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سراسر كشوريدرمانيو خدمات بهداشتيمعاون محترم غذا و دارو  دانشگاه علوم پزشك

،ييغـذا يبرچسب مـواد و فـرآورده هـا   يشناسه نظارت بر روايواردات ايساخت يدرج آرم سازمان غذا و دارو و شماره پروانه بهداشت:موضوع 

يداخل و وارداتديتوليو بهداشتيشيآرا،يدنيآشام

عليكمسالم

يدرج آرم سازمان غذا و دارو و شماره پروانه بهداشتدرخصوص 28/10/90د مورخ /14781/655احتراماً پيرو نامه شماره 

به اطالع       يداخل و وارداتديتوليو بهداشتيشيآرا،يدنيآشام،ييغذايبرچسب مواد و فرآورده هايواردات بر روايساخت 

:مي رساند

پيوست و موارد مندرج در نامه فوق الذكر بر روي )  Format(ان و شماره شناسه نظارت بهداشتي مطابق نمونه آرم سازم-1

نيز با رعايت ) كد بهداشتي(مشمول شناسه نظارت يو بهداشتيشيآرا،يدنيآشام،ييغذايمواد و فرآورده هابرچسب 

.ضوابط برچسب گذاري درج شود

ليكن شامل برچسب هاي موجود در قابل تغيير نبوده، 01/01/1391ح فوق از تاريخ تاريخ اعالم شده جهت اجراي طر-2

توليد كنندگان و وارد كنندگان مي بايست از هم اكنون نسبت به طراحي و چاپ برچسب با آرم .دنمي باشهاانبار

وز معاونت غذا و داروي با هماهنگي و مجو ايندجديد را الصاق نمچاپ سازمان اقدام و از تاريخ مذكور برچسب هاي 

ي در سال در مدت معينرا ) چاپ شده از قبل(برچسب هاي موجوددانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي مربوطه

.استفاده كنند1391

ليكن در موارد خاص و براي ،آرم سازمان غذا و دارو و شماره پروانه ترجيحاً با كد رنگهاي ذكر شده چاپ گردد-3

در طراحي و چاپ آنها امكان استفاده از رنگهاي ذكر شده در نامه فوق االشاره وجود ندارند، چاپ هايي كهبرچسب

.بصورت تك رنگ از نظر اين سازمان بالمانع است

شناســه نظــارت  وتمــامي اطالعــات مربــوط بــه درج آرم ســازمان و شــماره پروانــه بهداشــتي ســاخت و واردات         -4

ــت بهداشــتي و ــا فرم ــه ب ــاي مربوط ــل ه ــاي فاي ــه Photoshop, PDF,Wordه ــازمان ب ــن س آدرسدر ســايت اي

http://fdo.behdasht.gov.ir ــوي(در بخـــش ــلي   ) منـ ــفحه اصـ ــار صـ ــت اخبـ ــا ليسـ ــذا يـ ــت معاونـــت غـ جهـ

.موجود مي باشدالزم بهره برداري 
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