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 سازمان غذا و دارو 
 هاسًدراى یدرهاً یٍ خدهات بْداشت یهعاٍى هحتزم غذا ٍ دارٍ داًشگاُ علَم پششک

 کزهاًشاُ یدرهاً یٍ خدهات بْداشت یداًشگاُ علَم پششک یهحتزم غذا ٍ دارٍ هعاٍى

 کزدستاى یدرهاً یٍ خدهات بْداشت یداًشگاُ علَم پششک یهحتزم غذا ٍ دارٍ هعاٍى

 بٌدرعباس یٍ درهاً یٍ خدهات بْداشت یپششک لَمعداًشگاُ  یهحتزم غذا ٍ دارٍ هعاٍى

   يیقشٍ یدرهاً یٍ خدهات بْداشت یداًشگاُ علَم پششک یهحتزم غذا ٍ دارٍ هعاٍى

 داًشگاُ ع پ خ ب د هشْد یهحتزم غذا ٍ دارٍ هعاٍى

 بَشْز یٍ درهاً یٍ خدهات بْداشت یداًشگاُ علَم پششک یهحتزم غذا ٍ دارٍ هعاٍى

 فارس   یدرهاً یٍ خدهات بْداشت یداًشگاُ علَم پششک یدارٍ ٍهحتزم غذا  هعاٍى

 گلستاى   یدرهاً یٍ خدهات بْداشت یداًشگاُ علَم پششک یهحتزم غذا ٍ دارٍ هعاٍى

 اَّاس  یدرهاً یٍ خدهات بْداشت یداًشگاُ علَم پششک یهحتزم غذا ٍ دارٍ هعاٍى

 ِیارٍه یدرهاً یشتْداٍ خدهات ب یداًشگاُ علَم پششک یهحتزم غذا ٍ دارٍ هعاٍى

 سًجاى یدرهاً یٍ خدهات بْداشت یداًشگاُ علَم پششک یهحتزم غذا ٍ دارٍ هعاٍى

 المیا یدرهاً یٍ خدهات بْداشت یداًشگاُ علَم پششک یهحتزم غذا ٍ دارٍ هعاٍى

 تْزاى یدرهاً یٍ خدهات بْداشت یداًشگاُ علَم پششک یهحتزم غذا ٍ دارٍ هعاٍى

 الىیگ یدرهاً یٍ خدهات بْداشت یداًشگاُ علَم پششک یدارٍهحتزم غذا ٍ  هعاٍى

 یبْشت دیشْ یدرهاً یٍ خدهات بْداشت یداًشگاُ علَم پششک یهحتزم غذا ٍ دارٍ هعاٍى

 دکتز   یآقا جٌاب

 زاىیا یدرهاً یٍ خدهات بْداشت یداًشگاُ علَم پششک یهحتزم غذا ٍ دارٍ هعاٍى

 شیتبز یدرهاً یٍ خدهات بْداشت یپششکداًشگاُ علَم  یهحتزم غذا ٍدارٍ هعاٍى

 ساّداى یدرهاً یٍ خدهات بْداشت یداًشگاُ علَم پششک یهحتزم غذاٍ دارٍ هعاٍى

 کزهاى یدرهاً یٍ خدهات بْداشت یداًشگاُ علَم پششک یهحتزم غذا ٍ دارٍ هعاٍى

 اىیدکتز عباس جعفز یآقا جٌاب

 اصفْاى یدرهاً یداشتٍ خدهات بْ یداًشگاُ علَم پششک یغذا ٍ دارٍ هعاًٍت

 ٍاستاًدارد کاال ساسهاى هٌطقِ آساد قشن   یهحتزم ادارُ ًظارت بزضَابط بْداشت اًساً سیرئ

 یدکتز هحود گَّز یآقا جٌاب

   شیٍ استاًدارد کاال ساسهاى هٌطقِ آساد ک یهحتزم ادارُ ًظارت بز ضَابط بْداشت اًساً سییر

 دکتز بشرگ سادُ یآقا جٌاب

 چابْار یصٌعت یساسهاى هٌطقِ آسادتجار یضَابط بْداشت اًساًبز ظارتهحتزم ً سزپزست

 

  یدیتول یهشوول ثبت هنبع و هحصول،  توسط واحدها هیواردات هواد اول هوضوع:
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 سالم علیکن؛

ٍ بب تَجِ بِ سای ضوبسُ 28/10/1392ٍ  10/6/92/د هَسخ 15500/675/د ٍ 7092/675احتشاهبً پیشٍ بخطٌبهِ ّبی ضوبسُ  

کویتِ فٌی ٍ قبًًَی دس ساستبی حوبیت اص تَلیذکٌٌذگبى داخلی هَاد غزایی ٍ آضبهیذًی جْت تْیِ ٍ  30/1/93هَسخ  5371/2

تبهیي بِ هَقع هَاد اٍلیِ هَسد ًیبص ٍاسداتی، هقشس گشدیذ هَاد اٍلیِ ٍاسداتی هطوَل ثبت هٌبع ٍ هحصَل دس صَستیکِ صشفب تَسط 

، ٍاسد کطَس ضًَذ هطوَل ثبت هٌبع تطَیقی )اختیبسی( قشاس گشفتِ ّوبى کبسخبًِ  طَط تَلیذٍاحذّبی تَلیذی بشای استفبدُ دس خ

 قبًَى  هَاد خَساکی، آضبهیذًی، آسایطی ٍ بْذاضتی ٍ سعبیت سبیش قَاًیي ٍ هقشسات 16هبدُ  بش اسبس ٍ صذٍس هجَص ٍسٍد ٍ تشخیص

  :م پزیشدٍ سعبیت هَاسد ریل  اًجبتَلیذی هطشٍط بِ تبئیذ داًطگبُ علَم پضضکی ًبظش بش ٍاحذ 

 ٍجَد هبدُ اٍلیِ دس فْشست اقالم هٌذسج دس پشٍاًِ بْذاضتی سبخت ٍاحذ تَلیذکٌٌذُ  -1

 آى کبسخبًِ ٍاقعی سبلیبًِ تَلیذ بب ظشفیت  اص ًظش کوی هطببقت هقذاس ٍاسدات  -2

  بِ سبیشیيٍ عذم فشٍش ِ کبسخبً دس خطَط تَلیذ هٌحصشاًهَاد اٍلیِ  هبٌی بش هصشف اسائِ تعْذ  -3      

استفبدُ اص تسْیالت هشبَط بِ تفبّن ًبهِ بب گوشک  ٍسٍد هَاد اٍلیِ بب ، هتقبضیٍاحذ ّبی تَلیذکٌٌذُ چٌبًچِ الصم بِ رکش است 

ُ هشبَطِ، ثبت هبدجوَْسی اسالهی ایشاى ٍ تفَیض اختیبس تشخیص هَاد اٍلیِ تَسط هسئَل فٌی ببضٌذ، عالٍُ بش داسا بَدى ضشایط 

 است. اٍلیِ ٍ هٌبع تَلیذی آى دس سبصهبى غزا ٍداسٍ ضشٍسی

 

 سًٍَضت:

 جٌبة آقبی دکتش دیٌبسًٍذ هعبٍى هحتشم ٍصیش ٍ سئیس سبصهبى غزا ٍ داسٍ   .1

 هِ سیضیجٌبة آقبی دکتش عبذالْی اصل هعبٍى هحتشم ًظبست ٍ بشًب .2

 جٌبة آقبی دکتش اسوبعیلی هعبٍى هحتشم هذیش کل ًظبست ٍ اسصیببی فشآٍسدُ ّبی آسایطی ٍ بْذاضتی .3

 کٌذسی هعبٍى هحتشم فٌی اداسُ کل ًظبست ٍ اسصیببی فشآٍسدُ ّبی خَساکی ٍ آضبهیذًیسجٌبة آقبی دکتش ا .4

 ٍسدُ ّبی خَساکی ٍ آضبهیذًیجٌبة آقبی هٌْذس هٌصَسیبى هعبٍى هحتشم هذیش کل  ًظبست ٍ اسصیببی فشآ .5

 سشکبس خبًن هٌْذس هحوذی هعبٍى هحتشم هذیش کل  ًظبست ٍ اسصیببی فشآٍسدُ ّبی خَساکی ٍ آضبهیذًی .6

 (PMSجٌبة آقبی هٌْذس ضبکش اسدکبًی هطبٍس هحتشم اهَس استبًْب ٍ هسئَل بشًبهِ پبیص ٍ اسصیببی هحصَالت خَساکی ٍ آضبهیذًی دس ببصاس ) .7

 ذس کتبل هحسٌی سئیس هحتشم گشٍُ هطبلعِ ٍ بشًبهِ سیضیسشکبس خبًن هٌْ .8

 سشکبس خبًن هٌْذس سویعی کبسضٌبس هحتشم اداسُ غزایی ٍ آضبهیذًی .9

 جٌبة آقبی هذاح هتصذی اهَس دفتشی .10


