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 هدف -1

 16 و 9نقش نظارتی و کنترلی بر اساس مواد کنندگان، آرایشی و بهداشتی در سالمت مصرف غذایی، آشامیدنی ،  محصوالتنظر به اهمیت       

دنی، آرایشی و یدستورالعمل اجرایی ساخت و ورود مواد غذایی، آشام 1346آرایشی و بهداشتی مصوبه سال  قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و

از بررسی هاي لذا پس و  ستگذاشته شده ابر عهده سازمان غذا و دارو  19/11/1387/د مورخ 8038هداشتی و مکملهاي غذایی رژیمی به شماره ب

اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده هاي آشامیدنی در دستور کار  غذایی و  کننده محصوالتهاي تولید ابی خطر، ثبت کارخانه بعمل آمده و ارزی

    تائید و صدور مجوز ورود، بررسی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تمرکز زدایی . باتوجه به سیاست قرار گرفت یی، آرایشی و بهداشتیغذا

    برخی از معاونت هاي غذا و دارو، به اراي پروانه بهداشتی ورود معتبر)ثبت شده (دیند شده آفر کاال و همچنین ترخیص محصوالت ( گشایش)

بر اساس راي کمیته فنی و قانونی اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده هاي غذایی، آرایشی و بهداشتی به  ي علوم پزشکیدانشگاه ها

           .یی و مستندات مرتبط اقدام نماینددستور العمل هاي اجرا  تفویض گردید تا بر اساس قوانین موجود و 23/3/94مورخ /د 4736/688شماره

  

  ه کاربرددامن  -2

داراي پروانه  یو بهداشت یشیآرا ،ییغذاو ترخیص محصوالت فرآیند شده  )گشایش ورود ( این دستورالعمل به منظور نحوه صدور مجوزهاي     

انشگاههاي کارشناسان اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده هاي غذایی، آرایشی و بهداشتی و معاونت هاي غذا و دارو د بهداشتی ورود معتبر، توسط

به آنها تفویض شده است، کاربرد  یو بهداشت یشیآرا ،ییغذاو ترخیص محصوالت فرآیند شده   )گشایش ورود (علوم پزشکی که صدور مجوزهاي 

 دارد.

ظارت و ن کمیته فنی و قانونی اداره کل 29/11/92مورخ  480/3در خصوص محصوالت فرآیند شده آرایشی و بهداشتی طبق راي شماره  -1تبصره  

محصوالتی که فاقد پروانه بهداشتی ورود هستند ولی آنالیز تائید شده دارند، نامه ي تائیدیه براي ، آرایشی و بهداشتی ،ارزیابی فرآورده هاي غذایی

پزشکی تفویض  توسط دانشگاههاي علوم و ترخیصصدور مجوزهاي ورود (گشایش) مدت این ر می گردد و در ماه صاد 6آنالیز با کد موقت و اعتبار 

در  منقضی شده باشد محصوالت فرآیند شده آرایشی و بهداشتیخ اعتبار پروانه بهداشتی ورود یتاردر صورتیکه ضمناً  ،بالمانع است اختیار شده

از منبع مذکور  ) ارائه شده باشد و از نظر این اداره کل واردات مجددPEI/I-009صورتیکه مدارك طبق دستورالعمل تمدید پروانه بهداشتی ورود (

 .نیز قابل اجرا استماه  4نامه ي اعتبار دهی براي مدت  مورد تائید قرار گیرد،
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 مسئولیت اجرایی -3

معاونت هاي غذا و دارو دانشگاه هاي علوم پزشکی تفویض اختیار شده بوده و ناظر بر  کارشناسان مسئولیت اجرایی این دستورالعمل بر عهده       

 می باشند.  غذا و دارو دانشگاه هاي علوم پزشکی تفویض اختیار شده ینحسن اجراي آن  معاون

  

 تعاریف -4

بر اساس بررسی مستندات، بازدید بعمل آمده  و به واحدهاي تولیدي خارج از کشور که از نظر شرایط فنی و بهداشتی :  (منبع) کارخانه  -4-1      

 می گردد.  تائید صالحیت شده باشند، اطالق  یا گزارش شرکتهاي بازرسی بین المللی،توسط کارشناسان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

:  به فرآورده اي اطالق می شود که به عنوان محصول نهایی و آماده مصرف، وارد Finished Product)  (فرآیند شده محصول   -4-2

 گردد . و مستقیماً در سطح عرضه توزیع می کشور شده 

 تولیدو بررسی هاي الزم در صورت تائید شرایط فنی و بهداشتی  شده ارائه اي است که براساس مستنداتپروانه بهداشتی ورود: پروانه    -4-3

با  فرآورده هاي غذایی، آرایشی و بهداشتیآنالیز محصول وارداتی ، صرفاً توسط اداره کل نظارت و ارزیابی فرموالسیون و کننده و همچنین بررسی 

 گردد. صادر می جهت وارد کننده حقوقی مشخص مدت اعتبار

اعالم موافقت با واردات کاالیی است که طی یک پروفرما (پیش فاکتور) اظهار می گردد و در واقع موافقت اولیه  مجوز ورود(گشایش):  -4-4

 براي ورود کاالهاي مورد نظر به کشور می باشد . 

ال به گمرکات کشور به منظور ورود به سرزمین اصلی با رعایت شرایط، ضوابط و مجوزي است که پس از ورود کامجوز ترخیص:  -4-5

 گردد.دستورالعمل هاي مربوطه، توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر می

اي مورد تائید وزارت مجوزي است که پس از اعالم مطابقت نمونه با آنالیز و یا مراجع معتبر مورد تائید، توسط آزمایشگاه همجوز مصرف:  -4-6

 .بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مطابق با ضوابط و مقررات جاري جهت مصرف کاال صادر می گردد

 

 یو بهداشت یشیآرا ،ییغذا فرآیند شده محصوالت (گشایش)مجوز ورود  -5

   مدارك مورد نیاز  -5-1

 :ارائه نمایدمجوز ورود  باید مدارك زیر را جهت بررسی و صدور وارد کننده  
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تایپ شده در ،  یو بهداشت یشیآرا ،ییغذاحصوالت فرآیند شده ) مگشایش  اخذ مجوز ورود ( درخواست کتبی وارد کننده جهت -5-1-1

 )1سربرگ شرکت و با مهر و امضاي مدیر عامل و یا مسئول فنی، با ذکر نشانی و تلفن(پیوست شماره 

 )2(پیوست شماره  یو بهداشت یشیآرا ،ییغذاده ) محصوالت فرآیند شگشایشتکمیل چک لیست درخواست مجوز ورود ( -5-1-2

صاحب برند و یا شرکت  ) و دو برگ تصویر آن در سربرگ تولید کننده یاProforma Invoiceاصل پروفرما (پیش فاکتور یا  -5-1-3

 داراي مشخصات به شرح ذیل: ، (شرکت ذینفع) اعطا کننده نمایندگی

 شماره و تاریخ پروفرما  •

 نام تجاري  با پروانه بهداشتی ورود صادره توسط اداره کل همراه بانام کامل کاالها مطابق   •

 و کشور تولید کننده  کارخانهنام   •

 وزن یا تعداد کاال   •

 مبداء حمل   •

 مطابق با پروانه بهداشتی ورود نام خریدار •

 آن سپري نشده باشدنامه نمایندگی معتبر با تائید مراجع ذیصالح یا گواهی ثبت نمایندگی وزارت بازرگانی که تاریخ  •

 اصل پروانه بهداشتی ورود جهت رویت و انطباق با تصویر آن به انضمام فهرست کاالها  -5-1-4

 نحوه بررسی مدارك   -5-2

 مد نظر قرار دهد: بایدمواردي که کارشناس بررسی کننده مجوز ورود          

  ی ورودمطابقت نام شرکت متقاضی واردات با نام وارد کننده مندرج در پروانه بهداشت -5-2-1

هاي بهداشتی ارائه شده توسط اداره کل مطابقت مندرجات پروانه بهداشتی ورود ارائه شده از طرف شرکت با بانک اطالعات پروانه -5-2-2

 www.fdo.behdasht.gov.irموجود در آدرس اینترنتی  آرایشی و بهداشتی نظارت و ارزیابی فرآورده هاي غذایی،

به اداره  یدورود، بدیهی است درصورت پایان یافتن تاریخ اعتبار پروانه بهداشتی ورود مدارك با بررسی تاریخ اعتبار پروانه بهداشتی -5-2-3

 .ارسال شود  نظارت و ارزیابی فرآورده هاي غذایی، آرایشی و بهداشتی کل

 مطابقت نام کاالهاي وارداتی مندرج در پروفرما با پروانه بهداشتی ورود  -5-2-4

اصل پروانه بهداشتی ورود شرکت را مطالعه نماید زیرا در بعضی از  شرایط درج شده در یدکارشناس بررسی کننده مجوز ورود با -5-2-5

 موارد شرایطی در آن درج شده است که باید مد نظر قرار گیرد. 
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 نحوه صدور مجوز ورود  -5-3

 پس از بررسی مدارك و تائید آنها، مجوز ورود به شرح ذیل صادر می گردد :        

     3 وارد مندرج در پیوست شمارهدر ظهر پروفرما درج گردد که شامل م الکترونیک / و اختصاصی باید بصورت مکتوبشرایط عمومی         

پروفرما به متقاضی  نسخه 2. تفویض اختیار شده می رسدا و دارو دانشگاه هاي علوم پزشکی نسخه به تائید کارشناس و معاون غذ 3باشد. سپس  می

 گردد.می گانی مدارك به عنوان سابقه بای عودت داده می شود و سایر
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 یو بهداشت یشیآرا ،ییغذامحصوالت فرآیند شده  (گشایش) مودار گردش کار صدور مجوز ورودن -5-4

                                                                             
   ثبت مدارك در دبیرخانه                                                                              

 
          

 بررسی اولیه و پذیرش پرونده مطابق چک لیست مربوطه                                                            
 یک روز

 
 رئیس اداره                                                                        

 
                                                    

 کارشناس مربوطه                                                                  
 

 یک روز
 بررسی کارشناسی                                                                  

 
 
 

 
 اعالم نواقصی به شرکت               درج شرایط ورود در ظهر پروفرما و تصاویر آن/                    یک روز  

                                                         صدور نامه به صورت الکترونیک                                                                                                                      
 
 

 صدور مجوز ورود                                                                                           
 

 روز می باشد. 3حداکثر زمان براي صدور مجوز ورود در صورت عدم وجود نواقص 

 

 

 

 

 

 مدارك کامل مدارك ناقص
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 یو بهداشت یشیآرا ،ییغذافرآیند شده محصوالت ص دور مجوز ترخیص -6

 جهت صدور مجوز ترخیص مدارك مورد نیاز  -6-1

 مجوز ترخیص ارائه نماید: صدورمتقاضی باید کلیه مدارك زیر را جهت بررسی و       

در سربرگ ، تایپ شده  یو بهداشت یشیآرا ،ییغذامجوز ترخیص محصوالت فرآیند شده  صدورجهت  درخواست کتبی واردکننده -6-1-1

 )4مسئول فنی، با ذکر نشانی و تلفن (پیوست شماره  و  شرکت و با مهر و امضاي مدیر عامل

 )5شماره  (پیوست یو بهداشت یشیآرا ،ییغذاتکمیل چک لیست درخواست مجوز ترخیص محصوالت فرآیند شده  -6-1-2

/ صاحب برند یا شرکت        کنندهدر سربرگ و با مهر و امضاء تولید  (Commercial Invoice= Invoice)اصل فاکتور  -6-1-3

 داراي مشخصات به شرح ذیل: (شرکت ذینفع) اعطا کننده نمایندگی

 شماره و تاریخ فاکتور  •

 و نام تجاري آن ها مطابق با مندرجات پروانه بهداشتی ورود نام کامل کاالها  •

 نام کارخانه و کشور تولید کننده  •

 وزن یا تعداد کاال  •

 مبدا حمل  •

 اري (در صورتیکه کاال نیاز به شرایط نگهداري خاصی دارد) شرایط نگهد  •

 مطابق با پروانه بهداشتی ورود نام خریدار •

 .نشده است يآن سپر خیکه تار یگواهی ثبت نمایندگی وزارت بازرگان ای صالحیمراجع ذ دینمایندگی با تائنامه  •

6-1- 4- PACKING LIST خانه تولیدکنندهبا ذکر شماره و تاریخ فاکتور در سربرگ کار 

مستندات تاریخ تولید، انقضاء و سري ساخت با ذکر شماره و تاریخ فاکتور مربوطه به طور واضح در سر برگ تولید کننده با مهر و  -6-1-5

 از زمان ماندگاري کاال در زمان ترخیص) 3/2امضاء تولید کننده (به منظور پیگیري هاي آتی و کنترل باقی ماندن حداقل 

ذکر شده باشد نیازي به ارائه این  Packing Listدر صورتیکه تاریخ تولید و انقضاء و سري ساخت در گواهی بهداشت یا فاکتور و یا  -2تبصره 

 مدرك نمی باشد.
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صادره از کشور مبدأ با تائید مقام بهداشتی ذیصالح کشور مبدأ و سفارت  )Health Certificateاصل گواهی بهداشت (  -6-1-6

سالمی ایران جهت هر محموله به نحوي که ارتباط آن با محموله از طریق ذکر شماره و تاریخ فاکتور یا شماره و تاریخ پروفرما یا شماره جمهوري ا

LC  آرایشی و بهداشتیه هاي غذاییاداره کل نظارت و ارزیابی فرآورد.... محرز باشد یا تصویر گواهی بهداشت یکساله برابر اصل شده توسط  و،. 

 خصات گواهی بهداشت مرتبط با محموله: مش 

و یا شرکت اعطا  یا صاحب برنده در کشور تولید کنند بهداشتی دولتی ذیصالح مرجع توسط  باید گواهی بهداشت محصوالت غذایی و آشامیدنی:

 ،در شود مقامات بهداشتی ذیصالحتولید کننده صا رتیکه گواهی بهداشت توسط کارخانهضمناً در صو ،گردد صادر کننده نمایندگی (شرکت ذینفع)

در صورتیکه گواهی بهداشت براي محصوالت غذایی و آشامیدنی توسط مقامی غیر از مقام بهداشتی  .تائید نمایندصراحتاً باید متن گواهی صادره را 

الزم به ذکر شت تصمیم گیري بعمل آید. دولتی صادر شود موضوع در کمیته فنی و قانونی دانشگاه بررسی و در مورد پذیرش آن به عنوان گواهی بهدا

پس از تصدیق سفارت جمهوري گواهی بهداشت قانون مدنی کشور موضوع اعتبار اسناد صادره در خارج از کشور،  1295ماده  4براساس بند  است

  معتبر و قابل استناد خواهد بود. ،اسالمی ایران در کشور مبدأ

محصوالت آرایشی و بهداشتی می تواند توسط مقام ذیصالح بهداشتی کشور تولید کننده، کارخانه  گواهی بهداشت محصوالت آرایشی و بهداشتی:

در و توسط مقام ذیصالح دولتی و سفارت جمهوري اسالمی ایران تائید گردد. درصورتیکه گواهی بهداشت مرتبط اتولید کننده یا صاحب نام تجاري ص

 مطابق با دستورالعمل مربوطه نباشد تصمیم گیري بر عهده کمیته فنی و قانونی دانشگاه خواهد بود.با محموله ارائه شده توسط شرکت وارد کننده 

 ي مشخصات ذیل باشد:ادارگواهی بهداشت باید  

 و کشور تولیدکنندهکارخانه  نام  •

 نوع و نام تجاري محصوالت وارداتی   •

 قابلیت مصرف انسانی یا بی ضرر بودن جهت مصارف انسانی  •

 LCاکتور یا پروفرما یا شماره ف •

هاي غذایی رژیمی به شماره  آرایشی و بهداشتی و مکمل آشامیدنی، دستورالعمل اجرایی ساخت و ورود مواد غذائی، 25به استناد ماده  -3تبصره 

ده به اصل گواهی ارائه تصویر گواهی بهداشت کشور تولید کننده که الك و مهر ش در صورت وجود کشور ذینفع، 19/11/1387مورخ   /د8038

 .با تائیدیه سفارت جمهوري اسالمی ایران در آن کشور باشد مورد قبول است. بهداشت صادر شده از کشور ذینفع،
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هاي غذایی رژیمی به شماره  آرایشی و بهداشتی و مکمل آشامیدنی، دستورالعمل اجرایی ساخت و ورود مواد غذائی، 24به استناد ماده   -4تبصره 

تصدیق سفارت جمهوري اسالمی ایران در هر یک از کشورهاي اتحادیه اروپا براي گواهی بهداشت صادره در یکی از  19/11/1387خ مور  /د8038

  کشورهاي اتحادیه اروپا قابل قبول است.

هاي غذایی رژیمی به  کملآرایشی و بهداشتی و م آشامیدنی، دستورالعمل اجرایی ساخت و ورود مواد غذائی، 23ماده  3بند  به استناد -5تبصره 

از دومین محموله وارد شده گواهی بهداشت قابلیت مصرف در کشور مبداء صادره و یا تائید شده توسط مقام  19/11/1387مورخ   /د8038شماره 

 ور مبداء را ندارد.ذیصالح کشور تولید کننده در طول مدت اعتبار پروانه بهداشتی ورود نیازي به تصدیق سفارت جمهوري اسالمی ایران در کش

 از هیچ کشوري به عنوان گواهی بهداشت پذیرفته نمی شود.   Re Export Health Certificate-6تبصره 

 اصل نسخه دوم پروفرما ( درصورتی که قبالً مجوز ورود براي کاالها صادر شده باشد)  -6-1-7

  Certificate of Origin  تصویر گواهی مبدأ  -6-1-8

 ر نامه گمرکی یا قبض انبار یا اعالمیه ورود کاال به گمرك (ارائه شماره کوتاژ و تاریخ آن الزامی است ) اظها  -6-1-9

 بارنامه و ثبت سفارش داراي تاریخ و شماره  -6-1-10

 هامعتبر جهت تطابق با اصل آن و پروانه مسئول فنی تصویر پروانه بهداشتی ورود  -6-1-11

لی یا گواهی مطابقت با آنالیز یا سابقه آزمایش از آزمایشگاههاي مورد تائید وزارت بهداشت و یا آزمایشگاه سابقه مجوز مصرف قب -6-1-12

 .)در صورت وجود( 23/9/90/د مورخ 12213/675با توجه به بخشنامه شماره ) (ILACهاي معتبر بین المللی 

و رادیواکتیو و گواهی حلیت (با توجه به نوع محصول  GMO، مالمین ،  Dioxin ,FMD ,BSEارائه گواهی عدم آلودگی به  -6-1-13

 )  محصوالت غذایی و آشامیدنی و جمالت درج شده در ذیل پروانه بهداشتی ورود

بودن  افتهی یکیژنت رییتغ تیوضع حیبر اظهار صر یکشو مبداء مبن صالحیمعتبر از مقامات ذ GMO FREE یارائه گواه - 1تذکر

اطاق  تیثبت شده در سا یاختصاص ییشماره شناسا ایدر کشور مبداء با درج شماره رخداد  رانیا یاسالم يارت جمهورمحموله ممهور به مهر سف

فرم عدم  لیبودن محموله را دارد، ملزم به تکم افتهی یکیژنت رییعدم  تغ يشرکت ادعا کهیاست و درصورت یزام) الBCH( یستیز یمنیتهاتر ا

 يو فرآورده ها افتهی یکیژنت رییدرخصوص موجودات زنده تغ یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک ییل اجرادستورالعم 1 وستی(پ یختگیترار

باشد. الزم بذکر است که  یمرجع کنترل غذا ودارو م يها شگاهیمرکزآزما هیدیهمراه با تائ GMO FREE یگواه ئه) عالوه بر اراییمرتبط با مواد غذا

 يمرجع کنترل غذا ودارو جهت اثبات صحت ادعا يها شگاهیو به مرکزآزما ينمونه بردار یبصورت تصادف GMO FREEاز هرچند نمونه موارد 

 ارسال خواهد شد. یمتقاض
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 برگه تائید برچسب اصالت -6-1-14

 ) 6 تعهد نامه عدم مصرف کاال، در صورت نیاز (پیوست شماره -6-1-15

 تصویر طرح برچسب کلی -6-1-16

 نه تاسیس و بهره برداري انبار نگهداري فرآورده هاي غذایی، آرایشی و بهداشتی (در صورت وجود)تصویر پروا -6-1-17

 فیش هزینه دو در هزار (با تائید امور مالی)  -6-1-18

                      انباري مناسب که داراي حداقل شرایط فنی و بهداشتی  ،جهت نگهداري کاالهاي ترخیص شدهید واردکنندگان با -2تذکر

)GSP= Good Storage Practices (.باشد در نظر گرفته و آدرس انبار را در برگه درخواست ترخیص اعالم نمایند 

در مواردي که ترخیص همزمان با انجام نمونه برداري از گمرك صادر می شود با عنایت به عدم پذیرش مجوزهاي ترخیص مشروط توسط  -7تبصره 

از شرکت داراي پروانه بهداشتی ورود و یا شرکت متقاضی مبنی بر عدم انجام ترخیص قبل از نمونه برداري توسط  گمرك باید تعهد کتبی الزم

 کارشناسان معاونت غذا و دارو اخذ شود.

 نحوه بررسی مدارك -6-2

 مد نظر قرار دهد: یدمواردي که کارشناس صادر کننده مجوز ترخیص با

 در صورت نیاز به ترجمه ، این امور توسط دارالترجمه رسمی صورت پذیرد. و  بوده کلیه مدارك به زبان انگلیسی -6-2-1

  مطابقت نام شرکت متقاضی واردات با نام وارد کننده مندرج در پروانه بهداشتی ورود -6-2-2

 هاي بهداشتی ورود اداره کلمطابقت مندرجات تصویر پروانه بهداشتی ورود ارائه شده از طرف شرکت با بانک اطالعات پروانه -6-2-3

 www.fdo.behdasht.gov.irموجود در آدرس اینترنتی  نظارت و ارزیابی فرآورده هاي غذایی،آرایشی و بهداشتی

به  بایدبدیهی است در صورت پایان یافتن تاریخ اعتبار پروانه بهداشتی ورود مدارك  ،بررسی تاریخ اعتبار پروانه بهداشتی ورود -6-2-4

 .ارسال شودیی،آرایشی و بهداشتی آورده هاي غذااداره کل نظارت و ارزیابی فر

کارشناس بررسی کننده مجوز ورود متن پروانه بهداشتی ورود شرکت را مطالعه نماید زیرا در بعضی از موارد شرایطی در آن درج  -6-2-5

 شده است که باید مد نظر قرار گیرد.

 مندرج در فاکتور با پروانه بهداشتی ورود مطابقت داشته باشد. محصوالتمشخصات  -6-2-6

، پروانه بهداشتی ورود، ، تصویر گواهی مبدأPacking Listناس صادرکننده مجوز ترخیص گواهی بهداشت، فاکتور، کارش -6-2-7

 مستندات تاریخ تولید و انقضاء و سري ساخت و نسخه دوم پروفرما را با هم مطابقت دهد.
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کل قابل پرداخت در یکی از شعب بانک به حساب تعیین شده در خزانه داري  ار کل قیمت ریالی کاالي وارداتیمبلغ دو در هز -6-2-8

 ملی پرداخت گردد.

معاون محترم وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو مبنی بر دریافت کد  30/10/93مورخ  129325/655با توجه به بخشنامه شماره  -6-2-9

ري به صورت الکترونیک به کد رهگی  (Partial Shipment) در صورتیکه ترخیص در چند مرحله انجام گیردرهگیري براي هر مجوز ترخیص، 

 .پرونده مرتبط و میزان ترخیص شده بصورت خودکار از پروفرما حذف خواهد شد

 بررسی شرایط مندرج در ظهر پروفرما  -6-2-10

  بررسی سابقه مجوز مصرف  -6-2-11

  نحوه صدور مجوز ترخیص و مصرف - 6-3

 13/10/93مورخ  6330/2ره کل به شماره با توجه به راي کمیته فنی و قانونی این ادادر خصوص محصوالت غذایی و آشامیدنی  -6-3-1

یکسال درنظر گرفته شود مشروط  )7(پیوست شماره  آزمون مجدد جهت صدور مجوز ترخیص و مصرفداراي پروانه بهداشتی ورود زمان اعتبار انجام 

در خصوص محصوالت آرایشی و بهداشتی نیز انطباق کامل داشته باشد،  محموله با ضوابط فنی و بهداشتی ارد بعديبه آنکه در اولین ورود و ورود مو

در  "ضمنا )8یافته است. (پیوست شماره ماه به یکسال افزایش  6زمان انجام آزمایشات ادواري از  29/9/93مورخ  1281/3با توجه به راي شماره 

محموله و انجام آزمایشات الزم و تائید انطباق  نتایج آزمایشات مسئول فنی شرکت وارد کننده ملزم به نمونه برداري ازفاصله زمانی یکساله اعتبار 

روز به  45کامل محموله با ظوابط و مقرارت سازمان غذا و دارو و تائید قابلیت مصرف محموله است و الزم است مستندات مربوطه حداکثر طی 

 تندات به سازمان غذا و دارو الزامی است.دانشگاه ناظر به شرکت مربوطه اعالم شود و در زمان تمدید پروانه بهداشتی ورود ارائه این مس

از بطور تصادفی نمونه برداري ) 7مجوز ترخیص و مصرف (پیوست شماره همزمان با در صورت صالحدید دانشگاه ناظر بر واردات  -6-3-2

  .نیز انجام شود) 8(پیوست شماره انبار شرکت 

) صادر می گردد.الزم به 9مصرف (پیوست شماره  مجوز ترخیص و عدمآزمایش بیش از یک سال گذشته باشد چنانچه از پاسخ  -6-3-3

بدیهی است صدور مجوز مصرف (پیوست شماره ، ) از متقاضی اخذ خواهد شد 6ذکر است درا ین بند تعهد عدم مصرف کاال ( پیوست شماره 

 )منوط به پاسخ آزمایشگاه و تائید آن می باشد.10

، فاکتور و تصویر آن و مستندات سري رخیص، رونوشت برگه ترخیصه مجوز تدر زمان صدور مجوز ترخیص کارشناس صادر کنند -6-3-4

 برچسب اصالت کاال را امضاء می نماید. هساختهاي ارسالی به گمرك و برگ

 



 سازمان غذا و دارو
        و ارزیابی   اداره کل نظارت

رده هاي غذایی، آرایشی و فرآو
 بهداشتی

 ورود صدور مجوز ییدستورالعمل اجرا
      محصوالت صیوترخ )شیگشا(

غذایی، آرایشی و  شده  ندیفرآ
            بهداشتی

 SP- Pr- 1393- 0020کد مدرك:
 4/1387 :صدورتاریخ 

 1 شماره بازنگري:
 20/8/1393 تاریخ بازنگري:

 23از 11صفحه 
 

 23با استناد به ماده  سازمان غذا و دارو سیو رئ ریمعاون محترم وز 8/6/93مورخ  62740/655بخشنامه شماره  با توجه به  -6-3-5

در امور  عیو لزوم تسر 19/11/1387/د مورخ 8038به شماره  یو بهداشت یشیآرا ،یدنیآشام ،یو ورود قانون مواد خوراک ساخت ییدستورالعمل اجرا

 يمحصول دارا کهیورتدرص ،یو بهداشت یشیآرا ،یدنیآشام ،یخوراک ياز گمرکات و به منظور حفظ سالمت محموله ها یواردات يمحموله ها صیترخ

محموله  صیمدارك ارائه شده جهت صدور مجوز ترخ یوزارت بهداشت باشد، ول دیمورد تائ يها شگاهیسخ معتبر از آزماورود و پا یپروانه بهداشت

باشد، با اخذ تعهدنامه  یتو بهداش یشیآرا ،ییغذا يفراورده ها یابیبا ضابطه اداره کل نظارت و ارز رمنطبقیبهداشت غ یگواه لیاز قب ینواقص يدارا

ناظر  ی) تا رفع نواقص کامل پرونده صادر شود و به دانشگاه علوم پزشک9شماره  وستیو عدم مصرف (پ صیوله، مجوز ترخعدم مصرف محم يمحضر

است پس از رفع کامل نواقص و با  یهیجهت نظارت بر عدم مصرف کاال و پلمپ محموله مذکور رونوشت ارسال گردد. بد زین یبر انبار شرکت متقاض

به نمونه  ازیورود ن یپروانه بهداشت يکه محصول دارا یضمناً در صورت ه مجوز مصرف و فک پلمپ محموله صادر خواهد شدمقررات مربوط ریسا تیرعا

 انجام شود. يشده، نمونه بردار یاست برابر مقررات و دستورالعمل موجود از محل انبار معرف یدارد، مقتض شیجهت آزما يبردار
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 یو بهداشت یشیآرا ،ییغذار مجوز ترخیص محصوالت فرآیند شده مودار گردش کار صدون -6-4

   ثبت مدارك در دبیرخانه                                                              
 

          
 بررسی اولیه و پذیرش پرونده مطابق چک لیست مربوطه                                               

 
 وزیک ر

 رئیس اداره                                                           
 

                                                    
 کارشناس مربوطه                                                     

 
 

 ه الکترونیک وسایر مدارك مطابق چک لیست ترخیصنام یا شرایط ورود در ظهر پروفرما  بررسی کارشناسی         
 

 سه روز
 
 

 
 

                                                صدور مجوز ترخیص                     اعالم نواقصی به شرکت                                          یک روز
 

 می باشد کاري روز 5 حداکثر دم وجود نواقصحداکثر زمان براي صدور مجوز ترخیص در صورت ع

 

 

 

 

 

 مدارك کامل مدارك ناقص
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 بهداشتی

 ورود صدور مجوز ییدستورالعمل اجرا
      محصوالت صیوترخ )شیگشا(

غذایی، آرایشی و  شده  ندیفرآ
            بهداشتی

 SP- Pr- 1393- 0020کد مدرك:
 4/1387 :صدورتاریخ 

 1 شماره بازنگري:
 20/8/1393 تاریخ بازنگري:

 23از 13صفحه 
 

 مستند سازي و حفظ سوابق -7

معاونت هاي غذا و دارو ود و ترخیص صادر گردیده در لیه مدارکی که بر اساس آن مجوز وربه منظور مستند سازي و حفظ سوابق ضروري است ک      

اً در مواردي که الزم است اصل مدارك ارائه شده براي گمرك ارسال گردد مثل شود ضمننگهداري  دانشگاه هاي علوم پزشکی تفویض اختیار شده

 فاکتور و ... نگهداري تصویر تائید شده آن در سوابق کافی خواهد بود.

 

 گزارش دهی -8

ار ماهانه مجوزهاي ورود و آم معاونت هاي غذا و دارو دانشگاههاي علوم پزشکی  باید نسبت به ارائهبا توجه به دستور العمل هاي مربوطه        

 . اقدام فرمایند ،آرایشی و بهداشتیهاي غذاییبه اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده  ترخیص صادره

 

 پیوست ها -9

 یو بهداشت یشیآرا ،ییغذادرخواست وارد کننده جهت صدور مجوز ورود ( گشایش )محصوالت فرآیند شده  -1پیوست شماره  -9-1

 یو بهداشت یشیآرا ،ییغذاچک لیست درخواست ورود(گشایش) محصوالت فرآیند شده  -2پیوست شماره  -9-2

و  یشیآرا ،ییشده غذا ندیمحصوالت فرآ کینامه الکترون ایمندرج در ظهر پروفرما  یو اختصاص یعموم طیشرا -3پیوست شماره -9-3

 یبهداشت

 یو بهداشت یشیآرا ،ییغذامحصوالت فرآیند شده درخواست وارد کننده جهت صدور مجوز ترخیص  -4پیوست شماره  -9-4

 یو بهداشت یشیآرا ،ییغذاچک لیست درخواست مجوز ترخیص محصوالت فرآیند شده  -5پیوست شماره  -9-5

 یو بهداشت یشیآرا ،ییغذاتعهد نامه عدم مصرف  محصوالت فرآیند شده  -6پیوست شماره  -9-6

 یو بهداشت یشیآرا ،ییغذافرم مجوز ترخیص و مصرف محصوالت فرآیند شده  -7پیوست شماره  -9-7

           تصادفی از انبار شرکتفرم نمونه برداري   -8پیوست شماره  -9-8

 یو بهداشت یشیآرا ،ییغذافرم مجوز ترخیص و عدم مصرف محصوالت فرآیند شده   -9پیوست شماره  -9-9

 یو بهداشت یشیآرا ،ییغذاجوز مصرف محصوالت فرآیند شده مفرم صدور  -10پیوست شماره  -9-10
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 : شماره نامه                                                                                                                                                                    

 : تاریخ نامه                                                                                                                                                                   

 

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

             / معاونت محترم غذا و دارودانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی                                                           

 

 

 سالم علیکم 

 ،غذایی و آشامیدنی درخواست ورود(گشایش) محصوالت فرآیند شدهلیست چک مطابق باضمن ارسال .................... برگ مدارك احتراماً،   

ورود(گشایش) جهت پروفرماي شماره .................................. مورخ خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به صدور مجوز آرایشی و بهداشتی 

کارخانه ................... کشور  تولیدفرآورده / فرآورده ها با نام تجاري .........................  ......... (تعداد/ وزن کاال) ................................. در خصوص ...................

......................... جهت پیگیري کلیه امور  قاي..................... با پروانه بهداشتی ورود به شماره ............................... اقدام مقتضی به عمل آید . ضمناً خانم / آ

 معرفی می گردد. 

  شرکت نام و امضاي مدیر عامل            نام و امضاي مسئول فنی 

 

 تایپ شده در سربرگ شرکت

            SP- Fo- 1393- 0060 کد مدرك: غذایی، آرایشی و بهداشتی محصوالت فرآیند شده)گشایش  صدور مجوز ورود ( درخواست وارد کننده جهت   1پیوست شماره 
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                   درخواست کنندهمشخصات  )1  نام ونام خانوادگی:/ شرکت شماره تلفن:

 نمابر:                                                                                 آدرس پستی:

                                 واحد تولیدي                شرکت بازرگانی                                                                                      نماینده پیگیري کننده: 

 ) مشخصات کاال2 شماره وتاریخ پروفرم:                                                    تعداد یا وزن کاال:

 نام کارخانه و کشورتولید کننده: ذینفع: نام شرکت و کشور نام کاال / کاالهاي وارداتی :

 نام تجارتی کاال/کاالهاي وارداتی: موارد مصرف :       

 ) مدارك ضمیمه3 یحاتتوض

 
 ) درخواست مجوز ورود (گشایش)                                                       3-1

   

 
 برگ تصویرآن (به زبان انگلیسی)                                         2) پروفرما و3-2

   

                                  پروانه بهداشتی ورود معتبر                  اصل)  3-3 

 ) نامه نمایندگی یا قرارداد نمایندگی معتبر 3-4 

بوده                                   کلیه موارد فوق در.........برگ تحویل و مورد تأیید اینجانب                                    مدیر عامل/ مسئول فنی شرکت        

 ئولیت و تبعات حقوقی ناشی از ارائه اطالعات و مدارك ناقص و غلط را به صورت کامل می پذیرم.و تمام مس

 مهر و امضاء                                                            تاریخ :                                                                      

                   

   
  

   

 
         SP- Fo- 1393- 0061کد مدرك:      غذایی، آرایشی و بهداشتیچک لیست درخواست ورود(گشایش) محصوالت فرآیند شده         2پیوست شماره 
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 بسمه تعالی

مربوط به شرکت.............................. با رعایت مقررات عمومی کشور و همچنین رعایت تعهدات ذیل بالمانع است .  ورود اقالم مندرج در پروفرماي شماره ................... مورخ ................     

 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی نمی باشد.  16موضوع ماده  الزم به ذکر است این موافقت به منزله پروانه ورود کاال

 شرایط ورود:

بهداشت یکساله تائید شده  ارائه اصل گواهی بهداشت مرتبط با محموله تائید شده توسط مقامات ذیصالح بهداشتی وسفارت جمهوري اسالمی ایران و یا ارائه تصویر گواهی .1

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

 ارائه برگ آنالیز  .2

 زمان ماندگاري کاال در زمان ترخیص  3/2باقی ماندن  .3

 ارائه مستندات تاریخ تولید، انقضاء و سري ساخت در زمان ترخیص  .4

 نگهداري کاال در انبار با شرایط فنی و بهداشتی مناسب پس از ترخیص  .5

 ویس مطابق ضوابط مربوطه بر روي کلیه واحدهاي بسته بندي درج مشخصات فارسی ن .6

 این مجوز ورود( گشایش ) بر اساس پروانه بهداشتی ورود به شماره ................ مورخ ................ صادر گردید .  .7

 د. ماه مشروط به معتبر بودن پروانه بهداشتی ورود در زمان ترخیص می باش 6اعتبار این مجوز حداکثر  .8

 ارائه برچسب اصالت و سالمت محصول در زمان ترخیص برروي محصول الزامی است  .9

 در زمان ارسال محصول به آزمایشگاه ویژگی ها باید مطابق با استاندارد ملی/ برگه آنالیز مورد تائید/ استانداردهاي مورد تائید باشد. .10

و رادیواکتیو و همچنین گواهی حلیت (با توجه به نوع محصول) با تائید مراجع ذیصالح و تائید سفارت  ، مالمینDioxin ,FMD ، TSE،,BSEارائه گواهی عدم آلودگی به  .11

 جمهوري اسالمی ایران الزامی است. 

جمهوري اسالمی ایران  ) ممهور به مهر سفارتGMOارائه گواهی معتبر از مقامات دولتی ذیصالح کشور مبداء مبنی بر اظهار صریح وضعیت تغییر ژنتیکی یافته بودن محموله( .12

) الزامی است و درصورتیکه شرکت ادعاي عدم  تغییر ژنتیکی BCHدر کشور مبداء با درج  شماره رخداد یا شماره شناسایی اختصاصی ثبت شده در سایت اطاق تهاتر ایمنی زیستی (

اجرایی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص موجودات زنده تغییر ژنتیکی یافته دستورالعمل  1یافته بودن محموله را دارد، ملزم به تکمیل فرم عدم تراریختگی (پیوست 

بصورت تصادفی نمونه برداري و به آزمایشگاه  GMO FREEمی باشد. الزم بذکر است که از هرچند نمونه موارد  GMO FREEو فرآورده هاي  مرتبط با مواد غذایی)و ارائه گواهی 

 ادعاي متقاضی ارسال خواهد شد ذي صالح جهت اثبات صحت

/ رنگی / پوشش کامل کدر یا شرینگ کامل ) باشد.( جهت انواع  UVو پلیمري شفاف باید غیر قابل نفوذ به نور ( داراي ماده ضد اشعه ماوراء بنفش / آنتی  PETنواع ظروف ا .13

 روغن)

   SP- Fo-1393- 0062 کد مدرك:   غذایی، آرایشی و بهداشتیمحصوالت فرآیند شده  رما یا نامه الکترونیکو اختصاصی مندرج در ظهر پروف شرایط عمومی   3پیوست شماره 
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 : شماره نامه                                                                                                                                        

 : تاریخ نامه                                                                                                                                       

 

  رزیابی  فرآورده هاي غذایی، آرایشی و بهداشتی                                                                                  اداره کل نظارت و ا

             / معاونت محترم غذا و دارودانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ....................                                      

 

 سالم علیکم 

آرایشی و  ،درخواست مجوز ترخیص محصوالت فرآیند شده غذایی و آشامیدنیضمن ارسال .................... برگ مدارك طبق چک لیست  احتراماً، 

در خصوص خ .........................................جهت فاکتور شماره ......................... مورخواهشمند است دستور فرمائید نسبت به صدور مجوز ترخیص  بهداشتی

پروانه ............................ با ............ کشور .............................. (تعداد / وزن کاال) محصوالت با نام تجاري ................................ ساخت شرکت ..................

جهت پیگیري کلیه امور معرفی  شماره ........................از گمرك ............... اقدام مقتضی به عمل آید. ضمناً خانم /اقاي ..............................بهداشتی ورود به 

 . میگردد

 آدرس انبار:

 

 شرکت نام و امضاي مدیر عامل             نام و امضاي مسئول فنی 

 

  شرکتتایپ شده در سربرگ 

 

            SP- Fo- 1393- 0063کد مدرك:     غذایی، آرایشی و بهداشتی درخواست وارد کننده جهت صدور مجوز ترخیص محصوالت فرآیند شده  4پیوست شماره 
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                                                     درخواست کننده مشخصات  )1                                                      نام ونام خانوادگی:/ شرکت ماره تلفن:ش

 نمابر: آدرس پستی:

 شخص                                                                                                                            شرکت بازرگانی           نماینده پیگیري کننده:                             نام گمرك:                                                  

 آدرس انبار:

 ) مشخصات کاال2 ر:شماره وتاریخ فاکتو  تعداد یا وزن کاال:

 نام شرکت و کشورتولید کننده:

 نام تجارتی کاال/کاالهاي وارداتی: گروه محصوالت وارداتی:

 مدارك ضمیمه -3 توضیحات

 ) درخواست مجوز ترخیص3-1 

 ) اصل فاکتور و یک برگ تصویرآن ( به زبان انگلیسی )  3-2 

 3-3(PACKING LIST 

 انقضاء و سري ساخت)مستندات تاریخ تولید، 3-4 

 )اصل گواهی بهداشت یا تصویر گواهی بهداشت یک ساله5-3 تائید شده توسط مقامات بهداشتی و سفارت جمهوري اسالمی ایران

 ) اصل نسخه دوم پروفرم تائیدشده 3-6 

 ) گواهی مبدأ3-7 

 ) اظهار نامه، قبض انباریا اعالمیه ورود کاال به گمرگ3-8 

 نامه و شماره ثبت سفارش) تصویر بار3-9 

 تصویر پروانه هاي بهداشتی وارداتی همراه فهرست ضمیمه )3-10 

 )سابقه مجوز مصرف قبلی( در صورت وجود )3-11 

، رادیواکتیو و (مطابق با ظهر پروفرما یا نامه الکترونیک)GMO، مالمین، Dioxin،TSE، ,FMD ,BSE)گواهی  عدم آلودگی به 3-12 

 ا توجه به نوع محصول و جمالت درج شده در ذیل پروانه بهداشتی ورود ) گواهی حلیت (ب

 ) مجوز برچسب اصالت و سالمت کاال3-13 

 ) تعهد نامه عدم مصرف کاال ( در صورت نیاز -) 3-14 

 ) تصویر طرح برچسب کلی3-15 

 (درصورت وجود) انبار )تصویر پروانه تاسیس و بهره برداري3-16 

 زینه دو در هزار ( با تائید امور مالی )) فیش ه3-17 

  ) تصویر پروانه مسئول فنی3-18 

 ات حقوقی ناشی از ارائه اطالعات و مدارك ناقص و غلط را به صورت کامل می پذیرم.بوده و تمام مسئولیت و تبع                                  کلیه موارد فوق در.........برگ تحویل و مورد تأیید اینجانب                                    مدیر عامل/ مسئول فنی شرکت        

 مهر و امضاء :                                                     تاریخ :                                                                               

 

  

      

                       SP- Fo- 1393- 0064کد مدرك:   غذایی، آرایشی و بهداشتی چک لیست درخواست مجوز ترخیص محصوالت فرآیند شده    5پیوست شماره 
 
 

 



 سازمان غذا و دارو
        و ارزیابی   اداره کل نظارت

رده هاي غذایی، آرایشی و فرآو
 بهداشتی

 ورود صدور مجوز ییدستورالعمل اجرا
      محصوالت صیوترخ )شیگشا(

غذایی، آرایشی و  شده  ندیفرآ
            بهداشتی

 SP- Pr- 1393- 0020کد مدرك:
 4/1387 :صدورتاریخ 

 1 شماره بازنگري:
 20/8/1393 تاریخ بازنگري:

 23از 19صفحه 
 

 

                                                                                      

 به نام خدا                                                                                                

 

 ...... مسئول فنی اینجانبان .............................. مدیر عامل و ..............................

 موسسه :

 واقع در :

 تلفن :

...........................به میزان متعهد می شویم که در صورت ترخیص محموله وارداتی این شرکت موضوع فاکتور شماره ................................... مورخ ..........

و ارزیابی فرآورده هاي غذایی،   اداره کل نظارتشدن نتیجه بررسیهاي الزم و صدور مجوز توزیع و مصرف از طریق  ............................................ تا مشخص

کاالي مزبور را به طور امانی در اختیار نگهداشته و هیچگونه حق دخل و  مربوطه، علوم پزشکی غذا و دارو دانشگاه معاونت آرایشی و بهداشتی / 

معاونت غذا و دارو /  و ارزیابی فرآورده هاي غذایی، آرایشی و بهداشتی اداره کل نظارت صورت تخلف از تعهد یاد شده تصرف نداشته باشیم و در

مربوطه مجاز خواهد بود اینجانبان ر ا از طریق مقامات ذیصالح تحت تعقیب قرار دهد و بدیهی است حق هیچگونه دانشگاه هاي علوم پزشکی 

صورتیکه کاالي مورد بحث غیر قابل مصرف و یا مغایر با مشخصات ارائه شده  باشد متعهد و ملزم هستیم که نسبت به  اعتراضی نخواهیم داشت و در

 مرجوع نمودن کاال اقدام و تصویر پروانه مرجوعی گمرك را به اداره مربوطه ارائه نماییم . 

   

 شرکتنام و امضاي مدیر عامل             نام و امضاي مسئول فنی 

 

 

 

 

 

 

                      SP- Fo- 1393- 0065کد مدرك:         غذایی، آرایشی و بهداشتیصوالت فرآیند شده تعهد نامه عدم مصرف  مح             6پیوست شماره 

 



 سازمان غذا و دارو
        و ارزیابی   اداره کل نظارت

رده هاي غذایی، آرایشی و فرآو
 بهداشتی

 ورود صدور مجوز ییدستورالعمل اجرا
      محصوالت صیوترخ )شیگشا(

غذایی، آرایشی و  شده  ندیفرآ
            بهداشتی

 SP- Pr- 1393- 0020کد مدرك:
 4/1387 :صدورتاریخ 

 1 شماره بازنگري:
 20/8/1393 تاریخ بازنگري:

 23از 20صفحه 
 

 

 

 

 .......................گمرك 

  سالم علیکم 

) در خصوص محصول  با ثبت سفارش به شماره ........ مورخ .........احتراماً به پیوست فاکتور شماره ................................ مورخ ........................... ( 

ع بارنامه شماره ......................... با نام تجاري ........... تولید کارخانه .......................... از کشور .................... موضو ...................................... با وزن

ارسال و باطالع میرساند که ترخیص کاالي فوق  .................................... مورخ ................................... مورخ ................................... با شماره کوتاژ ......................

یر شرایط و مقررات جاري کشور از نظر این اداره با تاریخ تولید ....................... انقضاء ............................. و سري ساخت ......................... ضمن رعایت سا

 ل/ معاونت بالمانع می باشد. ک

 .این مجوز داراي هولگرام بوده و اعتبار آن از تاریخ صدور چهل و پنج روز می باشد 

 

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

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

 رونوشت:

ه سري ساخت اعالمی در مدارك ارائه رو شماولید، انقضاء شرکت ...................... بازگشت به نامه شماره ............. مورخ ..................... جهت اطالع و توزیع محموله با تاریخ ت •

درج پروانه بهداشتی واردات بر روي هر واحد بسته بندي، این مجوز بر اساس پروانه بهداشتی واردات به شماره  برچسب اصالت و سالمت کاال شده و الصاق برچسب به زبان فارسی و

ضمناً قبل از توزیع محموله مراتب کتباً به معاونت غذا و دارو دانشگاه مربوطه اعالم  .................. مورخ .......................... صادر گردیده است............... و سابقه آزمایشگاه به شماره ...............

قانون مواد خوراکی و آشامیدنی و آرایشی و  3و2و1گردد. در صورت احراز هرگونه مغایرت محصول با مستندات ارائه شده درخصوص مجوز واردات تجدید نظر گردیده و طبق مواد 

 و اصالحات بعدي اقدام قانونی الزم بعمل خواهد آمد . 22/4/1346بهداشتی مصوب 

 معاونت محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی .................. جهت اطالع و اقدام الزم  •

 بایگانی  •

  آدرس انبار: •

 

 

                SP- Fo- 1393- 0066کد مدرك:                 غذایی، آرایشی و بهداشتی فرم مجوز ترخیص و مصرف محصوالت فرآیند شده          7پیوست شماره 

 



 سازمان غذا و دارو
        و ارزیابی   اداره کل نظارت

رده هاي غذایی، آرایشی و فرآو
 بهداشتی

 ورود صدور مجوز ییدستورالعمل اجرا
      محصوالت صیوترخ )شیگشا(

غذایی، آرایشی و  شده  ندیفرآ
            بهداشتی

 SP- Pr- 1393- 0020کد مدرك:
 4/1387 :صدورتاریخ 

 1 شماره بازنگري:
 20/8/1393 تاریخ بازنگري:

 23از 21صفحه 
 

 

 

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

                                                                                                                                                       معاونت محترم غذا و دارو

 

 سالم علیکم 

ا مستندات تاریخ تولید ، انقضاء ، سري ساخت و احتراماً به پیوست ............. برگ تصویر فاکتور شماره ...................................... مورخ .................. همراه ب 

....... کشور ................................... موضوع درخصوص محصول ......................... با نام تجاري ................................. تولید کارخانه .........................برگ آنالیز 

پس از بازرسی نسبت به انجام نمونه  .... مورخ .................................... ارسال و به اطالع میرساند؛بارنامه شماره ..............................................................

توسط کارشناسان، طبق دستورالعمل نمونه برداري و ارسال به آزمایشگاه و انطباق با استاندارد و دستورالعملهاي از محل انباربرداري 

 اداره کل را مطلع فرمائید. مربوطه اقدام و از نتیجه این 

 

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

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

 

 رونوشت:

. .................ت اطالع و هماهنگی الزم با دانشگاه علوم پزشکی .شرکت ...................... بازگشت به نامه شماره ............................................ مورخ ....................... جه •

 جهت انجام نمونه برداري

 ...................................... آدرس انبار کاال: •

 بایگانی •

 

 

                              SP- Fo- 1393- 0067کد مدرك:                               تصادفی از انبار شرکتفرم نمونه برداري                                       8 پیوست شماره

  

 



 سازمان غذا و دارو
        و ارزیابی   اداره کل نظارت

رده هاي غذایی، آرایشی و فرآو
 بهداشتی

 ورود صدور مجوز ییدستورالعمل اجرا
      محصوالت صیوترخ )شیگشا(

غذایی، آرایشی و  شده  ندیفرآ
            بهداشتی

 SP- Pr- 1393- 0020کد مدرك:
 4/1387 :صدورتاریخ 

 1 شماره بازنگري:
 20/8/1393 تاریخ بازنگري:

 23از 22صفحه 
 

 

 

 گمرك .......................

 سالم علیکم 

با نام  ) در خصوص.......................با ثبت سفارش به شماره ........ مورخ .........احتراماً به پیوست فاکتور شماره ................................ مورخ ........................... ( 

.............. مورخ ......................... با شماره تجاري ........................... تولید کارخانه ...................... کشور ......................... موضوع بارنامه شماره ...

اطالع می رساند که ترخیص کاالي مندرج در فاکتور فوق الذکر با تاریخ تولید .............، تاریخ انقضاء  کوتاژ............................... مورخ ............... ارسال و به

 ضمن رعایت سایر شرایط و مقررات  جاري کشور از نظر این اداره کل بالمانع می باشد.... و با سري ساخت ............ .........

 آن از تاریخ صدور چهل و پنج روز می باشد. این مجوز داراي هولگرام بوده و اعتبار 

 

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

 .... شتی درمانیغذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهدا معاون/                                       

 رونوشت:

علوم پزشکی ...................... جهت انجام نمونه برداري و عدم شرکت ...................... بازگشت به نامه شماره ............. مورخ ..................... جهت اطالع، هماهنگی الزم با دانشگاه  •

 الم نظر نهایی. مصرف کاال تا زمان دریافت جواب آزمایشگاه و اع

 و نظارت بر عدم مصرف نمونه برداري معاونت محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی (ناظر بر انبار) ......... با توجه به آدرس انبار شرکت جهت •

پس از  رساند؛یارسال و به اطالع م زیساخت و برگ آنال ي، انقضاء، سردیتول خیمستندات تار و ... مورخ ..................فاکتور شماره ................................... ری............. برگ تصوکاال، ضمناً 

مربوطه اقدام و از  يملهاو انطباق با استاندارد و دستورالع شگاهیو ارسال به آزما ياز محل انبارتوسط کارشناسان، طبق دستورالعمل نمونه بردار يبه انجام نمونه بردار بتنس یبازرس

 . دیرا مطلع فرمائ / این معاونتاداره کل نیا جهینت

 نشانی انبار کاال:.................................................................................................... •

 بایگانی  •

 

 

 

 

  SP- Fo- 1393- 0068 کد مدرك:    داشتیغذایی، آرایشی و بهفرم مجوز ترخیص و عدم مصرف محصوالت فرآیند شده       9پیوست شماره 

                                                                                      

 



 سازمان غذا و دارو
        و ارزیابی   اداره کل نظارت

رده هاي غذایی، آرایشی و فرآو
 بهداشتی

 ورود صدور مجوز ییدستورالعمل اجرا
      محصوالت صیوترخ )شیگشا(

غذایی، آرایشی و  شده  ندیفرآ
            بهداشتی

 SP- Pr- 1393- 0020کد مدرك:
 4/1387 :صدورتاریخ 

 1 شماره بازنگري:
 20/8/1393 تاریخ بازنگري:

 23از 23صفحه 
 

 

 

 

 

 ....................................... شرکت

                                                                                                                                                                           م علیکمسال

فاکتورهاي شماره .............................. مورخ........................ و با  /. موضوع فاکتور..................مورخ ......................... پیرو رونوشت مجوز ترخیص شمارهاحتراماً 

محصول  ....................تا .....) با نام تجاري ............ 1توجه به ارائه پاسخ آزمایشگاه به شماره ........................ مورخ........................... محصوالت ذیل (ردیف 

  وبا تاریخ تولید، انقضاء و سري ساخت هاي اعالمی در مدارك ارائه شده، با برچسب گذاري فارسی  شرکت ........................ از کشور .........................

،مجاز به عرضه و مصرف در کل کشور اعالم می گردد. در انونی توسط آن شرکتو با قبول مسئولیت ق ..............................پروانه بهداشتی ورود شماره 

 خوراکی وقانون مواد   3و2و  1د وادر خصوص مجوز واردات تجدید نظر گردیده و طبق م صورت احراز هرگونه مغایرت با مستندات ارائه شده،

 قانونی الزم بعمل خواهد آمد.دام و اصالحات بعدي اق 22/4/1346آرایشی و بهداشتی مصوب  و آشامیدنی

 ورهاي فوق الذکر صادر گردیده استاین مجوز صرفاً در خصوص فاکتور / فاکت  

 

 

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

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

                                                                                                                                                                                                                                    

 رونوشت:

  جهت اطالع و اقدام الزم ..................معاونت محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

 بایگانی 

 

 SP- Fo- 1393- 0069 کد مدرك:           غذایی، آرایشی و بهداشتی مجوز مصرف محصوالت فرآیند شدهفرم صدور         10پیوست شماره 
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