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  سازمان غذا و دارو

 اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده هاي غذایی، آرایشی و بهداشتی

  

  

دستورالعمل اجرایی نحوه صدور، اصالح و تمدید پروانه هاي بهداشتی 

هاي غذایی، آرایشی و نگهداري، پخش و توزیع فرآورده شرکت جهت 

  بهداشتی

  

  

  1395تدوین : اردیبهشت 
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١ 

 

 هدف - 1

قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و دستورالعمل تاسیس و  9و  8این دستورالعمل به استناد آئین نامه اجرایی ماده         

د خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی ابالغیه وزیر محترم بهداشت، درمان و صدور پروانه بهداشتی شرکت هاي نگهداري، پخش و توزیع موا

) و در راستاي ارتقاء سالمت جامعه و نظارت بر زنجیره تولید تا مصرف و به منظور ساماندهی شرکت هایی 1پیوست شماره  آموزش پزشکی (

  بهداشتی می نمایند تدوین گردیده است.که مبادرت به نگهداري، حمل و توزیع فرآورده هاي غذایی، آرایشی و 

     

 دامنه کاربرد -2

شرکت  ( تاسیس و بهره برداري و مسئول فنی ) پروانه هاي بهداشتی اصالح و تمدیدصدور،  به منظورچگونگیاین دستورالعمل         

واحدهاي تابعه تفویض اختیار کارشناسان سازمان غذا و دارو و هاي نگهداري، پخش و توزیع فرآورده هاي غذایی، آرایشی و بهداشتی توسط 

شرکت هاي نگهداري، پخش و توزیع فرآورده هاي غذایی، آرایشی و  شده و همچنین اطالع و اقدام متقاضیان اخذ پروانه هاي بهداشتی

  ،کاربرد دارد.بهداشتی

 

 مسئولیت اجرایی - 3

باشد و ناظر بر حسن  یشده م اریاخت ضیتابعه تفو يدستورالعمل بر عهده کارشناسان سازمان غذا و دارو و واحدها نیا ییاجرا تیمسئول        

  باشند. یتابعه م يواحدها رانیو مد یو بهداشت یشیآرا ،ییغذا يکل نظارت بر فرآورده ها ریآن مد ياجرا

 يو بهره بردار سیپروانه تاس دیمجاز به تمد صورت نگرفته است صرفاً ضیکه تفو ییسازد در خصوص واحدها یخاطر نشان م ضمناً        

  باشند. یم رییبدون اصالح و تغ

 

 تعاریف - 4

  اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده هاي غذایی، آرایشی و بهداشتی - 4-1

  در این دستورالعمل به اختصار اداره کل نامیده می شود.
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٢ 

 

  پزشکی وخدمات بهداشتی درمانیمعاونت غذا و دارو دانشگاه علوم  - 4-2

  در این دستورالعمل به اختصار معاونت غذا و دارو نامیده می شود.

  

شرکت نگهداري، پخش  ) یو مسئول فن يبهره بردار و سی( تاسبهداشتیراي صدورپروانه هاي مدارك مورد نیاز ب -5

 و توزیع

  مدارك مورد نیاز براي صدور پروانه تاسیس و بهره برداري - 1- 5 

متقاضی باید ضمن ارائه نامه درخواست براي صدور پروانه تاسیس و بهره برداري مدارك زیر را به معاونت غذا و دارو ناظر بر دفتر مرکزي 

  شرکت پخش ارائه نماید:

مه تصاویر برابر اصل شده (در دفترخانه اسناد رسمی) آگهی تاسیس و اساس نامه شرکت به همراه آخرین تغییرات روزنا - 1-1- 5

  رسمی با موضوع مرتبط

  تصویر برابر اصل شده (در دفترخانه اسناد رسمی) مجوز فعالیت اقتصادي از مراجع ذیصالح - 1-2- 5

ها امکانپذیر بوده  در صورت ارائه مجوز فعالیت به غیر از وزارت صنعت و معدن، صدور پروانه با مجوز فعالیت ارائه شده از سایر ارگان - 1تبصره

  ارائه نماید.ز وزارت صنعت و معدن و تجارت را حداکثر ظرف مدت یکسال مجوز فعالیت ا و متقاضی باید

  )2معرفی شعب استانی شرکت نگهداري، پخش و توزیع (در صورت وجود طبق پیوست شماره  - 1-3- 5

  )3(در صورت وجود طبق پیوست شماره  معرفی انبارها شرکت نگهداري، پخش و توزیع - 1-4- 5

پخش و توزیع باید حداقل یک انبار مطابق با شرایط و ضوابط ابالغ شده طی دستورالعمل شماره                            گهداري، شرکت ن - 2تبصره

 SP- WI- 1393- 0003.معرفی نماید  

          نقلیه ) طبق کارت شناسایی وسیله به تفکیک ویژگی حمل فرآورده ها و استانها اطالعات ناوگان حمل و نقل مجهز (  - 1-5- 5

  ) 4پیوست شماره  (
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٣ 

 

ردیابی محصوالت بر اساس سري ساخت، تاریخ تولید، تاریخ انقضاء، فزاري و فنی براي توزیع و قابلیت معرفی توان نرم ا -1-6- 5

  شماره پروانه هاي بهداشتی و نظام رهگیري سالمت محصوالت سازمان غذا و دارو

باید بطور جداگانه و کامل ارائه گردد و کلیه مدارك مربوط به هر شعبه  6- 1-5و  5-1- 5،  4- 1- 5براي هر شعبه مدارك بندهاي -3تبصره

  توسط معاونت غذا و دارو ناظر بر شعبه مورد تائید قرار گیرد.

مطابق با اصل فیش واریزي مربوط به پرداخت هزینه صدور پروانه تاسیس و بهره برداري شرکت نگهداري، پخش و توزیع  - 1-7- 5

  یبا مهر امور مال يزیوار شیف ری/ تصورین تعرفه مصوب آخ

  .در صورت واریز هزینه بطور الکترونیکی، بجاي فیش واریزي، کد رهگیري تراکنش باید ارائه گردد  - 4تبصره

  

  یصدور پروانه مسئول فن يبرا ازیمدارك مورد ن  -5-2

شرکت و  تیفعال نهیدرج زمو با عامل  ریمد يامضا اشرکت بتوسط  5طبق چارت پیوست شماره  نامه معرفی مسئول فنی - 2-1- 5

  یبه مسئول فن یمسئول فن فیشده در شرح وظا نیامور مع هیکل ياعالم واگذار

  ) 6تکمیل فرم معرفی مسئولین فنی (پیوست شماره  - 2-2- 5

  ) 7شماره  وستیپ ( توزیع/ انباري شرکت نگهداري، پخش و برا طیشراواجد یو تقبل مسئول فن یمعرفتکمیل شده  فرم - 2-3- 5

 معرفی گردد. 5در صورت وجود شعبه و انبار در استانهاي دیگر باید براي هر استان یک مسئول فنی طبق چارت پیوست شماره  - 5تبصره

  ) پشت و رو ( یصفحات شناسنامه و کارت مل ریتصو  - 2-4- 5

 یلیارزش تحص هیدیتائ ای یلیمدرك تحص نیآخر ریتصو  - 2-5- 5

  ) مشمول يرشته ها يبرا از انجام طرح ( تیمعاف ای یانسان يرویطرح ن انیپاگواهی ریتصو  -2-6- 5

 کیاقل (حد و ممهور به مهر شرکت یو مسئول فن ریبا شرکت در سر برگ شرکت با امضاء مد یقرارداد مسئول فن ریتصو  - 2-7- 5

 ) يسنوات بعد يبرا دیساله تمام وقت و با امکان تمد

 ) در صورت وجود + استفعا نامه ( یقبل یفن تیاصل پروانه مسئول  - 2-8- 5
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٤ 

 

 ) در صورت وجود (فعالیت مرتبط سوابق   - 2-9- 5

 )8شماره  وستی(پ ی و مدیرعامل شرکت نگهداري، پخش و توزیع / انبارتعهد و سوگندنامه مسئول فن - 2-10- 5

 3*4 پرسنلی دو قطعه عکس - 2-11- 5

با مهر امور  يزیوار شیف ری/ تصو تعرفه مصوب نیمطابق با آخرمربوط به صدور پروانه مسئول فنی برابر  يزیوار شیاصل ف - 2-12- 5

 یمال

  .باید ارائه گرددي فیش واریزي، کد رهگیري تراکنش در صورت واریز هزینه بطور الکترونیکی، بجا -6تبصره

  هر شرکت ملزم به معرفی حداقل یک مسئول فنی براي دفتر و انبار در هر استان می باشد.  - 7تبصره 

مور محوله بوده و نباید مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیات باید تمام وقت در اختیار شرکت جهت انجام ا شده مسئول فنی معرفی -8تبصره

   هیچ پروانه مسئولیت فنی از سازمان غذا و دارو و واحدهاي تابعه براي نامبره نباید صادر شده باشد. ذکر است مدیره باشد. الزم به

با شرکت و ... جهت انجام امور محوله  یمرخص لیبه دلبا هماهنگی شرکت  ماه 3در مدت کمتر از  یکه مسئول فن یدر صورت - 9تبصره

 دیجهت تقبل انجام امور محوله در مدت مذکور به عنوان قائم مقام با تائ طیواجد شرا نیفرد جانش ینسبت به معرف دیبا همکاري نداشته باشد

از مدت فوق الذکر باشد  شیب یکه زمان عدم حضور مسئول فن یو در صورت دیاقدام نما اداره کل/ معاونت غذا و دارواز  هیدیشرکت و با اخذ تائ

  .دنمایمعرفی  طیواجد شرا یمسئول فن دیباشرکت 

  در خصوص مرخصی زایمان طبق مقررات مربوطه اقدام گردد. - 10تبصره 

 روش اجرایی نحوه صدور پروانه هاي بهداشتی - 6

  

  روش اجرایی صدور پروانه تاسیس و بهره برداري شرکت نگهداري، پخش و توزیع- 1- 6

تکمیل و  1- 5داراي دفتر مرکزي و انبار در یک استان باشد متقاضی باید کلیه مدارك را طبق بند  در صورتیکه شرکت صرفاً -1- 1- 6

رو ناظر بر دفتر مرکزي شرکت پخش تحویل نماید و در صورت دارا با نامه درخواست صدور پروانه تاسیس و بهره برداري به معاونت غذا و دا

، باید نسبت به تشکیل پرونده شرکت پخش بودن دفاتر یا انبار در سایر استانها ضمن تشکیل پرونده در معاونت غذا و دارو ناظر بر دفتر مرکزي

 ید و ارائه مدارك به معاونت غذا و دارو ناظر بر شعبه / انبار نیز اقدام نما
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٥ 

 

، بررسی و تکمیل فرم گزارش بازدید از انبار شرکت نگهداري، پخش و ظر بر انبار باید نسبت به بازدیدمعاونت غذا و دارو نا -2- 1- 6

نحوه صدور، اصالح و تمدید پروانه هاي بهداشتی انبارهاي نگهداري  دستورالعمل اجرایی طبق SP- CL- 1395- 0004  با کد مدركتوزیع 

  اقدام نماید.SP- Pr- 1393- 0011 کد مدرك :با  فرآورده هاي غذایی، آرایشی و بهداشتیمواد و 

در خصوص شعبه ها و انبارهاي مربوطه باید کلیه مدارك مرتبط توسط معاونت غذا و دارو ناظر، بررسی و بانضمام فرم  -3- 1- 6

  ارسال گردد. شرکت پخشمرکزي  دفتر برگزارش بازدید تکمیل شده با نظر قطعی براي معاونت غذا و دارو ناظر 

، در صورت تکمیل شرکت پخشمرکزي  بر دفتر در صورت تفویض صدور پروانه هاي بهداشتی به معاونت غذا و دارو ناظر -4- 1- 6

هداري، نگري شرکت پروانه تاسیس و بهره بردا ،میته فنی و قانونی و تائید کمیته، پس از  طرح در کارك و مطابقت با قوانین و مقرراتبودن مد

به مدت یکسال صادر و رونوشت آن به اداره کل و سایر معاونت هاي غذا و دارو ناظر بر محل فعالیت   9 طبق پیوست شمارهو توزیع پخش 

  شعبه/ انبار ارسال گردد.

، پس از بررسی و پخش شرکتمرکزي  دفتردر صورت عدم تفویض صدور پروانه هاي بهداشتی به معاونت غذا و دارو ناظر بر   -5- 1- 6

به ها و انبارها ) به اداره کل شده (اعم از مدارك دفتر مرکزي، شعتائید مدارك و مستندات و مطابقت با قوانین و مقررات، کلیه مدارك تائید 

نگهداري، پخش و ت ارسال گردد. نتیجه بررسی ها در کمیته فنی و قانونی طرح و در صورت تائید کمیته، پروانه تاسیس و بهره برداري شرک

 دفتر مرکزي شرکت پخش/  معاونت هاي غذا و دارو ناظر بر محل فعالیت به مدت یکسال صادر و رونوشت آن به 9طبق پیوست شماره توزیع 

  می گردد. شعبه/ انبار ارسال

  

 روش اجرایی صدور پروانه مسئول فنی  - 2- 6

براي دفتر و انبار در هر استان طبق چارت پیوست هر شرکت نگهداري، پخش و توزیع موظف به معرفی یک مسئول فنی  -1- 2- 6

کت نگهداري، پخش و توزیع / به معاونت غذا و دارو ناظر بر دفتر مرکزي شر  2-5می باشد و باید نسبت به ارائه مدارك طبق بند   5شماره 

 اقدام نماید.شعبه 

پس از بررسی و تائید مدارك توسط معاونت غذا و دارو ، مطابقت رشته تحصیلی و طرح موضوع در کمیته فنی و قانونی،   -2- 2- 6

 به مدت یک سال توسط معاونت غذا و دارو تفویض اختیار شده صادر خواهد گردید. 10پروانه مسئول فنی طبق پیوست شماره 
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٦ 

 

فرم گزارش توسط معاونت غذا و دارو ناظر بر شعبه / انبار صادر خواهد گردید و به انضمام پروانه مسئول فنی شعبه ها یا انبار  -11تبصره

شرکت پخش ارسال دفتر مرکزي به معاونت غذا و دارو ناظر بر د درآن استان و سایر مدارك شعبه انبارهاي موجو تکمیل شده انبار/ بازدید

 گردد.

  

نگهداري، پخش و مسئول فنی شرکت پروانه تاسیس و بهره برداري و تمدید پروانه هاي اصالح / روش اجرایی  - 7

  توزیع 

 تمدید پروانه تاسیس و بهره برداري شرکت نگهداري، پخش و توزیعاصالح / نحوه  -1- 7

تغییر نموده باشد الزم است کلیه مدارك  5در صورتیکه مدارك ذکر شده، در بند  تمدید پروانه تاسیس و بهره بردارياصالح/ به منظور 

  اصالح شده ارائه گردد. 

تمدید،  اصالح /مشروط به ارائه نامه درخواست ، پروانه تاسیس و بهره برداري شرکت نگهداري، پخش و توزیعاصالح / تمدید 

 / انبار، واریز هزینه تمدیددفتر مرکزي شرکت پخش گزارش عملکرد شرکت نگهداري، پخش و توزیع ، تائید توسط معاونت غذا و دارو ناظر بر 

، تائید ناوگان حمل و نقل، تائید سیستم ردیابی و فراخوان شرکت در کلیه بازدید هاي GSP,GDP ، رعایت اصول برابر آخرین تعرفه مصوب

سال  5به مدت  ،و قانونی س از تائید کمیته فنیو در صورت نبود تخلفات محرز و تامین سایر شرایط پواري و اخذ و بررسی گزارش عملکرد اد

  بود. بال مانع خواهد

 

  یپروانه مسئول فن دینحوه تمد  -7-2

 دیمربوط به تمد يزیوار شی) و اصل ف7-2- 5ضمن ارائه قرارداد معتبر (بند  دیشرکت با ،یپروانه مسئول فن دیجهت تمد - 2-1- 7

در  یبه انضمام گزارشات شش ماهه عملکرد مسئول فنرا  است افتهیرییکه تغ 2-5مدارك بند  هیکل ،مصوبمطابق با تعرفه  یپروانه مسئول فن

شرکت / شعبه  تیمحل فعال ریرا به معاونت غذا و دارو ناظر مسئول فنی  يو بازآموز یمدارك آموزشتصاویر شده و  فیتعر فیشرح وظا يراستا

  .دیارائه نما / انبار
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٧ 

 

 تی) توسط معاونت غذا و دارو ناظر برمحل فعال10شماره  وستی(پ یپروانه مسئول فن وستیپ و ممهور نمودن لیتکمبا  - 2-2- 7

اداره کل  يو رونوشت برا دیتمد 7- 2-5اعتبار قرارداد بند سقف پنج سال مطابق با به مدت حداکثر پروانه مسئول فنی  ،/ شعبه / انبار شرکت

  ارسال گردد.

نموده و در زمان  یرا ط ی و فعالیت شرکتلیالزم متناسب با رشته تحص یآموزش يدوره ها دیبا دیدر زمان تمد یمسئول فن  -12تبصره

 در دیفوق الذکر با يو بازآموز یمدارك آموزش هیکسب نموده باشد که کل زیو مصوب را ن يبازآموز ازیامت 25 انهیبه طور متوسط سال دیبا دیتمد

  گردد.  لیدارو مربوطه تحو معاونت غذا و هب دیزمان تمد

  باشد. یشده فاقد سوابق منف ادی تیدر مسئول دی) بای(مسئول فن یفرد متقاض ،پروانه دیدر زمان تمد - 13تبصره

به معاونت غذا و دارو ناظر بر  دیشده با فیتعر فیشرح وظا يدر راستا یگزارشات شش ماهه عملکرد مسئول فن ،دیدر زمان تمد  - 14 تبصره

مسئول  دپروانهیآن نسبت به تمد دیگزارش عملکرد شش ماهه و تائ یارائه شده باشد و معاونت غذا و دارو بر اساس بررس / انبارشرکت فعالیت

  نماید. اماقد یفن

  

 و مسئول فنی  اره پروانه هاي تاسیس و بهره بردارينحوه اختصاص شم -8

  نحوه اختصاص شماره پروانه تاسیس و بهره برداري -8-1

  شامل  سه جزء می باشد که از چپ به راست عبارتند از:

  / پ / کد دانشگاهنگهداري، پخش و توزیعکد شرکت 

شروع  0001جهت شناسایی شرکت مذکور بوده و از عدد  توزیعنگهداري، پخش و : ارقام شمارش شرکت نگهداري، پخش و توزیع کد شرکت 

  شود. می

  16/پ / 0001به عنوان مثال: 

  کد شرکت نگهداري، پخش و توزیع  0001: کد دانشگاه / پ : نشانه شرکت نگهداري، پخش و توزیع /16
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٨ 

 

  ینحوه اختصاص شماره پروانه مسئول فن  - 2- 8

  که از چپ به راست عبارتند از: باشد یشامل سه جزء م   

  / ش.م.پ / کد دانشگاه یشمارش مسئول فن رقم

  باشد یمشترك م معاونت هاي غذا و داروهمه  ياست و برا عیپخش و توز ،يشرکت نگهدار ی.م.پ مخفف شناسه مسئول فنش

  شودیشروع م 100از عدد  یشمارش مسئول فن رقم

  16/ش.م.پ / 100عنوان مثال:    به

پس از ایجاد سامانه ، شماره پروانه بصورت متمرکز در سامانه مرکزي با کدهاي مربوطه صادر می گرددو اطالعات پروانه هاي   -15تبصره

  قبلی نیز ظرف مدت مشخص، باید در سامانه ثبت و کد رهگیري جدید اخذ نماید

پس از راه اندازي پورتال سازمان غذا و دارو ، کلیه مدارك و مراحل باید از طریق پورتال انجام پذیرد و مدارك و مراحل باید به  -یادآوري

  طریقی که در پورتال تعریف می گردد، انجام پذیرد.

  

  پیوست ها -9

نگهداري، پخش و توزیع مواد خوراکی، آشامیدنی، دستورالعمل تاسیس و صدور پروانه بهداشتی شرکت هاي  - 1پیوست شماره   -1- 9

  آرایشی و بهداشتی ابالغیه وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 نگهداري، پخش و توزیعشرکت  فرم معرفی شعب استانی -2پیوست شماره  -2- 9

 نگهداري، پخش و توزیعفرم معرفی انبارهاي شرکت  -3 شماره وستیپ -3- 9

 نگهداري، پخش و توزیعفرم اطالعات ناوگان حمل و نقل شرکت  - 4 پیوست شماره - 4- 9

ی شرکت پخش/ انبار شرکت هاي نگهداري، پخش و توزیع فرآورده هاي غذایی، فنین چارت مسئول - 5شماره وستیپ -5- 9

 آرایشی و بهداشتی

  فرم معرفی مسئول فنی -6پیوست شماره  - 6- 9
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٩ 

 

  / انبارعیپخش و توز ،يشرکت نگهدار یو تقبل مسئول فن یفرم معرف - 7پیوست شماره  -7- 9

  شرکت نگهداري، پخش و توزیع / انبار / موسس / موسسین ی و مدیرعاملتعهد و سوگندنامه مسئول فن - 8پیوست شماره - 8- 9

  نگهداري، پخش و توزیعتاسیس و بهره برداري شرکت پروانه  -9پیوست شماره -9- 9

  نگهداري، پخش و توزیع يشرکت ها یپروانه مسئول فنفرم  -10پیوست شماره -10- 9
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١٠ 

 

  

  

  یو بهداشت یشیآرا ،یدنیآشام ،یمواد خوراک عیپخش و توز يشرکت ها یو صدور پروانه بهداشت سیدستورالعمل تاس

وزارت بهداشت، درمان و آموزش  فیو وظا التیتشک نیتا مصرف کننده و به استناد قوان دیتول رهیزنج لیارتقاء سالمت جامعه و تکم يراستا در

و  سیدستورالعمل نحوه تاس یدنیو آشام یمواد خوردن ،قانون مقررات امورپزشکی –یو بهداشت یشیآرا ،یدنیآشام ،قانون موادخوراکی –یپزشک

  گردد. یو ابالغ م نیتدو لیبه شرح ذ یو بهداشت یشیآرا ،یدنیآشام ،یمواد خوردن یعیتوز يشرکت ها یبهداشت تیعالف

  :فیتعار

صدور  يصالح اقتصادیصالح در حال حاضر مرجع ذیاز مراجع ذ ياقتصاد تیفعال يمجوزها افتیباشد که پس از در یم یشرکتشرکت پخش: 

الزم از سازمان غذا و دارو مجاز به  يباشد و کسب پروانه ها یموزارت صنعت معدن و تجارت  یداخل یمعاونت بازرگان ياقتصاد تیمجوز فعال

مراکز  نیآن در ب عیمجوز و توز يوارد کننده دارا يشرکت ها ای دیتول ياز واحدها یو بهداشت یشیآرا ،یدنیآشام ،یخوردن يفرآورده ها افتیدر

  باشد. یم يو منطقه ا یاستان ،يبه صورت کشور یبهداشت طیعرضه در شرا

 اریآن در اخت تیباشد که مالک یم یبهداشت طیفوق الذکر در شرا يمواد و فرآورده ها ییو امکانات جابه جا زاتیتجه ناوگان حمل و نقل:

ها و  ییجابه جا هیکه کل يباشد به نحو یشرکت پخش م اریدر اخت نیمدت زمان مع يمشخص برا يبه صورت قرارداد ایشرکت پخش بوده 

  .ردیپخش مجاز صورت گ يشده توسط شرکتها یناوگان شناسنامه دار و معرف لهیمذکور به وس يها رآوردهنقل و انتقال ف

گردد و  یق مطالباشد ا یممذکور  يفرآورده ها یبهداشت ينگهدار طیشرا يفوق الذکر که دارا يکاالها عیو تجم يبه مکان نگهدار انبارها:

 يفرآورده ها در انبارها هیکه کل يشرکت پخش مجاز باشد به نحو اریمدت مشخص در اخت يبرا نیقرارداد مع یط ای تیتحت مالک ستیبا یم

  خارج از نظارت وزارت بهداشت اختالط نداشته باشد. يکاالها ریساشوند و با  يشده نگهدار یشناسنامه دار و معرف

 First in- First Out) Firstمحصول و ( یابی) و نظام رديخوب نگهدار طی(شراGood Storage Practicesطیشرا هیکل دیانبارها با

Expiry Date – First Outندینما تیرا داشته و رعا.  

دستورالعمل تاسیس و صدور پروانه بهداشتی شرکت هاي نگهداري، پخش و توزیع مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی ابالغیه  1پیوست شماره

 وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
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١١ 

 

صفر  ریانبار ز -توان به  یشوند که از آن جمله  م یم يبند میتقس یمتقاوت يمحصوالت، انبارها به دسته ها ينگهدار ییدما طیبنا به شرا

درجه) اشاره  25 ریز طیمح ي( دمایمعمول يدرجه) و انبار دما 15 ریانبار خنک (ز - گراد)   یدرجه سانت 2-8( یخچالانباری –) 0تا   - 18(

  باشند. یدر حوزه همان کاالها م تیانبارها صرفاً مجاز به فعال نیاز ا کیپخش بسته به دارا بودن امکانات هر  يکه شرکتها نمود

 افتیدر کشور در ياقتصاد تیجهت فعال يصالح اقتصادیذ ياز ارگانها یحقوق تیاست که شخص يپروانه ا ایمجوز  :ياقتصاد تیمجوز فعال

  .ندینما یم

و  عیدر حوزه توز تیدستورالعمل جهت فعال نیطبق ا تیپس از احراز صالح یحقوق تیاست که شخص يمجوز:  یبهداشت تیمجوز فعال

  .دینما یوزارت بهداشت کسب م ياز سازمان غذا و دارو یو بهداشت یشیآرا ،یدنیآشام ،یخوردن يپخش فرآورده ها

الزم از سازمان  يپروانه و مجوزها افتیمذکور پس از در يدر حوزه ها تیفعال يداشتن مدارك متناسب برا است که با يفرد: یمسئول فن

نحوه  یقانون يها تیمسئول هیشرکت پخش نظارت نموده و کل یو تخصص یفن يها تیفعال هیوزارت بهداشت بر کل ندهیغذا و دارو به عنوان نما

  باشد. یمحصول را عهده دار م یابیو سالمت فرآورده و نظام رد یمنیمذکور را از نظر حفظ ا يفرآورده ها عیوزو ت ينگهدار

       يتراکنش ها هیبرقرار باشد که کل یستمینظام و س ،یتحت نظارت مسئول فن ستیبا یم عیپخش و توز يدر شرکت ها: یابینظام رد

باشد  یابیبه واحد مجاز عرضه کننده ثبت، ضبط و قابل رد لیبه شرکت پخش تا زمان تحو لیتحو يکاال از ابتدا يها و انبارش ها ییجابه جا

 طیشرا رنده،یگ لیحمل و نقل و واحد عرضه کننده تحو لیو وسا ينگهدار يدهنده، انبارها لیشرکت مجاز تحو ،يدیولکه واحد ت يبه نحو

  رسان سازمان غذا و دارو باشد.درخصوص هر کاال و محموله به سرعت و به صورت برخط، قابل ارائه به باز يحمل و نقل نگهدار

هر محصول  یابیباشد براساس نظام رد یم ازیدر هر لحظه که ن ستیبا یم یعیپخش و توز يدر شرکتها محصول): ی(بازخوان Recallنظام 

از مراکز عرضه انبارها و ناوگان  ي) و جمع آوری(بازخوان Recallو انقضاء قابل  دیتول خیساخت و تار يو کاال در حداقل زمان، براساس سر

  .باشدحمل و نقل 

  روش صدور پروانه:

  یصدور موافقت اصول يبرا ازیمدارك مورد ن

 یو بهداشت یشیآرا ،یدنیآشام ،یخوردن يفرآورده ها عیشرکت پخش و توز سیتاس یاخذ موافقت اصول یدرخواست کتب - 1

  راتییتغ نیو آخر یروزنامه رسم یآگه ریتصو - 2
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١٢ 

 

  مصوب راتییتغ نیشرکت به همراه آخراساس نامه  - 3

  عامل ریو مد رهیمد اتیاعضاء ه هیکل يبرا لیبرابر اصل مدارك ذ یکپ - 4

  یلی) مدارك تحصانیخدمت (آقا انیکات پا -صفحه اول شناسنامه - یمل کارت

  صالحیموضوع از مراجع ذ نیدر ا ياقتصاد تیمجوز فعال - 5

  )وستیشده شرکت (فرم شماره   پ لیتکم يتعهد نامه محضر - 6

  سیصدور پروانه تاس يبرا ازیمدارك مورد ن

  هر استان يبرا يو در صورت ارائه خدمات به صورت کشور يدفتر مرکز يبرا طیواجد شرا یمسئول فن یمعرف - 1

  (در صورت وجود) یشعب استان یمعرف - 2

  به همراه مستندات کیهر  طیانبارها و اعالم امکانات و شرا یمعرف - 3

  )حمل محصوالت و استانها یژگیو کیبه تفک(ناوگان حمل و نقل مجهز  یمعرف - 4

 يانقضاء پروانه ها د،یتول خی، تارساخت يمحصوالت براساس سر یابیرد تیو قابل عیتوز يبرا یو فن يتوان نرم افزار یمعرف - 5

  فرآورده ها يریبرچسب کنترل اصالت و سالمت و کد رهگ ،یبهداشت

  تعرفه پروانه به حساب خزانه يزیوار شیف - 6

  سیپروانه تاس دیتمد يبرا ازیمدارك مورد ن

  دیدرخواست شرکت جهت تمد - 1

  شرکت یفن نیمسئول ای یو مسئول فن یو شعب استان يسازمان بر عملکرد مطلوب شرکت در دفتر مرکز یاستان يواحدها دیتائ - 2

 یاستان يواحدها ایو فراخوان شرکت براساس گزارشات بازرسان سازمان  یابیرد ستمیمطلوب انبارها، ناوگان حمل و نقل، س طیتداوم شرا - 3

  مربوطه هیدیتابعه و ارائه تائ

شرکت  ینامه رسم ر،ییدر صورت عدم تغ ای رییتعهد نامه ها در صورت تغ لیشرکت و اساس نامه و تکم راتییتغ نیآخر یارائه روزنامه رسم - 4

  در شرکت يرییبر عدم وجود هرگونه تغ یمبن

  تیشرکت مطابق با حوزه فعال یاتیارائه مفاصا حساب مال - 5
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  سازمان غذا و دارو

  اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده هاي غذایی، آرایشی و بهداشتی

نگهداري، پخش و توزیع فرآورده هاي غذایی،  صالح و تمدید پروانه هاي بهداشتی شرکتدستورالعمل اجرایی نحوه صدور، ا

  آرایشی و بهداشتی

 
   

١٣ 

 

  یعیپخش و توز يشرکت ها یمسئول فن فیشرح وظا

  حضور فعال در ساعات کار شرکت و انبارها - 1

 يبه عنوان قائم مقام به واحدها ،یفن تیتقبل مسئول طیفرد واجد شرا کی ستیبا یم تیو مامور یدر صورت عدم حضور، به هنگام مرخص

  گردد. یسازمان غذا و دارو معرف یاستان

  تابعه  يسازمان و واحدها يصادره از سو ينامه ها و بخش نامه ها و دستورالعمل ها نییآ هیکل ينظارت بر اجرا  - 2

  تابعه سازمان يمقررات و ضوابط و تخلفات شرکت به واحدها تیموارد عدم رعا هیکل یاعالم کتب - 3

  )GSPو  GDP( عیو حمل و نقل و توز يخوب نگهدار طیشرا یینظارت بر اجرا و تداوم اجرا - 4

و انطباق آن با مجوز و پروانه شرکت پخش و  یواردات يو شرکتها يدیتول يشرکت پخش با واحدها نیبمایف ينظارت بر قراردادها - 5

  خارج از پروانه يفرآورده ها عیتوز از يریجلوگ

حمل و  يها یارائه دهنده خدمات به شرکت پخش (انبارها، سردخانه ها، شرکت يشرکت پخش با شرکت ها نیمابیف يظارت بر قراردادهان - 6

  نقل و ...)

  محصول از زمان ورود به شرکت تا خروج از آن یابینظام رد ينرم افزار يو تداوم اجرا جادینظارت بر ا - 7

       از جمله  GDP, GSPيدستورالعمل ها ياستقرار و بازنگر ن،ی) و نظارت بر تدوSOPsضوابط ( ییدستورالعمل اجرا هیته - 9

و دفع حشرات و  یسم پاش ،یمنیا طینظافت و بهداشت انبار، پرسنل آن، آموزش پرسنل، کنترل دما و رطوبت، کنترل شرا يدستورالعمل ها

 يمشخصات و اسناد مربوطه به کاالها ،یمرجوع يو کاالها عاتیضا يفرآورده ها از انبار و ثبت آنها، نگهدار جخرونحوه ورود و  ،يجانوران موذ

  خاص شرکت طیو شرا یالملل نیو ب یالزم مطابق با ضوابط مل يدستورالعمل ها ریو سا یمرجوع

  محموله ها يو ظاهر یفینظارت بر امور ک - 10

  در سازمان غذا و دارو ربطیواردات و مراجع ذ اي یدیتول يشرکتها یفن نیبا مسئول یدائم یو هماهنگ يهمکار - 11

جامع  یبانک اطالعات جادیو مشارکت فعال در ا یعیمحصوالت توز زانیشرکت پخش در مورد م حینظارت بر ارائه اطالعات جامع و صح  - 12

  توسط سازمان غذا و دارو.
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  سازمان غذا و دارو

  اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده هاي غذایی، آرایشی و بهداشتی

نگهداري، پخش و توزیع فرآورده هاي غذایی،  صالح و تمدید پروانه هاي بهداشتی شرکتدستورالعمل اجرایی نحوه صدور، ا

  آرایشی و بهداشتی

 
   

١٤ 

 

 ,GDPيضوابط، مقررات و استانداردها یآموزش يکالسها لیخش و تشککارکنان شرکت پ ینظارت و مشارکت بر برنامه جامع آموزش - 13

GSP به تمام کارکنان شرکت پخش  

و نحوه عملکرد  یو بهداشت یشیآرا ،یدنیآشام ،ییمواد غذا يظاهر ،یفیو ک یدر مورد مشکالت کم اتیشکا هیکل یو اعالم کتب افتیدر - 14

  شرکت پخش به سازمان غذا و دارو یعیتوز

مشروح  يو استانداردها GSPمطابق با مفاد  یو بهداشت یشیآرا ،یدنیآشام ،ییمواد غذا دمانیو چ ينگهدار طینظارت بر شرااستقرار و  - 15

  يدر برچسب محصوالت و مقررات جار

  FIRST EXPIRY DATE FIRST OUTاصل  تیبا رعا عیتوز ستمینظارت بر س - 16

  یخدمت دیطرف قرارداد خر يشرکتها ایشرکت  کیلجست ستمیاستاندارد حمل و نقل محصوالت در س طیاستقرار و نظارت بر شرا - 17

  انیبه مشتردر داخل و خارج شرکت و  یاطالع رسان حیصح انینظارت بر جر - 18

  تا زمان رفع نواقص يریگ یمناسب و پ يگزارش مکتوب از نواقص و کمبودها، ارائه راهکارها هیاز انبارها و ته يدوره ا يها دیبازد - 19

  مختلف  يدر قسمتها  SOPایی یاجرا ي) طبق دستورالعمل هاRECALLمحصوالت ( یبازخوان اتیبر نحوه عمل مینظارت مستق - 20

 یفن نیمناسب به سازمان غذا و دارو و مسئول یو گزارش ده RECALLاتیعمل حیصح ياجرا يآموزش مستمر کارکنان برا - 21

  طرف قرارداد. يشرکتها

و علل آن به  عاتیضا زانیبراساس ضوابط سازمان غذا و دارو و گزارش م یعاتیو معدوم نمودن محصوالت ضا یانبارگرداننظارت بر  - 22

  کشور. ياقتصاد صالحیسازمان غذا و دارو و مراجع ذ

        يموجود در انبار (ترازوها، دماسنج و رطوبت سنجها، کپسول ها يدستگاهها يدوره ا ونیبراسیو کال یابینظارت بر کنترل، ارز - 23

  )رهیو غ قیاعالن و اطفاء حر ستمیس ،یآتش نشان

و ارسال گزارشات مدون به سازمان غذا و  یدنیو آشام یخوراک ،یبهداشت ،یشیآرا يفرآورده ها ینظارت بر ثبت و کنترل عوارض جانب  - 24

  دارو

  و عرضه کننده یعیتوز يها ستمیمصرف به س ع،یتوز ،ينگهدار طیدر خصوص شرا یکاف یمنظارت و ارائه اطالعات عل - 25

  . دیمحترم بهداشت رس ریوز بیبه تصو ............................ خیدستورالعمل در تار نیا
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١٥ 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ف
دی

ر
  

نام 

  شعبه

نام دانشگاه 

علوم 

  پزشکی

زمینه 

  فعالیت

نام و نام 

خانوادگی 

  مسئول فنی

  شهر  استان
آدرس کامل پستی 

  GPS)(شامل 
  تلفن
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  سازمان غذا و دارو

  اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده هاي غذایی، آرایشی و بهداشتی
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١٦ 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  انبارها

  

  نام انبار  ردیف

نام 

دانشگاه 

علوم 

  پزشکی

زمینه 

  فعالیت

نام و نام 

خانوادگی 

  مسئول فنی

  شهر  استان
شامل ( یآدرس کامل پست

GPS(  
  تلفن

شرایط 

  دمایی انبار
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  سازمان غذا و دارو

  اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده هاي غذایی، آرایشی و بهداشتی
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  آرایشی و بهداشتی

 
   

١٧ 

 

  معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی...............

  آمده از شعبه         متعلق به شرکت                و بررسی هاي انجام گرفته شعبه مذکور مورد تائید می باشد .با توجه به بازدید بعمل 

  کارشناسان معاونت غذا و دارو 

  مدیر اداره نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی                                                    معاون غذا و دارو 

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی                                                                                                  

  

  گاه علوم پزشکی:نام شرکت :                                                                  نام شعبه:                                نام دانش

  آرایشی و بهداشتی                                   زمینه فعالیت:    غذایی

  فرایند شده                                   بسته بندي                           نوع محصول:  مواد اولیه

  آدرس:

  و توزیع:ناوگان حمل و نقل 

  تعداد پرسنل شاغل در سیستم توزیع کاال : ..................................... نفر

  ................. دستگاهتعداد وسایل نقلیه بکار گرفته شده در سیستم توزیع : 

  خیر                      آیا سیستم فراخوان فروش طراحی و اجرا شده است ؟            بلی 

  مشخصات وسایل نقلیه : ( طبق کارت شناسایی وسیله نقلیه تکمیل گردد )

  نوع تجهیزات  کد بهداشتی  پالك ماشین  نوع  ردیف

  گرمایش دماي محیط   خنک یخچالی سردخانه اي        

          

          

          

          

 SP- Fo- 1395- 0092فرم اطالعات ناوگان حمل و نقل شرکت نگهداري، پخش و توزیع         کد مدرك:       4پیوست شماره
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  سازمان غذا و دارو

  اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده هاي غذایی، آرایشی و بهداشتی
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١٨ 

 

  

  

  

  

 آرایشی و بهداشتی –غذایی و آشامیدنی  گروه محصوالت                                  رشته تحصیلی

 * دکتراي داروسازي

 * دکتراي دامپزشکی

 * دکتراي پزشکی

 * کارشناسی شیمی و باالتر

 * )کارشناس علوم تغذیه و باالتر (کلیه گرایش ها

 * باالتر و غذائی صنایع با گرایش مهندسی شیمی

 * کارشناسی میکروبیولوژي و باالتر

 * کارشناسی ارشد سم شناسی

زیست شناسی با گرایش میکروبیولوژي یا گرایش علوم سلولی 

 ملکولی
* 

 *  و باالتر بهداشت محیطمهندسی کارشناسی 

 *  مهندسی صنایع غذایی و باالتر( کلیه گرایشها)

 *  غذایی/ بهداشت حرفه ايبهداشت مواد 

 *  باالتر و غذائی صنایع گرایش مهندسی کشاورزي با 

 SP- Fo- 1395- 0093کد مدرك:   فرآورده هاي غذایی، آرایشی و بهداشتی / انبار ی شرکت هاي نگهداري، پخش و توزیعفنین چارت مسئول  5پیوست شماره
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  سازمان غذا و دارو
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١٩ 

 

  

  

  

  

  

ف
دی

ر
  

نوع 

فعالیت 

(شعبه / 

  انبار)

نام 

شعبه یا 

  انبار

زمینه 

  فعالیت

نام و نام 

خانوادگی 

  مسئول فنی

نام 

  پدر

تاریخ 

  تولد
  کد ملی

مدرك 

  تحصیلی

رشته 

  تحصیلی

سابقه کار 

  مرتبط

  شماره

تلفن 

  همراه

پست 

 الکترونیکی
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  سازمان غذا و دارو

  اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده هاي غذایی، آرایشی و بهداشتی
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  آرایشی و بهداشتی

 
   

٢٠ 

 

  

  

  معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ..............

 7اد تبصره ماده اینجانب/ اینجانبان .........................مدیرعامل/موسس/ موسسین شرکت نگهداري، پخش و توزیع ......................... به استن

................. .................... فرزند ..........................................سرکار خانم / جناب آقاي  ...... ،قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی 

............ را بعنوان مسئول فنی شرکت و انبار.............................. معرفی می نمایم و شرایط الزم براي اجراي شرح وظایف ..............با کدملی.....

ه کل نظارت و ارزیابی فرآورده هاي غذایی، آرایشی و بهداشتی را فراهم خواهم تعیین شده براي نامبرده طی دستورالعمل ها و ضوابط ادار

  نمود.

 تأیید امضاء در یکی از دفاتر رسمی                                                         /موسسین                          مؤسسنام و نام خانوادگی مدیر عامل / 

  :توزیعشرکت نگهداري، پخش و 

  تاریخ:ء و مهر و امضا

  

کل نظارت و ارزیابی  اینجانب ................ داراي مشخصات فوق الذکر با اطالع از شرح وظایف مسئول فنی و قوانین و مقررات و ضوابط اداره

تقبل نموده و فرآورده هاي غذایی، آرایشی و بهداشتی، مسئولیت فنی شرکت نگهداري، پخش و توزیع و انبار ............................. این شرکت را 

  متعهد به ارائه گزارش عملکرد هر ماه به معاونت غذا می گردم. 

  

 تأیید امضاء در یکی از دفاتر رسمی:                                                         نام و نام خانوادگی مسئول فنی:          

 ء و تاریخ:مهر و امضا

  

  

  

 SP- Fo- 1395- 0095 / انبار                      کد مدرك:  عیپخش و توز ،يشرکت نگهدار یو تقبل مسئول فن یفرم معرف          7پیوست شماره 
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  سازمان غذا و دارو

  اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده هاي غذایی، آرایشی و بهداشتی

نگهداري، پخش و توزیع فرآورده هاي غذایی،  صالح و تمدید پروانه هاي بهداشتی شرکتدستورالعمل اجرایی نحوه صدور، ا

  آرایشی و بهداشتی

 
   

٢١ 

 

  

  ............................................ ..................... فارغ التحصیل رشتهکدملی ............ ...... با.............................................. ................. فرزند.......................... اینجانب

ررات و ضوابط اداره کل نظارت و دانشگاه.................................. در مقطع .........................با اطالع کامل از شرح وظایف مسئول فنی و قوانین و مقاز 

ل فنی شرکت هاي پخش مسئو ارزیابی فرآورده هاي غذایی، آرایشی و بهداشتی براي شرکت نگهداري، پخش و توزیع/ انبارمطابق شرح وظائف

، ازتاریخ....................... متقاضی پذیرش مسئولیت فنی شرکت نگهداري، پخش و توزیع .................................... جهت 1پیوست شماره   و توزیع

  نگهداري و توزیع فرآورده هاي غذایی، آرایشی و بهداشتی می باشم .

  و خروج فرآورده هانظارت بر نحوه ورود، نگهداري  - 1

  نظارت بر شرایط نگهداري فرآورده ها - 2

 نظارت بر شرایط حمل و نقل و اطمینان از عدم فساد، آلودگی و آسیب دیدگی فرآورده ها - 3

 مستند سازي و حفظ سوابق کلیه اقدامات انجام یافته - 4

، تاریخ مصرف گذشته، فاسد، دارو و واحدهاي تابعه سازمان غذا ونظارت و کنترل بر عدم نگهداري هرگونه ماده یا فرآورده فاقد مجوز از  - 5

 غیر قابل مصرف و قاچاق در کنار فرآورده هاي داراي مجوز و قابل مصرف 

ارائه گزارش کلیه دفاتر و انبارهاي تحت پوشش به معاونت غذا و دارو مربوطه در صورت وجود هرگونه ماده یا فرآورده فاقد مجوز، تاریخ  - 6

 حجم آن و مدت زمان نگهداري و کسب مجوزهاي الزم براي جابجایی و انهدامغیر قابل مصرف و قاچاق و اعالم مقدار و  مصرف گذشته، فاسد،

 ) تحت نظارت کارشناسان و با تنظیم صورتجلسه، از چرخه مصرف انسانی خارج گردد (

 مطابق با موارد ذیل:در آخر ماه به معاونت غذا و دارو کلیه دفاتر و انبارهاي تحت پوشش ارائه گزارش  - 7

 نام و آدرس فرد یا شرکتی که به وي کاال فروخته شده است. -

 مشخصات کامل کاال (نام کاال، وزن) -

  

 

  SP- Fo- 1395- 0096کد مدرك:  تعهد و سوگندنامه مسئول فنی و مدیرعامل /موسس / موسسین شرکت نگهداري، پخش و توزیع / انبار   8پیوست شماره 
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  سازمان غذا و دارو

  اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده هاي غذایی، آرایشی و بهداشتی

نگهداري، پخش و توزیع فرآورده هاي غذایی،  صالح و تمدید پروانه هاي بهداشتی شرکتدستورالعمل اجرایی نحوه صدور، ا

  آرایشی و بهداشتی

 
   

٢٢ 

 

  و ضمن حضور فعال در محل متعهد می گردم:

  قوانین و ضوابط و مقررات جاري مربوط به نگهداري کاال را به طور کامل رعایت نمایم. - 1

تا معرفی مسئول فنی واجد شرایط معاونت غذا و دارو مربوطه، در صورت انصراف از مسئولیت فنی ضمن اعالم کتبی مراتب به  - 2

 توسط شرکت و صدور پروانه مسئول فنی(که نباید از یک ماه بیشتر باشد) وظایف خود را انجام دهم .

 کلیه مسائل فنی و بهداشتی را در انبار کنترل نمایم. - 3

، تاریخ مصرف گذشته، فاسد، غیر قابل سازمان غذا و دارو و واحدهاي تابعههرگونه ماده یا فرآورده فاقد مجوز از ت مشاهده در صور - 4

مصرف و قاچاق در کلیه دفاتر و انبارهاي تحت پوشش گزارش آن را به معاونت غذا و دارو مربوطه تحویل و با نظارت کارشناسان از چرخه 

 م.مصرف انسانی خارج نمای

بدیهی است در صورتیکه خالف اظهارات فوق ثابت شود مسئولیت قانونی آن بعهده اینجانب بوده و معاونت غذا و دارو مربوطه حق سلب 

  صالحیت مسئول فنی اینجانب را خواهد داشت.

 یید امضاء در یکی از دفاتر رسمی:تأ                                                                نام و نام خانوادگی مسئول فنی:

  ء و تاریخ:مهر و امضا                 

                 

  

با اطالع از مفاد سوگند نامه اینجانب .......................... مدیرعامل/موسس/ موسسین شرکت نگهداري، پخش و توزیع ......................................... 

  می گردم، شرایط را براي انجام تعهدات و وظایف مسئول فنی مندرج در متن فوق ایجاد نمایم. مسئول فنی متعهد

 /موسسین                                 تأیید امضاء در یکی از دفاتر رسمی                             مؤسسنام و نام خانوادگی مدیر عامل / 

  ء و تاریخ):امضا مهر و(   شرکت نگهداري، پخش و توزیع
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  سازمان غذا و دارو

  اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده هاي غذایی، آرایشی و بهداشتی

نگهداري، پخش و توزیع فرآورده هاي غذایی،  صالح و تمدید پروانه هاي بهداشتی شرکتدستورالعمل اجرایی نحوه صدور، ا

  آرایشی و بهداشتی

 
   

٢٣ 

 

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  مدیر کل نظارت  و ارزیابی فرآورده هاي غذایی، آرایشی و بهداشتی/                                            

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

  رونوشت:

  اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده هاي غذایی، آرایشی و بهداشتی -

  معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی............... -

  

  

  

 SP- Fo- 1395- 0132 پروانه تاسیس و بهره برداري شرکت نگهداري، پخش و توزیع           کد مدرك:          9پیوست شماره 

  شماره:

 تاریخ:
  و بهداشتی فرآورده هاي غذایی، آرایشی نگهداري، پخش و توزیع شرکتپروانه تاسیس و بهره برداري 

  

  بهره برداري  تاسیس و  شماره پروانه

      ................................  

کمیته فنی و با توجه به نظریه مورخ ....................................  و  قانون خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی 8،9به استناد آیین نامه اجرایی ماده 

 اجازه داده می شود: قانونی

  نام شرکت نگهداري، پخش و توزیع:                                                 

 
  آرایشی و بهداشتی    غذایی                                           زمینه فعالیت: با

  

  کننده مجوز فعالیت:و با شماره مجوز فعالیت اقتصادي:                                           مرجع صادر 

 :      نشانی به

  شماره تلفن:                                                                     شماره نمابر:

اقدام می نماید و داراي شعب و انبار بشرح    مواد بسته بندي  فرآیندشده          مواد اولیه           که نسبت به نگهداري و توزیع 

 پیوست می باشد با رعایت کامل مقررات و ضوابط مربوطه بهره برداري گردد.

  ن پروانه به استناد است./ ایصادر گردیده  خزانه داري کلاین پروانه به موجب فیش شماره ............................ مورخ ................... مبلغ....................... 

/ قبلی به شماره ..................... مورخ ........................ جهت تغییر نام / تغییر آدرس /تغییرزمینه فعالیت / صدور المثنی تاسیس و بهره برداري پروانه

گردیده و پروانه قبلی از  / اصالح / تمدیدصادرخزانه داري کل ....................... اصالح به موجب فیش شماره ............................ مورخ ................... مبلغ

  درجه اعتبار ساقط می باشد.

 معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مربوطه/اداره کل با موافقت قبلی اینباید  هر گونه نقل و انتقال و تغییر نام، محل مندرج در این پروانه

  باشد.

 عتبار این پروانه از تاریخ صدور به مدت        می باشد.تاریخ ا
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  سازمان غذا و دارو

  اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده هاي غذایی، آرایشی و بهداشتی

نگهداري، پخش و توزیع فرآورده هاي غذایی،  صالح و تمدید پروانه هاي بهداشتی شرکتدستورالعمل اجرایی نحوه صدور، ا

  آرایشی و بهداشتی

 
   

٢٤ 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ف
دی

ر
  

  نام فعالیت

  (شعبه/انبار)

نام شعبه 

  /انبار

نام 

دانشگاه 

علوم 

  پزشکی

زمینه 

  فعالیت
  شهر  استان

  آدرس کامل

  GPS)شامل(
  تلفن

          
        

          
        

          
        

          
        

 پیوست پروانه
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  سازمان غذا و دارو

  اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده هاي غذایی، آرایشی و بهداشتی

نگهداري، پخش و توزیع فرآورده هاي غذایی،  صالح و تمدید پروانه هاي بهداشتی شرکتدستورالعمل اجرایی نحوه صدور، ا

  آرایشی و بهداشتی

 
   

٢٥ 

 

  

  

  پروانه مسئول فنیو

  محصوالت فرآیند شده غذایی ،آرایشی وبهداشتی نگهداري، پخش و توزیع شرکت 

  شماره پروانه مسئول فنی :

با توجه به درخواست و قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و اصالحیه هاي بعدي آن  7تناد به تبصره ماده با اس  

فرزند...................  به شماره   آقاي / خانم ......................................صالحیت  ..........................................مورخ......................... شرکتشماره 

............فارغ التحصیل رشته.........................از دانشگاه....................................................در شناسنامه........................ و کد ملی....................... صادره از............

ی جهت انجام وظایف محوله براي مسئولیت فن مقطع..............................طبق راي کمیته فنی و قانونی به شماره...........................و مورخ...................

  و با رعایت کامل مقررات و ضوابط مربوط تأیید گردید.  مندرج در ظهر پروانه

................خزانه به حساب شماره ..................... بابت صدور این پروانه مبلغ ................. ریال طی فیش شماره .............................. مورخ ...........................

  داري کل پرداخت گردیده است. 

  می باشد. ............اعتبار این پروانه از تاریخ صدور به مدت 

  این پروانه در زمینه پخش محصوالت فرآینده شده غذایی/ آرایشی و بهداشتی معتبر است. 

                                              

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

  

  

  

  

 SP- Fo- 1395- 0133کد مدرك:                   نگهداري، پخش و توزیع يشرکت ها یپروانه مسئول فن  فرم         10پیوست شماره

ل ا�صاق ع�س
��
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  سازمان غذا و دارو

  اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده هاي غذایی، آرایشی و بهداشتی

نگهداري، پخش و توزیع فرآورده هاي غذایی،  صالح و تمدید پروانه هاي بهداشتی شرکتدستورالعمل اجرایی نحوه صدور، ا

  آرایشی و بهداشتی

 
   

٢٦ 

 

  نظارت بر نحوه ورود، نگهداري و خروج فرآورده ها - 1

  نظارت بر شرایط نگهداري فرآورده ها - 2

 نظارت بر شرایط حمل و نقل و اطمینان از عدم فساد، آلودگی و آسیب دیدگی فرآورده ها - 3

 سازي و حفظ سوابق کلیه اقدامات انجام یافتهمستند - 4

، تاریخ مصرف گذشته، سازمان غذ ا و دارو و واحدهاي تابعهنظارت و کنترل بر عدم نگهداري هرگونه ماده یا فرآورده فاقد مجوز از  - 5

 فاسد، غیر قابل مصرف و قاچاق در کنار فرآورده هاي داراي مجوز و قابل مصرف   

و مربوطه در صورت وجود هرگونه ماده یا فرآورده فاقد مجوز، ارائه گزارش کلیه دفاتر و انبارهاي تحت پوشش به معاونت غذا و دار - 6

حجم آن و مدت زمان نگهداري و کسب مجوزهاي الزم براي غیر قابل مصرف و قاچاق و اعالم مقدار و  تاریخ مصرف گذشته، فاسد،

 )کارشناسان و با تنظیم صورتجلسه، از چرخه مصرف انسانی خارج گرددتحت نظارت جابجایی و انهدام (

 ارائه گزارش کلیه دفاتر و انبارهاي تحت پوشش  در آخر ماه به معاونت غذا و دارو مطابق با موارد ذیل: - 7

 نام و آدرس فرد یا شرکتی که به وي کاال فروخته شده است. -

 مشخصات کامل کاال (نام کاال، وزن) -

    

  

  

  پشت پروانه

  

  

  

  



 SP- Pr- 1395- 0022:کدمدرك                                                                                                       

  

  

  

      

  سازمان غذا و دارو

  اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده هاي غذایی، آرایشی و بهداشتی

نگهداري، پخش و توزیع فرآورده هاي غذایی،  صالح و تمدید پروانه هاي بهداشتی شرکتدستورالعمل اجرایی نحوه صدور، ا

  آرایشی و بهداشتی

 
   

٢٧ 

 

  

  

  

  

  

ف
دی

ر
  

نام معاونت 

غذا و دارو 

علوم دانشگاه 

  پزشکی

نام 

  شرکت

امتیاز کسب 

شده آموزشی 

 25(هر سال 

  امتیاز)

تاریخ 

تمدید 

  پروانه

تاریخ پایان اعتبار 

و مراجعه براي 

  تمدید اعتبار

مهرو امضاء 

معاونت/معاون

ت غذا و دارو 

یا دانشگاه 

  علوم پزشکی

  آدرس شرکت

آدرس 

انبار/انبارهاي 

  شرکت

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 پیوست پروانه


