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 هدف  -0

 غذٍس گَاّیٍ  غزاییّبی ُ تَلیذوٌٌذُ فشآٍسد وبسخبًِ ّبیاسصیبثی ٍ هویضی دس اًدبم فشآیٌذ ایي دستَسالؼول ثِ هٌظَس ّوبٌّگی          

HACCP ٍ اخبصُ استفبدُ اص ػالهت  ّوچٌیي HACCP   ٍISO22000 ،تذٍیي ضذُ است. ثش سٍی ثشچست فشآٍسدُ ّبی تَلیذی 

 

 دامنه کبربزد -2

تَسرظ وویترِ   تَلیذوٌٌذُ فرشآٍسدُ ّربی غرزایی     وبسخبًِ ّبی ٍ هویضی ثشسسی ٍ اسصیبثی هستٌذات سیستن ّبی هذیشیت ایوٌی هَاد غزایی         

 هی ثبضذ. FSMSداًطگبّی  ّبی ٍ وویتFSMSِ وطَسی

  

 مسئولیت اجزایی -8

ِ  سٍسربی  ذ ٍهری ثبضر   FSMSوطَسی ٍ داًطگبّی  ّبی ى وویتِسشهویضاى ٍ هویضاثش ػْذُ ی ایي دستَسالؼول یاخشا یتهسئَل           ّربی  وویتر

 ذ.ٌهی ثبض ثشحسي اخشای آى ًبظش سیستن ّبی هذیشیت ایوٌی هَاد غزایی ٍ داًطگبّی وطَسی

 

 مزاحل اجزایی -4

 مدارک و مستندات -4-0

لشاس  هویضیي دستشس دستَلیذوٌٌذُ وبسخبًِ تِ ٍ خبسج اص ثِ ضشح صیش دس هحل ووی ثبیذ تَلیذوٌٌذُوبسخبًِ هذاسن ٍ هستٌذات هشثَط ثِ        

 .گیشد

 : HACCP و صدور گواهی HACCPسیستم  استقزار مدارک مورد نیبس بزای ارسیببی -4-0-0

 تَسظ هؼبًٍت غزا ٍ داسٍ داًطگبُدسغذ  99هؼبدل  999 ثشاثش(  PRPثشًبهِ ّبی پیص ًیبصی ) تبئیذیِ حذالل اهتیبص وبسثشي اسصیبثی -

 ػلَم پضضىی ًبظش ثش ٍاحذ تَلیذی

در داًطگبُ ػلَم پضضىی ٍ خذهبت ثْذاضتی دسهبًی  ثشاثش اغل ضذُ تَسظ هؼبًٍت غزا ٍ داسٍ HACCPتػَیش گَاّی هؼتجش سیستن  -

 صورت وجود

 آخشیي ثبصًگشی وِ ثِ تبییذ سشپشست تین ایوٌی هَاد غزایی سسیذُ ثبضذ( ًظبهٌبهِ هؼتجش) -
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 تَغیف فشآٍسدُ -

 تَلیذ ثب روش ًمبط وٌتشل ثحشاًی ًوَداس خشیبى -

 خذٍل ضٌبسبیی هخبعشات -

 ( Risk Assessment)خذٍل اسصیبثی ػَاهل خغشصا  -

 HACCP (HACCP Plan  )ثشًبهِ  -

 روش وذ سٌذ فْشست سٍش ّبی اخشایی ٍ دستَسالؼول ّبی وبسی ثب -

 یذّب یب هویضی ٍ اسصیبثی ّبی لجلًتبیح حبغل اص ثبصدی -

 

 (: ISO 22000سیستم مدیزیت ایمنی مواد غذایی )استقزار مدارک مورد نیبس بزای ارسیببی  -4-0-2

تَسظ هؼبًٍت غزا ٍ داسٍ داًطگبُ دسغذ  99هؼبدل  999 ثشاثش(  PRPثشًبهِ ّبی پیص ًیبصی ) تبئیذیِ حذالل اهتیبص وبسثشي اسصیبثی - 

 ػلَم پضضىی ًبظش ثش ٍاحذ تَلیذی

در صورت  داًطگبُ ػلَم پضضىی ٍ خذهبت ثْذاضتی دسهبًی داسٍ ثشاثش اغل ضذُ تَسظ هؼبًٍت غزا ٍ ISO 22000ی هؼتجش تػَیش گَاّ -

 وجود

 (ذُ ثبضذآخشیي ثبصًگشی وِ ثِ تبییذ سشپشست تین ایوٌی هَاد غزایی سسی )ًظبهٌبهِ هؼتجش دسغَست ٍخَد  -

 اػضبء تین ایوٌی هَاد غزایی ثب روش تخػعهؼشفی  -

 تَغیف فشآٍسدُ -

 تَلیذ ثب روش ًمبط وٌتشل ثحشاًی ًوَداس خشیبى -

 خذٍل ضٌبسبیی هخبعشات  -

 ( Risk Assessment خذٍل اسصیبثی ػَاهل خغشصا ) -

 ( OPRP Planثشًبهِ وٌتشل ثشًبهِ ّبی پیص ًیبصی ػولیبتی ) -

 HACCP (HACCP Plan  )ثشًبهِ  -

   ISO 22000 ی عجك استبًذاسدیه ًسخِ اص سٍش ّبی اخشایی هذٍى الضاه -

 ذّب یب هویضی ٍ اسصیبثی ّبی لجلیًتبیح حبغل اص ثبصدی - 
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  فزایند ارسیببی و ممیشی  -4-2

 فشآیٌذ اسصیبثی ٍ هویضی ٍاحذّبی تَلیذی دس سِ هشحلِ غَست هی گیشد:       

 ( Desk Study Auditارسیببی و ممیشی مستندات مزبوط به سیستم استقزار یبفته ) -4-2-0

       ایري هشحلرِ ثبػر     ووره هری وٌرذ.    ٍ هویرضی ّبی اًدبم ایي ثشسسی  هشحلِ اٍل اسصیبثی ثِ سٍضي ضذى ّذف اسصیبثی ٍ ّوچٌیي ساُ    

      َ ثش هی ضَد وِ اسصیبثی وٌٌذگبى ٍ هویضیي اعویٌبى حبغل ًوبیٌذ وِ ثِ اعالػبت ضشٍسی ٍ ّوچٌیي اثضاسّبی هرَسد ًیربص ثرشای اسصیربثی دلیرك ٍ هر

 دستشسی داسًذ. 

. سسری هرذاسن ٍ هسرتٌذات اختػربظ دٌّرذ     سا ثِ ثشحذاوثش یه هبُ( ) ، صهبى وبفیویضیالصم است هویضیي لجل اص اًدبم هشحلِ دٍم ه    

َ     وبسخبًِ ثشسسی ٍ اسصیبثی هستٌذات لجل اص ثبصدیذ اص هحل  لیرذ یرب   ایي اهىبى سا ثَخَد هی آٍسد وِ هویرضیي ثذاًٌرذ دس چرِ لسروتْبیی اص ػولیربت ت

 دس غَستی فشآٍسی اهىبى ٍلَع هخبعشُ ثیطتش ثَدُ ٍ دس ٌّگبم ثبصدیذ ثبیذ ثِ آًْب تَخِ ثیطتشی ًطبى ثذٌّذ. ّوچٌیي ثب استفبدُ اص ثشسسی هستٌذات

 ، تْیِ گشدد.بًچِ ًیبص ثِ چه لیست خذیذی ثبضذیب چٌ ، تىویل گشدیذُ ٍوِ چه لیستْبی هویضی وبهل ًجبضذ

، هشحلِ ثشسسی ٍ اسصیبثی هستٌذات ثِ ایدربد ّوربٌّگی ثریي    هویضی ثػَست گشٍّی غَست هی پزیشدلیبت اسصیبثی ٍ دس غَستی وِ ػو    

 اػضبء تین هویضی ووه هی وٌذ.

 

 (On Site Auditingتولیدی بزای بزرسی نحوه اجزای سیستم ) کبرخبنهارسیببی و ممیشی درمحل  -4-2-2

سیستن  ثب، سٍش ّبی اخشایی ٍ دستَسالؼول ّبی تَضیح دادُ ضذُ هستٌذات اًغجبقثشسسی  ،ضیّذف اص هشحلِ دٍم اسصیبثی ٍ هوی     

ٍ ّوچٌیي  ثشسسی ٍ اسصیبثی وبفی ثَدى ػولیبت اخشایی ثشای وست اعویٌبى اص سالهتی ٍ وبسخبًِ تَلیذ وٌٌذُ  هحل هذیشیت ایوٌی هَاد غزایی دس

  یش است:ثَدُ ٍ ضبهل هشاحل ثِ ضشح ص ًْبیی فشآٍسدُایوٌی 

 هسئَلیي ٍاحذ تَلیذی ٍ ّوچٌیي پشسٌل هشتجظ :  حضَس ثب افتتبحیِ تطىیل خلسِ -4-2-2-1

دس ایي هشحلِ اّذاف هویضی تَضیح دادُ ضذُ ٍ ًظش آًبى ثشای ّوىبسی دس عَل ػولیبت اسصیبثی ٍ هویضی اخز ٍ هَسد ثشسسی           

، هػبحجِ ثب د ًظیش هطبّذُ ًحَُ ػولیبت تَلیذىسشی الذاهبت ػولی ًیض خَاّذ ثَلشاس گیشد. هشحلِ اسصیبثی ٍ هویضی دس هحل ضبهل ی

 هٌظَس آگبّی اص هیضاى داًص فٌی آًْب غَست هی گیشد. ِ وبسگشاى ٍ اػضبء تین ایوٌی هَاد غزایی وِ ایي اهش ث
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سالهت ٍ ایوٌی هبدُ غزایی دس داهٌِ ثشسسی ٍ اسصیبثی ًحَُ اخشای سیستن هذیشیت ایوٌی هَاد غزایی دس ساستبی تبهیي  -4-2-2-2

 تؼییي ضذُ 

 ثشسسی ٍ اسصیبثی اص اًدبم وبهل پیص ًیبصّبی اخشای سیستن هذیشیت ایوٌی هَاد غزایی  -4-2-2-3

 تْیِ ضذُ دسسیستن  ًوَداس خشیبى تَلیذب دس هحل ٍ همبیسِ آى ث فشآٍسدُثشسسی فشآیٌذ تَلیذ  -4-2-2-4

وٌتشل آًْب دس ػول ثشای حػَل اعویٌبى  ، الذاهبت اغالحی ٍ چگًَگی ًظبست ٍشاًی، حذٍد ثحشاًیثشسسی ًمبط وٌتشل ثح -4-2-2-5

 اص اًدبم فشآیٌذ تَلیذ ثِ عَس غحیح.

 CCPتَسظ افشاد هسئَل وٌتشل ٍ ًظبست ثش ًمبط وٌتشل ثحشاًی ثوٌظَس اخشای غحیح پبیص ًمبط  ثشسسی ًحَُ اًدبم وبس -4-2-2-6

دس هوىي است اص فشآٍسدُ ، اسصیبثی وٌٌذگبى ٍ هویضیي سصیبثی ثِ ضىل وبهلی اًدبم پزیشدِ ثشای ایي وِ وبس اایي هشحل دس -4-2-2-7

ًوًَِ گیشی ٍ ثشای اًدبم َح وبس، آة هَسد هػشف ٍ...... ، سغوبسگشاى ٍ اپشاتَسّب، دست ًْبیی فشآٍسدُ ًمبط هختلف خظ تَلیذ ٍ

 .آصهبیطبت الصم ثِ آصهبیطگبُ اسسبل ًوبیٌذ

 اًدبم پزیشد. (پیَست ضوبسُ ا ثشًبهِ هویضی )  -ثب فشایٌذ اسصیبثی ٍ هویضی  ثشًبهِ هویضی وبسخبًِ تَلیذ وٌٌذُ ثبیذ هغبثك -0تبصزه 

 

 تجشیه وتحلیل یبفته هبی حبصل اس ممیشی -4-2-8

وِ هَسد  وبسخبًِ تَلیذ وٌٌذُب حضَس هسئَلیي ، تین هویضی ثشای ًتیدِ گیشی، خلسِ ًْبیی ثدس هحل ثؼذ اص ػولیبت اسصیبثی ٍ هویضی       

 اسصیبثی لشاس گشفتِ است سا تطىیل خَاٌّذ داد.

اًذ هَسد تدضیِ ٍ سا وِ دس عَل ثبصدیذ ثذست آٍسدُ تین اسصیبثی وٌٌذُ ثشای ًتیدِ گیشی اٍلیِ ًیبص خَاٌّذ داضت وِ توبهی اعالػبتی        

سالهتی ٍ ایوٌی هبدُ غزایی، هیضاى هغبثمت ثب استبًذاسدّب ٍ سبیش هَاسد  بسبیی ٍ اثشات ایي ووجَدّب سا ثشّب سا ضٌتحلیل لشاس دادُ ٍ ًَالع ٍ ووجَد

اسصیبثی وٌٌذگبى ثبیذ اص ًتبیح یبفتِ ّبیطبى ثشای ثشسسی اثشات ًَالع ٍووجَدّبی هَخَد ثشایوٌی هبدُ غزایی هویضاى ٍ هشتجظ ثشسسی ًوبیٌذ. 

 دُ ًوبیٌذ.استفب

تب اعویٌبى اص ثشعشف ضذى ًَالع ٍ هؼبیت هَسد  FSMSضذُ دس گضاسش اسصیبثی ٍ هویضی ثبیذ تَسظ وویتِ وطَسی یب داًطگبّی هَاسد روش 

 پیگیشی لشاس گیشًذ.
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 تولیدی بز روی بزچسب فزآورده هبی ISO22000 و HACCP عالمتدرج  مجوس وHACCP صدور گواهی -4-8 

ٍ تىویل فشم گضاسش هویضی وبسخبًِ ّبی  ( Desk Study Audit)هشثَط ثِ سیستن استمشاس یبفتِ پس اص اسصیبثی ٍ هویضی هستٌذات       

اسصیبثی ٍ هویضی دسهحل وبسخبًِ تَلیذی ثشای ثشسسی  ٍ( 2پیَست ضوبسُ )عجك تَلیذ وٌٌذُ فشآٍسدُ ّبی غزایی دس وویتِ اسصیبثی ٍ هویضی داخلی 

 فشم اسصیبثی ٍ گضاسش هویضی وبسخبًِ ّبی تَلیذ وٌٌذُ فشآٍسدُ ّبی غزایی داسًذُ گَاّی سیستن  ویل( ٍ تىOn Site Auditingًحَُ اخشای سیستن )

FSMS ( ُ3پیَست ضوبس)، ّوبٌّگی ٍ ثشًبهِ سیضی اخشای سیستن ّبی هذیشیت ایوٌی هَاد غزاییداًطگبّی  یب  وطَسی خلسِ وویتِهَضَع دس 

(FSMS)  گَاّیغَست تبئیذ، هغشح ٍ دس  HACCPٍ ُاستفبدُ اص ػالهت اخبصHACCP هدَص استفبدُ اص ٍ (4)پیَست ضوبسُ  عجك 

ّوبٌّگی ٍ ثشًبهِ سیضی اخشای سیستن ّبی هذیشیت سئیس وویتِ وطَسی یب داًطگبّی  ثب اهضبءحذاوثش ثوذت یىسبل  ٍ    ISO22000ػالهت

داًطگبّی ّوبٌّگی ٍ ثشًبهِ سیضی اخشای سیستن ّبی هذیشیت ( دس سشثشي وویتِ وطَسی یب 5)عجك پیَست ضوبسُ   (FSMS)ایوٌی هَاد غزایی 

 غبدس هی گشدد.(FSMS)ایوٌی هَاد غزایی 

ثِ  FSMSهدَص غبدسُ ثِ ّوشاُ غَستدلسبت وویتِ داًطگبّی  گَاّی ٍ هلضم ثِ اسسبل سًٍَضت FSMSوویتِ ّبی داًطگبّی  - 2تبصزه

  دُ ّبی غزایی،آسایطی ٍ ثْذاضتی هی ثبضٌذ.سٍ اسصیبثی فشآٍهستمش دس اداسُ ول ًظبست  FSMSوویتِ وطَسی  دثیشخبًِ
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FSMS  سٍص( 69)حذاوثش ثِ هذت 

 ػلَم پضضىی ثِ هؼبًٍت غزا ٍ داسٍ داًطگبُ تٌذاتدسخَاست وبسخبًِ ثِ ّوشاُ هذاسن ٍ هساسائِ 

  

 سٍص( 5)حذاوثش هذت    هؼبًٍت غزا ٍ داسٍ داًطگبُ ػلَم پضضىیوبسضٌبسی ٍ ثشسسی دسخَاست تَسظ                         

  

 اضتیاداسُ ول ًظبست ٍ اسصیبثی فشآٍسدُ ّبی غزایی، آسایطی ٍ ثْذاسسبل پشًٍذُ ثِ                 

 

 سٍص( 2)حذاوثش هذت                  )دثیش وویتِ(FSMSدثیشخبًِ وویتِ وطَسی                                               

    

 سٍص( 29)حذاوثش هذت                           وبسضٌبسبى )سشهویض ٍ هویضاى(                                            

   

 FSMS وطَسی دثیش وویتِ                                                                     

                                           

 وویتِ اسصیبثی ٍ هویضی داخلی                                                                            

                                                                                               

 ّوبٌّگی خْت ثبصدیذ تَسظ وبسضٌبسبى 

                                         

                                                                                                                                            

                                                                         FSMSدثیش وویتِ                    FSMSوویتِ وطَسی  

                                                                           

 سٍص( 3)حذاوثش هذت 

  

 نقص مدارک

مدارکتکمیل بودن   

 ثجت اسٌبد ٍ هذاسن

اػالم ثِ هتمبضی  

                      

/ عدم تائید نقص مدارک  

مدارکتکمیل بودن   

اػالم ثِ هؼبًٍت غزا ٍ داسٍ     

                   

سٍ   اػالم ثِ هؼبًٍت غزا ٍ دا

                     

 تائید مشروط به بازدیدتائید/  

 /عدم تائیدتائید/ تائید مشروط   

/ مجوزصدور گواهی غزا ٍ داسٍ    اػالم ثِ هؼبًٍت 

                     

 تائید    عدم تائید

 نقص مدارک

ت 
هذ
ش 
وث
ذا
)ح

39 
ص(
سٍ
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توسط کمیته  ISO22000و   HACCPفزایند بزرسی و ارسیببی و ممیشی  مستندات کبرخبنه هبی تولید کننده متقبضی اخذ گواهی 

 سٍص( 45)حذاوثش هذت      FSMSدانشگبهی 

 دسخَاست وبسخبًِ ثِ ّوشاُ هذاسن ٍ هستٌذات ثِ هؼبًٍت غزا ٍ داسٍ داًطگبُ ػلَم پضضىیاسائِ 

   

 سٍص( 2)حذاوثش هذت    FSMS دثیش وویتِ داًطگبّی                         

   

 

 

 سٍص( 29)حذاوثش هذت               وبسضٌبسبى )سشهویض ٍ هویضاى(

 

 FSMS دثیش وویتِ داًطگبّی  

    

 ّوبٌّگی خْت ثبصدیذ تَسظ وبسضٌبسبى                                                                                                                                   

        

 

 

 FSMSدثیش وویتِ                                        FSMSوویتِ داًطگبّی                                                                  

  

 سٍص( 3)حذاوثش هذت

 

                                                                                                                                          

 

 

 

 ثجت اسٌبد ٍ هذاسن

اػالم ثِ هتمبضی  

                      

 نقص مدارک

مدارکتکمیل بودن   

/ عدم تائید نقص مدارک  

اػالم ثِ هتمبضی  

                      

 تائید مشروط به بازدید تائید/ 

  /عدم تائیدتائید/ تائید مشروط  

/ مجوز صدور گواهی  اػالم ثِ هتمبضی 

 عدم تائید تائید   

ت 
هذ
ش 
وث
ذا
)ح

29 
ص(
سٍ
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 بز روی بزچسب فزآورده هبی تولیدی ISO22000 و HACCPمجوس درج عالمت و  HACCPگواهی مجوس تمدید -4-4

 هستٌذات هَسد ًیبص خْت توذیذ هدَص ػجبستٌذ اص: هذاسن ٍ

 در صورت وجود HACCP ،ISO22000گَاّی هؼتجش  -4-4-1

 .(دسغذ ثبضذ 99هؼبدل  999( ثبیذ حذالل  PRPاهتیبص وبسثشي اسصیبثی ثشًبهِ ّبی پیص ًیبصی ) ) PRPاهتیبصاػالم   -4-4-2

 غَستدلسبت ثبصًگشی هذیشیت -4-4-3

 ذات هویضی داخلی ضبهل هویضی داخلی ٍ الذاهبت اغالحی اًدبم ضذُ دس خػَظ ػذم اًغجبق ّبهستٌ -4-4-4

 هستٌذات هویضی هشالجتی -4-4-5

 هستٌذات ثبصًگشی سیستن ٍ ثْجَد سیستن -4-4-6

 اغالح ٍ الذاهبت اغالحی -4-4-7

 ص ًمبط وٌتشل ثحشاًیاسائِ یه ًسخِ اص ولیِ هستٌذات ثبصًگشی ضذُ ٍ ًوًَِ ای اص سَاثك پبی -4-4-8

 هستٌذات سسیذگی ثِ ضىبیبت )ثجت ضىبیبت ٍ الذاهبت اغالحی اًدبم ضذُ دسخػَظ پبسخ ثِ ضىبیت ثجت ضذُ( -4-4-9

ثش سٍی ثشچست فشآٍسدُ ّبی تَلیذی، هشاحل اسصیبثی ٍ  HACCP  ٍISO22000ٍ هدَص دسج ػالهت  HACCPثِ هٌظَس توذیذ گَاّی         

 الذام گشدد. 3-4هذاسن اسائِ ضذُ هغبثك ثب ثٌذ هویضی ثب تَخِ ثِ 

، الذام غشفبً ثب ثشسسی هذاسن ٍ هستٌذات دس صهبى توذیذ هدَص، دس غَست غالحذیذ ٍ ػذم ًیبص ثِ هویضی هدذد اص وبسخبًِ تَلیذ وٌٌذُ، -8تبصزه

  ذیذ ثالهبًغ است.وخْت ت

 

 پیوست هب -5

 فشآیٌذ اسصیبثی ٍ هویضی                                    -0پیوست شمبره  -5-0

 (Desk Study)فشم گضاسش هویضی وبسخبًِ ّبی تَلیذ وٌٌذُ فشآٍسدُ ّبی غزایی دس وویتِ اسصیبثی ٍ هویضی داخلی -2پیوست شمبره -5-2

 FSMSبی غزایی داسًذُ گَاّی سیستن فشم اسصیبثی ٍ گضاسش هویضی وبسخبًِ ّبی تَلیذ وٌٌذُ فشآٍسدُ ّ  -8پیوست شمبره -5-8

 HACCPٍ دسج ػالهت   HACCPفشم گَاّی   -4پیوست شمبره  -5-4

            ISO22000فشم هدَص دسج ػالهت  -5پیوست شمبره  -5-5 
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  پیش ممیشی   -0

 جمع آوری اطالعبت اولیه شبمل:  -0-0

 ًَع فؼبلیت   -1-1-1

 فشآٍسدُ ّبًَع   -1-1-2

 تَلیذی )وبسوٌبى ٍ ... (  وبسخبًِخضئیبت   -1-1-3

 چبست سبصهبًی  -1-1-4

 ًظبهٌبهِ سیستن هذیشیت ایوٌی هَاد غزایی   -1-1-5

 بزرسی مستندات  -0-2

 خظ هطی  -1-2-1

 ّب ٍ اختیبسات  هسئَلیت -1-2-2

 سٍضْبی اخشایی  -1-2-3

 ّبی وبسی  دستَسالؼول -1-2-4

 فشم ّب ٍ خذاٍل  -1-2-5

 لَاًیي ٍ استبًذاسدّب  -1-2-6

 سبیش هَاسد  -1-2-7

 آمبده سبسی بزنبمه ممیشی  -0-8

 تؼییي داهٌِ هویضی  -1-3-1

 خشٍخی ( -ػولیبت فشآٍسی -تدضیِ ٍ تحلیل فشآیٌذتَلیذی )ٍسٍدی -1-3-2

  :خضئیبت ثشًبهِ -1-3-3

 ثٌذی هویضی  ثشًبهِ صهبى -1-3-3-1

 ّبی هشتجظ ثب تَلیذ (  ) تمسین وبس ثبتَخِ ثِ فشآیٌذّب ٍ لسوتعشاحی ثشًبهِ فؼبلیت هویضی  -1-3-3-2

 SP-Fo- 1393-0024کد مدرک:                     فشآیٌذ اسصیبثی ٍ هویضی                                                       پیوست شمبره ا
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 تؼییي تین هویضی ٍ سش هویض  -1-3-3-3

 استجبط ثب ٍاحذ تَلیذی خْت ّوبٌّگی صهبى ثبصدیذ  -1-3-3-4

 (High level checklist & Low levelchelists)تْیِ ٍ تٌظین چه لیست ّبی هَسد ًیبص  -1-3-3-5

 

 بزنبمه ممیشی  -2

  جلسه افتتبحیه   -2-0 

   هؼشفی  -2-1-1

  ثیبى ّذف ٍ داهٌِ ثبصسسی -2-1-2             

 ( Time Tableاػالم ثشًبهِ صهبًجٌذی هویضی اص لسوتْبی هختلف ٍاحذ تَلیذی ) -2-1-3             

                      تْیِ اهىبًبت هَسد ًیبص ثشای اًدبم ثبصسسی  :                               -2-1-4

 تؼییي ساٌّوب اص سَی ٍاحذ تَلیذی ثشای ّوشاّی تین                                       -2-1-4-1                

                                                       هویضیهىبى هٌبست خْت خلسبت  -2-1-4-2                

 تَخِ ثِ هَاسد ایوٌی ٍ ثْذاضتی دس ٍاحذ تَلیذی                                       -2-1-4-3                

 اػالم صهبى پزیشایی                                                                      -2-1-4-4                

  ساثغِ ثب اعالػبت ٍاحذ تَلیذیاػالم ساصداسی تین هویضی دس  -2-1-4-5                

 تٌظین خلسِ اختتبهیِ )صهبى ٍ افشادی وِ ثبیذ حضَس داضتِ ثبضٌذ.( -2-1-4-6                

 

 فزآیند ممیشی  -2-2

 ضبهل تَلیذ، وٌتشل ویفیت، اًجبسّب ٍ... وبسخبًِ تَلیذوٌٌذُّبی هشتجظ ثب  ثبصدیذ اصولیِ لسوت -2-2-1

 ، تدْیضات ٍ اهىبًبتیذثشسسی فشآیٌذ تَل -2-2-2

 تغجیك ٍ تػذیك هستٌذات -2-2-3

 سبیش هَاسد -2-2-4

 



 دارو سبسمبن غذا و

فزآورده هبی و ارسیببی  اداره کل نظبرت 

 غذایی، آرایشی و بهداشتی

نحوه ارسیببی و  دستورالعمل اجزایی

بز اسبس  ممیشی واحدهبی تولیدی

استبنداردهبی مدیزیت ایمنی مواد 

 غذایی

 

 SP- Pr- 1393- 0007کد مدرک:

 01/8/0886 :صدورتبریخ 

 10 شمبره ببسنگزی:

 9/2/0898 تبریخ ببسنگزی:

 09اس 00صفحه 
 

 

 ارسیببی نتبیج حبصله -2-8

 ثحشاًی خضئی ٍ ،ّبی ػوذُ تؼییي ػذم اًغجبق ًَالع ّب ٍ تؼییي ػذم اًغجبق ّب ٍ ثشسسی ٍ ضٌبسبیی ٍ -2-3-1

 ثشسسی هدذد هَاسد ًبهٌغجك -2-3-2

 تبهیِآهبدُ سبصی خْت خلسِ اخت -2-3-3

 

 جلسه اختتبمیه  -2-4

 همذهِ -2-4-1

 ثجت ًبم افشادی وِ دس گضاسش هویضی حضَس داسًذ. -2-4-2

 ثیبى ّذف اص تطىیل خلسِ -2-4-3

 هویضی ضشوت داضتِ اًذ. تطىش اص ّوىبسی ٍاحذ تَلیذی ٍ افشادی وِ دس -2-4-4

 ثیبى هدذد ّذف ٍ داهٌِ هویضی  -2-4-5

 ، تین ثب آًْب هَاخِ ضذُ است.عی هویضی ِ دساػالم هحذٍدیت ّبیی و -2-4-6

 اػالم گضاسش ثِ هویضی ضًَذُ :    -2-4-7

 خالغِ اظْبسات    -2-4-7-1

 گضاسش هَاسد ًبهٌغجك    -2-4-7-2

  تَغیِ خْت ثْجَد سیستن دس غَست لضٍم -2-4-7-3

 

 

 

 

 

 

 

 


