
ننده است، آزمایش و آگاهی از ویژگی هاي شیمیایی و میکروبی مواد غذایی براي مصرف انسان ، نه تنها ضامن سالمت مصرف ک

بلکه براي تولید کنندگان محصول نیز الزم و ضروري می باشد. کنترل کیفی و میکروبی  مواد غذایی ، شناسایی مواد شیمیایی 

مختلفی که در صنعت جهت اهداف خاصی به غذا اضافه می گردند، تعیین آلودگی مواد غذایی به فلزات، مواد شیمیایی، حشره 

 .اهداف آزمایش مواد غذایی می باشد کش ها و آفت کش ها از دیگر

بهداشت و معاونت غذا و  معاونت 2دانشگاه علوم پزشکی ایران اولین دانشگاه در سراسر کشور است که با عقد تفاهم نامه بین 

یل در داروي این دانشگاه، موفق به راه اندازي اولین آزمایشگاه مواد غذایی تحت پوشش معاونت بهداشت دانشگاه به منظور  تسه

   پاسخگویی به نیازهاي پایش و ارزیابی سالمت مواد غذایی در سطح عرضه در مناطق تحت پوشش معاونت بهداشت شده است.

با تالش فراوان فعالیت خود را آغاز کرده است . کارشناسان این آزمایشگاه دوره  1397آزمایشگاه مذکور در شهریور ماه سال 

  دارو گذرانده و با تایید معاونت غذا و دارو  شروع به فعالیت کرده اند.  آموزشی خود تحت نظر معاونت غذا و

 میباشد.   (ISIRI) آزمایشگاه مرجع معاونت بهداشت سازمان ملی استاندارد مواد غذایی مرجع استاندارد هاي آزمایشگاه میکروبی 

  .بخش می باشد 4بر آزمایشگاه هم اکنون در آزمایشگاه مرجع معاونت بهداشت  قراردارد و مشتمل 

  نمونه پذیرش بخش .١

 شیمی بخش .2

 بخش میکروب شناسی .٣

 بخش آنالیز دستگاهی .4

  

  

  

 



 انجام آزمون هاي فیزیکو شیمیایی و میکروبی بر روي فرآورده هاي غذایی  - 1

مطابق با آخرین معیار هاي  ، کنترل بهداشتی مواد اولیه و فرآورده هاي کارخانجات و کارگاه هاي تولیدي مواد غذایی - 2

 ملی مصوب و ضوابط جاري وزارت بهداشت

 ضوابط و مصوب ملی هاي معیار آخرین با آنها دادن ومطابقت گمرکات طریق از کشور به وارداتی خوراکی مواد کنترل - 3

 شده ارائه آنالیز هاي برگه ویا بهداشت وزارت جاري

ارائه اطالعات آماري عمکرد آزمایشگاه به منظور بیان توانمندي این واحد درامرکنترل و نظارت برکیفیت مواد اولیه و  - 4

 ز وجود سیستم نظارتی فعال و کارآمد درسطح جامعهفرآورده هاي غذایی، ایجاد اطمینان ا

 هاي الزم  SOP تدوین و بروز رسانی - 5

و  پذیرش پس از ورود به بخش  نمونه بردار مراکز تحت پوشش معاونت بهداشت نمونه هاي نمونه برداري شده توسط کارشناسان 

رل شرایط ارسال و بسته بندي توسط و کنت در سیستم لیمز و سیستم سامانه جامع بازرسی  ثبت آنها در دفاتر مربوطه، کدگذاري

 تأیید نهاییو مسئول بخش دریافت نمونه جهت آزمون وارد بخش هاي مربوطه شده و پس از اعالم پاسخ توسط کارشناس مربوطه 

  از طریق بخش پذیرش به مراکز ارسال میگرددمعاونت غذا و دارو 

  دریافت نمونه هاي ارسالی از مراجع ذیصالح  -1

  ثبت نمونه ثبت در دفتر -2

  تحویل شیشه هاي استریل به نمونه بردارها براي نمونه برداري هاي بعدي-3

  ارسال نمونه به بخش هاي مربوطه -4

  تحویل پاسخ نتایج آزمون ها -5

  پاسخگویی به ارباب رجوع ها و مسئولین فنی-6

  

 

  



 

از روشهاي کالسیک (فیزیکی و شیمیایی) و روشهاي دستگاهی جهت مایشگاه مرجع معاونت بهداشت آزدر آزمایشگاه مواد غذایی 

تجزیه مواد غذایی استفاده می شود. در روشهاي کالسیک اغلب از وسایل ساده آزمایشگاهی و بکارگیري واکنشهاي مختلف استفاده 

 .کاربرد دارندمی شود ولی در روشهاي دستگاهی، تجهیزات مدرن آزمایشگاهی 

 : اندازه گیري رطوبت-1

آب قسمت عمده اي از ترکیبات مواد غذایی را تشکیل می دهد. قسمتی از آب مواد غذایی به آسانی توسط فشار یا حرارت خارج 

 می شود ولی قسمتی دیگر از آب محتوي که به صورت الصاق یا ترکیب در ماده غذایی موجود است به سختی خارج می شود که به

اندازه گیري رطوبت ماده غذایی را به  آزمایشگاه مرجع معاونت بهداشت گویند. کارشناسان آزمایشگاه مواد غذایی "آب پیوسته"آن 

 :دو علت زیر توصیه می نمایند

 .تشخیص خلوص ماده غذایی، در مواردي که به ماده غذایی آب اضافه شده و یا رطوبت آن بیش از حد مجاز است -1

 .قابلیت نگهداري ماده غذایی، چون رطوبت محیط را براي رشد میکروارگانیسم ها مساعد می کندتعیین -2

 :تعیین خاکستر ماده غذایی-2

واد معدنی هرگاه ماده غذایی را بوسیله حرارت یا مواد شیمیایی اکسید کرده و بسوزانیم به طوریکه مواد آلی آن از بین رفته و تنها م

به آن خاکستر ماده غذایی می گویند. البته این خاکستر نمایانگر امالح ماده غذایی به طور کامل نیست،  اآن باقی بماند، اصطالح

سدیم، چون برخی از امالح معدنی ممکن است طی روند حرارت دیدن متصاعد شوند. خاکستر تولید شده اغلب شامل موادي مانند 

  .کلر می باشد پتاسیم، منیزیم، منگنز، کلسیم، آهن، گوگرد، فسفر و

 : اندازه گیري پراکسید-3

اکسیداسیون یکی از روش هاي فساد مواد غذایی است و ماده حاصل در این روش پراکسید است که توسط عدد پراکسید سنجش 

می شود و بیشتر در اسیدهاي چرب غیر اشباع رخ می دهد. به دلیل اهمیتی که اکسید اسیون چربی ها در ایجاد بدطعمی در مواد 

باشد و هر یت است. پراکسید یا هیدروپراکسید محصول اولیه اکسیداسیون چربی ها میغذایی دارد، سنجش این فاکتور داراي اهم

چه چربی غیر اشباع تر باشد، آمادگی بیشتري براي اکسید شدن دارد. مقدار هیدروپراکسید تولید شده در ماده غذایی تا حد 

  است.از آن بیانگر فساد ماده غذایی معینی قابل قبول بوده و بیش 



  رنگ مصنوعی در مواد غذایی :تشخیص -4

رنـگ هـاي خوراکـی گروهـی از افزودنـی هـا هسـتند کـه بـه صـورت طبیعـی و یـا مصنوعـی تهیـه میشـوند. رنـگ هـا 

الالت میتواننـد منجـر بـه ایجـاد عـوارض وخیمـیاز جملـه آسـم، تضعیـف سیسـتم ایمنـی، سـرطان، آلـرژي، رتینوپاتـی و اختـ

  .در بـدن انسـان شـوندکبـدي 

  اندازه گیري ید در نمک :-5

  .د یکی از ریز مغذي هاي ضروري براي حیات است و کمبود آن از مهمترین عوامل تهدید کننده سالمت بشر مـی باشـدی

  اندازه گیري مواد نامحلول در نمک:-6

  .دمیباش اد غذایینمک طعام و نمک موجود در موستر نامحلول در اکگیري خ این روش براي اندازه

  جست و جوي کیفی جوش شیرین در نان:-7

جوش شیرین پودر قلیایی سفید رنگی است و با نام شیمیایی بی کربنات سدیم یا بیکینگ سودا شناخته می شود. استفاده از این 

نان براي سالمتی مصرف ماده شیمیایی در خمیر می تواند باعث ورآمدن خمیر و پوك شدن نان شود ولی استفاده زیاد از آن در 

  د.کننده می تواند مضر باشد. به منظور تشخیص جوش شیرین در نان می توان از روش شیمیایی و الکتروشیمیایی ا ستفاده کر

انجام آزمونهاي شیمیایی  از طریق  تایین آزمون بر اساس استاندارد هاي ملی و دستورالعمل هاي اداره کل و مراجع معتبر  -1 

  معاونت غذا وداروعلمی توسط مسئول 

  مقایسه نتایج حاصل از آزمونها با حدود مجاز استاندارد ، آنالیز و فرموالسیون ساخت و اظهارنظر کارشناسی-2

  اطمینان از کافی و معتبر بودن مواد و محلولهاي شیمیایی ، بررسی موارد کمبود و اطالع به مسئولین بخش -3

مربوطه و به روز رسانی آنها با مراجعه به استانداردهاي ملی ، دستورالعمل هاي اداره هاي مورد نیاز بخش  SOP تهیه و تالیف -4

  کل ، کتب مرجع و منابع علمی معتبر

  تهیه محلولها و معرف هاي شیمیایی مورد نیاز -5

  شرکت در فرآیندهاي ارتقاء کیفیت و بهینه سازي روشها و روندهاي کاري آزمایشگاه -6

  هداري از تجهیزات آزمایشگاهی و ثبت منظم نتایج در دفاتر مربوطهاستفاده صحیح و نگ -7



  ارائه گزارش موارد خروج از کالیبراسیون ،خرابی یا عدم کارایی دستگاه ها به مسئول بخش -8

  شرکت در دوره هاي آموزشی و بازآموزي مرتبط و ارائه گزارش به مدیریت و انتقال مطالب به سایر کارشناسان -9

  آمار و جمع آوري اطالعات مربوط به نتایج آزمایشات انجام شده و ارائه گزارش به مسئول بخشتهیه  -10

دنیاي میکروب ها جهانی زنده ولی غیر قابل رؤیت و یکی از جذاب ترین بخش هاي علمی است که با تنوع مطالب و مشاهده 

عجیب ترین مخلوقات خداوند متعال (باکتري ها، انگل ها و قارچ ها)، ما را با دنیاي میکروب ها آشنا می نماید. به این جهت است 

متمایز است لذا کار کردن با میکروب مستلزم رعایت نکات خاصی است تا ضمن رشد وتکثیر که علم میکروب شناسی ازسایرعلوم 

اسی آزمایشگاه بخش میکروب شن ید.سایر میکروبها جلوگیري به عمل آمیکروارگانیسمهاي مورد نظر، ازآلودگی هاي ثانویه و رشد 

  انکوباسیون و استریلیزاسیون تشکیل شده استاز قسمتهاي اصلی تهیه محیطهاي کشت، اتاق کشت،  کنترل مواد غذایی

،  طبق جدول شناسایی نمونه باکتري هاي موجود در مواد غذایی آزمایشگاه مرجع معاونت بهداشت در آزمایشگاه مواد غذایی 

ایران   ویژگی هاي میکروبیولوژي مواد غذایی و بررسی استانداردهاي ماده غذایی ارسالی که در سایت سازمان ملی  استاندارد

  موجود میباشد انجام میشود.

  که شامل موارد زیر میباشد:

  شمارش کلی میکروارگانیسم ها -1

  شمارش کلی فرم ها  -٢

  شناسایی یا شمارش انتروباکتریاسه -٣

  شناسایی یا شمارش اشرشیا کلی -٤

  شناسایی یا شمارش سالمونال -٥

  شناسایی یا شمارش استافیلوکوکوس هاي کواگوالز مثبت-6

  شناسایی یا شمارش باسیلوس ها  -7

  شناسایی یا شمارش کلستریدیوم هاي احیا کننده سولفیت  -8

  شمارش یا شناسایی انتروکوکوس -٩

  شمارش یا شناسایی باکتري هاي مقاوم به اسید -10

  شمارش یا شناسایی سودوموناس ها-١١



  شمارش یا شناسایی کپک و مخمر-١٢

  شناسایی تخم انگل-١٣

  شناسایی لیستریا منوسایتوژنز  -14

  شناسایی ییرسینیا  -١٥

  شناسایی کمپیلوباکتر ژژونی  -١٦

بررسی کنسروها  -١٧

  

  

  ارسالی به آزمایشگاه باید در ظروف شیشه اي استریل و در شرایط استریل به آزمایشگاه انتقال داده شوند. نمونه هاي مواد غذایی 

  

  اداره کل و مراجع معتبر علمیانجام آزمونهاي میکروبی بر اساس استاندارد هاي ملی و دستورالعمل هاي  -1

  مقایسه نتایج حاصل از آزمونها با حدود مجاز استاندارد و اظهارنظر کارشناسی -2

  اطمینان از کافی و معتبر بودن محیط هاي کشت ، مواد و بررسی موارد کمبود و اطالع به مسئولین بخش -3

رسانی آنها با مراجعه به استانداردهاي ملی ، دستورالعمل هاي اداره هاي مورد نیاز بخش مربوطه و به روز  SOP تهیه و تالیف -4

  کل ، کتب مرجع و منابع علمی معتبر



تهیه محیط هاي کشت مورد نیاز طبق دستورالعمل هاي اجرایی و استاندارد با رعایت نکات ایمنی فردي و محیطی و  -5

  استریلیزاسیون آنها

  بهینه سازي روشها و روندهاي کاري آزمایشگاهشرکت در فرآیندهاي ارتقاء کیفیت و  -6

  استفاده صحیح و نگهداري از تجهیزات آزمایشگاهی و ثبت منظم نتایج در دفاتر مربوطه -7

  ارائه گزارش موارد خروج از کالیبراسیون ،خرابی یا عدم کارایی دستگاه ها به مسئول بخش -8

لهاي آزمایشگاه هاي واحدهاي تولید مواد غذایی جهت صدور پروانه هاي بهره ارزیابی و تأیید تجهیزات ، لوازم ، مواد و محلو -9

  برداري و ساخت

  شرکت در دوره هاي آموزشی و بازآموزي مرتبط و ارائه گزارش به مدیریت و انتقال مطالب به سایر کارشناسان -10

  ائه گزارش به مسئول بخشتهیه آمار و جمع آوري اطالعات مربوط به نتایج آزمایشات انجام شده و ار -11

  استریلیزاسیون محیط هاي کشت کار شده جهت جلوگیري از انتقال آلودگی -12

 


