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 فاهدا -4

قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور در راستای ارتقاء سالمت جامعه و نظارت  7این دستورالعمل به استناد بند پ ماده         

 غذایی ، آشامیدنی بر زنجیره تولید تا مصرف و به منظور ساماندهی شرکت هایی که مبادرت به نگهداری، حمل و توزیع فرآورده های 

 گردیده است. می نمایند تدوین

، درمان وزارت بهداشت فیو وظا التیتشک نیتا مصرف کننده و به استناد قوان دیتول رهیزنج لیارتقاء سالمت جامعه و تکم یراستا در

رالعمل دستو یدنیو آشام یمواد خوردن ،قانون مقررات امورپزشکی –یو بهداشت یشیآرا ،یدنیآشام ،قانون موادخوراکی –یو آموزش پزشک

گردد. یم و ابالغ نیتدو لیبه شرح ذ یو بهداشت یشیآرا ،یدنیآشام ،یمواد خوردن یعیتوز یشرکت ها یبهداشت تیعالو ف سینحوه تاس

  

 دامنه کاربرد -8

این دستورالعمل به منظورچگونگی صدور، اصالح و تمدید پروانه های بهداشتی )بهره برداری و مسئول فنی ( شرکت های پخش         

 کاربرد دارد.غذایی ، آشامیدنی  و توزیع فرآورده های 

 دستورالعمل می شوند .غذایی ، آشامیدنی دارای شبکه پخش نیز شامل این فرآورده های تولید کنندگان  -1تبصره

 مسئولیت اجرایی -3

باشد و ناظر بر حسن  یم اداره کل امور فرآورده های غذایی و آشامیدنیکارشناسان دستورالعمل بر عهده  نیا ییاجرا تیمسئول        

 باشند. یمغذایی، آشامیدنی   امور فرآورده هایکل  ریآن مد یاجرا

 : سازد یخاطر نشان مموارد ذیل را  ضمناً

 رییتغ ،اصالح  صدور ،مجاز به  صورت گرفته است صرفاًبه آنها اختیار  ضیکه تفو معاونتهای غذا ودارو دانشگاههای علوم پزشکی -

 باشند. یمشرکتهای پخش فعال استانی و یا  شهرستان های تابعه تحت نظارت  یپروانه بهره بردار دیتمدو 

 ی بر عهده دانشگاه قطب می باشد.پروانه بهره بردار دیتمدو  رییتغ، اصالح صدور،در خصوص شرکتهای پخش منطقه ای،   -

صدور، اصالح و تمدید پروانه های بهداشتی )بهره برداری و مسئول فنی( شرکت های پخش سراسری فرآورده های تبصره :  -

 آشامیدنی صرفاً توسط اداره کل امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی انجام می شود.  و غذایی

 ریفتعا -1

 اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی -1-4

 در این دستورالعمل به اختصار اداره کل نامیده می شود.

 معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی -1-8

 در این دستورالعمل به اختصار معاونت غذا و دارو نامیده می شود.
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الح صیصالح در حال حاضر مرجع ذیاز مراجع ذ یاقتصاد تیفعال یمجوزها افتیباشد که پس از در یم یشرکتشرکت پخش: -1-3

زم ال یباشد و کسب پروانه ها یموزارت صنعت معدن و تجارت  یداخل یمعاونت بازرگان یاقتصاد تیصدور مجوز فعال یاقتصاد

مجوز  یوارد کننده دارا یشرکت ها ای دیتول یواحدها آشامیدنی از و غذایی یفرآورده ها افتیاز سازمان غذا و دارو مجاز به در

 باشد. یم یو منطقه ا یاستان ،یبه صورت کشور یبهداشت طیمراکز عرضه در شرا نیآن در ب عیو توز

 تیباشد که مالک یم یبهداشت طیفوق الذکر در شرا یمواد و فرآورده ها ییو امکانات جابه جا زاتیتجه ناوگان حمل و نقل: - 1-1

 یباشد به نحو یشرکت پخش م اریدر اخت نیمدت زمان مع یمشخص برا یبه صورت قرارداد ایشرکت پخش بوده  اریآن در اخت

خش پ یهاشده توسط شرکت یناوگان شناسنامه دار و معرف لهیمذکور به وس یها رآوردهها و نقل و انتقال ف ییجابه جا هیکه کل

 .ردیمجاز صورت گ

باشد  یممذکور  یفرآورده ها یبهداشت ینگهدار طیشرا یفوق الذکر که دارا یکاالها عیو تجم یبه مکان نگهدار انبارها: -1-9

 یشرکت پخش مجاز باشد به نحو اریمدت مشخص در اخت یبرا نیقرارداد مع یط ای تیتحت مالک ستیبا یگردد و م یق مطالا

خارج از نظارت وزارت بهداشت  یکاالها ریشوند و با سا یشده نگهدار یشناسنامه دار و معرف یفرآورده ها در انبارها هیکه کل

 اختالط نداشته باشد.

دستورالعمل  فرآورده های غذایی و آشامیدنی باید مطابق (Good Storage Practices)   انبارش)نگهداری(خوب  طیشرا     

غذایی و انبارهای نگهداری مواد و فرآورده های )تاسیس و بهره برداری( اجرایی نحوه صدور، اصالح و تمدید پروانه های بهداشتی 

 باشد.  F-W- 011- 2 مدرک  کدبا آشامیدنی 

انبار  توان به یشوند که از آن جمله  م یم یبند میتقس یمتقاوت یمحصوالت، انبارها به دسته ها ینگهدار ییدما طیبنا به شرا    

 ریز طیمح ی) دمایمعمول یدرجه( و انبار دما 11 ریانبار خنک )ز ،گراد(  یدرجه سانت 2-1) یخچالانباری ،( 0تا   -11صفر ) ریز

در حوزه همان  تیانبارها صرفًا مجاز به فعال نیاز ا کیپخش بسته به دارا بودن امکانات هر  یکه شرکتها نموددرجه( اشاره  21

 باشند. یکاالها م

 به شرکت هایی اتالق می شوند که در بیش از نیمی از استانهای کشور دارای نمایندگی یا شعبه باشند. :پخش سراسری -1-6

 به شرکت هایی اتالق می شوند که در بیش از سه استان دارای نمایندگی یا شعبه باشند. :پخش منطقه ای  -1-7

 به شرکت هایی اتالق می شوند که در حدود جغرافیایی استان دارای نمایندگی یا شعبه باشند. :پخش استانی  -1-2

 یصاداقت تیجهت فعال یصالح اقتصادیذ مراجعاز  یحقوق تیاست که شخص یپروانه ا ایمجوز  :یاقتصاد تیمجوز فعال -1-5

 .ندینما یم افتیدر کشور در

ها  اهدستگدر صورت ارائه مجوز فعالیت به غیر از وزارت صنعت و معدن، صدور پروانه با مجوز فعالیت ارائه شده از سایر  -تبصره

 پذیر بوده و متقاضی باید حداکثر ظرف مدت یکسال مجوز فعالیت از وزارت صنعت و معدن و تجارت را ارائه نماید. امکان
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 تیدستورالعمل جهت فعال نیطبق ا تیپس از احراز صالح یحقوق تیاست که شخص یمجوز:  یبهداشت تیمجوز فعال - 1-41

 .دینما یوزارت بهداشت کسب م یاز سازمان غذا و دارو یدنیآشام ،یخوردن یو پخش فرآورده ها عیدر حوزه توز

پروانه و  افتیمذکور پس از در یدر حوزه ها تیفعال یداشتن مدارک متناسب برا است که با یفرد: یمسئول فن -1-44

شرکت پخش نظارت  یو تخصص یفن یها تیفعال هیوزارت بهداشت بر کل ندهیالزم از سازمان غذا و دارو به عنوان نما یمجوزها

و سالمت فرآورده و نظام  یمنیمذکور را از نظر حفظ ا یفرآورده ها عیوزو ت ینحوه نگهدار یقانون یها تیمسئول هینموده و کل

 باشد. یده دار ممحصول را عه یابیرد

 هیه کلبرقرار باشد ک یستمینظام و س ،یتحت نظارت مسئول فن ستیبا یم عیپخش و توز یدر شرکت ها: یابینظام رد -1-48

 ثبت،فروش مجاز  هایبه واحد لیبه شرکت پخش تا زمان تحو لیتحو یکاال از ابتدا یها و انبارش ها ییجابه جا یتراکنش ها

حمل و نقل و  لیو وسا ینگهدار ی، انبارها دهنده لیشرکت مجاز تحو ،یدیولکه واحد ت یباشد به نحو یابیضبط و قابل رد

، قابل ارائه به بازرسان  درخصوص هر کاال و محموله به سرعت و به صورت برخط یحمل و نقل نگهدار طیشرا ،فروش  های واحد

 باشد. غذا و دارو مربوطه  اداره کل امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی / معاونتهای

هر  یابیبراساس نظام رد می باشد ازیدر هر لحظه که ن یدبا یم یعیپخش و توز یدر شرکتها (:Recall) فراخوان -1-49

 ی( و جمع آوری)بازخوان Recallو انقضاء قابل  دیتول خیساخت و تار ی، براساس سر در حداقل زمان فرآورده غذایی و آشامیدنی

 .باشدانبارها و ناوگان حمل و نقل  فروش ،از مراکز 

 شرکت پخش و توزیع (تاسیس و بهره برداری)مدارک مورد نیاز برای صدورپروانه های بهداشتی -9

تصاویر برابر اصل شده )در دفترخانه اسناد رسمی( آگهی تاسیس و اساسنامه شرکت به همراه آخرین تغییرات روزنامه رسمی  -1-1

 با موضوع مرتبط.

 تصویر برابر اصل شده )در دفترخانه اسناد رسمی( مجوز فعالیت اقتصادی از مراجع ذیصالح. -1-2

 (w22F-F-001-1شماره  فرموجود طبق معرفی شعب استانی شرکت نگهداری، پخش و توزیع )در صورت  -1-3

 (w22F-F-002-1شماره  فرمطبق معرفی انبارها شرکت نگهداری، پخش و توزیع )در صورت وجود  -1-4

 ردمطابق با شرایط و ضوابط ابالغ شده  "انبار مرکزی" شرکت نگهداری، پخش و توزیع باید حداقل یک انبار به عنوان  -4تبصره

 معرفی نماید.   F-W- 011- 2 دستورالعمل شماره 

 اطالعات ناوگان حمل و نقل مجهز ) به تفکیک ویژگی حمل فرآورده ها و استانها ( طبق کارت شناسایی وسیله نقلیه  -1-1

 (w22F-F-003-1شماره  فرم) 

ارائه مستندات دال بر توانمندی نرم افزاری و فنی برای توزیع و قابلیت ردیابی فرآورده های غذایی و آشامیدنی بر اساس  -1-6

 سری ساخت، تاریخ تولید، تاریخ انقضاء، شماره پروانه های بهداشتی و نظام رهگیری فرآورده های سالمت محور.
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باید بطور جداگانه و کامل ارائه گردد و کلیه مدارک مربوط به هر شعبه  1-1و 4-1،  3-1برای هر شعبه مدارک بندهای -8تبصره

 توسط معاونت غذا و دارو ناظر بر شعبه مورد تائید قرار گیرد.

 /مطابق با آخرین تعرفه مصوب اصل فیش واریزی مربوط به پرداخت هزینه صدور پروانه بهره برداری شرکت پخش و توزیع  -1-7

 یبا مهر امور مال یزیوار شیف ریتصو

 در صورت واریز هزینه بطور الکترونیکی، بجای فیش واریزی، کد رهگیری تراکنش باید ارائه گردد.  -3تبصره

 در صورت واریز هزینه بطور الکترونیکی، بجای فیش واریزی، کد رهگیری تراکنش باید ارائه گردد. -1تبصره

امیدنی ملزم به معرفی یک نفر مسئول فنی پخش واجد شرایط برای نظارت بر هر شرکت پخش فرآورده های غذایی و آش - 9تبصره 

عملکرد نمایندگان شرکت ، شعب و انبارهای مربوطه می باشد و در شرکتهای پخش سراسری فرآورده های غذایی و آشامیدنی نیاز به 

   معرفی مسئول فنی برای هر شعبه نمی باشد.

شده باید تمام وقت در اختیار شرکت جهت انجام امور محوله بوده و نباید مدیرعامل یا یکی از اعضاء  مسئول فنی معرفی -6تبصره

انبار ( از سازمان غذا و دارو و واحدهای تابعه برای  –واردات  –هیات مدیره باشد. الزم به ذکر است هیچ پروانه مسئولیت فنی ) تولید 

 نامبره نباید صادر شده باشد. 

با توجه به لزوم نظارت مستمر و انجام بازرسی های دوره ای از انبارها و شبکه پخش، مسئول فنی تولید در واحد های  -7تبصره 

تولیدی نمی تواند همزمان مسئول فنی پخش نیز باشد و واحد های تولیدی دارای شبکه پخش و توزیع ملزم به معرفی فردی واجد 

 د.  شرایط جهت تصدی مسئولیت فنی پخش می باشن

به روز با هماهنگی شرکت  41مدت کمتر از به  یمسئول فنتوسط انجام امور محوله عدم حضور ، همکاری و  در صورت -2تبصره

تقبل انجام امور محوله در مدت  برای طیواجد شرا نیفرد جانش ینسبت به معرف دیبا، شرکت پخش  یا سایر موارد و یمرخص لیدل

 یکه زمان عدم حضور مسئول فن یو در صورت دیاقدام نما اداره کل/ معاونت غذا و دارواز  هیدیمذکور به عنوان قائم مقام و با اخذ تائ

 توسط شرکت ضروری است. طیواجد شراجدید  یمسئول فن معرفیاز مدت فوق الذکر باشد  شیب

 ایمان طبق ضوابط و مقررات قانونی مربوطه اقدام شود.در خصوص مرخصی ز -5تبصره 

 ی و مدیرعامل / موسس / موسسین شرکت پخش و توزیعتعهد و سوگندنامه مسئول فن  w22F-F-004-1شماره  تکمیل فرم -41تبصره 

 و مسئول فنی معرفی شدهمدیرعامل / موسس / موسسین شرکت توسط 

 صدور پروانه بهداشتی ) تاسیس و بهره برداری( شرکت پخش و توزیع فرآورده های غذایی وآشامیدنی نحوه -6

تکمیل و با  1-1در صورتیکه شرکت صرفاً دارای دفتر مرکزی و انبار در یک استان باشد متقاضی باید کلیه مدارک را طبق بند  -6-1

نامه درخواست صدور پروانه بهداشتی )تاسیس وبهره برداری( به معاونت غذا و دارو ناظر بر دفتر مرکزی شرکت پخش تحویل نماید و 

در صورت دارا بودن دفاتر یا انبار در سایر استانها ضمن تشکیل پرونده در معاونت غذا و دارو ناظر بر دفتر مرکزی شرکت پخش، باید 



                                                                                                              

 
 

 F-W-022-2مدرک: کد 

 82/8/59تاریخ صدور : 

 41/7/52تاریخ بازنگری : 

 41از 9 صفحه

 فرآورده های غذایی و آشامیدنی اموراداره کل 

 دستورالعمل اجرایی نحوه صدور، اصالح و تمدید پروانه های بهداشتی شرکت پخش و توزیع فرآورده های غذایی و آشامیدنی

 

 

ه تشکیل پرونده و ارائه مدارک به معاونت غذا و دارو ناظر بر شعبه نیز اقدام نماید. شایان ذکر است در مورد شرکتهای پخش نسبت ب

های غذایی و آشامیدنی مسئول تشکیل پرونده و صدور پروانه بهداشتی )تاسیس و بهره برداری( پخش  سراسری صرفاً  اداره کل امور فرآورده

نیازی به صدور پروانه بهداشتی )تاسیس و بهره برداری( مجزا برای هر شعبه توسط معاونتهای غذا و دارو  سراسری خواهد بود و

 دانشگاههای علوم پزشکی نمی باشد.

پروانه بهداشتی شرکتهای پخش سراسری دارای نمایندگی در استانها ، در صورت همکاری با شرکتهای پخش استانی بصورت قراردادی شامل 

استانی و منطقه ای نشده و این دسته از شرکتها ملزم به اخذ پروانه بهداشتی از معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مربوطه شرکت پخش 

 می باشند.

 

 معاونت غذا و دارو ناظر بر انبار باید نسبت به بازدید، بررسی انبار شرکت پخش و توزیع فرآورده های غذایی و آشامیدنی طبق -6-2

انبارهای نگهداری مواد و فرآورده های )تاسیس و بهره برداری( عمل اجرایی نحوه صدور، اصالح و تمدید پروانه های بهداشتی دستورال

 اقدام نماید.   F-W- 011- 2کد مدرکبا غذایی و آشامیدنی 

 نضمام فرم گزارشبررسی و به ا ونت غذا و دارو ناظر ،در خصوص شعبه ها و انبارهای مربوطه باید کلیه مدارک مرتبط توسط معا-6-3

 بازدید تکمیل شده با نظر قطعی برای معاونت غذا و دارو ناظر بر دفتر مرکزی شرکت پخش ارسال گردد.

در خصوص صدور پروانه های بهداشتی )تاسیس و بهره برداری( شرکت های پخش سراسری، پس از اخذ، بررسی و تائید مدارک -6-4

و مستندات و مطابقت با قوانین و مقررات ، کلیه مدارک تائید شده )اعم از مدارک دفتر مرکزی ، شعبه ها و انبارها ( در اداره کل 

دنی؛ نتیجه بررسی ها در کمیته فنی و قانونی طرح و در صورت تائید کمیته، پروانه بهداشتی )تاسیس امور فرآورده های غذایی و آشامی

به مدت یکسال صادر و رونوشت آن به معاونت های غذا و دارو  w22F-F-005-1شماره  فرمطبق پخش و توزیع و بهره برداری( شرکت 

 می گردد.ناظر بر محل فعالیت دفتر مرکزی شرکت پخش/ شعبه ارسال 

در خصوص صدور پروانه های بهداشتی )تاسیس و بهره برداری( شرکت های پخش منطقه ای، در صورت تکمیل بودن مدارک  -6-1

و مطابقت با قوانین و مقررات، مستندات جهت بررسی و طرح در کمیته فنی قانونی معاونت غذا و داروی قطب مربوطه ارسال گردیده 

به مدت یکسال  w22F-F-005-1شماره  فرمطبق پخش و توزیع انه بهداشتی )تاسیس و بهره برداری( شرکت و پس از تائید کمیته، پرو

 صادر و رونوشت آن به اداره کل و سایر معاونت های غذا و دارو ناظر بر محل فعالیت شعبه ارسال گردد. 

ای قطب معتبر می باشد که در پروانه بهداشتی  پخش الزم به ذکر است پروانه بهداشتی صادر شده صرفاً در حیطه نظارتی دانشگاه ه

 باید درج شود 

در خصوص صدور پروانه های بهداشتی )تاسیس و بهره برداری( شرکت های پخش استانی، در صورت تکمیل بودن مدارک و   -6-6

خش و توزیع پیس و بهره برداری شرکت مطابقت با قوانین و مقررات ، پس از  طرح در کمیته فنی و قانونی و تائید کمیته ، پروانه تاس



                                                                                                              

 
 

 F-W-022-2مدرک: کد 

 82/8/59تاریخ صدور : 

 41/7/52تاریخ بازنگری : 

 41از 6 صفحه

 فرآورده های غذایی و آشامیدنی اموراداره کل 

 دستورالعمل اجرایی نحوه صدور، اصالح و تمدید پروانه های بهداشتی شرکت پخش و توزیع فرآورده های غذایی و آشامیدنی

 

 

به مدت یکسال صادر و رونوشت آن به اداره کل و سایر معاونت های غذا و دارو ناظر بر محل فعالیت  w22F-F-005-1شماره  فرمطبق 

 شعبه ارسال گردد.

اظر در حیطه نظارتی دانشگاه نالزم به ذکر است پروانه بهداشتی )تاسیس و بهره برداری( شرکت های پخش استانی صادر شده صرفًا 

 روانه بهداشتی  پخش باید درج شود.بر پخش )داخل استان( معتبر می باشد که در پ

 ی و آشامیدن فرآورده های غذاییپخش وتوزیع اصالح/تمدید پروانه های بهداشتی)تاسیس و بهره برداری(شرکت  نحوه-7

 به شرح ذیل می باشند: ازیمدارک مورد ن

 پروانه دیدرخواست شرکت جهت تمد -7-1

 یفن نیمسئول ای یو مسئول فن یو شعب استان یبر عملکرد مطلوب شرکت در دفتر مرکز ؛ مبنی یاستان یواحدها دیتائ -7-2

 شرکت

 ایبازرسان سازمان  هایو فراخوان شرکت براساس گزارش یابیرد ستمیمطلوب انبارها، ناوگان حمل و نقل، س طیتداوم شرا -7-3

 مربوطه هیدیتابعه و ارائه تائ یاستان یواحدها

 ر،ییدر صورت عدم تغ ای رییتعهد نامه ها در صورت تغ لیشرکت و اساس نامه و تکم راتییتغ نیآخر یارائه روزنامه رسم -7-4

 در شرکت یرییبر عدم وجود هرگونه تغ یشرکت مبن ینامه رسم

تغییر نموده باشد الزم است  1به منظور اصالح/ تمدید پروانه بهداشتی)تاسیس و بهره برداری( در صورتیکه مدارک ذکر شده ، در بند 

 ارائه نامه درخواست اصالح/کلیه مدارک اصالح شده ارائه گردد. اصالح / تمدید پروانه بهره برداری شرکت پخش و توزیع ، مشروط به 

کرد شرکت پخش و توزیع ، تائید توسط معاونت غذا و دارو ناظر بر دفتر مرکزی شرکت پخش ، واریز هزینه تمدید ، گزارش عملتمدید

، تائید ناوگان حمل و نقل ، تائید سیستم ردیابی و فراخوان شرکت در کلیه GDPو GSP برابر آخرین تعرفه مصوب ، رعایت اصول 

بازدید های ادواری و اخذ و بررسی گزارش عملکرد و در صورت نبود تخلفات محرز و تامین سایر شرایط پس از تائید کمیته فنی و 

اصالح / تغییر / تمدید سال خواهد بود.  1به مدت سال بالمانع خواهد بود. تمدید دوم به بعد حد اکثر  2قانونی، به مدت حداکثر 

  پروانه بهداشتی شرکتهای پخش سراسری صرفاً در اداره کل امور غذایی و آشامیدنی انجام خواهد شد.

 فرآورده های غذایی و آشامیدنی نحوه اختصاص شماره پروانه های بهداشتی) تاسیس و  بهره برداری(  شرکت پخش -2

 شامل  سه جزء می باشد که از چپ به راست عبارتند از:شتی شماره پروانه بهدا

 کد شرکت پخش و توزیع/ پ / کد دانشگاه

 شروع می شود. 0001جهت شناسایی شرکت مذکور بوده و از عدد  پخش و توزیع: ارقام شمارش شرکت پخش و توزیع کد شرکت 

 16/ پ / 0001به عنوان مثال: 

 کد شرکت نگهداری، پخش و توزیع  0001پخش و توزیع /: کد دانشگاه / پ : نشانه شرکت 16



                                                                                                              

 
 

 F-W-022-2مدرک: کد 

 82/8/59تاریخ صدور : 

 41/7/52تاریخ بازنگری : 

 41از 7 صفحه

 فرآورده های غذایی و آشامیدنی اموراداره کل 

 دستورالعمل اجرایی نحوه صدور، اصالح و تمدید پروانه های بهداشتی شرکت پخش و توزیع فرآورده های غذایی و آشامیدنی

 

 

پس از ایجاد سامانه، شماره پروانه بصورت متمرکز در سامانه مرکزی با کدهای مربوطه صادر می گردد و اطالعات پروانه های   -تبصره

 .قبلی نیز ظرف مدت مشخص، باید در سامانه ثبت و کد رهگیری جدید اخذ نماید

انجام پذیرد و مدارک و مراحل باید  سامانهسازمان غذا و دارو ، کلیه مدارک و مراحل باید از طریق  سامانهپس از راه اندازی  -یادآوری

 تعریف می گردد، انجام پذیرد. سامانهبه طریقی که در 

 مستندات مرتبط -5

 1پیوست اطالعاتی شماره  – پخش و توزیع فرآورده های غذایی، آشامیدنی یشرکت ها یمسئول فن فیشرح وظا -5-4

  w22F-F-001-1به شماره فرم معرفی شعب استانی شرکت پخش و توزیع فرآورده های غذایی، آشامیدنی -5-8

 w22F-F-002-1به شماره  فرم معرفی انبارهای شرکت پخش و توزیع فرآورده های غذایی، آشامیدنی -5-3

 w22F-F-003-1به شماره  آشامیدنی و توزیع فرآورده های غذاییفرم اطالعات ناوگان حمل و نقل شرکت پخش و  -5-1

 w22F-F-004-1ی و مدیرعامل / موسس / موسسین شرکت پخش و توزیع به شماره تعهد و سوگندنامه مسئول فن -5-9

 پیوست اطالعاتی – ی شرکت پخش شرکت های نگهداری، پخش و توزیع فرآورده های غذایی و آشامیدنیفنین چارت مسئول -5-6

 2شماره  

 w22F-F-005-1به شماره توزیع فرآورده های غذایی و آشامیدنیپروانه بهداشتی )تاسیس و بهره برداری( شرکت پخش و  -5-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                              

 
 

 F-W-022-2مدرک: کد 

 82/8/59تاریخ صدور : 

 41/7/52تاریخ بازنگری : 

 41از 2 صفحه

 فرآورده های غذایی و آشامیدنی اموراداره کل 

 دستورالعمل اجرایی نحوه صدور، اصالح و تمدید پروانه های بهداشتی شرکت پخش و توزیع فرآورده های غذایی و آشامیدنی

 

 

 4پیوست اطالعاتی شماره 

 آشامیدنیو پخش و توزیع فرآورده های غذایی یشرکت ها یمسئول فن فیشرح وظا

 

تقبل  طیفرد واجد شرا کی ستیبا یم تیو مامور یبه هنگام مرخص ، در صورت عدم حضور؛  حضور فعال در ساعات کار شرکت و انبارها -1

 گردد. یسازمان غذا و دارو معرف یاستان یبه عنوان قائم مقام به واحدها ،ی فن تیمسئول

 تابعه  یسازمان و واحدها یصادره از سو ینامه ها و بخش نامه ها و دستورالعمل ها نییآ هیکل ینظارت بر اجرا  -2

 تابعه سازمان یمقررات و ضوابط و تخلفات شرکت به واحدها تیموارد عدم رعا هیکل یاعالم کتب -3

 (GSPو  GDP) عیو حمل و نقل و توز یخوب نگهدار طیشرا یینظارت بر اجرا و تداوم اجرا -4

 یریو انطباق آن با مجوز و پروانه شرکت پخش و جلوگ یواردات یو شرکتها یدیتول یشرکت پخش با واحدها نیبمایف ینظارت بر قراردادها -1

 .خارج از پروانه یفرآورده ها عیاز توز

حمل و  یها یارائه دهنده خدمات به شرکت پخش )انبارها، سردخانه ها، شرکت یشرکت پخش با شرکت ها نیمابیف یظارت بر قراردادهان -6

 (نقل..

 محصول از زمان ورود به شرکت تا خروج از آن یابینظام رد ینرم افزار یو تداوم اجرا جادینظارت بر ا -7

 یاز جمله دستورالعمل ها GSP وGDPیدستورالعمل ها یاستقرار و بازنگر ن،ی( و نظارت بر تدوSOPsضوابط ) ییدستورالعمل اجرا هیته -1

ان جانور ، جوندگان وحشرات مبارزه با  ،ی منیا طی، کنترل شرا ، کنترل دما و رطوبت ، آموزش پرسنل ، پرسنل آن نظافت و بهداشت انبار

 یمشخصات و اسناد مربوطه به کاالها ،ی مرجوع یو کاالها عاتیضا ی، نگهدار فرآورده ها از انبار و ثبت آنها جنحوه ورود و خرو ،ی موذ

 خاص شرکت طیو شرا یالملل نیو ب یالزم مطابق با ضوابط مل یدستورالعمل ها ریو سا یمرجوع

 محموله ها یو ظاهر یفینظارت بر امور ک -9

 در سازمان غذا و دارو ربطیواردات و مراجع ذ ای یدیتول یشرکتها یفن نیبا مسئول یدائم یو هماهنگ یهمکار -10

جامع  یبانک اطالعات جادیو مشارکت فعال در ا یعیمحصوالت توز زانیشرکت پخش در مورد م حینظارت بر ارائه اطالعات جامع و صح  -11

 توسط سازمان غذا و دارو.

 GSP وGDPیضوابط، مقررات و استانداردها یآموزش یکالسها لیکارکنان شرکت پخش و تشک یشنظارت و مشارکت بر برنامه جامع آموز -12

 به تمام کارکنان شرکت پخش



                                                                                                              

 
 

 F-W-022-2مدرک: کد 

 82/8/59تاریخ صدور : 

 41/7/52تاریخ بازنگری : 

 41از 5 صفحه

 فرآورده های غذایی و آشامیدنی اموراداره کل 

 دستورالعمل اجرایی نحوه صدور، اصالح و تمدید پروانه های بهداشتی شرکت پخش و توزیع فرآورده های غذایی و آشامیدنی

 

 

کرد و نحوه عمل یو بهداشت یشیآرا ،ی دنیآشام ،یی مواد غذا یظاهر ،ی فیو ک یدر مورد مشکالت کم اتیشکا هیکل یو اعالم کتب افتیدر -13

 شرکت پخش به سازمان غذا و دارو یعیتوز

مشروح در  یو استانداردها GSPمطابق با مفاد  یو بهداشت یشیآرا ،یدنیآشام ،ییمواد غذا دمانیو چ ینگهدار طیاستقرار و نظارت بر شرا -14

 یبرچسب محصوالت و مقررات جار

 FIRST EXPIRY ; DATE FIRST OUTاصل  تیبا رعا عیتوز ستمینظارت بر س -11

 یخدمت دیطرف قرارداد خر یشرکتها ایشرکت  کیلجست ستمیاستاندارد حمل و نقل محصوالت در س طینظارت بر شرااستقرار و  -16

 انیدر داخل و خارج شرکت و به مشتر یاطالع رسان حیصح انینظارت بر جر -17

 .تا زمان رفع نواقص یریگ یمناسب و پ ی، ارائه راهکارها گزارش مکتوب از نواقص و کمبودها هیاز انبارها و ته یدوره ا یها دیبازد -11

 مختلف  یدر قسمتها  SOPایی یاجرا ی( طبق دستورالعمل هاRECALLمحصوالت ) یبازخوان اتیبر نحوه عمل مینظارت مستق -19

 یشرکتها یفن نیمناسب به سازمان غذا و دارو و مسئول یو گزارش ده RECALLاتیعمل حیصح یاجرا یآموزش مستمر کارکنان برا -20

 طرف قرارداد.

و علل آن به سازمان  عاتیضا زانیبراساس ضوابط سازمان غذا و دارو و گزارش م یعاتیو معدوم نمودن محصوالت ضا ینظارت بر انبارگردان -21

 کشور. یاقتصاد صالحیغذا و دارو و مراجع ذ

ی انآتش نش ی، کپسول ها موجود در انبار )ترازوها، دماسنج و رطوبت سنجها یدستگاهها یدوره ا ونیبراسیو کال یابی، ارز نظارت بر کنترل -22

 (رهیو غ قیاعالن و اطفاء حر ستمیس ،

 و ارسال گزارشات مدون به سازمان غذا و دارو یدنیو آشام غذایی یفرآورده ها ینظارت بر ثبت و کنترل عوارض جانب  -23

 و عرضه کننده یعیتوز یها ستمیمصرف به س ، عیتوز ،ی گهدارن طیدر خصوص شرا یکاف ینظارت و ارائه اطالعات علم -24

 

 

 

 

 

 



                                                                                                              

 
 

 F-W-022-2مدرک: کد 

 82/8/59تاریخ صدور : 

 41/7/52تاریخ بازنگری : 

 41از 41 صفحه

 فرآورده های غذایی و آشامیدنی اموراداره کل 

 دستورالعمل اجرایی نحوه صدور، اصالح و تمدید پروانه های بهداشتی شرکت پخش و توزیع فرآورده های غذایی و آشامیدنی

 

 

 8پیوست اطالعاتی شماره 

 غذایی، آشامیدنیی شرکت های نگهداری، پخش و توزیع فرآورده های فنین چارت مسئول

 

 

 غذایی و آشامیدنی  گروه محصوالت                                  رشته تحصیلی

 - دکترای داروسازی

 - دکترای دامپزشکی

 - دکترای پزشکی

 * کارشناسی شیمی و باالتر

 * (کارشناس علوم تغذیه و باالتر )کلیه گرایش ها

 * باالتر و غذائی صنایع مهندسی شیمی با گرایش

 * کارشناسی میکروبیولوژی و باالتر

 * کارشناسی ارشد سم شناسی

علوم سلولی زیست شناسی با گرایش میکروبیولوژی یا گرایش 

 ملکولی
* 

 * و باالتر بهداشت محیطمهندسی کارشناسی 

 * مهندسی صنایع غذایی و باالتر) کلیه گرایشها(

 * بهداشت مواد غذایی/ بهداشت حرفه ای

 * باالتر و غذائی صنایع گرایش مهندسی کشاورزی با 



 

 اداره کل امور

فراورده های غذایی و آشامیدنی
 فرم معرفی شعب استانی شرکت پخش و توزیع

 w22F-F-001-1کد مدرک: 

 82/28/5931صدور : خیتار

 22/20/5932:یبازنگر خیتار

5از 5صفحه 

 

 

 

 

 

 

 

 

ف
دی

ر
 

نام 

 شعبه

نام دانشگاه 

علوم 

 پزشکی

زمینه 

 فعالیت

نام و نام 

خانوادگی 

 مسئول فنی

 شهر استان
 آدرس کامل پستی 

 GPS))شامل 
 تلفن

         

         

         

         

         

         

         

         



 

 اداره کل امور

فراورده های غذایی و آشامیدنی
 فرم معرفی انبارهای  شرکت پخش

 w22F-F-002-1کد مدرک: 

 82/28/5931صدور : خیتار

  22/20/5932:یبازنگر خیتار

5از 5صفحه 

 

 
 

 

 

 

 

 

 نام انبار ردیف
نوع 

 مالکیت

زمینه 

 فعالیت

نام 

دانشگاه 

علوم 

 پزشکی

 شهر استان
  یآدرس کامل پست

 (GPSشامل )
 تلفن

شرایط 

دمایی 

 انبار

          

          

          

          

          

          

          



 

 اداره کل امور

فراورده های غذایی و آشامیدنی
 فرم اطالعات ناوگان حمل و نقل شرکت پخش

 w22F-F-003-1کد مدرک: 

 82/28/5931صدور : خیتار

  22/20/5932:یبازنگر خیتار

5از 5صفحه 

 

              

 معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی...............

 و بررسی های انجام گرفته شعبه مذکور مورد تائید می باشد .                    متعلق به شرکت                    با توجه به بازدید بعمل آمده از شعبه   

 کارشناسان معاونت غذا و دارو 

 

 مدیر اداره نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی                                                    معاون غذا و دارو       

 ......دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی                                                                                                       

 

 لوم پزشکی:نام شرکت :                                                             نام شعبه:                                نام دانشگاه ع

                                   غذایی، آشامیدنی  زمینه فعالیت:   

  فرایند شده                                    بسته بندی                             نوع محصول:  مواد اولیه

 آدرس:

 

 و توزیع:ناوگان حمل و نقل 

 نفر تعداد پرسنل شاغل در سیستم توزیع کاال : .....................................

 تعداد وسایل نقلیه بکار گرفته شده در سیستم توزیع : ................. دستگاه

 خیر                      آیا سیستم فراخوان فروش طراحی و اجرا شده است ؟            بلی 

 مشخصات وسایل نقلیه : ) طبق کارت شناسایی وسیله نقلیه تکمیل گردد (

 نوع تجهیزات کد بهداشتی پالک ماشین نوع ردیف

 گرمایش دمای محیط   خنک یخچالی سردخانه ای    

     

     

     

     



 

 اداره کل امور

فراورده های غذایی و آشامیدنی

سوگندنامه مسئول فنی و مدیرعامل /موسس / موسسین تعهد و فرم 

 شرکت پخش و توزیع

 

 w22F-F-004-1کد مدرک: 

 82/28/5931صدور : خیتار

  22/20/5932:یبازنگر خیتار

8از 5صفحه 

نب جا ند................................................................... این کدملی .......................................................... ................. فرز با   ............................................ ........................

شتهفارغ  صیل ر شگاه ........................................................................ التح   ......................................................... در مقطع ....................................................... از دان

شتی ب شی و بهدا ضوابط اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی، آرای سئول فنی و قوانین و مقررات و  شرح وظایف م ی رابا اطالع کامل از 

............... متقاضی پذیرش مسئولیت ............................. تاریخ ، ازمسئول فنی شرکت های پخش و توزیع  مطابق شرح وظائفپخش و توزیع شرکت 

 می باشم . وآشامیدنی توزیع فرآورده های غذایی پخش و ...................... جهت ............................................................................... فنی شرکت

 نظارت بر نحوه ورود، نگهداری و خروج فرآورده ها -1

 بر شرایط نگهداری فرآورده ها نظارت -2

 ، آلودگی و آسیب دیدگی فرآورده ها نظارت بر شرایط حمل و نقل و اطمینان از عدم فساد -3

 مستند سازی و حفظ سوابق کلیه اقدامات انجام یافته -4

 ، غیر ، فاسد تاریخ مصرف گذشته ،سازمان غذا و دارو و واحدهای تابعهنظارت و کنترل بر عدم نگهداری هرگونه ماده یا فرآورده فاقد مجوز از  -5

 قابل مصرف و قاچاق در کنار فرآورده های دارای مجوز و قابل مصرف 

 ، تاریخ مصرف ارائه گزارش کلیه دفاتر و انبارهای تحت پوشش به معاونت غذا و دارو مربوطه در صورت وجود هرگونه ماده یا فرآورده فاقد مجوز -6

تحت  ) حجم آن و مدت زمان نگهداری و کسب مجوزهای الزم برای جابجایی و انهدامچاق و اعالم مقدار و غیر قابل مصرف و قا ، ، فاسد گذشته

 ( ، از چرخه مصرف انسانی خارج گردد نظارت کارشناسان و با تنظیم صورتجلسه

 :در آخر ماه به معاونت غذا و دارو مطابق با موارد ذیلکلیه دفاتر و انبارهای تحت پوشش ارائه گزارش  -7

 نام و آدرس فرد یا شرکتی که به وی کاال فروخته شده است. -

 (کاال مشخصات کامل کاال )نام کاال، وزن -

 8از  8صفحه                                                                                                                                                                   

 

 

 



 

 اداره کل امور

فراورده های غذایی و آشامیدنی

سوگندنامه مسئول فنی و مدیرعامل /موسس / موسسین تعهد و فرم 

 شرکت پخش و توزیع

 

 w22F-F-004-1کد مدرک: 

 82/28/5931صدور : خیتار

  22/20/5932:یبازنگر خیتار

8از 8صفحه 

 و ضمن حضور فعال در محل متعهد می گردم:

 قوانین و ضوابط و مقررات جاری مربوط به نگهداری کاال را به طور کامل رعایت نمایم. -1

تا معرفی مسئول فنی واجد شرایط توسط ،  معاونت غذا و دارو مربوطهدر صورت انصراف از مسئولیت فنی ضمن اعالم کتبی مراتب به  -2

 صدور پروانه مسئول فنی)که نباید از یک ماه بیشتر باشد( وظایف خود را انجام دهم .شرکت و 

 کلیه مسائل فنی و بهداشتی را در انبار کنترل نمایم. -3

، غیر قابل  ، فاسد ، تاریخ مصرف گذشتهسازمان غذا و دارو و واحدهای تابعههرگونه ماده یا فرآورده فاقد مجوز از در صورت مشاهده  -4

قاچاق در کلیه دفاتر و انبارهای تحت پوشش گزارش آن را به معاونت غذا و دارو مربوطه تحویل و با نظارت کارشناسان از چرخه مصرف مصرف و 

 انسانی خارج نمایم.

 بدیهی است در صورتیکه خالف اظهارات فوق ثابت شود مسئولیت قانونی آن بعهده اینجانب بوده و معاونت غذا و دارو مربوطه حق سلب

 اینجانب را خواهد داشت.و مسئول فنی و ابطال پروانه صالحیت 

 تأیید امضاء در یکی از دفاتر رسمی:                                                                نام و نام خانوادگی مسئول فنی:

 ء و تاریخ:مهر و امضا                 

                

 

..................... با اطالع از مفاد سوگند نامه ............ مدیرعامل/موسس/ موسسین شرکت پخش و توزیع ........................................................اینجانب 

 .مسئول فنی متعهد می گردم، شرایط را برای انجام تعهدات و وظایف مسئول فنی مندرج در متن فوق ایجاد نمایم

 

 تأیید امضاء در یکی از دفاتر رسمی                                          /موسسین                                مؤسسنام و نام خانوادگی مدیر عامل / 

 ء و تاریخ(:مهر و امضا)   شرکت پخش و توزیع   

 



 

 اداره کل امور

فراورده های غذایی و آشامیدنی

 پروانه بهداشتی فرم 

 هره برداری( شرکت پخش و توزیعب)تاسیس و 

 

 w22F-F-005-1کد مدرک: 

 82/28/5931صدور : خیتار

  22/20/5932:یبازنگر خیتار

5از 5صفحه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

 

   غذایی، آشامیدنیفرآورده های  امورمدیر کل                                                                                                                         

 معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی.....                                                                                                     

 

 

 

 رونوشت:

 غذایی، آشامیدنی  فرآورده های  اموراداره کل  -

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی............... -

 

 

 شماره:

 تاریخ:
 ...................................... بهره برداری  بهداشتی  شماره پروانه

 ود:شاجازه داده می  کمیته فنی و قانونی..................... .................با توجه به نظریه مورخ ............... و غذایی، آشامیدنی  قانون  8،9به استناد آیین نامه اجرایی ماده 

 نام شرکت پخش :  
                                                

                                               آشامیدنی                         غذایی                   غذایی و آشامیدنی            زمینه فعالیت: با
 

 و با شماره مجوز فعالیت اقتصادی:                                           مرجع صادر کننده مجوز فعالیت:

 :      نشانی به

 شماره نمابر:                   شماره تلفن:                                                  
اقدام می نماید و دارای شعب و انبار بشرح پیوست می باشد با    مواد بسته بندی          فرآیندشده           مواد اولیه  که نسبت به نگهداری و توزیع 

 رعایت کامل مقررات و ضوابط مربوطه بهره برداری گردد.

است./ این پروانه به صادر گردیده  ریال خزانه داری کل....... ........................... مبلغ......................................... مورخ ..............ه .............این پروانه به موجب فیش شمار

................. جهت تغییر نام / تغییر آدرس /تغییرزمینه فعالیت / صدور المثنی/ ...................... مورخ ..............قبلی به شماره ........... بهداشتی بهره برداری پروانهاستناد 

گردیده و  / اصالح / تمدیدصادراری کل ریال خزانه د ........... .............................. مبلغ.................................... مورخ .....................اصالح به موجب فیش شماره ..................

 پروانه قبلی از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 باشد. معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مربوطه/اداره کل با موافقت قبلی اینباید  هر گونه نقل و انتقال و تغییر نام، محل مندرج در این پروانه

 اعتبار این پروانه از تاریخ صدور به مدت  .................  سال می باشد. مدت
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