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 :مقدمه 

  HACCP)  Hazard Analysis Critical Control Points  (             یا سیستم تجزیه و تحلیل خطر نقاط کنترل
بحرانی، سیستمی علمی و منظم است که خطرات ویژه و اقدامهای کنترلی برای حصول اطمینان از ایمنی                  

تمام .  بر پیشگیری تاکید دارد تا آزمون فرآورده نهایی       مواد غذایی را شناسایی می کند و در واقع بیشتر           
 . هرگونه تغییرات اصالحی و پیشرفتهای تکنولوژیکی را پذیرا هستندHACCPسیستمهای 

   از مزایای دیگر این سیستم عالوه بر اقدام پیشگیرانه، کنترل در بطن فرآیند، اثربخشی قابل لمس،                       
 در ابتدا ممکن است     HACCPاگرچه اجرای سیستم    .   هاست  و کاهش هزینه   ( Assurance )تضمین دهی   

کاهش هزینه ها را    .  .  .  هزینه بر باشد، اما در نهایت با کاهش ضایعات، کاهش شکایات مصرف کننده و                 
 .بدنبال خواهد داشت

   به منظور موفقیت در اجرای این سیستم الزم است مدیریت ارشد واحد تولیدی این سیستم را قبول                     
 ).تعهد و درگیر شدن مدیریت (  از مزایای اجرای آن آگاهی داشته باشد داشته و

 در واحد تولیدی، آموزش در        GMP، رعایت شرایط     HACCP  از دیگر پیش نیازهای اجرای سیستم         
. تمامی سطوح اعم از مدیر ارشد، کارشناسان، کارگران و حتی در مواردی مصرف کننده می باشد                     

 نیز بعنوان پیش نیاز اجرای این       HACCP گام اولیه از دوازده گام سیستم        همچنین در بعضی مواقع پنج    
 .سیستم در واحد تولیدی در نظر گرفته می شوند

ن در خط تولید همبرگر       و چگونگی اجرا و پیاده کردن آ        HACCP   در این طرح، گامها و اصول سیستم         

 .ممتاز مورد بررسی قرار گرفته است 

 در این بررسی به دلیل حساسیت محصول و عدم وجود             HACCPافراد تیم    الزم به توضیح است که       

مرحله حرارتی جهت حذف و یا کاهش بار آلودگی میکروبی ، نسبت به تامین کننده مواد اولیه با دید                        

 در نظر گرفته اند ، تا با گذشت زمان و CCPسختگیرانه برخورد نموده و دریافت مواد اولیه را به عنوان           

زی های دوره ای و بررسی و ردیابی شکایات ، محصوالت برگشتی و نواقص ایجاد شده با                    انجام ممی 

 . را کاهش دهند CCPاطمینان کامل نقاط 

در   )   DAP  )  Defect Action Point   همچنین در انتهای کار مرحله کدگذاری در سیستم به عموان نقطه             

انای کد بهر تولیدی ، در ردیابی محصول         نظر گرفته می شود ، زیرا در صورت عدم چاپ صحیح و خو             

 .و در نهایت اجرای صحیح سیستم اختالل ایجاد می گردد
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  :HACCPروند جهانی شدن 

 

 . را برای ناسا طراحی و اجرا می کندHACCPشرکت پلیزبری مفاهیم  -1959

 . آشکار و در آمریکا بکار گرقته می شودHACCPتوانمندی  -1971

 .زمان بهداشت جهانی آشکار می شود برای ساHACCP  توانمندی -1980

 . را در اروپا توصیه می کنند HACCPنمایندگان اروپایی سازمان بهداشت جهانی ،  -1983

 . در کدکس بکار گرفته می شودHACCPاصول  -1991

 توسط کمیته ارزیابی نقش معیارهای میکروبیولوژیکی در مواد         HACCPبازنگری در    -1992

  )NACMCF(غذایی 

 EC 93/43 در اتحادیه اروپا از طریق استاندارد HACCPبکارگیری اجباری مفاهیم  -1993

 ، کدکس به     WTO  در جلسه مذاکرات تجارتی چند جانبه اروگوئه و تاسیس سازمان                -1995

 .عنوان مرجع برای نیازهای بین المللی ایمنی غذا شناخته شد

ء دامی   دستورالعملهای کدکس و اتحادیه اروپا برای صادرات فراورده های با منشا                 -1998

 .اجباری شد

 دستورالعملهای کدکس و اتحادیه اروپا برای واردات و صادرات فراورده های غذایی به               -2000

آفریقای جنوبی ،   .  آمریکا ، ژاپن ، استرالیا ، نیوزلند        (    اتحادیه اروپا و کشورهای طرف قرارداد       

 .اجباری شد... ) هند و 
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 HACCPگامها و اصول
 

 HACCPیل تیم      تشک: گام اول-1

 توصیف محصول    : گام دوم-2

      تعیین موارد مصرف محصول: گام سوم-3

 تهیه نمودار جریان تولید     : گام چهارم-4

      تأیید نمودار جریان تولید در محل  : گام پنجم-5

  ) Hazard Analysis(    تجزیه و تحلیل خطر :)اصل اول (  گام ششم -6

  فهرست کردن تمامی مخاطرات بالقوه در هر مرحله-                                         

  تعیین اقدامات پیشگیرانه به منظور حذف یا به حداقل رساندن مخاطرات-                                         

 ( Risk Assessment ) ارزیابی مخاطرات -                                              

  ) Critical Control Points( شناسایی نقاط کنترل بحرانی       :)اصل دوم (  گام هفتم -7

 CCP   تعیین حدود بحرانی برای هر  :)اصل سوم (  گام هشتم -8

 CCPبرقراری سیستم پایش برای هر        :)اصل چهارم (  گام نهم -9

 ت اصالحی     پایه ریزی اقداما :)اصل پنجم (  گام دهم -10

 )Verification (HACCP   تأیید سیستم  :)اصل ششم (  گام یازدهم -11

 مستندسازی و ثبت :   )اصل هفتم (  گام دوازدهم -12
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 : گام اول 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:رئیس گروه   
 پوری توانای فرزانه دکتر خانم

 
 

:دبیر گروه   
 ینصیرائ روزبه لیال مهندس خانم

 
 

:سایر اعضاء   
 یاردالن.. اسدا مهندسی آقا

 
 رادی خالق پوریا مهندسی آقا

 
 شیرکوند هومن مهندسی آقا
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 :گام دوم  
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: نام محصول -1  
 همبرگر ممتاز

 
 :  تعریف محصول -2

  همبرگر-2-1     
عبارت است از گوشت چرخ کرده حیوانات حالل گوشت نظیر گاو ، گوساله و گوسفند همراه یا بدون                      
افزودن چربی ، ادویه و سایر افزودنی های مجاز که به اشکال مختلف تهیه و در بین کاغذهای مومی                       

 .مجاز به صورت منجمد عرضه می گردد

  همبرگر ممتاز-2-2    
 درصد گوشت بکار رفته و حاوی موادی مانند آرد              60عبارت است از همبرگری که در آن حداقل             

 . سوخاری و ادویه می باشد
 
 یژگیهای محصول و-3

  ویژگیهای شیمیایی-3-1
 

 فاکتور آزمون درصد وزنی

 رطوبت 66

 پروتئین 2/12-5/11

 چربی تام 15

 خاکستر 5/2

 نشاسته حاصل از مواد نشاسته ای 5/6
 

  ویژگیهای میکروبی-3-2
 

 فاکتور آزمون در هر گرم

 شمارش کلی میکروارگانیسمها  106

  درجه سانتی گراد30در 

 سالمونال   گرم منفی25در 

 (+)استافیلوکوکهای کواگوالز  103

 کپک  103
 
 : نحوه مصرف -4

 .پخت کامل محصول در حرارت مناسب صورت گیرد بایستی قبل از مصرف 
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  بسته بندی -5
 

  برای مصارف خانوار-5-1
ی از جنس   در درون کیسه های پالستیک     )   گرمی   100 عدد قرص     5عموما  (  همبرگر به تعداد مناسب      

مناسب و مجاز ویژه مواد غذایی قرار گرفته ، به گونه ای که سطح باالیی و زیرین هر همبرگر با یک الیه                   
در تماس مستقیم باشد ،       )  1461برابر استاندارد ملی ایران به شماره       (  کاغذ مومی مناسب مواد غذایی      

 قرار گرفته و      )  3341ه شماره    برابر استاندارد ملی ایران ب      (  سپس هر کیسه درون جعبه مقوایی          

 .بسته بندی می گردد

الزم به ذکر است کاغذ مومی مورد استفاده در مابین همبرگرها باید بدون هرگونه چاپ جوهری بوده ،                   
مناسب مطابق با استاندارد ملی به         بجز کاغذ مومی روی آخرین همبرگر که باید دارای نشانه گذاری             

 .جاز در آن بکار رفته باشد  بوده و از جوهر م2304شماره 
 

  برای مصارف مراکز عمده مصرف-5-2
 به تعداد مناسب در درون       1-5در این بسته بندی همبرگرهای بسته بندی شده می بایست برابر بند                 

 .کیسه های پالستیکی مواد غذایی و در کارتن قرار گیرد
 
 
  زمان ماندگاری-6

 . انبارش می گردد درجه سانتی گراد-18 ماه در دمای 6به مدت 
 
 

  نحوه عرضه-7
 .به صورت منجمد و با بسته بندی کامل توسط ماشین های حمل و نقل یخچالدار انجام می گیرد

 
 
  شرایط نگهداری-8

 . درجه سانتی گراد نگهداری شود-18باید همواره به صورت منجمد در دمای 
 
 

  شرایط توزیع-9
 ) درجه -18( رعایت زنجیره سرد 

 
 

 ارد مصرف و مصرف کننده نهایی مو-10
 .جهت مصرف عموم مردم مگر در مواردی که منع پزشکی داشته باشد ، بالمانع است
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  ترکیبات محصول و مواد اولیه مورد استفاده-11

  ترکیبات اصلی-11-1
  )2394 و 3228مطابق با ستانداردهای ملی ایران به شماره ( گوشت 

 
  ترکیبات فرعی-11-2

 2358ری مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره  آرد سوخا-

  پیاز منجمد -

 26 نمک مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره -

مطابق با استاندارد ملی ایران به ... ( سماق ، دارچین ، زیره سبز و سیاه ، گلپر و . فلفل :  ادویه نظیر -
  )3677شماره 

 
  مواد بسته بندی-11-3

 )1461 مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره ( کاغذ مومی -

  پلی مر یا کیسه های پالستیکی مجاز جهت مصارف غذایی به عنوان بسته بندی اولیه-

 به عنوان بسته بندی ثانویه ) 3341مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره ( کارتن -
 

  فرایند کمکی-12
  سانتی گراد درجه-30انجماد در تونل انجماد با دمای 
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 :گام سوم  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 جهت مصرف عموم مردم بالمانع است

 .مگر در مواردی که منع پزشکی داشته باشد
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 :گام چهارم  
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کارتنپیاز منجمد کیسه 
پالستیکی

انبارش در 
 سردخانه
 زیر صفر

 بسته بندی اولیه

برچسب یا کدزنی ، 
 و کارتن گذلری

محصولسردخانه زیرصفر   

 بارگیری و حمل

چرخ گوشت
 زیرصفر

 بسته بندی ثانویه

 انبارش انبارش انبارش انبارش انبارش انبارش

کاغذ 
 مومی

نمک ادویه جات  آرد

سوخاری

سردخانه 
باالی صفر

گوشت الشه

استخوان گیری
 و قصابی

بسته بندی

گوشت 
منجمد 
 کارتنی

انبارش در 
 انهسردخ

 زیر صفر

 گیوتین

 میکسر

 توزین

 همبرگرزنی

 انجماد

 توزین توزین توزین
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 :گام پنجم  
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 :گام ششم  

 )اصل اول ( 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 فهرست کردن تمامی مخاطرات طی بارش افکار -
 

ه منظور حذف یا به حداقل رساندن           تعیین اقدامات پیشگیرانه ب      -
 مخاطرات

 
 ( Risk Assessment )ارزیابی مخاطرات  -
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 ›› فهرست مخاطرات و اقدامات پیشگیرانه ‹‹ 
 

 
 مرحله نوع مخاطره اقدامات پیشگیرانه

B - رشد میکروارگانیسمهای سرمادوست و مزوفیل و کلسترودیومهای 
 و وجود انگل احیاء کننده

P-آلودگی به فضوالت حیوانی و سایر اجرام خارجی  

داشتن تاییدیه و مجوز  -
 سازمان دامپزشکی

- SQA 

  آموزش پرسنل-
 C- تغییر رنگ سطح گوشت 

 
 

)الشه (  دریافت گوشت -1  

B -رشد میکروارگانیسمهای سرمادوست  

B-رشد میکروبی ناشی از دیفراست  

 داشتن تاییدیه و مجوز -
سازمان دامپزشکی و یا 

 مجوز ورود معتبر

- SQA 

 ش پرسنل آموز-
 

P-آلودگی به اجرام خارجی  

 
 

)منجمد کارتنی(  دریافت گوشت -2  

یه
ول
د ا
موا

ت 
یاف

در
له 

رح
ت م

طرا
خا
 م
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 مرحله نوع مخاطره اقدامات پیشگیرانه

B –داشتن پروانه بهداشتی-  آلودگی میکروبی به خصوص قارچی  

- SQA 

  آلودگی به اجرام خارجی-P  آموزش پرسنل-

  دریافت پیاز منجمد-3

P-داشتن پروانه بهداشتی-  آلودگی به اجرام خارجی  

- SQA 

  وجود فلزات سنگین-C  آموزش پرسنل-

ک دریافت نم-4  

B-آلودگی میکروبی  

P-آلودگی به اجرام خارجی  

C-وجود باقی مانده سموم  

داشتن پروانه بهداشتی و -
گواهی انرژی اتمی در صورت 

 عه دیدهدریافت ادویه اش

- SQA 

  آموزش پرسنل-
C-باال بودن دوز اشعه در صورت دریافت ادویه اشعه دیده  

 
 

یه  دریافت ادویه -5
ول
د ا
موا

ت 
یاف

در
له 

رح
ت م

طرا
خا
 م
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 مرحله نوع مخاطره اقدامات پیشگیرانه

B –اشتن پروانه بهداشتی د-  آلودگی میکروبی به خصوص قارچی 

- SQA 

  آلودگی به اجرام خارجی-P  آموزش پرسنل-

  دریافت آردسوخاری-6

P-آلودگی به اجرام خارجی  

C-  Food gradeین کاغذ نبودن پاراف 

 داشتن پروانه بهداشتی و -
 گواهی آنالیز

- SQA 

  آموزش پرسنل-
B-آلودگی میکروبی  

  دریافت کاغذ مومی-7

B-آلودگی میکروبی  

P- آلودگی به اجرام خارجی 

 داشتن پروانه بهداشتی و -
 گواهی آنالیز

- SQA 

  آموزش پرسنل-
 C-  Food grade نبودن  

  دریافت پلی مر بسته بندی اولیه-8

یه
ول
د ا
موا

ت 
یاف

در
له 

رح
ت م

طرا
خا
 م
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 مرحله نوع مخاطره اقدامات پیشگیرانه
 GMP ، C&D رعایت-

GSP, 
  آموزش پرسنل-

B – رشد میکروارگانیسمهای سرمادوست 
 انبارش گوشت الشه در سردخانه -9
)ریگورمورتیس جهت(  

P-آلودگی به اجرام خارجی  

B –رگانیسمهای سرمادوست و مزوفیل رشد میکروا 
 ,GMP ، C&D رعایت-

  آموزش پرسنل-

B-آلودگی ثانویه میکروبی  

 انتقال گوشت الشه از سردخانه به -10
 سالن قصابی و استخوانگیری

B-آلودگی ثانویه میکروبی ناشی از وسایل قصابی و کارکنان  

B –رشد میکروارگانیسمهای سرمادوست و مزوفیل  
 ,GMP  C&D رعایت-

  آموزش پرسنل-
 

P-قطعات استخوان باقی ماندن  

استخوانگیری و حذف (  قصابی -11
)قسمتهای زائد   

شت
گو

ی 
ور

فرا
ت 

لیا
عم
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 مرحله نوع مخاطره اقدامات پیشگیرانه

B – رعایت-  رشد میکروارگانیسمهای سرمادوست GMP ، C&D 
GSP, 

  رشد میکروبی ناشی از دیفراست-B  آموزش پرسنل-

 انبارش گوشت منجمد -12
 درسردخانه زیرصفر

B-آلودگی ثانویه میکروبی ناشی از آلودگی تجهیزات و کارکنان  

B-رشد میکروبی ناشی از دیفراست  
 ,GMP  C&D رعایت-

  آموزش پرسنل-

C-باقی ماندن مواد شوینده تجهیزلت  

 )برش گوشت منجمد (  گیوتین -13

B – رشد میکروارگانیسمهای سرمادوست  

B-شد میکروبی ناشی از دیفراست ر 
  GMP ، C&D رعایت-

  آموزش پرسنل -
C-باقی ماندن مواد شوینده تجهیزلت  

  چرخ گوشت زیرصفر-14

B-رعایت-  آلودگی ثانویه میکروبی ناشی از آلودگی تجهیزات و کارکنان GMP ، C&D, 

  آلودگی به اجرام خارجی-P  آموزش پرسنل-

  توزین گوشت-15

P- یرجخا اجرام بهی آلودگ 

B- یمیکروب رشد وی میکروب ثانویهی آلودگ 
 GMP ، C&Dرعایت -

پرسنل آموزش -  
C- یچرب اکسیداسیون 

 به شده چرخ گوشت انتقال -16
 میکسر

شت
گو

ی 
ور

فرا
ت 

لیا
عم
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 مرحله نوع مخاطره اقدامات پیشگیرانه

B-رعایت- ل افزایش رطوبت و رشد میکروبهای هالوفی GMP ، C&D 
GSP, 

  آلودگی به اجرام خارجی-P  آموزش پرسنل-

  انبارش نمک-17

 ,GMP  C&D رعایت-

  آموزش پرسنل-
P-انتقال نمک به محل توزین -18  آلودگی به اجرام خارجی  

B-رعایت-  آلودگی ثانویه میکروبی ناشی از آلودگی تجهیزات و کارکنان GMP ، C&D 

  آموزش پرسنل-
P-به اجرام خارجی آلودگی  

  توزین مواد خشک-19
 

B – یمیکروب ثانویهی آلودگ 
  GMP ، C&Dرعایت -

 پرسنل آموزش -
P- یخارج اجرام بهی آلودگ 

 به شده توزین موادخشک انتقال -20
 میکسر

شک
 خ
واد

و م
ک 
 نم

وی
ر ر

ه ب
شد

ام 
نج

ت ا
لیا
عم
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 نوع مخاطره اقدامات پیشگیرانه
 

 مرحله
B –رعایت- د میکروارگانیسمهای سرمادوست رش GMP ، C&D 

GSP, 
  رشد میکروبی ناشی از دیفراست-B  آموزش پرسنل-

  انبارش پیاز منجمد در سردخانه-21

C-رعایت-  باقی ماندن مواد شوینده تجهیزلت GMP ، C&D 

  رشد میکروبی-B  آموزش پرسنل-

  چرخ شدن پیاز-22
 

B-بی ناشی از آلودگی تجهیزات و کارکنان آلودگی ثانویه میکرو 
  GMP ، C&D رعایت-

  آموزش پرسنل-
P-آلودگی به اجرام خارجی  

  توزین پیاز چرخ شده-23
 

B –رعایت-  آلودگی ثانویه میکروبی GMP ، C&D  

  آموزش پرسنل-

P-آلودگی به اجرام خارجی  

  انتقال پیاز به میکسر-24

یاز
ی پ

رو
بر 

ده 
 ش

جام
 ان
ات

ملی
 ع
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 مرحله نوع مخاطره اقدامات پیشگیرانه

C-باقی ماندن مواد شوینده تجهیزات  

C-اکسیداسیون چربی در اثر باال رفتن حرارت  

P-آلودگی به اجرام خارجی از دستگاه  

 GMP ، C&D رعایت-

  آموزش پرسنل-

B- آلودگی ثانویه میکروبی  

  میکسر-25
 

B –آلودگی ثانویه میکروبی  
 ,GMP ، C&D رعایت-

  آلودگی به اجرام خارجی-P  آموزش پرسنل-
  انتقال از میکسربه همبرگرزنی-26

P-آلودگی به اجرام خارجی از دستگاه  

B- رعایت-  آلودگی ثانویه میکروبی GMP ، C&D 

  آموزش پرسنل-
C-باقی ماندن مواد شوینده تجهیزلت  

  دستگاه همبرگرزنی-27

رای
ل ف

اح
مر

یر 
سا

ند
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 مرحله نوع مخاطره اقدامات پیشگیرانه
B-رعایت-  رشد میکروارگانیسمهای سرمادوست GMP ، C&D 

  رشد میکروبی ناشی از دیفراست-B  آموزش پرسنل-
  تونل انجماد-28

B-آلودگی ثانویه میکروبی ناشی از آلودگی تجهیزات و کارکنان  

P-ی به اجرام خارجی آلودگ 
 GMP ، C&D رعایت-

  آموزش پرسنل-

B-رشد میکروبی ناشی از دیفراست  

  بسته بندی اولیه-29
 

B –رعایت-  رشد میکروبهای سرمادوست GMP ، C&D 
GSP, 

  رشد میکروبی ناشی از دیفراست-B  آموزش پرسنل-

  سردخانه زیرصفر-30

B –رشد میکروبهای سرمادوست  
 GMP ، C&D رعایت-

GSP, 
  رشد میکروبی ناشی از دیفراست-B  آموزش پرسنل-

 ) توزیع ( بارگیری و حمل -31

س
یند

فرا
حل 

مرا
یر 

ا
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 (Risk Assessment)جدول ارزیابی احتمال وقوع خطر 
 
 
 

         خیلی زیاد
 

 زیاد                 

 احتمال
 کم                    

 
          خیلی کم

 
 
 

                                
 خیلی محدود       محدود           جدی       خیلی جدی

 
 

 شدت اثر
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

7 6 5 4 

6 5 4 3 

5 4 3 2 

4 3 2 1 
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 مرحله نوع مخاطره شدت اثر احتمال وقوع درجه ریسک خطر واقعی

√ 5 2 4 

B - رشد میکروارگانیسمهای 
سرمادوست و مزوفیل و 

 کلسترودیومهای احیاء کننده

 و وجود انگل

√ 4 3 2 
P- آلودگی به فضوالت حیوانی و 

 سایر اجرام خارجی

- 3 2 2 C-تغییر رنگ سطح گوشت  

 
 
 
 

) الشه ( دریافت گوشت -1  

√ 5 2 4 
B - رشد میکروارگانیسمهای 

 سرمادوست

√ 4 1 4 
B- رشد میکروبی ناشی از 

 دیفراست

- 3 1 3 P-آلودگی به اجرام خارجی  

)منجمد کارتنی(  دریافت گوشت -2  
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عیخطر واق  مرحله نوع مخاطره شدت اثر احتمال وقوع درجه ریسک 

√ 4 1 4 B –آلودگی میکروبی به خصوص قارچی  

- 3 1 3 P-آلودگی به اجرام خارجی  

  دریافت پیاز منجمد-3

√ 4 2 3 P-آلودگی به اجرام خارجی  

√ 7 4 4 C-وجود فلزات سنگین  

  دریافت نمک-4

√ 6 3 4 B-آلودگی میکروبی  

√ 4 2 3 P-آلودگی به اجرام خارجی  

√ 5 2 4 C-وجود باقی مانده سموم  

- 3 1 3 
C- باال بودن دوز اشعه در صورت دریافت 

 ادویه اشعه دیده

دریافت ادویه  -5  
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 مرحله نوع مخاطره شدت اثر احتمال وقوع درجه ریسک خطر واقعی

√ 5 2 4 B –آلودگی میکروبی به خصوص قارچی  

√ 4 2 3 P-آلودگی به اجرام خارجی  

ت آردسوخاری دریاف-6  

- 3 1 3 P-آلودگی به اجرام خارجی  

√ 4 1 4 C-  Food gradeنبودن پارافین کاغذ  

√ 4 1 4 B-آلودگی میکروبی  

  دریافت کاغذ مومی-7

- 3 1 3 B-آلودگی میکروبی  

- 2 1 2 P-جرام خارجی آلودگی به ا 

√ 4 1 4 C-  Food grade نبودن  

 دریافت پلی مر بسته -8
 بندی اولیه
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 مرحله نوع مخاطره شدت اثر احتمال وقوع درجه ریسک خطر واقعی

√ 4 1 4 B –رشد میکروارگانیسمهای سرمادوست  

 انبارش گوشت الشه در -9
جهت (سردخانه 

)ریگورمورتیس  

- 3 1 3 P-آلودگی به اجرام خارجی  

√ 4 1 4 
B –  رشد میکروارگانیسمهای سرمادوست

 و مزوفیل

√ 4 1 4 B-آلودگی ثانویه میکروبی  

 انتقال گوشت الشه از -10
دخانه به سالن قصابی سر

 و استخوانگیری

√ 4 1 4 
B- آلودگی ثانویه میکروبی ناشی از وسایل 

 قصابی و کارکنان

√ 4 1 4 
B –گانیسمهای سرمادوست  رشد میکروار

 و مزوفیل

√ 4 1 4 P-باقی ماندن قطعات استخوان  

  قصابی-11

استخوانگیری و حذف  ( 
)قسمتهای زائد   
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 مرحله نوع مخاطره شدت اثر احتمال وقوع درجه ریسک خطر واقعی

√ 4 1 4 B – رشد میکروارگانیسمهای سرمادوست  

√ 4 1 4 B-رشد میکروبی ناشی از دیفراست  

 انبارش گوشت منجمد -12
 درسردخانه زیرصفر

√ 4 1 4 
B- آلودگی ثانویه میکروبی ناشی از آلودگی 

 تجهیزات و کارکنان

√ 4 1 4 B-رشد میکروبی ناشی از دیفراست  

- 3 1 3 C-باقی ماندن مواد شوینده تجهیزلت  

برش گوشت (  گیوتین -13
)منجمد   

√ 4 1 4 B – رشد میکروارگانیسمهای سرمادوست  

√ 4 1 4 B-یکروبی ناشی از دیفراست رشد م 

- 3 1 3 C-باقی ماندن مواد شوینده تجهیزلت  

  چرخ گوشت زیرصفر-14
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 مرحله نوع مخاطره شدت اثر احتمال وقوع درجه ریسک خطر واقعی

√ 4 1 4 
B- آلودگی ثانویه میکروبی ناشی از 

 آلودگی تجهیزات و کارکنان

- 3 1 3 P-آلودگی به اجرام خارجی  

  توزین گوشت-15

- 2 1 2 
B- افزایش رطوبت و رشد میکروبهای 

 هالوفیل

- 3 1 3 P-آلودگی به اجرام خارجی  

  انبارش نمک-16

- 3 1 3 P-آلودگی به اجرام خارجی  
 انتقال نمک به محل -17

 توزین 

√ 4 1 4 
B- آلودگی ثانویه میکروبی ناشی از 

 آلودگی تجهیزات و کارکنان

- 3 1 3 P-به اجرام خارجی آلودگی  

  توزین مواد خشک-18
 

√ 4 1 4 B –رشد میکروارگانیسمهای سرمادوست  

√ 4 1 4 B-رشد میکروبی ناشی از دیفراست  

 انبارش پیاز منجمد در -19
 سردخانه
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 مرحله نوع مخاطره شدت اثر احتمال وقوع درجه ریسک خطر واقعی

- 3 1 3 C-باقی ماندن مواد شوینده تجهیزلت  

√ 4 1 4 B-رشد میکروبی  
  چرخ شدن پیاز-20

√ 4 1 4 
B- آلودگی ثانویه میکروبی ناشی از 

 آلودگی تجهیزات و کارکنان

- 3 1 3 P-آلودگی به اجرام خارجی  

  توزین پیاز چرخ شده-21

- 3 1 3 P-آلودگی به اجرام خارجی  

√ 4 1 4 
B- آلودگی ثانویه میکروبی و رشد 

 میکروبی

- 3 1 3 C-اکسیداسیون چربی  

 انتقال گوشت چرخ -22
 شده به میکسر 

√ 4 1 4 B –آلودگی ثانویه میکروبی  

- 3 1 3 P-آلودگی به اجرام خارجی  
  انتقال پیاز به میکسر-23
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 مرحله نوع مخاطره شدت اثر احتمال وقوع درجه ریسک خطر واقعی

√ 4 1 4 B –آلودگی ثانویه میکروبی  

- 3 1 3 P-آلودگی به اجرام خارجی  

 انتقال موادخشک -24
به میکسرتوزین شده   

- 3 1 3 C-باقی ماندن مواد شوینده تجهیزات  

- 3 1 3 
C- اکسیداسیون چربی در اثر باال رفتن 

 حرارت

- 3 1 3 P-آلودگی به اجرام خارجی از دستگاه  

√ 4 1 4 B- آلودگی ثانویه میکروبی  

  میکسر-25
 

√ 4 1 4 B –ه میکروبی آلودگی ثانوی 

- 3 1 3 P-آلودگی به اجرام خارجی  

 انتقال از میکسربه -26
 همبرگرزنی

- 3 1 3 P-آلودگی به اجرام خارجی از دستگاه  

√ 4 1 4 B- آلودگی ثانویه میکروبی  

- 3 1 3 C-باقی ماندن مواد شوینده تجهیزلت  

  دستگاه همبرگرزنی-27
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 مرحله نوع مخاطره شدت اثر احتمال وقوع درجه ریسک خطر واقعی

√ 4 1 4 B-رشد میکروارگانیسمهای سرمادوست  

√ 4 1 4 B-رشد میکروبی ناشی از دیفراست  
  تونل انجماد-28

√ 4 1 4 
B- آلودگی ثانویه میکروبی ناشی از آلودگی 

 تجهیزات و کارکنان

- 3 1 3 P-آلودگی به اجرام خارجی  

√ 4 1 4 B-رشد میکروبی ناشی از دیفراست  

  بسته بندی اولیه-29

√ 4 1 4 B –رشد میکروبهای سرمادوست  

√ 4 1 4 B-رشد میکروبی ناشی از دیفراست  
  سردخانه زیرصفر-30

√ 4 1 4 B –رشد میکروبهای سرمادوست  

√ 4 1 4 B-رشد میکروبی ناشی از دیفراست  

(  بارگیری و حمل -31
)توزیع   
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 :گام هفتم 
  )اصل دوم( 
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 درخت تصمیم گیری  برای مشخص کردن نقاط کنترل بحرانی
 

  : 1سؤال 
 
 
 
 

                 
 
 
 
 
 
 
 

  : 2سؤال 
 
 
 
 
 
 
 

  : 3سؤال 
 
 
 
 
 
 
 

  : 4سؤال 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .ادامه دهید تا خطر مشخص شده بعدی در فرآیند*

آیا اقدام یا اقدامهای کنترلی پیشگیری کننده وجود دارد؟

 .مرحله، فرآیند یا فرآورده را تغییر دهیدخیربله

بله آیا کنترل در این نقطه برای ایمنی الزم است؟

 *. .متوقف شوید . نیستCCPاین نقطه خیر

آیا این مرحله بطور خاصی برای حذف احتمال وقوع
 خطر یا کاهش احتمال وقوع خطر طراحی شده است؟

بله

خیر

مشخص شده در حدی بیش از حد)  های(ا خطر آیا ممکن است آلودگی ب     
 به حد غیر قابل قبولی افزایش یابند؟) ها(قابل قبول پدید آید یا این خطر

خیر *.متوقف شوید . نیستCCPاین نقطه بله

مشخص شده را حذف یا احتمال)  های(آیا مراحل بعدی خطر    
 وقوع آنها را به حدی قابل قبول کاهش خواهند داد؟

نقطه خطر بحرانیخیربله

*.متوقف شوید . نیستCCPاین نقطه 
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CCP Q4 Q3 Q2 Q1 مرحله نوع مخاطره 

 بله بله - -

B- سرمادوست  یکروارگانیسمهایم  رشد 
و مزوفیل و کلسترودیومهای احیاء           

 CCP1 و وجود انگل کننده
 

 بله بله - -
P- آلودگی به فضوالت حیوانی و سایر 

 اجرام خارجی

 دریافت گوشت -1
)الشه(  

 بله بله - -
B- یکروارگانیسمهایمرشد 

 سرمادوست
CCP1 

  رشد میکروبی ناشی از دیفراست-B بله بله - -

(  دریافت گوشت -2
)منجمد کارتنی  

CCP1 - - بله بله 
B – آلودگی میکروبی به خصوص 

 قارچی
  دریافت پیاز منجمد-3

  آلودگی به اجرام خارجی-P بله بله - -

CCP1 
  وجود فلزات سنگین-C بله بله - -

  دریافت نمک-4

 

HMGCW05HB



 37 

CCP Q4 Q3 Q2 Q1 مرحله نوع مخاطره 
  آلودگی میکروبی-B بله بله - -

 CCP1  آلودگی به اجرام خارجی-P بله بله - -
 

  وجود باقی مانده سموم-C بله بله - -

  دریافت ادویه -5

 CCP1  آلودگی میکروبی به خصوص قارچی– B بله بله - -
 گی به اجرام خارجی آلود-P بله بله - - 

  دریافت آردسوخاری-6

 CCP1  نبودن پارافین کاغذC-  Food grade بله بله - -
  آلودگی میکروبی-B بله بله - - 

  دریافت کاغذ مومی-7

CCP1 - - بله بله C-  Food grade نبودن  
  دریافت پلی مر -8

 بسته بندی اولیه

CCP2 بله خیر بله خیر 
B – رشد میکروارگانیسمهای 

 سرمادوست

 انبارش گوشت الشه در -9
جهت (سردخانه 

)ریگورمورتیس  

 بله خیر خیر - -
B – رشد میکروارگانیسمهای 

 سرمادوست و مزوفیل

B-آلودگی ثانویه میکروبی  

 انتقال گوشت الشه از -10
سردخانه به سالن قصابی 

 و استخوانگیری
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CCP Q4 Q3 Q2 Q1 مرحله نوع مخاطره 

 بله خیر خیر - 
B-نویه میکروبی ناشی از وسایل  آلودگی ثا

 قصابی و کارکنان

 بله خیر بله خیر
B – رشد میکروارگانیسمهای سرمادوست و 

 CCP3 مزوفیل
 

  باقی ماندن قطعات استخوان-P بله خیر بله خیر

  قصابی-11

استخوانگیری و حذف  ( 
)قسمتهای زائد   

CCP4 
 

 بله بله - -
B –رشد میکروارگانیسمهای سرمادوست  

B-رشد میکروبی ناشی از دیفراست  

 انبارش گوشت منجمد -12
 درسردخانه زیرصفر

- 
 

 بله خیر خیر -
B- آلودگی ثانویه میکروبی ناشی از آلودگی 

 تجهیزات و کارکنان

B-رشد میکروبی ناشی از دیفراست  

برش گوشت (  گیوتین -13
)منجمد   

 بله خیر خیر - -
B –ت رشد میکروارگانیسمهای سرمادوس 

B-رشد میکروبی ناشی از دیفراست  
  چرخ گوشت زیرصفر-14

 بله خیر خیر - -
B- آلودگی ثانویه میکروبی ناشی از آلودگی 

 تجهیزات و کارکنان
  توزین گوشت-15

 بله خیر خیر - -
B- آلودگی ثانویه میکروبی ناشی از آلودگی 

 تجهیزات و کارکنان
  توزین مواد خشک-18
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CCP Q4 Q3 Q2 Q1 مرحله نوع مخاطره 

 بله خیر خیر - -
B –رشد میکروارگانیسمهای سرمادوست  

B-رشد میکروبی ناشی از دیفراست  
 انبارش پیاز منجمد در -19

 سردخانه

- 
 

  چرخ شدن پیاز-20  رشد میکروبی-B بله خیر خیر -

- 
 

 بله خیر خیر -
B- آلودگی ثانویه میکروبی ناشی از آلودگی 

 نتجهیزات و کارکنا
  توزین پیاز چرخ شده-21

  آلودگی ثانویه میکروبی و رشد میکروبی-B بله خیر خیر - -
 انتقال گوشت چرخ شده -22

 به میکسر 

  انتقال پیاز به میکسر-23  آلودگی ثانویه میکروبی– B بله خیر خیر - -

  آلودگی ثانویه میکروبی -B بله خیر خیر - -
 انتقال موادخشک توزین -24

ه میکسرشده ب  

  میکسر-25  آلودگی ثانویه میکروبی -B بله خیر خیر - -
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CCP Q4 Q3 Q2 Q1 مرحله نوع مخاطره 

  انتقال از میکسربه همبرگرزنی-26  آلودگی ثانویه میکروبی– B بله خیر خیر - -

- 
 

  دستگاه همبرگرزنی-27  آلودگی ثانویه میکروبی -B بله خیر خیر -

CCP5 
 

 بله بله - -
B – رشد میکروارگانیسمهای 

 سرمادوست

B-رشد میکروبی ناشی از دیفراست  

  تونل انجماد-28

 بله خیر خیر - -
B- آلودگی ثانویه میکروبی ناشی از 

 آلودگی تجهیزات و کارکنان

  رشد میکروبی ناشی از دیفراست-B بله خیر خیر - -

  بسته بندی اولیه-29

CCP6 
 

 بله بله - -
B –روبهای سرمادوست رشد میک 

B-رشد میکروبی ناشی از دیفراست  
  سردخانه زیرصفر-30

CCP7 
 

 بله بله - -
B –رشد میکروبهای سرمادوست  

B-رشد میکروبی ناشی از دیفراست  
)توزیع( بارگیری و حمل-31  
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کارتنپیاز منجمد سه کی
پالستیکی

انبارش در 
 سردخانه
 زیر صفر

 بسته بندی اولیه

کدزنی و ، برچسب 
 کارتن گذلری

محصولسردخانه زیرصفر   

 بارگیری و حمل

چرخ گوشت
 زیرصفر

 بسته بندی ثانویه

 انبارش انبارش انبارش انبارش انبارش انبارش

کاغذ 
 مومی

نمک ادویه جات  آرد

سوخاری

سردخانه 
باالی صفر

گوشت الشه

استخوان گیری
 و قصابی

بسته بندی

گوشت 
منجمد 
 کارتنی

انبارش در 
 سردخانه
 زیر صفر

 گیوتین

 میکسر

 توزین

 همبرگرزنی

 انجماد

 توزین توزین توزین

 CCP 1 دریافت مواد اولیه

CCP 3 

CCP 2 

CCP 5 

CCP 4 

CCP 6 

CCP 7 
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 :گام هشتم

 )اصل سوم ( 
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 :گام نهم 

 )اصل چهارم ( 
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 :گام دهم 

 )اصل پنجم ( 
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  :یازدهم گام

 )ششم اصل( 
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  :دوازدهم گام
 )هفتم صلا( 

 
 
 
 
 
 

HMGCW05HB



 روش های اجرایی پایش
اقدامات  مستندات تایید

 چه کسی چه موقع  چیزیچه چگونه اصالحی
 مرحله نوع مخاطره اقدامات پیشگیرانه CCP حدود بحرانی

نظارت -
طبق 

 دستور

 ....العمل 
 

  نحوه کشتار
و رعایت 

اصول 
 بهداشتی

 

  درهنگام

 کشتار

 مسئول 
نظارت بر 
 کشتارگاه

 بررسی 
 .....عینی

 وضعیت 
ظاهری و 

 ارگانولپتیکی

در هنگام 
 تحویل

 

 مسئول 
QC 

 

 طبق 
داستاندار

و690
2394 

 میزان کلیفرم 
 سالمونال،،

TC 

 3تا 2 
هفته 
 یکبار

مسئول -
QC 

  ممیزی داخلی-

 نظرسازمانهای -
ذیربط دولتی و 

 غیردولتی
  شکایت مشتریان-

 گزارش مسئول -
 بررسی کشتارگاه

زارش  گ-
بازرسیهای زمان 

 تحویل
  نتایج آزمایشات-

 فهرست تامین -
 کنندگان معتبر

 گزارش -
 کالیبراسیون

 مجوزهای -
بهداشتی محصول 

 و حمل

 آموزش -
 پرسنل

 خرید از -
کشتارگاه 

 معتبر

 بازبینی -
دستورالعملهای 

 مربوطه

  کالیبراسیون-
 دستگاهها 

 

 
 باترمومتر

 ویژه

دمای عمقی -
 گوشت

 درهنگام 
 تحویل

مسئول -
QC 

 

 دارا بودن -
 مجوزهای معتبر

 طبیعی بودن -
وضعیت ظاهری و 

 ارگانولپتیکی

 حد مجاز -
آلودگیهای میکروبی 

مطابق استاندارد 
2394 

 دمای عمقی گوشت -
 4الشه تازه بیشتر از 

 درجه نباشد
 

 داشتن تاییدیه و مجوز - 1
 مان دامپزشکیساز

 بررسی -
 ظاهریوارگانولپتیکی

  بازرسی از کشتارگاه-

  نمونه برداری و آزمون-

  آموزش پرسنل-
 

 بیولوژیکی

 فیزیکی

دریافت 
 گوشت الشه
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 روش های اجرایی پایش
اقدامات  مستندات تایید

 چه کسی چه موقع  چیزیچه چگونه اصالحی
نوع  اقدامات پیشگیرانه CCP حدود بحرانی

 مرحله مخاطره

 طبق  
استاندارد 

3228 

 وضعیت ظاهری 
و 

بو، (ارگانولپتیکی
رنگ ، شکل 

فیزیکی، عدم 
 ...)دیفراست و 

درهنگام 
 تحویل

مسئول -
QC 

 طبق -
استاندارد

و690
2394 

 میزان کلیفرم -
 TC، سالمونال،

 3تا2 -
 هفته یکبار

 مسئول -
QC 

 ممیزی داخلی -

 نظرسازمانهای -
ذیربط دولتی و 

 غیردولتی

 شکایت مشتریان-

 

 گزارش مسئول -
 بررسی کشتارگاه

 گزارش -
بازرسیهای زمان 

 تحویل
  نتایج آزمایشات-

 فهرست تامین -
 کنندگان معتبر

 گزارش -
 کالیبراسیون

 مجوزهای -
بهداشتی محصول 

 و حمل

  آموزش پرسنل-

خرید از تامین  -
یگر در کننده د

صورت استمرار 
 عدم انطباقها

 بازبینی -
دستورالعملهای 

 مربوطه

 کالیبراسیون -
 دستگاهها 

 
 
باترمومتر -

 ویژه

 دمای عمقی -
 گوشت

 درهنگام -
 تحویل

 مسئول -
QC 

 

 دارا بودن مجوزهای -
 معتبر

 طبیعی بودن وضعیت -
 ارگانولپتیکیظاهری و 

 مناسب و بهداشتی  -
 بودن بسته بندی

 حد مجاز آلودگیهای -
میکروبی مطابق 

 3228استاندارد 

 دمای عمقی گوشت -
درجه  -18بیشتر از 

 نباشد

 داشتن تاییدیه و مجوز - 1
سازمان دامپزشکی یا مجوز 

 ورود

  بررسی ظاهری-
 وارگانولپتیکی

  داشتن بسته بندی-

 مون نمونه برداری و آز-

  آموزش پرسنل-
 

بیولوژیکی دریافت 
گوشت 
منجمد 
 کارتنی

  ممیزی داخلی-

 نظرسازمانهای -
ی و ذیربط دولت
 غیردولتی

 شکایت مشتریان-

 گزارش -
بازرسیهای زمان 

 تحویل
  نتایج آزمایشات-

 فهرست تامین -
 کنندگان معتبر

 مجوزهای -
 بهداشتی محصول 

  آموزش پرسنل-

خرید از تامین  -
کننده دیگر در 

صورت استمرار 
 عدم انطباقها

 بازبینی -
دستورالعملهای 

 مربوطه
  

 نظارت -
طبق دستور 

 ....العمل 

  کشت -
 میکروبی

 وضعیت -
 ظاهری

 آلودگی -
 TCقارچی و 

 درهنگام -
 تحویل

 مسئول -
QC 

 دارا بودن مجوزهای -
 معتبر

 طبیعی بودن وضعیت -
 ظاهری و ارگانولپتیکی

 منفی بودن آزمون -
 قارچی

  داشتن پروانه بهداشتی- 1

 بررسی -
 ظاهریوارگانولپتیکی

  نمونه برداری و آزمون-

 ل آموزش پرسن-

بیولوژیکی دریافت پیاز 
 منجمد
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اقدامات  مستندات تایید روش های اجرایی پایش

 چه کسی چه موقع  چیزیچه چگونه اصالحی
نوع  اقدامات پیشگیرانه CCP حدود بحرانی

 مرحله مخاطره
 نظارت -

طبق دستور 
 ....العمل 

 

  وضعیت ظاهری-
 

 درهنگام -
 تحویل

 مسئول -
QC 

 دارا بودن مجوزهای -
 معتبر

 عدم وجود اجرام -
 خارجی

  ممیزی داخلی-

 نظرسازمانهای -
ذیربط دولتی و 

 غیردولتی

 شکایت مشتریان-

 گزارش -
زمان بازرسیهای 

 تحویل
  نتایج آزمایشات-

 فهرست تامین -
 کنندگان معتبر

 مجوزهای -
 بهداشتی محصول

 گزارش -
  کالیبراسیون

  آموزش پرسنل-

خرید از تامین  -
کننده دیگر در 

صورت استمرار 
 عدم انطباقها

 بازبینی -
دستورالعملهای 

 مربوطه

 کالیبراسیون -
 دستگاهها 

  

آزمایش در 
آزمایشگاه 
کارخانه یا 
آزمایشگاه 

 رد تاییدمو

میزان فلزات 
 سنگین

 هر -
محموله 

 یکبار

 مسئول -
QC 

 میزان فلزات سنگین -
طبق استاندارد ملی 

 26شماره 

  داشتن پروانه بهداشتی- 1

  بررسی ظاهری-
 وارگانولپتیکی

  نمونه برداری و آزمون-

  آموزش پرسنل-

 فیزیکی

 شیمیایی

 دریافت نمک

  ممیزی داخلی-

 نظرسازمانهای -
ذیربط دولتی و 

 غیردولتی

 شکایت مشتریان-

گزارش 
بازرسیهای زمان 

 تحویل
  نتایج آزمایشات-

 فهرست تامین -
 کنندگان معتبر

  مجوزهای-
 بهداشتی محصول

 گزارش -
 کالیبراسیون

  آموزش پرسنل-

خرید از تامین  -
کننده دیگر در 

صورت استمرار 
 عدم انطباقها

 بازبینی -
دستورالعملهای 

 مربوطه

 کالیبراسیون -
 دستگاهها 

 

طبق 
استاندارد 

ملی به 
شماره 

 و 3677
1365 

 عدم وجود -
 اجرام خارجی

 میزان کلی فرم، -
 اشرشیاکلی ، کپک

 درهنگام -
 تحویل

 مسئول -
QC 

 دارا بودن مجوزهای -
 معتبر بهداشتی

 عدم وجود اجرام -
 خارجی

 حد مجاز آلودگیهای -
میکروبی مطابق استاندارد 

3677 
 

داشتن پروانه بهداشتی یا - 1
مجوز ورود و گواهی انرژی 

اتمی در صورت دریافت ادویه 
 اشعه دیده

  بررسی ظاهریوارگانولپتیکی-

 برداری و آزمون نمونه -

  آموزش پرسنل -

 فیزیکی

 بیولوژیکی

 شیمیایی

 دریافت ادویه
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اقدامات  مستندات تایید روش های اجرایی پایش

 چه کسی چه موقع  چیزیچه چگونه اصالحی
نوع  اقدامات پیشگیرانه CCP حدود بحرانی

 مرحله مخاطره
  ممیزی داخلی-

 نظرسازمانهای -
ذیربط دولتی و 

 دولتیغیر

 شکایت مشتریان-

 گزارش -
بازرسیهای زمان 

 تحویل
  نتایج آزمایشات-

 فهرست تامین -
 کنندگان معتبر

 مجوزهای -
 بهداشتی محصول

 گزارش -
  کالیبراسیون

  آموزش پرسنل-

خرید از تامین  -
کننده دیگر در 

صورت استمرار 
 عدم انطباقها

 بازبینی -
دستورالعملهای 

 مربوطه

 کالیبراسیون -
 ستگاهها د
  

 نظارت -
طبق دستور 

 ....العمل 

  کشت -
 میکروبی

طبق 
استاندارد 

2358 ،437، 
356 

  وضعیت ظاهری-

  آلودگی قارچی -

 و میکروبی

 درهنگام -
 تحویل

 

 مسئول -
QC 

 

 دارا بودن مجوزهای -
 معتبر

 عدم وجود اجرام -
 خارجی

 حد مجاز آلودگیهای -
TCکلی فرم و ( میکروبی 

 2358اندارد مطابق است ) 
 

  داشتن پروانه بهداشتی- 1

  بررسی ظاهری-
 وارگانولپتیکی

  نمونه برداری و آزمون-

  آموزش پرسنل-

 فیزیکی

 بیولوژیکی

دریافت آرد 
 سوخاری

  ممیزی داخلی-

 نظرسازمانهای -
ذیربط دولتی و 

 غیردولتی

 شکایت مشتریان-

گزارش 
بازرسیهای زمان 

 تحویل
  نتایج آزمایشات-

ت تامین  فهرس-
 کنندگان معتبر

 مجوزهای -
 بهداشتی محصول

 گزارش -
 کالیبراسیون

  آموزش پرسنل-

خرید از تامین  -
کننده دیگر در 

صورت استمرار 
 عدم انطباقها

 بازبینی -
دستورالعملهای 

 مربوطه

 کالیبراسیون -
 دستگاهها

 طبق -
دستورالعمل 

..... 

  بررسی -
آنالیز کاغذو 
تطبطق آن با 

 استاندارد
 معتبرموجود

 بررسی -
ویژگیهای 
کاغذ طبق 
استاندارد 

133-1345-
1461 

  وضعیت ظاهری-

 میزان کلی فرم، -
 اشرشیاکلی ، کپک

 درهنگام -
 تحویل

 مسئول -
QC 

 دارا بودن مجوزهای -
معتبر بهداشتی و گواهی 

آنالیز معتبر مبنی بر 
Food grade بودن مواد 

 بسته بندی

 ویژگیهای آن مطابق -
 1461ارد استاند

 

داشتن پروانه بهداشتی یا -- 1
 مجوز ورود و گواهی آنالیز

  بررسی ظاهری-

  نمونه برداری و آزمون-

  آموزش پرسنل -

 بیولوژیکی

 شیمیایی

دریافت کاغذ 
 مومی
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اقدامات  مستندات تایید روش های اجرایی پایش
 چه کسی چه موقع  چیزیچه چگونه اصالحی

نوع  اقدامات پیشگیرانه CCP حدود بحرانی
 مرحله مخاطره

  ممیزی داخلی-

 نظرسازمانهای -
ذیربط دولتی و 

 غیردولتی

 شکایت مشتریان-

 گزارش -
بازرسیهای زمان 

 تحویل
  نتایج آزمایشات-

 فهرست تامین -
 کنندگان معتبر

 مجوزهای -
 بهداشتی محصول

 

  آموزش پرسنل-

خرید از تامین  -
کننده دیگر در 
ار صورت استمر
 عدم انطباقها

 بازبینی -
دستورالعملهای 

 مربوطه
 

 طبق -
دستورالعمل 

..... 

  بررسی -
فهرست مواد 

مصرفی در 
تولید پلیمرو 
تطبطق آن با 

استاندارد 
 معتبرموجود

  وضعیت ظاهری-

  گواهی آنالیز-

هرمحموله 
 یکبار

 مسئول -
QC 

 دارا بودن مجوزهای -
معتبر بهداشتی و گواهی 

مبنی بر آنالیز معتبر 
Food grade بودن مواد 

 بسته بندی
 

داشتن پروانه بهداشتی یا -- 1
 مجوز ورود و گواهی آنالیز

  بررسی ظاهری-

  آموزش پرسنل -

 
 شیمیایی

دریافت پلیمر 
بسته بندی 

 اولیه

  ممیزی داخلی-

 نظرسازمانهای -
ذیربط دولتی و 

 غیردولتی

 شکایت مشتریان-

 ثبت کلیه -
 اقدامات اصالحی

فرمهای ثبت  -
دما و زمان 

 نگهداری

 گزارش -
 کالیبراسیون

 PM گزارش -

 گزارش نقص -
سیستم سرمایش 

 QCبه مدیر 
ومدیرفنی و تصمیم 

گیری در مورد 
محموله و اصالح 
سیستم سرماِش 
 توسط واحد فنی

  آموزش پرسنل-

 کالیبراسیون -
 دستگاهها 

 تعمیر و نگهداری -
)PM( 

 

قرائت و ثبت 
دمای 

( سردخانه 
از ترمومتر 

یا 
) ترموگراف 

در فرم 
 ....شماره 

دمای سردخانه 
 محل نگهداری

 هر دو -
ساعت 
 یکبار

 مسئول -
QC 

  درجه4دمای 

  ساعت 24حداکثز 

  درصد88-92رطوبت 

 ,GMP ، C&D GSP رعایت- 2

 درجه 0-4 نگهداری در دمای -
 سانتی گراد

  رعایت مدت نگهداری-

  آموزش پرسنل-

ش گوشت انبار بیولوژیکی
الشه در 

جهت ( سردخانه 
 )ریگورمورتیس
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اقدامات  مستندات تایید روش های اجرایی پایش
 چه کسی چه موقع  چیزیچه چگونه اصالحی

نوع  اقدامات پیشگیرانه CCP حدود بحرانی
 مرحله مخاطره

قرائت و ثبت 
دمای سالن 

از ( قصابی 
ترمومتر یا 
در ) ترموگراف 
 ....فرم شماره 

  ثبت زمان -
ورورد الشه و 
خروج گوشت 

استخوانگیری و 
قطعه بندی شده 
در فرم شماره 

..... 

لن دمای سا
قصابی و 

کنترل مدت 
زمان 

استخوانگیری 
 و قطعه بندی

 هر دو -
ساعت 
 یکبار

 مسئول -
QC 

  ممیزی داخلی-

 نظرسازمانهای -
ذیربط دولتی و 

 غیردولتی

 شکایت مشتریان-

رش  گزا-
بازرسیهای 
 زمان تحویل

 نتایج -
 آزمایشات

 فهرست -
تامین کنندگان 

 معتبر
 مجوزهای -

بهداشتی 
 محصول

 گزارش -
 کالیبراسیون

 در صورت -
باالرفتن دمای سالن 

سریعا به میزان 
مطلوب رسانده 

 شود

 در صورت توقف -
 ساعت در 2بیش از 

سالن ، آن را در 
پیش سرد کن 

نگهداری نموده و 
ورد نیاز میزان م

الشه را وارد سالن 
 نمود 

  آموزش پرسنل-

 کالیبراسیون -
دستگاههای اندازه 
  گیری و ثبت دما

نمونه برداری 
از هوای سالن 

تولید و 
آزمون طبق 

دستور العمل 
....... 

هوای سالن 
 تولید

 هفته 2 -
 یکبار

 مسئول -
QC 

 12-10 حداکثر دما -
 درجه

 زمان توقف الشه وارد -
شده به سالن تا خروج 

گوشت قصابی شده 
  ساعت2حداکثر 

  آموزش پرسنل - 3

 GMP ، C&D رعایت-

 حفظ دمای  سالن قصابی در -
 حد مطلوب

 زمان توقف  رعایت مدت -
 

 
 بیولوژیکی

قصابی و 
 استخوان گیری
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اقدامات  مستندات تایید روش های اجرایی پایش
 چه کسی چه موقع  چیزیچه چگونه اصالحی

نوع  اقدامات پیشگیرانه CCP حدود بحرانی
طرهمخا  

 مرحله
  ممیزی داخلی-

 نظرسازمانهای -
ذیربط دولتی و 

 غیردولتی

 شکایت مشتریان-

 ثبت کلیه -
اقدامات 
 اصالحی

 فرمهای ثبت -
دما و زمان 

 نگهداری

 نتایج -
 آزمایشات

 گزارش -
کالیبراسیون 

  PMو 

اگر دما باال رفت ولی 
گوشت دیفراست نشده 

 -18باید سریعا دما به 
رسانده شود و در 

صورتیکه شروع به 
دیفراست کردن کرده 
باید گوشت را سریعا 
منجمد نموده و ضمن 
نمونه برداری پس از 

انجام آزمایشات 
میکروبی و شیمیایی 

براساس نتایج حاصله 
نسبت به مصرف آن 

وچنانچه . اقدام نمود
گوشت آلوده شده و 

عالیم فساد را دارد از 
رخه مصرف خارج چ

 .می گردد 

  آموزش پرسنل-

 کالیبراسیون -
دستگاههای اندازه 

 گیری و ثبت دما 

- PM دستگاهها  

قرائت و ثبت 
دمای 

از ( سردخانه 
ترمومتر یا 
) ترموگراف 

در فرم شماره 
.... 

دمای سردخانه 
 محل نگهداری

 هر دو -
ساعت 
 یکبار

 مسئول -
QC 

  درجه سانتی -18دمای 
 ترگراد یا کم

 

 ,GMP ، C&D GSP رعایت- 4

  درجه -18 نگهداری در دمای -
 سانتی گراد یا کمتر

  آموزش پرسنل-

انبارش گوشت  بیولوژیکی
منجمد در 

سردخانه زیر 
 صفر
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اقدامات  مستندات تایید روش های اجرایی پایش
 چه کسی چه موقع  چیزیچه چگونه اصالحی

نوع  اقدامات پیشگیرانه CCP حدود بحرانی
 مرحله مخاطره

 ممیزی -
 داخلی

- 
نظرسازمانها

ی ذیربط 
دولتی و 
 غیردولتی

شکایت -
 مشتریان

 ثبت کلیه -
 اقدامات اصالحی

 فرمهای ثبت -
 دما 

 نتایج حاصل از -
نمونه برداری  و 
 انجام آزمایشات 

 گزارش -
کالیبراسیون و 

PM 

اگر دما باال رفت ولی 
گوشت دیفراست نشده 

 -٣٠دما به باید سریعا 
رسانده شود و در 

صورتیکه شروع به 
دیفراست کردن کرده 
باید گوشت را سریعا 
منجمد نموده و ضمن 
نمونه برداری پس از 

انجام آزمایشات 
میکروبی و شیمیایی 

براساس نتایج حاصله 
نسبت به مصرف آن 

وچنانچه . اقدام نمود
گوشت آلوده شده و 

عالیم فساد را دارد از 
رج چرخه مصرف خا

 .می گردد 

  آموزش پرسنل-

 کالیبراسیون -
دستگاههای اندازه 

 گیری و ثبت دما 

- PM  دستگاهها و 
 تونل انجماد

قرائت و ثبت 
دمای تونل 

از ( انجماد 
ترمومتر یا 
) ترموگراف 

در فرم شماره 
.... 

دمای تونل 
 انجماد

 هریک -
ساعت 
 یکبار

 مسئول -
QC 

  درجه سانتی -30دمای 
 گراد یا کمتر

 

 ,GMP ، C&D GSP رعایت- 5

  درجه -30 نگهداری در دمای -
 سانتی گراد یا کمتر

  آموزش پرسنل-

 تونل انجماد بیولوژیکی
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اقدامات  مستندات تایید روش های اجرایی پایش
 چه کسی چه موقع  چیزیچه چگونه اصالحی

نوع  اقدامات پیشگیرانه CCP حدود بحرانی
 مرحله مخاطره

  داخلی ممیزی-

 ظرسازمانهای -
ذیربط دولتی و 

 غیردولتی

شکایت -
 مشتریان

 ثبت کلیه -
 اقدامات اصالحی

 فرمهای ثبت -
دما و زمان 

 نگهداری

 نتایج -
 آزمایشات

 گزارش -
کالیبراسیون و 

PM 

اگر دما باال رفت ولی 
گوشت دیفراست نشده 

 -18باید سریعا دما به 
رسانده شود و در 

صورتیکه شروع به 
است کردن کرده دیفر

باید گوشت را سریعا 
منجمد نموده و ضمن 
نمونه برداری پس از 

انجام آزمایشات 
میکروبی و شیمیایی 

براساس نتایج حاصله 
نسبت به مصرف آن 

وچنانچه . اقدام نمود
گوشت آلوده شده و 

عالیم فساد را دارد از 
چرخه مصرف خارج 

 .می گردد 

  آموزش پرسنل-
 کالیبراسیون -

های اندازه دستگاه
 گیری و ثبت دما 

- PM دستگاهها  

قرائت و ثبت 
دمای 

از ( سردخانه 
ترمومتر یا 
) ترموگراف 

در فرم شماره 
.... 

دمای سردخانه 
 محل نگهداری

 هر دو -
ساعت 
 یکبار

 مسئول -
QC 

  درجه سانتی -18دمای 
 گراد یا کمتر

 

 ,GMP  GSP رعایت- 6

  درجه -18 نگهداری در دمای -
 راد یا کمترسانتی گ

  آموزش پرسنل-

انبارش  بیولوژیکی
محصول منجمد 

در سردخانه 
 زیر صفر

 

  ممیزی داخلی-

شکایت -
 مشتریان

 ثبت کلیه اقدامات -
 اصالحی

 فرمهای ثبت دما -
و کالیبراسیون و 

PM 

  آموزش پرسنل-

  کالیبراسیون -

- PM سیستم 
 سرمایش

ثبت دما در 
فرم شماره 

…. 

دمای ماشین 
 حمل

از پس 
بازگشت به 
کارخانه و 
 زمان حمل

 مسئول -
QC 

  درجه سانتی -18دمای 
 گراد یا کمتر

 

  آموزش پرسنل بارگیری- 7

- C&D ماشین حمل و نصب سیستم 
 کنترل دما

 توزیع بیولوژیکی
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 :منابع مورد استفاده 
 

  ویژگیهای همبرگر خام منجمد– 2304استاندارد ملی ایران به شماره  -

  ویژگیهای گوشت قرمز منجمد– 3228ایران به شماره استاندارد ملی  -

  حدمجاز آلودگیهای میکروبی در انواع گوشت– 2394استاندارد ملی ایران به شماره  -

  ویژگیهای آردسوخاری– 2358استاندارد ملی ایران به شماره  -

  ویژگیهای نمک طعام– 26استاندارد ملی ایران به شماره  -

 روش آماده کردن نمونه های غذایی و شمارش             –  356ه  استاندارد ملی ایران به شمار       -
 میکروارگانیسمهای مختلف

  روش شناسایی و جداسازی کلیفرمها– 2304استاندارد ملی ایران به شماره  -

  روش جستجوی سالمونال در مواد غذایی–  1810استاندارد ملی ایران به شماره  -

 (+)تافیلوکوکهای کواگوالز  روش شمارش اس– 1194استاندارد ملی ایران به شماره  -

  روش شناسایی آلودگیهای قارچی در مواد غذایی– 997استاندارد ملی ایران به شماره  -

  ویژگیهای کاغذ مومی دار –1461استاندارد ملی ایران به شماره  -

  ویژگیهای جعبه مقوایی– 3341استاندارد ملی ایران به شماره  -

 ش نمونه برداری از گوشت و فراورده های آن رو– 690استاندارد ملی ایران به شماره  -

 آیین کار شرایط بهداشتی در واحدهای فراوری           –  2971استاندارد ملی ایران به شماره         -
 گوشت 

  روش تعیین مقدار آلودگی در ادویه و چاشنی– 1365استاندارد ملی ایران به شماره  -

 روبیولوژیکی ادویه ویژگیهای بهداشتی و میک–3677استاندارد ملی ایران به شماره  -

 برای زعفران HACCP راهنمای استقرار سیستم –6762استاندارد ملی ایران به شماره  -

 در تولید     HACCP  راهنمای استقرار سیستم        –6760استاندارد ملی ایران به شماره         -
 کنسرو رب گوجه فرنگی

  طرح ملی ردیابی و کنترل نقاط بحرانی تولید پسته HACCPنظامنامه سیستم  -

  آبمیوه آسپتیک آژانس بازرسی مواد غذایی کانادا HACCPرح ژنریک ط -

  صفحه190 ، نشر علوم کشاورزی ، 1383ش ،  همبرگرسازی ، .مقصودی  -

 1383حداقل ضوابط تاسیس وبهره برداری فراورده های گوشتی ، بازنگری آذر ماه  -

 HACCP اجرای سامانه    ح  ، کتاب راهنمای جامع    .   و خانقاهی ابیانه      م.م، اکبریان   .جاللی -
  صفحه255 ، انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان ، 1383در صنایع غذایی ، 

       - Pearson .A.M and Dutson.T.R ,” HACCP IN MEAT , POULTRY AND  
        FISH PROCESSING ”  ,1995 , Champen & Hall , pp:393 

      -   HACCP Principle Guidelines For Implementation & Use.1999. Agriculture                     
   Western Australia 
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