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 مقذمه :

ویبس مشتزیبن بٍ مًاد غذایی ایمه ي سبلم افشایش یبفتٍ است ي َمیه امز سبب شذٌ مًادغذایی ، گرزایش   امزيسٌ

بیشتزی وسبت بٍ ایجبد سیستمُبی مذیزیت ایمىی ، بزاسبس سیسرتم ججشیرٍ ي جیلیرط  ورز ي وکربر  ىترز        

، مسئًلیت جُیٍ یر  اسرتبوذارد    ISOمیالدی سبسمبن بیه المللی  1002پیذا  ىىذ . در سب   HACCPبیزاوی 

در سیستم مذیزیت ایمىی مًاد غذایی را بریش   HACCPقببط ممیشی را بٍ عُذٌ گزفت  ٍ ایه استبوذارد وکش 

  اس پیش مشخض می  زد .

،  ایه استبوذارد شبمط رعبیت حذاقط ویبسمىذیُبی قبوًوی ومی شًوذ

ذٌ ویبسمىذیُبی شز ت اسرت  ىبعببرت دیگز ، ایه استبوذارد بیبن  ى

 ٍ  ًاستبر چیشی بریش اس حرذاقط مکرزرات ایمىری مرًاد غرذایی       

َستىذ . یعىی در ياقع قًاویه ي استبوذاردَب مىوکٍ ای  شًرَب ، بٍ 

 آن افشيدٌ میشًد .

ٍ  ISO22000ایه استبوذراد بریه المللری  رٍ ا ىرًن بىرب             شرىب ت

می شًد ، جمب  سبسمبوذَی ي جشکیالت مزبًر بٍ مًادغذایی را جیت پًشش  رًد قرزار مری  دَرذ ي َرذ  آن      

َمبَىگ سب ته ویبسمىذیُبی مذیزیت ایمىی مًاد غذایی در سزجب سز سوجیزٌ عزضٍ ي جکبضبی مًادغذایی ، ي در 

 وُبیت بُبًد ایمىی مًاد غذایی است . 

 تاریخچه :

میالدی ببس می گزدد . َىگبمی  رٍ سربسمبن   2950مىشأ پیذایش استبوذارد مذیزیت ایمىی مًاد غذایی ، بٍ دٍَ 

ًردان در فضرب ،  وجُرت جرأمیه غرذای فضرب      Pillsburyقزاردادی بب شز ت  NASAمزیکب آملی ًَا ي فضبوًردی 

ًرد مظز  فضب وًردان يضع  رزد . در  مىعکذ  زد . ديلت آمزیکب شزایط بسیبر سختگیزاوٍ ای بزای مًاد غذایی م

ريشی بزای جًلیذ مًاد غذایی بکبر بزد  ٍ اس  وزات احتمبلی قببط بزيس در مًاد غذایی  Pillsburyوتیجٍ شز ت 

         پیشررگیزی  ررزدٌ ي سررالمت ي ایمىرری میظررًدت جًلیررذ شررذٌ  ررًد را جضررمیه مرری  ىررذ . ایرره ري  بعررذَب  

ی  ري  اطًلی است  ٍ  HACCPوبمیذٌ شذ .  HACCPر  ىتز  بیزاوی سیستم ججشیٍ ي  جیلیط  وز ي وکب

ٍ  بر  HACCPپبیٍ ي اسبس جضمیه ایمىی مًادغذایی در دویبی پیشزفتٍ امزيسی را جشکیط مری دَرذ . سیسرتم    
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گًوٍ ای طزاحی شذٌ است  ٍ ایمىی مًاد غذایی را بزای مظز   ىىذٌ ، اس طزیق  ىتز  جمرب  مزاحرط جًلیرذ ،    

 دارای سٍ اطط  لی بًد : HACCPوگُذاری ي جًسیع مًاد غذایی ، جضمیه می  ىذ . در ابتذا فزآيری ، 

استکزار ي ایجبد سیستم پبیش . ،  بیزاوی  ىتز  وکبر جعییه -3     وزات جعییه -1       وزات جشخیض -2

HACCP   میالدی جًسط  ىفزاوس ملی ایمىی مًادغذایی برٍ چربر رسریذ ي اس ایره      2972ابتذایی در سب

ادامٍ یبفت جب امزيس  ٍ دارای پىج مزحلٍ )گب ( ي َفت اطط  لی است .  HACCPجبریخ بٍ بعذ سیز جکبملی 

HACCP    ًرا وظربرت ي  جىُب بٍ آسمبیش  زدن میظً  وُبیی جکیٍ وذارد ، بلکٍ سزاسز مسیز جًلیذ میظر

 ىتز  می  ىذ جب  وزات را شىبسبیی ي حذ   زدٌ ي احتمب  بزيس  وز را در میظً  وُبیی ، جب سوح قببط 

 قبًلی پبییه آيرد . 

    امزيسی ، عببرت است اس ی  سیستم ایمىی مًاد غذایی اسرت  رٍ مزاحرط ي اطرً  آن     HACCPاستبوذارد 

 بز پبیٍ پیش ویبسَبیی بىب شذٌ است . 

 : ISO22000ش استانذارد مذیزیت ایمنی مواد غذایی پیذای

َبی ملی استبوذارد ، قرًاویه   ، بسیبری اس اوجمه HACCPبذوبب  جُبوی شذن استبوذارد ایمىی مًاد غذایی 

   جلفیق  زدٌ ي اس آن بظًرت سیسرتمُبی وظربرت ي ممیرشی در جُرت جضرمیه ایمىری        HACCP ًد را بب 

مرًاد   اسرت  رٍ ایمىری    ISOمًاد غذایی استفبدٌ می  ىىذ . جذیذجزیه ایه اقذامبت ، ایجبد وًعی استبوذارد 

َمیت قزار دادٌ است . ایه سیستم مذیزیت ایمىی مرًاد غرذایی  رٍ جیرت عىرًان      اغذایی را در درجٍ اي  

ISO22000 : شىب تٍ می شًد ، اَذا  سیز را دوبب  می  ىذ  

 بیه المللی Codexي  HACCPبٍ  قبً  اطً  مزبًر -

 َمبَىگ سبسی استبوذاردَبی بیه المللی ا تیبری -

          ارائٍ ی  استبوذارد قببط ممیشی ي قببط استفبدٌ بزای ممیشی َبی دا لی ي  -

 ا ذ گًاَیىبمٍ َبی دا لی بیه المللی 

  ISO14001:2004ي  ISO9001:2008َمخًاوی بب اطً  استبوذاردَبی  -
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 : ISO22000معزفی استانذارد 

ISO22000        ايلیه استبوذارد بیه المللی طىبیع غذایی اسرت  رٍ برب َمکربری ي مشربر ت سربسمبنCodex 

           جذيیه شذٌ ي دامىٍ  بربزد آن ،  لیٍ سبسمبوُبی د یرط در سوجیرزٌ عزضرٍ ي جکبضربی مرًاد غرذایی شربمط        

     رسی ، جًلیرذ  ىىرذگبن ججُیرشات ، جًسیرع  ىىرذگبن ي     جًلیذ  ىىذگبن  ًراک دا  ي طیرًر ، بخرش  شربي   

می گیزد. ایه استبوذارد بگًوٍ ای جذيیه شذٌ است  ٍ َز سبسمبوی بتًاورذ   زدٌ فزيشبن مًاد غذایی را در بز

بب ري  يیژٌ  ًد ، فعبلیتُبی سبسمبن را در جُت رعبیت الشامبت ایه استبوذارد طزح ریشی  ىذ . در حکیکت 

رد بٍ دست طىعت غذا ي مخظًص ایه طىعت ، بب جکیٍ بز سیستم جضمیه ایمىری مرًاد غرذایی    ایه استبوذا

HACCP       طزاحی ، جذيیه ي اجزا شذٌ است . بب بزرسی فُزست بىذَبی اطرلی ایره اسرتبوذارد مری جرًان ،

 را در دبالی آن جستجً  زد . HACCPاطً  

میالدی بیشتز شز تُبی دست اوذر بر مرًاد غرذایی ، اسربس فعبلیتُربی  رًد را برز مبىربی         1006اس سب  

ISO22000 .در ایه میبن بذیُی است  ٍ طىعت غذای  شًر مب ایزان ویرش ، برزای    پی ریشی ي دوبب  ومًدوذ

ر جُت َمبَىگ سبسی  ًد ادامٍ حضًر  ًد در ببسار جُبوی مًاد غذایی ، ببیستی َزچٍ سيدجز اقذامبجی را د

 بب ایه استبوذارد بیه المللی جذیذ طزح ریشی ي بٍ اوجب  بزسبوذ .
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