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تعیین نقاط کنترل بحرانی-2
تعیین حدود بحرانی-3
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:  2005سال

22000و معرفی ایزو ISO/TC34کمیته تخصصی 2005سپتامبر سال 

HACCP

نیازیبرنامه های پیش مدیریت سیستمارتباطات

ISO9001+ HACCP+ برنامه های پیش نیازی = 

ISO 22000:2005



: 2006سال 

SFBBآغاز تدوین استاندارد 

توسط آژانس استاندارد2006یک استاندارد ساده و فراگیر برای ایمنی و سالمت مواد غذایی است که در سال 

ترجمه و گردآوری شده است2010طراحی و در سال  FOOD STANDARDS AGENSYغذایی انگلستان 





FSSC22000



PAS= Publicly Available Specification FSSC= Food Safety System Certification





مورد تایید قرار ندادPRPsبه دلیل نقاط ضعف در GFSIسازمان •

را در  PAS-220(Publicly Available Specification)شرکتهای نستله، یونیلیور، دنون و کرافت •
.منتشر کردند2008سال 

PAS-220جایگزین  ISO22002-1توسط سازمان ایزو 2009سال •

•ISO22000+ISO22002-1 مورد تاییدGFSI  2010قرار گرفت و در سال,FSSC22000 معرفی شد.

•ISO22002-2:2013ویژه کترینگ ها

•ISO22002-3:2011ویژه زراعت

•ISO22002-4:2013 ویژه تولیدکنندگان بسته بندی در صنایع غذایی









توسط مجموعه کاملی از استانداردها پشتیبانی می شود22000ایزو 

ISO22002 : الزامات مربوط به سازمان های ممیزی و گواهی کننده –سیستم های مدیریت ایمنی غذایی
سیستم های مدیریت ایمنی غذایی

ISO22004: 22000راهنمایی درمورد اجرای ایزو –سیستم مدیریت ایمنی غذایی

ISO22005 : یاده قواعد کلی و الزامات اصولی برای طراحی و پ–قابلیت رهگیری در زنجیره توزیع مواد غذایی
سازی سیستم



: GMPتعریف 

FDAاز نظر 
GMP ایی و مورد نیاز برای تولید مواد غذفرایندهایعبارت است از کلیه ی عملیات و
ایمندارویی 

ات  عبارتست از کلیه ی فرایندها و اقدامات مورد نیاز برای عملیGMPبه عبارت بهتر ،

ه های دانش  تولیدی مورد نظر ، که متخصصین تایید نمایند، عملیات مزبور بر اساس یافت
.روز انجام می گیرد



 GMPتعریف 



:  GMPتعریف 

ت که استضمین کیفیت بخشی از سامانه 

اطمینان می دهد محصول به صورت یکنواخت و  

ولید دائم مطابق با استاندارد های کیفیت مربوطه ت

.شده و تحت کنترل قرار گرفته است 



:تفاوت کنترل کیفیت  و تضمین کیفیت



اما  . هاستدر کنترل کیفیت ارزیابی سیستماتیک کاالها و خدمات به منظور بررسی انطباق آن
وارد  حتی در بسیاری از م. کیفیت را بهبود نمی دهد و تنها نواقص و عیوب را برجسته می کند

.ریشه ی نواقص را تشخیص نمی دهد



.ول،  اتکید رب فرآینداهسترد تضمین کیفیت بجای تکیه رب محص 

تشخیص نیست  ، بلکه   پیشگیری 
.  استهدف 





:دیدگاه فرآیندگرا 

هر فرایندی که انجام می شود دارای یکسری ورودی بوده که  ISO 9001مطابق 
.  یک خروجی مشخص را باعث می شوند

محصول

مواد اولیه تجهیزات
شرایط 

ساختمانی

شرایط 
محیطی

نیروی 
انسانی

کالیبراسیون



مجموهع ایGMPطرح رزیی و اجرای 

از فرآینداه است



:جهت طرح ریزی سازمان باید

کرده و طرح ریزی را  GMPفرآیندهای مورد نیاز برای تحقق 
.  دهدتوسعه







.قه را می ربدآنکه آرام و آهسته و ویپسته بدود مساب 



:GMPتعریف ساده 

ب می پردازدبیان کننده اصول کلی برای تامین زیرساختها و شرایطی است که به ایجاد یک محصول سالم و مناس

:این اصول شامل 

انتخاب محل مناسب برای تولید
تیطراحی و ایجاد ساختمانهای مناسب برای تولید محصولی سالم و بهداش
طراحی مناسب فرآیندهای تولید
انتخاب ماشین آالت مناسب و بهداشتی برای تولید
طراحی و اجرای تاسیسات مناسب برای تولید
تعیین و تامین تجهیزات پشتیبانی مناسب



Good Hygiene Practice:
Cleaning & Drying
CIP & COP
PM & AM
Personal Hygiene



GMP Scope:

a) construction and layout of buildings and associated utilities;

b) layout of premises, including workspace and employee facilities;

c) supplies of air, water, energy and other utilities;

d) supporting services, including waste disposal;

e) suitability of equipment and its accessibility for cleaning, maintenance and preventive 
maintenance;

f) management of purchased materials;

g) measures for the prevention of cross contamination;

h) cleaning and sanitizing;

i) pest control;

j) personnel hygiene.

h) traceability and product recall procedures;

l) warehousing;

o) product information and consumer awareness;

p) food defense, bio vigilance and bioterrorism.



:انتخاب محل و طراحی ساختمانی
ولید، ساختمان باید طوری طراحی شود، ساخته و نگهداری شود تا خطرات ایمنی مواد غذایی مرتبط با عملیات ت

و منابع بالقوه آلودگی را کاهش داده و به صفر برساند





مکان سنجی ساختمان ( الف
تولید

انتخاب مصالح مناسب ( ب 
ساختمانی

اصول طراحی ساختمان( ج



مکان سنجی ساختمان تولید( الف

:عدم وجود صنایع مزاحم•
.وجود صنایع مزاحم می تواند این موارد را تحت تاثیر قرار دهد

طراحی پنجره ها-

طراحی سیستم هواساز-

چیدمان خط تولید-

نیاز یا عدم نیاز به پرده هوا-

مسیر گردش مواد اولیه ساخت و یا بسته بندی-

مسیر ورودی و خروجی پرسنل-

(Monitoring )سیستمهای پایش آلودگی های میکروبی-



:انتخاب مصالح ساختمانی( ب

سادگی تمیز شدن•
مقاومت در برابر شرایط جوی نامساعد•
سطوح صاف و صیقلی و مقاوم در برابر ضدعفونی و شستشو•

عدم استفاده از چوب و سطوح پالستیکی  •



:اصول طراحی( ج

.می باشدسیستم لوله کشی و دستگاههای تولید ، طراحی ساختمانشامل 
(aطراحی ساختمان :

:که شاملGMPرعایت اصول 
قابلیت بسته شدن کامل درب و پنجره ها
حداقل نصب یک درب خروج اضطرار ی
استفاده از سینی های مناسب در اتصال کابلها و لوله ها
شیب مناسب آبروها
تفکیک مسیر جابجایی مواد و محصوالت با مسیر پرسنل
مسیر حرکتها از سمت تمیز به سمت آلوده باشد.
 رعایت اصول جدایی قسمتهای مختلف مانند جدایی سالن تولید وبسته بندی و....
مکان آزمایشگاه و واحد فنی
 وجود سقفهای شیب دار جهت تخلیه آب به هنگام بارندگی و...
محل نگهداری زباله و ضایعات و مشکل جذب حشرات و سایر آفات



Floors

Floor to Wall Joints; Radiused Corner



Ceilings



Ceiling and lights

CEILING

Wrong Correct

Good

Best



Ceilings: Cold water/product lines

Thermal

insulation

Ceiling

Insulation

WRONG

BETTER

BEST



:اصول طراحی( ج
b )طراحی دستگاههای تولید:
از مواد مقاوم در برابر شوینده های صنعتی و مواد ضدعفونی ساخته شده باشد-
سطوح صاف و صیقلی  -
.امکان ایجاد آلودگی بصورت عمدی و یا سهوی را برطرف نماید-

(Clean in place & clean out of place ).به سادگی امکان تمیز شدن را داشته باشد-

.امکان تخلیه کامل دستگاه وجود داشته باشد-
.پمپ های دنده ای و یا مونو پمپ ها مورد تایید نیستند-
.شیر آالت از نوع پروانه ای و یا دیافراگمی باشد-



:محیط اطراف واحد تولیدی

.محل سایت باید از آلودگی گرد وخاک، دود ، بوی ناخوشایند دور باشد

.بررسی شود... زمین و محل احداث باید از آلودگیهای شیمیایی و 

.مسیر و جاده اطراف کارخانه باید تمیز و بدون ماند آب باشد

چمن .) فضای کارخانه باید  تا حد امکان فاقد درخت و گیاه باشد و یا از سالم بودن گیاهان اطمینان حاصل شود
(ارجح است

.زباله ها با قابلیت ایجاد آلودگی باید تحت کنترل باشند

فضای نگهداری ضایعات باید مجزا و دارای دیوار و سقف بوده و امکان انتقال آلودگی را نداشته باشند

.پوشانده شوند... فضاهای خالی با سنگریزه و 

بررسی روشنایی فضاهای بیرونی از نظر جذب حشرات





GMPرد طراحی آزمااگشیه



:طراحی امکانات آزمایشگاهی

انجام ارزیابی ریسک جهت انتخاب محل آزمایشگاه

انتخاب محل آزمایشگاه جهت کنترل سریع و به حداقل رساندن امکان آلودگی

آزمایشگاه میکروبیولوژی خارج از محل تولید

.بررسی وضعیت تهویه هوا آزمایشگاهها و عدم ارتباط با تولید

.درب آزمایشگاه میکروبیولوژی نباید مستقیما به تولید راه داشته باشد

دور بودن محل خروجی هوای آزمایشگاه از محل ورودی هوا به سایت تولیدی

طراحی سیستم دفع فاضالب خروجی آزمایشگاه 



:کنترل کردن شرایط •

:چرخه سنتی بهبود کیفیت

PLAN

DO

CHECK سلب اشتباهات
پس از وقوع آنها 

انجام دادن اقدامات 
اصالحی

ه تکرار مستمر این چرخه کمک ب
.افزایش کیفیت میکند

هیچگاه بطور کامل باعث رفع 
خرابی نمی شود مخصوصا خرابی

ناشی از اشتباهات انسانی و 
.دستگاهی

تنها بعد از خرابی، فیدبک در  
.اختیار ما میگذارد



:در کنار همCHECKوDOقرار دادن مراحل •

PLAN
CHECK 
& DO

راحل اشتباهات غیر قابل پیش بینی به مرور، بین م
Plan وDo ایجاد میشود

جایی که اشتباهات) بازرسی در منشاء انجام میشود
(دشروع میشود، اشتباه قبل از وقوع تصحیح میشو

DO وCHECKدر کنار هم قرار می گیرند





Non-
Manufacturing 

Areas

Manufacturing 
areas

General Care 
Areas

Standard Care 
Areas

Enhanced Care 
Areas

High Care Areas



Non-Manufacturing Areas:
کلیه مناطقی که مستقیما با سایت تولیدی در ارتباط نیستند

اداری، نگهبانی، مسیرهای اطراف سایت، مخازن خارج از فضای تولیدی، تصفیه خانه، فنی: مانند 

Manufacturing areas:
باشد و  شامل هر منطقه از سایت است که توسط دیوار و یا سایر عوامل فیزیکی از مناطق غیر تولیدی جدا شده

.عملیات تولید در آن انجام میشود

منطقه دریافت مواد اولیه،سالن تولید و بسته بندی، انبارهای مواد اولیه و محصول، :مانند



General Care Areas:

و محصوالت بسته بندی شده، ( مواد خام، مواد بسته بندی و لیبل ها)شامل انبارهای مواد اولیه 
محل نگهداری ضایعات، محل تولید و بسته بندی محصوالتی با ریسک پایین بهداشتی

Standard Care Areas:

ته بندی شامل محلهای توزین مواد اولیه، فرموالسیون و تولید محصوالت با ریسک متوسط بهداشتی ، محل بس
اولیه این محصوالت

Enhanced Care Areas:

بدون شامل محلهای فرموالسیون و تولید و بسته بندی اولیه  محصوالت با ریسک باالی آلودگی میکروبی
گذراندن مرحله پخت مانند بستنی

High Care Areas:

پس از مرحله شامل محلهای فرموالسیون و تولید و بسته بندی اولیه  محصوالت با ریسک باالی آلودگی میکروبی
پخت، مانند غذاهای آماده مصرف پخته شده



ستند کلیه این مناطق باید بطور کامل از ساری مناطق هک از نظر سطح حفاظتی پانیی رت ه 

بطور فیزیکی جدا سازی شوند 

ولی اگر امکان این عمل نبود
به نظر شما چه می توان کرد؟  



ماتی هک ربای محافظت رد ربارب آلودگی اهی احتمالی صورت ارثبخشی اقدا

.می گیرد، باید هب صورت دوره ای ربرسی شود





:را در نظر گرفته و ضمن رسم لی اوت آن، مناظق حفاظتی را مشخص نمایید Xشرکت 

؟: محصول تولیدی





Manufacturing Areas:

Floors and Drains

مسیر فاضالبها باید متناسب با حجم خروجی
.باشند

 سمت تمیز به) شیب مناسب داشته باشند
(آلوده

ضد خوردگی باشد.
دمسیر فاضالبرو ها نباید از زیر تجهیزات باش





61

Waste To Drain

Product handling Mix-Proof Valves
leak-port / drains

This leak-port enters the 
drain inlet and could be at 
risk of contamination through 
direct contact with 
contaminated waste in the 
drain system ( e.g. if drains 
overfill / overflow)

This leak-port has a clear 
break between the port 
outlet and the drain inlet 
collection funnel – this will 
minimise the risk of 
contamination coming back 
up into the valve and product 
handling areas

Good and Bad Example



Manufacturing Areas:
Floors and Drains

غیر قابل نفوذ و خوردگی
سر نباشد
قابلیت شستشو داشته باشد
فاقد ترک و روزنه باشد
شیب مناسب داشته باشد
سیمان و بتن ممنوع
همخوانی با میزان فشار وارده
عدم استفاده از کاشی های بزرگ





Manufacturing Areas:

Doors, Windows, Walls,
دیوارها باید صاف، فاقد ترک، قابل شستشو، بادوام و غیر قابل فرسایش باشد
اتصاالت دیوارها به یکدیگر، به سقف و به کف باید دارای ماهیچه قطاعی باشد
سقفهای کاذب باید مانع تجمع حشرات و باعث پوشاندن حفرات سقف شود.
پنجره ها باید دارای شیشه نشکن بوده و پنجره های باز شو باید دارای توری باشند.
 ؟.......دربها نباید مستقیما به بیرون باز شوند بجز
دربها باید اتوماتیک بسته شوند.
چرا؟. تمام دربها باید دارای چهارچوب باشند
  طراحی درب ورودی





Manufacturing Areas:

Heating, Ventilation and Air Conditioning

:وجود تهویه مناسب برای
خروج گرمای بیش از حد

خروج بخار و رطوبت

خروج گردو غبار

خروج رطوبت بعد از شستشو



.فیلتراسیون و تهویه هوا وابسته به کالس و سطح حفاظتی می باشد

High Care F9

Enhanced care F6

Standard care G4

General care G2

به "تمیز"جایی که جریان هوا منجر به خطر آلودگی می شود، جهت جریان باید از مناطق 
.باشد"کثیف"



.محفظه فیلترها باید قابل رویت باشند
.قابلیت باز و بسته شدن راحت داشته باشند

کانالها باید مرتب و طبق برنامه نظافت شوند
طراحی سیستم کنترلی

ثبت اقدامات



کمپرسور هوا
آب

بخار
تاسیسات برقی



• Compressed Air and Gas:

ر قرار سیستم های هوای فشرده باید در تجزیه و تحلیل خط
گیرد  

اقدامات کنترل باید برای جلوگیری از آلودگی محصول
تماس مستقیم هوای فشرده با محصول

 Foodاستفاده از روغن ) فاقد ذرات خارجی و روغن 
Grad)

ISO 8573-1استاندارد مرجع 



Water



:آب مصرفی
در تماس مستقیم با محصول یا به عنوان یکی از اجزای محصول-1
مورد مصرف در فرآیند ثانویه-2
آب آشامیدنی-3

(لژیونال) 



 آب آشامیدنی و آب در تماس با محصول باید مطابق با استانداردWHO  و یا استاندارد محلی
.باشد

آنالیز شیمیایی، میکروبی، آفت کشها، فلزات سنگین
  مخازن آب بایدHygienicبوده و سالی یکبار بازرسی شوند.
 مسیرهای آب غیر مصرفی در تولید باید کامال مجزا باشند.
در دسترس بودن طرح و نقشه تاسیسات آب
تحت کنترل بودن مسیر و آب برجهای خنک کننده

:Re use waterبرای 
انجام ارزیابی ریسک از نظر آلودگی فیزیکی، شیمیایی، میکروبی
طراحی سیستم پایش



:GMPدالیل اهمیت آب در •

ماده اولیه عمده در فرموالسیون-
تاثیر مستقیم بر پایداری میکروبی محصول-

استفاده جهت شستشوی دستگاهها و سطوح-



نیازهای

آبسیستم

سیستمهای پیش 
تصفیه

Reverse 
Osmosis

Ion-
Exchangers

سیستمهای تصفیه 
میکروبی

Chlorination

Ozonation

Heating

UV

filtration



Biofilm

تشکیل یک الیه نازک از میکروارگانیسمها در جدار داخلی لوله
:مکانیسم تشکیل بیو فیلم

متر برثانیه  1حداقل سرعت خطی 
متر بر ثانیه افزایش 1/5الی 1/2بهتر است سرعت  از 

یابد









:وظایف میکروبیولوژیست در سیستم آب

محاسبه سرعت جریان آب-1
نمونه برداری -2
تجزیه و تحلیل نتایج-3
برنامه ریزی برای ضدعفونی سیستم-4
اعالم شرایط اخطار و اتخاذ راههای اضطراری-5
مستند سازی-6



:بخار

بخار استاندارد باید فاقد هر گونه مواد نا ایمن برای مواد غذایی و مصرف کننده باشد.
ارزیابی ریسک و کنترل بخار در تماس مستقیم با محصوالت



• Electrical Systems:

دارد، بخش قابل توجهی از تاسیسات برق و کنترلی به طور معمول در منطقه بهداشتی تولید قرار
کابل کشی تامین انرژی موتورها و یا ماشین آالت:به عنوان مثال 

....کابل های اتصال سنسورها و 
:اقدامات الزم

کنترل سطوح بیرونی کابلها و تاسیسات از نظر آلودگی میکروبی، گرد و خاک و آفات
طراحی سطوح باید قابلیت دسترسی، نظافت داشته باشد  .
کابل در داکت تنها باید در یک الیه نصب شود  .
ب داشته باید از تلفیق کابل ها اجتناب شود و کابل ها باید برای تمیز کردن باید فاصله ای مناس

.باشند
لیبل گذاری کابلها
اتصال کابلها به دستگاه ها



Waste disposal: دفع زباله ها و ضایعات

شناسایی مواد زاید
نحوه جمع آوری
  نحوه دفع

.بطوریکه مانع آلودگی محصوالت تولیدی و غذایی شود



پیشنهاد شما ربای اجرای بهتر و ردست رت این بند چیست؟





:انتخاب ظروف مواد زاید 

:ظروف مواد زائد و یا خطرناک باید

به وضوح برای اهداف مورد نظر خود مشخص شده است؛( الف

واقع در یک منطقه مشخص؛( ب

بسته به زمانی که در استفاده فوری نیست، قفل شده اگر خطرناک باشد؛( ج

ساخته شده از مواد غیر قابل نفوذ با قابلیت نظافت آسان( د



:مدیریت پسماندها

برنامه ریزی برای جداسازی

ذخیره سازی

نحوه دفع زباله ها

فرکانس تخلیه

ضایعات لیبل و عالیم تجاری و محصوالت

حفظ سوابق دفع ضایعات



Equipment suitability, cleaning and 
maintenance



:انواع تجهیزات
دستگاهای تولید
نوار نقاله تسمه ای
نقاله مارپیچ
مخازن
پمپها
پرکن و بسته بندی
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Hygienic design

Product contact surfaces

Temperature control and 
monitoring equipment

Cleaning plant, utensils 
and equipment

Preventive and 
corrective maintenance

Calibration



Hygienic design:

محصول آماده به مصرف/مواد آماده/جداسازی مواد خام

قابل دسترس/ قابل نظافت/ دارای سطوح صاف /Self Draining /Dry Policy

 (304و یا 316استیل ) استفاده از مواد سازگار با محصوالت و مواد شوینده و ضدعفونی کننده

 استفاده از موادFood Grad

چهارچوب دستگاهها نباید از پیچ و مهره استفاده شده باشد.

حداقل تماس دست اپراتور با دستگاه و مواد اولیه



• Product contact surfaces:

• Temperature control and monitoring equipment:

  ،مقاومت در برابر حرارت و مدت زمان حرارت
  ،نصب تجهیزات کنترلی حرارت
کالیبراسیون



گاه اه نقش کالیبراسیون رد میظنت دست

زوم کالیبراسیون عبارت است از مقایسه یک دستگاه اندازه گیری با یک استاندارد و تعیین میزان خطای این وسیله نسبت به آن و در صورت ل
.تنظیم دستگاه در مقایسه با استانداردهای مربوطه

.به زبان ساده کالیبراسیون اندازه گیری و صحت وسیله اندازه گیری در مطابقت با مرجع تایید شده می باشد



• Cleaning plant, utensils and equipment:

اجرای برنامه تمیز کاری و خشک کردن طبق برنامه مدون
تعیین چه چیز باید تمیز شود؟، چگونه؟، کی؟، توسط چه کسی؟
مستند سازی اقدامات انجام شده
 ؟  .......و



• Workshop:
Cleaning

Disinfection

Sanitization



Cleaning & Disinfection

...زدودن گردوغبار و گریس و : Cleaningتعریف 
کاهش میکروارگانیرمها به حد قابل قبول: Disinfectionتعریف 
بصورت توام sanitization :Cleaning + Disinfectionتعریف 



:به خاطر داشته باشید
وان یک سطح کثیف را هرگز منی ت

.ضدعفوین منود



خواص یک شوینده مناسب
مولکول سورفکتانت•

Hydrophobic Hydrophilic



:چهار گروه اصلی سورفکتانتها
آمفوتر نانیونیک کاتیونیک آنیوتیک تسورفکتاننوع

خواص
pHوابسته به  خنثی + - بار الکتریکی

متوسط متمایل به
کم

متوسط کم زیاد پاک کنندگی

کم تا متوسط کم تا متوسط کم تا متوسط زیاد کنندگیکف

ندارد ندارد با آنیونها با کاتیونها ناسازگاری

م  به علت حساسیت ک
رد در شامپو بچه کارب

دارد

غلظت دهنده
فتثبیت کننده ک

میکروب کش
نرم کننده الیاف

- خواص ویژه



:مکانیزم لکه بری•



:با توجه به اسالید قبل، خواص یک تمیز کننده مناسب•
حاللیت خوب( الف
قابلیت نفوذ جهت برداشتن لک از روی سطح( ب
قابلیت امولیفیکاسیون خوب، جهت معلق نگهداشتن مواد روغنی تا زمان آبکشی( ج
همخوانی مناسب با دستگاه( د

آبکشی آسان( ه



:مشخصات یک ضدعفونی کننده مناسب•
وسیع الطیف باشد( الف
باقی نماندن مواد مضر ناشی از مواد ضدعفونی( ب
عدم نیاز به آبکشی (ج
باقی نگداشتن اثر رنگ، بو، خورندگی( د
ایمنی مصرف برای اپراتور( ه
عدم واکنش با سایر مواد( و
عدم مشکل زیست محیطی( ز
قابلیت تهیه آسان( ح

مقرون به صرفه بودن( ط



:C & Dخطاهای رایج در عملیات

(از قسمت ریسک باال به سمت ریسک کم) شروع از قسمت نادرست( الف

استفاده از وسایل آلوده جهت تمیز کاری( ب

به کار بردن مواد شیمیایی نامناسب( ج

اشتباه در تهیه محلول( د

ایجاد گردوغبار در حین تمیز کاری( ه

استفاده از مواد ضدعفونی کننده فاسد( و

کاربرد غیر موثر و عدم پوشش مناسب( ز

ایجاد آلودگی در نتیجه آبکشی نامناسب( ح

C&Dعدم تدوین روش اجرایی و دستورالعمل ( ط



• iso 10013\ \لینکها QC-F-027 برنامه شستشو و نظافت سالن تولید. xlsx

iso 10013/لینکها/QC-F-027 برنامه شستشو و نظافت سالن تولید.xlsx


CIP & COP:
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Cleaning out of Place

Recirculation pump

Cleaning tank
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COP

washing angled pipe
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Flow and Impact Coverage

Rotary Jet Head

Static Spray Ball

Rotary Spray Head

Cleans with a rotating fan 

generating impact and 

coverage. This results in  

lower liquid consumption 

and in shorter time.

For tanks which are 

relatively easy to clean

Cleans with concentrated 

jets and 360° coverage. 

Highest impact and lowest 

liquid consumption and in 

shortest time.

For large or difficult to 

clean tanks and for tanks 

requiring high cleaning 

standards

Cleans in spots with only 

impact in the centre of 

these spots. This results 

in low impact and high 

liquid consumption.

Offered only on customer 

request
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Impact - Coverage

Effect of

SSB

Impact: 10 %

Coverage: Cascading 

Partial 

Flow + Time: 100 % 

70 %

Swirling fan 

Partial / full 

70 - 75 % 

RSH

100 %

Index Pattern 

Full

40 to 50 % 

RJH













• Preventive and corrective maintenance

Hygienic Engineering & Maintenance



Hygienic Engineering & Maintenance:

Equipment: Hygienic Design

Equipment: Materials of Construction

Equipment and Piping Installation

Welding

Piping and Supports

Maintenance and Engineering

Calibration



Equipment: Hygienic Design:

محصول نوع طراحی تجهیزات و طراحی خطوط تولید در یک فضای تولیدی برای حفظ انسجام و کیفیت
.حیاتی است 

اندرا به حداقل برس( فیزیکی، شیمیایی،میکروبی) چیدمان تجهیزات، نصب آنها باید به خطرات
آلودگی متقاطع را به حداقل برساند

قابلیت شستشو و نظافت
صاف، بدون فضای مرده، بدون پیچ،بدون شکاف و حاشیه: سطوح در تماس محصول

اتصاالت فلز به فلز باید تا حد امکان با جوش صورت پذیرد
احتمال آلودگی محصول به قطعات شل تجهیزات
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WRONG
Fence

GOOD
BETTER

Tank designTank design
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Non hygienic
Hygienic

Aseptic

Hygienic Class 

II, vented 

Man Doors rs
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Diaphragm

Sealed Gauge

Pressure Gauges

Dead end not longer 

than ½ diameter

Pressure Gauges
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Hygienic Instrument Mounting and Connection

Pressure GaugesPressure Gauges
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Hygiene standards for valves

Increasing hygiene

Needle

Ball

Plug/shutter

Butterfly

Lip seal

Diaphragm

Pinch
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Needle valveNeedle valve
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Ball valve

Product becomes trapped behind

ball and housing - cannot clean

Ball valve
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Plug valvePlug valve
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Butterfly valveButterfly valve
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Lipseal valveLip seal valve



pinch valve





WRONG

CORRECT

Cleanability: Crevices

Hygienic Design Principles



Hygienic Design Principles

Non-hygienic

coupling

Elastomer seal

product residue

Stainless steel

Cleanability: Crevices

Cleaning fluid



Clean ability: Crevices

Hygienic Design Principles



Cleanability: Crevices

Hygienic Design Principles



Sealed by elastomeric gasket

Hygienic Design Principles



0

10

Difficult to clean 
long and narrow

space

Hygienic Design Principles



0

2

4

6

8

EASY TO AVOID

Hygienic Design Principles



Cleanability: Crevices in open processing, conveyor belt

Crevices

Hygienic Design Principles



Cleanability: Dead areas

WRONG

CORRECT

Hygienic Design Principles



Cleanability: Dead areas

WRONG CORRECT

R > 3mm

Hygienic Design Principles



The adverse influence of dead legs on

Chemical Disinfection

Disinfection: Protection of m.o.s

Hygienic Design Principles



NOT DRAINABLE

Drainability of pipe-work

DRAINABLE

Hygienic Design Principles



NOT DRAINABLE DRAINABLE

Drainability of pipe-work

Hygienic Design Principles



Drainability of pumps

NOT DRAINABLE

DRAINABLE

Hygienic Design Principles



Drainability of tanks/vessels

NOT DRAINABLE

DRAINABLE

Hygienic Design Principles



•Equipment: Hygienic Design

.برنامه نگهداری پیشگیرانه باید اجرا شود •
زات در  تعمیر و نگهداری اصالحی باید به گونه ای اجرا شود که تولید در خطوط مجاور یا تجهی•

.معرض خطر آلودگی قرار ندارد 
.راه حل های موقت تعمیرات میتواند ایمنی کاال را در معرض خطر قرار دهد•
باید فود گرید باشند...( روغن، گریس و ) روان کننده ها •



Equipment and Piping Installation:

در دسترس بودن نقشه ها
به حداقل رساندن استفاده از شلنگ

متر1/5طول شلنگ حداقل 
تعداد کوپلینگ و شیر نمونه برداری حداقل باشد



Cleanability: Crevices

WRONG CORRECT

Flexible hoses

Good

Better

Hose liner

Hygienic Design Principles



Welding:



• Piping and Supports:
حداقل طول ممکن•

حداقل زانویی•

حداقل نقاط اتصال و پیچ شدگی•

حداقل خم شدگی•

مسیر عمودی ارجحتر از مسیر افقی•

به سمت تخلیه% 3شیب •

حداقل نقاط مرده•





Maintenance and Engineering:

ار مهندسی قبل از تعمیرات باید مجوز کار در نظر گرفته شود تا اطمینان حاصل شود که تعمیر و نگهداری و ک
.  به عنوان یک فرآیند کنترل شده انجام می شود

فیت به هنگام کارازتجهیزات قفل دستگاه و برچسب گذاری استفاده شود تا اطمینان حاصل شود که کی
.محصول و ایمنی آن به خطر نیفتاده است

لودگی  تعمیر و مهندسی در حین تولید باید اجتناب شود یا باید اقدامات الزم برای به حداقل رساندن خطر آ
.متقابل صورت گیرد

ابزار مورد استفاده برای تعمیر و نگهداری در مناطق تولید باید قبل از استفاده تمیز باشد.

گی خطوط، پس از انجام تعمیر و نگهداری و یا مهندسی، قبل از شروع به تولید باید به منظور بررسی یکپارچ
انجام شود( نظافت و ضد عفونی)عدم وجود جسم خارجی و انطباق با الزامات مربوط به بهداشت 



Calibration:

ت دستگاه های اندازه گیری موجود در قسمت های تولید و آزمایشگاه که برای کیفیت فراورده حائز اهمی
.هستند به طور منظم کالیبره شوند

مناسب در صورتی که نتایج کالیبراسیون خارج از معیار های پذیرش باشد ، تجهیزات اندازه گیری به روشی
.شناسایی شوند

:کالیبره نبودن تجهیزات اندازه گیری

نجام شودشرایط مورد بررسی قرار گیرد تا وجود هر گونه تاثیری بر کیفیت فراورده مشخص واقدامات مناسب ا.

حفظ و ثبت مدارک



Management of purchased materials:

رد باید کنترل شود ات مطمئن شوید هک یی اتثیر می گذا خرید مواد اولیه هک هب ایمنی مواد غذا

.اتمین کنندگان اقرد هب ربآوردن الزامات مشخص شده می باشند

چگوهن؟.                                                             اتدیی شودانطباق مواد ورودی باید 



تدوین دستورالعمل خرید•

تدوین دستورالعمل انتخاب تامین کنندگان•

ارزیابی تامین کنندگان از نظر توانایی برآورده سازی الزامات•

نظارت بر عملکرد تامین کنندگان•

ممیزی تامین کنندگان و صدور گواهینامه•



م هب انتخاب اتمین کننده نمایدXشرکت  . تصمیم دارد ربای تهیه مواد اولیه خود اقدا

ربانهم رزیی ربای انتخاب یک اتمین کننده



• Incoming material requirements (raw/ingredients/packaging):

چک وسیله نقلیه از نظر شرایط مناسب حمل و نقل و پلمپ
 بررسی انطباق مواد اولیه باCOA

تعیین روش برچسب گذاری مواد ورودی
تدوین روش برخورد با مواد اولیه نامنطبق
مستندسازی و ثبت اقدامات انجام شده



• Measures for prevention of cross contamination:

:تعریف آلودگی متقاطع

ی
دگ

آلو
ع 

نوا
ا

میکروبی

شیمیایی

فیزیکی

آلرژن ها



• Pest control:

1- Pest control programmes:

تعیین فرد مسوول
تعیین پیمانکار واجد شرایط
آموزش فرد مسول و پیمانکار در صورت نیاز
ارایه روش مبارزه با هر نوع آفات
دوره های بازدید
لیست سموم مجاز و نحوه استفاده از آنها



2- Preventing access:

تعمیرات ساختمانی

بسته شدن اتوماتیک دربها

توری پشت پنجره ها و تهویه

استفاده از توری در ورودی فاضالب رو ها

استفاده از روشهای دفع حشرات

از بین بردن محل تجمع آفات

Pest Harborage :

شناسایی پناهگاه ها

شناسایی راه های دسترسی به غذا

شناسایی محلهای تجمع و امکان ورود به داخل کارخانه



3-Monitoring and detection:

نقشه طعمه گذاری و نوع تله و طعمه

تناوب بازدید

به دنبال شواهد آلودگی باشید

نتایج بازرسی ها و اقدامات را ثبت و تجزیه و تحلیل کنید

4-Eradication:

با دیدن شواهد اقدام کنید

مطابق روش تعریف شده اقدام کنید.





:تدوین یک نمونه برنامه کنترل حشرات

تدوین یک دستورالعمل

تدوین برنامه کنترلی

نحوه گزارش دهی و تجزیه و تحلیل



• clip\QC-OP-007-00 روش اجرایي مبارزه با آفات، حشرات و حیوانات موذي. doc

clip/QC-OP-007-00 روش اجرايي مبارزه با آفات، حشرات و حيوانات موذي.doc


Personal hygiene and employee facilities:

استفاده از البسه مناسب
پرهیز از خوردن و آشامیدن
 شستشوی دست بهنگام ورود به تولید و ضدعفونی کفش
گزارش شرایط پزشکی خاص
آزمایشات دوره ای پزشکی
سایر قوانین مرتبط
بازدید کنندگان



• Hand washing facilities must be provided with warm water (>40°C) and soap.

• Disposable paper towels are preferred to hot air hand dryers

• Use of disinfectant after drying is optional

Hand washing facilities



Hand washing

DIDN'T WASH
HANDS

Source: The Far Side

By Gary Larson

Modified by Roy Curiel

DIDN'T WASH
HANDS

Source: The Far Side

By Gary Larson

Modified by Roy Curiel





Product recall procedures:

امکان ردیابی محصوالت

تعیین عیوب یا خطرات ایمنی که باید فراخوان صورت پذیرد

تدوین دستورالعمل فراخوان

تعیین لیست افراد درگیر در فراخوان

تهیه لیست مراجع قانونی در فراخوان برای هشدارهای عمومی

تدوین روش جمع آوری و برخورد با محصوالت فراخوان شده

انجام مانور سالیانه جهت بررسی اثربخشی



Warehousing:
:تقسیم بندی انبارها

انبار مواد اولیه مواد غذایی

انبار مواد اولیه بسته بندی

انبار قرنطینه

انبار محصول

انبار عمومی

انبار مواد شیمیایی

انبار قطعات و لوازم



Warehousing:

بطور مجزا ومتناسب با ظرفیت تولید

خشک، خنک ، منظم، عاری از حشرات و جوندگان ، بدون گردوغبار وخاک، آلودگی و مواد خارجی، وجود •

تهویه مناسب

(نحوه چیدمان پالت) چیدمان کاال در انبار باید برروی پالت•

کف، دیوار و در انبار باید از جنس مقاوم ، بدون خلل و فرج ، قابل شستشو و نظافت باشد•

•Glass Policy/ Dry policy/ Pest control



:طبقه بندی مواد اولیه

( Microbial Risk Classification)

1- MRC 1
2- MRC 2
3- MRC 3



MRC 1:
.ذاتا ضد میکروبی و فاقد آب هستند

نگهدارنده ها و مواد ضد عفونی کننده
اسانسهای غیر مایی

MRC 2:
اکثر مواد سنتتیک
مواد با غلظت باال

سورفکتانتها با اکتیو باال

MRC 3:
عصاره های طبیعی ، رنگها و رنگدانه ها، 

پودر تالک، خاک رس
صمغ های طبیعی و رزین، قوام دهنده ها

Opacifiers



:می بایستیMRC 3در 

.تک تک بچ های دریافتی تست شود-
ی کارایی پرزرواتیوها برای این مواد اعتبار ده-

.شود
.در حداقل میزان سفارش داده شود-
.در کوتاهترین زمان مصرف شوند-



• Product information/consumer awareness:

انتقال اطالعات الزم به مصرف کننده بعدی در زنجیره غذایی

اطالعات باید برای مصرف کننده قابل درک باشد

به انتخاب آگاهانه محصول کمک نماید

شامل اطالعات نحوه مصرف و نگهداری باشد و احتمال سوء مصرف را به صفر برساند.



• Food defence:
ایجاد تسهیالت و اقدامات الزم برای جلوگیری از اقدامات خرابکارانه و تروریستی•

کنترل دسترسی ها•

نصب دوربین ها•

شناسایی نقاط حساس•

.اقدامات حفاظتی شامل فرایندهای امنیتی فیزیکی، الکترونیکی و پرسنلی می شود•

•Threat Assessment Critical Control Point “TACCP”

"ارزیابی نقاط بحرانی تهدید"



هب نظر شما آخرین بحث  ،و مهمترین ، رد مورد هچ موضوعی است؟



آموزش



اهیی هک رد این بحثPRPلیست 

.آموختید را یاد داشت نمادیی






