحصَالت غذایی فزآٍری ضذُ اس سبیز هحصَالت غذایی رعبیت هی 

 گزدد؟
     30 

آیب ٌّگبم ثبرگیزی ٍ تخلیِ ثبر تذاثیز السم هطبثق ضَاثط  ثزای جلَگیزی اس آلَدگی 

 هحصَالت اًجبم هی گیزد؟ 
     31 

آیب ٌّگبم حول یخ تذاثیز السم هطبثق ضَاثط جْت جلَگیزی اس آلَدگی اًجبم هی 

 گیزد؟
     32 

     33  آیب ضزایط اًجوبد  هحصَالت غذایی هٌجوذ  در سهبى حول ٍ ًقل رعبیت هی گزدد؟

آیب هوٌَعیت ًگْذاری ٍسبیل اضبفی ٍ هستْلک ٍ هستعول ٍ هَاد غذایی غیز قبثل هصزف ٍ 

 34      ضبیعبت در ٍسیلِ ًقلیِ رعبیت هی گزدد؟

  آیب هبلک، هذیز یب هتصذی خَدکٌتزلی ٍ خَد اظْبری ثْذاضتی را اًجبم هی دّذ؟
 

    35 

ثز اسبس دستَرالعول خَد کٌتزلی ٍ خَد اظْبری ثْذاضتی اًجبم ی ثزدار ًوًَِآیب 

 ضذُ است؟
     36 

ثز اسبس دستَرالعول خَد کٌتزلی ٍ خَد اظْبری ثْذاضتی ی ثزدار ًوًَِآیب ًتبیج 

 در هحل هَجَد است؟
     37 

  آیب  چزخص َّا ی سزد ثیي هحصَالت ثِ خَثی اًجبم هی گیزد ؟
 

 
    38 

آیب ّوِ هحلَل ّب ی ضذعفًَی کٌٌذُ ٍ گٌذسدا ی هَرد استفبدُ دارای ٍیژگی ّبی 

 السم هی ثبضٌذ؟
     39 

 بهذاشت ابشار ي تجهيشات

 مًارد مشمًل باسرسي                             بلي                           خيز
 تاریخ باسدیذ ايل باسدیذ ديم باسدیذ سًم يضعيت كىتزلي

 ردیف /    / /    / /    / بحزاوي غيزبحزاوي

  ؟ثَی ًبهطجَع است هحفظِ حول هَاد غذایی فبقذ ایآ
 

    40 

  ؟ استسبلن دهبسٌج یخچبل ٍ سزدخبًِ هجْش ثِ  ایآ
 

    41 

      42 آیب پبلت ّب ٍ قفسِ ّبی هحفظِ حول هَاد غذایی تویش ٍ سبلن ّستٌذ؟

 43      آیب پبلت ّب ٍ قفسِ ّب دارای ٍیژگی ّبی السم است 

      44 آیب هحفظِ حول هَاد غذایی تویش ٍ فبقذ آلَدگی هی ثبضذ؟

 45      آیب هطخصبت ٍ کذ ثْذاضتی خَدرٍ ثز رٍی آى درج ضذُ است؟

 در هعزض دیذ هطتزیبى ًصت ضذُ ضکبیت اسکیفیت ثْذاضتیآیب تلفي رسیذگی ثِ 

 است؟
     46 

 

 

 



 

 درمان و آموزش پسشكي وزارت بهداشت،

 .....................داوشگاٌ علًم پششكي ي خذمات بهذاشتي درماوي

 :مركز بهداشتي درماني                                         معايوت امًر بهذاشتي                                                          :شبكه بهداشت و درمان/ مركز      

 

 

 تعداد موارد غیر بحراني تعداد موارد بحراني تاریخ بازرسي

   

   

   

 

 

 

 بهداشت ساختمان

 ردیف باسدیذ ايل باسدیذ ديم باسدیذ سًم يضعيت كىتزلي مًارد مشمًل باسرسي                             بلي                           خيز

 تاریخ /    / /    / /    / بحزاوي غيزبحزاوي

 47      جْت حفظ دهبی داخل اطبقک حول هَاد غذایی عبیق ثٌذی  اًجبم ضذُ است؟ ایآ

 48     آیب کبثیي راًٌذُ ثِ طَر کبهل اس اطبقک حول هَاد غذایی جذا هی ثبضذ؟

 اس جٌس هقبٍم ،ضذ سًگ ، ثذٍى درس ٍ ضکبف  حول هَاد غذایی آیب پَضص داخلی اطبقک

 ٍ قبثل ضستطَ ٍ گٌذ سدایی هی ثبضذ؟
    49 

آیب کف اطبقک دارای ضیت هٌبست ثِ طزف هجزای خزٍج فبضالة حبصل اس ضستطَ هی  

 50     ثبضذ؟

 ثبسرسی

 

 هطخصبت تبئیذ کٌٌذگبى

 سَم دٍم اٍل

 ًبم،ًبم خبًَادگی ٍ اهضبء ثبسرس ثْذاضت هحیط
   

ًبم،ًبم خبًَادگی ٍ اهضبء کبرضٌبس هسئَل 

 ضْزستبى/ ثْذاضت هحیط استبى 

   

ًبم،ًبم خبًَادگی ٍ اهضبء رئیس هزکش ثْذاضت 

 ضْزستبى/استبى

   

 

 

 


