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 هدف -1

 بـا عنايـت بـه حـداكثر امتيـاز       PRPSاين دستورالعمل به منظور چگونگي امتياز دادن به مواد مشخص شده در كاربرگ ارزيابي برنامه هاي پيشنيازي          
  . قبلي در نظر گرفته شده جهت هر مورد تدوين گرديده است 

 دامنه كاربرد  -2
  . آشاميدني، آرايشي و بهداشتي كاربرد دارداين دستورالعمل در سطح تمامي كارخانجات مواد غذايي، 

 : روش اجرايي -3
  ) 3 تا 0تقسيم امتياز (  امتياز درج شده است 3 مواردي كه در مقابل آنها -الف

 . واحد توليدي فاقد شرايط تعريف شده مي باشد: صفر امتياز -
 . شرايط تعريف شده وجود داشته ولي فاقد كارايي است: يك امتياز -
 .رايط تعريف شده وجود داشته ولي داراي كارايي نسبي استش:  دو امتياز -
 .شرايط تعريف شده وجود داشته و داراي كارايي كافي است: سه امتياز -

  ) 5 تا 0تقسيم امتياز . ( امتياز درج شده است5 مواردي كه در مقابل آنها -ب
 . واحد توليدي فاقد شرايط تعريف شده مي باشد: صفر امتياز -
 . ايط تعريف شده وجود داشته ولي غير فعال مي باشدشر: يك امتياز -
 . شرايط تعريف شده وجود داشته و فعال مي باشد ولي داراي نقص كلي و فاقد كارايي است: دو امتياز -
 .  استمطلوبشرايط تعريف شده بطور فعال وجود داشته و فاقد كارايي : سه امتياز -
 . داشته و داراي كارايي نسبي استشرايط تعريف شده بطور فعال وجود :چهار امتياز -
 . شرايط تعريف شده بطور فعال وجود داشته و دارايي كارايي كافي است: پنج امتياز -

  ) 10 و 5و 0تقسيم امتيازبه .(  امتياز درج شده است10 مواردي كه در مقابل آنها -ج
  .  واحد توليدي فاقد شرايط تعريف شده باشد :صفر امتياز     -
  . شرايط تعريف شده بطور نسبي وجود دارد: متيازپنج ا     -
  . شرايط تعريف شده بطور كامل وجود دارد: ده امتياز     -

  ) 15و10و5و0تقسيم امتيازبه .(  امتيازدرج شده است15 مواردي كه در مقابل آنها -د
  .  فاقد شرايط تعريف شده باشديواحد توليد: صفر امتياز    -
  . شرايط تعريف شده بطور نسبي وجود دارد: پنج امتياز    -
  . .شرايط تعريف شده بطور كامل وجود داشته ولي فاقد كارايي مطلوب است: ده امتياز -
 . شرايط تعريف شده بطور كامل وجود داشته و داراي كارايي مطلوب است: پانزده امتياز -

 و بر اساس ضوابط فني و بهداشتي اختصاصي فاقد بعضي از بندهاي اشاره شده         در برخي موارد كه واحد توليدي برحسب نوع فعاليت         -هـ  
در اين گونه موارد در قسمت مالحضات عبـارت كـاربردي نـدارد ذكـر شـده و        ) فاقد سردخانه مي باشد   : بعنوان مثال ( در كاربرگ مي باشد   

  . س درصد آن محاسبه شودامتياز آن در مجموع كل امتياز بدست آمده از ساير قسمتها اضافه گردد و سپ
  : بعنوان مثال

 امتيـاز مـذكور بـه آن    10 محاسبه گرديده اسـت  850 بوده، توليدي فاقد آن مي باشد و امتياز واحد در مجموع 10چنانچه امتياز يك بند   
  .اضافه شده و سپس درصد آن محاسبه گردد
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