
 اهلل الزحمن الزحیم بسم

 الحاقه ضوابط خاص صدور پزوانه کسب رسته تاالر پذیزایی و ظزوف کزایه و خونچه، اسپند و لواسم سفزه عقد

ّزگًَِ تبثلَ ٍ  داضتي اًجبر هٌبست جْت رستِ ضغلی ظزٍف کزایِ ثب هجَس ضْزداری هٌطقِ الشاهیست ٍ -1هبدُ 

 .ًطبًِ کِ ًطبًگز پخت ٍ پش ٍ تْیِ غذا ثبضذ اس هحل کسجی حذف گزدد

 .رػبیت هقزرات ٍ ضَاثط ثْذاضت ثزاثز آئیي ًبهِ هزثَطِ خَاّذ ثَد -2هبدُ 

 .رػبیت هقزرات ٍ ضَاثط ادارُ اهبکي ػوَهی ًیزٍی اًتظبهی در کلیِ رستِ ّبی هذکَر الشاهیست -3هبدُ 

هتز هزثغ ًیبس دارد کِ هی تَاًذ در طجقِ ّوکف یب طجقبت دیگز  12پذیزایی دفتز کبری حذٍدأ تبالر  -4هبدُ

 .ثبضذ

سبًتیوتز ٍ  80/2هتز هزثغ ثب ارتفبع سقف حذاقل  100سبلي هجشا ثِ هسبحت ّز کذام  2دارای حذاقل  -5هبدُ

 .ُ ثبضذهیجبیست دارای دٍ درة هجشا ، ًوبسخبًِ، دستطَیی ٍ سزٍیس ثْذاضتی جذاگبى

آضپشخبًِ ثب سیستن تَْیِ هطجَع هطلَة ٍ ٍسبیل ٍ اثشارّبی السم هطبثق ػزف سبلن ٍ ثِ حذ کبفی ٍ  -6هبدُ 

رخت کي جذاگبًِ ٍ خَاثگبُ ٍ حوبم السم هیجبضذ ٍ اًجبری ثزای ًگْذاری هَاد خطک ٍ داضتي سزدخبًِ 

 .هتحزک یب ثبثت ثزای ًگْذاری هَاد غذایی فبسذ ضذًی ضزٍری است

داضتي سیستن گزهبیص ٍ سزهبیص ٍ ٍسبیل ضذ حزیق ٍ آثزٍی فبضالة ٍ سٌگ کف هحیط ٍ لَلِ  -7هبدُ

 .کطی آة سزد ٍ گزم سبلن ثْذاضتی ثزای رستِ ّبی ضغلی هذکَر الشاهیست

ثزای رستِ ضغلی تبالر پذیزایی یخچبل ٍ سزدخبًِ ٍ هبضیي ظزفطَیی ٍ استفبدُ اس هیش ٍ صٌذلی ضزٍری  -8هبدُ

 .است

 .داضتي پبرکیٌگ هٌبست ثزای رستِ ضغلی تبالرّب اس ثذیْیبت است -9هبدُ

ثزای رستِ ضغلی تبالرّبی پذیزایی ًَع هؼوبری ٍ تشئیٌبت ثِ طزیقی ثبضذ کِ اضزافیت سبلي ّب را اس  -10هبدُ

 .ّن جذا ًوبیذ

 .حتوأ اس آسبًسَر استفبدُ ضَدچٌبًچِ سبلي ّبی پذیزایی اس طجقِ دٍم هجتوؼی ثبالتز قزار گزفتِ ثبضٌذ  -11هبدُ



در رستِ ّبی ضغلی تبالرّب ٍ ظزٍف کزایِ اس ٍسبیل ٍ اثشارّبی هزغَة ٍ ثذٍى پبرگی ٍ لت پزیذگی  -12هبدُ

 .ٍ فزسَدگی استفبدُ ضَد

در رستِ ضغلی تبالرّب کبرکٌبى هیجبیست اس لجبسْبی هتحذ الطکل استفبدُ ًوبیٌذ غیز اس پزسٌل  -13هبدُ

 .اس رٍپَش سفیذ ثب کالُ استفبدُ هی ًوبیٌذآضپشخبًِ کِ 

تشئیٌبت ٍ گچجزی ّب ٍ هجسوِ ّب ٍ کٌذُ کبری ّب ٍ تبثلَّب ٍ دیگز آثبر تشئیٌی در رستِ ّبی ضغلی  -14هبدُ

 تبالرّب هیجبیست 

 .هتؼبرف ثب ضئًَبت اسالهی ثبضذ

 .ثِ تصَیت رسیذ هبدُ 16ایي ضَاثط خبظ در  -16هبدُ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


