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 هدف -2

واجد شرایط برای  فرآورده های غذایی و آشامیدنیاین دستورالعمل اجرایی به منظور هماهنگی در انجام فرآیند بررسی و ارزیابی         

 .تدوین شده است ایمنی و سالمت دریافت گواهی نشان

  

 دامنه کاربرد -1

شایسته دریافت گواهی نشان ایمنی  دارای پروانه ساخت معتبر و دامنه کاربرد این دستورالعمل بررسی و ارزیابی فرآورده های تولیدی        

 .می باشدو سالمت 

 

 مسئولیت اجرایی -8

بر حسن  ناظر ارو می باشد ومسئولیت اجرایی این دستورالعمل برعهده کمیته عالی اعطاء نشان ایمنی و سالمت سازمان غذا و د       

 .است آرایشی و بهداشتی غذایی، فرآورده هایاجرای آن مدیر کل نظارت و ارزیابی 

 

 تعاریف -4

اداره کل نظارت بر  اجرایی کمیته عالی اعطاء نشان ایمنی و سالمت به اختصار کمیته عالی اعطاء نشان و در این دستورالعمل              

 .اداره کل نامیده می شود آرایشی و بهداشتی،های غذایی، فرآورده 

 

 الزامات و مدارک مورد نیاز  -5

الزامی  جهت صدور و یا تمدید گواهی نشان ایمنی و سالمت نشان ایمنی و سالمتمتقاضی اخذ مدارک زیر برای بررسی پرونده های       

 :است 

توسط مسئول فنی واحد تولیدی و معاونت غذا و دارو ( 1پیوست شماره )تکمیل و تائید فرم تخصصی ارزیابی ایمنی فرآورده  -5-2         

 همراه مستندات و مدارک معتبر دال بر تولید فرآورده ایمن و سالماداره کل  دانشگاه علوم پزشکی مربوطه و ارسال آن به
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مستندات و  ارائهتوسط واحد تولیدی و ( 3پیوست شماره )تکمیل قسمت اول فرم درخواست دریافت نشان ایمنی و سالمت   -5-1        

 مدارک معتبر دال بر تولید فرآورده ایمن و سالم

توسط معاونت غذا و دارو دانشگاه (  3پیوست شماره )است دریافت نشان ایمنی و سالمت تکمیل و تائید قسمت دوم فرم درخو -5-8        

 :(کارخانه تولید کنندهروز تائید یا اعالم نواقص به  11مدت حداکثر طی )علوم پزشکی مربوطه با در نظر گرفتن موارد زیر

با تائید معاونت غذا و  در حوزه نظارتی دانشگاه علوم پزشکی مربوطه  واحد تولیدیداشتن حداقل دو سال حسن سابقه  -1-3-1        

 .دارو دانشگاه ناظر

با تائید معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مربوطه و یا بحرانی  نداشتن موارد شکایتیحداقل موارد شکایتی جزئی و  -1-3-2       

 اداره کل 

با تائید  و کنترل سطح عرضه ادواری های نمونه برداریدر انطباق فرآورده با استانداردهای مربوطه یا ضوابط اداره کل  -1-3-3        

 دانشگاه علوم پزشکی مربوطه 

 (2پیوست شماره )آزمون فراورده طبق فرم شاخصهای ایمنی و سالمت  نتایج ارسال -1-3-4       

  (PRPs)امتیاز کاربرگ ارزیابی برنامه های پیش نیازی  900کسب حداقل  -1-3-1       

  

 مراحل اجرائی -6

 :می باشد مطابق با فرایند صدور گواهی اعطاء نشان ایمنی و سالمتو مراحل ارزیابی و اعطاء نشان به شرح زیر 

دریافت نشان ایمنی و سالمت  فرم درخواست قسمت اول و( 1پیوست شماره )م تخصصی ارزیابی ایمنی فرآورده فر -6-2           

، برای فرآورده مورد نظر توسط واحد تولیدی تکمیل و به همراه مستندات و مدارک معتبر دال بر تولید فرآورده ایمن و (3پیوست شماره )

 .دارو دانشگاه علوم پزشکی مربوطه ارائه گردد وبه معاونت غذا سالم 

، توسط دانشگاه علوم پزشکی مربوطه با توجه به (3پیوست شماره )قسمت دوم فرم درخواست نشان ایمنی و سالمت  -6-1         

 .نت به اداره کل ارسال گرددسوابق نظارتی واحد تولیدی و فرآورده مورد نظر تکمیل و به انضمام کلیه مدارک در خواستی با تائید آن معاو
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دانشگاه علوم پزشکی مربوطه باید شرایط تولید، سوابق کنترل کیفیت و شکایات واصله در خصوص فرآورده مورد تقاضا برای : 2تبصره

از زمان  روز 11دریافت نشان ایمنی و سالمت را بررسی و مورد کارشناسی قرار داده و فرم درخواست را به همراه سوابق حداکثر پس از 

 .دریافت به اداره کل ارسال نماید

دانشگاه علوم پزشکی ارسالی از طرف معاونت غذا و دارو فرم درخواست و سوابق ضمیمه پس از بررسی کارشناسی اداره کل  -6-8        

رئیس گروه مطالعه و برنامه  ،، در کمیته داخلی به ریاست دبیر کمیته عالی اعطاء نشان ایمنی و سالمت (روز 11ظرف حداکثر ) مربوطه 

کارشناسان اداره کل مرتبط با  و مرکز آزمایشگاههای مرجع غذا و داروتام االختیار نماینده  ، و آشامیدنی ، معاون اداره خوراکیریزی

 .، پرونده را به کمیته عالی اعطاء نشان ارجاع نمایددر صورت تائیدطرح و  مسئله را موضوع،

نهایی صالحیت فرآورده برای دریافت نشان ایمنی و سالمت توسط کمیته عالی اعطاء نشان ایمنی و  بررسی مرحله بعددر  -6-4         

پیوست )ایمنی و سالمت  سالمت صورت گرفته و در صورت احراز شرایط نسبت به تائید آن بر اساس فرم رای کمیته عالی اعطاء نشان

 . اقدام می گردد( 4شماره

مدیر کل نظارت و رئیس سازمان غذا و دارو وگواهی نشان ایمنی و سالمت با امضاء  ،از تائید کمیته عالی اعطاء نشان پس -6-5         

 از زمان تائید با اعتبار دو سال( 1پیوست شماره) طبق فرم گواهی نشان ایمنی و سالمت فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتیارزیابی 

 .صادر می گردد

 .اعطاء نشان خواهد بودعالی تمدید اعتبار نشان صادره با رأی و نظر کمیته  -1تبصره 

تولید کنندگان فرآورده های غذایی و آشامیدنی پس از دریافت گواهی نشان ایمنی و سالمت اجازه دارند نگاره این نشان را  -8تبصره 

 .بر روی برچسب فرآورده مورد نظر درج نمایند

 .اجرایی بر عهده کمیته عالی اعطاء نشان خواهد بود دستورالعملباره موارد پیش بینی نشده در این تصمیم گیری در  -4تبصره 
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 اقدامات قانونی  -7

نظارت بر نحوه عملکرد بهداشتی و فنی کارخانه تولید کننده و ویژگیهای فرآورده دریافت کننده نشان ایمنی و سالمت بر عهده  -7-2

 .معاونت غذا و دارو دانشگاه ناظر بر کارخانه تولیدکننده است

کارخانه تولیدکننده  و بازدید ازارزیابی  با هماهنگی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مربوطه برایمی تواند کل اداره   -7-1

 .نماید اقدام فرآورده مورد تقاضا رأساً

موضوع در کمیته عالی  توسط کارخانه تولیدی به شرح زیر، در صورت مشاهده هرگونه مغایرت و یا عدم رعایت قوانین و مقررات -7-8

 .خواهد شداعطاء نشان مطرح و درصورت تائید نسبت به لغو گواهی صادره اقدام 

 .خالف ادعاهای تولید کننده در خصوص ویژگی های ایمنی و سالمت فرآورده را نشان دهد ، پایش فرآورده در سطح عرضه -7-3-1       

 .ارائه موارد شکایتی مورد تائید معاونت غذا ودارو دانشگاه علوم پزشکی مربوطه و اداره کل  -7-3-2       

 .مربوطه یا مغایرت شرایط فنی و بهداشتی تولید با ضوابط اداره کل ضوابطعدم انطباق فرآورده با   -7-3-3       

 وجود آالینده ها در فرآورده   -7-3-4       
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 فرایند صدور گواهی اعطاء نشان ایمنی و سالمت

 معاونت غذا و دارو تکمیل فرم درخواست دریافت گواهی نشان و ارائه آن از سوی متقاضی به همراه مستندات و مدارک به 

 

تکمیل فرم درخواست دریافت گواهی نشان از سوی دانشگاه علوم پزشکی و بررسی شرایط فنی و بهداشتی و الزامات مطابق دستورالعمل کاربرگ 

 ارزیابی برنامه های پیش نیازی

 اعالم به متقاضی         

 ارسال مدارک و سوابق از سوی دانشگاه علوم پزشکی به اداره کل

 

 (روز 2حداکثر طی ) و آشامیدنی جهت بررسی غذاییدریافت مدارک از سوی گروه مطالعه و برنامه ریزی و پس از بررسی اولیه ارسال به اداره 

 

 (روز 10حداکثر طی ) ی و اعالم نتیجه به گروه مطالعه و برنامه ریزیبررسی و ارزیابی کارشناسی در گروه کارشناسی اداره غذایی و آشامیدن

 

 اعالم به دانشگاه علوم پزشکی مربوطه         

 (روز 1حداکثر طی ) تشکیل کمیته داخلی بررسی و ارزیابی کارشناسی با حضور کارشناس مربوطه و اعضای کمیته                      

                                          

 اعالم به دانشگاه علوم پزشکی مربوطه

 مربوطهبررسی نهایی توسط کمیته عالی اعطاء نشان و درصورت تائید تکمیل فرم 

 

 اعالم به دانشگاه علوم پزشکی مربوطه

 (روز 3حداکثر طی) صدور گواهی نشان ایمنی و سالمت

 

 

 (گردد باید بررسی و به اداره کل ارسال روز 11  درصورت تکمیل بودن ،مدارک حداکثر ظرف مدت)  تائید نقص مدارک یا عدم تائید                              

 نقص مدارک یا عدم تائید                               تائید

 نقص مدارک یا عدم تائید                              
 تائید

 نقص مدارک یا عدم تائید                               تائید
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 ها پیوست  -3

  فرم تخصصی ارزیابی ایمنی فرآورده                                    -پیوست شماره ا  -3-2     

         (  آالینده ها )شاخص های ایمنی و سالمت   - 1پیوست شماره  -3-1     

 فرم درخواست دریافت نشان ایمنی و سالمت                                                             - 8پیوست شماره  -3-8     

       اعطاء نشان ایمنی و سالمت برای فرآورده های غذایی، آشامیدنی عالی رای کمیته - 4پیوست شماره  -3-4    

                              گواهی نشان ایمنی و سالمت  - 5پیوست شماره  -3-5    
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 توضیحات معیار ارزشیابی

آزمایشگاه  توسط  بار در طی یکسال گذشته 2حداقل انجام آزمون )عدم وجود آالینده ها *

 (معتبر مورد تائید وزارت بهداشت طبق فرم شاخصهای ایمنی و سالمت

 

موجود کاربرگ  براساس PRPs) (رعایت ضوابط و مقررات بهداشتی و برنامه های پیش نیازی*

 و اعالم امتیاز

 

  :متغیر می باشد آنبسته به نوع  که  نوآوری در تولید فرآورده*

  نداشتن مواد افزودنی شیمیایی سنتتیک -1

به حداقل رساندن میزان کالری فرآورده از طریق کاهش مصرف کربوهیدراتهای ساده و  -2

 چربی ها

 

  به حداقل رساندن ترکیبات و عوامل خطر ساز از قبیل اسیدهای چرب ترانس و اشباع -3

 (درصد 2میزان اسید چرب ترانس حداکثر)

 

  استفاده از مواد افزودنی و اولیه طبیعی  -4

  تولید بهداشتی و صنعتی فرآورده های سنتی -1

  بهبود ارزش تغذیه ای فرآورده -6

  غنی سازی فرآورده -7

  بهبود کیفیت فرآورده و یا تولید فرآورده فراسودمند اثرگذار -8

  به سن افرادهرم تغذیه قرار دارند با توجه ( پایه )تولید فرآورده هایی که در کف  -9

  تولید فرآورده هایی با میزان نمک و قند کمتر از حد مجاز  -10

  تغییر فرمول فرآورده در راستای تغذیه صحیح -11

  تولید فرآورده برحسب سلیقه مشتری -12

                SP- Fo- 1392- 0021 :کد مدرک فرآورده                   فرم تخصصی ارزیابی ایمنی                                      2پیوست  شماره   

 

                 :کد مدرک فرآورده                        فرم تخصصی ارزیابی ایمنی  -2پیوست  شماره                       
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  استفاده از تکنولوژی مدرن در حفظ ارزش تغذیه ای ماده غذایی و حذف نگهدارنده -13

  بهبود تکنولوژی و انتقال دانش و فنون از کشورهای پیشرفته  -14

  RDAتامین ریز مغذی مطابق   -11

  رعایت استانداردهای بین المللی عالوه بر استانداردهای ملی  -16

  برچسب گذاری مواد غذایی و آشامیدنی طبق ضابطه مربوطه *

  استفاده از بسته بندی مناسب و مقاوم در حمل و نقل*

 بر سطح عرضه شامل نظارت:  

  نظارت بر سیستم توزیع در سطح عرضه -1

  نظارت در سطح عمده فروشی -2

  نظارت در سطح خرده فروشی -3

  نظارت در سطح مصرف کننده -4

 آکرودیته بودن آزمایشگاه کنترل کیفیت واحد تولیدی از نظر وزارت بهداشت و درمان  

 

 باالتر از حد استانداردهای ملی مربوطه، باید مورد نظر با نگرش ایمنی فرآوردهمعیارهای ارزیابی برای ویژگی های  - 2تبصره 

 .باشدحد استاندارد تعیین شده % 10کثر برای آالینده ها حدا وبوده 

 .مشخص گردیده اند جزو الزامات می باشند *مواردی که با عالمت  -1تبصره                
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 (حد استاندارد تعیین شده% 10حداکثر ) میزان                                                                                                                                                             

  شاخص گروه فرآورده ها

 گروه لبنی و کنسروهای گوشتی

  (مایکوتوکسین ها)آزمون باقی مانده سموم قارچی نتایج 

  نتایج آزمون فلزات سنگین 

  نتایج آزمون باقی مانده داروهای دامی و آنتی بیوتیکها و هورمونها

  نتایج آزمون باقی مانده سموم دفع آفات نباتی

  نتایج آزمون عوامل آلرژن

  *(فرآورده های تراریخته ) GMOنتایج آزمون 

  ینتایج آزمون میکروب

 گروه فرآورده های کشاورزی و

 خشکبار و کنسروهای غیرگوشتی

  (مایکوتوکسین ها)نتایج آزمون باقی مانده سموم قارچی 

  نتایج آزمون فلزات سنگین

  نتایج آزمون باقی مانده سموم دفع آفات نباتی

  نتایج آزمون عوامل آلرژن

  *(فرآورده های تراریخته ) GMOنتایج آزمون 

  ینتایج آزمون میکروب

 گروه شیرینی و شکالت

 و فرآورده های آردی

  (مایکوتوکسین ها)نتایج آزمون باقی مانده سموم قارچی 

  نتایج آزمون فلزات سنگین

  نتایج آزمون باقی مانده سموم دفع آفات نباتی

  *(فرآورده های تراریخته ) GMOنتایج آزمون 

  (گاما)نتایج آزمون پرتودهی 

  ینتایج آزمون میکروب

 

 

 

 SP- Fo- 1392- 0022:کد مدرک                    (   آالینده ها )شاخص های ایمنی و سالمت                                   1 پیوست شمارهپیوست      

 

 

 :کد مدرک                                 (   آالینده ها )شاخص های ایمنی و سالمت  -1 پیوست شماره                         پیوست 
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 گروه روغن

  (مایکوتوکسین ها)نتایج آزمون باقی مانده سموم قارچی 

  نتایج آزمون فلزات سنگین

  نتایج آزمون باقی مانده سموم دفع آفات نباتی

  نتایج آزمون عوامل آلرژن

  میزان اسیدهای چرب ترانس و اشباع

  نتایج آزمون حالل با درجه غذایی

  اعالم نوع و میزان آنتی اکسیدان مصرفی

  *(فرآورده های تراریخته ) GMOنتایج آزمون 

 گروه آبمیوه و نوشیدنی ها

  (مایکوتوکسین ها)نتایج آزمون باقی مانده سموم قارچی 

  نتایج آزمون فلزات سنگین

  دفع آفات نباتینتایج آزمون باقی مانده سموم 

  ینتایج آزمون میکروب

 

 :محصوالتی که باید از نظر تراریختگی بررسی شده و برچسب گذاری شوند *

  

کنسروهای ذرت تراریخته، پرک ذرت تراریخته، روغن گرفته شده از ذرت تراریخته، شربت گلوگز گرفته شده از )ذرت  -1

 ( نشاسته ذرت تراریخته، آرد ذرت تراریخته، اسنک های بادام زمینی گرفته شده از نشاسته ذرت تراریخته 

 (رگارین گرفته شده از سویای تراریختهتراریخته، روغن گرفته شده از سویای تراریخته، ما یسویا)سویا  -2

 (در صورتیکه لیستین گرفته شده از سویای تراریخته در آن استفاده باشد) شکالت  -3

 ماء الشعیر تولید شده توسط مخمر تراریخته  -4

 ماست تولید شده از الکتوباسیلوس تراریخته  -1

 روغن گرفته شده از کلزای تراریخته  -6

 سیب زمینی تراریخته  -7

 تراریخته  جه فرنگیگو -8
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 :نیاز به بررسی از نظر تراریختگی ندارند در حال حاضرکه  فرآورده هایی

  
 انواع خشکبار  -1

 شیر، تخم مرغ و گوشت  -2

 نان تولید شده با کمک آمیالز تراریخته  -3
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 این قست توسط واحد تولیدی تکمیل شود -2
 :نام واحد تولیدی

 :نشانی واحد تولیدی

 :شماره پروانه ساخت  :نام فرآورده مورد تقاضا

 :نام تجاری فرآورده 

 :فرموالسیون فرآورده 

 

 :نشان ایمنی و سالمت واجد شرایط معرفی می نماید به همراه مستندات به شرح زیرمی باشد ویژگیهای خاص فرآورده که آن را برای دریافت

 

 شماره پیوست  ویژگی ردیف

   1   

   2   

   3    

   4   

   1   

   6   

 :نام و نام خانوادگی و امضاء مدیر عامل :نام و نام خانوادگی و امضاء مسئول فنی 

 دانشگاه علوم پزشکی مربوطه تکمیل شوداین قسمت توسط  -1

با توجه به بررسی  بنا به درخواست ثبت شده به شماره                        مورخ                 ضمن پیوست نمودن تصویر برابر اصل شده پروانه ساخت و

فرآورده فوق الذکر برای )         ( مورد تائید  PRPsو امتیاز  های بعمل آمده در خصوص رعایت شرایط خوب تولید، کنترل کیفیت، سوابق شکایات واصله

 .دریافت نشان ایمنی و سالمت، معرفی می گردد

 معاون غذاو دارو

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

 :شماره 

 :تاریخ

 از سوی واحد تولیدی تا اعالم نظر و صدور درخواست از سوی دانشگاه علوم  مدت زمان دریافت فرم در خواست تکمیل شده :تذکر مهم

 .روز باشد 11پزشکی نباید بیش از 

 

 

 SP- Fo- 1392- 0018:کدمدرک                 فرم درخواست دریافت نشان ایمنی و سالمت                        8پیوست شماره 
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 سالمت برای فرآورده های غذایی و آشامیدنی رأی کمیته عالی اعطاء نشان ایمنی و

 :نام فرآورده مورد تقاضا  :نام واحد تولیدی 

 :نام تجاری فرآورده  :شماره پروانه ساخت 

 نظریه مورخ                  کمیته عالی اعطاء نشان ایمنی وسالمت

غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی            و مدارک و مستندات به استناد نامه شماره               مورخ                معاونت 

ارائه شده و شاخصهای ذیل و سوابق تولید و کنترل کیفیت، فرآورده فوق االشاره برای دریافت نشان ایمنی و سالمت و صدور گواهی مربوطه 

 نمی باشد/ واجد شرایط می باشد

- 

- 

 (رئیس سازمان غذا و دارو)ان ایمنی و سالمت رئیس کمیته عالی اعطاء نش

 :امضاء:                              نام و نام خانوادگی 

 معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی

 :امضاء:                              نام و نام خانوادگی 

 بهداشتیمدیر کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی، آرایشی و 

 :امضاء:                                نام ونام خانوادگی 

 رئیس مرکز آزمایشگاههای مرجع کنترل غذا و دارو

 :امضاء:                               نام و نام خانوادگی 

 نماینده تام االختیار سازمان ملی استاندارد ایران

 امضاء             :                  نام و نام خانوادگی 

 :نماینده تام االختیار سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان

 :امضاء:                                   نام ونام خانوادگی

 (مرکز سالمت محیط و کار)نماینده تام االختیار معاونت بهداشتی

  :امضاء:                                 نام ونام خانوادگی

 (دفتر بهبود تغذیه جامعه)نماینده تام االختیار معاونت بهداشتی

 :امضاء:                               نام و نام خانوادگی

 کارشناس یا عضو هیأت علمی در زمینه صنایع غذایی 

 امضاء:                               نام ونام خانوادگی 

 

 
                                                       

 SP- Fo- 1392- 0019 :کدمدرک رأی کمیته عالی اعطاء نشان ایمنی و سالمت برای فرآورده های غذایی و آشامیدنی 4پیوست شماره 
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 سالمتنشان  ایمنی و                                                           

 شرکت

یی و اهداف عالیه  هيات محترم وزريان و 27/ 1/  92مورخ هـ  91272ت /  091021هب مصوهب شماره  با عنایت                           پنجمين مصوهب شورای عالی سالمت  و امنیت غذا

شت، ردمان و آموزش زپشکی  رد حفظ سالمت  مصرف کنندگان  و اتمين غ  مورخ                                          کمیته  هب استناد    رای  و زنجیره  غذایی  مراحل امی ایمن   و سالم  رد  تم  ذای وزارت بهدا
ف مد نظر اعطاءنشان  ایمنی وسالمت، هب پاس تالش و کوشش   آن شرکت رد دستياب عالی  دارو،  و ان غذا ازم، بدینوسيله نشان ایمنی و سالمت  از سوی سبشرح زريی هب اهدا

ش   .توليدی آن شرکت اعطاء می گردد   وشماره رپواهن ساخت                                                                                                                    با انم تجاری                                           فرآوردههب  ردمان   و  آموزش  زپشکی  ت، وزارت   بهدا
 :اهداف مد نظر این سازمان

 

 .میباشد مدت  اعتبار این گواهی ازاترخی صدور رای کمیته  هب  مدت    دوسال      
 

شتی                                                                یی، آرایشی وبهدا معاون وزري و  رئیس سازمان غذا و دارو                                                                 مدري کل نظارت و ارزیابی فرآورده اهی  غذا
 

 :رونوشت 
 دستورالعمل اجرایی نحوه پایش فرآورده های دارای نشان ایمنی و سالمت در سطح عرضهمعاونت محترم غذا و دارو            جهت اطالع و پایش محصول طبق  -  

 سالمت دبیرخانه کمیته نشان ایمنی و -
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 :توضیح

دستورالعمل اجرایی صدور و تمدید اعطاء نشان ایمنی و سالمت در صورت مشاهده هرگونه مغایرت و یا عددم رعایدت    3-7به استناد بند         

قوانین و مقررات توسط کارخانه تولیدی و یا خالف ادعاهای تولید کننده در خصوص ویژگیهای ایمنی و سالمت فدرآورده ، موضدوع در کمیتده    

لذا تولید فرآورده مورد نظر با درج نشان بدر روی برچسدب از   . ان مطرح و در صورت تایید نسبت به لغو گواهی صادره اقدام خواهد شداعطاء نش

 .تاریخ لغو نشان ممنوع است

نشان ایمندی و   هم چنین مدیر عامل و مسئول فنی کارخانه تولیدی ضمن اطالع از مفاد آئین نامه و دستورالعمل اجرایی صدور و تمدید اعطاء

 .سالمت، مسئول حسن اجرای مفاد آن و مصوبات کمیته اعطاء نشان می باشند

 

 

 

 نام و نام خانوادگی مسئول فنینام و نام خانوادگی مدیر عامل    

 

 

 امضا                                 امضا        

 

 

 پشت گواهی                                                                                                                                                    


