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  :مقدمه

 ٍ غزايي صٌبيغ تَليذي ٍاحذّبي تؼذاد سضذ ثِ سٍ سًٍذ

 گًَبگًَي ٍ تٌَع ٍ تىٌَلَطي دس تغييشات ايجبد ٍ ثْذاضتي

 صبحجبى تب است ضذُ سجت دًيب دس تَليذي هحصَالت

 ّبي سيستن استمشاس  جْت دس سا ثيطتشي تالش ،صٌبيغ

 ثيي دس عشيك ايي ثِ تب. ثٌوبيٌذ خَد ٍاحذّبي دس ويفيتي

 ديگش سلجبي ثِ ًسجت خَد هطتشيبى ٍ  وٌٌذگبى هصشف

 دس وِ تصَيشي ًخستيي ضَد، هي غزايي صٌبيغ ٍ ػلَم اص صحجت ٍلتي. ًوبيٌذ ايجبد سا ثيطتشي اعويٌبى

 ضشايظ گيشد هي لشاس تَجِ هَسد وِ اي هسئلِ اٍليي ٍ ّستٌذ غزايي صٌبيغ ّبي وبسخبًِ ثٌذد هي ًمص رّي

 هحمك ثشاي ساّي دًجبل ثِ تجغ، ثِ ٍ است غزايي هحصَالت سالهت ٍ ايوٌي ويفيت، تضويي ثشاي هَجَد

 ّبي وبسخبًِ دس  GMP اجشايي اصَل ػٌَاى  تحت هَضَػي ثبة ثبيذ ساستب ايي دس. گشدين هي اهش ايي ضذى

 ثٌيبى دسست پبيِ ٍ سيطِ اص سا غزايي هحصَالت سالهت ٍ ايوٌي اصَل ثتَاًين تب ثگطبيين سا غزايي صٌبيغ

 ساُ دس لذم استَاس ّبيي گبم ثب غزايي هحصَالت سالهت ٍ ايوٌي ثِ دستيبثي ثش ػالٍُ گًَِ ثذيي ٍ ًْبدُ

 .وٌين پيذا غزا صٌؼت دس سا خَد ٍالؼي جبيگبُ ثتَاًين تب ًْين صبدسات ٍ جْبًي تجبست

 :هدف

 دس ،GMP تبييذيِ دسيبفت ٍ ثشلشاسي ٍ ايجبد  ثب

 دس خَد هطتشيبى ٍ دٍلتي هشاوض ثِ تَليذي ٍاحذ

 خَد پيوبى ثِ وِ دّين هي اعويٌبى جْبى سشاسش

 ثبال ويفيت ثب ٍ خَة هحصَل يه ػشضِ ثشاي

 . پبيجٌذين

 : ضَاثظ ايي تذٍيي اص ّذف

 تَليذ خَة ضشايظ حذالل استمشاس جْت دس ثْذاضتي صٌبيغ ٍ غزايي هَاد تَليذوٌٌذگبى ّذايت 

 ويفيت ثب هحصَل تَليذ ٍ خَة ضشايظ استوشاس   

 هٌبست استبًذاسدّبي ثب اًغجبق ٍ ضذُ تَليذ هحصَالت وٌتشل اص اعويٌبى ايجبد  

 ُوبسايي ٍ ايوٌي ويفيت، ًظش اص وٌٌذگبى، هصشف ًيبصّبي ًوَدى ثشآٍسد  
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 تجْيضات ٍ لَاصم صحيح وٌتشل ٍ تَليذ ٍ ويفيت تضويي ثخص سضبيت سيستن يه حفظ ٍ استمشاس 

 وبسوٌبى ثب هطبسوت

 

 : GMP اصول اجرایی

 GMP هخفف Good Manufacturing Practice "وِ است "صيشسبختبس( هغلَة) خَة ضشايظ 

 غزايي هَاد ايوٌي ّبي ًظبم اسبع ٍ پبيGMPِ ٍالغ دس. است HACCP سيستن اصلي فًَذاسيَى

HACCP  اصَل. وٌذ هي تبهيي ًظش هَسد استبًذاسدّبي عجك سا هحصَل سالهت اصَل ايي اجشاي ٍ است 

GMP  فشايٌذ يه ثش ًِ داسًذ، توشوض ويفيت وٌتشل ٍ تَليذ ػوليبت ول ثش وِ ّستٌذ وٌتشلي ػَاهل 

 GMP پبيِ ٍ فًَذاسيَى ثبيذ هذسن اخز ٍ  وبسخبًِ دس آى استمشاس ٍ HACCP سيستن اجشاي اص لجل. خبظ

 .ًْبد ثٌب سا 

 GMP وبسثشدي اصَل آى ثٌذ 81 وِ ثٌذ 88 تحت 

 .گشدد هي ثيبى است سبصي پيبدُ ثشاي

 ّب سبختوبى جبًوبيي ٍ سبخت -4

 وبسي فضبّبي ٍ اهبوي جبًوبيي -1

 اًشطي آة، َّا، -تبسيسبت -6

 ضبيؼبت دفغ  -7

 ًگْذاسي ٍ تؼويش ٍ سبصي پبويضُ تجْيضات، تٌبست -8

 ضذُ خشيذاسي هَاد هذيشيت -9

 هتمبعغ آلَدگي اص پيطگيشي جْت الذاهبت -81

 ثْسبصي فشايٌذ ٍ سبصي پبويضُ -88

 آفبت وٌتشل -81 

 وبسوٌبى تحصيالت ٍ ثْذاضت -81

 ثبصوبسي -84
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 هحصَل فشاخَاى ٍ اجشايي ّبي سٍش -81

  اًجبسداسي -86

 وٌٌذُ هصشف آگبّي ٍ هحصَل اعالػبت  -87

 ثيَلَطيه حولِ ٍ ثيَلَطيىي هشالجت غزايي، هَاد اص حفبظت -88

  مسایای پیاده سازی:

 سبصهبى ثْذاضتي سغح استمبء 

 ضشوت اػتجبس افضايص 

 هطتشيبى ثشاي سبصي اػتوبد  

 ايوي هحصَل تَليذ اص اعويٌبى 

 اصالحي الذام ثجبي پيطگيشي فشٌّگ ايجبد  

 ِّب ّضيٌِ دس جَيي صشف 

 :گیری نتیجه

GMP هَاد داسٍ، غزا، فشآٍسي دس استفبدُ هَسد تجْيضات ٍ لَاصم ًيض ٍ هحيغي سبختبسّبي ثش توشوض ثب 

 سبخت صيش يه ثِ سسيذى هٌظَس ثِ ٍ فشآٍسي ًَع ثب ٍيظُ استجبط دس سا هٌبسجي ػولي ساّىبسّبي افضٍدًي،

 ّبي سبخت صيش ثْذاضتي سغح اسصيبثي دس پبيص اثضاس ػٌَاى ثِ تَاًذ هي GMPاصَل. دّذ هي ِاسائ هٌبست

 وبس ثِ افضٍدًي هَاد ٍ داسٍيي غزايي، هَاد ّبي حيغِ دس فؼبل ّبي سبصهبى دس هحصَل فشآٍسي ثب هشتجظ

 .ضَد گشفتِ

 

 

 


