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 هدف   -1

داره کل نظارت و اراي کمیته فنی و قانونی  و 1346مصوب سال  آرایشی و بهداشتی و آشامیدنیو  قانون مواد خوردنی 16و  9به استناد مواد  

      یدنی در سالمتبا توجه به اهمیت فرآورده هاي غذایی و آشامو  23/3/94 مورخ /د4737/688ارزیابی فرآورده هاي غذایی، آرایشی و بهداشتی به شماره 

 . جهت اجرا ابالغ می گردد 94سال   نیمه دوماز  ، این دستورالعمل اجراییو ترخیص مواد اولیه )گشایشورود ( صدور مجوزهاي براي مصرف کنندگان

 دامنه کاربرد  -2

کارخانجات در صنایع غذایی، کارگاه ها، فی رو ترخیص کلیه مواد اولیه مص )گشایشورود (این دستورالعمل به منظور نحوه صدور مجوزهاي        

و معاونت هاي غذا و دارو ده هاي غذایی، آرایشی و بهداشتی کارشناسان اداره کل نظارت و ارزیابی فرآور توسط و اصناف و آشامیدنیتولیدي مواد غذایی 

 ه است، کاربرد دارد.به آنها تفویض شد دانشگاههاي علوم پزشکی که صدور مجوزهاي گشایش و ترخیص مواد اولیه

اي که واردات آنها در حال حاضر مشمول ثبت منبع است شامل شیر خشک صنعتی، ژالتین، کره حیوانی، ذرت خاطر نشان می سازد مواد اولیه      

کتري هاي پروبیوتیک، ال، بانواع روغن هاي جانشین کره کاکائو، انواع رنگ و اسانس خوراکی از جمله بتا کاروتن و وانی ،برنج ،شیرین منجمد، چاي

 مقررات تابعه آن می باشند. مطابق با   ،محصولاستارترها و آنزیم ها مشمول ثبت منبع و 

 

 مسئولیت اجرایی  -3

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

 معاونین غذا و دارو دانشگاه هاي تفویض اختیار شده می باشند.بر عهده اجراي آن 

 

 تعاریف   -4

 غذایی و آشامیدنی گفته می شود.و محصوالت نهایی کننده مواد اولیه به واحدهاي تولید  :(منبع) هکارخان -4-1       

کارگاه  در تحت نظارت مسئول فنی می تواند و صنایع غذایی بوده  عنوان ماده پایه گردد که بهاي اطالق میماده اولیه به ماده :ماده اولیه -4-2

        ، درمان و جهت فرآوري و تولید فرآورده هاي غذایی و آشامیدنی داراي پروانه هاي بهداشتی از وزارت بهداشت ،کارخانه هاي تولید کنندهیا 

 این گروه محسوب می شوند.زء جمله انواع گرانولها، کاغذها، فویلها، پاکت ها و غیره نیز جمواد اولیه بسته بندي از  .شودمصرف  آموزش پزشکی
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:  به فرآورده اي اطالق می شود که به عنوان محصول نهایی و آماده مصرف، وارد Finished Product)  (فرآیند شده محصول  -4-3

 گردد .و مستقیماً در سطح عرضه توزیع می کشور شده 

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

 براي ورود کاالي مورد نظر به کشور می باشد .

ت شرایط، ضوابط و مجوزي است که پس از ورود کاال به گمرکات کشور به منظور ورود به سرزمین اصلی با رعای :ترخیصمجوز  -4-5

ر تخلیه گردد. شایان ذکر است محموله هایی که در گمرکات کشودستورالعمل هاي مربوطه، توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر می

ن، بدون انتقال ارز، واردات گردند، ممکن است داراي مجوز ورود اولیه بوده و یا از طرق دیگر نظیر بازارچه هاي مرزي، پیله وري، تعاونی هاي مرزنشیمی 

 در قبال صادرات و ... بدون اخذ مجوز ورود اولیه، وارد شده باشند. 

ارت وزمجوزي است که پس از اعالم مطابقت نمونه با آنالیز و یا مراجع معتبر مورد تائید، توسط آزمایشگاه هاي مورد تائید  :مجوز مصرف - 4-6

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

 

  مواد اولیه مجوز ورود (گشایش)  -5

   (گشایش) مدارك مورد نیاز جهت صدور مجوز ورود -5-1

 مجوز ورود ارائه نماید:صدور کننده باید مدارك زیر را جهت بررسی و  وارد

تایپ شده در سربرگ شرکت و با مهر  لیه غذایی و آشامیدنی،مواد او )گشایش اخذ مجوز ورود ( جهت وارد کنندهدرخواست کتبی  -5-1-1

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

 ) 3و 2هاي شماره  پیوست (غذایی و آشامیدنی مواد اولیه ورود ( گشایش) مجوز چک لیست درخواست تکمیل  -5-1-2

و داراي  و دو برگ تصویر آن در سربرگ تولید کننده یا ذینفع (به زبان انگلیسی)) Proforma invoiceپروفرما (پیش فاکتور  -5-1-3

 مشخصات به شرح ذیل:

 شماره و تاریخ پروفرما 

   نام کامل کاال 

  نام شرکت و کشور تولید کننده 

   وزن یا تعداد کاال 
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  مبداء حمل 

 (در صورت وجود) نام تجاري 

 نام شرکت وارد کننده 

   ورود قبلی (در صورت وجود ) تصویر خوانا از سابقه -5-1-4

ماده اولیه بیش از یکسال از تاریخ آخرین نتایج آزمایش آن محسوب می گردد که معتبر اي جهت مواد اولیه سابقه  -1تبصره 

انطباق کامل آزمایشگاهی با ضوابط و ویژگیهاي مصوب کاال داشته باشد. بدیهی است سابقه اي مرتبط منظور       و باشدنگذشته 

 ی شود که از یک منبع با اجزاء تشکیل دهنده کامالً مشابه و آنالیز کامالً یکسان باشد.م

 )به زبان انگلیسی  (مواد تشکیل دهنده در سربرگ شرکت تولید کننده، و با مهر و امضاء یا دامنه درصدبرگه آنالیز،  -5-1-5

 به شرح ذیل:  30/7/1392/د مورخ 10383/675رعایت موارد مندرج مطابق با بخشنامه شماره  -5-1-6

 ،پودر کاکائو و قهوه و سایر  انواع تخمه و مغزهاي خوراکی، ادویه جات، حبوبات، شکر، براي ورود کاالهایی نظیر روغن خام          

 اولیه اي که استفاده از آنها در صنایع غذایی محدودیت یا ممنوعیت ندارد، نیازي به اخذ پروانه ساخت نمی باشد.مواد 

 تائید پروانه انبار اردکنندگان داراي انبار مشخص تائید شده و مسئول فنی باشند به جاي ارائه پروانه ساخت می توانند،درصورتیکه و

شده از نظر بهداشتی توسط وزارت بهداشت و پروانه مسئول فنی و تعهد نظارت بر کنترل کیفیت و فروش به مراکزي که داراي مجوز 

 ارت بهداشت می باشند را ارائه دهند.استفاده از اقالم مورد نظر از وز

  براي مواد اولیه اي که ثبت منبع شده اند و داراي پروانه بهداشتی ورود معتبر از وزارت بهداشت هستند نیازي به اخذ پروانه ساخت

 نمی باشد.

 ،د.شناسه نظارت کارگاهی معتبر می تواند به جاي پروانه ساخت ارائه گرد جهت واردات مواد اولیه صنفی 

  در صورتیکه مشمول بندهاي  و آشامیدنی محدودیت یا ممنوعیت مصرف دارند، غذاییبراي مواد اولیه وارداتی که در برخی از صنایع

 پروانه ساخت معتبر و مرتبط با ماده اولیه در زمان صدور مجوز ترخیص الزامی است. ارائهفوق نگردند 

روي سایت سازمان غذا و  د، مستندات پروانه ثبت منبع و یا فهرست منابع ثبت شدهدر مورد اقالمی که مشمول ثبت منبع هستن -5-1-7

 موجود است. www.fdo.behdasht.gov.irبه آدرس اینترنتی دارو 

 

 

 

http://www.fdo.behdasht.gov.ir/
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 بررسی آنالیز  -5-2

 مراجع ذکر شده (پیوست یکی از د بررسی قرار گرفته و پس از مطابقت با درصورت عدم وجود سابقه معتبر ابتدا باید آنالیز کاال مور        

آنالیز توسط کارشناس مربوطه تائید گردیده و مجوز ورود با استناد به شماره و تاریخ بررسی و با درج شرایط عمومی و اختصاصی در ظهر  ،)4شماره 

مندرج  درج گردد که شامل مواردیا نامه مکتوب باید بصورت مکتوب در ظهر پروفرما  صادر می گردد. شرایط عمومی و اختصاصییا نامه مکتوب پروفرما 

 می باشد.  5 در پیوست شماره

با تائید کارشناس صادر کننده مجوز ورود (گشایش) در همان روز کاري   4-1-5رود با شروط مندرج در تبصره بند درصورت وجود سابقه معتبر و

 درخواست انجام می شود.

 (گشایش) صدور مجوز ورودنحوه  -5-3

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

باشد.  می 5وارد مندرج در پیوست شماره در ظهر پروفرما درج گردد که شامل م الکترونیک / شرایط عمومی و اختصاصی باید بصورت مکتوب        

ا و دارو دانشگاه هاي علوم د کارشناس و مدیر کل نظارت و ارزیابی فرآورده هاي غذایی،آرایشی و بهداشتی / معاون غذبه تائی که نسخه یکسپس 

 . گانی می گرددبه متقاضی عودت داده می شود و سایر مدارك به عنوان سابقه بایه است دیتفویض اختیار شده رسپزشکی 

آشامیدنی مستقیماً از طریق  و قلم مواد اولیه خوراکی 300و بسته بندي و لیه آرایشی و بهداشتی لم مواد اوق 226مجوز ورود (گشایش )  -2تبصره 

 وزارت بازرگانی انجام می گیرد. (در پایگاه اینترنتی وزارت بازرگانی موجود می باشد ) 

 درج گردد.یا نامه الکترونیک ا ماه پس از صدور بوده که باید در کلیه صفحات ظهر پروفرم 6مدت اعتبار مجوز گشایش  - 3تبصره
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 غذایی و آشامیدنی مواد اولیه  نمودار گردش کار صدور مجوز ورود -5-4

 

   ثبت مدارك در دبیرخانه                                                                                 
 

          
 بررسی اولیه و پذیرش پرونده مطابق چک لیست مربوطه                                                              

 
 

 رئیس اداره                                                                             
 

                                                    
 کارشناس مربوطه                                                                      

 
 

 بررسی کارشناسی                                                                       
 
 
 

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

 صدور نامه به صورت الکترونیک                                                                                                                                                                                    
 
 

                                                                 
 صدور مجوز ورود                                                                                    

 
 

                                                                                                 
کاري براي مواد اولیه اي که فاقد سابقه معتبر ورود قبلی روز  3 حداکثر نواقصحداکثر زمان براي صدور مجوز ورود در صورت عدم وجود 

 ه معتبر ورود هستند یک روز کاري می باشد.هستند و براي مواد اولیه اي که داراي سابق

 

 مدارك کامل مدارك ناقص
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 مواد اولیه غذایی وآشامیدنی مجوز ترخیص -6

 مدارك مورد نیاز جهت صدور مجوز ترخیص   -6-1

 مجوز ترخیص ارائه نماید: صدوررا جهت بررسی و  باید کلیه مدارك زیر متقاضی

تایپ شده در سربرگ شرکت و با مهر و  مواد اولیه غذایی و آشامیدنی، مجوز ترخیص اخذجهت  درخواست کتبی واردکننده -6-1-1

 )6 شماره نشانی و تلفن (پیوستذکر با  ،امضاي مدیر عامل یا مسئول فنی

 )7شماره (پیوست  غذایی و آشامیدنی  ولیهچک لیست درخواست مجوز ترخیص مواد اتکمیل   -6-1-2

 فاکتور و یک برگ تصویر آن در سربرگ تولیدکننده با مهر و امضاء (به زبان انگلیسی ) اصل -6-1-3

و کشور مبدأ صادر یا تائید شده باشد مقام ذیصالح بهداشتی  که توسطاصل و تصویر گواهی بهداشت معتبر مرتبط با محموله   -6-1-4

ر مورد برخی مواد اولیه که در کشور مبداء مقام ذیصالح د .)به زبان انگلیسیباشد (ري اسالمی ایران سفارت جمهوممهور به مهر 

بهداشتی، صدور یا تائید گواهی بهداشت را انجام نمی دهد، بنا به تشخیص و تائید کمیته فنی دانشگاه صادرکننده مجوز ترخیص، 

 خواهد گرفت. ور مبداء مبنا قرارگواهی بهداشت با تائید یا صادره از مقام ذیصالح کش

 (در صورت وجود)وزارت بازرگانی کد رهگیري تائید شده اداره کل/ معاونت غذا و دارو و یا نسخه دوم پروفرما یا نامه الکترونیک   -6-1-5

 با مهر و امضا تولیدکنندهکارخانه برگه آنالیز و مشخصات کاال مرتبط با محموله وارداتی در سربرگ  -6-1-6

 به تاریخ تولید، انقضاء و سري ساخت مرتبط با محموله مستندات مربوط  -6-1-7

 سابقه آزمایش معتبر (در صورت وجود) -6-1-8

 قبض انبار یا اعالمیه ورود به گمرك و اظهار نامه گمرکی -6-1-9

در صورت عدم وجود سابقه معتبر ، با مهر و امضاي مدیر عامل و مسئول فنی مواد اولیه غذایی و آشامیدنی تعهد نامه عدم مصرف  -6-1-10

 )8شماره  (پیوست دم ثبت کاال و ع

  30/7/92/د مورخ 10383/675 شماره بخشنامه 6-1-5مطابق بند پروانه ساخت معتبر  -6-1-11

اي که مشمول ثبت جهت مواد اولیهواد اولیه ثبت شده از سایت سازمان غذا و دارو میا فهرست  معتبرتصویر پروانه بهداشتی ورود  -6-1-12

 منبع می باشند. 

و یا در ذیل پروانه بهداشتی  درج گردیده بودند در زمان صدور مجوز گشایشیا نامه الکترونیک پروفرما  در ظهر کهی یهاگواهی -6-1-13

 ارائه گردند.وارداتی  ماده اولیه بسته به نوع و  ممهور به مهر سفارت جمهوري اسالمی ایران باید ورود قید شده اند
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ورود و سابقه آزمایش معتبر می باشند از محموله دوم به بعد نیازي به تائید  درخصوص مواد اولیه اي که داراي پروانه بهداشتی -4تبصره 

 نمی باشد. در کشور مبداء گواهی بهداشت توسط سفارت جمهوري اسالمی ایران 

 نحوه صدور مجوز ترخیص -6-2

 :به شرح ذیل صورت می پذیردتوجه به نوع کاال، وارد کننده کاال و همچنین مدارك ارائه شده به روشهاي مختلف  ترخیص یک محموله با

 .می باشندمعتبر ترخیص مواد اولیه اي که منابع تولیدي آنها ثبت شده و داراي پروانه بهداشتی ورود    -6-2-1

  باید با پروانه بهداشتی ورود و بانک اطالعاتی موجود در و گواهی بهداشت، در فاکتور  شده اعالم تولید کننده کشورنام کاال، کارخانه و

 .ان غذا و دارو مطابقت داشته باشدسایت سازم

   و با  باشدماده اولیه نگذشته بیش از یکسال از تاریخ آخرین نتایج آزمایش آن محسوب می گردد که معتبر اي جهت مواد اولیه سابقه

 .4-1-5مفاد تبصره بند رعایت 

 ) مندرج در جدول پیوست پروانه بهداشتی صدور مجوز ترخیص و مصرف در صورت تکمیل بودن قسمت مربوط به نتیجه آزمایش کاال

مسئولیت آزمایش این مواد اولیه و  )9ورود ) و داشتن سابقه معتبر توسط دانشگاههاي داراي تفویض اختیار بالمانع است. (پیوست شماره 

ت که در متن مجوز تائید قابلیت مصرف انسانی آن برعهده صاحب کاالو یا مسئول فنی واحد تولیدي خریداري کننده ماده اولیه اس

تکمیل و تائید می نماید (پیوست را درج می شود وصاحب کاال فرم تعهد مربوطه  9ترخیص و مصرف این موضوع براساس پیوست شماره 

) بدیهی است مستندات آزمایش و تائید قابلیت مصرف انسانی الزم است طی مدت سه ماه به دانشگاه صادرکننده مجوز مصرف 8ه شمار

 .ارائه شود

 ،همزمان با (اولین محموله وارداتی باشد یا سابقه آزمایشگاه آن از یکسال گذشته باشد)  در صورتیکه محموله بدون سابقه معتبر باشد

اال به انجام و جهت انطباق ک از محل انبار )10نمونه برداري (پیوست شماره  )،11ترخیص و عدم مصرف (پیوست شماره صدور مجوز 

 ) صادر می گردد.12اهد شد و پس از تائید محموله مجوز مصرف (پیوست شماره آزمایشگاه ارسال خو

  ماه قبل از اتمام اعتبار پروانه بهداشتی ورود نسبت به  3تی ورود شرکت وارد کننده باید شوجه به بند ذکر شده در ذیل پروانه بهداتبا

 .صادر نخواهد شدد در طی مدت تمدیتمدید آن اقدام نماید در غیر اینصورت مجوز واردات 

  .ترخیص مواد اولیه اي که نیازي به ثبت منابع تولیدي آنها نمی باشد -6-2-2

وزارت تائید شده از سوي یا نامه الکترونیک  در صورتیکه متقاضی تولید کننده و محموله داراي مجوز  ورود و پروفرما -6-2-2-1                     

 :باشدبهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
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در صورت یا نامه الکترونیک با رعایت شرایط مندرج در ظهر پروفرما  ز نبوده وضمن بررسی فاکتور و گواهی بهداشت نیازي به ارائه آنالی  

) و در غیر اینصورت ضمن اخذ تعهد نامه عدم مصرف محموله 9شماره صادر (پیوست مربوطه با شروط  معتبر، مجوز ترخیص و مصرف ورود وجود سابقه

درمان  ،صادر و نمونه جهت آزمایش به آزمایشگاه مورد تائید وزارت بهداشت )11(پیوست شماره  ) مجوز ترخیص با شرط عدم مصرف8شماره  ست(پیو

 .صادر خواهد شد )12شماره آزمایشگاه مجوز مصرف (پیوست  تائید ارسال می گردد و پس از و آموزش پزشکی

                        :تائید شده از وزارت بازرگانی باشد يو پروفرماو داراي مجوز ورود  ی تولید کنندهدر صورتیکه متقاض -6-2-2-2

معتبر، مجوز ورود ضمن بررسی آنالیز و مطابقت با مراجع معتبر اعالم شده و بررسی فاکتور و گواهی بهداشت، در صورت وجود سابقه  

) 8شماره ) و در غیر اینصورت ضمن اخذ تعهد نامه عدم مصرف محموله (پیوست 9 ارهشم (پیوست با شروط مربوطه گردد ترخیص و مصرف صادر می

 ارسال  درمان و آموزش پزشکی ،صادر و نمونه جهت آزمایش به آزمایشگاه مورد تائید وزارت بهداشت )11(پیوست شماره  عدم مصرف ومجوز ترخیص 

 صادر خواهد شد.  )12 شماره می گردد و پس از پاسخ آزمایشگاه مجوز مصرف (پیوست

معاونت هاي غذا و دارو دانشگاه هاي علوم در صورتیکه متقاضی بازرگان و داراي مجوز ورود و پروفرماي تائید شده از سوي   -6-2-2-3                   

 :باشد پزشکی تفویض اختیار شده

با   )6-1-5(مطابق بند  30/7/1392/د مورخ 10383/675بخشنامه شماره  در صورت ارائه سابقه آزمایش معتبر و رعایت موارد مندرج در            

) انجام شده و مجوز ترخیص و 10شمارهگردد و در صورت عدم ارائه مدارك فوق ابتدا نمونه برداري از محموله (پیوست  عمل می 1-2-2-6 بندتوجه به 

  خواهد گردید. پس از تائید نمونه توسط آزمایشگاه صادر )9شماره (پیوست مصرف 

  :در صورتیکه متقاضی بازرگان و داراي مجوز ورود اولیه و پروفرماي تائید شده از وزارت بازرگانی باشد -6-2-2-4                  

دقیقاً  ،)6-1-5بند  (مطابق 30/7/1392/د مورخ 10383/675بخشنامه شماره معتبر و رعایت موارد مندرج در  ورود سابقه آزمایش در صورت ارائه   

) انجام شده و مجوز ترخیص و 10 شماره عمل می گردد و در صورت عدم ارائه مدارك فوق ابتدا نمونه برداري از محموله (پیوست 2-2-2-6بند مشابه 

 پس از تائید نمونه توسط آزمایشگاه صادر خواهد شد . )9 شماره پیوست(مصرف 

 :وز ورود وارد گمرکات کشور گردددر صورتیکه محموله بدون مج -6-2-2-5      

 4-2-2-6 الی  1-2-2-6 بندهاي ضمن بررسی آنالیز و مطابقت با مراجع معتبر در صورت تائید، بسته به گروه وارد کننده از روشهاي ذکر شده. از  

 استفاده می گردد.
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وزارت بهداشت، درمان و آموزش وفرماي تائید شده توسط درخصوص محموله هائی که گشایش اعتبار گردیده اند، باید اصل نسخه دوم پر -5تبصره 

قلم مواد اولیه آرایشی و بهداشتی و بسته بندي و  226و درخصوص کاالهائی که مستقیماً از طریق وزارت بازرگانی ( یا نامه الکترونیک تائید شده پزشکی

 ه وزارت بازرگانی ارائه گردد. پروفرماي تائید شد ،قلم مواد اولیه غذایی) گشایش اعتبار گردیده اند 300

مبنی بر دریافت کد رهگیري معاون محترم وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو  30/10/93مورخ  129325/655ا توجه به بخشنامه شماره ب  -6تبصره 

 مرتبط وبه پرونده  الکترونیککد رهگیري به صورت   (Partial Shipment) در صورتیکه ترخیص در چند مرحله انجام گیردبراي هر مجوز ترخیص، 

 .از پروفرما حذف خواهد شدبصورت خودکار میزان ترخیص شده 

یا شماره و  LCاعتبار گواهی بهداشت ارائه شده و ارتباط آن با محموله مورد بررسی قرار گیرد . این ارتباط از طریق مواردي نظیر شماره   -7تبصره 

، تاریخ تولید، انقضاء و سري ساخت، ماده اولیهنام و نوع  ،در گواهی بهداشتمندرج بهداشت یا شماره فاکتور اعتبار اسنادي مندرج در فاکتور و گواهی 

در گواهی بهداشت مطابق با فاکتور ارائه شده و همچنین ارتباط منطقی تاریخ صدور گواهی بهداشت ذکر شده نام شرکت تولید کننده و یا وزن محموله 

  د.یک به همدیگر می باشند، سنجیده می شوو فاکتور که الزاماً نزد

(با در نظر گرفتن  بهداشتی و ارزیابی فرآورده هاي غذایی، آرایشی و  اداره کل نظارت تصویر گواهی بهداشت یکساله برابر اصل شده توسط   -8تبصره 

 می باشد. ندرج در فاکتور نیز مورد قبولت مزمان اعتبار) جهت کاالهائی که منابع آنها ثبت گردیده است، در صورت تطابق با محصوال

هاي غذایی رژیمی به شماره  آرایشی و بهداشتی و مکمل آشامیدنی، دستورالعمل اجرایی ساخت و ورود مواد غذائی، 25به استناد ماده  -9تبصره 

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

 با تائیدیه سفارت جمهوري اسالمی ایران در آن کشور باشد مورد قبول است. صادر شده از کشور ذینفع،

لعمل دستورا 23با استناد به ماده  سازمان غذا و دارو سیو رئ ریمعاون محترم وز 8/6/93مورخ  62740/655بخشنامه شماره  با توجه به -10تبصره 

محموله  صیدر امور ترخ عیو لزوم تسر 19/11/1387/د مورخ 8038به شماره  یو بهداشت یشیآرا ،یدنیآشام ،یساخت و ورود قانون مواد خوراک ییاجرا

 یهداشتپروانه ب يمحصول دارا کهیورتدرص ،یو بهداشت یشیآرا ،یدنیآشام ،یخوراک ياز گمرکات و به منظور حفظ سالمت محموله ها یواردات يها

در اسناد نواقص  يمحموله دارا صیمدارك ارائه شده جهت صدور مجوز ترخ یوزارت بهداشت باشد، ول دیمورد تائ يها شگاهیورود و پاسخ معتبر از آزما

پرونده صادر ) تا رفع نواقص کامل 9شماره  وستیو عدم مصرف (پ صیعدم مصرف محموله، مجوز ترخ يبا اخذ تعهدنامه محضرمدارك مورد نیاز باشد 

 یهیجهت نظارت بر عدم مصرف کاال و پلمپ محموله مذکور رونوشت ارسال گردد. بد زین یناظر بر انبار شرکت متقاض یشود و به دانشگاه علوم پزشک

 يمحصول داراکه  یضمناً در صورت مقررات مربوطه مجوز مصرف و فک پلمپ محموله صادر خواهد شد ریسا تیاست پس از رفع کامل نواقص و با رعا
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و  انجام شود يشده، نمونه بردار یدارد، برابر مقررات و دستورالعمل موجود از محل انبار معرف شیجهت آزما ينمونه بردار به ازیورود ن یپروانه بهداشت

 نمونه به آزمایشگاه ارسال گردد.

 صادر و )13(پیوست شماره  ترخیص با شرط عدم مصرفمجوز ، در خصوص محصوالت فسادپذیر علیرغم اینکه ثبت منبع نشده باشند -11تبصره 

و در ارسال می گردد  درمان و آموزش پزشکی ،نمونه جهت آزمایش به آزمایشگاه مورد تائید وزارت بهداشت پس از انجام نمونه برداري از انبار شرکت،

 .صادر خواهد شد )12شماره مجوز مصرف (پیوست  صورت انطباق،

مشروط توسط  صیترخ يمجوزها رشیبه عدم پذ تیشود با عنا یاز گمرك صادر م يهمزمان با انجام نمونه بردار صیترخ که يدر موارد -12تبصره

توسط  يقبل از نمونه بردار صیبر عدم انجام ترخ یمبن یشرکت متقاض ایورود و  یپروانه بهداشت يالزم از شرکت دارا یتعهد کتب دیگمرك با

 اخذ شود.معاونت غذا و دارو  انکارشناس
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 مواد اولیه غذایی و آشامیدنی نمودار گردش کار صدور مجوز ترخیص  -6-3

 

   ثبت مدارك در دبیرخانه                                                                                 
 

          
 بررسی اولیه و پذیرش پرونده مطابق چک لیست مربوطه                                                            

 
 

 رئیس اداره                                                                             
 

                                                    
 کارشناس مربوطه                                                                        

 
 

 بررسی کارشناسی  شرایط ورود در ظهر پروفرما یا نامه الکترونیک وسایر مدارك مطابق چک لیست ترخیص             
 
 
 
 
 

 
 ص                                               اعالم نواقصی به شرکت                                        صدور مجوز ترخی                                

 
 
 

                                                                                                             روز کاري می باشد 5حداکثر زمان براي صدور مجوز ترخیص در صورت عدم وجود نواقص حداکثر          
 

                                      
 
 
 

                                         

 مدارك کامل مدارك ناقص
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 ستند سازي و حفظ سوابقم -7

معاونت هاي غذا و دارو به منظور مستند سازي و حفظ سوابق ضروري است کلیه مدارکی که بر اساس آن مجوز ورود و ترخیص صادر گردیده در 

شود ضمناً در مواردي که الزم است اصل مدارك ارائه شده براي گمرك ارسال گردد مثل نگهداري  تیار شدهدانشگاه هاي علوم پزشکی تفویض اخ

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

 

 گزارش دهی -8

معاونت هاي غذا و دارو دانشگاه هاي ط مقتضی است آمار ماهانه مجوزهاي ورود و ترخیص و همچنین رونوشت مجوزهاي ترخیص صادر شده توس

 ارسال گردد.  و ارزیابی فرآورده هاي غذایی، آرایشی و بهداشتی  اداره کل نظارت به  علوم پزشکی تفویض اختیار شده،

 

 پیوست ها -9

         درخواست وارد کننده جهت صدور مجوز ورود( گشایش) مواد اولیه غذایی و آشامیدنی -1پیوست شماره  -9-1

               مشمول ثبت منبع آشامیدنی ه غذایی وچک لیست درخواست ورود(گشایش) مواد اولی -2شماره  پیوست -9-2

 بدون نیاز به ثبت منبع آشامیدنی غذایی و ) مواد اولیهگشایشچک لیست درخواست ورود( -3پیوست شماره -9-3

                   نیمراجع مورد استفاده جهت بررسی مواد اولیه غذایی و آشامید -4پیوست شماره  -9-4

       آشامیدنی غذایی و  مواد اولیهو اختصاصی مندرج در ظهر پروفرما یا نامه الکترونیک شرایط عمومی  -5پیوست شماره  -9-5

         درخواست وارد کننده جهت صدور مجوز ترخیص مواد اولیه غذایی و آشامیدنی -6پیوست شماره  -9-6

                 ز ترخیص مواد اولیه غذایی و آشامیدنیچک لیست درخواست مجو -7پیوست شماره  -9-7

                           تعهد نامه عدم مصرف مواد اولیه  غذایی و آشامیدنی -8پیوست شماره  -9-8

 فرم مجوز ترخیص و مصرف مواد اولیه غذایی و آشامیدنی                      -9پیوست شماره  -9-9

       انبارتوسط دانشگاه ناظر بر  انبارفرم نمونه برداري از  -10پیوست شماره  -9-10
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                  فرم مجوز ترخیص و عدم مصرف مواد اولیه غذایی و آشامیدنی -11پیوست شماره  -9-11

 مجوز مصرف مواد اولیه غذایی و آشامیدنی فرم صدور  -12پیوست شماره -9-12

 ولیه غذایی و آشامیدنی فسادپذیرفرم مجوز ترخیص و عدم مصرف مواد ا -13پیوست شماره -9-13
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 شماره نامه :                                                                                                                                                  

 مه : تاریخ نا                                                                                                                                                  

 رایشی و بهداشتیغذایی، آ فرآورده هاي و ارزیابی  اداره کل نظارت

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

 

 سالم علیکم 

این شرکت تقاضاي صدور مجوز  احتراماً  ضمن ارسال ................................... برگ مدارك مطابق با چک لیست درخواست ورود مواد اولیه، 

(تعداد/ وزن کاال) و (نوع و نام تجاري  ............................ جهت پروفرماي شماره .................................. مورخ ................................. در خصوص )گشایشورود(

 ................................... کشور ................................... را دارد . تولید کارخانه .............. کاال) ............................................

 معاونت معرفی می گردد.  ضمناً خانم / آقاي ................................................ جهت پیگیري کلیه امور به آن اداره کل /

 

 نام و امضاي مدیر عامل                                                                             

 

 تایپ شده در سربرگ شرکت 

 

 

 

   SP- Fo- 1393- 0070 کد مدرك:  آشامیدنی  مواد اولیه غذایی و )گشایش صدور مجوز ورود( درخواست وارد کننده جهت   1پیوست شماره 
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                                                   درخواست کننده مشخصات  )1                                                    نام ونام خانوادگی:/ شرکت شماره تلفن: 

 نمابر:                                                                                 آدرس پستی:

      شرکت بازرگانی     واحد تولیدي         نماینده پیگیري کننده: 

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

 نام کارخانه و کشورتولید کننده : نام شرکت و کشور ذینفع :

 نام شیمیایی کاال/کاالهاي وارداتی: موارد مصرف :       

 مدارك ضمیمه -3  توضیحات

 ) درخواست مجوز ورود((گشایش))3-1  

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

 ) تصویر پروانه بهداشتی ورود معتبر 3-3   

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

 ی از ارائه اطالعات و مدارك ناقص و غلط را به صورت کامل می پذیرم.بوده و تمام مسئولیت و تبعات حقوقی ناش

 مهر و امضاء                                                            تاریخ :                                                                            

 

 

 

        

 

      

   SP- Fo- 1393- 0071کد مدرك:          آشامیدنی مشمول ثبت منبع چک لیست درخواست ورود(گشایش) مواد اولیه غذایی و      2پیوست شماره 
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 SP- Pr- 1393- 0019کد مدرك:
 8/1388 :صدورتاریخ 

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

 26از 16صفحه 
 

 

 

 

 

 

       

 
                                                     درخواست کننده مشخصات  )1                                                      نام ونام خانوادگی:/ رکتش شماره تلفن:

 نمابر:                                                                                 آدرس پستی:

 کت بازرگانی      واحد تولیدي         شر ماینده پیگیري کننده:ن 

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

 نام کارخانه و کشورتولید کننده: نام شرکت و کشور ذینفع :

 یی کاال/کاالهاي وارداتی:نام شیمیا موارد مصرف :       

 مدارك ضمیمه -3 توضیحات

 ) درخواست مجوز ورود3-1  

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

 
 

) آنالیز ماده اولیه شامل: مشخصات فیزیکی، شیمایی  و 3-3

 میکروبی و درصد مواد تشکیل دهنده 

 رت لزومتصویر پروانه ساخت معتبر در صو )3-4   

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

 مل می پذیرم.بوده و تمام مسئولیت و تبعات حقوقی ناشی از ارائه اطالعات و مدارك ناقص و غلط را به صورت کا

 مهر و امضاء                                                              تاریخ :                                                                            

   SP- Fo- 1393- 0072 کد مدرك: چک لیست درخواست مجوز ورود(گشایش ) مواد اولیه غذایی و آشامیدنی بدون نیاز به ثبت منبع   3پیوست شماره 
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باید با یکی از استانداردهاي زیر  لیه غذایی و آشامیدنیمواد اویژگی هاي اعالم شده در برگه آنالیز مواد اولیه و اقالم بسته بندي و

 مطابقت داشته باشد:

 استاندارد ملی ایران  -

- Codex alimentarius.net 
- Food chemical Codex 
- ECC ( کمیسیون اتحادیه اروپا) 

- Allured's Flavor And Fragrance Material  
- FDA/CFR 
- (Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives)JECFA 
- The Pesticide Manual 
- FDA/CTFA 
- Edana (European Disposables And Nonwoven Association) 
 (Safety data sheets)کاال  SDSاستانداردهاي داخلی کارخانه تولید کننده به انضمام  -

 

 ارد ملی است . استاند ،تدکر: در صورتیکه کاال مشمول رعایت اجباري استاندارد ملی ایران باشد مالك

 

 

 

 

 

   SP- Fo- 1393- 0073 کد مدرك:        ه جهت بررسی مواد اولیه غذایی و آشامیدنیمراجع مورد استفاد                 4پیوست شماره  
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ارائه اصل گواهی بهداشت معتبر و مرتبط با محموله با تائید مقامات ذیصالح بهداشتی کشور مبداء و سفارت جمهوري اسالمی ایران در زمان  -1

 ترخیص 

 ارائه مستندات تاریخ تولید، انقضاء و سري ساخت و درج آن بر روي کلیه واحدهاي بسته بندي  -2

 از زمان ماندگاري کاال باقی مانده باشد  2/1داقل در زمان ترخیص ح -3

( آلودگی هاي محیطی قابل انباشت در بدن  Dioxin( تب برفکی) و FMD(جنون گاوي)،  BSEارائه گواهی هایی نظیر عدم آلودگی به  -4

 اسالمی ایران (باتوجه به نوع کاال )  دام ) و مالمین و مواد رادیواکتیو و گواهی حلیت با تائید مقام  ذیصالح کشور مبداء و سفارت جمهوري

) ممهور به GMOبودن محموله( افتهی یکیژنت رییتغ تیوضع حیبر اظهار صر یکشور مبداء مبن صالحیذ یمعتبر از مقامات دولت یارائه گواه -5

 یمنیاطاق تهاتر ا تیدر ساثبت شده  یاختصاص ییشماره شناسا ایدر کشور مبداء با درج  شماره رخداد  رانیا یاسالم يمهر سفارت جمهور

 یختگیفرم عدم ترار لیبودن محموله را دارد، ملزم به تکم افتهی یکیژنت رییعدم  تغ يشرکت ادعا کهیاست و درصورت یالزام) BCH( یستیز

  يه هاو فرآورد افتهی یکیژنت رییدرخصوص موجودات زنده تغ یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک ییدستورالعمل اجرا 1 وستی(پ

 یبصورت تصادف GMO FREEباشد. الزم بذکر است که از هرچند نمونه موارد  یم GMO FREE یاه)و ارائه گوییمرتبط با مواد غذا

 ارسال خواهد شد یمتقاض يصالح جهت اثبات صحت ادعا يذ شگاهیو به آزما ينمونه بردار

 ا استاندارد ملی / برگه آنالیز مورد تائید باشد. در هنگام ارسال محصول به آزمایشگاه ویژگی ها می بایست مطابق ب -6

شرکت هاي تولیدي داراي پروانه ساخت ارائه تعهد نامه محضري صاحبان امضاء مجاز شرکت در زمان ترخیص مبنی بر واگذاري محموله به  -7

دوده زمانی تعیین شده ( تنها براي انواع معتبر و مرتبط (مجاز به مصرف) و ارائه گزارش فروش و انتقال محصول به سازمان غذا و دارو در مح

 )CBSروغن شورتنینگ و 

ویژگی هاي روغن وارد شده در زمان ورود باید از نظر میزان اسیدهاي چرب ترانس و اشباع با ضوابط و مقررات سازمان غذا و دارو مطابقت  -8

 )CBSداشته باشد. ( تنها براي انواع روغن شورتنینگ و 

 ماه از تاریخ صدور می باشد  6کثر عتبار مجوز صادره حداا -9

 

 

 SP- Fo- 1393- 0074 کد مدرك:      غذایی و آشامیدنی  شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در ظهر پروفرما یا نامه الکترونیک مواد اولیه    5پیوست شماره 
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 شماره نامه :                                                                                                                                   

 تاریخ نامه :                                                                                                                                  

 رایشی و بهداشتیغذایی، آ فرآورده هاي و ارزیابی  اداره کل نظارت

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

 

 سالم علیکم 

ارسال .................... برگ مدارك مطابق با چک لیست درخواست مجوز ترخیص مواد اولیه، این شرکت تقاضاي صدور مجوز ضمن  ،احتراماً   

ال) (نوع و نام تجاري کا ترخیص جهت فاکتور شماره ......................... مورخ .......................................... در خصوص (تعداد / وزن کاال) و

 ................ از گمرك ..................... را دارد. ................................................ محصول شرکت .......................................... کشور .................

 آن اداره / معاونت معرفی می گردد.یري کلیه امور به ضمناً خانم / آقاي ............................................ جهت پیگ

 

 

 امضاء مدیر عامل نام و                                                                                  

 

 

 

 

 تایپ شده در سربرگ شرکت 

 

 

 

 SP- Fo- 1393- 0075 کد مدرك:     ننده جهت صدور مجوز ترخیص مواد اولیه غذایی و آشامیدنیدرخواست وارد ک     6پیوست شماره 
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                                                     درخواست کننده مشخصات  )1                                                      نام ونام خانوادگی:/ شرکت شماره تلفن:

  نمابر: آدرس پستی :

 شرکت بازرگانی                  واحد تولیدي         نماینده پیگیري کننده : نام گمرگ :

 نام دانشگاه ناظر: آدرس انبار:

 ) مشخصات کاال2 شماره و تاریخ فاکتور:                                                   اال:تعداد یا وزن ک

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

 نام تجاري کاال/ کاالها: :موارد مصرف

 مدارك ضمیمه -3  

 
 

 ترخیص )درخواست مجوز3-1

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

 ) اصل و تصویر گواهی بهداشت (به زبان انگلیسی)3-3 ممهور به مهر سفارت جمهوري اسالمی ایران با تائید مقامات ذیصالح بهداشتی و 

 اصل نسخه دوم پروفرما تأیید شده (در صورت وجود) )3-4 

 مستقیماً از طریق وزارت بازرگانی گشایش اعتبار کرده اند یا مستقیماً خریداري نموده اند درخصوص کاالهایی که 
 برگه آنالیز (مشخصات، فیزیکی، شیمیایی و میکروبی)) 3-5

(مطابق با ظهر GMO ن،یالم، مDioxin ,FMD ,BSEبه  یعدم آلودگ  یگواه) 6-3 رانیا یاسالم يو ممهور به مهر سفارت جمهور یبهداشت صالحیمقامات ذ دیبا تائ

(با توجه به نوع محصول و جمالت درج  تیحل یو گواه ویواکتی)، رادکینامه الکترون ایپروفرما 

 ورود ) یپروانه بهداشت لیشده در ذ

 ) مستندات تاریخ تولید، انقضاء و سري ساخت 3-7 

 تصویر گواهی مطابقت با آنالیز (در صورت وجود) )3-8 

 یا قبض انبار یا اعالمیه ورود کاال به گمرك )اظهارنامه3-9 

 ) تعهد نامه عدم مصرف محموله (در صورت عدم وجود سابقه)3-10 

 
 پروانه ساخت مرتبط (در صورت نیاز)) 3-11

 
 تصویر پروانه بهداشتی ورود (مواد اولیه مشمول ثبت منبع)) 3-12

 ) بارنامه و شماره ثبت سفارش3-13 

بوده و تمام مسئولیت و تبعات حقوقی ناشی از ارائه                   ر.........برگ تحویل و مورد تأیید اینجانب                                    مدیر عامل/ مسئول فنی شرکت                        کلیه موارد فوق د

 مهر و امضاء                                                             تاریخ :                اطالعات و مدارك ناقص و غلط را به صورت کامل می پذیرم.             

 

 
 

   
   

  

 SP- Fo- 1393- 0076 کد مدرك:        چک لیست درخواست مجوز ترخیص مواد اولیه غذایی و آشامیدنی        7پیوست شماره 
  

 



 زمان غذا و داروسا
و ارزیابی فرآورده هاي  اداره کل نظارت 

 غذایی، آرایشی و بهداشتی

ورود  صدور مجوز ییدستورالعمل اجرا
غذایی و  هیمواد اول صیوترخ )شیگشا(

  آشامیدنی

 SP- Pr- 1393- 0019کد مدرك:
 8/1388 :صدورتاریخ 

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

 26از 21صفحه 
 

 

  

 

 

 

 

 سئول فنی موسسه :....................... ماینجانب / اینجانبان ............................................................................... مدیر عامل و .............

 واقع در:

 تلفن :

......................................... مورخ ............................................... این شرکت، تا مشخص  فاکتورمتعهد می شویم که در صورت ترخیص محموله وارداتی به شماره 

معاونت غذا و  /  اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده هاي غذایی، آرایشی و بهداشتیف از طریق شدن نتیجه بررسی هاي الزم و صدور مجوز توزیع و مصر

گونه دخل و تصرف نداشته باشیم و در صورت تخلف  مربوطه کاالي مزبور را به طور امانی دراختیار نگهداشته و حق هیچدارو دانشگاه هاي علوم پزشکی 

مجاز خواهد  مربوطه معاونت غذا و دارو دانشگاه هاي علوم پزشکی/  زیابی فرآورده هاي غذایی، آرایشی و بهداشتیو ار اداره کل نظارتاز تعهد یاد شده 

هیچ گونه اعتراضی نخواهیم داشت و در صورتیکه کاالي مورد بحث ت تعقیب قرار دهد و بدیهی است حق بود اینجانبان را از طریق مقامات ذیصالح تح

یر با مشخصات ارائه شده باشد متعهد و ملزم هستیم که نسبت به مرجوع نمودن کاال اقدام و تصویر پروانه مرجوعی گمرك را به غیر قابل مصرف و یا مغا

 اداره مربوطه ارائه نمائیم . 

 

 آدرس و تلفن انبار:

 

 نام و امضاء مدیر عامل       نام و امضاء مسئول فنی 

 

 

 

 SP- Fo- 1393- 0077 کد مدرك:         دم مصرف مواد اولیه  غذایی و آشامیدنیتعهد نامه ع                 8پیوست شماره 

 



 زمان غذا و داروسا
و ارزیابی فرآورده هاي  اداره کل نظارت 

 غذایی، آرایشی و بهداشتی

ورود  صدور مجوز ییدستورالعمل اجرا
غذایی و  هیمواد اول صیوترخ )شیگشا(

  آشامیدنی

 SP- Pr- 1393- 0019کد مدرك:
 8/1388 :صدورتاریخ 

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

 26از 22صفحه 
 

 

 

 

 ......................گمرك 

 لیکمسالم ع

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

کشور  ........................تولید کارخانه .......................................................متعلق به  .......................................................(نوع محصول + مقدار) 

و سري ساخت  .........................و انقضاء  .......................... ،فوق با تاریخ تولید  / کاالهايرساند که ترخیص کاالي ارسال و به اطالع می  ...................

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

  از تاریخ صدور چهل و پنج روز می باشد.............. این مجوزاعتبار 

 

 یشی و بهداشتی مدیر کل نظارت و ارزیابی فرآورده هاي غذایی، آرا                                            

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

 رونوشت:

******* 

با توجه به جوابیه آزمایشگاه به شماره ............... مورخ .....................جهت اطالع،   .........................مورخ   ........................بازگشت به نامه شماره   ..........................شرکت  •

 و ، آشامیدنیخوراکی وقانون مواد  1الزم به ذکر است در صورت احراز هرگونه مغایرت با مستندات ارائه شده، درخصوص مجوز واردات تجدید نظر گردیده و طبق ماده 

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

جهت نمونه برداري از محموله و  آنالیز دقیق نمونه و مطابقت با ضوابط و ویژگی هاي مورد تأیید وزارت بهداشت و در صورت   ...................................مسئول فنی شرکت  •

محموله فوق. ضمنًا الزم است درصورت عدم تطبیق مراتب را سریعاً به اداره نظارت مربوطه اعالم  مراجع مورد تائید وزارت بهداشت / آنالیز طابقت باتائید، صدور مجوز م

 نمایید همچنین مقتضی است ریز نتایج آزمایشات انجام شده به معاونت غذا و دارو ارسال نمائید. 

 (ناظر بر انبار) 2جهت اطالع ، بررسی و نظارت بر بند  ........................شکی و خدمات بهداشتی درمانی معاونت محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پز •

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

 بایگانی •

   SP- Fo- 1393- 0078 کد مدرك:       فرم مجوز ترخیص و مصرف مواد اولیه غذایی و آشامیدنی                        9پیوست شماره 

                  

 



 زمان غذا و داروسا
و ارزیابی فرآورده هاي  اداره کل نظارت 

 غذایی، آرایشی و بهداشتی

ورود  صدور مجوز ییدستورالعمل اجرا
غذایی و  هیمواد اول صیوترخ )شیگشا(

  آشامیدنی

 SP- Pr- 1393- 0019کد مدرك:
 8/1388 :صدورتاریخ 

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

 26از 23صفحه 
 

 

 

 

 

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

 رم غذا و دارومعاونت محت

 

 سالم علیکم

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

موضوع .…………………کشور  …………………………تولید کارخانه ................................................ با نام تجاري  ماده اولیهآنالیز در خصوص 

پس از بازرسی نسبت به انجام نمونه برداري توسط رساند ،  ارسال و به اطالع می .......................مورخ ..…………………بارنامه شماره 

ق با استاندارد و دستورالعملهاي مربوطه اقدام و از نتیجه این کارشناسان طبق دستورالعمل نمونه برداري و ارسال به آزمایشگاه و انطبا

 اداره کل / معاونت غذا و دارو را مطلع فرمائید.

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

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

 رونوشت:

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

 اري. .................... جهت انجام نمونه برد

 نشانی انبار کاال: •

 بایگانی •

 

     س سیدصالحی

              

   SP- Fo- 1393- 0079 کد مدرك:           انبارتوسط دانشگاه ناظر بر  انبارنمونه برداري از  فرم                10پیوست شماره 

  

 



 زمان غذا و داروسا
و ارزیابی فرآورده هاي  اداره کل نظارت 

 غذایی، آرایشی و بهداشتی

ورود  صدور مجوز ییدستورالعمل اجرا
غذایی و  هیمواد اول صیوترخ )شیگشا(

  آشامیدنی

 SP- Pr- 1393- 0019کد مدرك:
 8/1388 :صدورتاریخ 

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

 26از 24صفحه 
 

  

 

 

 

 .............................گمرك 

 

 سالم علیکم

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

،  ............رساند که ترخیص کاالي فوق با تاریخ  تولید  ارسال و به اطالع می .......................کشور.............................تولید کارخانه  .......................

ضمن رعایت سایر شرایط و مقررات جاري کشور از نظر این وجود ) ،  درصورت(  .......................و نام تجاري ...............و سري ساخت .............انقضاء 

 باشد.  اداره کل بالمانع می

  از تاریخ صدور چهل و پنج روز می باشد.  این مجوزاعتبار 

 

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

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

 رونوشت:

******* 

 و اعالم نظر نهائی. جوابیه آزمایشگاه مصرف محموله تا ارائه جهت اطالع و عدم  .....................مورخ  ...................بازگشت به نامه شماره  ...................شرکت  •

 جهت اطالع و عدم مصرف محموله فوق تا اعالم نظر نهایی.  ............مسئول فنی شرکت  •

 . مصرف محموله تا اعالم نظر نهایی  جهت اطالع و نظارت بر عدم ..........معاونت محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی (ناظر بر انبار)  •

 نشانی انبار کاال :  •

 بایگانی •

 

 

   SP- Fo- 1393- 0080 کد مدرك:         فرم مجوز ترخیص و عدم مصرف مواد اولیه غذایی و آشامیدنی             11پیوست شماره 

                                                                                      

 



 زمان غذا و داروسا
و ارزیابی فرآورده هاي  اداره کل نظارت 

 غذایی، آرایشی و بهداشتی

ورود  صدور مجوز ییدستورالعمل اجرا
غذایی و  هیمواد اول صیوترخ )شیگشا(

  آشامیدنی

 SP- Pr- 1393- 0019کد مدرك:
 8/1388 :صدورتاریخ 

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

 26از 25صفحه 
 

 

 

 

 

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

 

 سالم علیکم 

مورخ .......  …………هاي شماره / فاکتورموضوع فاکتور .………مورخ  .……ترخیص شماره  هايمجوزمجوز/ پیرو رونوشت احتراماً 

، تاریخ انقضاء ......... و سري ساخت  ........ وبا توجه به سابقه آزمایشگاه ...با تاریخ تولید ....... .........از کشور ...........  کارخانه/ کارخانه هاي تولید....... محموله

اعالم آشامیدنی  و د فرآورده هاي غذاییتولیمجاز به مصرف در  ،........... مورخ ........... با قبول مسئولیت قانونی توسط مسئول فنی آن شرکت به شماره

قانون مواد  1ضمناً در صورت احراز هرگونه مغایرت محموله با مستندات ارائه شده، در خصوص مجوز واردات تجدید نظر گردیده و طبق ماده  گردد، می

 عمل خواهد آمد. و اصالحات بعدي اقدام قانونی الزم ب 22/4/1346آرایشی و بهداشتی مصوب  و آشامیدنی خوراکی و

  .فوق الذکر صادر گردیده است / فاکتورهاي این مجوز صرفاً در خصوص فاکتور

 

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

 ................. علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانیغذا و دارو دانشگاه  معاون/                                         

  

 رونوشت : 

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

 بایگانی 

 

 

 
 
 
 

   SP- Fo- 1393- 0081 کد مدرك:         مجوز مصرف مواد اولیه غذایی و آشامیدنیفرم صدور                 12پیوست شماره 

                                                                                      

 



 زمان غذا و داروسا
و ارزیابی فرآورده هاي  اداره کل نظارت 

 غذایی، آرایشی و بهداشتی

ورود  صدور مجوز ییدستورالعمل اجرا
غذایی و  هیمواد اول صیوترخ )شیگشا(

  آشامیدنی

 SP- Pr- 1393- 0019کد مدرك:
 8/1388 :صدورتاریخ 

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

 26از 26صفحه 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 .............................گمرك 

 

 سالم علیکم

متعلق به  .........................ر خصوص( با ثبت سفارش به شماره ............ مورخ .............) د ..............مورخ   ................ور شماره به پیوست فاکت

،  ............رساند که ترخیص کاالي فوق با تاریخ  تولید  ع میارسال و به اطال .......................کشور.............................تولید کارخانه  .......................

ضمن رعایت سایر شرایط و مقررات جاري کشور از نظر این وجود ) ،  درصورت(  .......................و نام تجاري ...............و سري ساخت .............انقضاء 

 باشد.  اداره کل بالمانع می

 ز تاریخ صدور چهل و پنج روز می باشد. اعتبار این مجوز ا 

 

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

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

 رونوشت:

******* 

 و اعالم نظر نهائی. جوابیه آزمایشگاه جهت اطالع و عدم مصرف محموله تا ارائه  .....................مورخ  ...................بازگشت به نامه شماره  ...................شرکت  •

 ظر نهایی. جهت اطالع و عدم مصرف محموله فوق تا اعالم ن ............مسئول فنی شرکت  •

نظارت بر و ارسال نمونه به آزمایشگاه  ، انجام نمونه برداري ، جهت اطالع ..........معاونت محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی (ناظر بر انبار)  •

 عدم مصرف محموله تا اعالم نظر نهایی 

 نشانی انبار کاال :  •

 بایگانی •

 SP- Fo- 1393- 0082 کد مدرك:       فرم مجوز ترخیص و عدم مصرف مواد اولیه غذایی و آشامیدنی فسادپذیر      13پیوست شماره 
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	سلام عليكم

