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 راهشگره علوم پزشکی اصفهرن، اصفهرن، ایران ،معروهت ررمرنتغذی  برلینی،  واحدکررشنرس ارشد  -7

 راهشگره علوم پزشکی اصفهرن، اصفهرن، ایران ،معروهت ررمرنمدیر ررمرن،  -2

 راهشگره علوم پزشکی اصفهرن، اصفهرن، ایران ،معروهت ررمرنتغذی  برلینی،  واحدکررشنرس ارشد  -9

بیرا  ارائی     ار بعنوان رسیتور عملیی و سیرره، کیرربرر  و اسیترهدارر      ضوابط بخش تغذی  رر بیمررسترن مقدمه و هدف:

مشروره تغذی ، تهی  غذا  مورر هیرز بیمرر، مکرن و تجهیزات الزم طراحی و ب  کلی  راهشگره ار  علوم پزشکی کشور ابالغ 

گرریده است تر برا  اولین برر و رر راستر  برهرم  تحول هظرم سالمت و ارتقرء اتلینگ تغذی  بیمررسترههر  کشور ادمرت 

ارائی  گیرررب بررسیی وضیعیت      بستر  بر بهترین و بر کیفیت ترین شکل ممکن نرمرهی ب  بیمرراغذایی و مشروره و رژیم ر

 موجور رر استقرار این ضوابط رر برهرم  ریز  ار  استراتژیک سرزمرهی هقش مهمی راررب  

تحلیلی ابتدا براسرس ضوابط ابالغی از وزارت متبوع چک لیست ار  اور ارزیربی  -برا  این مطرلع  توصیفی روش اجرا:

هرم افزار  اگسل طراحی گرریدب آموزش هحوه ارزیربی ب  کلی  کررشنرسرن تغذی ، بهداشت محییط و میدیران    تحت برهرم 

راره شدب برا  ارزیربی ایر محیور از مجموعی        ارارات ریگروابست  ب  راهشگره، اصوصی، ایره و وابست  ب بیمررسترن 39

محور ار  ضوابط از صرحبرن فرایندار  آن محور رر ار بیمررسترن استفرره گررید تر پس از کسب آموزش و مهیررت الزم  

ضیربط  و رر هظیر   میزان استقرار ضوابط را اهجرم راند، رر ار بیمررسترن بر توج  ب  تعیین میزان استقرار ار اور ارزیربی 

گرفتن منربع و امکرهرت موجور برهرم  ار  مداال  ا  پیش بینی گرریدب میزان امتیرز رای ب  ایر ضیربط  رر اسیتقرار تیر     

ررصید بیشیتر    13و از  2ررصید اسیتقرار امتییرز     13تر  35ررصد استقرار امتیرز یک، از  35تر  23ررصد امتیرز صفر،  23

بطور قراررار  برا  ضوابطی ک  رر بیمررسترن مورر هداشت امتیرز تعلق هگرفتی  و از مجمیوع   استقرار امتیرز س  راره شدب 

 ضوابط اررج گرریدب  

ب بیور  37 (ضیربط   791بر ) وابست  فضرار  و آشززاره  معمرر  طراحی و- مهندسی-فنی ضوابطامتیرز استقرار  یافته ها:

امتییرز  ب بیور  74، بیمررسترههر  وابست  ب  راهشیگره  37بیمررسترههر  اصوصی ، 31این میزان رر بیمررسترن ار  ایری   

آشیززاره   "امتیرز استقرار ضیربط   ،   47 (ضربط 93)  آشززاره  طراحی الزامرت و مبرهیاستقرار رر سطوح مختلف ضوابط 

بیر اسیتفرره از زیرسیییرات،     صنعتی بیمررسترهی ب  آشززاره  اریی اطالق میگررر ک  رر آن اطرات ایمنی غذایی لزومیر  

امتییرز   91 "ا  و کنترل کننده ار  ایمنی غذا تحت کنترل قرارگیرهید  ترسیییسییرت، تجهیزات و ابزار مدرن آشییززاره 



  74 منو  غذا  بیمررسترن، برید مبنر  طراحی آشیززاره  و تهیی  تجهییزات میورر هییرز     امتیرز ضربط  ب بور امتیرز 755از 

مسیرار  تررر پرسنل و هقل و اهتقرل موار غذایی حتی االمکرن بریید مسیتقل از پرسینل سیریر     امتیرز استقرار ضربط  ب بور

 بورب  35رر کل بیمررسترن ار  بخشهر و مراجعین بیمررسترن برشد

تجهیزات سیرو  پیش بینی فضرار و  امتیرز،  97 پیش بینی فضرار و تجهیزات تولید یخ و هوشیدهی ار  سرر و گرم؛ضربط  

پیش بینی فضیرار و    پیش بینی فضرار و تجهیزات جمع آور ، اهتقرل و شستشو  ریگ و پرتیل؛امتیرز،   37 و توزیع غذا؛

، 34،  19ضوابط برق، ترسیسرت و فضرار بی  ترتییب   امتیرز ،   32 تجهیزات جمع آور ، اهتقرل و شستشو  ظروف کثیف؛

 بورب 74

 49 حداقل فضرار  مورر هییرز رر ایدمرت غیذا و تغذیی  بیمررسیترن       تحت بررسی از مجموع ضوابط رر کل بیمررسترههر

ضوابط و الزامرت عمومی فضیر  فیزیکیی )گیرز، هیور، رمیر، صیدا و تهویی  رر        کسب شدب رر سطوح مختلف استقرار امتیرز 

ضیوابط  امتییرز،     47 ضیربط ( 3 بیر فضیرار  پشیتیبرهی؛ ارار  )  ضیوابط سیراتمرهی   امتیرز ،  47 ضربط (24بر آشززاره ( )

ضوابط سراتمرهی فضیرار  پشیتیبرهی؛ تینمین    امتیرز،   37 ضربط (39بر سراتمرهی فضرار  پشتیبرهی؛ هظرفت و شستشو )

چیرب  ضوابط سراتمرهی فضرار  پشتیبرهی؛ جمع آور  و رفیع فرضیالب   امتیرز،   44 ضربط ( 4آب سرر و گرم بهداشتی )

 ضیربط (  79بیر   ایور ) یر ضوابط سراتمرهی فضرار  پشتیبرهی؛ تخلی  اوا  آلوره توسط اواکش امتیرز،   43ضربط ( 77)

 اهبرر هگهدار  تجهیزات ضربط امتیرز و   47 ضربط (34ضوابط سراتمرهی فضرار  اصلی؛ هگهدار  موار اولی  )امتیرز،   33

ضیوابط سیراتمرهی فضیرار     ،  39 ضربط ( 92صلی؛ آمرره سرز  موار اولی  )ضوابط سراتمرهی فضرار  ابورب  755از  94

ضوابط سراتمرهی فضرار  اصلی، تجهیزات توزیع غذا و اوراک آمیرره   امتیرز،  47 ضربط ( 73اصلی، تجهیزات پخت غذا )

 رر سطوح مختلف استقرار قرار راشتبامتیرز  33بر  ضربط ( 25و سلف سرویس )

بیمررسیترهی بییرهگر    وابسیت   فضیرار   و آشززاره  معمرر  طراحی و- مهندسی-فنیاستقرار ضوابط میزان  نتیجه گیری:

 بیک رر این محور می برشدژهیرز ب  تدوین برهرم  ار  زیر سراتی و استرات

 ، بیمررسترنآشززاره  معمرر واژگرن کلید  : ضوابط، تغذی ، 
 


