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  به نام خدا

  )ويژه مدارس بدون امكانات طبخ غذا( تغذيه سالم مدارس )بوفه(پايگاه چك ليست پايش 

 معاونت امور بهداشتي

ف
دي

ر
  

  

چك ليست پايش بوفه تغذيه سالم 

  مدارس

  معيار امتياز بندي

  

ز 
تيا

ام

ده
 ش

ب
س

ك
  

  مالحظات

1  

  

 بندي بسته غذايي آيا محصوالت

 و معتبر كارخانجات توليدات از شده،

 و ساخت سري ساخت، پروانه داراي

  باشد؟ مصرف مي و توليد تاريخ

  بله                خير

  2= از توليدات كارخانجات معتبر

  5/0= داراي پروانه ساخت 

 5/0= داراي سري ساخت 

  5/0= داراي تاريخ توليد 

  5/0= داراي تاريخ انقضا 

دستورالعمل كشوري بهداشتي   

  مدارسپايگاه تغذيه سالم در 

  خيلي خوب=  4امتياز 

  خوب=  3امتياز 

  متوسط=  2امتياز 

  ضعيف= 0تا  1امتياز 

2  

  

آيا مواد غذايي و نوشيدني سالم در 

مدرسه موجود و دستورالعمل مواد 

خوراكي مجاز و غير مجاز در معرض 

  ديد دانش آموزان نصب شده است؟

   بله                خير

ليست موجود بوده و در معرض ديد 

  2= خوب : دانش آموز مي باشد

  

ليست موجود بوده و در معرض ديد 

  1= متوسط : دانش آموز نمي باشد

  

: ليست در مدرسه موجود نمي باشد

  0=  ضعيف

    

دستورالعمل كشوري بهداشتي 

  پايگاه تغذيه سالم در مدارس

آيا دانش آموز قادر به پاسخگويي به   3

بازديد كننده در خصوص سواالت 

  ليست مجاز و غير مجاز مي باشد؟

  بله                خير

  2: خيلي خوب 

  5/1تا 2: خوب

  1تا  5/1: متوسط 

  1كمتر از : ضعيف 

دستورالعمل كشوري بهداشتي   

  .پايگاه تغذيه سالم در مدارس

سواالت به پيوست مي  �

  باشد

4  

  

آيا نظارت و بازديد منظم از بوفه 

مراقب سالمت،رابط بهداشت و توسط 

كارشناسان آموزش و پرورش و 

پرسنل مركز بهداشت انجام مي 

  شود؟

  بله                خير 

  1= خوب : نظارت منظم است

  5/0= متوسط : نظارت نامنظم است

  0= ضعيف : نظارت نمي شود

دستورالعمل كشوري  �  

بهداشتي پايگاه تغذيه 

  .سالم در مدارس

توسط  در صورت بازديد �

رابط بهداشت و كارشناسان 

يك آموزش و پرورش 

به امتياز كسب  امتياز اضافه

  .شده لحاظ شود



٢ 

 

5  

  

آيا معاينات منظم كاركنان مدرسه كه 

در بخش تهيه و توزيع مواد غذايي 

كار مي كنند، انجام مي شود و اين 

كاركنان گواهي صحت سالمت و 

مجوز فعاليت متصدي پايگاه و فروش 

  خوراكي را دارند؟مواد 

  بله                خير 

 :معاينات منظم و گواهي صحت دارند 

  2= خوب 

  

معاينات و گواهي صحت دارند اما 

  1= متوسط  :منظم نمي باشد 

  

 ضعيف: فاقد معاينات و گواهي صحت 

 =0  

دستورالعمل بهداشتي پايگاه   

تغذيه سالم و تعاوني هاي 

مدارس و آيين نامه مقررات 

بهداشتي پايگاه تغذيه سالم 

و آيين نامه ي ) 12تا  1ماده (

  .مدارس بهداشت محيط

*6  

  

آيا مدرسه برنامه خاصي به منظور 

  فرهنگ سازي تغذيه سالم دارد؟

  خير     بله             

از اول سال تحصيلي  بيش از دو برنامه

  1= خيلي خوب : تا كنون

يك يا دو برنامه از اول سال تحصيلي 

  5/0= خوب : تا كنون

  0= ضعيف : عدم اجرا تا كنون

با تاكيد بر مصرف  �  

  غذاهاي بومي

مشاهده مستندات برنامه الزامي 

  .است

7  

  

آيا دستورالعمل شستشو و ضد عفوني 

سبزيجات در بوفه مدرسه وجود 

اينكه آيا ميوه و سبزي را پس دارد؟و 

از شستن در يخچال نگهداري مي 

  كنند؟

  بله                خير 

داراي دستورالعمل و نگه داري ميوه و -

  3= خيلي خوب : سبزي در يخچال

داراي دستورالعمل اما نگه داري ميوه -

  2= و سبزي خارج يخچال خوب 

نگه داري ميوه و سبزي در يخچال اما -

  1= دستورالعمل متوسط فاقد 

فاقد دستورالعمل و نگه داري ميوه و -

  0=  ضعيف: سبزي خارج يخچال

دستورالعمل شستشوي   

سبزيجات مخصوص مراكز 

  پخت غذا

دستورالعمل كشوري بهداشتي 

  پايگاه تغذيه سالم در مدارس

8*

*  

  

به جز (كدام نوع شير يا ساير لبنيات 

  در بوفه سرو مي شود؟) دوغ

  )بر حسب نوع كم چربامتياز (

  3= شير كم چرب 

  2= شير متوسط چربي 

  1= شير پر چرب 

  

دستورالعمل پايگاه تغذيه سالم   

  3مدارس تبصره ي بند 

در صورت مصرف لبنيات  �

يك امتياز پروبيوتيك 

  .در نظر بگيريد بيشتر

9*

*  

  

كدام نوع دوغ در مدرسه سرو مي 

  شود؟

امتياز بر حسب نوع كم چرب و كم ( 

  )نمك 

  3 =يا كفيركم نمك پاستوريزه 

  2=  كم نمك محلي

  1=يا پاستوريزه  پرنمك محلي

دستورالعمل پايگاه تغذيه سالم   

  مدارس

در صورت مصرف دوغ  �

يك امتياز  هاي پروبيوتيك

  .در نظر بگيريدبيشتر 

10  

  

نان، بيسكوييت ( مصرف گروه غالت 

  چگونه است؟...) و 

بدون امتياز بر حسب سبوس دار يا ( 

  )سبوس دار بودن 

سبوس سرو نان ها و بيسكوييت هاي 

  3=  دار

سبوس سرو نان ها و بيسكوييت هاي 

  2= دار و بدون سبوس با هم

دستورالعمل پايگاه تغذيه سالم   

  مدارس



٣ 

 

بدون سرو نان ها و بيسكوييت هاي 

  1= سبوس

11  

**

*  

در صورت تهيه ي لقمه ي سالم در 

رفته به بوفه مدرسه آيا نان به كار 

تهيه مي شود و  )تازه( صورت روزانه

؟  مي باشدبدون كپك و بيات 

  ؟وضعيت نگه داري نان چگونه است

  بله                خير 

خيلي : نان تازه در بسته بندي مناسب

  3= خوب 

  

): بدون كپك(نان بازاري روز قبل 

  2= خوب 

  

: نان بدون كپك مانده بيش از يك روز

  1= متوسط 

  0= بد : كپك زدهنان 

  

دستورالعمل پايگاه تغذيه سالم   

  مدارس

  

در صورت نا مناسب بودن ( 

بسته بندي و نگهداري نان يك 

  )امتياز كم كنيد

مواد غذايي كه عرضه آن در پايگاه   12

تغذيه سالم ، غيرمجاز است در 

  مدرسه توزيع مي گردد؟

مواد  در صورتي كه حتي يك قلم

غير مجاز عرضه گردد، امتياز  غذايي

در غير اين صورت . صفر لحاظ گردد

  .لحاظ گردد 4امتياز 

دستورالعمل پايگاه تغذيه سالم   

  مدارس

  

      جمع امتيازات

  مالحظات

  

  

 

  :امتياز بندي بر اساس چك ليست

I.  خيلي خوب: 28تا  31امتياز 

II.  خوب:  14 – 27امتياز 

III.  متوسط:  10 – 13امتياز 

IV.  ضعيف:  10زير 

  

  



۴ 

 

  

  :توضيحات در خصوص بازديدها

وجود برنامه هاي خاص مانند جشنواره غذا با مناسبت هاي تغذيه اي مانند روز جهاني غذا، روز جهاني تخم مرغ، بسيج *

اطالع رساني تغذيه، هفته سالمت با محوريت استفاده از مواد غذايي سالم و تاكيد بر مصرف غذاهاي بومي و عدم مصرف 

  .كم ارزش تغذيه اي غذاهاي

  .در صورت استفاده از لبنيات پروبيوتيك، پري بيوتيك و سين بيوتيك يك امتياز ديگر به امتياز كل اضافه كنيد.  1** 

 نيز را ... قهوه و شير كاكائو، شير مثل دار طعم هاي شير اما باشد شده غني ساده يا و ساده صورت به است شير بهتر . 2

  .كرد مصرف توان مي

  .صنعتي و كم نمك و كم چرب باشد گاز بدون دوغ مصرفي مي بايست از نوع دوغ. 3

 در خوراكي مواد عرضه و بندي بسته بسته بندي نان براي تهيه لقمه بايد يكپارچه و بدون نفوذ بوده و در كل از. 1*** 

  .شود خودداري اكيدا رنگي و شده مصرف پالستيكي هاي كيسه و روزنامه و باطله كاغذهاي

 و نان ،فرنگي گوجه و پنير و نان ،خيار و پنير و نان ،فرنگي گوجه و مرغ تخم و نان ،گردو و پنير و نان. 2

 و بندي بسته بدون هاي ساندويچ استثناء به صنعتي هاي ساندويج انواع نفره، تك بندي بسته در عسل و كره

  .از جمله لقمه هاي سالم و بهداشتي مي باشند بهداشتي هاي مجوز فاقد
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  به نام خدا

  تغذيه سالم مدارس )بوفه(پايگاه سواالت پايش 

  معاونت امور بهداشتي - واحد بهبود تغذيه جامعه

 دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

  :                 نام آموزشگاه:                         مقطع تحصيلي:                                   نام و نام خانوادگي دانش آموز

  امتياز  امتياز كسب شده  جواب  سوال  رديف

  چند لقمه ساده را نام ببريد؟   1

  )مورد را نام ببرد  4حد اقل ( 

  

 پنير و نان فرنگي، گوجه و مرغ تخم و نان گردو، و پنير و نان

 بسته در عسل و كره نان و فرنگي، گوجه و پنير و نان خيار، و

 ساندويچ استثناء صنعتي به هاي ساندويج انواع نفره، تك بندي

  بهداشتي هاي مجوز و فاقد بندي بسته بدون هاي

  1  

هر مورد (

25/0(  

چند نوشيدني غير مجاز را نام   2

  ببريد؟

  )مورد 2حد اقل ( 

گازدار و  ماءالشعير، دوغ گازدار، هاي نوشابه يخمك، انواع

  .هستند افزوده قند داراي كه هايي ميوه آب انواع

  5/0  

هر مورد (

25/0(  

آيا ساندويچ هاي غير مجاز را   3

  مي شناسيد؟

  مورد را نام ببريد؟ 2 

 و سوسيس آنها در كه هاي فرآورده كليه و كالباس و سوسيس

 فاقد و بندي بسته بدون همبرگرهاي دارد، انواع وجود كالباس

 مجوز فاقد و بندي بسته بدون بهداشتي، ساالدالويه هاي مجوز

  سمبوسه بهداشتي، فالفل، هاي

  5/0  

هر مورد (

25/0(  

  :امتياز دهي 

  75/0كمتر از : ضعيف                     1تا  25/1: متوسط                       5/1تا 2: خوب                     2: خيلي خوب 

 آيا در بوفه مدرسه لقمه سالم عرضه مي شود؟ .1

 آيا ليست غذاهاي مجاز و غير مجاز در معرض ديد وجود دارد؟ .2

  آيا موردي از ليست غير مجاز در مدرسه عرضه مي گردد؟ .3

  امضا بازديد كننده                                  نام و                                        تاريخ                                                     


