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 سازمان غذا و دارو

 معاونت  غذا
 

 

 

  

حداقل ضوابط فني و بهداشتي واحدهاي بسته بندي مواد غذايي 

 فرآيند شده

 

 

 2931خرداد :سوم بازنگری
 

 

 
 بنام خدا

 

 : پيشگفتار

روند رو به رشد تعداد واحدهای توليدی صنايع غذايي و آشاميدني و ايجاد تغييرات در 

تكنولوژی و تنوع و گوناگوني محصوالت توليدی ، سبب گرديد تا اداره كل نظارت بر مواد غذايي، 

 اقدام به تدوين مقررات و ضوابط جديد متناسب با علم روز 2932آشاميدني، آرايشي و بهداشتي از سال 

غذا نمايد. تدوين ضوابط مذكور شامل حداقل ضوابط تاسيس و بهره برداری كارخانجات مختلف غذايي 



   

                                                                  Fdop4071v3 

 

 

 

 
 

 سازمان غذا و دارو
 معاونت غذا 

 فرآيند شدهواحدهاي بسته بندي مواد غذايي حداقل ضوابط فني و بهداشتي واحدهاي توليد كننده 
 
 

2 

 

سياست تدوين ضوابط تغيير و مقرر گرديد  2931ادامه يافت وليكن از تير ماه سال  2931تا سال 

بصورت  ضوابط فني و بهداشتي برای تاسيس و بهره برداری واحدهای توليد و بسته بندی مواد غذايي

ضابطه ای كلي تدوين گرديده و ساير موارد از جمله تجهيزات خط توليد و ضوابط بهداشتي اختصاصي 

 برای توليد هر محصول درضوابط جداگانه ای  مختص به  هر محصول تدوين و به تصويب برسد. 

هادات برای هماهنگي با توسعه جهاني، ضوابط در مواقع لزوم اصالح خواهد شد بدين منظور پيشن

مطروحه توسط كارشناسان سازمان مورد بررسي قرار گرفته و پس از تائيد توسط كميته اجرايي ، 

 ضابطه اصالح شده از طريق واحد اطالع رساني به اطالع عموم خواهد رسيد. 

موجود  (www.Fda.gov.ir)شايان ذكر است كه ضوابط برروی سايت سازمان غذاودارووزارت بهداشت 

 مي باشد.
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 مقدمه  -1

در واقع يكي از شاخصوهای توسوعه آن كشوور بوه شومار          باال بودن سطح بهداشت دريک كشور 

شده هم بيشتر شوده و لوذا   وری مي رود كه درجهت نيل به اين هدف در جامعه استفاده از محصوالت فرآ

به منظور باال بردن سطح كيفي و سالمت محصوالت ، كارخانه های صنايع ياد شده مجبور به استفاده از    

مقوداری از   هوا توليود كننوده    برخوي از يزات مدرن موي باشوند و در ايون راسوتا     فن آوری ، امكانات و تجه

 .محصول توليدی را به صورت فله به كارخانه های ديگر جهت بسته بندی مي فروشند 

 

 هدف  -2

تعيين حداقل ضووابط فنوي و بهداشوتي واحودهای بسوته بنودی موواد         ابطههدف از تدوين اين ض

 غذايي فرآينده شده مي باشد.

 

 دامنه كاربرد -3

شوده )آبغووره ، گوال  و     فورآوری در خصوص كليه واحدهايي كه محصوالت غذايي  ابطهاين ض

، عسل ، ترشي و شور ، خامه ، انواع روغن هوا، كوره گيواهي )مارگوارين(     عرقيات، سس گرم ، ر  ، مربا ،

بزيجات خشوک، خشوكبار،   پوودر هموراه قهووه، سو    نمک ، شكر ، قند ، ادويه ها، قهوه فوری ، پودر كاكوائو،  

مختلوف مطوابق بوا  آخورين تجديود نظور       حبوبات، سويا، نشاسوته، بيكينوگ پوودر و وانيول( كوه در اوزان      

 مي نمايند كاربرد دارد.   بسته بندیاستاندارد مربوط به هر محصول 

درخصوص دريافت مجوز بهداشتي از ساير مواد خوراكي و آشاميدني كه در فهرست فوو  قيود نشوده     *

كه پس از بررسي و گنجاندن در ضابطه اعالم نظر خواهود   شوداستعالم  سازمان غذا و دارواز  بايدت اس

 شد.

 

 

 

 يادآوري 

فرآورده های غذايي ، در اوزان باال، بايد دارای مجوزهوای معتبور بهداشوتي از وزارت بهداشوت      

ورود( بوده و تحت شرايط خاص كنترل شده بهداشتي بوا شناسونامه    بهداشتي )پروانه ساخت و يا پروانه

 .شود به كارخانه بسته بندی كننده وارد
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4- GMP 

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

 

4-1- GMP   عمومي 

 GMP  باشود  عمومي شامل ضوابط فني و بهداشتي واحدهای توليد و بسته بندی مواد غذايي مي

                      غوووووذا و دارو وزارت بهداشوووووت سوووووازمانبووووورروی سوووووايت  Fdop10611v1كوووووه بوووووا كووووود 

(www.fdo.behdasht .gov.irموجود  ) .مي باشد 

 

4-2- GMP  اختصاصي 

 

 انبار مواد غذايي فرآوري شده فله قبل از بسته بندي -4-2-1

 

برای نگهداری مواد فرآوری شده ، كارخانه ها بسته به حجم و ظرفيوت توليود بايود دارای انبواری      -

 مناسب بسته به نوع محصول باشند. ، رطوبت و تهويهمجزا با دما 

ضوروری   GSPو  GHPدر هنگام انتقال محصوالت فله از انبار بوه بخوت توليود رعايوت اصوول       -

بوه منظوور    بهداشوتي دی محصوالت فله نيز رعايت اصول است. همچنين هنگام باز كردن بسته بن

جلوگيری از انتقال آلودگي ثانويه ناشي از ورود اجسام غير فلزی ماننود بوراده بوو ، نون گووني      

از پرسونل آمووز    د های بسته بندی، مو و ساير مواد مشابه الزامي است. برای ايون منظوور بايو   

اصول بهداشوت فوردی، اسوتفاده از پوشوت هوای       نظير بهداشتيو از رعايت اصول  ديده استفاده

 نمود.محافظ مانند ماسک، كاله دستكت و روپو  و.... اطمينان حاصل 

 

تذكر: استفاده از ظروف پليمري براي مواد خوراكي كه پس از بسته بندي نياز به اتوكالو دارند پسس  

 از اخذ مجوز از اين اداره كل مجاز مي باشد.

 

 بندي تجهيزات خطوط بسته  -5

محصول توليود شوده ، بايود بتوانود هموواره كليوه خصوصويات محصوول نهوايي ذكور شوده در            

 را تامين نمايد.سازماناستانداردهای معتبر و يا ضوابط اعالم شده از سوی اين 
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  آبغوره، گالب، عرقيات و محصوالت مشابهحداقل تجهيزات مورد نياز براي خطوط بسته بندي  - 5-1

 مخزن ذخيره از جنس مناسب برای صنايع غذايي  -

 پاستوريزاتور   -

 سيستم شستشو و بخار دهي ظروف بسته بندی ) غير از ساشه ( قبل از پركردن -

 متناسب با نوع محصول  دستگاه پركن و دربندی -

 دستگاه ليبل زن و يا شرينگ ليبل -

 دستگاه درج مشخصات الزم بر روی بسته بندی -

 

 داقل تجهيزات مورد نياز براي خطوط بسته بندي رب گوجه فرنگي و انواع سس گرم ح -5-2

 مخزن استيل با هم زن مناسب -

 پاستوريزاتور -

 سيستم شستشو و بخار دهي ظرف بسته بندی ) غير از ساشه ( قبل از پر كردن   -

 دستگاه پركن و دربندی   -

 منظور خشک كردن جدار خارجي ظروفسيستم خشک كن با استفاده از هوای آزاد به  -

   دستگاه درج مشخصات الزم بر روی بسته بندی -

دستگاه ليبل زن و يا شرينگ ليبل )در صورت استفاده از قوطي بوا  دار نيواز بوه ايون تجهيوزات نموي        -

 باشد(
 

 

 1يادآوري 

 بصورت پيوسته باشد. دباي یكليه خطوط توليد

 

 2يادآوري 

 آسپتيک تحويل كارخانه گردد.ر  بايد به صورت  -

 برای بسته بندی ساشه نياز به اتو كالو نمي باشد.  -
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 حداقل تجهيزات مورد نياز براي خطوط بسته بندي انواع مربا و عسل  -5-3

ازدرجوه  ) جدار داخلي در تماس با مواد غذايي بايود   ديگ دو جداره از جنس مناسب برای صنايع غذايي -

 سيستم بخار و مجهز به همزن غذايي باشد ( با 

 سيستم شستشو و بخار دهي ظرف بسته بندی ) غير از ساشه ( قبل از پركردن   -

 پركن و دربندی خودكار   -

سيستم شستشوی محصول بسته بندی شوده بوا نقالوه متحورد و دو  آ  بوا فشوار و فون هووا  ) در          -

 ه محصول در هنگام پر شدن (صورت بسته بندی در ظروف غير از ساشه و آغشته شدن آنها ب

 پاستوريزاتور )تونل آ  جو  يا اتوكالو روباز(  -

 سيستم خنک كردن پس از اتوكالو -

 دستگاه ليبل زن و يا شرينگ ليبل -

 دستگاه درج مشخصات الزم بر روی بسته بندی -

 

 2يادآوري 

 داراي بسته بندي مناسب باشد.كليه مواد ورودي به كارخانه بايد عاري از مواد نگهدارنده بوده و 

 

 و شورحداقل تجهيزات مورد نياز براي خطوط بسته بندي انواع ترشي  -5-4

  مخزن ذخيره از جنس مناسب برای صنايع غذايي -

 سيستم شستشو و بخار دهي ظرف بسته بندی ) غير از ساشه ( قبل از پر كردن   -

 پركن و دربندی خودكار   -

 آ  جو  يا اتوكالو روباز(پاستوريزاتور )تونل  -

 كردن پس از اتوكالو خنکسيستم  -

 دستگاه ليبل زن و يا شرينگ ليبل -

 دستگاه درج مشخصات الزم بر روی بسته بندی -

 

 حداقل تجهيزات مورد نياز براي خطوط بسته بندي خامه  -5 -5

 مانند استنلس استيل مخزن نگهداری خامه از جنس مناسب برای صنايع غذايي -

 مجهز به همزن  مانند استنلس استيلمخزن فرموالسيون از جنس مناسب برای صنايع غذايي  -

 پاستوريزاتور -
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 پركن و دربندی خودكار -

 دستگاه درج مشخصات الزم بر روی بسته بندی -
 

 راي خطوط بسته بندي انواع روغنها، كره گياهي )مارگارين(حداقل تجهيزات مورد نياز ب -5-6

 مانند استنلس استيل ذخيره از جنس مناسب برای صنايع غذاييمخزن  -

 پركن و دربندی خودكار -

 دستگاه درج مشخصات الزم بر روی بسته بندی -

 

حداقل تجهيزات مورد نياز براي خطوط بسته بندي پودرژله ، پودر كيک، پودر كاكساوو، ، قهسوه    -5-7

فوري، پودر سوخاري نمک، شكر، قند ،بيكينگ پودر، نشاسته ، وانيسل ، سسبزيجات خشسک ، سسويا و     

 ادويه 

 مانند استنلس استيل مخزن ذخيره از جنس مناسب برای صنايع غذايي -

 )در صورت نياز(مناسب برای صنايع غذايي مخلوط كن از جنس  -

 هوای فشرده برای جداسازی مواد خارجي )گردوخاد و ...( ايجاددستگاه مكنده هوا يا دستگاه  -

 پركن و دربندی خودكار -

 دستگاه درج مشخصات الزم بر روی بسته بندی -

 

 يادآوري 

ي از جنس مناسب بورای صونايع   يدر تانكها بايدنگهداری و حمل روغن تصفيه شده تا زمان بسته بندی  -

 انجام گيرد.   مانند استنلس استيل غذايي

طراحي و ساخت تانكر بايد به نحوی باشد كه كامالً قابل شستشو، دارای كوف مخروطوي يوا شويب دار      -

 باشد. دربندیبوده و قابل 

 از تانكر بايد منحصراً جهت حمل  روغن تصفيه شده استفاده كرد. -

قبل از پر شدن مورد كنترل بهداشوتي قورار گرفتوه و     بايدو... (  Petندی ) قوطي ، حلب ، ظروف بسته ب -

در صورت لزوم نسبت به نصب سيستم بشم الكترونيک در مسير پر كردن ظروف و يا گماردن افورادی  

 جهت نظارت بر موضوع فو  اقدام نمايند.  

 

 



   

                                                                  Fdop4071v3 

 

 

 

 
 

 سازمان غذا و دارو
 معاونت غذا 

 فرآيند شدهواحدهاي بسته بندي مواد غذايي حداقل ضوابط فني و بهداشتي واحدهاي توليد كننده 
 
 

9 

 

 

 2تذكر
 

حداقل تجهيزات مورد نياز براي بسته بندي حبوبات مطابق با ضسابطه فنسي و بهداشستي واحسدهاي      

   مي باشد. FDOP6071V2آماده سازي و بسته بندي حبوبات و غالت با كد مدرک 

 

با ضابطه فني و بهداشتي واحدهاي  مطابقحداقل تجهيزات مورد نياز براي بسته بندي خشكبار 

 مي باشد. FDOP6071V2توليد كننده انواع خشكبار با كد مدرک 

 

 1تذكر
 61استفاده از ظروف پلي استايرن در بسته بندی محصوالتي كه به صورت داغ ) دمای باالی  -

 درجه سانتيگراد( پر مي شوند مجاز نمي باشد.

 

فو  بايد از ظروف پلي اتيلني كه دارای پروانه جهت بسته بندی محصوالت نامبرده در بند  -

 درجه سانتيگراد( استفاده شود. 61-221جهت بسته بندی محصوالت داغ داغ )ساخت 
 

 
 تبصره

جهت آگاهي از ويژگيهوای محصوول بوه آخورين تجديود نظور اسوتانداردهای ملوي موجوود و در                      

 بين المللي معتبر مراجعه شود. صورت عدم وجود استاندارد ملي ، به استانداردهای
 


