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  سازمان غذا و دارو

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

  

  دستورالعمل اجرایی

پروانه هاي بهداشتی انبارهاي نگهداري مواد و  و تمدید ، اصالحنحوه صدور

  غذایی، آرایشی و بهداشتیفرآورده هاي 

  

  

  1395اردیبهشت ماه  :بازنگري
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١ 

 

 هدف  -1

قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و به منظور ساماندهی انبارهاي نگهداري مواد و  9و  8به استناد آئین نامه اجرایی ماده          

  این دستور العمل تدوین گردیده است. ،نگهداري این نوع مواد و فرآورده ها در شرایط مناسبفرآورده هاي غذایی، آرایشی و بهداشتی و 

  

 دامنه کاربرد  - 2

انبارهاي  )تاسیس و بهره برداري و مسئول فنیهاي بهداشتی (پروانه  ، اصالح و تمدیداین دستورالعمل اجرایی به منظور چگونگی صدور        

تفویض اختیار شده و همچنین ایی، آرایشی و بهداشتی توسط کارشناسان سازمان غذا و دارو و واحدهاي تابعه ورده هاي غذنگهداري مواد و فرآ

  کاربرد دارد.  ،اطالع و اقدام متقاضیان اخذ پروانه هاي بهداشتی انبار

  

 مسئولیت اجرایی  - 3

مسئولیت اجرایی این دستورالعمل بر عهده کارشناسان سازمان غذا و دارو و واحدهاي تابعه تفویض اختیار شده می باشد و ناظر بر حسن         

  اجراي آن مدیر کل نظارت بر فرآورده هاي غذایی، آرایشی و بهداشتی و مدیران واحدهاي تابعه می باشند. 

بهره برداري بدون مجاز به تمدید پروانه تاسیس و  ر خصوص واحدهایی که تفویض صورت نگرفته است صرفاًخاطر نشان می سازد د ضمناً         

  می باشند.اصالح و تغییر 

  

انبارهاي نگهداري مواد و  ( تاسیس و بهره برداري و مسئول فنی ) هاي بهداشتی براي صدور پروانهمدارك الزم  -4

      فرآورده هاي غذایی، آرایشی و بهداشتی

  مدارك زیر را نیز ارائه نماید: تاسیس و بهره برداري و مسئول فنی متقاضی باید ضمن ارائه نامه درخواست براي صدور پروانه           
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٢ 

 

 مدارك مورد نیاز براي صدور پروانه تاسیس و بهره برداري - 4-1

  مجوز فعالیت اقتصادي از مراجع ذیصالح ( در دفترخانه اسناد رسمی) تصویر برابر اصل شده  - 1-1- 4

اصل فیش واریزي مربوط به پرداخت هزینه صدور پروانه تاسیس و بهره برداري انبار (محل نگهداري ) مطابق با آخرین تعرفه  - 1-2- 4

   یبا مهر امور مال يزیوار شیف ری/ تصومصوب

  زي، کد رهگیري تراکنش باید ارائه گردددر صورت واریز هزینه بطور الکترونیکی، بجاي فیش واری  - 1تبصره

  ماه اعتبار) 6مدارك قانونی تعیین وضعیت مالکیت ملک یا اجاره نامه معتیر (داراي حداقل  - 1-3- 4

  

  مدارك مورد نیاز براي صدور پروانه مسئول فنی  - 4-2

  )  1پیوست شماره  فنی انبار ( تکمیل شده معرفی و تقبل مسئولفرم  - 2-1- 4

  ( پشت و رو ) تصویر صفحات شناسنامه و کارت ملی - 2-2- 4

  تائیدیه ارزش تحصیلی یا تصویر آخرین مدرك تحصیلی - 2-3- 4

  تصویر گواهی پایان طرح نیروي انسانی یا معافیت از انجام طرح (براي رشته هاي مشمول) - 2-4- 4

ساله  کی(حد اقل  و ممهور به مهر شرکت یو مسئول فن ریبا شرکت در سر برگ شرکت با امضاء مد یقرارداد مسئول فن ریتصو - 2-5- 4

 )يسنوات بعد يبرا دیتمام وقت و با امکان تمد

  (در صورت وجود)   پروانه مسئولیت فنی قبلی+ استعفاءنامه اصل -2-6- 4

  (در صورت وجود ) فعالیت مرتبطسوابق  - 2-7- 4

  )2انبار (پیوست شماره  / موسس /  مدیرعامل و تعهد و سوگندنامه مسئول فنی  - 2-8- 4

   3*4 پرسنلی دو قطعه عکس - 2-9- 4

   یبا مهر امور مال يزیوار شیف ری/ تصومطابق با آخرین تعرفه مصوبمربوط به صدور پروانه مسئول فنی  يزیوار شیاصل ف - 2-10- 4

  .باید ارائه گرددي فیش واریزي، کد رهگیري تراکنش در صورت واریز هزینه بطور الکترونیکی، بجا - 2تبصره

  .مطابقت داشته باشد )3 پیوست شماره ( رشته تحصیلی مسئول فنی باید با چارت مصوب مسئول فنی- 3تبصره 
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٣ 

 

باید تمام وقت در اختیار شرکت جهت انجام امور محوله بوده و نباید مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیات مدیره  شده مسئول فنی معرفی - 4تبصره

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

انه تولیدي یا شرکت وارداتی باشد مسئول فنی کارخانه یا شرکت می تواند مسئولیت فنی انبار در صورتیکه انبار متعلق به یک کارخ - 5تبصره

  .را نیز تقبل نماید

با در نظر گرفتن فاصله با توجه به نظر معاونت غذا و دارو و کمیته فنی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ناظر و  -6تبصره

 ، می تواند توسط یک مسئول فنی انجام گیردو در حوزه یک معاونت غذا و دارو کیلومتر )، نظارت حداکثر سه انبار 10انبارها از یکدیگر (حداکثر 

 شرکتمی تواند مسئولیت فنی انبارهاي آن  صرفاً نگهداري، پخش و توزیع باشد یک فرد  شرکتو درصورتیکه انبار متعلق به یک 

  را بر عهده گیرد.  

با شرکت همکاري و ... جهت انجام امور محوله  یمرخص لیبه دلبا هماهنگی شرکت  ماه 3در مدت کمتر از  یمسئول فنکه یدر صورت -7تبصره

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

 دیباشرکت از مدت فوق الذکر باشد  شیب یکه زمان عدم حضور مسئول فن یو در صورت دیاقدام نما کل/ معاونت غذا و دارواداره از  هیدیاخذ تائ

  .دنمایمعرفی  طیواجد شرا یمسئول فن

  در خصوص مرخصی زایمان طبق مقررات مربوطه اقدام گردد. -8تبصره

  

 انبار) مسئول فنی پروانه تاسیس و بهره برداري  و هاي بهداشتی( صدور پروانهنحوه روش اجرایی  - 5

و  4شماره  وستیطبق پ یو بهداشت یشیآرا ،ییغذا يفرآورده ها ياز انبار نگهدار دیفرم گزارش بازد لیو تکم یبررس د،یپس از بازد -1- 5

 ،ییغذا يفرآورده ها یابیاداره کل نظارت و ارز یو قانون یفن تهیکم دیو مقررات، تائ نیطبق قوان یو بهداشت یفن طیدر صورت دارا بودن شرا

صادر و رونوشت آن  کسالیو با اعتبار  5شماره  وستیانبار طبق پ يو بهره بردار سی/ معاونت غذا و دارو مربوطه، پروانه تاس یو بهداشت یشیآرا

  ارسال گردد.  یو بهداشت یشیآرا ،ییغذا يفرآورده ها یابیبه اداره کل نظارت و ارز



   SP- Pr- 1393- 0011کد مدرك :                                                                                                                  

                                                                                                            

  

  غذا و داروسازمان 

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

  دستورالعمل اجرایی نحوه صدور، اصالح و تمدید پروانه هاي بهداشتی انبارهاي نگهداري مواد و فرآورده هاي غذایی، آرایشی و بهداشتی

  

٤ 

 

اعتبار پروانه مطابق با  يجاریاست يانبارها ياست برا یهیباشد بد یسال م کیانبار حداکثر  يو بهره بردار سیاعتبار پروانه تاس - 9 تبصره

 سال است. کیاجاره نامه و حداکثر 

پروانه مسئول فنی انبار طبق ح موضوع در کمیته فنی و قانونی، توسط معاونت غذا و دارو و طر پس از بررسی و تائید مدارك -5-2

و با اعتبار یکسال صادر گردد. خاطر نشان می سازد در صورتیکه نامبرده، مسئولیت فنی حداکثر دو انبار دیگر را نیز تقبل نموده  6پیوست شماره 

انه به ازاء هر انبار صادر و جدول ذیل باشد، ضمن واریز هزینه مربوط به صدور پروانه مسئول فنی براي هر پروانه، پروانه مسئول فنی به طور جداگ

  پروانه مسئول فنی باید توسط معاونت غذا و دارو مربوطه تکمیل، مهر و امضاء گردد. 

  

 مسئول فنی و پروانه تاسیس و بهره برداري انبار هاي  تمدید پروانهاصالح / روش اجرایی  -6

  انبار يو بهره بردار سیپروانه تاس دینحوه اصالح /  تمد- 1- 6

تعرفه  نیبرابر آخر دیتمد نهیهز زیوار د،یتمداصالح / انبار مشروط به ارائه نامه درخواست  يو بهره بردار سیپروانه تاس دیتمداصالح / 

گزارش عملکرد و در صورت نبود  یتوسط معاونت غذا و دارو، اخذ و بررس يادوار يدهایبازد هیدر کل GSPاصول  تیرعا دیتائ نیمصوب و همچن

  سال بالمانع خواهد بود.  5به مدت  ،یو قانون یفن تهیکم دیو پس از تائ طیشرا ریسا نیتخلفات محرز و تام

 نموده باشد الزم است مدارك اصالح شده ارائه گردد. رییتغ 1- 4مدارك ذکر شده در بند  کهیدر صورت -10تبصره

  یپروانه مسئول فن دینحوه تمد - 2- 6

 دیمربوط به تمد يزیوار شی) و اصل ف5- 2- 4ضمن ارائه قرارداد معتبر (بند  دیشرکت با ،یپروانه مسئول فن دیجهت تمد - 2-1- 6 

در  یاست را به انضمام گزارشات شش ماهه عملکرد مسئول فن افتهیرییکه تغ 2- 4مدارك بند  هیمطابق با تعرفه مصوب، کل یپروانه مسئول فن

  .دیانبار ارائه نما تیمحل فعال ریرا به معاونت غذا و دارو ناظر  یمسئول فن يو بازآموز یمدارك آموزش ریشده و تصاو فیرتع فیشرح وظا يراستا

نموده و در زمان  یشرکت را ط تیو فعال یلیالزم متناسب با رشته تحص یآموزش يدوره ها دیبا دیدر زمان تمد یمسئول فن  -2- 2- 6

در  دیبافوق الذکر  يو بازآموز یمدارك آموزش هیکسب نموده باشد که کل زیرا ن صوبو م يبازآموز ازیامت 25 انهیبه طور متوسط سال دیبا دیتمد

  گردد.  لیبه معاونت غذا ودارو مربوطه تحو دیزمان تمد
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٥ 

 

انبار،  تیمعاونت غذا و دارو ناظر برمحل فعال) توسط 6شماره  وستی(پ یپروانه مسئول فن وستیو ممهور نمودن پ لیبا تکم  -3- 2- 6

  اداره کل ارسال گردد. يو رونوشت برا دیتمد )5-2- 4حداکثر به مدت پنج سال مطابق با سقف اعتبار قرارداد (بند  یپروانه مسئول فن

  باشد. یشده فاقد سوابق منف ادی تیدر مسئول دی) بای(مسئول فن یپروانه، فرد متقاض دیدر زمان تمد -11تبصره

  

 و مسئول فنی انبار بهره برداري  هاي تاسیس و پروانه نحوه اختصاص شماره -7

 نحوه اختصاص شماره  پروانه هاي تاسیس و بهره برداري  -7-1

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

  کدانبار/ ن / کد دانشگاه 

  شروع می شود .  0001کد انبار، ارقام شمارش انبار جهت شناسایی انبار بوده و از عدد 

  16/ ن/ 0001به عنوان مثال: 

  : کد انبار ) 0001: کد دانشگاه / ن : نشانه انبار نگهداري/  16( 

  

 نحوه اختصاص شماره پروانه مسئول فنی -7-2

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

 / ش.م.ن / کد دانشگاه رقم شمارش مسئول فنی 

 100رقم شمارش مسئول فنی از عدد  .مشترك می باشدکلیه معاونت هاي غذا و دارو براي  است و انبار مخفف شناسه مسئول فنی:  .نش.م

 . شروع می شود

  : رقم شمارش مسئول فنی)100:کد دانشگاه ، ش.م.ن : شماره مسئول فنی انبار، 16(  16/ش.م. ن/100مثال: به عنوان 

پس از ایجاد سامانه ، شماره پروانه بصورت متمرکز در سامانه مرکزي با کدهاي مربوطه صادر می گردد و اطالعات پروانه هاي قبلی  -12تبصره

  بت و کد رهگیري جدید اخذ نماید.نیز ظرف مدت مشخص، باید در سامانه ث
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٦ 

 

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 -8

  معرفی و تقبل مسئولیت فنی انبارفرم  - 1پیوست شماره  - 9-1           

  انبار و مدیرعامل / موسس / موسسین تعهد و سوگندنامه مسئول فنی -2پیوست شماره  -2- 9

  هاي نگهداري فرآورده هاي غذایی، آرایشی و بهداشتیی انبارفنین چارت مسئول -3پیوست شماره  -3- 9

  فرآورده هاي غذایی، آرایشی و بهداشتیفرم گزارش بازدید از انبار نگهداري  - 4پیوست شماره   - 9-4

  پروانه تاسیس و بهره برداري انبار - 5پیوست شماره -5- 9

  پروانه مسئول فنی انبار - 6ست شمارهپیو - 6- 9
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  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ............... 

  معاونت محترم غذا و دارو 

  

قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و  7ماده تبصره اینجانب/ اینجانبان .........................مدیرعامل/موسس/ موسسین انبار ......................... به استناد 

 مسئول فنی سرکار خانم / جناب آقاي  .................................. فرزند ........................ با کدملی................. را بعنوان آرایشی و بهداشتی 

ي اجراي شرح وظایف تعیین شده براي نامبرده طی دستورالعمل ها و ضوابط اداره کل معرفی می نمایم و شرایط الزم برا انبار..................................

  نظارت و ارزیابی فرآورده هاي غذایی، آرایشی و بهداشتی را فراهم خواهم نمود.

  

اتر رسمی:/موسسین انبار:                                 تأیید امضاء در یکی از دف مؤسسنام و نام خانوادگی مدیر عامل /   

  ء و تاریخ:مهر و امضا

  

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

عملکرد هر ماه به معاونت فرآورده هاي غذایی، آرایشی و بهداشتی، مسئولیت فنی انبار ............................. را تقبل نموده و متعهد به ارائه گزارش 

  غذا می گردم. 

  

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

  مهر و امضاء و تاریخ:  

   

 SP- Fo- 1393- 0041 کد مدرك:                    فرم معرفی و تقبل مسئولیت فنی انبار                                                   1پیوست شماره
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  رشته............................................کدملی....................................... فارغ التحصیل  اینجانب.................................. فرزند.................................... با          

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

 انبار بشرح زیر، ازتاریخ....................... متقاضی پذیرش مسئولیت فنی انبار.................................... براي ارزیابی فرآورده هاي غذایی، آرایشی و بهداشتی

  جهت نگهداري مواد و فرآورده هاي غذایی / آرایشی و بهداشتی می باشم . 

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

  ده هانظارت بر شرایط نگهداري فرآور - 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

مصرف گذشته، فاسد،  خیتار ،یفرآورده فاقد مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک ایهرگونه ماده  ينظارت و کنترل بر عدم نگهدار - 5

  مجوز و قابل مصرف  يدارا يقابل مصرف و قاچاق در کنار فرآورده ها ریغ

مصرف گذشته،  خیفرآورده فاقد مجوز، تار ایتحت پوشش به معاونت غذا و دارو مربوطه در صورت وجود هرگونه ماده  يگزارش انبارها ارائه - 6

و انهدام ( تحت  ییجابجا يالزم برا يو کسب مجوزها يآن و مدت زمان نگهدارقابل مصرف و قاچاق و اعالم مقدار و حجم  ریفاسد، غ

  خارج گردد ) یصورتجلسه، از چرخه مصرف انسان میکارشناسان و با تنظ رتنظا

 آخر ماه به معاونت غذا و دارو مطابق با موارد ذیل:ارائه گزارش در  - 7

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

 مشخصات کامل کاال (نام کاال، وزن) -

  

  

  

  SP- Fo- 1393- 0042کد مدرك:     انبار    و مدیرعامل / موسس /موسسین تعهد و سوگندنامه مسئول فنی   2پیوست شماره 

 



   SP- Pr- 1393- 0011کد مدرك :                                                                                                                  

                                                                                                            

  

  غذا و داروسازمان 

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

  دستورالعمل اجرایی نحوه صدور، اصالح و تمدید پروانه هاي بهداشتی انبارهاي نگهداري مواد و فرآورده هاي غذایی، آرایشی و بهداشتی

  

٩ 

 

  و 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 توسط آن انبار معاونت غذا و دارو مربوطه، در صورت انصراف از مسئولیت فنی ضمن اعالم کتبی مراتب به  - 2

 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 مصرف و سازمان غذا و دارو و واحدهاي تابعههرگونه ماده یا فرآورده فاقد مجوز از در صورت مشاهده  - 4

 مربوطه تحویل و درحضور کارشناسان از چرخه مصرف انسانی خارج نمایم. ارش آن را به معاونت غذا و داروقاچاق در انبار گز

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

  ا خواهد داشت. مسئول فنی اینجانب ر

  

 نام و نام خانوادگی مسئول فنی:                                                                 

تأیید امضاء در یکی از دفاتر رسمی:                                                                                                   ء و تاریخ:مهر و امضا    

: 
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 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 مهندسی شیمی با گرایش

 * 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)

 *  بهداشت مواد غذایی/ بهداشت حرفه اي

 *  باالتر و غذائی صنایع گرایش مهندسی کشاورزي با 

   

 SP- Fo- 1393- 0093کد مدرك:  ی انبارهاي نگهداري فرآورده هاي غذایی، آرایشی و بهداشتیفنین چارت مسئول  3پیوست شماره 
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 نام شرکت :

 نام مسئول شرکت :                                                                        

 

 شماره مجوز فعالیت اقتصادي:

 

 نشانی کامل پستی شرکت :                     

 

کدپستی:                                         شماره تلفن:                                    شماره نمابر:   

 

 پست الکترونیک:

 

نام مسئول فنی :                                کد ملی:                                تاریخ تولد:                            

  :پست الکترونیک                        شماره تلفن همراه:                               شماره تلفن ثابت:  

 زمینه فعالیت :

  آرایشی و بهداشتی                                        غذایی               

 نوع فرآورده:

 مواد بسته بندي                           فرآیند شده                            مواد اولیه               

  هدف از بازرسی و ارزیابی:

  شکوائیه                   کنترل مستمر             اصالح و تمدید پروانه      صدور پروانه بهره برداري  

  نمونه برداري    

موارد : سایر  

  ندارد    در زمان بازدید ، آقا/خانم ..............به عنوان مسئول فنی شرکت ، یا جانشین قانونی ایشان در محل حضور دارد 

 

  نمی باشد   پروانه بهره برداري صادره جهت شرکت، معتبر  می باشد

 

 تاریخ و ساعت بازدید :...................................

 SP- CL- 1395- 0004 کد مدرك:     نگهداري مواد و فرآورده هاي غذایی، آرایشی و بهداشتی فرم گزارش بازدید از انبار        4پیوست شماره 
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  مالحظات    خیر  بلی  معیارهاي ارزیابی  ارزیابیمورد 

  محوطه و اطراف انبار

آیا محوطه بیرونی با مواد مناسب و مقاوم به منظور جلوگیري از ایجاد گرد وغبار مفروش  - 1

  گردیده است؟
    جزئی  

 

   جزئی      ضایعات از محوطه جمع آوري گردیده است؟ - آیا وسایل اضافی  - 2

   جزئی      بیرونی سالن تمیز می باشد؟ آیا محوطه - 3

آیا شیب قسمت ها به گونه اي است که تجمع آب ایجاد نگردیده و به داخل انبار راه  - 4

  نداشته باشد؟
    عمده  

 

   جزئی      آیا سکوي تخلیه و بارگیري با ارتفاع و مساحت مناسب موجود می باشد؟( در صورت لزوم)- 5

ن
ما

خت
سا

ط 
رای

ش
  

  درها 
   جزئی      آیا درها قابل شستشو،تمیز کردن و مقاوم به رطوبت می باشند؟ - 1

   عمده      آیا کلیه درها به طور کامل بسته می شوند؟ - 2

   جزئی      آیا جنس دیوارها مقاوم، غیرقابل نفوذ و بدون درز و شکاف می باشد؟ -   دیوارها

  عمده      غیرقابل نفوذ و قابل نظافت می باشد؟( در صورت لزوم)آیا جنس کف مقاوم، صاف،  -   کف ها 

  سقف ها
   جزئی      آیا سقف، مقاوم، بدون درز و شکاف و قابل نظافت می باشد؟ - 1

   عمده      آیا طراحی سقف به نحوي می باشد که مانع تبادل حرارتی و رطوبت گردد؟ - 2

  پنجره ها
  جزئی      جنس، قابلیت نظافت دارند؟آیا پنجره ها از نظر  - 1

   عمده      آیا تمامی پنجره هاي بازشو مجهز به توري می باشند؟ - 2

 چیدمان

   عمده     آیا انبار به پالت یا قفسه مناسب مجهز می باشد؟ -1

   عمده     سانتیمتر می باشند؟ 10آیا فاصله پالت ها از سطح زمین حداقل  -2

 50سانتیمتر و فاصله بین قفسه ها از یکدیگر در حدود  20فاصله پالت ها از دیوار انبار درحدود آیا  -3

  سانتی متر می باشند؟
   عمده  

 

   جزئی     آیا پالت ها قابل نظافت می باشند؟ -4

   بحرانی     آیا فرآورده هاي داراي تأثیرات سوء بر یکدیگر بطور مجزا نگهداري می گردند؟ -5

   بحرانی     در انبار رعایت می شود؟ FIFO  /FEFOآیا شرایط  -6

   عمده     آیا مکان مناسب جهت نگهداري کاالهاي ضایعاتی و مرجوعی وجود دارد؟ -7

   بحرانی     آیا کاالهاي قاچاق، فاسد یا تاریخ مصرف گذشته در انبار نگهداري نمی شود؟-8

   بحرانی     مورد نگهداري داراي مجوزهاي معتبر بهداشتی می باشند؟ آیا کلیه فرآورده هاي-9
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 مالحظات  خیر بلی معیارهاي ارزیابی   مورد ارزیابی

ت
سا

سی
تا

و 
ه 

د
هن

 د
س

وی
سر

ي 
ها

ش
خ

ب
  

  سیستم روشنایی

   جزئی      آیا المپ ها به قاب و حفاظ مناسب (از جنس نشکن) مجهز می باشند؟ - 1

   عمده      با توجه به شرایط خاص نگهداري فرآورده مناسب می باشد؟آیا نور انبار  - 2

   عمده      آیا سیستم تهویه مناسب می باشد؟ -   تهویه

دماسنج و رطوبت 

  سنج
   عمده      آیا دماسنج و رطوبت سنج وجود دارد؟ - 

تجهیزات جابجایی و 

  انتقال فرآورده
  عمده      باشد ؟ آیا تجهیزات جابه جایی مناسب موجود می - 

 

تجهیزات آمادگی و 

واکنش در شرایط 

  اضطراري

   جزئی      آیا شارژ کپسول آتش نشانی و سیستم اطفاء حریق اعتبار دارد؟ - 1

   جزئی      آیا به سیستم اعالم اطفاء حریق مجهز می باشد؟ - 2

   جزئی      می باشد؟آیا انبار به تجهیزات ایمنی (جعبه کمک اولیه و .....) مجهز  - 3

وضعیت نظافت و 

  شستشو
  عمده      آیا وضعیت نظافت و شستشوي انبار و تجهیزات مناسب می باشد ؟ - 1

 

ی
اه

رف
ي 

ها
ت 

سم
 ق

ط
رای

ش
 

بخش تعویض 

 لباس
  جزئی     آیا رختکن مناسب وجود دارد؟ -1

 

سرویس هاي 

  بهداشتی

   جزئی     (در صورت لزوم)و مرد وجود دارد؟آیا سرویس هاي بهداشتی مجزا براي کارکنان زن  -1

   عمده     آیا دستها با مواد شوینده و ضدعفونی کننده مناسب شسته می شوند؟ -2

   عمده     حفاظت شده اند؟pestآیا در توالت به سمتی غیر از انبار باز می شود و در برابر نفوذ  -3

  جزئی     و داراي توري به فضاي آزاد وجود دارد؟آیا هواکش مکانیکی یا پنجره بازشو  -4
 

اصول بهداشتی فردي 

  کارکنان

   عمده     آیا کارت بهداشتی معتبر براي کلیه کارکنان وجود دارد؟ -1

   عمده     آیا لباس کارکنان مناسب و تمیز می باشد؟ -2

   عمده     آیا اصول بهداشت فردي کارکنان رعایت می شود؟ -3
 

 مالحظات  خیر بلی معیارهاي ارزیابی   مورد ارزیابی
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عدم انطباق عمده در انبار  پروانه تاسیس و بهره برداري صادر نخواهد گردید و در غیر این صورت  8عدم انطباق بحرانی و یا   3در صورت وجود  - تبصره 

  بعمل خواهد آمد. پس از طرح موضوع در کمیته فنی و قانونی و با مشخص شدن زمان رفع عدم انطباق ها در خصوص صدور پروانه تصمیم گیري

  

  pestکنترل  

   بحرانی     توسط فرد مسئول انجام می گیرد؟pest آیا برنامه کنترل -1

مورد بازرسی قرار می pestآیا محل انبار و محیط اطراف به طور مداوم از نظر وجود آلودگی ناشی از  -2

  گیرد؟
   بحرانی  

 

   بحرانی     آیا در صورت وجود آلودگی، اقدامات ریشه کنی انجام می گردد؟ -3

 مستندات 

    عمده     شوند؟ آیا دما و رطوبت ثبت و سوابق آن نگهداري می - 1

آیا دستورالعمل آمادگی و واکنش در شرایط اضطراري وجود دارد و سوابق آن ثبت و  - 2

  شود؟ نگهداري می
   جزئی  

 

آیا دستورالعمل اجرایی چیدمان فرآورده هاي غذایی، آرایشی و بهداشتی وجود دارد و  - 3

  سوابق آن ثبت و نگهداري می شود؟
   جزئی  

 

آیا برنامه مدون شستشو و نظافت براي کلیه قسمت ها وجود داشته و سوابق آن ثبت و  - 4

  نگهداري می شود؟
   جزئی  

 

  عمده     شود؟ وجود داشته و سوابق آن ثبت و نگهداري میpestآیا برنامه کنترل  - 5
 

آیا برنامه ریزي مشخص و زمان بندي شده تحت نظارت افراد مطلع براي عملیات کنترل  - 6

pest و استفاده از روش هاي شیمیایی، فیزیکی و بیولوژیکی وجود دارد و سوابق آن ثبت و

  نگهداري می شود؟

   عمده  

 

بهداشت فردي طبق برنامه آموزشی مدون به کارگران آموزش داده شده و سوابق آن آیا  - 7

  نگهداري می شود؟
   جزئی  

 

   عمده     آیا برنامه دفع زباله و ضایعات وجود داشته و به مورد اجرا گذاشته می شود؟ - 8

ردیابی باشد آیا سوابق مربوط به هر سري ساخت فرآورده به نحوي که قابل شناسایی و  - 9

  حفظ و نگهداري می شود؟(در صورت لزوم)
   عمده  

 

   جزئی     آیا سوابق ورود و خروج فرآورده در انبار ثبت و نگهداري می شوند؟ - 10
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  مدت زمان تعیین شده براي رفع هر نقص  اقص مشاهده شده در ارزیابی با ذکر شماره بندنو

    

  نتیجه:
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  نمونه برداري 

  نام نمونه  ردیف
تعداد 

  نمونه

شماره پروانه 

ساخت/شماره پروانه 

بهداشتی ورود /شماره 

  مجوز ورود

  برداريهدف از نمونه   تعداد شاهد  تاریخ انقضاء  تاریخ تولید  سري ساخت

            

  

  

      

  

    کلیه نمونه ها با رعایت شرایط فنی و جهت ارسال به آزمایشگاه و به منظور انجام آزمایشات الزم در شرایط مناسب نمونه برداري گردیده و

قانون امانت داري  پس از پلمپ توسط کارشناسان بازدید کننده نزد مدیر و مسئول فنی به امانت گذاشته شده و توقیفی نمونه هاي شاهد 

  تفهیم گردید. 

 ندارد   موارد توقیفی دارد  -

 نوع و میزان : -

  ------------------------------------------------------------------------------------------------ توضیحات:.

  

 ندارد   موارد معدومی دارد -

  نوع و میزان :

  ----------------------------------------------------------------------------------------------- توضیحات: 

  ندارد     بهداشتی با ضوابط و مقررات مربوطه مطابقت دارد  انبار مورد بازدید باتوجه به موارد درج شده در چک لیست از نظر فنی و

واحدي دارند تنظیم و یک نسخه تحویل امضاء کنندگان (مسئول فنی و مدیرانبار) ذیل شد و محل  این صورتجلسه در دو نسخه که هر یک حکم

  بدون هیچگونه ضرر و زیان جانی و مالی ترك گردید. 

ررسید مدیر انبار مذکور موظف است در اسرع وقت و با توجه به زمان تعیین شده در مورد نواقصی فنی و بهداشتی اقدام نموده و نتیجه را در س

  مهلت تعیین شده به معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی ....................... اعالم نماید. 

  کارشناس/کارشناسان معاونت غذا و دارو                               مسئول فنی                                 مدیر انبار

 ی..........................دانشگاه علوم پزشک

  نظر رئیس اداره:
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…………………………. 

  

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

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

 رونوشت:

...... اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده هاي غذایی، آرایشی و بهداشتی/معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی..... -  

  بایگانی  -
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  غذایی، آرایشی و بهداشتینگهداري فرآورده هاي  تاسیس و بهره برداري انبار پروانه

  
  بهره برداري تاسیس و  شماره پروانه

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

با توجه به نظریه مورخ  و اصالحیه هاي بعدي آن وقانون خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی  8،9به استناد آیین نامه اجرایی ماده 

 فنی اجازه داده می شود: کمیته.................................... 

  شرکت/ انبار:نام 

 
  آرایشی و بهداشتی    غذایی                                           زمینه فعالیت: با

  

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

 :      نشانی به

  

  شماره تلفن:                                                                     شماره نمابر:

ایت کامل مقررات و ضوابط اقدام می نماید، با رع      مواد بسته بندي  فرآیندشده          مواد اولیه           که نسبت به نگهداري

 مربوطه بهره برداري گردد.

  است./ این پروانه به استناد صادر گردیده  خزانه داري کلاین پروانه به موجب فیش شماره ............................ مورخ ................... مبلغ....................... 

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

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

  .اعتبار این پروانه از تاریخ صدور بمدت       سال می باشد.قبلی از 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.

  شماره:

 تاریخ:
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١٨ 

 

  

��ی ���ول�وا� و  

��ی �ی، آرا��ی و �ھدا ری �واد و  ��آورد ه �ی �ذا  ا�بار�ی ن�ھدا

:�ماره �وا� ���ول ��ی   

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

... فرزند...................  به شماره شناسنامه ............................. مورخ......................... شرکت ..................... صالحیت آقاي / خانم ...........................

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

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

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

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

  خزانه داري کل پرداخت گردیده است. 

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

  در زمینه نگهداري مواد و فرآورده هاي غذایی/ آرایشی و بهداشتی معتبر است.این پروانه  

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

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

 
مسئول فنی پروانه هاي بهداشتی براي انبارهاي نگهداري مواد و فرآورده هاي غذایی، آرایشی و بهداشتی صدور و تمدید دستورالعمل اجرایی نحوه 2-5ضمناً فرد مذکور طبق  بند 

 انبار/ انبارهاي زیر نیز می باشد.

ف
ردی

  نام انبار  

  شماره پروانه تاسیس و

  بهره برداري انبار
  معاون غذا ودارومهر و امضاء   آدرس و شماره تماس انبار
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محل 

الصاق 

 عکس

  شماره:

 تاریخ:
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  بر نحوه ورود، نگهداري و خروج فرآورده هاظارت ن - 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

 مستندسازي و حفظ سوابق کلیه اقدامات انجام یافته - 4

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

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

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

ته، فاسد، غیر قابل مصرف و قاچاق و اعالم مقدار و حجم آن و مدت زمان نگهداري و کسب مجوزهاي الزم براي جابجایی و انهدام گذش

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

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

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

 مشخصات کامل کاال (نام کاال، وزن) -

  

  پشت پروانه       
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٢٠ 

 

 

 

 

ف
دی

ر
  

نام معاونت 

غذا و دارو 

دانشگاه علوم 

  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 غذا و 

دارو دانشگاه 

  علوم پزشکی

  آدرس انبار شرکت  آدرس شرکت

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 پیوست پروانه


