
 اصطالحات و تعاريف

 كنترل كردن -1

و  HACCPبه انجام كليه اقدامات الزم برای حصول اطمينان از تطابق با معيارهای تعيين شده در طرح 

  .حفظ اين تطابق، گفته مي شود

  كنترل-2

 .وضعيتي است كه در آن روشهای اجرايي صحيح بكار گرفته مي شود و معيارها رعايت مي گردد

 اقدام كنترلي -3

هر اقدام و فعاليتي است كه بتواند برای پيشگيری يا حذف يک خطر ايمني مواد غذايي، يا كاهش آنها به حد 

 .قابل قبول، انجام گيرد

 اقدام  اصالحي  -4

هر اقدامي است كه مي تواند وقتي نتايج پايش ، از دست رفتن كنترل در يک نقطه كنترل بحراني را نشان 

 .گرفته شوددهد، بكار 

 (CCP)نقطه كنترل بحراني -5

مرحله ای است، كه در آن كنترل قابل اعمال بوده و برای پيشگيری يا حذف يک خطر ايمني موادغذايي و يا 

 .كاهش آن به  سطحي قابل قبول ، ضروری است

 حد بحراني  -6

 .معياری است، كه قابليت پذيرش از عدم قابليت پذيرش را جدا مي كند 

 1انحراف -7

 .ناتواني در برآوردن نمودن يک حد بحراني است

 درخت تصميم گيري -8

مجموعه ای از سئواالت است ، كه مي تواند در هــر مرحله از فرآيند بكار برده شود تا تعيين نمايـد كـــدام   

 د تحت كنترل قرار گير (CCP)يک از مراحل فرآيند از نظر خطر بايد به عنوان نقطه كنترل بحراني 

 (GMP) 2خوب ساخت ( شرایط ) عمليات -9

كليۀ فعاليت های مربوط به مديريت توليد در واحد های مواد غذايي اسـت و هـدف آن حصـول اطمينـان از     

ايمن و بهداشتي بودن غذا است كه اصول آن در تمام مراحل توليد از تامين مواد خام تا محصول نهـايي بـه   

 .كار برده مي شود
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 3 نمودار جریان-11

توالي و بر هم كنش مراحل يا عمليات مربوط به توليد يا ( نظام مند)و سيستماتيک ( نمايشي)ارائه شماتيک 

 .ساخت يک فرآورده غذايي ويژه را نشان مي دهد

 تجزیه و تحليل خطر و نقاط كنترل بحراني-11

 .غذايي مهم و بارز هستندسيستمي است برای شناسايي ، ارزيابي و كنترل خطراتي كه از نظر ايمني مواد 

  HACCPطرح -12 

است، كه برای اطمينان از كنترل خطراتي كه از نظر ايمنـي موادغـذايي در ب ـش مـورد بررسـي از       مدركي

 .تدوين مي شود HACCPزنجيره موادغذايي مهم و بارز است، و بر طبق اصول 

 خطر-13

يا شرايطي از آن است، كه به طور بالقوه سبب اثر يک عامل بيولوژيكي ، شيميايي يا فيزيكي در موادغذايي و 

 .سوء بر سالمتي مي شود

 تجزیه و تحليل خطر -14

فرآيند جمع آوری و ارزيابي اطالعات مربوط به خطرات و شرايطي است، كه منجر به پيدايش آنها مي شود، 

هم و بارز هستند و بنابراين، برای تصميم گيری در مورد اين كه كداميک از آن ها از نظر ايمني مواد غذايي م

 .منظور شوند HACCPبايد در طرح 

 پایش-15

عمل انجام مشاهدات يا اندازه گيری های متوالي طرح ريزی شده از كنترل پارامترها برای ارزيابي آن كه آيا 

 .يک نقطه كنترل بحراني تحت كنترل است

 مرحله-16

ي است ، شامل مواد اوليه ، از توليـد اوليـه تـا مصـرف     هر نقطه، روش ، عمل يا ب شي در زنجيره مواد غذاي

 .نهايي

  صحه گذاري -17

 .اثر ب ش مي باشند HACCPبدست آوردن شواهدی است، كه نشان دهد عناصر طرح 

 5تصـدیق-18

بكارگيری روش ها ، دستورالعمل ها، آزمون ها و ارزيابي های ديگر ، عالوه بر آنهايي است، كه در پـايش بـه   

 . HACCPكار مي روند، برای تعيين تطابق با طرح 
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 -Verification 


