
 

ه  

   پيشگفتار
ترين  توليد و توزيع غذا با رعايت معيارهاي بهداشتي و در مقياس صنعتي، امروزه يكي از گسترده               

هـاي   ست كـه طراحـي و اجـراي آشـپزخانه          ا بديهي. رود شمار مي  صنايع فعال در سطح جهان به     
ا تـشكيل   صنايع فوق رةصنعتي با توان و ظرفيت توليد غذا در مقياس انبوه و بهداشتي، ركن اولي   

هـايي   دهد كه اين خود در گرو طراحي و اجراي صحيح، اصولي و مهندسـي چنـين مجموعـه         مي
، تحويل مـواد    هاي صنعتي بين فضاهاي ورودي     رعايت گردش منطقي كار در آشپزخانه     . باشد مي
 زباله و   ةبندي، بارگيري، تخلي   سرويس، بسته  ، پخت، سلف  سازي سازي، سردخانه، آماده   ، ذخيره خام
گذاري اوليه،   ، توجيه سرمايه  ة تجهيزات تشو در كنار مالحظات اقتصادي همچون انتخاب بهين       شس

سـت كـه جـز بـا طراحـي           ا از جمله مواردي  ... برداري و    سازي مصرف انرژي در زمان بهره      بهينه
گردد كـه ايـن امـر لـزوم ورود مهندسـين مجـرب بـه ايـن عرصـه را                دقيق و اصولي ميسر نمي    

 .سازد ناپذير مي اجتناب

 كتاب، عضو سازمان نظام مهندسي استان تهران و داراي گواهي           ةعنوان نويسند  اينجانب به 
 طراحـي و    ة فعاليـت در زمينـ     ةسيـسات مكـانيكي، سـابق     أ ت ةكار پايه يك ارشد در رشت      اشتغال به 

 خـود  ة خورشيدي تا كنون در كارنام1374هاي مختلف عمراني و صنعتي را از سال         نظارت پروژه 
هـاي صـنعتي    عنوان طراح و مجـري آشـپزخانه    هاي متعدد و متنوعي به      در پروژه  داشته و شخصاً  

از اين رهگذر تجربيات مفيدي نصيب اينجانـب گـشته اسـت كـه همـواره                . ام ايفاي نقش نموده  
حضور در شركت   . ام مترصد فرصتي براي گردآوري، تدوين و انتشار آنها براي استفاده عموم بوده           

رئيس هيئـت مـديره و مـدير امـور          ”عنوان    خورشيدي به  1386 از سال    “پتروپاالمحور”سي  مهند
هاي گوناگون مهندسـي،      و حمايت و پشتيباني اين شركت از تحقيق و توسعه در زمينه            “مهندسي

صل آن نگـارش و انتـشار كتـاب حاضـر           فرصت مورد نياز را در اختيار اينجانب قرار داد كه ماحـ           
  .باشد مي

جا ضمن تشكر و قدرداني از سـاير اعـضاء محتـرم هيئـت مـديره شـركت مهندسـي                    در اين 
ارزش   اين كتاب استدعا دارم اينجانب را از معلومـات ذي          ة، از خوانندگان فرهيخت   “پتروپاالمحور”

 خود را از طريـق آدرس       ةبهره نگذاشته و هرگونه نظرات اصالحي و پيشنهادات سازند         خويش بي 
هاي آتي كتاب مورد توجـه        با بنده در ميان گذارند تا در ويرايش        f.saraei@gmail.comايميل  

  .واقع شده و موجبات افزايش غناي علمي آن را فراهم آورد

 ه



 

و  

گيري از خدمات    همچنين از كارفرمايان و مهندسين مشاور محترم كه قصد همكاري و بهره           
هـاي خـود از جملـه        وژه طراحي پايه و تفصيلي پر     ة در زمين  “پتروپاالمحور”فني شركت مهندسي    

سايت ايـن شـركت بـه آدرس         گردد، ضمن بازديد از وب     هاي صنعتي را دارند دعوت مي      آشپزخانه
www.petropalamehvar.com     سايت مـذكور پيـشنهادات       وب “تماس با ما  ”، از طريق بخش

ه و يا در ساعات اداري با تلفن آتليه طراحي شـركت            كاري خود را به مديران شركت عرضه نمود       
 تمـاس   09363877575 همراه   ة و يا شمار   021-22685046 ة به شمار  “پتروپاالمحور”مهندسي  

  .حاصل فرمايند
 

  يفرشاد سراي
  1392زمستان 

  
  
  
  
  
  
  
  


