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بنام خدا
پيشگفتار :
روند رو به رشد تعداد واحدهاي توليدي صنايع غذايي و آشاميدني و ايجاد تغييرات در
تكنولوژي و تنوع و گوناگوني محصوالت توليدي  ،سبب گرديد تا اداره كل نظارت بر مواد غذايي،
آشاميدني ،آرايشي و بهداشتي از سال  1831اقدام به تدوين مقررات و ضوابط جديد متناسب با علم روز
غذا نمايد .تدوين ضوابط مذكور شامل حداقل ضوابط تاسيس و بهره برداري كارخانجات مختلف غذايي
تا سال  1831ادامه يافت وليكن از تير ماه سال  1831سياست تدوين ضوابط تغيير و مقرر گرديد
ضوابط فني و بهداشتي براي تاسيس و بهره برداري واحدهاي توليد و بسته بندي مواد غذايي بصورت
ضابطه اي كلي تدوين گرديده و ساير موارد از جمله تجهيزات خط توليد و ضوابط بهداشتي اختصاصي
براي توليد هر محصول درضوابط جداگانه اي مختص به هر محصول تدوين و به تصويب برسد.
براي هماهنگي با توسعه جهاني ،ضوابط در مواقع لزوم اصالح خواهد شد بدين منظور پيشنهادات
مطروحه توسط كارشناسان سازمان مورد بررسي قرار گرفته و پس از تائيد توسط كميته اجرايي ،
ضابطه اصالح شده از طريق واحد اطالع رساني به اطالع عموم خواهد رسيد.
شايان ذكر است كه ضوابط برروي سايت سازمان غذاودارووزارت بهداشت ()www.Fdo.behdasht.gov.ir

موجود مي باشد.
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 -1مقدمه
باال بودن سطح بهداشت دريك كشور در واقع يكي از شاخصهها ووسه آ ن كشهور بهآ شه ار
مي رود كآ درجهت نيل بآ اين هدف در جام آ استفاده از محصوالت فر ور شده هم بيشتر شهده و ذه ا
بآ منظور باال بردن سطح كيفي و سالمت محصوالت  ،كارخانآ ها صنايع ياد شده مجبور بآ استفاده از
فن ور  ،امكانات و وجهيزات مدرن مهي باشهند و در ايهن راسهتا برخهي از ووذيهد كننهده هها مقهدار از
محصول ووذيد را بآ صورت فلآ بآ كارخانآ ها ديگر جهت بستآ بند مي فروشند .
 -2هدف
هدف از ودوين اين ضابطآ و يين حداقل ضهواب فنهي و بهداشهتي واحهدها بسهتآ بنهد مهواد
غ ايي فر ينده شده مي باشد.
 -3دامنه كاربرد
اين ضابطآ در خصوص كليآ واحدهايي كآ محصوالت غ ايي فهر ور شهده ( بغهوره  ،الهالو و
عرقيات ،سس الرم  ،رو  ،مربا  ،عسل  ،ورشي و شور  ،خامآ  ،انواع روغن هها ،كهره اليهاهي (مارالهارين)،
ن ك  ،شكر  ،قند  ،ادويآ ها ،قهوه فور  ،پودر كاكهاوو ،پهودر ه هراه قههوه ،سهبزيجات خشهك ،خشهكبار،
حبوبات ،سويا ،نشاسهتآ ،بيكينهپ پهودر و وانيهل) كهآ در اوزان مختله

مطهابب بها خهرين وجديهد نظهر

استاندارد مربوط بآ هر محصول بستآ بند مي ن ايند كاربرد دارد.
* درخصوص دريافت مجوز بهداشتي از ساير مواد خوراكي و شاميدني كآ در فهرست فهو قيهد نشهده
است بايد از سازمان غ ا و دارو است الم شود كآ پس از بررسي و النجاندن در ضابطآ اعالم نظر خواههد
شد.

يادآوري
فر ورده ها غ ايي  ،در اوزان باال ،بايد دارا مجوزهها م تبهر بهداشهتي از وزارت بهداشهت
(پروانآ ساخت و يا پروانآ بهداشتي ورود) بوده و وحت شراي خاص كنترل شده بهداشتي بها شناسهنامآ
بآ كارخانآ بستآ بند كننده وارد شود.
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GMP -4
جهت واسيس واحد GMP ،ع ومي و اختصاصي بايد مد نظر قرار اليرد.
 GMP -1-4عمومي
 GMPع ومي شامل ضواب فني و بهداشتي واحدها ووذيد و بستآ بند مواد غ ايي مي باشهد
كهههههآ بههههها كهههههد  Fdop10611v1بهههههررو سهههههايت سهههههازمان غههه ه ا و دارو وزارت بهداشهههههت
( )www.fdo.behdasht .gov.irموجود مي باشد.
 GMP -2-4اختصاصي
 -1-2-4انبار مواد غذايي فرآوري شده فله قبل از بسته بندي
-

برا نگهدار مواد فر ور شده  ،كارخانآ ها بستآ بآ حجم و ظرفيهت ووذيهد بايهد دارا انبهار
مجزا با دما  ،رطوبت و وهويآ مناسب بستآ بآ نوع محصول باشند.

-

در هنگام انتقال محصوالت فلآ از انبار بهآ بخهت ووذيهد رعايهت اصهول  GHPو  GSPضهرور
است .ه چنين هنگام باز كردن بستآ بند محصوالت فلآ نيز رعايت اصول بهداشهتي بهآ منظهور
جلوالير از انتقال ذودالي ثانويآ ناشي از ورود اجسام غير فلز ماننهد بهراده بهوو ،نهن الهوني
ها بستآ بند  ،مو و ساير مواد مشابآ اذزامي است .برا ايهن منظهور بايهد از پرسهنل مهوز
ديده استفاده و از رعايت اصول بهداشتي نظير اصول بهداشهت فهرد  ،اسهتفاده از پوشهت هها
محافظ مانند ماسك ،كاله دستكت و روپو

و ....اط ينان حاصل ن ود.

تذكر :استفاده از ظروف پليمري براي مواد خوراكي كه پس از بسته بندي نياز به اتوكالو دارند پسس
از اخذ مجوز از اين اداره كل مجاز مي باشد.
 -5تجهيزات خطوط بسته بندي
محصول ووذيهد شهده  ،بايهد بتوانهد ه هواره كليهآ خصوصهيات محصهول نههايي ركهر شهده در
استانداردها م تبر و يا ضواب اعالم شده از سو اين سازمانرا وامين ن ايد.
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 - 1-5حداقل تجهيزات مورد نياز براي خطوط بسته بندي آبغوره ،گالب ،عرقيات و محصوالت مشابه
 مخزن رخيره از جنس مناسب برا صنايع غ ايي پاستوريزاوور سيستم شستشو و بخار دهي ظروف بستآ بند ( غير از ساشآ ) قبل از پركردن دستگاه پركن و دربند متناسب با نوع محصول دستگاه ذيبل زن و يا شرينپ ذيبل دستگاه درج مشخصات الزم بر رو بستآ بند -2-5حداقل تجهيزات مورد نياز براي خطوط بسته بندي رب گوجه فرنگي و انواع سس گرم
 مخزن استيل با هم زن مناسب پاستوريزاوور سيستم شستشو و بخار دهي ظرف بستآ بند ( غير از ساشآ ) قبل از پر كردن دستگاه پركن و دربند -سيستم خشك كن با استفاده از هوا

زاد بآ منظور خشك كردن جدار خارجي ظروف

 دستگاه درج مشخصات الزم بر رو بستآ بند دستگاه ذيبل زن و يا شرينپ ذيبل (در صورت استفاده از قوطي بها دار نيهاز بهآ ايهن وجهيهزات ن هيباشد)

يادآوري 1
كليآ خطوط ووذيد بايد بصورت پيوستآ باشد.
يادآوري 2
 رو بايد بآ صورت سپتيك وحويل كارخانآ الردد. -برا بستآ بند ساشآ نياز بآ اوو كالو ن ي باشد.
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 -3-5حداقل تجهيزات مورد نياز براي خطوط بسته بندي انواع مربا و عسل
 ديپ دو جداره از جنس مناسب برا صنايع غ ايي ( جدار داخلي در و اس با مواد غ ايي بايهد ازدرجهآغ ايي باشد ) با سيستم بخار و مجهز بآ ه زن
 سيستم شستشو و بخار دهي ظرف بستآ بند ( غير از ساشآ ) قبل از پركردن پركن و دربند خودكار -سيستم شستشو محصول بستآ بند شهده بها نقاذهآ متحهرد و دو

و بها فشهار و فهن ههوا ( در

صورت بستآ بند در ظروف غير از ساشآ و غشتآ شدن نها بآ محصول در هنگام پر شدن )
 -پاستوريزاوور (وونل و جو

يا اووكالو روباز)

 سيستم خنك كردن پس از اووكالو دستگاه ذيبل زن و يا شرينپ ذيبل دستگاه درج مشخصات الزم بر رو بستآ بنديادآوري 2
كليه مواد ورودي به كارخانه بايد عاري از مواد نگهدارنده بوده و داراي بسته بندي مناسب باشد.
 -4-5حداقل تجهيزات مورد نياز براي خطوط بسته بندي انواع ترشي و شور
 مخزن رخيره از جنس مناسب برا صنايع غ ايي سيستم شستشو و بخار دهي ظرف بستآ بند ( غير از ساشآ ) قبل از پر كردن پركن و دربند خودكار -پاستوريزاوور (وونل و جو

يا اووكالو روباز)

 سيستم خنك كردن پس از اووكالو دستگاه ذيبل زن و يا شرينپ ذيبل دستگاه درج مشخصات الزم بر رو بستآ بند -5 -5حداقل تجهيزات مورد نياز براي خطوط بسته بندي خامه
 مخزن نگهدار خامآ از جنس مناسب برا صنايع غ ايي مانند استنلس استيل مخزن فرموالسيون از جنس مناسب برا صنايع غ ايي مانند استنلس استيل مجهز بآ ه زن -پاستوريزاوور
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 پركن و دربند خودكار دستگاه درج مشخصات الزم بر رو بستآ بند -6-5حداقل تجهيزات مورد نياز براي خطوط بسته بندي انواع روغنها ،كره گياهي (مارگارين)
 مخزن رخيره از جنس مناسب برا صنايع غ ايي مانند استنلس استيل پركن و دربند خودكار دستگاه درج مشخصات الزم بر رو بستآ بند -7-5حداقل تجهيزات مورد نياز براي خطوط بسته بندي پودرژله  ،پودر كيک ،پودر كاكساوو ، ،قهسوه
فوري ،پودر سوخاري نمک ،شكر ،قند ،بيكينگ پودر ،نشاسته  ،وانيسل  ،سسبزيجات خشسک  ،سسويا و
ادويه
 مخزن رخيره از جنس مناسب برا صنايع غ ايي مانند استنلس استيل مخلوط كن از جنس مناسب برا صنايع غ ايي (در صورت نياز) دستگاه مكنده هوا يا دستگاه ايجاد هوا فشرده برا جداساز مواد خارجي (الردوخاد و )... پركن و دربند خودكار دستگاه درج مشخصات الزم بر رو بستآ بنديادآوري
 نگهدار و ح ل روغن وصفيآ شده وا زمان بستآ بند بايد در وانكهايي از جنس مناسب بهرا صهنايعغ ايي مانند استنلس استيل انجام اليرد.
طراحي و ساخت وانكر بايد بآ نحو باشد كآ كامالً قابل شستشو ،دارا كه

مخروطهي يها شهيب دار

بوده و قابل دربند باشد.
از وانكر بايد منحصراً جهت ح ل روغن وصفيآ شده استفاده كرد.
ظروف بستآ بند ( قوطي  ،حلب  Pet ،و ) ...بايد قبل از پر شدن مورد كنترل بهداشهتي قهرار الرفتهآ و
در صورت ذزوم نسبت بآ نصب سيستم بشم اذكترونيك در مسير پر كردن ظروف و يا ال اردن افهراد
جهت نظارت بر موضوع فو اقدام ن ايند.
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و كر1
حداقل تجهيزات مورد نياز براي بسته بندي حبوبات مطابق با ضسابطه فنسي و بهداشستي واحسدهاي
آماده سازي و بسته بندي حبوبات و غالت با كد مدرک  FDOP6071V2مي باشد.
حداقل تجهيزات مورد نياز براي بسته بندي خشكبار مطابق با ضابطه فني و بهداشتي واحدهاي
توليد كننده انواع خشكبار با كد مدرک  FDOP6071V2مي باشد.

و كر2
استفاده از ظروف پلي استايرن در بستآ بند محصوالوي كآ بآ صورت داغ ( دما باال 56
درجآ سانتيگراد) پر مي شوند مجاز ن ي باشد.

جهت بستآ بند محصوالت نامبرده در بند فو بايد از ظروف پلي اويلني كآ دارا پروانآ
ساخت جهت بستآ بند محصوالت داغ داغ ( 56-111درجآ سانتيگراد) استفاده شود.

تبصره
جهت الاهي از ويژاليهها محصهول بهآ خهرين وجديهد نظهر اسهتانداردها ملهي موجهود و در
صورت عدم وجود استاندارد ملي  ،بآ استانداردها بين اذ للي م تبر مراج آ شود.

