
 

                                                                       
  

 
 غذا و دارو سازمان

 معاونت  غذا
 

 

 

  

 کاربرگ ارزیابی اختصاصی چای با اسانس

 

 

 

 

 

 

 

 2931تیرماه  :تدوین 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://old.fums.ac.ir/fdo/uploadpic/196arm ghaza va daroo.bmp&imgrefurl=http://old.fums.ac.ir/fdo/print.php?num=1&id=584&h=249&w=203&sz=149&tbnid=SAYqBwbct5LSTM:&tbnh=105&tbnw=86&prev=/search?q=%D8%A2%D8%B1%D9%85+%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86+%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=%D8%A2%D8%B1%D9%85+%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86+%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88&usg=__Y6Bks3-4MbaV65jW3wbeK-UunkQ=&docid=Bh-O7YVR6Xbl1M&itg=1&sa=X&ei=B6yZUYa_OYT2sgb4v4CwCA&ved=0CDoQ9QEwBA&dur=1063


 

   
                                                                       

 

 

 

 

 

 سازمان غذا و دارو
 معاونت غذا 

 اختصاصی چای با اسانسکاربرگ ارزیابی 
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 آیا برنامه ارزیابی تامین کنندگان مواد اولیه وجود دارد و آیا کلیه مواد اولیه بخصوص چای واسانس -1

 (مستندات اخذ گردد)می باشند؟ ( پروانه ساخت یا پروانه بهداشتی ورود)دارای مجوزهای بهداشتی     

     قانونی ثبت ونگهداری ونندگان و سوابق مجوزهای بهداشتی آیا سوابق مربوط به ارزیابی تامین ک-2

 (مستندات اخذ گردد)شوند؟  یم    

 (مستندات اخذ گردد)آیا مواد اولیه پس از ورود مورد ارزیابی قرار می گیرند ؟ -3

  ولیه ورودی با توجه به ارزیابی بعمل آمده با استانداردهای معتبر آیا اقدام الزم در صورتیکه ماده ا-4

 (مستندات امحا،، معدوم یا مرجوع  اخذ گردد)مطابقت نداشته باشد ، صورت می گیرد؟      

 ( مستندات اخذ گردد)اولیه موجود می باشد؟  دآیا فهرست کلیه تامین کنندگان موا-5

 (مستندات اخذ گردد)می شوند؟  آیا تامین کنندگان بصورت دوره ای ارزیابی-6

 مستندات اخذ )به هنگام خرید مواد اولیه لحاظ می شود؟ ( ضوابط وزارت بهداشت)آیا الزامات قانونی-7

 (گردد    

 ( مستندات اخذ گردد)آیا از استانداردهای ملی وبین المللی جهت ارزیابی مواد اولیه استفاده می شود؟-8

  پس از آزمایش وتایید مسئول فنی وکنترل کیفی ،اجازه نگهداری  آیا مواد اولیه خریداری شده صرفا-9

 (مستندات اخذ گردد)درانبار وسپس مصرف را دارند؟     

       شرایط   شماره سری ساخت ،: مشخصات  الزم از قبیل مواد اولیه دارای شناسنامه حاوی آیا -11

 (مستندات اخذ گردد)نگهداری، تاریخ تولید وانقضاء می باشد؟        

 ین مواد اولیه با نظارت و ارزیابی مسئول فنی در کلیه مراحل تولید انجام می شود؟ آیا توز-11

 آیا مواد توزین شده ، در ظروف کامال دربسته ومناسب نگهداری وبرچسب زنی میشوند؟ -12

 آیا فردی بعنوان مسئول واحد اسانس زنی به چای به همراه شرح مسئولیت معرفی شده است؟-31

 سانس زنی کالیبره می باشد؟آیا دستگاه ا-31

 آیا مدت زمان اختالط چای واسانس مشخص می باشد؟-31

 آیا اسانس در انبار سرد ودور از تابش نور خورشید نگهداری می شود؟-31

 آیا اتاق یا بخش مجزا جهت اسانس زنی درنظرگرفته شده است؟-31

 آیا تهویه قسمت اسانس زنی مناسب می باشد؟-31

  وقابل شستشو وضدعفونی   باز جنس مناساتصاالت  و آیا تجهیزات بخش اسانس زنی، مانندمخزن -31

 کردن می باشند؟        
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          آیا انبارهای مواد اولیه،ملزومات بسته بندی، ،ضایعات و محصوالت نهایی از یکیدیگر جدا -02

   باشند؟ یم       

        درجه سانتی گراد ،همراه  25تا  21ودمای  درصد 65آیا انبارها دارای رطوبت نسبی حداکثر-03

 باتهویه متناسب با ظرفیت انبار و مجهز به رطوبت سنج و دماسنج می باشد؟      

 ؟دوش یم تیاعر اهرابنا رد FIFO لصا ایآ-22

 آیا جهت جلوگیری از ورود حیوانات، حشرات وجوندگان به انبارها، دربها وپنجره ها بطور کامل-23

                                      ؟ز شده دارای توری مقاوم می باشندبا بسته میشوند ودر صورت       

 آیا کنترل حشرات وجوندگان وطعمه گذاری مطابق برنامه مدونی انجام می شود؟ -24

 آیا کلیه مواد بسته بندی اعم از مواد پلیمری،کاغذ،مقوا وقوطی فلزی دارای ویژگیهای مطابق با -25

                                  آخرین استاندارد ملی ایران برای نوع ماده مصرفی میباشد؟      

 آیا تهویه سالن بسته بندی متناسب باظرفیت تولید می باشد؟ -26

 آیا تجهیزات بسته بندی از جنس مناسب وقابل شستشو وضدعفونی می باشند؟-27

 آیا حمل چای از سالن خشک کن به سالن درجه بندی و جداسازی ترجیحا به روش اتوماتیک   -01

 زمین خودداری می شود؟انجام می شود و  از ریختن محصول برروی ( پیوسته)        

   آیا وسایل حمل چای به سالن درجه بندی وجداسازی دارای جنس مناسب وقابل قبول در صنایع -01

 غذایی و قابل شستشو،نظافت وضدعفونی می باشد؟       

 رنگ قابل شستشو وضدعفونی استفادهآیا برای جداسازی از نوار نقاله ویا پارچه مقاوم دو-12

 می شود؟        

  ریافت مواد د)انبارش -ارک، مستندات و سوابق مربوط به  ارزیابی تامین کنندگان مواد اولیهآیا مد -13

  -آموزش   -بهداشت فردی کارکنان  - کنترل آفات،حشرات و جوندگان مزاحم -(اولیه ومحصول نهایی

ری تعمیر ونگهدا -کنترل ودفع زباله وضایعات -کالیبراسیون- (C&D)شستشو، ضدعفونی و گندزدایی

 .درمحل واحد تولیدی موجود می باشد

  

کارخانه  چنانچه در زمان صدور پروانه ساخت برخی از مستندات مورد نیاز در محل :  تبصره

بالفاصله بعد از اولین بچ تولیدی  نسبت به ارائه کلیه مدارک اقدام نماید  باید موجود نبود مسئول فنی 

 .در غیر اینصورت پروانه ساخت صادر شده تعلیق می گردد
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