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 :اضاره

یكی اس ضزكت ّای سیز هجوَػِ ضزكت هلی پاالیص ٍ پخص  خغَط لَلِ ٍ هخابزات ًفت ایزاى  ضزكت

فزآٍردُ ّای ًفتی ایزاى است كِ با هاهَریت اًتمال كالى هَاد ًفتی ایفای ًمطی هَثز در تاهیي اًزصی بخص 

ضزكت خغَط لَلِ ٍ  چطن اًذاس در ایي راستا   .ّای هختلف صٌؼتی ٍ بْیٌِ ساسی التصاد هلی را بِ ػْذ دارد

ت ایزاى دستیابی بِ جایگاُ بزتزیي ضزكت در سهیٌِ اًتمال كالى، پایذار ٍ ایوي ًفت خام ٍ فزآٍردُ هخابزات ًف

 . ّای ًفتی ٍ ارائِ خذهات هخابزات صٌؼتی در خاٍرهیاًِ است
بزداری، فٌی، هالی ٍ اداری ٍ سایز ٍاحذّای هزبَعِ در  ّای بْزُ هتطكل اس هؼاًٍت ضزكتادارات ستادی ایي 

ّشار كیلَهتز خغَط  14  اًذ هٌغمِ در سزاسز كطَر پزاكٌذُ 12ّای ػولیاتی در  ر ّستٌذ ٍ لسوتتْزاى هستك

ایستگاُ فطارضكي در گذرًذ ٍ با  9تاسیسات ٍ  56هزكش اًتمال،  110هسیز، 49ایٌچ در 32ایٌچ تا  4لَلِ اس لغز 

 .رساًی بِ هیْي ػشیشهاى را ػْذُ دارًذ صالبت ٍ اعویٌاى سَخت

ػولكزد رستَراى اس  ضزكت خغَط لَلِ ٍ هخابزات ًفت ایزاى رضایتوٌذی كاركٌاىبزرسی ٍّص بِ در ایي پض

ًفز پزسٌل  10با حذٍد  كِكِ یكی اس بخطْای سیزهجوَػِ ٍاحذ خذهات تخصصی ضزكت هی باضذ  ضزكت

 .پزداختِ ضذُ است. ًفز اس كاركٌاى ضزكت سزٍیس ارائِ هی دٌّذ 250رٍساًِ بغَر هتَسظ بِ 

 :پژوهص هذف

  ػولكزد رستَراى ضزكت اس  ضزكت خغَط لَلِ ٍ هخابزات ًفت ایزاى رضایتوٌذی كاركٌاىبزرسی 

 

 :سوال های پژوهص

چمذر اس كیفیت ٍ كویت غذا رستَراى هیشاى رضایت كاركٌاى ضزكت خغَط لَلِ ٍ هخابزات ًفت ایزاى .1

 است؟

چمذر اس ًظافت رستَراى ٍ كاركٌاى آى  اىیزخغَط لَلِ ٍ هخابزات ًفت اضزكت هیشاى رضایت كاركٌاى .2

 است؟

رفی هَجَد بز رٍی هیشّای ظخغَط لَلِ ٍ هخابزات ًفت ایزاى اس هَاد م ضزكت هیشاى رضایت كاركٌاى.3

چمذر است؟  ًْارخَری 



 

4 

 

 

 روش پژوهص
ت رٍش تحمیك پیوایطی صزفاٌ رٍضی گام بِ گام ًیس. در ایي پضٍّص اس رٍش  پیوایطی استفادُ ضذُ است

ّای هٌاسبی بزای  حل كِ هستلشم خاللیت، لذرت تخیل، هْارت، هصالحِ ٍ یافتي راُ بلكِ فزایٌذی است 

  .اًجام دادى تحمیك پیوایطی درست، ٌّزی اكتسابی است . بیٌی ًطذُ است هطكالت پیص

رد ّایی در هَ ّای تحمیك اجتواػی است كِ در آى اػضای جاهؼِ آهاری بِ پزسص یوایص یكی اس رٍشپ

كِ در اختیار  "ای پزسطٌاهِ"ّا ایي كار را یا اس عزیك پزكزدى  آى. دٌّذ هَضَع هَرد هغالؼِ هحمك، پاسخ هی

ضٌاساى، پیوایص  بِ ػمیذُ بزخی اس جاهؼِ. دٌّذ اًجام هی "هصاحبِ"گیزد ٍ یا ضفاّاً اس عزیك  ّا لزار هی آى

ّا اس  آٍری دادُ گز پیوایص ضیَُ سیستواتیک جوغبِ ػبارت دی. ضٌاساًِ است بْتزیي ضیَُ رٍش تحمیك جاهؼِ

اجزا است كِ اس عزیك پست بزای اػضای جاهؼِ آهاری  عزیك هصاحبِ رٍدررٍ، تلفٌی ٍ یا پزسطٌاهِ خَد

  .گزدد ضَد ٍ باس هی فزستادُ هی

ی ّز اًجام ایٌگًَِ فؼالیتْای پضٍّطی بِ ٍیضُ در بخص ضٌاخت افكار ػوَهی غالباً بِ ػْذُ رٍابظ ػوَم

ًیاسّا ٍ ػالیك   تَاى ّن هی با اًجام پضٍّص در فزایٌذی دٍ عزفِ ٍ هتمابل  ساسهاى ًْادُ ضذُ است چزا كِ

هطتزیاى را ضٌاخت ٍّن هیشاى هَفمیت ٍ اثزبخطی ارتباعات ساسهاًی را در بخطْای داخلی ٍ بیزًٍی 

.  ضذابشار هَرد استفادُ در ایي پضٍّص پزسطٌاهِ هی با. گیزی كزد اًذاسُ

 جاهعه ی آهاری و حجن نوونه

جاهؼِ آهاری  هَرد بزرسی كاركٌاى ستاد ضزكت خغَط لَلِ ٍ هخابزات ًفت ایزاى است كِ با استفادُ اس رٍش 

 ..ًفز اس كاركٌاى ستاد پاسخگَ ًظزسٌجی پضٍّص هذكَر بَدُ اًذ 31ًوًَِ گیزی تصادفی سادُ تؼذاد 

بیاى یافته های پژوهص 

جنسیت  .1

در ایي ًظزسٌجی ضزكت درصذ سى   42هزد ٍ  درصذ اس كاركٌاى 58تؼذاد پاسخ دٌّذگاى حذٍد  اس هجوَع

    . داضتِ اًذ

 تَظیغ فطاٍاًی تط حسة خٌسیت( 1)خسٍل ضواضُ

 جىسیت فشاياوی دسصذ فشاياوی

 1 ظى 13 41.9

 2 هطز 18 58.1

 خوغ 31 100.0
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جنسیت

زن , 13

مرد, 18

Slice 3, Slice 4, 

 
 

هی  نوع استخذا. 2

درصذ كاركٌاى  6درصذ كاركٌاى لزاردادی  22كاركٌاى رسوی  درصذ 67اس هجوَع تؼذاد پاسخ دٌّذگاى حذٍد 

  . درصذ پاسخ دٌّذُ پیواًكاری در ایي ًظزسٌجی هطاركت داضتِ اًذ 3پیواًی ٍ 
تَظیغ فطاٍاًی تط حسة ًَع استرساهی 2خسٍل ضواضُ  

 وًع استخذامی فشاياوی دسصذ فشاياوی

 1 ضسوی 21 67.7

 2 پیواًی 2 6.5

 3 پیواًىاضی 1 3.2

 4 لطاضزازی 7 22.6

 جمغ 31 100.0
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سطح تحصیالت  . 3
 

درصذ فَق  16ٍ  درصذ فَق لیساًس 35لیساًس  درصذ اس كاركٌاى38اس هجوَع تؼذاد پاسخ دٌّذگاى حذٍد 

 .ًذبَدُ اپاسخگَ  دیپلن 
 

 
حصیالت ٍظیغ فطاٍاًی تط حسة سطح تت 3خسٍل ضواضُ  

 سطح تحصیالت فشاياوی دسصذ فشاياوی

زیپلنظیط 1 3.2   1 

 2 زیپلن 1 3.2

زیپلن  فَق 5 16.1   3 

 4 لیساًس 12 38.7

لیساًس  فَق 11 35.5  5 

3.2 1 Missing 
 جمغ 30 96.8

 

 
 

 

تعذاد روسهای استفاده اس غذای رستوراى  . 4

رٍس در ّفتِ اس غذای رستَراى استفادُ هی كٌٌذ  5 كاركٌاى درصذ اس 51اس هجوَع تؼذاد پاسخ دٌّذگاى حذٍد 

كل  ،درصذ اس كاركٌاى پاسخ دٌّذُ 3رٍس درّفتِ استفادُ هی ًوایٌذ ٍ تٌْا  3درصذ اس كاركٌاى  19اس آى  بؼذ

  . ّفتِ اس غذای رستَراى استفادُ هی ًوایٌذ
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غصاحسة تؼساز ضٍظّای استفازُ اظ ٍظیغ فطاٍاًی تط ت 4خسٍل ضواضُ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 نوع غذای هورد استفاده اس رستوراى .  5

 

ًیش درصذ  19حذٍد  ًذاضتِ، یًَع غذا اّویت درصذ اس كاركٌاى 35حذٍد بزای  ،اسخ دٌّذگاىاس هجوَع تؼذاد پ

كوتزیي آهار . درصذ اس غذای ًَع اٍل استفادُ هی ًوایٌذ  16ٍ حذٍد اس غذای اٍل ٍ دٍم استفادُ هی كٌٌذ 

  . درصذ هی باضذ 6بذست آهذُ در بیي كاركٌاى استفادُ اس غذای رصیوی با 

 

 

 

 تعذاد سيصَبی استفبدٌ اص غزا فشاياوی دسصذ فشاياوی

 1 یه ضٍظ 3 9.7

 2 زٍ ضٍظ  3 9.7

 3 سِ ضٍظ  6 19.4

 4 چْاض ضٍظ 1 3.2

 5 پٌح ضٍظ  16 51.6

 6 ضص  ضٍظ  1 3.2

3.2 1 Missing 
 خوغ 31 100
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ٍظیغ فطاٍاًی تط حسة ًَع غصا هَضز استفازُت 5هاضُخسٍل ش  

 وًع غزا فشاياوی دسصذ فشاياوی

 1 غصای اٍل 5 16.1

 2 غصای زٍم 4 12.9

 3 غصای ضغیوی 2 6.5

 4 تی تفاٍت 11 35.5

 5 ًَع زٍم ٍ ضغیوی 3 9.7

 6 ًَع اٍل ٍ زٍم 6 19.4

 خوغ 31 100.0

 

 

 

 
 

 

 

  اهذت سهاى اختصاصی به صزف غذ. 6

 

اس هذت سهاى اختصاصی صزف غذا رضایت داضتِ  درصذ اس كاركٌاى 61اس هجوَع تؼذاد پاسخ دٌّذگاى حذٍد 

درصذ اس كاركٌاى ػذم رضایت خَد را اس هذت سهاى  6درصذ ًیش تا حذی راضی بَدُ ٍ تٌْا  32ٍ حذٍد 

  . اختصاظ بِ صزف غذا اػالم ًوَدُ اًذ
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غصا  صطف ب هست ظهاى اذتصاصیٍظیغ فطاٍاًی تط حست 6خسٍل ضواضُ  

 مذت صمبن   صشف غزا فشاياوی دسصذ فشاياوی

 1 واهال ضاظی 3 9.7

 2 ضاظی 16 51.6

 3 تا حسی ضاظی 10 32.3

 4 ًاضاظی 2 6.5

 جمغ 31 100.0

 

 

 

 

تنوع غذا  . 7

ضایت داضتِ حذٍد تٌَع هٌَی غذایی رستَراى ر درصذ اس كاركٌاى اس 41اس هجوَع تؼذاد پاسخ دٌّذگاى حذٍد 

  . درصذ ًیش ػذم رضایت خَد را اس تٌَع غذایی اػالم ًوَدُ اًذ 19درصذ ًیش تا حذی راضی بَدُ ٍ حذٍد  38

ٍظیغ فطاٍاًی تط حسة تٌَع غصات 7خسٍل ضواضُ  

 تىًع غزا فشاياوی دسصذ فشاياوی

 1 ضاظی 13 41.9

 2 تا حسی ضاظی 12 38.7

 3 ًاضاظی 6 19.4

 خوغ 31 100.0
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طعن غذا  . 8

درصذ تا حذی  35عؼن غذا راضی بَدُ حذٍد درصذ اس كاركٌاى اس  41اس هجوَع تؼذاد پاسخ دٌّذگاى حذٍد 

 . درصذ اس پاسخ دٌّذگاى ػذم رضایت خَد را اس عؼن غذا اػالم ًوَدُ اًذ 23راضی بَدُ اًذ ٍ حذٍد 

ٍظیغ فطاٍاًی تط حسة طؼن غصات 8خسٍل ضواضُ  

اویدسصذ فشاي  طعم غزا فشاياوی 

 1 ضاظی 13 41.9

 2 تا حسی ضاظی 11 35.5

 3 ًاضاظی 4 12.9

 4 واهال ًاضاظی 3 9.7

 خوغ 31 100.0
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کیفیت پخت غذا  .9

درصذ تا  19پخت غذا راضی بَدُ حذٍد درصذ اس كاركٌاى اس كیفیت  41اس هجوَع تؼذاد پاسخ دٌّذگاى حذٍد 

م رضایت خَد را اس كیفیت پخت غذا اػالم ًوَدُ اًذ كِ آهار لابل تاهلی است درصذ ًیش ػذ 38حذی راضی ٍ 

. یذ در رفغ ایي هطكل تالش ًوایٌذٍ دست اًذركاراى ایي حَسُ با
 

ٍظیغ فطاٍاًی تط حسة ویفیت پرت غصات 9خسٍل ضواضُ  

 کیفیت پخت غزا فشاياوی دسصذ فشاياوی

 1 ضاظی 13 41.9

 2 تا حسی ضاظی 6 19.4

 3 ًاضاظی 11 35.5

 4 واهال ًاضاظی 1 3.2

 خوغ 31 100.0

 

 



 

12 

 

 

 

بهذاضت غذا  . 10

 45درصذ اس كاركٌاى اس رػایت بْذاضت غذا راضی بَدُ ٍ حذٍد  49اس هجوَع تؼذاد پاسخ دٌّذگاى حذٍد

.  درصذ ػذم رضایت خَد را اػالم ًوَدُ اًذ 6درصذ ًیش تا حذی راضی بَدُ ٍ حذٍد 
 

 
ع فطاٍاًی تط حسة تْساضت غصاٍظیت 10خسٍل ضواضُ  

 بُذاشت غزا فشاياوی دسصذ فشاياوی

 1 واهال ضاظی 3 9.7

 2 ضاظی 12 38.7

 3 تا حسی ضاظی 14 45.2

 4 ًاضاظی 1 3.2

ًاضاظی واهال 1 3.2  5 

 خوغ 31 100.0
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کیفیت هواد غذایی .11

هَاد غذایی تا حذی رضایت داضتِ  ٍ یت درصذ اس كاركٌاى اس كیف 41اس هجوَع تؼذاد پاسخ دٌّذگاى حذٍد 

درصذ ًیش ػذم رضایت خَد را اس كیفیت هَاد  22درصذ اس پاسخ دٌّذگاى راضی بَدُ ٍ حذٍد  35حذٍد 

 . غذایی هَرد استفادُ در عبخ غذا اػالم ًوَدُ اًذ

 
ییغصاویفیت هَاز  ٍظیغ فطاٍاًی تط حسةت 11خسٍل ضواضُ  

غزایی کیفیت مًاد فشاياوی دسصذ فشاياوی  

 1 ضاظی 11 35.5

 2 تا حسی ضاظی 13 41.9

 3 ًاضاظی 6 19.4

 4 واهال ًاضاظی 1 3.2

 خوغ 31 100.0
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پیص غذا   ارائه.12

 10ٍ تٌْا هی باضٌذ پیص غذا هَافك ارائِ  درصذ اس كاركٌاى 90حذٍد  كاركٌاى پاسخ دٌّذُاس هجوَع تؼذاد 

 .هخالفت خَد را اػالم ًوَدُ اًذدرصذ 

ُ پیص غصااضائتَظیغ فطاٍاًی تط حسة  12زٍل ضواضُج  

پیش غزا اسائٍ فشاياوی دسصذ فشاياوی  

 1 تلی 28 90.3

 2 ذیط 3 9.7

 خوغ 31 100.0

 

 

استفاده از پیش غذا

بلی, 28

خیر , 3 Slice 3, Slice 4, 
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استفاده اس ساالد . 13

 16ُ هی ًوایٌذ ٍ حذٍد ساالد رستَراى استفاد درصذ اس كاركٌاى اس  84اس هجوَع تؼذاد پاسخ دٌّذگاى حذٍد 

 . درصذ ًیش استفادُ ًوی كٌٌذ

 
ساالزاستفازُ اظ تَظیغ فطاٍاًی تط حسة  13خسٍل ضواضُ  

 استفبدٌ اص سبالد فشاياوی دسصذ فشاياوی

 1 تلی 26 83.9

 2 ذیط 5 16.1

 خوغ 31 100.0

 

 

 

استفاده از ساالد

بلی, 26

خیر , 5

Slice 3, 

Slice 4, 

 
 

 

نوع ساالد  .14
 

درصذ ًیش اس ساالد  38ساالد ضیزاسی استفادُ درصذ اس كاركٌاى اس  42ٌّذگاى حذٍد اس هجوَع تؼذاد پاسخ د

اس پاسخ دٌّذگاى ًیش در ایي بارُ ًظز خَد را اػالم  درصذ10حذٍد درصذ ًیش اس ّز دٍ ٍ  10كاَّ حذٍد 

 . ًٌوَدُ اًذ

ساالز ًَع تَظیغ فطاٍاًی تط حسة 14خسٍل ضواضُ  

د نوع ساال فزاوانی درصذ فزاوانی  

 1 ضیطاظی 13 41.9

 2 واَّ 12 38.7

 3 زٍ ّط 3 9.7

 4 تی پاسد 3 9.7

 خوغ 31 100.0
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تعذاد ساالد .15
 

تؼذاد ساالدّای ارائِ ضذُ در ّز ٍػذُ غذایی درصذ اس كاركٌاى اس 28اس هجوَع تؼذاد پاسخ دٌّذگاى حذٍد 

درصذ تاحذی  16پاسخ دٌّذگاى ػذم رضایت خَد را اػالم ًوَدُ ٍ حذٍد درصذ اس  51رضایت داضتِ حذٍد 

 . راضی بَدُ اًذ

ساالز تؼساز تَظیغ فطاٍاًی تط حسة 15خسٍل ضواضُ  
 تعذاد ساالد فزاوانی درصذ فزاوانی

 1 واهالضاظی 1 3.2

 2 ضاظی 8 25.8

ا حسی ضاظی ت 5 16.1  3 

 4 ًاضاظی 10 32.3

 5 واهال ًاضاظی  6 19.4

 6 تی پاسد 1 3.2

 جمغ 31 100.0
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استفاده اس دسز  .16

دسز در ٍػذُ ّای غذایی رضایت داضتِ ٍ  با ارائِ  درصذ اس كاركٌاى 71اس هجوَع تؼذاد پاسخ دٌّذگاى حذٍد 

السم بذكز است بزخی اس پاسخ دٌّذُ استفادُ اس هیَُ ّای فصل بِ ػٌَاى . درصذ هَافمت ًٌوَدُ اًذ 26حذٍد 

  . پیطٌْاد ًوَدُ اًذدسز 

زسطاضائِ  تَظیغ فطاٍاًی تط حسة 16خسٍل ضواضُ  
دسزرائه ا فزاوانی درصذ فزاوانی  

 1 تلی 22 71.0

 2 ذیط 8 25.8

 3 تی پاسد 1 3.2

 خوغ 31 100.0

 

 

رعایت نظافت رستوراى  . 17

راى رضایت داضتِ حذٍد رػایت ًظافت رستَدرصذ اس كاركٌاى اس  58اس هجوَع تؼذاد پاسخ دٌّذگاى حذٍد 

 . درصذ ًارضایتی خَد را اػالم ًوَدُ اًذ 10درصذ تا حذی راضی بَدُ ٍ حذٍد  32

ضػایت ًظافت ضستَضاى تَظیغ فطاٍاًی تط حسة 17خسٍل ضواضُ  

 نظافت رستوران فزاوانی درصذ فزاوانی

 1 واهالضاظی 5 16.1

 2 ضاظی 13 41.9

ا حسی ضاظیت 10 32.3  3 

 4 ًاضاظی 2 6.5

 5 واهال ًاضاظی 1 3.2

 خوغ 31 100.0



 

18 

 

 
 

 رعایت نظافت وسایل غذاخوری .18

 

رػایت ًظافت ٍسایل غذاخَری رضایت داضتِ درصذ اس كاركٌاى اس  55اس هجوَع تؼذاد پاسخ دٌّذگاى حذٍد 

درصذ ًیش ػذم رضایت خَد را اس رػایت ًظافت ٍسایل  16درصذ تا حذی راضی بَدُ ٍ حذٍد  29حذٍد 

 .اخَری اػالم ًوَدُ اًذغذ

 
ضػایت ًظافت ٍسایل غصاذَضی  تَظیغ فطاٍاًی تط حسة 18خسٍل ضواضُ  

 نظافت  وسایل غذاخوری فزاوانی درصذ فزاوانی

 1 واهالضاظی 3 9.7

 2 ضاظی 14 45.2

ا حسی ضاظیت 9 29.0  3 

 4 ًاضاظی 4 12.9

 5 واهال ًاضاظی 1 3.2

 جوغ 31 100.0
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فت سزو کننذه غذا  رعایت نظا. 19
 

رػایت ًظافت سزٍ كٌٌذُ غذا رضایت داضتِ ٍ  درصذ اس كاركٌاى اس 58اس هجوَع تؼذاد پاسخ دٌّذگاى حذٍد 

درصذ ػذم رضایت خَد را اس رػایت ًظافت سزٍ كٌٌذُ غذا  13حذٍد درصذ تا حذی راضی بَدُ ٍ 29حذٍد 

   . اػالم ًوَدُ اًذ
 

سطٍ وٌٌسُ غصا ضػایت ًظافت تَظیغ فطاٍاًی تط حسة 19خسٍل ضواضُ  

 نظافت  سزو کننذه غذا فزاوانی درصذ فزاوانی

6.5 2 
 1 واهالضاظی

51.6 16 
 2 ضاظی

29.0 9 
ا حسی ضاظیت  3 

6.5 2 
 4 ًاضاظی

6.5 2 
 5 واهال ًاضاظی

100.0 31 
 جوغ
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کیفیت آبلیوو .20

درصذ اس كاركٌاى ػذم رضایت خَد را اس كیفیت آبلیوَ ارائِ ضذُ بز  74اس هجوَع تؼذاد پاسخ دٌّذگاى حذٍد 

ٍدُ بدرصذ ًیش تا حذی راضی  10درصذ رضایت داضتِ ٍ حذٍد  16سز هیشّای رستَراى اػالم ًوَدُ ٍ حذٍد 

یز ٍ آهار بذست آهذُ ًوایاًگز كیفیت بسیار پاییي آبلیوَ ارائِ ضذُ هی باضذ كِ السم است تذبیزی در تغی.  اًذ

 . جایگشیٌی آى اًذیطیذُ ضَد

 

 
ویفیت آتلیوَ  تَظیغ فطاٍاًی تط حسة 20خسٍل ضواضُ  

 کیفیت آبلیمو فزاوانی درصذ فزاوانی

3.2 1 
 1 واهالضاظی

12.9 4 
 2 ضاظی

9.7 3 
ا حسی ضاظیت  3 

35.5 11 
 4 ًاضاظی

38.7 12 
 5 واهال ًاضاظی

100.0 31 
 جوغ
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فلفل کیفیت .20

درصذ اس كاركٌاى اس كیفیت فلفل ّای ارائِ ضذُ بز سز هیشّای  51ػذاد پاسخ دٌّذگاى حذٍد اس هجوَع ت

درصذ ًیش ػذم رضایت  23درصذ تا حذی راضی بَدُ ٍ ّن چٌیي حذٍد  22رستَراى رضایت داضتِ  ٍ حذٍد 

 .  ػالم ًوَدُ اًذاخَد را 

ویفیت فلفل تَظیغ فطاٍاًی تط حسة 21خسٍل ضواضُ  

فلفلکیفیت  فزاوانی درصذ فزاوانی  

6.5 2 
 1 واهالضاظی

45.2 14 
 2 ضاظی

22.6 7 
ا حسی ضاظیت  3 

9.7 3 
 4 ًاضاظی

12.9 4 
 5 واهال ًاضاظی

3.2 1 Missing 

100.0 31 
 جوغ
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ناى  کیفیت.22

یشّای ارائِ ضذُ بز سز م ًاى ّای بستِدرصذ اس كاركٌاى اس كیفیت  58اس هجوَع تؼذاد پاسخ دٌّذگاى حذٍد 

درصذ ًیش ػذم رضایت 19درصذ تا حذی راضی بَدُ ٍ ّن چٌیي حذٍد  23رستَراى رضایت داضتِ  ٍ حذٍد 

 .  ػالم ًوَدُ اًذاخَد را 

ویفیت ًاى تَظیغ فطاٍاًی تط حسة 22خسٍل ضواضُ  

نان کیفیت  فزاوانی درصذ فزاوانی  

25.8 8 
 1 واهالضاظی

32.3 10 
 2 ضاظی

22.6 7 
ا حسی ضاظیت  3 

6.5 2 
 4 ًاضاظی

12.9 4 
 5 واهال ًاضاظی

100.0 31 
 جوغ

 
 

نوک  کیفیت.23

درصذ اس كاركٌاى اس كیفیت ًوک ارائِ ضذُ بز سز هیشّای رستَراى  84اس هجوَع تؼذاد پاسخ دٌّذگاى حذٍد 

درصذ ًیش ػذم رضایت خَد را  3درصذ تا حذی راضی بَدُ ٍ ّن چٌیي حذٍد  13رضایت داضتِ  ٍ حذٍد 

 .  م ًوَدُ اًذاػال
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ویفیت ًوه تَظیغ فطاٍاًی تط حسة 23خسٍل ضواضُ  

نمک کیفیت فزاوانی درصذ فزاوانی  

 1 واهال ضاظی 9 29.0

 2 ضاظی 17 54.8

 3 تا حسی ضاظی 4 12.9

 4 ًاضاظی 1 3.2

 خوغ 31 100.0

 

 

 

کویت غذا .24

ت غذا ارائِ ضذُ رضایت داضتِ  ٍ حذٍد درصذ اس كاركٌاى اس كوی 61اس هجوَع تؼذاد پاسخ دٌّذگاى حذٍد 

 .  درصذ ًیش ػذم رضایت خَد را اػالم ًوَدُ اًذ29درصذ تا حذی راضی بَدُ ٍ ّن چٌیي حذٍد  10

 
وویت غصا  تَظیغ فطاٍاًی تط حسة 24خسٍل ضواضُ  

 کمیت غذا فزاوانی درصذ فزاوانی

19.4 6 
 1 واهالضاظی

41.9 13 
 2 ضاظی

9.7 3 
ا حسی ضاظیت  3 

22.6 7 
 4 ًاضاظی

6.5 2 
 5 واهال ًاضاظی

100.0 31 
 جوغ



 

24 

 

 

 

 
 

بزخورد پزسنل  .25

درصذ 13ٍ حذٍد اى اس بزخَرد پزسٌل رضایت داضتِ درصذ اس كاركي 81اس هجوَع تؼذاد پاسخ دٌّذگاى حذٍد 

 .  درصذ ًیش ػذم رضایت خَد را اػالم ًوَدُ اًذ 6تا حذی راضی بَدُ ٍ ّن چٌیي حذٍد 

 

 

 
تطذَضز پطسٌل  تَظیغ فطاٍاًی تط حسة 25ضواضُخسٍل   

 بزخورد پزسنل فزاوانی درصذ فزاوانی

 1 واهال ضاظی 11 35.5

 2 ضاظی 14 45.2

 3 تا حسی ضاظی 4 12.9

 4 ًاضاظی 2 6.5

 خوغ 31 100.0
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رضایت اس هخلفات    .26

لفات ارائِ ضذُ رضایت داضتِ  ٍ حذٍد درصذ اس كاركٌاى اس هخ 74اس هجوَع تؼذاد پاسخ دٌّذگاى حذٍد 

 .  درصذ ًیش ػذم رضایت خَد را اػالم ًوَدُ اًذ 6درصذ تا حذی راضی بَدُ ٍ ّن چٌیي حذٍد 19

 
ضظایت اظ هرلفات تَظیغ فطاٍاًی تط حسة 26خسٍل ضواضُ  

 رضایت اس مخلفات فزاوانی درصذ فزاوانی

 1 واهال ضاظی 8 25.8

 2 ضاظی 15 48.4

حسی ضاظی تا 6 19.4  3 

 4 ًاضاظی 2 6.5

100.0 31 
 جوغ
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سزو غذا هجشا بانواى     .27

درصذ اس كاركٌاى هَافك سزٍ غذا هجشا جْت باًَاى بَدُ ٍ حذٍد  71اس هجوَع تؼذاد پاسخ دٌّذگاى حذٍد 

 .  درصذ ًیش ػذم هَافمت خَد را اػالم ًوَدُ اًذ 29

ا تاًَاىسطٍ غص تَظیغ فطاٍاًی تط حسة 27خسٍل ضواضُ  

 سزو غذا بانوان  فزاوانی درصذ فزاوانی

 1 تلی 22 71.0

 2 ذیط 9 29.0

 خوغ 31 100.0

 

سر  غذا بان ان

بلی , 22

خیر , 9

Slice 

3, 

Slice 

4, 

 

رضایت اس پخص هوسیک     .28

درصذ اس كاركٌاى هَافك پخص هَسیک اس رستَراى بَدُ ٍ حذٍد  77اس هجوَع تؼذاد پاسخ دٌّذگاى حذٍد 

 .  افمت خَد را اػالم ًوَدُ اًذدرصذ ًیش ػذم ه23َ

پرص هَظیه تَظیغ فطاٍاًی تط حسة 28خسٍل ضواضُ  

 پخش موسیک فزاوانی درصذ فزاوانی

 1 تلی 24 77.4

 2 ذیط 7 22.6

 خوغ 31 100.0

پخش م زیک

بلی, 24

خیر , 7

Slice 3, 
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درهورد عولکزد رستوراى ضزکت   پیطنهادات هوکاراى
 

اضاى ضستَضاى فمط پاییي تَزى لیوت پیطٌْازی هالن اًتراب ًثَزُ ٍ ویفیت غصای لطفاً زض اًتراب پیواًه .1

زض تٌسّای پیواى لحاظ گطزز وِ زض صَضت ًاضظایتی واضوٌاى اظ ویفیت . اضائِ ضسُ ًیع هس ًظط لطاض گیطز

ظ غصای اغلة واضوٌاى تِ زلیل ووثَز ٍلت گاّاً ًاچاض تِ استفازُ ا. غصا، ایي پیواى لاتل فسد هی تاضس

زض . ضستَضاى هی تاضٌس، لطفاً هیعاى فطٍش ضستَضاى ضا تِ حساب ویفیت تاالی غصای اضائِ ضسُ ًگصاضیس

هٌاطك سس فلفل ٍ ّوچٌیي ضٍغي ظیتَى ٍ آتغَضُ ضٍی هیعّا لطاض زازُ هی ضَز لطفاً پیواًىاض ستاز ضا ًیع 

تاضس وِ ( ایطاًی ٍفطًگی)غصاّای هتٌَع  سطآضپع ضستَضاى تایس لازض تِ طثد. هَظف تِ اًدام ایي واض وٌیس

 . ایي وازض وًٌَی فالس ایي هْن هی تاضٌس

. تا تطىط اظ ضوا، ذَاضوٌس است سالهت واضهٌساى ضا زض اٍلَیت لطاض زّیس .2

.  /  پیطٌْاز هی ضَز اظ آتغَضُ استفازُ ضَز /ًوی ضَز   هتاسفاًِ زض ازاضُ هٌْسسی ساالز ٍ سَج سطٍ .3

/  ًاى لَاش هصطفی هَخة هطىالت گَاضضی هی ضَز  . ًاى سثَس زاض ّن استفازُ ضَزپیطٌْاز هی ضَز اظ 

.  وویت غصا تسیاض ون هی تاضس ذصَصا سثعیدات زٍضچیي غصاّای زٍم ٍ ضغیوی تٌَع ٍ وویت ووی زاضًس

ٍ هیعّا ٍ صٌسلی ّا تصَضت فططزُ . زض ترص ذاًوْا ًِ ًَض وافی ّست ًِ اظ گلساى ٍ گیاُ ذثطی ّست /

لطاضگطفتِ اًس          

استفازُ اظگَضت تَللوَى تدای گَضت هطؽ صٌؼتی     . 4

ٍػسس پلَ .لَتیا پلَ .سَیا تدای گَضت چطخ وطزُ زض ذَضاوْای هرلَط هثل استاًثَلی -

گصاضزى ظیتَى ٍضٍغي ظیتَى ضٍی هیعّای ضستَضاى -

ض ٍتاتدطتِ  ػسم هٌالصِ زض پیواًْای ضستَضاى ٍاستفازُ اظ پیواًىاضّای هؼتة-

لطاض زازى هاّی ٍهیگَ زضتطًاهِ غصایی  -

استفازُ اظ ٍسایل تراض پع صٌؼتی هرصَظ ٍتْساضتی تطای تطًح ٍذَضضت  -

خوغ اٍضی آتلیوَّای هَخَز ضٍی هیعّای ضستَضاى -

تؼَیط ًاًْای هَخَز ٍاستفازُ اظًاًْای خَ  -

ضطوت ّواٌّگی  hseهاى تْساضت زضهاى ٍٍاحسسٌدی تاساظلطفا لثل اظ ًظط .:حصف پیتعا ٍّوثطگطاظتطًاهِ-

: زضظیط چٌس تَصیِ تطای تاهیي سالهتی واضوٌاى ٍپیطگیطی اظ تیواضیْا اضائِ هیگطزز ..ًوائیس 

تطًاهِ غصائی ٍاًدام والطیوتطی تاتَخِ تِ ًَع  استفازُ اظ هطاٍضّای واضضٌاس تغصیِ زض ًَضتي -1

 افطاز ضغل ٍفؼالیت

 (یا ّستِ اًگَض .تطخیحا ضٍغي هایغ شضت )سة ٍهرصَظ طثد غصا استفازُ اظ ضٍغي هایغ هٌا -2
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زضوثاب وَتیسُ زلت ضَز توام لسوتْای وثاب وَتیسُ ٍتطي تطَض یىٌَاذت پرتِ ٍهغعپرت  -3

 .ضَزٍهمساض چطتی آى تاحساهىاى ون تاضس

 حسالل ّفتِ ای یىی زٍتاض اظهاّی ٍهیگَ استفازُ ضَز -4

 اض غصاّا ٍزضصَضت توایل افطاز اظ هتصسی غصا زضذَاست ضَزػسم ػطظِ وطُ حیَاًی یاگیاّی زضوي -5

ػسم تَصیِ سس هایًَع ّوطاُ ساالز تؼلت زاضتي چطتی ظیازٍتدای آى اظ آتلیوَ سطوِ ٍضٍغي  -6

 ظیتَى ٍسثَس استفازُ ضَز

 ٍاضز ًوَزى سثعی تاظُ زضاوثطغصاّا -7

 تطٍل ٍاسیس اٍضیه هیثاضساستفازُ اظگَضت تَللوَى تدای گَضت لطهع زضچلَذَضضْاوِ فالس ولس -8

 زضچلَذَضضْا ٍغصاّای هرلَط تدای گَضت اظ سَیا استفازُ ضَز -9

گطم واّص زازُ ضَز ٍ  100گطم تطًح تِ  170اظ غصای سالن ًین پطس استفازُ ضَز یؼٌی تدای  -10

ًَع سثعیدات هتٌَع فصل هاًٌس سیة ظهیٌی تٌَضی یاپرتِ 4تدای اى

 زضًظط گطفتِ ضَز. ًاضًح ٍلیوَ تطش/َّیح/شضت/لاضذ/لفل سثعف/وطفس/پیاظ/ولن/وسٍ/تازهداى/لثَ/

 تاتَخِ تِ ذاصیت سیطٍسثَسْا ٍسیاّساًِ زضاوثط غصاّا استفازُ ضَز -11

 اظهاّی ٍهطغْای طثیؼی ٍغیط پطٍضضی استفازُ ضَز -12

 افعٍزى ضٍغي ظیتَى تطضٍی هیعّای سالي ضستَضاى -13

 اظهاستْای پاستَضیعُ ون چطب استفازُ ضَز -14

 غصا اظ هیَُ فصل ٍیا آب هیَُ ّای طثیؼی هٌاسة استفازُ ضَزّوطاُ  -15

 ایداز تٌَع غصایی هٌاسة هرصَصا تطای غصاّای ضغیوی ٍغصای اٍل -16

 

ّوچٌیي پیطٌْاز هی ضَز تدای سس اظ هرلَط سطوِ ٍ آتلیوَ وِ تصَضت تستِ تٌسی یه ًفطُ هَخَز  .5

.       است استفازُ ضَز

پطزاذتي تِ هسائل هْن ایٌچٌیٌی ، تماظا هی ضَز ایي هَاضز تطای  ظوي تطىط ٍ لسضزاًی اظ ضوا تاتت .6

ّط چٌس وِ هٌاطك هستمل ّستٌس ٍلی ٍاحسّای ستازی ضطوت تا زذالت . هٌاطك ًیع اًدام ضَز 

ساذتواى هراتطات ٍ )ٍاحس ستازی زض ضی   چٌس. هٌاطك زض تْثَز ویفیت هَثط ذَاٌّس تَز اهَض زض هٌطمی

ًیاظ تِ  هستمط ّستٌس وِ اظ اهىاًات ستاز ٍ هٌطمِ تْطاى استفازُ هیىٌٌس وِ (آهَظش ٍ هٌطمِ تْطاى

 .تطضسی زاضًس
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فزم نظز سنجی رستوراى 
َمكبس گشامی؛  

خًاَشمىذ . ایه پشسشىبمٍ بٍ مىظًس اسصیببی وظشات کبسکىبن اص خذمبت اسائٍ شذٌ دس سستًسان سبختمبن مشکضی تُیٍ شذٌ است 
 . خًد مسئًلیه ریشبط سا دس اسائٍ خذمبت مطلًة تش یبسی فشمبیىذ است بب پبسخ دقیق 
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