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یی، و فراورده اهی  مواد واحداهی تولید و بسته بندی کارگاهی صدور شناهس نظارت  دستورالعمل غذا
شتی  آشامیدنی، آرایشی و بهدا

       : هدف -1ماده 
قانون موادخوردنی وآشامیدنی  و با توجه به استناد فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از تولید ملی به 

ه ک، واحدهایی هجری شمسی  4141، سند پنجم توسعه و سند چشم انداز جمهوری اسالمی در  آرایشی و بهداشتیو

مشمول اخذ شناسه نظارت ، بسته بندی مشخص عرضه می کنند بصورت  تجاری عالمتمارک و محصول خود را با 

 .می باشند کارگاهی

 :تعاریف -2ماده
 :کارگاه

غذایی،  مواد و فراورده های عرضهتوزیع و  ،بسته بندی ،ام به تولیددر این ضابطه به واحدی اطالق می شود که اقد 

سازمان منطبق با ضوابط (GMP) دارای حداقل شرایط فنی و بهداشتی نماید ومی  آشامیدنی ،آرایشی و بهداشتی

 شکیدانشکده علوم پز/معاونت غذا ودارو دانشگاهنظارت بر اجرای ضوابط به عهده بدیهی است .می باشددارو غذاو

 .باشندمی مربوطه 

 :شناسه نظارت کارگاهی 

حداقل  مجوز فعالیت اقتصادی از مراجع ذیصالح و ه دارایکتولیدی  کارگاهی است که به واحدهای بهداشتی مجوز

 . بهداشتی تولید هستند اعطاء می شودفنی و شرایط 

   :1 تبصره
آشامیدنی ، و فراورده های غذایی،مواد بسته بندی مورد استفاده در تولید و ( GMP)حداقل ضوابط فنی و بهداشتی 

 .مشمول، باید مطابق ضوابط پیوست باشدآرایشی و بهداشتی 

 

رک الزم جهت  -3ماده   :شناهس نظارت  صدورمدا
  مربوطهدانشکده علوم پزشکی /معاونت غذا ودارو دانشگاهارائه نامه درخواست شناسه نظارت به 

  از مراجع ذیصالح  اقتصادی فعالیتز مجوارائه تصویر برابر اصل شده 

  از سازمان ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی  ثبت نام تجاریارائه تصویر برابر اصل شده 

  (4پیوست شماره )کارگاه  موسسین/مؤسس/ مدیر عامل ارائه تعهد و سوگند نامه 

  و بهداشتی مسئول فنی بعنوانمعرفی فرد واجد شرایط 
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 :کرتذ 
کنترل و نظارت بر دریافت مواد اولیه از مراکز معتبرر و دارای مجوزهرای بهداشرتی، کلیره     تولیدی جهت  کارگاه

 بایرد  ثبت مستندات و سوابق کنترلهای انجام شرده  ،آزمون  ،نمونه برداری  ،(GMP)شرایط تولید و بسته بندی 

و آرایشری و بهداشرتی   با قانون مواد خروردنی و آشرامیدنی    نسبت به معرفی و استخدام  فرد واجد شرایط مطابق

 معاونرت غرذا ودارو   در صرورت صرالحدید  . قرانونی اقردام نمایرد    -وچارت مسئولین فنی مصرو  کمیتره فنری   

هرای   کارگراه و برا در نظرر گررفتن  فاصرله      مسئول فنیذیربط و بر اساس توان  دانشکده علوم پزشکی/دانشگاه

مری توانرد    تولیردی  واحرد  سره حداکثرنظارت ، (کارگاه های مجاور و مشابه از نظر محصول) تولیدی از یکدیگر

 .انجام گیرد مسئول فنیتوسط یک 

 (سازمان غذا و دارومصو  )مطابق با آخرین چارت مربوطه  مسئولین فنیدر مورد رشته های تحصیلی  :2 تبصره

  .اقدام شود

  معاونت غذا  و تأیید توسط کارشناسان (2پیوست شماره )و بهداشتی مسئول فنیمدارک مربوط به ارائه

 مربوطهدانشکده علوم پزشکی /ودارو دانشگاه

 همکار یا مجاز دارای پروانه های  ارائه قرارداد با آزمایشگاهنبودن آزمایشگاه در محل کارگاه،  در صورت

که کنترل محصول تولیدی در محدوده فعالیت تعریف شده آن قرار داشته  سازمان غذا و داروبهره برداری از 

  .باشد

 معاونت  ، توسط(3پیوست شماره )مطابق چک لیست اییدیه اجرای کامل ضوابط فنی و بهداشتی کهفرم ت

 .مربوطه تکمیل می گردد دانشکده علوم پزشکی/غذا ودارو دانشگاه

می باشد و تمدید شناسه سال  4تخصیص داده شده به واحد تولیدی نظارت کارگاهی مدت اعتبار شناسه  : 3 تبصره

مربوطه و همچنین شرایط ذکر  دانشکده علوم پزشکی/معاونت غذا ودارو دانشگاه أیید کمیته فنیدر صورت تصادره 

 :بالمانع خواهد بود مشروط به موارد ذیل شده در ذیل به صورت سالیانه

 نداشتن شکایت اثبات شده درخصوص محصول -

 در کلیه بازدیدهای ادواری  GMPتأیید رعایت اصول  -

باشد  سازمان غذاودارو، جوا  آزمون ها مطابق با ویژگی ها و ضوابط مورد تأیید در کلیه نمونه برداری ها -

 .و هیچگونه عدم انطباق بحرانی گزارش نشود

که هر سال اعالم می  هیات وزیران تعرفه های مصو آخرین تعرفه صدور و تمدید شناسه نظارت، برابر :  4تبصره 

 .گردد خواهد بود
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 : نظارتمراحل صدور شناهس  -4ماده 
 صدور شناسه نظارت کارگاهی  

  جهت ثبت آماری  سازمان غذا و داروارسال رونوشت به 

استفاده از ظرفیت خالی واحدهای دارای شناسه نظارت کارگاهی توسط کارخانجات دارای پروانه ساخت  : 5تبصره 

 .نمی باشد سازمانمورد تأیید این 
 


