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 آرایشی و بهداشتی  غذایی                            زمینه فعالیت:                  

 نوع فرآورده:

                مواد اولیه                                                             فرآیند شده واد بسته بندیم 

 

 تجهیزات خط تولید:-

 

 

 

 :کارگاهنام صاحب یا صاحبان                                                      : کارگاهام ن

 

       تاریخ صدور :           :                            فعالیت اقتصادی شماره مجوز 

       

 :اقتصادی نام مرجع صادر کننده مجوز فعالیت 

 

 :  کارگاهکامل پستی  نشانی

 

 

 ست الکترونیک:پ                           شماره نمابر :                                                  شماره تلفن :

 

        SP- Fo-1393-0036 کارگاهی                                                 تاسیس و بهره برداری  فرم درخواست صدور پروانه بهداشتی                        1پیوست شماره 

  مدرک:کد

            



   SP- Pr- 1393-0010 کد مدرک :                                                                                                                  

                                                                                                            

 
 غذا و دارو سازمان

 ،آرایشی و بهداشتیخوراکی، آشامیدنی، آرایشی اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های
 واحدهای کوچک تولید و بسته بندی )کارگاهی(دستورالعمل اجرایی                                       

 

2 

 

 

 

       

 روش فراوری به اختصار:-   

 

 ارای قرارداد انجام آزمایشات با آزمایشگاه آکرودیتهد-ب  ارای آزمایشگاهد-وضعیت آزمایشگاه:الف-

 کارشناسان بازدید کننده:-

 کارشناس تایید کننده:-

 

 نام تجاری :                                                                     ورده :   نام ماده/ فرآ

  

 : واحد( اوزان )وزن/                                                         مشخصات بسته بندی :  

 

 درصد نام موادتشکیل دهنده ردیف درصد نام موادتشکیل دهنده ردیف

 

 

 

   

  

 

 

 

 

        SP- Fo- 1395- 0143کارگاهی                                                ساخت فرم درخواست صدور پروانه بهداشتی                                2پیوست شماره 

  مدرک:کد
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 معاونت محترم غذا و دارو 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...............

 یو بهداشت یشیو آرا یدنیو آشام یردنانون مواد خوق..................... به استناد  کارگاهصاحب یا صاحبان اینجانب / اینجانبان ....................         

نوان ع ...... را به............................ با کد ملیفرزند ................ سرکار خانم/ جناب آقای ........................ مصوب تیرماه یکهزارو سیصدو چهل وشش

 ازمان غذا وس ل ها یمقررات و دستورالعممسئول فنی معرفی می نمایم و شرایط الزم برای اجرای شرح وظایف تعیین شده برای نامبرده طی 

 را فراهم خواهم نمود.دارو 

 

می::                                 تأیید امضاء در یکی از دفاتر رسکارگاهصاحب / صاحبان دگی نام و نام خانوا  

 مهر و امضا: 

    تاریخ:

 

 

، ذا و داروغسازمان ابط قررات و ضوو قوانین و م دارای مشخصات فوق الذکر با اطالع از شرح وظایف مسئول فنی ......اینجانب ................      

 ی گردم. مونت غذا . را تقبل نموده و متعهد به ارائه گزارش عملکرد هر ماه به معا......................... کارگاهمسئولیت فنی 

 

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

مهر و امضا:     

تاریخ:    

   SP- Fo- 1393- 0033 :  کد مدرککارگاه               فرم معرفی و تقبل مسئولیت فنی                                                                3پیوست شماره    
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......در ......................... .از دانشگاه............ه...........تشرالتحصیل  فارغ............اینجانب..........................فرزند........................... با کد ملی.....................    

)شناسه نظارت کارگاهیتی نه بهداشپروا مشمول کارگاه هایفنی  تمسئولیبا اطالع کامل از شرح وظایف  مقطع....................................

در زمینه  تیل.... جهت فعا............................................... کارگاهشرح زیر، از تاریخ .......................... متقاضی پذیرش مسئولیت فنی ه ب( کارگاهی

 مذکور می باشم: کارگاهیتولید و بسته بندی فرآورده های تولیدی 

 نی مربوطه. تی و قانوو پاسخگویی در برابر مراجع ذیصالح بهداش کارگاهفرآورده های موجود در مواد / نظارت بر سالمت و کیفیت   .1

       بجهاات حصااول اطمینااان از تطاااب سااازمان غااذا و دارو اعمااال نظااارت هااای پاایش بیناای شااده مطااابب مقااررات و ضااوابط  .2

نظار  ولیاد شاده ازروش های به کار گرفته شاده و تجهیازات ماورد اساتفاده در تولیاد و کنتارل فارآورده باه نحاوی کاه فارآورده ت

 وطه و الزامات قانونی مطابقت داشته باشد.مرب ضوابط و مقررات ملیایمنی، ماهیت و کیفیت با 

 نظارت بر شرایط فنی و بهداشتی سالن تولید و بسته بندی، کلیه انبارها.  .3

 نظارت بر شرایط حمل و نقل و اطمینان از عدم فساد، آلودگی و آسیب دیدگی فرآورده ها. .4

ذا و غسازمان ز سوی اا معیوب و یا فرآورده هایی که برای جمع آوری فرآورده توزیع شده مرجوعی ی Recallنظارت بر اجرای سیستم  .5

 .به هر دلیلی دستور جمع آوری آنها از سطح بازار اعالم شده است دارو

 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی. 11نظارت براجرای ضوابط برچسب گذاری و اعمال ماده  .6

 عرضه.تقبل مسئولیت سالمت کاال در زمان تولید، توزیع و  .7

 قضاء فرآورده.ماه پس از ان 6نگهداری نمونه فرآورده های از هر سری ساخت به تعداد کافی برای انجام سه سری آزمایش تا  .8

لوم و دانشگاه عو دار رسیدگی به شکایات واصله و پیگیری آنها تا حصول نتیجه و پاسخگویی الزم، ضمن اعالم مراتب به معاونت غذا .9

 پزشکی مربوطه .

ن به معاونت غذا و ( و ارائه گزارش آPMSفرآورده در سطح عرضه ) مواد / مقررات و ضوابط جاری و نظارت بر اجرای کنترلمطابب  .10

 دارو دانشگاه علوم پزشکی مربوطه.

 مرجوع یا معدوم کردن فرآورده نامنطبب، تحت نظارت معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مربوطه. .11

 )در صورت نبودن آزمایشگاه در محل(. فرآورده تولیدی و ارسال آن به آزمایشگاه طرف قراردادمواد/ داری از نظارت بر انجام نمونه بر .12

   SP- Fo-1393-0034  کد مدرک: و صاحب /  صاحبان کارگاه                      تعهد و سوگند نامه مسئول فنی                              4پیوست شماره   
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 .سوابب کلیه اقدامات انجام یافته مستندسازی و حفظ .13

 و متعهد می گردم:

 را به طور کامل رعایت نمایم. کارگاهیمقررات و ضوابط جاری مربوط به شناسه نظارت  .1

نای      ییاد مسائول فدر صورت انصراف از مسئولیت فنی، ضمن اعالم کتبی مراتب به معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مربوطه تا تأ .2

د را باه نحاو )که نباید از یک ماه بیشاتر باشاد( وظاایف خاو کارگاهیمعرفی شده از طرف آن ) مطابب با چارت مسئول فنی( واجد شرایط 

 .احسن انجام دهم 

 مزبور حضور داشته و کلیه مسائل فنی و بهداشتی را کنترل نمایم. کارگاهدر تمام ساعاتی که تقبل نموده ام در  .3

رایان زمیناه ددر تمام مراحل تهیه، تولید و بسته بندی به رعایت ضوابط طهارت و احکام اساالمی نظاارت نماوده و از هرگوناه تخلفای  .4

 جلوگیری نمایم .

 دیگر نمی باشم. اشم./نیز می ب ....های ..........................و..................... کارگاهاطالع می رساند اینجانب مسئول فنی  ضمناً به            

  زشکی   پانشگاه علوم دعهده اینجانب بوده و معاونت غذا و دارو ه بدیهی است در صورتیکه خالف اظهارات فوق ثابت شود مسئولیت قانونی آن ب  

 مربوطه حب سلب صالحیت مسئول فنی اینجانب را خواهد داشت.

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

مهر و امضا:     

تاریخ:    

          

 :ی گردممه مسئول فنی متعهد ماد سوگند ناالع از مف......................................... با اطکارگاهیصاحب / صاحبان اینجانب .......................... 

 شرایط را برای انجام تعهدات و وظایف مسئول فنی مندرج در متن فوق ایجاد نمایم.  -1

سالمی عمل نی و افهداشتی، جامعه و سالمت مصرف کننده را بر منافع مادی مؤسسه و خود مقدم داشته و مخالف مقررات ب همواره مصلحت -2

 به عهده اینجانب می باشد.و عرضه  یع، توزیدتول زنجیرهننمایم و مسئولیت سالمت محصول در 



   SP- Pr- 1393-0010 کد مدرک :                                                                                                                  

                                                                                                            

 
 غذا و دارو سازمان

 ،آرایشی و بهداشتیخوراکی، آشامیدنی، آرایشی اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های
 واحدهای کوچک تولید و بسته بندی )کارگاهی(دستورالعمل اجرایی                                       

 

6 

 

خذ هرگونه اه جهت را بالفاصل یهای بهداشتی گارگاه ، پروانهکارگاهدر صورت عدم رعایت مقررات وضع شده و تعهدات خویش در   -3

ول هرگونه ود مسئختصمیم مقتضی و در صورت لزوم ابطال آن، تسلیم معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مربوطه نموده و 

 د. اهد شوضرر و زیان ناشی از آن بوده، هیچگونه اعتراض و مسئولیتی متوجه اداره کل و معاونت های غذا و دارو نخ

 

 

                            :تر رسمی تأیید امضاء در یکی از دفا                                 :     کارگاهصاحب / صاحبان نام و نام خانوادگی 

 ء و تاریخ(:مهر و امضا)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


