
 haccpسیستم   اصول

 معاونت غذا و دارو 
 شبکه بهداشت و درمان شهرستان بوانات

 مهندس رضازارع 





  HACCP اختصاري بيان riticalC & nalysisA azardH

 ointP ontrolC بحراني كنترل نقطه و خطر تحليل و تجزيه يا 
 فرآورده ايمني كنترل در مديريتي ابزار بر مبتني سيستم اين . است
 تحليل و تجزيه و شناسايي در پيشگيري  روش يك و غذايي هاي

 مواد و نهايي محصول كه فيزيكي و شيميايي ، بيولوژيك خطرات
 ، بحراني كنترل نقطه تعيين با و بوده كند مي تهديد را آن متشكله

 از سازي مستند و تاييد ، اصالحي اقدامات و پايش روشهاي برقراري
 ايمني و كرده وارد لطمه غذا سالمت به كه مشكالتي آمدن بوجود
     . آورد مي بعمل جلوگيري ، كند مي تهديد را كننده مصرف

 HACCPتعريف



:روش سنتّی کنترل بهداشتی مواد غذایی  

 

  نمونه برداری وآزمایش محصول نهایی



:معایب روش سنتّی  

(نمی شود محصول آزمایش%100)متکی بودن به روشهای آماری 

وقت گیربودن وهزینه باالی آزمایشات 
 در مورد اکثر مواد غذایی ،عوامل بیماریزابطور یکسان در فرآورده پخش

 نمی شوندوممکن است نمونه برداری نتواند آلودگی را تشخیص دهد
 نتیجۀ آزمایشات پس از تولید محصول مشخص می گردد ودر صورتیکه

آلودگی شناسایی شود،باید تمام محصول از بین برود که در اینصورت 
 خسارات اقتصادی زیادی به تولیدکننده وارد می نماید

افزایش روزافزون بیماریهای ناشی از غذا 



 :     HACCPاصول سیستم 

1-تجزیه وتحلیل مخاطرات وارائه راههایی برای پیشگیری از آنها 

2- شناسائی نقاط کنترل بحرانی(CCPs)   در فرآیند تولید 
3-پایه ریزی محدوده های بحرانی برای هر اقدام پیشگیرانه 
4-پایه ریزی روشهایی برای نظارت و پایش نقاط کنترل بحرانی 
5-پایه ریزی روشهایی برای انجام اقدامات اصالحی 
6-پایه ریزی روشهایی برای مستندسازی و بایگانی مناسب اطالعات 

7-  پایه ریزی روشهایی برای پژوهش و ممیزی 

 



 :HACCPپیش نیازهای اجرای سیستم

طراحی بهداشتی ساختمان،تاسیسات وابزار کار 
کنترل بهداشتی آب مورد استفاده 
برنامه شستشو وضدعفونی ومبارزه با حیوانات موذی 
بهداشت پرسنل و کارگران 
آموزش 
ردیابی محصول 

و............ 



 طراحی بهداشتی ساختمان،تاسیسات وابزار کار

محل احداث 
داشتن فضای مناسب کاری 
 جداسازی قسمتهای تمیز وکثیف 
شرایط مناسب کف،دیوارها،سقف 
وضعیت تهویه،نور،خروج پساب وضایعات 

شرایط مناسب سرویسهای بهداشتی 



 آموزش افراد درگیر

     



  : HACCPتیم  یآموزش اعضا
آشنايي با مفاهيم و اصطالحات  

،پيشگيري  راههاي آشنايي با انواع مخاطراتي كه براي محصول وجود دارد

براي هركدام از  بحراني اقدامات اصالحي و حدود،  ،اقدامات نظارتي

 .... مخاطرات ،شناسايي نقاط كنترل بحراني و

 آموزش بهداشت فردي و اهميت آن. 

 آشنايي با اصولGMP   

 آشنايي با روشهاي شستشو و ضدعفوني. 

 سيستم  تاییدآموزش روش مميزي وHACCP. 

وملی آشنايي با ضوابط و استانداردهاي بهداشتي بين املللي 

 



 HACCP  سیستم آموزش پرسنل شاغل در فرآوری و مجریان

 آشنايي كلي با اصولHACCP . 

آشنايي با انواع مخاطرات براي مواد غذايي  
 آموزش بهداشت فردي و اهميت آن. 

در تأسيسات  آشنايي با روشهاي شستشو و ضدعفوني مورد استفاده. 

است  آموزش كامل وظيفه اي كه بعهده هر فرد گذاشته شده. 



  مراحل اجرای سیستم

HACCP 



 : HACCPتیم 

 اولین مرحله برای اجرای سیستم ،انتخاب تیمHACCP می باشد. 
 تیمHACCP باید متشکل از کارشناسان خبره وآموزش دیده باشد تا

 .بتوانند سیستم را طراحی و اجرا نمایند
 در تیمHACCP  باید کارشناسان مختلف و از تمام قسمتهای مرتبط

 .با تولید حضور داشته باشند
 درتأسیسات کوچک ممکن است یک فرد صاحب صالحیّت بتواند عهده

 .دار چندین مسئولیّت بوده و یا مسئولیّت تمام  کارها را بعهده گیرد
  بمنظور انجام بهتر کارها ، استفاده از کارشناسان صاحب صالحیّت

 .بعنوان مشاور توصیه گردیده و در اکثر موارد ضروری میباشد



:توصیف محصول  

 تیمHACCP  باید توصیف کاملی از محصول را ارائه
نام محصول ،مواد اولیّه ،  : این توصیف باید شامل .نماید

ترکیبات، مراحل فرآوری، نوع بسته بندی ، شرایط و مدّت زمان  
 .باشد... ، فعالیّت آبی و pHنگهداری ، نحوه استفاده، 

  این اطالعات باید به حدی باشد که بتوان از محتویات آنها
 .برای شناسائی وتجزیه و تحلیل مخاطرات استفاده نمود

این اطالعات باید در فرمهای مربوطه ثبت گردد. 



(:فلودیاگرام)تهیّه نمودار تولید  

 در این مرحله تیمHACCP  باید نمودار فرآیند تولید
این نمودار باید به شکل ساده طراحی .محصول را تهیّه نماید

شده و تمامی مراحل فرآوری از زمان دریافت مواد اولیّه تا  
در روی این نمودار باید محلهایی  .محصول نهایی را در بر گیرد
به خط تولید اضافه شده ویا از  ...که مواد اولیّه،مواد حدواسط،و

آن خارج می شوند ،کامال مشخص بوده وترتیب مراحل 
 . فرآوری رعایت گردد



: در محل(فلودیاگرام)تایید نمودار تولید  

 در این مرحله تیمHACCP   باید نمودار فرآیند تولیدتهیه
شده را با آنچه عمال در محل وجود دارد،مقایسه نموده و 

اهمیّت این  .چنانچه با یکدیگر مطابقت دارند،آن را تایید نماید
مرحله در آن می باشد که هیچکدام از مراحل فرآوری از چشم  

 .اعضای تیم پوشیده نمانده است



:آنها راههای پيشگيری از ارائهشناسايی و ارزيابی مخاطرات و  

اولین  شناسایی و ارزیابی مخاطرات و راههای پیشگیری از آنها،
می باشد، زیرا همانطوریکه   HACCPواساسی ترین اصل سیستم 

از نام آن پیداست،چنانچه اینکار به درستی انجام نشود،منجر به پایه  
 .ریزی سیستمی ناقص خواهد شد

  بایدبرای هر کدام از مخاطرات لیست شده،احتمال وقوع خطروشدّت
 اثرات حاصل از آن را بر مبنای روشهای معتبر ،مشخص نماید

  





 شناسايی و ارزيابی مخاطراتادامه 

 درسومین قدم این مرحله، تیمHACCP  بایدبرای هر کدام
ازمخاطرات انتخاب شده،راههای پیشگیری از وقوع آنها را ارئه 

 :مهمترین راههای پیشگیری از وقوع مخاطرات عبارتند از.نماید
حرارت دادن  -کنترل درجه حرارت و زمان: برای مخاطرات بیولوژیک

-خشک کردن-سردسازی و انجماد-(پاستوریزاسیون واسترلیزاسیون)
رعایت بهداشت فردی -شستشو و ضدعفونی-pHتخمیر و کنترل 

 ...کارگران و
کنترل فرآیند تولید و -کنترل مواد اوّلیه: برای مخاطرات شیمیایی

 ...فرموالسیون و
کنترل -کنترل فرآیند تولید-کنترل مواد اوّلیه: برای مخاطرات فیزیکی

 ...  شرایط محیطی و
 
 
 

 



 :(  CCPs)شناسایی نقاط کنترل بحرانی 

 در این مرحله تیمHACCP نقاط کنترل بحرانی  باید(CCPs )  را با
توجه به اطالعات قبلی بخصوص نمودار فرآیند تولید و مخاطرات 

شناسایی شده برای هر مرحله از فرآیند تولیدماده غذایی ، شناسائی 
 .می باشدHACCPاین مرحله دومین اصل سیستم . نماید

کنترل بحرانی  طهنق(Critical Control Point  ): عبارت است از
نقطه ویا مرحله ای از فرآیند تولید که کنترل آن بمنظور پیشگیری،حذف 

 .ویا کاهش مخاطرات تا حدّ قابل قبول، ضروری  می باشد
 درخت تصمیم ”برای تشخیص نقاط کنترل بحرانی می توان از

 .  استفاده نمود“ تجربیات کارشناسان” و “گیری
 

 



:درخت تصمیم گیری  

 قبل از شناسایی نقاط کنترل بحرانی باید مجدداً به مرور مخاطرات
شناسایی شده برای هر مرحله پرداخته شده و مشخص گردد که 

کدامیک از مخاطرات بوسیله پیش نیازها کنترل گردیده وکدامیک را باید 
 .در نظر گرفت HACCPدر سیستم 

سؤال بوده که باید برای مخاطرات شناسایی  4شامل  درخت تصمیم گیری
بر مبنای  HACCPشده در هر مرحله به آنان پاسخ داده و نهایتاً تیم 

پاسخهای بدست آمده و نظرات کارشناسی ،تصمیم بگیرد که آیا یک 
 مرحله نقطه کنترل بحرانی می باشد یا خیر؟ 



 : CCPپایه ریزی حدود بحرانی برای هر

 در این مرحله تیمHACCP  را برای هر نقطه کنترل بحرانی  حدود بحرانیباید
 .می باشدHACCPاین مرحله سومین اصل سیستم . ،مشخص نماید

حدود بحرانی(Critical Limits): عبارتند از معیارهایی که پذیرفتنی را از
محدوده هایی هستند که برای قضاوت در  حدود بحرانی. ناپذیرفتنی جدا می سازند

مورد اینکه آیا یک عملیّات تولید ،ایمنی و سالمت ماده غذایی را تأمین می نماید یا  
 .خیر، بکار می روند

  حدود بحرانی باید به شکلی باشند که همان لحظه بتوان آنها را اندازه گیری نمود
،میزان رطوبت،وضعیت pHدرجه حرارت،مدت زمان،درجه برودت،:مانند

 ...ظاهری،رنگ،بو و
  استفاده از پارامترهایی که اعالم نتیجه آنها نیاز به زمان طوالنی دارد،مانند آزمایشات

 .میکروبی ،بعنوان محدوده بحرانی ،کاربردی ندارد
 

 

 



 : CCPحدود بحرانی برای هر

 عمده ترین منابع مورد استفاده برای تعیین حدود بحرانی
 :عبارتند از

 منابع علمی-
 نتایج پروژه های تحقیقاتی-
 راهنماها و استانداردهای ملی و بین المللی-

 یافته های تجربی کارشناسان-



 : CCPروشهای نظارت وپایش برهر

 در این مرحله تیمHACCP  روشهای نظارت وپایشباید  
این مرحله  . برهر نقطه کنترل بحرانی ، را مشخص نماید

 .می باشدHACCPچهارمین اصل سیستم 
روشهای نظارت وپایش(Monitoring) :  عبارتند از انجام

یک رشته از مشاهدات ویا اندازه گیریهای برنامه ریزی شده 
پارامترهای کنترلی،بمنظور ارزیابی اینکه آیا نقاط کنترل 

بحرانی،تحت کنترل می باشند یا خیر؟ روشهای نظارت وپایش 
را   CCPباید قادر باشند تا هر گونه کاهش کنترل بر هر 

 .مشخص نمایند
 



CCPروشهای نظارت وپایش برهر  :  

 سؤال ذیل پاسخ داده شود 4درهر روش نظارتی باید به: 
                            (What)چه چیزی باید کنترل شود؟-1
                              (How)چگونه باید کنترل شود؟ -2

                           (When)چه هنگام باید کنترل شود؟-3

                  (Whom)توسط چه کسی باید کنترل شود؟-4

  

    .باشد غیر پیوستهیا  مداوم وپیوستهنظارت و پایش ممکن است  - 



 : روشهای نظارت وپایش مثالهایی از

 مرحله

 فرآوری

 
 

باید  چه چیزی
 کنترل شود؟

 
 

باید کنترل  چگونه
 شود؟

 

  چه هنگام باید
 کنترل شود؟

 

 

 کسی باید توسط چه
 شود؟ کنترل

 

 

بوسیله اندازه گیری  دما و زمان پاستوریزاسیون
 میزان دما و زمان

 

تمام مدت 
 پاستوریزاسیون

 پرسنل کنترل کیفیت



:روشهای انجام اقدامات اصالحی  

 در این مرحله تیمHACCP  اصالحی  روشهای انجام اقداماتباید
می HACCPاین مرحله پنجمین اصل سیستم . راپایه ریزی نماید

 .باشد

اقدامات اصالحی(Corrective Actions) : عبارتند از اقداماتی که
در هنگامیکه نتایج حاصل از پایش ،نشان دهنده وجود انحراف در 

 .رعایت محدوده های بحرانی می باشند، انجام می شوند
 اقدامات اصالحی برای هر نوع انحراف باید از قبل پیش بینی شده و

بطور مستند ،آماده شده باشند تا در هنگام وقوع بتوان از آنها استفاده 
 .نمود

 



:اطالعات روشهای مستند سازی و ثبت  

 در این مرحله تیمHACCP این مرحله . ثبت اطالعات راپایه ریزی نماید باید روشهای مستند سازی و
 .می باشدHACCPهفتمین اصل سیستم 

 وجود مستندات مربوط به سیستمHACCP برای دسترسی به نحوه کارکرد سیستم ضروری می باشد. 
 مستندات سیستمHACCP عبارتند از: 
 HACCPطرح  -
 روشهای اجرایی -
 دستورالعملهای کاری-
 فرمهای کنترلی-

 



 موفق باشید 


