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 هدف -8

میور    7965/2غذایی، آرایشیی و بدااتیتی بیه تیماره      و قانونی اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های با استناد به رأی کمیته فنی    

یکسیا  سیازی نهیوه    نیی   و  تولیا داخل کشیور آرایشی و بدااتتی غذایی، فرآورده های حمایت از موضوع صادرات به منظور  و41/1/69

 بیرای صیادرات  ( صیادرات  جدیت خیالی و  استفاده از ظرفیت )پروانه بدااتتی ساخت (/ صادرات جدت)ساخت پروانه بدااتتی صاور و تمایا 

 .تاوین تاه است بدااتتی فرآورده های غذایی، آرایشی و

 

 دامنه کاربرد -2

و  را دارنیا  ده هایی به منظور صادراتورکه درخواست تولیا فرآ اتخاص حقوقیو کارخانه های تولیا کنناه  این دستورالعمل برای     

برای کارتناسا  اداره کل و معاونت های غذا و دارو دانشگاه های علوم پ تکی و خامات بدااتتی و درمانی که صیاور پروانیه بدااتیتی    

استفاده از )ساخت  پروانه بدااتتی(/ صادرات جدت)ساخت صاور و تمایا پروانه بدااتتی  ،تفویض گردیاه و مسئول بررسی ساخت به آندا

 .کاربرد دارد ،می باتنا بدااتتی فرآورده های غذایی، آرایشی و برای صادرات( صادرات جدتظرفیت خالی و 

 

 مسئولیت اجرایی -1

وم پ تیکی و خیامات   غذا و دارو دانشگاه هیای علی   های معاونتکارتناسا  اداره کل و مسئولیت اجرایی این دستورالعمل بر عداه       

تی درمانی و ناظر بر حسن اجرای آ  مایر کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غیذایی، آرایشیی و بدااتیتی و معیاونین غیذا و دارو      بداات

 .دانشگاه های علوم پ تکی و خامات بدااتتی و درمانی تفویض اختیار تاه می باتنا

 

 تعاریف -1

 (صادرات جهت)بهداشتی ساخت  پروانه -1-8

 دره برداری معتبر ناه ای که دارای پروانه تاسیس و بتوسط کارخانه های تولیا کنه به درخواست ارائه تاه با توجست که پروانه ای ا

و حااقل ضوابط ترایط فنی و بدااتتی برای تولیا فرآورده درخواستی به منظور تولیا فرآورده غذایی، آرایشی و بدااتتی مطابق با 
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  و کارخانه تولیا کننیاه را دارنیا، صیادر   ( مقصا صادرات)اساس قرارداد بین ترکت خارجیاستاناارد های ملی یا بین المللی و یا بر 

 .می گردد

 

 (صادرات جهتاستفاده از ظرفیت خالی و )پروانه بهداشتی ساخت  -1-2

کنناه ای  تولیا صادرات در کارخانه به منظور تولیا جدت اتخاص حقوقی ه توسطپروانه ای است که با توجه به درخواست ارائه تا

که دارای حااقل ضوابط ترایط فنی و بدااتتی برای تولیا فرآورده در خواستی و همچنین پروانه بدااتتی ساخت برای آ  فرآورده 

 .و یا فرآورده هایی با تکنولوژی تولیا مشابه فرآورده درخواستی را دارنا صادر می گردد

 

 مراحل اجرایی -5

 (صادرات جهت)بهداشتی ساخت دور پروانهمدارک مورد نیاز برای ص -5-8     

معاونت غذا / اداره کلبه ماارک زیر را  بایاکارخانه تولیا کنناه درخواست تولیا و صادرات فرآورده را داتته باتا  در صورتیکه   

 :ارائه نمایادانشگاه علوم پ تکی مربوطه  داروو 

 ( دراتصا جدت)بدااتتی ساخت صاور پروانه  کتبی درخواست -4 -7-4

و سفارش دهناه در کشور مقصا که در آ  صراحتاً به موضوع  متقاضی صادرات کاالتصویر برابر اصل قرارداد بین  -7-4-2

 .و مات قرارداد و تقبل مسئولیت ایمنی و استاناارد فرآورده اتاره تاه باتا ، نام تجارینام فرآورده قرارداد تامل

نام تجاری . ) بالمانع است ساختی نام تجاری ثبت تاه باتا درج نام تجاری در پروانه اگرمتقاضی صادرات کاال دارا -8تبصره 

 (.اختیاری است چنانچه خواها  نام تجاری بوده بایا به ثبت رسیاه و رسمی باتا

رسیاه  ارائه فرموالسیو  فرآورده تولیای در قالب فرم سه برگی ساخت که به تاییا مسئول فنی کارخانه تولیاکنناه -7-4-9

 .باتا

سفارش استاناارد کشوریا  ویژگیدای مورد تاییا سازما  غذا و داروبایا با  تاخصدای ایمنی و کیفیت مهصول موضوع قرارداد -2تبصره 

به تائیا مقام بدااتتی کشور مقصا رسیاه که درخواستی  یا ی مورد تاییا سازما  غذا و دارویکی از استانااردهای بین الملل یا دهناه

 . طابقت داتته باتام

 (1پیوست تماره )تفویض حق تعلیق و ابطال پروانه صادره تعدا مهضری مبنی بر  -1 -4 -7
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ه ینه صاور ) طبق آخرین مصوبه هیئت وزیرا ( برای صادرات)فیش واری ی جدت صاور پروانه بدااتتی ساخت  -7 -4 -7

 .(پروانه صادرات مطابق با پروانه ساخت می باتا

 

 (صادرات جهتاستفاده از ظرفیت خالی )بهداشتی ساخت رک مورد نیاز برای صدور پروانهمدا -5-2

در کارخانه تولیا کنناه ای که دارای حااقل ضوابط ترایط  درخواست تولیا و صادرات فرآورده ای تخص حقوقیدر صورتیکه  

ساخت برای آ  فرآورده یا ن پروانه بدااتتی رخواستی و همچنیبرای تولیا فرآورده د (کلطبق ضوابط اداره ) فنی و بدااتتی

ارائه  دانشگاه علوم پ تکی مربوطه معاونت غذا و دارو/ اداره کلرا به  ماارک زیر، بایا داتته باتا فرآورده درخواستی را دارنا

 :نمایا

 (صادرات جدتالی و استفاده از ظرفیت خ)پروانه بدااتتی ساخت جدت صاور  متقاضی صادرات کاالدرخواست کتبی  -4 -7-2 

 اساسنامه و آگدی روزنامه تاسیس برابر اصل تاه  -2 -7-2

صراحتاً به موضوع  و سفارش دهناه در کشور مقصا که در آ  متقاضی صادرات کاالرابر اصل قرارداد بین ب تصویر -9 -2 -7   

 .استاناارد فرآورده توسط دو طرف اتاره تاه باتاو مات قرارداد و تقبل مسئولیت ایمنی و  ، نام تجاریفرآوردهنام  قرارداد تامل

مات قرارداد، نام لیای که نام فرآورده مورد سفارش، کارخانه توو رابر اصل قرارداد بین متقاضی صادرات کاال ب تصویر -7-2-1   

 .قیا گردیاه باتا "در آ  صراحتاتجاری 

 .برگی ساخت که به تاییا مسئول فنی کارخانه تولیاکنناه رسیاه باتاارائه فرموالسیو  فرآورده تولیای در قالب فرم سه  -7-2-7 

نام تجاری )  .متقاضی صادرات کاال دارای نام تجاری ثبت تاه باتا درج نام تجاری در پروانه مهصول بالمانع است اگر -1تبصره   

 .(باتاو رسمی  رسیاه بایا به ثبت بودهاختیاری است چنانچه خواها  نام تجاری 

یا استاناارد ویژگیدای مورد تاییا سازما  غذا و دارو رارداد بایا با تاخصدای ایمنی و کیفیت مهصول موضوع ق - 1تبصره   

درخواستی که به تائیا مقام بدااتتی  تاییا سازما  غذا و دارو یایکی از استانااردهای بین المللی مورد کشورسفارش دهناه یا 

 .داتته باتاکشور مقصا رسیاه باتا، مطابقت 

تاییاتاه )واحا تولیای با درج تاریخ انجام ارزیابی 500درجه بنای برابر / (PRPs)چک لیستتاییایه حااقل امتیاز  -9 -7-2 

 (توسط معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پ تکی ناظر بر کارخانه تولیای
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ا فرآورده هایی با تکنولوژی تولیا مشابه فرآورده برای آ  فرآورده ی ساخت بدااتتی پروانهتاه  برابر اصل تصویر -5 -7-2

 .(باتاتاه توسط دانشگاه ناظر بر تولیا برابر اصل )کارخانه تولیای  درخواستی

در صورتیکه بعنوا  یک کارخانه تولیا کنناه داخلی تولیای واقع در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی  کارخانه هایبرای   -5تبصره 

و درصورتیکه کارخانه تولیا کنناه مذکور دارای پروانه بدااتتی ورود باتا پروانه بدااتتی ورود  5 -2 -7 ک بنامارمهسوب گردنا 

صادره توسط اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های  برای آ  فرآورده یا فرآورده هایی با تکنولوژی تولیا مشابه فرآورده درخواستی

 .می گردد 5 -2 -7 مارک بناغذایی، آرایشی و بدااتتی جایگ ین 

/ صادره مبنی بر تفویض حق تعلیق و ابطال پروانه مشترک بین تولیا کنناه و متقاضی صادرات کاال عدا مهضریت -8 -7-2

 (1پیوست تماره ) سلب حق تقبل سفارش

ه ینه )هیئت وزیرا  طبق آخرین مصوبه ( و ظرفیت خالی صادرات جدت)فیش واری ی جدت صاور پروانه بدااتتی ساخت  -7-2-6

 .(ساخت می باتا بدااتتی صاور پروانه صادرات مطابق با پروانه

 

 جهتاستفاده از ظرفیت خالی و)و پروانه بهداشتی ساخت ( صادرات جهت)نحوه صدور پروانه بهداشتی ساخت  -1 -5

 (صادرات

و تاییا کمیته فنی و قانونی اداره کل نظارت و ارزیابی مطابق با قوانین و مقررات پس از بررسی فرموالسیو  و تائیا ماارک،         

( صادرات)پروانه بدااتتی ساخت ،کمیته فنی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پ تکی مربوطه/ فرآورده های غذایی، آرایشی و بدااتتی 

در سربرگ سازما  غذا و  2یوست تماره ق پبط( صادرات جدتاستفاده از ظرفیت خالی و )یا پروانه بدااتتی ساخت و4طبق پیوست تماره 

رونوتت آ  به اداره کل صادر و  یکسال با اعتبار مات زما  قرارداد و حااکثر برابردارو و یا معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پ تکی 

ا تولیای مجاز به تولیا بایدی است پس از اتمام قرارداد واح. فرآورده های غذایی، آرایشی و بدااتتی ارسال گردد نظارت و ارزیابی

 .نمی باتا فرآورده

استفاده از )بدااتتی ساخت  رونوتت پروانه ، ارسالنباتا ناظر بر کارخانه تولیای در حوزه دانشگاه متقاضی صادرات کاالدر صورتی که   -

 .ها بودال امی خوا (سفارش دهناه)ترکت متقاضی صادره به دانشگاه حوزه نظارتی ( صادرات جدتو  ظرفیت خالی

خواهنا داتت و تولیا درکارخانه تولیای دیگر تولیای دیگر را ن کارخانه واگذاری تولیا به حقمتقاضی صادرات کاال  وتولیای  کارخانه -

. باتا( و صادرات استفاده از ظرفیت خالی)  پروانه بدااتتی ساخت اخذ و 2-7منوط به ارائه کلیه ماارک طبق بنا   
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قانو   ا و کنترل فرآورده تولیا تاه مطابق ضوابط و مقررات جاری بوده و در صورت مشاهاه هر گونه تخلف برابرنظارت بر نهوه تولی -

 .برخورد خواها تا مواد خوردنی و آتامیانی و آرایشی و بدااتتی با متخلف

       .نه تولیای تهت نظارت آ  قرار داردکارخادر دانشگاهی صادر می تود که ( و صادرات استفاده از ظرفیت خالی) پروانه بدااتتی ساخت -

 (را دارا باتا 500برابر درجه بنای / PRPs  بایاحااقل امتیاز کارخانه تولیای)

نبوده و انجام در خصوص مهصوالت صرفاً صادراتی نیازی به نمونه برداری از سوی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پ تکی -6تبصره 

 .کفایت داردو رمستناات به معاونت غذا و داارائه فنی و نمونه برداری توسط مسئول 

 

استفاده از ظرفیت خالی و )پروانه بهداشتی ساخت (/ صادرات جهت)بهداشتی ساخت پروانه نحوه اختصاص شماره  -6

 (صادرات جهت

 (صادرات جهت)پروانه بهداشتی ساخت نحوه اختصاص شماره   -6-8

 :است عبارتنا ازتامل سه ج ء می باتا که از چپ به ر

 کا دانشگاه/ص / صادرات کا  

 

تروع  4000که از  صادراتکا :  4000، صادرات:  صکا دانشگاه، :  49)  49/ ص/ 4000:   مثال . تروع می تود 4000از  صادراتکا 

 (.می تود 

 

 (صادراتجهت استفاده از ظرفیت خالی و )پروانه بهداشتی ساخت نحوه اختصاص شماره  -6-2

 :ء می باتا که از چپ به راست عبارتنا ازتامل سه ج 

 کا دانشگاه/ظ ص /  صادرات جدتظرفیت خالی و کا  

 

ظرفیت خالی و : ص ظ کا دانشگاه، :  49)  49/ صظ / 4000:   مثال . تروع می تود 4000از  صادرات جدتظرفیت خالی و کا 

 .(تروع می تود 4000صادرات که از  ظرفیت خالی و کا:  4000صادرات، 
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جهت استفاده از ظرفیت خالی و )پروانه بهداشتی ساخت (/ صادرات جهت)بهداشتی ساخت پروانه تمدید و اصالح -7

 (صادرات

تمایا (/ 2 -4 -7بنا )و سفارش دهناه در کشور مقصا  (متقاضی صادرات کاال  )کارخانه تولیا کنناه در صورت تمایا قرارداد    

و کارخانه متقاضی صادرات کاال و تمایا قرارداد بین ( 9 -2 -7بنا )سفارش دهناه در کشور مقصاو  متقاضی صادرات کاالبین  قرارداد

اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی، آرایشی و به  2 -7/ 4-7 ماارک بنا به همراهدرخواست تمایا  ،(1 -2 -7بنا ) تولیای

ذیل و تاییا کمیته دارا بود  ترایط ذکر تاه  ناظر بر کارخانه تولیای ارائه و پس از دارو دانشگاه علوم پ تکی ومعاونت غذا  /بدااتتی

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پ تکی کمیته فنی  /کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی، آرایشی و بدااتتی و قانونی اداره  فنی

 (صادراتجدت استفاده از ظرفیت خالی )پروانه بدااتتی ساخت /  (ای صادراتبر)ساخت  بدااتتی پروانهتمایا ناظر بر کارخانه تولیای، 

 .بالمانع خواها بودبرابر مات اعتبار قرارداد 

 نااتتن تکایت اثبات تاه درخصوص فرآورده -

رش بنا به مورد سفا فرآوردهمورد نظر و تائیا ترایط تولیا  فرآوردهتجدی ات و امکانات فنی و بدااتتی مورد نیاز برای تولیا  -

  .تشخیص دانشگاه علوم پ تکی مربوطه در کلیه بازدیاهای ادواری را داتته باتا

 (استفاده از ظرفیت خالی –برای حالت دوم ).کمتر نشاه باتا 500درجه بنای کارخانه تولیای از /  (PRPs)چک لیست امتیاز   -

 

جهت استفاده از ظرفیت خالی و )تی ساخت پروانه بهداش(/ صادرات جهت)بهداشتی ساخت پروانه  تعلیقموارد -1

 (صادرات

کمیته فنی و قانونی اداره کل نظارت و ارزیابی در  موارد منارج در ذیل، موضوع  همراه با گ ارش کارتناسی در صورت مشاهاه    

.  تعلیق پروانه اقاام گرددت به دانشگاه ناظر بر تولیا مطرح و در صورت تائیا نسب کمیته فنی/ فرآورده های غذایی، آرایشی و بدااتتی 

بر اساس متن تعدا مهضری اخذ تاه از متقاضی در خصوص . )برای ابطال پروانه نی  برابر مقررات قانونی الزم اقاام صورت پذیرد

 (.تفویض حق تعلیق و ابطال پروانه صادره

 عام حضور مسئول فنی در زما  تولیا -8-4



 سازمان غذا و دارو

اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های 

 غذایی، آرایشی و بهداشتی

 دستورالعمل اجرایی

بهداشتی پروانه  صدور و تمدیدنحوه              

پروانه بهداشتی (/ صادراتجهت )ساخت 

 (صادرات جهتاستفاده از ظرفیت خالی و )ساخت 

 بهداشتیو غذایی، آرایشیفرآورده های 

 SP-Pr-1393- 0017:کد مدرک

 81/6/8131:صدورتاریخ 

- :شماره بازنگری

- :تاریخ بازنگری

 81از 7صفحه 

 
در کنترل و بازدیاهای اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی، آرایشی  آورده تولیایگ ارش هرگونه عام انطباق در فر -8-2

عام رعایت فرمول ساخت که )و بدااتتی و معاونت های غذا و دارو دانشگاه علوم پ تکی و خامات بدااتتی درمانی در سطح تولیا 

 .(منجر به تولیا مهصول غیر ایمن گردد

 در تولیا باو  پروانه ساخت یا مجوز ورود بدااتتی/ غیر مجاز/ اولیه تاریخ مصرف گذتته استفاده از مواد  -8-9

 و کارخانه تولیای  متقاضی صادرات کاالپایا  اعتبار قرارداد بین  -8-1

اه در بازدیاهای معاونت های غذا و دارو دانشگ 500درجه بنای کارخانه تولیای از /  (PRPs)چک لیست  کاهش امتیاز -7 -8

 (استفاده از ظرفیت خالی -برای حالت دوم) علوم پ تکی و خامات بدااتتی درمانی

 باو  اطالع قبلی جابجایی واحا تولیای/ تغییر کاربری  -8-9

 

 الزامات -3

پس از اخذ پروانه مل م به ارائه گ ارش تش ماهه تولیا برای ( متقاضی صادرات کاال)و سفارش دهناهکارخانه تولیا کنناه  -

 (4پیوست تماره ).صادرات به معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پ تکی می باتا

 برچسبصادرات بر روی  جدتدرج عبارت  -        

پیوست ) .تهت هیچ ترایطی مجاز نمی باتابرگشت فرآورده از کشور مقصا،  بر اساس تعدا مهضری اخذ تاه از متقاضی  -        

 (1تماره 

 گزارش دهی -81      

استفاده )پروانه بدااتتی ساخت (/ برای صادرات) آمار پروانه های بدااتتی ساختبایا معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پ تکی  

سفارش  و آمار تش ماهه ارسالی تولیا فرآورده ها توسط تولیا کنناه و طور ماهانهبه صادره  (صادرات جدتاز ظرفیت خالی و 

اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده به اداره کل هر تش ماه یکباررا تاییا و 4مطابق با پیوست تماره  (متقاضی صادرات کاال)دهناه 

 .ارسال نمایا های غذایی، آرایشی و بدااتتی

 

 

 



 سازمان غذا و دارو

اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های 

 غذایی، آرایشی و بهداشتی

 دستورالعمل اجرایی

بهداشتی پروانه  صدور و تمدیدنحوه              

پروانه بهداشتی (/ صادراتجهت )ساخت 

 (صادرات جهتاستفاده از ظرفیت خالی و )ساخت 

 بهداشتیو غذایی، آرایشیفرآورده های 

 SP-Pr-1393- 0017:کد مدرک

 81/6/8131:صدورتاریخ 

- :شماره بازنگری

- :تاریخ بازنگری

 81از 1صفحه 

 

 پیوست ها -88     

         فرم اطالعات صادرات فرآورده -8پیوست شماره  -88-8           

                  (صادرات جدت)وانه بدااتتی ساخت پر  -2پیوست شماره  -2 -88           

        (صادرات جدتاستفاده از ظرفیت خالی و)پروانه بدااتتی ساخت   -1پیوست شماره  -1 -88           

 تفویض حق تعلیق و ابطال پروانه مبنی بر تعدا نامه مهضری -1پیوست شماره  -1 -88             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سازمان غذا و دارو

اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های 

 غذایی، آرایشی و بهداشتی

 دستورالعمل اجرایی

بهداشتی پروانه  صدور و تمدیدنحوه              

پروانه بهداشتی (/ صادراتجهت )ساخت 

 (صادرات جهتاستفاده از ظرفیت خالی و )ساخت 

 بهداشتیو غذایی، آرایشیفرآورده های 

 SP-Pr-1393- 0017:کد مدرک

 81/6/8131:صدورتاریخ 

- :شماره بازنگری

- :تاریخ بازنگری

 81از 3صفحه 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرآوردهاطالعات صادرات ماهانه  فرم

 تاریخ نامه شماره نامه ردیف
نام 

 دانشگاه

نام 

تولید 

 کننده

نام 

صادر

 کننده

شماره 

 پروانه

نوع 

 فرآورده

 نام

 فرآورده

 نام

تجاری 

 فرآورده

وزن 

محموله 

صادراتی 

 (کیلوگرم)

کشور 

 مقصد
 گمرک

 

 

            

       SP- Fo- 1392- 0008  کد مدرک      فرم اطالعات صادرات فرآورده    -8پیوست شماره:                                                                     



 سازمان غذا و دارو

اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های 

 غذایی، آرایشی و بهداشتی

 دستورالعمل اجرایی

بهداشتی پروانه  صدور و تمدیدنحوه              

پروانه بهداشتی (/ صادراتجهت )ساخت 

 (صادرات جهتاستفاده از ظرفیت خالی و )ساخت 

 بهداشتیو غذایی، آرایشیفرآورده های 

 SP-Pr-1393- 0017:کد مدرک

 81/6/8131:صدورتاریخ 

- :شماره بازنگری

- :تاریخ بازنگری

 81از 81صفحه 

 

 

 ساخت شماره پروانه بهداشتی

 (برای صادرات)

 معاون غذا و دارو

موافقت  نامه های اجرایی مربوطه، به موجب این پروانهو آئین 4919قانو  مواد خوردنی، آتامیانی، آرایشی و بدااتتی مصوب تیر ماه  6و  8به استناد مواد         

این پروانه از تاریخ صاور  گردد اعتبار صادروهای مربوطه در کارخانه یاد تاه تولیا نامهگردد که فرآورده فوق با مشخصات مذکور در باال و با رعایت مقررات و آئینمی

بانک  ...........................به حساب تمارۀ .....................  مور ..................... ریال طی فیش تماره .............................................. ضمناً مبلغ . باتامی................. به مات 

 .   پرداخت تاه است.............................
  :رونوتت  

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

 (   ............سفارش گیرنده) کارخانه تولید کننده 

 مرکز آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا و دارو 

 بایگانی 

 

 : نام فرآورده  : تجارتی منا

  : مشخصات بسته بنای 

           :             تولیای  نام کارخانه 

 :و تاریخ پروانه بدااتتی تاسیس و بدره برداری تماره  

                                          

 :کشور مقصا
 

  :  تلفن                                                                                                             :تولیای  نشانی کارخانه

 ندایی بایا با معیارهای ملی مصوب و ضوابط جاری وزارت بدااتت،  فرآورده ویژگی های

 .درما  و آموزش پ تکی مطابقت داتته باتا

 راک  و موسساتی که دارای پروانه ساخت معتبر یا پروانه کلیه مواد اولیه مصرفی بایا از م

 .بدااتتی ورود از وزارت بدااتت، درما  و آموزش پ تکی می باتنا تدیه گردد

 به من له صادرات بوده و توزیع فرآورده در داخل کشور مجاز نمی باتا "این پروانه صرفا. 

 

 بیفرمول ترکی درصا

 صاور         

صادر گردیاه و پروانه  تمایا/ اصالح............................. به منظور .....................   مور  ........................ تماره ( صادرات جدت) به استناد پروانه بدااتتی ساخت یاتما/ اصالح      

 . گردد قبلی از درجه اعتبار ساقط می

(صادرات جهت)پروانه بهداشتی ساخت   
 

SP- Fo- 1393- 0056  کد (                 صادرات جهت)پروانه بهداشتی ساخت                                          2پیوست شماره

:  مدرک  

 



 سازمان غذا و دارو

اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های 

 غذایی، آرایشی و بهداشتی

 دستورالعمل اجرایی

بهداشتی پروانه  صدور و تمدیدنحوه              

پروانه بهداشتی (/ صادراتجهت )ساخت 

 (صادرات جهتاستفاده از ظرفیت خالی و )ساخت 

 بهداشتیو غذایی، آرایشیفرآورده های 

 SP-Pr-1393- 0017:کد مدرک

 81/6/8131:صدورتاریخ 

- :شماره بازنگری

- :تاریخ بازنگری

 81از 88صفحه 

 

 ضمناً دارناه این پروانه متعدا به اجرای مقررات زیر میباتا.

 
اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های بنای، دستورالعمل مصرف و غیره بایا با اجازه قبلی هرگونه تغییر در فرموالسیو ، بسته -4

 .و دارو باتامعاونت غذا / غذایی، آرایشی و بدااتتی 

 .گذاری هیچگونه مسئولیتی نااردوزارت بدااتت در مورد قیمت -2

 .اجرای ضوابط و مقررات جاری کشور توسط کارخانه تولیای ال امی است -9

 .دارناه این پروانه منهصراً درحضور مسئول فنی واجا ترایط تاییا تاه مجاز به تولیا این فرآورده خواها بود -1

 .باتاتمایا مات قرارداد مجاز به تولیا و عرضه فرآورده نمی/ روانه در صورت عام تمایا این پ -7

 .به من له صادرات بوده و توزیع فرآورده در داخل کشور مجاز نمی باتا "این پروانه صرفا -9

 

 

 

 

 

 

 

اداره کل از سوی  و با توجه به تفویض اختیار انجام تاه توسط متقاضی رفهطدر صورت عام رعایت موارد ذیل، این پروانه بصورت یک

ترکت / کارخانه تولیایگردد و معاونت غذا و دارو ناظر تعلیق یا ابطال می /نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی، آرایشی و بدااتتی 

  .هیچ ترایطی اجازه برگشت و توزیع در کشوررا نخواها داتت و فرآورده تهت هیچگونه اعتراض و ادعائی به آ  نخواهنا داتت بازرگانی
 

 موارد منارج در این پروانه  رعایت نکرد  فرمول ساخت و  -4

که منجر به تشخیص عام صالحیت تولیا از طرف ( GLP)و ترایط خوب آزمایشگاهی ( GMP)رعایت نکرد  ترایط خوب ساخت   -2

 .و دانشگاه علوم پ تکی ناظر گرددمعاونت غذا و دار/ سازما  غذا و دارو 

 استفاده از مواد اولیه تاریخ مصرف گذتته و یا غیر مجاز در تولیا فرآورده -9

 برگشت کاال به کشور  -1عام     -1

 توزیع و فروش مهصول در کشور -7عام     -7

 پاسخگویی در برابر آ  عام عام انطباق با ایمنی و سالمت مهصول صادره و -9موارد   -9

 تمایا مات قرارداد/ پروانه  عام تمایا  -5



 سازمان غذا و دارو

اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های 

 غذایی، آرایشی و بهداشتی

 دستورالعمل اجرایی

بهداشتی پروانه  صدور و تمدیدنحوه              

پروانه بهداشتی (/ صادراتجهت )ساخت 

 (صادرات جهتاستفاده از ظرفیت خالی و )ساخت 

 بهداشتیو غذایی، آرایشیفرآورده های 

 SP-Pr-1393- 0017:کد مدرک

 81/6/8131:صدورتاریخ 

- :شماره بازنگری

- :تاریخ بازنگری

 81از 82صفحه 

 
 

 

 شماره پروانه بهداشتی ساخت

 (استفاده از ظرفیت خالی و برای صادرات) 

 معاون غذا و دارو

در گردد که فرآورده فوق با مشخصات مذکور نامه های اجرایی مربوطه، به موجب این پروانه موافقت میو آئین  4919قانو  مواد خوردنی، آتامیانی، آرایشی و بدااتتی مصوب تیر ماه  6و  8به استناد مواد         

ضمناً مبلغ . باتامی................. گردد اعتبار این پروانه از تاریخ صاور به مات  صادر (دارناه نام تجاری)توسط دارناه پروانه های مربوطه در کارخانه یاد تاه تولیا ونامهباال و با رعایت مقررات و آئین

 .   پرداخت تاه است...............................بانک ........................... به حساب تمارۀ .....................  مور ..................... یش تماره ریال طی ف.............................................. 

  :رونوتت  

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

 (   ............سفارش گیرنده) کارخانه تولید کننده 

 مرکز آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا و دارو 

 بایگانی 

 

 : نام فرآورده  : تجارتی منا

  : مشخصات بسته بنای 

 :          آدرس ( :                                                   صادرات کاالمتقاضی )دارناه پروانه 

         

 :           تلفن                              :( وزارت بدااتت)پروانه بدره برداری/ ترکت تماره ثبت

 :تماره پروانه بدااتتی ورود کارخانه تولیای/پروانه بدااتتی ساخت تماره
 

 :تولیای  نام کارخانه

  :  تلفن                                                                                                             :تولیای  نشانی کارخانه

 :کشور مقصا 

 رما  و ویژگی های فرآورده ندایی بایا با معیارهای ملی مصوب و ضوابط جاری وزارت بدااتت، د

 .آموزش پ تکی مطابقت داتته باتا

  کلیه مواد اولیه مصرفی بایا از مراک  و موسساتی که دارای پروانه ساخت معتبر یا پروانه بدااتتی ورود

 .از وزارت بدااتت، درما  و آموزش پ تکی می باتنا تدیه گردد

 می باتا و کلیه مسئولیتدای .....................متقاضی صادرات کاال......................دارناه این پروانه ترکت

 .حقوقی تولیا فرآورده بر عداه دارناه پروانه و همچنین کارخانه تولیای می باتا

 این پروانه به من له مجوز استفاده از ظرفیت خالی می باتا. 

 به من له صادرات بوده و توزیع فرآورده در داخل کشور مجاز نمی باتا "این پروانه صرفا. 

 

 فرمول ترکیبی درصا

 صاور         

صادر گردیاه و پروانه قبلی از .............................  به منظور .....................   مور  ........................ تماره ( استفاده از ظرفیت خالی)به استناد پروانه بدااتتی ساخت)تمایا / اصالح     

 . گردد یدرجه اعتبار ساقط م

(صادرات جهتتفاده از ظرفیت خالی و اس)پروانه بهداشتی ساخت   
 

SP- Fo- 1393- 0057  کد مدرک(                                            صادراتجهت استفاده از ظرفیت خالی و)پروانه بهداشتی ساخت                                     1پیوست شماره 
 : 

 



 سازمان غذا و دارو

اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های 

 غذایی، آرایشی و بهداشتی

 دستورالعمل اجرایی

بهداشتی پروانه  صدور و تمدیدنحوه              

پروانه بهداشتی (/ صادراتجهت )ساخت 

 (صادرات جهتاستفاده از ظرفیت خالی و )ساخت 

 بهداشتیو غذایی، آرایشیفرآورده های 

 SP-Pr-1393- 0017:کد مدرک

 81/6/8131:صدورتاریخ 

- :شماره بازنگری

- :تاریخ بازنگری

 81از 81صفحه 

 

 ضمناً دارناه این پروانه متعدا به اجرای مقررات زیر میباتا.

 
اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های بنای، دستورالعمل مصرف و غیره بایا با اجازه قبلی سیو ، بستههرگونه تغییر در فرموال -4

 .باتادانشگاه علوم پ تکی مربوطه معاونت غذا و دارو / غذایی، آرایشی و بدااتتی 

 .گذاری هیچگونه مسئولیتی نااردوزارت بدااتت در مورد قیمت -2

 .شور توسط کارخانه تولیای ال امی استاجرای ضوابط و مقررات جاری ک -9

 .دارناه این پروانه منهصراً درحضور مسئول فنی واجا ترایط تاییا تاه مجاز به تولیا این فرآورده خواها بود -1

 .باتافرآورده نمی صادرمجاز به تولیا و تمایا مات قرارداد، / این پروانه  در صورت عام تمایا -7

 .ات بوده و توزیع فرآورده در داخل کشور مجاز نمی باتابه من له صادر "این پروانه صرفا -9

 

 

 

 

 

اداره کل از سوی  و با توجه به تفویض اختیار انجام تاه توسط متقاضی طرفهدر صورت عام رعایت موارد ذیل، این پروانه بصورت یک

ترکت / کارخانه تولیایگردد و ونت غذا و دارو ناظر تعلیق یا ابطال میمعا /نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی، آرایشی و بدااتتی 

  .و فرآورده تهت هیچ ترایطی اجازه برگشت و توزیع در کشوررا نخواها داتت هیچگونه اعتراض و ادعائی به آ  نخواهنا داتت بازرگانی
 

 موارد منارج در این پروانه  رعایت نکرد  فرمول ساخت و  -4

که منجر به تشخیص عام صالحیت تولیا از طرف ( GLP)و ترایط خوب آزمایشگاهی ( GMP)رد  ترایط خوب ساخت رعایت نک  -2

 .معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پ تکی ناظر گردد/ سازما  غذا و دارو 

 استفاده از مواد اولیه تاریخ مصرف گذتته و یا غیر مجاز در تولیا فرآورده -9

 به کشور  برگشت کاال -1عام     -1

 توزیع و فروش مهصول در کشور -7عام     -7

 در برابر آ یی  پاسخگوعام عام انطباق با ایمنی و سالمت مهصول صادره و  -9 موارد  -9

 تمایا مات قرارداد/ پروانه  عام تمایا -5 

 

 



 سازمان غذا و دارو

اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های 

 غذایی، آرایشی و بهداشتی

 دستورالعمل اجرایی

بهداشتی پروانه  صدور و تمدیدنحوه              

پروانه بهداشتی (/ صادراتجهت )ساخت 

 (صادرات جهتاستفاده از ظرفیت خالی و )ساخت 

 بهداشتیو غذایی، آرایشیفرآورده های 

 SP-Pr-1393- 0017:کد مدرک

 81/6/8131:صدورتاریخ 

- :شماره بازنگری

- :تاریخ بازنگری

 81از 81صفحه 

 

 

 

ه با متعدا می گردم ک.......................... ترکت بازرگانی/ مایر عامل کارخانه.................................با کا ملی........................... فرزنا..........................اینجانب              

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم / به اداره کلرا سلب حق تقبل سفارش /صادره ابطال پروانه/ ق تعلیقعنایت به موارد منارج در ذیل ح

معاونت غذا و دارو فنی  کمیته/ از طریق کمیته فنی و قانونی اداره کل ،تفویض نموده تا در صورت مشاهاه هرگونه تخلف.......................................پ تکی

 :قانونی اعمال گردداقاام  سلب حق تقبل سفارش /انهابطال پرو/ نسبت به تعلیق.................................دانشگاه علوم پ تکی

 موارد منارج در این پروانه  رعایت نکرد  فرمول ساخت و  -4

که منجر به تشخیص عام صالحیت تولیا از طرف سازما  ( GLP)شگاهی و ترایط خوب آزمای( GMP)رعایت نکرد  ترایط خوب ساخت   -2

 .معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پ تکی ناظر گردد/ غذا و دارو 

 استفاده از مواد اولیه تاریخ مصرف گذتته و یا غیر مجاز در تولیا فرآورده -9

 برگشت کاال به کشور  -1

 توزیع و فروش مهصول در کشور -7

 ق با ایمنی و سالمت مهصول صادره و عام پاسخگو یی در برابر آ عام انطبا -9

 تمایا مات قرارداد/ پروانه  عام تمایا -5

 

 .حق تقبل سفارش از کارخانه تولیای سلب خواها تا 5و2،9،9، 4در صورت عام رعایت بناهای  ،(سفارش گیرناه)در خصوص کارخانه تولیا کنناه *

 

                                                                   :متقاضی صادرات کاالنام و نام خانوادگی                                            :تولیا کنناه مل کارخانهنام و نام خانوادگی مایر عا  

                                                                                                                        :تأییا امضاء در یکی از دفاتر رسمی                                                             :تأییا امضاء در یکی از دفاتر رسمی   

 : مدر و امضا                                                                                         : مدر و امضا   

 :تاریخ                                                                                                  :تاریخ   

SP- Fo- 1393- 0058  کد مدرک                                                     سفارش تقبل سلب حق و صادره عهد محضری تعلیق و ابطال پروانهت                            1پیوست شماره :  


