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 :HACCPسیستن 

 HACCP  هجوَػِ الشاهات هزبَط بِ سیستن هدیزیت بْداضت هَاد غذایی است کِ ایي اصغالح اس

ٍ ًقاط کٌتزل  زتجشیِ ٍ تحلیل خغ” بِ هؼٌی   "Hazard Analysis & Critical Control Poine"اٍل

در  1971در سال  HACCP گزفتِ ضدُ است. بزای اٍلیي بار  “بحزاًی

 1973کٌفزاًس هلی حفاظت هَاد غذایی هغزح ضد. سپس در سال 

ساسهاى فضا ًَردی آهزیکا )ًاسا( با ّوکاری ضزکت پیلسبَری ایي 

سیستن را بزای اعویٌاى اس سالهت هَاد غذایی فضا ًَردی اجزا کزدًد. 

 1993بِ اعالع ػوَم رسید ٍ در سال  1985یستن در سال ایي س

 1377پذیزفتِ ضد. در سال  FAO/WHO تَسظ کویسیَى کدکس

 4557را تحت ػٌَاى استاًدارد هلی   HACCP ادارُ استاًدارد ٍ تحقیقات صٌؼتی ایزاى آییي کار استفادُ اس

 .هٌتطز کزد

 

 :HACCP هسایای استفاده از سیستن

 ًْائی هحصَل تا اٍلیِ هَاد اس غذائی هَاد بْداضتی ّای جٌبِ تواهی دادى قزار پَضص تحت ٭

 ISO9001  هاًٌد کیفی کٌتزل هدیزیت ّای سیستن دیگز بزای هکولی ػٌَاى بِ ٭

 .ایوٌی هَاد غذائی را تضویي هی کٌد سیزا ،الوللی بیي تجارت آساًی ٍ رًٍق ٭

 آلَدگی ّای هیکزٍبی، ضیویائی ٍ فیشیکیذائی اس ًظز غ هَاد کیفیت تضویي ٍ اعویٌاى ٭
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 : HACCP اصول کلي سیستن

ًْا اهکاى آر فْزستی اس هزاحل فزایٌد کِ در بزای ایي هٌظَ .تحلیل کٌید هَارد خغز را تجشیِ ٍ :صل اولا

    غاس کار آٍاقغ  اصل اٍل در، یدیي ًوایًْا را تؼیآٍش ّای هْار بزٍس خغز ػودُ ٍجَد دارد را تْیِ ٍ ر

HACCP  باید توام خغزات احتوالی در  ،ییاٍلیِ تا هزحلِ خزٍج فزاٍردُ ًْااس هزحلِ دریافت هَاد  ،است

اػن اس رٍش ّای هَجَد یا رٍش ّای هَرد  ،ْاآًهؼزفی ٍ هؼیارّای کٌتزل ٍ هْار ، یایتوام هزاحل را ضٌاس

 .دیي ًواییًیاس را تؼی

 

 د.ییی ًوایضٌاساط کٌتزل بحزاى خظ تَلید را ًقا :اصل دوم

ٍ کٌتزل خغز ٍ بحزاى در ایي ًقاط، ٍ رٍش ّای هْار  یي هؼیارّایتؼٍ فزیي آپس اس ضٌاسایی هَارد خغز 

ي یًْا بزای تضویي سالهت هحصَل ضزٍری است را تؼیآکٌتزل بحزاى در کِ عی ًقا HACCP ییتین اجزا

 . هی کٌد

 

 .ییداس ًقاط کٌتزل بحزاًی تؼییي ًوا هحدٍدُ ّای بحزاًی را بزای ّز یک :اصل سوم

  تؼییي  ccp ف بیي ضزایظ السم بزای تَلید فزاٍردُ ایوي ٍ سالن را بزای ًقاطُ ّای بحزاًی اختالهحدٍد

، گاُ هوکي است حد باال ٍ یا حد پاییي تؼییي کویت ّای قابل اًداسُ گیزی باضٌد، هحدٍدُ باید هی ًواید

 .ضَد

 

 د.یتؼییي ًوایرا ًوایص هحدٍدُ ّای بحزاًی ًقاط کٌتزل بحزاى  ًداسُ گیزی ٍسیستن ّای ا :اصل چهارم

ٍردى آایٌد ٍ تحت کٌتزل در زهحدٍدُ ّای بحزاًی بزای تؼدیل ف تؼییي ایي سیستن ّا بزای اًداسُ گیزی

 . ى ضزٍری استآ

 

 .دیبزقزار ًوایحدٍدُ ایوي خارج ضدُ ی کِ فزایٌد اس هػولیات اصالحی را بزای هَارد: اصل پنجن

ٍردى فزایٌد ٍ تصوین گیزی دربارُ آػولیات السم بزای تحت کٌتزل در  ػولیات ایي هزحلِ باید در بزگیزًدُ

  . فزاٍردُ ٌّگاهی کِ خارج بَدى فزایٌد اس هحدٍدُ کٌتزل تَلید ضدُ باضد
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بزقزار  HACCP ستنػات ٍ هستٌد ساسی سیٍ هَثز بزای ضبظ دادُ ّا ٍ اعال ًَػی سیستن فؼال :اصل ششن

  . ًوایٌد

حی تحت کٌتزل بَدُ ٍ ػولیات اصال HACCP ػات بزای اثبات ایي کِ سیستنٍری دادُ ّا ٍ اعالآجوغ 

هٌاسب در هَارد السم بغَر هَثز اًجام ضدُ ضزٍری است ٍ ایي ػول بیاًگز ایي است کِ تَلید در ضزایظ 

 .اهي صَرت گزفتِ است

 

 .ٍ ًظارت بز قزار ًواییدًَػی سیستن تأیید  :اصل هفتن

بِ عَر هَثز اًجام هیگیزد ضزٍری  HACCP بزقزاری ایي سیستن بزای حصَل اعویٌاى اس ایي کِ سیستن

 .است
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