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  : بيان مسئله 
. سالمت و تغذيه آحاد جامعه ميباشد تأمين ايمني و بهداشت مواد غذايي از شرايط اساسي الزم براي ارتقاء

بازرسي و آزمايش  محدوديت. ت غذا مبتني بر بازرسي و آزمايش محصول نهايي استمرهيافت سنتي تضمين سال

محصول نهايي د ردهه هاي اخير ، متخصصين را بر آن داشت تا به فكر رهيافتي مدرن باشند كه مبتني بر يك منطق 

تعداد  تمنطق پيشگيري قبل از وقوع خطر با نگرشي سيستميك بدنبال توليد غذاي سالم است و مشكال. باشد  ياساس

چون اين سيستم در كشور ما عمر چنداني ندارد و تاكنون . نيز نداردايج را نمونه ها ، عمليات آماري و ترديد در نت

واحدهاي كوچك صنفي مورد توجه در بزرگ بوده است و كمتر  دهاي صنعتي و توليديحمعطوف به واتوجه آن 

را  كنترل و نظارت بر آنان، پراكندگي واحدهاي صنفي كوچك و مشكالت عديده بهداشتي موجود . گرفته است قرار

روشهاي كنوني روشهاي سنتي بازرسي نيز جوابگو نمي باشد به منظور اصالح . د نروز بروز مشكل تر مي گرد

بازرسي در  نگرش بازرسين در سطح عرضه مواد غذايي و راندمان بيشتر و صرف زمان كمتر دربازرسي، 

با عنايت به موارد . گردداحساس مي HACCPبكارگيري ضوابط به روز سيستماتيك مثل  كوچم صنفيدهاي احو

واحدهاي (غذا در سطح عرضه و توزيع سالمت محيط و كار وزارت بهداشت كه متولي بهداشت  مطروحه مركز

راستاي برنامه هاي خود و به منظور انجام اولين تجربه در خصوص چگونگي كاربرد  در كشور است در) صنفي 

تسليم دفتر  در اين خصوص ۱۳۸۰ – ۸۱ا طي سالهاي در واحدهاي صنفي در كشور پيشنهادي ر HACCPسيستم 

شده موافقت سازمان جهاني بهداشت پس از بررسي پيشنهاد ارائه . نمايندگي سازمان جهاني بهداشت در ايران نمود

م نمود و الاع» براي مواد غذايي در سطح توليد صنفي و عرضه HACCPاجراي سيستم «خود را با انجام پيش طرح 

 ۸۲براي مواد غذايي در سطح توليد صنفي و عرضه در سال  HACCPمدلسازي و طراحي سيستم  طي اجراي طرح

قابل اجرا بودن مدل سازي براي صنوف توليد و عرضه مواد غذايي و جهت دار : به دو نتيجه مهم رسيد ۱۳۸۱ –

  . را نشان داد HACCPسيستم  استناد مباني بهشدن بازرسي ها و نظارت هاي بخش بهداشت 
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  :  اهداف
  تضمين سالمت و ايمني مواد غذايي درمراكز تهيه ، توزيع ، فروش و حمل و نقل مواد غذايي  

  
  : ريف اتع

HACCP : Hazard Analysis & Critical Control Point  يا تجزيه و تحليل خطر و نقطه كنترل

ه هاي غذايي و يك روش اين سيستم مبتني بر ابزار مديريتي در كنترل ايمني فرآورد. بحراني است 

پيشگيري در شناسايي و تجزيه و تحليل خطرات بيولوژيك ، شيميايي و فيزيكي كه محصول نهايي و 

قطه كنترل بحراني ، برقراري روشهاي پايش و مواد متشكله آنرا تهديد مي كند بوده و با تعيين ن

اقدامات اصالحي  ، تأييد و مستند سازي از بوجود آمدن مشكالتي كه به سالمت غذا لطمه وارد كرده 

  . و ايمني مصرف كننده را تهديد مي كند ، جلوگيري بعمل مي آورد

  :  فرآيند بازرسي

و فروش مواد غذايي از توزيع  ،مراكز تهيه .... ته بندي ، ارزيابي و بررسي مراحل مختلف آماده سازي ، بس -الف

 )تجزيه تحليل خطر و نقاط كنترل بحراني( HACCPنظر 

  :فعاليت ها

  تنظيم برنامه زمان بندي بازديد از مراكز تهيه ، توزيع و عرضه مواد غذايي   -  ۱

اصول هفتگانه رسي ويژه از مراكز تهيه و توزيع و عرضه مواد غذايي با توجه به رب – ۲

HACCP   
   انتخاب مرازك اولويت دار – ۳

تجزيـه  ( HACCPبا الزامات سيستم منتخب مرحله شناخت و فاصله مراكز تهيه ، توزيع و عرضه مواد غذايي  - ب

  )تحليل خطر و نقاط كنترل بحراني

  شاهده و مصاحبه مموجود بر اساس بررسي وضعيت  – ۱



 ٤

ل اقالم ورودي  فكنترل محصوالت خروجي ، تفكيك اقالم بر بررسي سيستم انبارداري ، كنتر – ۲

  الويت زمان  حسب نوع ، تاريخ توليد ،

  بررسي آموزش در خصوص مسايل بهداشتي  – ۳

  . متقابل ندارند ئيكهدر خصوص اهميت جلوگيري از آلودگيهامتصديان آشنايي كامل  – ۴

  برنامه مدون و مشخص جهت نظارت و بازرسي  -  ۵

 وسايل و لوازم و تجهيزات و كاليبراسيون و رل شرايط محيطي كنت -  ۶

  شستشو و ضدعفوني  -  ۷

 ارزيابي از تأمين مواد اوليه ، محصول نهايي  -  ۸

 برنامه مدون كنترل آفات  -  ۹

   HACCPاجراي اصول  – ج

  تشكيل تيم : گام اول 

  توصيف محصول يا فرآورده : گام دوم 

  استفاده  تعيين هدف و موارد: گام سوم 

  تهيه نمودار جريان كار : گام چهارم 

بالقوه در هر مرحله و اقدامات فهرست كردن تمامي خطرات و جدول ارزيابي خطرات : گام پنجم 

  ) اصل اول(پيشگيرانه 

تصميم گيري براي خطرات درخت با استفاده از  CCPتعيين ) اصل دوم( CCPشناسايي : گام ششم 

  سطح چهارم 

  دود بحراني ح :گام هفتم 

  )چه كسي ، چه چيزي ، چگونه  ، چه تواتري (پايش : گام هشتم 
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  ) چه كسي ، چه اقدامي(پايه ريزي اقدامات اصالحي : گام نهم 

   Verificationكيدتأ: گام دهم 

  مستند سازي و سوابق : گام يازدهم 

  طرح بايد مستند باشد  -

 .مشخص باشندمواد اوليه تأمين كنندگان  -

 ن حرارت محلهاي نگهداري مواد غذايي سوابق ميزا -

  سوابق برنامه كنترل آفات  -

  خدمات آموزشي  -ج 
  :فعاليت ها

   HACCPآموزش چهره به چهره متصديان و كارگران با مباني  – ۱

  ارائه مواد آموزشي به متصديان و كارگران شاغل در مراكز مواد غذايي  – ۲

 پايش و ارزشيابي   

  HACCPمطابق با گام هشتم 

  مستند سازيفرآيند 

  :فعاليت ها

مواد غذايي مطابق با فرمهاي اجراي ... ژه از مراكز تهيه و توزيع و يثبت بازرسي هاي و 

    HACCPدستورالعملهاي 

  مطابق با گام يازدهم  

   


