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 هدف-1

برای منابع تولیدکننده داخلی و است که  ییمواد غذ یمنیا تیریمد یها یگواه یدستورالعمل نحوه بررس نیا نیهدف از تدو   

واحد شرایط ایمنی غذایی  تیاز وضع نانیحصول اطم یاز شاخص ها یکیو صادر  یدنیو آشام ییغذا و فراورده های موادخارجی 

 است. یدیتول فراوردهکننده و  دیتول

  دامنه کاربرد -2

 کیو ارگان IFS,BRC,SQF,FSSC22000,ISO22000,HACCP,GMP یها یگواه هیکل این دستورالعمل اعتبارسنجی  

 شود. یرا شامل م

  ییاجرا تیمسئول -3

مدیر و بوده دستورالعمل  یمسئول اجرا یدنیو آشام ییغذا یکارشناسان اداره کل امور فرآورده هادر خصوص منابع خارج از کشور 

 .می باشدآن  اجرایناظر بر حسن  کل امور فراورده های غذایی و آشامیدنی

ول اجرا و کمیته ممیز فعالیت می کنند مسئسرممیز و یا ارو که به عنوان ، کارشناسان معاونت های غذا و د در خصوص منابع داخلی

FSMS .دانشگاهی ناظر بر حسن اجرای آن می باشند 

 تعاریف  -4

: سازمانی که نسبت به تهیه گواهی ، آزمایشات، بازرسی و دیگر خدمات  )Certification Body CBنهاد صدور گواهی )-1-4

مطابق با دارای اعتبار مشخص باید (  CBارزیابی انطباق که منجر به اعتبار بخشی )گواهی معتبر( می شود. یک مرجع صدور گواهی )

 انداردهای ملی و بین المللی باشدالزامات است

که ارزیابی مستقل ) بی طرف ( از یک مرجع صدور اعتباردهی مرجع :  AB ) Accreditation Bodyنهاد اعتبار دهی ) -2-4

( را در برابر استاندارهای مشخص و به رسمیت شناخته شده برای اطمینان از بی طرفی و صالحیت آنها در انجام فعالیت  CBگواهی )

 جام می دهد.های ویژه نظیر آزمایشات ، کالیبراسیون ها بازرسی ها و گواهی ها ان

: مرکز ملی تایید صالحیت ایران که یک نظام مستقل و بی طرف برای ارائه خدمات تایید  NACI مرکز تایید صالحیت ملی-3-4

موظف به تایید صالحیت موسسات   IAF,PCA.ILACمی باشد که با عضویت در مجامع بین المللی ملی و بین المللی صالحیت 

 ارزیابی انطباق می باشد.

 مراحل اجرا -5

مورد ارزیابی قرار        (  ( Certification Bodyیمرتبط با مرجع صادرکننده گواه یاعتبار یاز لحاظ شاخص ها یگواه-1-5

پس از مراجعه به سایت، از محل تایید .انتهای گواهی ذکر می شودمی گیرد که بطور معمول نشانی وب سایت مرجع صدور گواهی در 

 اعتبارسنجی آن اقدام شود.گواهی نسبت به 

به آدرس  IAF یرسم تیو وب سا یدر بانک اطالعات (  ( Accreditation Body یبه مرجع صدور گواه یمراجع اعتبارده -2-5

 .ردیگ یقرار م یابیدر آن مورد ارز دهذکر ش(  sBA( یو فهرست مراجع اعتبارده www.iaf.nu ینترنتیا
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به آدرس  IAF یرسم تیبه سا  ( CABs)انطباق یابیارز یشرکت ها ایو  یمرجع صادر کننده گواه ای CB کی دییتا یبرا

www.iaf.nu  مراجعه و در قسمتIAF Members and Signatories  ی، فهرست مراجع اعتباردهAB  معتبر مربوط به هر

توان با  یمعتبر م ABکه پس از انتخاب  ردمورد بررسی قرار گی AB یکشور براساس نام کشور و براساس نام مرجع اعتبارده

 نمود.اقدام  ( CB) یمرجع صدور گواه ی، نسبت به بررس AB تیمراجعه به سا
         IAF         AB        CB 

امور برای منابع خارجی، اداره کل  نصورتیا ریباشد در غ یابیمرجع صادرکننده قابل رد یدر بانک اطالعات دیصادره با یگواه -3-5

 آورد. یاستعالم بعمل م لیمیا قیاز طر فراورده های غذایی و آشامیدنی

 دوجود نداشته باش یگواه کی یاعتبار یشاخص ها ییدر هنگام شناسا یکه اطالعات کاف یدر صورتنابع داخلی مدر خصوص – 4-5

 شود استعالم کل ادارهاز مراتب ،  یگواه دیتائ یبرا

 مواد غذایی یمنیاسیستم های مدیریت  یها یگواه یاعتبار یشاخص ها  -6

 GMP یگواه

 است. ((Non Accredited Certificate باشد یم ABنشان  ایفاقد لوگو * این گواهی 

 صادر شده باشد یبهداشت صالحیمقام ذ ایمعتبر  CBتوسط * 

 ذکر شده باشد. یو بسته بند یو فرآور دینام محصوالت و تول یدر دامنه گواه* 

 و آدرس آن ذکر شده باشد. یدیکارخانه تولنام * 

 ذکر شده باشد. یمراقبت یها یزیموارد مانند زمان مم ریآن و سا یانقضا خیو تار یصدور گواه خی، تار یشماره گواه* 

 HACCP یگواه

 است. ( (Non Accredited Certificateباشد یم ABنشان  ایفاقد لوگو  یگواه نیا* 

 صادر شده باشد. صالحیذ یمقام بهداشت ایمعتبر  CBتوسط * 

 ذکر شده باشد. یو بسته بند یو فرآور دینام محصوالت و تول یدر دامنه گواه* 

کشور تولیدکننده  یمل یاستانداردها ایو  852/2004اروپا  هیاتحاد ایو (   (CAC/RCP-1969کدکس یالملل نیبه استاندارد ب* 

 اشاره شده باشد.

 و آدرس آن ذکر شده باشد. یدینام کارخانه تول* 

 ذکر شده باشد. 1یمراقبت یها یزیموارد مانند زمان مم ریآن و سا یانقضا خیو تار یصدور گواه خی، تار ی* شماره گواه

  ISO22000 یگواه

 معتبر وجود داشته باشد. ABنشان  ایلوگو  دیبا یگواه نیدر ا* 

* CB دیمشخص بوده و مورد تائ یصادر کننده گواه AB .و در سایت مرجع اعتباردهی قابل ردیابی باشد.معتبر باشد 

 و آدرس آن ذکر شده باشد. یدینام کارخانه تول* 

 ( اشاره شده باشد شیرایو نیآخر (  ISO 22000 به استاندارد * 
1-Survilance Audit 

 



                                                                                                              

 
 

 Q-W-039-1مدرک: کد 

 23/04/1387تاریخ صدور : 

 15/10/99تاریخ بازنگری : 

 4از 3صفحه 

 امور فرآورده های غذایی و آشامیدنیاداره کل 
 ییمواد غذا یمنیا یها یگواه ینحوه اعتبارسنج دستورالعمل اجرایی

 

 

 ذکر شده باشد. یو بسته بند یو فرآور دینام محصوالت و تول یدر دامنه گواه* 

  ذکر شده باشد. یمراقبت یها یزیموارد مانند زمان مم ریآن و سا یانقضا خیو تار یصدور گواه خی، تار یشماره گواه* 

 لیمیبصورت ا  یدنیشامآو  ییغذا یاداره کل امور فراورده ها قیاز طر نصورتیا ریبوده و در غ یابیقابل رد CB تیدر سا یگواه* 

 استعالم شود..

 FSSC22000 یگواه

 معتبر وجود داشته باشد. AB نشان ایلوگو  دیبا یگواه نیدر ا* 

 باشد. قابل ردیابی FSCC22000در سایتمعتبر و  AB دییمشخص و مورد تا یصادر کننده گواه CBنام * 

 و آدرس آن ذکر شده باشد. یدینام کارخانه تول *

 اشاره شده باشد. آخرین ویرایش FSSC 22000  ای  Food Safety System Certificate 22000به استاندارد * 

 اشاره شود. یو بسته بند دی، تول ینام محصوالت و نوع فرآور یدر دامنه گواه* 

 ذکر شده باشد. یمراقبت یها یزیموارد مانند زمان مم ریآن و سا یانقضا خیو تار یصدور گواه خی، تار یشماره گواه* 

از  نانی، جهت اطم تیباشد، درصورت عدم وجود در سا یابیقابل رد  www.Fssc22000.com تیو سا CB تیدر سا یگواه* 

 استعالم شود. لیمیبصورت ا یدنیو اشام ییغذا یاداره کل امور فراورده ها یزیاداره ضواط و برنامه ر قیاز طر دیاعتبار آن با

 BRC یگواه

 معتبر وجود داشته باشد. ABنشان  دیبا یگواه نیدر ا *

* CB دیمشخص و مورد تائ یصادر کننده گواه AB  معتبر و مرجعBRC  باشد 

 و آدرس آن ذکر شده باشد. یدینام کارخانه تول *

 اشاره شده باشد. (A/B/C/D، آخرین ویرایش و درجه آن ) Global Standard for Food Safety ای BRCبه استاندارد * 

 ذکر شده باشد. یو بسته بند یو فرآور دینام محصوالت و تول یدر دامنه گواه *

 در آن ذکر شده باشد. BRC Site Codeو  یشماره گواه* 

 ذکر شده باشد. یمراقبت یها یزیموارد مانند زمان مم ریآن و سا یانقضا خیو تار یصدور گواه خی، تار یشماره گواه* 

 باشد. یابیقابل رد www.BRCdirectory.com تیو سا CB تیدر سا یگواه* 

 وجود داشته باشد. BRC تیمعتبر و سا AB تیدر سا یصادر کننده گواه CBنام * 

 IFS یگواه

 معتبر وجود داشته باشد. ABنشان  ایلوگو  یگواه نیدر ا* 

 وجود داشته باشد. IFS  (www.ifscertification.com ) یرسم تیمعتبر و سا AB تیدر سا یصادر کننده گواه CBنام * 

 و آدرس آن ذکر شده باشد. یدیکارخانه تولنام * 

 اشاره شده باشد.(  Higher Level  , Fandamental Levelآخرین ویرایش و درجه آن)  IFS FOODبه استاندارد * 

 مشخص شده باشند یو بسته بند دی، تول یمحصوالت ، فرآور یدر دامنه گواه* 

 ذکر شده باشد. یمراقبت یها یزیموارد مانند زمان مم ریآن و سا یانقضا خیو تار یصدور گواه خی، تار یشماره گواه* 
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 لیمیبصورت ا یدنیو اشام ییغذا یاداره کل امور فراورده ها قیاز طر نصورتیا ریبوده و در غ یابیقابل رد CB تیدر سا یگواه* 

 استعالم شود.

 Safe Quality Food  (SQF 2000) یگواه* 

 معتبر وجود داشته باشد. ABنشان  ایلوگو  یگواه نیدر ا* 

 باشد. SQF  Instituteمعتبر و مرجع  AB دیمشخص و مورد تائ یصادر کننده گواه CBنام * 

 و آدرس آن ذکر شده باشد. تولیدی  نام کارخانه* 

 اشاره شده باشد. level (  (Complies ,Good , Exelent یا و سطح SQFبه استاندارد * 

 مشخص شده باشند یو بسته بند دی، تول یمحصوالت ، فرآور یدر دامنه گواه* 

 ذکر شده باشد. یمراقبت یها یزیموارد مانند زمان مم ریآن و سا یانقضا خیو تار یصدور گواه خی، تار یشماره گواه* 

از اداره کل امور  یبوده و در صورت عدم دسترس یابیقابل رد  )SQF  ( www.sqfi.com تیو سا CB  تیدر سا یگواه* 

 استعالم شود.. لیمیبصورت ا یدنیشامآو  ییغذا یفراورده ها

 کیارگان یگواه   

 معتبر وجود داشته باشد. ABنشان  ایلوگو  یگواه نیدر ا* 

اروپا  هیاتحاد کی، انجمن ارگان IFOAMمراجع مانند  ریسا ایمعتبر و  AB دیمشخص و مورد تائ یصادر کننده گواه CBنام * 

(EOCC )  ،USDA    ،IOIA قرار خواهند گرفت باشد. دییاداره کل مورد تا صیمراجع که بنا به تشخ ریسا نیو همچن 

 و آدرس آن ذکر شده باشد. یدینام کارخانه تول* 

 اشاره شده باشد. یمل یاستانداردها ای CE 889/085و  CE 834/07،  کیبه استاندارد ارگان* 

 مشخص شده باشند یو بسته بند دی، تول یمحصوالت ، فرآور یدر دامنه گواه* 

 ذکر شده باشد. یمراقبت یها یزیموارد مانند زمان مم ریآن و سا یانقضا خیو تار یصدور گواه خی، تار یشماره گواه* 

 لیمیبصورت ا یدنیشامآو  ییغذا یاداره کل امور فراورده ها قیاز طر نصورتیا ریبوده و در غ یابیقابل رد CB تیدر سا یگواه* 

 استعالم شود..

 

http://www.sqfi.com/

