
 اهلل الزحمن الزحیم بسم

 (فست فود)تهیه وارایه سایز اغذیه الحاقیه ضوابط خاص صدور پزوانه کسب رسته شغلی 

ًَع چیٌی هی تایست هَرد آب لَلِ وطی سزد ٍ گزم سالن، ظزف ضَیی اس ًَع استیل، دستطَیی اس  -1هادُ 

 .استفادُ لزار گیزد

ولیِ درب ّا ٍ پٌجزُ ّا ػالٍُ تز لاتل ضستطَ تَدى تایذ دارای تَری تاضذ ٍ رخت وي در هحل  -2هادُ 

 .هٌاسة لزار گزفتِ تاضذ

سیستن گزها ٍ سزها ٍ تَْیِ هطثَع در جای هٌاسة لزار گزفتِ تاضذ ٍ اس یخچال ٍیتزیٌی ٍ ایستادُ  -3هادُ

 .ستفادُ ضَد تا هَاد اٍلیِ ٍ ّز آًچِ  ػزضِ هی گزدد لاتل رٍئیت تاضذا

 .در رستِ ّای ضغلی هذوَر اس هیش ٍ صٌذلی استفادُ هی ضَد -4هادُ

هاًٌذ سَسیس ٍ والثاس ٍ ّوثزگز ٍ )تْیِ ّزگًَِ فزآٍردُ ّای هَرد استفادُ رستِ ّای ضغلی فَق  -5هادُ 

 .هزاوشی تْیِ ضَد وِ واالّای فَق را تا ًطاى استاًذارد ػزضِ هی ًوایٌذ تایذ اس( پٌیز پیتشا ٍ لارچ ٍ غیزُ

ٍاحذّای صٌفی اغذیِ فزٍش هجاس تِ خزدُ فزٍضی هحصَالت گَضتی ٍ سَسیس ٍ والثاس ٍ  -6هادُ

 .ّوثزگز هی تاضذ

اجاسُ فزٍش ّزگًَِ وثاب یا هزغ یا هخلَط آى وِ تَسط  هیلِ فز ایستادُ طثخ هی ضَد هٌَط تِ  -7هادُ 

اتحادیِ هزتَطِ ٍ صزفاً هحل استمزار دستگاُ داخل هحل ٍاحذ صٌفی ٍ تا پَضص واهل اس لحاظ تْذاضتی هی 

 .تاضذ

وف هحیط صٌفی اس سٌگ رٍضي ٍ دیَارّا اس سٌگ یا واضی هزغَب تذٍى تزن خَردگی ٍ دارای  -8هادُ 

 .راُ فاضالب رٍ تا ضیة هالین تاضذ

 .تْذاضتی طثك لاًَى ٍ همزرات هزتَطِ خَاّذ تَد رػایت همزرات ٍ ضَاتط -9هادُ 

 .رػایت همزرات ٍ ضَاتط ادارُ اهاوي ػوَهی ًیزٍی اًتظاهی تز اساس آئیي ًاهِ هزتَطِ خَاّذ تَد -10هادُ 

 درایي رستِ ضغلی هجاس تِ ارایِ اًَاع غذاّای فزًگی ضاهل هزغ ٍ هاّی سَخاری ،استیه،   -11هادُ 



 .دُ طثخ تَدُ ٍ تسزػت در اختیار هطتزیاى لزار هیگیزدوِ آها.... فیٌگز فَدٍ

 .هتز هزتغ هی تاضذ 50حذالل هتزاص هَرد ًظز -12هادُ 

 . هصَتِ هَرد ًظز هی تاضذ 12تٌذ 13ٍایي هصَتِ تا -13هادُ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


