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  :همكاري اين ضابطه توسط اداره كل نظارت بر مواد غذايي ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي و با 
  

ادره كل آزمايشگاههاي كنترل غذا و دارو ، معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي                  

درماني شهيد بهشتي ، معاونت غذا و دارو دانشگاه علـوم پزشـكي و خـدمات بهداشـتي درمـاني تهـران ،                       

                                ، معاونــــت غــــذا و دارو دانــــشگاه علــــوم پزشــــكي و خــــدمات بهداشــــتي درمــــاني گــــيالن 

سازمان حفاظت از محيط زيست ، انجمن صنفي صنايع روغن نباتي ايران  ، آزمايشگاه تكنو آزما ، شركت            

  .صنعتي بهشهر ، شركت كاني ساز جم 
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  بنام خدا
  

   :پيشگفتار

ت در تكنولوژي و تنوع و گونـاگوني        روند رو به رشد تعداد واحدهاي توليدي صنايع غذايي و آشاميدني و ايجاد تغييرا             
 اقـدام   1381محصوالت توليدي ، سبب گرديد تا اداره كل نظارت بر مواد غذايي ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي از سال                     

تدوين ضوابط مذكور شامل حداقل ضوابط تاسـيس و         .  به تدوين مقررات و ضوابط جديد متناسب با علم روز غذا نمايد           
 سياسـت تـدوين ضـوابط       1385 ادامه يافت وليكن از تير ماه سـال          1384خانجات مختلف غذايي تا سال      بهره برداري كار  

يي تغيير يافت و مقرر گرديد ضوابط فني و بهداشتي براي تأسيس و بهره برداري واحد هاي توليد و بسته بندي مواد غـذا                      
وليـد، آزمايـشگاه و ضـوابط بهداشـتي          و سـاير مـوارد از جملـه تجهيـزات خـط ت             بصورت ضابطه اي كلي تدوين گـردد      

  . اختصاصي براي توليد هر محصول در ضوابط جداگانه اي مختص به هر محصول تدوين و به تصويب برسد
براي هماهنگي با توسعه جهاني، ضوابط در مواقع لزوم اصالح خواهد شد بـدين منظـور پيـشنهادات مطروحـه توسـط                      

از تائيد، ضابطه اصالح شده از طريق واحد اطـالع رسـاني بـه اطـالع عمـوم                  كميته علمي مورد بررسي قرار گرفته و پس         
  . خواهد رسيد

  
  .موجود مي باشد)  www.fdo.ir(شايان ذكر است كه ضوابط بر روي سايت معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت 
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  فهرست مطالب
  

ــفحه  عنوان                         صـــــــ
  1             مقدمه – 1  
  1             هدف– 2  
  1             دامنه كاربرد – 3  
  4 - GMP                 6  
  4-1- GMP6             عمومي  
  6            محوطه واحد توليدي -4-1-1  
  7            بخش هاي سرويس دهنده و تاسيسات واحد توليدي -4-1-2  
  7            آب -4-1-2-1  
  8            تاسيسات برق -4-1-2-2  
     9             تعميرگاه-4-1-2-3  
  9             لوازم ايمني وكمك هاي اوليه-4-1-2-4  
  9             انبار عمومي-4-1-3  
  9            انبار قطعات و لوازم -4-1-4  
  10             شرايط فني و بهداشتي قسمت هاي رفاهي-4-1-5  
  10             بخش تعويض لباس-4-1-5-1  
  10                )توالت و دستشويي (  سرويس هاي بهداشتي - 2 – 5 – 1 –4  
  12             دستشويي كامل -4-1-5-3    

  12             حمام-4-1-5-4  
  12             نماز خانه-4-1-5-5  
  13             اصول بهداشت فردي كاركنان5-6- 1 –4  
  14             آزمايشگاه - 6 -4-1  
  17            ير و نگهداريتعم-4-1-7  
  17             مستندات-8 – 1 – 4  
  4-2-GMP 19             اختصاصي        
     19             نحوه ورود  مواد اوليه -4-2-1  
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      19             انبار -4-2-2  
  19             ويژگيهاي آب مورد استفاده در فرايند-4-2-3  
  20            تجهيزات خط توليد -5  
  21            )خاك رنگبر (  فراوري مواد اوليه - 6  
    22            آزمايشگاه   – 7  
  22             حداقل آزمايشات فيزيكو شيميايي موردنياز    -1 – 7  
  24            لوازم و تجهيزات مورد نياز در آزمايشگاه شيمي  حداقل -7-2  
  به مسئولين فني و صاحبان مراكز توليدي مواد  خوردنيحدود وظائف و مقررات مربوط  – 8  

  26              آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي مشمول قانون  
  29            مراجع -9  
  30            پيوست-10  

  

  . در كادر به عنوان توصيه مي باشدالزم به ذكر است كه موارد مندرج
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١ 

  

 مقدمه -1

منشاء اصلي اين ماده بنتونيت نام داشـته كـه          . يند تصفيه روغن ها بكار مي رود        رآ در ف  ماده معدني است كه    خاك رنگبر 

 به همان صورت اوليه و طبيعي و        اين ماده معدني ممكن است بعضاً     . از مخلوطي از كاني هاي مختلف تشكيل شده است          

سـولفوريك يـا    ( بـا اسـيد معـدني       تنها با خرد كردن آن و بدون فرآوري بعدي بكار برده شود ولي عمـدتا در مجـاورت                   

 مي گردد كه در     1يند حرارتي تحت شرايط خاص مشخصات ساختماني آن تغيير يافته و اصطالحا فعال             و فرآ  )كلريدريك  

  .اين صورت ويژگيهاي آن تغيير مي كند

كه در ايـن ضـابطه      ...  ، سيليكاژل و      فعال يند تصفيه روغن ها ممكن است بكار رود مانند كربن         آ مواد ديگري نيز در فر    

  .  مورد بررسي قرار نمي گيرد

 

   هدف -2

هدف از تدوين اين ضابطه تعيين حداقل ضوابط فني و بهداشتي واحدهاي توليد كننده خاك رنگبـر در فرآينـد تـصفيه                      

  .روغن هاي خوراكي  مي باشد

  

   دامنه كاربرد -3

  كاربرد دارديند تصفيه روغن هاي خوراكيآفر ده دراين ضابطه در مورد واحدهاي توليد كننده خاك رنگبر مورد استفا

  

 تعاريف و اصطالحات 

 بنتونيت -

در بعـضي از  . ايجاد شـده اسـت  ) mineral ( يك ماده معدني است كه از مخلوط تعداد زيادي از كاني هاي مختلف  

                                                           
1 Active 
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٢ 

  

كاني هاي بنتونيت كالً به دو      . رد   وجود دا  .... )سرب ، ارسنيك ، جيوه و       (معادن بنتونيت همراه با تركيبات فلزات سنگين        

  .تقسيم مي شود)  كاني هاي رسي و كاني هاي غير رسي ( دسته 

  كاني هاي ُرسي: الف  

  معروفتـرين و   . كاني هاي تشكيل دهنده بنتونيت از انواع كاني هاي ُرسـي بـا گـروه بنـديهاي مختلـف اسـت                    بيشترين  

سمكتيت يا گروه مونت موريلونيت بوده كه سرشاخه اين گروه نيـز كـاني              اصلي ترين گروه كاني هاي ُرسي ، كاني هاي ا         

  .مي باشد..... ميكا، ايليت،  ، ساير كاني هاي ُرسي به مقدارخيلي كمتر مانند كائولينيت. مونت موريلونيت است

 كاني هاي غير ُرسي :  ب 

  .است .....  آهك ،  شامل سيليس ، فلدسپات ، گچ ، "عمدتا

يان شد عمده ترين كاني تشكيل دهنده بنتونيت ، كاني مونت موريلونيت اسـت و همـين كـاني اسـت كـه       همانطور كه ب  

 عنوان بررسي بنتونيت تلقي مي    ه   ب اصوالً بررسي مونت موريلونيت عمدتاً    يند فعال سازي قرار مي گيرد لذا        فرآتحت تاثير   

  .گردد

  انواع بنتونيت  -

كنند كه در اينجا از نظر توليد بنتونيت فعال ،   هاي گوناگون تقسيم بندي مي   بنتونيت را از نقطه نظرات مختلف بصورت      

   :انجام مي گيردصورت زير ه بو نسبت به كاني مونت موريلونيت تقسيم بندي 

و ُسـديك   )  Ca++داراي كـاتيون    ( بر حسب نوع كاتيون بين ورقه هاي مونت موريلونيت ، بـه دو نـوع كلـسيك                   •

  .تقسيم مي شود ) Na+ داراي كاتيون ( 

  .كلسيك و ُسديك با نسبتهاي اختالط متفاوت است بنتونيت ها مخلوطي از نوع •

                                                                                                                                                                               
1 Activation 
2 Ore dressing 
3 Porosity 
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٣ 

  

 ، آب زيادي را به خود جذب كرده و بسيار متورم مي شود و از اين نـوع بيـشتر در عمليـات حفـاري               نوع ُسديك  •

   . استفاده مي شود.... و قالب ريخته گري و )  بعنوان نگهدارنده ديواره( 

ايـن نـوع   . خواص نوع كلسيك با نوع ُسديك متفاوت است و چندان آب پذير نيـست و زيـاد متـورم نمـي شـود       •

اسـت   )  ( +Hبنتونيت به مقدار خيلي زيادتري نسبت به نوع ُسديك داراي خاصيت تعويض پذيري كاتيون هاي خود با 

 . از نوع كلسيك استفاده مي شودفعاللذا در تهيه بنتونيت  و

  و تغييرات ساختماني مونت موريلونيت  1 ال كردنفع -

به معني افزايش توان و قدرت خاك در جـدا سـازي تركيبـات نـامطلوب                ) مونت موريلونيت    (فعال كردن خاك رنگبر     

 در اليـه  Mg + 2 و Fe+ 3 وAI + 3 به جاي كـاتيون هـاي  +Hعمل فعال كردن با جانشيني يون . موجود در روغن است 

يون هاي خارج شده از ساختار هشت وجهي به نوبه خـود جانـشين كـاتيون بـين                  . گيرد   ي صورت مي  مياني هشت وجه  

 در اليـه ميـاني حفـره هـايي          در اثر اين فعل و انفعـاالت اوالً       . ورقه ها شده و اين كاتيون ها از محل خود خارج مي شود            

  .گيرد قرار مي Si+ 4در ارتباط با O + 2 به جايOH - اتصاالت ثانياًيد ،  آبوجود مي

در اثـر   . از جمله نـوع خـاك بـستگي دارد        فعال كردن   انجام اين فعل و انفعاالت داراي دامنه محدودي بوده و به عوامل             

مجموعـه ايـن   . مي شود ... و بلورها كوچكتر  افزايش يافته و...  ، سطح مخصوص ، سطح جذب ، تخلخل و        فعال كردن 

 . در اين كاني مي شودتغييرات موجب بروز خواص فوق العاده اي

  بنتونيت كار برد  -

،  صـنعت نفـت     ، صنايع شيميايي ، تهيـه گـوگرد ،         )  قند وشكر و نوشابه    صنعت روغن ،   ( بنتونيت ها در صنايع غذايي    

  .بكار مي روند... و  تميزكننده ،سازي ، كنترل آتش سوزي  كاغذ

  مراحل فعال سازي بنتونيت  -

   :گردد شرح زير فعال ميه  مرحله ب10 آزمايشات الزم و توليد آزمايشگاهي طي خاك بنتونيت معدن پس از انجام
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٤ 

  

  انتخاب معدن  -1

  و تخليص ماده معدني2 كانه آرايي -2

  همگن كردن خاك  -3

 تنظيم فرمول  -4

  و اسيد  آب فعال سازي با بخار -5

  ...از طريق شستشو و  ، نمك ها حذف اسيد اضافي و -6

 آبگيري محصول -7

  خشك كردن -8

 وبت و دانه بندي تنظيم نهايي رط -9

 بسته بندي -10

 . بايد انجام شود   7 و 6تصفيه پساب حاصل از مراحل : تذكر 

 خاك رنگبر كاربردي ژگيهاي  وي -

  كـاهش محـصوالت اكـسيداسيون ماننـد         و شكستن پراكـسيد   كاهش كلروفيل ،   خاك رنگبر موجب كاهش رنگ قرمز ،      

جـذب فلـزات     و نيـز  ، جذب صابون و فـسفاتيد        اكسيداتيو روغن    افزايش مقاومت كربورها و   آلدئيدها ، ستن ها ، هيدرو     

ميزان تاثير خاك براي هر يك از عوامل فوق بستگي به نوع خـاك ، مقـدار فعـال شـدن آن  ،                         .سنگين در روغن مي شود    

  .كي آن و هم چنين شرايط مصرف داردمشخصات فيزي

  مشخصات خاك رنگبر  -

 عوامل موثر بر آن كه در باال اشاره شد ، مشخصات خاك رنگبـر بـه صـورت                  بردي و همچنين  ربا توجه به ويژگيهاي كا    

  :مي گردد زير تقسيم بندي 
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٥ 

  

  مشخصات فيزيكي  •

مشخصاتي كه در ذيـل آمـده  موجـب بـروز            . اين مجموعه مشخصات مربوط به خاك قبل از مجاورت با روغن است             

  .تاثيرات خاك بر روي روغن خواهد شد

 دانسيته ‐

 سطح ويژه ‐

  3تخلخل ‐

‐    PH   

 رطوبت  ‐

 دانه بندي ‐

   كاربردي كيفي مشخصات •

كه در واقع ناشي از مشخصات فيزيكي ذكر شـده مـي     مشخصات خاك در ذيل، مربوط به تاثير آن بر روي روغن است             

  . باشد 

 كاهش رنگ قرمز  ‐

 ...وفوربايد و ئوفايتين ،  فئكاهش كلروفيل، ف ‐

 كاهش پراكسيد  ‐

 كاهش صابون  ‐

 كاهش فسفاتيد ها  ‐

 ب فلزات سنگين جذ ‐

 افزايش مقاومت روغن ‐
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٦ 

  

  عوامل موثر در فرآيند   •

 نوع و كيفيت روغن  ‐

 )دما ، فشار ،زمان ، مقدار خاك ( شرايط فرآوري  ‐

   ... )، نوع فيلتراسيون و  پيوسته ، نا پيوسته( نوع فرايند  ‐

  

4- GMP  

 . عمومي و اختصاصي بايد مد نظر قرار گيرد GMP  جهت تاسيس واحد ، 

 

4-1- GMP عمومي  

  

  محوطه واحد توليدي -4-1-1

 شـده   واحد توليدي كشي با ارتفاع مناسب باشد، به گونه اي كه مانع از ورود حيوانات به محوطه                حصاربايد داراي    -   

  . المقدور مانع از اثرات سوء شرايط جوي نامساعد گرددتيو ح

بايد با آسفالت يـا پوشـش مناسـب         واحد توليدي   محوطه  هاي عبور و مرور داخل        پياده روها و محل    ،ها كليه خيابان  -

 .نگردد نحوي باشد كه هيچگونه تجمع آبي ايجاده ها ب ديگري پوشيده شده و شيب كليه قسمت

گي دآلـو ورود  ازكـه    جاده منتهي به واحد توليدي بايد به گونه اي با آسفالت يا پوشش مناسب ديگري مفروش گردد            -

  .دينما جلوگيري واحدبه داخل 

 مـانع  تـا هاي هرز و مواد غيـر مفيـد ديگـر باشـد      ، علف ، زباله بايد عاري از مواد زائدواحد توليدي محوطه اطراف  -

  . حشرات و ساير حيوانات شودتجمع
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٧ 

  

  در خارج از واحد توليدي بوده و در صـورت وجـود پاركينـگ در محوطـه بايـد                   ترجيحاًمحل پارك اتومبيل ها بايد       -

  .سمت هاي مرتبط با توليد رعايت گرددحداقل فاصله تا ق

  . فضاي سبز در مجاورت سالن بسته بندي نباشد-

  . فاضالب، شيب طبيعي زمين در نظر گرفته شده باشدسيستم دفعدر تعيين محل  -

 سالن توليد بايد داراي آسفالت يا پوشش مناسبي بوده كه امكان عبور و مـرور وسـايل سـنگين وجـود                      محوطه بيرون  -

  .باشدداشته 

  

  بخش هاي سرويس دهنده و تاسيسات واحد توليدي -4-1-2

  

  آب -4-1-2-1

  : به شرح ذيل مي باشدواحد هاي توليدي انواع آب مورد استفاده در     

، ويژگـي   تاييد بوده و با توجه به نوع كـاربرد        و تاسيسات بايد از نظر سختي مورد         واحد توليدي  آب مصرفي عمومي     -

  .اشدخاص آن را داشته ب

 آب مصرفي در باغباني و آبياري محوطه اطراف واحد توليدي مطابق با آخرين تجديد نظر اسـتاندارد ملـي ايـران بـه                        -

  .  باشد  6273شماره 

هاي لوله كـشي      بوده و سيستم   توليدي واحدهاي مصرفي در      بايد كامال جدا از ساير آب      جهت آشاميدن  آب مصرفي    -

 2حداقل   و توليدي مورد آزمايش قرار گيرد     به طور مستمر توسط واحد     شده باشد و     آن با رنگ متفاوت، جدا و مشخص      

آزمايش شده و به تاييد رسيده      از نظر ميكروبي و شيميايي       استان مربوطه يا مورد تاييد    توسط آزمايشگاه مرجع     در سال    بار
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٨ 

  

 ملي ايران   استانداردآخرين تجديد نظر     با   آن بايد مطابق   شيميايي ،    ويژگيهاي  .  باشد و تمامي مستندات آن نگهداري شود      

   . باشد1011ملي ايران به شماره استاندارد  آخرين تجديد نظر بق باا و ويژگيهاي ميكروبي آن مط1053 به شماره

منبع ذخيـره     باالتر باشد ،      mg/l  500چنانچه سختي كل آب از حداكثر ميزان مجاز          در صورت استفاده از آب چاه ،         - 

قابل قبول و مورد ) ضد عفوني كننده پيوسته  كلريناتور يا سيستم( مجهز به سختي گير و دستگاه ضد عفوني آب آب بايد 

  .تاييد مرجع ذيصالح بهداشتي باشد

در طـي     در تمـامي اوقـات و      جهت شستشو و فرآيند گند زدايـي       بايد) با ويژگي هاي آب آشاميدني      (  منبع آب گرم     -

 درجه سانتي گراد آب مناسـب اسـت و جهـت            65جهت مقاصد شستشو درجه حرارت       . دسترس باشد  ساعات كاري در  

 دقيقـه و در صـورت غوطـه ور سـاختن در داخـل               2 درجه سانتيگراد و به مدت بيش از         80مقاصد ضد عفوني آب گرم      

  .  ظرفي حاوي آن موثر است

 باشد و زمان تمـاس      ppm 250ر بايد   صورت استفاده از آب كلر دار جهت گندزدايي كردن تجهيزات ، غلظت كل              در -

  . با كلر و سطح كلر آزاد بايد به طور مرتب كنترل شود

  

  تاسيسات برق -4-1-2-2

بايد در مكان مناسـبي خـارج از سـالن    ) مادر (  تاسيسات برق شامل ترانسفور ماتور، خازن ها و تابلوهاي برق اصلي        -

  .توليد تعبيه شود

 .جهت محل هاي الزم باشد ژنراتور يدي مي بايست داراي جهت مواقع قطع برق، واحد تول-
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٩ 

  

   تعميرگاه-4-1-2-3

نبايد به سالن هاي توليد و فـرآوري ارتبـاط داشـته             ،  تعميرگاه در عين حال كه نزديك ماشين آالت توليد است          محل -

  .باشد

  

   لوازم ايمني وكمك هاي اوليه-4-1-2-4

لنگ آب و غيره نصب و وسايل مـورد نيـاز بـراي       ي كپسول آتش نشاني و ش     ها و در فواصل مناسب     در كليه قسمت  بايد  

 واحـد   از شروع به كار    بلق ضمناً بايد  .گيرد  در محل مناسب و در دسترس قرار       واحد توليدي هاي اوليه پزشكي در      كمك

هاي سـازمانهاي  و دستورالعمل  شودهاي ذيربط اخذ  ز سازمان ا گواهي مربوطه،  از نظر ايمني جهت آتش سوزي   توليدي

  .خصوص كنترل و ارزيابي دوره اي به اجرا گذارد در مربوطه را

 

  انبار عمومي  -4-1-3

 لبـاس كـار و       ، وسايل اداري ، ظـروف خـالي ،            محلي است جهت نگهداري وسايل متفرقه از قبيل وسايل آشپزخانه         

     مي بايـست حتـي االمكـان از نگهـداري اقـالم            ، ولي  ديگر ملزومات كه ابعاد آن بستگي به گستردگي واحد توليدي دارد          

  .آن جلوگيري شود غير ضروري در

 

  1انبار قطعات و لوازم -4-1-4

   اين انبار بايد مجهز به قفسه بندي فلزي و سيستم تهويه بوده و ليـست كامـل لـوازم يـدكي و قطعـات ماشـين آالت                           

        انـدازه آن بـستگي بـه تعـداد     . نـصب شـده باشـد   موجود در آن كه با كدهاي مخـصوص مـشخص شـده انـد ، در انبـار               

                                                           
توان آنها را به طور فيزيكي از يكديگر متمايز نمود ، به  گونه اي كه با انبار مواد اوليه درمورد اين انبار،  نيازي به انبارهاي كامالً مجزا  ومشخص نبوده بلكه مي  1

  ..غذايي ، انبار مواد اوليه بسته بندي و انبار محصول تداخل و ارتباطي نداشته باشند
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١٠ 

  

 امـروزه نگهـداري تعـداد كـافي     .خريـداري شـده دارد  آالت ، فرسودگي آنها و نيز كيفيت ماشين     ، تنوع آنها   ماشين آالت 

در انبار قطعات مـي بايـست خـصوصيات         . قطعات يدكي يكي از اساسي ترين عوامل در كاهش زمان توقفات توليد است            

، قابليـت خمـش و قابليـت          مقدار و خصوصيات محدود كننده نظيـر قابليـت شـكنندگي           ،  وزن  ،  كاال مانند ابعاد   فيزيكي

  .احتراق را همواره در نظر داشت

 

   شرايط فني و بهداشتي قسمت هاي رفاهي-4-1-5

بهداشتي بوده و موارد ذيل  قانون مواد خوردني ، آشاميدني ، آرايشي و  13آئين نامه اجرايي اصالحي ماده     بايد مطابق با    

  :نيز رعايت شود 

 

   بخش تعويض لباس-4-1-5-1

 2287 استاندارد ملي ايـران بـه شـماره           آخرين تجديد نظر   هاي بهداشتي كارگران و مطابق با      بايد در مجاورت سرويس   

                                                                                                                         .باشد

كارگر يك كمد قفل دار سه طبقـه وجـود            در هر واحد توليدي بايد اطاقي با وسعت كافي جهت رختكن و به ازاء هر               -

                                                                                                                          .داشته باشد

هاي جداگانه اي براي آنان در نظر گرفتـه          بايد رختكن و سرويس    ،ها نيز كار مي كنند     توليدي كه خانم   واحدهاي در   -

  .شود

  

  )توالت و دستشويي (  سرويس هاي بهداشتي - 2 – 5 – 1 –4

 قانون مواد خوراكي، آشاميدني ، 13بايد براي كارگران زن و مرد دستشويي و توالت مجزا به تعداد مورد نياز مطابق ماده    

  . و مجهز به شرح ذيل  وجود داشته باشد آرايشي و بهداشتي
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١١ 

  

   نفر يك توالت و يك دستشويي 1 – 5براي 

  )  دستگاه 3 نفر از هر كدام 25(  نفر يك توالت ، يك دستشويي 10 نفر به ازاء هر 6 – 25براي 

  )  دستگاه 5 نفر از هر كدام 50(  ، يك دستشويي  نفر يك توالت15 نفر به ازاء هر 26 – 55براي 

  )  دستگاه 7 نفر از هر كدام 100(  نفر يك توالت ، يك دستشويي 20 نفر به ازاء هر 56 – 115براي 

  )  دستگاه 13 نفر از هر كدام 250(  نفر يك توالت ، يك دستشويي 25 نفر به ازاء هر 116 – 226براي 

   نفر  اضافي يك توالت ، يك دستشويي 30 هر  نفر به باال به ازاء266از 

  .  سرويس هاي بهداشتي بايد مجهز به شير آب گرم و سرد باشد -

 در و ديوار بايد قابل شستشو باشد ، سقف مسقف بوده و كف از مواد غير قابل نفوذ ساخته شـود بـه طـوري كـه بـه         -

  . آساني قابل تميز كردن باشد 

فالش ( ايد خودكار بوده و در برابر نفوذ حشرات حفاظت شود ، وجود مخزن شستشو                در ورودي محوطه توالت ها ب      -

  . ضروري است ) تانك 

ضـروري  ،  "هاي خود را با صابون يا مواد شوينده بـشوئيد           بعد از استفاده از توالت دست      " ها نصب تابلوي    درتوالت -

  .است

ـ  توالـت    بو نبايـد در    قل برسد  محيط به حدا   درها بايد در محلي باشند كه آلودگي          توالت -     سـمت سـالن توليـد و      ه  ب

  .                                                                                                                          انبار ها باز شود

                                                      .                 پنجره توالت مشرف به فضاي آزاد و داراي توري باشد-

                                                                       .توالت داراي هواكش مكانيكي متناسب با حجم آن باشد -

    .باشدداراي سطل زباله دردار پدالي  -
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١٢ 

  

   دستشويي كامل  -4-1-5-3

، در محـل ورود بـه سـالن توليـد و در               بـوده  به رختكن كارگران   متصل   عمدتاً)  دستشويي   (    محل شستشوي دست    

  : و بايد ويژگي هاي ذيل را دارا باشند  داخل سالن توليد قرار داشته 

  .  داراي شير آب گرم و سرد باشد -

  .  داراي خشك كن برقي يا حوله كاغذي يكبار مصرف باشد -

  . دالي باشد  داراي سطل زباله درددار پ-

  .  در كنار دستشويي ها بايد مواد شوينده و ضد عفوني كننده وجود داشته باشد -

  .  مواد ضد عفوني كننده و شوينده داراي محل خاصي بوده ، شماره گذاري شده و مسئول مشخصي داشته باشند -

  

   حمام-4-1-5-4

 قانون مواد خوراكي ، آشاميدني ، آرايـشي         13 مطابق با ماده      بايد براي كارگران زن و مرد حمام مجزا به تعداد مورد نياز           

   .باشد و بهداشتي 

   نفر كارگر يك دستگاه 1 – 5 براي 

  )  دستگاه 4 نفر 20(  نفر يك دستگاه 5 نفر به ازاء هر 6 – 20براي 

  )  دستگاه 7 نفر 50(  نفر يك دستگاه 10نفر به ازاء هر 21 – 50براي 

  )  دستگاه 10 نفر 100(  نفر يك دستگاه 20 نفر به ازاء هر 51 – 100براي 

   نفر اضافي يك دستگاه 20 نفر كارگر به باال به ازاء هر 100از 

  :  محل استحمام بايد داراي ويژگيهاي ذيل باشد
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١٣ 

  

 از جـنس قابـل شستـشو و گنـدزدايي بـدون تـرك خـوردگي و       هـا   كاري شده و كاشي  ديوارها تا زير سقف كاشي   - 

  . شكستگي ، خلل و فرج ، باشد

  . شيب كف  به طرف كف شوي مناسب باشد-

  .   داراي هواكش مناسب با حجم آن باشد- 

  .كه ايجاد آلودگي در محيط نكند محوطه حمام بوده ، به طوري  منبع حرارتي خارج از- 

  . هرحمام داراي رخت كن مجزا باشد- 

  .باشد   مجهز به دوش آب گرم و سرد- 

  . جهز به تهويه مناسب باشد  م- 

  

o آشپزخانه و امكانات آن   

، محـل    ، سـردخانه   به داشتن فضاهايي جهت انبـار            چنانچه طبخ در واحد توليدي انجام گيرد، واحد توليدي ملزم           

چنانچه غذا فقط سرو مي شود بايد شرايط مناسب جهت سالن غـذا خـوري را                 باشد و مي  پخت غذا و سالن غذا خوري       

  .ا باشددار

 

   نماز خانه-4-1-5-5

  .بايد متناسب با تعداد كاركنان باشد   

  

  كاركنانفردي صول بهداشت ا - 6 – 5 – 1 –4
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١٤ 

  

درضـمن گذرانـدن دوره هـاي         .)حتي مـديران و كارشناسـان       ( باشند  معتبر  داراي كارت بهداشتي    بايد  كليه كاركنان    -

  .براي آنها الزامي است  ) GHP(  اصول بهداشت فردي

   . باشند  داراي لباس مناسب  بايد كليه كارگران-

  .  كارگران در قسمت توليد مي بايست دست هاي خود را تميز نگه دارند -

  . بهداشت و نظافت فردي را كامال رعايت نمايند،كليه كاركنان -

  .شودم يني شده انجاپيش ب  يها محل داخل محوطه واحد توليدي ممنوع بوده و شستشو فقط در شستشوي البسه در  -

 و  تميـز   كارگراني كه در ارتباط مستقيم با فرآوري محصول مي باشند بايد از كاله ايمني ، ماسك ، دستكش  مناسـب                  -

  .استفاده نمايند

  .نمايندبيماري به پزشك مراجعه هر گونه صورت مشاهده  ر د-

بـودن آن محـل جراحـت توسـط روكـش           ي  ئصورت جز  در محل جراحت پانسمان شده و     به هنگام جراحت سريعا    -

  .پالستيكي مناسب پوشيده شود

مرتبط با قسمت هاي فرآوري ، بسته بندي ، حمل و نقـل             محل هايي كه     كليه   كشيدن سيگار در    خوردن و آشاميدن و    -

  . نگهداري مي باشند ممنوع مي باشدو

  

                                                                                                                              آزمايشگاه- 6 -4-1

 توليـد بـوده و داراي       راحتي قابل دسترس و در نزديكترين فاصله بـه سـالن          ه  ها بايد در محلي بنا شوند كه ب        آزمايشگاه

اد شـيميايي آن طبـق ليـست        تجهيـزات و مـو    بـوده و     بصورت ذيل    ن فني و بهداشتي آ    مشخصات باشد و    بخش شيميايي 

.                                                                       د شو واحد توليدي در نظر گرفتهبهره برداري تاسيس ومربوطه جهت دريافت پروانه 
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١٥ 

  

جه به ظرفيت توليد ، مسئوليت آن مي تواند به عهده خود او و يا فرد                 آزمايشگاه بايد زير نظر مسئول فني بوده و با تو          -

  .                                                                                               واجد شرايط ديگري باشد

  .              آزمايشگاه باشد مساحت آزمايشگاه كنترل فرآيند متناسب با توليد و تعداد نمونه مورد آزمون در-

  .به اندازه كافي وجود داشته باشد،   در آزمايشگاه جهت انجام كارها و تردد كاركنان بايد فضاهاي مناسب-

 .برخوردار باشد) طبيعي و مصنوعي ( از نور كافي  -

 . باشد وسيستم تهويه مناسبالزم  داراي هود آزمايشگاهي با امكانات-

 .باشدو ضد حريق و باز ضد اسيد  با روكش مناسب   ميز كار داراي كابينت و-

    .داراي لوله كشي آب سرد و گرم و ظرفشويي باشد -

 بـوده   2747مطابق با آخرين تجديد نظر استاندارد ملي ايران به شماره           ، در و پنجره آزمايشگاه       ، سقف  ديوار ها، كف   -

  . داشته باشد مطابقت17025جديد نظر استاندارد ايزو  آخرين تباو شرايط محيطي آزمايشگاه حتي االمكان 

 . مجهز به وسايل كمك هاي اوليه باشد-

  .و ساير ظروف مورد نياز جهت انجام آزمونها باشدشيشه اي  داراي لوازم -

  .را دارا باشدكليه تجهيزات الزم جهت انجام آزمايشات شيميايي  -

  .باشد) . . . دستكش ، ماسك و(  داراي وسايل ايمني -

 . محل مشخصي جهت نگهداري نمونه هاي شاهد درنظر گرفته شود-

  . پيش بيني هاي الزم جهت اطفاء حريق صورت گرفته باشد-

  . راهنماي ايمني حالل ها و مواد شيميايي در آزمايشگاه نصب گردد-

  .اشند دستگاه هاي موجود در آزمايشگاه داراي برنامه كاليبراسيون و برچسب كاليبراسيون ب-

  . شرايط نگهداري مواد و حالل هاي شيميايي مطابق با روش نگهداري آنها باشد-

  .باشدو نام تهيه كننده  محلول هاي تهيه شده داراي برچسب مشخص با ذكر تاريخ ساخت -
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١٦ 

  

  . نحوه دفع ضايعات شيميايي در آزمايشگاه مشخص باشد-

  .در آزمايشگاه موجود باشندجزوات استانداردهاي محصول   كليه روش هاي آزمايش و-

       نتايج آزمون هاي شيميايي روزانه در دفـاتر مخـصوص ثبـت و كدگـذاري آن بـه طريقـي باشـد كـه امكـان رديـابي                             -

كليه نتـايج آزمـون هـا بايـستي بـه تائيـد               و نمونه هاي آزمون شده و تعميم آن به خط توليد به وضوح وجود داشته باشد              

  .مسئول فني برسد

  .و بهداشت فضاي آزمايشگاه رعايت گردد نظافت -

  . كاركنان آزمايشگاه از روپوش آزمايشگاهي به رنگ روشن ، ترجيحا سفيد استفاده نمايند-

 . باشدفعاليتشان مسئول آزمايشگاه و كاركنان شاغل در آزمايشگاه مشخص بوده و مدارك تحصيلي آنان مطابق با نوع -

طي  بوده و دوره هاي آموزشي الزم رام جهت انجام آزمايش هاي مورد نياز را دارا مهارت هاي الز  كاركنان آزمايشگاه-

  .نموده باشند

  . دفتر كار كاركنان آزمايشگاه بايد به طور كامالً مجزا از فضاي آزمايشگاه باشد-

 

   1د آورييا

 و فلزات سـنگين   ديوكسين نظير آزمون اندازه گيري(  درصورتيكه واحد توليدي قادر به انجام برخي آزمايشات خاص     

به آزمايشگاه هاي مورد تاييد وزارت بهداشت ارجاع دهد تا مـورد             نباشد ، بايد ضمن عقد قرار داد ، نمونه خود را           ... ) و

 .نتايج بصورت مستند تهيه و نگهداري شود آزمايش قرار گرفته و

  

   2آوري  ديا
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١٧ 

  

ود را مطابق با آخرين تجديد نظر اسـتاندارد محـصول مربوطـه ،          كليه توليد كنندگان موظفند ويژگيهاي فرآورده هاي خ       

  ، توليـد كننـدگان بايـد براسـاس      درصورتيكه استاندارد هاي مربوطه هنوز تـدوين نـشده باشـند    . مورد آزمايش قرار دهند   

  . عمل نمايندروش هاي تاييد شده توسط اداره كل نظارت بر مواد غذايي واداره كل آزمايشگاه هاي كنتر ل غذا و دارو

 

  تعمير و نگهداري-4-1-7

      جهت نگهداري دستگاه و پيشگيري از مشكالتي كه ممكن است براثر بي توجهي بـراي دسـتگاه هـا پـيش آيـد از                       

   اين سيستم توسط چك ليستي كه مي بايست در واحد توليـدي وجـود داشـته باشـد اعـالم                    .  استفاده مي شود   PM1روش  

ه طور مستمر مورد بازرسي قرار گرفته و موارد مشكوك مورد بررسي و درصورت لـزوم برطـرف                  مي كند كه دستگاه ها ب     

 .مي گردد

  

   مستندات-4-1-8

ايجـاد   و يك واحد توليدي ، مدون ساختن فعاليـت هـاي آن واحـد                هدف از تهيه و نگهداري مدارك و مستندات در        

مدارك برون سازماني مي باشد تـا       مدارك فني، مهندسي و    درروشي جهت طبقه بندي ، نگهداري ، ورود ، توزيع و تغيير             

  .روي آنها انجام پذيرد كليه كنترل هاي الزم بر

اين مدارك شامل كليه مدارك مرتبط با فعاليت هاي واحد توليد و بسته بندي در زمينه كيفيت ، ايمني و بهداشـت مـواد                        

  :تجهيزات به شرح ذيل مي باشد ت ، غذايي و همچنين مدارك فني و مهندسي مرتبط بامحصوال

 

  : مدارك و مستندات و سوابق مربوط به - 2 – 8 – 1 – 4 

  ارزيابي تامين كنندگان مواد اوليه ‐
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١٨ 

  

  )دريافت مواد اوليه و ارسال محصول نهايي ( انبارش  ‐

  . )در اين واحد فقط مرحله شستشو انجام مي گيرد و نيازي به ضد عفوني ندارد( شستشو  ‐

  ترل آفات ، حشرات  و جوندگان مزاحم كن        -  

  بهداشت فردي كاركنان  ‐

  آموزش  ‐

  كاليبراسيون  ‐

  كنترل و دفع زباله و ضايعات  ‐

  حمل و نقل  ‐

  تعمير و نگهداري  ‐

  كنترل محصول نامنطبق ‐

 قوانين ، دستورالعمل، ضوابط  و استاندارد هاي مرتبط با فرآوري و نگهداري  ‐

 

  : فوق بايد مستندات و سوابق  - 3 – 8 – 1 – 4

  .پيش از صدور از نظر كفايت به تصويب فرد مسئول رسيده باشد ‐

  .بنا بر ضرورت مدارك بازنگري و به روز شوند ‐

  .اطمينان حاصل شود كه آخرين تغييرات و وضعيت تجديد نظر شده در دسترس است ‐

  .استفاده در دسترس باشد از مدارك قابل اجرا در مكان هاي يك نسخه ‐

  .ده و به سهولت قابل شناسايي باشدبومدارك خوانا  ‐

  .اطمينان حاصل شود كه توزيع مدارك به بيرون از موسسه تحت كنترل مي باشند ‐

                                                                                                                                                                               

 



                                                                                                                  
                                                                                                                                                                   PEI/CrV1/0043     

  

 جمهوري اسالمي ايران
  

  بهداشتي   اداره كل نظارت بر مواد غذايي و                        دارومعاونت غذا و                    درمان و آموزش پزشكيت وزارت بهداش
  خاك رنگبر كننده حداقل ضوابط فني و بهداشتي واحدهاي توليد 

  در فرايند تصفيه روغن هاي خوراكي    
  

١٩ 

  

 . استفاده نا خواسته از مدارك منسوخ پيشگيري شود از ‐

  سوابق بايد بصورت خوانا ، به سهولت قابل شناسايي و قابل بازيابي باقي بمانند و يك روش اجرايي مـدون بـه                    ‐

ور تعيين كنترل هاي مورد نياز براي شناسايي ، بايگاني ، حفاظت ، بازيـابي ، نگهـداري ، و تعيـين تكليـف                        منظ

 .بايد موجود باشدسوابق 

 

4-2-GMP اختصاصي   

  

   نحوه ورود  مواد اوليه -4-2-1

بيه بـه  يـك مخزنـي شـ    از جملـه در (خاك معدن در محل مناسب ذخيره شده و پس از كانه آرايي در مخازن بزرگي      -

 . جهت ساير مراحل توليد نگهداري مي شود) استخر سيماني

 .اسيد مورد نياز در مخازن مناسب نگهداري مي گردد  -

 

   انبار -4-2-2

تفكيـك شـده      بايد به طور  فيزيكـي از يكـديگر         ملزوماتلوازم يدكي و انبار       ، انبار قطعات و    نهاييانبار محصول     -  

  .را دارا باشدشتي  بهدا مناسبباشد و كليه شرايط

    . را دارا باشدت نگهداري محصول نهايي و ملزومات فضاي درون انبارها مي بايست گنجايش كافي جه-

  .جنس مناسب باشد كف و ديوار و سقف انبار از -

  .باشد را داشته ثبت دما و رطوبت  شرايط كنترل داراي  محصول نهايي انبار-

  .باشد) متناسب با حجم انبار (سوزي و كپسول اطفاء حريق به تعداد كافي  انبار مجهز به زنگ هشداردهنده آتش -
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٢٠ 

  

   ويژگيهاي آب مورد استفاده در فرآيند-4-2-3

  .آب مورد استفاده در فرايند توليد مي بايست عاري از فلزات سنگين باشد

  

  

  تجهيزات خط توليد -5

تواند همواره كليه خصوصيات محصول نهايي ذكـر شـده             محصول توليد شده مطابق با تكنولوژي هاي روز دنيا بايد ب          

  . در استانداردهاي معتبر و يا ضوابط اعالم شده از سوي اين اداره كل را تامين نمايد

  

   بخش كانه آرايي-5-1

  ذخيره خاك  ‐

 مخازن آب فرآيند ‐

 )جدا كردن نا خالصي ها ( دستگاه كانه آرايي  ‐

 هتخليص شد) دوغاب ( مخزن جمع آوري محلول   ‐

 )در استخر يا مخازن مجهز به سيستم همزن  ( سيستم تنظيم مواد يا مخزن اختالط  ‐

 

   بخش  فعال سازي-5-2

 سيستم گرم كردن  اوليه دوغاب ‐

 تجهيزات ذخيره و انتقال اسيد   ‐

 تجهيزات توليد بخار ‐

 )از جنس مقاوم به اسيد و گرما و بي اثر بر كيفيت خاك ( راكتور فعال سازي  ‐
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٢١ 

  

 

   ذف اسيد مازاد و جمع آوري پساب بخش ح-5-3

 )جهت جدا كردن اسيد مازاد توسط شستشو و خنثي سازي پساب ( دستگاه شستشو  ‐

 )  توسط فيلتر جهت آب گيري محصول(  فيلتراسيون دستگاه ‐

   بخش دانه بندي -5-4

  )جهت آبگيري ( دستگاه خشك كن  ‐

 )   ، مطابق با نياز مصرف كنندهدانه بنديجهت  ( دستگاه آسياب ‐

  

   بخش بسته بندي-5-5

  بسته بندي دستگاه  ‐

  

  )خاك رنگبر  ( فراوري مواد اوليه - 6

 آب + خاك معدن  -1

 )جدا كردن نا خالصي ها ( كانه آرايي  -2

 )مطابق نياز مصرف كننده ( همگن سازي پالپ  -3

 )كنترل مقدار جامد پالپ ( تنظيم پالپ  -4

 )عاالت شيميايي گرم كردن و انجام فعل و انف ، اسيدزني(فعال سازي  -5

 )سپس تصفيه پساب  (جدا كردن اسيد مازاد توسط شستشو  -6

 آب گيري محصول  -7
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٢٢ 

  

 خشك كردن  -8

 دانه بندي  -9

  بسته بندي  -10

  

   آزمايشگاه  – 7

  .كليه آزمايشات بايد مطابق با آخرين تجديد نظر استاندارد ها و ضوابط اعالم شده از طرف وزارت بهداشت باشد

  

 زيكو شيميايي موردنياز     حداقل آزمايشات في1 – 7

 اندازه گيري دانه بندي خاك  ‐

 اندازه گيري جرم حجمي  ‐

 اندازه گيري رطوبت خاك  ‐

    PHاندازه گيري ‐

 اندازه گيري سرعت فيلتراسيون   ‐

  ا ندازه گيري جذب روغن  ‐

 )كم شدن رنگ قرمز روغن ( اندازه گيري توان رنگبري  ‐

  اندازه گيري  كاهش كلروفيل   ‐

  صابون باقي مانده اندازه گيري ‐

  اندازه گيري اسيديته روغن ‐

  اندازه گيري فسفاتيد باقي مانده  ‐
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٢٣ 

  

 اندازه گيري پراكسيد روغن ‐

  اندازه گيري انديس آنيزيدين ‐

  ارسنيك ، نيكل ، كاد ميوم ، جيوه ، آهن و مس سرب ، اندازه گيري فلزات سنگين ‐

     اندازه گيري ديوكسين ‐

  ياد آوري مهم   

نباشـد ، بايـد ضـمن       ) اندازه گيري ديوكـسين     مانند  ( احد توليدي قادر به انجام برخي آزمايشات خاص         صورتيكه و  در

عقد قرار داد ، نمونه خود را حداقل سالي يكبار به آزمايشگاه هاي مـورد تاييـد وزارت بهداشـت ارجـاع دهـد تـا مـورد                            

  . نتايج بصورت مستند تهيه و نگهداري شود آزمايش قرار گرفته و
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٢٤ 

  

 

  داقل مواد شيميايي مورد نياز در آزمايشگاه شيميح •

  ايزو اكتان ‐

  متوكسي آنيلين  يا پارا آنيزيدين ‐

  اسيد نيتريك ‐

  اسيد كلريدريك  ‐

  ) تهيه شده از تيترازول (نرمال  0.01سود ‐

  شناساگربرموفنل  ‐

   فنل فتالئين شناساگر ‐

  آب مقطر ‐

  

    حداقل لوازم و تجهيزات مورد نياز در آزمايشگاه شيمي-7-2

   1دستگاه رنگ سنج الويباند ‐

 كوره مناسب يا دستگاه خشك كن   ‐

  دستگاه رطوبت سنج يا اتوو ‐

  آون ‐

  پمپ خالء ‐

  آب مقطر گيري ‐

  بن ماري  ‐

                                                           
1  Lovibond 
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٢٥ 

  

  مخلوط كن  ‐

‐ pHمتر   

  ترازو ‐

  هيتر استيرر ‐

  هود شيميايي  ‐

  سانتريفوژ ‐

  پايلوت تصفيه روغن ‐

  ست سوكسله شيشه اي ‐

 وسايل شيشه اي مورد نياز  ‐

 دسيكاتور ‐

  شگاهيآسياب آزماي ‐

  شعله گاز آزمايشگاهي ‐

  سه پايه  و  توري نسوز ‐

  قاشق بزرگ و كوچك  ‐

  سمپلر ‐

  پي ست ‐

  مگنت ‐

 حالل ها و مواد شيميايي بر حسب نياز ‐

  يخچال ‐
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٢٦ 

  

حدود وظائف و مقررات مربوط به مسئولين فني و صاحبان مراكـز توليـدي مـواد  خـوردني ،  آشـاميدني ،                         – 8

  آرايشي و بهداشتي مشمول قانون

   : مسئول فني

واحد توليدي با مدرك تحصيلي حـداقل               به فردي اطالق مي شود كه داراي شرايط الزم جهت كنترل و نظارت در             

كارشناسي و در رشته هاي برابر قانون و چارت مورد تاييد كميته فني و قانوني باشد، واحد توليدي در زمان اخـذ پروانـه                        

ه از طرف اداره كل نظارت بر مواد غذايي و بهداشتي بوده و پروانه مسئوليت               بهره برداري بايد داراي مسئول فني تاييد شد       

  .فني را اخذ نموده باشد

واحد مسئول فني جانشين واجـد شـرايط و مـورد            ، الزم است هر    داليل موجه ه   درصورت عدم حضور مسئول فني ب      -

  .تاييد را به اداره نظارت بر مواد غذايي و بهداشتي معرفي نمايد

، توليد و بسته بندي و نظارت بر امور مربوطه الزامي بوده و              زمان مصرف مواد اوليه     فعال در واحد توليدي در      حضور -

  .ماده اوليه قبل از مصرف بايد مورد تاييد مسئول فني قرار گيرد  هر

بـه اداره  صـورت عـدم اقـدام وي      ابالغ به موقع جهت تمديد پروانه هاي ساخت به مدير عامل واحـد توليـدي و در          -

  .نظارت بر مواد غذايي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي دانشگاه مربوطه گزارش نمايد

 مسئول فني پس از ارائه استعفا نامه به صورت كتبي به كارفرما و تحويل رونوشت به اداره نظارت مربوطه تـا معرفـي                        -

بـديهي  . سئوليت فني موسسه مورد نظر مي باشـد       ، كماكان عهده دار م     فرد واجد شرايط كه نمي بايد از يك ماه بيشترشود         

  .صورت عدم حضور مسئولين فني جديد پس از مدت مقرر، موسسه مجاز به ادامه فعاليت توليدي نخواهد بود است در
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٢٧ 

  

يكـي از     مسئولين فني بايد داراي يك سال سابقه كار و تجربه و مدارك حـاكي از گذرانـدن دوره هـاي آموزشـي در                       -

رشته مربوطه كه به  تاييد اداره كل نظارت برمواد غذايي رسـيده ،               يقاتي و صنعتي يا آزمايشگاهي در     موسسات علمي تحق  

در غير اين صورت تعهد نمايند ضمن انجام كار، دوره يك سـاله تعليمـاتي را كـه بـدين منظـور از طـرف وزارت                         . باشند

  .، با موفقيت بگذرانند بهداشت دائر خواهد شد

 ،  ،محصول نهـايي   ، توليد   كنترل بهداشتي و كيفي كليه بخشهاي مرتبط از جمله دريافت مواد اوليه             مسئول فني بايد بر    -

، نظـارت   و آزمايشگاه كنترل كيفي و بهداشتي و محصول نهايي كه با مسئوليت سرپرستان هر قسمت صـورت مـي گيـرد            

 را نيز انجام دهد و كليه مـدارك آن را تهيـه و              داشته باشد و نيزكنترل بهداشتي كارگران و دستگاههاي توليد و بسته بندي           

  .بايگاني نمايد، به طوري كه قابل دسترسي كارشناسان ادارات نظارت دانشگاههاي ذيربط باشد

  : مطابق آيين نامه اجرايي ماده هفت قانون مواد خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي مسئول فني بايد -

  .د مورد نظر شخصاً حضور فعال داشته باشدموقع ساختن و تركيب موا  در–الف 

  .، وزارت بهداشت را مطلع سازد  از هر گونه تغيير در شرايط تاسيس و بهره برداري واحد توليدي-ب

 نظرات فني و بهداشتي خود را كتباً به كارفرما گزارش دهد و كارفرما موظف به انجام نظر فني و بهداشـتي مـذكور                        -ج

تـا رسـيدگي و      رت مسئول فني جريان امر را به اداره كل نظارت بـر مـواد غـذايي اطـالع داده                    ، درغير اين صو    مي باشد 

  .تصميم الزم اتخاذ شود

  .، مسئول فني حق واگذاري پروانه خود را به شخص ديگري ندارد   آيين نامه اجرايي9 طبق ماده -

،  ي بايـد بـا حـضور مـسئول فنـي انجـام گيـرد       توليد مواد غذايي، آرايـشي و بهداشـت       :  قانون تعزيرات    32  طبق ماده     -

  : درصورت تخلف 
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٢٨ 

  

  .  و درج در پرونده1تعطيل توليد تا حضور مسئول فني و اخطار كتبي: مرتبه اول 

  .عالوه بر مجازاتهاي مرتبه اول ، ضبط كاالي توليدي به نفع دولت:  مرتبه دوم

  . مبلغ يك ميليون ريالعالوه بر مجازاتهاي مرتبه دوم ، جريمه نقدي تا:  مرتبه سوم

 تعطيلي واحد توليدي تا يك سال:  مرتبه چهارم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                           
، اخطار و   مجمع تشخيص مصلحت نظام فقط مراتب تعزيري تذكر19/7/73به موجب تبصره يك ماده واحد قانون اصالح قانون تعزيرات حكومتي مصوب   - ١

 .اخذ حذف شده است
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٢٩ 

  

   مراجع - 9

1) U. S . Food and Drug Administration ( Code of Federal Regulations  - title 

21 , volume3    ) Revised on 2008 
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٣٠ 

  

  پيوست -10

  بلورين مونت موريلونيت  ساختمان مولكولي و

 تعداد اين ورقه ها بين   .هم قرار گرفته اند    اين كاني يك آلوموسيليكات بوده و بصورت تعدادي ورقه است كه روي            - 1

در مركـز چهـار     . هر ورقه از سه اليه درست شده است اليه فوقاني و تحتاني بصورت چهـاروجهي اسـت                 است و    14-7

در مركـز  . اليه مياني بصورت هشت وجهي  اسـت  .ستو در چهار رأس آن اكسيژن قرار گرفته ا) Si ( وجهي سيليسيوم 

قـرار   ) OH -(و در رئـوس آن يـون ئيدوركـسيل     ) Fe(، آهـن   ) Mg (م و اغلب منيزي) Al ( هشت وجهي آلومينيوم 

بـين  .  عرضي بسيار زياد ولي در جهت ارتفاعي محدود است  گسترش اليه ها و لذا اندازه بلورها در جهت طولي و            .دارد

گيرد و وجود اين كاتيون ها جهـت         قرار مي ........ و   ) k (پتاسيم    و  )Na( سديم   و ) Ca(   كاتيون هاي كلسيم   ورقه ها 

  .جبران بار الكتريكي اليه هاست

  
  

 


