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 پروانه مسئول فنیو

 بهداشتی شرکت های واردکننده محصوالت فرآیند شده غذایی ،آرایشی و

 شماره پروانه مسئول فنی : 

با توجه به و  21/22/71مصوب مورخ  دستورالعمل اجرایی ساخت و ورود مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی 11و  12استناد به ماده  با           

فرزندد...................  بده شدماره      آقاای / ااان. ......................................  صالحیت  .....................ره .....................مورخ......................... شرکتدرخواست شما

...............فددارا التیصددیل رشددته.........................از دانشدد.اه....................................................در  شناسددنامه........................ و کددد م.ددی....................... صددادره از......... 

ی دوره آموزشدی مربوطده بدا موفقیدت بده      اخدذ ودوا    مقطع..............................طبق رای کمیته فنی و قانونی به شماره...........................و مورخ...................و بدا 

نامده شدماره ..........................   شماره...................و مورخ .......................برای مسئولیت فنی جهت انجام وظایف میوله مطابق با شرح وظایف منعقد شدده طدی   

مربوط تأیید وردید. بابت صدور این پروانه مب.غ ................. ریال طی فدی  شدماره ..............................    مورخ ....................... و با رعایت کامل مقررات و ضوابط

 بانک م.ی ایران پرداخت وردیده است. این پروانه به جای پروانه مسئول فنی قب.ی به شماره 1211129122117مورخ ........................... به حساب شماره 

مدی باشدد    یکساال باشد. اعتبار این پروانه از تاریخ صدور به مددت  .......................... مورخ .................... صادر وردیده و پروانه قب.ی از درجه اعتبار ساقط می

 والزم است  ر سال توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تمدید وردد.

 میصوالت فرآینده شده غذایی/ آرایشی و بهداشتی معتبر است. این پروانه در زمینه واردات 
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 نام معاونت غذا و

دارو  دانش.اه ع.وم م  

 پزشکی

 نام شرکت

امتیاز کسب شده 

آموزشی ) ر سال 

 امتیاز( 12

 تاریخ تمدید پروانه

اعتبار و تاریخ پایان 

مراجعه برای تمدید 

 اعتبار

مهرو امضاء معاونت/معاونت 

غذا و دارو یا دانش.اه ع.وم 

 پزشکی

 آدرس شرکت
آدرس انبار/انبار ای 

 شرکت
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 ت پروانه مسئول فنیظهر رونوش   

 نظارت بر شرایط فنی و بهداشتی کارخانجات تولیدی خارج از کشور به منظور واردات .1

و  تضمین سالمت و کیفیت میصول تا پایان تاریخ انقضاء و پاسخ.وئی در برابر مراجع بهداشتی و قانون در صورت بروز مشکالت بهداشتی، سالمتی .2

 کیفی میصول

شده در آیین نامه  ای مربوطه جهت حصول اطمینان از تطابق روشهای به کار ورفته شده و تجهیزات مورد استفاده در  اعمال نظارتهای پی  بینی .3

 ته باشد. تولید وکنترل میصول به نیوی که میصوالت وارد شده از نظر  ایمنی، ما یت و کیفیت با استاندارد ای مربوطه والزامات قانونی مطابقت داش

 نظارت بر شرایط فنی و بهداشتی انبار و کنترل روشهای انبار داری   .4

 نظارت برکنترل شرایط حمل و نقل و اطمینان از عدم فساد، آلودوی و آسیب دیدوی میصوالت. .5

ابی    فرآورده برای جمع آوری میصوالت توزیع شده مرجوعی یا معیوب و یا میصوالتی که اداره کل نظارت و ارزی Recallمسئول اجرای سیستم  .6

نمودن آنها و  ای غذایی، آرایشی و بهداشتی به دلیل وجود اشکاالتی، دستور به  جمع آوری آنها از سطح بازار را نموده است ونظارت برامیاء یا مرجوع 

 شرکت)انبار شرکت( ارائه وزارش به اداره کل نظارت و ارزیابی فراورده  ای غذائی، آرایشی و بهداشتی و معاونت غذا و دارو ناظر بر

 نظارت بر عم.یات برچسب وذاری براساس ضوابط مربوطه قبل از عرضه  .7

 رسیدوی به شکایات واص.ه و پی.یری آنها تا حصول نتیجه و پاسخ.وئی الزم. .8

 بررسی و تأیید ک.یه مدارک مندرج در دستورالعمل واردات میصوالت فرآیند شده غذائی، آرایشی و بهداشتی  .9

 عرضه اقالم وارداتی بر اساس ضوابط و مستندات سازمان غذا و داروتائید مصرف و  .01

ای ثبت سوابق واردات و مستندسازی پرونده واردات برای  ر میموله و در صورت لزوم برای  ر میصول که شامل مدارکی برای اثبات اعمال نظارته .00

 الزم و انجام وظایف میوله به مسئول فنی می باشد.

 بهداشت به طور مستمر  وارائه وزارش آن به وزارت(PMS)یصول در سطح عرضهانجام کنترل کیفیت م  .12

ماه پس از تاریخ انقضا جهت  6مسئول فنی باید اطمینان یابد کارخانه تولیدکننده از  ر سری ساخت میصوالت وارداتی به ایران به تعداد کافی تا  .13

 بررسی یک سری ساخت از میصول، نمونه در اختیار این اداره کل قرار ویرد.استفاده در موارد لزوم ن.هداری می نماید و در صورت نیاز به 

                                                                                                                                ت وارد کنندهارائه وزارش ش  ما ه از ک.یه اقدامات فوق بر اساس شرح وظایف به سازمان غذا و دارو و معاونت غذا و دارو دانش.اه ناظر به عم.کرد شرک

ت وارد ارائه وزارش ش  ما ه از ک.یه اقدامات فوق بر اساس شرح وظایف به سازمان غذا و دارو و معاونت غذا و دارو دانش.اه ناظر به عم.کرد شرک .14

 ( پشت پروانه)                    امضاء مسئول فنی                                                                                                                         کننده

 


