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َ -1ذف
ايه دستًسالعمل ثٍ مىظًس وحًٌ صذيس گًاَي ثُذاشت جُت صبدسات محصًالت غزايي تذييه گشديذٌ است
 -2دامىٍ كبسثشد
ايه دستًسالعمل ثشاي استفبدٌ كليٍ معبيوت َبي غزا ي داسي داوشگبَُبي علًم پضشكي سشاسش كشًس كبسثشد داسد .
 -3مسئًليت اجشايي
مسئًل اجشاي ايه دستًس العمل معبيوت َبي غزا ي داسي داوشگبَُبي علًم پضشكي سشاسش كشًس مي ثبشىذ ي وبظش ثش حسه
اجشاي آن اداسٌ كل وظبست ثش مًاد غزايي ،آشبميذوي ،آسايشي ي ثُذاشتي مي ثبشذ.
 -4مشاحل اجشايي
 .1ثشسسي مذاسك دس مًاسد ريل ي تأييذ آن تًسط معبيوت َبي غزا ي داسي
 .2محظًالتيكٍ مشمًل لبوًن مًاد خًساكي  ،آشبميذوي ،آسايشي ي بُذاشتي بًدٌ ي پشياوٍ سبخت اخز وموًدٌ
اوذ طذيس گًاَي بُذاشت بشاي ايىگًوٍ كبالَب بب ليذ ايىكٍ داساي پشياوٍ سبخت مؼتبش مي ببشىذ بالمبوغ است.
 .3طذيس گًاَي بُذاشت بشاي محظًالت مشمًل لبوًن فًق الزكش بب فشمًلي غيش اص آوچٍ دس پشياووٍ سوبخت
ليذ گشديذٌ ببشذ مششيط بش ايىكٍ مًجب كبَش كيفيت محظًل وگشدد ي اسائوٍ فشمًالسويًن ي شبخظوُبي
ايمىووي ي كيفيووت محظووًل مغووببك بووب اسووتبوذاسد ايووشان يووب اسووتبوذاسد كشووًس سووفبس
استبوذاسدَبي بيه المللي َمچىيه لشاسداد في مببيه سفبس

دَىذٌ ي سفبس

دَىووذٌ ي يووب يكووي اص

گيشوذٌ كٍ مذت لشاسداد ي تمبو

مسئًليت ايمىي ي استبوذاسد محظًل تًسظ دي عشف ركش شذٌ ببشذ بالمبوغ است ضمىبً تؼُذ كتبي مسوئًل
ي سفبس

گيشوذٌ مبىي بش ػذم ػشضٍ محظًل مزكًس دس داخ كشًس الضامي است .

الصم بٍ ركش است تضميه سالمت ي كيفيت محظًل تًليذي بش ػُذٌ ياحذ سفبس
ي كيفيت  ،وگُذاسي  ،ػشضٍ ي تًصيغ محظًل بش ػُذٌ ياحذ سفبس

گيشوذٌ بًدٌ ي تضميه سالمت

دَىذٌ مي ببشذ

تزكش چىبوچٍ ياحذ تًليذي بمىظًس طبدسات مًسد بىذ  2ويبص بٍ اخز گًاَي بُذاشت وذاشتٍ ببشذ ػاليٌ بش اسائٍ
مذاسن ركش شذٌ مًضًع سا ببيستي بٍ اعالع اداسٌ وظبست مشبًعٍ بشسبوذ .
 .4طذيس گًاَي بُذاشت بشاي محظًالتي كٍ بب وبم تجبسي ثبت شذٌ تًسظ سفبس

دَىذٌ دس ياحذ سوفبس

گيشوذٌ داساي پشياوٍ سبخت مؼتبش ببشذ پس اص اسائٍ مذاسن دال بش مبلكيت يب اجبصٌ استفبدٌ سوفبس
تُيٍ كىىذٌ:

تبييذ كىىذٌ:

تصًيت كىىذٌ:

تبسيخ:

تبسيخ:

تبسيخ:

دَىوذٌ

www.foodbaran.com

فىي ششكت سفبس

گيشوذٌ مبىي بش تمب وظبست بش تًليذ محظًل مًسد اشبسٌ ي تؼُذ كتبي سفبس

دَىوذٌ
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اص وبم تجبسي مًسد وظش دس عبمٍ مشبًعٍ َمچىيه لشاسداد في مببيه سفبس

دَىذٌ ي سفبس

گيشوذٌ كوٍ دس

آن طشاحتبً بٍ وبم تجبسي  ،وبم محظًل  ،مذت لشاسداد ي تمب مسئًليت ايمىي ي استبوذاسد محظوًل تًسوظ
دي عشف اشبسٌ شذٌ ببشذ ي تؼُذ كتبي مسئًل فىي ششكت سفبس
كتبي تًليذ كىىذٌ ي سفبس

گيشوذٌ مبىي بش وظبست بش تًليذ ي تؼُوذ

دَىذٌ مبىي بش ػذم تًصيغ محظًل دس ببصاس داخ كشًس امكبن پزيش است .

 .5طذيس گًاَي بُذاشت بشاي محظًالتي بب وبم َبي تجبسي غيش اص وبم مىذسج دس پشياوٍ سبخت تًسظ ياحوذ
تًليذ كىىذٌ پس اص اخز مجًص استفبدٌ اص وبم تجبستي مًسد وظش بالمبوغ است.
 .6طذيس گًاَي بُذاشت بشاي محظًالت داساي كذ شىبسٍ وظبست پس اص اوجبم ومًوٍ بشداسي ي آصمبيش الصم
اوجبم خًاَذ شذ يلي دس مًاسدي كٍ عًل مذت آصمبيش مًجب تغييش حبلت كوبال موي گوشدد مبوىوذ شويشيىي
َبي سىتي بب تًجٍ بٍ سًابك لبلي مًسسٍ مًسد وظش مي تًان گًاَي بُذاشت طبدس ومًد.
 .7طذيس گًاَي بُذاشت بشاي الالم محذيدي كٍ جُت اسائٍ دس ومبيشگبَُبي بيه المللي دس وظش گشفتٍ شذٌ بوب
سؤيت ي وظش كبسشىبسي بالمبوغ است.
 .8دسخظًص محظًالت طبدساتي كٍ بىب بٍ داليلي بٍ داخ كشًس ػًدت دادٌ مي شًوذ ي مشخظبت آوُب بوب
ال مىغبك مي ببشوذ پوس اص اعميىوبن اص سوالمت كوبال ي تًجوٍ بوٍ توبسي اومضوب
پشياوٍ سبخت محظًل كبم ً
مظشف مششيط بٍ اوغببق بشچسب فبسسي ي بب سػبيت مفبد مبدٌ  11لبوًن لبب تًصيغ ي مظشف مي ببشوذ.
َمچىيه دس ايىگًوٍ مًاسد ببيستي ػلت ػًدت مشوخض شوًد ي مسوئًل فىوي ياحوذ تًليوذ كىىوذٌ محظوًل
مسئًليت ايمىي ي استبوذاسد محظًل سا تمب ومبيذ.

ة ) صذيس گًاَي ثُذاشت طجق فشمت ( التيه) پيًست مطبثق ثب ثخشىبمٍ شمبسٌ ................................

تبسيخ:

تبسيخ:

تبسيخ:

www.foodbaran.com

تُيٍ كىىذٌ:

تبييذ كىىذٌ:
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