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 گفتارپیش 

 

 

ISO   سازمان های عضو سازمان های استاندارد ملیاز )سازمان بین المللی استاندارد سازی( یک فدراسیون جهانی( (ISO 

هر عضو  که عالقه مند به  .انجام می شود ISO کار آماده سازی استانداردهای بین المللی معموال از طریق کمیته های فنی .است

سازمان های بین المللی،  .شدای آن ایجاد شده است، حق دارد در این کمیته نمایندگی داشته بایته فنی براست که کم یموضوع 

 یزو با همکاری کمیته بین المللی الکتروتکنیک. ا، همچنین در این کار شرکت می کنندISO  دولتی و غیر دولتی، در ارتباط با

(IEC)  می کندتکنیک کار ازی الکترودر تمام زمینه های استاندارد س. 

 

رویه های مورد استفاده برای توسعه این سند و کسانی که برای تعمیر و نگهداری بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند، در 

شرح داده شده است. به طور خاص، معیارهای تصویب مختلف مورد نیاز برای انواع  1، قسمت ISO / IEC دستورالعمل های

 www .iso) 2، قسمت ISO / IEC  این سند مطابق با قوانین سرمقاله مندرج در آیین نامه .ذکر شودایزو باید مختلف اسناد 

.org/directives) تهیه شده است. 

 

در قبال  یتیمسئول چگونهیه زویا د.این سند ممکن است موضوع حق ثبت اختراع باشاجزای توجه به احتمال وجود برخی 

جزئیات کلیه حقوق ثبت اختراع مشخص شده در هنگام تهیه سند در . اهد داشتاختراع نخوحقوق ثبت  هیکل ای کیهر  ییشناسا

مراجعه  www.iso.org/patents)به  مقدمه و یا در فهرست ایزو اعالمیه های ثبت اختراع دریافت شده وجود خواهد داشت.

 (.دیکن

 

 .ارائه شده است و به منزله تایید نیستسهولت کاربران  اتی است که برایهر نام تجاری که در این سند استفاده می شود، اطالع 

 

برای توضیح ماهیت داوطلبانه استانداردها، معنی لغات و اصطالحات ایزو مربوط به ارزیابی انطباق و همچنین اطالعات مربوط به 

 www.iso، به (TBT) در موانع فنی تجارت (WTO) پایبندی ایزو به اصول تجارت جهانی

.org/iso/foreword.html .مراجعه کنید 

تهیه  ، سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذاییSC 17 ، مواد غذایی، کمیته فرعیISO / TC 34  این سند توسط کمیته فنی

 شده است.

ید را می توان نهادهالیست کامل این  .استاندارد ملی کاربر هدایت شود نهادهرگونه بازخورد یا سواالتی درمورد این سند باید به 

 .پیدا کنید .www.iso.org/members.html  در

 

دنباله بند اصالح شده از نظر  بیتصو قیکه از طررا لغو و جایگزین می کند،  (ISO 22000: 2005) این نسخه دوم اولین نسخه
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 .می باشد ISO 22000: 2005 / Cor.1: 2006 اصالح فنیهمچنین شامل  اصالح شده است. یفن

 :د قرار می گیردتیار کاربران این سنضمیمه های زیر در اخ

 و این سند؛ HACCP CODEX ارجاعات متقابل بین اصول A: ضمیمه  -

  ISO 22000: 2005  ارجاعات متقابل این سند و B: ضمیمه  -

 مقدمه

 

 کلیات  0.1

 

واند به بهبود یک تصمیم استراتژیک برای یک سازمان است که می ت( FSMS)یک سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی  پذیرش

 بر اساس این سند عبارتند از: FSMSیی کمک کند. مزایای بالقوه سازمان برای اجرای عملکرد کلی آن در ایمنی مواد غذا

 

قانونی  و مقررات مشتری و الزاماتکه بر اساس خواسته  محصوالت و خدمات غذاهای سالم وپیوسته و مداوم الف( توانایی ارائه 

 ؛قابل اجرا باشد

 مرتبط با اهداف آن؛ پرداختن به ریسک هایب( 

 .FSMSمشخص شده  ( توانایی نشان دادن انطباق با الزاماتپ

 

به همراه تفکر مبتنی بر مل می شود، را شا Plan-Do-Check-Act چرخه(، که 0.3کنید به  مراجعه ) یاین سند رویکرد فرآیند

 (.دیمراجعه کن 0.3.3)به  .استفاده می کندریسک 

 سازمان را قادر می سازد تا فرایندهای خود و تعامالت آنها را برنامه ریزی کند. یندکرد فرایاین روی

منابع و مدیریت می تأمین که فرایندهای آن به اندازه کافی  کندیک سازمان را قادر می سازد تا اطمینان حاصل  PDCAچرخه 

 شود و فرصت هایی برای بهبود وجود دارد.

 

 نتایج برنامه ریزی شدهخود را از  FSMSرا که می تواند فرایندهای آن و  یسازمان را قادر می سازد عواملتفکر مبتنی بر ریسک 

 انجام دهد. تبعات منفی آنو کنترل هایی را برای پیشگیری یا به حداقل رساندن منحرف کند، شناسایی نموده 

 

 زیر استفاده می شود: کالمی در این سند، از فرم های

 

 را نشان می دهد؛الزام ک ی "باید" -

 

 یک توصیه را نشان می دهد؛ "بایستی" -

http://www.noorgroup.co/
http://www.modirfa.com/
http://www.iehouse.org/


 

WWW.NOORGROUP.CO                  WWW.MODIRFA.COM                  WWW.IEHOUSE.ORG 

021-88761795                                              021-77930125                                     021-88764867 

 

 ISO22000:2018 ورگروه مهندسین مشاور ن 

Page | 6 

 

 د؛یک مجوز را نشان می ده "است ممکن" -

 

 یک احتمال یا قابلیت را نشان می دهد. "می تواند" -

 

 الزامات در این سند ارائه می کنند. هایی برای درک یا شفاف سازیراهنمایی  "یادداشت ها"

 

 غذاییایمنی مواد  سیستم مدیریت اصول   0.2

 

خطرات ایمنی  ایمنی غذا با وجود خطرات ایمنی مواد غذایی در زمان مصرف )مصرف توسط مصرف کننده( در ارتباط می باشد. 

بنابراین کنترل کافی در سراسر زنجیره مواد غذایی ضروری  .مواد غذایی می تواند در هر مرحله از زنجیره مواد غذایی رخ دهد

این سند  .ش های مشترک تمام طرف های درگیر در زنجیره مواد غذایی تضمین شده استز طریق تالد غذایی اایمنی موا .است

 :را مشخص می کند که عناصر کلیدی شناخته شده زیر را تلفیق می کند  FSMSالزامات 

 

 ارتباطات تعاملی؛ -

 

 مدیریت سیستم؛ -

 

 برنامه های پیش نیازی؛ -

 

 .(HACCP) نیر و نقاط کنترل بحرااصول تجزیه و تحلیل خط -

 

 )کیفیت(اصول مدیریت  .رایج است  ISO عالوه بر این، این سند مبتنی بر اصولی است که برای استانداردهای سیستم مدیریت

 :عبارتند از

 

 مشتری؛بر تمرکز  -

 

 رهبری؛ -

 

 تعامل با مردم؛ -

 

 ؛یرویکرد فرآیند -
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 بهبود؛  -

 

 د؛تصمیم گیری مبتنی بر شواه -

 

 روابط مدیریت -

 

 

 رویکرد فرآیندی 0.3 

 

 کلیات 0.3.1

 

و در راستای بهبود اثربخشی سیستم جهت افزایش تولید محصوالت و خدمات  FSMS این استاندارد در هنگام توسعه و اجرای 

مرتبط به عنوان یک  شناخت و مدیریت فرآیندهای .ایمن توأم با اجرای الزامات کاربردی، رویکرد فرایندی را اتخاذ می نماید

رویکرد فرایندی شامل تعاریف و  .به اثربخشی و کارآیی سازمان در دستیابی به نتایج مورد نظرش کمک می نماید سیستم،

گیری جهت مدیریت سیستماتیک فرایندها و تعامالت آنهاست تا بتوان نتایج مورد نظر را مطابق با خط مشی ایمنی مواد غذایی و 

و با تمرکز کلی بر تفکر مبتنی بر ریسک به منظور استفاده از فرصت ها و  PDCA رخه با استفاده از چ استراتژیک سازمان

 .دست آوردبه جلوگیری از نتایج نامطلوب 

 

واد غذایی شناسایی نقش و موقعیت سازمان در زنجیره مواد غذایی ضروری است تا ارتباطات تعاملی موثر در سراسر زنجیره م

 .برقرار شود

 

 )چرخه دمینگ( اقدام- ارزیابی  -اجرا-ریزی چرخه طرح  0.3.2

 

 :به طور خالصه به شرح ذیل می باشد PDCA چرخه

 

منابع الزم برای حصول نتایج، شناسایی و پرداختن به ریسک و فرصت  تأمینطرحریزی: تعیین اهداف سیستم و فرایندهای آن، 
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 ها؛

 مه ریزی شده است؛اجرا: انجام آنچه برنا

)در صورت لزوم( اندازه گیری فرآیندها و محصوالت و خدمات و بررسی، تجزیه و تحلیل و ارزشیابی اطالعات و پایش و  ارزیابی:

 ؛حاصله داده های حاصل از فعالیت های پایش و  اندازه گیری و صحه گذاری و گزارش نتایج

 اقدام: انجام اقدامات الزم برای بهبود عملکرد 

 

در دو سطح استفاده می  PDCA از مفهوم چرخه  یاست، رویکرد فرآیند نشان داده شده 1در شکل  در این سند و همانطور که

ریزی و کنترل  سطح دیگر )طرح .( را پوشش می دهد10تا  9و بند  7 تا 4)بند   FSMSساختار کلی  .سطح نخست،کند

 نیز سطح تعریف می کند. لذا ارتباط بین دو 8ایمنی مواد غذایی تحت عنوان بند عملیاتی( پروسه های عملیاتی را در سیستم 

 .ضروری می باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.noorgroup.co/
http://www.modirfa.com/
http://www.iehouse.org/


 

WWW.NOORGROUP.CO                  WWW.MODIRFA.COM                  WWW.IEHOUSE.ORG 

021-88761795                                              021-77930125                                     021-88764867 

 

 ISO22000:2018 ورگروه مهندسین مشاور ن 

Page | 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در دو سطح Plan-Do-Check-Act تصویر چرخه   -  1شکل  

 

 تفکر مبتنی بر ریسک  0.3.3

 

 کلیات  0.3.3.1
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تفکر مبتنی بر به سند،  ت. در اینضروری اس اثربخش سیستم مدیریت ایمنی مواد غذاییتفکر مبتنی بر ریسک برای دستیابی به 

که با رویکرد  پرداخته شده است، (0.3.3.3به  رجوع کنید( و عملیاتی )0.3.3.2به  رجوع کنیدریسک در دو سطح سازمانی )

 ت دارد.مطابق 0.3.2شرح داده شده در  یفرآیند

 

 مدیریت ریسک سازمانی  0.3.3.2

 

منفی داشته باشد. در زمینه مدیریت ریسک سازمانی، می تواند اثرات مثبت یا  است و هر گونه عدم قطعیت ریسک اثر عدم قطعیت

 .منتج نمی شودبه فرصت  ریسکمی تواند یک فرصت را فراهم کند، اما همه اثرات مثبت  ریسکانحراف مثبت ناشی از 

 

( انجام می دهد. 6)بند سازمانی  به ریسک های پرداختنای انطباق با الزامات این سند، یک سازمان اقدامات الزم را برای بر

از اثرات منفی  پیشگیریدستیابی به نتایج بهبود و  بوده و منجر به FSMSافزایش اثربخشی  پرداختن به ریسک ها پایه و اساس

 می شود.

 

 فرآیندهای عملیاتی  - تحلیل خطر تجزیه و    0.3.3.3

 

 می باشد. HACCPمبتنی بر اصول صورت ضمنی ر سطح عملیاتی ، به مفهوم تفکر مبتنی بر ریسک ددر این سند 

 

 جهتقابل قبول  سطح تااز خطرات یا کاهش خطرات  پیشگیریبرای  سنجه های الزممی تواند به عنوان  HACCPمراحل بعدی 

 ( مورد توجه قرار گیرد.8در زمان مصرف )بند اد غذایی ایمن بودن مواطمینان از 

 

 در برگیرندهمستندات باید  باید پایه علمی داشته، جانبدارانه نبوده و مستند باشد. HACCPتصمیمات در مورد استفاده از اتخاذ 

 هر فرضیه کلیدی در فرایند تصمیم گیری باشد.

 

 ارتباط با سایر استانداردهای سیستم مدیریت   0.4

 

ستانداردهای سیستم بهبود هماهنگی بین ا HLSتوسعه یافته است. هدف از  ISO (HLS)ی این سند در ساختار سطح باال

و تفکر مبتنی بر ریسک،  PDCA، همراه با چرخه ییریت ایزو است. این سند یک سازمان را قادر می سازد تا از رویکرد فرآیندمد

 استفاده کند. پشتیبانی از استانداردهاخود با الزامات سایر سیستم های مدیریتی و  FSMSرویکرد یکپارچه نمودن برای تطبیق یا 

 

 سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی الزامات اختصاصیست و ا سیستم مدیریت ایمنی مواد غذاییاصلی و چارچوب  هستهد این سن

مشخص می کند. راهنمایی های دیگر مربوط به ایمنی مواد غذایی، مشخصات و /  زنجیره مواد غذاییاسر تسر در را برای سازمان ها
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 ن چارچوب استفاده شود.می تواند همراه با ایوط به بخش های غذایی یا الزامات خاص مرب

 

 برای: یشامل اسناد که است توسعه دادهرا تبط یک خانواده از اسناد مر ISOعالوه بر این، 

 

 معینی از زنجیره مواد غذایی؛( برای بخش های ISO / TS 22002)سری  نیازی برنامه های پیش -

 

 صدور گواهینامه؛ والزاماتی برای ممیزی  -

 

 یابیردقابلیت  -

 

برای سازمان ها در مورد نحوه اجرای این سند و استانداردهای مربوطه را ارائه می دهد. اطالعات در وب  ایزو همچنین اسناد راهنما

 موجود است. ISOسایت 

الزامات برای هر سازمان در زنجیره مواد غذایی  – سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی   

 اربردک امنهد  1

 

را برای ایجاد یک سازمان که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در  (FSMS) ستم مدیریت ایمنی مواد غذاییلزامات سیاین سند ا

 :دخیل است، مشخص می کند زنجیره مواد غذایی

 

خدمات به منظور ارائه محصوالت و  سیستم دیریت ایمنی مواد غذایی نگهداری و به روز رسانیالف( برنامه ریزی، پیاده سازی، اجرا، 

 رد مورد نظرشانایمن، مطابق با کارب

 

 ؛ایمنی مواد غذایی قابل کاریرد  قانونی و مقرراتی با الزامات اثبات انطباق ب( 

 

 انطباق با آنها؛اثبات مشتری و  توافق شده باالزامات ایمنی مواد غذایی ایمنی  ج( ارزیابی و تشخیص

 

 ؛زنجیره مواد غذاییمربوط به ایمنی مواد غذایی در  وضوعاتاثربخش با ذینفعان در خصوص مارتباط  برقرارید( 

 

 خود ؛اظهار شده ایمنی مواد غذایی مشی  خطبا  انطباق سازماناطمینان از  ه(

 

 ؛تبطمر طرفهای ذینفعانطباق با  اثبات و(

 

یا خود ارزیابی یا  خود توسط یک سازمان خارجی سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی صدور گواهینامه یا ثبت به دنبال ز(
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 .انطباق با این سند باشد اظهاری مبنی برخود

 

بدون در نظر گرفتن اندازه و پیچیدگی قابل  ،زنجیره مواد غذاییتمام الزامات این سند عمومی هستند و برای همه سازمان ها در 

  ، ولی نه محدود به:هستند شامل اییدرگیر با زنجیره مواد غذسازمان هایی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم  . جرا هستندا

، کشاورزان، تولید کنندگان مواد خود رو گیاهانو برداشت  دامداران، خوراک دامتولید کنندگان مواد غذایی، تولید کنندگان 

و  نظافت، خدمات پذیرایی و کترینگ ی ارائه دهنده خدماتمواد غذایی، خرده فروشان و سازمان هاتولیدکنندگان ، متشکله

و ضد عفونی کننده ، مواد بسته  مواد شویندهو توزیع، تامین کنندگان تجهیزات،  انبارش، خدمات حمل و نقل، عمومی تهداشب

 تماس با مواد غذایی.در بندی و سایر مواد 

 

، ته )به عنوان مثال یک مزرعه کوچک، از جمله سازمان های کوچک و یا کمتر توسعه یافبه هر سازمانسند این 

 را عوامل برون سازمانی اجازه می دهد تا غذا( تهیهکوچک، خرده فروشی یا  کننده بسته بندی -نندهتوزیع ک

 بکار گیرد. توسعه سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی خود برای

 

 .دنمواین سند می توان از منابع داخلی و / یا خارجی استفاده  الزاماتگویی به جهت پاسخ

 

 راجع الزامیم 2

 

 .در این سند وجود نداردالزامی  راجع  هیچ گونه م

 

 

 صطالحات و تعاریفا 3

 

 .برای اهداف و مقاصد این سند، اصطالحات و تعاریف زیر کاربرد دارد

 

ISO   و IEC  ازی در آدرس های زیر نگهداری می سپایگاههای داده های اصطالحات و تعاریف را برای استفاده در استاندارد

 :نمایند

 

 https://www.iso.org/obp در   قابل دسترسیآنالین ایزو: پلت فرم مرور  -

 IEC Electropedia  : دسترسی در http://www.electropedia.org/ 
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 قبولسطح قابل    3.1

بیش از آن  (3.31) تهیه شده توسط سازمان (3.15) نباید در محصول نهاییکه ( 3.22ایمنی مواد غذایی )خطر ی از سطح

 باشد.

 

 قداممعیار ا  3.2

 OPRP (3.30)  یک ( 3.27)ندازه گیری یا قابل مشاهده برای پایش قابل ا ویژگی

 

برآورده )معیار  است قابل قبول تشخیص آنچهو  OPRP تحت کنترل بودنبرای تعیین  اقدام: یک معیار جهت اطالع 1 یادآوری

به  نشدن برآورده)معیار  است غیر قابل قبول چهاز آنشده است(  اجرا به صورت آنچه مد نظر بوده، OPRP به این معنی که شده

 شود.به صورت آنچه مد نظر بوده، اجرا نمی شود( ایجاد می  OPRP این معنی که

 

 ممیزی   3.3

و ارزیابی آن به صورت عینی برای تعیین میزان  ممیزی( برای کسب شواهد 3.36) مستندمستقل و یک فرآیند سیستماتیک، 

 ییزمممعیارهای  برآورده شدن

 

( سومیا شخص  دوماول( یا یک ممیزی خارجی )شخص  شخصممیزی می تواند یک ممیزی داخلی )جهت اطالع:  1یادآوری 

 حوزه(ترکیبی باشد )ترکیب دو یا چند  ممیزیباشد و می تواند یک 

 

 .انجام می شود سازمانبیرونی تعیین شده از جانب طرف یک سازمان یا توسط خود : ممیزی داخلی توسط  جهت اطالع 2یادآوری 

 .تعریف شده است ISO 19011 در استاندارد "ممیزیمعیارهای "و  "ممیزیشواهد ": جهت اطالع  3 یادآوری

مدیریت زیست محیطی  یامربوطه، به عنوان مثال، مدیریت ایمنی مواد غذایی، مدیریت کیفیت  حوزه های: جهت اطالع  4یادآوری

 .باشدمی

 

 

 شایستگی   3.4

 برای دستیابی به نتایج مورد نظر هادانش و مهارت بکارگیرییی توانا

 انطباق   3.5

 (3.38الزام )یک  برآورده شدن
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 آلودگی 3.6

 فرآوری ( یا محیط 3.37( در یک محصول )3.22خطر ایمنی مواد غذایی ) حاوی یکیا وقوع یک آلودگی بروز 

 

 بهبود مداوم  3.7

 (3.33 (ردعملک ارتقابرای فعالیت تکرار شونده 

 

 کنترلیاقدام    3.8

( 3.1) سطح قابل قبول و یا کاهش آن به ( 3.22)مواد غذایی  بارز ایمنی از خطر پیشگیریبرای که است  یاقدام یا فعالیت

  ضروری می باشد

 .( را ببینید3.40مواد غذایی ) بارز : همچنین خطرجهت اطالع 1یادآوری

 

 .دخته می شونتحلیل خطر شنابا تجزیه و ی کنترل اقدام )های(: جهت اطالع 2یادآوری

 

 

 اصالح   3.9

 (3.28حذف یک عدم انطباق شناسایی شده )اقدام برای 

 

بنابراین می تواند با یک اقدام اصالحی و  باشدمن بالقوه می یناا محصوالت رسیدگی بهاصالح شامل یک :  جهت اطالع 1یادآوری

 (3.10) همراه شود

بیشتر و یا حذف عواقب ناگوار عدم انطباق )مانند  فرآوری، است به عنوان مثال، بازفرآوریح ممکن : اصال جهت اطالع 2یادآوری

 ( باشد.دفع برای استفاده های دیگر یا برچسب زدن خاص

 

 

 اقدام اصالحی 3.10

 وقوع مجدد آن( و جلوگیری از 3.28عدم انطباق )یک اقدام برای از بین بردن علت 

 .است بیش از یک دلیل برای عدم انطباق وجود داشته باشدممکن : جهت اطالع 1 یادآوری

 می باشد.شامل تجزیه و تحلیل علت  ی: اقدام اصالحجهت اطالع 2یادآوری 
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 نقطه کنترل بحرانی  3.11

CCP 

( 3.40)مواد غذایی  بارز ایمنییا کاهش یک خطر  پیشگیری( برای 3.8) اقدامات کنترلیکه در آن  (3.36) در فرآیند مرحله ای

را  استفاده از اصالحات، امکان ( 3.26( و اندازه گیری )3.12بحرانی تعیین شده ) حدودو  شودمی بکار گرفتهح قابل قبول به سط

 (3.9)می سازد  ممکن

 

 حد بحرانی  3.12

 پذیرفتنی را از ناپذیرفتنی متمایز می نماید.قابل اندازه گیری است که  معیار

 

یک  از اگر .ماند، ایجاد شده استکنترل باقی می تحت CCP (3.11) اینکه آیا تعیینبرای حرانی د بحدو: ت اطالعجه 1یادآوری

مورد من یباید به عنوان محصوالت بالقوه ناا ،، محصوالتی که تحت تاثیر قرار گرفته اندعدول شود یا برآورده نشود حد بحرانی 

 .رسیدگی قرار گیرند

 

  اطالعات مستند 3.13

 می شود.کنترل و نگهداری که توسط یک سازمان  حاوی آنو رسانه نیاز  ردمواطالعات 

 

  .باشد یای و از هر منبع رسانه: اطالعات مستند می تواند در هر فرمت و جهت اطالع 1یادآوری 

 موارد ذیل ارجاع داده شود: : اطالعات مستند می تواند بهجهت اطالع 2آورییاد

 (؛3.36های مرتبط )یندفراشامل  (3.25سیستم مدیریت ) -

 

 (؛)مستندسازیسازمان اجرا در اطالعات ایجاد شده به منظور  -

 

 .شواهدی از نتایج بدست آمده )سوابق( -
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 اثربخشی 3.14 

 ریزی شدهمیزان تحقق فعالیتهای طرح ریزی شده و دستیابی به نتایج طرح 

 

 محصول نهایی  3.15

 گیرد. ( در سازمان قرار نمی3.31)دیل بتو  بیشتر ( که تحت فرآوری3.37محصولی )

تبدیل می شود، یک محصول نهایی برای یا : یک محصول که به وسیله ی یک سازمان دیگر فرآوری جهت اطالع 1یادآوری

 .وم استسازمان اول و یک ماده خام یا ماده متشکله برای سازمان د

 
 

 

 دام  خوراک  3.16

در نظر تولید کننده مواد غذایی  دامهایعنوان غذای یا خام، که به  فراوری شدهنیمه محصول ، اعم از فرآوری شده، یک یا چند 

 .گرفته شده است

 

ل ئ( تمایز قا3.19( و غذای حیوانات )3.16) دام (، خوراک3.18)ییغذاماده : در این سند بین اصطالحات جهت اطالع 1یادآوری

 :شده است

 

 و غذای حیوانات است؛ دام ر گرفته شده و شامل خوراکغذا برای مصرف توسط انسان و حیوان در نظ -

 

 برای تغذیه حیوانات تولید کننده مواد غذایی در نظر گرفته شده است؛ دام خوراک -

 

 .مواد غذایی مانند حیوانات خانگی در نظر گرفته شده است ندهتولید کنغذای حیوان برای حیوانات غیر  -

 

 "به طور مستقیم"و  تغییر کرده است "محصوالت"به  "materials" کلمه ، ح شدهاصال CAC / GL 81-2013 :    منبع [

   ]ستحذف شده ا
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 نمودار جریان  3.17

 فرآیندو سیستماتیک توالی و تعامالت مراحل در نمایش نموداری 

 

 

 ماده غذایی 3.18

رای مصرف در نظر گرفته شده است و شامل (، اعم از فرآوری شده، نیمه فرآوری شده یا خام، که بجزء تشکیل دهندهماده )

استفاده شده است، اما شامل لوازم  "مواد غذایی" عمل آوریس و هر ماده ای است که در تولید، آماده سازی یا نوشیدنی، آدام

 .آرایشی یا تنباکو یا مواد )متشکله( داروها نمی شود

 

ل ئ( تمایز قا3.19( و غذای حیوانات )3.16) دام (، خوراک3.18)ییغذاماده : در این سند بین اصطالحات جهت اطالع 1رییادآو

 :شده است

 

 و غذای حیوانات است؛ دام غذا برای مصرف توسط انسان و حیوان در نظر گرفته شده و شامل خوراک -

 

 ایی در نظر گرفته شده است؛تولید کننده مواد غذدامهای برای تغذیه  دام خوراک -

 

 .مولد مواد غذایی مانند حیوانات خانگی در نظر گرفته شده است تولیدکنندهات غذای حیوان برای حیوان -

 

   ] ستشده ا حذف "انسان" کلمه ،اصالح شده  CAC / GL 81-2013 :عمنب [

 

 

 غذای حیوان  3.19

در مواد غذایی  هغیر تولیدکنندعنوان غذای حیوانات یا خام، که به  فراوری شده، اعم از فرآوری شده، نیمه  یک یا چند محصول

 .نظر گرفته شده است

 

 

ل ئ( تمایز قا3.19( و غذای حیوانات )3.16) دام (، خوراک3.18)ییغذاماده : در این سند بین اصطالحات جهت اطالع 1 یادآوری

 :شده است

 

 است؛ حیوانو غذای  دام غذا برای مصرف توسط انسان و حیوان در نظر گرفته شده و شامل خوراک -

 

 برای تغذیه حیوانات تولید کننده مواد غذایی در نظر گرفته شده است؛ دام خوراک -
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 .مواد غذایی مانند حیوانات خانگی در نظر گرفته شده است تولیدکنندهغذای حیوان برای حیوانات غیر  -

 

 "مستقیمبه طور "و  تغییر کرده است "محصوالت"به  "materials" کلمه ،اصالح شده  CAC / GL 81-2013 : منبع[

   ]ستحذف شده ا

 

 

 غذاییمواد  زنجیره ی    3.20

و مواد تشکیل دهنده آن، از تولید اولیه تا مصرف  (3.18)مواد غذایی  انتقالسلسله ای از مراحل تولید، فراوری، توزیع، انبارش و 

 .است

 

 .ی باشد( م3.19( و غذای حیوانات )3.16)دام شامل تولید خوراک تعریف : این جهت اطالع1یادآوری

 

 .ل تولید مواد در تماس با مواد غذایی یا مواد اولیه است: زنجیره غذا همچنین شامجهت اطالع 2یادآوری

 

 .: زنجیره غذا همچین شامل ارائه دهندگان خدمات می شودجهت اطالع 3یادآوری

 

 ایمنی مواد غذایی  3.21

مصرف کننده را به خطر نمی  ده مطابق مصرف مورد نظر،سالمتهنگام آماده سازی و یا استفا اینکه که ماده غذایی اطمینان از

 اندازد. 

( می 3.15( در محصوالت نهایی )3.22: ایمنی مواد غذایی مربوط به وقوع خطرات ایمنی مواد غذایی )جهت اطالع 1یادآوری 

 .ستمرتبط مانند سوءتغذیه نی سالمتیباشد و شامل سایر جنبه های 

  .( اشتباه گرفته شود"امنیت غذایی"به غذا ) یا دستیابیو  دسترسینباید با  اصطالح: این جهت اطالع 2یادآوری

 .شامل غذای حیوانات و خوراک دام نیز می باشد اصطالح: این جهت اطالع 3یادآوری 

  SOURCE: CAC / RCP  1 –  1969 ]،  تغییر یافته است و  "بر سالمت اثر نامطلوب"به  "آسیب"کلمه  -اصالح شده

 ]افه شده استادآوری ها برای ثبت اضی

 

 

 خطر ایمنی مواد غذایی  3.22

 نامطلوب بر سالمت تاثیر( با پتانسیل ایجاد یک 3.18عامل بیولوژیکی، شیمیایی یا فیزیکی در مواد غذایی )

 

مواد غذایی به  منیای زمینهکه در  شود( اشتباه گرفته 3.39) "ریسک"با اصطالح نباید  "خطر": اصطالح جهت اطالع  1یادآوری
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احتمال یک اثر نامطلوب سالمتی )به عنوان مثال تبدیل شدن به بیمار( و شدت این اثر )مثال مرگ، بستری  تابعی ازمعنی 

 قرار گرفته است، می باشد.شدن( هنگامی که در معرض یک خطر مشخص 

 

 ولوژیکی می شود.د رادیو موا مواد حساسیت زا: خطرات ایمنی مواد غذایی شامل جهت اطالع 2یادآوری

 

مواردی ، خطرات مربوط به ایمنی مربوط به مواد غذایی آن تشکیل دهندهو مواد  خوراک دام: در زمینه جهت اطالع 3یادآوری

خوراک دام وجود داشته باشند که می توانند از طریق مصرف خوراک  تشکیل دهندههستند که می توانند در خوراک دام و مواد 

انسان  می توانند پتانسیل ایجاد یک اثر  نامطلوب بر سالمت حیوان یادر نتیجه  نات به مواد غذایی منتقل شوند ودام توسط حیوا

غیر از افرادی که به طور مستقیم با خوراک دام و مواد غذایی سر و کار دارند  یعملیات حوزهدر  داشته باشند.مصرف کننده 

ایمنی مواد غذایی، خطراتی هستند که می  مرتبط باعفونی کننده ها(، خطرات )مانند تولید کنندگان مواد بسته بندی، ضد 

 مراجعه شود( 8.5.1.4توانند به طور مستقیم یا غیر مستقیم در زمان استفاده مورد نظر به مواد غذایی منتقل شوند )به بند 

 

یوانی ای گونه های حآنهایی هستند که برایمنی مواد غذایی  با مرتبط: در زمینه غذای حیوان، خطرات جهت اطالع 4یادآوری

 ، خطرناک هستند.مصرف کننده غذا

 

SOURCE: CAC / RCP 1-1969] عبارت »یا شرایط« از تعریف حذف شده است و یادآوری ها برای ثبت  -، اصالح شده

  اضافه شده است.

 

 

 طرف ذینفع )اصطالح ترجیح داده شده(  3.23

 )اصطالح پذیرفته شده(  سهامدار

 با روی تصمیم یا فعالیتی تاثیر بگذارد، توسط آن تاثیر بپذیرد و یا خود را متاثر از آن بداند.( که می تواند 3.31) یسازمان یا فرد

 

 بهر   3.24

 یکساناساسا تحت شرایط  ،( تولید و / یا فرآوری و / یا بسته بندی شده3.37یک محصول ) مقدار معین از

 

با اصطالحات دیگر ی تعیین شده توسط سازمان تعیین می شود و ممکن است ط پارامترها: مقدار توسجهت اطالع 1یادآوری

 همچون دسته تشریح شود.

 .کاهش یابدبهر، تا یک واحد از یک محصول : ممکن است جهت اطالع 2یادآوری

 

SOURCE: CODEX STAN 1] ه عریف گنجانددر ت "ی شدهو / یا پردازش شده و / یا بسته بند"به  ارجاع -، اصالح شده
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 ] .اضافه شده است یادآوری ها برای ثبتشده است و 

 

 

 سیستم مدیریت  3.25

 ( و3.34) ها ( برای ایجاد خط مشی3.31مرتبط و یا تعاملی یک سازمان ) عناصرمجموعه ای از 

 ( برای دستیابی به این اهداف3.36) ی( و فرآیندهای3.29اهداف )

 

 .را در بر گیرد حوزها چند می تواند یک ی : سیستم مدیریتجهت اطالع 1یادآوری

 

 .: اجزای سیستم عبارتند از ساختار سازمان، نقشها و مسئولیتها، برنامه ریزی و عملیاتجهت اطالع 2یادآوری

 

سازمان،  وظایف معین و شناسایی شدهممکن است شامل کل سازمان،  یک سیستم مدیریتکاربرد : دامنه جهت اطالع 3یادآوری

 .از سازمان ها باشدوظیفه بین گروهی شده سازمان و یا یک یا چند  شناساییو  معینبخش های 

 

 

های مربوطه، برای مثال، یک سیستم مدیریت کیفیت یا یک سیستم مدیریت زیست محیطی  حوزه: جهت اطالع 4یادآوری

 .هستند

 

 اندازه گیری   3.26

 ( تعیین یک مقدار3.36فرایند )

 

 

 پایش  3.27

 ( یا یک فعالیت3.36، یک فرآیند )ت یک سیستمتعیین وضعی

 

 .نیاز باشد دقیق : برای تعیین وضعیت، ممکن است به بررسی، نظارت و یا مشاهدهجهت اطالع 1یادآوری 

 

ریزی طرح یک سلسله مشاهدات یا اندازه گیری های عبارت است از : در زمینه ایمنی مواد غذایی، پایش جهت اطالع 2یادآوری 

 مطابق با انتظار عمل می کند.آیا فرآیند ارزیابی اینکه شده برای 

 

ل شده تفاوت هایی قائ (3.45صحه گذاری)و  (3.27(، پایش )3.44: در این سند بین واژگان تصدیق )جهت اطالع 3یادآوری 

 است.
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 ارائه می دهد؛نتایج مورد نظر  ارائه قابلیتدر مورد  یپیش از یک فعالیت اعمال می شود و اطالعات صحه گذاری -

 

 مشخص ارائه می دهد؛ زمانی چارچوببرای اقدام در یک  ییک فعالیت اعمال می شود و اطالعات حین انجامدر پایش  -

 

 .ارائه می دهدبرای تایید انطباق  ید و اطالعاتبعد از یک فعالیت اعمال می شو تصدیق -

 

 

 

 عدم انطباق 3.28

 برآورده نشدن یک الزام

 هدف  3.29

 .ار است به دست آیدی که قرنتیجه ا

 

 .: یک هدف می تواند استراتژیک، تاکتیکی یا عملیاتی باشد جهت اطالع 1یادآوری 

 

: اهداف می توانند به حوزه های مختلف )مانند اهداف مالی، سالمت و ایمنی و اهداف زیست محیطی(  جهت اطالع 2یادآوری

 .روند بکار(( 3.36سازمان، پروژه، محصول و فرآیند)در سرتاسر تراتژیک، مربوط شوند و می توانند در سطوح مختلف )مانند اس

 

یک خروجی مورد نظر، یک  به عنوان مثال، شودبیان  ی همبا روش های دیگر د: یک هدف می توان جهت اطالع 3یادآوری

به به )ات دیگر با معنای مشایا با استفاده از کلمسیستم مدیریت ایمنی غذا، ، یک معیار عملیاتی، به عنوان یک هدف مقصود

 ، هدف یا مقصود(منظورعنوان مثال 

 

ایمنی مواد غذایی تعیین می  خط مشی، اهداف سازمان مطابق با یمنی غذاسیستم مدیریت ا زمینه: در  جهت اطالع 4یادآوری

 .دیبه دست آ مشخصتا نتایج  ،شود

 

 

 

 

 عملیاتی  یبرنامه پیش نیاز  3.30

OPRP 

 بارز مواد غذایی ایمنیدامات کنترلی بکار گرفته شده برای پیشگیری یا کاهش یک خطر ( یا ترکیبی از اق3.8اقدام کنترلی )
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( و / 3.36( یا مشاهده، کنترل موثر فرآیند )3.26) ( و اندازه گیری3.2جایی که معیار اقدام )آن( 3.1( به سطح قابل قبول )3.40)

 پذیر نماید.( را امکان 3.37یا محصول )

 

 

 سازمان 3.31

خود  برای دستیابی به اهداف ارتباطاتمسئولیت ها، اختیارات و  اختصاصی به همراه فرد یا گروهی از افراد که دارای وظایف

 هستند. (3.29)

 

، بنگاه مشارکتی، سازمان، نهاد موسسه تجاری، شرکت،  کسب و کار یک نفره : مفهوم سازمان شاملجهت اطالع 1یادآوری

به صورت بخش یا ترکیبی از موارد مذکور ثبت شده یا ثبت نشده، دولتی یا شارکتی، موسسه خیریه یا موسسه، قانونی، موسسه م

 خصوصی می باشد اما محدود به این موارد نمی شود.

 

 

 

. 

 

 

 سپاری کردنبرون  3.32

 دهد. سازمان را انجام  (3.36یا فرآیند ) وظیفه( بخشی از 3.31برای آن که یک سازمان بیرونی ) یفراهم کردن ترتیبات

 

-برون وظیفه یا فرایند ( است، اگر چه3.25سیستم مدیریت ) کاربرد از دامنه خارج بیرونی،: یک سازمان جهت اطالع 1یادآوری 

 .باشددامنه کاربرد  داخل ،سپاری شده

 

 عملکرد  3.33

 نتیجه قابل اندازه گیری

 

 .های کمی یا کیفی مرتبط باشد: عملکرد میتواند به یافته جهت اطالع 1یادآوری 

 

خدمات(، سیستم ها  شامل( )3.37(، محصوالت)3.36: عملکرد می تواند به مدیریت فعالیت ها، فرآیندها )جهت اطالع 2یادآوری

 ( مرتبط باشد.3.31و سازمان ها)
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 خط مشی    3.34

 )3.41 (بیان می شود.( که به صورت رسمی توسط مدیریت ارشد آن 3.31و جهت گیری یک سازمان ) مقاصد

 

 

 

 

 یبرنامه پیش نیاز  3.35

PRP 

( برای حفظ ایمنی مواد غذایی 3.20مواد غذایی )( و در سراسر زنجیره 3.31که در سازمان )ی و فعالیت هایپایه ای شرایط 

 ضروری می باشد.

 

ذایی که سازمان در آن فعالیت می های مورد نیاز به بخشی از زنجیره مواد غ  برنامه های پیش نیازی : جهت اطالع 1یادآوری

، روش خوب (GAP) عبارتند از: روش خوب کشاورزی معادلنمونه هایی از اصطالحات  .ع سازمان بستگی داردکند و نو

 ، روش خوب(GPP)، روش خوب تولید (GHP) ی، روش خوب بهداشت(GMP)  ، روش خوب ساخت(GVP)دامپزشکی 

 .(GTP) و روش خوب تجارت (GDP) توزیع

 

 

 فرآیند 3.36

 .می کندتعامل که ورودی ها را به خروجی ها تبدیل و ممرتبط به هم  مجموعه ای از فعالیت های

 

 محصول 3.37

 می باشد. (3.36خروجی که نتیجه یک فرآیند )

 

 .: یک محصول می تواند یک خدمت باشدجهت اطالع 1یادآوری

 

 

 الزام  3.38

 .تلویحی یا اجباری می باشدما عمو، باشدنیاز یا انتظاری که بیان شده 
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در عرف و رویه عمومی یک سازمان و ذینفعان،نیاز یا انتظار به این معنی است  می باشد "تلویحی"عموما : جهت اطالع 1یادآوری

 مورد نظر تلویحی است.

 ت مستند .: یک الزام مشخص شده، الزامی است که بیان شده است، به عنوان مثال در اطالعاجهت اطالع  2یادآوری

 

 

 

 ریسک  3.39

 قطعیتاثر عدم 

 

 .از آنچه مورد انتظار است، می باشد انحراف مثبت یا منفی عدم قطعیت، :  اثرجهت اطالع  1یادآوری 

 

از کمبود اطالعات هر چند جزئی، در خصوص درک یا شناخت یک رویداد، یک وضعیت : عدم قطعیت، ِجهت اطالع  2یادآوری 

 .آن است وقوع پیامد یا احتمال

 

و  (ISO Guide 73: 2009 3.6.1.3بند  با ارجاع به رویدادهای بالقوه )تعریف شده در ریسک اغلب :جهت اطالع  3یادآوری 

 .می گردد مشخص آنهاتعریف شده است( ، یا ترکیبی از  ISO Guide 73: 2009 ، 3.6.1.3 )همانطور که در  "پیامدها"

 

 

 "وقوع  احتمال"ویداد )از جمله تغییرات در شرایط( و یک ر هایبی از پیامدبه صورت ترکی: ریسک اغلب جهت اطالع  4یادآوری

 .بیان می شود، تعریف شده است(  ISO Guide 73: 2009 ، 3.6.1.3 مربوطه )همانطور که در 

 

ه اثر است که منجر بسالمتی و شدت این بر : ریسک ایمنی مواد غذایی تابعی از احتمال اثر  نامطلوب جهت اطالع  5یادآوری

 ( می شود، همانطور که در دستورالعمل کدکس تعریف شده است.3.18خطر مواد غذایی )یک 

 

 مواد غذایی بارز ایمنی خطر  3.40

، کنترل  (3.8) توسط اقدامات کنترلیکه  و الزم استشناسایی شده  ،ارزیابی خطر، که از طریق  (3.22خطر ایمنی مواد غذایی )

 شود.

 

 یت ارشدیرمد  3.41

 .( را در باالترین سطوح هدایت و کنترل می کند3.31فرد یا گروهی از افراد که یک سازمان )
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 .منابع در  سازمان می باشد: مدیریت ارشد دارای قدرت تفویض اختیار و فراهم آوری جهت اطالع  1یادآوری

 

ی دهد، مدیریت ارشد خشی از یک سازمان را پوشش م( فقط ب3.25سیستم مدیریت ) کاربرد : اگر دامنهجهت اطالع  2یادآوری 

 .بخش از سازمان را هدایت و کنترل می کنند آنکه اطالق می شود به کسانی 

 

 

 

 

 قابلیت ردیابی   3.42

 یک چیز از طریق مراحل مشخص تولید، فرآوری و توزیع یمکانموقعیت ، کاربرد، جابجایی و پیشینهتوانایی پیگیری 

 

 (  باشد.3.18فرآوری و یا توزیع ماده غذایی ) پیشینه: جابجایی می تواند مربوط به منشا مواد، ع جهت اطال 1یادآوری

 

 .واحد، تجهیزات، یک خدمت و غیره باشد (، یک ماده، یک3.37می تواند یک محصول ) شیء: یک جهت اطالع  2یادآوری

 

SOURCE: CAC / GL 60-2006] استیادآوری ها اضافه شده  –، اصالح شده [. 

 

 

 

 آوریبه روز   3.43

 اطمینان از بکارگیری تازه ترین اطالعات حصول فعالیت فوری و / یا برنامه ریزی شده برای

 

 .تفاوت دارد "کردن حفظ"و  "نگهداری" اصطالحات وری باآ: به روزجهت اطالع  1یادآوری 

 

 ه شود؛ نگه داشت شرایط خوبدر  /به طور مداوماین است که چیزی  "نگهداری" - 

 

 نگه داشتن چیزی است که قابل بازیابی باشد. "حفظ" -

 

 صحه گذاری  3.44

)یا ترکیبی از اقدامات کنترلی( قادر به   (3.8بدست آوردن شواهدی مبنی بر اینکه یک اقدام کنترلی )  >ایمنی مواد غذایی<

 .(3.40ایمنی مواد غذایی می باشد ) بارزکنترل موثر خطر 
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: صحه گذاری زمانی انجام می شود که یک ترکیب اقدام کنترلی طراحی شده است، یا هر زمان که الع جهت اط 1یادآوری 

 صورت پذیرد.جاری  تغییرات در اقدامات کنترلی

 

 شده است. فاوتهایی قائل( ت3.45( و تصدیق )3.27(، پایش)3.44: در این سند بین عبارات صحه گذاری )جهت اطالع  2یادآوری

 

 فعالیت اعمال می شود و اطالعاتی در مورد توانایی ارائه نتایج مورد نظر فراهم می نماید؛ یک قبل از یصحه گذار  -

 

 چارچوب زمانی مشخص فراهم می کند؛طی یک می شود و اطالعاتی را برای اقدام یک فعالیت اعمال  حین انجامپایش در  -

 

 انطباق فراهم می کندتأیید ی برا یتصدیق بعد از یک فعالیت اعمال می شود و اطالعات -

 تصدیق  3.45

 باشد.( مشخص شده، برآورده شده 3.38)که الزامات مبنی بر اینتایید، از طریق ارائه شواهد عینی، 

 

 ( تمایز ایجاد شده است.3.45( و تصدیق )3.27(، پایش)3.44: در این سند بین عبارات صحه گذاری )1یادآوری

 

 مال می شود و اطالعاتی در مورد توانایی ارائه نتایج مورد نظر فراهم می نماید؛یت اع فعال یک قبل از صحه گذاری  -

 اطالعاتی را برای اقدام در یک چارچوب زمانی مشخص فراهم می کند؛ یک فعالیت اعمال می شود و حین انجامپایش در  -

 .هم می کندانطباق فراتأیید برای  یتصدیق بعد از یک فعالیت اعمال می شود و اطالعات -

 افت سازمانب  4
 

 درک سازمان و بافت آن  4.1

 

 توانایی سازمان در دستیابی به نتایج مورد انتظارسازمان باید مسائل درونی و بیرونی را که مرتبط به مقصود آن هستند و بر 

 .گذارند، تعیین نمایدتاثیر می سیستم مدیریت ایمنی غذایی

 

 .ی، بازنگری و به روزرسانی نمایدن مسائل داخلی و خارجی را شناسایسازمان باید اطالعات مربوط به ای
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 .ت و منفی قابل مالحظه باشدجهت اطالع : مسائل می تواند شامل شرایط و عوامل مثب 1یادآوری

 

 درک بافت می تواند با در نظر گرفتن مسائل داخلی و خارجی، شامل اما نه محدود به مسائل ناشی از محیط های قانونی،

آلودگی ذایی و تکنولوژیکی، رقابتی، بازاری، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، امنیت سایبری و تقلب در مواد غذایی، حفاظت از مواد غ 

 عمدی، دانش و عملکرد سازمان، چه بین المللی، ملی، منطقه ای یا محلی، تسهیل گردد.

 
 

 ذینفع  هایدرک نیازها و انتظارات طرف 4.2

 

مان قادر است به طور مداوم محصوالت و خدماتی را فراهم نماید که با الزامات قانونی، مقرراتی و از این که سازبرای اطمینان 

 نماید: نموارد ذیل را[ تعیی]ابطه با ایمنی مواد غذایی مطابقت دارد، باید مشتری در ر

 

 سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی هستند؛ طرفهای ذینفعی که مرتبط با  الف(

 ؛ لزامات مربوط به طرفهای ذینفع مرتبط با سیستم مدیریت ایمنی مواد غذاییا ب(

 

 مدیریت ایمنی مواد غذایی تعیین دامنه کاربرد سیستم   4.3

 

دامنه  .به منظور تعیین دامنه کاربرد،سازمان باید مرزها و قابلیت کاربرد سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی را مشخص نماید

می شوند،  سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی خدمات، فرآیندها و سایت های تولیدی را که مشمول صوالت وباید محکاربرد 

دامنه باید شامل فعالیت ها، فرآیندها، محصوالت یا خدماتی باشد که می تواند بر ایمنی مواد غذایی محصوالت  . نمایدتعیین 

 .تاثیر بگذاردآنها  نهایی

 

 :موارد ذیل را[ در نظر بگیرد]، سازمان باید بردارک هنگام تعیین این دامنه

 

 ت؛ذکر شده اس 4.1که در بند  رونیو د بیرونیالف( مسائل 

 .4.2ب( الزامات مندرج در بند 
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 نگهداری شود.اطالعات مستند  صورتبه در دسترس باشد و باید  دامنه

 

 سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی  4.4

 

آنها را مطابق با الزامات این سند،  بین فرایندهای مورد نیاز و تعامل شامل مواد غذایییریت ایمنی یک سیستم مدسازمان باید یک 

 .، پیاده سازی، نگهداری و به روزرسانی نموده و به طور مداوم بهبود بخشدایجاد

 رهبری  5

 

 

 رهبری و تعهد   5.1

 

 نشان دهد:موارد ذیل[ بر اساس ] مواد غذاییسیستم مدیریت ایمنی مدیریت ارشد باید رهبری و تعهد را نسبت به 

 

جهت ایجاد شده است و با  سیستم مدیریت ایمنی مواد غذاییمواد غذایی و اهداف  خط مشی ایمنیالف( حصول اطمینان از اینکه 

 استراتژیک سازمان سازگار است؛ گیری

 فرآیندهای کسب و کار سازمان؛ با سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایییکپارچگی الزامات  حصول اطمینان ازب( 

 در دسترس هستند؛ سیستم مدیریت ایمنی مواد غذاییان از اینکه منابع مورد نیاز برای اطمینحصول ج( 

 

، الزامات قانونی سیستم مدیریت ایمنی مواد غذاییبا الزامات  انطباق و  اثربخش مدیریت ایمنی مواد غذاییسیستم اهمیت  تفهیمد( 

 ؛توافق شده با مشترییی غذامواد و الزامات مربوط به ایمنی را جاقابل  مقرراتیو 

ارزیابی و نگهداری می جهت دستیابی به نتیجه )نتایج( مورد نظر،  سیستم مدیریت ایمنی مواد غذاییاطمینان از اینکه  حصول (ه

 (؛4.1کنید به  رجوعشود )

 ؛یت ایمنی مواد غذاییمدیر سیستماثربخشی  مشارکت دراز افراد برای  پشتیبانی( هدایت و و

 ؛مستمر ( ترویج بهبودز

 آنها کاربرد دارد.مسئولیت  میزانی که در حیطهبه  آنها،رهبری  اثباتاز دیگر نقش های مربوط به مدیریت برای  پشتیبانی( ح

مقاصد اصلی یی که فعالیت هادسته به معنای آن  صورت گستردهدر این سند را می توان به  "کسب و کار"اشاره به  یادآوری :
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 . نمودتفسیر  هد،وجود سازمان را شکل می د

 

 

 خط مشی 5.2

 

 ایجاد خط مشی ایمنی مواد غذایی  5.2.1

 :نگهداری نماید، کهایمنی مواد غذایی را ایجاد، پیاده سازی و  خط مشیمدیر ارشد باید یک 

 ؛باشدسازمان  بافتو  هدف ابمتناسب الف( 

 نماید؛سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی فراهم اهداف  ینگربازو  تعیینب( چارچوبی برای 

 توافق شده با ، از جمله الزامات قانونی و مقرراتی دوجانبهایمنی مواد غذایی قابل کاربرد الزامات ی در برآورده سازی ج( شامل تعهد

 .در خصوص ایمنی مواد غذایی شود مشتری

 ؛د( به ارتباطات درون و برون سازمانی بپردازد

 

 .باشد سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی مستمرتعهد به بهبود ( شامل ه

 را مورد توجه قرار دهد. غذایی های مربوط به ایمنی مواد شایستگی( نیاز به اطمینان از و

 

 اطالع رسانی خط مشی ایمنی مواد غذایی   5.2.2

 ایمنی مواد غذایی باید: خط مشی

 نگهداری شود؛ العات مستندبه عنوان اطدر دسترس باشد و الف( 

 و بکار گرفته شود؛ ، درکرسانیاطالعب( در تمام سطوح درون سازمان، 

 قرار گیرد.ج( در موارد مقتضی در دسترس طرفهای ذینفع 

 

 نقش ها، مسئولیت ها و اختیارات سازمانی  5.3

 

در سازمان تخصیص داده نقش های مربوطه  برای اختیاراتکه مسئولیت ها و  نمایدمدیریت ارشد باید اطمینان حاصل  5.3.1

 اطالع رسانی و درک شده اند.و  شده

 :]موارد زیر[ را تخصیص دهد برایمدیریت ارشد باید مسئولیت و اختیار 

 ؛می باشدمطابق با الزامات این سند  سیستم مدیریت ایمنی مواد غذاییاطمینان از اینکه حصول ( الف

 به مدیریت ارشد؛ نی مواد غذاییمیسیستم مدیریت اب( گزارش عملکرد 
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 هبر گروه ایمنی مواد غذایی؛اج( انتصاب تیم ایمنی مواد غذایی و ر

 مستندسازی اقدام )اقدامات(؛و  آغاز نمودنمشخص برای  اختیارمسئولیت و  باد( تعیین افرادی 

 

 

 راهبر تیم ایمنی مواد غذایی باید مسئول ]موارد زیر[ باشد:   5.3.2

 ؛می شود ایجاد، پیاده سازی، نگهداری و به روز رسانی سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی ز اینکهمینان احصول اط( الف

 تیم ایمنی مواد غذایی؛ امورب( مدیریت و سازماندهی 

 (؛7.2 بندتیم ایمنی مواد غذایی )به  های شایستگیآموزش و از  حصول اطمینانج( 

 .سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی تناسبو  بخشیاثر ارهدهی به مدیریت ارشد درب د( گزارش

 
 

 

سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی به فرد مربوط به  الت(مشک) فراد باید مسئولیت گزارش دهی در خصوص مشکلهمه ا 5.3.3

 .)افراد( تعیین شده را داشته باشند

 رح ریزیط 6

 

 

 برای پرداختن به ریسک و فرصت ها  اقداماتی 6.1

 

 

و الزامات اشاره شده  4.1، سازمان باید موضوعات اشاره شده در بند سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایین طرحریزی زمادر   6.1.1

 :شود، تعیین نمایدپرداخته را مد نظر قرار دهد و ریسک ها و فرصت هایی را که الزم است به آن  4.3و  4.2در 

 

 مورد نظر خود دست یابد؛ (نتایجنتیجه )تواند به  یم د غذاییسیستم مدیریت ایمنی موا کهالف( تضمین این

 

 ب( افزایش اثرات مطلوب؛

 

 ج( پیشگیری یا کاهش اثرات نامطلوب؛

 

 .مستمرد( دستیابی به بهبود 
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خشی اثرب عملکرد و در متن این سند، مفهوم ریسک ها و فرصت ها محدود به رویدادها و پیامدهای آن در حوزه یادآوری:

ها سازمان .مسئول رسیدگی به ریسک های سالمت عمومی هستندراجع عمومی م .است غذایی یمنی موادمدیریت ا سیستم

 .آمده است، هستند 8( و الزامات مربوط به این فرایند که در بند 3.22خطرات ایمنی مواد غذایی )به لزم به مدیریت م

 

 

 :نمایدریزی  طرحسازمان باید ]موارد زیر را[   6.1.2

 

 ها؛و فرصت هاپرداختن به ریسکبرای  یاتالف( اقدام

 

 :ب( چگونگی

 

 ؛ سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی اقدامات در فرآیندهای یکپارچه سازی و پیاده سازی این (1

 

 .اثربخشی این اقدامات ارزیابی (2

 

 

 

 :با ]موارد زیر باشد[توسط سازمان برای پرداختن به ریسک ها و فرصت ها باید متناسب اقدامات انجام شده  6.1.3

 

 الف( تأثیر بر الزامات ایمنی مواد غذایی؛

 

 ب( انطباق محصوالت و خدمات مواد غذایی با  )خواسته های( مشتریان؛

 

 .ج( الزامات طرف های ذینفع در زنجیره مواد غذایی

 

اجتناب از ریسک، پذیرش ریسک به  پرداختن به ریسک ها و فرصت ها می تواند شامل موارد زیر باشد:: اقدامات برای 1یادآوری

ذف منبع ریسک، تغییر احتمال وقوع یا پیامدها، به اشتراک گذاری ریسک، یا پذیرش وجود منظور دنبال کردن یک فرصت، ح

 .ریسک مبتنی بر تصمیم گیری آگاهانه

 

فاده از فناوری جدید و سایر ند به اتخاذ شیوه های جدید )اصالح محصوالت یا فرایندها(، است: فرصت ها می توان2یادآوری

 .اختن به نیازهای ایمنی مواد غذایی سازمان یا مشتریان آن منجر شوندامکانات مطلوب و  مناسب برای پرد
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 آنهااهداف سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی و طرح ریزی برای دستیابی به    6.2

 

 نماید. ایجاد و سطوح مرتبط کارکردهادر  ار سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی سازمان باید اهداف   6.2.1

 :باید سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی اهداف 

 د؛نایمنی مواد غذایی سازگار باش خط مشیالف( با 

 )در صورت امکان(؛ باشند اندازه گیریقابل ب( 

 شتری؛م و مقرراتیایمنی مواد غذایی، از جمله الزامات قانونی،  قابل اجرای الزامات لحاظ نمودنج( 

 ؛دنشو پایش و تصدیقد( 

 د؛نشو اطالع رسانی( ه

 .شوندبه روز رسانی  در موارد مقتضی و و( نگهداری

 .نگهداری نمایدرا  سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی سازمان باید اطالعات مستند اهداف

 

 

 

موارد زیر را[ تعیین ] ، سازمان بایدغذاییسیستم مدیریت ایمنی مواد ریزی برای چگونگی دستیابی به اهداف زمان طرح  در  6.2.2

 :نماید

 انجام خواهد شد؛ چه کاریالف( 

 ب( چه منابعی مورد نیاز خواهد بود؛

 ج( چه کسی مسئول خواهد بود؛

 ؛ی به اتمام خواهد رسیدد( چه زمان

 ارزیابی خواهد شد؛چگونه الف( نتایج 

 

 

 تغییرات   ریزیطرح  6.3

 

از جمله تغییرات کارکنان را تعیین می نماید، تغییرات  سیستم مدیری ایمنی مواد غذایی غییرات درهنگامی که سازمان نیاز به ت

 .و اطالع رسانی شود اجراریزی شده،  طرحباید به صورت 

 :در نظر بگیردموارد زیر را[ ]سازمان باید 

 ؛هاآن بالقوهتغییرات و پیامدهای از الف( مقصود 

 ؛یمنی مواد غذاییدیریت اسیستم م یکپارچگی استمرار ب( 
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 ج( در دسترس بودن منابع برای پیاده سازی موثر تغییرات؛

 .اختیاراتیا تخصیص مجدد مسئولیت ها و  تخصیصد( 

 پشتیبانی 7

 

 

  منابع 7.1

 

 

  لیاتک 7.1.1

 

را  ایمنی مواد غذایی مدیریتسیستم  سازمان باید منابع موردنیاز برای ایجاد، پیاده سازی، نگهداری، به روز رسانی و بهبود مداوم

 .تعیین و فراهم نماید

 

 :موارد زیر را[ در نظر بگیرد]سازمان باید 

 

 ؛ داخلیالف( قابلیت و هرگونه محدودیت در منابع موجود 

 

 .ع بیرونیب( نیاز به مناب

 

  کارکنان 7.1.2

 

دارای اثربخش،  م مدیریت ایمنی مواد غذاییستسی برای اجرا و نگهداری یک الزم سازمان باید اطمینان حاصل نماید که افراد

 .(7.2به رجوع کنید می باشند ) شایستگی

 

 سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی یا ارزیابی عملیات، پیاده سازی، تکوینکارشناسان برون سازمانی برای  کمکآنجایی که از 

استفاده می شود، باید شواهدی از توافقنامه یا قراردادهایی که شایستگی، مسئولیت و اختیارات کارشناسان برون سازمانی را 

 .ت مستند حفظ گرددبه عنوان اطالعا تعیین می نماید،

 

 زیرساخت  7.1.3

 

سیستم مدیریت  ه انطباق با الزاماتدستیابی بن، ایجاد و نگهداری زیرساخت ضروری جهت برای تعییی را سازمان باید منابع
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 .نمایدفراهم را  ایمنی مواد غذایی

 :می تواند شامل موارد زیر باشد : زیرساخت آورییاد

 ؛ربوطهساختمان ها و تاسیسات م، ناوگان شناورزمین،  -

 تجهیزات، از جمله سخت افزار و نرم افزار؛ -

 حمل و نقل؛ -

 .فن آوری اطالعات و ارتباطات -

 کار محیط 7.1.4

 

سیستم مدیریت ایمنی  سازمان باید منابع را برای ایجاد، مدیریت و نگهداری محیط کار الزم برای دستیابی به انطباق با الزامات

 .تعیین، فراهم و نگهداری نماید غذاییمواد 

 و فیزیکی مانند ]موارد زیر[ باشد: ی: یک محیط مناسب می تواند ترکیبی از عوامل انسانیادآوری

 (؛غیرتقابلیغیر تبعیض آمیز، آرام و به عنوان مثال اجتماعی ) الف(

 (؛عاطفی، محافظت فرسودگی شغلیکاهش استرس، پیشگیری از مانند ) روانشناختیب( 

 (.دما، گرما، رطوبت، نور، جریان هوا، بهداشت، سر و صدامانند ج( فیزیکی )

 .ارائه شده، متفاوت باشنداین عوامل اساسا می توانند بسته به محصوالت و خدمات 

 

 عناصر تکوین شده بیرونی سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی  7.1.5

 

برنامه های پیش  از جمله سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی از بیرونی کوین شدهتهنگامی که یک سازمان با استفاده از عناصر 

خود را ایجاد، نگهداری و به  سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی(،  8.5.4به رجوع کنید کنترل خطر ) طرح، تحلیل خطر و نیازی

شده] دارای شرایط زیر  ایجادروز رسانی می نماید و به طور مداوم بهبود می بخشد، سازمان باید اطمینان حاصل نماید که عناصر 

 :می باشند[

 

 ؛اندمطابق با الزامات این سند توسعه یافته  الف(

 

 ن؛ت ها، فرایندها و محصوالت سازماب( قابل کاربرد برای سای

 

 ج( به طور خاص توسط تیم ایمنی مواد غذایی با فرآیندها و محصوالت سازمان وفق داده شده اند؛

 

 د( در صورت الزام این سند، پیاده سازی، نگهداری و به روز رسانی شده اند ؛

 

 شده اند. ظالف( به عنوان اطالعات مستند، حف
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   از بیرون ا، محصوالت یا خدمات فراهم شده فراینده کنترل 7.1.6

 

 :سازمان باید

 

برون سازمانی فرایندها، محصوالت و / یا  فراهم کنندگانارزیابی، انتخاب، پایش عملکرد و ارزیابی مجدد  الف(معیار ]هایی[ برای

 ؛بکار بگیردو  ایجاد، خدمات

 

 سازمانی، اطمینان حاصل نماید؛برون  فراهم کنندگانالزامات به  از تبادل اطالعات کافیب( 

 

برآورده نمودن ن سازمان، بر توانایی سازمان در  واطمینان حاصل نماید که فرآیندها، محصوالت یا خدمات فراهم شده از بیر ج(

 .تأثیر نامطلوبی نداشته باشد سیستم مدیریت ایمنی غذا از الزامات پایدار

 .د، حفظ نمایدقدامات ضروری را، به عنوان نتیجه ارزیابی ها و ارزیابی های مجدگونه اد( اطالعات مستند این فعالیت ها و هر 

 

 

 شایستگی  7.2

 

 :سازمان باید

 

کاری انجام می دهند که بر  ،برون سازمانی و افرادی که تحت کنترل سازمان فراهم کنندگانالف( شایستگی الزم افراد از جمله 

 تعیین نماید؛ ،تأثیر گذار است را ایمنی مواد غذایی سیستم عملکرد ایمنی مواد غذایی و اثربخشی

 

از که این افراد، از جمله تیم ایمنی مواد غذایی و کسانی که مسئول اجرای طرح کنترل خطر هستند،  نمایداطمینان حاصل  ب(

 ؛هستند شایستهربه مناسب، ، آموزش و / یا تجنظر تحصیالت

 

 توسعه و اجرای برای رای ترکیبی از دانش و تجربه حوزه های مختلفذایی دااطمینان حاصل شود که تیم ایمنی مواد غ  ج(

در  ییغذامواد امل، اما نه محدود به محصوالت، فرآیندها، تجهیزات و خطرات ایمنی سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی )ش

 ( باشد. یریت ایمنی مواد غذاییسیستم مد محدوده

 

 ؛انجام شده را ارزیابی نمایدو اثربخشی اقدامات اقدام نموده الزم  شایستگیدن ، برای به دست آورکاربردد( در صورت 

 

 .شواهد شایستگی حفظ نمایدبه عنوان  مناسبی را ( اطالعات مستنده
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قد ا استخدام یا ع ی شاغل کناندوباره کار انتصابیا شامل ارائه آموزش، کارآموزی  مثال به عنوان تواندمیاجرا اقدامات قابل  کته:ن

 .شایسته باشدقرارداد با افراد 

 

 آگاهی 7.3

 

 :این سازمان باید اطمینان حاصل نماید تمامی افراد مربوطه که تحت کنترل سازمان کار می کنند، باید از موارد زیر آگاه باشند

 

 اد غذایی؛الف( خط مشی ایمنی مو

 

 مربوط به وظایف آنها؛ سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی ب( اهداف

 

 عملکرد ایمنی مواد غذایی؛ بهبود ، از جمله مزایایسیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی آنها در اثربخشیهر یک از ( سهم ج

 

 .سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی د( پیامدهای عدم انطباق با الزامات

 

 

 ارتباطات  7.4

 

 

 کلیات 7.4.1

 نماید، از جمله،را تعیین  تم مدیریت اینی مواد غذاییسیسمربوط به  برون سازمانیو  روند ارتباطاتسازمان باید 

 تبادل اطالعات نماید؛چه چیزی  الف( درباره

 ؛چه زمانی تبادل اطالعات نمایدب( 

 با چه کسانی تبادل اطالعات نماید،ج( 

 ؛اطالعات نمایدچگونه تبادل د( 

 چه کسی تبادل اطالعات نماید.( ه

افرادی که فعالیت آنها بر ایمنی مواد غذایی تأثیر می  یتماماز سوی  ارتباطات موثر لزومکه  حاصل نمایدسازمان باید اطمینان 

 .شده استگذارد، درک 
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 رتباطات برون سازمانیا 7.4.2

در  زنجیره مواد غذاییبرای طرف های ذینفع  افی برون سازمانی تبادل می شود وک که اطالعات حاصل نماید سازمان باید اطمینان

 باشد. میدسترس 

 :اید ارتباطات موثر با ]طرفهای زیر[ را ایجاد، پیاده سازی و نگهداری نمایدسازمان ب

 و پیمانکاران؛ بیرونی فراهم کنندگانالف( 

 :ارتباط باب( مشتریان و / یا مصرف کنندگان در 

، آماده سازی، توزیع شانبار به نمایش گذاشتن،، حمل و نقل مربوط به ایمنی مواد غذایی متکی بر محصول ( اطالعات1

 یا توسط مصرف کننده؛ زنجیره مواد غذایی ونو استفاده از محصول در

و / یا مصرف  زنجیره مواد غذاییتوسط سازمان های دیگر در م است الزایمنی مواد غذایی که  شناسایی شده ( خطرات2

 کنندگان کنترل شود؛

 آنها؛ یه هایالحاصشامل و سفارشات،  درخواست ها، ترتیبات قراردادی( 3

 شکایت؛ شامل، مصرف کننده( بازخورد مشتری و / یا 4

 قانونی و نظارتی؛ نهادهایج( 

از را تحت تأثیر قرار می دهند یا  سیستم مدیریت ایمنی مواد غذاییه روز رسانی یا ب اثربخشید( سازمان های دیگری که 

 .می پذیرندتأثیر  آن

ازمانی درباره هر نوع اطالعاتی در زمینه ایمنی غذا، باید از مسئولیت و برای ارتباطات برون سافراد مشخص شده 

 اختیارتعریف شده برخوردار باشند.

 ، باید به عنوان ورودی برای بازنگریدنبه دست می آی تبادل اطالعات برون سازمانیاز طریق در صورت لزوم، اطالعاتی که  

در نظر  (10.3و  4.4به  رجوع کنید) سیستم مدیریت ایمنی مواد غذاییبه روز رسانی  جهت ( و9.3به رجوع کنید مدیریت )

 گرفته شوند.

 

 باید به عنوان اطالعات مستند حفظ شود. ارتباطات برون سازمانیشواهد 

 

 

 

 

 ارتباطات درون سازمانی 7.4.3

، ایجاد، پیاده سازی و نگهداری ایمنی مواد غذایی موثر برمسائل رای تبادل اطالعات در خصوص سازمان باید یک سیستم موثر ب

 .نماید
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ه ا روشی بب ،که تیم ایمنی مواد غذایی ن حاصل نمایداطمینا، سازمان باید سیستم مدیریت ایمنی مواد غذاییبرای حفظ اثربخشی 

 :می شودموقع از تغییرات در موارد زیر مطلع 

 الف( محصوالت یا محصوالت جدید؛

 ؛و خدمات متشکله ب( مواد خام، مواد

 ؛تولید و تجهیزات هاج( سیستم 

 تجهیزات و محیط اطراف آن؛  قرارگیری  تولید، محل سالنهای( د

 ؛سازیو به افتنظ( برنامه های ه

 و توزیع؛ انبارش( سیستم های بسته بندی، و

 ؛اختیاراتها و / یا تخصیص مسئولیت ها و شایستگی( ز

 ؛ اجراقابل  مقرارتی( الزامات قانونی و ح

 ؛یخطرات ایمنی مواد غذایی و اقدامات کنترل تبط باش مر( دانط

 ؛رعایت می کندسازمان  و سایر الزامات که صنفیالزامات مشتری،  ک(

 ؛برون سازمانیمربوطه از سوی طرف های ذینفع  ارتباطاتو درخواست ها  ل(

 است؛ با محصول نهایی مرتبط ییغذا مواد نشان دهنده خطرات ایمنی یی که( شکایات و هشدارهام

 می گذارد. تاثیرکه بر ایمنی مواد غذایی ی شرایطسایر ( ن

 سیستم مدیریت ایمنی مواد غذاییکه این اطالعات در هنگام به روز رسانی  نمایدمواد غذایی باید اطمینان حاصل تیم ایمنی 

 درنظر گرفته شده است. (10.3و  4.4 رجوع کنید به)

. ستمدیریت در نظر گرفته شده ا ازنگریه اطالعات مربوطه به عنوان ورودی برای بک نمایدمدیریت ارشد باید اطمینان حاصل 

 (.9.3به رجوع کنید )

 

 

 

 

   اطالعات مستند 7.5

 

 کلیات 7.5.1

 :]موارد ذیل باشد[ شاملباید سازمان  سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی

 این سند؛ الزام شده توسط الف( اطالعات مستند

 ؛می باشدضروری  سیستم مدیریت ایمنی مواد غذاییرای اثربخشی که از نظر سازمان، بب( اطالعات مستندی 

 و مشتریان. مقرراتیقانونی،  نهادهایتوسط  الزام شدهو الزامات ایمنی مواد غذایی ج( اطالعات مستند 
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متفاوت ، به دالیل زیر به دیگر  می تواند از یک سازمان سیستم مدیریت ایمنی مواد غذاییبرای  مستنداطالعات  گستره: یادآوری 

 باشد:

 نوع فعالیت ها، فرایندها، محصوالت و خدمات آن؛اندازه سازمان و  -

 پیچیدگی فرآیندها و تعامالت آنها؛ -

 افراد شایستگی -

 

 

 

 

 ایجاد و به روز رسانی 7.5.2

 هنگام ایجاد و به روز رسانی اطالعات مستند، سازمان باید اطمینان حاصل کند:

 )به عنوان مثال عنوان، تاریخ، نویسنده یا شماره مرجع( شرحف( شناسایی و ال

 ، الکترونیکی(؛یزبان، نسخه نرم افزاری، گرافیک( و رسانه )مانند کاغذ به عنوان مثال،ب( قالب )

 .آنها و کفایت صویب برای]اطمینان از[ تناسبو ت ازنگریج( ب

 

 

 

 کنترل اطالعات مستند 7.5.3

 

 

اطمینان حاصل کنترل شوند تا د باید سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی و این سنتوسط  م شدهالعات مستند الزااط 7.5.3.1

 شود:

 ؛مناسب می باشدو برای استفاده  بوده در دسترس، مورد نیاز زمانو  مکان( در الف

 یکپارچگی(. نقضیا  درستنا ، استفادهدر برابر نقض محرمانگی به عنوان مثال) می شودب( به اندازه کافی محافظت 

 :در نظر بگیردزیر را  فعالیتهای حسب کاربرد،، سازمان باید مستندبرای کنترل اطالعات   7.5.3.2

 ( توزیع، دسترسی، بازیابی و استفاده؛الف

 ؛خوانا بودن، از جمله حفظ حفظب( ذخیره سازی و 

 (؛مثال کنترل ویرایش ج( کنترل تغییرات )به عنوان

 عیین تکلیف.( حفظ و تد

http://www.noorgroup.co/
http://www.modirfa.com/
http://www.iehouse.org/


 

WWW.NOORGROUP.CO                  WWW.MODIRFA.COM                  WWW.IEHOUSE.ORG 

021-88761795                                              021-77930125                                     021-88764867 

 

 ISO22000:2018 ورگروه مهندسین مشاور ن 

Page | 40 

ضروری  سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی اجرایو  طرح ریزیبرای  که توسط سازمان برون سازمانی نشأ م دارایاطالعات مستند 

 د.نو کنترل شو ی شناساییمناسبنحو باید به تشخیص داده شده اند، 

 ت ناخواسته محافظت شود.تغییرا در برابرباید  ،انطباق حفظ می شود شواهدکه به عنوان  یاطالعات مستند

مشاهده اختیار و  یا صدور اجازهمشاهده اطالعات مستند اجازه در مورد  گیری تصمیمبه معنای  صرفا دسترسی می تواند یادآوری :

 اطالعات مستند باشد.در تغییر ایجاد و 

 ملیاتع 8

 

 عملیات ریزیطرح  8.1

امات مربوط به تحقق محصوالت ایمن، و اجرای اقدامات تعیین شده در بند مطابقت با الزسازمان باید فرآیندهای مورد نیاز برای 

 رسانی نماید:روزریزی، اجرا، کنترل، نگهداری و بهرا ]از طریق موارد زیر[ طرح 6.1

 

 معیار]هایی[ برای فرآیندها؛ ایجادالف( 

 

 کنترل فرایندها مطابق با معیارها؛ اجرایب( 

 

 .برای کسب اطمینان از این که فرآیندها طبق طرح ریزی انجام شده است گستره الزم در عات مستندج( نگهداری اطال

 

نماید و اقدامات الزم برای کاهش هر  بازنگریریزی شده را کنترل و پیامدهای تغییرات ناخواسته را سازمان باید تغییرات طرح

 .را انجام دهد اثرات نامطلوبگونه 

 

 .(7.1.6به رجوع کنید کنترل می شوند )شده، که فرآیندهای برون سپاری  ان حاصل نمایدسازمان باید اطمین

 

 (PRPs) رنامه های پیش نیازیب  8.2

 

 

)ها( را برای تسهیل پیشگیری و / یا کاهش آلودگی ها )از جمله خطرات ایمنی مواد غذایی( در  PRP سازمان باید  8.2.1

  .رسانی نمایدروزسازی، نگهداری و بهکاری، ایجاد، پیاده محصوالت، فرآوری محصول و محیط 

 

 

 8.2.2PRP ها( باید(: 
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 ؛، متناسب باشندآن با توجه به ایمنی مواد غذایی زمینهسازمان و  با الف(

 ؛باشد ناسبتشده م جابجایا  /اندازه و نوع عملیات و ماهیت محصوالت تولید شده و  اب( ب

 و چه به عنوان برنامه هایی با کاربرد برای یک اجرای عمومیهای قابل  به عنوان برنامهبر اساس کل سیستم تولید، چه  ج(

 ؛اجرا شوند محصول یا فرایند خاص

 .شده باشند صویبد( توسط تیم ایمنی مواد غذایی ت

 

 

و  اجرا)ها(، سازمان باید اطمینان حاصل کند که الزامات قانونی و مقرراتی قابل  PRP هنگام انتخاب و / یا ایجاد    8.2.3

 :را در نظر بگیرد]موارد زیر[ سازمان توصیه می شود با مشتری مد نظرقرار گرفته اند. دو جانبه  مورد توافقالزامات 

 

 ؛ISO / TS 22002 سری استاندارد اجراقابل  بخشالف( 

 .راهنمایی های قابل اجرا ی ویاجرا ا، قوانینب( استاندارده

 

 

 :در نظر بگیرد]موارد زیر را[ د )ها( سازمان بای PRP هنگام ایجاد  8.2.4

 و تأسیسات مربوطه؛ ساختمان ها، جانمایی ساختار الف(

 کارکنان؛ تسهیال مربوط بهب( جانمایی فضاها، از جمله منطقه بندی، فضاهای کاری و 

 ج( تأمین کنندگان هوا، آب، انرژی و دیگر خدمات؛

 و خدمات پشتیبانی؛ پسابو  پسماندد( کنترل آفات، دفع 

 دسترسی به آنها برای نظافت و نگهداری؛ قابلیتمناسب بودن تجهیزات و ( ه

 

تأیید و تضمین تأمین کننده)مانند مواد اولیه، مواد متشکله، مواد شیمیایی و بسته فرآیندهای  و(

 بندی(؛

 

 ، حمل و نقل و جابجایی محصوالت؛ارسالز( دریافت مواد ورودی، انبارش، 

 

 ی از آلودگی متقاطع؛ح( اقداماتی برای پیشگیر

 

 و ضد عفونی کردن؛ پاکیزه سازی ط(

 

 بهداشت فردی؛ ی(
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 اطالعات محصول / آگاهی مصرف کننده؛ ک(

 

 .مقتضیل( سایر موارد 

 

 .)ها( را مشخص نماید PRP اطالعات مستند باید انتخاب، ایجاد، پایش قابل اجرا و تصدیق

 

 

 

 سیستم قابلیت ردیابی  8.3

 

ابتدایی مسیر توزیع محصول نهایی مرحله و ید قادر به شناسایی منحصر به فرد مواد ورودی از تامین کنندگان سیستم ردیابی با

 :هنگام ایجاد و پیاده سازی سیستم ردیابی، دست کم موارد زیر باید مورد توجه قرار گیرد  .باشد

 

 با محصوالت نهایی؛الف( ارتباط بهر مواد دریافت شده، مواد تشکیل دهنده و محصوالت میانی 

 

 ب( بازکاری مواد / محصوالت؛

 

 .ج( توزیع محصول نهایی

 

 .قانونی، مقرراتی و مشتری، شناسایی شده اند اجرایسازمان باید اطمینان حاصل نماید که الزامات قابل 

 

 

اقل عمر ماندگاری اطالعات مستند به عنوان مدرکی از سیستم قابلیت ردیابی باید برای یک دوره مشخص حفظ شود تا حد

 .ی را آزمون و تصدیق نمایدسازمان باید اثربخشی سیستم ردیاب  .محصول را شامل شود

 

مقادیر محصوالت نهایی با مقدار مواد متشکله به  تطابق، انتظار می رود که تصدیق سیستم شامل لزوم در صورت: یادآوری 

 .عنوان شواهد اثربخشی باشد

 

 یط اضطراری آمادگی و واکنش در شرا 8.4

 

 

  کلیات 8.4.1
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ای که بالقوه یا حوادث روش های اجرایی برای واکنش نشان دادن به موقعیت های اضطراری  اطمینان یابدمدیریت ارشد باید 

  گذار باشد، جاری هستند.تأثیر و نقش سازمان در زنجیره غذایی بر ایمنی مواد غذاییمی تواند 

 .شود نگهداری، اطالعات مستند باید ایجاد و ثحوادبرای مدیریت این موقعیت ها و 

 شرایط اضطراری و حوادث مدیریت  8.4.2

 

 :سازمان باید

 : به روشهای زیر واکنش نشان دهد حوادثالف( به موقعیت های اضطراری و 

 شناسایی شده اند؛ ،قابل کاربرداطمینان از اینکه الزامات قانونی و مقرراتی  حصول  (1

 انی؛درون سازم اطالع رسانی (2

 ، رسانه ها(؛مراجع ذیصالح مقتضیبرون سازمانی )به عنوان مثال تامین کنندگان، مشتریان، اطالع رسانی  (3

 بالقوهو اثر  حادثهوضعیت اضطراری یا  اهمیتبا  تناسبب( انجام اقدام به منظور کاهش پیامدهای ناشی از وضعیت اضطراری، م

 ؛ایمنی مواد غذایی

 
 ؛جرایی به صورت دوره ای، آزمون روش های ادر صورتی که عملی باشدج( 

 ها.ون، وضعیت اضطراری یا آزمحادثهروزرسانی اطالعات مستند پس از وقوع هر د( بازنگری و در صورت لزوم، به

 

ی طبیعی، : نمونه هایی از شرایط اضطراری که می توانند بر ایمنی و / یا تولید مواد غذایی تاثیر بگذارند، عبارتند از بالیایادآوری

عمومی و سایر حوادث مانند قطع  سالمت شرایط اضطراری، حوادث محیط کار، تروریسم میکروبیمحیطی، زیست حوادث 

 .شسرمایخدمات ضروری مانند آب، برق یا تأمین 

 

 

 کنترل خطر 8.5

 

 گامهای اولیه برای توانمندسازی تحلیل خطر  8.5.1

 

 کلیات   8.5.1.1

این  .شودرسانی العات مستند اولیه باید توسط تیم ایمنی مواد غذایی جمع آوری، نگهداری و به روز برای انجام تحلیل خطر، اط

 :شامل، اما نه محدود به ]موارد ذیل[ می شودکار 

 الف( الزامات قابل کاربرد قانونی، مقرراتی و مشتری ؛

 محصوالت، فرایندها و تجهیزات سازمان؛ -ب 

 سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی بوط بهغذایی مرمواد طرات ایمنی ج( خ
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 ، مواد متشکله و مواد در تماس با محصولخاممشخصات مواد     8.5.1.2

 

سازمان باید اطمینان حاصل نماید که تمام الزامات قانونی و مقرراتی ایمنی مواد غذایی قابل کاربرد برای تمام مواد خام، مواد 

 .سایی شده استدهنده و مواد تماس با محصول شناتشکیل 

 

ذیل را تا  ]اطالعات[مواد خام، مواد متشکله و مواد در تماس با محصول ، شامل  یسازمان باید اطالعات مستند مربوط به تمام

 :نماید نگهداریبه ترتیب مناسبی (، 8.5.2به رجوع کنید حد الزم برای انجام تحلیل خطر ) 

 

 یولوژیکی، شیمیایی و فیزیکی؛الف( مشخصات ب

 ترکیب مواد متشکله فرموله شده، از جمله مواد افزودنی و کمکی فرآوری؛ ب(

 (؛گیاهی، مواد معدنی یا ی)به عنوان مثال حیوان منبعج( 

 )خاستگاه(؛ منشا مکانید( 

 ه( روش تولید؛

 و( روش بسته بندی و تحویل؛

 ماندگاری؛ زمانشرایط انبارش و  ز(

 تفاده یا فرآوری؛سازی و / یا جابجایی قبل از اس آماده ح(

مورد  مصرف ناسب باخریداری شده، مت مواد متشکلهو  اولیه ( معیارهای پذیرش مربوط به ایمنی مواد غذایی یا مشخصات موادط

 .نظر آنها

 

 

 نهایی تمشخصات محصوال   8.5.1.3

 

بل کاربرد برای تمام محصوالت نهایی قانونی و مقراراتی ایمنی مواد غذایی قاسازمان باید اطمینان حاصل نماید که تمام الزامات 

 .که برای تولید در نظر گرفته شده اند، شناسایی شده اند

 

سازمان باید اطالعات مستند مربوط به مشخصات محصوالت نهایی، شامل اطالعات مربوط به موارد ذیل را تا حد الزم برای انجام 

 :(،8.5.2کنید به  رجوعنماید. ) تحلیل خطر نگهداری

 

 نام محصول یا شناسه مشابه؛الف( 

 ؛اتب( ترکیب

 ج( ویژگی های بیولوژیکی، شیمیایی و فیزیکی مرتبط با ایمنی مواد غذایی؛
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 ماندگاری و شرایط انبارش مورد نظر؛ زماند( 

 ( بسته بندی؛ه

 مورد نظر؛ مصرفبرچسب زنی مربوط به ایمنی مواد غذایی و / یا دستورالعمل هایی برای جابجایی، آماده سازی و  و(

 .روش )های( توزیع و تحویل ز(

 

 

 

 

 نظرمورد   مصرف 8.5.1.4

 

و هر گونه مصرف ناخواسته و  استفاده به صورت معقول مورد نظر، از جمله مصرف منطقی مورد انتظار محصول نهایی  مصرف

به عنوان اطالعات مستند برای  باید در نظر گرفته شود و تا حد الزم به صورت معقول نادرست و مورد انتظار از محصول نهایی

 (.8.5انجام تحلیل خطر نگهداری شوند )به بند 

 .در موارد مقتضی، گروه های مصرف کننده / استفاده کننده باید برای هر محصول شناسایی شوند

اد غذایی ، ایمنی مو خاصنسبت به خطرات  گروه های سیب پذیر گروه های مصرف کننده / استفاده کننده شناخته شده به ویژه

 .باید مورد شناسایی قرار گیرند

 

 

 و توصیف فرآیندهانمودار های جریان      8.5.1.5

 

 

 تهیه نمودار جریان   8.5.1.5.1

 

های محصول و بندیتیم ایمنی مواد غذایی باید نمودارهای جریان را به عنوان اطالعات مستند برای محصوالت یا گروه

 .رسانی نمایدروزایجاد، نگهداری و به ایمنی مواد غذاییسیستم مدیریت  فرآیندهای تحت پوشش

 

نمودارهای جریان باید هنگام انجام تحلیل خطر به عنوان   جریان نمایی گرافیکی از فرایند را ارائه می نمایند.  هاینمودار

 .ده قرار گیردخطرهای ایمنی مواد غذایی مورد استفا بروزمبنایی برای ارزیابی احتمال وقوع، افزایش، کاهش یا 

 

 بر حسب اقتضانمودار جریان باید   .رای انجام تحلیل خطر باشدنمودار جریان باید شفاف، دقیق و حاوی جزئیات الزم ب

 :شامل موارد زیر باشد
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 الف( توالی و تعامل مراحل عملیات؛

 فرایند برون سپاری شده؛هر نوع ب( 

وارد و محصوالت میانی  تاسیسات، فرآوری، مواد بسته بندیکمکی [ ج( جایی که مواد خام، مواد متشکله، ]افزودنی های

 جریان شوند؛

 د( جایی که بازکاری و بازیافت انجام می شود؛

 .یا امحا می شوند ترخیص، محصوالت جانبی و ضایعات، حین فرآینده( جایی که محصوالت نهایی، محصوالت 

 

 

 

 تأیید نمودارهای جریان در محل  8.5.1.5.2
 

جریان را در محل تأیید نماید، نمودارهای جریان را در موارد مقتضی به روز رسانی ایمنی مواد غذایی باید دقت نمودار های  تیم
 و به عنوان اطالعات مستند حفظ نماید.

  

 

 

 

 تشریح فرآیندها و محیط فرآیند   8.5.1.5.3

 :ارد زیر را[ تشریح نمایدتیم ایمنی مواد غذایی باید تا حد الزم برای انجام تحلیل خطر ]مو

 

 غیرغذایی؛نواحی  مواد غذایی و  مرتبط با، از جمله نواحی جانمایی فضاهاالف( 

 و جریان مواد؛  فرآوری کمکتجهیزات فرآوری و مواد در تماس، ]افزودنی های[  ب(

بودن آنها یا روش های اجرایی )در صورت وجود( و / یا سختگیرانه  یهای موجود، پارامترهای فرایند، اقدامات کنترل PRP ج(

 که می توانند بر ایمنی مواد غذایی تأثیر بگذارند؛

د( الزامات برون سازمانی )مانند نهادهای قانونی و مقرراتی یا مشتریان( که می توانند بر انتخاب و شدت اقدامات کنترلی تأثیر 

 .بگذارند
 

 .لحاظ گرددباید ای نوبت کاری ه الگوناشی از تغییرات فصلی یا  اتدر صورت مقتضی تغییر

 

 .به روز رسانی و به عنوان اطالعات مستند نگهداری شود در صورت مقتضیباید  این تشریح ها
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 خطر تحلیل 8.5.2

 

 

 کلیات  8.5.2.1

 

ام دهد. تحلیل خطر را برای تعیین خطراتی که نیاز به کنترل دارند، انج یکتیم ایمنی مواد غذایی باید براساس اطالعات اولیه 

 .کنترل باید ایمنی مواد غذایی را تضمین نماید و در موارد مقتضی، ترکیبی از اقدامات کنترل باید مورد استفاده قرار گیردمیزان 

 شناسایی خطر و تعیین سطوح قابل قبول   8.5.2.2

 

 

 

ه با نوع محصول، نوع فرآیند و محیط وقوع آنها در رابط احتمالسازمان باید تمام خطرات ایمنی مواد غذایی را که   8.5.2.2.1

 .فرآیند منطقی به نظر می رسد ، شناسایی و مستند سازی نماید

 

 :]موارد زیر[ باشد شناسایی باید بر اساس

 

 ؛8.5.1جمع آوری شده مطابق با بند  هایه دادو اولیه  اطالعات الف(

 ب( تجربه؛

علمی و سایر داده های  داده های ، شناسیهمه گیرمطالعات ، لمیزان احتماج( اطالعات درون و برون سازمانی، از جمله 

 رویدادهای گذشته؛

  محصوالت نیمه ساختهاطالعاتی از زنجیره مواد غذایی در مورد خطرات ایمنی مواد غذایی مربوط به ایمنی محصوالت نهایی،  د(

 مصرف؛ آمادهو مواد غذایی 

 .ه( الزامات قانونی، مقرراتی و مشتری

 

دیگر  تسهیالتل و / یا فرآیندها در : تجربه می تواند اطالعاتی را از کارکنان و کارشناسان برون سازمانی که با محصو1 یادآوری

 .آشنا هستند، شامل شود

 

 Codexکمیته  .باشد (FSOs) می تواند شامل اهداف ایمنی مواد غذایی مقرراتی: الزامات قانونی و  2 یادآوری

Alimentarius FSO   ایی در یک خطر در یک ماده غذ تراکمو / یا تناوب حداکثر "ایمنی مواد غذایی را به عنوان اهداف

 ".را فراهم یا به آن کمک می کند، تعریف می نماید (ALOP) زمان مصرف که سطح حفاظت مناسب

http://www.noorgroup.co/
http://www.modirfa.com/
http://www.iehouse.org/


 

WWW.NOORGROUP.CO                  WWW.MODIRFA.COM                  WWW.IEHOUSE.ORG 

021-88761795                                              021-77930125                                     021-88764867 

 

 ISO22000:2018 ورگروه مهندسین مشاور ن 

Page | 48 

 

 .توجه قرار گیرد مورد ،ارزیابی خطر و انتخاب اقدامات کنترلی مناسبجزئیات کافی برای میسر شدن خطرات بایستی با 

 

 

 

)مانند دریافت مواد خام، فرآوری، توزیع و تحویل( که در آن هر گونه خطر ایمنی  (مراحلی) مرحله ای سازمان باید   8.5.2.2.2

 .را، شناسایی نماید مواد غذایی می تواند وجود داشته باشد، گزارش شود، افزایش یا ادامه یابد

 

 :]موارد زیر را[ در نظر بگیردهنگام شناسایی خطرات، سازمان باید 

 مواد غذایی؛ الف( مراحل قبل و بعد در زنجیره

 ب( تمامی مراحل در نمودار جریان؛

 ./ خدمات، محیط فرآیند و افراد تاسیساتج( تجهیزات فرایند، 

 

 

 

ی در محصول نهایی را که ممکن باشد، سطح قابل قبول هر خطر شناسایی شده ایمنی مواد غذای زمانیسازمان باید    8.5.2.2.3

 .تعیین نماید

 :هنگام تعیین سطح قابل قبول، سازمان باید

 ؛شناسایی می شودالف( اطمینان حاصل نماید که الزامات قانونی، مقرراتی و مشتری قابل 

 نظر بگیرد؛مورد نظر از محصوالت نهایی را در  مصرفب( 

 .ج( هر گونه اطالعات مرتبط دیگر را در نظر بگیرد

 سطوح قابل قبول را حفظ نماید. ح قابل قبول و توجیهاتن باید اطالعات مستند مربوط به تعیین سطوسازما

 

 

 ارزیابی خطر   8.5.2.3

پیشگیری یا کاهش آن به ضرورت سازمان باید برای هر خطر شناسایی شده ایمنی مواد غذایی، ارزیابی خطر را برای تعیین 

 .سطح قابل قبول، انجام دهد

 :د هر خطر ایمنی مواد غذایی را با توجه به موارد زیر ارزیابی نمایدسازمان بای
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 الف( احتمال وقوع آن در محصول نهایی قبل از بکارگیری از اقدامات کنترلی؛

 ( 4-1-5-8به بند رجوع کنید ) مورد نظر مصرفبا  ارتباطدر  بر سالمتیب( شدت اثرات نامطلوب 

 .نمایدمواد غذایی را شناسایی  ایمنی بارزسازمان باید هرگونه خطرات 

 .شود نگهداریروش مورد استفاده باید شرح داده شود و نتیجه ارزیابی خطر باید به عنوان اطالعات مستند 

 

 

 

 انتخاب و دسته بندی اقدام )های( کنترلی   8.5.2.4

 

گیری یا مات کنترلی که قادر به پیشمناسب یا ترکیبی از اقدا یبراساس ارزیابی خطر، سازمان باید اقدام کنترل  8.5.2.4.1

 .شده باشد را، انتخاب نماید مشخصایمنی مواد غذایی به سطوح قابل قبول  بارزکاهش خطرات 

 3.11به رجوع کنید)ها   CCP( و یا در3.30ه برجوع کنید )  OPRP کنترلی انتخاب شده را به عنوان )های( سازمان باید اقدام

 دسته بندی نماید. (

به برای هر یک از اقدامات کنترلی انتخاب شده، باید یک ارزیابی   ی باید با استفاده از رویکرد سیستماتیک انجام شود.دسته بند

 :شررح زیر انجام گیرد

 الف( احتمال شکست کارکرد آن؛

 شامل موارد زیر باشد :کرد آن؛ این ارزیابی باید ب( شدت پیامد در صورت شکست کار

 ایمنی مواد غذایی؛ زبارتأثیر بر خطرات  (1

 با سایر اقدامات کنترلی؛مرتبط  مکانی وقعیتم (2

 و انجام شده است؛ ایجادآیا اقدام خاصی برای کاهش خطرات به یک سطح قابل قبول،  (3

 .باشدترکیب اقدامات کنترلی میآیا این یک اقدام واحد است یا بخشی از  (4

  

 

 

 

شامل موارد زیر   ، رویکرد سیستماتیک باید دارای یک ارزیابی امکان سنجییم کنترلعالوه بر این، برای هر اقدا  8.5.2.4.2

 :باشد

 

 الف( تعیین حدود بحرانی قابل اندازه گیری و / یا معیارهای قابل اندازه گیری / قابل مشاهده؛

 

 قابل مشاهده، باقی مانده باشد؛ قابل اندازه گیری / اقدام تشخیص هر شکستی که با حد بحرانی و / یا معیارهای ایبر پایشب( 
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 شکست ج( اعمال اصالحات به موقع در صورت 

 

 .فرآیند تصمیم گیری و نتایج انتخاب و دسته بندی اقدامات کنترلی باید به عنوان اطالعات مستند حفظ شود

 

اقدامات کنترلی  سختگیریخاب و ون سازمانی )به عنوان مثال الزامات قانونی، مقرراتی و مشتری( که می تواند بر انتالزامات بر

 .تأثیر بگذارد نیز باید به عنوان اطالعات مستند حفظ شود

 

 

 صحه گذاری اقدامات کنترلی و ترکیبی از اقدامات کنترلی  8.5.3

 

اقدامات کنترلی انتخاب شده که قادر به دستیابی به کنترل های در نظر گرفته شده برای خطر تیم ایمنی مواد غذایی باید 

این صحه گذاری باید قبل از اجرای اقدام )های( کنترلی و  .ای( بارز ایمنی مواد غذایی می باشند را صحه گذاری نماید)ه

( و پس از هر گونه تغییر در آن 8.5.4برنامه کنترل خطر )مراجعه کنید به بند شامل ترکیبی از اقدامات کنترلی انجام شود که 

 .(10.3و  10.2، 7.4.3، 7.4.2به رجوع کنید نیز می شود)

اقدام )های( کنترلی قادر به دستیابی به کنترل مورد نظر نمی باشند، تیم ایمنی  زمانی که نتیجه صحه گذاری نشان می دهد

 مواد غذایی باید اقدامات کنترلی و/یا ترکیبی از کنترل را اصالح و ارزیابی مجدد نماید.

 

نظر را به عنوان   شواهد توانایی اقدامات کنترلی برای دستیابی به کنترل موردتیم ایمنی مواد غذایی باید روش صحه گذاری و 

 .اطالعات مستند نگهداری نماید

 

یادآوری : اصالح می تواند شامل تغییرات در اقدامات کنترلی )یعنی پارامترهای فرایند، دقت و / یا ترکیب آنها( و / یا تغییرات در 

 .نهایی باشد تات محصول نهایی، روش های توزیع و مصرف مورد نظر از محصوالفن آوری های تولید مواد خام، مشخص

 

 

 

   ( HACCP / OPRP plan  ) کنترل خطر طرح 8.5.4

 
 

 کلیات 8.5.4.1
 

نماید. طرح کنترل خطر باید به عنوان اطالعات مستند  نگهداریسازمان باید یک طرح کنترل خطر را ایجاد، پیاده سازی و 
 :باشد OPRP یا CCP باید شامل اطالعات زیر برای هر اقدام کنترلی در هر شود و نگهداری

 
 کنترل می شود؛ OPRP یا CCP هر درالف( خطرات ایمنی مواد غذایی که 
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 ؛ OPRP یا معیارهای اقدام برای CCP ب( حدود بحرانی در
 ج( روش های اجرایی پایش؛

 ارهای اقدام به اجرا درمی آیند؛حدود بحرانی یا معی در صورت تخطی ازد( اصالحاتی که 
 ه( مسئولیت ها و اختیارات؛

 شو( سوابق پای

 

 

 تعیین حدود های بحرانی و معیارهای اقدام   8.5.4.2
 

آنها باید به عنوان اطالعات  . منطق تعیینها باید مشخص شود OPRP و معیارهای اقدام برایها  CCP حدود بحرانی در
 .مستند حفظ شود

 
طابقت با حدود بحرانی باید اطمینان دهد که از سطح قابل قبول م .ها باید قابل اندازه گیری باشند CCP برای حدود بحرانی

 .تخطی نشده است
 

ارهای اقدام باید به کسب اطمینان ها باید قابل اندازه گیری یا قابل مشاهده باشد. مطابقت با معی OPRP معیارهای اقدام برای
 ل تخطی صورت نپذیرفته است، کمک نماید.از اینکه از سطح قابل قبو

 

 

 

 ها  OPRP ها و CCP سیستم های پایش در     8.5.4.3

باید یک سیستم پایش برای هر اقدام کنترلی یا ترکیبی از اقدامات کنترلی به منظور تشخیص هر گونه شکست در  CCP در هر

 (حدود) حد زه گیری های برنامه ریزی شده مربوط بهسیستم باید شامل تمام اندا باقی ماندن بر حدود بحرانی ایجاد شود.

 .بحرانی باشد
 

باید یک سیستم پایش اقدامات کنترلی یا ترکیبی از اقدامات کنترلی به منظور تشخیص شکست در برآورده  OPRP برای هر

 .ایجاد شودشدن معیار های اقدام 

 ، از جمله موارد زیر باشد:باید شامل اطالعات مستندOPRP و برای هر CCP در هر پایشسیستم 
 

 .الف( اندازه گیری ها یا مشاهداتی که نتایج را در یک دوره زمانی مناسب فراهم می نمایند

 ب( روش های پایش یا تجهیزات مورد استفاده؛

قابل ها یا مشاهدات روش های معادل به منظور تصدیق اندازه گیریها  OPRP برای یا اجراج( روش های کالیبراسیون قابل 

 (8.7به رجوع کنید اطمینان )

 پایش؛ دورهد( 

 ه( نتایج پایش؛

 و( مسئولیت و اختیار مربوط به پایش؛

 .ز( مسئولیت و اختیار مربوط به ارزیابی نتایج پایش
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شخیص به موقع هر گونه شکست در باقی ماندن بر حدود بحرانی را داشته باشد پایش باید توانایی ت دوره و، روش CCP در هر

 (8.9.4تا امکان ارزیابی و قرنطینه سازی محصول را فراهم نماید )به 

 .پایش باید متناسب با احتمال شکست و شدت پیامدهای آن باشد دورهروش و  OPRP برای هر

 

(، روش باید با دستورالعمل یا مشخصات چشمیبر اساس داده های ذهنی از مشاهدات )مانند بازرسی  OPRP هنگام پایش یک

 .پشتیبانی شود ]فنی[

 

 

 

 ه نشده باشندزمانی که حدود بحرانی یا معیارهای اقدام برآورد [الزم]اقدامات     8.5.4.4

 

( را مشخص نماید که باید در زمان براورده نشدن 8.9.3به رجوع کنید ( و اقدامات اصالحی )8.9.2سازمان باید اصالحات )به 

 :اطمینان حاصل شود کهحدود بحرانی یا معیارهای اقدام، انجام شود و 

 

 (؛ 8.9.4)  نمی شوند ترخیصالف( محصوالت بالقوه ناایمن 

 شده است؛ شناساییعدم انطباق  علت ]بروز[ ب(

 

 .به حدود بحرانی یا معیارهای اقدام بازمی گردند  OPRPیا CCP ج( پارامترهای کنترلی توسط

 

 .ه( از وقوع مجدد پیش گیری می شود

 

 انجام دهد.  8.9.3و اقدامات اصالحی را مطابق با بند  8.9.2را مطابق با بند  سازمان باید اصالحات

 

 

 

 پیاده سازی طرح کنترل خطر   8.5.4.5

 

  .سازمان باید طرح کنترل خطر را اجرا و نگهداری نماید و شواهدی از اجرای آن را به عنوان اطالعات مستند حفظ نماید
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 ها و طرح کنترل خطر است  PRP خص کننده به روز رسانی اطالعاتی که مش  8.6
 

 :نمایدباید در صورت لزوم اطالعات زیر را به روز رسانیپس از ایجاد طرح کنترل خطر، سازمان 
 

 الف( مشخصات مواد خام، مواد متشکله و مواد در تماس با محصول؛

 ب( خصوصیات محصوالت نهایی؛

 مورد نظر؛ مصرفج( 

 رآیندها و محیط فرآیندد( نمودارهای جریان و توصیف ف
 

 .می شوند)ها( به روزرسانی PRP و / یاسازمان باید اطمینان حاصل نماید که طرح کنترل خطر 

 

 

 

 

 کنترل پایش و اندازه گیری 8.7
      

برای فعالیت های  ،سازمان باید شواهدی ارائه دهد که روش های پایش و اندازه گیری مشخص شده و تجهیزات مورد استفاده

 .کنترل خطر مناسب می باشد طرح)ها( و  PRP ایش و اندازه گیری مربوط بهپ 

 :تجهیزات پایش و اندازه گیری مورد استفاده باید

 الف( در فواصل معین قبل از استفاده، کالیبره یا تصدیق شوند ؛

 ب( در صورت لزوم تنظیم یا تنظیم مجدد شوند ؛

 مورد شناسایی قرار گیرند؛ج( جهت تعیین وضعیت کالیبراسیون ممکن گردد 

 تنظیماتی که نتایج اندازه گیری را نامعتبر می سازد، مصون واقع گردند؛د( از 

 .ه( از آسیب و خرابی محافظت شوند

کالیبراسیون تمام تجهیزات باید به استانداردهای  .شود نگهدارینتایج کالیبراسیون و تصدیق باید به عنوان اطالعات مستند 

شد؛ جایی که هیچ استانداردی وجود ندارد، مبنای استفاده شده برای کالیبراسیون  ین المللی یا ملی قابل ردیابی بااندازه گیری ب

 .یا تصدیق باید به عنوان اطالعات مستند حفظ شود

 

ند، ارزیابی سازمان باید صحت نتایج حاصل از اندازه گیری قبلی را هنگامی که تجهیزات یا محیط فرایند مطابق با الزامات نباش

ها قرار گرفته است، اقدامات  انطباق در رابطه با تجهیزات یا محیط کار و هر محصولی که تحت تأثیر عدم نماید. سازمان باید 

 .مناسبی را اتخاذ نماید

 

 .ارزیابی و اقدامات حاصل از آن باید به عنوان اطالعات مستند حفظ شود
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باید قبل از استفاده، توسط سازمان،  اد غذاییسیستم مدیریت ایمنی مو ه گیری درنرم افزار مورد استفاده جهت پایش و انداز

تامین کننده نرم افزار یا شخص ثالث، صحه گذاری شود. اطالعات مستند مربوط به فعالیت های صحه گذاری باید توسط 

 .سازمان حفظ گردد و نرم افزار نیز باید به موقع به روزرسانی شود

 

ت نرم افزاری در نرم افزار تجاری پیش می آید، قبل از اجرای آنها باید راتی، از جمله پیکربندی / اصالحاهر زمان که تغیی

 .و صحه گذاری صورت پذیرد ، مستندسازیتصویب

 

در  یکاف در حد صحه گذاریتواند به عنوان  یشده خود، م یدر سطح کاربرد طراح یاز نرم افزار تجار یاستفاده کل: یادآوری

 رفته شود.نظر گ

 

 

 ها و طرح کنترل خطر  PRP مرتبط باتصدیق  8.8

 

 

 تصدیق   8.8.1

و  دوره تکرار، روش ها، هدفباید  صدیقریزی تطرحسازمان باید فعالیت های تصدیق را ایجاد، پیاده سازی و نگهداری نماید. 

 .مسئولیت های مربوط به فعالیت های تصدیق را تعریف نماید

 :تأیید کنند که فعالیت های تصدیق باید

 ها( اجرا شده و اثربخش هستند؛) PRP (الف

 ب( طرح کنترل خطر، اجرا شده و اثربخش است؛ 

 .؛قرار دارندسطوح قابل قبول شناسایی  در محدودهج( سطوح خطر 

 .رسانی می شوندبه روز  ،تحلیل خطر ی هاید( ورود

 .خش استتعیین شده توسط سازمان، انجام شده و اثرب اقدامات سایره( 

 .انجام نمی شودها فعالیت همان سازمان باید اطمینان حاصل نماید که فعالیت های تصدیق توسط شخص مسئول پایش 

 .دشو رسانی نتایج تصدیق باید به عنوان اطالعات مستند حفظ شود و باید اطالع

د است و این نمونه های آزمون، عدم جایی که تصدیق بر اساس آزمون نمونه های محصول نهایی یا نمونه های مستقیم فرآین

 بهر )های(( را نشان می دهد، سازمان باید با 8.5.2.2 رجوع کنید بهانطباق با سطح قابل قبول خطر ایمنی مواد غذایی )

 8.9.3( برخورد نماید و اقدامات اصالحی را مطابق با بند 8.9.4.3به رجوع کنید محصوالت تحت تأثیر، به عنوان  ناایمن بالقوه )

 .اعمال نماید
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 تجزیه و تحلیل نتایج فعالیت های تصدیق 8.8.2

 

سیستم مدیریت ایمنی مواد  ارزیابی عملکرد نتایج حاصل از تصدیق را که باید به عنوان ورودی برای بایدتیم ایمنی مواد غذایی 

 .( استفاده شود، مورد تحلیل قرار دهد9.1.2به رجوع کنید ) غذایی

 

 

 

 عدم انطباق های محصول و فرآیند کنترل  8.9

 

 

 کلیات 8.9.1

 

توسط افراد تعیین شده که دارای ها   CCPو ها  OPRP از پایش حاصلسازمان باید اطمینان حاصل نماید که داده های 

 .اصالحات و اقدامات اصالحی هستند، ارزیابی می شوند  راه اندازیصالحیت و اختیار برای 

 

 

   اصالحات 8.9.2

 

 

ها برآورده  OPRP ها و / یا معیارهای اقدام برای CCP سازمان باید اطمینان حاصل نماید زمانی که حدود بحرانی در  8.9.2.1

 آنها کنترل می شوند. ترخیصو  مصرفنشود، محصوالت تأثیر پذیرفته، شناسایی و با جلوگیری از 

 :گهداری و به روز رسانی نمایدسازمان باید اطالعات مستندی را که شامل موارد زیر باشد، ایجاد، ن

 

 ان از برخورد مناسب با آنها؛الف( روش شناسایی، ارزیابی و اصالح برای محصوالت متأثر جهت حصول اطمین

 .برای بازنگری اصالحات انجام شده یب( ترتیبات

 

http://www.noorgroup.co/
http://www.modirfa.com/
http://www.iehouse.org/


 

WWW.NOORGROUP.CO                  WWW.MODIRFA.COM                  WWW.IEHOUSE.ORG 

021-88761795                                              021-77930125                                     021-88764867 

 

 ISO22000:2018 ورگروه مهندسین مشاور ن 

Page | 56 

یی شده و به عنوان ها برآورده نشود، محصوالت تأثیر پذیرفته باید شناسا CCP در حدود بحرانیهنگامی که   8.9.2.2

 (8.9.4به رجوع کنید محصوالت بالقوه ناایمن شناسایی شوند )

 

 

 

 :رعایت نشود، باید موارد زیر را انجام داد OPRP که معیارهای اقدام برایصورتیدر    8.9.2.3

 

 الف( تعیین پیامدهای شکست مربوط به ایمنی مواد غذایی؛

 ب( تعیین علل شکست؛

 .8.9.4أثیر پذیرفته و تعیین تکلیف آنها طبق بند ج( شناسایی محصوالت ت

 

 .عات مستند حفظ نمایدسازمان باید نتایج ارزیابی را به عنوان اطال

 

اطالعات مستند شامل موارد زیر ، باید برای تشریح اصالحاتی که بر روی محصوالت و فرآیندهای نامنطبق انجام می   8.9.2.4

 :شود حفظشود، 

 

 طباق؛الف( ماهیت عدم ان

 ب( علل شکست

 .عدم انطباق  پیامدها به عنوان نتیجهج( 

 اقدامات اصالحی  8.9.3

 

ارزیابی باید  ،ها برآورده نشود OPRP ها و / یا معیارهای اقدام برای CCP اقدامات اصالحی زمانی که حدود بحرانی درنیاز به 

 .شود
 

را که مشخص کننده اقدامات مناسب برای شناسایی و حذف سازمان باید پس از شناسایی یک عدم انطباق، اطالعات مستندی 

 جلوگیری از وقوع مجدد و برای به کنترل درآوردن فرآیند،ایجاد و نگهداری نماید.علت عدم انطباق های پیدا شده برای 

 :این اقدامات شامل موارد زیر می باشد

 

 یات مصرف کننده و / یا گزارش بازرسی های قانونی؛عدم انطباق های شناسایی شده توسط مشتری و / یا شکا بازنگریالف( 
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 کنترل را نشان دهد؛ عدممی تواند روندها در پایش نتایج که  بازنگریب( 

 

 ج( تعیین علل عدم انطباق ها؛

 

 اطمینان از تکرار نشدن عدم انطباق هاحصول د( تعیین و اجرای اقدامات جهت 

 

 شده؛ ه( مستند سازی نتایج اقدامات اصالحی انجام

 

 .آنها اثربخشیو( تصدیق اقدامات اصالحی انجام شده جهت اطمینان از 

 

 .اطالعات مستند تمامی اقدامات اصالحی را حفظ نمایدسازمان باید 

 

 

   رسیدگی به محصوالت ناایمن بالقوه  8.9.4

 

 

 کلیات 8.9.4.1

 

به زنجیره مواد غذایی را انجام دهد، مگر اینکه بتواند  از ورود محصوالت ناایمن بالقوه پیشگیریسازمان باید اقدامات الزم جهت 

 :نشان دهد

 

 الف( خطرات ایمنی مواد غذایی مربوطه، به سطوح قابل قبول تعیین شده کاهش یافته است؛

 ل تعیین شده کاهش خواهد یافت؛ ب( خطر ایمنی مواد غذایی مربوطه، قبل از ورود به زنجیره مواد غذایی، به سطوح قابل قبو

 .ج( محصول علیرغم عدم انطباق، همچنان سطوح قابل قبول تعیین شده خطرات ایمنی مواد غذایی را برآورده می نماید

 

و تعیین وضعیت  شناسایی شده اند، تا زمانی که محصوالت ارزیابی به عنوان محصول بالقوه ناایمنسازمان باید محصوالتی را که ت

 تحت کنترل نگهداری نماید. شوند،
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کنترل سازمان خارج شده اند، ناایمن شناخته شوند، سازمان باید ذینفعان مربوطه را از صورتی که محصوالتی  پس از آن که در 

 .(8.9.5به رجوع کنید ) نمایدفراخوان  /نموده و اقدام به جمع آوریمطلع 

 

به عنوان اطالعات  دوالت ناایمن بالقوه، بایبرای برخورد با محص اختیارکنترل ها و پاسخ های مربوط به طرف های ذینفع مرتبط و 

 .مستند حفظ شود

 ارزیابی برای ترخیص    8.9.4.2

 

 .عدم انطباق قرار می گیرند، باید مورد ارزیابی قرار گیرندیک هر کدام از محصوالت که تحت تأثیر 

شوند، بلکه باید مطابق با بند  ترخیصاید ها، نب  CCPبحرانی  ودناتوان از باقی ماندن در حدو  [از عدم انطباق ]متأثر  والتمحص

 .مورد رسیدگی قرار گیرند 8.9.4.3

ایمن ترخیص  زمانی به صورت تنها  ،ها OPRP ناتوان از برآورده نمودن معیارهای اقدام برایو  [از عدم انطباق ]متأثر محصوالت 

 :می شوند که یکی از شرایط زیر فراهم گردد

 نشان دهد که اقدامات کنترلی موثر بوده است؛غیر از سیستم پایش  شواهدیالف( 

سطوح قابل یعنی ب( شواهد نشان دهد که تأثیر ترکیب اقدامات کنترلی برای آن محصول خاص، مطابق با عملکرد مورد نظر ) 

 باشد. قبول تعیین شده( منطبق می

ح قابل قبول والت تأثیرپذیرفته، مطابق با سطنتایج نمونه برداری، تحلیل و / یا سایر فعالیت های تصدیق نشان دهد که محصو ج(

 .تعیین شده برای خطر ایمنی مواد غذایی مرتبط می باشد

 .نتایج ارزیابی برای ترخیص محصوالت باید به عنوان اطالعات مستند حفظ شود

 

 

 محصوالت نامنطبق تعیین تکلیف  8.9.4.3

 

 :محصوالتی که قابل قبول برای ترخیص نیستند، باید

 

انجام بازفرآوری یا فرآوری بیشتر در داخل یا خارج از سازمان، جهت حصول اطمینان از این که خطر ایمنی مواد غذایی تا  الف(

 سطوح قابل قبول کاهش می یابد ؛ یا

 ا زمانی که ایمنی مواد غذایی در زنجیره مواد غذایی تحث تأثیر قرار نگیرد؛ یادیگر هدایت شود ت مصارفب( برای 

 ضایعاتو/ یا دفع به عنوان  سازی معدومج( 

 

 .، باید حفظ شودتایید شده اختیارات افرادی با  شناساییاطالعات مستند در خصوص تعیین تکلیف محصوالت نامنطبق، از جمله 
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 فراخوان جمع آوری /   8.9.5

 

جمع  اخوان، قادر به کسب اطمینان از سازمان باید با انتصاب افراد شایسته که دارای اختیار برای آغاز و انجام بازپس گیری / فر

 از محصوالت نهایی که به عنوان ناایمن بالقوه شناسایی شده اند، باشد. بهرهافراخوان به موقع  /آوری

 :]دستیابی به موارد زیر[ ایجاد و نگهداری نمایدسازمان باید اطالعات مستندی را برای 

 

 نونی و مقرراتی، مشتریان و / یا مصرف کنندگان(؛الف( آگاه نمودن طرفهای ذینفع )مانند نهادهای قا

 انبار؛ موجودی راکد در/ فراخوانده شده و همچنین محصوالت  جمع آوریمحصوالت  برخورد باب( 

 .انجام شوندج( اجرای سلسله اقداماتی که باید 

 

مدیریت  8.9.4.3تی که مطابق با بند ، باید تا وقراکد در موجودی انبارفراخوانده شده و محصوالت نهایی  /جمع آوری محصوالت 

 می شوند، تحت کنترل سازمان مصون مانده یا نگهداشته شوند.

 

مدیریت، به  ازنگری/ فراخوان باید به عنوان اطالعات مستند حفظ شود و به عنوان ورودی ب جمع آوریعلت، گستردگی و نتیجه 

 .(9.3به رجوع کنید مدیریت ارشد گزارش شود)

 

/ فراخوان تمرینی( ،  جمع آوریفراخوان یا  جمع آوری/ از طریق استفاده از تکنیک های مناسب )مثال شبیه سازی سازمان باید 

 .فراخوان ها را تصدیق و اطالعات مستند را حفظ نماید /آوری جمعاجرا و اثربخشی 

 
 

 

 ارزیابی عملکرد 9

 

 

 پایش، اندازه گیری، تحلیل و ارزیابی  9.1

 

 کلیات 9.1.1
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 :نمایدباید ]موارد زیر را[ تعیین  سازمان

 پایش و اندازه گیری شود؛ که الزم است الف( آنچه

 جهت حصول اطمینان از اعتبار نتایج ؛ ،روش های پایش، اندازه گیری، تحلیل و ارزیابی در صورت کاربرد،ب(

 ج( زمانی که پایش و اندازه گیری باید انجام شود؛

 اندازه گیری باید مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد؛ د( زمانی که نتایج حاصل از پایش و

 .ل و ارزیابی نمایده( کسی که باید نتایج پایش و اندازه گیری را تحلی

 مناسب را به عنوان شواهدی از نتایج حفظ نماید. سازمان باید عملکرد و اثربخشی مستندسازمان باید اطالعات 

 نماید. را ارزیابی سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی

 

 

 

 

 

 

 و ارزیابی تحلیل 9.1.2

ها و  PRP از پایش و اندازه گیری، از جمله نتایج فعالیت های تصدیق مربوط به مقتضی ناشیسازمان باید داده ها و اطالعات 

و  تحلیل( و ممیزی های خارجی، را 9.2به رجوع کنید (، ممیزی های داخلی )8.5.4و  8.8به رجوع کنید طرح کنترل خطر )

 .ارزیابی کند

 :تحلیل باید موارد زیر را نشان دهد

ایجاد شده توسط  سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی یستم، با ترتیبات طرح ریزی شده و الزاماتالف( تأیید اینکه عملکرد کلی س

 سازمان منطبق می باشد؛

 ؛سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی لزوم روز رسانی یا بهبود  شناساییب( 

 یند است؛های فرآسایی روندهایی که نشان دهنده بروز بیشتر محصوالت ناایمن بالقوه یا شکستج( شنا

 د( گردآوری اطالعات برای طرح ریزی برنامه ممیزی داخلی مربوط به وضعیت و اهمیت حوزه های مورد ممیزی؛

 .ارائه شواهدی مبنی بر اینکه اصالحات و اقدامات اصالحی اثربخش هستند ه(

به مدیریت ارشد گزارش شود و به شده باید به عنوان اطالعات مستند حفظ شود. نتایج باید تحلیل و فعالیت های منتجنتایج 

( 10.3به رجوع کنید )  سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی و به روز رسانی ( 9.3به رجوع کنید عنوان ورودی بازنگری مدیریت )

 .مورد استفاده قرار گیرد

 

 .ی تحلیل داده ها می تواند شامل تکنیک های آماری باشدنکته: روش ها
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 ممیزی داخلی   9.2

 

 

 

سیستم  برای فراهم آوردن اطالعات در مورد اینکه برنامه ریزی شدهسازمان باید ممیزی های داخلی را در فواصل زمانی   9.2.1

 :مدیریت ایمنی مواد غذایی

 

 :مطابقت می نمایدبا موارد زیر الف( 

 

 آن؛ سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی امات خود سازمان برایالز (1

 

 سند؛الزامات این  (2

 

 .ب( به طور موثر اجرا و نگهداری می شود

 

 

 :سازمان باید 9.2.2

 

با لحاظ نمودن اهمیت را  دوره تکرار، روش ها، مسئولیت ها، الزامات طرح ریزی و گزارش دهیممیزی شامل )های( برنامه الف( 

، طرح ریزی اندازه گیری و ممیزی های قبلی،، نتایج پایش و  سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی دهای مربوطه، تغییرات درفراین

 ؛نماید نگهداریایجاد، پیاده سازی و 

 ؛برای هر ممیزی را تعیین نماید کاربرد ب( معیارهای ممیزی و دامنه

 و بی طرفی فرایند ممیزی اطمینان حاصل شود؛ از عینیتر نماید تا ج( ممیزان دارای صالحیت را انتخاب و ممیزی را برگزا

 .ان حاصل شود که نتایج ممیزی ها به تیم ایمنی مواد غذایی و مدیریت مربوطه گزارش می شودد( اطمین

 حفظ اطالعات مستند به عنوان شواهد اجرای برنامه ممیزی و نتایج ممیزی؛ ه(

 .را در مدت زمان تعیین شده انجام دهدو( اصالحات و اقدامات اصالحی الزم 

سیستم  ( و اهداف 5.2به رجوع کنید)خط مشی ایمنی مواد غذایی مفاد یمنی مواد غذاییسیستم مدیریت ا تعیین اینکه آیا ز(

 (5.2به رجوع کنید ) را برآورده می کند مدیریت ایمنی مواد غذایی

 

 .مات انجام شده و گزارش نتایج تصدیق می باشدتوسط سازمان، شامل تصدیق اقدا انهفعالیت های پیگیر
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 راهنمایی هایی را برای ممیزی سیستم های مدیریتی ارائه می نماید. ISO 19011 :یادآوری 

 

 

 

 بازنگری مدیریت   9.3

 

 

 کلیات 9.3.1

 

تا از تداوم  ی نمایدطرح ریزی شده، بازنگرسازمان را در فواصل زمانی  سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی مدیریت ارشد باید

 .مناسب ، کفایت و اثربخشی آن اطمینان حاصل نماید
. 

 ورودی بازنگری مدیریت  9.3.2
 

 :بازنگری مدیریت باید موارد زیر را در نظر بگیرد
 

 الف( وضعیت اقدامات بازنگری های  مدیریت قبلی؛
هستند، از جمله تغییرات در  اد غذایییمنی موسیستم مدیریت ا ب( تغییرات در مسائل درون و برون سازمانی که مربوط به

 (؛4.1به رجوع کنید سازمان و بستر آن )
 :، از جمله روندهای موارد زیرسیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی  و اثربخشی کاراییج( اطالعات در مورد 

 
 (؛10.3و  4.4نتایج  فعالیت های به روز رسانی سیستم ) به  (1
 گیری؛نتایج پایش و اندازه  (2
 (؛8.8.2به رجوع کنید ها و طرح کنترل خطر ) PRP تحلیل نتایج فعالیت های تصدیق مرتبط با (3
 و اقدامات اصالحی؛ ها ( عدم انطباق4
 )داخلی و خارجی(؛ ممیزینتایج  (5
 بازرسی ها )به عنوان مثال، قانونی، مشتری(؛ (6
 برون سازمانی؛ فراهم کنندگان( عملکرد 7

 
 (؛6.1به  رجوع کنیدسک ها و فرصت ها و اثربخشی اقدامات انجام شده برای پرداختن به آنها )ی( بازنگری ر8
 ؛ سیستم مدیریت ایمنی مواد غذاییاهداف  تحقق( میزان 9

 
 د( کفایت منابع؛

 اده است؛( که رخ د8.9.5به رجوع کنید / فراخوان ) جمع آوری( 8.4.2به رجو کنید )حادثه منجر به هر وضعیت اضطراری، ه( 
به رجوع کنید ( و درون سازمانی )7.4.2به رجوع کنید برون سازمانی ) ارتباطاتاطالعات مرتبط به دست آمده از طریق  و(

 های ذینفع؛و شکایات از سوی طرفها ( ، از جمله درخواست 7.4.3
 .مستمرفرصت هایی برای بهبود  و(

 

  خروجی بازنگری مدیریت 9.3.3
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 :مدیریت باید شامل موارد زیر باشدبازنگری خروجی های 

 

 ؛مستمرالف( تصمیم ها و اقدامات مربوط به فرصت های بهبود 

منابع و بازبینی خط مشی سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی، از جمله نیازهای  روز رسانی و تغییرات درب( هر گونه نیاز برای به

 ذاییی مواد غ سیستم مدیریت ایمناهداف  ایمنی مواد غذایی و

 

 .سازمان باید اطالعات مستند را به عنوان شواهدی از نتایج بازنگری مدیریت حفظ نماید

 بهبود 10

 
 

 عدم انطباق و اقدام اصالحی  10.1

 

 

 :هنگامی که یک عدم انطباق رخ می دهد، سازمان باید 10.1.1

 

 :و در صورت کاربرد به عدم انطباق واکنش نشان دهدنسبت الف( 

 

 نماید؛ کنترل و اصالح آناقدام به  (1

 ( به پیامدها رسیدگی نماید؛2

 

ای که آن عدم انطباق تکرار نشود یا جای دیگری ب( نیاز به اقدام به منظور حذف علل عدم انطباق، به گونه

 :ارزیابی نمایداز طریق موارد زیر رخ ندهد، 

 عدم انطباق؛ بازنگری (1

 تعیین علل بروز عدم انطباق؛ (2

 ینکه آیا عدم انطباق مشابه وجود دارد یا می تواند به طور بالقوه رخ دهد؛( تعیین ا3

 

 ج( اجرای هر اقدام مورد نیاز؛

 اثربخشی هر اقدام اصالحی انجام شده؛ بازنگرید( 

 .ت لزومدر صور ،سیستم مدیریت ایمنی مواد غذاییاعمال تغییرات در  ه(

 

 اق های پیش آمده باشند.اقدامات اصالحی باید متناسب با اثرات عدم انطب
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 :سازمان باید اطالعات مستند موارد زیر را، به عنوان شواهد حفظ نماید  10.1.2

 

 انجام شده؛ بعدیالف( ماهیت عدم انطباق ها و هر گونه پیامد اقدامات 

 

 .ب( نتایج هر گونه اقدام اصالحی

 

 

 بهبود مستمر  10.2 

 

را به طور مداوم بهبود  سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی یسازمان باید مناسب بودن، کفایت و اثربخش

 .بخشد

 

را از طریق  سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی مدیریت ارشد باید اطمینان حاصل نمایدکه سازمان اثربخشی

رجوع (، ممیزی داخلی )9.3به رجوع کنید ازنگری مدیریت )(، ب7.4به رجوع کنید ) کاربرد ارتباطاتاستفاده 

( ، صحه گذاری اقدامات 8.8.2به رجوع کنید (، تحلیل نتایج حاصل از فعالیت های تصدیق )9.2به  کنید

( و به روز 8.9.3به رجوع کنید (، اقدامات اصالحی )8.5.3به رجوع کنید کنترلی و ترکیبات اقدامات کنترلی )

 .هبود می بخشدب مستمر( به طور 10.3به رجوع کنید )دیریت ایمنی مواد غذاییسیستم م رسانی

 

 

 

 

 به روز رسانی سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی   10.3

 

به روز رسانی  مستمربه طور  سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی مدیریت ارشد باید اطمینان حاصل نماید که

ر را د سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی باید تیم ایمنی مواد غذاییبرای دستیابی به این هدف،  می شود.

، طرح کنترل  (8.5.2بند رجوع کنید به فواصل زمانی معین ارزیابی نماید. تیم باید لزوم بازنگری تحلیل خطر )

بررسی قرار ( را مورد 8.2به رجوع کنید های ایجاد شده )  PRP( و 8.5.4بند رجوع کنید به خطر ایجاد شده )

 :جام شودانموارد زیر  بر مبنایفعالیت های به روز رسانی باید  دهد.
 

 (؛7.4به رجوع کنید برون سازمانی و همچنین درون سازمانی ) حاصل از ارتباطاتالف( ورودی 
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سیستم مدیریت ایمنی مواد  مناسب بودن، کفایت و اثربخشی مربوط بهاطالعات  حاصل از سایرب( ورودی 

 ؛غذایی

 (؛9.1.2به رجوع کنید ) صدیقج( خروجی حاصل از تحلیل نتایج فعالیت های ت

 (9.3به رجوع کنید د( خروجی حاصل از بازنگری مدیریت )
 

مدیریت  ازنگریروز رسانی سیستم باید به صورت اطالعات مستند حفظ و به عنوان ورودی بفعالیت های به

 .گزارش شود

 .(9.3رجوع کنید )
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