
 هابندی بهداشتی گروه رستورانرتبه چگونگی 

 کمیل چکاساس انجام بازرسی و ت  خانه، چلوکبابی و سلف سرویس( بر  ها )رستوران، رستوران سنتی، سفره    رتبه بهداشتی گروه رستوران  

شتی امتیازبندی شده    بندی رتبه و سپس مبنای صد تبدیل  به درابتدا امتیازات کسب شده      و در سامانه   گرددمشخص می   لیست بهدا
 گیرد.می قرار

با  سرویس و سایر مراکزی است که با چک لیست مشابهها شامل رستوران، رستوران سنتی، سفره خانه، چلوکبابی و سلفگروه رستوران
  .شوندبرده بازرسی میموارد نام

 بندی بهداشتیشرایط رتبه 

 .گیرد که در سه بازرسی متوالی رتبه یک بهداشتی را کسب کرده باشندمی این رتبه به واحدهایی تعلق تی:رتبه عالی بهداش -۱

 درصد امتیاز را کسب ۰۱ – ۱۱۱راساس بازرسی انجام شده گیرد که باین رتبه به واحدهایی تعلق می ی:رتبه یک بهداشت -۲

 .کرده باشند

 درصد امتیاز را کسب  ۹۱ – ۹۰٫۰۰۰اساس بازرسی انجام شده گیرد که براین رتبه به واحدهایی تعلق می ی:رتبه دو بهداشت -۳

 .کرده باشند

درصد امتیاز را کسب  ۹۱ – ۹۰٫۰۰۰گیرد که براساس بازرسی انجام شده این رتبه به واحدهایی تعلق می تی:رتبه سه بهداش -۴

 .کرده باشند

عنوان یک واحد صنفی گیرد که در سامانه جامع بازرسی بهاین رتبه به واحدهایی تعلق می ی:بهداشتدر انتظار دریافت رتبه   -۵

 .اند ولی هنوز مورد بازرسی قرار نگرفته و نتیجه بازرسی واحد در سیستم ثبت نگردیده استثبت شده

هداشتی بگیرد که براساس بازرسی انجام شده امتیاز الزم جهت دریافت رتبه این رتبه به واحدهایی تعلق می تعلیق:رتبه در حالت  -۶

 .حال رسیدگی بوده و هنوز به مراجع قضایی ارجاع نشده استد و پرونده آن در مرکز بهداشت دراندست دادهرا کسب ننموده و یا آن را از

گیرد که براساس بازرسی انجام شاده امتیاز الزم جهت دریافت رتبه بهداشتی این رتبه به واحدهایی تعلق می ی:فاقد رتبه بهداشت  -۹

 .ها اعمال گردیده استخصوص آنانونی الزم توسط دستگاه نظارت دراند و اقدامات قدست دادهکسب ننموده و یا آن را ازرا 

 .بندی قرار گیردها به درصد تبدیل و سپس مبنای رتبهابتدا باید امتیازات کسب شده توسط گروه رستوران ر:تذک 

 
 کاربرد نرم افزار 

 و نموده ها را مشهههاهده بندی بهداشهههتی رسهههتوراناطالعات و رتبه   افزار موقعیت، اسهههتفاده از این نرم  توانند با  شههههروندان می 

مچنین ه شده است را انتخاب نمایند.  افزار تعریف نرمکه در این  خانه، چلوکبابی و سلف سرویس   رستوران، رستوران سنتی، سفره    
 مندگردند.از بهترین گزینه مورد نظر خود بهره

  
 

 هابندی رستورانرسانی و رتبهامکانات نرم افزار سامانه اطالع 

 ؛ وجود دارد. عالی، خوب، متوسط و ضعیف : امکان ثبت نظرات کاربران در این سامانه در یکی از چهار گزینه

 

 ها ویژه رستوران دیبنهرتب و سانیرعاطال فزار سامانه سامانهاممندی از امکانات نرتوانند برای بهرهشهروندان محترم می
 ند:زیر مراجعه نمایاینترنتی معاونت بهداشتی دانشگاه، منوی مراجعین یا به آدرس  رسانیاطالعاندروید، به پایگاه 

http://url.qums.ac.ir/1e 
 


