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 به نام خدا

 ستاندارد ایرانآشنایی با سازمان ملی ا

 وظیفۀ ،3159 ماه ابالغ شده در دی استاندارد، تقویت و توسعه نظام قانون 9مادۀ  یک بند موجب به ایران سازمان ملی استاندارد

  .دارد عهده به را استانداردهای ملی ایران نشر وروزرسانی ، بهتدوین تعیین،

نظران مراکز و مؤسسات علمی، صاحب ،ی مرکب از کارشناسان سازمانهای فنهای مختلف در کمیسیونتدوین استاندارد در حوزه

شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می

-کنندگان، صادرکنندگان و واردصاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرف ۀتجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفان

نویس استانداردهای ملی ایران شود. پیشدولتی حاصل میهای دولتی و غیرکنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان

 ۀشود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادها در کمیتهای مربوط ارسال مینفع و اعضای کمیسیونبرای نظرخواهی به مراجع ذی

 شود.به عنوان استاندارد ملی )رسمی( ایران چاپ و منتشر می ،مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویبملی 

کنند نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می صالحذیمند و های عالقهکه مؤسسات و سازمان نویس استانداردهاییپیش

شود. بدین ترتیب، استانداردهایی چاپ و منتشر می ملی ایران اردبررسی و درصورت تصویب، به عنوان استاند ،درکمیته ملی طرح

در سازمان ملی استاندارد مربوط که  ۀتدوین و در کمیت 9 رۀاستاندارد ملی ایران شما مقررات شود که بر اساس ملی تلقی می

 به تصویب رسیده باشد. شودتشکیل میایران استاندارد  ملی

و  2(IEC) المللی الکتروتکنیککمیسیون بین ،ISO(3( المللی استاندارداعضای اصلی سازمان بین ایران ازد سازمان ملی استاندار

در کشور  CAC(9( کمیسیون کدکس غذایی 5است و به عنوان تنها رابط OIML1)( شناسی قانونیالمللی اندازهسازمان بین

های خاص کشور، از آخرین ایط کلی و نیازمندیکند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن تـوجه به شرفعالیت می

 شود.گیری میالمللی بهرههای علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بینپیشرفت

کنندگان، حفظ سالمت و بینی شده در قانون، برای حمایت از مصرفتواند با رعایت موازین پیشسازمان ملی استاندارد ایران می

محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از صول اطمینان از کیفیت محصوالت و مالحظات زیستایمنی فردی و عمومی، ح

. کنداستانداردهای ملی ایران را برای محصوالت تولیدی داخل کشور و/یا اقالم وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری 

بندی آن را کشور، اجرای استاندارد کاالهای صادراتی و درجهالمللی برای محصوالت تواند به منظور حفظ بازارهای بینسازمان می

مشاوره،  ۀها و مؤسسات فعال در زمینکنندگان از خدمات سازمانبه استفاده بخشیدن. همچنین برای اطمینان کنداجباری 

مراکز واسنجی  ها ومحیطی، آزمایشگاهمدیریت کیفیت و مدیریت زیست هایسیستمگواهی  آموزش، بازرسی، ممیزی و صدور

ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صالحیت گونه سازماناستاندارد این سازمان ملیوسایل سنجش،  (الیبراسیون)ک

کند.  ها نظارت میها اعطا و بر عملکرد آنکند و در صورت احراز شرایط الزم، گواهینامۀ تأیید صالحیت به آنایران ارزیابی می

المللی یکاها، واسنجی وسایل سنجش، تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح  ینترویج دستگاه ب

 .است سازماناستانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این 

                                                           
1- International Organization for Standardization 

2- International Electrotechnical Commission 

3- International Organization of Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legals) 

4- Contact point 

5- Codex Alimentarius Commission  
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 کمیسیون فنی تدوین استاندارد

 «الزامات هر سازمان در زنجیره مواد غذایی-سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی»
 

 :سمت و/یا محل اشتغال :رئیس

 ، فرحنازمود قالسی

 )دکتری بهداشت موادغذایی(

دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت  -ایران سازمان ملی استاندارد

 در تدوین استانداردهای بین المللی 

 

  دبیر:

 شکر الهی، فتانه

 صنایع غذایی(-)کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی

 اداره کل استاندارد استان البرز  -یرانسازمان ملی استاندارد ا

  

 

  )اسامی به ترتیب حروف الفبا( اعضا:

 آقا محسنی، زینب

 )کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی(

 

معاونت  -دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 غذا ودارو

         ابوعلی، رحیم                                        

 غذایی( علوم و صنایع)کارشناسی ارشد 

 بازنشسته سازمان ملی استاندارد ایران -کارشناس استاندارد
 

 

 افشار، آذین  

 )کارشناسی ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی(

معاونت  -شگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرزدان

 غذا و دارو

 

 افشار، افشین  

 مهندسی علوم و صنایع غذایی( )کارشناسی ارشد

معاونت  -دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز

 غذا و دارو

 

 اقدامی، افسانه 

 ارشد محیط زیست(کارشناسی )

و سالمت غذای گروه دفتر محیط زیست  -وزارت جهاد کشاورزی

  وزارت جهاد کشاورزی

  

 جاللی، علی  

 )دکتری مهندسی صنایع(

 DAS کننده نمایندگی مؤسسه گواهی -ایران DASشرکت  

Certificationسهامی خاص( انگلستان( 

 

 راستگو، آناهیتا 

 )کارشناسی ارشد مهندسی شیمی صنایع غذایی(

 )سهامی عام( شرکت صنعتی زرماکارون  
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 )اسامی به ترتیب حروف الفبا( اعضا:  

 رحمانی، انوشه

 )دکتری ایمنی مواد غذایی( 

 و/یا محل اشتغال: سمت

های و فراوردهپژوهشکده صنایع غذایی  -پژوهشگاه استاندارد

 کشاورزی

 

 زرین چنگ، الهام   

 )کارشناسی ارشد مهندسی صنایع(

       

 مرکز ملی تأیید صالحیت ایران 

 سبکتکین، احسان اهلل

 مهندسی صنایع غذایی(  ی)کارشناس

 یت محدود(ولبا مسئ) شرکت ندای نوین کیفیت پاسارگاد

   

 سمیعی، هاله  

 کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی( )

 های غذایی و آشامیدنیاداره کل امور فراورده -سازمان غذا و دارو

  

 عرفانیان تقوایی، علیرضا 

 )کارشناسی شیمی کاربردی(

 ()با مسئولیت محدود شرکت مشاوران پیشرو کیفیت جهان

 غیاثی، علیرضا 

 شناسی مهندسی علوم و صنایع غذایی()کار

 عضو مستقل 

 فالح، امیر

 )دکتری علوم و صنایع غذایی(

معاونت  -ات بهداشتی درمانی ایرانو خدمپزشکی دانشگاه علوم 

 غذا و دارو

 

 کریمی، محمدحسین 

 کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی()

 دفتر محیط زیست و سالمت غذا -وزارت جهاد کشاورزی

 همنمنصوریان، ب

 کارشناسی ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی()

 های غذایی و آشامیدنیاداره کل امور فراورده -روسازمان غذا و دا

  

 یوسف زاده، هنگامه

 )کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی(

 استاندارد صنایع دفتر نظارت بر -ایران سازمان ملی استاندارد

 غذایی، آرایشی، بهداشتی و حالل

 

 اعظم السادات  مشکانی،  

 کارشناسی زیست شناسی()

 کارشناس استاندارد 

  ویراستار:

  بازنشسته سازمان ملی استاندارد ایران -کارشناس استاندارد ابوعلی، رحیم                                               
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 گفتارپیش

بار که نخستین« الزامات هر سازمان در زنجیره مواد غذایی–های مدیریت ایمنی مواد غذاییستمسی»استاندارد 

های مربوط بر تدوین و منتشر شد، بر اساس پیشنهادهای دریافتی و بررسی و تأیید کمیسیون 3149در سال 

ش اشاره شده در مورد عنوان استاندارد ملی ایران به روای بهالمللی/منطقهمبنای پذیرش استانداردهای بین

دویست و شصت و بار مورد تجدیدنظر قرار گرفت و در اولین برای  9، استاندارد ملی ایران شمارۀ 9الف، بند 

تصویب شد. اینک این استاندارد  35/32/3155مورخ  مدیریتسیستم اجالسیه کمیتۀ ملی استاندارد  هفتمین

به عنوان ، 3159ماه  ابالغ شده در دی، ظام استانداردقانون تقویت و توسعه ن 9به استناد بند یک مادۀ 

 شود.استاندارد ملی ایران منتشر می

ساختار و شیوۀ  -)استانداردهای ملی ایران 9استانداردهای ملی ایران بر اساس استاندارد ملی ایران شمارۀ 

و جهانی در زمینه  های ملیتحوالت و پیشرفت باحفظ همگامی و هماهنگی  برای شوند.نگارش( تدوین می

لزوم تجدیدنظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای  صورتایران در  ملیهای صنایع، علوم و خدمات، استاندارد

قرار خواهد  توجه نظر در کمیسیون فنی مربوط مورداین استانداردها ارائه شود، هنگام تجدید تکمیلاصالح و 

 یدنظر استانداردهای ملی ایران استفاده کرد.بنابراین، باید همواره از آخرین تجد گرفت.

 شود.می 3149: سال 22888این استاندارد جایگزین استاندارد ملی ایران شمارۀ 

تهیه و تدوین شده و « معادل یکسان»المللی زیر به روش این استاندارد ملی بر مبنای پذیرش استاندارد بین

 المللی مزبور است:باشد و معادل یکسان استاندارد بینیشامل ترجمه تخصصی کامل متن آن به زبان فارسی م

ISO 22000: 2018, Food safety management systems – Requirements for any organization in the 

food chain 
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 مقدمه 

 کلیات   2-9

تواند ازمان است که میتصمیمی راهبردی برای یک س 3(FSMSپذیرش یک سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی )

بر مبنای این استاندارد برای  FSMSبه بهبود عملکرد کلی ایمنی مواد غذایی آن کمک کند. مزایای بالقوه اجرای 

 یک سازمان عبارتند از: 

توانایی در فراهم آوردن مداوم مواد غذایی ایمن و محصوالت و خدماتی که الزامات مشتری و الزامات قانونی و  -الف

 اتی قابل کاربرد را برآورده می کند؛مقرر

 پرداختن به ریسک های مرتبط با اهداف آن؛ -ب

 ؛FSMSانطباق با الزامات مشخص شده  اثباتتوانایی در  -پ

 –اجرا –طرح ءچرخه که (مراجعه شود 1-8 زیربندبه ) این استاندارد رویکرد فرایندی را اتخاذ نموده است

 1-1-8و تفکر مبتنی بر ریسک )به زیر بند  د(مراجعه شو 2-1-8ند )به زیر ب 2(PDCAاقدام ) –بررسی

 گیرد. را در برمید( مراجعه شو

 ریزی کند.ها را طرحمیان آن تا فرایندهای خود و تعامل کنداین رویکرد فرایندی، سازمان را قادر می

به فرایندها تخصیص یافته و تا اطمینان حاصل کند که منابع کافی  کند( سازمان را قادر میPDCAی )چرخه

 شود. ها اقدام میهای بهبود، تعیین و بر طبق آناند و فرصتفرایندها مدیریت شده

 توانند موجب انحراف فرایندها و سیستم مدیریتتا عواملی را که می کندتفکر مبتنی بر ریسک، سازمان را قادر می

هایی برای پیشگیری یا به حداقل رساندن  نموده و کنترلریزی شوند، تعیین ایمنی مواد غذایی، از نتایج طرح

 اثرات نامطلوب  بکار گیرد.  

 در این استاندارد، افعال معین به شکل زیر استفاده شده است:

 بیانگر یک الزام است؛ «باید» -

 بیانگر یک توصیه است؛ «توصیه می شود» -

 بیانگر یک اجازه است؛ «ممکن است» -

 کان یا یک توانمندی است.بیانگر یک ام «تواندمی» -

 کنند.ارائه میراهنمایی برای درک یا شفاف سازی الزامات این استاندارد را  «هایادآوری»

 

                                                           
1-Food Safety Management System 

2-Plan-Do-Check-Act cycle 
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  FSMS اصول  2-0

مربوط  ه( ایمنی مواد غذایی به وجود خطرات ایمنی مواد غذایی در زمان مصرف )دریافت توسط مصرف کنند

ر مرحله ای از زنجیره مواد غذایی اتفاق افتند. بنابراین، کنترل توانند در هاست. خطرات ایمنی مواد غذایی می

های های مشترک کلیه طرفباشد. ایمنی مواد غذایی با تالشکافی در سراسر زنجیره مواد غذایی ضروری می

کند که عناصر کلیدی می مشخصرا  FSMSشود. این استاندارد، الزامات یک درون زنجیره مواد غذایی تضمین می

 آورد: اخته شده عمومی زیر را در کنار هم گرد میشن

 ارتباط تعاملی؛ -

 مدیریت سیستم؛ -

 زی؛برنامه های پیش نیا -

 (.HACCPاصول تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی ) -

ریتی هستند. اصول مدی رایجISO  عالوه، این استاندارد بر پایه اصولی است که در استانداردهای سیستم مدیریتبه

 عبارتند از: 

 مشتری محوری؛  -

 رهبری؛ -

 مشارکت کارکنان؛ -

 رویکرد فرایندی؛ -

 بهبود؛ -

 تصمیم گیری مبتنی بر شواهد؛ -

 مدیریت ارتباطات. -

 رویكرد فرایندی  2-9

 کلیات  2-9-9

ایی و بهبود این استاندارد یک رویکرد فرایندی را در هنگام تکوین و اجرای یک سیستم مدیریت ایمنی مواد غذ

کند. اثربخشی آن برای ارتقاء تولید محصوالت و خدمات ایمن، ضمن برآورده کردن الزامات قابل کاربرد، اتخاذ می

درک و مدیریت فرایندهای وابسته به هم به عنوان یک سیستم، به اثربخشی و کارایی سازمان در دستیابی به 

مند فرایندها و تعامالت آنها به منظور ل تعریف و مدیریت نظامکند. رویکرد فرایندی شامنتایج مورد نظر کمک می

باشد. میذایی و جهت گیری راهبردی سازمان دستیابی به نتایج مورد نظر در تطابق با خط مشی ایمنی مواد غ
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 با تمرکز کلی بر تفکر مبتنی PDCAتواند با استفاده از چرخه درک و مدیریت فرایندها به عنوان یک مجموعه می

 ها و پیشگیری از نتایج نامطلوب بدست آید. بر ریسک با هدف بهره گیری از فرصت

شناخت نقش و موقعیت سازمان درون زنجیره مواد غذایی برای اطمینان از ارتباطات تعاملی اثربخش در سراسر 

 باشد.زنجیره مواد غذایی ضروری می

 بررسی و اقدام –اجرا –ریزیی طرحچرخه  2-9-0

 : شودتواند به طور خالصه به شرح زیر  توصیف  می PDCA چرخه

ریزی: تعیین اهداف سیستم و فرایندهای آن و تأمین منابع مورد نیاز برای ارائه نتایج و شناسایی و پرداختن طرح -

 ها؛فرصت ها وبه ریسک

 ریزی شده است؛طرح اجرا: اجرای آنچه -

تجزیه و تحلیل  فرایندها و محصوالت و خدمات حاصله، گیریاندازه د(بررسی: پایش و )در مواردی که مرتبط باش -

 های تصدیق، و گزارش دهی نتایج؛گیری و فعالیتهای حاصل از پایش، اندازهیابی اطالعات و دادهشو ارز

 اقدام: انجام اقداماتی به منظور بهبود عملکرد در صورت ضرورت. -

در دو  PDCAاست، رویکرد فرایندی، از مفهوم چرخه  نشان داده شده 3طور که در شکلدر این استاندارد و همان

( و سطح دیگر )طرح 38تا بند  5و بند  9تا بند  5)بند  FSMSکند. اولین سطح، چارچوب کلی میسطح استفاده 

شرح داده   4طور که در بند ریزی و کنترل عملیاتی( فرایندهای عملیاتی درون سیستم ایمنی مواد غذایی را همان

 دهد. بنابراین برقراری ارتباط بین دو سطح، ضروری است.پوشش میشده است، 
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 اقدام در دو سطح و ریزی، اجرا، بررسینمایش چرخه طرح – 9شكل 

 تفكر مبتنی بر ریسك  2-9-9

 کلیات  2-9-9-9

ر اثربخش ضروری است. در این استاندارد، به تفکر مبتنی ب FSMS تفکر مبتنی بر ریسک برای دستیابی به یک

 د(مراجعه شو 1-1-1-8 زیر بند بهو عملیاتی )د( مراجعه شو 2-1-1-8ریسک در دو سطح سازمانی )به زیر بند 

 مطابقت دارد.  2-1-8بند  زیر پرداخته شده است که با رویکرد فرایندی مشروح در

 مدیریت ریسك سازمانی  2-9-9-0

تأثیرات مثبت یا منفی داشته باشد. در زمینه تواند ثیر عدم قطعیت است و هرگونه عدم قطعیتی میریسک تأ

تواند فرصتی را فراهم کند، اما همه اثرات مدیریت ریسک سازمانی، یک انحراف مثبت ایجاد شده از ریسک می

 شوند.مثبت ریسک، منتج به فرصت ها نمی

طبق کند )ریزی و اجرا میرحها طدر انطباق با الزامات این استاندارد، سازمان اقداماتی را برای پرداختن به ریسک

ها، مبنایی برای افزایش اثربخشی سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی، دستیابی به نتایج (. پرداختن به ریسک9بند 

 کند. بهبود یافته و پیشگیری از تأثیرات منفی ایجاد می
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 فرایندهای عملیاتی –تجزیه و تحلیل خطر   2-9-9-9

 در سطح عملیاتی به صورت تلویحی در این استاندارد آمده است. HACCPر اصول مفهوم تفکر مبتنی بر ریسک د

د به عنوان اقدامات ضروری برای پیشگیری از خطرات، یا کاهش خطرات تا نتوانمی HACCPمراحل متوالی در 

طبق زیر )که ماده غذایی در زمان مصرف ایمن است، در نظر گرفته شوند سطوح قابل قبول، برای اطمینان از این

 (. 4بند 

 بر پایه علمی، بدون جانبداری و مستند باشد.  HACCPتصمیمات اتخاذ شده هنگام کاربرد شود توصیه می

 گیری باشد. ع مفروضات کلیدی در فرایند تصمیمشود مستندسازی شامل هر نوتوصیه می

 ارتباط با سایر استانداردهای سیستم مدیریت  2-4

، تدوین شده است. هدف از ساختار توسعه 1ر توسعه یافته سازمان بین المللی استاندارداین استاندارد در ساختا

می باشد. این استاندارد سازمان را قادر  ISOیافته برای بهبود هم راستایی میان استانداردهای سیستم مدیریت 

راستایی یا یکپارچگی برای هم ،و تفکر مبتنی بر ریسک PDCAتا از رویکرد فرایندی همراه با چرخه  کندمی 

 خود با الزامات سایر سیستم های مدیریتی و استانداردهای پشتیبان آن بهره گیرد. FSMSرویکرد 

ها در سراسر را برای سازمان FSMSباشد و الزامات مختص می FSMSsاین استاندارد، اصول اساسی و چارچوب 

های ها و/یا الزامات حوزهبا ایمنی مواد غذایی، ویژگی کند. راهنماهای دیگر مرتبطزنجیره مواد غذایی ارائه می

 توانند به همراه این چارچوب مورد استفاده قرار گیرند.غذایی ویژه می

 ای از مستندات مرتبط را تدوین نموده است. این مستندات شامل موارد زیر هستند:مجموعه ISOعالوه بر این، 

 های خاص زنجیره غذا؛ ( برای بخشISO/TS22002های پیش نیازی )سری رنامهب -

 الزامات ممیزی و نهادهای صدور گواهی؛ -

 قابلیت ردیابی. -

مدارک راهنما برای سازمان ها جهت چگونگی اجرای این استاندارد و استانداردهای مرتبط را فراهم  ISOهمچنین 

 نموده است. 

 باشد. در دسترس می ISO وبگاهاطالعات در 

                                                           
1-High Level Structure (HLS) 

مورد استفاده  ISOباشد که در تمامی استانداردهای سیستم مدیریت بند می 38شامل  ISOساختار توسعه یافته )سطح باالی( 

ریزی، تعاریف، بافت سازمان، رهبری، طرحقرار خواهد گرفت. این بندها شامل: دامنه کاربرد، مراجع الزامی، اصطالحات و 

 باشند.یابی عملکرد و بهبود میششتیبانی، عملیات، ارزپ
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 الزامات هر سازمان در زنجیره مواد غذایی -ت ایمنی مواد غذاییهای مدیریسیستم

 هدف و دامنه کاربرد 9

را ( است تا هر سازمانی FSMSهدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی )

 : کند، قادر ر زنجیره مواد غذایی مشارکت داردمستقیم یا غیر مستقیم د که

ریزی، اجرا، عملیاتی ایمن بر اساس مصرف مورد نظر، طرحرا با هدف ارائه محصوالت و خدمات  FSMSیک  -الف

 روزآوری کند؛ داری و بهکردن، نگه

 انطباق با الزامات قانونی و مقرراتی ایمنی مواد غذایی قابل کاربرد را نشان دهد؛ -ب

ها را نشان درباره ایمنی مواد غذایی و انطباق با آن الزامات مورد توافق دوجانبه مشتری ارزیابییابی و شارز -پ

 دهد؛ 

 ؛برقرار کند های ذینفع در زنجیره مواد غذاییدر مورد موضوعات ایمنی مواد غذایی با طرفرا ارتباط اثربخش  -ت

 ؛ ، اطمینان کسب کنداز انطباق سازمان با خط مشی ایمنی مواد غذایی بیان شده -ث

 ؛را نشان دهد نفع مرتبطذیهای انطباق با طرف -ج

انطباق با  خود توسط یک سازمان بیرونی، یا انجام خودارزیابی یا خوداظهاری  FSMSصدور گواهینامه یا ثبت  -ح

 .کند درخواسترا  این استاندارد

اندازه مواد غذایی، صرف نظر از ها در زنجیره باشند و برای تمامی سازمانتمامی الزامات این استاندارد عمومی می

شامل درگیر هستند، طور مستقیم و یا غیرمستقیم هبیی که هاپیچیدگی قابلیت کاربرد دارد. سازمان و

، کشاورزان، پرورش دهندگان گیاهان وحشی و حیواناتتولیدکنندگان خوراک دام، تولیدکنندگان غذای حیوانات، 

های ارائه دهنده خدمات مواد ها و سازمانیدکنندگان مواد غذایی، خرده فروشتولیدکنندگان مواد اولیه، تول

کنندگان مینو نقل، خدمات انبارش و توزیع، تأ سازی، حملسازی و بهغذایی، خدمات تهیه غذا، خدمات پاکیزه

هستند ولی  ،تجهیزات، مواد تمیزکننده و ضدعفونی کننده، مواد بسته بندی و سایر مواد در تماس با مواد غذایی

 د. نشود نمیفقط به آنها محدو

ی کوچک، این استاندارد به هر سازمانی از جمله سازمان های کوچک و/یا کمتر توسعه یافته )از قبیل یک مزرعه

-این امکان را می توزیع کوچک، یک خرده فروشی یا سرویس دهنده مواد غذایی کوچک،-یک واحد بسته بندی

 ی اجرا کند.خود را به صورت برون سازمان FSMSهایی از دهد تا قسمت
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الزامات این استاندارد، ممکن است منابع درون سازمانی و/یا برون سازمانی مورد استفاده قرار  کردنبرای برآورده 

 گیرند.

 مراجع الزامی 0

 این استاندارد مراجع الزامی ندارد.

 اصطالحات و تعاریف   9

 3:در این استاندارد اصطالحات و تعاریف زیر به کار می رود

 بولسطح قابل ق 9-9

 

acceptable level 

توسط  ( ارائه شده1-39( که در محصول نهایی )زیر بند 22-1سطحی از یک خطر ایمنی مواد غذایی )زیر بند 

 (، نباید از آن عدول شود.13-1سازمان )زیر بند

 معیار اقدام 9-0

action criterion 

 (.18-1)زیربند RPOP 2( یک29-1)زیربندگیری یا قابل مشاهده برای پایش ویژگی قابل اندازه

چه که شود و آنماند ایجاد میتحت کنترل باقی می OPRPکه یک یک معیار اقدام، برای تعیین این -یادآوری

طبق معیار در نظرگرفته شده عمل  OPRPدهد که قابل قبول است )برآورده شدن یا دستیابی به معیار نشان می

 OPRPدهد که رآورده نشدن یا عدم دستیابی به معیار نشان میچه که غیر قابل قبول است )برا از آن( دکنمی

 کند.، متمایز مید(کنطبق معیار در نظرگرفته شده عمل نمی

 ممیزی 9-9

audit 

یزان ( برای کسب شواهد ممیزی و ارزیابی عینی آن جهت تعیین م19-1)زیربندمند، مستقل و مدون نظام فرایند

 برآورده شدن معیارهای ممیزی

                                                           

پایگاه جستجوی آنالین در سازمان جهانی استاندارد  های:در وبگاه IECو  ISO استانداردهای کار رفته دراصطالحات و تعاریف به -3

(http://www.iso.org/obp) الکتروپدیای  وIEC  (http://www.electropedia.org( دسترس است. در 

 

2- Operational prerequisite programme 

http://www.iso.org/obp
http://www.electropedia.org/
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تواند تواند ممیزی داخلی )شخص اول( یا ممیزی خارجی )شخص دوم یا شخص سوم( باشد، و مییک ممیزی می -9یادآوری 

 .یا بیشتر( دو نظام کیفیتیممیزی ترکیبی باشد )ترکیب 
 .ممیزی داخلی می تواند توسط خود سازمان، یا از طرف سازمان توسط شخص بیرونی اجرا شود -0یادآوری 

 .اندتعریف شده ISO 19011در « معیارهای ممیزی»و « ممیزی شواهد» -9یادآوری 

 های مرتبط، برای مثال مدیریت ایمنی مواد غذایی، مدیریت کیفیت یا مدیریت زیست محیطی هستند.سیستم -4یادآوری 

 شایستگی 9-4

competence 

 ها برای دستیابی به نتایج مورد نظرتوانایی به کارگیری دانش و مهارت

 انطباق 9-5

conformity 

 (14-1برآورده شدن یک الزام )زیربند

 آلودگی 9-6

contamination 

( یا محیط 19-1( در محصول )زیربند22-1)زیربند بروز یا وقوع یک آالینده از جمله یک خطر ایمنی مواد غذایی

 فرآوری

 بهبود مداوم 9-7

continual improvement 

 (11-1)زیر بند  فعالیت تکرار شونده برای ارتقای عملکرد

 دام کنترلیاق 9-8

control measure 

( یا کاهش آن تا سطح 58-1اقدام یا فعالیتی که برای پیشگیری از یک خطر بارز ایمنی مواد غذایی)طبق زیربند

 ( ضروری است.3-1قابل قبول )زیربند

 شود.اقدام )اقدامات( کنترلی که توسط تجزیه و تحلیل خطر شناسایی می -یادآوری
 

 اصالح 9-1

correction 

 ( شناسایی شده24-1برای حذف یک عدم انطباق )زیربند اقدام
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( 38-1تواند به همراه اقدام اصالحی )زیربندباشد و بنابراین میاصالح شامل رسیدگی به محصوالت بالقوه ناایمن می -9یادآوری 

 .اجرا شود
 3دهای سوء عدم انطباق باشد. )نظیر وارهاییتواند برای مواردی مثل بازفرآوری، فرآوری بیشتر و/یا حذف پیاماصالح می -0یادآوری 

 باشد. ای دیگر یا برچسب زنی ویژه( برای استفاده

 اقدام اصالحی 9-92

corrective action  

 ( و پیشگیری از وقوع مجدد24-1اقدام برای حذف علت یک عدم انطباق )زیربند
 .اشدبرای یک عدم انطباق ممکن است بیشتر از یک علت وجود داشته ب -9یادآوری 

 باشد.اقدام اصالحی شامل تجزیه و تحلیل علت می -0یادآوری 

 (CCPنقطه کنترل بحرانی ) 9-99

critical control point 

( برای پیشگیری یا کاهش خطر 4-1( کنترلی )زیربنداقدامات( که در آن اقدام )19-1مرحله ای در فرایند )زیربند

-1بحرانی )زیربند د(  شوند، و حد )حدوقبول به کار گرفته می( تا سطح قابل 58-1)زیربند بارز ایمنی مواد غذایی

 کند. ( را فراهم می5-1( امکان اجرای اصالحات )زیربند29-1و اندازه گیری )زیربند تعیین شده (32

 حد بحرانی 9-90

critical limit 

 کند.مقدار قابل اندازه گیری که پذیرفتنی را از ناپذیرفتنی جدا می

. شوندماند، ایجاد می( تحت کنترل باقی می33-1)زیربند CCPی برای تعیین اینکه آیا یک حدود بحران -یادآوری

اگر از یک حد بحرانی عدول شود یا برآورده نشود، محصوالت تحت تأثیر به عنوان بالقوه ناایمن مورد رسیدگی 

 گیرند. قرار می

 برای اطالع افزوده شده است[. 3وری تعاریف اصالح شده و یادآ –، اصالح شده CAC/RCP1-1969]منبع:  

 اطالعات مدون 9-99

documented information 

 کند. دارینگهها را کنترل و ( الزام دارد آن13-1اطالعات و واسط حاوی آن که سازمان )زیربند
 توانددر هر شکل و واسط و از هر منبعی باشد.اطالعات مدون می -9یادآوری 

 اند اشاره به موارد زیر باشد:تواطالعات مدون می -0یادآوری 

 (؛19-1(، شامل فرایندهای مرتبط )طبق زیربند29-1سیستم مدیریت )طبق زیربند -

 اطالعات ایجاد شده به منظور فعالیت سازمان )مستندات(؛ -

                                                           
1- Disposal  
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 شواهد نتایج کسب شده )سوابق(. -

 اثربخشی 9-94

effectiveness 

 ریزی شدهطرحریزی شده و دستیابی به نتایج میزان تحقق فعالیت های طرح

 محصول نهایی 9-95

end product 

 ( قرار نخواهد گرفت.13-1بیشتر و تغییر شکل توسط سازمان )زیربند  فراوری( که تحت 19-1محصولی )زیربند
سازمان اول یک محصول محیط محصولی که توسط سازمان دیگری تحت فرآوری یا تغییر شکل بیشتر قرار می گیرد، در  -یادآوری

 باشد.سازمان دوم یک ماده اولیه یا یک جزء تشکیل دهنده میمحیط  نهایی است و در

 خوراك دام 9-96

feed 

بصورت فرآوری شده، نیمه فرآوری یا خام، که برای تغذیه حیوانات تولید کننده مواد  یک یا چندین محصول،

 شود. غذایی در نظر گرفته می
(، 35-1( و غذای حیوان )زیربند39-1(، خوراک دام )زیربند34-1مواد غذایی )زیربندن اصطالحات این استاندارد بی -یادآوری

 شود: هایی قائل میتفاوت

 باشد؛مواد غذایی، برای مصرف توسط انسان و حیوانات در نظر گرفته شده است و شامل خوراک دام و غذای حیوان می -

 ؛  شودخوراک دام، برای تغذیه حیوانات تولید کننده مواد غذایی در نظر گرفته می -

 شود.  غذای حیوان، برای تغذیه حیوانات غیر تولید کننده مواد غذایی مانند حیوانات خانگی در نظر گرفته می -

حذف  «به طور مستقیم»تغییر یافته و  «محصوالت» به« مواد»کلمه  –اصالح شده  CAC/GL81-2013]منبع: 

 شده است[.

 نمودار جریان 9-97

flow diagram 

 توالی و تعامل  مراحل فرایندمند نمایش نموداری و نظام

 مواد غذایی 9-98

food 

اعم ازفرآوری شده، نیمه فرآوری یا خام که برای مصرف در نظر گرفته شده است و ، ه(ماده )جزء تشکیل دهند

 «مواد غذایی» تیمارسازی یا مورد استفاده در تولید، آماده شامل نوشیدنی، آدامس جویدنی و هر نوع ماده

شوند را در بر والت آرایشی یا تنباکو یا موادی )ترکیباتی( که تنها به عنوان دارو استفاده میباشد، اما محصمی 

 گیرند. نمی
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(، 35-1( و غذای حیوان )زیربند39-1(، خوراک دام )زیربند34-1)زیربند این استاندارد بین اصطالحات مواد غذایی -یادآوری

 شود: هایی قائل میتفاوت

 باشد؛رف توسط انسان و حیوانات در نظر گرفته شده است و شامل خوراک دام و غذای حیوان میمواد غذایی، برای مص -

 شود؛ در نظر گرفته می مواد غذاییخوراک دام، برای تغذیه حیوانات تولید کننده  -

 . شودغذای حیوان، برای تغذیه حیوانات غیر تولید کننده مواد غذایی مانند حیوانات خانگی در نظر گرفته می -

 حذف شده است[. «انسان»کلمه  –اصالح شده  CAC/GL81-2013]منبع: 

 غذای حیوان  9-91

animal food 

یک یا چند محصول اعم از  فرآوری شده، نیمه فرآوری یا خام که برای تغذیه حیوانات غیر تولید کننده مواد 

 غذایی در نظر گرفته شده است.
 ( و غذای حیوان39-1(، خوراک دام )زیربند34-1)زیربند اییاین استاندارد بین اصطالحات مواد غذ -یادآوری

 شود: هایی قائل می(، تفاوت35-1)زیربند 

 باشد؛مواد غذایی، برای مصرف توسط انسان و حیوانات در نظر گرفته شده است و شامل خوراک دام و غذای حیوان می -

 شود؛ گرفته می خوراک دام، برای تغذیه حیوانات تولید کننده مواد غذایی در نظر -

 شود. غذای حیوان، برای تغذیه حیوانات غیر تولید کننده مواد غذایی مانند حیوانات خانگی در نظر گرفته می -

حذف « به طور مستقیم»تغییر یافته و  «محصوالت»به « مواد»کلمه  –اصالح شده  CAC/GL81-2013]منبع: 

 شده است[.

 زنجیره مواد غذایی 9-02

food chain 

از  اجزاء تشکیل دهنده آن( و 34-1حل تولید، فرآوری، توزیع، انبارش و جابجایی مواد غذایی )زیربندتوالی مرا

 تولید اولیه تا مصرف.
 .شود( نیز می35-1( و غذای حیوان )زیربند39-1شامل تولید خوراک دام )زیربند -9یادآوری 

 .باشدیا مواد خام نیز می زنجیره مواد غذایی شامل تولید مواد در تماس با غذا -0یادآوری 

 زنجیره مواد غذایی شامل ارائه دهندگان خدمت نیز می باشد. -9یادآوری 

 ایمنی مواد غذایی 9-09

food safety 

اطمینان از اینکه یک ماده غذایی هنگام آماده سازی و یا استفاده مطابق با مصرف مورد نظر، سالمت مصرف 

 اندازد. کننده را به خطر نمی
( در ارتباط 39-1( در محصول نهایی )زیربند22-1)زیربند ایمنی مواد غذایی با احتمال وقوع خطرات ایمنی مواد غذایی -9یادآوری 

 شود.های سالمتی مرتبط، مثل سوء تغذیه نمیاست و سایر شامل جنبه



 9911(: سال اولتجدیدنظر ) 00222شمارۀ ایزو -استاندارد ملی ایران

 

9 

 

 اشتباه شود. 1غذایی()امنیت مواد  به مواد غذایی 2و یا دستیابی  3این اصطالح نباید با قابلیت دسترسی  -0یادآوری 

 شود.این اصطالح شامل خوراک دام و غذای حیوان هم می -9یادآوری 

تغییر یافته است و  «تأثیر نامطلوب بر سالمت»به  «مضر»کلمه  –، اصالح شده CAC/RCP 1-1969]منبع: 

 اند[.ها برای اطالع افزوده شدهیادآوری

 خطر ایمنی مواد غذایی  9-00

food safety hazard 

( که بالقوه توان تاثیر نامطلوب بر سالمتی را 34-1مل بیولوژیکی، شیمیایی یا فیزیکی در مواد غذایی )زیربندعا

 داشته باشد.
در حوزه ایمنی مواد غذایی به معنی  ]ریسک[( اشتباه گرفته شود، 15-1)زیربند« ریسک»نباید با واژه « خطر» واژه -9یادآوری 

ب بر سالمتی )مانند بروز بیماری( و شدت آن تأثیر )مانند مرگ( در هنگام مواجهه با یک خطر خاص تابعی از احتمال یک اثر نامطلو

 باشد.می

 شوند.خطرات ایمنی مواد غذایی شامل مواد حساسیت زا و مواد رادیولوژیکی می -0یادآوری 

مرتبط مواردی هستند که ممکن است در  در زمینه خوراک دام و اجزاء تشکیل دهنده آن، خطرات ایمنی مواد غذایی -9یادآوری 

طور بالقوه ها وجود داشته باشند و از طریق تغذیه حیوانات از این خوراک، به مواد غذایی منتقل و بنابراین بهخوراک دام و/یا همراه آن

طور مستقیم با دی که بهمنجر به تأثیر نامطلوب بر سالمتی حیوان یا انسان مصرف کننده شوند. در حوزه عملیاتی، عالوه بر موار

خوراک دام سر و کار دارند )مانند تولیدکنندگان مواد بسته بندی، مواد ضدعفونی کننده، خطرات ایمنی مواد غذایی مرتبط آن 

 خطراتی است که می تواند هنگام  مصرف مورد نظر، به طور مستقیم یا غیرمستقیم به مواد غذایی منتقل شود. 

 (.اجعه شودمر 5-3-9-4زیربند به ) 

های حیوانی مصرف کننده در زمینه غذای حیوان، خطرات مرتبط با ایمنی مواد غذایی آن هایی هستند که برای گونه -4یادآوری 

 مواد غذایی، خطرناک هستند.

 .]اندها اضافه شدهاز تعریف حذف و یادآوری« یا وضعیت»عبارت  –، اصالح شده CAC/RCP 1-1969]منبع: 

 )اصطالح ترجیحی( فعنهای ذیطرف 9-09

interested party (preferred term) 

 

  ه( )اصطالح پذیرفته شد نفعذی

stakeholder (admitted term) 

تواند بر روی تصمیم یا فعالیتی تأثیر گذارد، توسط آن تأثیر بپذیرد یا خود را ( که می13-1فرد یا سازمانی )زیربند

 .متأثر از آن بداند

                                                           
1- Availability 

2- Access 

3- Food security 
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 بهر 9-04

lot 
بندی شده ضرورتاً تحت شرایط ( تولید شده و/یا فرآوری شده و یا بسته19-1ن از یک محصول )زیربندمقدار معی

 یکسان. 
 کار رود.نیز به توسط سازمان تعیین و ممکن است با سایر اصطالحات نظیر سری بهر با پارامترهای از پیش ایجاد شده- 9یادآوری 

 یک محصول کاهش یابد. ممکن است بهر تا حد یک واحد از  -0یادآوری 

از تعریف حذف و « بندی شدهشده و/یا بسته فراوریو/یا »اشاره به  –، اصالح شده CODEX STAN 1]منبع: 

 .]اندها اضافه شدهیادآوری

 سیستم مدیریت 9-05

management system  

ها ایجاد خط مشی ( برای13-1یک سازمان )زیربند 2یا متقابل 3ای از عناصر متعامل با ارتباط متعاملمجموعه

 ( جهت دستیابی به آن اهداف.19-1( و فرایندها )زیربند25-1( و اهداف )زیربند15-1)زیربند
 بپردازد.  1تواند به یک یاچند نظام مدیریتییک سیستم می -9یادآوری 

 د.ریزی و عملیات می باشنعناصر سیستم شامل ساختار سازمان، نقش ها و مسئولیت ها، برنامه -0یادآوری

های معین و دامنه کاربرد سیستم مدیریت ممکن است شامل کل سازمان، وظایف معین و شناسایی شده سازمان، بخش -9یادآوری 

 ها باشد. شناسایی شده سازمان، یا یک یا چند وظیفه بین گروهی از سازمان

 باشند.تم مدیریت زیست محیطی میهای مدیریتی مرتبط، برای مثال سیستم های مدیریت کیفیت یا سیسنظام -4یادآوری 

 اندازه گیری  9-06

measurement 

 ( تعیین یک مقدار29-1فرایند )زیربند

 پایش 9-07

monitoring 

 ( یا یک فعالیت 19-1تعیین وضعیت یک سیستم، یک فرایند )زیربند
 برای تعیین وضعیت ممکن است به بررسی، نظارت یا مشاهده دقیق نیاز باشد.  -9یادآوری 

ها است، برای گیریای از مشاهدات یا اندازهریزی شده، پایش انجام یک سری ترتیبات طرحدر حوزه ایمنی مواد غذایی -0یادآوری 

 کند.که آیا فرایند مطابق با انتظار عمل میارزیابی این

 ( و تصدیق 29-1(، پایش )زیربند 55-1این استاندارد بین اصطالحات صحه گذاری )زیربند  -9یادآوری 

 هایی قائل شده است: ( تفاوت59-1ربند )زی
                                                           

1- Interrelated 

2- Interacting 

3- Discipline 
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 کند؛صحه گذاری پیش از یک فعالیت به کار می رود و درباره قابلیت ارائه نتایج موردنظر اطالعاتی را فراهم می -

 رود و اطالعاتی را برای اقدام طی چهارچوب زمانی مشخص شده فراهم می کند؛پایش حین انجام یک فعالیت به کار می -

 کند.رود و اطالعاتی برای تأیید انطباق را فراهم مییک فعالیت به کار می تصدیق بعد از -

 عدم انطباق 9-08

nonconformity 

 (14-1برآورده نشدن یک الزام )زیربند

 هدف 9-01

objective 

 .آیدای که قرار است بدست نتیجه

 تواند راهبردی، تاکتیکی یا عملیاتی باشد.هدف می  -9یادآوری 

های مدیریتی مختلفی )نظیر اهداف کالن مالی، سالمتی و ایمنی و زیست محیطی( مرتبط توانند با نظاماهداف می -0یادآوری 

 کار روند.(، به19-1توانند در سطوح مختلف )نظیر راهبردی، در سرتاسر سازمان، پروژه، محصول و فرایند )طبق زیربندباشند و می

داد موردنظر، مقصود یک معیار ان شود، به عنوان مثال به صورت برونهای دیگری هم بیتواند به روشهدف می -9یادآوری 

 ها با معنای مشابه.، یا با استفاده از سایرواژهFSMSعملیاتی، به عنوان یک هدف 

، اهداف، همراستا با خط مشی ایمنی مواد غذایی، برای رسیدن به نتایج مشخص، توسط سازمان FSMSدر حوزه  -4یادآوری 

 ند.تنظیم می شو

 برنامه پیش نیازی عملیاتی 9-92

Operational prerequisite programme (OPRP) 

کار برده شده برای پیشگیری یا کاهش یک خطر بارز ( یا  ترکیب اقدامات کنترلی به4-1اقدام کنترلی )زیربند

( 2-1اقدام )زیربند( می باشد؛ در جایی که معیار 3-1( تا سطح قابل قبول )زیربند58-1)زیربند ایمنی مواد غذایی

( 19-1( و/یا محصول )زیربند29-1( یا مشاهده، امکان کنترل اثربخش فرایند )زیربند29-1و اندازه گیری )زیربند

 را فراهم کند. 

 سازمان  9-99

organization 

 وظایف خاص خود را همراه با مسئولیت( خود، 25-1فرد یا گروهی از کارکنان که برای دستیابی به اهداف )زیربند

 ها، اختیارات و ارتباطات دارند.
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ها، مؤسسه تجاری، تشکیالت اقتصادی، نهاد مرجع، مفهوم سازمان شامل فرد بازرگان، شرکت، گروه مجتمع شرکت -یادآوری

باشد شراکت بین بنگاهی، خیریه یا مؤسسه، به صورت بخش یا ترکیبی از موارد مذکور ثبت شده یا ثبت نشده، دولتی یا خصوصی می

  شود.ی محدود به این موارد نمیول

 برون سپاری کردن  9-90

outsource (verb) 

( 19-1 کاری یا فرایند )زیربند های( بیرونی، بخشی از حوزه13-1ایجاد ترتیباتی که طبق آن یک سازمان )زیربند

 دهد. های سازمان را انجام می

( است، اگرچه حوزه کاری یا فرایند برون سپاری 29-1)زیربند یک سازمان بیرونی، خارج از دامنه کاربرد سیستم مدیریت -یادآوری

 شده، در محدوده دامنه کاربرد باشد.

 عملكرد 9-99

performance 

 نتیجه قابل اندازه گیری

 های کمّی یا کیفی مرتبط باشد.تواند به یافتهعملکرد می -9یادآوری 

ها یا شامل خدمات(، سیستم( )19-1(، محصوالت )زیربند19-1یربندها، فرایندها )زتواند به مدیریت فعالیتعملکرد می -0یادآوری 

 ( مرتبط باشد.13-1سازمان ها )زیربند

 خط مشی 9-94

policy 

ــت  ــد و جهـ ــد مقاصـ ــازمان )زیربنـ ــری سـ ــاالی آن   ( آن13-1گیـ ــدیریت رده بـ ــط مـ ــماً توسـ ــه رسـ کـ

  شود.( بیان می53-1)زیربند

    

 برنامه پیش نیازی 9-95

prerequisite programme (PRP) 

( و در سراسر زنجیره 13-1داری ایمنی مواد غذایی درون سازمان )زیربندهایی که برای نگهای و فعالیتشرایط پایه

 باشد.( ضروری می28-1مواد غذایی )زیربند

مان چنین به نوع سازکند و همهایی از زنجیره مواد غذایی که سازمان در آن فعالیت میمورد نیاز به بخش PRPs  -یادآوری

(، عملیات GVP(، عملیات خوب دامپزشکی )GAPهایی از اصطالحات معادل عبارتند از: عملیات خوب کشاورزی )بستگی دارد. مثال

(، و عملیات خوب GDP(، عملیات خوب توزیع )GPP(، عملیات خوب تولید )GHP(، عملیات خوب بهداشتی )GMPخوب ساخت )

 (. GTPتجارت )
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 فرایند  9-96

process  

 کند.ها تبدیل میها را به خروجیهم یا متعامل که ورودیهای مرتبط بهفعالیت مجموعه

 محصول 9-97

product 

 ( است.19-1بروندادی که نتیجه یک فرایند )زیربند

 محصول می تواند خدمت باشد.  -یادآوری

 الزام 9-98

requirement 

 شود، عموماً، یا تلویحی یا اجباری است.نیاز یا انتظاری که بیان می

نفع، نیاز یا انتظار مورد نظر تلویحی های ذیباشد یعنی در عرف یا رویه عمومی یک سازمان و طرفمی« عموماً تلویحی» -9ادآوری ی

 است.

 الزام مشخص شده، الزامی است که بیان شده باشد، برای مثال در اطالعات مدون. -0یادآوری 

 ریسك 9-91

risk 

 تأثیر عدم قطعیت

 باشد.چه مورد انتظار است، میحراف، مثبت یا منفی، از آنتأثیر یک ان  -9یادآوری 

عدم قطعیت، بیانگر وضعیت کمبود اطالعات، حتی به صورت جزیی در رابطه با درک یا دانش در مورد یک رویداد یا  -0یادآوری 

 پیامد یا احتمال وقوع آن است.

تعریف شده است(  ISO Guide 73:2009, 3.5.1.3چه که در نبالقوه )طبق آ« رویدادهای»با اشاره به  ریسک اغلب -9یادآوری 

 شود.ها مشخص میتعریف شده است( یا ترکیبی از این  ISO Guide 73:2009, 3.6.1.3چه که درطبق آن« )پیامدها»و 

وع مربوط به آن وق «احتمال«»و  شامل تغییراتی در شرایط(ت ترکیبی از پیامدهای یک رویداد )رریسک اغلب به صو  -4یادآوری 

 شود.تعریف شده است( بیان می  ISO Guide 73:2009, 3.6.1.1)طبق آنچه که در

آمده است، ریسک ایمنی مواد غذایی، تابعی از احتمال اثر نامطلوب بر   3چه در راهنمای روش اجرایی کدکسطبق آن -5یادآوری 

 ی است.سالمت و شدت آن اثر ناشی از وجود خطر )خطرات( در مواد غذای

                                                           
1- Codex Procedural Manual  
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 ایمنی مواد غذایی   خطر بارز 9-42

significant food safety hazard 

( شناسایی شده از طریق ارزیابی خطر که نیاز است توسط اقدامات کنترلی 22-1خطر ایمنی مواد غذایی )زیربند

 ( تحت کنترل قرار گیرد.4-1)زیربند

 مدیریت رده باال 9-49

top management 

 کنند.( را در باالترین سطح هدایت و کنترل می13-1سازمان )زیربند فرد یا گروهی از کارکنان که یک

 مدیریت رده باال قدرت آن را دارد که در درون سازمان اختیارات را تفویض و منابع را تأمین کند. -9یادآوری 

این صورت اصطالح  ( فقط بخشی از سازمان را پوشش دهد، در29-1)طبق زیربند اگر دامنه کاربرد سیستم مدیریت -0یادآوری 

 کنند.شود که آن  بخش از سازمان را هدایت و کنترل میکه کسانی گفته می به « مدیریت رده باال»

 قابلیت ردیابی 9-40

traceability 

تولید،  مشخصاز طریق مرحله )مراحل(  3موردجایی و موقعیت مکانی یک هتوانایی پیگیری پیشینه، کاربرد، جاب

 فرآوری و توزیع.

 ( باشد.34-1تواند مربوط به منشأ مواد، پیشینه فرآوری یا توزیع مواد غذایی)زیربندجابجایی می -9ی یادآور

 (، یک ماده، یک واحد، تجهیزات، یک خدمت و نظایر آن باشد.19-1تواند یک محصول)زیربندمی یک مورد -0یادآوری 

 .]اندده شدهها برای اطالع افزویادآوری –اصالح شده  CAC/GL 60-2006منبع: [

 آوریروزبه  9-49

update 

 اطالعات.آخرین  کارگیریریزی شده برای حصول اطمینان از بههای فوری و/یا برنامهفعالیت

 تفاوت دارد: 1«حفظ»و  2«دارینگه» با اصطالحاتروزآوری به  -یادآوری

 ؛داشتن در شرایط خوبداشتن چیزی بطور مداوم/ نگههعبارت است از نگ« دارینگه» -

 باشد.می قابل بازیابیداشتن چیزی که عبارت است از نگه« حفظ» -

                                                           
1- Object 

1- Maintain 

2- Retain 
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 گذاریصحه 9-44

validation 

( )یا ترکیب 4-1که اقدام کنترلی)زیربندمبنی بر این >ایمنی مواد غذایی<فراهم آوردن شواهدی مرتبط با 

 ثربخش خواهد داشت.طور ا( را به58-1اقدامات کنترلی(، امکان کنترل خطر بارز ایمنی مواد غذایی)زیربند

شوند یا هر وقت که تغییراتی در اقدامات ترکیب اقدامات کنترلی طراحی میشود که گذاری هنگامی انجام میصحه -9یادآوری 

 کنترلی اجرا شده ایجاد شود.

 (، پایش55-1گذاری )زیربندهایی بین اصطالحات صحهدر این استاندارد تفاوت  -0 یادآوری

 ( وجود دارد: 59-1تصدیق )زیربند( و 29-1)زیربند 

 کند؛نظر را فراهم میرود و اطالعاتی درباره قابلیت ارائه نتایج موردکار میگذاری پیش از فعالیت بهصحه -

 کند؛شود و اطالعاتی را برای اقدام طی چهارچوب زمانی مشخص شده فراهم  میپایش حین فعالیت انجام می -

 کند.شود و اطالعاتی برای تأیید انطباق را فراهم میجام میتصدیق بعد از فعالیت ان -

 

 تصدیق 9-45

verification 

 اند.( مشخص شده برآورده شده14-1تأیید از طریق ارائه شواهد عینی مبنی بر اینکه الزامات )زیربند

 (، پایش55-1گذاری )زیربندهایی بین اصطالحات صحهدر این استاندارد تفاوت -یادآوری

 ( وجود دارد: 59-1( و تصدیق )زیربند29-1)زیربند 

 کند؛نظر را فراهم میرود و اطالعاتی درباره قابلیت ارائه نتایج موردکار میگذاری پیش از فعالیت بهصحه -

 کند؛شود و اطالعاتی را برای اقدام طی چهارچوب زمانی مشخص شده فراهم  میپایش حین فعالیت انجام می -

 کند.شود و اطالعاتی برای تأیید انطباق را فراهم میالیت انجام میتصدیق بعد از فع -

 سازمان 9محیط 4

 درك سازمان و محیط کسب و کار آن 4-9

که مرتبط با مقاصد آن هستند و بر توانایی سازمان در دستیابی به نتیجه را بیرونی و درونی  2مسائلسازمان باید 

 ند.گذارند تعیین کتأثیر می FSMSموردنظر ج( نتای)

 روزآوری کند.هسازمان باید اطالعات مربوط به این مسائل بیرونی و درونی را شناسایی، بازنگری و ب

 و منفی باشند که الزم است مورد توجه قرار گیرند.توانند شامل عوامل یا شرایط مثبت مسائل می این -9یادآوری 

                                                           
1- Context 

2- Issues 
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قانونی، فناوری، رقابتی، بازاری،  مسائلدرونی و بیرونی، شامل  تواند با در نظر گرفتن مسائلمی سازماندرک محیط  -0یادآوری 

های عمدی، دانش و های اجتماعی و اقتصادی، امنیت سایبری، و تقلبات مواد غذایی، پدافند مواد غذایی و آلودگیفرهنگی، محیط

 شود.موارد نمی ولی محدود به این ای یا محلی تسهیل شودالمللی، ملی، منطقهعملکرد سازمان در سطح بین

 نفعهای ذیدرك نیازها و انتظارات طرف 4-0

برای اطمینان از توانایی سازمان در ارائه مداوم محصوالت و خدماتی که الزامات قابل کاربرد قانونی، مقرراتی و 

 کند، سازمان باید این موارد را تعیین کند:مشتری را درخصوص ایمنی موادغذایی برآورده می

 هستند؛ FSMSکه مرتبط با  نفعانیذی  -الف

 .FSMSنفعان در خصوص الزامات مرتبط با ذی  -ب

 ها را شناسایی، بازنگری و بروزآوری کند.نفعان و الزامات آنسازمان باید اطالعات مرتبط با ذی

 تعیین دامنه کاربرد سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی 4-9

دامنه کاربرد باید  ایجاد دامنه کاربرد آن تعیین شود.برای را  FSMSسازمان باید محدوده و قابلیت کاربرد 

. دامنه کاربرد باید شوند را مشخص کندمی FSMSکه مشمول های تولید محلمحصوالت و خدمات، فرایندها و 

توانند بر روی ایمنی مواد غذایی محصوالت نهایی ها، فرایند ها، محصوالت یا خدماتی باشد که میشامل فعالیت

 بگذارند.آن تأثیر 

 گیرد:بموارد زیر را درنظر  ،سازمان باید هنگام تعیین این دامنه کاربرد

 ؛3-5مسائل داخلی و خارجی اشاره شده در بند   -الف

 .2-5الزامات اشاره شده در بند   -ب

 داری شود.دامنه کاربرد باید در دسترس باشد و به صورت اطالعات مدون نگه

 سیستم مدیریت ایمنی موادغذایی 4-4

ها، طبق الزامات این استاندارد، ایجاد، اجرا، را شامل فرایندهای مورد نیاز و تعامل بین آن FSMSسازمان باید یک 

 داری، به روز آوری نموده و به طور مداوم بهبود دهد.نگه

 راهبری 5

 راهبری و تعهد 5-9

 :اثبات کنداز طریق موارد زیر  FSMSخود را نسبت به  مدیریت رده باال باید راهبری و تعهد
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اند و با ایجاد شده FSMSمشی ایمنی مواد غذایی و اهداف ایمنی موادغذایی که خط حصول اطمینان از این -الف

 باشد؛گیری راهبردی سازمان سازگار میجهت

 فرایندهای کسب و کار سازمان؛  در FSMSحصول اطمینان از یکپارچگی الزامات  -ب

 در دسترس هستند؛ FSMSع مورد نیاز برای حصول اطمینان از این که مناب -پ

، الزامات قابل کاربرد قانونی FSMSرسانی اهمیت مدیریت اثربخش ایمنی موادغذایی و انطباق با الزامات اطالع -ت

 و مقرراتی و الزامات مورد توافق دوجانبه با مشتری در ارتباط با ایمنی مواد غذایی؛

 بهشود )داری میموردنظر، ارزیابی و نگه  ج(دستیابی به نتیجه )نتای برای FSMSحصول اطمینان از این که  -ث

 (؛مراجعه شود 3-5زیربند 

هدایت و پشتیبانی از افراد به منظور  مشارکت دارند: FSMSهدایت و پشتیبانی از افرادی که در اثربخشی  -ج

   ؛FSMSها در اثربخشی سهیم شدن آن

 ترویج بهبود مداوم؛ -چ

-گونه که در حوزهها، آنربط مدیریتی برای اثبات راهبری آنهای ذیاز سایر اشخاص دارای نقشپشتیبانی  -ح

 آنان موضوعیت دارد.  های مسئولیت

در این استاندارد را می توان در معنای وسیع آن، اینگونه تفسیر نمود که به معنای محور بودن این  کسب و کار اشاره به -یادآوری

 اط با مقاصد مربوط به موجودیت سازمان باشد. فعالیت ها در ارتب

 خط مشی 5-0

 تعیین خط مشی ایمنی مواد غذایی 5-0-9

  دارد که:برقرار  نگهمدیریت رده باال باید خط مشی ایمنی مواد غذایی را ایجاد و اجرا کند و آن را 

 محیط سازمان باشد؛ ب با مقصود ومتناس -الف

 فراهم کند؛ FSMSف چهارچوبی را برای تعیین و بازنگری اهدا -ب

الزامات قابل کاربرد ایمنی مواد غذایی از جمله الزامات قانونی و مقرراتی و  کردنشامل تعهدی برای برآورده  -پ

 الزامات مورد توافق دوجانبه با مشتری، در ارتباط ایمنی مواد غذایی باشد؛

 به ارتباطات درونی و بیرونی بپردازد؛ -ت

 باشد؛ FSMSاوم شامل تعهدی به بهبود مد -ث

 های مرتبط با ایمنی مواد غذایی را مورد اشاره قرار دهد.نیاز به اطمینان از شایستگی -ج
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 خط مشی ایمنی موادغذایی 9ابالغ 5-0-0

 خط مشی ایمنی مواد غذایی باید:

 داری شود؛در دسترس باشد و به عنوان اطالعات مدون نگه -الف

  ار گرفته شود؛کدر تمام سطوح سازمان ابالغ، درک و به -ب

 نفع مرتبط قرارگیرد. های ذیگونه که مقتضی است، در دسترس طرفآن -پ

 ها و اختیارات سازمانیها، مسئولیتنقش 5-9

های مرتبط تعیین و ها و اختیارات برای نقشمدیریت رده باال باید اطمینان حاصل کند که مسئولیت 5-9-9

  در سازمان ابالغ و درک شده است.

 باید مسئولیت و اختیار در این موارد تعیین کند: مدیریت رده باال

 با الزامات این استاندارد؛ FSMSحصول اطمینان انطباق  -الف

 به مدیریت رده باال؛ FSMSدهی از عملکرد گزارش -ب

 انتصاب تیم ایمنی مواد غذایی و راهبر تیم ایمنی مواد غذایی؛ -پ

 اقدام )اقدامات(. کردن برای شروع و مدون عیین افراد با مسئولیت و اختیار تعریف شدهت -ت

 راهبر تیم ایمنی مواد غذایی باید مسئول این موارد باشد:  5-9-0

 داری و بروزآوری شده است؛ایجاد، اجرا، نگه FSMSحصول اطمینان از این که  -الف

 مدیریت و سازماندهی کار تیم ایمنی مواد غذایی؛ -ب

 (؛مراجعه شود 2-9زیربند بهمرتبط برای تیم ایمنی مواد غذایی ) هایحصول اطمینان از آموزش و شایستگی -پ

 .FSMSدهی به مدیریت رده باال درخصوص اثربخشی و مناسب بودن گزارش -ت

                                                           
1- Communicating 
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مشخص د( را به فرد )افرا FSMSهمه افراد باید مسئولیت گزارش دادن مشکل )مشکالت( مرتبط با   5-9-9

 شده بر عهده داشته باشند.

 ریزیطرح 6

 هاها و فرصتای پرداختن به ریسكاقدامات بر 6-9

و الزامات اشاره شده در  3-5، سازمان باید مسائل اشاره شده در زیر بند FSMSریزی برای هنگام طرح 6-9-9

ها پرداخته شود، تعیین هایی را که نیاز است به آنها و فرصترا درنظر بگیرد و ریسک 1-5و  2-5 زیر بندهای

 کند تا:

 مورد نظر خود دست یابد؛ ج(تواند به نتیجه )نتایمی FSMSکه  اطمینان ایجاد کند  -الف

 اثرات مطلوب را افزایش دهد؛  -ب

 ها را کاهش دهد؛ از اثرات نامطلوب پیشگیری یا آن  -پ

 به بهبود مداوم دست یابد.  -ت

 FSMSباط با عملکرد و اثربخشی ها در ارتها به رویدادها و پیامدهای آنها و فرصتدر این استاندارد، مفهوم ریسک -یادآوری

ها ملزم به مدیریت خطرات های سالمت عمومی هستند. سازمانریسک مسئول پرداختن به 3صالح عمومیمراجع ذی .شودمحدود می

 مقرر شده است، هستند. 4( و الزامات مرتبط با این فرایند که در بند مراجعه شود 22-1زیربند  بهایمنی مواد غذایی )

 ریزی کند:اید موارد زیر را طرحسازمان ب 6-9-0

 ها؛ ها و فرصتاقدامات مربوط به پرداختن به این ریسک  -الف

 چگونگی اقدامات:  -ب

 .کندو اجرا  خود تلفیق FSMSهای فراینداین اقدامات را در   -3     

 .کنداثربخشی این اقدامات را ارزیابی   -2

 ها باید متناسب باشند با:ها و فرصتبه ریسکاقدامات انجام شده توسط سازمان برای پرداختن  6-9-9

 تأثیر بر روی الزامات ایمنی مواد غذایی؛  -الف

 ها مشتریان؛انطباق محصوالت و خدمات موادغذایی، با خواسته  -ب

 در زنجیره مواد غذایی. نفعهای ذیطرفالزامات   -پ
                                                           

1- Public authorities 
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ند شامل: اجتناب از ریسک، ریسک کردن به منظور دنبال کردن تواها میها و فرصتاقدامات برای پرداختن به ریسک -9یادآوری 

گیری تصمیم گذاری ریسک، یا پذیرش وجود ریسک بایک فرصت، حذف منبع ریسک، تغییر احتمال وقوع یا عواقب آن، به اشتراک

 آگاهانه باشد. 

آوری جدید و سایر رایندها، استفاده از فنمحصوالت یا ف اصالحهای جدید، توانند منجر به پذیرش رویهها میفرصت -0یادآوری 

 احتماالت مطلوب و حیاتی برای پرداختن به نیازهای ایمنی مواد غذایی سازمان یا مشتریانش شوند. 

 هاریزی برای دستیابی به آنم مدیریت ایمنی مواد غذایی و طرحاهداف سیست 6-0

 باید:  FSMSط تعیین کند. اهداف ، اهدافی را در سطوح و کارکردهای مرتبFSMSسازمان باید برای  6-0-9

 با خط مشی ایمنی مواد غذایی سازگار باشند؛ -الف

 )در صورت امکان( قابل اندازه گیری باشند؛ -ب

 الزامات قابل کاربرد ایمنی مواد غذایی، از جمله الزامات قانونی، مقرراتی و مشتری را درنظر بگیرند؛  -پ

  مورد پایش و تصدیق قرار گیرند؛ -ت

  ابالغ شوند؛ -ث

 داری و در موارد مقتضی به روزآوری شوند.نگه -ج

 را حفظ کند. FSMSسازمان باید اطالعات مدون درباره اهداف 

 ، موارد زیر را تعیین کند:FSMSریزی چگونگی دستیابی به اهداف سازمان باید هنگام طرح 6-0-0

 چه چیزی انجام خواهد شد؛ -الف

 ؛چه منابعی مورد نیاز خواهد بود -ب

 چه کسی مسئول خواهد بود؛ -پ

 چه زمانی به اتمام خواهد رسید؛  -ت

 یابی خواهند شد.شنتایج چگونه ارز  -ث

 ریزی  تغییرات  طرح 6-9

از جمله تغییرات کارکنان  را تعیین کند؛ این تغییرات باید به صورت  FSMSهرگاه سازمان نیاز به تغییرات در 

 شوند. ریزی شده انجام و ابالغطرح

 ان باید موارد زیر را مد نظر قرار دهد: سازم
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 ها؛مقصود از تغییرات و پیامدها بالقوه آن -الف

 ؛FSMSتداوم یکپارچگی  -ب

 در دسترس بودن منابع برای اجرای اثربخش تغییرات؛ -پ

 ها و اختیارات.مسئولیت تخصیص یا تخصیص مجدد -ت

 پشتیبانی 7

 منابع 7-9

 کلیات 7-9-9

مورد نیاز است،  FSMSو بهبود مداوم  روزآوریداشتن، بهایجاد، اجرا و برقرارنگه سازمان باید منابعی را که برای

 تعیین و تأمین کند.

 سازمان باید موارد زیر را درنظر بگیرد:

 های منابع درون سازمانی موجود؛ها و محدودیتتوانایی  -الف

 نیاز به منابع بیرونی.  -ب

 کارکنان 7-9-0

اثربخش؛ دارای شایستگی  FSMSداشتن یک ورد نیاز برای اجرا و برقرارنگهسازمان باید اطمینان یابد افراد م

 (.مراجعه شود 2-9زیربند  بههستند )

استفاده شود، شواهد  FSMSکمک کارشناسان برون سازمانی برای تکوین، اجرا، عملیات یا ارزیابی چه از چنان

باید به عنوان  سازمانی تیار کارشناسان برونتوافقنامه یا قراردادهای تعیین کننده شایستگی، مسئولیت و اخ

 اطالعات مدون حفظ شود.

 زیر ساخت 7-9-9

سازمان باید منابع الزم برای تعیین، پیاده سازی و حفظ زیرساخت ضروری برای دستیابی به انطباق با الزامات 

FSMS .را فراهم کند 

 تواند شامل موارد زیر باشد: زیرساخت می -یادآوری
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 ؛3 ها و تأسیسات مربوطهساختمانسازی، ات ذخیره، تجهیززمین -الف

 تجهیزات، شامل سخت افزار و نرم افزار؛ -ب

 حمل و نقل؛ -پ

 فن آوری اطالعات و ارتباطات. -ت

 محیط کار 7-9-4

داری محیط کاری را که جهت دستیابی به انطباق با سازمان باید منابع مورد نیاز برای پیاده سازی، مدیریت و نگه

 ضرورت دارد؛  تعیین، تأمین و حفظ کند. FSMSالزامات 

 تواند ترکیبی از عوامل انسانی و فیزیکی، از جمله موارد زیر باشد: یک محیط مناسب می -یادآوری

 مثال بدون تبعیض، آرام و بدون تقابل(؛عوامل اجتماعی )برای  -الف

تنش، پیشگیری کننده از خستگی مفرط و حمایت کننده از  عوامل روانشناختی )برای مثال کاهش دهنده -ب

 لحاظ عاطفی(؛

 عوامل فیزیکی )برای مثال دما، گرما، رطوبت، نور، جریان هوا، بهداشت، سر و صدا(. -پ

 ای متفاوت باشند.توانند بطور قابل مالحظهاین عوامل بسته به محصوالت و خدمات ارائه شده، می

 در سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی سازمانیبرون  یافتهتوسعهعناصر  7-9-5

، PRPs، شامل FSMSیک  برون سازمانی یافتهتوسعهخود را با استفاده از عناصر  FSMSهنگامی که یک سازمان 

 روزآوری وهداری، بسازی، نگه(؛ پیادهمراجعه شود 5-9-4زیربند بهتجزیه و تحلیل خطر و طرح کنترل خطر )

 : یافتهتوسعهیابد، سازمان باید اطمینان یابد که عناصر میطور مداوم بهبود به 

 ؛یابندتوسعه میدر انطباق با الزامات این استاندارد  -الف

 ها، فرایندها و محصوالت سازمان قابل کاربرد هستند؛برای مکان -ب

 شوند؛وسیله تیم ایمنی مواد غذایی بطور خاص با فرایندها و محصوالت سازمان سازگار میبه -پ

 شوند؛روزآوری میداری و بهطبق الزامات این استاندارد، اجرا، نگه -ت

 شوند.به عنوان اطالعات مدون حفظ می -ث

                                                           
1-Utilities 
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 تأمین شده ی برون سازمانییا خدمات کنترل فرایندها، محصوالت  7-9-6

 سازمان باید:

فرایندها،  برونیکنندگان مینای تأیابی دورهشارزیابی، انتخاب، پایش عملکرد و شمعیارهایی را برای ارز -الف

 ایجاد و اعمال کند؛محصوالت و یا خدمات، 

 کنندگان( برون سازمانی اطمینان حاصل کند؛کافی الزامات به تأمین کننده )تأمین از اطالع رسانی -ب

 از عدم تأثیر نامطلوب فرایندها، محصوالت یا خدمات تأمین شده برون سازمانی در برآورده کردن پایدار -پ

 ، اطمینان حاصل کند؛FSMSالزامات 

را  ایهای دورهیابیشارزها و یابیشها و هرگونه اقدامات ضروری منتج از این ارزاطالعات مدون این فعالیت -ت

 حفظ کند.

 شایستگی 7-0

 سازمان باید:

ار هستند تأثیر گذ FSMSکنند و بر اثر بخشی شایستگی الزم فرد )افرادی( که تحت کنترل سازمان کار می -الف

 را تعیین کند؛ برون سازمانی،کنندگان از جمله تأمین

اطمینان حاصل کند که این افراد از جمله تیم ایمنی مواد غذایی و آنهایی که مسئول عملیات  طرح کنترل  -ب

 باشند؛خطر می باشند، بر مبنای تحصیالت، آموزش و یا تجربه مناسب دارای شایستگی می

کوین و اجرا  بی از دانش و تجربه چندجانبه در تکه تیم ایمنی مواد غذایی دارای ترکیاطمینان حاصل کند  -پ

FSMS  شامل محصوالت، فرایندها و تجهیزات سازمان و خطرات ایمنی مواد غذایی در دامنه کاربرد(

FSMSباشند(؛باشند ولی محدود به این موارد، نمی، می 

رحسب امکان، انجام دهد، و اثربخشی اقدامات انجام شده را ارزیابی اقداماتی را برای کسب شایستگی الزم، ب -ت

 کند؛

 مناسب را به عنوان شواهد شایستگی حفظ کند.   اطالعات مدون -ث

یا تخصیص 1«شاگردی-تعلیم به سبک معلم» تواند برای مثال شامل ارائه آموزش،اقدامات قابل انجام می -یادآوری

خدمت گرفتن یا بستن قرارداد با اشخاص باشند یا بهحاضر در استخدام می وظیفه دیگر به اشخاصی که درحال

 شایسته باشد.

                                                           
1- Mentoring 
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 بخشیآگاهی 7-9

 کنند از موارد زیر آگاهی دارند:اطمینان حاصل کند که اشخاصی که تحت کنترل سازمان کار میسازمان باید 

 خط مشی ایمنی مواد غذایی؛ -الف

 ها؛مرتبط با وظایف آن FSMSاهداف  -ب

 ، از جمله منافع حاصل از بهبود عملکرد ایمنی مواد غذایی؛FSMSسهم آنان در اثربخشی  -پ

 .FSMSپیامدهای انطباق نداشتن با الزامات  -ت

 تبادل اطالعات 7-4

 کلیات 7-4-9

را در درون سازمان و با بیرون از سازمان شامل موارد زیر تعیین  FSMSسازمان باید تبادل اطالعات مرتبط با 

 کند: 

 ر مورد چه چیزی تبادل اطالعات صورت گیرد؛د -الف

 چه هنگام تبادل اطالعات صورت گیرد؛ -ب

 با چه کسانی تبادل اطالعات صورت گیرد؛ -پ

 چه کسانی تبادل اطالعات کنند. -ت

هایشان بر ایمنی مواد غذایی سازمان باید اطمینان یابد که نیاز به تبادل اطالعات به وسیله همه افرادی که فعالیت

 مؤثر، درک شده است.

 برون سازمانی تبادل اطالعات 7-4-0

های طرفسازمان باید اطمینان حاصل کند که اطالعات کافی به صورت برون سازمانی تبادل شده است و برای 

 زنجیره غذایی در دسترس است. نفعذی

  داری کند:اثربخشی را با افراد زیر ایجاد، اجرا  و نگهسازمان باید ارتباطات 

 کاران و تأمین کنندگان برون سازمانی،یمانپ -الف

 مشتریان و/یا مصرف کنندگان، در ارتباط با:  -ب
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اطالعات محصول در ارتباط با ایمنی مواد غذایی، برای امکان جابجایی، به نمایش گذاشتن، انبارش، آماده  -3

 سازی، توزیع و استفاده محصول در زنجیره غذا یا توسط مصرف کننده؛

های دیگر در زنجیره مواد غذایی ایمنی مواد غذایی شناسایی شده که نیاز به کنترل توسط سازمان خطرات -2

 و/یا مصرف کنندگان دارند؛

 ها؛های آنها و سفارشات، از جمله اصالحیهتوافقات قراردادی، استعالم -1

 بازخورد مشتری و/یا مصرف کننده شامل شکایات؛ -5  

 و مقرراتی؛صالح قانونی مراجع ذی -پ

 پذیرند.تأثیر گذار هستند یا از آن تأثیر می FSMSهایی که در اثربخشی یا به روزآوری سایر سازمان -ت

کارکنان تخصیص یافته برای ارتباطات برون سازمانی درباره هر نوع اطالعاتی در زمینه ایمنی مواد غذایی، باید از 

اطالعات به دست آمده از طریق ارتباطات  ر صورت مرتبط بودندمسئولیت و اختیار تعریف شده برخوردار باشند. 

  FSMSبه روزآوری  جهت( و مراجعه شود 1-5زیربند  بهبرون سازمانی، باید به عنوان ورودی بازنگری مدیریت )

 کار گرفته شود.(، بهمراجعه شود 1-38و  5-5 هایزیربند به)

 عات مدون حفظ شود.عنوان اطالشواهد ارتباطات برون سازمانی باید به

 تبادل اطالعات درون سازمانی 7-4-9

، ایجاد، اجرا و برای تبادل هر نوع اطالعات درباره موارد مؤثر بر ایمنی مواد غذاییسازمان باید ترتیبات مؤثر را 

 داری کند.نگه

ز تغییرات ، سازمان باید اطمینان یابد که تیم ایمنی مواد غذایی به موقع اFSMSداری اثربخشی به منظور نگه

 موارد زیر اطالع 

 می یابد: 

 محصوالت یا محصوالت جدید؛ -الف

 مواد خام، مواد متشکله و خدمات؛ -ب

 ها و تجهیزات تولید؛سیستم -پ

 های تولید و محل استقرار تجهیزات و محیط اطراف؛محل -ت

 سازی؛بهو های تمیزکردن برنامه -ث
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 ؛های بسته بندی، انبارش و توزیعسیستم  -ج

 صالحیت و/یا تفویض مسئولیت و اختیار؛ -چ

 قابل کاربرد؛ 3الزامات قانونی و مقرراتی -ح

 دانش مرتبط با خطرات ایمنی مواد غذایی و اقدامات کنترلی؛ -خ

 کند؛الزامات مشتری، صنفی و سایر الزاماتی که سازمان رعایت می -د

 ون سازمانی؛بر های ذینفعطرفدرخواست و ارتباطات مربوطه از سوی  -ذ

 محصول نهایی؛مرتبط با  شکایات و هشدارهای نشان دهنده خطرات ایمنی مواد غذایی -ر

 سایر شرایط تأثیرگذار بر ایمنی موادغذایی. -ز

مراجعه  1-38و  5-5زیربندهای  به) FSMSکارگیری این اطالعات برای به روزآوری تیم ایمنی مواد غذایی باید به

 ( اطمینان یابد. شود

مراجعه  1-5زیربند  بهدیریت رده باال باید اطمینان یابد که اطالعات مربوط به عنوان ورودی بازنگری مدیریت )م

 ( در نظر گرفته شود.شود

 اطالعات مدون 7-5

 کلیات 7-5-9

FSMS  :سازمان، باید شامل موارد زیر باشد 

 باشند؛اطالعات مدونی که طبق این استاندارد مورد نیاز می -الف

 شوند؛، الزم تشخیص داده میFSMSدونی که توسط سازمان برای اثربخشی اطالعات م -ب

 اطالعات مدون و الزامات ایمنی مواد غذایی الزام شده توسط مراجع قانونی، مقرراتی و مشتریان. -پ

 تواند به دالیل زیر از یک سازمان به سازمان دیگر متفاوت باشد:می FSMSگستره اطالعات مدون برای  -یادآوری

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

 ها؛پیچیدگی فرایندها و تعامل آن -

  شایستگی افراد. -

                                                           
1- Regulatory 
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 ایجاد و به روز رسانی 7-5-0

 روزرسانی اطالعات مدون، سازمان باید از مناسب بودن موارد زیر اطمینان حاصل کند: هنگام ایجاد و به

 ا )برای مثال: عنوان، تاریخ، مؤلف یا شماره مرجع(؛هشناسایی و توصیف آن -الف

 ها )برای مثال: کاغذی، الکترونیک(؛قالب شکلی )برای مثال: زبان، نسخه نرم افزاری، تصویر( و واسط آن -ب

 .هابودن و کفایت آن و تصویب مناسببازنگری  -پ

 کنترل اطالعات مدون 7-5-9

باید برای حصول اطمینان از موارد زیر تحت  و این استاندارد FSMSاطالعات مدون مورد نیاز  7-5-9-9

 کنترل قرار گیرند:

 باشد؛و مناسب برای استفاده می در هرجا و در هر زمان که مورد نیاز است، در دسترس -الف

 ها(.نقض درستی آنشود )برای مثال در برابر نقض محرمانگی، استفاده نادرست یا در حد کفایت حفاظت می -ب

های زیر ل قرار دادن اطالعات مدون، سازمان باید، بر حسب امكان، فعالیتبه منظور تحت کنتر 7-5-9-0

 را انجام دهد:

 ها؛توزیع، تأمین دسترسی، بازیابی و استفاده از آن -الف

 ها؛سازی و محافظت، از جمله محافظت از خوانا بودن آنذخیره -ب

 ها؛کنترل تغییرات آن -پ

 ها.آن 3وارهایی و حفظ -ت

ضروری تشخیص داده  FSMSریزی و اجرای ن با منشأ برون سازمانی که توسط سازمان برای طرحاطالعات مدو

 شوند، باید می

 گونه که مناسب است شناسایی و کنترل شوند.آن

 اطالعات مدون حفظ شده به عنوان شواهد انطباق، باید از تغییرات ناخواسته حفاظت شوند.

جازه مربوط به فقط دیدن اطالعات مدون یا اجازه و اختیار دیدن و تغییر دادن اطالعات دسترسی، تلویحاً به معنای ا -یادآوری

 باشد.مدون می

                                                           
1- Disposition 
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 عملیات 8

 ریزی و کنترل فرایندهای عملیاتیطرح 8-9

سازمان باید فرایندهای مورد نیاز برای برآورده کردن الزامات مربوط به تحقق محصوالت ایمن و انجام اقدامات 

روزآوری کند و از طریق موارد زیر اقدامات بیان شده در زیر داری و بهکنترل، نگه اجرا،زی، ریتعیین شده را طرح

 را اجرا کند:  3-9بند 

 معیارهایی برای فرایندها؛ تعیین  -الف

 کنترل فرایندها مطابق با معیارها؛اجرای  -ب

ریزی شده، یندها مطابق با موارد طرحداشتن اطالعات مدون در حد الزم، به منظور اطمینان از این که فرانگه -پ

 اند.اجرا شده

ریزی شده را کنترل و پیامدهای تغییرات ناخواسته را بازنگری کند، و در صورت لزوم، سازمان باید تغییرات طرح

 برای کاهش اثرات منفی اقدام کند. 

مراجعه  9-3-9زیر بند  به) سازمان باید اطمینان حاصل کند که فرایندهای برون سپاری شده تحت کنترل هستند

 (.شود

 (PRPsهای پیش نیازی )برنامه 8-0

)از جمله خطرات ایمنی مواد غذایی( در  هاآالیندهسازمان برای تسهیل پیشگیری و/یا کاهش  8-0-9

 و بروزآوری کند. داریاجرا، نگه، ایجاد را PRP(s)و محیط کار باید  محصول فراوریمحصوالت، 

8-0-0 (s)PRP :باید  

 ان و محیط آن با توجه به ایمنی مواد غذایی متناسب باشد؛با سازم  -الف

 شود، متناسب باشد؛جا میبا اندازه و نوع عملیات و ماهیت محصوالتی که تولید و/یا جابه  -ب

هایی برای یک محصول یا فرایند خاص، هایی با کاربرد عمومی یا برنامهعنوان برنامهدر کل سیستم تولید به  -پ

 ته شود؛به اجرا گذاش

 توسط تیم ایمنی مواد غذایی به تصویب رسیده باشد.  -ت
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، باید اطمینان یابد که الزامات قابل کاربرد قانونی و مقرراتی و PRP(sسازمان هنگام انتخاب و/یا ایجاد ) 8-0-9

 :شود سازمان موارد زیر را در نظر بگیردالزامات مورد توافق دوجانبه با مشتری شناسایی شده اند. توصیه می

 ؛ISO/TS 22002بخش قابل کاربرد استانداردهای سری  -الف

 قابل کاربرد.راهنماهای و  کارهاآئیناستانداردها،  -ب

 سازمان باید موارد زیر را در نظر بگیرد: PRP(s) هنگام ایجاد 8-0-4

 سیسات مربوط؛أها و تساختار و جانمایی ساختمان -الف

 و تسهیالت کارمندان؛بندی، فضای کاری جانمایی اماکن شامل بخش -ب

 تأمین هوا، آب، انرژی و تأسیسات دیگر؛ -پ

 کنترل آفات، دفع ضایعات و فاضالب و خدمات پشتیبانی؛ -ت

 داری؛تعمیر و نگهو  تمیزکردنها برای تناسب تجهیزات و قابلیت دسترسی به آن -ث

کیل دهنده، مواد شیمیایی و اقالم و تضمین تأمین کنندگان )نظیر مواد اولیه، اجزای تش فرایندهای تصویب -ج

 بسته بندی(؛

 دریافت مواد اولیه وارده، انبارش، ارسال، حمل و نقل و جابجایی محصوالت؛ -چ

 اقدامات جهت پیشگیری از آلودگی متقاطع؛ -ح

 ؛کردن و ضدعفونی تمیزکردن -خ

 بهداشت فردی؛ -د

 اطالعات محصول/آگاهی مصرف کننده؛ -ذ

 سایر موارد مقتضی. -ر

 را مشخص کند. PRP(s) تصدیقاطالعات مدون انتخاب، ایجاد، پایش در صورت کاربرد و 

 سیستم ردیابی 8-9

و مرحله اول از باید قادر به شناسایی منحصر به فرد مواد اولیه دریافتی از سوی تأمین کنندگان  سیستم ردیابی

 اقل باید موارد زیر در نظر گرفته شوند: باشد. هنگام ایجاد و اجرای سیستم ردیابی حد مسیر توزیع محصول نهایی

 تا محصول نهایی؛ حد واسطایجاد ارتباط با بهرهای مواد دریافتی، اجزای تشکیل دهنده و محصوالت  -الف
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 مواد/محصوالت؛بازکاری  -ب

 توزیع محصول نهایی. -پ

 اند. شناسایی شده سازمان باید اطمینان حاصل کند که الزامات قابل کاربرد قانونی، مقرراتی و مشتری،

معین، حداقل تا پایان زمان ماندگاری محصول اطالعات مدون به عنوان شواهد سیستم ردیابی باید برای دوره ای

 حفظ شوند. سازمان باید اثربخشی سیستم ردیابی را تصدیق و آزمون کند.

نده به عنوان شواهدی مبنی بر تطابق مقادیر محصول نهایی با مقدار اجزای تشکیل دهدر موارد مقتضی  -یادآوری

 اثربخش بودن تصدیق سیستم باشد.

 شرایط اضطراریآمادگی و واکنش در  8-4

 کلیات 8-4-9

های اضطراری بالقوه های اجرایی به منظور پاسخ به شرایط یا رویدادمدیریت رده باال باید اطمینان یابد که روش

 با نقش سازمان در زنجیره مواد غذایی، جریان دارند. توانند بر ایمنی مواد غذایی تأثیرگذار باشند، متناسبکه می

 داری شوند.و نگه ها ایجادشرایط و رویداداطالعات مدون باید برای مدیریت این 

 هارسیدگی به شرایط اضطراری و رویداد 8-4-0

 سازمان باید:

 وسیله موارد زیر پاسخ دهد:واقعی به یهابه شرایط اضطراری و رویداد -الف

 نان از شناسایی الزامات قانونی و مقرراتی قابل کاربرد؛ حصول اطمی -3

 ارتباط درون سازمانی؛ -2

 ها(؛صالح، رسانهارتباط برون سازمانی ) نظیر تأمین کنندگان، مشتریان، مراجع ذی -1

قوه انجام دادن اقدامی برای کاهش پیامدهای شرایط اضطراری، متناسب با شدت اضطرار یا رویداد و تأثیر بال  -ب

 ایمنی مواد غذایی؛

 های اجرایی؛ ای روشدر صورت امکان، آزمون دوره  -پ

 بازنگری و در صورت لزوم به روزآوری اطالعات مدون پس از اتفاق هر رویداد، شرایط اضطراری یا آزمایشات.  -ت
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بگذارد عبارت است از: بالیای طبیعی،  رایمنی و/یا تولید مواد غذایی تأثیتواند بر هایی از شرایط اضطراری که میمثال -یادآوری

حوادث زیست محیطی، بیوتروریسم ، حوادث محیط کار، شرایط اضطراری سالمت عمومی و سایر حوادث نظیر قطع خدمات ضروری 

  نظیر آب، برق یا تأمین سرمایش.

 کنترل خطر 8-5

 برای توانایی تجزیه و تحلیل خطر  مقدماتیمراحل  8-5-9

 کلیات 8-5-9-9

و به  داریگردآوری، نگهتحلیل خطر، اطالعات مدون اولیه باید توسط تیم ایمنی مواد غذایی برای انجام تجزیه و 

 شود: ها نمیروزآوری گردد. این باید شامل موارد زیر باشد، اما محدود به آن

 الزامات قابل کاربرد قانونی، مقرراتی و مشتری؛ -الف

 محصوالت، فرایندها و تجهیزات سازمان؛ -ب

 .FSMSیمنی مواد غذایی مرتبط با خطرات ا -پ

 مواد اولیه، ترکیبات و مواد در تماس با محصول هاویژگی 8-5-9-0

سازمان باید اطمینان حاصل کند که همه الزامات قابل کاربرد قانونی و مقرراتی ایمنی مواد غذایی برای تمام مواد 

 اند. مواد در تماس با محصول شناسایی شده اولیه، ترکیبات و

د اطالعات مدون درخصوص همه مواد اولیه، ترکیبات و مواد در تماس با محصول را در حد مورد نیاز سازمان بای

در صورت مقتضی موارد  داری کند، از جمله( نگهمراجعه شود 2-9-4زیربند  بهبرای انجام تجزیه و تحلیل خطر )

 زیر را: 

 های بیولوژیکی، شیمیایی و فیزیکی؛ویژگی -الف

  فرایند؛ها و مواد کمکتشکیل دهنده فرموله شده، شامل افزودنیترکیب مواد  -ب

 منبع )به عنوان مثال حیوانی، معدنی یا گیاهی(؛ -پ

 ؛محل منشأ )خاستگاه( -ت

 روش تولید؛ -ث

 روش بسته بندی و تحویل؛ -ج

 شرایط انبارش و زمان ماندگاری؛ -چ
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 آماده سازی و/یا جابجایی پیش از مصرف یا فرآوری؛ -ح

مواد و ترکیبات خریداری شده متناسب با مصرف  مشخصات معیارهای پذیرش مرتبط با ایمنی مواد غذایی یا -خ

 ها.مورد نظر آن

 های محصوالت نهایی ویژگی   8-5-9-9

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

 اند. رار است تولید شوند، شناسایی شدهمحصوالت نهایی که ق

های محصوالت نهایی را در حد مورد نیاز برای انجام تجزیه و سازمان باید اطالعات مدون در خصوص ویژگی

 داری کند، از جمله در صورت مقتضی موارد زیر را: ( نگهمراجعه شود 2-9-4زیربند  بهتحلیل خطر )

 نام محصول یا هر شناسه مشابه؛ -الف

 ترکیب؛  -ب

 های بیولوژیکی، شیمیایی و فیزیکی مرتبط با ایمنی مواد غذایی؛ویژگی -پ

 زمان ماندگاری مورد نظر و شرایط انبارش؛ -ت

 بسته بندی؛ -ث

 های جابجایی، آماده سازی و مصرف موردنظر؛گذاری مطابق با اصول ایمنی مواد غذایی و/یا دستورالعملنشانه -ج

 و تحویل. روش )های( توزیع -چ

 مصرف مورد نظر 8-5-9-4

کارگیری منطقی مورد انتظار از محصول نهایی و هرگونه استفاده ناخواسته ولی مورد مصرف موردنظر، شامل به

انتظار منطقی محصول نهایی در اثر مصرف نادرست و اشتباه، باید در نظر گرفته شود و به عنوان اطالعات مدون 

 شوند. دارینگه( مراجعه شود 2-9-4زیربند  بهزیه و تحلیل خطر )باید در حد مورد نیاز برای انجام تج

 کننده برای هر محصول باید شناسایی شود.های مصرف کننده/ استفادهدر صورت مقتضی، گروه

های آسیب پذیر نسبت به خطرات خاص ایمنی ویژه گروهکننده شناخته شده، بههای مصرف کننده/استفادهگروه

 شناسایی شوند.مواد غذایی، باید 
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 هافرایندنمودارهای جریان و توصیف  8-5-9-5

 تهیه نمودارهای جریان  8-5-9-5-9

محصول  طبقه بندیتیم ایمنی مواد غذایی باید نمودارهای جریان را به عنوان اطالعات مدون برای محصوالت یا  

 روزآوری کند.داری و به، ایجاد، نگهFSMSو فرایندهای تحت پوشش 

نمایند. نمودارهای جریان هنگام انجام تجزیه و تحلیل ویری از فرایند را فراهم مینمودارهای جریان، نمایشی تص

خطر باید به عنوان مبنایی برای ارزیابی احتمال وقوع، افزایش، کاهش یا بروز خطرات ایمنی مواد غذایی مورد 

 استفاده قرار گیرند.

 تجزیه و تحلیل خطر دارای جزئیات باشند.نمودارهای جریان باید واضح، صحیح و به مقدار کافی برای انجام 

 نمودارهای جریان باید در صورت مقتضی شامل موارد زیر باشند:

 توالی و تعامل مراحل در عملیات؛ -الف

 هر نوع فرایند برون سپاری شده؛ -ب

د جریان وارمحصوالت میانی بندی، تأسیسات و بسته فرایند، موادجایی که مواد اولیه، ترکیبات، مواد کمک -پ

 شوند؛می

 شود؛جایی که باز کاری و بازیافت انجام می -ت

 شوند.می حذف یا ترخیص و ضایعات، جانبی، محصوالت محصوالت میانی جایی که محصوالت نهایی، -ث

 یید نمودارهای جریان در محلتأ 8-5-9-5-0

از نمودارهای جریان را نمودارهای جریان را در محل تأیید کند، در صورت نی درستی تیم ایمنی مواد غذایی باید

 روزآوری و به عنوان اطالعات مدون حفظ نمایند.به

 تشریح فرایندها و محیط فرایند 8-5-9-5-9

 تیم ایمنی مواد غذایی باید موارد زیر را در حد مورد نیاز برای انجام تجزیه و تحلیل خطر، تشریح کند:

 ذایی؛کارگیری مواد غذایی و غیر غنواحی به، شامل هامکان جانمایی -الف

 و مواد در تماس با مواد غذایی، مواد کمک فرایند و جریان مواد؛ فراوریتجهیزات  -ب

به آن  ابکه  ایانهریگسختحدود  ای)در صورت وجود( و/ یفرایند، اقدامات کنترل یپارامترها موجود، PRPs -پ

 ؛قرار دهند ریرا تحت تأث ییمواد غذا یمنیتوانند ایکه م های اجراییروش ای، روندیم کار
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تواند بر انتخاب و سختی( که مانیمشتر ای مقرراتی و یمراجع قانوناز )به عنوان مثال  برون سازمانیالزامات  -ت

 .بگذارد ریاقدامات کنترل تأث یریگ

 باشد. رییتغ یالگوها ایمورد انتظار  یفصل راتییاز تغ یناش در صورت مقتضی این موارد باید شامل انحرافات

 د.نشوداری نگهد و به عنوان اطالعات مستند نبه روز شو دیبا ت مقتضی تشریحاتدر صور

 تجزیه و تحلیل خطر 8-5-0

 کلیات 8-5-0-9

، برای تعیین خطراتی که نیاز به کنترل شدن دارند، مقدماتیتحلیل خطر بر مبنای اطالعات تجزیه و باید یک  ییغذامواد تیم ایمنی 

ترکیبی اقدامات کنترلی مورد نیاز استفاده از و درصورت مقتضی باید  کندذایی را تضمین انجام دهد. میزان کنترل باید ایمنی مواد غ

 شود.

 شناسایی خطر و تعیین سطوح قابل قبول  8-5-0-0

در ارتباط با  منطقیسازمان باید همه خطرات ایمنی مواد غذایی را که  وقوع آن ها به صورت  8-5-0-0-9

 ، را شناسایی و مدون کند.  رودنوع محصول،  نوع فرایند و محیط فرایند انتظار می

 این شناسایی باید بر پایه موارد زیر باشد:

 ؛3-9-4و داده های گردآوری شده بر طبق زیر بند  مقدماتیاطالعات  -الف

 تجربه؛ -ب

های همه گیر شناسی، علمی و سایر داده های از جمله تا حد ممکن، داده اطالعات درون و برون سازمانی -پ

 قبلی؛

دست آمده از زنجیره مواد غذایی درباره خطرات ایمنی مواد غذایی مرتبط با ایمنی محصوالت به اطالعات -ت

 نهایی، محصوالت میانی و مواد غذایی در زمان مصرف؛

 الزامات قانونی، مقرراتی و مشتری. -ث

محصول و/یا فرایند در سایر اماکن تواند شامل اطالعات حاصل از کارکنان و کارشناسان برون سازمانی که با تجربه می -9یادآوری

 آشنا هستند، باشد.
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باشد. کمیسیون کدکس مواد غذایی،  3(FSOsتواند شامل اهداف ایمنی مواد غذایی )الزامات قانونی و مقرارتی می -0یادآوری 

صرف که سطح مناسب بیشترین تواتر و/یا تجمع خطر در مواد غذایی در هنگام م»( را به صورت FSOs) اهداف ایمنی مواد غذایی

 کند.، تعریف می«شود یا در تأمین آن سهمیم استرا ارائه یا موجب می 2(ALPOحفاظت )

 شوند. گرفته نظر در کافی جزئیات با باید خطرات مناسب، اقدامات کنترلی انتخاب و خطر توانایی ارزیابی برای

 هرخطر تحویل( را که و توزیع ،فراوری اولیه، مواد مرحله )مراحلی( )نظیر دریافت باید سازمان  8-5-0-0-0

 کند. شناسایی تداوم یابد؛ یا بروز کند، افزایش ،داشته باشد وجود جاآن در تواندایمنی مواد غذایی می

 گیرد: درنظر را زیر موارد باید سازمان خطرات، شناسایی هنگام

 غذایی؛ زنجیره مواد در بعدی و قبلی مراحل -الف

 ان؛جری نمودار مراحل در  همه -ب

 .افراد فرایند و محیط خدمات،تاسیسات مربوطه/ فرایند، تجهیزات -پ

سازمان باید هر زمان که ممکن است برای هر خطر ایمنی مواد غذایی شناسایی شده، سطح  8-5-0-0-9

 قابل قبول در محصول نهایی را تعیین کند.

 باید: سازمان قبول، قابل سطوح تعیین هنگام 

 اند، اطمینان حاصل شود؛شده شناسایی کاربرد قابل مشتری الزامات مقرراتی و قانونی، الزامات کهاز این -الف

 بگیرد؛ نظر نهایی را در محصول نظر مورد مصرف -ب

 دیگر را در نظر بگیرد. مرتبط اطالعات نوع هر -پ

 .کند داریرا نگه قبول قابل توجیه سطوح و قبول سطوح قابل تعیین خصوص در مدون اطالعات باید سازمان

 ارزیابی خطر  8-5-0-9

شناسایی شده  خطر هر برای قبول قابل سطوح خطر تا کاهش یا پیشگیری آیا کهاین تعیین برای سازمان باید

 دهد. انجام خطر ارزیابی یک است، ضروری غذایی، ایمنی مواد

 کند: یابیشارز توجه به این موارد را با غذایی ایمنی مواد خطر هر باید سازمان

 کنترلی؛ اقدامات از اعمال پیش نهایی محصول در آن وقوع احتمال -الف

 (.مراجعه شود 5-3-9-4زیربند  بهنظر) مورد با مصرف ارتباط در سالمتی بر نامطلوب تأثیرات شدت -ب

                                                           
1- Food safety objectives 

2- Appropriate level of protection 
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 شناسایی کند. را مواد غذایی ایمنی بارز خطرات همه باید سازمان

 .شود دارینگه ، مدون اطالعات عنوان به باید ارزیابی خطر نتایج و تشریح باید استفاده مورد بررسی روش

 اقدام )های( کنترلی طبقه بندیانتخاب و 8-5-0-4

به  قادر که را کنترلی اقدامات از ترکیبی یا اقدام کنترلی خطر، ارزیابی مبنای بر باید سازمان 8-5-0-4-9

 ود،ب خواهند شده تعیین قابل قبول سطح تا ایمنی مواد غذایی شده شناسایی بارز خطرات کاهش یا پیشگیری

 کند. را انتخاب

 به) OPRP(s)را برای اداره شدن، به عنوان  انتخاب شده شده  شناسایی کنترلی اقدام )اقدامات( باید سازمان

 بندی کند.( طبقهمراجعه شود 33-1زیربند  به) CCPs ( یا درمراجعه شود 18-1زیربند 

 یک منتخب، باید کنترلی اقدامات از یک هر برای شود. مند انجام نظام رویکردی از استفاده با باید بندیطبقه این

 گیرد: انجام ذیل شرح به ارزیابی

 آن؛ عملکرد در خرابی احتمال -الف

 باشد: این موارد شامل باید این ارزیابی آن؛ عملکرد در خرابی صورت در پیامد شدت -ب

 ایمنی مواد غذایی؛ شده شناسایی بارز خطرات روی تأثیر -3    

 اقدام)های( کنترلی؛ سایر به نسبت  اهجایگ -2    

 شود؛ می اعمال و ایجاد قبول قابل تا سطحی خطرات کاهش برای ویژه طور به آن آیا -1    

 است. کنترلی ترکیب اقدام)اقدامات( از بخشی یا منفرد است اقدام یک آیا اقدام -5    

 زیر سنجی موارد امکان رزیابیا شامل باید مندنظام کنترلی، رویکرد اقدام هر برای به عالوه 8-5-0-4-0

 :باشد

 مشاهده؛ قابل گیری/ اندازه یا معیار اقدام قابل و/ گیریاندازه قابل بحرانی حدود ایجاد -الف

گیری/قابل  اندازه قابل معیاراقدام و/یا حد بحرانی در خرابی به منظور باقی ماندن نوع هر یافتن برای پایش -ب

 مشاهده؛

 ات در صورت بروز خرابی.اصالح موقع به اجرای -پ

 داری شود.نگه مدون اطالعات عنوان به باید کنترلی بندی اقداماتو طبقه انتخاب نتایج و گیریتصمیم فرایند



 9911(: سال اولتجدیدنظر ) 00222شمارۀ ایزو -استاندارد ملی ایران

 

19 

 

 گیری اقداماتسخت و گزینش روی توانندمی که و مشتری( مقرراتی قانونی، الزامات الزامات برون سازمان )نظیر

 .شوند دارینگه اطالعات مدون عنوان به باید نیز بگذارند اثر کنترلی

 گذاری اقدام )اقدامات(کنترلی و ترکیب اقدامات کنترلی صحه  8-5-9

 خطر)های( بارز کنترل مد نظر جهت دستیابی به منتخب کنترلی توانایی اقدامات باید مواد غذایی ایمنی تیم

 و ترکیب کنترلی اقدام )اقدامات( اجرای از پیش باید گذاریصحه کنند. این گذاری صحه ایمنی مواد غذایی را،

( و پس از هر گونه تغییری در مراجعه شود 5-9-4زیربند  بهخطر ) کنترل برنامه گنجانده شده در کنترلی اقدامات

 (، انجام شود.مراجعه شود 1-38و  2-38، 1-5-9، 2-5-9 هایزیربند بهها )آن

 ایمنی یابند، تیم دست نظر مورد کنترل به توانندنمی لیاقدام )اقدامات( کنتر که دهد نشان گذاریصحه نتیجه اگر

 کند. مجدد ارزیابی و اصالح را کنترلی اقدام )اقدامات( ترکیب و اقدام )اقدامات(کنترلی باید مواد غذایی

 کنترل به دستیابی برای کنترلی اقدام )اقدامات( شواهد توانمندی و گذاریصحه روش باید مواد غذایی ایمنی تیم

 کند. دارینگه مدون اطالعات عنوان به را، نظر دمور

و/یا  گیریسخت فرایند، پارامترهای مثال کنترلی )برای اقدام)اقدامات( در تغییراتی شامل تواندمی اصالح -یادآوری

های روش نهایی، محصول اولیه، مشخصات مواد تولید برای هایآوریفن در )تغییراتی( تغییر و/یا ها(آن ترکیب

 باشد. نهایی محصول موردنظر مصرف و زیعتو

 (HACCP/OPRPبرنامه کنترل خطر )برنامه  8-5-4

 کلیات 8-5-4-9

 مدون اطالعات به عنوان باید خطر کنترل کند. برنامه دارینگه و ایجاد، اجرا را خطر کنترل برنامه یک باید سازمان

 باشد: OPRP یا CCPهر در کنترلی اقدام هر برای اطالعات زیر شامل باید داری شود ونگه

 ؛OPRPیا  CCPدر هر  مواد غذایی کنترل شده ایمنی کنترل خطر )خطرات( -الف

 ؛OPRPیا معیار اقدام برای  CCPبحرانی در  حد )حدود( -ب

 پایش؛ اجرایی )های( روش -پ

 اقدام؛ معیارهای یا بحرانی حدود )ها(ی انجام شده در صورت عدم برآورده شدن اصالح -ت

 اختیارات؛ و ها مسئولیت -ث

 پایش. سوابق -ج
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 تعیین حدود بحرانی و معیار  اقدام 8-5-4-0

ها باید به باید مشخص شوند. مبنای کار برای تعیین آن sOPRPو معیار اقدام برای  CCPsحدود بحرانی در 

 داری شود.عنوان اطالعات مدون نگه

انی باید اطمینان دهد که از سطح قابل گیری باشد. مطابقت با حدود بحرباید قابل اندازه CCPsحدود بحرانی در 

 قبول عدول نکند.

گیری یا قابل مشاهده باشد. مطابقت با معیارهای اقدام، باید به تضمین باید قابل اندازهOPRPs معیار اقدام برای 

 شود، کمک کند.این که از سطح قابل قبول عدول نمی

 sOPRP و برای CCPsهای پایش در سیستم 8-5-4-9

 هرنوع کردن پیدا جهت اقدام )اقدامات( کنترلی ترکیب سیستم پایش برای هر اقدام کنترلی یا یک CCPدر هر 

-برنامه هایگیریاندازه همه شامل باید سیستم شود. این باید ایجاد بحرانی، حدود در باقی ماندن خرابی به منظور 

 بحرانی باشد. حد )حدود( به مربوط شده ریزی

 پیدا کردن منظور به کنترلی اقدام )اقدامات( ترکیب یا ایش برای اقدام کنترلی، یک سیستم پOPRPبرای هر 

 شود. باید ایجاد اقدام، معیار کردن برآورده در 3خرابی

 باید در برگیرنده اطالعات مدون باشد، از جمله: OPRPو برای هر  CCPسیستم پایش در هر 

 کند؛می فراهم مناسبی زمانی وبدرچارچ را نتایج که مشاهداتی یا ها گیری اندازه -الف

 استفاده؛ مورد ابزارهای و پایش هایروش -ب

ها یا مشاهدات گیریهای مشابه برای تصدیق اندازه، روشOPRPsبرای  یا اجرا قابل کالیبراسیون هایشرو -پ

 (؛مراجعه شود 9-4زیربند  بهمعتبر )

 پایش؛ تواتر -ت

 پایش؛ نتایج -ث

 پایش؛ به ربوطم اختیار و مسئولیت -ج

 پایش. نتایج  یابیشارز به مربوط اختیار و مسئولیت -چ

، روش و تواتر پایش باید قابلیت تشخیص به موقع هر خرابی به منظور باقی ماندن در حدود بحرانی را CCPدر هر 

 (.ودمراجعه ش 5-5-4زیربند  بهیابی محصول فراهم شود )شداشته باشد، تا اجازه  جداسازی به موقع و ارز

                                                           
1- Failure 
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 ، روش و تواتر پایش باید متناسب با احتمال خرابی و شدت پیامدهای آن باشد.OPRPبرای هر 

باشد )مثل بازرسی چشمی(، روش های فردی ناشی از مشاهدات میبر مبنای داده OPRPهنگامی که پایش یک 

 ها یا  مشخصات پشتیبانی شود.پایش باید توسط دستورالعمل

 ول از حدود بحرانی و معیار اقداماقدامات الزم هنگام عد 8-5-4-4

( را مراجعه شود 1-5-4زیربند  به( و اقدامات اصالحی )مراجعه شود 2-5-4زیربند  بهاصالحات ) باید سازمان

 که:این از باشد مطمئن باید و کند مشخص  اقدام معیار یا بحرانی هنگام عدول از حدود

 (؛مراجعه شود 5-5-4زیربند  بهشوند )ترخیص نمی ناایمن بالقوه محصوالت -الف

 شود؛می شناسایی انطباق علت عدم -ب

 شود؛به حدود بحرانی یا معیار اقدام برگردانده می OPRPیا توسط  CPPپارامتر)های( کنترل شده در  -پ

 شود.می جلوگیری مجدد وقوع از -ت

 اجرا کند. 1-5-4ند و اقدامات اصالحی را طبق زیر ب 2-5-4سازمان باید اصالحات را طبق زیر بند 

 اجرای برنامه کنترل خطر 8-5-4-5

 داری و شواهد اجرای آن را به عنوان اطالعات مدون، حفظ کند.سازمان باید برنامه کنترل خطر را اجرا، نگه

 و برنامه کنترل خطر PRPsروزآوری اطالعات مشخص کننده به 8-6

 کند: روز آوریبه نیاز صورت در را اطالعات زیر باید سازمان خطر، کنترل برنامه ایجاد پس از

 محصول؛ تماس با در مواد و ترکیبات اولیه، مواد مشخصات -الف

 نهایی؛ محصوالت مشخصات -ب

 نظر؛ مورد مصرف -پ

 .محیط فرایند و ها فرایند تشریح و جریان نمودارهای -ت

 اطمینان حاصل کند. PRP(s)و/یا  خطر کنترل روز بودن برنامهسازمان باید از به

 گیریرل پایش و اندازهکنت 8-7

 گیری مشخص شده و تجهیزات مورد استفاده،های پایش و اندازهروش که این بر مبنی شواهدی را باید سازمان

 فراهم آورد. ،کافی هستند خطر کنترل و برنامه PRP(s)با  مرتبط گیریاندازه و پایش هایفعالیت برای
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 د:بای استفاده مورد گیریاندازه و پایش تجهیزات

 ؛شوندتصدیق  یا کالیبره استفاده، از پیش مشخص زمانی فواصل در -الف

 شوند؛ مجدد تنظیم یا تنظیم نیاز برحسب -ب

 ای شناسایی شده باشند که توانایی تعیین وضعیت کالیبراسیون را ایجاد کنند؛گونهبه -پ

 شوند؛ داشته نگه مصون کنند،می نامعتبر را گیریاندازه نتایج که هاییتنظیم از -ت

 شوند. محافظت و خرابی صدمه از -ث

 باید با تجهیزات همه کالیبراسیون شوند. حفظ اطالعات مدون، عنوان به باید تصدیق و کالیبراسیون نتایج

مبنای  نباشد، موجود استانداردهایی چنین باشد، هرگاه ردیابی قابل ملی یا المللیبین گیریاستانداردهای اندازه

 شود. حفظ اطالعات مدون، عنوان به باید کالیبراسیون یا تصدیق  برای هاستفاد مورد

 را گیری قبلیاندازه نتایج اعتبار باید سازمان ندارند، الزامات انطباق با محیط فرایند یا تجهیزات شود مشخص هرگاه

انطباق، اقدام  عدم متأثر از نوع محصول هر و فرایند محیط یا تجهیزات مورد در باید دهد. سازمان قرار ارزیابی مورد

 دهد. انجام مناسبی

 .شوند دارینگه آن باید به عنوان اطالعات مدون از ناشی اقدامات و ارزیابی این سوابق

 نرم کننده تأمین سازمان، استفاده توسط از قبل باید ،FSMSدر  گیریاندازه و پایش برای استفاده مورد افزار نرم

داری شوند نگه سازمان توسط باید گذاریصحه هایفعالیت مدون شود. اطالعات اریگذ ثالث، صحه شخص یا افزار

 شود. آوری روزبه  بندی شدهبه صورت زمان باید افزار نرم و

 این شده تجاری، طراحی قبل از افزار نرم برای افزار نرم پیکربندی/ اصالحات جمله از آید، وجود به تغییراتی هرگاه

 .شوند گذاریصحه مدون و تصویب، اجرا، زا پیش باید تغییرات

 ،در دامنه کاربری مورد نظر برای طراحی آن عمومی برای استفاده تجاری شده طراحی قبل از افزار نرم  -یادآوری

 شود. گرفته نظر در کافی حد در گذاریبرای صحه تواندمی

 و برنامه کنترل خطر PRPsتصدیق مرتبط با  8-8

 تصدیق 8-8-9

 تواترها و ها،روش هدف، باید تصدیق ریزیداری کند. برنامهنگه و اجرا ایجاد، را تصدیق هایفعالیت باید سازمان

 کند. تعیین را تصدیق هایفعالیت هایمسئولیت

 که: تأیید کنند  باید تصدیق هایفعالیت
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 اجرا شده و اثر بخش هستند؛ PRP(s)مطابق  -الف

 اشد؛بمی اثربخش و شده اجرا خطر، کنترل برنامه -ب

 دارد؛ قرار شده قبول شناسایی قابل سطوح محدوده در خطر سطوح -پ

 شوند؛می آوری روز به خطر تجزیه و تحلیل ورودهای -ت

 هستند. اثربخش و اجرا شده سازمان توسط شده تعیین اقدامات سایر -ث

 انجام هستند، هاالیتفع همان پایش مسئول که افرادی توسط های تصدیقفعالیت که یابد اطمینان باید سازمان

 .گیردنمی

 شوند. رسانی اطالع باید حفظ شوند و مدون اطالعات عنوان به باید تصدیق نتایج

 هانآزمو و اگر باشد، فرایند مستقیم هاینمونه نهایی یا محصول هاینمونه آزمون بر تصدیق مبتنی که جایی در

( را نشان دهند، سازمان مراجعه شود 2-2-9-4زیربند  به)قبول خطر ایمنی مواد غذایی  قابل سطح با انطباق عدم

خورد و مراجعه شود( بر 1-5-5-4زیربند  بهباید با بهر )های( نامنطبق محصول مانند محصول بالقوه ناایمن )

 اعمال کند. 4-5-1طبق زیربند اقدامات اصالحی را

 های تصدیقتجزیه و تحلیل نتایج فعالیت 8-8-0

 یابی عملکرد شد تجزیه و تحلیل نتایج تصدیق را انجام دهد که باید به عنوان ورودی ارزتیم ایمنی مواد غذایی بای

FSMS (استفاده شود.مراجعه شود 2-3-5زیربند  به ) 

 های محصول و فرایندکنترل عدم انطباق 8-1

 کلیات 8-1-9

یستگی داشته توسط افراد منصوبی که شا CCPsو در  OPRPsهای حاصل از پایش سازمان باید اطمینان یابد داده

 شوند.یابی میشباشند، ارزو دارای اختیار برای شروع اصالحات و اقدامات اصالحی می

 اصالحات 8-1-0

یـا معیـار   و/ CCP(s)سازمان باید اطمینان یابد محصوالت متأثر هنگام عدول از حـدود بحرانـی در    8-1-0-9

 وند.شکنترل می آنها و ترخیص مصرف به توجه با ، شناسایی شده و OPRPsاقدام برای 

 کند: روزآوریبه و دارینگه ایجاد، زیر است موارد شامل که را مدون اطالعات باید سازمان

 ها؛آن به مناسب رسیدگی از اطمینان جهت متأثر محصوالت اصالح و ارزیابی شناسایی، روش -الف
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 درآمده. اجرا به اصالحات بازنگری برای ترتیباتی -ب

شـود، محصـوالت تـأثیر دیـده بایـد بـه عنـوان        ورده نمـی بـرآ  CCPsهنگامی که حدود بحرانی در 8-1-0-0

 (.مراجعه شود 5-5-4زیربند  بهمحصوالت بالقوه ناایمن، شناسایی و رسیدگی شود )

 برآورده نشود، موارد زیر باید اجرا شود: OPRPدر صورتی که معیار اقدام برای  8-1-0-9

 تعیین پیامدهای خطا با توجه به ایمنی مواد غذایی؛ -الف

 علت )علل( خرابی؛ تعیین -ب

 .5-5-4ها مطابق شناسایی محصوالت تأثیر دیده و رسیدگی به آن -پ

 یابی را به عنوان اطالعات مدون، حفظ کند.شسازمان باید نتایج ارز

ه محصوالت و فرایندهای نامطابق باید حفظ ربارطالعات مدون برای تشریح اصالحات انجام شده دا 8-1-0-4

 شود، از جمله: 

 انطباق؛ ماهیت عدم -الف

 علت )علل( خرابی؛ -ب

 پیامدها به عنوان نتیجه عدم انطباق. -ج

 اقدامات اصالحی   8-1-9

شود، نیاز به اقدامات برآورده نمی OPRPsیا معیارهای اقدام برای /و CCP(s)ر هنگامی که حدود بحرانی د

 یابی شود.شاصالحی باید ارز

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

 درآوردن تحت کنترل برای و مجدد وقوع از جلوگیری برای پیدا شده، هایانطباق عدم علت حذف و شناسایی

 کند. دارینگه و ایجاد فرایند،

 باشند: زیر موارد شامل باید اقدامات این

 های بازرسی نظارتی؛گزارش یا و مشتری شکایات /یاو توسط مشتری شده شناسایی هایقانطبا عدم بازنگری -الف

 دهنده عدم کنترل باشند؛توانند نشانمی که پایش نتایج روندهای بازنگری -ب

 انطباق؛ عدم علت )علل( تعیین -پ

 دهد؛نمی رخ مجدداً هاانطباق عدم کهاز این اطمینان حصول جهت اقداماتی اجرای و تعیین -ت



 9911(: سال اولتجدیدنظر ) 00222شمارۀ ایزو -استاندارد ملی ایران

 

53 

 

 گرفته؛ انجام اصالحی قداماتا نتایج سازی مستند -ث

 ها.از اثربخشی آن حصول اطمینان جهت گرفته انجام اصالحی اقدامات تصدیق -ج

 کند. حفظ را اقدامات اصالحی همه درباره مدون اطالعات باید سازمان

 رسیدگی به محصوالت بالقوه ناایمن  8-1-4

 کلیات 8-1-4-9

اجرا  را اقدام )اقداماتی( مواد غذایی، زنجیره به طبقنامن محصوالت بالقوه ورود از جلوگیری منظور به باید سازمان

 دهد: نشان بتواند کهاین مگر کند.

 است؛ یافته کاهش شده تعیین قابل قبول سطوح تا مواد غذایی، ایمنی با مرتبط خطر )خطرات( -الف

 تعریف ابل قبولق سطوح تا غذایی به زنجیره مواد ورود از پیش مواد غذایی، ایمنی با مرتبط خطر )خطرات( -ب

 خواهد یافت؛ یا کاهش شده

 ایمنی )خطرات( مرتبط خطر برای شده تعیین قبول قابل هنوز سطح )سطوح( محصول انطباق، با وجود عدم -پ

 کند.می برآورده را مواد غذایی

 یابیشالت ارزمحصو این که زمانی تا را اند،شده شناسایی ناایمن بالقوه محصول عنوانبه که محصوالتی باید سازمان

 حفظ کند. کنترل تحت شوند، وضعیت تعیین و

 نفعذی هایطرف باید سازمان شوند، داده تشخیص ناایمن بعداً اندشده خارج سازمان کنترل از که محصوالتی اگر

 (.مراجعه شود 9-5-4زیربند  بهجمع آوری/ فراخوان نمایند ) به اقدام و مطلع را مرتبط

 باید بالقوه ناایمن محصوالت رسیدگی به اختیار و مرتبط نفعهای ذیطرف سوی از رتبطم هایواکنش و هاکنترل

 شود. حفظ مدون، اطالعات عنوان به

 یابی برای ترخیصشارز 8-1-4-0

 شود. یابیشباید ارز اند،گردیده انطباق عدم دچار که محصوالتی از بهر هر

 نباید ترخیص شده، بلکه باید طبق زیر بند ،ده اندخارج ش CCPs که از حدود بحران ثر از خرابیمتأ محصوالت

 رسیدگی شوند. 4-5-5-1 

کنند، فقط زمانی که هر یک از برآورده می OPRPsمحصوالت متأثر ناشی از خرابی که معیارهای اقدام را برای 

 شوند: ایمن ترخیص عنوان به باید شود، اعمال زیر شرایط
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 باشد؛ کنترلی اقدامات بودن بخش اثر که بیانگر ،پایش سیستم از غیر شواهدی آوردن بدست -الف

 نظر در با مصرف انطباق در نظر مورد محصول آن برای اقدامات کنترلی ترکیبی تأثیر که دهد نشان شواهد -ب

 شده(؛ تعیین قبول قابل نمودن سطوح مشخص باشد )مثل شده گرفته

 با دیده، تأثیر محصوالت که دهند نشان ای تصدیقهفعالیت سایر یا و تحلیل برداری، تجزیه ونمونه نتایج -پ

-منطبق می مربوطه مواد غذایی ایمنی مرتبط با  ها(برای خرابی )خرابی شده شناسایی قبول قابل سطوح

 باشند.

 شوند. حفظ مدون، عنوان اطالعات به باید محصوالت ترخیص برای یابیشارز نتایج

 محصوالت نامنطبق وارهایی 8-1-4-9

 باید: نباشند، قبول قابل ترخیص برای که محصوالتی

خطر ایمنی مواد  کهاز این اطمینان حصول برای خارج سازمان یا داخل در بیشتر فراوری یا مجدد فراوری -الف

 یا قبول کاهش یافته است؛ قابل سطوح به غذایی

 شود؛یا هدایت دیگری مصرف برای مواد غذایی متأثر نشوند، یزنجیره در مواد غذایی ایمنی که زمانی تا -ب

 شوند. معدوم و/یا ضایعات تخریب عنوانبه -پ

باید  تأیید، اختیار تصویب فرد )افراد( با شناسایی از جمله نامنطبق محصوالت تعیین تکلیف درباره مدون اطالعات

 شود. حفظ

 جمع آوری/فراخوان 8-1-5

 شناسایی ناایمن بالقوه عنوان به که محصوالت نهایی موقع بهرهای به آوری/فراخوان جمع از بتواند باید سازمان

فراخوان هستند،  آوری/ جمع اجرای و آغاز جهت اختیار که دارای شایسته فرد )افراد(ی انتصاب وسیلهبه اند،شده

 اطمینان حاصل کند.

 کند برای: دارینگه و ایجاد را مدونی اطالعات باید سازمان

-مصرف یا و مشتریان مقرراتی، و قانونی صالحذی مراجع مثال )برای مربوطه نفعذی هایطرف سازیآگاه -الف

 کنندگان(؛

 انبار؛ در راکد محصوالت نیز شده و فراخوان آوری/ جمع محصوالت به رسیدگی -ب

 شود. انجام باید که اقداماتی توالی اجرای -پ
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مدیریت  1-5-5-4با  بقمطا که زمانی تا باید انبار در راکد محصوالت نهایی و شده فراخوان آوری/ جمع محصوالت

 داشته شوند.شوند، حفاظت یا تحت کنترل نگهمی

عنوان ورودی برای بازنگری  به و شده حفظ مدون اطالعات به عنوان باید آوری/فراخوان جمع نتایج و وسعت علت،

 ( به مدیریت رده باال گزارش شود.مراجعه شود 1-5زیربند  بهمدیریت )

 جمع مناسب )نظیر فنون کارگیریبه از طریق را فراخوان آوری/ جمع اثربخشی باید اجرا و سازمان

 .کند و اطالعات مدون را حفظ کند تمرینی( تصدیق فراخوان آوری/ جمع یا فرضی آوری/فراخوان

 یابی عملكردشارز 1

 یابی  شپایش، اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و ارز 1-9

 کلیات 1-9-9

 کند: تعیین را زیر موارد باید سازمان

 چیزی نیاز است مورد پایش و اندازه گیری قرار گیرد؛ چه -الف

 از اعتبار نتایج؛ اطمینان مورد نیاز برای حصول یابیشارز و تجزیه و تحلیل گیری،روش های پایش، اندازه -ب

 شود؛ انجام گیریاندازه و پایش زمانی باید چه -ج

 قرار گیرد؛  یابیشارز و لگیری مورد تحلیاندازه و پایش از حاصل باید نتایج زمانی چه -د

 قرار دهد ؛ یابیشارز و مورد تحلیل را گیریاندازه و پایش از حاصل باید نتایج کسی چه -ه

 سازمان باید اطالعات مدون مناسبی را به عنوان شواهد مربوط به نتایج حفظ کند.

 .دکن یابیشارز را مواد غذایی مدیریت ایمنی سیستم اثربخشی و عملکرد باید سازمان

 ارزشیابیتجزیه و تحلیل و  1-9-0

های تصدیق مرتبط با گیری، ازجمله نتایج فعالیتاندازه و پایش از مناسب حاصل اطالعات و هاداده باید سازمان

PRPs ( ممیزیمراجعه شود 9-5-4و  4-4 هایزیربند بهو برنامه کنترل خطر )( 2-5زیربند  بههای داخلی 

 یابی قرار دهد.شمورد تحلیل و ارز های خارجی را( و ممیزیمراجعه شود

 برای: شود انجام باید تحلیل

را  سازمان ایجاد شده توسط FSMS الزامات و شده ریزیطرح ترتیبات سیستم، کلی عملکرد کهاین تأیید -الف

 کند؛می برآورده
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 ؛FSMSو بهبود  روزآوریبه به نیاز شناسایی -ب

 شود؛می منجر فرایند هایشکست یا ناایمن صوالت بالقوهمح بیشتر وقوع به که روندهایی شناسایی -پ

 مورد ممیزی؛ هایحوزه اهمیت و وضعیت با مرتبط ممیزی داخلی برنامه برای ریزیطرح اطالعات ایجاد -ت

 هستند. اثربخش اقدامات اصالحی و اصالحات کهاین بر مبنی شواهدی ارائه -ث

 .شوند حفظ مدون، عنوان اطالعاتبه باید آن از ناشی هایفعالیت و نتایج تجزیه و تحلیل

 ( و مراجعه شود 1-5زیربند  بهعنوان ورودی بازنگری مدیریت )به و شود گزارش رده باال مدیریت به باید نتایج

 ( مورد استفاده قرار گیرند.مراجعه شود 1-38زیربند  به) FSMSروزآوری به

 د.ند شامل فنون آماری باشنوانتها میهای تجزیه و تحلیل دادهروش -یادآوری

 ممیزی داخلی 1-0

تا اطالعاتی را در این مورد  درآورد، اجرا شده به ریزیطرح فواصل زمانی در را داخلی هایممیزی باید سازمان 1-0-9

 مواد غذایی: مدیریت ایمنی فراهم کند که آیا سیستم

 با موارد زیر انطباق دارد: -الف

 خود؛ FSMSبرای  سازمان الزامات -3

 استاندارد؛ این الزامات -2

 شود. داریو نگه اجرا اثربخش طوربه -ب

 باید: سازمان 1-0-0

 را که در آن )ها( دهیگزارش و ریزیطرح الزامات ها،ها، مسئولیتشیوه دفعات، شامل برنامه )های( ممیزی، -الف

باید در نظر  قبلی هایممیزی و گیریو اندازه پایش نتایج و FSMSتغییرات  مربوطه، فرایندهای اهمیت

 دارد.برقرار نگه کند و اجرا ایجاد و ریزی،گرفته شود، طرح

 کند؛  تعیین ممیزی را هر شمول دامنه و ممیزی معیارهای -ب

طرفی فرایند و بی 1«عینی بودن»ممیزان را به نحوی انتخاب کنند و ممیزی ها را به نحوی انجام دهد تا از  -پ

 کند؛ حاصل ممیزی اطمینان

 شود؛می ربط گزارش دادهذی مدیریت و مواد غذایی ایمنی تیم به ها،ممیزی نتایج کندکه حاصل اطمینان -ت

                                                           
1- Objectivity 
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 حفظ کند؛ ممیزی، نتایج و برنامه ممیزی شواهد مربوط به اجرای عنوانبه را مدون اطالعات -ث

 دهد؛ امانج شده توافق زمانی در چارچوب را الزم اصالحی اقدام و اجرا را الزم اصالح -ج

 FSMS ( و اهدافمراجعه شود 2-9زیربند  بهمقاصد خط مشی ایمنی مواد غذایی ) FSMS آیا کند که تعیین -چ

 کند.برآورده می را( مراجعه شود 2-9زیربند  به)

 باشد. نتایج تصدیق دهیشگزار و شود اجرا اقدامات شامل تصدیق باید سازمان توسط پیگیرانه هایفعالیت

 مراجعه شود.مدیریت،  هایسیستم ممیزی ، رهنمودهایی برایISO 35833 -ت راهنمایی به استاندارد ایرانجه -یادآوری

 بازنگری مدیریت   1-9

 کلیات 1-9-9

ریزی شده مورد بازنگری قرار دهد تا از تداوم سازمان را در فواصل زمانی طرح FSMSمدیریت رده باال باید 

 صل کند.مناسب بودن، کفایت، و اثربخشی آن اطمینان حا

 دادهای  بازنگری مدیریتدرون 1-9-0

 انجام شود: زیر موارد باید با در نظر گرفتن مدیریت بازنگری

 مدیریت؛ قبلی هایبازنگری اقدامات وضعیت -الف

 3-5به زیربند در سازمان و محیط آن ) تغییرات جمله از ،FSMSبا  درونی مرتبط و برونی عوامل در تغییرات -ب

 (؛مراجعه شود

 روندها در موارد زیر: از جمله شامل ، FSMSاثربخشی و عملکرد مورد در العاتاط  -پ

 (؛مراجعه شود 1-38و  5-5 هایزیربند به) سیستم روز آمده شده هایفعالیت  ج(نتیجه )نتای -3

 گیری؛اندازه و پایش نتایج -2

 2-4-4 به زیر بندرل خطر )و برنامه کنت PRPsبا  ارتباط در تصدیق هایفعالیت نتایج تحلیل تجزیه و -1

 ( ؛مراجعه شود

 اصالحی؛ اقدامات و ها انطباق عدم -5

 خارجی(؛ و ممیزی)داخلی نتایج -9

 و مشتری(؛ مقرراتی هایبازرسی )نظیر هابازرسی -9
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 بیرونی؛ کنندگانتأمین عملکرد -9

مراجعه  3-9زیربند  بهها )آن به پرداختن برای شده اجرا اثربخشی اقدامات و هافرصت و هاریسک بازنگری -4

 (؛شود

 ؛FSMSاهداف  تحقق میزان -5

 منابع؛ کفایت-ت

 9-5-4زیربند  بهیا جمع آوری/فراخوان )مراجعه شود(  2-5-4زیربند  بههر موقعیت اضطراری، حادثه ) -ث

 ( که اتفاق افتاده است؛مراجعه شود

( و درون مراجعه شود 2-5-9زیربند  بهازمانی )دست آمده از طریق ارتباطات برون سهاطالعات مرتبط ب  -ج

 ؛نفعانسوی ذیها از ها و شکایت، شامل درخواستمراجعه شود( 1-5-9زیر بند  بهسازمانی )

 مستمر. بهبود هایفرصت -چ

 کند. مرتبط FSMS  شده بیان اهداف با را بتواند اطالعات رده باال مدیریت که شود ارائه نحوی به باید هاداده

 دادهای  بازنگری مدیریتونبر 1-9-9

 باشد: موارد زیر شامل باید مدیریت بازنگری هایدادبرون

 مستمر؛ بهبود هایبا فرصت ارتباط در اقداماتی و تصمیمات -الف

 تجدید منابع و به نیاز جمله از غذایی، ایمنی مواد مدیریت در سیستم تغییرات و هاروزآوریبه به نیاز هرنوع -ب

 .FSMSاهداف  و مواد غذایی ایمنی یمش خط در نظر

 . کند حفظ مدیریت هایبازنگری شواهد نتایج عنوانبه را مدون اطالعات باید سازمان

 بهبود 92

 عدم انطباق و اقدام اصالحی 92-9

 :باید دهد، سازمانمی رخ انطباق عدم یک که هنگامی 92-9-9

 کاربرد: و درصورت داده، نشان العمل عکس انطباق عدم به نسبت -الف

 کند؛ آن اصالح و کنترل به اقدام -3

 کند؛ رسیدگی آن پیامدهای به -2
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 رخ جاهای دیگر در یا دوباره انطباق عدم آن که این به منظور انطباق علت )علل( عدم حذف برای اقدام به نیاز -ب

 یابی کند:شارز زیر موارد طریق از را دهد،نمی

 انطباق؛ عدم بازنگری -3

 انطباق؛ عدم علل تعیین -2

 رخ دهد. طور بالقوه به است ممکن یا دارد مشابه وجود هایانطباق عدم آیا که این تعیین -1

 نیاز؛ مورد اقدام نوع هر اجرای  -پ

 شده؛ انجام اصالحی اقدام هر اثربخشی بازنگری -ت

 .ضرورت برحسب FSMS در تغییراتی ایجاد  -ث

 .باشد داده رخ هایعدم انطباق اثرات با متناسب باید اصالحی اقدامات

 کند: حفظ زیر موارد در بعنوان شواهد را مدونی اطالعات باید سازمان 92-9-0

 انجام شده؛ بعدی اقدامات و هاانطباق عدم ماهیت -الف

 اصالحی. اقدام هرگونه نتایج  -ب

 مداوم بهبود 92-0

 دهد. بهبود را FSMSاثربخشی  و کفایت مداوم مناسب بودن، طوربه باید سازمان

را از طریق کاربرد ارتباطات  FSMS اثربخشی مستمر طور سازمان به که کند حاصل اطمینان باید باالرده  مدیریت

 2-5به زیربند ( ممیزی داخلی )مراجعه شود 1-5زیربند  به( بازنگری مدیریت )مراجعه شود 5-9زیربند  به)

گذاری اقدام)های( جعه شود(، صحهمرا 4-2-4زیربند  بههای تصدیق )(، تجزیه و تحلیل نتایج فعالیتمراجعه شود

 1-5-4زیربند  به(، اقدامات اصالحی )مراجعه شود 1-9-4زیربند  بهکنترلی و ترکیب اقدام )اقدامات(کنترلی )

 دهد.مراجعه شود(، را بهبود می 1-38زیربند  به) FSMSروزآوری ( و بهمراجعه شود

 FSMS روزآوری به 92-9

 منظور، این به دستیابی برای. شودمی روزبه مداوم طور به FSMS که  کند صلحا اطمینان باید رده باال مدیریت 

 باید مواد غذایی ایمنی کند. تیم یابیشارز شده ریزیزمانی طرح فواصل در را FSMSباید  مواد غذایی ایمنی تیم

 به) ایجاد شده(، برنامه کنترل خطر 2-9-4در نظر بگیرد که آیا بازنگری تجزیه و تحلیل خطر )طبق زیربند 

-های به( ضرورت دارد. فعالیتمراجعه شود 2-4زیربند  بهایجاد شده )  PRPs(، ومراجعه شود 5-9-4زیربند 

 روزآوری باید بر مبنای موارد زیر باشد:
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 (؛مراجعه شود 5-9زیربند  بهورودی حاصل از ارتباطات برون سازمانی، و نیز درون سازمانی) -الف

 ؛FSMSر اطالعات درباره تناسب، کفایت و اثر بخشی ورودی حاصل از سای -ب

 مراجعه شود(؛ 2-3-5)به زیربند  های تصدیقخروجی ناشی از تجزیه و تحلیل نتایج فعالیت -پ

 .مراجعه شود( 1-5بازنگری مدیریت )به زیربند خروجی ناشی از  -ت

زیربند  بهنوان ورودی بازنگری مدیریت )روزآوری سیستم باید به عنوان اطالعات مدون حفظ و به عهای بهفعالیت

 ( گزارش شود.مراجعه شود 5-1
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 پیوست الف

 (دهندهآگاهی)

 و این استاندارد HACCP  CODEXمراجع متقابل میان 

 این استاندارد و بندهای HACCP  CODEXهای اجراییهمپوشانی بین اصول و گام -9-جدول الف

 این استاندارد CODEX HACCPاحل اجرایی مر CODEX HACCPاصول 

 تیم ایمنی مواد غذایی HACCP 9-1تشکیل گروه  3گام  

 2-3-9-4 توصیف محصول 2گام  

4-9-3-1 

 محصول در تماس با مواد اولیه، ترکیبات و مواد هایویژگی

 های محصوالت نهاییویژگی

 مصرف مورد نظر 5-3-9-4 مشخص کردن مصرف مورد نظر 1گام  

 
 5گام 

 9گام 

 تهیه و ترسیم نمودار جریان

 یید نمودار جریان در محلتأ

 نمودارهای جریان و توصیف فرایندها 4-9-3-9

 

 3اصل

 انجام تجزیه و تحلیل خطر

 فهرست کردن تمام   9گام

 خطرات بالقوه

4-9-2 

4-9-1 

 تجزیه و تحلیل خطر

 گذاری اقدام )اقدامات( کنترلی و ترکیبصحه

 رلیاقدامات کنت 

 2اصل

 (CCPsتعیین نقاط کنترل بحرانی)

 (HACCP/OPRP)برنامه  برنامه کنترل خطر CCPs 4-9-5تعیین  9گام 

 

 1اصل 

 برقراری حد یا حدود بحرانی

 برقراری حدود بحرانی برای هر 4گام 

 (CCPنقطه کنترل بحرانی ) 

 برنامه کنترل خطر 4-9-5

 5اصل

برقراری سیستمی برای پایش نقطه 

 (CCPل بحرانی)کنتر

 برقراری یک سیستم پایش برای  5گام

 (CCPهر نقطه کنترل بحرانی )

  OPRPsو برای  CCPsهای پایش در سیستم 4-9-5-1

 9اصل 

برقراری اقدام اصالحی هنگامی که 

پایش نشان دهنده عدم کنترل در 

 نقطه کنترل بحرانی خاصی باشد.

 5-9-4 برقراری اقدامات اصالحی 38گام

4-5-2 

4-5-1 

 برنامه کنترل خطر 

 اصالحات

 اقدامات اصالحی 
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 )ادامه( 9-جدول الف

 این استاندارد CODEX HACCPمراحل اجرایی  CODEX HACCPاصول 

 9اصل 

 ییدروش های اجرایی برای تصدیق، که تأبرقراری 

 کندبه طور اثر بخش  عمل می HACCPکند سیستم 
33گام  برقراری روش های تصدیق 

 

4-9 

4-4 

 

5-2 

 

 کنترل پایش و اندازه گیری

 و برنامه PRPsتصدیق مرتبط با 

 کنترل خطر 

 ممیزی داخلی

 9اصل 

 برقراری مستند سازی مربوط به تمام روش های

 هااجرایی و سوابق که مناسب با اصول و کاربرد آن

 باشد.

32گام   اطالعات مدون 9-9 برقراری مستند سازی و حفظ سوابق 

 [ در دسترس می باشد.32]طریق مرجع  از CODEXانتشارات 
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 پیوست ب

 )آگاهی دهنده(

 و این استاندارد ISO 22000: 2005همپوشانی بین 

 ساختار اصلی -9-جدول ب

 ISO22000:2005 این استاندارد

 عنوان جدید محیط سازمان 4

 جدید درک سازمان و محیط آن 5-3

 جدید نفعذیهای درک نیازها و انتظارات طرف 5-2

 )و جدید(   3-5 تعیین دامنه کاربرد سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی 5-1

 3-5 سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی 5-5

 عنوان جدید راهبری 5

 )و جدید(   1-5-9، 3-9 راهبری و تعهد 9-3

 )و جدید(   2-9 خط مشی 9-2

 )و جدید(   2-1-9، 9-9 ،5-9 ها و اختیارات سازمانیها، مسئولیتنقش 9-1

 عنوان جدید ریزیطرح 6

 جدید هاها و فرصتاقدامات برای پرداختن به ریسک 9-3

ریزی اهداف سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی و طرح 9-2

 هاآنبرای دستیابی به 

 )و جدید(   9-1

 )و جدید(   1-9 ریزی تغییراتطرح 9-1

 عنوان جدید پشتیبانی 7

 )و جدید(   5-9، 1-9، 2-9، 3-5، 3 بعمنا 9-3

 )و جدید(   2-1-9، 2-9 شایستگی 9-2

 2-2-9 آگاهی 9-1

 2-2-9، 9-9 تبادل اطالعات 9-5
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 )ادامه( 9-بجدول 

 ISO22000: 2005 این استاندارد

 3-9-9، 2-5 اطالعات مدون 9-9

 عنوان جدید عملیات 8

 دیدج عملیاتیفرایندهای ریزی و کنترل طرح 4-3

 جدید (PRPs) یهای پیش نیازبرنامه 4-2

 د(  )و جدی 5-9 سیستم ردیابی 4-1

 د(  )و جدی 9-9 اضطراری شرایطآمادگی و واکنش در  4-5

 د(  )و جدی 2-4، 9-9، 9-9، 5-9، 1-9 کنترل خطر 4-9

کنترل و برنامه  PRPsاطالعات مشخص کننده  آوریروزبه 4-9

 خطر

9-9 

 1-4 گیریو اندازهکنترل پایش  4-9

 2-5-4، 4-9 کنترل خطر برنامهو  PRPsتصدیق مرتبط با  4-4

 38-9 فرایندهای محصول و کنترل عدم انطباق 4-5

 عنوان جدید یابی عملكردشارز 1

 عنوان جدید یابیشتجزیه و تحلیل و ارزگیری، پایش، اندازه 5-3

 جدید کلیات 5-3-3

 1-5-4، 2-5-4 بییاشحلیل و ارزجزیه و تت 5-3-2

 3-5-4 ممیزی داخلی 5-2

 د(  )و جدی4-9 بازنگری مدیریت 5-1

  3-4-9، 2-9 کلیات 5-1-3

 د(  )و جدی 2-4-9 بازنگری مدیریت دادهایدرون 5-1-2

 1-4-9، 3-4-9 بازنگری مدیریت دادهایبرون 5-1-1

 عنوان جدید بهبود 92
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 )ادامه( 9-بجدول 

 ISO22000: 2005 این استاندارد

 جدید عدم انطباق و اقدام اصالحی 38-3

  3-9-4، 3-4 مداومبهبود  38-2

  FSMS 4-9-2به روز رسانی  38-1

 

 پشتیبانی -0-جدول ب

 ISO22000: 2005 این استاندارد

 عنوان جدید پشتیبانی 7

 9 منابع 9-3

 3-9 کلیات 9-3-3

 د(  )و جدی2-2-9، 2-9 کارکنان 9-3-2

 1-9 ساخت  زیر 9-3-1

 5-9 محیط کار 9-3-5

عناصر تکوین شده برن سازمانی در سیستم مدیریت  9-3-9

 ایمنی مواد غذایی

 د(  )و جدی 3

 یصوالت یا خدمات تأمین شدهها، محفرایندکنترل  9-3-9

 برون سازمانی

 د(  )و جدی 5-3

 2-1-9، 2-2-9، 3-2-9 شایستگی 9-2

 2-2-9 آگاهی 9-1

 9-9 عاتتبادل اطال 9-5

 د(  )و جدی 2-2-9 کلیات 9-5-3

 3-9-9 برون سازمانی ارتباطات 9-5-2

 2-9-9 درون سازمانی ارتباطات 9-5-1

 2-5 اطالعات مدون 9-9
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 )ادامه( 0-بجدول 

 ISO22000: 2005 این استاندارد

 3-9-9، 3-2-5 کلیات 9-9-3

 2-2-5 ایجاد و بروزرسانی 9-9-2

 د(  ، )و جدی1-2-5، 2-2-5 مدونکنترل اطالعات  9-9-1

 

 عملیات-8بند-9-جدول ب

 ISO22000: 2005 این استاندارد

 عنوان جدید عملیات 8

 د(  )و جدی 3-9 عملیاتی فرایندهای طرح ریزی و کنترل 4-3

 (PRPs) یهای پیش نیازبرنامه 4-2
9-2 

 د(  )و جدی 5-9 سیستم ردیابی 4-1

  9-9 اضطراری شرایطآمادگی و واکنش در  4-5

 9-9 کلیات 4-5-3

 جدید اضطراری و رویدادها شرایطرسیدگی به  4-5-2

 عنوان جدید کنترل خطر 4-9

 1-9 تحیل خطرمراحل مقدماتی برای توانایی تجزیه و  4-9-3

 3-1-9 کلیات 4-9-3-3

مواد در اولیه، ترکیبات و های مواد خام، مواد ویژگی 4-9-3-2

 تماس با محصول

9-1-1-3 

 2-1-1-9 نهایی های محصوالتویژگی 4-9-3-1

 5-1-9 مورد نظرمصرف  4-9-3-5

 3-9-1-9 هافرایند توصیفنمودارهای جریان و  4-9-3-9

 3-9-1-9 نمودارهای جریان تهیه 4-9-3-9-3
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 )ادامه( 9-بجدول 

 ISO22000: 2005 این استاندارد

 3-9-1-9 تأیید نمودارهای جریان در محل 4-9-3-9-2

 د(  )و جدی 2-9-1-9، 5-2-9 فرایندها و محیط فرایند تشریح 4-9-3-9-1

 5-9 تحلیل خطرتجزیه و  4-9-2

 3-5-9 کلیات 4-9-2-3

 2-5-9 شناسایی خطر و تعیین سطوح قابل قبول 4-9-2-2

 د(  )و جدی 2-9-9، 1-5-9 ارزیابی خطر 4-9-2-1

 د(  )و جدی 5-5-9، 2-9-1-9 ترلیکن بندی اقدام)های(طبقهانتخاب و  4-9-2-5

 کنترلی و ترکیب اقدامات اقدام)اقدامات( صحه گذاری 4-9-1

 کنترلی

4-2 

 عنوان جدید (HACCP/ OPRPبرنامهکنترل خطر ) برنامه 4-9-5

 3-9-9، 9-9 کلیات 4-9-5-3

 د(  ) و جدی 1-9-9 اقدام تعیین حدود بحرانی و معیار 4-9-5-2

 د(  )و جدی OPRPs 9-9-1 ،9-9-5و  CCPsپایش در های سیستم 4-9-5-1

اقدامات الزم هنگام عدول از حدود بحرانی و معیار  4-9-5-5

 اقدام

9-9-9 

 جدید اجرای برنامه کنترل خطر 4-9-5-9

و برنامه  PRPsروز آوری اطالعات مشخص کننده به 4-9

 کنترل خطر

9-9 

 1-4 گیریکنترل پایش و اندازه 4-9

 عنوان جدید و برنامه کنترل خطر PRPsدیق مرتبط با تص 4-4

 2-5-4، 4-9 تصدیق 4-4-3

 1-5-4 های تصدیقتجزیه و تحلیل نتایج فعالیت 4-4-2

 38-9 های محصول و فرایندکنترل عدم انطباق 4-5
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 )ادامه( 9-بجدول 

 ISO22000: 2005 این استاندارد

 2-38-9، 38-9 کلیات 4-5-3

 3-38-9 اصالحات 4-5-2

 2-38-9 اقدامات اصالحی 4-5-1

 1-38-9 رسیدگی به محصوالت بالقوه ناایمن 4-5-5

 3-1-38-9 کلیات 4-5-5-3

 2-1-38-9 یابی برای ترخیصشارز 4-5-5-2

 1-1-38-9 تعیین تکلیف محصوالت نامنطبق 4-5-5-1

 5-38-9 جمع آوری/فراخوان 4-5-9
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