
 

 ١  دارو دانشگاه علوم پزشكي قزوين معاونت غذا و

 

  شناسنامه فرآيند
 44PI01/00:شماره فرم

  - :شماره بازنگري

  اظهار نظر در مورد قابليت مصرف و  عرضه كليه مواد غذايي، بهداشتي، آرايشي و بسته بندي: نام فرآيند

  

اعمال كنترل و نظارت بر كيفيت و سالمت محصوالت غذايي ، بهداشتي ،آرايشي و بسته بندي توليد : هدف فرآيند

  و عرضه شده در استان  

  :مسئول فرآيند

  كارشناسان آزمايشگاه - مدير آزمايشگاه 

  :شماره تماس 

33677172  

  خروجي هاي فرآيند

  نام خروجي
  شرح فعاليت

  ديهاي فرآيندوور

  نام ورودي

  

اظهار نظر آزمايشگاه در مورد 

شيميايي،  ويژگيهايانطباق 

ميكروبي ، فيزيكي و 

استانداردها ارگانولپتيكي نمونه با 

  و ضوابط مربوطه

  

  

و ساير  نمونه هاي دريافت شده از اداره نظارت، بهداشت محيط، نيروي نظامي وانتظامي

هاي تدوين شده مورد SOPاشخاص حقيقي و حقوقي با استفاده از استانداردهاي ملي و 

ضمن رعايت اصل صحت و دقت در آزمايشگاه، ميزان توقف نمونه در .آزمون قرار مي گيرند

ماهانه با استفاده از نرم افزار  2نتايج پايش به صورت . روز باشد 10آزمايشگاه بايد كمتر از 

  .ت مي گرددآزمايشگاه محاسبه و در فرم مربوطه توسط مسئول تضمين كيفيت آزمايشگاه ثب

نمونه هاي غذايي، بهداشتي، آرايشي و بسته 

  هاي تدوين شدهSOP –بندي 

  

  



 

 ٢  دارو دانشگاه علوم پزشكي قزوين معاونت غذا و

 

  شناسنامه فرآيند
  :شماره فرم

  :شماره بازنگري

  آموزش عملي كارشناسان و مسئولين فني واحدهاي توليدي تحت پوشش نظارت حوزه: نام فرآيند

  

  مسئولين فني شاغل در واحدهاي توليديارتقاء سطح علمي و عملي  كارشناسان و :هدف فرآيند

  

  : مسئول فرآيند

  مدير آزمايشگاه كنترل و كارشناسان

  :شماره تماس 

33677172  

  خروجي هاي فرآيند

  نام خروجي
  شرح فعاليت

  ديهاي فرآيندوور

  نام ورودي

توليد محصوالت باكيفيت و سالم 

و جلوگيري از عرضه محصوالت 

  غير منطبق به بازار

  

  

  

اين فرايند آموزش گيرندگان نحوه كنترل كيفي محصوالت توليد شده در واحد ذيربط را با در 

  .استفاده از روشهاي آزمايشگاهي فرا مي گيرند 

 انواع روشهاي آزمايشگاهي  - 1

 استانداردهاي كشوري - 2

 ضوابط سازمان غذا و دارو - 3

 نظرات كارشناسان - 4

  لوازم و تجهيزات آزمايشگاهي  - 5

 

 


