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 سازمان غذا و دارو

 های غذایی و آشامیدنی فرآوردهاداره کل امور 
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 هدف -8

های غذایي  فرآورده در خصوص جمع آوری از سطح عرضه جهت اطالع رسانيت، رسيدگي به شكای ثبت و ورالعمل با هدفاین دست     

ن مصرفي تدوی ه هایفرآوردایمني و كيفيت حفظ سالمت مصرف كنندگان، ارتقاء  در راستای نامنطبقغير مجاز و مجاز و آشاميدني 

 گردیده است.

 دامنه کاربرد -4

 كاربرد دارد.  اعم از توليدی و وارداتي های غذایي و آشاميدني فرآورده خصوص كليهاین دستورالعمل در      

 مسئولیت اجرایی -8

 بر عهدهآن  و حسن اجرایبوده های غذایي و آشاميدني  فرآوردهكارشناسان نظارت بر  عهده مسئوليت اجرای این دستورالعمل بر     

 ناظر بر حسن اجرای آن مي باشد. های غذایي و آشاميدني فرآوردهمدیر كل اداره امور  ومعاون غذا و دارو 

              تعاریف  -2

 :روندبه کار می اصطالحات ذیل در متن به اختصار -2-8

 های غذایي و آشاميدني فرآوردهاداره كل: اداره كل امور  -4-1-1

 معاونت: معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني  -4-1-2

 سازمان: سازمان غذا و دارو -4-1-3

های غذایي و  فرآوردهجهت جمع آوری عالم نتایج شكایت و اطالع رساني نحوه بررسي، ثبت، پيگيری و ادستورالعمل:  -4-1-4

 آشاميدني غير مجاز و مجاز نامنطبق

  ت هستند(.عاونت هایي كه دارای سامانه شكای)در م شكایترسيدگي به سامانه استعالم و  سامانه: - 4-1-5

 واردات زهای بهداشتي: شامل كليه پروانه های بهداشتي ساخت/توليد قراردادی/كارگاهي/مجو -4-1-6

 باشند.نام و عالمت تجاری  مجوزهای بهداشتي،فاقد جعل یا هایي كه  فرآوردهغير مجاز:  فرآورده  -4-1-7

وابط ی با الزامات ضای كه به لحاظ ویژگي های فيزیكوشيمایي، ميكروبيولوژی، بسته بند فرآوردههر : نامنطبقمجاز  فرآورده -4-1-8

  .ودتشخيص داده شانساني مواد خطرزا غير قابل استفاده برای مصرف آالینده ها و یا نباشد و یا به دليل وجود  منطبقها یا استاندارد

ری/غير حضوری/كتبي/شفاهي/ سامانه( كه از روش های مختلف )حضویا مجاز نامنطبق  غيرمجاز فرآوردهاز  اعالمهر گونه  :شكایت -4-1-9

 .شود دریافت
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نام و عالمت تجاری  ،های فاقد و جعل مجوزهای بهداشتي فرآوردهاعالم اطالعات : فرآوردهجمع آوری  جهتاطالع رساني  -4-1-11

 ي شود.مانجام  توسط اداره كلصرفاً   به منظور جمع آوری فرآورده بوده و این اطالع رسانيكه ، نامنطبقیا مجاز 

 روش اجرا -2

 ثبت و رسیدگی به شکایت-2-8

)توليد داخل یا وارداتي(  فرآورده، بر حسب نوع w1F-T-001-0 ت به شمارهثبت شكای از طریق تكميل فرم شكایتپس از دریافت و ثبت 

 اخذ مي شود. پس از بررسي كارشناسي، در  فرآوردهوری اطالعات مربوط به آبه موضوع رسيدگي شده و استعالم های الزم جهت جمع 

 شود.مي استعالم ، W1F-T-002-0مجوزهای بهداشتي از اداره كل طبق فرم استعالم مجوزهای بهداشتي به شماره اطالعات صورت لزوم 

 بررسی فرایند استعالم و تبادل اطالعات در  -2-4

و كایت شهای دریافت كننده  بين دانشگاه، و واحد توليدكننده فرآوردهدر صورت نياز اطالعات  ،یند بررسي شكایت ثبت شدهآدر فر

استفاده  w1F-T-003-0شمارهبه ارسال اطالعات بين دانشگاهي فرم از ت بين دانشگاهي مي شود. در ارسال نامه های شكای ناظر تبادل

 كل نمي باشد. ادارهشده و نيازی به ارسال رونوشت به 

 و تعیین نوع اقدام بررسی تخصصی شکایت -2-8

ایت شك ،. در صورتي كه نتایج بررسيانجام مي شودآزمون نمونه برداری، بازرسي از محل و  پس از بررسي كارشناسي، در صورت لزوم

 ثبت شده را محرز بداند، مراتب از طریق مراجع قانوني و قضایي ذیصالح اقدام شده و همزمان اقدامات الزم برای جمع آوری فرآورده و

ت بررسي شده در معاونت غذا و دارو دریافت ام مي شود. سوابق شكایانج جهت جمع آوری اطالع رساني به اداره كل برایآن اعالم 

از فرم بررسي تخصصي شكایت و تعيين نوع اقدام به  انجام این فرایندبرای  .باید حفظ و نگهداری شودمعاونت ناظر و شكایت كننده 

 استفاده مي شود.  w1F-T-004-0شماره 

 اعالم نتیجه رسیدگی به شکایت -2-2

 و به ثبت شده w1F-T-100-1معاونت ناظر در قسمت دوم فرم شماره توسطپس از اتمام رسيدگي و تعيين نوع اقدام، نتيجه اقدامات 

 ارسال مي گردد./ شاكي تمعاونت دریافت كننده شكای

 به اداره کل  تارائه گزارش رسیدگی به شکای -2-2

ایان پایان هر ماه و حداكثر تا پدر  باید، دریافت كننده شكایت معاونت غذا ودارو، شكایتیند ثبت و رسيدگي به آبه منظور بررسي فر 

 .نمایدبه اداره كل ارسال   w1F-T-500-1شمارهبه  ایتبه شك يدگيفرم ثبت اطالعات و رساز طریق تكميل  روز سوم ماه بعد،
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: به منظور پيشگيری از ثبت و ارسال اطالعات مشابه از سوی معاونت دریافت كننده شكایت و معاونت ناظر، پس از دریافت 1یادآوری 

 شود. ، تكميل و ارسالتوسط معاونت دریافت كننده شكایتصرفاً باید نتيجه اقدامات رسيدگي به شكایت،  فرم گزارش 

فراورده مجاز نامنبطق كه دارای جعل و فاقد مجوزهای بهداشتي یا مواردی كه نياز به اطالع رساني سریع فرآورده های در  :2یادآوری 

 شود.اعالم  w1F-T-005-1شماره با استفاده از فرم گزارش باید سریعاً، (1) مطابق با پيوست اطالعاتي شماره  عدم انطباق بحراني باشد

 ناظر معاونتنحوه اقدام در صورت عدم رسیدگی  -2-6

ز طریق اداره باید اناظر اقدامي صورت نپذیرفته باشد، مراتب  معاونتتوسط باشد و نيازمند اقدام قانوني چنانچه شكایت بين دانشگاهي 

 پيگيری شده و رونوشت به اداره كل ارسال شود. كل دفتر بازرسي، رسيدگي به شكایات و امور حقوقي

 مدت زمان رسیدگی به شکایت  -2-7

يز نارسال و معاونت ناظر ناظر  معاونتمدت یک روز كاری به حداكثر ظرف  مربوط به شكایت، نتيجه بایدپس از تجميع مستندات 

شكایت كننده  نتيجه اقدامات را به دانشگاه دریافت باید( w1F-T-003-1شمارهفرم تكميل قسمت دوم حداكثر ظرف سه روز كاری )

 ارسال نماید. 

تشریح  1فرآیند ثبت و رسيدگي به شكایت و نحوه اقدام در خصوص فرآورده های توليد داخل و وارداتي در نمودار گردش كار شماره 

 شده است.
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 یند ثبت و رسیدگی به شکایتآفر -8نمودار گردش کار شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 (w1F-T-001-1)فرم شماره دریافت و ثبت شكایت و ارجاع به رئيس اداره تخصصي 

  كارشناس ثبت كننده معاونت

 (W1F-T-002-0)فرم شماره  اداره كل در خصوص مجوزهای بهداشتي )درصورت لزوم(از  استعالم

 معاونت دریافت كننده شكایت 

 

 (w1F-T-003-1)فرم شماره ارسال اطالعات به معاونت ناظر 

  شكایتمعاونت دریافت كننده 

ت دوم قسم)/ شاكي خصوصي  اعالم نتيجه بررسي شكایت به معاونت دریافت كننده شكایت

 (Fw1-T-100-1 فرم شماره

 ناظرمعاونت 

وع ن تعيينبررسي تخصصي شكایت و 

حسب لزوم بازرسي، نمونه اقدام و 

 كارشناسي برداری و آزمون و ارائه نظر

 (Fw1-T-004-0)فرم شماره 

  كارشناس تخصصي

 (4)فرم شماره 

 

 تحت نظارت معاونت دریافت كننده شكایت فرآورده تحت نظارت سایر معاونت ها  فرآورده

 (Fw1-T-400-0فرم شماره قسمت دوم )اقدامات قانوني  تصميم گيری و انجام 

 معاونت ناظر 

تعيين نوع بررسي تخصصي شكایت و 

حسب لزوم بازرسي، نمونه برداری اقدام و 

 قسمتكارشناسي ) و ارائه نظرو آزمون 

 (Fw1-T-004-0فرم شماره اول 

 كارشناس تخصصي

 (4)فرم شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

  در صورت لزوم استعالم از اداره كل

 

 و ارسال به اداره كل Fw1-T-005-1تكميل فرم شماره 

 معاونت دریافت كننده شكایت

 انک اطالعاتي بتكميل 

 اداره كل 

 اطالع رساني جهت جمع آوری

  اداره كل
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 اطالع رسانی  -6

 مشمول اطالع رسانی عمومی عبارتند از:غیر مجاز  یاهه فرآورد -6-8

 واردات مي باشد./  كارگاهيشناسه نظارت /  كه فاقد پروانه بهداشتي ساخت ایيهه فرآوردالف( 

واحد های دیگر به و جعل نام و عالمت تجاری / واردات كارگاهي شناسه نظارت ساخت / كه با جعل پروانه بهداشتي  یياهه فرآوردب( 

 صورت تقلبي توليد شده اند.

 جمع آوریباید ، نشده اندمجاز شناخته رف انساني امص برایی كميته فني و قانوني معاونت های غذا و دارو كه با رأ یياهه فرآورد( ج

 .شوند

 

 غیر مجاز یاهه فرآوردنحوه اطالع رسانی  -6-4

اطالع داره كل، دبير كميته متشكل از معاون اكه  كميته اطالع رسانياز طریق  1-6اطالع رساني در خصوص موارد مندرج در بند 

 های فرآوردهشد. این كميته پس از بررسي آني موضوع، فهرست واهد ذیربط مي باشد انجام خرئيس و كارشناسان ادارات ، رساني

  خواهد نمود.به صورت اطالع رساني  غيرمجاز را

 

 دارای نام تجاری معتبر جعل شدههای  فرآوردهنحوه اطالع رسانی  -6-8

با عنوان جعل نام تجاری به معاونت ناظر بر واحد صاحب نام تجاری  ای نامهباید  ،باشدثبت شده  فرآورده در صورتي كه نام تجاری

 عمومينيازی به اطالع رساني نماید  فرآوردهجمع آوری  اقدام به ورتي كه واحد صاحب نام تجاری راساًدر ص .شودجهت اقدام ارسال 

ان زی ضرر و تقبلبا اخذ تعهد نسبت به  نكند، فرآوردهجمع آوری  اقدام به راساًتجاری كه واحد صاحب نام ورتي در ص . اماباشدنمي 

 .انجام مي شوداداره كل  ، اطالع رساني و جمع آوری از سویناشي از آن

ر دیادآوری: واحدهای توليدكننده / شركت واردكننده باید دارای دستورالعمل نحوه فراخوان محصول و جمع اوری آن باشند. ینابراین 

صورت اعالم به واحد مذكور، باید سریعاً فراخوان انجام شده و سوابق ضمن حفظ و نگهداری در محل واحد، به معاونت ناظر و اداره كل 

 ارسال شوند.

 

 جعل شده فاقد نام تجاری یاهه فرآوردنحوه اطالع رسانی  -2-6

  معاونت ناظر بر سطح عرضه باید واحد متخلف را بر اساس آدرس محل خرید ،جعلي و یا فاقد نام تجاری باشد فرآوردهدر مواردی كه 

به اداره   Fw1-T-500-1 قانوني نماید و نتيجه طي فرم شماره به صورت نامحسوس شناسایي و اقدام پيگيری زنجيره فروشو  محصول

 .شودكل ارسال 
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 مستندات مرتبط -7

       w1F-T-001-1 ت به شمارهثبت شكای فرم -7-1

 W1F-T-002-0فرم استعالم مجوزهای بهداشتي به شماره  -7-2

  w1F-T-003-1شمارهارسال اطالعات بين دانشگاهي به فرم  -7-3

 w1F-T-004-0فرم بررسي تخصصي شكایت و تعيين نوع اقدام به شماره  -7-4

  w1F-T-005-1شمارهثبت اطالعات و رسيدگي به شكایت  فرم -7-5

 1پيوست اطالعاتي شماره  -7-6



                                                                                                              

 اداره کل امور
 ورده هاي غذایی و آشامیدنیآفر 

 تثبت شکای فرم

 1wF-T-100-1کد مدرك: 
 24/6/1388صدور :  خیتار
 25/3/1398:  يبازنگر خیتار

 1از 1صفحه 
 

 قسمت اول
   معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی......       دریافت کننده شکایت :       اداره کل              معاونت هاي غذا و دارو  -1

 و درمان شهرستان ....................... بهداشتشبکه                                                                         
 نیست /وارداتاست                        ناظر بر تولید / وارداتمعاونت دریافت کننده شکایت                   ناظر بر تولید

توسط معاونت ناظر  T-Fw1-003-1شماره  فرمقسمت دوم جهت رسیدگی به دانشگاه ناظر بر تولید ارسال گردیده و پاسخ طبق  T-Fw1-003-1* شکایت طبق فرم شماره 
 بر واحد تولیدي تکمیل و ارسال خواهد شد.

 . )نحوه شکایت : (کلیه اطالعات مربوط به شاکی به صورت محرمانه نگهداري خواهد شد 
 .....)خ ثبت ................................................. تاری...........................(شماره نامه ثبت شده . / سامانهکتبی   □        

 ).حضوري      (تاریخ مراجعه ...............  □        
 تلفنی         (تاریخ تماس ..................)  □        

 (تاریخ تماس ..................) سایر         □        
 مشخصات شاکی و محصول مورد شکایت  -2

 :                                                         نوع بسته بندي: فرآوردهنام 
 وزن یا حجم بسته بندي:

 نمونه : دارد                    ندارد 

 : فرآوردهنام تجاري 
 

 :  نظارت کارگاهیشماره  پروانه ساخت/شماره  نام شرکت تولید کننده:

 نام شرکت وارد کننده :
 

 کارخانه تولید کننده :
 

 کشور تولید کننده :
 

 شماره پروانه بهداشتی ورود :
 

 سري ساخت : تاریخ انقضاء : تاریخ تولید :
 فاکتور خرید :          دارد                ندارد  :  فرآوردهمحل خریداري 

 شرح شکایت : 
 

 نام و نام خانوادگی شاکی (حقیقی / حقوقی )(خانم / آقاي): 

 شغل شاکی:
  

  نشانی و شماره تلفن شاکی :
 
 

 عادي                     فوري                    نظر کارشناس ثبت کننده بر اساس فوریت:             آنی
 تشخیص قید فوریت مطابق با نظر کارشناس ثبت کننده شکایت می باشد. •
 حداکثر ظرف مدت یک ساعت پس از ثبت، شکایت را به کارشناس تخصصی ارجاع دهد. ،پس از بررسی اولیه کارشناس ثبت کننده شکایت باید •
 ک روز کاري اقدام گردد.ظرف مدت یجاع شده با قید فوریت آنی باید شکایات ار •

 
 تاریخ:                          امضا:                                                                               نام و نام خانوادگی کارشناس ثبت  کننده شکایت:  

 
 قسمت دوم

 ثبت اطالعات : 
 انجام گرفت                            انجام نگرفت               دلیل عدم ثبت : 

 امضاء مسئول رسیدگی به شکایات :                                                     تاریخ :
 اعالم نتیجه به شاکی : 

 :  اعالم شد          اعالم نشد                                 شماره نامه اعالم نتیجه :                               تاریخ نامه
 دلیل عدم اعالم نتیجه :   

 تاریخ:               امضاء: نام مسئول رسیدگی به شکایات :                                                                         
 

 

   

  

  

  

  

 



                                                                                                              

 اداره کل امور
 ورده هاي غذایی و آشامیدنیآفر 

 از اداره کلاستعالم مجوزهاي بهداشتی  فرم

 W1F-T-200-0،کد مدرك: 
 25/3/1398صدور :  خیتار
 -:  يبازنگر خیتار

 1از 1صفحه 
 

 

     سازمان غذا و دارو یدنیآشامو  ییغذا يکل محترم اداره امور فرآورده ها ریمد  

 فرآورده وارداتی            فرآورده تولید داخل 

 

................... با نام تجاري ............................ متعلق به  فرآورده بهداشتی مندرج بر  هايخواهشمند است در خصوص صحت و سقم مجوز احتراماً، 

  .تولید کارخانه .................................. در کشور ............................. این معاونت را مطلع فرمائید/ شرکت .................................... 

 
           

 معاون / مدیر غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی........
 
 

 نتیجه استعالم مجوزهاي بهداشتی 
 
 

 محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی........../ مدیر معاون 

 به اطالع می رساند محصول نامبرده : احتراماً، 

  ..است فاقد پروانه بهداشتی ساخت / شناسه نظارت کارگاهی

 داراي اعتبار می باشد . به شماره ................................. بوده و تا تاریخ ................... اراي پروانه بهداشتی تولیدد

 ............................... و تا تاریخ ..................... داراي اعتبار می باشد .داراي مجوز بهداشتی ترخیص و مصرف به شماره 

 . ............... پایان یافته استتاریخ اعتبار پروانه بهداشتی تولید / ورود به شماره 

 توضیحات : 
 
 
 

 امور فرآورده هاي غذایی و آشامیدنی مدیرکل

 

 

 

 می باشد.روز کاري  2اعالم نتیجه استعالم حداکثر ظرف مدت زمان  •

 

 

 

 

   



                                                                                                              

 اداره کل امور
 فراورده هاي غذایی و آشامیدنی 

 دمات بهداشتی درمانیارسال اطالعات بین دانشگاه هاي علوم پزشکی و خ فرم

 1wF-T-300-1کد مدرك: 
 24/6/1388صدور :  خیتار
 25/3/1398:  يبازنگر خیتار

 1از 1صفحه 
 

 شماره:                  تاریخ:                                                                                                                                               قسمت اول

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ............................. معاونت / مدیریت محترم غذا و دارو  

 

 شکایت دریافتی با مشخصات ذیل :   ،احتراماً

 :  فرآوردهمورد شکایت :                                                             نام تجاري  فرآورده

 ه پروانه ساخت / شناسه نظارت کارگاهی / پروانه بهداشتی ورود / مجوزهاي بهداشتی : شمار

 نام تولید کننده / وارد کننده :                                                  کشور مبدأ : 

 :  فرآوردهتاریخ تولید :                           تاریخ انقضاء :                              سري ساخت 

  صورت پذیرفته است:به شرح ذیل اقدامات ضمناً از سوي این معاونت گردد ،می اقدام ارسال  جهت رسیدگی و

1-   

2-   

3- 

 خدمات بهداشتی و درمانی .............................. معاون / مدیر غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و

 

 ارسال شود.به دانشگاه ناظر  يروز کار کیحداکثر ظرف مدت *

 

 شماره:                  تاریخ:                                                                                                                                           قسمت دوم

 ................ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی .............معاونت / مدیریت محترم غذا و دارو 

 

....................................... با نام تجاري ........................ بر  فرآوردهبازگشت به نامه شماره ...................... مورخ............................. در خصوص شکایت از  ،احتراماً
 ....................................................................................می رساند به علت  اطالعاساس بررسی هاي به عمل آمده به 

  شده است.     شکایت رد                              شکایت تأیید 

 :از سوي معاونت اقدامات انجام شده

1-   

2-   

 دمات بهداشتی و درمانی ..............................معاون / مدیر غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خ

 

 ارسال شود.ناظر  معاونتبه  يروز کار سهحداکثر ظرف مدت *نتیجه، 

   



                                                                                                            

 اداره کل امور
 فراورده هاي غذایی و آشامیدنی 

 تعیین نوع اقدامو  بررسی تخصصی شکایت فرم

 1wF-T-400-0کد مدرك: 
 25/3/98صدور :  خیتار
 -:  يبازنگر خیتار

 2از 1صفحه 
 
 قسمت اول 

   :ساعت خروج                                ساعت ورود:                                     :بازرسیتاریخ   
 :مدیرعامل                                    مسئول فنی:                                نام واحدتولیدي:   

 مشخصات شاکی:
 بهداشتی:مجوزهاي شماره           نام تجاري:              نام فرآورده:                          شاکی:                   علت شکایت:          

 نوع، جنس و وزن بسته بندي:                                                                           تاریخ انقضا:                    سري ساخت:    تولید:         تاریخ  
 بهداشتی:           مجوزهايتاریخ اعتبار

 
 خیر بلی عدد بررسی شکایت

    سال گذشته؟2در / وارد کننده واحدتولیدي فرآورده هاي  تعداد شکایت واصله از
    سال گذشته؟2شکایت در  ردمو فرآورده ت واصله ازتعداد شکای
    سال گذشته؟2شکایت در  ردموفرآورده ت تائید شده از تعداد شکای
    سال گذشته؟2شکایت با نقص مشابه در  ردموفرآورده ت تائید شده از تعداد شکای

    (در مورد واحد تولیدي) نهایی موسسه درآخرین ارزیابی؟ امتیاز
    موسسه داراي سیستم فعال فراخوان کاال است؟

    (ثبت شکایت، اعالم به کنترل کیفیت، انجام اقدامات اصالحی)ت است؟موسسه داراي واحد رسیدگی به شکای
    وجود دارد؟ / وارد کننده ادواري محصول با مشخصات یادشده در واحد تولیدي برداري  نمونهسوابق 

    مناسب است؟ برداشته شدههاي  شرایط نگهداري نمونه
    مصرف فرآورده نمونه شاهد توسط مسئول فنی آزمون شده ونتایج وجود دارد؟ درصورت انقضاء تاریخ
    وجود دارد؟ شکایت قبل از توزیع فرآورده ردمو سوابق آزمون فرآورده

 :موارد عدم انطباقتعداد 
    شکایت با معیارهاي بهداشتی واستاندارد ملی مطابقت داشته است؟ ردبرداري ادواري از محصول مو آخرین نمونهنتیجه 

    شکایت مطابق با آخرین ضوابط جاري است؟ ردگذاري محصول مو برچسب
    شکایت مناسب است؟رد مونگهداري در انبار  / شرایط فنی وبهداشتی خط تولید محصول

 :موارد عدم انطباقتعداد 
 

 :اظهارنظرکارشناسی
 :براساس مستندات وشواهد موجود علت بروز نقص در محصول موضوع شکایت موارد زیر است

 گمان
 رود می

 خیر بلی

    عدم رعایت فرمول ساخت

    عدم نظارت کافی مسئول فنی

    کاربرد مواداولیه نامناسب

    GMPعدم رعایت 

    GHPعدم رعایت 

    GSPعدم رعایت 

    بندي بسته نقص در دستگاههاوتجهیزات تولید و

    سایر موارد:

 
 

   



                                                                                                            

 اداره کل امور
 فراورده هاي غذایی و آشامیدنی 

 تعیین نوع اقدامو  بررسی تخصصی شکایت فرم

 1wF-T-400-0کد مدرك: 
 25/3/98صدور :  خیتار
 -:  يبازنگر خیتار

 2از 2صفحه 
 

 نبار محصول نهایی نمونها یا شاهد شکایت از انبار نمونهرد جهت بررسی بیشتر موضوع نمونه شاهد (همان سري ساخت) نمونه مشابه محصول مو
 .همکار ارسال گردیدمعاونت به آزمایشگاه  برداري و

              : ررسی کننده تخصصیکارشناسان ب
1- 
2- 

 
 :دریافت نتیجه

   :اعالم نظر تخصصی کارشناسی
 
 )1پیوست اطالعاتی شماره جزئی                 (مطابق با بحرانی                 عمده                               نوع عدم انطباق: -
 

 / اداره کل : معاونتنظریه پیشنهادي کارشناسی به کمیته فنی  -
 

       مجوز بهداشتیلغو دائم              لغو موقت پروانه مسئول فنی         مجوز بهداشتیلغو موقت          اخطار کتبی    تذکر کتبی   
  

        توقیف کاال          ارجاع به مراجع قضایی          فراخوان     آوريجهت جمع اطالع رسانی       لغو دائم پروانه مسئول فنی   
 

  مواردسایر   
 

            
 :تیعلت رد شکا      رد شکایت      

  
 :                      تاریخ:نام و نام خانوادگی کارشناس تخصصی  ..............                      امضا  

 
 
 
 
 
 

 قسمت دوم
 و تعیین نوع اقدام: یدنیو آشام غذایی ياداره نظارت برفرآورده ها یه مدیرنظر

 
 
 
 
 
 

 امضاء و تاریخ:                                    :نام و نام خانوادگی                                                                        
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