
  ادراه بهداشت و درمان
 واحد بهداشت محيط

  جهت ارزيابي وضعيت بهداشتيآشپزخانهچك ليست ارزيابي 
 نام واحد:

 تاريخ ارزيابي:
 

 
 ، مصداق ندارد -، اصالح درمحل +×، خير √راهنماي تكميل فرم: بلي 

 الف) چك ليست بهداشت آشپزخانه

وع
وض

م
 

ف
دي

ر
 

 تاريخ بازديد: شرح
 توضيحات   

انه
زخ

شپ
ت آ

اش
هد

ب
 

     باشند؟ كارت سالمت مي داراي آشپزخانه در شاغل كاركنان آيا 1

آيا پرونده بهداشتي  و آشپزخانه دوره بهداشت عمومي را گذارندهاند؟ در شاغل كاركنان آيا 2
 براي شاغلين تكميل شده است؟

    

 موي لباس، نظافت( مينمايند؟ رعايت را فردي بهداشت آشپزخانه در شاغل كاركنان آيا 3
 دخانيات و...) استعمال ناخن، عدم سر،

    

     آيا آشپزخانه مجهز به حمام بهداشتي متناسب با تعداد پرسنل ميباشد؟ 4

 استحمام روزانه كار پايان از پس و كار به شروع از قبل آشپزخانه در شاغل كاركنان آيا 5
 مينمايند؟

    

و  روشن رنگ به كار لباس از كاري شرايط به توجه با آشپزخانه در شاغل كاركنان آيا 6
 مينمايند؟ استفاده ...و دستكش، كفش مناسب پيشبند، كاله،(سفيد ترجيحا مناسب

    

،  استريل گاز بتادين، چسب، نظير( نياز مورد ملزومات با همراه اوليه كمكهاي جعبه آيا 7
  در آشپزخانه موجود ميباشد؟ )و... قيچي پنبه، نواري، باند

    

واقع  آلوده مكانهاي از دور به و خوري غذا سالن مجاورت در آشپزخانه استقرار محل آيا 8
 است؟ شده

    

 و شده نصب آشپزخانه ورود محل در "ممنوع متفرقه اكيداً افراد ورود" تابلوي آيا 9
 ميشود؟ اجرا

    

     ميشود؟ رعايت و شده نصب آشپزخانه در "ممنوع اكيدا ًكشيدن سيگار "تابلوي آيا 10

درز، شكاف،  هر گونه فاقد مختلف قسمتهاي درب چارچوب و آشپزخانه ساختمان آيا 11
 ميباشد؟ ترك خوردگي

    

     است؟ شده پوشانيده شستشو قابل و مناسب كاشي با سقف تا زير آشپزخانه ديوار آيا 12

كه  نحوي به ميباشد شستشو قابل صاف، موزائيك يا سنگ به مفروش آشپزخانه كف آيا 13
 نباشد؟ لغزنده

    

     ميباشد؟ شستشو قابل و روشن رنگ به و خوردگي ترك بدون صاف، آشپزخانه سقف آيا 14

 نفر هر ازاي به( ميباشد؟ كار حجم و كارگران تعداد با متناسب آشپزخانه فضاي آيا 15
 متر مربع)7/3پرسنل آشپزخانه 

    

 
 
 
 
 
 

 



  ادراه بهداشت و درمان
 واحد بهداشت محيط

  جهت ارزيابي وضعيت بهداشتيآشپزخانهچك ليست ارزيابي 
 نام واحد:

 تاريخ ارزيابي:
 

 1صفحه 

وع
وض

م
 

ف
دي

ر
 

 تاريخ بازديد: شرح
 توضيحات   

انه
زخ

شپ
ت آ

اش
هد

ب
 

 مترمربع به ازاي 5/2اتاق استراحت مناسب با فضاي استاندارد به ميزان آيا در آشپزخانه  16
  وجود دارد؟هر كارگر

    

ريز  هاي روزن با سيمي توري به مجهز آشپزخانه بيرون به مشرف پنجرههاي و درب آيا 17
 ميباشند؟

    

     (پنوماتيك) ميباشد؟ فنردار نوع از آشپزخانه بيرون به مشرف دربهاي آيا 18

مي ديگر وسايل و ظروف نگهداري جهت مناسب كابينت يا كمد داراي آشپزخانه آيا 19
 باشد؟

    

آيا آشپزخانه مجهز به توالت با سرويس بهداشتي مناسب، همراه صابون مايع و سطل  20
 زباله متناسب با تعداد پرسنل ميباشد؟

    

      ميباشد؟ مناسب هواكش و مطبوع تهويه سيستم داراي آشپزخانه آيا 21

     است؟ شده نصب هود مناسب اجاقها روي بر آيا 22

 برخوردار فصل با متناسب و مناسب سرمايشي و گرمايشي سيستم از آشپزخانه آيا 23
 است؟

    

     ميباشد؟ مجزا سرد و گرم آب كشي لوله داراي آشپزخانه آيا 24

     آيا آب مصرفي آشپزخانه مورد تاييد بهداشتي ميباشد؟ 25

     ميباشد؟ ريز روزنه با شوي كف داراي آشپزخانه در فاضالب تخليه مجاري آيا 26

 آنها در كامل احتراق و بوده چربي و جرم از عاري و سالم پز و پخت دستگاههاي آيا 27
 صورت ميگيرد؟

    

 پريدگي) يا لب و خوردگي ترك (بدون بود سالم آشپزخانه در استفاده مورد ظروف آيا 28
 ميباشند؟ نزن زنگ از جنس

    

     شدهاند؟ خارج آشپزخانه محل از مصرف قابل غير و اسقاطي اضافي، ظروف و وسايل آيا 29

     دارد؟ وجود آشپزخانه در زميني سيب كن پوست دستگاه آيا 30

     ميشود؟ ضدعفوني و تميز روزانه بصورت زميني سيب كن پوست دستگاه آيا 31

     دارد؟ وجود آشپزخانه در خردكن سبزي دستگاه آيا 32

     ميشود؟ گندزدايي و تميز روزانه بصورت خردكن سبزي دستگاه آيا 33

 گوشت كردن چرخ براي فقط و دارد وجود آشپزخانه در سالم گوشت چرخ دستگاه آيا 34
 ميشود؟ استفاده از آن

    

     آيا آشپزخانه داراي دستگاه ظرفشويي بصورت دو مرحله ايي مي باشد؟ 35

36 
آن، سبزي خردكن و پوست كن  متعلقات و گوشت چرخ هايدستگاه مرتب بطور  آيا

 مي شود؟ شستشو مصرف، هربار از پس سيب زميني
    

     ميباشد؟ ازآشپزخانه مجزا ظروف شوي و شست و نگهداري محل آيا 37

     است؟ شده نصب آشپزخانه در ظروف نمودن خشك و دادن قرار براي چكان آب آيا 38



  ادراه بهداشت و درمان
 واحد بهداشت محيط

  جهت ارزيابي وضعيت بهداشتيآشپزخانهچك ليست ارزيابي 
 نام واحد:

 تاريخ ارزيابي:
 

 2صفحه 

وع
وض

م
 

ف
دي

ر
 

 تاريخ بازديد: شرح
 توضيحات   

     ميشوند؟ نگهداري سيخها، نگهداري (صندوق) مخصوص ظرف در كباب سيخهاي آيا 39

40 
 و بهداشت وزارت طرف از كه ظروفي و سربي چوبي، ظروف از استفاده ممنوعيت آيا

 ميشود؟ شيميايي) رعايت پايه با يكبارمصرف (ظروف گرديدهاند اعالم مجاز درمان غير
    

     ميشود؟ رعايت شده پخته غذاهاي نگهداري ممنوعيت آيا 41

     )كوبيده كباب(شود؟ مي رعايت آشپزخانه در شيرين جوش از استفاده ممنوعيت آيا 42

43 
 رعايت آشپزخانه در ... و حبوبات جات، ادويه نظير فلهاي مواد از استفاده ممنوعيت آيا

 ميشود؟
    

44 
 در انار رب فرنگي، گوجه رب ليمو، آب نظير دبهاي مواد از استفاده ممنوعيت آيا

 ميگردد؟ آشپزخانه رعايت
    

     بهداشتي ميباشد؟ استانداردهاي با متناسب كني پاك برنج محل نور آيا 45

 

     باشد؟ مي مجزا گوشتي مواد و سبزيجات مخصوص كار ميزهاي آيا 46

      مي باشند؟آيا ميزهاي كار تهيه مواد غذايي فاقد كشو 47

48 
 مي زدايي گند سبزيجات سازي سالم دستورالعمل اساس بر جات ميوه و سبزيجات آيا

 )شو شست و ضدعفوني زدايي، انگل ، پاكسازي مرحله چهار سالم سازي شامل(شوند؟
    

49 
آيا كاركنان آشپزخانه در هنگام طبخ غذا زيورآالت(انگشتر، ساعت، گردنبند، دستبند و 

 ...) خود را خارج مي كنند؟
    

     آيا كاركنان آشپزخانه از حوله اختصاصي استفاده مي كنند؟ 50

51 
 اطالع آن درباره كاركنان و شده انجام آشپزخانه در مخاطرات ارزيابي و شناسايي آيا

 دارند؟
    



  ادراه بهداشت و درمان
 واحد بهداشت محيط

  جهت ارزيابي وضعيت بهداشتيآشپزخانهچك ليست ارزيابي 
 نام واحد:

 تاريخ ارزيابي:
 

 3صفحه 

 ب) چك ليست بهداشت رستوران

 تاريخ بازديد: شرح رديف موضوع
 توضيحات   

ان
ور

ست
ت ر

اش
هد

ب
 

     كارت سالمت ميباشند؟ داراي آشپزخانه در شاغل كاركنان آيا 1

     آشپزخانه دوره بهداشت عمومي را گذارندهاند؟ در شاغل كاركنان آيا 2

 روزانه كار پايان از پس و كار به شروع از قبل در رستوران شاغل كاركنان آيا 3
 مينمايند؟ استحمام

    

 روشن رنگ به كار لباس از كاري شرايط به توجه با در رستوران شاغل كاركنان آيا 4
مي  استفاده ...)و دستكش، كفش مناسب، پيشبند كاله،(سفيد ترجيحاً و مناسب
 نمايند؟

    

 محل پيشخوان توزيع غذا  در "ممنوع متفرقه اكيداً افراد ورود" تابلوي آيا 5
 ميشود؟ اجرا و شده نصب

    

 توزيع غذا نصب محل پيشخوان  در "ممنوع اكيدا ًكشيدن سيگار "تابلوي آيا 6
 ميشود؟ رعايت و شده

    

     هستند؟ برخوردار مطبوع تهويه از سالن غذاخوري آيا 7

     ميباشد؟ كشوري استانداردهاي با  متناسب غذاخوري سالن نور آيا 8

     ميباشد؟ كشوري استانداردهاي با خوري متناسب غذا دماي سالن آيا 9

 و درز، شكاف گونه هر  سالن غذاخوري(اعم از سقف، كف و ديوارها) فاقد ساختمان 10
 ؟ميباشد خوردگي ترك

    

 شده پوشانيده شستشو قابل و مناسب كاشي با سقف تا زير آشپزخانه ديوار آيا 11
 است؟

    

 سانتي متري كاشي كاري شده است؟(و يا 120آيا ديوار سالن غذاخوري تا ارتفاع 12
 داراي رنگ روغني قابل شستشو ميباشد؟)

    

     آيا دربهاي ورودي سالن غذاخوري داراي فنر هيدروليكي ميباشند؟ 13

     آيا پنجرههاي سالن غذاخوري داراي توري محافظ ميباشد؟ 14

     آيا پنجرههاي سالن غذاخوري داراي پرده ميباشد؟ 15

با  بهداشتي مناسب سرويسهاي سالن غذاخوري به كاركنان ورود مسير در آيا 16
 ؟ امكانات صابون مايع و دستمال كاغذي موجود ميباشد

    

     آيا پيشخوان توزيع غذا سالم، فاقد درز وشكاف و قابل شستشو ميباشد؟ 17

ان
ور

ست
ت ر

اش
هد

ب
 

آيا در هنگام توزيع غذا جهت برداشتن قطعات ريز شده گوجه فرنگي، خيارشور و  18
 امثال آنها از انبرك مخصوص از جنس استيل استفاده ميشود؟

    

 لب و خوردگي ترك بدون (بوده سالم سالن غذاخوريدر استفاده مورد ظروف آيا 19
 ميباشند؟ نزن زنگ از جنس يا) پريدگي

    

آيا ظروف و سينيهاي مورد استفاده در سالن غذاخوري به صورت مرتب و روزانه  20
 شستشو داده ميشوند؟

    



  ادراه بهداشت و درمان
 واحد بهداشت محيط

  جهت ارزيابي وضعيت بهداشتيآشپزخانهچك ليست ارزيابي 
 نام واحد:

 تاريخ ارزيابي:
 

 4صفحه 

 تاريخ بازديد: شرح رديف موضوع
 توضيحات   

مي دربدار و بوده مناسب جنس از خوري غذا ميز روي ... و فلفلي جا نمكدان، آيا 21
 باشند؟

    

 مرتب بطور و بوده موجود كافي تعداد به صندلي و ميز خوري غذا سالن در آيا 22
 ميشوند؟ و گندزدايي نظافت

    

 نظافت مستمر بطور و بوده مناسب جنس از سالن غذاخوري روميزي سفرههاي آيا 23
 ميشوند؟ شستشو و

    

 كافي حجم با ساز يخ دستگاه و ميشود استفاده سالن غذا خوري در قالبي يخ از آيا 24
 ميباشد؟ موجود

    

     آيا شستشو و نظافت محل جمع آوري زباله بطور مرتب انجام ميگيرد؟ 25

آيا در فضاي سالن غذا خوري حشرات موذي مختلف اعم از: مگس، پشه، مورچه،  26
 سوسك و ... ديده ميشود؟

    

 مرتب طور به و شده نصب رستوران  مناسب مكانهاي در حريق اطفاء كپسول آيا 27
 كنترل ميشود؟

    

 به( است؟ گرديده مفروش شستشو قابل و مقاوم مصالح از خوري غذا سالن كف آيا 28
 )نباشد لغزنده نحوي كه

    

     ميباشد؟ اضطراري برق سيستم به مجهز رستوران آيا 29

 



  ادراه بهداشت و درمان
 واحد بهداشت محيط

  جهت ارزيابي وضعيت بهداشتيآشپزخانهچك ليست ارزيابي 
 نام واحد:

 تاريخ ارزيابي:
 

 5صفحه 

 آبدارخانه چك ليست پايش بهداشتج) 

 تاريخ بازديد: شرح رديف موضوع
 توضيحات   

ت
اش

هد
ب

 
انه

رخ
دا

آب
 

مي معتبر تندرستي كارت داراي آبدارخانه در شاغل پرسنل آيا 1
 باشند؟

    

     آبدارخانه دوره بهداشت عمومي را گذراندهاند؟ در شاغل پرسنل آيا 2
 روشن رنگ به و مناسب كار لباس از آبدارخانه در شاغل پرسنل آيا 3

 مينمايند؟ استفاده
    

 بهداشت موازين و اصول مقررات، آبدارخانه در شاغل پرسنل آيا 4
 مينمايند؟ رعايت را فردي

    

 بدون صاف، شستشو، قابل جنس از آبدارخانه ساختمان كف آيا 5
 ميباشد؟ شوي كف سمت شيب به داراي و فرورفتگي

    

 هميشه و شكاف و خوردگي ترك بدون و صاف آبدارخانه سقف آيا 6
 ميباشد؟ تميز

    

 هواي هميشه كه گونهاي به مناسب تهويه داراي آبدارخانه آيا 7
 ميباشند؟ باشد بو از عاري و تازه، كافي سالم، آبدارخانه داخل

    

     است؟ برخوردار مطلوب مصنوعي يا طبيعي نور از آبدارخانه آيا 8

 شهري فاضالب شبكه سيستم به آبدارخانه فاضالب سيستم آيا 9
 ميباشد؟ متصل

    

 كارشناسان و مقامات تائيد مورد و سالم آبدارخانه مصرفي آب آيا 10
 ) آب آزمايشات نتايج وجود(ميباشد؟ بهداشت

    

 زدگي، زنگ خوردگي، ترك بدون آبدارخانه پنجره و درب آيا 11
 ميباشد؟ ريز روزنههاي با توري مناسب داراي و شكستگي

    

 استاندارد حد در و مطلوب آبدارخانه داخل حرارت درجه آيا 12
 درجه سانتيگراد 30در آبدارخانه بيشتر از دما گرما فصل است؟(در

 نباشد)

    

 به و شستشو حمل قابل زنگ، ضد پدالي)،(دربدار زباله سطل آيا 13
 دارد؟ وجود زباله كيسه با همراه در آبدارخانه كافي تعداد

    

مي شستشو قابل جنس از و سالم آبدارخانه كار ميز و پيشخوان آيا 14
 باشد؟

    

     ميشود؟ شستشو و نظافت روزانه بطور آبدارخانه آيا 15

     مناسب كابينت يا كمد در خوري آب خوري، چاي لوازم وسايل، آيا 16



  ادراه بهداشت و درمان
 واحد بهداشت محيط

  جهت ارزيابي وضعيت بهداشتيآشپزخانهچك ليست ارزيابي 
 نام واحد:

 تاريخ ارزيابي:
 

 6صفحه 

 تاريخ بازديد: شرح رديف موضوع
 توضيحات   

 ميشوند؟ نگهداري

17 
 و دستكش از ظروف شستشوي هنگام به آبدارخانه پرسنل آيا

 مينمايند؟ استفاده مناسب پيشبند
    

     مينمايد؟ استفاده مناسب تميز) (پارچه تنظيفات از آبدارچي آيا 18

19 
 آبدار داخل به سالمتي گواهي فاقد و "متفرقه افراد ورود"از آيا

 ميآيد؟ بعمل ممانعت خانه

    

20 
 نصب آبدارخانه محل در زنگ ضد و بهداشتي و مناسب آبچكان آيا

 است؟ شده
    

21 
آيا قفسه نگهداري ظروف قابل شست و شو و تميز بوده و از كف 

  سانتيمتر فاصله دارد؟20حداقل
    

22 
مي سرد و گرم آب به مجهز سينك ظرفشويي داراي آبدارخانه آيا

 باشد؟
    

23 
آيا وسايل سرو چاي و آب آشاميدني بطور مرتب و بصورت 

 بهداشتي شست و شو ميشوند؟
    

     آيا يخچال در آبدارخانه موجود ميباشد؟ 24

25 
آيا اصول بهداشتي يخچال جهت نگهداري مواد غذايي، تهيه يخ و 

 غيره بخوبي رعايت ميشود؟
    

     آيا چاي، قند، شكر و غيره در ظروف در بسته نگهداري ميشوند؟ 26

27 
 شده نصب آبدارخانه محل در "ممنوع كشيدن سيگار "تابلو آيا

 است؟

    

28 
 بدون و سالم ... و قندان نعلبكي، فنجان، نظير آبدارخانه ظروف آيا
 ميباشند؟ پريدگي لب

    

29 
آيا آبدارخانه مجهز به جعبه كمكهاي اوليه مجهز به چسب زخم، 

 بتادين، باند و گاز و... ميباشد؟
    



  ادراه بهداشت و درمان
 واحد بهداشت محيط

  جهت ارزيابي وضعيت بهداشتيآشپزخانهچك ليست ارزيابي 
 نام واحد:

 تاريخ ارزيابي:
 

 7صفحه 

 د) چك ليست سردخانه و يخچال
 

 
 موضوع رديف شرح تاريخ بازديد: توضيحات

 1 ميباشد؟ مناسب بندي قفسه داراي غذايي مواد انبار آيا   

ت
اش

هد
ب

 
انه

دخ
سر

 

(سكويي به يا بر روي پالت و قفسه در انبار در موجود غذايي اقالم كليه آيا    
  سانتي متر) قرار دارند؟25 تا 15ارتفاع 

2 

 معيارهاي ساير و انقضاء، توليد، تاريخ داراي انبار در موجود غذايي مواد آيا    

 ميباشند؟ بهداشتي
3 

 4 ميشود؟ جلوگيري غذايي مواد روي بر نور خورشيد مستقيم تابش آيا از    
 ترك بدون صاف، و شده ساخته مقاوم مصالح از انبار كف و سقف وارهها،يآيا د    

 ميباشد؟ قابل نظافت و يخوردگ
5 

-مي ضدزنگ توري به مجهز و شستشو قابل سالم، پنجرهها و دربها يآيا تمام    

 باشند؟
6 

 محافظت خوبي به انبار آفات  سايرو موش ورود به نسبت غذايي مواد انبار آيا    

 است؟ شده
7 

در ورودي  "انبار اكيداً ممنوع به داخل متفرقه افراد ورود"آيا تابلوي     

 انبار نصب شده است؟
8 

 9 در ورودي انبار نصب شده است؟"سيگاركشيدن اكيداً ممنوع"آيا تابلوي     
 10 آيا درب انبار مجهز به قفل مناسب ميباشد؟    
 11 آيا انبار داراي سيستم تهويه مناسب ميباشد؟    
بهره مند مي باشد؟(استاندارد روشنايي  كافي روشنايي از موادغذايي انبار آيا    

  لوكس)100
12 

 13 ميشود؟ كنترل روز هر انبار حرارت آيا درجه    
 14  درصد)60-50آيا رطوبت انبار با استاندارد هاي كشوري همخواني دارد؟(    
 15 آيا  حبوبات در ظروف مناسب نگهداري مي شوند؟    
 جدا از هم نگه كننده آلوده و فرار مواد نده،يشو مواديي، غذا مواد  در انبارآيا    

 داري مي شوند؟
16 

 17 آيا فردي مسئوليت كنترل ورود و خروج مواد در انبار را به عهده دارد؟    
 18 آيا سموم دفع آفات داراي برچسب مي باشند؟    
 19 آيا سموم دفع آفات به طور مناسب نگه داري مي شوند؟     
آيا بيرون از سردخانه سطل زباله دربدار و از جنس زنگ نزن همراه كيسه      20 



  ادراه بهداشت و درمان
 واحد بهداشت محيط

  جهت ارزيابي وضعيت بهداشتيآشپزخانهچك ليست ارزيابي 
 نام واحد:

 تاريخ ارزيابي:
 

 8صفحه 

 موضوع رديف شرح تاريخ بازديد: توضيحات
 زباله مناسب وجود دارد؟

 21 است؟ شده تعبيه صفر زير هاي سردخانه جهت اضطراري زنگ آيا    
 22 باشند؟ قفل)مي ضد(ايمني ضامن داراي سردخانههاي درب آيا    
آيا سيستم تهويه سردخانهها مناسب است بطوريكه پنكههاي داخلي آن داراي     

 23 حفاظ ايمني بوده و هواي داخلي سردخانه تازه و فاقد بو باشد؟

 24 آيا در نزديك سردخانه كپسول آتش نشاني تعبيه شده است؟    
 25 ميباشند؟ اضطراري برق سيستم به مجهز آيا سردخانهها    
 26 ميباشد؟ ايمن سردخانهها اضطراري برق سيستم آيا    

 
 


