اداره کل نظارت و ارزیابی فراورده های خوراکی و آشاميدنی ،آرایشی و بهداشتی
فرم سه برگی درخواست صدور پروانه بهداشتی ساخت و بسته بندی
 -1نام و نشاني واحد توليدي

واحد توليدي :

آدرس کامل پستي :

شناسه ملي شرکت:

شماره تلفن :

آدرس پست الكترونيك :

نمابر :

شماره ملي مدیرعامل:
 -2مشخصات واحد توليدي

نوع واحد توليدي یا بسته بندي
نوع فعاليت

خوراکي و آشاميدني 

بسته بندي

آرایشي و بهداشتي 

توليدي و بسته بندي  بسته بندي و ظروف 

فعاليتهاي دیگر 

 -3پروانه ها
شماره و تاریخ مجوز فعاليت اقتصادي از ارگان ذیصالح :

تاریخ اعتبار(در صورت وجود) :

شماره و تاریخ پروانه تاسيس و بهره برداري از وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي :

تاریخ اعتبار(در صورت وجود) :

نوع خطوط توليدي:
نام و نام خانوادگي مسئول/
مسئولين فني

نشاني پستي:

محل نگهداري سوابق  :بايگاني

رشته و مقطع تحصيلي

شماره و تاریخ پروانه مسئول/
مسئولين فني

تاریخ اعتبار

شيفت مندرج در پروانه

تلفن و آدرس ایميل:

كد فرم  :كد مدرک SP- Fo- 1395- 0097 :

 -4مشخصات فرآورده

مورد مصرف:

نام فرآورده:

نام تجاري:

مشخصات ظروف بسته بندي و وزن یا حجم خالص هر بسته بندي:

-5فرمول مواد تشكيل دهنده ترکيبات تشكيل دهنده فرآورده نهائي:
خلوص
رديف

نام ماده اولیه

نام انگلیسی

درصد

نام شیمیايی در صورت وجود
(در صورت نياز)

نام و شماره یا شماره هاي ضوابط و مقررات ملي  /بين المللي بهداشتي (مورد تایيد سازمان غذا و دارو) مورد استناد در تهيه فرآورده:

-6روش فرآوري:

 -7ویژگيهاي فيزیكي ،ميكروبي و شيميایي فرآورده نهایي:

رديف

واحد سنجش

ويژگی

محدوده قابل قبول
كمینه

نتیجه آزمون

بیشینه

روش آزمون

-8فرموالسیون و ويژگیهاي فرآورده با ضوابط و مقررات ملی  /بین المللی بهداشتی (مورد تايید سازمان غذا و دارو) مربوطه مطابقت دارد.
نام و نام خانوادگی مسئول  /مسئولین فنی :

امضاء

تاريج تكمیل پرسشنامه:

آزمايشگاه كارخانه براي آزمايش فرآورده مورد تقاضا توانايی الزم را دارد.
نام و نام خانوادگی مسئول آزمايشگاه :

امضاء وتاريخ

سمت :

امضاء وتاريخ

رئیس اداره نظارت:
اظهار نظر نهايی اداره نظارت بر مواد غذايی و بهداشتی :

با توجه به بررسی های انجام شده شرایط تاسيس و بهره برداری مورد تائيد ،صدور پروانه ساخت مورد تایيد و بالمانع می باشد.
اظهارنظر کميسيون پروانه ساخت مورخ .............................

موافقت ميگردد.

به علت.....................................................................................................................................................................موافقت نميگردد.

معاون غذا و دارو

مدیر نظا رت بر فرآورده های غذایی،آشاميدنی و محصوالت آرایشی و بهداشتی

مدیرآزمایشگاه مواد غذایی

عضو هيئت علمی دانشگاه

کارشناس تخصصی اداره نظارت بر فرآورده های غذایی،آشاميدنی و محصوالت آرایشی و بهداشتی

* در مورد بند هشتم نام و مشخصات منابع  ،مآخذ و استانداردهایی را که از آن در ساخت فرآورده استفاده شده یا ویژگيهای نهائی بر اساس آن تنظيم
گردیده  ،عنوان شود  .بدیهی است در خصــ وص محصوالتی که دارای استانداردهای ملی می باشند فرمول فرآورده و ویژگيهای آن می باید با
استانداردهای مربوطه مطابقت نماید .

