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اٗوٌٖ هَاد غزاٖٗ

 صهاى دس غزاٖٗ هَاد اص ًاضٖ خغشات ٍجَد بِ غزاٖٗ هَاد اٗوٌٖ
 .است هشبَط وٌٌذُ هصشف تَسظ دسٗافت

  إ هشحلِ ّش دس تَاًذ هٖ غزاٖٗ هَاد اٗوٌٖ خغشات بشٍص وِ آًجاٖٗ اص
 سشاسش دس وافٖ وٌتشل واسگ٘شٕ بِ ب٘فتذ اتفاق غزاٖٗ هَاد صًج٘شُ اص

.باضذ هٖ ضشٍسٕ غزاٖٗ هَاد صًج٘شُ

  رٕ ّإ عشف ولِ٘ هطتشن ّإ تالش با غزاٖٗ هَاد اٗوٌٖ بٌابشاٗي 
.ضَد هٖ تضو٘ي غزاٖٗ هَاد صًج٘شُ دس ًفغ
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غزاٖٗ هَاد اٗوٌٖ هذٗشٗت س٘ستن ٗه الضاهات

هتمبثل استجبى

ػ٘ؼتن هذٗشٗت

ًِ٘بص پ٘ؾ ّبٕ ثشًبه

اكَل HACCP 
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هطتشٗاى بٖ اٗي ضىل ًَع استباعات هتمابل دس عَل ٍ ػشض صًج٘شُ هَاد غزاٖٗ ب٘ي تأه٘ي وٌٌذگاى ٍ  -ٗادآٍسٕ
.ٍ اسغِ سا ًطاى ًوٖ دّذ
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) ثحشاًٖ وٌتشل ًمبى ٍ خٌش تحل٘ل ٍ تدضِٗ ػ٘ؼتن اكَل اػتبًذاسد اٗي HACCP
.وٌذ هٖ تىو٘ل سا غزاٖٗ هَاد وذوغ وو٘ؼَ٘ى تَػي ٗبفتِ تَػؼِ هشاحل ٍ (

  پ٘ؾ ّبٕ ثشًبهِ ثب سا HACCP ًشح اػتبًذاسد، اٗي الضاهبت هو٘ضٕ لبثل٘ت هٌظَس ثِ 
  .وٌذ هٖ تشو٘ت(PRPs) ً٘بص

.اػت غزاٖٗ هَاد اٗوٌٖ اثشثخؾ هذٗشٗت ػ٘ؼتن ول٘ذ خٌش تحل٘ل ٍ تدضِٗ

5
   www.alpacademy.ir
       09128953848



س٘ستن ّإ هذٗشٗت اٗوٌٖ هَاد غزاٖٗ 

الضاهات ّش ساصهاى دس صًج٘شٓ 
غزاٖٗهَاد 

ISO 22000بٌذ ّإ استاًذاسد 
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ٍ داهٌٔ واسبشدّذف  -1 

 هَاد اٗوٌٖ هذٗشٗت ػ٘ؼتن الضاهبت تؼ٘٘ي اػتبًذاسد اٗي تذٍٗي اص ّذف
  ٗه غزاٖٗ هَاد اٗوٌٖ خٌشات وٌتشل تَاًبٖٗ اثجبت ثشإ وِ اػت غزاٖٗ

 توو٘ي ثشإ الضاهبت اٗي .ثبؿذ هٖ الصم غزاٖٗ هَاد صًد٘شٓ دس ػبصهبى
.اػت هشٍسٕ اًؼبى هلشف صهبى دس غزاٖٗ هَاد اٗوٌٖ
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الضاهٖهشاجغ  -2

 دادُ اسخبع ّب آى ثِ اػتبًذاسد اٗي هتي دس وِ اػت همشساتٖ حبٍٕ الضاهٖ هشاخغ
 دس .ؿَد هٖ هحؼَة اػتبًذاسد اٗي اص خضئٖ همشسات آى تشت٘ت ثذٗي .اػت ؿذُ
 ثؼذٕ ًظشّبٕ تدذٗذ ٍ ّب اكالحِ٘ ًظش، تدذٗذ ٗب/ ٍ چبح تبسٗخ داسإ هشاخغ هَسد
 اهىبى اػتبًذاسد اٗي رٌٗفغ وبسثشاى اػت ثْتش هؼْزا ، ً٘ؼت ًظش هَسد هذاسن اٗي

 لشاس ثشسػٖ هَسد سا صٗش الضاهٖ هذاسن ًظشّبٕ تدذٗذ ٍ ّب اكالحِ٘ آخشٗي وبسثشد
. دٌّذ
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ٍ تؼاسٗفاصغالحات  -3

 هلٖ اػتبًذاسد دس ؿذُ تؼ٘٘ي تؼبسٗف ٍ اكٌالحبت ثش ػالٍُ اػتبًذاسد اٗي دس
:سٍد هٖ وبس ثِ ً٘ض صٗش تؼبسٗف ٍ اكٌالحبت 1380 ػبل 9000 ؿوبسُ اٗشاى

  ؿوبسٓ اٗشاى هلٖ اػتبًذاسد تؼبسٗف اص ثشخٖ اػتبًذاسد اٗي وبسثشاى ساحتٖ ثشإ
.اػت ؿذُ ث٘بى ّب آى اختلبكٖ وبسثشد ثِ هشثَى ًىبتٖ ثب ّوشاُ 9000
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هَاد غزائٖاٗوٌٖ   3-1

  ٗب ٍ تِْ٘ ًظش هَسد هلشف ًجك ثش غزائٖ هَاد وِ ٌّگبهٖ وِ اػت آى هفَْم ثِ
.سػبًذ ًخَاّذ وٌٌذُ هلشف ثِ آػ٘جٖ ؿَد، هٖ خَسدُ

 خٌجِ ػبٗش ؿبهل ٍ اػت هشثَى غزائٖ هَاد اٗوٌٖ خٌشات ٍلَع ثب هَادغزائٖ اٗوٌٖ ٗادآٍسٕ
.ؿَد ًوٖ تغزِٗ ػَء هبًٌذ اًؼبى ػالهتٖ ثِ هشثَى ّبٕ
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هَاد غزائٖصًج٘شُ  3-2

 هبدُ ٗه خبثدبئٖ اًجبسؽ، تَصٗغ، فشآٍسٕ، تَل٘ذ، وِ اػت ػول٘بتٖ ٍ هشاحل تَالٖ
.گ٘شد هٖ ثش دس هلشف تب اٍلِ٘ تَل٘ذ اص سا آى دٌّذُ تـى٘ل هَاد ٍ غزائٖ

 ٍ غزائٖ هَاد وٌٌذُ تَل٘ذ حَ٘اًبت ثشإ دام خَسان تَل٘ذ ؿبهل غزائٖ هَاد صًد٘شٓ -1 ٗادآٍسٕ
.ثبؿذ هٖ ً٘ض گ٘شًذ هٖ لشاس اػتفبدُ هَسد اًؼبى غزإ تَل٘ذ هٌظَس ثِ وِ حَ٘اًبتٖ
 هٖ خبم هَاد ٗب غزائٖ هَاد ثب توبع دس هَاد تَل٘ذ ؿبهل ّوچٌ٘ي غزائٖ هَاد صًد٘شٓ -2 ٗادآٍسٕ

.ثبؿذ
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اٗوٌٖ هَاد غزائٖخغشات  3-3

 ًَس ثِ وِ غزاػت ؿشاٗي ٗب غزاٖٗ، هَاد دس ثَ٘لَطٗىٖ ٗب ؿ٘و٘بئٖ ف٘ضٗىٖ، ػبهل
.ؿَد هٖ اًؼبى ػالهتٖ ثش ػَء اثش هَخت ثبلمَُ

 هفَْم ثِ غزائٖ اٗوٌٖ صهٌِ٘ دس وِ " خٌش ثشٍص احتوبل " ٍاطُ ثب ًجبٗذ "خٌش" ٍاطُ  ٗادآٍسٕ
 ثؼتشٕ هشي، هبًٌذ ) آى اثش ؿذت ٍ ( ؿذى ث٘وبس هبًٌذ ) ػالهتٖ ثش ػَء اثش احتوبلٖ ػولىشد

 گ٘شد، هٖ لشاس ٍٗظُ خٌش هؼشم دس وِ هَاسدٕ دس ( غ٘شُ ٍ وبس اص غ٘جت ث٘وبسػتبى، دس ؿذى
ؿَد گشفتِ اؿتجبُ
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غزاٖٗهطٖ اٗوٌٖ هَاد خظ   3-4

 دس غزائٖ هَاد اٗوٌٖ ثِ هشثَى ولٖ ّبٕ گ٘شٕ خْت ٍ همبكذ
.اػت ؿذُ تؼ٘٘ي سػوبً اسؿذ هذٗش تَػي وِ ػبصهبى ٗه
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ًْائٖهحصَل  3-5

.گشفت ًخَاّذ لشاس 3 ؿىل تغ٘٘ش ٗب 2 ثؼذٕ فشآٌٗذ تحت ػبصهبى تَػي وِ هحلَلٖ
 دس ٗشد، ي هٖ لشاس دٗگش ػبصهبى تَػي ؿىل تغ٘٘ش ٗب ٍ ثؼذٕ فشاٌٗذ تحت وِ هحلَلٖ _ ٗادآٍسٕ

.ؿَد هٖ هحؼَة دٌّذُ تـى٘ل هَاد دٍم، ػبصهبى دس ٍ ًْبئٖ هحلَل اٍل، ػبصهبى
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جشٗاىًوَداس  3-6

 وٌؾ ّن ثش ٍ تَالٖ ( هٌذ ًظبم ) ػ٘ؼتوبت٘ه ٍ ( ًوبٗـٖ ) ؿوبت٘ه اسائِ
.دّذ هٖ ًـبى سا هشاحل
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وٌتشلٖالذام  3-7

 ٗب ٍ غزائٖ هَاد اٗوٌٖ خٌش ٗه حزف ٗب پ٘ـگ٘شٕ ثشإ وِ اػت فؼبل٘تٖ
.ؿَد هٖ گشفتِ وبس ثِ لجَل لبثل ػٌح ثِ آى وبّؾ
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پ٘ص ً٘اصبشًاهٔ   3-8

 تَل٘ذ، هٌبػت، ثْذاؿتٖ هح٘ي حفظ ثشإ وِ إ پبِٗ ّبٕ فؼبل٘ت ٍ ؿشاٗي
 اًؼبًٖ هلشف ثشإ اٗوي غزائٖ هَاد ٍ ًْبئٖ هحلَالت آٍسٕ فشاّن ٍ خبثدبئٖ

.اػت هشٍسٕ غزائٖ هَاد صًد٘شٓ ػشتبػش دس
 ػبصهبى آى دس وِ غزائٖ هَاد صًد٘شٓ اص ثخـٖ آى ثِ ً٘بص هَسد ً٘بص پ٘ؾ ّبٕ ثشًبهِ _ ٗادآٍسٕ

.داسد ثؼتگٖ ػبصهبى ًَع ً٘ض ٍ داسًذ فؼبل٘ت ّب
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پ٘ص ً٘اص ػول٘اتٖبشًاهٔ  3-9

 وٌتشل ثشإ ٍ ؿذُ ؿٌبػبئٖ خٌش تحل٘ل ٍ تدضِٗ ثب وِ ً٘بصٕ پ٘ؾ ثشًبهِ
  اٗوٌٖ خٌشات افضاٗؾ ٗب آلَدگٖ ٗب/ٍ غزائٖ هَاد اٗوٌٖ خٌشات ٍسٍد احتوبل

.اػت هشٍسٕ فشآٍسٕ هح٘ي دس ٗب ٍ ( هحلَالت ) هحلَل دس غزائٖ هَاد
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وٌتشل بحشاًًٖمغِ  3-10

 خٌش حزف ٗب پ٘ـگ٘شٕ ثشإ ٍ ثَدُ اػوبل لبثل وٌتشل آى دس وِ إ هشحلِ
.ثبؿذ هٖ هشٍسٕ لجَل لبثل ػٌحٖ ثِ آى وبّؾ ٗب ٍ غزائٖ هَاد اٗوٌٖ
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بحشاًٖحذ  3-11

.وٌذ هٖ خذا پزٗشؽ لبثل٘ت ػذم اص سا پزٗشؽ لبثل٘ت وِ اػت هؼ٘بسٕ

 ٗه اگش ٍ ؿَد هٖ ثشلشاس CCP ثَدى وٌتشل تحت تؼ٘٘ي ثشإ ثحشاًٖ حذٍد ٗادآٍسٕ
  لشاس تبث٘ش تحت هحلَل وِ اػت ثشاٗي فشم ؿَد، ًمن ٗب ٗبفتِ افضاٗؾ ثحشاًٖ حذ

.ؿَد هٖ ًباٗوي ثبلمَُ، ثٌَس گشفتِ
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پاٗص 3-12

  وِ اػت ؿذُ سٗضٕ ًشح هتَالٖ ّبٕ گ٘شٕ اًذاصُ ٗب ٍ هـبّذات اًدبم
.سٍد هٖ وبس ثِ ّذف ًجك وٌتشلٖ الذاهبت اخشإ اسصٗبثٖ هٌظَس ثِ
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اصالح 3-13

.ؿَد هٖ اًدبم ؿذُ دادُ تـخ٘ق اًٌجبق ػذم ٗه ثشدى ث٘ي اص ثشإ وِ الذاهٖ
 ثبلمَُ ّبٕ فشآٍسدُ ثب خبثدبٖٗ ثِ هشثَى اكالح ٗه اػتبًذاسد، اٗي ّذف ثشإ - 1 ٗادآٍسٕ

.ؿَد اًدبم اكالحٖ الذام ٗه ثب ّوشاُ تَاًذ هٖ ًت٘دِ دس ٍ اػت ًباٗوي
 آهذ پٖ حزف ٗب ٍ ثؼذٕ فشاٌٗذ ،1 ثبصفشآٍسٕ هثبل، ثشإ اػت هوىي اكالح ٗه -2 ٗادآٍسٕ

.ثبؿذ اًٌجبق ػذم ػَء ّبٕ
.( خبف گزاسٕ ثشچؼت ٗب ٍ دٗگش اػتفبدُ ثشإ 2 گزاؿتي وٌبس هبًٌذ )
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اصالحٖالذام  3-14

 هٖ حزف سا دٗگشٕ ًبهٌلَة ٍهؼ٘ت ٗب ٍ ؿذُ آؿىبس اًٌجبق ػذم هَسد ٗه وِ اػت الذاهٖ
.وٌذ

.ثبؿذ هَسد ٗه اص ث٘ؾ اػت هوىي اًٌجبق ػذم ثشٍص دالٗل -1 ٗادآٍسٕ

.ؿَد هٖ اًدبم هدذد ٍلَع اص پ٘ـگ٘شٕ ثشإ ٍ اػت ػلت تحل٘ل ٍ تدضِٗ ؿبهل اكالحٖ الذام -2 ٗادآٍسٕ
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(اػتباسدّٖ ) صحِ گزاسٕ   3-15

  ثب ؿذُ اًدبم وٌتشلٖ ّبٕ الذام دّذ ًـبى وِ اػت دالٗلٖ وشدى فشاّن
  اثش ( لبثل٘ت ) تَاًبئٖ ػول٘بتٖ ً٘بص پ٘ؾ ّبٕ ثشًبهِ ٍ HACCP ًشح

. داسًذ سا ثخـٖ
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تصذٗك 3-16

 دٌّذُ ًـبى وِ ػٌٖ٘ ؿَاّذ آٍسٕ فشاّن ًشٗك اص تبئ٘ذ
.ثبؿذ ؿذُ تؼ٘٘ي الضاهبت وشدى ثشآٍسدُ
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سٍص آٍسٕبِ  3-17

 ثِ اص اًوٌ٘بى حلَل ثشإ وِ فَسٕ ٗب/ٍ ؿذُ سٗضٕ ًشح ّبٕ فؼبل٘ت
.ؿَد هٖ اًدبم اًالػبت آخشٗي وبسگ٘شٕ
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هذٗشٗت اٗوٌٖ هَاد غزاٖٗس٘ستن - 4

ولٖ الضاهات 1-4

 حفظ ٍ اخشا هؼتٌذ، اٗدبد، هؤثش غزاٖٗ هَاد اٗوٌٖ هذٗشٗت ػ٘ؼتن ٗه ثبٗذ ػبصهبى
.وٌذ سٍص ثِ سا آى اػتبًذاسد اٗي الضاهبت ثشاػبع ً٘بص كَست دس ٍ وشدُ

 داهٌِ .وٌذ تؼ٘٘ي سا غزاٖٗ هَاد اٗوٌٖ هذٗشٗت ػ٘ؼتن وبسثشد داهٌٔ ثبٗذ ػبصهبى
 ػ٘ؼتن دس وِ تَل٘ذ ٍ فشآٌٗذّب هحل هحلَالت، ثٌذٕ ًجمِ ٗب هحلَالت ثبٗذ وبسثشد

.وٌذ هـخق سا اػت ؿذُ اؿبسُ ّب آى ثِ غزاٖٗ هَاد اٗوٌٖ هذٗشٗت
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الضاهات هستٌذساصٕ 2-4

كليات 1-2-4

:هؼتٌذػبصٕ ػ٘ؼتن هذٗشٗت اٗوٌٖ هَاد غزاٖٗ ثبٗذ ؿبهل هَاسد صٗش ثبؿذ 

.(ؿَد هشاخؼِ 2-5 ثٌذ ثِ ) ؿذُ هؼتٌذ هشثَى اّذاف ٍ هَادغزاٖٗ اٗوٌٖ هـٖ خي ّبٕ ث٘بًِ٘ -الف
ٍ اػتبًذاسد؛ اٗي ً٘بص هَسد ؿذٓ هؼتٌذ ػَاثك ٍ اخشاٖٗ ّبٕ سٍؽ -ة
 هؤثش سٍصآٍسٕ ثِ ٍ اخشا ، تَػؼِ اص اًوٌ٘بى حلَل ثشإ ػبصهبى وِ هذاسوٖ -ح

.داسد ً٘بص غزاٖٗ هَاد اٗوٌٖ هذٗشٗت ػ٘ؼتن
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كنترل مستندات 2-2-4
  ؿًَذ وٌتشل ثبٗذ اًذ ؿذُ الضام غزاٖٗ هَاد اٗوٌٖ هذٗشٗت ػ٘ؼتن دس وِ هؼتٌذاتٖ

 3-2-4 ثٌذ دس هٌذسج الضاهبت هٌبثك ثبٗذ ٍ ثبؿذ هٖ هذسن اص خبكٖ ًَع ػَاثك .
.ؿًَذ وٌتشل
 اص پ٘ؾ ًظش هَسد تغ٘٘شات توبم دّذ اًوٌ٘بى وِ ثبؿذ ًحَٕ ثِ ثبٗذ ّب وٌتشل
 آى 2 پ٘بهذ ٍ غزاٖٗ هَاد اٗوٌٖ ثش ّب آى تأث٘شات تب ؿًَذ هٖ ثبصًگشٕ ّب آى اخشإ

.ؿَد هـخق غزاٖٗ هَاد اٗوٌٖ هذٗشٗت ػ٘ؼتن ثش
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كنترل سوابق 3-2-4

  هؤثش وبسگ٘شٕ ثِ ؿَاّذ ٍ الضاهبت ثب اًٌجبق ؿَاّذ وشدى فشاّن ثشإ
 .ؿَد ًگْذاسٕ ٍ اٗدبد ػَاثك ثبٗذ غزاٖٗ، هَاد اٗوٌٖ هذٗشٗت ػ٘ؼتن
  سٍؽ ٗه .ثبؿٌذ ثبصٗبثٖ ٍ ؿٌبػبٖٗ لبثل آػبًٖ ثِ ٍ ثَدُ خَاًب ثبٗذ ػَاثك
 ًگْذاسٕ، ؿٌبػبٖٗ، ثشإ الصم ّبٕ وٌتشل تؼشٗف هٌظَس ثِ هذٍى اخشاٖٗ

.ؿَد اٗدبد ػَاثك تىل٘ف تؼ٘٘ي ٍ ًگْذاسٕ صهبى ، ثبصٗبثٖ ، هحبفظت
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هؼئَل٘ت هذٗشٗت- 5

هذٗشٗت تؼْذ 5-1

 ػ٘ؼتن اخشإ ٍ تَػؼِ ثِ خَد تؼْذ ثش هجٌٖ ؿَاّذٕ ثبٗذ اسؿذ هذٗشٗت
  سا صٗش هَاسد ثَػ٘لٔ آى اثشثخـٖ هذاٍم ثْجَد ٍ غزاٖٗ هَاد اٗوٌٖ هذٗشٗت

: وٌذ فشاّن
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هطٖ اٗوٌٖ هَاد غزاٖٗخظ  5-2

هذٗشٗت اسؿذ ثبٗذ خي هـٖ اٗوٌٖ هَاد غزاٖٗ خَد سا تؼ٘٘ي، هؼتٌذ، اػالم ٍ 
.هٌتمل وٌذ

:هذٗشٗت اسؿذ ثبٗذ اًوٌ٘بى حبكل وٌذ وِ خي هـٖ اٗوٌٖ هَاد غزاٖٗ 
ثب ًمؾ ػبصهبى دس صًد٘شُ هَاد غزاٖٗ هتٌبػت اػت ؛ -الف
ثب ّش دٍ الضاهبت لبًًَٖ ٍ همشسات ٍ ً٘ض ثب الضاهبت اٗوٌٖ هَاد غزاٖٗ تَافك ؿذُ  -ة

ثب هـتشٗبى اًٌجبق داسد ؛
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اٗوٌٖ هَاد غزاٖٗ هذٗشٗتسٗضٕ س٘ستن عشح  5-3

: وِ دّذ اًوٌ٘بى ثبٗذ اسؿذ هذٗشٗت
 ثِ ٗبثٖ دػت ثشإ غزاٖٗ هَاد اٗوٌٖ هذٗشٗت ػ٘ؼتن سٗضٕ ًشح -الف

  سا غزاٖٗ هَاد اٗوٌٖ وِ ػبصهبًٖ اّذاف ً٘ض ٍ 1-4 ثٌذ ًجك الضاهبت
ٍ ؛ ؿَد هٖ اًدبم وٌذ، هٖ حوبٗت

 ًشح غزاٖٗ هَاد اٗوٌٖ هذٗشٗت ػ٘ؼتن دس تغ٘٘شاتٖ وِ ٌّگبهٖ -ة
ؿَد هٖ حفظ ػ٘ؼتن ٗىپبسچگٖ ؿَد هٖ اخشا ٍ سٗضٕ
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ٍ اخت٘بسهؼئَل٘ت  5-4

 دس ؿذُ تؼشٗف اخت٘بسات ٍ ّب هؼئَل٘ت وِ دّذ اًوٌ٘بى ثبٗذ اسؿذ هذٗشٗت
 هذٗشٗت ػ٘ؼتن حفظ ٍ هؤثش اخشإ ٍ ػولىشد اص اًوٌ٘بى ثشإ ػبصهبى داخل
 هؼئَل٘ت ثبٗذ وبسوٌبى توبهٖ .ٗبثذ هٖ اًتمبل ٍ ثَدُ خبسٕ غزاٖٗ هَاد اٗوٌٖ
  (افشاد) فشد ثِ سا غزاٖٗ هَاد اٗوٌٖ هذٗشٗت ػ٘ؼتن هـىالت تب ثبؿٌذ داؿتِ

  داسإ ثبٗذ الذاهبت ثجت ٍ ؿشٍع ثشإ هٌتخت وبسوٌبى .دٌّذ گضاسؽ هـخق
.ثبؿذ ؿذُ تؼشٗف اخت٘بس ٍ هؼئَل٘ت
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سّجش گشٍُ اٗوٌٖ هَاد غزاٖٗ 5-5

 ًظش كشف غزاٖٗ، هَاد اٗوٌٖ گشٍُ سّجشٕ ثشإ سا فشدٕ ثبٗذ اسؿذ هذٗشٗت
. وٌذ تؼ٘٘ي ّب هؼئَل٘ت دٗگش اص
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استجبًبت 5-6

ساصهاًٖ بشٍى استباعات 5-6-1
  دس هَادغزاٖٗ اٗوٌٖ ّبٕ خٌجِ صهٌ٘ٔ دس وبفٖ اًالػبت وِ دّذ اًوٌ٘بى

.ثبؿذ هٖ دػتشع دس هَادغزاٖٗ صًد٘شُ ػشاػش
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دسٍى ػبصهبًٖاستجبًبت  5-6-2

 غزاٖٗ هَاد اٗوٌٖ ثش وِ تبث٘شٕ صهٌ٘ٔ دس وبسوٌبى ثب استجبى ثشإ ػبصهبى
 ػ٘ؼتن اثشثخـٖ حفظ هٌظَس ثِ .وٌذ حفظ ٍ اخشا اٗدبد، سا داسًذ،

  گشٍُ اػوبء وِ دّذ اًوٌ٘بى ثبٗذ ػبصهبى غزاٖٗ، هَاد اٗوٌٖ هذٗشٗت
 ّب آى ثِ هحذٍد اهب ثَدُ صٗش هَاسد ؿبهل وِ تغ٘٘شاتٖ اص غزاٖٗ هَاد اٗوٌٖ

.ؿًَذ هٖ آگبُ ٌّگبم ثِ ً٘ؼت،
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ٍ ٍاوٌؾ دس ٍهؼ٘ت ّبٕ اهٌشاسٕآهبدگٖ  5-7

  هوىي وِ إ ثبلمَُ حَادث ٍ اهٌشاسٕ ّبٕ ٍهؼ٘ت ثبٗذ اسؿذ هذٗشٗت
  تأث٘شگزاس هَادغزاٖٗ صًد٘شٓ دس ػبصهبى ًمؾ ٍ غزاٖٗ هَاد اٗوٌٖ ثش اػت

 ، اٗدبد سا اخشاٖٗ ّبٕ سٍؽ ّب آى هذٗشٗت ثشإ ٍ گشفتِ ًظش دس سا ثبؿٌذ
.وٌذ حفظ ٍ اخشا
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ثبصًگشٕ هذٗشٗت 5-8

ول٘ات 5-8-1
 ًشح فَاكل دس سا ػبصهبى غزاٖٗ هَاد اٗوٌٖ هذٗشٗت ػ٘ؼتن ثبٗذ اسؿذ هذٗشٗت

 آى اثشثخـٖ ٍ وفبٗت ثَدى، هٌبػت تذاٍم اص تب دّذ لشاس ثبصًگشٕ هَسد ؿذُ سٗضٕ
 ثِ ً٘بص ٍ ثْجَد ّبٕ فشكت اسصٗبثٖ ؿبهل ثبٗذ ثبصًگشٕ اٗي . وٌذ حبكل اًوٌ٘بى
 هَاد اٗوٌٖ هـٖ خي خولِ اص ٍ غزاٖٗ، هَاد اٗوٌٖ هذٗشٗت ػ٘ؼتن دس تغ٘٘شات

.ؿَد حفظ ثبٗذ هذٗشٗت ّبٕ ثبصًگشٕ ػَاثك .ثبؿذ غزاٖٗ
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ثبصًگشٕدسًٍذادّبٕ  5-8-2

 اٗي ثِ هحذٍد اهب ثبؿذ صٗش اًالػبت ؿبهل ثبٗذ هذٗشٗت ثبصًگشٕ سًٍذادّبٕ دس
: ؿَد ًوٖ هَاسد

لجلٖ هذٗشٗت ّبٕ ثبصًگشٕ اص ًبؿٖ الذاهبت پ٘گ٘شٕ -الف
  تلذٗك ّبٕ فؼبل٘ت ًتبٗح ٍتحل٘ل تدضِٗ -ة
.دّذ لشاس تأث٘ش تحت سا غزاٖٗ هَاد اٗوٌٖ تَاًذ هٖ وِ ؿشاٌٖٗ تغ٘٘ش -ح
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داد ّبٕ ثبصًگشٕثشٍى  5-8-3

  صٗش هَاسد ثِ هشثَى الذاهبت ٍ ّب گ٘شٕ تلو٘ن ثبٗذ هذٗشٗت ثبصًگشٕ ثشًٍذادّبٕ
.ؿَد ؿبهل سا

غزاٖٗ هَاد اٗوٌٖ توو٘ي ( الف
غزاٖٗ هَاد اٗوٌٖ هذٗشٗت ػ٘ؼتن اثشثخـٖ ثْجَد ( ة
هٌبثغ ثِ هشثَى ً٘بصّبٕ ( ح
هشتجي اّذاف ٍ ػبصهبى غزاٖٗ هَاد اٗوٌٖ هـٖ خي ّبٕ ثبصًگشٕ ( ث
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هٌبثغهذٗشٗت - 6

هٌابغ وشدى فشاّن 6-1
 ػ٘ؼتن سٍصآٍسٕ ثِ ٍ حفظ اخشا، اٗدبد، ثشإ وبفٖ هٌبثغ ثبٗذ ػبصهبى
.وٌذ فشاّن سا غزاٖٗ هَاد اٗوٌٖ هذٗشٗت
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اًؼبًٖهٌبثغ  6-2

ول٘ات 6-2-1
 اٗوٌٖ ثش ّب آى ّبٕ فؼبل٘ت اًدبم وِ وبسوٌبًٖ ػبٗش ٍ غزاٖٗ هَاد اٗوٌٖ گشٍُ

  تحل٘الت، هجٌبٕ ثش سا الصم 2 ؿبٗؼتگٖ ثبٗذ گزاسد، هٖ تأث٘ش هَادغزاٖٗ
 وبسؿٌبػبى ّوىبسٕ چٌبًچِ . ثبؿٌذ داؿتِ هٌبػت تدبسة ٍ ّب هْبست ، آهَصؽ

  هَاد اٗوٌٖ هذٗشٗت ػ٘ؼتن اسصٗبثٖ ٗب ػولىشد اخشا، تىَٗي، ثشإ ػبصهبًٖ ثشٍى
 ٍ ّب هؼئَل٘ت وٌٌذُ تؼ٘٘ي وِ لشاسدادّب ٗب ًبهِ تَافك ػَاثك ، ثبؿذ الصم غزاٖٗ

.ثبؿذ دػتشع دس ثبٗذ اػت، ّب آى اخت٘بسات
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، آگبّٖ ٍ آهَصؽؿبٗؼتگٖ  6-2-2

: ثبٗذ ػبصهبى
 گزاسد هٖ تبث٘ش غزاٖٗ هَاد اٗوٌٖ ثش ّب آى فؼبل٘ت وِ وبسوٌبًٖ ثشإ -الف

وٌذ؛ هـخق سا الصم ؿبٗؼتگٖ
 اص وبسوٌبى وِ اٗي اص اًوٌ٘بى حلَل ثشإ سا الصم الذام ٗب آهَصؽ -ة

؛ وٌذ فشاّن ،ّؼتٌذ خَسداس ثش الصم ّبٕ ؿبٗؼتگٖ
 الذاهبت ٍ اكالحبت پبٗؾ، هؼئَل وبسوٌبى وِ وٌذ حبكل اًوٌ٘بى -ح

ؿًَذ؛ هٖ دادُ آهَصؽ غزاٖٗ، هَاد اٗوٌٖ هذٗشٗت ػ٘ؼتن اكالحٖ
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صٗشػبخت 6-3

  اٗي الضاهبت اخشإ ثشإ ً٘بص هَسد صٗشػبخت حفظ ٍ اٗدبد هٌبثغ ثبٗذ ػبصهبى
.وٌذ فشاّن سا اػتبًذاسد
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وبسهح٘ي  6-4

 ثشإ ً٘بص هَسد وبسٕ هح٘ي حفظ ٍ هذٗشٗت اٗدبد، هٌبثغ ثبٗذ ػبصهبى
.وٌذ فشاّن سا اػتبًذاسد اٗي الضاهبت اخشإ
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سٗضٕ ٍ تحمك هحلَالت اٗويًشح - 7

ول٘ات 7-1
 سٗضٕ ًشح سا اٗوي هحلَالت تحمك ثشإ ً٘بص هَسد فشآٌٗذّبٕ ثبٗذ ػبصهبى

 ًشح ّبٕ فؼبل٘ت اثشثخـٖ ٍ اًدبم اػوبل، اص ثبٗذ ػبصهبى .دّذ تَػؼِ ٍ وشدُ
 ّب فؼبل٘ت اٗي . وٌذ حبكل اًوٌ٘بى ّب آى دس تغ٘٘ش ّشگًَِ ٍ ؿذُ سٗضٕ
 ٗب ٍ ػول٘بتٖ ً٘بص پ٘ؾ ّبٕ ثشًبهِ ّوچٌ٘ي ٍ ً٘بص پ٘ؾ ّبٕ ثشًبهِ ؿبهل
.اػت HACCP ًشح
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ّبٕ پ٘ؾ ً٘بصثشًبهِ  7-2

 ثِ ثب تب وشدُ حفظ ٍ اخشا ، اٗدبد سا ً٘بص پ٘ؾ ّبٕ ثشًبهِ ثبٗذ ػبصهبى 7-2-1
: وٌذ ووه صٗش هَاسد وٌتشل ثِ ّب آى وبسگ٘شٕ

وبس؛ هح٘ي ًشٗك اص هحلَل دس غزاٖٗ هَاد اٗوٌٖ خٌشات ٍسٍد احتوبل -الف
 ؿبهل ( هحلَالت ) هحلَل ف٘ضٗىٖ ٍ ثَ٘لَطٗىٖ،ؿ٘و٘بٖٗ آلَدگٖ -ة

ٍ ؛هحلَالت ث٘ي ( هتمبًغ ) ثبًَِٗ آلَدگٖ
.هحلَل فشآٍسٕ هح٘ي ٍ هحلَل دس غزاٖٗ هَاد اٗوٌٖ خٌش ػٌَح -ح
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:ّبٕ پ٘ؾ ً٘بص ثبٗذ ثشًبهِ  7-2-2

ثبؿٌذ؛ هتٌبػت غزاٖٗ هَاد اٗوٌٖ ثب هشتجي ػبصهبًٖ ً٘بصّبٕ ثب -الف
 ؿذُ خبثدب ٗب ٍ ؿذُ ػبختِ هحلَالت هبّ٘ت ٍ ػولىشد ًَع اًذاصُ، ثب -ة

ثبؿٌذ؛ هتٌبػت
 ٍ ولٖ وبسثشد لبثل٘ت ثب ّبٖٗ ثشًبهِ كَست ثِ چِ تَل٘ذ، ػ٘ؼتن ػشاػش دس -ح

 خي ٗب ٍٗظُ هحلَل ٗه ثشإ وبسثشد لبثل٘ت ثب ّبٖٗ ثشًبهِ كَست ثِ چِ
ٍ ؿَد؛ اخشا ػول٘بتٖ

.ؿَد تلَٗت غزاٖٗ هَاد اٗوٌٖ گشٍُ تَػي -ت
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7-2-3

 هٌبػت اًالػبت ثبٗذ ػبصهبى ً٘بص، پ٘ؾ ّبٕ ثشًبهِ اٗدبد ٗب ٍ اًتخبة ٌّگبم
 سػو٘ت ثِ ساٌّوبّبٕ هـتشٕ، الضاهبت همشسات، ٍ لبًًَٖ الضاهبت هبًٌذ )

  غزاٖٗ، هَاد وذوغ وو٘ؼَ٘ى وبسّبٕ آئ٘ي ٍ ولٖ اكَل ؿذُ، ؿٌبختِ
 سا ّب آى ٍ دادُ لشاس تَخِ هَسد سا ( ثخـٖ ٗب الوللٖ ث٘ي هلٖ، اػتبًذاسدّبٕ

.گ٘شد وبس ثِ

.اػت ؿذُ اسائِ ح پَ٘ػت دس هشثًَِ وذوغ ًـشٗبت فْشػت - ٗادآٍسٕ
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همذهبتٖ ثشإ تَاًبئٖ تدضِٗ ٍ تحل٘ل خٌشهشاحل  7-3

ول٘ات 7-3-1

 خوغ ثبٗذ خٌش تحل٘ل ٍ تدضِٗ اًدبم ثشإ هَسدً٘بص هشثَى اًالػبت توبم
.ؿَد حفظ ثبٗذ ػَاثك .ؿَد هؼتٌذ ٍ سٍصآٍسٕ ثِ ، حفظ آٍسٕ،
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اٗوٌٖ هَاد غزاٖٗ گشٍُ  7-3-2

.ٗه گشٍُ اٗوٌٖ هَاد غزاٖٗ ثبٗذ هٌلَة ؿًَذ
گشٍُ اٗوٌٖ هَاد غزاٖٗ ثبٗذ تشو٘جٖ اص تدشثِ ٍ داًؾ چٌذ خبًجِ دس صهٌ٘ٔ 

اٗي ؿبهل . هَاد غزاٖٗ سا داسا ثبؿذهذٗشٗت اٗوٌٖ تىَٗي ٍ اخشإ ػ٘ؼتن 
وِ دس  غزاٖٗ ػبصهبى هحلَالت، فشآٌٗذّب، تدْ٘ضات ٍ خٌشات اٗوٌٖ هَاد 

داهٌٔوبسثشد ػ٘ؼتن هذٗشٗت اٗوٌٖ غزاٖٗ هٖ ثبؿذ، اهب ثِ آى هحذٍد ًوٖ 
ػَاثمٖ وِ ؿبى دّذ گشٍُ اٗوٌٖ هَاد غزاٖٗ داسإ تدشثِ ٍ داًؾ . ؿَد 

.ؿَدالصم اػت ، ثبٗذ حفظ 
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هحلَلهـخلبت  7-3-3

 ثبٗذ هحلَل ثب توبع دس هَاد ٍ دٌّذُ تـى٘ل هَاد خبم، هَاد توبم 7-3-3-1
ؿًَذ تَك٘ف هؼتٌذ ًَس ثِ خٌشات تحل٘ل ٍ تدضِٗ اخشإ ثشإ الصم حذ دس
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هحلَل ًْبٖٗهـخلبت  7-3-3-2

  ثِ خٌشات تحل٘ل ٍ تدضِٗ ثشإ الصم حذ دس ثبٗذ ًْبٖٗ هحلَالت هـخلبت
ؿَد تَك٘ف هؼتٌذ ًَس
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هصشف هَسدًظش 7-3-4

 هَسد اهب هتؼبسف غ٘ش وبسثشد ّش ٍ هؼمَل اًتظبس هَسد وبسثشٕ هَسدًظش، هلشف
  ٍ تدضِٗ اًدبم ثشإ الصم حذ دس ٍ ؿَد گشفتِ دسًظش ثبٗذ ًْبٖٗ اًتظبسهحلَل

 . ؿَد تَك٘ف هؼتٌذ ًَس ثِ خٌش تحل٘ل
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وٌتشلًٖوَداسّبٕ خشٗبى ،هشاحل فشآٍسٕ ٍ الذاهبت   7-3-5

جشٗاى ًوَداسّإ 7-3-5-1
 اٗوٌٖ هذٗشٗت ػ٘ؼتن تَػي وِ فشآٌٗذ ّبٕ ثٌذٕ ًجمِ ٗب هحلَالت ثشإ
 .ؿَد تِْ٘ خشٗبى ًوَداسّبٕ ثبٗذ ،اػت ؿذُ دادُ پَؿؾ غزاٖٗ هَاد

  ٍسٍد ٗب افضاٗؾ، احتوبلٖ، ٍلَع اسصٗبثٖ ثشإ هجٌبٖٗ ثبٗذ خشٗبى ًوَداسّبٕ
 دل٘ك ، ؿفبف ثبٗذ خشٗبى ًوَداسّبٕ .وٌذ فشاّن سا غزاٖٗ هَاد اٗوٌٖ خٌشات

.باضذ خضئ٘بت روش ثب وبفٖ حذ ثِ ٍ
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هشاحل فشآٍسٕ ٍ الذاهات وٌتشلٖتَص٘ف  7-3-5-2

 سٍؽ ٗب آى، وبسگ٘شٕ ثِ ؿذت ٗب ٍ فشآٌٗذ ّبٕ ؿبخق هَخَد، وٌتشلٖ الذاهبت
 حذ تب ثبٗذ ، ثبؿٌذ گزاس تأث٘ش غزاٖٗ هَاد اٗوٌٖ ثش اػت هوىي وِ اخشاٖٗ ّبٕ
. (ؿَد هشاخؼِ 4-7 ثٌذ ثِ ) ؿًَذ تـشٗح خٌش حل٘ل ت ٍ تدضِٗ اًدبم ثشإ لضٍم

  ٍ اًتخبة اػت هوىي وِ ( هـتشٗبى ٗب لبًًَٖ هشاخغ هبًٌذ ) ػبصهبًٖ ثشٍى الضاهبت
  .ؿًَذ دادُ ؿشح ثبٗذ ً٘ض دٌّذ لشاس تأث٘ش تحت سا وٌتشلٖ الذاهبت ؿذت
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تجضِٗ ٍ تحل٘ل خغش 7-4

ول٘ات 7-4-1
 وذاه٘ه اٌٗىِ ٍ خٌش تحل٘ل ٍ تدضِٗ ٗه اًدبم ثب ثبٗذ غزاٖٗ هَاد اٗوٌٖ گشٍُ

 وٌتشلٖ الذاهبت تشو٘ت ٍ وٌتشل حذ ،داسًذ وٌتشل ثِ ً٘بص خٌشات اص
.وٌذ هؼ٘ي سا غزاٖٗ هَاد اٗوٌٖ اص اًوٌ٘بى هَسدً٘بصثشإ
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خٌش ٍ تؼ٘٘ي ػٌَح لبثل لجَلؿٌبػبٖٗ  7-4-2

 ًَع ثب استجبى دس ّب آى ٍلَع وِ هَادغزاٖٗ اٗوٌٖ خٌشات توبهٖ 7-4-2-1
 ، سٍد هٖ اًتظبس هؼمَل ًَس ثِ ٍالؼٖ فشآٍسٕ تؼْ٘الت ٍ فشآٌٗذ ًَع ، هحلَل

  . ؿًَذ ثجت ٍ ؿٌبػبٖٗ ثبٗذ
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7-4-2-2 

: ؿَد تَخِ صٗش ًىبت ثِ ثبٗذ ، خٌشات ؿٌبػبٖٗ ٌّگبم
؛ خبف ػول٘بت ثؼذٕ ٍ لجلٖ هشاحل -الف
ٍ ؛ اًشاف هح٘ي ٍ خذهبت/اهىبًبت فشاٌٗذ، تدْ٘ضات -ة
.غزاٖٗ هَاد صًد٘شٓ دس ثؼذٕ ٍ لجلٖ ّبٕ حلمِ -ح
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7-4-2-3

 ػٌح اهىبى حذ تب ثبٗذ ؿذُ، ؿٌبػبٖٗ غزاٖٗ هَاد اٗوٌٖ خٌشات اص ٗه ّش ثشإ
 ًظشگشفتي دس ثب ثبٗذ ػٌح اٗي .ؿَد تؼ٘٘ي ًْبٖٗ هحلَل دس ّب آى لجَل لبثل

 اص ؿذُ تؼ٘٘ي غزاٖٗ هَاد اٗوٌٖ الضاهبت ، ؿذُ ٍهغ همشسات ٍ لبًًَٖ الضاهبت
 .ؿَد تؼ٘٘ي هشثَى، ّبٕ دادُ ػبٗش ٍ هـتشٕ ًظش هَسد هلشف هـتشٕ، خبًت
.ؿَد ثجت ثبٗذ آى ًت٘دِ ٍ ػٌح تؼ٘٘ي ثشإ تَخِ٘
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 اٗي ٍ ؿذُ ؿٌبػبٖٗ غزاٖٗ هَاد اٗوٌٖ خٌش ّش تؼ٘٘ي ثشإ ثبٗذ خٌش ٗه اسصٗبثٖ
 هشٍسٕ اٗوي غزاٖٗ هَاد تَل٘ذ ثشإ لجَل لبثل ػٌح ثِ آى وبّؾ ٗب حزف آٗب وِ

 الضاهٖ ؿذُ تؼشٗف لجَل لبثل ػٌَح ثِ ٗبثٖ دػت تَاًبٖٗ ثشإ آى وٌتشل ٍ ثَدُ،
. ؿَد اخشا اػت،

 ػالهتٖ ثش هٌلَة ًب تأث٘ش احتوبلٖ ؿذت ثب هٌبثك ثبٗذ غزاٖٗ هَاد اٗوٌٖ خٌش ّش
.ؿَد اسصٗبثٖ آى ٍلَع احتوبل ٍ

 خٌشات اسصٗبثٖ اص آهذُ دػت ثِ ًتبٗح ٍ ؿَد دادُ ؿشح ثبٗذ اػتفبدُ هَسد سٍؽ
.ؿًَذ ثجت ثبٗذ غزاٖٗ هَاد اٗوٌٖ

اسصٗابٖ خغش 7-4-3
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اًتخاب ٍ اسصٗابٖ الذاهات وٌتشلٖ 7-4-4

 اٗي وبّؾ ٗب حزف ، پ٘ـگ٘شٕ تَاًبٖٗ وِ وٌتشلٖ الذاهبت اص هٌبػجٖ ثبٗذتشو٘ت
  . ؿَد داسد،اًتخبة سا ؿذُ تؼشٗف لجَل لبثل ػٌَح ثِ هَادغزاٖٗ اٗوٌٖ خٌشات

 غزاٖٗ هَاد اٗوٌٖ خٌشات همبثل دس الذام، آى اثشثخـٖ ه٘ضاى ثِ تَخِ ثب ثبٗذ
.ؿًَذ ثبصًگشٕ

 ثِ ً٘بص تب ؿًَذ ثٌذٕ دػتِ إ گًَِ ثِ ثبٗذ ؿذُ ة اًتخب وٌتشلٖ الذاهبت 
  HACCP ًشح ٗب ػول٘بتٖ ً٘بص پ٘ؾ ّبٕ ثشًبهِ ًشٗك اص ّب آى هذٗشٗت
.ؿَد هـخق
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(PRPS)ػول٘بتٖ اٗدبد ثشًبهِ ّبٕ پ٘ؾ ً٘بص 7-5

 ّش ثشإ اًالػبتٖ ثشگ٘شًذُ دس ٍ ؿذُ هذٍى ثبٗذ ػول٘بتٖ ً٘بصٕ پ٘ؾ ّبٕ ثشًبهِ
ثبؿٌذ صٗش ؿشح ثِ ثشًبهِ

 ) ، ؿًَذ هٖ وٌتشل ثشًبهِ ٍػ٘لِ ثِ وِ غزاٖٗ هَاد اٗوٌٖ ( خٌشات ) خٌش -الف
  (ؿَد هشاخؼِ 4-4-7 ثٌذ ثِ
 (ؿَد هشاخؼِ 4-4-7 ثٌذ ثِ )وٌتشلٖ ( الذاهبت ) الذام -ة
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HACCPًشحاٗدبد 7-6

HACCPعشح 7-6-1

 ى ًمب اص ّشٗه اًالػبت ثشگ٘شًذُ دس ٍ ؿذُ هذٍى ثبٗذ HACCPًشح
ثبؿذ ؿذُ ؿٌبػبٖٗ (CCP)ثحشاًٖ وٌتشل
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(CCPS)ثحشاًًٖمبى وٌتشل ؿٌبػبٖٗ  7-6-2

 وٌتشل ًمبى ثبٗذ ؿَد، هٖ وٌتشلHACCP ًشح ثب وِ خٌشٕ ّش ثشإ
 4-4-7 ثٌذ ثِ ) .ؿًَذ ؿٌبػبٖٗ ٍ تؼ٘٘ي وٌتشلٖ الذاهبت ثشإ ثحشاًٖ
 (ؿَد هشاخؼِ
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حذٍد ثحشاًٖ ثشإ ًمبى وٌتشل ثحشاًٖتؼ٘٘ي  7-6-3

 ؿَد تؼ٘٘ي ثبٗذ ثحشاًٖ حذٍد .گشدًذ تؼ٘٘ي ثبٗذCCP ّش پبٗؾ ثشإ ثحشاًٖ حذٍد
 هحلَل دس غزاٖٗ هَاد اٗوٌٖ ؿذُ تؼ٘٘ي لجَل لبثل ػٌح اص ؿَد حبكل اًوٌ٘بى تب

 اًذاصُ لبثل ثبٗذ ثحشاًٖ حذٍد .ؿَد ًوٖ ػذٍل (ؿَد هشاخؼِ 2-4-7 ثٌذ ثِ ) ًْبٖٗ
.ؿَد هؼتٌذ ثبٗذ ثحشاًٖ حذٍد تؼ٘٘ي هٌٌمٖ اكَل .ثبؿٌذ گ٘شٕ
 فشآٍسٕ، هحلَل، چـوٖ ثبصسػٖ هبًٌذ ) ًظشٕ ّبٕ دادُ ثشهجٌبٕ وِ ثحشاًٖ حذٍد

  ٗب ٍ ّب ٍٗظگٖ ٗب ّب دػتَسالؼول ًشٗك اص ثبٗذ ، ً٘ض ّؼتٌذ ( غ٘شُ ٍ خبثدبٖٗ
.ؿًَذ پـت٘جبًٖ آهَصؽ، ٍ تحل٘الت
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پبٗؾ ًمبى وٌتشل ثحشاًٖػ٘ؼتن  7-6-4

 CCP آى ثشإ پبٗؾ ػ٘ؼتن ٗه ثبٗذ ،CCP ّش ثَدى وٌتشل تحت اثجبت ثشإ
 سٗضٕ ثشًبهِ هـبّذات ٗب ّب گ٘شٕ اًذاصُ توبم ؿبهل، ثبٗذ ػ٘ؼتن اٗي .ؿَد اٗدبد
  .ثبؿذ ثحشاًٖ (حذٍد ) حذ ثِ هشثَى ؿذُ
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الصم ٌّگبم ػذٍل اصحذٍد ثحشاًٖالذاهبت  7-6-5

 ًشح اكالحٖ الذاهبت ٍ اكالحبت دّذ، هٖ سٍٕ ثحشاًٖ حذٍد اص ػذٍل وِ هَالؼٖ
 دّذ اًوٌ٘بى ثبٗذ الذاهبت اٗي . ؿَد گزاؿتِ اخشا ثِ HACCP ًجك ثبٗذ ؿذُ سٗضٕ

 ثحشاًٖ وٌتشل ًمٌِ دس وٌتشلٖ ّبٕ ؿبخق ؿذُ، ؿٌبػبٖٗ اًٌجبق ػذم ػلت وِ
  .ؿَد هٖ پ٘ـگ٘شٕ ّب آى هدذد ٍلَع اص ٍ آهذُ دس وٌتشل تحت
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سٍص آٍسٕ اًالػبت همذهبتٖ ٍ هؼتٌذات ثِ  7-7
 HACCPًشحهـخق ؿذُ ثشًبهِ ّبٕ پ٘ؾ ً٘بص ٍ 

 هشاخؼِ 5-7 ثٌذ ثِ ) ػول٘بتٖ ً٘بص پ٘ؾ ّبٕ ثشًبهِ اٗدبد اص پغ ثبٗذ ػبصهبى
  اًالػبت ً٘بص كَست دس ، (ؿَد هشاخؼِ  6-7 ثٌذ ثِ ) HACCP ًشح ٗب ٍ (ؿَد

 وٌذ آهذ سٍص سا
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سٗضٕ تلذٗكًشح  7-8

 ّبٕ هؼئَل٘ت ٍ دفؼبت تؼذاد ّب، سٍؽ ّذف، ثبٗذ تلذٗك سٗضٕ ًشح
.وٌذ تؼشٗف سا ّب فؼبل٘ت ثب هشتجي
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لبثل٘ت سدٗبثٖػ٘ؼتن  7-9

 ثْشّبٕ ؿٌبػبٖٗ ثتَاًذ تب گ٘شد وبس ثِ ٍ اٗدبد سا سدٗبثٖ ػ٘ؼتن ٗه ثبٗذ ػبصهبى
. ػبصد پزٗش اهىبى سا تحَٗل ٍ فشآٍسٕ خبم، هَاد ثچ ػَاثك ثب ّب آى استجبى ٍ هحلَل
  ٍ ٍاػٌِ ثٖ وٌٌذگبى تأه٘ي اص ٍسٍدٕ هَاد ؿٌبػبٖٗ تَاًبٖٗ ثبٗذ سدٗبثٖ ػ٘ؼتن

.ثبؿذ داؿتِ سا ًْبٖٗ هحلَل تَصٗغ اٍلِ٘ هؼ٘ش
 هحلَالت ثب سفتبس اهىبى هٌظَس ثِ ػ٘ؼتن اسصٗبثٖ ثشإ هؼ٘ي ثبٗذ سدٗبثٖ ػَاثك
 ػَاثك .ؿَد حفظ صهبًٖ دٍسٓ ٗه دس هحلَل گ٘شٕ پغ ثبص ٌّگبم اٗوي ًب ثبلمَُ

 ػٌَاى ثِ اػت هوىي ٍ ثَدُ هـتشٕ الضاهبت ٍ همشسات ٍ لبًًَٖ الضاهبت هٌبثك ثبٗذ
.ثبؿذ ًْبٖٗ هحلَل ثْش ؿٌبػبٖٗ ثشاػبع هثبل
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ػذم اًٌجبقوٌتشل  7-10

اصالحات 1-10-7

  تخٌٖ ثحشاًٖ وٌتشل ًمبى دس ثحشاًٖ حذٍد اص ٍلتٖ ٗبثذ اًوٌ٘بى ثبٗذ ػبصهبى
 ّبٕ ثشًبهِ دس وٌتشل ًجَد ٌّگبم ٗب ، (ؿَد هشاخؼِ 5-6-7 ثٌذ ثِ ) ؿَد هٖ

 ٍ ؿٌبػبٖٗ ،تشخ٘ق ٍ هلشف ًظش اص تبث٘ش تحت هحلَالت ػول٘بتٖ، ً٘بص پ٘ؾ
.ؿًَذ هٖ وٌتشل
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اكالحٖالذاهبت  7-10-2

 وٌتشل ًمبى ٍ ػول٘بتٖ ً٘بص پ٘ؾ ّبٕ ثشًبهِ پبٗؾ اص آهذُ دػت ثِ ّبٕ دادُ
  ٍ (ؿَد هشاخؼ2ِ-6 ثٌذ ثِ ) داًؾ ثب هٌتخت ( افشاد) فشد تَػي ثبٗذ ثحشاًٖ
 اسصٗبثٖ اكالحٖ الذاهبت آغبص ثشإ وبفٖ، (ؿَد هشاخؼِ 4-5 ثٌذ ثِ ) اخت٘بس
 هشاخؼِ 5-6-7 ثٌذ ثِ )افتذ هٖ اتفبق ثحشاًٖ حذٍد اص ػذٍل ٍلتٖ .ؿًَذ
 ، ثبؿذ ًذاؿتِ ٍخَد ػول٘بتٖ ً٘بص پ٘ؾ ّبٕ ثشًبهِ ثب تٌبثك ٍلتٖ ٗب (ؿَد

.ؿَد آغبص ثبٗذ اكالحٖ الذاهبت
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سفتبس ثب هحلَالت ثبلمَُ ًب اٗوي 7-10-3

ول٘ات 7-10-3-1

  آى ٍسٍد اص پ٘ـگ٘شٕ هٌظَس ثِ الذاهبتٖ ثب سا ًبهٌٌجك هحلَالت ثبٗذ ػبصهبى
ًوبٗذ هذٗشٗت غزاٖٗ هَاد صًد٘شٓ ثِ ّب
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ثشإ تشخ٘قاسصٗبثٖ  7-10-3-2

 اٗوي هحلَل ػٌَاى ثِ ٌّگبهٖ فمي ثبٗذ ، گشفتِ لشاس تبث٘ش تحت هحلَل اص ثْش ّش
: ثبؿذ داؿتِ ٍخَد ؿشاٗي اص ٗىٖ وِ ؿَد تشخ٘ق

؛ اًذ ثَدُ هؤثش وٌتشلٖ الذاهبت دّذ هٖ ًـبى وِ، پبٗؾ ػ٘ؼتن اص غ٘ش دل٘لٖ -الف
 ثب خبف هحلَل آى ثشإ وٌتشلٖ الذاهبت تشو٘ت تأث٘ش دّذ ًـبى وِ دل٘لٖ -ة

 ؿذُ ؿٌبػبٖٗ لجَل لبثل ػٌَح هثبل ػٌَاى ثِ ) . داسد اًٌجبق ًظش هَسد ػولىشد
 ؛(2-4-7 ثٌذ هٌبثك

 وِ دٌّذ ًـبى تلذٗك ّبٕ فؼبل٘ت ػبٗش ٗب ٍ تحل٘ل ٍ تدضِٗ ثشداسٕ، ًوًَِ ًتبٗح -ح
 اٗوٌٖ ( خٌشات ) خٌش ؿذُ ؿٌبػبٖٗ پزٗشؽ لبثل ػٌَح ثب هحلَل تبث٘ش تحت ثْش

. داسد تٌبثك هشثَى غزاٖٗ هَاد
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تىل٘ف هحلَالت ًبهٌٌجكتؼ٘٘ي  7-10-3-3

 ثبٗذ ًگشفت، لشاس لجَل هَسد تشخ٘ق ثشإ هحلَل اص ثْشٕ اسصٗبثٖ، هتؼبلت اگش
: ؿَد هذٗشٗت صٗش ّبٕ فؼبل٘ت اص ٗىٖ ًشٗك اص

 اًوٌ٘بى حلَل ثشإ ػبصهبى خبسج ٗب داخل دس ثؼذٕ فشآٍسٕ ٗب ثبصفشآٍسٕ -الف
ٍ ؛ لجَل لبثل ػٌَح ثِ غزاٖٗ هَاد اٗوٌٖ خٌش وبّؾ ٗب حزف اص
. پؼوبًذ ٗب/ٍ هبٗؼبت ػٌَاى ثِ دفغ ٗب/ٍ اًْذام -ة
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گ٘شٕثبصپغ  7-10-4

  اص سّبٖٗ ثِ ٌّگبم ثِ ٍ وبهل گ٘شٕ پغ ثبص تؼْ٘ل ٍ ًوَدى ػولٖ ثشإ
: اًذ ؿذُ ؿٌبػبٖٗ اٗوي ًب وِ ًْبٖٗ هحلَالت

 وبسوٌبًٖ ٍ گ٘شٕ پغ ثبص ؿشٍع اخت٘بس ثب سا وبسوٌبًٖ ثبٗذ اسؿذ هذٗشٗت -الف
ٍ وٌذ؛ هٌلَة ٗشٕ ي ثبصپغ اخشإ هؼئَل٘ت ثب سا
  وٌذ ٍحفظ اٗدبد سا هذًٍٖ اخشاٖٗ سٍؽ ثبٗذ ػبصهبى -ة
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كحِ گزاسٕ ، تلذٗك ٍ ثْجَد ػ٘ؼتن هذٗشٗت  8

اٗوٌٖ هَاد غزاٖٗ

ول٘ات 8-1
 الذاهبت گزاسٕ كحِ ثشإ ً٘بص هَسد فشآٌٗذّبٕ ثبٗذ غزاٖٗ هَاد اٗوٌٖ گشٍُ

 اٗوٌٖ هذٗشٗت ػ٘ؼتن ثْجَد ٍ تلذٗك ،وٌتشلٖ الذاهبت تشو٘ت ٗب ٍ وٌتشلٖ
.ًوبٗذ اخشا ٍ سٗضٕ ثشًبهِ سا غزاٖٗ هَاد
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گزاسٕ تشو٘ت الذاهبت وٌتشلٖكحِ  8-2

  ًشح ٍ ػول٘بتٖ ً٘بص پ٘ؾ ّبٕ ثشًبهِ ؿبهل وِ وٌتشلٖ الذهبت اخشإ اص پ٘ؾ
HACCP ٖهشاخؼِ 2-5-8 ثٌذ ثِ ) ّب آى دس تغ٘٘شٕ ّش اص پغ ٍ ثبؿذ ه  

 (ؿَد هشاخؼ15ِ-3 ثٌذ ثِ )  وٌذ گزاسٕ كحِ ثبٗذ ػبصهبى (ؿَد
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پبٗؾ ٍ اًذاصُ گ٘شٕوٌتشل  8-3

 گ٘شٕ ٍاًذاصُ پبٗؾ تدْ٘ضات ٍ ّب سٍؽ وفبٗت اص ؿَاّذٕ ثبٗذ ػبصهبى
 اًذاصُ ٍ پبٗؾ اخشاٖٗ ّبٕ سٍؽ ػولىشد اص اًوٌ٘بى ثشإ سا ؿذُ هـخق

  اػت ً٘بص هَسد هؼتجش ًتبٗح اص اًوٌ٘بى حلَل وِ خبٖٗ دس .وٌذ فشاّن گ٘شٕ
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ػ٘ؼتن هذٗشٗت اٗوٌٖ هَاد غزاٖٗتلذٗك  8-4

داخلٖ هو٘ضٕ 8-4-1
 اًدبم ؿذُ سٗضٕ ًشح صهبًٖ فَاكل دس سا داخلٖ ّبٕ هو٘ضٕ ثبٗذ ػبصهبى

: غزاٖٗ هَاد اٗوٌٖ هذٗشٗت ػ٘ؼتن وٌذ تؼ٘٘ي تب دّذ
 غزاٖٗ هَاد اٗوٌٖ هذٗشٗت ػ٘ؼتن الضاهبت ، ؿذُ سٗضٕ ًشح تشت٘جبت ثب -الف

ٍ ؛ داسد اػتبًذاسداًٌجبق اٗي الضاهبت ٍ ػبصهبى تَػي ٗبفتِ اػتمشاس
.ؿَد هٖ سٍص ثِ ٍ ؿذُ اخشا هؤثشٕ ًحَ ثِ -ة
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هَسد ثِ هَسد ًتبٗح تلذٗكاسصٗبثٖ  8-4-2

 ًشح ٍٗظُ تلذٗك ّش ًتبٗح ٗبفتِ ًظبم ًَس ثِ ثبٗذ غزاٖٗ هَاد اٗوٌٖ گشٍُ
 (ؿَد هشاخؼِ 8-7 ثٌذ ثِ )وٌذ اسصٗبثٖ سا ؿذُ سٗضٕ

 ؿذُ سٗضٕ ًشح تشت٘جبت ثب تٌبثك ػذم دٌّذٓ ًـبى تلذٗك وِ كَستٖ دس
  .وٌذ الذام ً٘بص هَسد تٌبثك ثِ دػت٘بثٖ ثشإ ثبٗذ ػبصهبى ، ثبؿذ
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ٍتحل٘ل ًتبٗح فؼبل٘ت ّبٕ تلذٗكتدضِٗ  8-4-3

 تحل٘ل ٍ تدضِٗ هَسد سا تلذٗك ّبٕ فؼبل٘ت ًتبٗح ثبٗذ غزاٖٗ هَاد اٗوٌٖ گشٍُ
  ٍ (ؿَد هشاخؼ4ِ-8 ثٌذ ثِ )داخلٖ ّبٕ هو٘ضٕ ًتبٗح ؿبهل وِ دّذ، لشاس

  .ؿَد هٖ خبسخٖ ّبٕ هو٘ضٕ
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ثْجَد 8-5

هستوش بْبَد 8-5-1

 اٗوٌٖ هذٗشٗت ػ٘ؼتن اثشثخـٖ هؼتوش ًَس ثِ ػبصهبى ٗبثذ اًوٌ٘بى ثبٗذ اسؿذ هذٗشٗت
  ثٌذ ثِ )  هذٗشٗت ثبصًگشٕ ،(ؿَد هشاخؼِ 6-5 ثٌذ ثِ ) استجبًبت اصًشٗك سا غزاٖٗ هَاد

 هَسد ثِ هَسد اسصٗبثٖ ،(ؿَد هشاخؼِ 1-4-8 ثٌذ ثِ ) داخلٖ هو٘ضٕ ،(ؿَد هشاخؼِ 5-8
  )تلذٗك ّبٕ فؼبل٘ت ًتبٗح تحل٘ل ٍ تدضِٗ ،(ؿَد هشاخؼ2ِ-4-8 ثٌذ ثِ ) تلذٗك ًتبٗح

 هشاخؼ2ِ-8 ثٌذ ثِ ) وٌتشلٖ الذاهبت تشو٘ت گزاسٕ كحِ ، (ؿَد هشاخؼ3ِ-4-8 ثٌذ ثِ
  هذٗشٗت ػ٘ؼتن آٍسٕ سٍص ثِ ٍ (ؿَد هشاخؼ2ِ-10-7 ثٌذ ثِ ) اكالحٖ الذاهبت ، (ؿَد

.دّذ هٖ ثْجَد (ؿَد هشاخؼ2ِ-5-8 ثٌذ ثِ ) غزاٖٗ هَاد اٗوٌٖ
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سٍصآٍسٕ ػ٘ؼتن هذٗشٗت اٗوٌٖ هَاد غزاٖٗثِ  8-5-2

  ًَس ثِ غزاٖٗ هَاد اٗوٌٖ هذٗشٗت ػ٘ؼتن وِ ٗبثذ اًوٌ٘بى ثبٗذ اسؿذ هذٗشٗت
 ثبٗذ غزاٖٗ هَاد اٗوٌٖ گشٍُ هٌظَس اٗي ثِ ٗبثٖ دػت ثشإ .ؿَد هٖ سٍص ثِ هؼتوش

 هَسد سا غزاٖٗ هَاد اٗوٌٖ هذٗشٗت ػ٘ؼتن ؿذُ سٗضٕ ًشح صهبًٖ فَاكل دس
 ثِ )خٌشات تحل٘ل ٍ تدضِٗ ثبصًگشٕ هشٍست ثبٗذ ػپغ گشٍُ، .دّذ لشاس اسصٗبثٖ

 هشاخؼِ 5-7 ثٌذ ثِ ) ػول٘بتٖ ً٘بص پ٘ؾ ّبٕ ثشًبهِ اٗدبد ، (ؿَد هشاخؼ4ِ-7 ثٌذ
.دّذ لشاس ثشسػٖ هَسد سا (ؿَد هشاخؼِ 1-6-7 ثٌذ ثِ ) HACCP ًشح ٍ (ؿَد
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کسب 

 شده

ت 
انجام اقداما

ی و بهبود
الح

ص
ا

 

ش و کنترل
پای

 

اجرا
 

ی
برنامه ریز

 

امتیاز 

 بند
 سیستم مدیریت ایمنی موادغذایی الزامات

بند 

 استاندارد

 امتیاز 8                                                      الزامات عمومی                                                                                                                 -1

جه به دامنه کاربرد تمام خطرات ایمنی مواد غذایی که احتمال بروز آنها بطور منطقی وجود داشته و اثرمستقیم یا غیرمستقیم بر سالمت مصرف کننده دارد با تو -1-1

 سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی شامل محصوالت یا گروه محصوالت و محل فرآوری، شناسایی، ارزیابی و کنترل شده اند؟

 شواهد:

 الف-4-1
 کد مستندات مرتبط: 4 1 1 1 1 

 اطالعات مرتبط با اصول ایمنی در زنجیره غذایی مبادله، اجرا و به روز می شود؟ -1-2

 شواهد:

 ب،پ4-1

 کد مستندات مرتبط: 2 5/0 5/0 5/0 5/0 

 وجوددارد؟بر فرایند سیستم استقراریافته به طور دوره ای مورد ارزیابی قرار گرفته و در مواردی که فرایندی به منابع خارج از سازمان واگذار می شود کنترل  -1-3

 شواهد:

 ت4-1
 کد مستندات مرتبط: 2 5/0 5/0 5/0 5/0 

 امتیاز 16                                                                                                                                                                الزامات مستندسازی  -2

 به و اجرا توسعه، از اطمینان حصول برای سازمان که مدارکیو سایر  سوابق و اجرایی های مربوط، روش اهداف و موادغذایی ایمنی مشی خط های بیانیه  -2-1

 دارد مستند شده اند؟ نیاز غذایی مواد ایمنی مدیریت سیستم مؤثر روزآوری

 شواهد :

4-2-1 
 کد مستندات مرتبط: 4 1 1 1 1 

آوری اسناد منسوخ، بازنگری و به روز آوری خوانا و قابل تشخیص اجرایی کنترل مستندات که روند ایجاد، تغییر و تصویب سند، کدگذاری، توزیع،جمع  روش -2-2

 بودن متون را تشریح نماید مدون و اجرا شده است؟

 2-2-4 شواهد:

الف،ب،پ،ت

 کد مستندات مرتبط: 4 1 1 1 1  ،ث
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ا
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اجرا
 

ی
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امتیاز 

 بند
 بند استاندارد سیستم مدیریت ایمنی موادغذاییالزامات 

 شناسائی از اطمینان و منسوخ مستندات غیرعمدی ریکارگی به از پیشگیری و سازمانی برون منشأ به مربوط مستندات توزیع بودن کنترل تحت و شناسائی از -2-3

 اند اطمینان حاصل می شود؟ شده حفظ دلیل هر به که صورتی در آن

 شواهد:
4-2-2 

 کد مستندات مرتبط: 4 1 1 1 1  ج،چ

 کارگیری به شواهد و الزامات با انطباق شواهد مرتبط با سوابق تکلیف تعیین و نگهداری زمان بازیابی، حفاظت، نگهداری، شناسایی، روش اجرایی مدون برای -2-4

  قابلیت شناسایی و بازیابی حفظ و نگهداری می شوند؟ وجود داشته و سوابق بطور خوانا و با غذایی مواد ایمنی مدیریت سیستم مؤثر

 شواهد:

4-2-3 
 کد مستندات مرتبط: 4 1 1 1 1 

 امتیاز 20                                                                                                                                                     مسئولیت مدیریت -3
 تجاری اهداف تعیین بوسیلة آن اثربخشی مداوم بهبود و غذایی مواد ایمنی مدیریت سیستم اجرای و توسعه به خود تعهد بر مبنی شواهدی ارشد مدیریت -3-1

 کرده است؟ فراهم را مشتری الزامات و قانونی الزامات استاندارد، الزامات ساختن برآورده بر مبنی سازمان به دادن آگاهی همچنین منابع، تامین و مشی خط سازمان،

 شواهد:

5-1 

 کد مستندات مرتبط: 4 1 1 1 1 

مشتری تدوین کرده  متناسب با نقش سازمان، اهداف قابل اندازه گیری و منطبق باالزامات قانونی وتوافق شده با را غذایی مواد ایمنی مشی خط ارشد مدیریت -3-2

 و به نحوی اجرا می کندکه ارتباطات درآن مشخص بوده و بطور مستمر بازنگری شود؟ 

 شواهد:

5-2 
 کد مستندات مرتبط: 4 1 1 1 1 

 حمایت را غذایی مواد ایمنی که سازمانی اهداف نیز و 1-4 بند طبق الزامات به یابی دست برای غذایی مواد ایمنی مدیریت سیستم ریزیاز طرح  ارشد مدیریت -3-3

 می شود؟ حفظ سیستم یکپارچگی غذایی، مواد ایمنی مدیریت طرح ریزی سیستم در اطمینان داشته و در صورت بروز تغییرات کند، می

 شواهد:

5-3 

 
 کد مستندات مرتبط: 4 1 1 1 1 
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امتیاز 

 بند
 سیستم مدیریت ایمنی موادغذایی الزامات

بند 

 استاندارد

 مواد ایمنی مدیریت سیستم فظح و مؤثر اجرای و عملکرد از اطمینان برای سازمان داخل در شده تعریف اختیارات و ها مسئولیت از تناسب ارشد مدیریت -3-4

 دارند؟ مشخص(  اشخاص) شخص به را غذایی مواد ایمنی مدیریت سیستم مشکالت گزارش دهی مسئولیت کارکنان تمامی اطمینان داشته و غذایی

 شواهد:

5-4 
 کد مستندات مرتبط: 4 1 1 1 1 

 مدیریت سیستم روزآوری به و نگهداری اجرا، ایجاد، از بتواند تا کرده است انتخاب غذایی مواد ایمنی گروه رهبری برای را شرایط واجد فردی ارشد مدیریت -3-5

 کند؟ گزارش وی به را سیستم تناسب و اثربخشی و کند حاصل اطمینان غذایی مواد ایمنی 

 شواهد:

5-5 

 کد مستندات مرتبط: 4 1 1 1 1 

 امتیاز 4                                                                                                                                                                        ارتباطات -4
 سیستم بر مؤثر های سازمان سایر و مقررات و قانونی کنندگان، مراجع مصرف یا مشتریانپیمانکاران،  و کنندگان تأمین با ارتباط برای را مؤثری ترتیبات سازمان -4-1

 کرده است؟ حفظ و اجرا ایجاد، سازمان که مؤثر بر ایمنی مواد غذایی کارکنان با ارتباط همچنین و

 شواهد:

5-6-1 

5-6-2 

 کد مستندات مرتبط: 4 1 1 1 1 

 امتیاز 4                                                                                                                                         اضطراریآمادگی و واکنش در وضعیت های -5

 نظر در را باشند تأثیرگذار موادغذایی زنجیرة در سازمان نقش و غذایی مواد ایمنی بر است ممکن که بالقوه ای حوادث و اضطراری های وضعیت ارشد مدیریت -5-1

 کرده است؟ حفظ و اجرا ، ایجاد را اجرایی های روش ها آن مدیریت برای و گرفته
 شواهد:

5-7 

 کد مستندات مرتبط: 4 1 1 1 1 
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 تایید کننده: 

 تاریخ:

 تصویب کننده: 

 تاریخ:

 

 امتیاز 4                                                                                                                                                            بازنگری مدیریت -6
 اثربخشی و کفایت بودن، مناسب تداوم ه منظور حصول اطمینان ازب شده ریزی طرح فواصل در را سازمان غذایی مواد ایمنی مدیریت سیستم ارشد مدیریت -6-1

 غذایی را شناسایی می کند؟ مواد ایمنی مدیریت سیستم تغییردر به نیازمند مواردو بهبود های فرصت داده و قرار بازنگری مورد آن

 بازنگری مدیریت مشخص شده و در راستای تصمیم گیری ها و اقدامات مربوطه می باشد؟ورودی ها و خروجی های 
 شواهد:

5-8-1 

5-8-2 

 کد مستندات مرتبط: 4 1 1 1 1  5-8-3

       امتیاز 16                                             مدیریت منابع                                                                                                                  -7
 مهارت آموزش، برمبنای تحصیالت، الزم دارای صالحیت گذار است، تأثیر موادغذایی ایمنی بر آنها های فعالیت انجام سایرکارکنانی که و غذایی مواد ایمنی گروه-7-1

 نامه توافق غذایی،سوابق مواد ایمنی مدیریت سیستم ارزیابی یا عملکرد اجرا، تکوین، برای سازمانی برون همکاری کارشناسان درصورت می باشند؟ مناسب تجارب و ها

 است؟ دسترس باشد در ها آن اختیارات و ها مسئولیت کننده تعیین که قراردادها یا

 شواهد:

6-2-1 

 کد مستندات مرتبط: 4 1 1 1 1 

تعیین شده، آموزشهای الزم را طی نموده و سوابق ارزیابی  شایستگی متناسب با گذارد می تاثیر غذایی مواد ایمنی بر ها آن فعالیت که کارکنانی برای سازمان -7-2

 آنها ثبت و نگهداری شده است؟اثربخشی 

 شواهد:

6-2-2 

 کد مستندات مرتبط: 4 1 1 1 1 

 کرده است؟ فراهم را استاندارد این الزامات اجرای برای نیاز مورد زیرساخت حفظ و ایجاد منابع مرتبط با سازمان -7-3

 شواهد:

6-3 

 کد مستندات مرتبط: 4 1 1 1 1 
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 فراهم کرده است؟ را استاندارد این الزامات اجرای برای نیاز مورد کاری محیط حفظ و مدیریت ایجاد، منابع سازمان -7-4

 شواهد:
6-4 
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 تاریخ:

 تصویب کننده: 

 تاریخ:

 

 مرتبط:کد مستندات  4 1 1 1 1 

 امتیاز  138                                                                                                                                                 طرح ریزی و تحقق محصوالت ایمن-8

 فیزیکی و بیولوژیکی،شیمیایی آلودگی کار؛ محیط طریق از محصول در غذایی مواد ایمنی خطرات ورود احتمال ی به منظور کنترلنیاز پیش های برنامه -8-1

 شده است؟  حفظ و اجرا سازمان ایجاد،در فرآوری محیط و محصول در ایمنی خطر و سطوح ثانویه( بین محصوالت؛ آلودگی شامل( محصوالت

 شواهد:

7-1 

7-2-1 
 

 کد مستندات مرتبط: 4 1 1 1 1

شده ودرسراسرسیستم تولید بصورت  جابجا یا و شده ساخته محصوالت ماهیت و عملکرد نوع اندازه، با سازمانی، نیازهای ، متناسب باینیاز پیش های برنامه -8-2

  تصویب شده است؟دربرگیرنده موارد ذیل بوده و توسط گروه ایمنی موادغذایی  های کاربردی کلی و یا برای یک محصول ویژه اجرا شده است؟ برنامه

 شواهد:

7-2-2 

 کد مستندات مرتبط: 4 1 1 1 1 

 به راهنماهای مشتری، الزامات مقررات، و الزامات قانونی مانند ) مناسب اطالعات سازمان ،3-2-7نیاز مطابق با بند  پیش های برنامه ایجاد یا و انتخاب هنگام -8-3

کار  به را ها آن و داده قرار توجه مورد را بخشی( یا المللی بین ملی، استانداردهای غذایی، مواد کمیسیون کدکس کارهای آئین و کلی اصول شده، شناخته رسمیت

 گرفته است؟

 شواهد:

7-2-3 

 کد مستندات مرتبط: 4 1 1 1 1 

 ؟شود می حفظ آن مستند شده و سوابق و روزآوری به حفظ، آوری، جمع خطر، تحلیل و تجزیه انجام برای مورد نیاز مرتبط اطالعات تمام -8-4

 شواهد:

7-3-1 

 کد مستندات مرتبط: 4 1 1 1 1 
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 ی منصوب شده اند؟ غذای مواد مدیریت ایمنی سیستم اجرای و تکوین زمینة در جانبه چند دانش و تجربه افراد بامتشکل از  غذایی مواد ایمنی گروه -8-5

 شواهد:

7-3-2 

 کد مستندات مرتبط: 4 1 1 1 1 
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 تاریخ:

 تصویب کننده: 

 تاریخ:

 

اجرای تجزیه و تحلیل خطر بطور مستند  و مشخصات محصول نهایی برای محصول با تماس در مواد و دهنده تشکیل مواد م،خا مواد تماممشخصات و ویژگیهای -8-6

 شده اند؟ شناسایی مرتبط با موارد زیر غذایی مواد ایمنی مقررات و قانونی الزاماتتعریف شده و 

 و بندی بسته های روش تولید و روش و منشاء آنها؛ فرایند کمک مواد و ها افزودنی شامل دهنده، تشکیل مواد فیزیکی؛ ترکیب و شیمیائی بیولوژیکی، مشخصات

 های ویژگی یا غذایی ادمو ایمنی به مربوط پذیرش معیارهای فرآوری؛ یا مصرف از پیش بجایی جا یا و سازی آماده ماندگاری و عمر انبارش، تحویل و توزیع؛شرایط

 ونشانه گذاری ها آن نظر مورد مصرف با متناسب شده خریداری ترکیبات و مواد

 شواهد:

7-3-3 

 مستندات مرتبط:کد  4 1 1 1 1 

 خطر تحلیل و تجزیه انجام برای کنندگان مصرف های نهایی،گروه انتظار محصول مورد اما متعارف غیر کاربرد هر و معقول انتظار مورد کاربری مورد نظر، مصرف -8-7

  شده است؟ توصیف مستند طور به

 شواهد:

7-3-4 
 کد مستندات مرتبط: 4 1 1 1 1 

 یا افزایش، احتمالی، وقوع ارزیابی مبنای براست، شده داده پوشش غذایی مواد ایمنی مدیریت سیستم توسط که ایندفر یا محصوالت برای جریان نمودارهای -8-8

  شده وشفاف، دقیق و درحد کفایت با جزئیات به شرح ذیل می باشند؟ تهیه غذایی مواد ایمنی خطرات ورود

 و دهنده تشکیل مواد خام، اولیه مواد که ؛ پ(جایی پیمانکاری کار هر و شده سپاری برون فرآیند هرگونه عملیات؛ ب( در مراحل تمام تعامل و الف(توالی

 حدوا ) فرآیند حین محصوالت ، نهایی محصوالت که جایی)و ث افتد می اتفاق  بازیافت و  کاری دوباره که شوند؛ ت(جایی می جریان وارد ای واسطه محصوالت

 .شوند می  جابجا یا پسماند، ترخیص جانبی و محصوالت سط(

 شواهد:

7-3-5-1 

 کد مستندات مرتبط: 4 1 1 1 1 
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 انجام برای باشند گذار تأثیر غذایی مواد ایمنی است بر ممکن که اجرایی های روش یا آن، کارگیری به شدت یا و فرآیند های شاخص موجود، کنترلی اقدامات -8-9

 قرار تأثیر را تحت کنترلی اقدامات شدت و انتخاب است ممکن که ( مشتریان یا قانونی مراجع )مانند سازمانی برون شده اند؟ الزامات تشریح خطر تحلیل و تجزیه

 داده شده باشند. شرح باید نیز دهند

 شواهد:

7-3-5-2 

 کد مستندات مرتبط: 4 1 1 1 1 

موردنیاز  کنترلی اقدامات ترکیب و کنترل حد کنترل دارند، به نیاز خطرات از کدامیک اینکه و خطر تحلیل و تجزیه غذایی نسبت به انجام مواد ایمنی گروه -8-10

 اقدام نموده است؟ غذایی مواد ایمنی از اطمینان برای
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 تایید کننده: 

 تاریخ:

 تصویب کننده: 

 تاریخ:

 

 شواهد:

7-4-1 

 کد مستندات مرتبط: 6 1 2 1 2 

بر اساس  رود، می انتظار معقول طور به واقعی فرآوری تسهیالت و فرآیند نوع محصول، نوع با ارتباط در ها آن وقوع که موادغذایی ایمنی خطرات تمامی -8-11

 ؟ثبت شده اند و (، مراحل مختلف زنجیره غذایی شناسایی3-7درون و برون سازمانی) مطابق بند اطالعات و داده های جمع آوری شده 

 شواهد:

7-4-2-1 

 کد مستندات مرتبط: 6 1 2 1 2 

 ، الزاماتهشد وضع مقررات و قانونی الزامات نظرگرفتن در با نهایی محصول قبول در قابل سطوح شده، شناسایی غذایی مواد ایمنی خطرات از یک هر برای -8-12

ثبت شده  آن نتیجه و سطح تعیین برای توجیه شده و مربوط، تعیین های داده سایر و مشتری نظر مورد مصرف مشتری، جانب از شده تعیین غذایی مواد ایمنی

 است؟

 شواهد:

7-4-2-3 

 کد مستندات مرتبط: 6 1 2 1 2 

 به یابی دست توانایی برای آن کنترل و قبول قابل سطح به آن کاهش یا حذف شده شرایط شناسایی غذایی مواد ایمنی خطر هر تعیین برای خطر ارزیابی -8-13

  آن( وقوع احتمال و سالمتی بر نامطلوب تأثیر احتمالی شدت با مطابق می شود؟ ) اجرا شده و تعریف قبول قابل سطوح

 شواهد:

7-4-3 

 کد مستندات مرتبط: 6 1 2 1 2 
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 قبول قابل سطوح به موادغذایی ایمنی خطرات این کاهش یا حذف پیشگیری، توانایی مناسب که کنترلی اقدامات 3-4-7 بند مطابق خطر ارزیابی براساس -8-14

 شده و در صورت لزوم بسته به میزان اثربخشی اقدام مورد بازنگری قرار می گیرند؟  شته باشند، انتخابدا را شده تعریف

 شواهد:

7-4-4 

 کد مستندات مرتبط: 6 1 2 1 2 

کنترلی، روشهای اجرایی پایش، اصالحات و اقدامات اصالحی، شامل خطرات ایمنی مواد غذایی، اقدامات  و شده مدون عملیاتی نیازی پیش های برنامه -8-15

 و سوابق پایش می باشند؟ مسئولیت ها و اختیارات
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 تاریخ:

 تایید کننده: 

 تاریخ:

 تصویب کننده: 

 تاریخ:

 

 شواهد:

7-5 

 کد مستندات مرتبط: 4 1 1 1 1 

( (CCPدر  که غذایی مواد رات ایمنیخطشده شامل  شناسایی( (CCPبحرانی  کنترل نقاط از هریک اطالعات برگیرنده در و شده مدون HACCP طرح -8-16

 ،شوند گرفته نظر در باید بحرانی حدود از عدول هنگام که اقدامات اصالحی و ، اصالحات پایش اجرایی های روش ،، حدود بحرانیکنترلی اقدامات ،شوند می کنترل

 می باشد؟ پایش سوابق اختیارات و و ها مسئولیت

 شواهد:

7-6-1 

7-6-2 
 کد مستندات مرتبط: 6 1 2 1 2 

نهایی عدول  محصول در غذایی مواد ایمنی شده تعیین قبول قابل سطح دهد از اطمینان به نحوی که CCP هر  پایش برای گیری اندازه قابل انیربح حدود -8-17

از طریق  غیره ( هستند، و جابجایی فرآوری، محصول، چشمی بازرسی مانند ) نظری های داده برمبنای که بحرانی حدود ، تعیین شده و مستند می شوند؟دشو نمی

 می شوند؟ پشتیبانی آموزش، و تحصیالت یا و ها ویژگی یا ها دستورالعمل

 شواهد:

7-6-3 

 کد مستندات مرتبط: 4 1 1 1 1 

امتیاز 

کسب 

 شده

ت 
انجام اقداما

ی و بهبود
الح

ص
ا

 

ش و کنترل
پای

 

اجرا
 

ی
برنامه ریز

 

امتیاز 

 بند
 سیستم مدیریت ایمنی موادغذایی الزامات

بند 

 استاندارد

حدود بحرانی، تجهیزات مورد  به مربوط شده ریزی برنامه مشاهدات یا ها گیری اندازه تمام که شامل، پایش سیستمCCP هر بودن کنترل تحت اثبات برای -8-19

 تعریف واجرا شده است؟ نحوه برخورد با محصول دارای انحرافاستفاده برای پایش، تواترپایش، مسئولیت و اختیار،روشها والزامات ثبت و 

 شواهد:

7-6-4 

 کد مستندات مرتبط: 6 1 2 1 2 

 این شده است؟ گذاشته اجرا به HACCP طرح طبق دهد می روی بحرانی حدود از عدول که مواقعی در شده ریزی طرح اصالحی اقدامات و اصالحات -8-20

 هستند؟ها  آن مجدد وقوع از و اقدامات پیشگیری کنترلی های شاخص شده، شناسایی انطباق عدم علت در برگیرنده اقدامات

 شواهد:

7-6-5 

 کد مستندات مرتبط: 6 1 2 1 2 
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ISO22000چك لیست ممیزی سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی مبتنی بر 

                                       

 

 تهیه کننده: 

 تاریخ:

 تایید کننده: 

 تاریخ:

 تصویب کننده: 

 تاریخ:

 

 پیش های برنامه ایجاد از ات کنترلی را پسفرآیند و اقدام جریان، مراحل نمودارهای محصول،مصرف مورد نظر، هر گونه تغییرمربوط به مشخصات سازمان -8-21

 می کند؟ به روز ،HACCPعملیاتی و یا طرح  نیاز

 شواهد:

7-7 

 کد مستندات مرتبط: 4 1 1 1 1 

کرده و سوابق آن  اجرای برنامه های ذیل را تاییدکرده و  تعریف را ها فعالیت با مرتبط های مسئولیت و دفعات تعداد ها، روش هدف، ،تصدیق ریزی طرح-8-22

 باشد؟موجود می 

 در مندرج عناصر عملیاتی و نیاز پیش های خطر، پ(اجرای اثربخش برنامه تحلیل و تجزیه های ، ب( به روزآوری پیوسته درونداد نیاز پیش های الف(اجرای برنامه

 سازمان. توسط شده الزام اجرایی های روش اجرای اثربخش سایر و ه( قبول قابل سطوح محدوده در خطر ، د(شناسایی سطوح HACCPطرح 

 شواهد:

7-8 

 
 کد مستندات مرتبط: 6 1 2 1 2

امتیاز 

کسب 

 شده

ت 
انجام اقداما

ی و بهبود
الح

ص
ا

 

ش و کنترل
پای

 

اجرا
 

ی
برنامه ریز

 

امتیاز 

 بند
 سیستم مدیریت ایمنی موادغذایی الزامات

بند 

 استاندارد

 تأمین از ورودی مواد شناسایی توانایی به نحوی که تحویل و فرآوری خام، مواد بچ سوابق با ها آن ارتباط و محصول بهرهای شناسایی برای ردیابی سیستم -8-23

 نا بالقوه محصوالت با برخوردمنظور  به سیستم ارزیابی امکان ردیابی باشد طراحی شده و سوابق داشته را نهایی محصول توزیع اولیه مسیر و واسطه بی کنندگان

 ؟را فراهم می کند زمانی دورة یک در محصول گیری پس باز هنگام ایمن

 شواهد:

7-9 

 کد مستندات مرتبط: 6 1 2 1 2 

 نیاز پیش های برنامه در کنترل نبود یا ثبت شده بحرانی کنترل نقاط در بحرانی حدود روش اجرایی نحوه برخورد با محصول نامنطبق در مواقعی که عدول از -8-24

 شوند؟ می کنترل و شناسایی ترخیص، و مصرف نظر از تاثیر تحت محصوالتو  عملیاتی گزارش می شود وجود داشته

 شواهد:

7-10-1 

 کد مستندات مرتبط: 6 1 2 1 2 

 گیری جلو مجدد وقوع از تا نماید حفظ و ایجاد ،تعیین را شده ردیابی های انطباق عدم علت حذف و شناسایی برای مناسب الزامات که مدونی اجرایی روش-8-25

می  کافی ارزیابی اختیار دانش و با افراد منتخب توسط گرداند وجود داشته و اقدامات باز کنترل حالت به انطباق عدم با مواجهه از را پس فرآیند یا سیستم و شده

  د؟شون
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 اداره کل امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی

ISO22000چك لیست ممیزی سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی مبتنی بر 

                                       

 

 تهیه کننده: 

 تاریخ:

 تایید کننده: 

 تاریخ:

 تصویب کننده: 

 تاریخ:

 

 شواهد:

7-10-2 

 کد مستندات مرتبط: 6 1 2 1 2 

 صورت می گیرد؟  شود حاصل اطمینان به نحوی که از موارد ذیل غذایی مواد زنجیرة به نامنطبق محصوالت ورود از پیشگیری منظور به اقداماتی -8-26

 مواد زنجیره به ورود ز ا پیش غذایی مواد ایمنی نظر مورد است؛ ب(خطرات یافته کاهش شده تعریف قبول قابل سطوح به غذایی مواد ایمنی نظر مورد تالف(خطرا

 مواد ایمنی نظر مورد خطرات شده تعریف قبول قابل سطوح همچنان محصول به مربوط انطباق عدم پ(علیرغم یا یافت؛ خواهد قبول کاهش قابل سطوح به غذایی

 .باشد می دارا را غذایی

 شواهد:

7-10-3 

 
 کد مستندات مرتبط: 6 1 2 1 2

امتیاز 

کسب 

 شده

ت 
انجام اقداما

ی و بهبود
الح

ص
ا

 

ش و کنترل
پای

 

اجرا
 

ی
برنامه ریز

 

امتیاز 

 بند
 سیستم مدیریت ایمنی موادغذایی الزامات

بند 

 استاندارد

ایمن که تحت تاثیرعدم انطباق قرارگرفته، اقدامات کنترلی مؤثر از جمله شناسایی سطوح قابل قبول و نتایج نمونه برداری و آزمون  صولحم به منظور ترخیص -8-27

 بررسی و ارزیابی می شود؟

 شواهد:

7-10-3-2 

 کد مستندات مرتبط: 4 1 1 1 1 

 از اطمینان حصول برای سازمان خارج یا داخل در بعدی فرآوری یا نگرفته است، بازفرآوری قرار قبول مورد که محصول از در صورت عدم ترخیص بهری -8-28

 انجام شده و سوابق آن حفظ و نگهداری می شود؟ پسماند و یا ضایعات عنوان به دفع ،قبول و یا انهدام قابل سطوح به غذایی مواد ایمنی خطر کاهش یا حذف

 شواهد:

7-10-3-3 

 کد مستندات مرتبط: 4 1 1 1 1 

محصول به نحوی که افراد دارای اختیار و مسئولیت را تعیین، طرف های ذینفع را آگاه و تمامی مراحل جمع آوری،  بازپس گیری روش اجرایی مدونی برای -8-29

 مجدد راتحت کنترل گیرد وجود داشته و سوابق اقدامات ثبت و نگهداری می شود؟  فرآوری یا ف و بازکاریسایر مصار تعیینسازی، معدوم

 شواهد:

7-10-4 

 کد مستندات مرتبط: 4 1 1 1 1 
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ISO22000چك لیست ممیزی سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی مبتنی بر 

                                       

 

 تهیه کننده: 

 تاریخ:

 تایید کننده: 

 تاریخ:

 تصویب کننده: 

 تاریخ:

 

 امتیاز 40                                                                                             غذایی مواد ایمنی مدیریت سیستم بهبود و تصدیق ، گذاری صحه -9

 اجرا و ریزی برنامه غذایی مواد ایمنی مدیریت یستمس بهبود و تصدیق کنترلی، اقدامات ترکیب یا و کنترلی اقدامات گذاری صحه جهت نیاز مورد فرآیندهای -9-1

 شده اند؟

 شواهد:

8-1 

8-2 
  کد مستندات مرتبط: 6 1 2 1 2 

امتیاز 

کسب 

 شده

ت 
انجام اقداما

ی و بهبود
الح

ص
ا

 

ش و کنترل
پای

 

اجرا
 

ی
برنامه ریز

 

امتیاز 

 بند
 سیستم مدیریت ایمنی موادغذایی الزامات

بند 

 استاندارد

 فراهم گیری اندازه و پایش اجرایی های روش عملکرد از اطمینان برای را شده مشخص گیری واندازه پایش تجهیزات و ها روش کفایت از شواهدی باید سازمان -9-2

شده در فواصل معین، با استانداردهای اندازه گیری  گرفته کار به های روش و گیری اندازه تجهیزات است، نیاز مورد معتبر نتایج از اطمینان حصول که جایی در کند.

 شده یا تصدیق می شوند؟ کالیبرهقابل ردیابی ملی و بین المللی 

 شواهد:

8-3 

 کد مستندات مرتبط: 6 1 2 1 2 

و گزارشهای ممیزی و ارزیابی و  داشته وسوابق اجرا وجود شده ریزی طرح زمانی فواصل طبق برنامه مدون و در داخلی های ممیزی روش اجرایی برای انجام -9-3

 صالحیت ممیزین حفظ و نگهداری می شوند؟

 شواهد:

8-4-1 

 کد مستندات مرتبط: 6 1 2 1 2 

 با تطابق عدم دهندة نشان تصدیق که صورتی می کند، و در ارزیابی را شده ریزی طرح ویژه تصدیق هر نتایج یافته نظام طور به غذایی مواد ایمنی گروه -9-4

 نیاز پیش های خطرات، برنامه تحلیل و تجزیه نتایج ،ارتباطی های کانال و موجود اجرایی های اقدامات الزم از جمله بازنگری روش ،باشد شده ریزی طرح ترتیبات

 را انجام می دهد؟ آموزشی های فعالیت و انسانی منابع مدیریت اثربخشی نیازی عمومی و  های پیش برنامه ،HACCPیافته و طرح  استقرار عملیاتی

 شواهد:

8-4-2 

 کد مستندات مرتبط: 6 1 2 1 2 

 گرفته و سوابق آن ثبت ونگهداری می شود؟ قرار تحلیل و تجزیه مورد خارجی های ممیزی و داخلی های نتایج ممیزی شامل تصدیق های فعالیت نتایج -9-5
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 تهیه کننده: 

 تاریخ:

 تایید کننده: 

 تاریخ:

 تصویب کننده: 

 تاریخ:

 

 شواهد:

8-4-3 

 کد مستندات مرتبط: 6 1 2 1 2 

امتیاز 

کسب 

 شده

ت 
انجام اقداما

ی و بهبود
الح

ص
ا

 

ش و کنترل
پای

 

اجرا
 

ی
برنامه ریز

 

امتیاز 

 بند
 سیستم مدیریت ایمنی موادغذایی الزامات

بند 

 استاندارد

 و تصدیق، تجزیه نتایج مورد به مورد داخلی، ارزیابی مدیریت، ممیزی ارتباطات، بازنگری بطور مستمر از طریق غذایی مواد ایمنی مدیریت سیستم اثربخشی -9-6

 انجام می شود؟ غذایی جهت بهبود مواد ایمنی مدیریت اصالحی وبه روزآوری سیستم کنترلی، اقدامات اقداماتترکیب  گذاری تصدیق، صحه های فعالیت نتایج تحلیل

 شواهد:

8-5-1 

 کد مستندات مرتبط: 6 1 2 1 2 

 استقرار یافتهسیستم  در فواصل زمانی طرح ریزی شده بطور مستمر اطمینان حاصل کرده وسیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی  از به روز آوری مدیریت ارشد -9-7

و دروندادها و بروندادهای حاصل از ارتباطات، نتایج  فعالیتهای  HACCPطرح  عملیاتی و نیاز پیش های برنامه ایجاد خطرات، تحلیل تجزیه و از طریق بررسی را

  ؟دهد می مورد ارزیابی قرارتصدیق، بازنگری مدیریت 

 شواهد:

8-5-2 

 کد مستندات مرتبط: 4 1 1 1 1 

 2ضریب  × جمع امتیاز 

 نام و نام خانوادگی ممیزین:

 تاریخ و امضاء:

 نام و نام خانوادگی سرممیز:

 تاریخ و امضاء:

 نام و نام خانوادگی مدیر نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی: مهر معاونت غذا و دارو :

 تاریخ و امضاء:
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ISO22000چك لیست ممیزی سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی مبتنی بر 

                                       

 

 تهیه کننده: 

 تاریخ:

 تایید کننده: 

 تاریخ:

 تصویب کننده: 

 تاریخ:

 

 

  ممیزی شونده:

 تاریخ ممیزی قبلی:  زمان ممیزی:    لغایت           از تاریخ  ممیزی:تاریخ 

 علت ممیزی: 

 نام و نام خانوادگی مدیر تیم ایمنی مواد غذایی:  نام و نام خانوادگی مدیر واحد تولیدی: 

 خالصه گزارش ممیزی

  م انطباقها اشاره گردد()لطفاً به شماره بند مرتبط با هر یك از عد                                                                        تعداد عدم انطباق:

 (N.C)شرح عدم انطباق ردیف
نوع عدم 

  انطباق
 بند مرجع

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 خانوادگی سرممیز:نام و نام 

 :امضاء  و تاریخ 

 :مدیر تیم ایمنی مواد غذایی خانوادگی نام و نام

 : تاریخ و  امضاء

 نام و نام خانوادگی ممیزین:

 امضاء و تاریخ:
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  : 66467268-9تلفن                                                                
                                                                                                                            : 66469142نمابر 

 : صفحه الكترونيكي سازمان غذا و دارو                                                a.gov.irwww.fd          
  : صفحه الكترونيكي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي                                                                                                                                 

www.mohme.gov.ir 

  

 سازمان غذا و دارو

 امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی اداره کل 

   

دستورالعمل اجرایی نحوه ارزیابی و ممیزی واحدهای تولیدی بر اساس 

 استانداردهای مدیریت ایمنی مواد غذایی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحه  می باشد   8این سند بدون پیوست دارای 
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 8از 1صفحه 

 غذایی و آشامیدنی امور فرآورده های  اداره کل 

 یدستورالعمل اجرایی نحوه ارزیابی و ممیزی واحدهای تولیدی بر اساس استانداردهای مدیریت ایمنی مواد غذای

 

 

 

 هدف   - 1

این دستورالعمل به منظور ایجاد هماهنگی در انجام فرآیند ارزیابی و ممیزی کارخانه های تولیدکننده فرآورده های غذایی و      

بر روی  ISO22000و   HACCP و همچنین صدور مجوز استفاده از عالمت  HACCPو ISO 22000 آشامیدنی دارای گواهی

 تدوین شده است. برچسب فرآورده های تولیدی،

 دامنه کاربرد  - 2

ممیزی ارزیابی و  و    ISO22000و     HACCPشامل    این دستورالعمل برای بررسی مستندات سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی 

 کاربرد دارد. FSMSهای دانشگاهی  و کمیتهFSMS ولیدکننده فرآورده های غذایی و آشامیدنی توسط کمیته کشوریواحدهای ت

 مسئولیت اجرایی  -3  

کمیته  دبیرانبوده و  FSMSکمیته های کشوری و دانشگاهی  ممیزین مسئولیت اجرایی این دستورالعمل بر عهده سرممیزین و    

 های مدیریت ایمنی مواد غذایی ناظر برحسن اجرای آن می باشند. های کشوری و دانشگاهی سیستم

 مراحل اجرایی - 4

  بررسی مدارک و مستندات  - 1-4

مدارک و مستندات مربوط به کارخانه تولیدکننده باید به شرح زیر در محل کمیته و خارج از کارخانه تولیدکننده در دسترس ممیزین  

 قرار گیرد.

 استقرار یافته    HACCPمدارک مورد نیاز برای ارزیابی و ممیزی سیستم   - 1-1-4   

اعالم تائیدکسب حداقل امتیاز برابر  و 7Fw-Q-001-3به شماره (  sPRPارزیابی برنامه های پیش نیازی )چک لیست  -4-1-1-1

 درصد توسط معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ناظر بر واحد تولیدی 90معادل  180

 )در صورت وجود(  HACCPتصویر گواهی معتبر سیستم  -2-1-1-4

 سرپرست تیم ایمنی مواد غذایی واحد تولیدی رسیده باشد(نظامنامه معتبر) آخرین بازنگری که به تایید  -3-1-1-4

 توصیف فرآورده -4-1-1-4

 نمودار جریان تولید با ذکر نقاط کنترل بحرانی -5-1-1-4

 جدول شناسایی مخاطرات -6-1-1-4

 ( Risk Assessmentجدول ارزیابی عوامل خطرزا ) -7-1-1-4

 HACCP (HACCP Plan  )برنامه  -8-1-1-4
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 (Master List) فهرست روش های اجرایی و دستورالعمل های کاری با ذکر کد سند -9-1-1-4

 آخرین ممیزی داخلی و گزارش عدم انطباقهای احتمالی -10-1-1-4

 نتایج حاصل از بازرسی ها یا ممیزی های قبلی مراجع نظارتی دولتی و مرجع صدور گواهی )در صورت وجود( -11-1-1-4

 ISO22000مبتنی براستاندارد مدارک مورد نیاز برای ارزیابی وممیزی سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی  -2-1-4

 استقرار یافته

اعالم تائیدکسب حداقل امتیاز برابر  و 7Fw-Q-001-3به شماره (  sPRPچک لیست ارزیابی برنامه های پیش نیازی ) -4-1-2-1 

 درصد توسط معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ناظر بر واحد تولیدی 90معادل  180

 تایید شده باشد. IAF( تحت اعتیار  ABاز سوی مرجع اعتباردهی ) کهمعتبر  ISO 22000تصویر گواهی  -2-2-1-4

 آخرین بازنگری که به تایید سرپرست تیم ایمنی مواد غذایی واحد تولیدی رسیده باشد( )نظامنامه معتبر درصورت وجود  -3-2-1-4

 معرفی اعضاء تیم ایمنی مواد غذایی با ذکر تخصص -4-2-1-4

 توصیف فرآورده -5-2-1-4

 نمودار جریان تولید با ذکر نقاط کنترل بحرانی -6-2-1-4

 سایی مخاطرات  جدول شنا -7-2-1-4

 ( Risk Assessmentجدول ارزیابی عوامل خطرزا )  -8-2-1-4

 ( OPRP Planبرنامه کنترل برنامه های پیش نیازی عملیاتی ) -9-2-1-4

 HACCP (HACCP Plan  )برنامه  -10-2-1-4

ت روش های اجرایی و به همراه فهرس  ISO22000  یک نسخه از روش های اجرایی مدون الزامی طبق استاندارد -11-2-1-4

 (Master List)دستورالعمل های کاری با ذکر کد 

 یاحتمال یو گزارش عدم انطباقها یداخل  یزیمم نیآخر -12-2-1-4

 نتایج حاصل از بازرسی ها یا ممیزی و ارزیابی های قبلی مراجع نظارتی دولتی و مرجع صدور گواهی )در صورت وجود(  -13-2-1-4

  انجام ممیزیفرایند    - 2-4

 :فرآیند ممیزی واحدهای تولیدی در سه مرحله صورت می گیرد 

 ( Desktop Auditممیزی مستندات مربوط به سیستم استقرار یافته ) -1-2-4

و ممیزی کمک می کند. این مرحله  ارزیابیو همچنین راه های انجام این  ممیزیبه روشن شدن هدف و ممیزی مرحله اول ارزیابی 

باعث می شود که ممیزین اطمینان حاصل نمایند که به اطالعات ضروری و همچنین ابزارهای مورد نیاز برای ارزیابی دقیق و موثر 
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بند دات دسترسی دارند. الزم است ممیزین قبل از انجام مرحله دوم ممیزی، زمان کافی )حداکثر یک ماه( را به بررسی مدارک و مستن

این امکان را بوجود می آورد که ممیزین بدانند در  ،اختصاص دهند. بررسی و ارزیابی مستندات قبل از ممیزی از محل کارخانه 1-4

چه قسمتهایی از عملیات تولید یا فرآوری امکان وقوع مخاطره بیشتر بوده و در هنگام ممیزی باید به آنها توجه بیشتری نشان بدهند. 

استفاده از بررسی مستندات در صورتی که چک لیستهای ممیزی کامل نباشد، تکمیل گردیده و یا چنانچه نیاز به چک همچنین با 

 لیست جدیدی باشد، تهیه گردد.

صورت می پذیرد، مرحله بررسی و ارزیابی مستندات به ایجاد هماهنگی بین  تیمیعملیات ارزیابی و ممیزی بصورت  با توجه به اینکه

 فرم گزارش ارزیابی و ممیزی واحد تولید کننده فرآورده های غذایی)در این مرحله باید  ممیزی کمک می کند. اعضاء تیم

 Audit) opt(Desk  004-0به شماره-w7F-Q  ).تکمیل شود 

 مورد بررسی قرار گیرد:  ارائه شده باید از نظر موارد زیر ISO22000 یا HACCPگواهیهمچنین 

 عملکرد سیستم  و محصوالت تحت پوشش سیستم که در گواهی ذکر شده است.دامنه شمول و یا  -

( CBبرای مرجع صادرکننده گواهی )  (AB)، گواهی صادره از سوی مرجع اعتباردهی بین المللی    ISO22000گواهی  در خصوص    -

 است. را به نهاد صادرکننده داده (ISO22000استاندارد  گواهی های سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی) اجازه صدور که در آن 

 (On Site Auditممیزی درمحل واحد تولیدی برای بررسی نحوه اجرای سیستم ) -2-2-4

شده با سیستم مدیریت  ارائههدف از مرحله دوم ارزیابی و ممیزی، بررسی انطباق مستندات، روش های اجرایی و دستورالعمل های   

کننده و همچنین  بررسی و ارزیابی کافی بودن عملیات اجرایی برای کسب اطمینان از سالمتی   ایمنی مواد غذایی در محل واحد تولید

 و ایمنی فرآورده نهایی بوده و شامل مراحل به شرح زیر است: 

 که شامل موارد زیر می باشد ISO19011تدوین برنامه ممیزی مطابق با استاندارد -1-2-2-4

 تعیین گستره برنامه ممیزی -

 شناسایی و ارزیابی ریسک های مربوط به برنامه ممیزی  -

 تعیین مسئولیت های تیم ممیزی -

 تعیین روش های اجرایی برای برنامه های ممیزی -

 تعیین منابع الزم -

حصول اطمینان از اجرای برنامه ممیزی شامل تعیین اهداف ، دامنه شمول و معیارهای هر ممیزی ، تعیین روش های ممیزی و  -

 نتخاب تیم ممیزی و ارزیابی ممیزان ا

 حصول اطمینان از مدیریت و نگهداری سوابق مناسب برنامه ممیزی  -

 پایش ، بازنگری و بهبود برنامه ممیزی   -
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 تشکیل جلسه افتتاحیه با حضور مسئولین واحد تولیدی و همچنین مسئولین مرتبط  -2-2-2-4

  شده و نظر آنان برای همکاری در طول عملیات ارزیابی و ممیزی اخذ و مورد بررسی قراردر این مرحله اهداف ممیزی توضیح داده 

مسئولین و دست گیرد. ممیزی در محل شامل یکسری اقدامات عملی نیز خواهد بود نظیر مشاهده نحوه عملیات تولید، مصاحبه با  می  

 صورت می گیرد.   و مهارت در انجام کارآنها  اهی از میزان دانش فنیو اعضاء تیم ایمنی مواد غذایی که این امر به منظور آگ اندرکاران

 موارد ذیل انجام می شود : و ممیزی به منظور حصول اطمینان از اجرای کامل ارزیابی -3-2-2-4

 پیش نیازهای اجرای سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی  اجرای -

 بررسی فرآیند تولید فرآورده در محل و مقایسه آن با نمودار جریان تولید تهیه شده درسیستم  -

بررسی نقاط کنترل بحرانی، حدود بحرانی،گزارش عدم انطباقها،  اقدامات اصالحی و پیشگیرانه و چگونگی نظارت و کنترل آنها در  - 

 عمل برای حصول اطمینان از اجرای صحیح فرآیند تولید.

 CCPبررسی نحوه انجام کار توسط افراد مسئول کنترل و نظارت بر نقاط کنترل بحرانی بمنظور اجرای صحیح پایش نقاط  -

 تصدیق عملکرد سیستم در صورت نیاز به شرح ذیل: -

اپراتورها، سطوح کار، آب مورد ممیزین میتوانند درصورت لزوم، از مواد اولیه، فرآورده در حین تولید و فرآورده نهایی، دست کارگران و 

 مصرف و...... نمونه برداشته و برای انجام آزمایشات الزم به آزمایشگاه ارسال نمایند.

-Qبه شماره  ارزیابی سیستم تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی HACCP  ) از طریق تکمیل چک لیست  گزارش دهی-

1-002-w7F  ت ایمنی مواد غذایی مبتنی بر چک لیست ممیزی سیستم مدیریو یاISO22000  003-0به شماره-w7F-Q) 

 ی زیحاصل از مم یها افتهی لیوتحل هیتجزتشکیل جلسه اختتامیه و  -4-2-2-4

بعد از انجام ممیزی در محل، تیم ممیزی برای جمع بندی واعالم نتیجه، نسبت به تشکیل جلسه اختتامیه با حضور مسئولین واحد 

 ممیزی قرار گرفته است اقدام می کند.و تولید کننده که مورد ارزیابی 

تیم ممیزی برای نتیجه گیری اولیه باید تمامی اطالعاتی را که در طی فرآیند ارزیابی و ممیزی بدست آورده است مورد تجزیه و تحلیل  

قرار داده و نواقص و عدم انطباق ها را شناسایی و اثرات سوء آنها را بر سالمتی و ایمنی ماده غذایی، میزان مطابقت با استانداردها و 

 د مرتبط را بررسی و ثبت نمایند. سایر موار

 گزارش دهی -5-2-2-4

بطور کتبی طی نامه رسمی به ممیزی   FSMSموارد ذکر شده در گزارش ارزیابی و ممیزی باید توسط کمیته کشوری یا دانشگاهی 

  رند.تا اطمینان از برطرف شدن نواقص و یا عدم انطباق های احتمالی مورد پیگیری قرار گی شونده اعالم شود و
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که از سوی ممیزی شونده ارائه با ذکر مهلت اقدام با توجه به نوع عدم انطباق های گزارش شده و طرح اقدامات اصالحی و پیشگیرانه 

اطمینان از کنترل نتیجه و به منظور  ممیزی پیگیرانهاخذ مستندات و یا حضوری از طریق غیرحضوری و  یریمی گردد مورد پیگ

 قرار گیرد. اثربخشی اقدام مورد نظر 

 بر روی برچسب فرآورده های ISO22000 تایید سیستم مبتنی بر استاندارد  مجوز وHACCP صدور گواهی - 3-4

 تولیدی

 ( و ارزیابی و ممیزی محل واحد تولیدی برای Desktop Auditپس از ارزیابی و ممیزی مستندات مربوط به سیستم استقرار یافته) 

 HACCP   ، بر حسب نوع سیستم استقرار یافته، چک لیست(  On Site Auditاجرای سیستم )حصول اطمینان از انطباق و الزامات  

  چک لیست ممیزی سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی مبتنی بر و یا  ارزیابی سیستم تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی

ISO22000  فرم رای کمیته ،  تکمیل شدهFSMS   005-0دانشگاهی به شماره-w7F-Q  درجلسه کمیته کشوری یا تکمیل و

مطرح و در صورت تائید، مجوز استفاده  (FSMS)دانشگاهی هماهنگی و برنامه ریزی اجرای سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی 

  w7F-Q-700-0شماره  فرم طیق   ISO22000و مجوز استفاده از عالمت w7F-Q-600-0 شماره  فرمطبق  HACCPاز عالمت

با امضاء رئیس کمیته کشوری یا دانشگاهی هماهنگی و برنامه ریزی اجرای سیستم های مدیریت ایمنی مواد  حداکثر بمدت یکسال و

در سربرگ کمیته کشوری یا دانشگاهی هماهنگی و برنامه ریزی اجرای سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی  (FSMS)غذایی 

(FSMS).صادر می گردد 

یادآوری: با توجه به اینکه چک لیستهای مورد استفاده در ممیزی دارای امتیاز می باشند در خصوص انجام ممیزی سیستم 

دانشگاهی می  FSMSهای مدیریت ایمنی مواد غذایی ، امتیاز مالک نبوده و تصمیم گیری نهایی بر اساس رای کمیته 

 باشد .

م های مدیریت ایمنی مواد غذایی امتیاز چک لیست در نظر قرار خواهد در سایر برنامه های عملیاتی مرتبط با سیست

 گرفت.

 

 

 

 

 

 

 

   www.alpacademy.ir
       09128953848



                                                                                                              

 
 

 Q-W-007-2مدرک:  کد 

 1386/ 10/ 08تاریخ صدور : 

 1398/ 12/ 03تاریخ بازنگری : 

 8از 6صفحه 

 غذایی و آشامیدنی امور فرآورده های  اداره کل 

 یدستورالعمل اجرایی نحوه ارزیابی و ممیزی واحدهای تولیدی بر اساس استانداردهای مدیریت ایمنی مواد غذای

 

 

 

توسط کمیته   ISO 22000و   HACCPفرایند بررسی و ارزیابی و ممیزی  مستندات کارخانه های تولید کننده متقاضی اخذ گواهی 

 روز(   60)حداکثر به مدت   FSMSکشوری 
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  ملزم به ارسال رونوشت مجوزهای صادره به همراه یک نسخه تصویر صورتجلسات FSMSکمیته های دانشگاهی  - 4-4

تصویر گواهی  و چک لیست های تکمیل شده، گزارش ممیزی واحد تولیدی در محل  ،  FSMSکمیته دانشگاهی و رای 

مستقر در اداره کل امور فرآورده های غذایی و  FSMSبه دبیرخانه کمیته کشوری   ISO22000 و یا HACCPهای 

 آشامیدنی می باشند. 

 صادر می شود که واحد تولیدی    FSMS( در صورتی از سوی کمیته کشوری    4شماره    فرم)  HACCPگواهی التین    - 5-4

 متقاضی صدور آن جهت صادرات کاال به خارج از کشور باشد.  

بر روی برچسب فرآورده های  ISO22000 مجوز تایید سیستم مبتنی بر استاندارد و HACCP گواهیتمدید  - 6-4

 تولیدی

، باید مدارک و مستندات مورد نیاز به شرح ذیل  FSMSکشوری  یابه منظورتمدید مجوزهای صادره ازسوی کمیته های دانشگاهی 

 از سوی متقاضی ارسال شود تا پس از بررسی و تائید توسط کارشناسان مربوطه نسبت به تمدید مجوز اقدام شود.

 صادره ISO22000و یا  HACCPتصویرگواهی -1-6-4

معادل   180( باید حداقل    PRPبرنامه های پیش نیازی )و اعالم ارزیابی   Q-Fw7-001-1به شمارهPRP   ارائه چک لیست    -2-6-4

 درصد باشد. 90

 آخرین صورتجلسات بازنگری مدیریت -3-6-4

 مستندات آخرین ممیزی داخلی شامل ممیزی داخلی و اقدامات اصالحی انجام شده در خصوص عدم انطباق ها -4-6-4

 مرجع صدور گواهیمستندات ممیزی مراقبتی مرجع نظارتی دولتی و یا  -5-6-4

 مستندات بازنگری سیستم و بهبود سیستم -6-6-4

 سوابق اصالح و اقدامات اصالحی -7-6-4

 ارائه یک نسخه از کلیه مستندات بازنگری شده و نمونه ای از سوابق پایش نقاط کنترل بحرانی -8-6-4

 ه درخصوص پاسخ به شکایت ثبت شده(مستندات رسیدگی به شکایات )ثبت شکایات و اقدامات اصالحی انجام شد -9-6-4

بر روی برچسب فرآورده های تولیدی،  ISO22000 تایید سیستم مبتنی بر استانداردو مجوز  HACCPبه منظور تمدید گواهی 

بدیهی است در زمان تمدید تیم ممیزی می تواند  اقدام گردد. 3-4مراحل ارزیابی و ممیزی با توجه به مدارک ارائه شده مطابق با بند 

 با توجه به سوابق و نتایج بهبود در سیستم استقرار یافته، بطور تصادفی نسبت به ارزیابی و ممیزی بندهای استاندارد اقدام نماید. 

 سیستم استقرار یافته باشد.: انتخاب تصادفی معیارهای ممیزی باید به نحوی صورت گیرد که نشاندهنده اطمینان از اثربخشی توجه

 عالوه بر بررسی مدارک و مستندات، انجام ممیزی قبل از تمدید مجوز الزامی می باشد.  -4تبصره
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 Q-W-007-2مدرک:  کد 

 1386/ 10/ 08تاریخ صدور : 

 1398/ 12/ 03تاریخ بازنگری : 

 8از 8صفحه 

 غذایی و آشامیدنی امور فرآورده های  اداره کل 

 یدستورالعمل اجرایی نحوه ارزیابی و ممیزی واحدهای تولیدی بر اساس استانداردهای مدیریت ایمنی مواد غذای

 

 

 

، ارزیابی و ممیزی مستندات و سیستم FSSC22000  ،IFS ،BRC ،SAFدر مورد سایر سیستم های مدیریت ایمنی نظیر  -7-4

، ممیزی به صورت مشترک و با سرپرستی FSMSداره کل و بررسی توسط کمیته کشوری استقرار یافته پس از ارسال مستندات به ا

 .سرممیزین اداره کل انجام خواهد شد

 مستندات مرتبط - 5

 Q-Fw7-001-1به شماره  داخل کشور یدیتول یدر واحدها یازیشنیپ  یبرنامه ها یابیارز ستیچک ل -1-5

 w7F-Q-002-1به شماره  تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانیارزیابی سیستم  P HACC چک لیست - 5-2

 w7F-Q-003-0به شماره  ISO22000چک لیست ممیزی سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی مبتنی بر  -5-3

   w7F-Q-004-0به شماره  Audit) opt(Desk فرم گزارش ارزیابی و ممیزی واحد تولید کننده فرآورده های غذایی -5-4

 w7F-Q-500-0   به شماره  دانشگاهی FSMSفرم رای کمیته  -5-5 

  w7F-Q-600-0 به شماره   HACCPوگواهی  HACCPفرم مجوز درج عالمت  -5-6

 w7F-Q-700-0  به شماره ISO22000فرم مجوز درج عالمت  -5-7

                                   ( آخرین ویرایش ISO19011سیستم های مدیریت )استاندرد ملی رهنمودهایی برای ممیزی -1پیوست اطالعاتی شماره -8-5
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