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 -8هدف
در راستای اجرای ماده  12دستورالعمل اجرایی ساخت و ورود مواد غذائی ،آشاميدنی ،آرایشی و بهداشتی و مكملهای غذائی-رژیمی مبنی بر به
کار گيری فرد واجد شرایط به عنوان مسئول فنی توسط شرکت های وارد کننده اقالم مشمول قانون و بر اساس رای کميته فنی و قانونی شماره3/2001
مورخ2333/6/1و به منظور نحوه بررسی ،صدور و تمدید پروانه مسئول فنی برای افراد واجد شرایط جهت نظارت بر واردات فرآورده های غذایی ،آرایشی و
بهداشتی مطابق شرح وظایف تعيين شده این دستورالعمل تدوین شده است.

 -0دامنه کاربرد
این دستور العمل اجرایی در خصوص شرح وظایف محوله مسئولين فنی و نحوه بررسی مدارک ،صدور و تمدید پروانه مسئول فنی شرکت های
وارد کننده فرآورده های غذایی ،آرایشی و بهداشتی کاربرد دارد.

-9مسئوليت اجرایی
مسئوليت اجرای این دستورالعمل بر عهده کارشناسان اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی ،آرایشی و بهداشتی و یا معاونت های غذا و
دارو دانشگاههای علوم پزشكی بوده و نظارت بر حسن انجام آن بر عهده مدیر کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی ،آرایشی و بهداشتی و یا معاون غذا
و دارو دانشگاه علوم پزشكی می باشد.

 -4تعاریف
مسئول فنی :مسئول فنی فردی است واجد شرایط که توسط مدیر عامل شرکت ،به طور کتبی به اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های
غذایی ،آرایشی و بهداشتی معرفی می گردد که به صورت تمام وقت در انجام امور واگذار شده به وی مطابق شرح وظایف مسئول فنی انجام وظيفه نماید.
و پس از تأیيد کميته فنی و قانونی ،پروانه مسئول فنی برای وی صادر خواهد شد و باید دارای شرایط زیر باشد:
 تابعيت جمهوری اسالمی ایران
 نداشتن سوء پيشينه کيفری
 دارا بودن یكی از مدارک تحصيلی مندرج در چارت مسئولين فنی جهت واردات (پيوست شماره )2
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 دارا بودن اطالعات علمی الزم درخصوص اصول شرایط خوب ساخت ،انبارداری و توزیع ) )GMP,GSP,GDPمحصوالت غذایی ،آرایشی و بهداشتی
و دستور العمل های مربوط به واردات محصوالت فرآیند شده غذایی ،آرایشی و بهداشتی.
 گذراندن با موفقيت دوره های آموزشی متناسب با مدرک تحصيلی به تشخيص اداره کل نظارت وارزیابی فرآورده های غذایی ،آرایشی و بهداشتی

 -2شرح وظایف مسئول فنی شرکت های وارد کننده
طبق ماده  11دستورالعمل اجرایی ساخت و ورود مواد غذائی ،آشاميدنی ،آرایشی و بهداشتی و مكملهای غذائی-رژیمی شرح وظائف مسئول
فنی عبارتند از:
 -2-1نظارت بر شرایط فنی و بهداشتی کارخانجات توليدی خارج از کشور به منظور واردات
 -1-1تضمين سالمت وکيفيت محصول تا پایان تاریخ انقضاء و پاسخگوئی در برابر مراجع بهداشتی و قانون در صورت بروز مشكالت بهداشتی،
سالمتی و کيفی محصول
 -3-1اعمال نظارتهای پيش بينی شده در آیين نامه های مرب وطه جهت حصول اطمينان از تطابق روشهای به کار گرفته شده و تجهيزات مورد
استفاده در توليد وکنترل محصول به نحوی که محصوالت وارد شده از نظرایمنی ،ماهيت و کيفيت با استانداردهای مربوطه و الزامات قانونی مطابقت
داشته باشد.
 -4-1نظارت بر شرایط فنی و بهداشتی انبار و کنترل روشهای انبار داری
 -1-1نظارت برکنترل شرایط حمل ونقل و اطمينان از عدم فساد ،آلودگی و آسيب دیدگی محصوالت
 -6-1مسئول اجرای سيستم  Recallبرای جمع آوری محصوالت توزیع شده مرجوعی یا معيوب و یا محصوالتی که این اداره کل به دليل
وجود اشكاالتی ،دستور به جمع آوری آنها از سطح بازار را نموده است و نظارت برامحاء یا مرجوع نمودن آنها و ارائه گزارش به اداره کل نظارت وارزیابی
فرآورده های غذائی ،آرایشی و بهداشتی و معاونت غذا و دارو ناظر بر شرکت( دفتر مرکزی شرکت)
 -7-1نظارت بر عمليات برچسب گذاری براساس ضوابط مربوطه قبل از عرضه
 -8-1رسيدگی به شكایات واصله و پيگيری آنها تا حصول نتيجه و پاسخگوئی الزم.
 -3-1بررسی و تأیيد کليه مدارک مندرج در دستورالعمل واردات محصوالت فرآیند شده غذائی ،آرایشی و بهداشتی
 -20-1تائيد مصرف و عرضه اقالم وارداتی بر اساس ضوابط و مستندات سازمان غذا و دارو
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 -22-1ثبت سوابق واردات و مستندسازی پرونده واردات برای هر محموله و در صورت لزوم برای هر محصول که شامل مدارکی برای اثبات
اعمال نظارتهای الزم و انجام وظایف محوله به مسئول فنی می باشد.
 -21-1انجام کنترل کيفيت محصول در سطح عرضه( )PMSو ارائه گزارش آن به وزارت بهداشت به طور مستمر
 -23-1مسئول فنی باید اطمين ان یابد کارخانه توليدکننده از هر سری ساخت محصوالت وارداتی به ایران به تعداد کافی تا  6ماه پس از تاریخ
انقضا جهت استفاده در موارد لزوم نگهداری می نماید و در صورت نياز به بررسی یک سری ساخت از محصول ،نمونه در اختيار این اداره کل قرار گيرد.
 -24-1ارائه گزارش شش ماهه از کليه اقدامات فوق بر اساس شرح وظایف به سازمان غذا و دارو و معاونت غذا و دارو دانشگاه ناظر به عملكرد
شرکت وارد کننده
تبصره  -8بر اساس تبصره  2ماده  11دستورالعمل اجرایی و ورود مواد غذایی در هر صورت مسئوليت کامل اجرای ضوابط ابالغی وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشكی (سازمان غذا و دارو) در خصوص ایمنی و کيفيت فرآورده های وارداتی به عهده وارد کننده بوده و مسئول فنی موظف است گزارش فوری
موارد عدم رعایت ضوابط فنی و بهداشتی را به اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی ،آرایشی و بهداشتی و یا معاونت غذا ودارو دانشگاه علوم
پزشكی مربوطه اعالم نماید.
تبصره  - 0هر گونه اقدام کنترلی و نظارتی در خصوص پایش و کنترل محصوالت شرکت بنا به درخواست و تصویب سازمان غذا و دارو می باشد.
تبصره  -9قابل ذکر است آشنایی با قانون مواد خوراکی ،آشاميدنی ،آرایشی و بهداشتی و سایر قوانين موضوعه از جمله قوانين صادرات – واردات و
شرکت در کالس های آموزشی که از طرف سازمان غذا و دارو اعالم می شود الزامی است.

 -6مراحل اجرایی
 -8-6مدارك مورد نياز صدور پروانه مسئول فنی
جهت بررسی و انجام اقدامات الزم مدارک زیر ارائه گردد:
 -2-2-6نامه معرفی مسئول فنی توسط شرکت وارد کننده به امضای مدیر عامل با درج زمينه فعاليت شرکت و اعالم واگذاری کليه
امور معين شده در شرح وظایف مسئول فنی به مسئول فنی
 -1-2-6چک ليست تكميل شده معرفی مسئول فنی شرکت های واردکننده محصوالت فرایند شده غذایی ،آرایشی و بهداشتی جهت
صدور پروانه (پيوست شماره ) 1
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 -3-2-6تصا ویر اساسنامه شرکت و آگهی تاسيس شرکت در روزنامه رسمی و آگهی آخرین تغييرات شرکت در روزنامه رسمی (آخرین
تغييرات روزنامه رسمی)
 -4-2-6فرم تكميل شده(قسمت الف و ب) بررسی و ارزیابی مدارک مسئولين فنی شرکتهای واردکننده محصوالت فرایند شده
غذایی،آرایشی و بهداشتی( پيوست شماره )3
 -1-2-6تصویر کليه مدارک تحصيلی یا پروانه داروسازی (باید اصل مدرک توسط کارشناس رویت شود)
 -6-2-6اصل پروانه مسئوليت فنی قبلی (در صورت وجود)
 -7-2-6استعفا نامه مسئول فنی قبلی (در صورت وجود)
 -8-2-6اصل گواهی عدم سوء پيشينه کيفری
 -3-2-6سوابق فعاليت مرتبط
 -20-2-6تصویر شناسنامه وکارت ملی( باید کپی برابر اصل شود)
 -22-2-6دو قطعه عكس  3×4پشت نویسی شده
 -21-2-6تعهد نامه مسئول فنی و شرح وظایف محوله مسئول فنی(در ظهر آن) تایپ شده در سربرگ شرکت و امضا شده توسط
مسئول فنی و مدیر عامل و ممهور به مهر شرکت به صورت محضری (پيوست شماره)4
 -23-2-6تصویر قرارداد مسئول فنی با شرکت در سر برگ شرکت با امضاء مدیر و مسئول فنی و ممهور به مهر شرکت (حد اقل یک
ساله تمام وقت و با امكان تمدید برای سنوات بعدی)
 -24-2-6در صورت وجود پروانه مسئول فنی از سایر ادارات مرتبط به تبصره  4ارائه تصویر با رویت اصل آن
 -21-2-6تصویر فيش واریزی بر اساس آخرین تعرفه اعالمی مصوبه هيات وزیران با تایيد امور مالی
تبصره  -4در صورتيكه مسئول فنی معرفی شده دارای پروانه مسئول فنی از یكی از ادارات کل سازمان غذا و دارو برای همان شرکت باشد در صورتی که
از نظر مدرک تحصيلی و سایر شرایط انطباق داشته باشد لزومی به ارائه مدارک بند های  1-2-6و  8-2-6نمی باشد.
تبصره -2مسئول فنی معرفی شده نباید مدیر عامل شرکت و یا یكی از اعضای هيات مدیره بوده و همچنين مسئول فنی کارخانه توليدی و یا شرکت
وارد کننده دیگر باشد و باید تمام وقت در اختيار شرکت جهت انجام امور محوله باشد.
تبصره -6مسئوليت پيگيری کليه امور مربوط به واردات از جمله مسائل فنی ،علمی و  ...مطابق شرح وظایف اعالمی مرتبط با شرکت در اداره کل بر عهده
شخص مسئول فنی می باشد و باید مسئول فنی در ارتباط مستمر با وزارت بهداشت باشد
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تبصره -8در خصوص شرکت هایی که به صورت HOLDINGیا با هيئت مدیره مشابه اداره می شوند با توجه به نظر کميته فنی و قانونی امكان مسئوليت
فنی همزمان چند شرکت وجود دارد.
تبصره -1در صورتی که کارخانه توليدی متقاضی واردات مواد اوليه باشد از مسئول فنی توليد می تواند با توجه به نظر کميته فنی و قانونی به عنوان
مسئول فنی واردات مواد اوليه استفاده نماید.
تبصره  -3در صورتی که مسئول فنی در مدت کمتر از  3ماه به دليل مرخصی و  ....با هماهنگی شرکت جهت انجام امور محوله فعاليت ندارد باید نسبت
به معرفی فرد جانشين واجدشرایط جهت تقبل انجام امور محوله مسئول فنی در مدت مذکور به عنوان قائم مقام با تائيد شرکت و با ارائه تعهدنامه
جانشين مسئول فنی (پيوست شماره  ) 1و اخذ تائيدیه از این سازمان اقدام نماید و در صورتی که زمان عدم حضور مسئول فنی بيش از مدت فوق الذکر
باشد باید نسبت به معرفی مسئول فنی واجد شرایط جدید از طرف شرکت اقدام الزم به عمل آید.
همچنين در خصوص کارخانجاتی که درمناطق آزاد یا مناطق ویژه اقتصادی فعاليت دارند و از این اداره کل پروانه بهداشتی ورود اخذ می نمایند باید در
صورتيكه مسئول فنی در کارخانه حضور ندارد نسبت به معرفی فرد واجد شرایط دیگری به عنوان نماینده مسئول فنی عالوه بر مسئول فنی نيز به طور
همزمان اقدام نمایند.

 -0-6نحوه صدور پروانه مسئول فنی
پس از بررسی مدارک ارائه شده توسط کارشناس و اخذ رأی کميته فنی و قانونی پروانه با توجه به مدرک تحصيلی و سوابق کاری
متقاضی در مورد لزوم طی دوره آموزشی و سر فصل های مورد نياز توسط اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی ،آرایشی و بهداشتی
تصميم گيری خواهد شد و متقاضيان مشمول طی دوره آموزشی پس از گذراندن دوره های آموزشی متناسب با رشته تحصيلی ایشان و به
تشخيص اداره کل پروانه مسئول فنی طبق پيوست شماره  6و با اعتبار یكسال صادر می شود و بعد از آن الزم است هر سال توسط وزارت
بهداشت تمدید گردد.
تبصره -82در صورت استعفا مسئول فنی باید استعفا نامه مسئول فنی و اصل پروانه ایشان به همراه معرفی مسئول فنی جایگزین و مدارک مطابق با چک
ليست مر بوطه به طور همزمان صورت پذیرد.
تبصره -88بدیهی است صدور پروانه پس از گذراندن دوره آموزشی متناسب با رشته تحصيلی ایشان و به تشخيص اداره کل و با موفقيت ( به جز دکترای
داروسازی) بالمانع می باشد.
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شده غذایی ،آرایشی و بهداشتی

کد مدركSP- Pr- 1393- 0014:
تاریخ صدور18/1/81:
بازنگری20 :
تاریخ بازنگری39/2/02 :
صفحه  6از83

تبصره -80بكارگيری سایر رشته های تحصيلی (کارشناسی به باال) نظير پليمر ،سلولزی ،نساجی ،دندانپزشكی ،کشاورزی و ....در صورت مرتبط بودن با
گروه محصوالت وارداتی ،ت ائيد کميته فنی و طی دوره آموزشی با موفقيت ،امكان پذیر می باشد و چنانچه شرکت وارد کننده فرآورده های دیگری باشد که
با رشته مسئول فنی مطابقت ندارد ،ملزم به اعالم و معرفی فرد واجد شرایط دیگری طبق دستورالعمل مربوطه و برای سایر گروههای محصوالت وارداتی
می باشد.

 -9-6مدارك مورد نياز تمدید پروانه مسئول فنی
جهت بررسی و انجام اقدامات الزم مدارک زیر ارائه گردد:
 -2-3-6نامه معرفی مسئول فنی جهت تمدید پروانه توسط شرکت وارد کننده به امضای مدیر عامل با درج زمينه فعاليت شرکت و اعالم
واگذاری کليه امور معين شده در شرح وظایف مسئول فنی به مسئول فنی
 -1-3-6چک ليست تكميل شده معرفی مسئول فنی شرکت های وارد کننده محصوالت فرایند شده غذایی ،آرایشی و بهداشتی جهت تمدید
پروانه مسئول فنی(پيوست شماره )7
 -3-3-6تصاویر اساسنامه شرکت و آگهی تاسيس شرکت در روزنامه رسمی و آگهی آخرین تغييرات شرکت در روزنامه رسمی (در صورت انجام
تغييرات)
 -4-3-6فرم تكميل شده (قسمت الف و ب) بررسی و ارزیابی مدارک مسئولين فنی شرکت های وارد کننده محصوالت فرایند شده غذایی،
آرایشی و بهداشتی(پيوست شماره )3
 -1-3-6چنانچه متقاضی نسبت به اخذ مدرک تحصيلی جدید اقدام نموده ارائه گردد.
 -6-3-6اصل پروانه مسئوليت فنی جهت تمدید اعتبار
 -7-3-6دو قطعه عكس  3×4پشت نویسی شده
 -8-3-6تعهد نامه مسئول فنی و شرح وظایف محوله مسئول فنی(در ظهر آن) تایپ شده در سربرگ شرکت و امضا شده توسط مسئول فنی و
مدیر عامل و ممهور به مهر شرکت به صورت محضری (در صورت تغيير مدیر عامل) (پيوست شماره )4
 -3-3-6تصویر قرارداد معتبر مس ئول فنی با شرکت در سر برگ شرکت با امضاء مدیر و مسئول فنی و ممهور به مهر شرکت (حداقل یكساله
تمام وقت و با امكان تمدید برای سنوات بعدی)
 -20-3-6گواهی آموزشی متناسب با رشته تحصيلی (کپی برابر اصل شود)

سازمان غذا و دارو

ضوابط و نحوه دستور العمل اجرایی شرایط،

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

صدور و تمدید پروانه مسئولين فنی
شرکتهای واردکننده محصوالت فرآَیند
شده غذایی ،آرایشی و بهداشتی

کد مدركSP- Pr- 1393- 0014:
تاریخ صدور18/1/81:
بازنگری20 :
تاریخ بازنگری39/2/02 :
صفحه  8از83

 -22-3-6گواهی های بازآموزی (متوسط ساليانه  11امتياز)
 -21-3-6تصویر فيش واریزی بر اساس آخرین تعرفه اعالمی مصوبه هيات وزیران با تائيد امور مالی

 -4-6نحوه تمدید پروانه مسئول فنی
تمدید پروانه مسئول فنی توسط معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكی ناظر بر دفتر مرکزی شرکت صورت می گيرد که مسئول فنی در زمان
تمدید باید دوره های آ موزشی الزم متناسب با رشته تحصيلی را طی نموده باشد و همچنين در زمان تمدید باید به طور متوسط ساليانه  11امتياز
بازآموزی و مصوب اداره کل را نيز کسب نموده باشد که کليه مدارک آموزشی و بازآموزی فوق الذکر باید در زمان تمدید به معاونت غذا ودارو دانشگاه
مربوطه تحویل گردد .قابل ذکر است در زمان تمدید فرد متقاضی (مسئول فنی) باید در مسئوليت یاد شده فاقد سوابق منفی باشد و در صورت تكميل
بودن کليه مدارک و داشتن صالحيت مسئول فنی پروانه مذکور می تواند به مدت یكسال تمدید گردد.به منظور تمدید جدول ظهر پروانه مسئول فنی باید
تكميل گردد.
تبصره  - 80ارسال رونوشت پروانه تمدید شده توسط معاونت غذا و دارو به اداره کل نظارت بر ارزیابی فرآورده های غذایی ،آرایشی و بهداشتی الزامی
می باشد.
تبصره  -89در زمان تمدید گزارشات شش ماهه عملكرد مسئول فنی در راستای شرح وظایف تعریف شده باید به معاونت غذا و دارو دانشگاه ناظر بر
عملكرد شرکت ارائه شده باشد و معاونت غذا و دارو بر اساس بررسی گزارش عملكرد شش ماهه و تائيد آن نسبت به تمدیدپروانه مسئول فنی اقدام خواهد
نمود.

 -8رسيدگی به تخلفات مسئول فنی
در صورت احراز هر گونه کوتاهی در انجام وظایف محو له توسط مسئول فنی و عدم ارائه پاسخ غير قابل قبول از سوی نامبرده،موضوع جهت اتخاذ
تصميم مقتضی به کميته فنی و قانونی ارجاع خواهد شد

سازمان غذا و دارو
اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های
غذایی ،آرایشی و بهداشتی

ضوابط و نحوه دستور العمل اجرایی شرایط،
صدور و تمدید پروانه مسئولين فنی
شرکتهای واردکننده محصوالت فرآَیند
شده غذایی ،آرایشی و بهداشتی

کد مدركSP- Pr- 1393- 0014:
تاریخ صدور18/1/81:
بازنگری20 :
تاریخ بازنگری39/2/02 :
صفحه  1از83

 -1پيوست ها
 -8-1پيوست شماره  -8چارت مسئولين فنی شرکتهای وارد کننده محصوالت فرایند شده غذایی ،آرایشی و بهداشتی
 -0-1پيوست شماره  -0چک ل يست معرفی مسئول فنی شرکت های وارد کننده محصوالت فرایند شده غذایی ،آرایشی و بهداشتی جهت
صدور پروانه
 -9-1پيوست شماره  -9فرم بررسی و ارزیابی مدارک مسئولين فنی شرکتهای وارد کننده محصوالت فرایند شده غذایی ،آرایشی و بهداشتی
 -4-1پيوست شماره  -4تعهدنامه محضری و شرح وظایف مسئول فنی (درسربرگ شرکت و با امضای مدیر عامل و مسئول فنی )
 -2-1پيوست شماره  -2تعهدنامه جانشين مسئول فنی
 -6-1پيوست شماره  -6فرم صدور پروانه مسئول فنی شرکت های واردکننده محصوالت فرایند شده غذایی ،آرایشی و بهداشتی
 -8-1پيوست شماره  -8چک ليست معرفی مسئول فنی شرکت ه ای وارد کننده محصوالت فرایند شده غذایی ،آرایشی و بهداشتی جهت
تمدید پروانه

ضوابط و نحوه دستور العمل اجرایی شرایط،

سازمان غذا و دارو
اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های
غذایی ،آرایشی و بهداشتی

کد مدركSP- Pr- 1393- 0014:
تاریخ صدور18/1/81:

صدور و تمدید پروانه مسئولين فنی

بازنگری20 :

شرکتهای واردکننده محصوالت فرآَیند

تاریخ بازنگری39/2/02 :

شده غذایی ،آرایشی و بهداشتی

صفحه  3از83

پيوست شماره 8چارت مسئولين فنی جهت شرکتهای وارد کننده محصوالت فرایند شده غذایی ،آرایشی و بهداشتی

گروه محصوالت

کد مدركSP- Fo- 1393 - 0050:

انواع محصوالت آرایشی و ضدعفونی کننده های خانگی وشوینده های انواع سموم حشره انواع محصوالت غذایی،

محصوالت پليمری

رشته تحصيلی

بهداشتی

خطوط صنایع غذائی

کش

آشاميدنی

دکترای داروسازی

*

*

*

*

*

دکترای دامپزشكی

----------

*

----------

*

----------

دکترای پزشكی

*

*

*

*

----------

کارشناسی شيمی و باالتر (کليه گرایش ها)

*

*

*

*

*

کارشناس علوم تغذیه و باالتر (کليه گرایش ها)

----------

----------

----------

*

----------

کارشناس صنایع غذایی و باالتر (کليه گرایش ها)

----------

*

----------

*

----------

مهندسی شيمی با گرایش صنایع غذائی و باالتر

----------

*

----------

*

----------

کارشناسی ميكروبيولوژی و باالتر

*

*

----------

*

----------

کارشناسی ارشد سم شناسی

----------

----------

*

----------

----------

----------

*

----------

----------

----------

----------

*

*

----------

----------

زیست شناسی با گرایش ميكروبيولوژی یا گرایش علوم
سلولی ملكولی
کارشناسی بهداشت محيط و باالتر

ضوابط و نحوه دستور العمل اجرایی شرایط،

سازمان غذا و دارو
اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های
غذایی ،آرایشی و بهداشتی

صدور و تمدید پروانه مسئولين فنی
شرکتهای واردکننده محصوالت فرآَیند
شده غذایی ،آرایشی و بهداشتی

کد مدركSP- Pr- 1393- 0014:
تاریخ صدور18/1/81:
بازنگری20 :
تاریخ بازنگری39/2/02 :
صفحه  82از83

پيوست شماره  0چک ليست معرفی مسئول فنی شرکت های وارد کننده محصوالت فرایند شده غذایی ،آرایشی و بهداشتی جهت صدور پروانه کد مدرك0001:
)8

مشخصات درخواست کننده

نام شرکت:

نام و نام خانوادگی مدیر عامل:

شماره تلفن  /نمابر:

آدرس پستی شرکت:

آدرس پستی انبار /انبارهای شرکت :

مشخصات مسئول فنی

نام و نام خانوادگی:

رشته و مدرك تحصيلی:

شماره تماس:

آدرس :

E-mail:

 )0مدارك ضميمه

نامه معرفی مسئول فنی
تصاویر اساسنامه شرکت و آگهی تاسيس شرکت در روزنامه رسمی و آگهی آخرین تغييرات شرکت در روزنامه رسمی
فرم تكميل شده قسمت (الف و ب) بررسی و ارزیابی مدارک مسئولين فنی شرکت های وارد کننده محصوالت فرایند شده غذایی ،آرایشی و بهداشتی
تصویر کليه مدارک تحصيلی یا پروانه داروسازی (اصل آن باید توسط کارشناس رویت شود)
اصل پروانه مسئوليت فنی قبلی(در صورت وجود)
استعفانامه مسئول فنی قبلی (در صورت وجود)
اصل گواهی عدم سوءپيشينه کيفری
تصویر شناسنامه وکارت ملی
دو قطعه عكس  3×4پشت نویسی شده
تعهد نامه و شرح وظایف تكميل شده (محضری)طبق دستور العمل
تصویر قرارداد مسئول فنی با شرکت در سربرگ شرکت با امضای مدیر عامل و مسئول فنی و ممهور به مهر شرکت
تصویر فيش واریزی بر اساس آخرین مصوبه هيات وزیران با تایيد امور مالی
گواهی آموزشی متناسب رشته تحصيلی

SP- CL- 1393 -

توضيحات
بلی□

خير□

بلی□

خير□

بلی□

خير□

بلی□

خير□

بلی□

خير□

بلی□

خير□

بلی□

خير□

بلی□

خير□

بلی□

خير□

بلی□

خير□

بلی□

خير□

بلی□

خير□

بلی□

خير□

کليه موارد فوق مطابق دستورالعمل  .......................در  .........................برگ تحویل و مورد تایيد اینجانب  ............................مدیر عامل  /مسئول فنی شرکت  ..............................بوده و تمام مسئوليت و تبعات حقوقی
ناشی از ارائه اطالعات و مدارک ناقص و غلط را به صورت کامل می پذیرم.
مهر و امضا
تاریخ :

ضوابط و نحوه دستور العمل اجرایی شرایط،

سازمان غذا و دارو
اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های
غذایی ،آرایشی و بهداشتی

صدور و تمدید پروانه مسئولين فنی
شرکتهای واردکننده محصوالت فرآَیند
شده غذایی ،آرایشی و بهداشتی

کد مدركSP- Pr- 1393- 0014:
تاریخ صدور18/1/81:
بازنگری20 :
تاریخ بازنگری39/2/02 :

صفحه  88از83
پيوست شماره  9فرم بررسی و ارزیابی مدارک مسئولين فنی شرکتهای وارد کننده محصوالت فرایند شده غذایی ،آشاميدنی ،آرایشی کد مدركSP- Fo- 1393 - 0052:
الف) مشخصات مسئول فنی :
نام :

نام خانوادگی :

کد ملی :

شماره شناسنامه:

و بهداشتی

مدرک تحصيلی :
E-mail:

شماره تأیيدیه تحصيلی :

ب) مشخصات شرکت واردکننده:
نام شرکت وارد کننده :
شماره ثبت شرکت :
زمينه فعاليت :
شماره ثبت نامه شرکت :
تاریخ ثبت نامه شرکت :
دوره آموزشی  .................................طی گواهی شماره  ...................مورخ  ........................با موفقيت گذرانده شده است.
دوره باز آموزی  ..............................طی گواهی شماره  ...................مورخ  ........................با موفقيت گذرانده شده است.
مالحظات :
با توجه به مدارک ارائه شده ،صالحيت آقا  /خانم  ..................................برای تصدی مسئوليت فنی شرکت ،مورد تأیيد است.
کارشناس

رئيس اداره

موضوع در جلسه مورخ  .........................کميته فنی و قانونی مطرح و با توجه به رای شماره  .................مورد تأیيد قانونی قرار گرفت.

ضوابط و نحوه دستور العمل اجرایی شرایط،

سازمان غذا و دارو
اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های
غذایی ،آرایشی و بهداشتی

پيوست شماره 4

صدور و تمدید پروانه مسئولين فنی
شرکتهای واردکننده محصوالت فرآَیند
شده غذایی ،آرایشی و بهداشتی

تعهد نامه محضری و شرح وظایف مسئول فنی

کد مدركSP- Pr- 1393- 0014:
تاریخ صدور18/1/81:
بازنگری20 :
تاریخ بازنگری39/2/02 :
صفحه  80از83
کد مدركSP- Fo- 1393 - 0053:

اینجانب  ................................فرزند  ..............................به شماره شناسنامه .................صادره از  .......................ساکن  ..............دارای مدرک /................................
پروانه داروسازی به شماره  .................................مورخ  ........................که از تاریخ  .................................متقاضی پذیرش  /تمدید مسئوليت فنی شرکت
 ..................................................جهت فعاليت در زمينه  .....................................می باشم.
با اطالع کامل از شرح وظایف تعيين شده در ظهر این صفحه جهت مسئولين فنی ،ضمن اعالم اینكه در حال حاضر مسئوليت فنی هيچ شرکت وارد
کننده دیگر و یا توليد کننده محصوالت آرایشی و بهداشتی  ،غذائی و آشاميدنی  ،مكملهای غذائی و یا داروئی را عهده دار نمی باشم متعهد می گردم:
 -2قوانين و ضوابط و مقررات جاری مربوط به واردات کاالهای فرآیند شده غذایی ،آشاميدنی ،آرایشی و بهداشتی را به طور کامل رعایت نمایم .
 -1در صورت انصراف از مسئوليت فنی ضمن اعالم مراتب به اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی ،آرایشی و بهداشتی تا تأیيد مسئول فنی واجد
شرایط معرفی شده از طرف آن شرکت توسط اداره کل وظایف خود را انجام دهم.
 -3تمام وظایف مسئول فنی را مطابق با دستور العمل های مربوطه به نحو احسن انجام دهم.
بدیهی است در صورتی که خالف اظهارات فوق ثابت شود مسئوليت قانونی آن بعهده اینجانب بوده و کميته فنی قانونی حق سلب صالحيت مسئول فنی
اینجانب را خواهد داشت.

نام و نام خانوادگی و امضاء متعهد(مسئول فنی )
نام ونام خانوادگی و امضاء مدیر عامل

سازمان غذا و دارو
اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های
غذایی ،آرایشی و بهداشتی

ضوابط و نحوه دستور العمل اجرایی شرایط،
صدور و تمدید پروانه مسئولين فنی
شرکتهای واردکننده محصوالت فرآَیند
شده غذایی ،آرایشی و بهداشتی

کد مدركSP- Pr- 1393- 0014:
تاریخ صدور18/1/81:
بازنگری20 :
تاریخ بازنگری39/2/02 :
صفحه  89از83

شرح وظایف مسئول فنی
طبق ماده  11دستورالعمل اجرایی ساخت و ورود مواد غذائی  ،آشاميدنی  ،آرایشی وبهداشتی ومكملهای غذائی-رژیمی شرح وظائف مسئول فنی
عبارتند از:
 .2نظارت بر شرایط فنی و بهداشتی کارخانجات توليدی خارج از کشور به منظور واردات
 .1تضمين سالمت و کيفيت محصول تا پایان تاریخ انقضاء و پاسخگوئی در برابر مراجع بهداشتی و قانون در صورت بروز مشكالت بهداشتی ،سالمتی و
کيفی محصول.
 .3اعمال نظارتهای پيش بينی شده در آیين نامه های مربوطه جهت حصول اطمينان از تطابق روشهای به کار گرفته شده و تجهيزات مورد استفاده در
توليد وکنترل محصول به نحوی که محصوالت وارد شده از نظر ایمنی ،ماهيت و کيفيت با استانداردهای مربوطه والزامات قانونی مطابقت داشته باشد.
 .4نظارت بر شرایط فنی و بهداشتی انبار و کنترل روشهای انبار داری.
 .1نظارت برکنترل شرایط حمل ونقل و اطمينان از عدم فساد ،آلودگی و آسيب دیدگی محصوالت.
 .6مسئول اجرای سيستم  Recallبرای جمع آوری محصوالت توزیع شده مرجوعی یا معيوب و یا محصوالتی که اداره کل به دليل وجود اشكاالتی ،دستور
به جمع آوری آنها از سطح بازار را نموده است و نظارت برامحاء یا م رجوع نمودن آنها و ارائه گزارش به اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذائی،
آرایشی وبهداشتی
 .7نظارت بر عمليات برچسب گذاری براساس ضوابط مربوطه قبل از عرضه
 .8رسيدگی به شكایات واصله و پيگيری آنها تا حصول نتيجه و پاسخگوئی الزم.
 .3بررسی وتأیيد کليه مدارک مندرج در دستورالعمل واردات محصوالت فرآیند شده غذائی ،آرایشی و بهداشتی
 .20تائيد مصرف و عرضه اقالم وارداتی بر اساس ضوابط و مستندات سازمان غذا و دارو
 .22ثبت سوابق واردات و مستندسازی پرونده واردات برای هر محموله و در صورت لزوم برای هر محصول که شامل مدارکی برای اثبات اعمال نظارتهای
الزم و انجام وظایف محوله به مسئول فنی می باشد.
 .21انجام کنترل کيفيت محصول در سطح عرضه( )PMSو ارائه گزارش آن به وزارت بهداشت به طور مستمر
 .23مسئول فنی باید اطمينان یابد کارخانه توليدکننده از هر سری ساخت محصوالت وارداتی به ایران به تعداد کافی تا  6ماه پس از تاریخ انقضا جهت
استفاده در موارد لزوم نگهداری می نماید و در صورت نياز به بررسی یک سری ساخت از محصول ،نمونه در اختيار این اداره کل قرار گيرد.

سازمان غذا و دارو
اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های
غذایی ،آرایشی و بهداشتی

ضوابط و نحوه دستور العمل اجرایی شرایط،
صدور و تمدید پروانه مسئولين فنی
شرکتهای واردکننده محصوالت فرآَیند
شده غذایی ،آرایشی و بهداشتی

کد مدركSP- Pr- 1393- 0014:
تاریخ صدور18/1/81:
بازنگری20 :
تاریخ بازنگری39/2/02 :
صفحه  84از83

 .24ارائه گزارش شش ماهه از کليه اقدامات فوق بر اساس شرح وظایف به سازمان غذا و دارو و معاونت غذا و دارو دانشگاه ناظر به عملكرد شرکت وارد
کننده
تبصره  -8بر اساس تبصره  2ماده  11دستورالعمل اجرایی و ورود مواد غذایی در هر صورت مسئوليت کامل اجرای ضوابط ابالغی وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزشكی (سازمان غذا و دارو) در خصوص ایمنی و کيفيت فرآورده های وارداتی به عهده وارد کننده بوده و مسئول فنی موظف است گزارش
فوری موارد عدم رعایت ضوابط فنی و بهداشتی را به اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی ،آرایشی و بهداشتی و یا معاونت غذا و دارو دانشگاه
علوم پزشكی مربوطه اعالم نماید.
تبصره  -0هر گونه اقدام کنترلی و نظارتی در خصوص پایش و کنترل محصوالت شرکت بنا به درخواست و تصویب سازمان غذا و دارو می باشد.
تبصره  -9قابل ذکر است آشنایی با قانون مواد خوراکی ،آشاميدنی ،آرایشی و بهداشتی و سایر قوانين موضوعه از جمله قوانين صادرات – واردات و
شرکت در کالس های آموزشی که از طرف سازمان غذا و دارو اعالم می شود الزامی است.

نام و نام خانوادگی و امضاء متعهد(مسئول فنی )
نام ونام خانوادگی و امضاء مدیر عامل

ظهر تعهد نامه

ضوابط و نحوه دستور العمل اجرایی شرایط،

سازمان غذا و دارو
اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های
غذایی ،آرایشی و بهداشتی

صدور و تمدید پروانه مسئولين فنی
شرکتهای واردکننده محصوالت فرآَیند
شده غذایی ،آرایشی و بهداشتی

تاریخ صدور18/1/81:
بازنگری20 :
تاریخ بازنگری39/2/02 :
صفحه  82از83
کد مدركSP- Fo- 1393- 0051:

فرم تعهدنامه جانشين مسئول فنی

پيوست شماره 2

کد مدركSP- Pr- 1393- 0014:

مح
ل الصاق
عکس

اینجانب
سرکارخانم /جناب آقای
مدت

مسئول فنی شرکت
با کد ملی

می باشم و با اطالع کامل از شرح وظائف محوله،

از تاریخ

دارای مدرک تحصيلی

ساکن

به عنوان جانشين خود جهت فعاليت در زمينه

را از تاریخ

به

معرفی می نمایم.

همچنين وظائف و حدود اختيارات محول شده به نامبرده به شرح زیر می باشد:
)2
)1
)3
بدیهی است کليه مسئوليتهای ناشی از اقدامات ایشان در این سمت بطور تضامنی به عهده "جانشين و اینجانب " خواهد بود و در صورتيكه
خالف اظهارات فوق ثابت شود مسئوليت قانونی آن بعهده هر دو بوده و اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی ،آرایشی و بهداشتی حق سلب
صالحيت مسئول فنی اینجانب را خواهد داشت.
شماره تلفن همراه مسئول فنی



شماره تلفن همراه جانشين مسئول فنی

جانشين مسئول فنی متعهد می گردد که هرگونه اقدام با اطالع ،آگاهی و هماهنگی مسئول فنی انجام گيرد.

نام و نام خانوادگی و امضاء مدیر عامل شرکت

نام و نام خانوادگی و امضاء جانشين مسئول فنی شرکت

نام و نام خانوادگی و امضاء مسئول فنی شرکت

سازمان غذا و دارو
اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های
غذایی ،آرایشی و بهداشتی

ضوابط و نحوه دستور العمل اجرایی شرایط،
صدور و تمدید پروانه مسئولين فنی
شرکتهای واردکننده محصوالت فرآَیند
شده غذایی ،آرایشی و بهداشتی

کد مدركSP- Pr- 1393- 0014:
تاریخ صدور18/1/81:
بازنگری20 :
تاریخ بازنگری39/2/02 :
صفحه  86از83

پيوست شماره  6فرم صدورپروانه مسئول فنی شرکت های واردکننده محصوالت فرایند شده غذایی ،آرایشی و بهداشتی کد مدركSP- Fo- 1393 - 0054:
مح
ل الصاق

وپروانه مسئول فنی

عکس

شرکت های واردکننده محصوالت فرآیند شده غذایی ،آرایشی و بهداشتی
شماره پروانه مسئول فنی :

با استناد به ماده  12و  11دستورالعمل اجرایی ساخت و ورود مواد غذایی ،آشاميدنی ،آرایشی و بهداشتی مصوب مورخ  87/22/27و با توجه به
درخواست شماره .....................مورخ .........................شرکت .....................صالحيت آقاای  /خاان  ......................................فرزندد ...................بده شدماره
شناسددنامه ........................و کددد ملددی .......................صددادره از........................فددارا التحصدديل رشددته.........................از دانشددگاه....................................................در
مقطع..............................طبق رای کميته فنی و قانونی به شماره...........................و مورخ ...................و بدا اخدذ گدواهی دوره آموزشدی مربوطده بدا موفقيدت بده
شماره...................و مورخ .......................برای مسئوليت ف نی جهت انجام وظایف محوله مطابق با شرح وظایف منعقد شدده طدی نامده شدماره ..........................
مورخ  .......................و با رعایت کامل مقررات و ضوابط مربوط تأیيد گردید .بابت صدور این پروانه مبلغ  .................ریال طی فديش شدماره ..............................
مورخ  ...........................به حساب شماره  1273323022008بانک ملی ایران پرداخت گردیده است .این پروانه به جای پروانه مسئول فنی قبلی بده شدماره
 ..........................مورخ  ....................صادر گردیده و پروانه قبلی از درجه اعتبار ساقط میباشد .اعتبار این پروانه از تاریخ صدور به مددت یکساال مدی باشدد
والزم است هر سال توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی تمدید گردد.
این پروانه در زمينه واردات محصوالت فرآینده شده غذایی /آرایشی و بهداشتی معتبر است.

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

ظهر اصل پروانه مسئول فنی

ضوابط و نحوه دستور العمل اجرایی شرایط،

سازمان غذا و دارو
اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های
غذایی ،آرایشی و بهداشتی

ردیف

2
1
3
4
1
6
7
8
3
20

نام معاونت غذا و
دارو دانشگاه علوم م
پزشكی

نام شرکت

صدور و تمدید پروانه مسئولين فنی
شرکتهای واردکننده محصوالت فرآَیند
شده غذایی ،آرایشی و بهداشتی

کد مدركSP- Pr- 1393- 0014:
تاریخ صدور18/1/81:
بازنگری20 :
تاریخ بازنگری39/2/02 :
صفحه  88از83

تاریخ پایان اعتبار و مهرو امضاء معاونت/معاونت
امتياز کسب شده
آموزشی (هر سال تاریخ تمدید پروانه مراجعه برای تمدید غذا و دارو یا دانشگاه علوم آدرس شرکت
پزشكی
اعتبار
 11امتياز)

آدرس انبار/انبارهای
شرکت

سازمان غذا و دارو
اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های
غذایی ،آرایشی و بهداشتی

ضوابط و نحوه دستور العمل اجرایی شرایط،
صدور و تمدید پروانه مسئولين فنی
شرکتهای واردکننده محصوالت فرآَیند
شده غذایی ،آرایشی و بهداشتی

کد مدركSP- Pr- 1393- 0014:
تاریخ صدور18/1/81:
بازنگری20 :
تاریخ بازنگری39/2/02 :
صفحه  81از83
ظهر رونوشت پروانه مسئول فنی

.2

نظارت بر شرایط فنی و بهداشتی کارخانجات توليدی خارج از کشور به منظور واردات

.1

تضمين سالمت و کيفيت محصول تا پایان تاریخ انقضاء و پاسخگوئی در برابر مراجع بهداشتی و قانون در صورت بروز مشكالت بهداشتی ،سالمتی و

کيفی محصول
.3

اعمال نظارتهای پيش بينی شده در آیين نامه های مربوطه جهت حصول اطمينان از تطابق روشهای به کار گرفته شده و تجهيزات مورد استفاده در

توليد وکنترل محصول به نحوی که محصوالت وارد شده از نظر ایمنی ،ماهيت و کيفيت با استانداردهای مربوطه والزامات قانونی مطابقت داشته باشد.
.4

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

.1

نظارت برکنترل شرایط حمل و نقل و اطمينان از عدم فساد ،آلودگی و آسيب دیدگی محصوالت.

.6

مسئول اجرای سيستم  Recallبرای جمع آوری محصوالت توزیع شده مرجوعی یا معيوب و یا محصوالتی که اداره کل نظارت و ارزیابی

فرآورده

های غذایی ،آرایشی و بهداشتی به دليل وجود اشكاالتی ،دستور به جمع آوری آنها از سطح بازار را نموده است ونظارت برامحاء یا مرجوع نمودن آنها و
ارائه گزارش به اداره کل نظارت و ارزیابی فراورده های غذائی ،آرایشی و بهداشتی و معاونت غذا و دارو ناظر بر شرکت(انبار شرکت)
.7

نظارت بر عمليات برچسب گذاری براساس ضوابط مربوطه قبل از عرضه

.8

رسيدگی به شكایات واصله و پيگيری آنها تا حصول نتيجه و پاسخگوئی الزم.

.3

بررسی و تأیيد کليه مدارک مندرج در دستورالعمل واردات محصوالت فرآیند شده غذائی ،آرایشی و بهداشتی

 .20تائيد مصرف و عرضه اقالم وارداتی بر اساس ضوابط و مستندات سازمان غذا و دارو
 .22ثبت سوابق واردات و مستندسازی پرونده وا ردات برای هر محموله و در صورت لزوم برای هر محصول که شامل مدارکی برای اثبات اعمال نظارتهای
الزم و انجام وظایف محوله به مسئول فنی می باشد.
 .21انجام کنترل کيفيت محصول در سطح عرضه()PMSوارائه گزارش آن به وزارت بهداشت به طور مستمر
 .23مسئول فنی باید اطمينان یابد کارخانه توليدکننده از هر سری ساخت محصوالت وارداتی به ایران به تعداد کافی تا  6ماه پس از تاریخ انقضا جهت
استفاده در موارد لزوم نگهداری می نماید و در صورت نياز به بررسی یک سری ساخت از محصول ،نمونه در اختيار این اداره کل قرار گيرد.
 .24ارائه گزارش شش ماهه از کليه اقد امات فوق بر اساس شرح وظایف به سازمان غذا و دارو و معاونت غذا و دارو دانشگاه ناظر به عملكرد شرکت وارد
کننده
امضاء مسئول فنی
پشت پروانه

ضوابط و نحوه دستور العمل اجرایی شرایط،

سازمان غذا و دارو
اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های
غذایی ،آرایشی و بهداشتی

صدور و تمدید پروانه مسئولين فنی
شرکتهای واردکننده محصوالت فرآَیند
شده غذایی ،آرایشی و بهداشتی

کد مدركSP- Pr- 1393- 0014:
تاریخ صدور18/1/81:
بازنگری20 :
تاریخ بازنگری39/2/02 :
صفحه  83از83

پيوست شماره  8چ ک ليست معرفی مسئول فنی شرکتهای واردکننده محصوالت فرایند شده غذایی ،آرایشی و بهداشتی جهت تمدید پروانه کد مدركSP- CL- 1393- 0002 :

0050
)8

مشخصات درخواست کننده

نام شرکت:

نام و نام خانوادگی مدیر عامل:

شماره تلفن  /نمابر:

آدرس پستی شرکت:

آدرس پستی انبار /انبارهای شرکت :

مشخصات مسئول فنی

نام و نام خانوادگی:

رشته و مدرك تحصيلی:

شماره تماس:

آدرس :

E-mail:

 )0مدارك ضميمه
نامه معرفی مسئول فنی
تصاویر اساسنامه شرکت و آگهی تاسيس شرکت در روزنامه رسمی و آگهی آخرین تغييرات شرکت در روزنامه رسمی
فرم تكميل شده قسمت (الف و ب) بررسی و ارزیابی مدارک مسئولين فنی شرکت های وارد کننده محصوالت فرایند شده غذایی ،آرایشی و بهداشتی
تصویر کليه مدارک تحصيلی یا پروانه داروسازی (اصل آن باید توسط کارشناس رویت شود)
مدرک تحصيلی
اصل پروانه مسئوليت فنی
دو قطعه عكس  3×4پشت نویسی شده
تعهد نامه و شرح وظایف تكميل شده (محضری)طبق دستور العمل
تصویر قرارداد مسئول فنی با شرکت در سربرگ شرکت با امضای مدیر عامل و مسئول فنی و ممهور به مهر شرکت

تصویرگواهی آموزشی متناسب رشته تحصيلی
گواهی های بازآموزی (ساليانه  11امتياز)
تصویر فيش واریزی بر اساس آخرین مصوبه هيات وزیران با تایيد امور مالی

توضيحات
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خير□
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خير□
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خير□

بلی□

خير□

بلی□

خير□

بلی□

خير□

بلی□

خير□

بلی□

خير□

بلی□

خير□

بلی□

خير□

بلی□

خير□

کليه موارد فوق مطابق دستورالعمل  .......................در  .........................برگ تحویل و مورد تایيد اینجانب  ............................مدیر عامل  /مسئول فنی شرکت  ..............................بوده و تمام مسئوليت و تبعات حقوقی
ناشی از ارائه اطالعات و مدارک ناقص و غلط را به صورت کامل می پذیرم.
مهر و امضا
تاریخ :

