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 : هسئَل فٌی 
 

هسئَل فٌی ثِ فشدي اعالق هی ضَد وِ داساي ضشايظ الصم جْت •
وٌتشل ٍ ًظبست دس ٍاحذ تَليذي ثب هذسن تحػيلی حذالل 

وبسضٌبسی ٍ دس سضتِ ّبي ثشاثش لبًَى ٍ چبست هَسد تبييذ وويتِ 
فٌی ٍ لبًًَی ثبضذ،ٍاحذ تَليذي دس صهبى اخز پشٍاًِ ثْشُ 
ثشداسي ثب يذ داساي هسئَل فٌی تبييذ ضذُ اص عشف اداسُ ول 

ًظبست ثش هَاد غزايی ٍ ثْذاضتی ثَدُ ٍ پشٍاًِ هسئَليت فٌی 
 .سا اخز ًوَدُ ثبضذ

 



 ضشح ٍظبيف هسئَل فٌی

حضَس هذاٍم دس هحل وبسخبًِ  ٍ ًظبست ثش فشهَالسيَى ًظبست ثش سًٍذ تَليذ ٍ اًجبم •
 فيضيىیاصهبيطبت ضيويبيی 

 
 سبختسػبيت ًوَدى  فشهَالسيَى تَليذ هحػَالت هغبثك ثب فشهَالسيَى هٌذسج دس پشٍاًِ •

 
 ثْذاضتیالذام ثِ هَلغ جْت توذيذ پشٍاًِ ّبي سبخت هحػَالت  غزايی آضبهيذًی  آسايطی ٍ •

 
 تطىيل ضٌبسٌبهِ  ثشاي توبهی هَاد اٍليِ هػشفی ٍ ثستِ ثٌذي •

 
 آىاسصيبثی تبهيي وٌٌذگبى هَاد اٍليِ ٍ هَاد هَسد ًيبص ثستِ ثٌذي ٍ ًگْذاسي هستٌذات •

 
هَاد ثذٍى پشٍاًِ )ػذم استفبدُ اص هَاد هػشفی  ثذٍى تبييذيِ اص ٍصاست ثْذاضت ٍ دسهبى•

 (سبخت استفبدُ ًطَد 
 



 

اص هَسسبت هَسد تبييذ ٍصاست ) ًوَدى تجْيضات تَليذ ٍ اصهبيطگبُ ٍ ًگْذاسي هستٌذات آىوبليجشُ •
 (ثْذاضت ٍ دسهبى جْت وبليجشاسيَى استفبدُ ًوبييذ

 
 آصهبيطگبُتْيِ ٍ ًػت دستَسالؼول وبس ثب تجْيضات تَليذ ٍ تجْيضات •

 
ثشًبهِ هذٍى ٍ لبثل اجشا ثشاي ضستطَ ٍ ضذ ػفًَی ًوَدى  سبلٌْبي تَليذ هَاد غزايی آضبهيذًی آسايطی •

 هحػَالتٍ ثْذاضتی ٍ اًجبس هَاد هَاد اٍليِ ٍ 
 

ثشًبهِ هذٍى ٍ لبثل اجشا ثشاي ضستطَي ٍ ضذػفًَی ًوَدى دستگبّْبي تَليذ هَاد غزايی آضبهيذًی  •
 ثْذاضتیآسايطی ٍ 

 
 ثْذاضتیثشًبهِ هذٍى ٍ لبثل اجشا ثشاي ضستطَي ٍ ضذػفًَی ًوَدى سشٍيسْبي  •

 
ثِ هذيشيت غزا ٍ داسٍ ضجىِ ثْذاضت ٍ دسهبى آى هستوش اسسبل گضاسش فؼبليت آصهبيطگبُ ثػَست •

 ًوبيذضْشستبى اسسبل 

 



 
ٍ تؼييي ًمبط وٌتشل ثحشاًی ٍ وفبيت الذاهبت وٌتشلی ٍ اغالحی دس جْت وبّص يب حزف خغشات فيضيىی ٍ ضٌبسبيی •

 ضيويبيی ٍ ثيَلَطيىی 

 

دس غَست داضتي تَليذ اصهبيطی هىبتجبت الصم سا ثب اداسُ ًغبست ثش هَاد غزايی آضبهيذًی آسايطی ٍ ثْذاضتی اًجبم •
 .ثبضذضَد تَجِ داضتِ ثبضيذ تَليذ اًجَُ ٍ ػشضِ آى ثِ ثبصاس هستلضم اخز پشٍاًِ سبخت هی 

 

 هشثَعِپيگيشي ًبهِ ّبي اداسُ ًظبست ثش هَاد غزايی آضبهيذًی آسايطی ٍ ثْذاضتی داًطگبُ ػلَم پضضىی •

 

 هىبى هٌبسجی جْت ًگْذاسي ًوًَِ ّبي ادٍاسي ٍضبّذ دس ًظش گشفتِ ضَد •



 
 .گشددآصهًَْبي ضيويبيی ٍ هيىشٍثی ثػَست سٍصاًِ دس دفتش هخػَظ آصهبيطگبُ ثجت ًتبيج •

 

 .ضَدثػَست هبّبًِ اًجبم  1053ٍ  1011آصهبيطبت آة هػشفی دس وبسخبًِ هغبثك ثب استبًذاسد هلی ثِ ضوبسُ •

 

دس غَستی وِ وبسخبًِ لبدس ثِ اًجبم ثؼضی آصهبيطبت هشثَعِ ًجبضذ ثبيذ لشاسداد  ثب اصهبيطگبُ سفشاًس هَاد غزايی •
آضبهيذًی ٍ آسايطی ٍ ثْذاضتی  داًطگبُ ػلَم پضضىی ضيشاص يب آصهبيطگبّبي هَسد تبييذ ٍصاست ثْذاضت ٍ دسهبى 

 .هٌؼمذ گشدد 

 

 خػَظ هشخػی سبػتی ٍ سٍصاًِ ٍاحذ غزا ٍ داسٍ ضجىِ ثْذاضت ٍ دسهبى ضْشستبى دس ّوبٌّگی ثب •

 

اگش ضشوت ثذليل ًمع فٌی يب ووجَد دس هَاد اٍليِ ٍ غيشُ هذتی تؼغيل ضَد  هسئَل فٌی هی ثبيست ثػَست هىتَة •
ثِ اداسُ ًظبست ثش هَاد غزايی آضبهيذًی آسايطی ٍ ثْذاضتی داًطگبُ ػلَم پضضىی ضيشاص اعالع دّذ ٍ ّوچٌيي ضشٍع 

 .ًوبيذهجذد فؼبليت وبسخبًِ سا اػالم 

 

 



 
 

   تشيي ػبهل ثشسسی سالهت هحػَل تَليذيهْن •

 

آصهبيطبت فيضيه ٍ ضيويبيی ٍ هيىشٍثی هی ثبضذ ٍ اًجبم •
هسئَل فٌی هی ثبيست ضشاف وبهل ثش سٍضْبي آصهًَْب 

 هغبثك استبًذاسد هلی داضتِ ثبضذ



 
 

 تَليذيدستَسالؼول ًحَُ اًجبسش ٍ ضشايظ ًگِ داسي هَاد اٍليِ ٍ هحػَالت تْيِ •

 

ثبيگبًی ًوَدى فشهْبي ثبصديذ وبسضٌبسبى اداسُ ًظبست ثش هَاد غزايی آضبهيذًی آسايطی ٍ ثْذاضتی  ٍ ّوچٌيي •
 استبًذاسد ّبي هشثَعِ 

 

ثشًبهِ هذٍى ثشاي اهَصش وليِ وبسگشاى وبسخبًِ ٍ ثجت آى ثػَست هىتَة وِ هی تَاًذ ثػَست دسٍى سبصهبًی •
تَسظ هسئَليي فٌی ٍ ّوچٌيي هی تَاًذ ثػَست ثشٍى سبصهبًی تَسظ هَسسبت هَسد تبييذ ٍصاست ثْذاضت ٍ 

 .ضَددسهبى اًجبم 

 

لبًَى هَاد خَساوی، آضبهيذًی، آسايطی ٍ ثْذاضتی هغبثك ثب دستَسالؼول ٍصاست   11 ثشچست گزاسي ثِ استٌبد هبدُ•
 .ثْذاضت،دسهبى ٍ آهَصش پضضىی سػبيت گشدد 

 

سا اص هَسسبت هشثَعِ دسيبفت ًوَدُ ثبضذ هی ثبيستی لجل   ISO22000,HACCPدس غَستی وِ ضشوت گَاّيٌبهِ •
 اص دسج آى ثشٍي ليجل تبييذيِ سا اص ٍصاست ثْذاضت ٍ دسهبى وست ًوبيذ

 



 
هَاد خَساوی آضبهيذًی آسايطی ٍ ثْذاضتی هشثَط ثِ لَاًيي •

 فٌیهسئَليي 

 



هغبثك آييي ًبهِ اجشايی هبدُ ّفت لبًَى هَاد خَساوی آضبهيذًی، 
 :ثبيذآسايطی ٍ ثْذاضتی هسئَل فٌی 

 .داضتِ ثبضذ ضخػبً حضَس فؼبلدسهَلغ سبختي ٍ تشويت هَاد هَسد ًظش  – الف•

 

، ٍصاست ثْذاضت سا ضشايظ تبسيس ٍ ثْشُ ثشداسي ٍاحذ تَليذياص ّش گًَِ تغييش دس  -ة•
 .سبصدهغلغ 

 

ثِ وبسفشهب گضاسش دّذ ٍ وبسفشهب هَظف ثِ اًجبم  وتجبًًظشات فٌی ٍ ثْذاضتی خَد سا  -ج•
اهَس گضاسش هزوَس هی ثبضذ، دسغيش ايي غَست هسئَل فٌی جشيبى اهش سا ثِ اداسُ ول 

 ًظبست ثش هَاد غزايی اعالع دادُ تب سسيذگی ٍ تػوين الصم اتخبر ضَد



 آييي ًبهِ اجشايی 9 عجك هبدُ

 
پشٍاًِ خَد سا ثِ ضخع ديگشي  حك ٍاگزاسيفٌی هسئَل •

 ًذاسد



تَليذ هَاد غزايی، آسايطی ٍ ثْذاضتی ثبيذ ثب   :لبًَى تؼضيشات  32 عجك هبدُ
 حضَس هسئَل فٌی اًجبم گيشد

 :تخلفدسغَست •
 

  تَليذ تب حضَس هسئَل فٌی ٍ اخغبس وتجی ٍ دسج دس پشًٍذُتؼغيل   : هشتجِ اٍل•

 

 .ثش هجبصاتْبي هشتجِ اٍل ، ضجظ وبالي تَليذي ثِ ًفغ دٍلتػالٍُ   :هشتجِ دٍم•
 

 .ثش هجبصاتْبي هشتجِ دٍم ، جشيوِ ًمذي تب هجلغ يه هيليَى سيبلػالٍُ   :هشتجِ سَم•

 

 ٍاحذ تَليذي تب يه سبلتؼغيلی   : چْبسمهشتجِ •

 



 هَفك  ثبضيذ


