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مجوز و ذكر منبع آن بدون ثير برداري و تك مدرك و كليه مطالب مندرج در آن متعلق به معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي اروميه بوده و هرگونه بهره اين
  باشد. ميممنوع 
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ی عا ه    س
  مقدمه:

هاي  هاي همگاني در جهت ارتقاء فرهنگ عمومي و آموزش هاي مختلف خصوصاً آموزش انجام اقدامات آموزشي در زمينه
باشد، در همين راستا آموزش  تخصصي كاركنان در جهت پيشبرد اهداف سازماني يكي از وظايف اصلي و مهم سازمان غذا و دارو مي

نيز به منظور ارتقاء اقدامات كنترلي در سطح واحدهاي توليدي به عنوان يكي از اركان تامين بهداشت و امنيت غذايي مسئولين فني 
  رود. اي برخوردار بوده و از اهم وظايف سازمان به شمار مي عموم جامعه از اهميت ويژه

ي آموزشي براي مسئولين فني شاغل در ها ها و مجوزهاي بهداشتي ، تشكيل دوره طبق دستورالعمل اجرايي صدور پروانه
واحدهاي توليدي مشمول قانون مواد غذايي و بهداشتي در رابطه با صدور و تمديد اعتبار پروانه مسئولين فني از الزامات قانوني سازمان 

ه آموزشي در زمينه غذا و دارو محسوب گرديده لذا در جهت پيشبرد اين هدف سازماني بر آن شديم تا نسبت به تهيه و تدوين كتابچ
  وظايف مسئولين فني در واحدهاي توليدي ، براي آموزش بدو خدمت مسئولين فني براي اولين بار در كشور اقدام نماييم.

با اميد به اينكه مطالب ارائه شده در اين كتابچه آموزشي بتواند مورد استفاده مسئولين فني شاغل در صنايع غذايي و 
  آگاهي كامل از شرح وظايف آنان را در جهت ارتقاء ايمني و سالمت محصوالت توليدي ياري نمايد. بهداشتي قرار گرفته و با

  

  مريم فاخرنيا -ارنسرين حقيقت افش  
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  ي بهداشتيو مجوزها ها ليست مدارك پروانه چكشامل  : پيوست 

باشد  برداري آموزشي بوده و كاربردي نمي ليست هاي موجود در پيوست صرفا جهت اطالع و بهره (الزم به توضيح است چك
دارك براي صدور و يا تمديد مجوزهاي بهداشتي ضروري است با مراجعه به سايت معاونت غذا و داروي اروميه لذا جهت تكميل و ارائه م

  د.)ئياز آخرين ويرايش مدارك و فرم ها استفاده فرما
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  آشنايي با معاونت غذا و دارو :- 1

آموزش پزشكي است كه كليه وظايف هاي وزارت بهداشت، درمان و  يكي از معاونت معاونت غذا و دارو (سازمان غذا و دارو)
هاي غذايي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي و تجهيزات پزشكي بر عهده اين  ريزي و نظارت بر امور دارو و فرآورده مربوط به برنامه

ها و باشد. اين معاونت مسئول است در راستاي اجراي شرح وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سالمت دارو معاونت مي
ها و  هاي غذايي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي  و تجهيزات پزشكي الزم براي درمان بيماران را از طريق تدوين سياست فرآورده

  ها مطابق قوانين كشور و نظارت بر اجراي آنها تضمين نمايد. دستورالعمل

و همچنين قانون نظارت بر مواد  1367نظر به ماده يك قانون تشكيالت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوب 
نظارت بر عملكرد واحدهاي توليدي (كنترل مستمر) و كنترل سالمت و ايمني  1346خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي مصوب 

فني و برداري، مسئول  هاي بهداشتي اعم از پروانه تاسيس و بهره مواد غذايي و بهداشتي در سطح كارخانجات ، صدور و تمديد مجوز
رساني در حوزه غذا و دارو و تجهيزات  ساخت، مجوز ورود و ترخيص، گواهي بهداشت (صادرات كاال) رسيدگي به شكايات و اطالع

  باشد. پزشكي بر عهده اين معاونت مي

شكي هاي علوم پز هاي دانشگاه هاي كشور به عنوان يكي از معاونت گردد معاونت غذا و دارو در سطح استان خاطر نشان مي
  هاي زير تشكيل يافته است: مربوطه بوده و از بخش

 مديريت نظارت بر مواد غذايي ، آرايشي و بهداشتي

 مديريت نظارت بر امور دارو و مواد مخدر و اعتيادآور

 مديريت آزمايشگاه كنترل مواد غذايي و بهداشتي

 مديريت تجهيزات پزشكي

به عنوان آزمايشگاه مرجع در تهران بوده و زير نظر سازمان غذا و دارو هاي كنترل غذا و دارو  ضمنا اداره كل آزمايشگاه
 نمايد. فعاليت مي

  

  تعريف مسئول فني: -2

مسئول فني فردي است با صالحيت، كه داراي تحصيالت دانشگاهي در مقطع حداقل ليسانس (كارشناسي) در يكي از 
هاي آموزشي الزم در رابطه با  ) بوده و دوره1زارت بهداشت)پيوست (هاي تحصيلي قابل قبول (مطابق چارت مصوب كميته فني و رشته

كنترل فني و بهداشتي محصوالت توليدي را در اداره نظارت بر مواد غذايي و بهداشتي و همچنين آزمايشگاه كنترل استان طي نموده و 
  داراي پروانه مسئوليت فني معتبر از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي باشد.
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  قوانين مرتبط با مسئولين فني  -3

  1346قانون موادخوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي مصوب 

هاي مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي به عهده افرادي خواهد بود كه در  مسئوليت فني كارخانه -7تبصره ماده 
جربي داراي درجه تحصيلي دانشگاهي از ليسانس به باال باشند و هاي تغذيه، شيمي و علوم ت فنون پزشكي، داروسازي، دامپزشكي، رشته

هاي مربوط (مواد خوردني و آشاميدني، آرايشي و بهداشتي) درجه تحصيلي رشته تخصصي و ميزان تجربه الزم براي  با توجه به رشته
  شود تعيين خواهد شد. مي اي كه به وسيله وزارت بهداري تهيه الذكر كه به موجب آئين نامه مسئوليت فني مؤسسات فوق

  قانون تعزيرات حكومتي در امور بهداشتي درماني

  : توليد مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي بايد با حضور مسئول فني انجام گيرد، در صورت تخلف:32ماده 

  مرتبه اول: تعطيل توليد تا حضور مسئول فني و اخطار كتبي با درج در پرونده

  عالوه بر مجازاتهاي مرتبه اول، ضبط كاالي توليدي به نفع دولتمرتبه دوم: 

  مرتبه سوم: عالوه بر مجازاتهاي مرتبه اول، جريمه نقدي تا مبلغ يك ميليون ريال

  مرتبه چهارم: تعطيل واحد توليدي تا يك سال

دائم در امر توليد داشته باشد. : حضور مسئول فني در كليه مراحل توليد الزامي بوده و مسؤول فني بايد نظارت 33ماده 
  شود: تخلف از اين امر جرم بوده و متخلف به مجازاتهاي زير محكوم مي

  مرتبه اول: اخطار كتبي ودرج در پرونده مسئول فني

  مرتبه دوم: عالوه بر مجازاتهاي مرتبه اول، جريمه نقدي تا مبلغ يكصد هزار ريال

  ريال مرتبه سوم: جريمه نقدي تا مبلغ پانصد هزار

  مرتبه چهارم: تعليق پروانه مسؤول فني تا شش ماه

  هاي غذايي رژيمي دستورالعمل اجرايي ساخت و ورود مواد غذائي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي مكمل

و بندهاي  1346قانون مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي مصوب سال  16و  12، 7اين دستورالعمل به استناد مواد
  به تصويب رسيد: 1367ماده يك قانون تشكيالت و وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوب سال  17و  13، 12، 11
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  ساخت و نگهداري - بخش اول

نامه موظفند همزمان يا  مسئولين ذيصالح كارخانجات، كارگاهها و محلهاي نگهداري اقالم مشمول قانون و اين آئين -7ماده
برداري نسبت به معرفي فرد واجدشرايط براساس ضوابط اداره كل نظارت برمواد غذايي، آشاميدني، آرايشي و  بهره پس از اخذ پروانه

بهداشتي به همراه مدارك مورد نياز جهت تصدي مسئوليت فني مؤسسات مذكور، به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اقدام 
  ر چارچوب شرح وظايف مسئول فني عمل نمايد.برداري ودر حين توليد د نمايند تا پس از بهره

تبصره: شرايط احراز صالحيت مسئول فني وضوابط صدور، تمديد، تعليق وابطال پروانه مسئول فني و جانشين وي، همچنين 
  شرح وظايف مسئول فني و شرايط پذيرش پايان خدمت وجايگزيني مسئول فني به موجب ضوابط الحاقي اين آئين نامه خواهد بود.

نامه  حضور مسئول فني در زمان توليد در كارخانجات، كارگاهها و محلهاي نگهداري اقالم مشمول قانون و اين آئين -8ماده
  الزامي بوده و در صورت عدم حضور مسئول فني، مؤسسات مذكور حق فعاليت نخواهند داشت.

نوبت كاري باشد بايد به ازاي هر نوبت كاري  نامه بيش از يك چنانچه فعاليت مؤسسات موضوع قانون و اين آئين -9ماده 
  اضافه يك نفر مسئول فني واجدشرايط ديگر به كار گرفته شود.

مسئول فني موظف است ضمن حضور فعال و سرپرستي و تائيد امور توليد و نگهداري، نسبت به نظارت بر شرايط  -10ماده 
كنندگان مواداوليه، كنترل كيفي و بهداشتي مواد اوليه مورد مصرف و  فني و بهداشتي مؤسسات مشمول قانون، ارزيابي وتائيدتامين

محصوالت توليدي، قبل از عرضه به بازار، كنترل كيفي و بهداشتي محصول در سطح عرضه و ساير موارد ابالغ شده از سوي اداره كل 
كرد موردي و ماهيانه را كتباً به وزارت بهداشت، نظارت بر مواد غذايي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي اقدام، مستندسازي و گزارش عمل

  درمان وآموزش پزشكي اعالم نمايد.

مسئول فني حق واگذاري پروانه خود را به شخص ديگري ندارد و در صورت بيماري، مسافرت و غيبت او، كارفرما  -11ماده 
ني به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا مسئول فني موظف است به جاي وي يك نفر واجدشرايط را قبل از غيبت مسئول ف

  معرفي نمايد.

وارد كنندگان اقالم مشمول قانون موظفند نسبت به معرفي فرد واجدشرايط براساس ضوابط اداره كل نظارت بر  -21ماده 
دات، به وزارت مواد غذايي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي به همراه مدارك مورد نياز جهت تصدي مسئوليت فني مربوط به وار

ها از  بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اقدام نمايند تا قبل از ثبت منبع و ثبت سفارش بازرگاني و ترخيص و نحوه مصرف محموله
نظرات تخصصي مسئول فني براساس ضوابط اداره كل مذكور استفاده نمايد و پس از ثبت منبع و در حين واردات نيز براساس شرح 

  مسئوليت نظارت بر مور مذكور را بر عهده خواهد داشت.وظايف مسئول فني 

تبصره: شرايط احراز صالحيت مسئول فني و ضوابط صدور، تمديد، تعليق، ابطال پروانه مسئول فني و همچنين شرح وظايف 
  مسئول فني و شرايط پذيرش پايان خدمت و جايگزيني مسئول فني برحسب ضوابط الحاقي اين آئين نامه خواهد بود.

وظايف مسئول فني عبارتند از: نظارت بر شرايط فني و بهداشتي واحد توليدي خارج از كشور، كنترل كيفي و  -22ماده 
آوري محصوالت نامنطبق از سطح عرضه، امحاء و يا  بهداشتي محصول در زمان نگهداري، قبل از عرضه به بازار و در سطح عرضه، جمع
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رت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، تائيد مصرف و عرضه اقالم وارداتي، نمونه مرجوع نمودن محصوالت نامنطبق تحت نظا
هاي شاهد تا  برداري براساس ضوابط مربوطه وتحويل نمونه به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حسب مورد، نگهداري نمونه

قبل از عرضه و ساير موارد ابالغ شده از سوي اداره كل  پايان تاريخ انقضاء، نظارت بر برچسب گذاري محصول براساس ضوابط مربوطه
نامه، اقدام و ضمن مستندسازي، گزارش عملكرد موردي و  نظارت بر مواد غذايي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي و ضمائم اين آئين
  ماهيانه را كتباً به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعالم نمايد.

وليت كامل اجراي ضوابط ابالغي وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي درخصوص ايمني و : در هر صورت مسئ1تبصره
هاي وارداتي به عهده وارد كننده بوده و مسئول فني موظف است گزارش فوري موارد عدم رعايت ضوابط فني و  كيفيت فرآورده

ي و يا معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي مربوطه اعالم بهداشتي را به اداره كل نظارت بر مواد غذايي، آشاميدني، آرايشي و بهداشت
  نمايد.

توانند راساً نسبت به  : آن دسته از واحدهاي توليدي كه نظام ايمني و سالمت آنها به تائيدوزارت بهداشت برسد ، مي2تبصره 
اساس ضوابط تدوين شده در اداره نظارت بر ثبت سفارش بازرگاني، ترخيص و مصرف مواد اوليه مورد استفاده در خصوص توليد خود، بر

  مواد غذايي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي اقدام نمايند.

  وظايف مسئول فني: -4

  ) كنترل مواد اوليه مصرفي در كارخانه :4- 1

گروه تقسيم  3توان به  باشد. مواد اوليه  را مي يكي از وظايف مهم مسئول فني كنترل كليه مواد اوليه مصرفي در كارخانه مي
  نمود:

خام از قبيل مواد خام كشاورزي و دامي وارد  هاي ) مواداوليه خام شامل كليه موادي است كه به صورت فرآورده1-1-4
  شود. براي مثال: شيرخام، گوشت خام، سبزيجات، صيفي جات، حبوبات، غالت و ... كارخانه مي

به صورت نيم ساخته و يا فرآوري شده (مواد خامي كه حداقل  ) مواد اوليه فرآوري شده شامل كليه موادي است كه2-1-4
يك مرحله فرآيند بر روي آنها اعمال شده است) وارد كارخانه مي شود. براي مثال: آرد، شكر، گلوكز، نشاسته، حبوبات به صورت 

  نزيم، اسانس و...ها، مواد افزودني، طعم دهنده، آ بوجاري شده، پنير اوليه در توليد پنير پيتزا، بهبود دهنده

با محصول توليدي در  "مستقيم"بندي محصول شامل كليه موادي است كه به صورت  ) مواد اوليه الزم جهت بسته3-1-4
بندي، ظروف و.... بايد دقت نمود ظروف  هاي بسته بندي، فويل هاي بسته رود. از قبيل لفاف بندي به كار مي تماس بوده و جهت بسته

ظروفي كه جهت نگهداري محصول ويا مواد نيم ساخته در كارخانه مورد استفاده قرار  يه و نيم ساخته و همچنينحمل و نقل مواد اول
هايي كه جهت نگهداري رب  باشند براي مثال سينيها و ظروف حمل و انتقال خمير ، كرم و بشكه گيرند نيز شامل اين بخش مي مي

  گيرند. ليه خيار شور وشور زيتون، مورد استفاده قرار ميفرنگي فله، پوره، كنسانتره و... و مواداو گوجه

  



10 

 

  نحوه كنترل مواد اوليه:

  هاي خام كشاورزي ودامي):  (فرآورده 1در خصوص بند 

هاي گوشتي(سوسيس، كالباس و همبرگر و ...) بايدداراي مجوز از سازمان  گوشت مصرفي در كارخانجات توليدفرآورده
و ويژگيهاي ظاهري(رنگ و بو...) همچنين شرايط حمل( كنترل دما و  موظف به بررسي مدارك مربوطهدامپزشكي باشد و مسئول فني 

 باشد. ميشرايط بهداشتي ...) 

بايست داراي ويژگيهاي خاص شيميايي و ارگانولپتيكي بوده و  هاي لبني مي شير خام مصرفي در واحدهاي توليد فرآورده 
هاي ارسالي از اداره نظارت بر مواد غذايي و بهداشتي  دستورالعمل استاندارد مربوطه و ابقمسئول فني موظف به كنترل شير خام مط

  باشد. هاي ارگانولپتيك شير خام ( رنگ و بو و طعم و....) نيز از نظر تشخيص تقلبات ضروري مي بررسي ويژگيباشد. مي

 تخم مرغ شكسته شده منجمد داراي پروانه ساخت اززاتخم مرغ مصرفي در صنايع غذايي الزاما بايد شناسنامه دار بوده و يا 
  سازمان غذا و دارو استفاده گردد.

هاي  ساير مواداوليه خام از قبيل سبزيجات و صيفي جات بايستي توسط مسئول فني از نظر ارگانولپتيكي (رنگ، بو، آلودگي
 ه شود.ظاهري و ...) مورد بازرسي و كنترل قرار گرفته و پس از تاييد وارد كارخان

مواد اوليه فرآوري شده از قبيل آرد، شكر، نشاسته و ... بايدداراي مجوزهاي بهداشتي الزم باشند : 2در خصوص بند  
(محصوالت داخلي داراي پروانه ساخت معتبر از وزارت بهداشت، درمان و محصوالت خارجي وارداتي داراي مجوز ترخيص و صالحيت 

م به توضيح است براي محصوالتي از قبيل نيترات آمونيوم، اسيد سيتريك، بنزوات سديم و... ارائه مصرف از وزارت بهداشت باشند) الز
باشد (  محصول الزامي است و مسئول فني موظف به كنترل مدارك و مستندات الزم ميبودن   food gradeمدارك مربوط به 

 FCC )Food Chemical، در كتاب  Food Gradeايي هاي مواد غذ هاي مربوط به مواد شيمايي و افزودني مشخصات و ويژگي

Codex باشند بررسي  باشد) و در خصوص محصوالت توليد داخل كه داراي پروانه ساخت از وزارت بهداشت مي ) قابل دسترس مي
درس توليد كننده گذاري خصوصاً تاريخ توليد و انقضاء، شماره پروانه ساخت، نام محصول، آ اتيكت محصول از نظر رعايت موارد برچسب

(وسايل  و ... الزامي بوده و محصوالت فاقد برچسب گذاري مورد تائيد نخواهند بود. در ضمن لزوم رعايت شرايط بهداشتي در حمل ونقل
براي هاي ذيصالح باشند  ) بايد مد نظر قرار گيرد.وسايل نقليه در صورت لزوم بايد داراي مجوزهاي الزم از ارگاننقليه ، مخازن و ظروف 

 هاي   يخچال دارحمل گوشت خام و يا مخازن حمل شير خام كه بايد داراي مجوز از سازمان دامپزشكي كشور باشند. مثال كاميون

بندي محصول نهايي و يا نگهداري مواد نيم ساخته (در تماس مستقيم با  كليه ظروف و موادي كه در بسته: 3در خصوص بند 
 foodالذكر بوده و يا حداقل ارائه مدارك مربوط به  اي مجوزهاي بهداشتي الزم مطابق توضيحات فوقروند بايد دار محصول) به كار مي

grade  بودن آنها الزامي است و بايد توسط مسئول فني كنترلهاي الزم اعمال گردد. ضمنا مخازن و ظروف الزم جهت جابجايي مواد
جنس مناسب (ترجيحا استنلس استيل) بوده  و داراي درب مناسب و كامال  غذايي و محصوالت نيم ساخته در حين فرآيند نيز بايد از

باشند.  بندي ثانويه مي بندي از قبيل كارتن و شرينگ و... كه به عنوان بسته سازد در خصوص مواد بسته خاطر نشان مي بهداشتي باشند.
ي نبوده و صرفاً حفظ موازين بهداشتي در توليد و نگهداري باشند) نيازي به داشتن پروانه بهداشت (در تماس مستقيم با ماده غذايي نمي

  باشد. مي آنها كافي
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هاي الزم و نظارت بر كيفيت مواد اوليه مصرفي، و در جهت مستندسازي اقدامات كنترلي ،  و كنترل  در راستاي اعمال نظارت
بهداشت براي كليه مواد مصرفي در كارخانه هاي وزارت  مطابق دستورالعمل "شناسنامه مواد اوليه"مسئول فني موظف به تهيه 

  باشد. مي

  باشد: : شناسنامه مواد اوليه شامل مدارك زير مي 4-1-4

(مشخصات اختصاصي كاال) بوده و مي بايست با دقت توسط  2(مشخصات عمومي كاال) و فرم  1فرم ها شامل: فرم  -1
  رس باشند.مسئول فني تكميل و مستندات مربوطه نگهداري گرديده و در دست

  * مشخصات عمومي يك ماده شامل اطالعاتي از قبيل:

 نام ماده، رنگ، شكل ظاهري، مورد مصرف، نحوه نگهداري و ... مي باشد

 *  مشخصات اختصاصي براي همان ماده شامل اطالعاتي از قبيل:

تاريخ توليد و انقضاء مصرف و سري بندي،  نام كارخانه توليد كننده، آدرس كارخانه، شماره پروانه ساخت، نوع و وزن بسته
 ساخت و ... آن مي باشد.

 تصوير پروانه ساخت براي محصوالت داخلي و مجوز ترخيص براي كاالهاي وارداتي -2

 برگ آناليز و مشخصات ماده اوليه تاييد شده توسط واحد توليد كننده (فروشنده كاال) -3

 برگ آزمايشات واحد كنترل كيفي تاييد شده توسط مسئول فني كارخانه  -4

  فاكتور خريد ماده اوليه كه مقدار ماده خريداري شده در آن درج شده باشد. -5

براي هر يك از مواد اوليه به ازاء  2گردد در حالي كه فرم  تبصره: فرم يك براي هر يك از مواد اوليه فقط يك بار تكميل مي
 شود بايد تكميل و نگهداري گردد. اي كه وارد كارخانه مي لههر محمو

  (دستورالعمل شناسنامه مواد اوليه ضميمه است)

  كنترل آب مصرفي:-2-4

و امكانات كافي براي ذخيره و استفاده از آن در  واحد توليدي بوده ي با فشار مناسب بايد در دسترسآب سالم و بهداشت
بايست وجود داشته باشد ، آب مورد  امكانات الزم جهت جلوگيري از آلودگي آن در كارخانه ميو همچنين وسايل و مواقع ضروري 

 ايران) و نيز استاندارد ملي WHOالمللي كيفيت آب آشاميدني (منتشر شده توسط  ويژگيهاي ذكر شده در راهنماي بيناستفاده بايد 
  را دارا باشد.

  باشد. ابل بررسي ميهاي زير ق آب مصرفي در واحد توليدي از جنبه



12 

 

  نوع مصرف: -الف
  گيرد. آب در مراكز توليد مواد غذايي ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي به صورت هاي زير مورد استفاده قرار مي

 جهت مصارف بهداشتي (شستشو و نظافت ) و شرب -1

 در فرموالسيون محصول به عنوان ماده اوليه -2

  منابع آب: -ب
  گردد. از منابع زير تامين مي آب مصرفي در واحدهاي توليدي

 چاه عميق و يا نيمه عميق -1

 آب لوله كشي بهداشتي ( شهري و يا روستايي ) -2

  سالم سازي آب مصرفي: -ج

هاي شيميايي و ميكربي بايستي مطابق استاندارد آّب  آب مصرفي در مراكز توليد مواد غذايي و بهداشتي از نظر ويژگي
) باشد لذا در صورت استفاده از آب چاه نصب تجهيزات تصفيه و سالم  5869و  5868،  1053آشاميدني ( استانداردهاي ملي به شماره 
و هرگونه ذرات ( تجهيزات الزم شامل انواع فيلتر شني ، زغالي و...)، تصفيه شيميايي جهت  سازي آب از نظر فيزيكي جهت حذف بو

هاي شيميايي مربوط به انعقاد و لخته  و يا ساير روش ROحذف تركيبات محلول و معلق در آب ( تجهيزات الزم شامل سختي گير، 
در آب (امكانات الزم شامل كلريناتور با دوزينگ پمپ به صورت هاي موجود  گيري و...) و سالم سازي ميكربي به منظور خذف ميكرب

و يا گاز اوزن ) الزامي بوده در ضمن بهتر است محلي جداگانه جهت نصب تجهيزات تصفيه و سالم سازي آب در  UVاتوماتيك ، 
ازي آب مورد نياز نخواهد بود كارخانه اختصاص يابد. بديهي است در صورت استفاده از آب لوله كشي بهداشتي نصب تجهيزات سالم س

بايست مستندات مربوط به كنترل ادواري آب مصرفي كارخانه را ارائه نمايد و براي اين منظور انجام  ولي در هر صورت واحد توليدي مي
ازمان آب و اي (حداقل يك بار در سال ) از طريق مراجع ذيصالح از قبيل س آزمايشات آب مطابق استانداردهاي مربوطه به صورت دوره

فاضالب ، آزمايشگاه آب معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي وآزمايشگاه كنترل استان در معاونت غذا و دارو با ارائه مستندات الزم، 
  باشد. الزامي مي

  بنابراين اقدامات مربوط به كنترل آب مصرفي در كارخانه به صورت زير الزامي است:*

اي حداقل يكبار در سال از طريق  انجام آزمايشات ميكربي و شيميايي آب مطابق استاندارد آب آشاميدني به صورت دوره -1
 هاي ذيصالح جهت اطمينان از صالحت مصرف آن  ارگان

ستندسازي گيري و كنترل باقيمانده كلر در آب مصرفي كارخانه كه بايد به صورت روزانه تست و نتايج آزمايش ثبت و م اندازه -2
گردد. ميزان كلر باقيمانده در آب مصرفي كارخانه جهت حصول اطمينان از فرآيند سالم سازي ميكربي آب و گندزدايي مسير 

آّب الزامي بوده و از آنجاييكه وجود كلر آزاد بيش از حد تعيين شده در استاندارد  هم از نظر بهداشتي براي شرب و هم از 
گيري باقيمانده كلر آزاد در آب مصرفي جهت تاييد  باشد لذا اندازه ات فلزي كارخانه مضر مينظر ايجاد خوردگي در تجهيز

 باشد. اي برخوردار مي عملكرد صحيح كلريناتور و نيز تعيين ميزان دوز كلر مصرفي از اهميت ويژه

 كنترل ادواري مخازن آب در كارخانه -3



13 

 

اي از نظر بهداشتي بررسي و در صورت نياز  بايستي به صورت دورهل هاي انتقا و لولهكليه مخازن نگهداري آب در كارخانه 
  شستشو ، نظافت و ضدعفوني گردد ، ضمنا اقدامات انجام يافته بايد مستندسازي شود.

هاي شيميايي خاصي مورد نياز  ويژگيالزم به توضيح است كه در برخي از واحدهاي توليدي آب به عنوان ماده اوليه با 
هاي گازدار ( آب نرم با سختي بسيار كم) و يا صنايع آرايشي و بهداشتي ( آب ديونيزه) ،  هاي توليد نوشابه مثال كارخانهباشد براي  مي

كه در اينگونه واحدها نصب تجهيزات الزم براي دسترسي به آب مورد نظر الزامي خواهد بود. ضمنا در واحدهايي كه آب عالوه بر 
  باشد. ي خاص نيز كاربرد دارد تفكيك رنگ لوله كشي براي انواع آب ضروري ميمصارف عمومي و بهداشتي با ويژگ

  نحوه نمونه برداري از آب در كارخانه:

دقيقه باز گذاشته و سپس  3الي  2هاي شيميايي ضروري است شير آب را به مدت  جهت نمونه برداري از آب براي آزمون
برداري  هاي شيميايي، بو و...) گردد ، در خصوص نمونه (عاري از هر گونه آلودگي دار كامال تميز گيري در ظروف درب اقدام به نمونه
ها  دقيقه باز نگه داشته و نمونه 3الي 2آب را حداقل هاي ميكربي بايد سر شير آب را با استفاده از الكل ضدعفوني كرده و  جهت آزمون

الزم به ذكر است انجام آزمايش ميكربي حداكثر در  گهداري كنيد.و در مجاورت يخ نهاي استريل قرار داده  بطريظروف و يا را در 
درجه  4تا  0ها الزاما بايد در شرايط دمايي يخچال( دماي  برداري ضروري بوده و در اين فاصله نمونه ساعت بعد از نمونه 48مدت 

  شگاهي نخواهد داشت.سانتيگراد) نگهداري گردد ، بديهي است در غير اينصورت نمونه برداشته شده ارزش آزماي

كلر باقيمانده را  ههاي مربوط با استفاده از كيت گيري پس از نمونه چنانچه هدف تعيين ميزان كلر باقيمانده آب است بالفاصله
 % تيوسولفات1ا محلول د به روش آزمون شيميايي با استفاده از تيوسولفات سديم (بتعيين نمائيد و در غير اينصورت باقيمانده كلر باي

  .يده و ميزان آن محاسبه گرددخنثي گرد )سديم

  :در واحد توليدي بهداشتنظارت بر  - 4- 3

توليد محصول مد نظر بوده و در كليه مراحل و عمليات مربوط به  GHP 2و GMP 1رعايت موازين بهداشتي شامل بررسي
در مراحل مختلف از قبيل بهداشت عمومي كارخانه، بهداشت كاركنان، نظافت و بهداشت در خط توليد ، كنترل حشرات و جانوران 

 clean-unclean)، لزوم تفكيك بخشهاي تميز ازغير تميز در ساختمان كارخانه و فرآيندهاي كاري ( Pest Controlموذي(عمليات 
  باشد. بل بررسي مي)  قا

هاي مختلف  هاي الزم در جهت رعايت موازين بهداشتي دربخش انجام كنترل) بهداشت عمومي كارخانه: 3-4- 1
هاي بهداشتي و رفاهي كارگران و ...  بندي، انبارها، راهروهاي ارتباطي، سرويس هاي توليد و بسته كارخانه از جمله نظافت محوطه، سالن

                                                 

 

1 Good Manufacturing practice :GMP 

2 Good Hygenic practice :GHP 
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هاي ثانويه در محصول از  و بهداشت اماكن كارخانه با توجه به الزامات قانوني الزم و جلوگيري از ايجاد آلودگي به منظور تامين نظافت
  باشد. وظايف مهم مسئول فني مي

  براي اين منظور مسئول فني بايد:
  نيز تاييد نمايد.از انجام عمليات نظافت مطابق برنامه تدوين شده اطمينان حاصل كرده و اثر بخشي عمليات نظافت را  -

الذكر تدوين گرديده و شامل اطالعاتي از قبيل: در كجا، چه موقع، توسط   هاي فوق برنامه نظافت اصوالً بايد براي كليه قسمت
چه كسي و چگونه (نظافت به چه روشي و با چه موادي) باشد. مسئول فني بايستي وجود امكانات الزم جهت انجام عمليات شستشو و 

مله مواد شوينده شامل صابون مايع، پودرهاي پاك كننده، مواد جرم زدا و ضد عفوني كننده و .... را بررسي نموده و از در نظافت از ج
بايست داراي  دسترس بودن به موقع مواد فوق اطمينان حاصل نمايد. ضمناً كليه  مواد شوينده و ضدعفوني كننده و جرم زدا و... مي

  هاي ذيصالح را داشته باشند. اييديه بهداشتي الزم از ارگانمجوزهاي بهداشتي  بوده ويات

باشد. آيين كار  مسئول فني مسئول رسيدگي به بهداشت كاركنان شاغل در خط توليد مي) بهداشت كاركنان: 2-3-4
ارائه گرديده است.  2204هاي توليد مواد غذايي در استاندارد ملي به شماره  و مقررات بهداشتي كارگران شاغل در واحدها و كارگاه
  باشد: بهداشت كارگران در موارد زير قابل بررسي و اقدام مي

بندي بايد داراي كارت بهداشتي معتبر باشند. الزم به  كارگران: كليه كارگران شاغل در خط توليد و بسته كارت بهداشتي -
نيم ساخته) سرو كار دارند نيز بايد داراي كارت بهداشتي  و  توضيح است كليه كاركناني كه به هر نحوي با مواد غذايي به صورت باز (فله

  معتبر باشند.

بندي (به ويژه در مراحلي از كار كه كارگر به طور  لباس كار و پوشش مناسب: كليه كارگران شاغل در خط توليد و بسته -
رنگ روشن (ماسك، دستكش، كاله و هد بند مستقيم با مواد غذايي سر و كار دارد) ملزم به استفاده از لباس كار و پوشش مناسب به 

هاي مختلف  هاي متفاوت براي تفكيك كاركنان بخش ها و ...) با توجه به نوع فعاليت مي باشند. استفاده از لباس كار با رنگ جهت خانم
  زم به توضيح است كه:باشد ،ال تر مي ) الزامي است مناسب uncleanز ا  cleanخصوصا در مواقعي كه تفكيك بخش تميز از غيرتميز (

*لباس كار كارگران بايد به رنگ روشن بوده و امكانات مربوط به شستشوي لباس كار در محل كارخانه در نظر گرفته شود به 
بندهاي پالستيكي در مواردي كه با توجه به نوع كار  طوريكه لباس كار همواره تميز و عاري از آلودگي گردد ، در ضمن استفاده از پيش

  هاي گوشتي باشد الزامي است ، براي مثال بخش قصابي در واحدهاي فرآورده گي زياد و غيرقابل كنترل ميآلود

 باشد. بندي غير مجاز مي خط توليد و بسته * استفاده از هر گونه زيور آالت مانند ساعت، انگشتر، النگو و .... براي كارگران در

  باشد. يماريهاي مسري) در خط توليد مجاز نمي* به كارگيري كارگران بيمار (به ويژه داراي ب

 باشد. بندي و .. مجاز نمي هاي توليد و بسته * كشيدن سيگار در سالن

هايي كه كارگر با  اي مربوط به تست ناخن و حلق براي كارگران مرتبط با توليد (به ويژه در بخش هاي دوره انجام آزمايش  -
 الزامي است.*باشد)  مواد غذايي مستقيماً در تماس مي
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ها قبل از شروع كار و عدم انتقال آلودگي توسط كفش از طريق استفاده صحيح از  الزام كارگران به شستشوي دست  -
  حوضچه ضدعفوني و يا تعويض كفش در صورت لزوم ، ضروري است.

  : Finger Test**آزمايش دست (تست انگشت)

هايي كه دست  كاركنان در واحدهاي توليد مواد غذايي بويژه در قسمتاين آزمايش براي تشخيص آلودگي انگشتان دست 
تواند سبب آلودگي ميكربي مواد غذايي خصوصا  رود ، دست آلوده كارگر مي كارگر با مواد غذايي ارتباط مستقيم دارد ، به كار مي

ستها با استفاده از آب و صابون و برس ناخن آلودگي مدفوعي (كليفرم ، اشريشيا و...) گردد ، بنابراين شستشوي كامل و ضدعفوني د
ستورالعمل سازمان باشد ، در خصوص نحوه شستشوي صحيح دست بهتر است د براي كارگران خطوط توليد قبل از شروع كار الزامي مي

  در اين مورد به كليه كارگران در واحد توليدي آموزش داده شود. (WHO) بهداشت جهاني

  روش انجام آزمايش:

سازي محيط كشت ، از محيط ويولت ردبايل آگار را تهيه و در شرايط استريل و در مقابل شعله به  ش و اصول آمادهطبق رو
نمايند ، سپس  ها تقسيم نموده و پس از سرد شدن كامل مشخصات الزم را روي آن يادداشت مي ميلي ليتر در پليت 10-12مقدار 

گذارند ، بعد از خاتمه تمام  ي محيط قرار داده ، با اندكي فشار نرم روي آن اثر ميسطح داخلي انگشتان دست كارگر مورد نظر را رو
دهند ، بعد از اين مدت اگر  ساعت قرار مي 24-48درجه سانتيگراد به مدت  35-37ها را جمع كرده و به صورت واژگون در اتو  پليت
ديد ، آزمايش مثبت بوده و تعداد آنهارا شمارش مينمايند ، هاي قرمز متمايل به بنفش (ارغواني) در عمق محيط مشاهده گر پرگنه

  ها بيشتر باشد ، مقدار آلودگي بيشتر خواهد بود. مسلما هرچه تعداد پرگنه

  مشخصات روي پليت در آزمايش فينگر تست:

 نام آزمايش -1

 تاريخ آزمايش -2

  نام كارگر تست شونده -3

	) بهداشت شخصيتي كاركنان:3-4- 3

در اعطاء مسئوليت به آنان حائز اهميت مي باشد براي مثال توجه به داشتن وجدان كاري و  توجه به شخصيت كاركنان
  باشد بايد مد نظر قرار گيرد. مراحلي از توليد كه داراي حساسيت خاص مي مسئوليت پذيري كارگران در

  خط توليد:و نظافت  تجهيزات  بهداشتنظارت بر ) 4-3-4

  باشد: توليد بايد مطابق برنامه مدون انجام گرفته و در مراحل زير قابل بررسي مي عمليات مربوط به شستشو و نظافت خط

هاي خط توليد و ظروف مورد استفاده در توليد، حمل و نقل و جابجايي مواد اوليه خام و يا  شستشو و نظافت كليه دستگاه
  هر شيفت كاري به طور كامل انجام گيرد. بايست در پايان ميزهاي كار و ....) مي نيم ساخته  و سطوح كار ( قالب ها ،
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انجام گيرد. الزم به ذكر است در صورت شستشوي وسايل و تجهيزات به COP4   يا CIP3تواند به صورت  اين عمليات مي
الزم بايست از محلي جداگانه در جوار سالن توليد (و يا محلي تفكيك شده در داخل سالن توليد) كه داراي امكانات  مي COPصورت 

هاي شستشو، سيستم دفع فاضالب به روش  خصوصاً لوله كشي آب گرم و سرد، (بخار جهت ضدعفوني در صورت نياز) حوضچه و يا وان
بهداشتي (بطوريكه از پخش شدن آب و فاضالب در كف سالن جلوگيري گردد)، برس مناسب و مواد پاك كننده و .... باشد ،  استفاده 

  گردد.

باشد و تا حد امكان بايد سعي شود كه از روش  تر مي براي شستشوي خط توليد مناسب CIPاز روش  بديهي است استفاده
هاي شستشو ( سود و اسيد ) بوده و  مذكور با امكانات الزم استفاده گردد ، در اين رابطه مسئول فني موظف به كنترل غلظت محلول

كامل خط توليد به منظور خذف باقيمانده مواد (سود و اسيد) مطمئن ضمن نظارت بر ، دما ، زمان و مدت شستشو بايد از آبكشي 
  هاي الزم اقدام نمايد. گرديده و نسبت به كنترل

ها پس از هر بار انجام عمليات تعمير و نگهداري الزامي است براي مثال پس از عمليات گريس كاري و روغن  نظافت دستگاه -
ايد نسبت به نظافت و شسشوي دستگاه اقدام گرديده و از حذف كامل باقيمانده گريس و هاي توليد ب هاي الزم در دستگاه كاري بخش

روغن و ... در داخل دستگاه اطمينان حاصل نمود و يا بعد از انجام عمليات تعمير و نگهداري بايد از عدم وجود هر گونه ضايعات  و مواد 
  طمينان حاصل شود.خارجي از قبيل براده آهن، خرده فلزات، پيچ ومهره و ... ا

  نكات مهم: 

انجام نظافت و شستشوي سطوح بيروني مخازن و تجهيزات ، ميزها و سطوح كار همچنين ظروف انتقال مواد اوليه ، *
  ها ، ترالي ها و... بايد مد نظر قرار گيرد سيني

خط توليد  ه اندازي مجددقبل از راخط توليد در صورت قطعي برق و يا هرگونه توقف ناخواسته  CIP**اقدام در خصوص 
  باشد. الزامي مي

  

  : uncleanاز  cleanلزوم تفكيك بخش -4- 5-3

هاي ساختمان و يا مراحل فرايند كار به منظور  تفكيك بخش تميز از غيرتميز يك اصل كلي است كه در تمامي بخش
  جلوگيري از آلودگي ثانويه محصول به شرح زير بايد در نظر گرفته شود:

                                                 

 

3 Clean in Place 

4 Clean out of place 
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هاي توليد (تفكيك بخش سورت و  توليد و بسته بندي براي جلوگيري از انتشار آلودگي از مواد خام به ساير بخشدر سالن  -
شستشوي مواد اوليه در خطوط توليدي كه مواد اوليه آنها داراي آلودگي در حد باال است) براي مثال لزوم جدا نمودن بخش 

يا سس مايونز ويا ضرورت تفكيك بخش سورت و شستشوي اوليه  شستشو و شكستن تخم مرغ در كارخانجات توليد كيك و
 جات در خطوط توليد ترشيجات و محصوالت كنسروي و..... سبزيجات و صيفي

لزوم تفكيك بخش بسته بندي از سالن توليد در فرآيندهاي توليدي كه مراحل اوليه توليد آالينده بوده ويا محصول در مرحله  -
 باشد براي مثال خط بسته بندي پنير پيتزا مي بسته بندي بسيار آسيب پذير

 لزوم نصب تهويه به صورتي كه مسير و جريان هوا از بخش تميز به غير تميز باشد. -

 ها از بخش تميز به غير تميز لزوم تعيين مسير و شيب آبراه -

سته به منظور كنترل لزوم تفكيك رنگ لباس كاركنان در بخشهاي تميز جهت كنترل كاركنان و جلوگيري از تردد ناخوا -
 آلودگي و....

هاي بهداشتي و رفاهي كارگران با بخشهاي توليد و بسته بندي و نداشتن ارتباط  لزوم حفظ فاصله مناسب بين سرويس -
 مستقيم بين آنها

 هاي بهداشتي كارگران (در صورت لزوم) و.... لزوم استفاده از كفش جداگانه در سرويس  -

	:(Control	Pest	) مه كنترل حشرات و جانوران موذي نظارت بر اجراي برنا - 6-3-4

  :باشد قابل بررسي ميجانوران موذي در سطح واحدهاي توليدي در سه سطح زير حشرات و برنامه مبارزه با 

 موذيشرات و جانوران دور كردن ح -1

 كنترل حشرات و جانوران موذي ( طعمه گذاري ) -2

 و مواد مورد استفاده در طعمه گذاري و كنترل حشرات و جانوران موذيها  شرايط نگهداري و جابجايي سموم ، حشره كش -3

گيرند بايد در انبار مجزا  كليه سموم و مواديكه در طعمه گذاري جهت كنترل حشرات و جانوران موذي مورد استفاده قرار مي
و روش استفاده صحيح از آنها را مشخص  از انبار ساير مواد اوليه كارخانه نگهداري گرديده و داراي برچسبي باشند كه ميزان سميت

اي در سطوح كار، ظروف  ها و سموم و مواد شيميايي بايست طوري باشد كه هيچگونه باقيمانده نمايد ضمنا روش استفاده از حشره كش
  انتقال و وسايل در تماس با مواد غذايي وجود نداشته باشد.

  :انجام عمليات مربوط به كنترل حشرات و جانوران موذي

رعايت موازين بهداشتي در ساختمانهاي كارخانه بويژه در انبارهاي نگهداري مواد اوليه مصرفي عالوه بر انجام به منظور 
عمليات نظافت و شستشو ، اجراي برنامه مربوط به كنترل ورود حشرات و جانوران موذي مطابق دستورالعمل مربوطه كه بايد در 

هاي كارخانه بررسي  هاي ورود جانوران و حشرات به داخل ساختمان راي اين منظور بايستي كليه راهكارخانه تدوين گردد الزامي است. ب
  بيني و به شرح زير اجرا گردد. هاي پيشگيري الزم پيش و شناسايي گرديده و روش
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  هاي بازشو نصب توري بر روي كليه پنجره -الف

بندي و.... الزم به توضيح است كه نصب حفاظ و يا  ي توليد و بستهها هاي ورودي انبارها ، سالن درزگيري كامل كليه درب -ب
  باشد. ها ، كانال هاي آب و يا فاضالب و ... ضروري مي توري با مش مناسب در محل ورود  و خروج آبراه

، بديهي هاي كارخانه بويژه در محوطه انبارهاي نگهداري مواد اوليه بايستي صورت گيرد  طعمه گذاري در داخل ساختمان-ج
ها بر روي نقشه مشخص گرديده و مطابق نقشه اقدام گردد.  است براي اين منظور بهتر است نقشه طعمه گذاري ترسيم و محل طعمه

ها بدون نقص انجام  ها با عالمت ( دايره و يا ضربدر ) روي ديوار مشخص گرديده تا كنترل ادواري طعمه ضمنا بهتر است محل طعمه
  گيرد.

  اي مطابق برنامه تدوين شده هاي توليد و انبارها به صورت دوره پاشي در محوطه اطراف سالن سماقدام به  -د

زمينه كنترل حشرات و جانوران موذي ضمنا ضروري است ضمن تدوين دستورالعمل مربوطه ، اقدامات انجام يافته در 
  مستندسازي گردد.

د زماني انجام شود كه عمليات توليد و بسته بندي خاتمه يافته و باي Pest: هر گونه عمليات مربوط به كنترل 1**نكته مهم 
  باشد. تعطيل مي

شوند بايد داراي تاييديه از مراجع ذيصالح بويژه سازمان  مصرف مي Pest:كليه سموم و آفت كشهايي كه در عمليات كنترل 2
  باشند. MSDSم بايد داراي محيط زيست بوده و مقدار و نوع مصرف آنها مشخص شده باشد به عبارتي ديگر سمو

  

MSDS  چيست؟  
تا جايي  MSDS مي باشد. "اطالعات ايمني مواد هاي برگه"به معني   Material Safety Data Sheetsعبارت  مخفف

 كه ممكن است بايد ساده و مختصر باشد و به زبان رسمي كشور استفاده كننده از ماده شيميايي باشد.

  چيست؟ MSDSفايده 
وجود برگه اطالعات ايمني در كنار ماده مورد نظر ، اطالعاتي در اختيار مصرف كننده قرار مي دهد كه مصرف كننده با 

آگاهي از ماهيت ماده مزبور، قادر خواهد بود از خطرات و ضايعات ناشي از استفاده ، جابجايي و انبارش نادرست آن در امان باشد. بدين 
هر ماده اي بيانگر اين است كه نحوه صحيح استفاده از آن بايد چگونه باشد، در چه درجه  MSDS ترتيب كه اطالعات مندرج در

حرارت و چه نوع محيطي بايد نگهداري شود ، در انبارش و جابجايي آن چه نكات ايمني بايد رعايت شود و در صورت بروز خطر نحوه 
  مقابله با عوارض آن ماده چگونه خواهد بود. 

  ارائه مي شود؟  MSDS  از طريق چه اطالعاتي
   :هستند زير اطالعات حاوي  معموال )MSDSبرگه هاي اطالعات ايمني مواد شيميايي (

   نام علمي ماده
  شود. گفته مي Cas Numberاصطالحا  )Chemical Abstract Substance(مخفف   #CASكد بين المللي شناسه
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  ماده توصيف
  شناسه و فرمول ماده 

  مخاطرات 
  هاي اوليه در شرايط حوادث و مسموميت هاكمك 

   روش هاي اطفاء
  هاي كاهش حوادث  روش

  انبارداري و نگهداري 
  كنترل هاي مواجهه و وسايل حفاظت فردي 

  خصوصيات فيزيكوشيميايي
  پايداري و واكنش پذيري 

  مشخصات سم شناسي ماده 
  ء مواد زايد مشخصات اكولوژي و زيست محيطي ماده و توصيه هاي الزم جهت امحا

  اطالعات مرتبط با حمل و نقل 
   اطالعات مربوط به قوانين و مقررات مربوطه و ساير اطالعات مرتبط

باشند اما ممكن است حسب ضرورت و يا  گانه باال مي 16معموال برگه هاي اطالعات ايمني مواد شيميايي حاوي اطالعات 
  وري حذف گردد.ضر غير اطالعات از بعضي يا دشو اضافه نيز ديگري مطالب  مقررات كشور هاي مختلف

  ايي چيست؟يبا برچسب روي ماده شيم  MSDSتفاوت 

MSDS است ممكن ايمني برچسب يك. است متفاوت يشيمياي ماده تا حدود زيادي با برچسب ايمني روي بسته بندي 
اطالعات جامع تر و  MSDSي شيميايي خاص بيان كند در حالي كه  خطرات بالقوه ي يك محصول يا ماده مورد در را كلي مواردي

مي تواند به عنوان يك رفرنس براي تهيه ي برچسب ايمني مواد نيز به كار رود. به  MSDSكند. در حقيقت  كامل تري را عنوان مي
د و به ما بگويد كه روش ايمن بدين منظور تهيه مي شود كه خطرات يك محصول را بيان كن MSDSطور كلي مي توانيم بگوييم كه 
  كار با آن محصول چگونه است.

  مي باشد؟  MSDSچه كسي مسئول تهيه 

آن را نيز ارائه نمايند. وارد كنندگان مواد  MSDSكليه توليد كنندگان مواد شيميايي بايستي به هنگام عرضه آن ماده 
 ماده وارداتي را از توليد كننده مطالبه نمايند و صرفا موادي را به كشور وارد كنند كه داراي   MSDS شيميايي نيز بايستي

MSDS    باشد. توزيع كنندگان مواد شيميايي نيز مكلف به عرضهMSDS  مديريت ها نيز  باشند.در داخل سازمان ماده به مشتري مي
باشد.  و قرار دادن آن در اختيار استفاده كنندگان مي MSDS انتشار و تهيه جهت الزم شرايط و امكانات ساختن فراهم مسئول  ارشد

  ي كارشناسان ايمني و بهداشت سازمان مي باشد.  بر عهده MSDSتهيه و تاييد فني 
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  نظارت بر توليد محصول مطابق پروانه ساخت-4-4 

  باشد: به شرح زير مي پروانه ساخت صادره براي محصوالت توليدي شامل اطالعات الزم در مورد فرآورده  
 نام محصول -1

 نام تجاري محصول ( مارك ) -2

 باشد. بندي و اوزان آن مي مشخصات بسته بندي كه شامل جنس ظروف و لفاف بسته -3

 برداري بهداشتي نام و آدرس كارخانه و شماره پروانه بهره -4

 باشد. ها مي فرمول ساخت محصول كه شامل نام مواد اوليه مصرفي به انضمام درصد آن -5

 محصول مد نظر باشد.بندي و برچسب گذاري  و بستهاطالعات در مورد الزامات قانوني و استانداردهاي الزم كه بايد در توليد  -6

  سال از زمان صدور)5سال يا 1اطالعات در مورد تاريخ صدور پروانه و اعتبار آن ( -7
بايد در توليد و بسته بندي و برچسب گذاري  با توجه به اينكه همه اطالعات مندرج در پروانه ساخت داراي اهميت بوده و

بايست در اختيار مسئول فني قرار گيرد و مسئول فني ملزم  هاي ساخت كارخانه مي محصول مد نظر باشد لذا يك نسخه از تصوير پروانه
باشد بديهي است در  ميهاي ساخت  فرموالسيون قيد شده در پروانه به نظارت بر توليد محصول مطابق مندرجات پروانه باالخص رعايت

عدم استفاده از  -صورت مشاهده هر گونه عدم انطباق فرموالسيون با پروانه ساخت در هر مرحله از توليد (عدم رعايت فرمول ساخت
واحد بايست نسبت به اعالم كتبي مورد عدم انطباق به مديريت ارشد  بندي و ...) مي مواد اوليه مورد تائيدو عدم رعايت نوع و وزن بسته

  توليدي اقدام نموده و از توليد محصول نامنطبق تا رفع نقص مربوطه جلوگيري نمايد.

بايست توسط مسئول  توجهي مسئولين كارخانه به موضوع رفع نقص مطروحه، مراتب مي سازد در صورت بي خاطر نشان مي
  يرد.فني از طريق اداره نظارت بر مواد غذايي و بهداشتي استان مورد پيگيري قرار گ

   :نكات مهم

كليه مندرجات اتيكت محصول از قبيل نام محصول و نام تجاري، تركيبات آن ، آدرس كارخانه و... بايد مطابق مندرجات  * 
  بندي نيز بايد با پروانه ساخت مطابقت داشته باشد. پروانه ساخت بوده و جنس و اوزان بسته

باشد لذا اقدام در خصوص تمديد  فاقد اعتبار غيرقانوني بوده و مجاز نميبا توجه به اينكه توليد محصول با پروانه ساخت ** 
  اعتبار پروانه ساخت قبل از اتمام اعتبار آن از سوي واحد توليدي الزامي است.

  خط توليد:هاي  دستگاهتاييد عملكرد -5-4

هاي مرتبط در توليد  دستگاهيكي از وظايف بسيار مهم مسئول فني در رابطه با كنترل محصول توليدي بررسي عملكرد 
بندي در  هاي لبني، كنترل عملكرد دستگاه بسته باشد. براي مثال كنترل دماي دستگاه پاستوريزاتور در خط توليد فرآورده محصول مي

يد در هر توليد كيك و كلوچه و كنترل دستگاه پرينتر از نظر درج صحيح تاريخ و ... بنابراين مسئول فني موظف به كنترل فرآيند تول
هاي خط توليد بايستي به منظور جلوگيري از توليد  مرحله از كار بوده و در صورت بروز هر گونه اشكال در عملكرد هر يك از دستگاه

  محصول نامنطبق و كاهش ضايعات، نسبت به توقف فرآيند تا حصول اطمينان از رفع كامل اشكال جلوگيري نمايد.



21 

 

(تعمير و نگهداري) و انجام كاليبراسيون به موقع  PM5اي  د از طريق پيگيري عمليات دورهتوان ها مي تاييد عملكرد دستگاه
  بندي نيز به سهولت انجام گيرد. هاي توليد و بسته دستگاه

   توليدي: كنترل نهايي محصول -6-4

بايست بر محصول  ا ميبندي، پروسه توليد و كنترل كليه قسمته مسئول فني واحد توليدي ضمن نظارت بر مواد اوليه، بسته
 نهايي محصول  به منظور انجام كنترل . در اين راستا وهاي الزم را اعمال نمايد توليدي (فرآورده نهايي) نيز نظارت نموده و كنترل

هاي الزم (ميكربي و  برداري نموده و آزمايش و يا شيف كاري نمونههاي مختلف توليد در طول يك روز  بچكليه از  ضروري است
بايست به  هاي مربوط به هر بچ توليدي مي گردد از نمونه يادآوري مي،  بر روي آنها انجام دهد را يايي مطابق استاندارد مربوطه )شيم

(مطابق شرايط نگهداري الزم براي محصول) تا ول فني در انبار قرنطينه داراي شرايط مطلوب اي شاهد تحت نظارت مسئه عنوان نمونه
هاي زماني متناسب با تاريخ مصرف آنها مورد بررسي  بايست در بازه هاي مذكور مي نگهداري گردد بديهي است نمونهپايان تاريخ انقضاء 

هاي  قضاء مورد ارزيابي قرار گيرد و نتايج بررسيهاي كيفي و كمي تا پايان تاريخ انقرار گيرند و صالحيت مصرف آنها از نظر فاكتور
مورد استفاده قرار گرفته و مستند گردد و نيز در صورت بروز هر گونه مشكل در محصول و يا مذكور در تائيد تاريخ مصرف محصول 

تائيد نهايي محصول توليدي مالك بررسي و ارزيابي قرار گيرد. بديهي است  تواند وجود شكايت، نتايج آزمايشات نمونه شاهد مي
  بايد انجام گيرد: براساس نتايج آزمايشات در موارد مشروح زير

هاي شيميايي و ميكروبي مطابق با استانداردهاي  تائيد صالحيت مصرف محصول نهايي از نظر انجام آزمونانجام آزمايش و   .1
  مربوطه در آزمايشگاه واحد توليدي

گذاري و الزامات خاص هر  گذاري مطابق با اتيكت تائيد شده توسط اداره نظارت (مواد نه گانه برچسب تائيد موارد برچسب .2
 محصول)

 بندي محصول از نظر مناسب بودن آن تائيد بسته .3

 نگهداري نمونه شاهد در انبار قرنطينه كارخانه .4

  نكات مهم:

هاي روزانه محصوالت توليدي (پايش فرآيند و محصول نهايي )در دفاتر  * مسئول فني موظف به ثبت نتايج آزمايش
  باشد. آزمايشگاه و تاييد آنها (امضاء) مي

به درج گزارش روزانه در رابطه با نوع محصوالت توليدي ،كنترل فني و بهداشتي خطوط توليد ، مسئول فني موظف * *
  باشد. كنترل بهداشتي كاركنان و... مي

                                                 

 

5 PM:Preventive Maintenance 
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در مواردي كه كارخانه براي انجام آزمايشات خاص (براي مثال آزمون فلزات سنگين ، تست پاتولين و...)داراي قرداد با  ***
، مسئول فني موظف به ارسال نمونه طبق قرارداد به آزمايشگاه همكار جهت انجام آزمايش و ثبت نتايج و  باشد آزمايشگاه همكار مي

  باشد. مستندسازي اقدامات مي

  كنترل محصول نهايي): -اقدام در جهت انجام نمونه برداري از خط توليد ( پايش فرآيند -7-4

  تعريف و اهميت نمونه برداري: - 7-4- 1

هاي يك محموله از ماده غذايي و يا آرايشي و بهداشتي  آوري تعداد كافي و مناسب از نمونه برداري جمع ونهبنا به تعريف نم
باشد. به عبارت ديگر نمونه  كه اساس كار بررسي در آزمايشگاه از نظر شيميايي، فيزيكي ، ميكروبيولوژي و ارگانولپتيك است ، مي

باشد لذا انجام نمونه  هاي آن قابل تعميم به كل محموله مي و از آنجاييكه ويژگيبرداشته شده جزئي از كل محموله محسوب شده 
  اي برخوردار است.  برداري صحيح بطوريكه نمونه برداشته شده از نظر مقدار و تعداد بتواند نماينده كل كاال باشد از اهميت ويژه

  : اصطالحات رايج در نمونه برداري -2-7-4

تواند شامل چند بهر باشد (تعريف كلي) ،  به عبارت ديگر  شود  و مي ست كه در يك زمان تحويل ميمحموله:  مقداري از كاال -
توان گفت سري ساخت مقداري از كاالست كه در شرايط كامال يكسان و در يك تاريخ  با توجه به مفهوم سري ساخت ، مي

 تواند شامل يك يا چند سري ساخت باشد. وله ميمعين توليد و بسته بندي گرديده است بنابرين در يك واحد توليدي محم

 بهر: مقدار معيني از كاالست كه در شرايط يكسان توليد شده است مثل سري ساخت -

نمايش داده ميشود  Nحجم بهر: تعداد و يا مقداري از فرآورده كه يك بهر را شامل ميشود حجم بهر ناميده شده و با حرف  -
 تن ماكاروني كه با خمير و قالب يكسان دريك شيفت كاري توليد شده است. 3مثال 

نمايش  nحجم و يا مقدار نمونه: مقدار و يا تعدادي از كاال كه مورد آزمايش قرار ميگيرد حجم نمونه گفته شده و با حرف  -
 ).n/Nد (شو برداري ناميده مي كسر نمونه  Nبه  nداده ميشود. نسبت 

 3عدد خواهد بود ، يعني تعداد  a×3فرض كنيم تعدادكل  نمونه برداشته شده از محموله  aاگر تعداد بهرهاي محموله را 
  عدد نمونه از هر بهر.

عيب و نقص: هرگونه عدم انطباق ويژگيهاي يك فرآورده با مشخصات تعيين شده براي آن فرآورده را عيب و يا نقص  -
 ) defectميگويند. (

نمايش داده ميشود  dمعيوب: هر نونه از فرآورده كه داراي يك يا چند عيب باشد معيوب خوانده شده و با حرف  -
)defective (  
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  برداري بايد مورد توجه قرار گيرد: نكاتي كه در نمونه- 7-4- 3

كنشي نداده و هيچ تاثيري بر آن شود هيچ وا برداري بايد از وسايلي استفاده شود كه با محصولي كه نمونه برداري مي در نمونه -1
 باشد. نداشته باشد. بهترين وسايل ازجنس شيشه و يا استنلس استيل مي

 وسايل مورد استفاده در نمونه برداري بايد كال تميز و خشك باشند. -2

 نمونه برداشته شده بايد كليه خصوصيات محصول اصلي را داشته باشد. -3

 تصادفي را رعايت كرد.برداري  برداري بايد روش نمونه در نمونه -4

 برداري بايد به سري ساخت محموله توجه گردد. در نمونه -5

 ها بايد كدگذاري شوند. نمونه -6

، خصوصا درصورت ارسال نمونه به ساير مراكز  در حمل و نقل و نگهداري نمونه تا تحويل به آزمايشگاه بايد دقت كافي گردد -7
 م هرگونه دستكاري در آن ، نمونه  به صورت پلمپ شده ارسال گردد.ها بهتر است جهت حفظ نمونه و عد و يا آزمايشگاه

 برداري بايد در محيط دور از گرد و غبار و جريان هوا و رطوبت انجام شود. نمونه -8

 برداري از انبارها و مراكز فروش بايد به شرايط نگهداري كاال توجه گردد. در نمونه -9

ي بايد از ظروف استريل استفاده نموده و شرايط استريل ( ضدعفوني سطوح هاي ميكرب برداري براي آزمايش در خصوص نمونه -10
 برداري در جوار شعله) مد نظر قرار گيرد. ونمونه

برداري صحيح و نقش آن در اعالم صالحيت مصرف محصوالت توليدي  و ضرورت پايش  بنابراين با توجه به اهميت نمونه
برداري در واحد توليدي تدوين گرديده و  عمل نمونهيبايست روش اجرايي و دستوراليي مفرآيند توليد و همچنين كنترل محصول نها

  مطابق آن اقدام گردد.

 كنترل كيفي محصول نهايي:-8-4

  باشد: تائيد صالحيت محصول توليد شده به عنوان يكي از مهمترين وظايف مسئول فني به دو صورت زير قابل بررسي مي

در برخي واحدهاي توليدي به دليل تنوع و حجم باالي توليد و وسعت فعاليت واحد توليدي و وجود كاركنان  )8-4- 1
نمايند. در اينگونه واحدهاي  متعدد در حوزه آزمايشگاه، واحد كنترل كيفيت به صورت بخشي مجزا تعريف گرديده و فعاليت مي

اند با افراد ديگري به غير از مسئول فني باشد و بديهي است در اينصورت نيز تو توليدي، مسئوليت آزمايشگاه و انجام آزمايشات مي
هاي صورت گرفته كيفيت  بايست ضمن نظارت بر صحت انجام آزمايشات و تائيد آنها با استفاده از نتايج حاصله و بررسي مسئول فني مي

  محصول توليدي را مورد كنترل و ارزيابي قرار دهد.

دار انجام  حد توليدي بخش كنترل كيفيت به صورت مجزا تعريف نشده باشد، مسئول فني عهدهچنانچه در وا )4- 2-8
آزمايش و بررسي كيفيت محصول توليدي بوده و ضروريست ضمن انجام آزمايشات الزم و مطابقت با پروانه ساخت و آناليز محصول 

  صورت گيرد.هاي الزم توسط مسئول فني  المللي بررسي مطابق با استانداردهاي بين

توضيح: نظر به اينكه كليه آموزشهاي الزم در خصوص نحوه اقدام و انجام آزمايشات مربوطه بر روي محصول توليدي در 
باشد، لذا  آزمايشگاه كنترل استان به عنوان آموزشهاي بدو استخدام تلقي گرديده و در راستاي اعتباردهي به پروانه مسئوليت فني مي

هاي فراگرفته شده و  ش توسط ساير كاركنان در واحد توليدي مسؤول فني، مسئول آموزش به آنان مطابق آموزشدر صورت انجام آزماي
  باشد. نظارت و تائيد عملكرد آنها مي
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 محصول نامنطبقكنترل -9-4

ز هر گونه بسته بندي، محصول در صورت برو مواد ،، مواد نيم ساختهكليه اقالم موجود در واحد توليدي اعم از مواد اوليه
گردد. از جمله اين مشكالت مسائل بهداشتي، كيفي، عدم امكان ارائه مجوزهاي قانوني الزم  مشكل، به عنوان محصول نامنطبق تلقي مي

، نداشتن مجوز ترخيص در كاالهاي وارداتي ، اشكال در نتيجه آزمايشات ، انقضاء تاريخ مصرف براي مواد اوليه  و نداشتن پروانه ساخت
باشد. مسئول فني به عنوان مسئول تضمين  و... مي عدم انطباق در برچسب گذاري  انطباق با استاندارد مربوطه و پروانه ساخت ، عدم

باشد از هر گونه مصرف و عرضه محصول نامنطبق  كنترل كيفيت و ايمني محصوالت توليدي در سطح واحد توليدي موظف مي
صوالت نامنطبق اعم از عمليات بازسازي و امحاء اقدام نمايد. بديهي است چنانچه اقالم جلوگيري نموده و نسبت به تعيين تكليف مح

باشد هر گونه اقدام در خصوص محموله  نامنطبق توسط مراجع ذيصالح دولتي (ارگانهاي نظارتي) توقيف گردند، مسئول فني موظف مي
سازد عدم هماهنگي با ارگانهاي دولتي  بوطه انجام دهد. خاطر نشان ميمر هاي امحاء و جابجايي را با هماهنگي با ارگان -اعم از بازسازي

  گردد. مربوطه در خصوص موارد فوق و  هر گونه دخل و تصرف در محموله توقيفي، غيرمجاز بوده و جرم محسوب مي

باشد نظارت  اه ميضمناً در كليه موارديكه توقيف محصوالت نامنطبق با پلمپ خط توليد، حمل و نگهداري محموله و ... همر
بر حفظ و نگهداري پلمپ نيز از وظايف مسئول فني بوده و هرگونه دخل و تصرف در فك پلمپ بايد پس از اخذ مجوز از مراجع قانوني 

  و يا ارگانهاي ذيصالح مربوطه صورت گيرد.

صول نامنطبق محسوب الزم به ذكر است كه محصوالت مرجوعي (برگشت داده شده به كارخانه از مراكز فروش ) نيز مح
  گرديده و بهتر است محل خاصي به عنوان انبار محصول نامنطبق در كارخانه در نظر گرفته شود.

توان دستورالعمل خاصي در اين رابطه  جهت سهولت در انجام اقدامات مربوط به محصوالت نامنطبق و تاريخ گذشته مي
  تدوين نمود.

  باشد. كليه اقدامات در خصوص محصوالت نامنطبق و تاريخ گذشته مي نكته مهم*: مسئول فني موظف به مستندسازي

  آموزش كاركنان  - 10-4

باشد.  بندي كارخانه مي يكي از وظايف بسيار مهم مسئول فني آموزش كاركنان بويژه كارگران شاغل در خط توليد و بسته
اشت عمومي ، بهداشت فردي ، بهداشت و نظافت خط هاي مختلف از جمله (بهد آموزش كاركنان بايستي به صورت مداوم در زمينه

  هاي تخصصي مرتبط با كار انجام گيرد. توليد ، بهداشت و ايمني مواد غذايي و ...)و يا در صورت لزوم آموزش

  براي اين منظور بهتر است دستورالعمل آموزش به شرح زير تدوين و به مورد اجرا گذاشته شود:
 ن ( به صورت ساليانه )انجام نيازسنجي آموزشي كاركنا -1

 تدوين برنامه آموزش (تقويم آموزشي ) -2

 هاي آموزشي ) ها و محتواي آموزشي (بسته تهيه سرفصل -3

 هاي آموزشي مطابق برنامه تدوين شده تشكيل دوره -4

 مستند سازي اقدامات آموزشي -5

 هاي آموزشي انجام بررسي در خصوص ميزان اثربخشي دوره -6

 نياز هاي آموزشي در صورت تكرار دوره -7
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  گذاري محصوالت نظارت بر اجراي ضوابط برچسب-11-4

مواد غذايي و اصلي ترين وسيله تبادل اطالعات بين توليد كننده و فروشندگان مواد غذايي و بهداشتي برچسب گذاري        
 از يك سو و خريدار و مصرف كننده از سوي ديگر بوده كه بايستي اطالعاتي شفاف به مصرف كننده ارائه نمايد. بهداشتي

  بهداشتي رعايت موارد مشروحه زير الزامي است: مواد خوراكي، آشاميدني، آرايشي و  در خصوص موارد مندرج در برچسب 

  گذاري شامل: الف: درج موارد نه گانه برچسب 4- 11- 1

  م و نوع محصول  (مطابق نام مندرج در پروانه ساخت بايد نوشته شود)نا -1
    مواد متشكله /تركيبات( دقيقا مطابق با فرمول ساخت مندرج در پروانه ساخت بايد نوشته شود) -2
  شماره پروانه ساخت از وزارت بهداشت در قالب لوگوي سازمان غذا و دارو -3
  ز ، الزاما با تاريخ شمسي و در جاي مناسب و قابل رويت به صورت كامال خوانا)تاريخ توليد و انقضاء(غالبا  به سال/ماه/رو -4
             سري ساخت -5
  وزن/حجم فرآورده (مطابق اوزان مندرج در پروانه ساخت) -6
      شرايط نگهداري درصورت لزوم -7
    آدرس كارخانه -8
 جمله ساخت ايران -9

  
  نكات  خيلي مهم:

با فونت درشت جهت اطالع مصرف كننده الزامي بوده ضمنا درج هرگونه اطالعات *: درج نام و نوع محصول و نام تجاري آن 
هاي  باشد.براي مثال شكل ميوه بر روي اتيكت يخمك (فرآورده گردد غيرمجاز مي گمراه كننده بر روي ليبل كه موجب فريب خريدار مي

  شود. يخي) كه در توليد آنها از آب ميوه و يا كنسانتره آن استفاده نمي

*مسئول فني موظف به كنترل اتيكت محصول توليدي مطابق ضوابط برچسب گذاري بوده و در صورت ايجاد هرگونه تغيير *
در ليبل محصول ضروري است عالوه بر انجام بررسي و راهنمايي و تاييد اتيكت مطابق ضوابط مذكور ، قبل از هرگونه اقدام در جهت 

  ه را به منظور تاييد نهايي به مديريت مواد غذايي و بهداشتي استان ارسال نمايند.چاپ و تكثير آن ، نمونه اتيكت اصالح شد

  باشد. ***درج تاريخ توليد و انقضاء با تاريخ ميالدي براي محصوالت عرضه شده در داخل كشور مجاز نمي

  

) بدون مواد نگهدارنده  - تحت ليسانس  -مخصوص صادرات - د خالصنمان(درج ادعاهايي خاص بر روي برچسب محصول-
  .باشد ميصرفاً در صورت رعايت ضوابط و مقررات خاص با تائيد اداره نظارت مورد قبول 
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بر روي برچسب صرفاً در صورت اخذ گواهي مربوطه و تائيد توسط   22000ISOو  HACCPدرج لوگوي حالل، ارگانيك، -
  اداره نظارت مورد قبول خواهد بود.

  باشد. عبارت گمراه كننده و غير واقعي و نامتناسب با محصول بر روي برچسب غيرقابل قبول مي درج هر گونه تصوير و-

در صورتيكه استفاده از يك تركيب خاص در محصول ممكن است باعث مشكالت سالمتي گروه خاصي از مصرف كنندگان -
بيماران "هاي بدون قند كه بايستي قيد شود  وشابهضروري است مانند مصرف آسپارتام در ن بر روي اتيكت محصول اعالم مورد، گردد 

  زا و .... غذاهاي حساسيت "مبتال به فنيل كتونوري، كودكان و زنان باردار از مصرف آن خودداري نمايند

هاي اكروديته و  هاي مربوطه توسط آزمايشگاه پس از انجام آزمونبر روي برچسب محصوالت ، ي ا درج جدول ارزش تغذيه-
  پذير خواهد بود. امكان رت اداره نظا يه ازدتائي صدور

هاي  گذاري مواد غذايي و مكمل گذاري در ضوابط مربوط به حداقل ضوابط برچسب كليه موارد مربوطه به برچسب توضيح:
  باشد. غذايي و ورزشي قابل دسترس مي –رژيمي

  اي  نشانگر رنگي تغذيه 2-11-4

اي محصول است تا با توجه به  هاي تغذيه كمك به مصرف كننده به منظور شناسايي ويژگي اي نشانگرهاي رنگي تغذيههدف از           
اي با توجه به راي كميته فني و قانوني  خصي ، انتخاب آگاهانه داشته باشد ، درج نشانگر رنگي تغذيهشرايط جسماني و نيازهاي ش

  باشد: رداتي (فرآيند شده) با توجه به موارد زير الزامي ميسازمان غذا و دارو بر روي اتيكت محصوالت غذايي توليد داخل و وا

  درج نشانگر رنگي تغذيه اي بر روي كليه محصوالت خوراكي و آشاميدني مشمول الزامي است. -

اي بر روي محصوالت خام كشاورزي كه فقط عمليات فرآوري فيزيكي انجام شده است  ) درج نشانگر رنگي تغذيه1تبصره 
  اختياري است.

  ) درج نشانگر رنگي بر روي محصوالت شكر، قند، نمك و آب مجاز نيست.2بصره ت

باشد الزامي نيست و بايد بر روي  cm10) درج نشانگر رنگي بر روي محصوالتي كه سطح قابل چاپ آنها كمتر از 3تبصره
  بندي ثانويه درج شود. بسته

  صنف و صنعت مورد استفاده قرار مي گيرند مجاز نيست. ) درج نشانگر رنگي بر روي محصوالتي كه فله بوده و در4تبصره

حاوي... گرم (نام شيرين كننده) درج ، در صورت استفاده از قندهاي مصنوعي و شيرين كننده بايد بجاي عدد و رنگ قند 
  گردد.

الگوي  هدف از طراحي و درج نشانگر رنگي بر روي برچسب محصوالت خوراكي، افزايش آگاهي مصرف كنندگان و اصالح
  باشد. مصرف در جهت ارتقاء سالمت جامعه مي
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  :  نشانگر رنگي از قسمتهاي زير تشكيل شده است

  

  

  آرم سازمان غذا و دارو -1
  معيار و اندازه در سهم ماده غذايي مورد نظر -2
  ميزان انرژي در سهم بر حسب كيلوكالري -3
  اسيد چرب ترانس) -نمك -چربي - شاخصهاي مورد ارزيابي (قند -4
  عددي و واحد اندازه گيري شاخصها در اندازه سهممقدار  -5
  رنگهاي تعيين شده براي هر شاخص -6
  راهنماي رنگها -7
  شماره پروانه ساخت/ ورود/ شناسه نظارت از وزارت بهداشت -8

  توضيحات:

  درج آرم سازمان غذا و دارو مي بايست در قالب نشانگر رنگي مطابق ضوابط مربوطه از نظر شكل و رنگ صورت گيرد. -1

توان  گردد. مي ستون فاقد رنگ بوده و اندازه هر سهم ماده غذايي مورد نظر برحسب گرم/ ميلي ليتر مشخص مي اين -2
(مقدار سهم كوچكترين وزن محصول بسته بندي شده قابل عرضه بصورت تجاري/ متداول را يك سهم در نظر گرفت.

گرم سس/ ماست معادل يك فنجان ،  30براي مثال ماده غذايي بايد با معيار قابل درك براي مصرف كننده اعالم گردد 
 قاشق غذاخوري و.... ) 2گرم رب گوجه معادل  30سي سي نوشيدني معادل يك ليوان ،  200
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گردد. (ميزان كربوهيدرات  در هر سهم از ماده غذايي به شرح زير محاسبه و بر حسب كيلوكالري درج مي ميزان انرژي -3
  گردد شامل مونوساكاريد، دي ساكاريد و پلي ساكاريد مي باشد)كه در محاسبه انرژي لحاظ مي 

  نحوه محاسبه:

  گرم 100گرم)=انرژي در  100پروتئين در ×4) +(100× كربوهيدرات×4گرم)+( 100چربي در ×9(

  گرم)= انرژي در سهم 100انرژي در × /(مقدار سهم برحسب گرم يا ميلي ليتر100

  اين رديف فاقد رنگ است

  :اسيد چرب ترانس) -نمك -چربي - ارزيابي (قند شاخصهاي مورد -4
  گردد. ند  : ميزان قند كل حاصل از آزمايش فرآورده در هر سهم ماده محاسبه و درج ميقميزان  الف )4

  )= قند در سهم100قند در ×/(سهم ماده غذايي100

  ب) در رديف چربي: ميزان چربي حاصل از آزمايش فرآورده در سهم ماده درج مي گردد.4

  )= چربي در سهم100چربي در ×/(سهم ماده غذايي100

  ج) نمك: براساس ميزان سديم حاصل از آزمايش در ماده غذايي و محاسبه ميزان نمك بشرح زير بدست مي آيد.4

  ميزان سديم كل حاصل از آزمايش = ميزان نمك (گرم)× 1000/5/2

  م)= ميزان نمك در سه100ميزان نمك در × /(سهم ماده غذايي100

  د) اسيد چرب ترانس: ميزان اسيد چرب ترانس فرآورده در سهم ماده غذايي4

  )= اسيد چرب ترانس (گرم) در سهم100اسيد چرب ترانس در× /(سهم 100

  : تبصره

در نتيجه آزمايش اسيد چرب ترانس بايستي واحد گزارش مدنظر قرار گيرد چنانچه نتيجه براساس گرم در چربي گزارش *
درصد براساس پيك اسيد  areaبايست در درصد چربي فرآورده ضرب گردد. ضمناً توجه شود عدد مربوطه به  ه ميگردد عدد حاصل

  چرب فرآورده در محاسبات لحاظ نگردد.

  گردد. قسمت پائين نشانگر رنگي راهنماي رنگها شامل سبز اندك، نارنجي متوسط، قرمز زياد درج مي-7

  باشد. نه ساخت / ورود / شناسه نظارت از وزارت بهداشت ميقسمت زير آرم محل درج شماره پروا-8

  *مقدار سهم برخي مواد غذايي در ضوابط برچسب گذاري محصوالت غذايي موجود در سايت معاونت ارائه شده است.
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  منظور از قند كل مونو ودي ساكاريدهاي (ذاتي و افزوده شده)بوده و متفاوت از ميزان كربوهيدرات است.

رم فرآورده بوده گ 100بي/نمك و اسيد چرب ترانس در ن رنگها از نظر اختصاص رنگ مربوطه در رديفهاي قند/چرمبناي تعيي
  گيرد. صورت مي غذا و دارو اي موجود در سايت معاونت و براساس ضوابط مربوط به راهنماي درج نشانگر رنگي تغذيه

  نشان ايمني و سالمت : -4- 11- 3

نماد سالمت بوده و عبارت ايمني و سالمت در كنار آن نوشته شده است. اين عالمت صرفاً  نگاره سيب سبز رنگي است كه 
دريافت نشان ايمني داراري  تواند بر روي برچسب محصول درج گردد. گردد مي توسط دارندگان آن كه توسط وزارت بهداشت اعطاء مي

  الزام قانوني نمي باشد.

  شامل: معيار ارزش يابي براي اعطاء نشان ايمني

  نداشتن مواد افزودني شيميايي سنتتيك -1
 ها هاي ساده و چربي به حداقل رساندن ميزان كالري فرآورده از طريق كاهش مصرف ئيدروكربن -2

 استفاده از مواد افزودني و اوليه طبيعي و ارگانيك -3

 توليد بهداشتي و صنعتي محصوالت سنتي -4

 اي فرآورده هاي بهبود ارزش تغذيه به كارگيري روش -5

 ها سازي محصول و تامين ريزمغذي نيغ -6

 تغيير فرمول محصول و بهبود آن در راستاي اصول تغذيه -7

 بهبود تكنولوژي توليد و انتقال دانش و فنون از كشورهاي پيشرفته -8

 

  معيارهاي سالمتي و ايمني محصول شامل:

  نداشتن موارد شكايتي -1
 سازمان)هاي محصول با استاندارد مربوطه (استعالم از  تطابق ويژگي -2

ها با توجه به نوع محصول حداقل دوبار درسال از سوي  خطر بودن محصول از نظر آالينده ها و بي عدم وجود آالينده -3
 هاي معتبر و مورد تاييد شامل: آزمايشگاه

 
  ها ) باقي مانده سموم قارچي (مايكوتوكسين -
  باقي مانده سموم دفع آفات نباتي -
  فلزات سنگين -
  اه آنتي بيوتيك -
  باقي مانده داروهاي دامي -
  ها هورمون -
- GMO   
         مواد راديواكتيويته -
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% امتياز بر اساس 90(كسب حداقل  PRPليست  نيازي بر اساس  چك هاي پيش رعايت ضوابط و مقررات بهداشتي و برنامه -4
  ) Aليست و داشتن گريد چك

 المللي عالوه بر استانداردهاي ملي رعايت استانداردهاي بين -5

 نظارت بر سيستم توزيع در سطح عرضه ( سيستم رديابي محصول) در سطح عمده فروشي، خرده فروشي و مصرف كننده -6

 آكروديته بودن آزمايشگاه كنترل كيفيت واحد توليدي از نظر سازمان غذا و دارو -7

  

  

  

  واحد توليدي: GMPبررسي و تاييد  -12-4

  عمومي كارخانجات توليدي:  GMPآشنايي با 

عمومي واحدهاي توليدي و تدوين حداقل ضوابط فني و  GMPدر خصوص  1836با توجه به استاندارد ملي به شماره 
ليست  و دستورالعمل اجرايي چك SP-WI-1393-0001برداري واحدهاي توليد مواد غذايي با كد  بهداشتي براي تاسيس و بهره

از سوي سازمان غذا و دارو، موارد  CH-CL-1393-0001بهداشتي با كد ارزيابي و درجه بندي واحدهاي توليدي صنايع آرايشي و 
  بايد مد نظر قرار گيرد: GMPمشروح زير در رابطه با بررسي 

  :محل احداث كارخانه هاي مواد غذايي و بهداشتي -12-4- 1

  اشد.مطابق ضوابط استقرار، واحدهاي توليدي بايد از مراكز آالينده فاصله در حد قابل قبول داشته ب -1

  ها و همچنين در مناطق زلزه خيز و ... احداث نشده باشد. ها، گسل در مسير سيالب -2

	محوطه و اطراف كارخانه:- 2-12-4

 محدوده و محوطه كارخانه جهت جلوگيري و ممانعت از ورود حيوانات و... بايد حصاركشي گردد. -1

روهاي ارتباطي) بايد با پوشش و شيب مناسب  ر و راهها، مسيرهاي عبور و مرو هاي ارتباطي در كارخانه (خيابان كليه راه -2
 مفروش گرديده بطوريكه عالوه بر جلوگيري از ايجاد گرد و غبار از تجمع آب در مناطق مذكور جلوگيري گردد.

حشرات محوطه كارخانه بايد كامالً تميز و عاري از مواد زايد، زباله و ... بوده تا از تجمع ضايعات و النه گزيني جانوران و  -3
 ) جلوگيري شود.pestموذي و آفات (
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 آوري شده و در زمان مناسب دفع گردد. دار جمع ضايعات و پساماندها بايد در ظروف و كانتينرهاي درب -4

  ساختمان كارخانه: - 12-4- 3

و شامل برداري واحدهاي توليد مواد غذايي و بهداشتي احداث گرديده  ساختمان كارخانه بايد مطابق ضوابط تاسيس و بهره
  هاي الزم به شرح زير باشد: قسمت

هاي توليد و بسته بندي با توجه به تنوع و ظرفيت محصوالت توليدي با مساحت كافي در نظر گرفته شود بطوريكه  سالن -
فضاي مناسب و كافي براي نصب تجهيزات (با رعايت فاصله يك متري از ديوارها) ، با فضاي كافي جهت جابجايي مواد و 

 تردد كاركنان و ... لحاظ شود. ملزومات،

انبارها به تفكيك شامل مواد اوليه (تعداد انبارهاي الزم براي مواد اوليه با توجه به تنوع مواد مصرفي بايد در نظر گرفته شود)،  -
به ظرفيت  انبار مواد الزم جهت بسته بندي ، انبار محصول، انبار ضايعات، انبار مواد شيميايي و ... با مساحت كافي با توجه

 توليدي كارخانه در نظر گرفته شود.

آزمايشگاه در دو بخش ميكروبي و شيميايي (بخش ميكروبي شامل سه قسمت انكوباسيون ، استرليزاسيون و كشت در نظر   -
 گرفته شود.

داد آنها هاي بهداشتي و رفاهي كارگران شامل رختكن، غذاخوري، اتاق استراحت ، حمام ، دستشويي و توالت كه تع سرويس -
 بايد متناسب با تعداد كاركنان باشد.

بخشهاي مربوط به تاسيسات شامل اتاق ديگ بخار(در صورت نياز)، تصفيه آب (در صورت نياز)، اتاق برق، كارگاه و انبار لوازم  -
 يدكي و ... در نظر گرفته شود.

  بخش اداري (متناسب با تعداد كاركنان و فعاليت آنان در نظر گرفته شود) -

  شرايط ساختماني و زير ساخت هاي الزم  :-4-12-4

  باشد: هاي مختلف كارخانه به شرح زير الزامي مي هاي الزم در بخش رعايت شرايط و زيرساخت

) به صورت قابل قبول تفكيك گرديده به نحويكه از انتقال آلودگي cleanاز  uncleanهاي تميز از غيرتميز ( بايد بخش -1
اد در حال فرآوري و محصول نهايي جلوگيري شود و جريان كار به صورت يكطرفه در كارخانه  و خط ثانويه به مواد اوليه، مو

 توليد رعايت گردد. 

 به صورت موثر حفاظت شود. pestهاي مختلف كارخانه بايد در مقابل ورود و النه گزيني  بخش -2

 كام كافي داشته باشد.ساختمان كارخانه در برابر برف و باران و شرايط جوي نامساعد و ... استح -3
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هاي توليد و  ها به صورت قابل شستشو و از جنس مقاوم به رطوبت باشد و به ويژه محل درب ورود كارگران به بخش درب -4
 بندي بايد بصورت دوكابين در نظر گرفته شود. بسته

بندي بصورت كامالً صاف (بدون  ههاي توليد و بست هاي الزم از جمله سالن ديوارها بايد مقاوم و با ارتفاع مناسب و در بخش -5
 خلل و خرج) و قابل شستشو و داراي رنگ روشن بوده و محل اتصال ديوارها و كف بايد بدون زاويه و بصورت گرد باشد.

ها بايد مقاوم، بدون ترك و غير لغزنده ، قابل شستشو و در صورت نياز قابل ضد عفوني كردن و داراي شيب كافي به  كف -6
 ب بوده بطوريكه از تجمع آب جلوگيري شود.سمت مسير فاضال

هاي توليد  ها بايد با ارتفاع مناسب به صورت كامالً مقاوم و بدون خلل و خرج بوده و در مناطق الزم (مخصوصاً در سالن سقف -7
وبسته بندي) بصورت كامالً صاف و قابل تميز كردن و شستشو در نظر گرفته شود. در صورت احداث سقف كاذب ، فضاي 

  الي باالي سقف كاذب ، بايد قابل دسترس بوده و قابل نظافت و تميز كردن باشد.خ

ها بايد مقاوم، داراي اندازه مناسب، قابل شستشو و ضد زنگ بوده و طوري طراحي شود كه از ورود و تجمع گرد و غبار  پنجره -8
ف باشند در غير اينصورت بايد جلو پنجره به ها تا حد امكان بايد به موازات ديوار و بدون ر به داخل ممانعت گردد، پنجره

هاي بازشو بايد مجهز به توري از جنس مناسب ( زنگ نزن) بوده و  درجه احداث شود و كليه پنجره 45طرف داخل با شيب 
 در صورت نياز قابل مسدود شدن باشند.

 هاي فاضالب: ها و كانال آب راه -9

در  uncleanبه  cleanخروجي طراحي گرديده و مسير آنها از بخش  هاي فاضالب بايد متناسب با فاضالب ظرفيت كانال -
 نظر گرفته شود.

 محافظت شود. pestها بايد از ورود آفات و  آب راه -

ها بدون زاويه (بصورت گرد) بوده و از جنس مقاوم و به  براي سهولت نظافت و جلوگيري از انتشار آلودگي بايد كف آب راه -
 ناسب احداث شود.صورت كامال صاف و با شيب م

اي باشد كه در هنگام نظافت براحتي برداشته شود و  ها بايد داراي حفاظ از جنس مناسب، مقاوم و مشبك به گونه آب راه -
 حمل و نقل آن آسان باشد.

 بايد توري با مش مناسب نصب گردد. pestها به ساختمان كارخانه جهت جلوگيري از ورود  در محل ورود و خروج آب راه -

هاي يك طرفه) جهت جلوگيري از برگشب مجدد آب به  محل خروج فاضالب استفاده از اتصاالت مناسب (دريچهدر  -
 روها بايد درپوش مناسب نصب گردد. هاي توليد و ... الزامي است ، در ضمن بر روي فاضالب سالن

 واحد توليدي موظف به رعايت قوانين محيط زيست در دفع فاضالب كارخانه مي باشد. -
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 روشنايي: -10

هاي  ها خصوصاً در بخش هاي كارخانه بايد از نور كافي (مصنوعي يا طبيعي) به شرح زير برخوردار بوده و المپ تمامي بخش -
 بايد به طور مناسبي در برابر شكستگي حفاظت شده و قابل نظافت و تميز كردن باشند. بندي مي توليد و بسته

 لوكس 540رل هاي بازرسي و كنت ميزان نور الزم در مكان -

 لوكس 220هاي كاري  محيط -

 لوكس 110ساير نقاط  -

 

 تهويه: -11

هاي بهداشتي و رفاهي كارگران به منظور تامين  بندي، انبارها، سرويس كليه قسمتهاي كارخانه اعم از سالن هاي توليد و بسته -
هايي از خط توليد كه فرآوري  قسمتهواي پاك بايد مجهز به تهويه با ظرفيت مناسب و داراي حفاظ مناسب باشند ضمناً در 

ها بايد  با ايجاد گرد و غبار، بخار آب و ... زيادي همراه است بايد تهويه كافي و مناسب در نظر گرفته شود ، محل نصب تهويه
 طوري باشد كه جريان هوا از قسمت پاك به قسمت ناپاك باشد.

 جنس تجهيزات و سطوح كار: -12

توليد ،  ظروف انتقال مواد اوليه و نيم ساخته ، ميزهاي كار و كليه سطوح در تماس با مواد هاي خط  كليه تجهيزات و دستگاه -
غذايي و بهداشتي بايد از جنس مناسب و قابل قبول (ترجيحا استنلس استيل) ، مقاوم و قابل شستشو بوده و هيچگونه تاثير 

 متقابل با مواد در تماس نداشته باشد.

و الزامات سازمان غذا و برداري محصوالت توليدي  ههاي خط توليد بايد با ضوابط تاسيس و بهرهنكته مهم* تجهيزات و دستگا
 مطابقت داشته باشد.دارو 

  و ، ضدعفوني و گندزدايي:عمليات شستش -5-12-4

 عمليات مذكور بايد مطابق برنامه منظم و مدون تعريف شده انجام گرفته و نكات زير مورد توجه باشد: -

 و شستشوي اماكن مختلف بايد دستورالعمل و برنامه مناسب تدوين شود.براي نظافت  -

هاي الزم (تجهيزات و  خط توليد) درساير قسمت CIPبراي نظافت و شستشوي تجهيزات خط توليد (به غير از عمليات  -
دوين شود. الزم به شوند) و سطوح و ميزهاي كار بايد برنامه و دستورالعمل الزم ت نظافت مي COPهايي كه به روش  دستگاه

هاي خاص  خط توليد در هر كارخانه با توجه به فرآيند توليد و نوع محصول الزاما داراي دستورالعمل CIPتوضيح است كه 
 باشد. مي
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هاي انتقال مواد اوليه و محصوالت نيم  شرايط و دستور كار براي مواردي از قبيل تخليه مواد غذايي از ماشين آالت، روش -
 تدوين گردد. ساخته و ...

مواد الزم جهت شستشو، ضد عفوني و گندزدايي بايد با قوانين ايمني، بهداشت و محيط زيست مطابقت داشته و مورد تاييد  -
 ها و مقامات ذيصالح باشد( داراي مجوزهاي بهداشتي ). سازمان

 Foodهاي مورد نياز براي تخليه مواد ، شستشوي سطوح و ... بايد از جنس مناسب و بهداشتي ( در صورت لزوم  شيلنگ -

Grade .بوده و در شرايط بهداشتي نگهداري شوند ( 

 امكانات الزم جهت عمليات نظافت و شستشو و ضد عفوني از قبيل آب گرم و سرد، بخار تحت فشار، پمپ باد و... بايد در -
 اختيار باشد.

هاي ميكروبي جهت كنترل بهداشتي  اي جهت نمونه برداري منظم از سطوح كار به منظور انجام آزمايش دستورالعمل و برنامه -
 تدوين واجرا گردد.

 عمليات جرم زدايي در نقاط الزم در نظر قرار گيرد. -

م، تري فسفات سديم، سودكاستيك، تركيبات الزم به توضيح است كه براي شستشو و گندزدايي مي توان از بي كربنات سدي -
 درجه سانتيگراد  استفاده كرد. 85تا  80كلر، اسيد نيتريك و همچين آب گرم با دماي 

 در ضمن مرحله آب كشي براي زدودن باقيمانده مواد شيميايي با دقت كافي صورت گيرد. -

 امكانات مربوط به شستشوي لباس كارگران در كارخانه موجود باشد. -

د امكانات شستشوي دست براي كارگران قبل از ورود به سالن توليد الزامي بوده و براي اين منظور بايد امكانات الزم به وجو -
 شرح زير در نظر گرفته شود:

 سينك شستشوي دست داراي شير آب گرم و سرد كه بدون دخالت دست به صورت خودكار، پايي يا آرنج باز و بسته شود. -1

 يا حوله كاغذي يك بار مصرف باشد.داراي خشك كن برقي  -2

 داراي سطح زباله درب دار باشد. -3

 در كنار دستشويي ها بايد مواد شوينده (صابون مايع) مواد ضدعفوني كننده ، برس ناخن و... وجود داشته باشد. -4
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  مستند سازي اقدامات : -13-4

بندي و نگهداري و  هاي واحد و ايجاد روشي جهت طبقه فعاليتهدف از مستندسازي اقدامات در واحد توليدي مدون ساختن 
  .باشد دسترسي به سوابق اقدامات مي

  مدارك و مستندات در يك واحد توليدي -14- 13- 1

 ارزيابي تامين كنندگان مواد اوليه -

 انبارش (دريافت مواد اوليه و ارسال فرآورده نهايي) -

 شستشو، گندزدايي و ضد عفوني -

 كاركنانبهداشت فردي  -

 آموزش كاركنان -

 كاليبراسيون (تجهيزات خط توليد و آزمايشگاه) -

 كنترل و دفع ضايعات -

 تعمير و نگهداري -

 )(RECALLفراخوان محصوالت نامنطبق  -

 كنترل محصوالت نامنطبق و تاريخ گذشته -

 رسيدگي به شكايات -

 ها و استانداردهاي مربوط به محصول و مواد اوليه و ... قوانين، دستورالعمل -

  نكات مهم در مورد مستندات:- 2-13-4

 مستندات بايد پيش از صدور از نظر كفايت به تصويب فرد مسئول رسيده باشند. -

 بنا به ضرورت بايد بازنگري به روز شوند. -

 هاي مورد استفاده در دسترس باشد. يك نسخه از مدارك قابل اجرا در مكان -

 مدارك خوانا بوده و به سهولت قابل شناسايي باشد. -

 سوابق بايد به روش مناسب حفاظت و نگهداري شده و در صورت نياز در دسترس باشند. -

 سوابق اقدام بايد به تاييد فرد مسئول رسيده باشد. -

ها ،  نكته مهم*: مسئول فني موظف به مستندسازي كليه اقدامات انجام يافته در خصوص گزارش نواقص و عدم انطباق
  باشد. پيشگيرانه و... به صورت مكتوب ميپيشنهادات ، اقدامات اصالحي و 
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  و نحوه صدور آنهامجوزهاي بهداشتي با آشنايي  -5

  :هاي بهداشتي انواع و نحوه صدور پروانه -5- 1

  .گردد يم صادر كارگاه و كارخانه سطح دو در يبهداشت و يشيآرا ، ييغذا مواد ديتول يواحدها يبهداشت يها پروانه

مديريت نظارت بر مواد غذايي و بهداشتي استان جهت كارخانجات مواد  - صادره توسط معاونت غذا و داروهاي بهداشتي  پروانه
  باشد: غذايي ،آرايشي و بهداشتي به شرح زير مي

  ) پروانه ساخت3  )پروانه مسئول فني 2  برداري ) پروانه تاسيس و بهره1

اخذ جواز تاسيس ميبايست از طريق سازمان جهاد  كليه متقاضيان احداث واحدهاي توليدي(در سطح كارخانه ) جهت
  كشاورزي/ صنعت ،معدن و تجارت اقدام نمايند .

سازمانهاي مذكور رونوشت جوازهاي صادره  را جهت ارائه راهنمائيهاي الزم به متقاضيان به معاونت غذا و دارو ارسال 
  نمايد. مي

مكاتبه ودر صورت ارائه  200/1نقشه ساختماني در مقياس  پس از دريافت رونوشت جواز تاسيس ، با متقاضي جهت ارائه
نقشه توسط متقاضي ، نقشه ساختماني مورد نظرمتناسب با خطوط مندرج در جواز تاسيس و درخواست متقاضي در جلسه كميسيون 

  .   گيرد بررسي نقشه متشكل از كارشناسان نظارت بر مواد غذايي و بهداشتي استان طرح و مورد بررسي قرار مي

  گردد. تاييد نقشه با تنظيم صورتجلسه و ممهور نمودن آن به متقاضي ابالغ مي

پس از اجراي طرح و اقدام متقاضي جهت اخذ پروانه بهره برداري از سازمان جهاد كشاورزي/ صنعت ، معدن و تجارت موضوع 
هاي الزم توسط  گردد كه در اين مرحله بررسي صدور پروانه بهره برداري از سازمانهاي مذكور از معاونت غذا و دارو استعالم مي

ر اجراي نقشه ساختماني مطابق نقشه تاييد شده ، اجراي حداقل ضوابط تاسيس و بهره برداري واحد كارشناسان معاونت غذا ودارو از نظ
صورت مي پذيرد. در صورت تاييد  GMP و نيز اجراي اصول  www.fdo.umsu.ac.irتوليدي (موجود در سايت معاونت به آدرس 

  گردد. هاي مذكور اعالم مي افقت معاونت در خصوص صدور پروانه بهره برداري به سازمانكليه موارد مراتب مو

هرگونه اقدام در خصوص اخذ پروانه بهداشتي (بهره برداري ، مسئول فني و ساخت ) پس از صدور پروانه بهره برداري 
  باشد.  هاي مذكور امكانپذير مي سازمان
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  :برداري بهرهتاسيس و پروانه -1-5- 1

مطابق با حداقل ضوابط تاسيس و بهره  GMPاي است كه در جهت تائيد نقشه ساختماني واحد، رعايت اصول  روانهپ 
برداري اختصاصي واحدهاي توليدي  برداري، رعايت ضوابط مربوط به حداقل فاصله از مراكز آالينده، رعايت ضوابط تاسيس و بهره

سازي آب،  )  بررسي كليه امكانات و تجهيزات واحد اعم از سالم www.fdo.umsu.ac.ir(موجود در سايت معاونت به آدرس 
بهداشت ، تجهيزات خط توليد متناسب با نوع توليد و رعايت ضوابط فني و بهداشتي واحد توليدي، تجهيزات آزمايشگاه كنترل واحد، 

مربوطه تكميل و در صورت تائيد كليه  هاي ليست هاي الزم در سطح واحد توليدي، چك گيرد. بديهي است پس از بررسي صورت مي
گردد (چك ليست  هاي بهداشتي مطرح و در صورت موافقت، پروانه مربوطه صادر مي موارد، موضوع در كميته فني و قانوني صدور پروانه

  باشد ). هاي مربوطه ضميمه مي مدارك الزم و فرم

  پروانه مسئوليت فني:-2-1-5

هاي سازمان غذا و دارو ، كليه واحدهاي  ني ، آرايشي و بهداشتي و نيز ضوابط و دستورالعملبرابر قوانين مواد خوراكي، آشاميد
هاي قانوني (مطابق با  توليد مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي موظف به استخدام مسئول فني واجدشرايط جهت انجام مسئوليت

دهاي توليدي ميبايست واجد شرايط تصدي مسئوليت فني باشند مسئولين فني معرفي شده از سوي واح هاي قبل) مي توضيحات بخش
از نظر طي دوره هاي بدو خدمت (دوره عمومي آزمايشگاه و دوره توجيهي اداره ) بوده و امتيازات الزم جهت تصدي مسئوليت فني 

تائيد مدارك موضوع صدور واحد مربوطه را دارا باشند. پس از معرفي فرد واجد شرايط به شرح فوق و ارائه مدارك مربوطه در صورت 
پروانه فرد معرفي شده در كميته فني مطرح و صالحيت فرد معرفي شده در زمينه فعاليت واحد توليدي در كميته فني از نظر تخصصي 

  گيرد.   مورد ارزيابي قرار مي

باشد پس از صدور  صدور پروانه مسئوليت فني پس از طرح در كميته فني و قانوني و تائيد صالحيت فرد معرفي شده مي
  گردد. پروانه مسئوليت فني، رونوشت پروانه مسئوليت فني تحويل مديريت واحد توليدي  و اصل پروانه  به مسئول فني تحويل مي

اصل پروانه مسئوليت فني در طول دوره فعاليت ، بايستي در اختيار مسئول فني باشد تا در صورت قطع همكاري و  تذكر:
  يت در واحد توليدي استعفا نامه به انضمام اصل پروانه مسئوليت فني ، تحويل معاونت گردد.اعالم مراتب عدم فعال

  پروانه ساخت:  -3-1-5 

هاي  در صورت درخواست واحد جهت اخذ پروانه ساخت ، پس از انجام بررسيپروانه ساخت(در حالت كلي):   1-3-1-5
در كارخانه و بررسي و تاييد امكانات و تجهيزات  خط توليد )  و تكميل مدارك مربوطه، اقدام در جهت صدور   GMPالزم (تاييد 

باشد ) تكميل فرم سه  پذيرد به اين صورت كه ضمن تكميل كليه مدارك مطابق چك ليست ( ضميمه مي پروانه ساخت صورت مي
يرد كه در فرم مذكور ضمن درج فرمول محصول توليدي، كليه آزمايشات بايست صورت گ برگي درخواست صدور پروانه ساخت نيز مي

گردد. پس از ارائه  انجام يافته از نظر ميكروبي و شيميايي بر روي محصول نيز درج و موارد مندرج توسط مسئول فني تائيد مي
هاي اعالم شده با استانداردهاي  تايج آزمونهاي الزم، فرمول ارائه شده و نيز ن درخواست به انضمام مدارك مذكور، ضمن انجام بررسي

گردد بديهي است در صورت  المللي مطابقت داده شده و نسبت به طرح موضوع در كميته فني و قانوني اقدام مي مربوطه ملي و بين
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ه توليد آزمايشي بايست تحت نظارت اداره نظارت نسبت ب تائيد موضوع در كميته فني و پس از صدور پروانه ساخت ، واحد توليدي مي
  برداري توسط اداره نظارت اعالم نمايد.  اقدام و مراتب را قبالً جهت نمونه

پذير  توليد انبوه محصول صرفاً پس از تائيد پروانه در كميته و مطابقت محصول توليدي با پروانه ساخت صادره امكان تذكر:
باشد. بديهي است  ط و قوانين بشرح مذكور در سطح واحد توليدي بايست ناظر بر رعايت كليه ضواب باشد همچنين مسئول فني مي مي

  بايست توسط مسئول فني گزارش گردد. هر گونه تخلف و يا عدم رعايت موارد فوق مي

  نكات مهم:

  د.گير : نوع محصول به استناد استاندارد و فهرست نام گذاري انواع فراورده ها ، صادره از سازمان غذا و دارو صورت مي1*توضيح

: نام محصول (نام / عالمت تجاري ) بر اساس مدرك و مستند صادره توسط سازمان ثبت اسناد كشور(اداره ثبت مالكيت 2*توضيح
  باشد: كه شامل اطالعات زير مي "گواهي ثبت نام و عالمت تجاري"صنعتي) تحت عنوان 

  

  تواند شامل اجزا ديگري مانند شكل و طرح و... باشد. رسي كه مياجزا نام / عالمت : نام يا عالمت ثبت شده در قالب يك نام به زبان فا

  مشخصات مالك:دارنده نام يا عالمت تجاري( از نظر قانوني) كه ميبايست مطابق با نام مندرج درپروانه هاي بهداشتي صادره باشد.  

مان ثبت نام مطابق درخواست  متقاضي در طبقه طبقه : كاالها و خدمات برابر تعريف سازمان ثبت اسناد طبقه بندي گرديده اند و در ز
  گردند. هاي مربوطه ثبت مي مورد نظر با ذكر نام و نوع فرآورده

  گردد. اعتبار:تاريخ اعتبار ثبت نام /عالمت كه بصورت ده ساله صادر مي

در صورت اتمام مدت اعتبار ** ارائه گواهي ثبت نام و عالمت تجاري معتبر براي صدور پروانه ساخت الزامي بوده و ضروري است 
  گواهي نسبت به تمديد اعتبار آن اقدام گردد.

: اين نوع پروانه ساخت جهت توليد محصول در واحدهاي تحت پوشش معاونت به پروانه ساخت ظرفيت خالي-2-3-1-5
  گردد. سفارش اشخاص حقوقي داراي نام/ عالمت تجاري در طبقه مورد تقاضا صادر مي

هايي باشد كه امكان توليد آنها در واحد سفارش گيرنده وجود دارد  تواند جهت كليه فرآورده دور مجوز مي: تقاضاي ص 1تبصره
  باشد.  هاي ساخت سفارش گيرنده يا دهنده نمي و الزاما محدود به پروانه

  باشد . : دارنده نام/عالمت تجاري ، دارنده پروانه ساخت مي2تبصره

اين نوع پروانه ساخت جهت محصوالتي كه صرفا جهت اردادي صادرات: پروانه ساخت صادرات / قر-3-3-1-5
شود . ( جهت صادرات  باشند ، صادر مي گردند (با نام تجاري و يا فرمول ويژه ) و قابل عرضه در داخل كشور نمي صادرات توليد مي

  گردد). رات ، صادر نميمحصوالت توليد شده مطابق پروانه ساخت عادي گواهي بهداشت صادر گرديده و پروانه صاد
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  باشد. پروانه ساخت  قراردادي صادرات جهت توليد محصول در واحد ديگر (ظرفيت خالي ) صرفا جهت صادرات مي

  باشد. تبصره:ضوابط مربوط به مجوزهاي مذكور به تفكيك در سايت معاونت (مديريت غذا / ضوابط عمومي) در دسترس مي

  باشد. هاي ساخت پيوست مي ليست مدارك الزم براي پروانه ** چك

  شناسه نظارت كارگاهي - 2-5

بندي محصوالت بومي و سنتي كه محصوالت خود را  ها ، واحدهاي توليد و بسته دستورالعمل اجرايي كارگاه 4به استناد ماده 
مشمول اخذ  و بسته بندي ،هاي توليد  مطابق با ليست مربوط به ضوابط كارگاهنمايند  با نام تجاري و عالمت مشخص توليد و عرضه مي

  باشند. شناسه نظارت كارگاهي مي

 الزمبندي محصوالت بومي كه داراي حداقل شرايط بهداشتي  شناسه نظارت مجوزي است كه به واحدهاي توليد و بسته
هاي الزم در سطح واحدهاي كارگاهي مطابق با ضوابط مربوطه صورت گرفته و  بررسي ،گردد اعطاء مي ( مطابق ضوابط مربوطه )هستند

هاي بهداشتي مجوزهاي مربوطه شامل تاسيس و بهره برداري كارگاهي ،  در صورت تائيد پس از ارائه مدارك الزم مطابق روند پروانه
الزم به توضيح است كه اعتبار شناسه نظارت  .گردد شناسه نظارت جهت هريك از محصوالت توليدي و پروانه مسئول فني صادر مي

  باشد. صادره /تمديدي به مدت يكسال مي

توانند  تبصره: در جهت تسهيل اخذ مجوزهاي بهداشتي كارگاهي ، حداكثر تا سه واحد كارگاهي با رعايت فاصله مندرج در ضوابط مي
  نسبت به بكارگيري يك مسئول فني به صورت مشترك اقدام نمايند.

  هاي غذايي، آرايشي و بهداشتي ) مجوز صادرات محموله5- 3

هاي صادراتي از نظر رعايت موارد زير  ) جهت محمولهHealth Certificateبررسي درخواست صدور گواهي بهداشت (
  گيرد: صورت مي

  دارا بودن پروانه ساخت براي محصول / محصوالت صادراتي - 1
 اعتبار پروانه ساخت - 2

 هاي صادراتي آزمايشات مربوط به نمونهبررسي سوابق  - 3

 هاي صادراتي كنترل تاريخ توليد و انقضاء مربوط به نمونه - 4

هاي  هاي تكميل شده درخواست صدور گواهي بهداشت به زبان التين و مطابقت با درخواست شركت، فرم در صورت تائيد فرم - 5
هاي گواهي  ماه اخير تكميل و فرم 6ايشات انجام يافته در طي هاي صادراتي از نظر آزم مربوط به تائيد صالحيت مصرف محموله

 گردد. بهداشت تائيد مي

   باشد. هاي مذكور ضميمه مي فرم

  قانون مواد غذايي و بهداشتي : 16: مجوزهاي مربوط به واردات كاال مطابق ماده  4-5
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  تعاريف واژگان و اصطالحات:

 مسئول نظارت تحت تواند مي و بوده غذايي صنايع پايه ماده عنوان به كه ميگردد اطالق اي ماده به اوليه ماده :اوليه ماده
 وزارت از بهداشتي هاي پروانه داراي آشاميدني و غذايي هاي فرآورده توليد و فرآوري جهت كننده، توليد هاي كارخانه كارگاه يا در فني

  .شود مصرف پزشكي وآموزش درمان بهداشت،

  .شوند مي محسوب گروه اين جزء نيز غيره و ها پاكت فويلها، كاغذها، گرانولها، انواع جمله از بندي بسته اوليه مواد توجه:

 و شده وارد كشور مصرف، آماده و نهايي محصول عنوان به كه شود مي اطالق اي فرآورده به :شده فرآيند محصول
  گردد. مي توزيع عرضه سطح در مستقيماً

واقع  در و گردد مي اظهار) فاكتور پيش( پروفرما يك طي كه است كااليي واردات با موافقت اعالم  ):گشايش( ورود مجوز
  . باشد مي كشور به نظر مورد كاالي ورود اوليه براي موافقت

 مي صادر كننده وارد شركت درخواست به و كننده توليد شركت سربرگ در كه شود مي گفته فاكتور پيش به  :پروفرما
  .است الزامي تائيد جهت كننده وارد و كننده توليد امضاء. شود

 شرايط، رعايت با اصلي سرزمين به ورود منظور كشور به گمركات به كاال د ورو از پس كه است مجوزي :ترخيص مجوز
  . گردد مي صادر پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت توسط مربوطه، هاي و دستورالعمل ضوابط

 هاي آزمايشگاه توسط تائيد، مورد معتبر مراجع يا و آناليز با نمونه مطابقت اعالم از پس كه است مجوزي :مصرف مجوز
  .گردد مي صادر كاال مصرف جهت جاري مقررات و ضوابط با مطابق پزشكي، آموزش و درمان وزارت بهداشت، تائيد مورد

 يا و شده ارائه مستندات اساس بر كشور از خارج توليدي واحد بهداشتي و فني شرايط تائيد از است عبارت منبع: ثبت
 تاييد المللي بين بازرسي شركتهاي گزارش يا و پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت كارشناسان آمده توسط به عمل بازديد

  بهداشتي. و آرايشي غذايي، هاي فرآورده ارزيابي و كل نظارت اداره ضوابط اساس بر شده صالحيت

 اساس بر شده ثبت كارخانه يك از توليدي فرآورده ايمني و ويژگيها فرموالسيون، تائيد از است عبارت محصول: ثبت
  .پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت مقرارت و ضوابط يا و بين المللي ملي، معيارهاي

 ارزيابي و نظارت كل اداره به كتبي طور به شركت، عامل مدير توسط كه شرايط واجد است فردي فني مسئول :فني مسئول
 وظايف شرح مطابق وي به شده واگذار امور انجام در وقت تمام صورت به كه گردد مي معرفي بهداشتي و آرايشي هاي غذايي، فرآورده
  شد خواهد صادر وي براي فني مسئول پروانه قانوني، و فني كميته تأييد از پس و .نمايد وظيفه انجام فني مسئول

 به كمك و بهداشتي و آرايشي آشاميدني، خوراكي، مواد ترخيص امور در تسريع و تسهيل هدف با ttac سامانه :ttacسامانه 
  فرآيندها از سوي سازمان غذا و دارو با همكاري ارگانهاي ذيربط طراحي و اجرا گرديده است. بهبود
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كي ، آشاميدني ، آرايشي و قانون مواد خورا 16كليه فرآيندهاي مربوط به صدور مجوزهاي ورود و ترخيص اقالم مشمول ماده 
  گيرد. بهداشتي از طريق سامانه مذكور مطابق ضوابط مربوطه كه در سايت معاونت غذا و دارو در دسترس ميباشد ، انجام مي

  

 

  ضوابط فعاليت و استعفاء مسئولين فني در واحدهاي توليدي: -6

ت فني واحد پس از تكميل مدارك و طرح فرد واجدشرايط معرفي شده از سوي واحد توليدي جهت تصدي سمت مسئولي
هاي آموزشي مربوط به بدو استخدام، رسماً به عنوان مسئول فني واحد توليدي  موضوع در كميته فني و قانوني در صورت طي دوره

عهده مسئول فني هاي مربوطه بر  گردد. در ضمن  برابر ضوابط، قوانين و مقررات ، از تاريخ معرفي، كليه وظايف و مسئوليت تلقي مي
بوده و پروانه مسئوليت فني صادره تا زمان استعفاء مسئول فني و يا عدم تغيير در شرايط مندرج در پروانه وي از تاريخ صدور به مدت 

 10هاي آموزشي ساالنه مطابق بند  باشد بديهي است تمديد اعتبار پروانه در شرايط مذكور منوط به طي دوره سال داراي اعتبار مي 5
باشد. الزم به توضيح است در صورت هر گونه تغيير در شرايط مندرج در پروانه اعم از تغيير ساعات كار مسئول فني، خطوط توليدي  مي

گردد،  برداري مي بهره  تحت پوشش وي و يا هر گونه تغييرات در واحد توليدي اعم از تغيير مكان و يا مالكيت كه منجربه اصالح پروانه
  بايست صورت گيرد. مسئوليت فني نيز متعاقباً مياصالح پروانه 

بايست استعفاء از سمت  چنانچه به هر دليلي امكان ادامه فعاليت مسئول فني با واحد توليدي ميسر نگردد مسئول فني مي
بط، حضور مسئول فني خود را كتباً به مديريت واحد و اداره نظارت بر مواد غذايي و بهداشتي استان اعالم نمايد بديهي است برابر ضوا

باشد در فاصله زماني ذكر شده  در سمت خود و انجام وظايف قانوني مربوطه حداكثر به مدت يك ماه پس از تاريخ استعفاء الزامي مي
بايست نسبت به معرفي فرد واجدشرايط ديگر به عنوان مسئول فني اقدام نمايد بديهي است در صورت عدم معرفي  مديريت واحد مي

جدشرايط توسط مديريت واحد اين مدت قابل تمديد نبوده و مسئول فني هيچگونه مسئوليتي در قبال واحد توليدي بر عهده فرد وا
نخواهد داشت و واحد توليدي تا معرفي مسئول فني واجدشرايط ديگر مجاز به توليد و عرضه محصول بدون حضور مسئول فني 

جهت حضور همان مسئول فني چنانچه مهلت يك ماهه از تاريخ استعفاء مسئول فني واجدشرايط نخواهد بود و در صورت توافق مجدد 
تواند با اعالم كتبي مراتب به اداره نظارت و تقبل مجدد مسئوليت فني كارخانه ، در واحد توليدي  سپري نشده باشد مسئول فني مي
  هاي قانوني خود را اعمال نمايد. حضور يافته و وظايف و مسئوليت

  

  ش مسئولين فني:آموز-7

  دستورالعمل اجرايي آموزش مسئولين فني واحدهاي توليدي مواد غذايي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي:

قانون مواد خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي، برخي مواد دستورالعمل مربوط  7آئين نامه اجرايي ماده  4به استناد ماده 
  گردد: م ميبه آموزش مسئولين فني به شرح زير اعال
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  ماده يك: 
گردد  هاي آموزشي بدو استخدام و طي خدمت كه از سوي وزارت بهداشت تعيين مي هر مسئول فني موظف است در برنامه

  شركت نموده و گواهي اخذ نمايد.
  
  
  

  ماده دو: 
آموزشي عمومي، هاي  سال بوده و براي تمديد آن مسئول فني بايد طي اين مدت در دوره 5اعتبار پروانه مسؤول فني 

ها را به حوزه نظارتي  امتياز كسب نمايد و گواهيهاي طي اين دوره 125هاي مديريت كيفيت و ايمني شركت و  تخصصي و سيستم
  مربوطه تحويل نمايد.

هاي تخصصي و  هاي عمومي، آموزش هاي آموزشي در نظر گرفته شده براي مسئولين فني به سه دسته شامل آموزش دوره
  گردد. هاي كيفيت تقسيم مي سيستمهاي  آموزش

  باشد. اي مي هاي آموزشي به صورت حضوري و يا مكاتبه : دوره1تبصره 
  هاي آموزشي كسب نمايد. امتياز از برنامه 15حداقل : هر مسئول فني بايد در طي يكسال 2تبصره 

هاي تخصصي و نيز يك دوره از  هاي عمومي، يك دوره از آموزش همچنين موظف است هر ساله حداقل يك دوره از آموزش
   هاي سيستمهاي كيفيت را فرا گيرد. آموزش

  ماده سه: 
هاي مديريت كيفيت  هاي آموزشي، علمي،تخصصي و سيستم هاي صادره توسط مؤسسات و مراكز آموزشي كه در زمينه گواهي

ريزي يا مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي  برنامهو ايمني داراي مجوز رسمي از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا سازمان مديريت و 
  باشد. و يا ساير مراجع دولتي ذيصالح باشند در صورت رعايت ضوابط و مقررات ذكر شده در اين دستورالعمل اجرايي مورد تاييد مي

ازرسي و تائيد در هاي كنترل كيفيت عمومي، آشنائي با قوانين مواد خوراكي، آرايشي و بهداشتي، آشنائي با اصول ب دوره
هاي آشنائي با اصول نوين توليد در صنايع غذايي، آرايشي و  هاي عمومي و دوره هاي مختلف غذايي و آرايشي و بهداشتي از دوره شاخه

 هاي آشنايي با نحوه هاي آموزشهاي تخصصي و دوره بندي در صنايع غذايي، آرايشي و بهداشتي از دوره بهداشتي، آشنائي با اصول بسته
در كارخانجات مختلف  GMP :GHP :C&Dمقدماتي، آشنائي با اصول  HACCP، آشنائي با اصول 9000هاي ايزو  استقرار سيستم

سال اول بعد  5المللي در صنايع مختلف براي مسئولين فني اجباري بوده و بايد در طي  و آشنايي با قوانين كدكس و استانداردهاي بين
  ها را با موفقيت طي نمايند. دورهنامه اين  از تصويب اين آئين
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  ماده شش:

  باشد. هاي آموزشي مورد نياز جهت تمديد پروانه مسئول فني به شرح ذيل مي امتياز برنامه

  امتياز  ميزان  

  ساعت 8  هاي آموزشي دوره

  ساعت 16

  ساعت 24

5  

10  

15  

برحسب مورد، امتياز در پرسشنامه   هاي آموزشي بسته
  گردد. قيد مي

  

فعاليتهاي علمي در كنگره و 
  سمينار مرتبط

  ارائه سخنراني

  ارائه پوستر

  شركت بدون مقاله

10  

7  

3  

  هر مورد  چاپ مقاالت علمي مرتبط

  چاپ مقاله در نشريات

  تاييد شده

  10داخلي 

  15خارجي 

مشاركت در تدوين استاندارد و 
  ضوابط مرتبط

  امتياز 15  هر مورد

  

  جانشين مسئول فني:  - 8

چنانچه مسئول فني به هر معرفي جانشين واجدشرايط براي مسئول فني در مواقع عدم حضور وي در كارخانه  الزامي است ، 
بايست  مرخصي ساعتي يا روزانه) ميبيماري ، نباشد ( توليدي دليلي در ساعات مندرج در پروانه مسئوليت فني قادر به حضور در واحد

هاي وي را به انجام برساند. مدرك تحصيلي جانشين مسئول  دم حضور، كليه وظايف و مسئوليتجانشين وي در ساعات يا روزهاي ع
از آنجاييكه جانشين معرفي شده در غياب مسئول فني داراي فني همانند مسئول فني بوده (برابر چارت مصوب مسئولين فني) و 

رسما به اداره نظارت بر مواد غذايي و انشين مسئول فني جبه شرح زير با ارائه مداركباشد لذا ضروري است  مسئوليت قانوني مي



44 

 

فرد  حضور، اداره نظارت طي نامه كتبي جانشين از سوي بديهي است در صورت عدم ارائه مدارك و عدم تائيد ، گردد  بهداشتي معرفي
ن مسئول فني صرفاً در صورت عدم جانشي حتي اگر حائز شرايط الزم نيز باشد ، در غياب مسئول فني مورد قبول نخواهد بود ،ديگري 

بايست  مي واجدشرايط ديگري هاي بلند مدت فرد وده و در مرخصيحضور مسئول فني براي مدت زمان محدود و كوتاه قابل قبول ب
  بعنوان مسئول فني معرفي گردد.

 مدارك الزم براي معرفي جانشين مسئول فني:

 توليدي نامه معرفي جانشين مسئول فني از سوي مديريت واحد -

 فني از سوي فرد معرفي شده تقبل جانشيني مسئول نامه مبني بر -

 تصوير مدرك تحصيلي فرد جانشين -

توضيح اينكه در موارد خاص و محدود، مسئولين فني واحدهاي مجاور و مسئول فني ساير شيفتهاي همان واحد در صورت دارا بودن 
  توانند بعنوان جانشين معرفي گردند شرايط الزم مي

هاي بهداشتي ، كنترل فرآيند ،  گردد آموزش جانشين معرفي شده در زمينه شرح وظايف مسئول فني ( كنترل طر نشان ميخا
  باشد. برداري ، آزمايش محصوالت توليدي و...)به عهده مسئول فني بوده و الزامي مي نمونه

  هاي مديريت ايمني و كيفيت آشنايي با سيستم   -9

هاي مختلف اعم از  ني مواد غذايي در واحدهاي توليدي و نيز توجه نمادين به موضوع اخذ گواهياهميت دهي به موضوع ايم
مديريت و بهداشتي ، ها در سطح واحدهاي توليد مواد غذايي  تكيفيت، ايمني و ... و نيز سعي در سيستماتيك نمودن كليه فعالي

به چند مورد رايج در واحدهاي  در اين راستا نمايد. طح واحد ترغيب ميها و استانداردها در س واحدها را در جهت اجراي انواع سيستم
  دازيم:پر وليد مواد غذايي و بهداشتي ميت

 ISO 9001:2008استاندارد  -

اندازه آنها و نوع محصولي كه  ، ها را صرفنظر از نوع ن عمومي بوده و قابليت اعمال در كليه سازما ، المللي اين استاندارد بين
الزامات مشتري است تا از اين  مديريت كيفيت و سازي د و هدف از آن سوق دادن سازمان براي برآوردهباش را دارا مي آورند فراهم مي

لذا اين استاندارد اختصاص به واحدهاي توليد مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي نداشته و هيچگونه  ، طريق رضايت مشتري افزايش يابد
اخذ مجوز از  به شرطبر روي برچسب محصول  درج اين استانداردنمايد.  صول توليدي ارائه نميتضميني در جهت حفظ ايمني مح

  باشد. بالمانع مي( سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي)  هاي ذيصالح  سازمان

  :HACCPسيستم  -

به معني تجزيه و تحليل خطر و نقطه كنترل  Hazard Analysis Critical Control Pointاين سيستم اختصار 
باشد. الزمه اجراي اين سيستم در واحدهاي توليدي اجراي يكسري  بحراني بوده و يك استاندارد نبوده بلكه يك سامانه يا سيستم مي

                            PRPs : Pre Requisite Programs                                                       است. PRP (s)نيازي يا  هاي پيش برنامه
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،  دفع ضايعات، بهداشت محيط كار ، هاي پيش نيازي شامل طراحي بهداشتي تاسيسات، امكانات، تجهيزات و ابزار كار برنامه
عدم تدوين واجراء در سطح واحد استقرار بهداشت فرآيند توليد بوده كه در صورت  و  كاركنان ، بهداشت مبارزه با جانوران موذي

گام آخر اصول سيستم  7گيرد ( گام صورت مي 12ذير نخواهد بود هدف اين سيستم كه با اجراي پ امكان HACCPسيستم 
HACCP گردند) بر اينست كه پس از ترسيم فلوچارت توليد با شناسايي انواع مخاطرات ( نيز محسوب ميHazardدر سطح واحد (  ،

 CCPگيري (مجموعه سئواالت هدفمند) نقاط  ) مشخص و سپس با استفاده از درختچه تصميم:Control Point CPكنترل (نقاط 
)Critical Control Point مشخص گردد تا با كنترل (CCPباشند مخاطرات  ها كه در حقيقت نقاط خطرساز و بحراني خط مي

توان گفت اين سيستم كنترل فرآيند  ول نهايي جلوگيري گردد و به طور كلي ميبالقوه در سيستم مهار گرديده و از بروز خطر در محص
هاي متداول و سنتي رايج در سطح واحدهاي توليدي كه با  را با شناسايي و كنترل مخاطرات در خط توليد انجام داده و از سامانه

ها  تر است ضمناً با مستندسازي كليه فعاليت تر و مطمئن دقيق، پردازد  آزمايش و بازرسي فرآورده نهايي به كنترل بهداشتي محصول مي
  نمايد. محصول توليدي را ارائه مي  در تمامي مراحل، مدارك قابل ارائه جهت سالمت، ايمني و كنترل

  :- 22000ISOاستاندارد  -

از نظر تاكيد  ISO 9001:2015ترين سيستم ايمني مواد غذايي و در حقيقت تلفيقي از استاندارد  اين استاندارد اثر بخش
و نياز  باشد مي HACCPهاي اجرايي  و دربرگيرنده كليه گام بوده HACCPو سيستم  محصول و رضايت مشتريمديريت كيفيت بر 

  سازد. برآورده مي هستند راهايي را كه متقاضي يك سيستم مديريت ايمني مواد غذايي يكپارچه و منطقي  سازمان

پس از استقرار توسط واحدهاي  HACCPو سيستم  ISO 9001:2015و  ISO 22000توضيح اينكه: استانداردهاي 
توليدي (در صورت نياز با راهنمايي مشاوران مربوطه) توسط مراجع معتبر مميزي، مورد ارزيابي و مميزي قرار گرفته و پس از تائيد 

) واحد Scopeر آن دامنه كاربرد و فعاليت (گردد كه د هاي اعطاء كننده گواهي صادر مي توسط آنها گواهي مربوطه توسط سازمان
مراقبتي باشد و در طول اعتبار مربوطه واحد توليدي توسط مراجع اعتبار دهنده مورد مميزي  مشخص گرديده و داراي اعتبار زماني مي

  د.گير قرار مي

  

  

  توجه:

بدليل اينكه اختصاصاً مربوطه به حوزه  22000ISOو  HACCPهاي مربوط به سيستم  الزم بذكر است در خصوص گواهي
در صورت مميزي و تائيد توسط وزارت ، صرفا باشند چنانچه واحد توليدي متقاضي درج آن بر روي برچسب باشد  مواد غذايي مي

  باشد. اين چنين نمي ISO 9001:2008در صورتيكه در خصوص د بهداشت امكانپذير خواهد بو
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  مدارك مورد نياز جهت تشكيل پرونده ماده اوليه

مواد اوليه مصرفي در هر واحد توليدي بايد از مراكزي تهيه گردد كه پروانه يا مجوزهاي الزم به منظور ساخت يا واردات را از 
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اخذ نموده باشند.معاونت غذا و دارو 

  براي هر ماده اوليه بايد پرونده جداگانه حاوي مدارك زير تشكيل گردد:

  شناسنامه ماده اوليه –) 1فرم شماره ( -1

 )2فرم شماره ( -2

 واردات) اخذ شده اداره كل نظارت بر مواد غذايي و بهداشني –تصوير پروانه يا مجوزهاي (ساخت  -3

 برگه آناليز و مشخصات ماده اوليه تاييد شده توسط واحد توليد كننده و مسؤول  فني واحد مصرف كننده -4

  هاي آناليز بايد تاريخ توليد، انقضاء و سري ساخت درج شده باشد. : در برگهIتبصره

  اصل برگه آناليز ضروري است. : جهت مواد اوليه وارداتي وجود تصوير برگه آناليز ودر خصوص مواد اوليه توليد داخلIIتبصره 

برگه آزمايشات كنترل كيفي داخلي تاييد شده توسط آزمايش كننده و مسؤول  فني واحد مصرف كننده اين آزمايشات  -5
  تواند توسط واحد مصرف كننده و يا آزمايشگاههاي آكروديته و دانشگاههاي علوم پزشكي انجام گردد. مي

 ده خريداري شده در آن درج شده باشد.فاكتور خريد ماده اوليه كه مقدار ما -6

به  6تا 2) خواهد بود ولي براي هر محموله وارداتي بايد مدارك بندهاي 1الزم به ذكر است هر پرونده شامل يك فرم شماره (
  ترتيب و به نحو مقتضي در پرونده گنجانده شود.

  براي مواد اوليه دستورالعمل تشكيل پرونده

 در واحدهاي توليدي مواد غذايي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي
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  1فرم شماره 

  .......................  تاريخ تكميل فرم:

  شيميايي:نام 

  كد موجودي كاال:

  خصوصيات ظاهري:

  شكل: پودر، گرانول، خمير، مايع، گاز، ساير

  شرايط نگهداري:      موارد مصرف        رنگ

  نام تجاري:

  نام و نام خانوادگي تهيه كننده:

 نام و نام خانوادگي تاييد كننده (مسؤول فني):
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  2فرم شماره 

  نام شيميايي

  كشور توليد كننده      نندهنام و آدرس كارخانه توليد ك

  تاريخ صدور          شماره پروانه ساخت

  تاريخ صدور          شماره مجوز توليد

  تاريخ صدور          شماره مجوز ورود

  شماره سري ساخت            وزن كاال

  تاريخ توليد        جنس و نوع بسته بندي

  تاريخ انقضاء          تاريخ ورود به انبار

  مصرف كاال: اظهار نظر مسؤول  فني در مورد قابليت

  

  

  تاريخ و امضاء      نام و نام خانوادگي تكميل كننده

  تاريخ و امضاء    نام ونام خانوادگي تاييد كننده (مسؤول فني)

  نام ونام خانوادگي مدير كارخانه
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