
 بهداشتي و آرايشي غذايي، مواد بر نظارت پرسنل شرح وظايف
 معاون غذا و دارو شبكه

 مذكور واحد دو جانب از مكاتبات كليه تاييد و بهداشتي و آرايشي غذايي، مواد بر نظارت واحد و دارو بر نظارت واحد برامور نظارت 
  سازماني برون هاي ارگان ساير و شبكه هاي واحد ساير با محوله امور هماهنگي 
  پوشش تحت واحدهاي به باالدستي مراجع از مكاتبات ارجاع 
  ها ارگان ساير با مشترك جلسات نيز و باالدستي هاي حوزه درجلسات حضور 

 

 

 بهداشتي و غذايي،آرايشي برمواد نظارت واحد مسئول كارشناس
 واحد كارشناسان عملكرد بر نظارت و ها بازديد ريزي برنامه 
  دارو و غذا معاون به ارسال و مربوط كارشناسان از واصله مكاتبات اوليه تاييد 
  كارخانجات جانب از واحد به شده ارائه محصوالت هاي برگي سه تاييد و بررسي 
  مشترك هاي بازديد جهت نظارتي هاي ارگان ساير با هماهنگي 
  آنها به شده ارجاع هاي پرونده كارشناسي نظرات ارايه و پيگيري جهت قضايي مراجع در حضور 
  بهداشتي و آرايشي محصوالت عرضه هاي فروشگاه و شبكه پوشش تحت توليدي هاي كارگاه و انبارها توليدي، مراكز از بازديد 
  شهرستان ارز و كاال قاچاق با مبارزه كميسيون در حضور 
  بهداشتي مجوزهاي اخذ درخصوص فني مسئولين و صنايع ن صاحبا به مشاوره و راهنمايي 

 بهداشتي و غذايي،آرايشي مواد بر نظارت1 كارشناس 
 بانوان هاي آرايشگاه بهداشتي، و آرايشي محصوالت عرضه هاي فروشگاه ، كارگاهي توليدي، واحدهاي از مستمر بازديد و كنترل 
 مربوط فني مسئولين و صنايع صاحبان به مشاوره و راهنمايي 
 واحد مسئول كارشناس به ارسال و معمول مكاتبات انجام 
 انبارها از يا و ها گاه كار و كارخانجات توليدي  محصوالت از برداري نمونه 
 اس ام پي طرح درقالب عرضه سطح از محصوالت از برداري نمونه 
 مافوق به بازديدي گزارشات ارائه 
 دانشگاه دارو و غذا معاونت به نمونه ارسال  
 سالمندي سالمت ملي هفته بزرگداشت جهت الزم اقدام و هماهنگي و همكاري واحد عملكرد آمار تنظيم و ارائه 
 محيطي واحدهاي و تابعه شهرستانهاي سطح در....  و اجرايي ، آموزشي هاي فعاليت ارزشيابي و پايش ، نظارت 
 سالمندان يافته ادغام مراقبتهاي و سالم زندگي شيوه بهبود برنامه خصوص در درماني بهداشتي نيروهاي بازآموزي و آموزش  

 

 

 

 

 



    بهداشتي و غذايي،آرايشي مواد بر نظارت2كارشناس
 بانوان هاي آرايشگاه بهداشتي، و آرايشي محصوالت عرضه هاي فروشگاه ، كارگاهي توليدي، واحدهاي از مستمر بازديد و كنترل  
  مربوط فني مسئولين و صنايع صاحبان به مشاوره و راهنمايي 
   واحد مسئول كارشناس به ارسال و معمول مكاتبات انجام 
  انبارها از يا و ها گاه كار و كارخانجات توليدي  محصوالت از برداري نمونه 
  اس ام پي طرح درقالب عرضه سطح از محصوالت از برداري نمونه 
  مافوق به بازديدي گزارشات ارائه 
 دانشگاه دارو و غذا معاونت به نمونه ارسال  
   واحد عملكرد آمار تنظيم و ارائه 

 

    بهداشتي و غذايي،آرايشي مواد بر نظارت3كارشناس
 بانوان هاي آرايشگاه بهداشتي، و آرايشي محصوالت عرضه هاي فروشگاه ، كارگاهي توليدي، واحدهاي از مستمر بازديد و كنترل 
  مربوط فني مسئولين و صنايع صاحبان به مشاوره و راهنمايي 
   واحد مسئول كارشناس به ارسال و معمول مكاتبات انجام 
  انبارها از يا و ها گاه كار و كارخانجات توليدي  محصوالت از برداري نمونه 
  اس ام پي طرح درقالب عرضه سطح از محصوالت از برداري نمونه 
  مافوق به بازديدي گزارشات ارائه 
 دانشگاه دارو و غذا معاونت به نمونه ارسال  
   واحد درعملك آمار تنظيم و ارائه 

 

    بهداشتي و غذايي،آرايشي مواد بر نظارت4كارشناس
 بانوان هاي آرايشگاه بهداشتي، و آرايشي محصوالت عرضه هاي فروشگاه ، كارگاهي توليدي، واحدهاي از مستمر بازديد و كنترل  

  مربوط فني مسئولين و صنايع صاحبان به مشاوره و راهنمايي 

   واحد مسئول كارشناس به ارسال و معمول مكاتبات انجام 

  انبارها از يا و ها گاه كار و كارخانجات توليدي  محصوالت از برداري نمونه 

  اس ام پي طرح درقالب عرضه سطح از محصوالت از برداري نمونه 

  مافوق به بازديدي گزارشات ارائه 

 دانشگاه دارو و غذا معاونت به نمونه ارسال  

   واحد عملكرد آمار تنظيم و ارائه 

 

 

 
 
 
 


