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  سازمان غذا و دارو

  امور فرآورده های غذایی و آشامیدنیاداره کل 

   

 واحدهای آماده سازی و بسته بندی فنی و بهداشتی ضابطه

 حبوبات و غالت

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 می باشد برگ 5این سند بدون پیوست دارای 

 

 تهیه کننده: 

 تاریخ:

 تایید کننده:

 تاریخ: 

  تصویب کننده: 

 تاریخ:



                                                                                                              

 
 

 F-D-011-3مدرک: کد  ک

 6831تاریخ صدور : 

 61/16/6011تاریخ بازنگری : 

 0از  6صفحه 
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  هدف-6

و بسته بندی انواع حبوبات و غالت  با  تعیین حداقل ضوابط فنی وبهداشتی واحدهای تولید ، آماده سازی ضابطههدف از تدوین این 

 رویکرد  ارزیابی ریسک می باشد

 دامنه عملکرد-2

 انواع حبوبات و غالت كاربرد دارد.درمورد واحد های آماده سازی و بسته بندی  ضابطهاین 

  مسئولیت-8

بر عهده كارشناسان دانشگاه های علوم پزشکی و مناطق آزاد تجاری و نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده  ضابطهمسئولیت اجرای این 

 معاونین غذا دارو و مدیران نظارت در مناطق آزاد می باشد.

 شرح اجرا-0

 شرایط فنی و بهداشتی عمومی -4-1

 نیمطابق آخر دیدر كارخانه با یبهداشت یالزامات كل تیاز رعا نانیمنظور حصول اطم ( به (PRPsیازیشنیپ یبرنامه ها یساز ادهیپ

واحدهای تولید و بسته بندی مواد غذایی  یو بهره بردار سیتاس یبرا(   (PRPs یازیشنیپ ینظر  ضوابط و الزامات برنامه ها دیتجد

 (( www.fda.gov.irغذا و دارو وزارت بهداشت  سازمان تیسا قیاز طر یدسترس ابلاجرا شود. )ق یدنیو آشام

 شرایط فنی و بهداشتی اختصاصی-0-2

 بار مواد اولیه ان

 55به منظور نگهداری حبوبات و غالت ورودی به واحدهای آماده سااازی و بسااته بندی می بایساات از انبارهای خشااک با دمای زیر 

 درجه سانتیگراد متناسب با ظرفیت واحد تولیدی استفاده گردد. 

 

 حداقل الزامات خط تولید -5

همواره كلیه خصوصیات محصول نهایی ذكر شده دراستانداردهای معتبر های روز دنیا، باید بتواند فناوری محصول تولید شده مطابق با 

 و یا ضوابط اعالم شده از سوی این اداره كل را تامین نماید.

 

 

                                                           
.منظور از آماده سازي حبوبات، بوجاري و تميز كردن مي باشد 
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 حداقل تجهیزات مورد نیاز برای آماده سازی و بسته بندی انواع حبوبات   -5-6

 (  دستگاه بوجاری ) مجهز به فلز یاب و سیستم مکش، شنگیر و درجه بندی -

 6یادآوری 

سته بندی می   شکل برعهده واحد ب شی از بروز هرگونه م سته بندی گردد پیامد نا شده تهیه و ب صورت بوجاری  صورتیکه حبوبات ب در

 باشد. 

 ظروف حمل و نقل چرخ دار از جنس مناسب برای مواد غذایی  -

 یف تغذیه مجهز به ویبراتورق -

 نوار نقاله ) میز بازرسی (  -

 نوع پولیش باید از نوع غذایی و دارای مجوزهای بهداشتی باشد. –دستگاه پولیش زنی ) درصورت نیاز برای لوبیا و ماش (  -

 دستگاه بسته بندی خودكار )ترجیحاَ( -

 دستگاه چاپگر -

 تذکر 

ستاندارد ملی ا ) آیین كار  5332یران به شماره عملیات ضد عفونی ) فومیگاسیون ( حبوبات می بایست مطابق با آخرین تجدید نظر ا

ضاااد عفونی خشاااکبار و حبوبات( تحت نظارت مسااائول فنی صاااورت گیرد لوازم كار واحتیاگ های رزم هنگام كار با هر یک از 

شود و مستندات و  سیون درمحل جداگانه ای انجام  شود فومیگا ست. توصیه می  سیونهای مجاز در این آیین كار ذكر گردیده ا فومیگا

 عمل، روش های اجرایی و چک لیست در هرزمان در دسترس باشد.دستورال

 حداقل تجهیزات مورد نیاز برای آماده سازی و بسته بندی گندم و جو پوست کنده -5-2

ستم گردش هوا  - سی شرایط خوب انبارداری ) –سیلو مجهز به  سیلو  صورت نبودن  سئول فنی رعایت GSPدر ( باید تحت نظارت م

 شود.

 باسکول  -

 باربر ) الواتور (  -

 دستگاه بوجاری ) مجهز به شن گیر، و آهن ربا (  -

 سیکلون  -

 سیاهدانه گیر وجدا كننده تخم علف های هرز و دانه های كوچکتر از گندم  -

 پوست گیر ) جدا  سازی پوست جو یا گندم (  -

 دستگاه فلزیاب-
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 دستگاه بسته بندی خود كار  -

 دستگاه چاپگر -

 حداقل تجهیزات مورد نیاز برای آماده سازی پرک غالت -5-8

 تجهیزات پرك -

 بوجاری كامل -

 شستشو -

 پخت ) با بخار( -

 خشک كردن  -

 پرك كردن  -

 خشک كردن نهایی -

 دستگاه فلزیاب-

 خودكار یا نیمه خودكار بسته بندی -

 حداقل تجهیزات مورد نیاز برای بلغور غالت-5-0

 تجهیزات بلغور -

 بوجاری كامل -

 والس یا خرد كننده  -

 الک -

 جدا كننده مغز ازپوست دانه -

 دستگاه فلزیاب-

 خودكار یا نیمه خودكار بسته بندی -

 حداقل تجهیزات مورد نیاز برای آماده سازی و بسته بندی برنج -5-5

 ( ضروری است.GSPدرصورت نبودن سیلو رعایت شرایط خوب انبار داری ) -مجهز به سیستم گردش هوا  سیلو -

 الواتور ) درصورت نیاز (  -

 بوجاری ) مجهز به شن گیر و آهن ربا ( درصورت نیاز  -

 الک برنج  -

 دستگاه فلزیاب-



                                                                                                              

 
 

 F-D-011-3مدرک: کد  ک

 6831تاریخ صدور : 

 61/16/6011تاریخ بازنگری : 

 0از  0صفحه 

 آشامیدنیامور فرآورده های غذایی و اداره کل 
 حبوبات و غالت فنی و بهداشتی واحدهای آماده سازی و بسته بندی ضابطه

 

 

 دستگاه بسته بندی خودكار ) ترجیحا ( -

 چاپگر  -

 6یاد آوری 

 درصورت استفاده واحد از برنج شالیکوبی شده جهت بسته بندی تجهیزات شالیکوبی مورد نیاز نمی باشد. 

 2یاد آوری 

 چنانچه شالیکوبی درواحد بسته بندی انجام می شود باید دارای تجهیزات ذیل باشد:  -

 پیش بوجاری -

 بوجاری  -

 درجه بندی  -

 پوست كنی -

 جدا سازی پوست  -

 برنج از شلتوكجداسازی  -

 جدا سازی دانه های نارس -

 سفید كنی وصیقل دهی  -

 درجه بندی برنج و دانه های شکسته آن  -

 براق سازی  -

 حداقل الزامات کنترل کیفیت آزمایشگاهی-1

 زاتیتجه ایمرجع كنترل غذا و دارو سازمان غذا و دارو و  یها شگاهیبر اساس مستندات اداره كل آزما یستیبا یشگاهیآزما زاتیتجه 

.مربوطه باشد یمندرج در استاندارد مل یجهت انجام آزمون ها ازیمورد ن

 

 

 

 

 


