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  كاربردكاربرد  دامنةدامنة  وو  .هدف.هدف11

 کنترل توانایی اثبات برای که است غذایی مواد ایمنی مدیریت سیستم الزامات تعیین استاندارد این تدوین از هدف

 مواد ایمنی تضمین برای الزامات این  .باشد می الزم غذایی مواد زنجیرة در سازمان یك غذایی مواد ایمنی خطرات

 .است ضروری انسان مصرف زمان در غذایی

 سیستم بخواهند و داشته فعالیت غذایی مواد زنجیرة از ای زمینه هر در که هایی سازمان تمام برای استاندارد این

 دست برای .دارد کاربرد اندازه، از نظر صرف کند، فراهم پایدار ایمن محصوالت مداوم طور به که کنند اجرا را هایی

 .شود اجرا سازمانی برون یا و درون منابع کارگیری به طریق از اندتو می استاندارد این الزامات ، از هریك به یابی

 : کند می تعیین سازمان یك توانایی برای را زیر الزمات استاندارد این

 تأمین هدف با غذایی ایمنی مواد مدیریت سیستم یك ریروزآو به و حفظ اعمال، سازی، پیاده ریزی، طرح - الف

 ؛ کننده مصرف برای ایمن و نظر مورد مصرف با منطبق محصوالت

 کاربرد؛ قابل غذایی مواد ایمنی مقررات و قانونی الزامات با تطابق اثبات -ب

 به که مربوط مشتری با جانبه دو شده توافق الزامات با ها آن انطباق اثبات و مشتری الزامات بررسی و ارزیابی -پ 

 ود؛ش می مشتری رضایت افزایش موجب و بوده غذایی مواد ایمنی

 نفع در ذی های طرف و ها مشتری کنندگان، تأمین با غذایی مواد ایمنی موضوعات مورد در اثربخش ارتباط  -ت

 غذایی؛ مواد زنجیرة

 ؛ غذایی مواد ایمنی شده اظهار مشی خط با سازمان انطباق از اطمینان  -ث

  ؛ مربوطه نفع ذی های طرف به انطباقی چنین اثبات  -ج

 ارزیابی،خود خود بیرونی، سازمان توسط خود غذایی مواد ایمنی مدیریت سیستم ثبت یا یگواه درخواست  -چ

 .استاندارد این با تطابق یا اظهاری

 و پیچیدگی اندازه از نظر صرف غذایی مواد زنجیره در ها سازمان کلیة برای و بوده کلی استاندارد این الزامات تمام

 یا مرحله در یك غیرمستقیم یا مستقیم طور به که است هایی آن شامل اه سازمان این .است کاربرد قابل ها، آن

 تولیدکنندگان هستند شامل ارتباط در مستقیم که هایی سازمان .دارند فعالیت غذایی مواد زنجیرة از بیشتری مراحل

 غذایی، مواد نتولیدکنندگا تشكیل دهنده، مواد تولیدکنندگان ، کشاورزان محصوالت، کنندگان برداشت دام، خوراك

 و سازی پاکیزه خدمات کننده تأمین های و سازمان  پذیرایی خدمات ، غذایی خدمات دهندگان ارائه فروشان، خرده

 مواد زنجیرة در غیرمستقیم طور به که هایی سازمان سایر می باشند، توزیع خدمات و انبارداری نقل، و حمل ، بهسازی

 که موادی وسایر بندی بسته بهسازی، سازی، پاکیزه مواد تجهیزات، و آالت اشینکنندگان م تأمین دارند، فعالیت غذایی

 .شود نمی محدود موارد این به فقط اما .باشند غذایی می مواد با تماس در

 یا بندی کننده بسته واحد یك کوچك، مزرعة یك یافته )مانند توسعه کمتر یا کوچك های سازمان به استاندارد این

 تا دهد می غذایی( امكان مواد خدمات ده دهن ارائه یا کوچك فروش خرده یك غذایی، مواد چكکو کننده توزیع

 .کند اجرا را سازمانی برون یافته توسعه ترکیبی کنترلی اقدامات
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 .است شده تعیین ISO/TS 22004در  استاندارد این کاربرد راهنمای -يادآوري

  الزاميالزامي  .مراجع.مراجع22

 ترتیب آن بدین .است شده داده ارجاع ها آن به استاندارد این متن در که است یمقررات حاوی زیر الزامی مراجع

 و ها نظر،اصالحیه تجدید یا/ و چاپ تاریخ دارای مراجع مورد در .شود می محسوب استاندارد این از جزئی مقررات

 کاربرد امكان اندارداین است ذینفع کاربران است بهتر مع هذا ، نیست نظر مورد مدارك این بعدی نظرهای تجدید

 چاپ تاریخ بدون مراجع درمورد. دهند قرار بررسی مورد را زیر الزامی مدارك نظرهای تجدید و ها اصالحیه آخرین

 .است نظر مورد شده، داده ارجاع الزامی مدارك آن نظر، تجدید یا/و

 :است الزامی استاندارد این کاربرد برای زیر مراجع از استفاده

 واژگان و مبانی – کیفیت مدیریت های سیستم ، 1381 سال :9111شمارة ایزو - ایران ملی داستاندار  2-1

2-2  ISO/IEC Guide 51: 1999, Safety aspects- Guidelines for their inclusion in Standards  

 

  تعاريفتعاريف  وو  اصطالحاتاصطالحات..33
 اصطالحات 1380 سال 9000 شماره ایران ملی رداستاندا در شده تعیین تعاریف و اصطالحات بر عالوه استاندارد این در

 :رود می کار به نیز زیر تعاریف و

 کاربرد به مربوط نكاتی با همراه 9000 شمارة ایران ملی استاندارد تعاریف از برخی استاندارد این کاربران راحتی برای

 .است شده بیان ها آن اختصاصی

 اصطالحات 1380 سال 9000 شماره ایران ملی استاندارد در شده تعیین تعاریف و اصطالحات بر عالوه استاندارد این در

 :رود می کار به نیز زیر تعاریف و

  غذائي مواد ايمني 3-1

 مصرف به آسیبی شود، می خورده یا و تهیه نظر مورد مصرف طبق بر غذائی مواد که هنگامی که است آن مفهوم به

 .رساند نخواهد کننده

 به مربوط های جنبه سایر شامل و است مربوط غذائی مواد ایمنی خطرات وقوع با ذائیموادغ ایمنی - يادآوري

 شود نمی تغذیه سوء مانند انسان سالمتی

  غذائي مواد زنجيره 3-2

 را آن دهنده تشكیل مواد و غذائی ماده یك جابجائی انبارش، توزیع، فرآوری، تولید، که است عملیاتی و مراحل توالی

 .گیرد می بر در مصرف تا اولیه تولید از
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 به که حیواناتی و غذائی مواد کننده تولید حیوانات برای دام خوراك تولید شامل غذائی مواد زنجیرة -1 يادآوري

 .باشد می نیز گیرند می قرار استفاده مورد انسان غذای تولید منظور

 .باشد می خام مواد یا غذائی دموا با تماس در مواد تولید شامل همچنین غذائی مواد زنجیرة -2 يادآوري

 غذائي مواد ايمني خطرات 3-3

 سالمتی بر سوء اثر موجب بالقوه طور به که غذاست شرایط یا غذایی، مواد در بیولوژیكی یا شیمیائی فیزیكی، عامل

 .شود می انسان

 اثر احتمالی عملكرد مفهوم به غذائی ایمنی زمینه در که " خطر بروز احتمال " واژه با نباید "خطر" واژه -1 يادآوري

 غیره(در و کار از غیبت در بیمارستان، شدن بستری مرگ، )مانند آن اثر شدت و ( شدن بیمار مانند ) سالمت بر سوء

 . شود گرفته اشتباه گیرد، می قرار ویژه خطر معرض در که مواردی

  .شود مراجعهISO/IEC Guide 51 راهنمای به

 . باشد می نیز زا آلرژی مواد شامل غذائی دموا ایمنی خطرات -2 يادآوري

 هائی خطر غذائی، مواد ایمنی به مربوط های خطر آن، دهندة تشكیل مواد و دام خوراك زمینة در -3 يادآوري

 به حیوان توسط مصرف متعاقب و باشند داشته وجود آن دهندة تشكیل مواد و دام خوراك در است ممكن هستندکه

 به مستقیم طور به که هائی آن از غیر به عملیاتی مورد در .شود انسان سالمتی بر سوء اثرات ایجاد باعث بالقوه طور

 خطر غیره(، و کننده پاك مواد ، بندی بسته مواد کنندگان تولید مانند ) شود می مربوط حیوان یا انسان غذای با کار

 محصوالت نظر مورد مصرف با مستقیم رغی یا و مستقیم طور به که هستند هائی آن غذائی، مواد به مربوط های

  .شوند می انسان سالمتی بر سوء اثرات ایجاد باعث بالقوه طور به و یابند می انتقال غذا به خدمات و یا آماده

 غذائي مواد ايمني مشي خط 3-4
 شده ینتعی رسماً ارشد مدیر توسط که سازمان یك در غذائی مواد ایمنی به مربوط کلی های گیری جهت و مقاصد

 .است

 نهائي محصول 3-5

 .گرفت نخواهد قرار  شكل تغییر یا  بعدی فرآیند تحت سازمان توسط که محصولی

 اول، سازمان در گیرد، می قرار دیگر سازمان توسط شكل تغییر یا و بعدی فرایند تحت که محصولی - يادآوري

 .شود می محسوب دهنده تشكیل مواد دوم، سازمان در و نهائی محصول

 جريان نمودار 3-6
 .دهد می نشان را مراحل کنش هم بر و توالی ( مند نظام ) سیستماتیك و ( نمایشی ) شماتیك ارائه
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 كنترلي اقدام  3-7
 گرفته کار به قبول قابل سطح به آن کاهش یا و غذائی مواد ایمنی خطر یك حذف یا پیشگیری برای که است فعالیتی

 .شود می

 نياز پيش برنامة 3-8

 و نهائی محصوالت آوری فراهم و جابجائی تولید، مناسب، بهداشتی محیط حفظ برای که ای پایه های فعالیت و ایطشر

 .است ضروری غذائی زنجیرةمواد سرتاسر در انسانی مصرف برای ایمن غذائی مواد

 و دارند فعالیت ها مانساز آن در که غذائی مواد زنجیرة از بخشی آن به نیاز مورد نیاز پیش های برنامه - يادآوري

 .دارد بستگی سازمان نوع نیز

خوب کشاورزی  ، عملیات)شرایط( (GVP)دامپزشكی  خوب عملیات)شرایط( :از عبارتند معادل های واژه از هائی مثال

(GAP) ساخت  خوب )شرایط( ، عملیات(GMP) ،، بهداشتی  خوب ( شرایط ) عملیات(GHP) ،  شرایط خوب عملیات 

 (GTP)تجارت  عملیات)شرایط(خوب و (GDP)توزیع  عملیات)شرایط(خوب ، (GPP)تولید 

 عملياتي نياز پيش برنامة 3-9
 و یا غذائی مواد ایمنی خطرات ورود احتمال کنترل برای و شده شناسائی خطر تحلیل و تجزیه با که نیازی پیش برنامه

 .است ضروری فرآوری محیط در یا و ( محصوالت ) محصول در غذائی مواد ایمنی خطرات افزایش یا آلودگی

 بحراني كنترل نقطه 3-11
 به آن کاهش یا و غذائی مواد ایمنی خطر حذف یا پیشگیری برای و بوده اعمال قابل کنترل آن در که ای مرحله

 .باشد می ضروری قبول قابل سطحی

 بحراني حد 3-11
 .کند یم جدا پذیرش قابلیت عدم از را پذیرش قابلیت که است معیاری

 یا یافته افزایش بحرانی حد یك اگر و شود می برقرار CCPبودن  کنترل تحت تعیین برای بحرانی حدود -2يادآوري

 . شود می ناایمن بالقوه، بطور گرفته قرار تاثیر تحت محصول که است براین فرض نقض شود،

 پايش 3-12
 طبق کنترلی اقدامات اجرای ارزیابی منظور به که ستا شده ریزی طرح متوالی های گیری اندازه یا و مشاهدات انجام

 .رود می کار به هدف

 اصالح 3-13
 .شود می انجام شده داده تشخیص انطباق عدم یك بردن بین از برای که اقدامی
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 . شود مراجعه 9111 ایزو – ایران استاندارد 6 -3-3 بند به

 نتیجه در و است ناایمن بالقوه های فرآورده با جابجایی به مربوط اصالح یك استاندارد، این هدف برای -1 يادآوري

 .شود انجام اصالحی اقدام یك با همراه تواند می

 انطباق عدم سوء های آمد پی حذف یا و بعدی فرایند ، بازفرآوری مثال، برای است ممكن اصالح یك -2 يادآوري

 .خاص( گذاری برچسب یا و دیگر استفاده برای 2 گذاشتن کنار باشد)مانند

 اصالحي اقدام  3-14
 .کند می حذف را دیگری نامطلوب وضعیت یا و شده آشكار انطباق عدم مورد یك که است اقدامی

  .شود مراجعه1381 سال : 9111 ایزو – ایران استاندارد 5 -6 - 3بند به

 .باشد مورد یك از بیش است ممكن انطباق عدم بروز دالیل -1 يادآوري

 .شود می انجام مجدد وقوع از پیشگیری برای و است علت تحلیل و تجزیه شامل الحیاص اقدام -2 يادآوري

 ) اعتباردهي(گذاري صحه 3-15

 عملیاتی نیاز پیش های برنامه و HACCP طرح با شده انجام کنترلی های اقدام دهد نشان که است دالیلی کردن فراهم

 . دارند را بخشی اثر ) قابلیت( توانائی

 تصديق  3-16
                     .باشد شده تعیین الزامات کردن برآورده دهنده نشان که عینی شواهد آوری فراهم طریق از ائیدت

  .شود مراجعه 9111 ایزو – ایران استاندارد 4-8-3بند  به

 آوري روز به 3-17
 .شود می انجام اطالعات آخرین کارگیری به از اطمینان حصول برای که فوری و شده ریزی طرح های فعالیت

  غذاييغذايي  موادمواد  ايمنيايمني  مديريتمديريت  سيستمسيستم    --44

 كلي الزامات  4-1
 براساس نیاز صورت در و کرده حفظ و اجرا مستند، ایجاد، مؤثر غذایی مواد ایمنی مدیریت سیستم یك باید سازمان

 .کند تعیین را غذایی مواد ایمنی مدیریت سیستم کاربرد دامنة باید سازمان.کند روز به را آن استاندارد این الزامات

 مواد ایمنی مدیریت سیستم در که تولید و فرآیندها محل محصوالت، بندی طبقه یا محصوالت باید کاربرد دامنه

 .کند مشخص را است شده اشاره ها آن به غذایی

http://www.systemkaran.org/
http://www.systemkaran.org/


 مرکز مشاوره و اطالع رسانی سيستم کاران

 

WWW.SYSTEMKARAN.ORG 
 11 

 

 : باید سازمان

 در که محصوالتی با ارتباط در معقول طور به ها آن وقوع احتمال که غذایی مواد ایمنی خطرات که یابد اطمینان -الف

 صورت به سازمان محصوالت که شوند می کنترل و ارزیابی شناسایی، نحوی به دارد، وجود سیستم کاربرد دامنة

 ؛ نرسانند آسیبی کننده مصرف سالمت به غیرمستقیم یا مستقیم

 ؛ کند مبادله غذایی مواد ةزنجیر سراسر در محصوالت با مرتبط ایمنی های جنبه به توجه با را مقتضی اطالعات -ب 

 سازمان سراسر در را غذایی مواد ایمنی مدیریت سیستم روزآوری به و اجرا تكوین، به مربوط اطالعات  -پ

 کند؛ مبادله استاندارد این با نیاز مورد غذایی مواد ایمنی از اطمینان برای

 اطمینان تا کند روز به را آن لزوم صورت رد و ارزیابی ای دوره طور به را غذایی مواد ایمنی مدیریت سیستم  -ت

 را غذایی مواد ایمنی خطرات مورد در اطالعات آخرین و بوده سازمان های فعالیت کنندة منعكس سیستم، که دهد

 .دارد بر در کنترل برای

 تأثیر حتت را نهایی محصول انطباق است ممكن که کند انتخاب را سپاری برون فرآیندی، هر برای سازمان یك چنانچه

 سپاری برون فرآیندهای چنین کنترل . دارد کنترل فرایندهایی چنین روی که دهد اطمینان باید سازمان دهد، قرار

 .شود مستند موادغذایی ایمنی مدیریت سیستم درون و شناسایی باید شده

 مستندسازي الزامات  4-2

 كليات 4-2-1

 : باشد زیر موارد املش باید غذایی مواد ایمنی مدیریت سیستم مستندسازی

 شود(؛ مراجعه2-5 بند به ) شده مستند مربوط اهداف و موادغذایی ایمنی مشی خط های بیانیه -الف 

 استاندارد؛ این نیاز مورد شدة مستند سوابق و اجرایی های روش -ب

 غذایی مواد ایمنی مدیریت سیستم مؤثر روزآوری به و اجرا ، توسعه از اطمینان حصول برای سازمان که مدارکی -پ

 .دارد نیاز

 مستندات كنترل 4-2-2

 می مدرك از خاصی نوع سوابق . شوند کنترل باید اند شده الزام غذایی مواد ایمنی مدیریت سیستم در که مستنداتی

 شوند. کنترل 3-2-4 بند در مندرج الزامات مطابق باید و باشد

 تا شوند می بازنگری ها آن اجرای از پیش نظر مورد غییراتت تمام دهد اطمینان که باشد نحوی به باید ها کنترل

 .شود مشخص غذایی مواد ایمنی مدیریت سیستم بر آن پیامد و غذایی مواد ایمنی بر ها آن تأثیرات
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 : شود ایجاد زیر موارد در الزم های کنترل تعریف برای باید شده مستند اجرایی روش یك

 ؛ انتشار از پیش ا،ه آن کفایت برای مستندات تصویب -الف

 ؛ مستندات مجدد تصویب و لزوم صورت در مستندات آوری روز به و بازنگری -ب

 ؛ مستندات جاری تجدیدنظر وضعیت و تغییرات شناسائی از اطمینان حصول -پ

 ؛ استفاده نقاط در مستندات های ویرایش بودن دسترس در از اطمینان حصول -ت

 ؛ هستند شناسایی قابل آسانی به و باقیمانده خوانا ت،مستندا که آن از اطمینان حصول -ث

 و سازمانی؛ برون منشأ به مربوط مستندات توزیع بودن کنترل تحت و شناسائی از اطمینان حصول -ج

 حفظ دلیل هر به که صورتی در آن شناسائی از اطمینان و منسوخ مستندات غیرعمدی کارگیری به از پیشگیری -چ

 . اند شده

 سوابق رلكنت 4-2-3

 باید غذایی، مواد ایمنی مدیریت سیستم مؤثر کارگیری به شواهد و الزامات با انطباق شواهد کردن فراهم برای

 اجرایی روش یك .باشند بازیابی و شناسایی قابل آسانی به و بوده خوانا باید سوابق .شود نگهداری و ایجاد سوابق

 تكلیف تعیین و نگهداری زمان ، بازیابی ، محافظت ، نگهداری سایی،شنا برای الزم های کنترل تعریف منظور به مدون

 .شود ایجاد سوابق

  مديريتمديريت  مسئوليتمسئوليت  ..55

 مديريت تعهد  5-1

 مداوم بهبود و غذایی مواد ایمنی مدیریت سیستم اجرای و توسعه به خود تعهد بر مبنی شواهدی باید ارشد مدیریت

 : کند فراهم را زیر موارد بوسیلة آن اثربخشی

 ؛ شود می پشتیبانی سازمان تجاری اهداف وسیله به غذایی مواد ایمنی که دهد نشان -الف

 همچنین و مقررات و قانونی الزامات استاندارد، این الزامات شدن برآورده اهمیت دربارة سازمان به دادن آگاهی -ب

 غذایی؛ مواد ایمنی با ارتباط در مشتری الزامات

 ؛ غذایی مواد ایمنی مشی خط برقراری -پ

  ؛ مدیریت های بازنگری هدایت -ت

 منابع. به دسترسی قابلیت از اطمینان حصول -ث
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 غذايي مواد ايمني مشي خط  5-2
 .کند منتقل و اعالم مستند، تعیین، را خود غذایی مواد ایمنی مشی خط باید ارشد مدیریت

 : ییغذا مواد ایمنی مشی خط که کند حاصل اطمینان باید ارشد مدیریت

 ؛ است متناسب غذایی مواد زنجیره در سازمان نقش با -الف

 ؛ دارد انطباق مشتریان با شده توافق غذایی مواد ایمنی الزامات با نیز و مقررات و قانونی الزامات دو هر با -ب

 ؛ شود می وحفظ اجرا اعالم، سازمان، سطوح تمام در -پ

  ؛ شود( مراجعه 8-5 بند به یرد)گ می قرار بازنگری مورد مناسب، تداوم برای -ت

  شود(؛ مراجعه 6-5 بند به ) کند می عنوان کافی نحو به را ارتباطات -ت

 .شود می حمایت گیری اندازه قابل اهداف با -ج

 غذايي مواد ايمني مديريت سيستم ريزي طرح 5-3

 : که دهد اطمینان باید ارشد مدیریت

 سازمانی اهداف نیز و 1-4 بند طبق الزامات به یابی دست برای غذایی مواد ایمنی مدیریت سیستم ریزی طرح -الف

  ؛ شود می انجام کند، می حمایت را غذایی مواد ایمنی که

 حفظ می سیستم یكپارچگی شود می اجرا و ریزی طرح غذایی مواد ایمنی مدیریت سیستم در تغییراتی که هنگامی -ب

 . شود

 اختيار و مسئوليت  5-4 

 و عملكرد از اطمینان برای سازمان داخل در شده تعریف اختیارات و ها مسئولیت که دهد اطمینان باید ارشد مدیریت

 مسئولیت باید کارکنان تمامی . یابد می انتقال و بوده جاری غذایی مواد ایمنی مدیریت سیستم حفظ و مؤثر اجرای

 منتخب کارکنان .دهند گزارش مشخص  )افراد( دفر به را غذایی مواد ایمنی مدیریت سیستم مشكالت تا باشند داشته

 .باشد شده تعریف اختیار و مسئولیت دارای باید اقدامات ثبت و شروع برای

 غذايي مواد ايمني گروه رهبر 5-5

 . کند تعیین ها مسئولیت دیگر از نظر صرف غذایی، مواد ایمنی گروه رهبری برای را فردی باید ارشد مدیریت

 : که باشد داشته را آن اختیار و لیتمسئو باید فرد این

   ؛ کند دهی سازمان را آن امور و کرده مدیریت شود( را مراجعه 3-2-7 بند به(غذایی مواد ایمنی گروه -الف
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 شود(؛ مراجعه 1-2-6بند به) کند حاصل اطمینان غذایی مواد ایمنی گروه اعضای مرتبط تحصیالت و آموزش از -ب

  ؛ کند حاصل اطمینان غذایی مواد ایمنی مدیریت سیستم روزآوری به و ارینگهد اجرا، ایجاد، از -پ

 .دهد گزارش ارشد مدیریت به غذایی، مواد ایمنی مدیریت سیستم تناسب و اثربخشی زمینه در -ت

 در سازمانی برون ذینفع های طرف با ارتباطات شامل تواند می غذایی مواد ایمنی گروه رهبر مسئولیت -يادآوري

 .باشد غذایی مواد ایمنی مدیریت سیستم با مرتبط موضوعات مورد

 ارتباطات  5-6

 سازماني برون ارتباطات  5-6-1

 می دسترس در موادغذایی زنجیره سراسر در موادغذایی ایمنی های جنبه زمینة در کافی اطالعات که دهد اطمینان

 : کند حفظ و اجرا ، ایجاد رزی موارد با ارتباط برای را مؤثری ترتیبات باید سازمان  .باشد

 ؛ پیمانكاران و کنندگان تأمین -الف

 مصرف به مربوط های دستورالعمل شامل ) محصول اطالعات با ارتباط در ویژه به کنندگان مصرف یا مشتریان -ب

 جمله زا سفارشات یا قراردادها ها، درخواست ماندگاری(، عمر مقتضی، موارد در و خاص، انبارش الزامات نظر، مورد

 ؛ مشتری شكایات جمله از مشتری بازخور یا و ها اصالحیه

 مقررات؛ و قانونی مراجع -پ 

 .باشند می تأثیرگذار غذایی مواد ایمنی مدیریت سیستم آوری روز به یا و اثربخشی در که هایی سازمان سایر  -ت

 با ارتباط در تواند می که را سازمان تمحصوال غذایی مواد ایمنی های جنبه به مربوط اطالعات باید ارتباطاتی چنین

 شناخته خطرات مورد در ویژه به موضوع این . کند فراهم را باشند غذایی مواد زنجیرة درون های سازمان سایر

 سوابق  .رود می کار به دارند، غذایی مواد زنجیرة در ها سازمان دیگر توسط کنترل به نیاز که غذایی مواد ایمنی شده

  .گردند حفظ باید تارتباطا این

  .باشد دسترس در باید مشتریان و مقررات و قانونی مراجع غذایی مواد ایمنی الزامات

 مرتبط اطالعات به یابی دست منظور به سازمانی برون ارتباطات برقراری برای منتخب کارکنان اختیارات و مسئولیت

درون  عنوان به باید سازمانی برون ارتباطات طریق از آمده دست به اطالعات .شود تعیین باید غذایی مواد ایمنی با

 نظر در شود( مراجعه2-8-5 بند به ) مدیریت بازنگری شود( و مراجعه2-5بند به سیستم) روزآوری به برای داد

 شوند. گرفته
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 سازماني درون ارتباطات 5-6-2

 منظور به .کند حفظ و اجرا ایجاد، را دارند، غذایی مواد ایمنی بر که تأثیری زمینة در کارکنان با ارتباط برای سازمان

 از غذایی مواد ایمنی گروه اعضاء که دهد اطمینان باید سازمان غذایی، مواد ایمنی مدیریت سیستم اثربخشی حفظ

 .شوند می آگاه هنگام به نیست، ها آن به محدود اما بوده زیر موارد شامل که تغییراتی

 ؛ جدید محصوالت یا محصوالت -الف

 ؛ خدمات و دهنده تشكیل مواد موادخام، -ب

 ؛ تجهیزات و تولید های سیستم -پ

 ؛ اطراف محیط تجهیزات، استقرار محل تولید، های سالن -ت

 ؛ بهسازی و سازی پاکیزه های برنامه -ث

 ؛ توزیع و انبارش بندی، بسته های سیستم -ج

 ؛ یافته اختصاص اختیارات و ها مسئولیت یا و کارکنان صالحیت سطوح -چ

 ؛ مقررات و قانونی الزامات -ح

 ؛ کنترلی اقدامات و غذایی مواد ایمنی خطرات به مربوط دانش -خ

 ؛ کند می رعایت سازمان که الزاماتی دیگر و 1 بخش ، مشتری الزامات -د

 ؛ سازمانی برون نفع ذی های طرف به مربوط های درخواست -ذ

 محصول؛ به وابسته غذایی مواد ایمنی خطرات با دهنده نشان شكایات -ر

 .گذارند می تأثیر غذایی مواد ایمنی برای که شرایطی دیگر -ز

 ایمنی مدیریت سیستم شده تعیین اهداف با را اطالعات بتواند ارشد مدیریت که شوند ارائه نحوی به باید ها داده

 سیستم روزآمدکردن برای العاتاط این که یابد اطمینان باید غذایی مواد ایمنی گروه .سازد مرتبط غذایی مواد

 .شود می گرفته کار به غذایی مواد ایمنی مدیریت

 می گرفته درنظر مدیریت بازنگری درونداد عنوان به مذکور اطالعات تمام که یابد اطمینان باید ارشد مدیریت

 .شوند
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 اضطراري هاي وضعيت در واكنش و آمادگي 5-7

 سازمان نقش و غذایی مواد ایمنی بر است ممكن که ای بالقوه وادثح و اضطراری های وضعیت باید ارشد مدیریت

 و اجرا ، ایجاد را اجرایی های روش ها آن مدیریت برای و گرفته نظر در را باشند تأثیرگذار موادغذایی زنجیرة در

 .کند حفظ

 مديريت بازنگري 5-8

 كليات 5-8-1

 قرار بازنگری مورد شده ریزی طرح فواصل در را انسازم غذایی مواد ایمنی مدیریت سیستم باید ارشد مدیریت

 های فرصت ارزیابی شامل باید بازنگری این . کند حاصل اطمینان آن اثربخشی و کفایت بودن، مناسب تداوم از تا دهد

 سوابق .باشد غذایی مواد ایمنی مشی خط جمله از و غذایی، مواد ایمنی مدیریت سیستم در تغییرات به نیاز و بهبود

 شود(. مراجعه 3-2- 4بند  به شوند) حفظ باید مدیریت های ازنگریب

 بازنگري درون دادهاي 5-8-2

 : شود نمی موارد این به محدود اما باشد زیر اطالعات شامل باید مدیریت بازنگری دروندادهای

 قبلی مدیریت های بازنگری از ناشی اقدامات پیگیری  -الف

 شود( مراجعه 3-4-8 بند تصدیق )به یها فعالیت نتایج وتحلیل تجزیه -ب

 شود( مراجعه 2-6-5 بند به ) دهد قرار تأثیر تحت را غذایی مواد ایمنی تواند می که شرایطی تغییر -پ

 .شود( 4-11-7مراجعه  بند به )  3ها  گیری بازپس و کنید( رجوع7-5 بند حوادث )به اضطراری، موقعیت -ت

 شود(. مراجعه 2-5-8بند  سیستم ) به زآوریرو به های فعالیت نتایج بازنگری -ث

  .شود( مراجعه 1-6-5 بند مشتری )به بازخورد شامل ارتباطی، های فعالیت بازنگری -ج

 بیرونی های بازرسی یا ها ممیزی -د

 .شود می نیز فراخوان شامل گیری پس باز واژه - يادآوري

 مواد ایمنی مدیریت سیستم شدة بیان اهداف با را اطالعات بتواند ارشد مدیریت که شوند ارائه نحوی به باید ها داده

 .سازد مرتبط غذایی

  بازنگري هاي داد برون  5-8-3

 .شود شامل را زیر موارد به مربوط اقدامات و ها گیری تصمیم باید مدیریت بازنگری بروندادهای

 شود(. مراجعه 1-4 بند به ) غذایی مواد ایمنی تضمین - الف
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  .شود( مراجعه 5-8بند به ) غذایی مواد ایمنی مدیریت سیستم بخشیاثر بهبود - ب

  ، شود( مراجعه 1-6 بند به منابع ) به مربوط نیازهای - پ

 شود(. مراجعه 2-5 بند به مرتبط) اهداف و سازمان غذایی مواد ایمنی مشی خط های بازنگری -ث

 منابع مديريت 6

 منابع كردن فراهم  6-1

 .کند فراهم را غذایی مواد ایمنی مدیریت سیستم روزآوری به و حفظ اجرا، ایجاد، برای کافی منابع باید سازمان

 انساني منابع  6-2

 كليات  6-2-1

 باید ، گذارد تأثیرمی غذایی مواد ایمنی بر ها آن های فعالیت انجام که کارکنانی سایر و غذایی مواد ایمنی گروه

 کارشناسان همكاری چنانچه . باشند داشته مناسب تجارب و ها مهارت ، آموزش ، تحصیالت مبنای بر را الزم شایستگی

 یا نامه توافق سوابق ، باشد الزم غذایی مواد ایمنی مدیریت سیستم ارزیابی یا عملكرد اجرا، تكوین، برای سازمانی برون

 .باشد دسترس در باید است، ها آن اختیارات و ها مسئولیت کننده تعیین که قراردادها

 آموزش و آگاهي ، شايستگي 6-2-2

 : باید سازمان

 کند؛ مشخص را الزم شایستگی گذارد می تاثیر غذایی مواد ایمنی بر ها آن فعالیت که کارکنانی برای -الف

 فراهم هستند، خوردار بر الزم های شایستگی از کارکنان که این از اطمینان حصول برای را الزم اقدام یا آموزش -ب

 ؛ کند

 غذایی، مواد ایمنی مدیریت سیستم اصالحی اقدامات و اصالحات پایش، مسئول کارکنان که کند حاصل اطمینان -پ

 شوند؛ می داده آموزش

 کند؛ ارزیابی را پ و ب الف، های ردیف اثربخشی و اجرا -ت

 آگاه غذایی وادم ایمنی به کمك در خود فردی های فعالیت اهمیت و ارتباط از کارکنان که کند حاصل اطمینان -ث

 هستند؛

 موثر ارتباط برقراری لزوم گذارد می اثر غذایی مواد ایمنی بر ها آن فعالیت که کارکنان کلیه کند حاصل اطمینان -ج

  نمایند؛ می درك را شود( مراجعه 6-5 بند به ) 
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 .کند حفظ را پ و ب ردیف در شده تشریح اقدامات و آموزش به مربوط مناسب سوابق -چ

 رساختزي 6-3

 .کند فراهم را استاندارد این الزامات اجرای برای نیاز مورد زیرساخت حفظ و ایجاد منابع باید سازمان

 كار محيط  6-4

 .کند فراهم را استاندارد این الزامات اجرای برای نیاز مورد کاری محیط حفظ و مدیریت ایجاد، منابع باید سازمان

  ايمنايمن  محصوالتمحصوالت  تحققتحقق  وو  ريزيريزي  طرحطرح    ..77

 كليات 7-1

 از باید سازمان .دهد توسعه و کرده ریزی طرح را ایمن محصوالت تحقق برای نیاز مورد فرآیندهای باید سازمان

 ها فعالیت این . کند حاصل اطمینان ها آن در تغییر هرگونه و شده ریزی طرح های فعالیت اثربخشی و انجام اعمال،

 .است HACCP طرح یا و عملیاتی نیاز پیش های برنامه همچنین و نیاز پیش های برنامه شامل

 نياز پيش هاي برنامه 7-2

 كنترل به ها آن كارگيري به با تا كرده حفظ و اجرا ، ايجاد را نياز پيش هاي برنامه بايد سازمان  7-2-1

 : كند كمك زير موارد

 کار؛ محیط طریق از محصول در غذایی مواد ایمنی خطرات ورود احتمال -الف

  محصوالت؛ بین متقاطع( ) ثانویه آلودگی شامل ( محصوالت ) محصول فیزیكی و شیمیایی ، بیولوژیكی آلودگی -ب

 .محصول فرآوری محیط و محصول در غذایی مواد ایمنی سطوح خطر -پ

 : بايد نياز پيش هاي برنامه  7-2-2

 باشند؛ متناسب غذایی مواد ایمنی با مرتبط سازمانی نیازهای با -الف

 باشند؛ متناسب شده جابجا یا و شده ساخته محصوالت ماهیت و عملكرد نوع ازه،اند با -ب

 قابلیت با هایی برنامه صورت به چه و کلی کاربرد قابلیت با هایی برنامه صورت به چه تولید، سیستم سراسر در -پ

  شود؛ اجرا عملیاتی خط یا ویژه محصول یك برای کاربرد

 .شود تصویب غذایی مواد ایمنی گروه توسط -ت

 .کند شناسایی را فوق موارد به مربوط مقررات و قانونی الزامات باید سازمان

 مقررات، و قانونی الزامات مانند ) مناسب اطالعات باید سازمان ،نیاز پیش های برنامه ایجاد یا و انتخاب هنگام  7-2-3

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

 :گیرد نظر در را زیر موارد ها برنامه این ایجاد هنگام به باید سازمان

 مربوطه؛ تأسیسات و ها ساختمان جانمایی و ساختار -الف

 ؛ کارکنان تسهیالت و کاری فضای ملشا اماکن جانمایی -ب

 دیگرامكانات؛ و انرژی ، آب ، هوا تأمین -پ

 پساب؛ و پسماند دفع شامل پشتیبانی خدمات -ت

 ؛ پیشگیرانه نگهداری و سازی پاکیزه برای ها آن بودن دسترس در و تجهیزات بودن مناسب -ث

 منابع تامین ، ( بندی بسته مواد و شیمیائی مواد ده،دهن تشكیل خام،مواد مواد )مانند شده خریداری مواد مدیریت -ج

 نقل(؛ و حمل و انبارش مانند محصوالت) بجایی جا و ( پساب و پسماند مانند ) زائد مواد (، یخ و بخار هوا، آب، مانند )

 متقاطع(؛ ) ثانویه آلودگی بروز از پیشگیری برای اقدامات -چ

 بهسازی؛ و سازی پاکیزه -ح

 ؛آفات کنترل -خ

  کارکنان؛ بهداشت -د

 .مقتضی موارد در ها جنبه سایر -ذ

 های پیش برنامه لزوم صورت در و  .شود( مراجعه 8 -7 بند به ) شده ریزی طرح باید نیاز پیش های برنامه تصدیق

 .شود ریباید نگهدا اصالحات و تغییرات و ها تصدیق سوابق .شود( مراجعه7-7 بند به ) یابند اصالح و تغییر باید نیاز

 .کند مشخص را اند شده گنجانده نیاز پیش های برنامه در که هایی فعالیت مدیریت چگونگی باید مستندات

 خطر تحليل و تجزيه توانائي براي مقدماتي مراحل 7-3

 كليات 7-3-1

 .شود تندمس و روزآوری به ، حفظ آوری، جمع باید خطر تحلیل و تجزیه انجام برای موردنیاز مربوط اطالعات تمام

 .شود حفظ باید سوابق

 غذايي مواد ايمني گروه 7-3-2

 در جانبه چند دانش و تجربه از ترکیبی باید غذایی مواد ایمنی گروه .شوند منصوب باید غذایی مواد ایمنی گروه یك

 و جهیزاتت فرآیندها، محصوالت، شامل این . باشد دارا را غذایی مواد ایمنی مدیریت سیستم اجرای و تكوین زمینة
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 نمی محدود آن به اما باشد، می غذایی ایمنی مدیریت سیستم دامنةکاربرد در که سازمان غذایی مواد ایمنی خطرات

 2-2-6 بند به شود) حفظ باید ، است الزم دانش و تجربه دارای غذایی مواد ایمنی گروه دهد شانن که سوابقی . شود

 مراجعه شود(

 محصول مشخصات  7-3-3

 تحليل و اجراي تجزيه براي الزم حد در بايد محصول با تماس در مواد و دهنده تشكيل مواد خام، مواد تمام   7-3-3-1

 : باشد مي زير شامل اطالعات مقتضي موارد در كه شود( مراجعه 4-7بند شوند )به توصيف مستند طور به خطرات

 فیزیكی؛ و شیمیائی ، بیولوژیكی مشخصات -الف

 ؛ فرایند کمك مواد و ها افزودنی شامل دهنده، لتشكی مواد ترکیب -ب

 منشاء؛ -پ

 تولید؛ روش -ت

 تحویل؛ و بندی بسته های روش -ث

 ماندگاری؛ عمر و انبارش شرایط -ج

 فرآوری؛ یا مصرف از پیش بجایی جا یا و سازی آماده -چ

 مصرف با متناسب شده یداریخر ترکیبات و مواد های ویژگی یا غذایی مواد ایمنی به مربوط پذیرش معیارهای -ح

 . ها آن نظر مورد

  .کند شناسایی را باال موارد با مرتبط غذایی مواد ایمنی مقررات و قانونی الزامات باید سازمان

  . شوند نگهداری روز به 7-7بند با مطابق لزوم صورت در باید ها توصیف

 نهايي محصول مشخصات 7-3-3-2

 مراجعه 4-7به ) شود توصیف مستند طور به خطرات تحلیل و تجزیه برای الزم حد در باید نهایی محصوالت مشخصات

  باشد: زیر موارد برگیرنده در باید مشخصات این شود(،

 ؛ مشابه شناسائی یا محصول نام -الف

 ؛ ترکیب -ب

 غذایی؛ مواد ایمنی به مربوط فیزیكی و شیمیائی ، بیولوژیكی مشخصات -پ

 شده؛ گرفته نظر در نبارشا شرایط و ماندگاری عمر -ت
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 بندی؛ بسته -ث

 و مصرف؛ و سازی آماده بجایی، جا های دستورالعمل یا و غذایی مواد ایمنی به مربوط گذاری برچسب -ج

 .توزیع )های( روش -چ

 .کند شناسائی را باال موارد مربوط غذایی مواد ایمنی مقررات و قانونی الزامات باید سازمان

 شوند. نگهداری روزآوری به 7-7 بند مطابق لزوم تصور در باید ها توصیف

  موردنظر مصرف 7-3-4

 نظر در باید نهایی انتظارمحصول مورد اما متعارف غیر کاربرد هر و معقول انتظار مورد کاربری موردنظر، مصرف

 راجعه شود(.م 4-7)به بند . شود توصیف مستند طور به خطر تحلیل و تجزیه انجام برای الزم حد در و شود گرفته

 های گروه و شده مشخص باید محصول از دسته هر مشتریان مقتضی، مواقع در و کنندگان مصرف های گروه

 توصیف شوند. گرفته نظر در باید غذایی مواد ایمنی ویژه خطرات به پذیر آسیب افراد خصوص به کنندگان مصرف

 شوند. نگهداری و روزآوری به 7-7 بند مطابق لزوم صورت در باید ها

  كنترلي اقدامات و فرآوري ،مراحل جريان نمودارهاي  7-3-5

  جريان نمودارهاي 7-3-5-1

 باید شده است، داده پوشش غذایی مواد ایمنی مدیریت سیستم توسط که فرآیند های بندی طبقه یا محصوالت برای

 ایمنی خطرات یا ورود افزایش، احتمالی، وقوع ارزیابی برای مبنایی باید جریان نمودارهای .شود تهیه جریان نمودارهای

 لزوم صورت در و بوده جزئیات ذکر با کافی حد به و دقیق ، شفاف باید جریان نمودارهای .کند فراهم را غذایی مواد

 : باشند زیر های موضوع شامل باید

 عملیات؛ در مراحل تمام تعامل و توالی -الف

 ؛ پیمانكاری کار هر و شده سپاری برون فرآیند هرگونه -ب

 شوند؛ می جریان وارد ای واسطه محصوالت و دهنده تشكیل مواد خام، اولیه مواد که جایی -پ

 ؛ افتد می اتفاق بازیافت و  کاری دوباره که جایی -ت

 جابجا می یا ترخیص پسماند، و جانبی محصوالت ( سطاحدو ) فرآیند حین محصوالت ، نهایی محصوالت که جایی -ث

 شوند؛

کند  تصدیق محل در بررسی با را جریان نمودارهای درستی باید غذایی مواد ایمنی گروه 8-7 بند با مطابق

  .شوند حفظ سوابق عنوان به باید شده تصدیق جریان نمودارهای
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 كنترلي اقدامات و فرآوري مراحل توصيف  7-3-5-2

 ایمنی است بر ممكن که اجرایی های روش یا آن، کارگیری به شدت یا و فرآیند های شاخص موجود، کنترلی اقدامات

 مراجعه 4-7بند به (شوند تشریح خطر حلیل ت و تجزیه انجام برای لزوم حد تا باید ، باشند گذار تأثیر غذایی مواد

 .)شود

 تحت را کنترلی اقدامات شدت و انتخاب است ممكن که ( مشتریان یا قانونی مراجع مانند ) سازمانی برون الزامات

  .شوند روز به 7-7 بند با انطباق در باید ها توصیف .شوند داده شرح باید نیز دهند قرار تأثیر

 خطر تحليل و تجزيه  7-4

 كليات 7-4-1

 حد دارند، کنترل به نیاز خطرات از کدامیك اینكه و خطر تحلیل و تجزیه یك انجام با باید غذایی مواد ایمنی گروه

 .کند معین را غذایی مواد ایمنی از اطمینان نیازبرایمورد کنترلی اقدامات ترکیب و کنترل

 قبول قابل سطوح تعيين و خطر شناسايي  7-4-2

 فرآوري تسهيالت و فرآيند نوع ، محصول نوع با ارتباط در ها آن وقوع كه موادغذايي ايمني خطرات تمامي  7-4-2-1

 : باشد زير هاي موضوع برپايه بايد شناسايي . شوند ثبت و شناسايي بايد ، رود مي انتظار معقول طور به واقعي

 ؛3-7بند  مطابق شده آوری جمع های داده و مقدماتی اطالعات -الف

 ؛ تجربه -ب

  ؛  شناسی گیر همه و تاریخی های داده دیگر ممكن، گسترة شامل سازمانی برون اطالعات -پ

 ، نهایی محصوالت ایمنی در است ممكن که غذایی مواد ایمنی خطرات دربارة غذایی مواد زنجیرة از اطالعات -ت

 توزیع و فرآوری ، خام مواد از ) مراحلی یا مرحله .باشند تأثیرگذار مصرف آماده غذایی مواد و واسط حد محصوالت

 .شود مشخص باید شود، ایجاد غذایی مواد ایمنی خطر ها آن از یك هر در است ممكن که (

 : شود توجه زير نكات به بايد ، خطرات شناسايي هنگام  7-4-2-2

 ؛ خاص عملیات بعدی و قبلی مراحل -الف

 ؛ اطراف محیط و خدمات/امكانات فرایند، تجهیزات -ب

 .غذایی مواد زنجیرة در بعدی و قبلی های حلقه -پ
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 در هدا  آن قبدول  قابدل  سدطح  امكدان  حدد  تا باید شده، شناسایی غذایی مواد ایمنی خطرات از یك هر برای 7-4-2-3

 مدواد  ایمنی الزامات ، شده وضع مقررات و قانونی الزامات نظرگرفتن در با باید سطح این .شود تعیین نهایی محصول

 بدرای  توجیده  .شدود  تعیدین  مربدوط،  های داده سایر و مشتری نظر مورد مصرف مشتری، جانب از شده تعیین غذایی

 .شود ثبت باید آن نتیجه و سطح تعیین
 

 خطر ارزيابي 7-4-3

 آیا که این و شود( مراجعه 2-4-7بند به شده ) شناسایی غذایی مواد ایمنی خطر هر تعیین برای باید خطر یك زیابیار

 دست توانایی برای آن کنترل و بوده، ضروری ایمن غذایی مواد تولید برای قبول قابل سطح به آن کاهش یا حذف

 . شود اجرا است، الزامی شده تعریف قبول قابل سطوح به یابی

 .شود ارزیابی آن وقوع احتمال و سالمتی بر مطلوب نا تأثیر احتمالی شدت با مطابق باید غذایی مواد ایمنی خطر هر

 .شوند ثبت باید غذایی مواد ایمنی خطرات ارزیابی از آمده دست به نتایج و شود داده شرح باید استفاده مورد روش

 كنترلي اقدامات ارزيابي و انتخاب 7-4-4

 کاهش یا حذف ، پیشگیری توانایی که کنترلی اقدامات از مناسبی بایدترکیب ،3-4-7بند مطابق خطر ارزیابی براساس

 از یك هر انتخاب، این در . شود دارد،انتخاب را شده تعریف قبول قابل سطوح به موادغذایی ایمنی خطرات این

 ایمنی خطرات مقابل در اقدام، آن اثربخشی یزانم به توجه با باید 2-5-3-7 بند در شده داده شرح کنترلی اقدامات

 به نیاز تا شوند بندی دسته مشخص ای گونه به باید شده ب انتخا کنترلی اقدامات .شوند بازنگری غذایی مواد

 .شودHACCP طرح  یا عملیاتی نیاز پیش های برنامه طریق از ها آن مدیریت

 : شود انجام است، زیر نكات به توجه با ارزیابی شامل که منطقی رویكرد یك از استفاده با باید بندی وطبقه انتخاب

 کاربرد؛ شدت با مرتبط شده شناسایی غذایی مواد ایمنی خطرات بر آن اثر -الف

 فوری اصالحات انجام امكان تا زمانی برنامه یك در پایش انجام توانایی مثال عنوان به ) پایش برای سنجی امكان -ب

 ؛ ( باشد میسر

 ؛ کنترلی اقدامات سایر با ارتباط در سیستم در آن یگاهجا -پ

 ؛ درفرآوری توجه قابل ثباتی بی یا کنترلی اقدام یك عملكرد در نارسایی احتمال -ت

 ؛ آن عملكرد در نارسائی هنگام حاصله های آمد پی شدت -ث

  ؛ شود می گرفته کار به و تهیاف استقرار خاص طور به خطرات سطح دار معنی کاهش یا حذف برای کنترلی اقدام -ج

 اثرات مجموع از و شده ناشی ها آن ترکیب از که اقدام چند یا دو بین کنش هم بر مثال برای )  افزایی هم اثرات -چ

 باشد(. می بیشتر ها آن تك تك
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 سایر د.شون اجرا 6-7 بند با انطباق در باید هستند HACCPطرح  به مربوط که ای شده بندی طبقه کنترلی اقدامات

 شده گرفته کار به های شاخص و روش .شوند اجرا 5-7 بند مطابق عملیاتی نیاز پیش عنوان به باید کنترلی اقدامات

 .شوند ثبت باید ارزیابی نتایج و شده تشریح مستندات در باید بندی طبقه برای

 (PRPs )عملياتي  نياز پيش هاي برنامه ايجاد  7-5

 :باشند زیر شرح به برنامه هر برای اطالعاتی برگیرنده در و شده مدون باید تیعملیا نیازی پیش های برنامه

 شود(؛ مراجعه 4-4-7بند به ) ، شوند می کنترل برنامه وسیله به که غذایی مواد ایمنی ( خطرات ) خطر -الف

  ؛ شود( مراجعه 4-4-7 بند )به کنترلی ( اقدامات ) اقدام -ب

 ؛ باشند می عملیاتی نیاز پیش برنامه اجرای دهنده اننش که پایش اجرایی های روش -ج

 نیاز پیش های بر برنامه کنترل عدم بیانگر پایش نتایج که هنگامی در شده گرفته کار به اصالحی اقدامات و اصالحات -د

 شود(؛ مراجعه 2-11-7و  1-11-7بندهای  به ترتیب باشد )به عملیاتی

 اختیارات؛ و ها مسئولیت -ه

 . پایش ( سوابق ) سابقه -و

 HACCPطرح  ايجاد 7-6

 HACCP طرح 7-6-1

 شرح شده به شناسایی (CCP )بحرانی  کنترل ط نقا از هریك اطالعات برگیرنده در و شده مدون بایدHACCP طرح

 : باشد زیر

 ؛ شود( مراجعه 4-4-7بند  شوند)به می کنترل CCPدر  که غذایی مواد ( ایمنی خطرات خطر ) -الف

 ؛ شود( مراجعه4-4-7بند به ) کنترلی ( اقدامات ) ماقدا -ب

 ؛ شود( مراجعه 3-6-7بند  به بحرانی) ( حدود ) حد -ج

 ؛ شود( مراجعه 4-6-7بند  به ) پایش اجرایی ( های روش ) روش -د

 5-6-7 بند به ) شوند گرفته نظر در باید بحرانی حدود از عدول هنگام که اصالحی ( اقدامات ) اقدام و اصالحات -ه

 ؛ شود( مراجعه

  ؛ اختیارات و ها مسئولیت ( و

 پایش ( سوابق ) سابقه ( ز
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 (CCPs )بحراني  كنترل نقاط شناسايي  7-6-2

 شناسایی و تعیین کنترلی اقدامات برای بحرانی کنترل نقاط باید شود، می کنترل HACCPطرح با که خطری هر برای

 شود(. مراجعه 4-4-7بند  )به .شوند

 بحراني كنترل نقاط براي بحراني حدود تعيين 7-6-3

 سطح شود از حاصل اطمینان تا شود تعیین باید بحرانی حدود .گردند تعیین باید CCP هر پایش برای بحرانی حدود

 حدود .شود شود( عدول نمی مراجعه2-4-7بند  به نهایی ) محصول در غذایی مواد ایمنی شده تعیین قبول قابل

 برمبنای که بحرانی حدود .شود مستند باید بحرانی حدود تعیین منطقی اصول .باشند گیری اندازه قابل باید بحرانی

 دستورالعمل طریق از باید ، نیز هستند ( غیره و جابجایی فرآوری، محصول، چشمی بازرسی مانند ) نظری های داده

 .شوند پشتیبانی آموزش، و تحصیالت یا و ها ویژگی یا ها

 بحراني كنترل نقاط يشپا سيستم  7-6-4

 تمام باید شامل، سیستم این .شود ایجاد CCP، آن برای پایش سیستم یك باید CCPهر  بودن کنترل تحت اثبات برای

 روش شامل باید پایش سیستم .باشد بحرانی حدود( ) حد به مربوط شده ریزی برنامه مشاهدات یا ها گیری اندازه

 : دهد پوشش را زیر موارد که باشد مرتبطی سوابق و ها دستورالعمل اجرایی، های

 دهد؛ ارائه را نتایج کافی زمانی بازه یك در که مشاهداتی یا ها گیری اندازه -الف

 ؛ پایش برای استفاده مورد تجهیزات -ب

  ؛ شود( مراجعه3-8 بند )به شده برده کار به کالیبراسیون های روش -پ

 پایش؛ تواتر -ت

  آن؛ نهایی ارزیابی و پایش به وطمرب ختیار وا مسئولیت -ث

 ثبت؛ الزامات و ها روش -ج

 از پیش محصول جداسازی برای را بحرانی حدود از عدول زمان تعیین توانایی باید آن انجام تواتر و پایش های روش

 .باشند داشته مصرف یا استفاده

 بحراني ازحدود عدول هنگام الزم اقدامات  7-6-5

 موارد طبق باید شده ریزی طرح اصالحی اقدامات و اصالحات دهد، می روی بحرانی حدود از عدول که مواقعی

 شده، شناسایی  انطباق عدم علت که دهد اطمینان باید اقدامات این . شود گذاشته اجرا به  HACCPطرح در مندرج

بند  به ) .شود می یها پیشگیر آن مجدد وقوع از و آمده در کنترل تحت بحرانی کنترل نقطه در کنترلی های شاخص

 شود( مراجعه 7-11-2
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 از تا شود حفظ و شده ایجاد مدون اجرایی های روش باید ایمن نا بالقوه محصوالت با مقتضی مدیریت برای

 شود(. مراجعه 3-11-7 بند به ) شود حاصل اطمینان ارزیابی، انجام از قبل ها آن ترخیص عدم

 HACCP طرح و نياز پيش هاي برنامه شده شخصم مستندات و مقدماتي اطالعات آوري روز به

 6-7)به بند HACCP طرح و یا شود( مراجعه 5-7بند به) عملیاتی نیاز پیش های برنامه ایجاد از پس باید سازمان

  - : کند آمد روز را زیر اطالعات نیاز صورت در ، شود( مراجعه

 ؛ شود( مراجعه 3-3-7بند به محصول) مشخصات -الف

 ؛ شود( مراجعه 4-3-7بند به ) نظر دمور مصرف -ب

 ؛ شود( مراجعه 1-5-3-7بند به ) جریان نمودارهای -پ

 ؛ شود( مراجعه 2-5-3-7بند به ) فرآیند مراحل -ت

 ؛ شود( مراجعه 2-5-3-7بند به ) کنترلی اقدامات -ث

 شده مشخص ایه دستورالعمل و اجرایی های ،روش شود( مراجعه 1-6-7بند ) بهHACCP طرح نیاز، صورت در

 شوند. اصالح شود(  باید مراجعه 2-7 بند به ) نیاز پیش های برنامه

 تصديق ريزي طرح 7-8

 .کند تعریف را ها فعالیت با مرتبط های مسئولیت و دفعات تعداد ها، روش هدف، باید تصدیق ریزی طرح

 : که کند تایید باید تصدیق های فعالیت

 شود(؛ مراجعه 2-7 بند به ) شوند می اجرا نیاز پیش های برنامه -الف

  ؛ شود می روزآوری به پیوسته طور به شود( مراجعه 3-7 بند به خطر) تحلیل و تجزیه های درونداد -ب

-7 به ) HACCP طرح در مندرج های ( )مؤلفه عناصر شود( و مراجعه 5-7 بند به ) عملیاتی نیاز پیش های برنامه -پ

  باشند؛ می اثربخش و شده اجرا شود( مراجعه بند 6-1

  .شود( مراجعه  2-4-7بند به باشند) می شده شناسایی قبول قابل سطوح محدوده در خطر سطوح -د

 .باشند می اثربخش و شده اجرا سازمان توسط شده الزام اجرایی های روش سایر -ه

 .باشد سازمان عملیاتی های روش برای مناسب شكلی به باید ریزی طرح این برونداد

 سازی توانمند برای باید تصدیق نتایج . برسد غذایی مواد ایمنی گروه اطالع به و شده ثبت باید تصدیق جنتای
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 شود(. مراجعه 3-4-8 بند به ) شوند فراهم تصدیق های فعالیت نتایج تحلیل و تجزیه در

 عدم بیانگر ها مونهن آزمون نتایج که جایی و باشد، نهایی محصول های نمونه آزمون اساس بر سیستم تصدیق اگر

 قرار تاثیر تحت بهرهای با ، باشد شود( مراجعه 2-4-7بند به ) غذایی مواد ایمنی خطرات قبول قابل سطوح با انطباق

 شود. رفتار 3-11-7 بند مطابق ایمن نا بالقوه محصول عنوان به باید محصول گرفته

 رديابي قابليت سيستم  7-9

 بچ سوابق با ها آن ارتباط و محصول بهرهای شناسایی بتواند تا گیرد کار به و ایجاد را ردیابی سیستم یك باید سازمان

 . سازد پذیر امكان را تحویل و فرآوری خام، مواد

 را نهایی محصول توزیع اولیه مسیر و واسطه بی کنندگان تأمین از ورودی مواد شناسایی توانایی باید ردیابی سیستم

 .باشد داشته

 هنگام بازپسگیری ایمن نا بالقوه محصوالت با رفتار امكان منظور به سیستم ارزیابی برای معین یدبا ردیابی سوابق

 ممكن و بوده مشتری الزامات و مقررات و قانونی الزامات مطابق باید سوابق .شود حفظ زمانی دورة یك در محصول

 .باشد نهایی محصول بهر شناسایی براساس مثال عنوان به است

 انطباق عدم كنترل 7-11

 اصالحات7-11-1

 یا ، شود( مراجعه بند )به شود می تخطی بحرانی کنترل نقاط در بحرانی حدود از وقتی یابد اطمینان باید سازمان

 کنترل و شناسایی ترخیص، و مصرف نظر از تاثیر تحت محصوالت عملیاتی، نیاز پیش های برنامه در کنترل ننبو هنگام

 .شوند می

 : شود معین را زیر های موضوع تا شود وحفظ ایجاد باید مدون اجرایی روش یك

   شود( مراجعه بند )به مناسب رفتار تعیین برای گرفته قرار تاثیر تحت نهایی محصوالت ارزیابی و شناسایی -الف

 . شده انجام اصالحات بازنگری -ب

-11-7 بند طبق باید و بوده ایمن نا لقوهبا محصوالت اند، شده تولید بحرانی حدود از عدول شرایط در که محصوالتی

 در با باید اند، شده تولید عملیاتی نیاز پیش های برنامه با تطابق عدم شرایط در که محصوالتی .شود رفتار ها آن با 3

 نیاز مواقع در و قرار گرفته ارزیابی مورد غذایی مواد ایمنی در آن )پیامدهای( پیامد و انطباق عدم گرفتن نظر

  .شود ثبت باید ارزیابی این .شود هارفتار آن با 3-11-7 بند مطابق
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 انطباق، عدم ماهیت به مربوط اطالعات با همراه باید و گرفته قرار مسئول ( افراد ) فرد تأیید مورد باید اصالحات تمام

 ثبت مربوطه نامنطبق بهرهای ردیابی قابلیت برای موردنیاز اطالعات شامل ، آن ( )پیامدهای پیامد و ( دالیل ) دلیل

 .شود

 اصالحي اقدامات  7-11-2

 منتخب ( )افراد فرد توسط باید بحرانی کنترل نقاط و عملیاتی نیاز پیش های برنامه پایش از آمده دست به های داده

 بیارزیا اصالحی اقدامات آغاز برای کافی، شود( مراجعه  4-5بند به اختیار ) و شود( مراجعه 2-6بند به ) دانش با

 نیاز پیش های برنامه با تطابق وقتی یا شود( مراجعه 5-6-7بند افتد) به می اتفاق بحرانی حدود از عدول وقتی  .شوند

 .شود آغاز باید اصالحی اقدامات ، باشد نداشته وجود عملیاتی

 ؛ ( مشتریان شكایات شامل ) ها انطباق عدم بازنگری -الف

 باشد؛ کنترل رفتن دست از به تمایل دهندة نشان است مكنم که پایش نتایج های روند بازنگری -ب

 ؛ ها انطباق عدم )علل( علت تعیین -پ

 افتند؛ نمی اتفاق دوباره ها انطباق عدم دهد اطمینان که اقدامی به نیاز ارزیابی -ت

 نیاز؛ مورد اقدامات اجرای و تعیین -ث

  ؛ گرفته انجام اصالحی اقدامات نتایج ثبت -ج

 . ها آن بودن اثربخش از اطمینان حصول برای شده انجام اصالحی اقدامات بازنگری -چ

 .شوند ثبت باید اصالحی اقدامات

 شده ردیابی های انطباق عدم علت حذف و شناسایی برای مناسب الزامات که مدونی اجرایی های روش باید سازمان

 عدم با مواجهه از پس را فرآیند یا سیستم و دهش گیری جلو مجدد وقوع از تا نماید حفظ و ایجاد کند، می تعیین را

 : شود می زیر های موضوع شامل اقدامات این .گرداند باز کنترل حالت به انطباق

 ايمن نا بالقوه محصوالت با رفتار 7-11-3

 كليات  7-11-3-1

 نماید، مدیریت غذایی مواد زنجیرة به ها آن ورود از پیشگیری منظور به اقداماتی با را نامنطبق محصوالت باید ازمان 

 : شود حاصل اطمینان زیر های موضوع از که این مگر

 است؛ یافته کاهش شده تعریف قبول قابل سطوح به غذایی مواد ایمنی نظر مورد ( )خطرات خطر -الف
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 ریفتع قبول قابل سطوح به غذایی مواد زنجیره به ورود از پیش غذایی مواد ایمنی نظر مورد ( خطرات ) خطر -ب

  یافت؛ خواهد شود(کاهش مراجعه2-4-7 بند به شده)

 مورد ( خطرات ) خطر شده تعریف قبول قابل ( )سطوح سطح همچنان محصول به مربوط انطباق عدم علیرغم -پ

 .باشد می دارا را غذایی مواد ایمنی نظر

 تحت ارزیابی زمان تا باید باشند گرفته قرار نامنطبق شرایط یك تأثیر تحت است ممكن که محصول بهرهای تمامی

 شوند، سازمان ایمن شناخته نا متعاقبا اند شده خارج سازمان کنترل از که محصوالتی اگر .گیرند قرار سازمان کنترل

 .مراجعه شود( 4-11-7بند  کند) به غاز آ را گیری بازپس و مطلع را نفع ذی های طرف باید

 .شود می فراخوان شامل گیری بازپس واژه - يادآوري

 .شوند مدون باید ایمن نا بالقوه محصوالت با برخورد نحوه برای اختیار و مربوط های واکنش و ها کنترل

 ترخيص براي ارزيابي 7-11-3-2

 شرایط از یكی که شود ترخیص ایمن محصول عنوان به هنگامی فقط باید ، گرفته قرار تاثیر تحت محصول از بهر هر

 : باشد داشته وجود

 ؛ اند بوده مؤثر کنترلی اقدامات دهد می نشان که، پایش سیستم از غیر یدلیل -الف

 به ) .دارد  انطباق نظر مورد عملكرد با خاص محصول آن برای کنترلی اقدامات ترکیب تأثیر دهد نشان که دلیلی -ب

 (؛  2-4-7بند مطابق شده شناسایی قبول قابل سطوح مثال عنوان

 سطوح با محصول تاثیر تحت بهر که دهند نشان تصدیق های فعالیت سایر یا و تحلیل و تجزیه برداری، نمونه نتایج -پ

 . دارد تطابق مربوط غذایی مواد ایمنی ( خطرات ) خطر شده شناسایی پذیرش قابل

 نامنطبق محصوالت تكليف تعيين  7-11-3-3

 زیر های فعالیت از یكی طریق از ایدب نگرفت، قرار قبول مورد ترخیص برای محصول از بهری ارزیابی، متعاقب اگر

 : شود مدیریت

 مواد ایمنی خطر کاهش یا حذف از اطمینان حصول برای سازمان خارج یا داخل در بعدی فرآوری یا بازفرآوری -الف

 و ؛ قبول قابل سطوح به غذایی

 . پسماند یا/و ضایعات عنوان به دفع یا/و انهدام -ب

 گيري بازپس  7-11-4

 : اند شده شناسایی ایمن نا که نهایی محصوالت از بهرهایی هنگام به و کامل پسگیری باز تسهیل و ودننم عملی برای
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 اجرای لیت مسئو با را کارکنانی و گیری پس باز شروع اختیار با را کارکنانی باید ارشد مدیریت -الف

  کند؛ منصوب بازپسگیری

 تا دکن وحفظ ایجاد را مدونی اجرایی روش باید سازمان -ب

 (؛ کنندگان مصرف یا و مشتریان مقرراتی، و قانونی مراجع مثال عنوان به ) کند آگاه را مرتبط نفع ذی های (طرف1

 باشند، می موجود هنوز که گرفته قرار تاثیر تحت محصوالت از بهرهایی همچنین و شده گیری پس باز محصوالت (2

  شوند؛ مدیریت

 .شوند اجرا بازپسگیری، از پس اقدامات توالی (3

 ازمورد غیر دیگر نظر مورد اهداف برای ، اولیه مصرف ، سازی معدوم هنگام تا باید شده بازپسگیری محصوالت

 ایمن از که روشی به مجدد فرآوری ، یا موارد( سایر نظر )یا مورد مصرف همان برای بودن ایمن تعیین اصلی، مصرف

 ثبت باید گیری پس باز نتیجه و وسعت ، علت. گیرند قرار رتنظا یا محافظت تحت ، شود حاصل اطمینان آن شدن

 سازمان .شود( مراجعه 2-8-5 بند شود )به ارشد گزارش مدیر به ارشد مدیریت بازنگری درونداد عنوان به و شده

 یگیر بازپس مثال عنوان به ) نماید ثبت و تصدیق را بازپسگیری برنامه اثربخشی مناسب فنون کارگیری به با باید

 (. تمرینی گیری بازپس یا فرضی

  غذاييغذايي  موادمواد  ايمنيايمني  مديريتمديريت  سيستمسيستم  بهبودبهبود  وو  تصديقتصديق  ،،  گذاريگذاري  صحهصحه  ..88

 كليات  8-1

 کنترلی، اقدامات ترکیب یا و کنترلی اقدامات گذاری صحه برای نیاز مورد فرآیندهای باید غذایی مواد ایمنی گروه

 .نماید اجرا و ریزی مهبرنا را غذایی مواد ایمنی مدیریت سیستم بهبود و تصدیق

 كنترلي اقدامات تركيب گذاري صحه 8-2

 تغییری هر از پس و باشد می HACCP طرح و عملیاتی نیاز پیش های برنامه شامل که کنترلی اقدمات اجرای از پیش

 :مراجعه شود( که 15-3کند )به بند گذاری صحه باید شود(. سازمان مراجعه 2-5-8بند  ها )به آن در

 ها آن برای که غذایی مواد ایمنی ( )خطرات نظرخطر مورد کنترل به یابی دست توانایی منتخب، کنترلی اماتاقد -الف

 داشته؛ را شوند می مشخص

 شناسایی غذایی مواد ایمنی خطر کنترل از اطمینان حصول توانایی ترکیب، در و بوده اثربخش کنترلی، اقدامات -ب

 نشان گذاری صحه نتیجه اگر . باشد دارا را شده تعریف قبول قابل سطوح اب نهایی محصول به یابی دست برای شده

 و یافته اصالح و تغییر ها باید آن ترکیب یا و کنترلی اقدام ، باشد باال عوامل از مورد دو هر یا یك تأیید عدم دهندة

 شود(. مراجعه4-4-7بند  شود) به مجدد ارزیابی
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 ترکیب بیشتر و یا سختگیری ، فرایند پارامترهای قبیل از ) کنترلی اقدامات در تیتغییرا شامل تواند می واصالحات تغییر

 یا و توزیع های روش ، نهایی محصول های ویژگی ، ساخت آوری فن خام، مواد در ( تغییرات ) تغییر یا و ( ها آن

 .باشد نهایی محصول انتظار مورد مصرف

 گيري اندازه و پايش كنترل 8-3

 عملكرد از اطمینان برای را شده مشخص گیری واندازه پایش تجهیزات و ها روش کفایت از اهدیشو باید سازمان

 است نیاز مورد معتبر نتایج از اطمینان حصول که جایی در .کند فراهم گیری اندازه و پایش اجرایی های روش

 : شده گرفته کار به های روش و گیری اندازه ،تجهیزات

 استانداردهای با ردیابی قابل که گیری اندازه های استاندارد با ، استفاده از پیش یا معین زمانی فواصل در باید -الف

 برای که مبنایی نباشد، موجود استانداردهایی چنین جا هر .شوند تصدیق یا شده کالیبره باشند، المللی بین و ملی

 ؛ شود ثبت باید گیرد می قرار استفاده مورد تصدیق یا کالیبراسیون

 شود؛ مجدد تنظیم یا تنظیم، لزوم صورت در ایدب -ب

 ؛ شود شناسایی کالیبراسیون وضعیت شدن معین برای باید -پ

 و شود؛ مراقبت کنند، می نامعتبر را گیری اندازه نتایج که تنظیماتی برابر در باید -ت

 .شود محافظت خرابی و آسیب برابر در باید -ث

 .شوند نگهداری باید تصدیق و کالیبراسیون نتایج سوابق

 نتایج اعتبار نیستند، الزمات با انطباق در فرآیند یا تجهیزات شود می مشخص که هنگامی باید سازمان این، بر عالوه

 را مناسب اقدامات باید سازمان ، باشند نامنطبق گیری اندازه تجهیزات اگر . کند ارزیابی را قبلی های گیری اندازه

 نگهداری باید شده، انجام اقدامات و ارزیابی چنین سوابق  .دهد انجام پذیرفته تأثیر محصوالت تمام و تجهیزات برای

 نرم توانایی ، شود می استفاده ای رایانه افزار نرم از شده مشخص الزامات گیری اندازه و پایش در که هنگامی  .شوند

 در و شده انجام استفاده اولین از قبل یدبا تأیید این . شود تأیید باید موردنظر کاربری کردن برآورده برای افزار

 .شود تأیید مجدداً لزوم صورت

 غذايي مواد ايمني مديريت سيستم تصديق 8-4

 داخلي مميزي  8-4-1

 ایمنی مدیریت سیستم کند تعیین تا دهد انجام شده ریزی طرح زمانی فواصل در را داخلی های ممیزی باید سازمان

 : غذایی مواد
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 الزامات و سازمان توسط یافته استقرار غذایی مواد ایمنی مدیریت سیستم الزامات ، شده ریزی طرح ترتیبات با -الف

 و ؛ دارد استانداردانطباق این

 .شود می روز به و شده اجرا مؤثری نحو به -ب

 همچنین و ممیزی مورد های محدوده و فرآیندها اهمیت و وضعیت گرفتن نظر در با باید ممیزی برنامه یك

 شود( مراجعه 2-8-5و  2-5-8 بندهای )به شود ریزی طرح قبلی های ممیزی از ناشی شده روزآمد اماتاقد

 واقع از باید ممیزی انجام و ممیزان انتخاب در .شود تعریف باید ممیزی های روش و تواتر کاربرد، دامنه معیارها،

 .کند ممیزی را خودشان کار نباید ممیزان .شود حاصل اطمینان ممیزی فرآیند عینیت بر مبتنی طرفی بی و گرایی

 روش یك در باید سوابق نگهداری و نتایج دهی گزارش ها، ممیزی انجام و ریزی طرح برای الزامات و ها مسئولیت

 اقدامات که یابد اطمینان باید گیرد ی م قرار ممیزی مورد که ای ناحیه مسئول مدیر  .شود تعریف مدون اجرایی

 باید پیگیری های فعالیت شود، می انجام مورد بی تأخیر بدون ، ها آن علل و شده یافته های اقانطب عدم رفع برای

 .باشد تصدیق نتایج دهی گزارش و شده انجام اقدامات تصدیق شامل

 تصديق نتايج مورد به مورد ارزيابي   8-4-2

 8-7بند  )به کند ارزیابی را شده ریزی طرح ویژه تصدیق هر نتایج یافته نظام طور به باید غذایی مواد ایمنی گروه

 شود(. مراجعه

 به دستیابی برای ید با سازمان ، باشد شده ریزی طرح ترتیبات با تطابق عدم دهندة نشان تصدیق که صورتی در

 : شود نمی محدود ها آن به اما . باشد زیر موارد بازنگری شامل باید اقدام این .کند اقدام نیاز مورد تطابق

  شود(؛ مراجعه 7-7و 6-5 بندهای به ) ارتباطی های کانال و موجود اجرایی های شرو -الف

   -7بند  یافته ) به استقرار عملیاتی نیاز پیش های برنامه ، شود( مراجعه 4-7 بند به ) خطرات تحلیل و تجزیه نتایج -ب

 شود(؛ مراجعه 1-6-7بند  )به HACCP طرح  شود( و مراجعه 5

 ؛ شود( مراجعه 2-7 بند به ) نیاز پیش )های( برنامه -پ

 شود(؛ مراجعه 2-6 بند به ) آموزشی های فعالیت و انسانی منابع مدیریت اثربخشی -ت

 تصديق هاي فعاليت نتايج وتحليل تجزيه 8-4-3

 های ممیزی نتایج شامل که دهد، قرار تحلیل و تجزیه مورد را تصدیق های فعالیت نتایج باید غذایی مواد ایمنی گروه

 انجام زیر موارد منظور  به باید ها تحلیل و تجزیه .شود می خارجی های ممیزی و شود( مراجعه 4-8 بند به داخلی )

 : شوند

 در مستقر غذایی مواد ایمنی مدیریت سیستم الزامات و شده ریزی طرح ترتیبات با سیستم کلی عملكرد تایید -الف

 ؛ سازمان
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 ؛ غذایی مواد ایمنی مدیریت سیستم بهبود و روزآوری به به نیاز شناسایی -ب

 ؛ هستند ایمن نا بالقوه محصوالت بیشتر وقوع احتمال دهندة نشان که روندهایی شناسایی -پ

 های محدوده اهمیت و وضعیت گرفتن درنظر با داخلی ممیزی ریزی برنامه برای الزم اطالعات آوردن فراهم -ت

  ؛ ممیزی مورد

 .اصالحی اقدامات و اصالحات تمام شدن واقع مؤثر بر مبنی شواهدی آوردن فراهم -ث

 به مناسب روش به و ثبت مدیریت بازنگری درونداد عنوان به باید ها فعالیت از حاصل نتایج و ها تحلیل و تجزیه نتایج

 به غذایی مواد ایمنی مدیریت سیستم آوری روز به برای درونداد عنوان به همچنین .شود گزارش ارشد مدیریت

 . شود( مراجعه 2-5-8بند  شوند) به گرفته کار

 بهبود  8-5

 مستمر بهبود 8-5-1

 طریق از را غذایی مواد ایمنی مدیریت سیستم اثربخشی مستمر طور به سازمان یابد اطمینان باید ارشد مدیریت

-4-8بند )به داخلی ممیزی ، شود( مراجعه 8- 5 بند )به مدیریت بازنگری ، شود( مراجعه 6-5 بند )به ارتباطات

 های فعالیت نتایج تحلیل و تجزیه شود(، مراجعه 2-4-8بند )به تصدیق نتایج مورد به مورد ارزیابی ، ( شود مراجعه1

 شود( ،اقدامات مراجعه 2-8بند  به ) کنترلی اقدامات ترکیب گذاری صحه ، شود( مراجعه 3-4-8بند  به ) تصدیق

(  شود مراجعه2-5-8 بند به غذایی) مواد ایمنی مدیریت سیستم روزآوری . به د(شو مراجعه 2-11- 7بند  )به اصالحی

 دهد. می بهبود

 در .کند می معرفی را کیفیت مدیریت های سیستم اثربخشی مستمر بهبودISO 9001: 2001  استاندارد - يادآوري

 های سیستم کارایی و اثربخشی ستمرم بهبود است برای شده ارائه ISO 9001 در آنچه از فراتر ISO 9004 استاندارد 

 ..کند می کیفیت راهنمایی مدیریت

 غذايي مواد ايمني مديريت سيستم روزآوري به  8-5-2

 دست برای .شود می روز به مستمر طور به غذایی مواد ایمنی مدیریت سیستم که یابد اطمینان باید ارشد مدیریت

 غذایی مواد ایمنی مدیریت سیستم شده ریزی طرح زمانی فواصل در باید غذایی مواد ایمنی گروه منظور این به یابی

 شود( ، مراجعه4 -7بند  )به خطرات و تحلیل تجزیه بازنگری ضرورت باید سپس گروه، .دهد قرار ارزیابی مورد را

 مورد راشود(  مراجعه 1-6-7بند  )به HACCP و طرح  شود( مراجعه  5-7بند به عملیاتی) نیاز پیش های برنامه ایجاد

 دهد. قرار بررسی

 : شود انجام زیر موارد براساس باید آوری روز به و ارزیابی های فعالیت

 ؛6-5 بند مطابق سازمانی برون و سازمانی درون ارتباطات از حاصل درونداد -الف
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 ؛ موادغذایی مدیریت سیستم اثربخشی و کفایت تناسب، دربرگیرنده اطالعات سایر از حاصل درونداد -ب

  ؛ شود( مراجعه 3-4-8 بند به ) تصدیق های فعالیت تحلیل و تجزیه از حاصل برونداد  -پ

 شود(. مراجعه 3-8-5 بند به ) مدیریت بازنگری از حاصل برونداد -ت 

 شود گزارش مدیریت بازنگری درونداد عنوان به مناسب روش به و ثبت باید سیستم آوری روز به های فعالیت

 شود(. عهمراج 2-8-5بند  )به

 

 

 

 

اجراء ،  مركز مشاوره و اطالع رساني سيستم كاران به عنوان يكي از بزرگترين مراكز آموزش و مشاوره در زمينه طراحي ، مستندسازي ، پياده سازي ،

دمت نمايد. جهت كسب اطالعات نگهداري و بهبود سيستم هاي مديريتي آمادگي داردبا بهره گيري از دانش فني به افراد متقاضي دوره هاي آموزشي ارائه خ

 با واحد آموزش تماس حاصل فرماييد. در خصوص دوره هاي آموزشي بيشتر 

 www.systemkaran.org       . . . باشيد ارتباط در  با ما
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