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بنام خدا
پيشگفتار :
روند رو به رشد تعداد واحدهاي توليدي صنايع غذايي و آشاميدني و ايجاد تغييرات در
تكنولوژي و تنوع و گوناگوني محصوالت توليدي  ،سبب گرديد تا اداره كل نظارت بر مواد غذايي،
آشاميدني ،آرايشي و بهداشتي از سال  1831اقدام به تدوين مقررات و ضوابط جديد متناسب با علم روز
غذا نمايد .تدوين ضوابط مذكور شامل حداقل ضوابط تاسيس و بهره برداري كارخانجات مختلف غذايي
تا سال  1831ادامه يافت وليكن از تير ماه سال  1831سياست تدوين ضوابط تغيير و مقرر گرديد
ضوابط فني و بهداشتي براي تاسيس و بهره برداري واحدهاي توليد و بسته بندي مواد غذايي بصورت
ضابطه اي كلي تدوين گرديده و ساير موارد از جمله تجهيزات خط توليد و ضوابط بهداشتي اختصاصي
براي توليد هر محصول درضوابط جداگانه اي مختص به هر محصول تدوين و به تصويب برسد.
براي هماهنگي با توسعه جهاني ،ضوابط در مواقع لزوم اصالح خواهد شد بدين منظور پيشنهادات
مطروحه توسط كارشناسان سازمان مورد بررسي قرار گرفته و پس از تائيد توسط كميته اجرايي ،
ضابطه اصالح شده از طريق واحد اطالع رساني به اطالع عموم خواهد رسيد.
شايان ذكر است كه ضوابط برروي سايت سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت
( )www.Fdo.behdasht.gov.irموجود مي باشد.
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این ضابطه توسط سازمان غذا و دارو و با همکاري:
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تبریز ،قزوین ،خوزستان،
تهران ،سمنان ،كردستان ،شهيد بهشتي ،هرمزگان ،اراک ،كرج و مدیریت نظارت بر ضوابط بهداشت
انساني و استاندارد كاال منطقه آزاد كيش تدوین گردیده است.
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مقدمه
یخخب ورخخرا اخخدر رو دا وخخررد نخخرار ها ورهخخنون بخخن ب مخخخف وخخن رهخ ن و

خ

دی خخد و

خخر

دا ا ل تنوس نو وراد رس فنده قدرا وف فدد .یب دا حف ترلفدا ح ل وقلا و هخدرا،ا انواخن ه ترعیخ
رع طدیق وخنو و

فه چرو سنیل روا ندا آبا ظد ف رادرد ،ن دا ترلفد انوان ه آو دننلت دراود

وه تررود دا وعدض آلردگه وف د وه قدرا وه گفدد.
دون هدریط سرح یخب ترلفخد هخده ورخرا دخند ،وخنو رع ت مفخد وف د وهنسخت ا لخه چخرو یخب رع
اره بن ،و فن ته ودست و دف خخده وه اسدا و

رست سرح آو ود رثد انوان ه ونداست ت نس ون

وررد آلرده گددد.
دا صراته ن ترلفدا وس ن وخد،ا ح ل وقلا و هدرا ،انوان ه یب تحخت هخدریط دقفخق وهدرهخ ه
وخداج دا ری ضنورن روانم وشده ونهد یب ترلفد هده ار و ه تررو ودر ،و دف روسخنو وخنسخد دروسخت.
عونوه یب وخنسد ودر ،و دف روسنو رست ن آب حنصل رع ذ ب هدو آو رع وظد یژگفهخن ،ون دیخن ها
افزی ه هف فن ه درار ،وش

نت آب آهنوفدوه ونهد.

دا ری ارس ن ون دخنیت ون سعه

رهشه ن دا اهت سنونودبه ترلفد یب وهدره ه صخرات گدا خن

رست رحد بن ،ترلفد یب ونید پد رون بن ،وهدره ه ار رع سنعونو غخذر درا رنخذ و نیخخد .لخف

ریخ وهخ

بخ نوه وففد نرربد ورد ن دال ه ود ترلفد یب وهدره ه دا ناننون و ررو یب ار و رات سنل

وهدره ه

دا رن فنا و دف خخده قدرا درد.
 -1هدف
بدف رع تد ی ری ضنورن تعفف حدرقل ضرروط اخه وهدره ه رحدبن ،ترلفخد خخخده یخب نخرار ه
وه ونهد.
 -2دامنه كاربرد
ری ضنورن دا وراد رحدبن ،ترلفد خخده یب نرار ه ناودد دراد .
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-3تعاریف
آبآب تخهخخن وخخنده ر ،رسخخت خخن دا ترلفخخد یخخب و خخنا وخخه ا د یژگفهخخن ،آو ونیخخد ط خخق آنخخدی تادیخخد وظخخد
رس نودرادبن ،و ه ریدرو ون ه ناه  « 3501یژگفهن ،آب آهنوفدوه »  « 3533یژگفهخن ،وفرلخرکی ه
حد وانع آلردگه ون د یرلرکی ه آب آهنوفدوه » ونهد.
 -4شرایط خوب ساخت( عمومي)

1

ودر ،تنسفس رحد ا ضرروط اخه

وهدره ه رحدبن ،ترلفد

 Fdop10611v1ورارد ودا  ،سنیت )www.fdo.behdasht.gov.ir

وس ن وخد ،وررد غذریه ( ون د
نصه

هدریط نرب سننت رن

وخداج دا وخد  0ب ف ضنورن ونید ود وظد قدرا گفدد .
 -5شرایط خوب ساخت(اختصاصي)
وخظخخرا ضخخرروط وهدرهخخ ه رسخخت خخن رن

نصخخن وخخدر ،وح خخررت وخخخداج دا ریخخ ضخخنورن

ناودد دراد.
 -دا صخخراتف ن و خخزو و خخداه اهخخت ذنفخخده آب رع اخخخس پ خخه پخخد پف

یخخن پ خخه رتخخف

سخخخ ف

وخنسد وررد غذریه ونهد ا و زو وذ را ونید د ا رع ورا آا نب ح ه ررو خنو دا وحخل وسخق

وسخ قد

گددد.
 سددننون ون دخررو رو نا وح ر وهنیه (یب) ونید دون ،عید صفد داان سنو ف درد دره ن ونهد. رو نا و ک ون طرا وازر دا وظد گدا ن هرد. -6تجهيزات خط توليد
وح ر ترلفد هده ا ونید ون یژگفهن ،وح ر وهنیه ذ دهده دا رسخ نودرادبن ،و خه (دا صخرات
ددم ارد رس نودراد و ه ا رس نودراد بن ،وف رل ه وراد تنیفد ری سنعونو ) ین ضخرروط ردخالم هخده رع
سر ،ری سنعونو ورنوقت دره ن ونهد.

)-Good Manufacturing practice (GMP

1
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 -1-6حداقل تجهيزات مورد نياز براي توليد یخ خوراكي
-

سفس بن ،س ه گفد ضد دفروه خخده آب (دا صرات وفنع):

( دا صرات ددم ورنوقت یژگفهن ،آب و خداه وخن رسخ نودرادبن ،و خه ریخدرو وخن هخ ناه 3533 3501
ارد ری سفس هن رلزروه رست).
-

و زو ذنفده آب
ونید یک ین چخد و زو ذنفده آب رع اخس رس فل عوگ وزو ین پ ه رتف

سخ ف وخنسد ورردغذریه وخراد

تن فخخخخد ریخخخخ سخخخخنعونوا اخخخخرد درهخخخخ ن ونهخخخخد .وخخخخدیهه رسخخخخت یژگفهخخخخن ،آب و خخخخداه
ونید ورنوق ون آندی تادیخد وظخد رسخ نودرادبن ،و خه ریخدرو وخن هخ ناه  3533 3501وخرده ب مخخف
تاهفزرت رعم اهت آب و داه سفس و هدرا ،آب ون وخظخرا ا خرگفد ،رع آلخردگه وخن وخررد آلخرده
خخده دا وظد گدا ن هرد.
-

پد

قنلد بن

ونید رع اخس رس فل عوگ وزو ین پ ف دوخنسد ورردغذریه ورده داپرش آو قنوخل وخنع هخدو هس شخر
اسرب عدریه ضد دفروه ددو ونهد .ض
-

ریخ ن حا آو ونید و خنسد ون ظدافت ترلفد ونهد.

قنلد بن ،یب
قس ت بنیه رع قنلد ن دا ت نس ون آب وه ونهد ا ونید رع ورع رس فل عوگ وزو ونهد.

-

حرضمن آب و ک

راتفنع حرضمن آب و ک ونید حدرقل بف ند سنو ه و د رع

سنل ترلفد وخنرتد درار ،پرهخو دخنیق

وخد ،وخنسد ونهد .داپرش حرضمن ونید رع اخس پ ه رتف

وخنسد ورردغذریه ون ض نوت وخنسد ونهد.

یادآوري
-

دا عونو ند ج قنلد رع حرضمن آب و ک بفچ گرون ت نسه وف یب آب و ک و نید ودقدرا گددد.
فن اروط بن رت نرت ونید رع اخس پ ف د وخنسد ورردغذریه ین رس فل عوگ وزو ونهد.
روانم ت هفدرت وخنسد ون وخظرا ا رگفد ،رع ای

ا غ ا  ،قنلد بن ،یب رلزروه رست.
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حرضمن دیفدرست

-

 حا حرضمن دیفدرست ونید و خنسد وخن ظدافخت ترلفخد رع اخخس وخنسخد ونهخد .آب وراخرد
دا آو رع و زو ذنفده آب و داه قنلد بن تنوف گددد .د ل دیفدرست ونید وخن وحخر ،صخرات
گفدد ن رع ا د آب حرضمن دیفدرست ون درنل قنلد بن ا رگفد ،هرد غرطخن ا ،صخرات
وپذیدد.
 ون تعدرد قنلد بنا ونع بن ،آب دا ونر ،حرضمن دیفدرست و د گددد تن ند ج یب رع قنلد بخن
ار تسهفل و نید.
 راتفنع حرضمن ونید ون وحخر ،ونهخد خن بخ خنم قخدرادردو قنلخد بخن دا آو سخد قنلخد ا حخدرقل
 35سنو ف د رع آب ونرتد وفد و قدرا گفدد.
قس ت ت فن یب رع قنلد بن (سُده)

-

 اخس سده دا قس ت دا ت نس ون ونده غذریه ونید رع ورع رس فل عوگ وزو ین پ ه رتف

سخخ ف

وخنسد ورردغذریه ین سنید وررد دا ت نس وخنسد ورردغذریه ا وراد تن فد ری سنعونوا ونهخد
ض

ریخ ن وسنحت آو و خنسد ون ظدافت ترلفد درار ،هفد وخنسد قنوخل هس شخر ضخد

دفروه ددو ونهد .ل ن پنیف سده حدرقل وف و د رع سرح عوف ونرتد ونهد.
-

دس نه ودش
و خنسد ون ر عرو وس ن وخد ،رع اخس عوگ وزو ونهد.
وس ن وخد،

-

 وس ن وخد ،ونید دا هدریط دون ،وخنسد روانم گفدد ظد ف وس ن وخخد ،رع اخخس اخف پ خه
رتف

ون دروسف ن وخنر وخنسخد ورردغخذریه وخن رسخ ح نم وخنسخد دا ر عرو حخدر مد  50ف خرگدم ونهخد.

ودیهه رست ض نوت پ ف د و داه ونید و خنسد ون ر عرو وسخ ن وخخد ،وخرده دان خر

رسخ فنده رع

سنید پ ف دبن ونید وظد ردراه ل سد گددد.
 داج وش
رست.

نت رعم ورنوق ونده  33قنورو وررد نرار ها آهنوفدوه ود ا  ،وس ن وخد ،رلزروه
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-

سددننون

ونید دون ،عید صفد داان سنو ف درد اهت و هدرا ،یب دره ن ونهد درار ،دایمن ت فن اهخت وخناگفد،
ونهد.
-

تأسفسنت
 گنع و داه

پدسرابن ونید آوروفن ها غفد اد خروه ودروخد ضخرروط سخنعونو وحخفط عیسخت

درار ،ناآیه قدات و خنسد ون تنسفسنت ونهد .تنسفسنت ونید رع سنید قس ت بن واخزر ونهخد
درار ،سفس تهرین واهز ون اف دا ورا ناه سفس بشدرا دبخده وشت گنع ونهد.
 ری قس ت ونید واهز ون ونسک اهت ناگدرو

-

پسر ر سفژو بخ نم ود ع حندثن ونهد.

فن و نت ری خه حفنظ ه دس نبهن ،وراد رس فنده ونید ادنیت گددد.

دس نه یب سنع

دا ودنه ناننون بن اهت ترلفدا رع ریخ دسخ نه رسخ فنده وخه هخرد .وخدیهه رسخت اخخس قسخ ت بخن،
دا ت نس ون آب ونید رع ورع رس فل عوگ وزو وخنسد ورردغذریه وراد تن فد ریخ سخنعونوا وخرده سخنید
تاهفزرت ورنوق ورراد ذ د هده ارق نرربد ورد.
 -7منابع آب
-

آب بن ،عیدعوفخه

3

آوهن ،عیدعوفخه آوهن ه بس خد ن وخشنء آوهن آو ررو  5رست ومل آب چش ن 1ا آوهخن ،اخرارو خخخده4ا
آب چنه

-

0

آب چش ن
6

آب چش ن آب عیدعوفخه رست ن رع یک سنعود عوف هخنسه وخشنء گدا ن و خ رسخت ورخرا
ط فعه ون سرح عوف ادینو دره ن ونهد ین رع اره ریاند حفده ا

آ ا ،گددد وحل اغدرافنیه چشخ ن

سنعود حن  ،آو ونید قنول تش فص ونهد وررد انود وح ر آب چش ن وع رر

د رع  055وف ه گخدم دا

لف د رست.
5- Well Waters
6- Formation

3- Spring Waters
4- Artesian

1-Ground Waters
2-Aqulfer
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-

آب ارارو خخده
آب ارارو خخده آب چنبه رست ودورط ون سفده آوه تحت اشنا خن دا رثخد حفخد وع خت رنخ الف

سرح ریس نیه آب ون وفد و ارارو وه خد.
-

آب چنه
آب چ نه آوه رست ن رع حفده ریاند ین سنن ن هده دا عوف ا ن رع یخک آو خررو وخن سخرح عوخف

آ اده وفشرد.
-

ه ن ترعی آب
ه ن بن ،آودسنوه د روه ین ن رصخه بسخ خد خن آب ت خففن هخده قنوخل و خدف ار رع اره
تنسفسنت آودسنوه ودر ،و دف خخده ادرب وه خخد.
 -8حمل و نقل و نگهداري
یب ونید ون سنیل وق فن سددننون درا ون هدریط وهدره ه ح ل گددد تن عونو ددضن و دف
دا هدریط قنول ق ر

وراد تن فد و هدرا ،گددد.

یادآوري 1
سنیل وق فن ح ل یب ونید درار ،صالحفت وهدره ه رع سنعونو غذر درا ونهخد ح ل خخده بخن
گرربه وهدرهت د روه ار ق ل رع اعنلفت رنذ و نیخد.
یادآوري 2
رس فل ون نا ودده هده دا تاهفزرت نط ترلفد ونید وراد تنیفد ودرا ذی الح 3ونهد.

تبصره
اهت آگنبه رع یژگفهن ،وح ر ون آندی تادید وظد رس نودرادبن ،و ه ورارد دا صخرات
ددم ارد رس نودراد و ه ا ون رس نودرادبن ،وف رل ه وع د وراد تنیفد ری سنعونو ودراعن هرد.
ودا ذی الح دا حن حنضدورسسن رس نودراد تحقفقنت صخع ه ریدرو وه ونهد.

