
 سواالت آزمون کارگاه  تشریح الزامات و مستندات

 سیستم تجزیه و تحلیل خطر و کنترل نقاط بحرانی در مراکز عرضه مواد غذایی

 صحیح است ؟  HACCP  کدامیک از موادر ذیل در خصوص سیستم مدیریتی  : 1سوال 

 یک سیستم کنترل سالمتی غذا است نه کیفیت غذا HACCP    -الف

 یک سیستم مدیریتی و پایش کنترل محصول نهایی است  HACCP –ب 

 سامانه کنترل غذا که بر پایه روش سنتی می باشد HACCP -ج

 همه موارد  -د

 شامل کدامیک از موارد ذیل است ؟ HACCPقلب سیستم  -2سوال 

 CCP–الف 

 پایش  –ب  

 اقدام اصالحی  -ج

 نظارت -د

 موارد مهم است ؟در مستند سازی عملیات پایش کدام  -3سوال 

 تعداد دفعات پایش–الف 

 زمان پایش –ب  

 پایش/ فرد مسوول ثبت  -ج

 همه موارد -د

 بحرانی عبارت است از کنترل تعریف نقطه -4سوال 

نقطه .) تصمیم گیری در مورد اینکه کدامیک از نقاط، از نظر تولید غذای سالم بحرانی هستند  –الف  

 (بحرانی 



باید در آن کنترل های الزم به منظور پیش گیری یا حذف خطرات مربوط به ایمنی نقطه ای است که  –ب  

 غذا ، یا کاهش آنها به سطح قابل قبول، صورت گیرد

 هیچکدام -ج

 الف و ب-د

 .کدام عبارت صحیح می باشد-5سوال 

 .دارای هفت  اصل و دوازده گام می باشد  HACCPسیستم مدیریتی  –الف  

 .دارای جهار  اصل و دوازده گام می باشد  HACCPسیستم مدیریتی  –ب  

 .دارای هفت  اصل ده گام می باشد  HACCPسیستم مدیریتی  -ج

 .دارای هفت  اصل و تعدادی گام اجرائی تعریف نشده می باشد  HACCPسیستم مدیریتی  -د

 خطرات بالقوه در تجزیه و تحلیل خط شامل -6سوال  

 خطرات میکروبی  –الف  

 خطرات شیمیایی  –ب  

 خطرات فیزیکی  -ج

 همه موارد-د

 :توصیف محصول شامل-7سوال 

 مواد اولیه و تشکیل دهنده –الف  

 طرز تهیه  –ب  

 فهرست کردن تمامی خطرات  -ج

 الف و ب -د

 فهرست کردن تمامی خطرات و ارزیابی خطرات بالقوه در هر مرحله و اقدامات پیشگیرانه -8سوال 

  چهارم اصل –الف  



 ششماصل  –ب  

 اصل دوم -ج

 اول و گام ششماصل -د

 حد بحرانی عبارت است از  -9سوال 

 .معیاری که پذیرفتنی را از نا پذیرفتنی جدا می سازد–الف  

 مقدار درجه حرارت سرمایشی و گرمایشی تجهیزات  –ب  

 معیار های قابل پذیرش  -ج

 معیار های غیر قابل پذیرش -د

راهکارها  یا پیشنهادها ی خود را  برای عملیاتی نمودن  خواهشمند است در پایان کارگاه  - 11سوال 

 .  سیستم با توجه به قوانین و زیر ساخت های موجود اعالم نمائید

  

 

 

 


