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 سالمت و ايمني نشان اعطاء نحوه اجرايي نامه آيين

 

 هدف .1

 و درمان بهداشت، وزارت اهداف راستاي در و غذايي امنيت و سالمت عالي شوراي جلسه پنجمين مصوبه استناد به اجرايي نامه آيين اين

 آرايشي و ،آشاميدني و هاي خوراكي و سالمت مواد يا فرآوردهو ارتقاء ايمني  توليدكنندگان تشويقانگيزه و  يجادمنظور ا به پزشكي آموزش

  .گردد ، آرايشي و بهداشتي اعطاء ميآشاميدنيهاي غذايي،  فعاالن عرصه فرآورده و بهداشتي به محصوالت و يا توليدكنندگان

 تعاريف .2

 فرآورده ايمن و سالم.1.2

خاص هر فرآورده،  هاي يژگيبهداشتي و فني توليد شده ضمن دارا بودن و خوب شرايط در و سالم اوليه مواد از كه است اي فرآورده

 .نمايد ميكمك  كننده مصرف سالمت و داراي خصوصياتي است كه به ارتقاء ايمني

 :هاي خوراكي و آشاميدني،آرايشي و بهداشتي فعاالن عرضه فرآورده.1.1.2

هاي غذايي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي  فرآوردهني هستند كه اقدام موثري در راستاي ارتقاء سالمت مصرف كنندگان فرآورده يا كسا

 .نمايند يمكه به تشخيص و پيشنهاد سازمان غذا و دارو از طريق وزير محترم نشان ايمني و سالمت دريافت  اند دادهانجام 

 نشان ايمني و سالمت.2.2

، نشاني است كه به فرآورده يا افراد حقيقي يا حقوقي مطابق اين دستورالعمل از سوي سازمان غذا و دارو وزارت سالمت و ايمني نشاني

  .گردد يمبهداشت و درمان و آموزش پزشكي اعطاء 

  ميته عالي اعطاء نشانك.3.2

هاي غذايي،  عرضه فرآوردههاي خوراكي و آشاميدني، آرايشي و بهداشتي واجد شرايط و فعاالن  صالحيت فرآورده كه است يا كميته

 داشت،به وزير حكم با الس 2 مدت براي ودهد و اعضاء اين كميته به شرح زير  يمرا مورد ارزيابي قرار  آشاميدني، آرايشي و بهداشتي

  .شوند يم منصوب پزشكي آموزش و درمان
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 )كميته رئيس(ا و دارو رئيس سازمان غذ •

 )دبير كميته( معاونين سازمان غذا و دارو •

 رئيس دبيرخانه كميته نشان ايمني و سالمت •

 مديران كل ادارات اجرايي مربوطه •

 هاي مرجع كنترل غذا و دارو رئيس محترم مركز آزمايشگاه •

 )ياراالخت تاميا نماينده (رئيس كل سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان  •

 ياراالخت تاممعاون بهداشتي وزارت بهداشت يا نماينده  •

 يك نفر مشاور در زمينه صنايع غذايي به پيشنهاد معاون غذا سازمان غذا و دارو •

 يك نفر مشاور در زمينه آرايشي و بهداشتي به پيشنهاد معاون غذا سازمان غذا و دارو •

  وزير صنعت و معدن و تجارت يك نفر نماينده وزارت صنعت و معدن و تجارت با معرفي •

  .از خدمات مشورتي بسته به موضوع از افراد مختلف دعوت نمايد تواند يمكميته عالي نشان  :تبصره

 اجرايي مسئوليت .3

 دبيرخانه عهده بر مربوط هاي يتفعال پايش و امورمعاونت غذا سازمان غذا و دارو بوده و نظارت بر حسن انجام  نامه آيين اين اجراي مسئول

 .بود خواهد نشان ايمني و سالمت

 :دبيرخانه كميته نشان ايمني و سالمت

نامه  كه مسئول اجراي آيين باشند يم يو كارشناسان رخانهيدببه عنوان ستاد اجرايي در سازمان غذا و دارو بوده و اعضاي آن شامل رئيس 

و  يمنينشان ا يتهكم جلسات صورتمكاتبات و  يهاست كه كل يدفتر يرخانهدب ينا باشد يمو سالمت  يمنينشان ا ييو ضابطه اجرا

وظايف دبيرخانه در ضابطه اجرايي نشان ايمني و سالمت كه توسط  ضمناً. شود با امضاء دبير كميته در آن انجام مي ها نامه دعوتسالمت و 

  .گردد ميسازمان غذا و دارو تهيه و تدوين و به تصويب رئيس سازمان غذا و دارو رسيده، اعالم 

 نشان اعطاء معيارهاي .4
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نشان ايمني و سالمت تهيه  ميتههاي سالمت محور سازمان غذا و دارو توسط دبيرخانه ك ياستسبا توجه به  ساليانه نشان اعطاء اصليشرايط 

  .گردد يمو تدوين و توسط كميته عالي اعطا نشان تصويب و ابالغ 

 سالمت و ايمني نشان اعطاء نحوه .5

هاي سالمت محور سازمان غذا و دارو توسط دبيرخانه كميته نشان ايمني و  ياستسدر ضابطه اجرايي نشان ايمني و سالمت كه با توجه به 

 .گردد يمتهيه و تدوين و توسط كميته عالي اعطا نشان تصويب و ابالغ  ،سالمت

 پايش محصوالت داراي نشان ايمني و سالمت .6

ايمني و سالمت در سطح عرضه از نظر معيارها و خواص ايمني و سالمت ادعا شده در سوابق كميته اعطاء محصوالت توليدي داراي نشان 

هاي سالمت محور سازمان غذا و دارو توسط  ياستسمطابق با دستورالعملي كه با توجه به ) فرم شماره يك(نشان از سوي متقاضيان 

 .شود يمگردد پايش و كنترل  يمنشان تصويب و ابالغ  ءتوسط كميته عالي اعطادبيرخانه كميته نشان ايمني و سالمت تهيه و تدوين و 

 توزيع و نگهداري مدارك .7

و  يهاي پيوست پس از تصويب وزير محترم بهداشت درمان و آموزش پزشكي در سوابق دبيرخانه نشان ايمن نامه و فرم اصلي اين آييننسخه 

هاي اجرايي عضو كميته ارسال  علوم پزشكي كشور و دستگاههاي  جهت اطالع به دانشگاهاي از آن  ، حفظ و نگهداري شده و نسخهسالمت

  .گردد مي

در  پس از پايان مراحل بررسي و صدور راي كميته اعطاء نشان) 1فرم شماره (كليه سوابق و مستندات ارائه شده همراه فرم درخواست 

به  2مطابق فرم شماره برگ راي كميته اعطاء نشان . شود فظ و نگهداري ميپرونده واحد توليدي براي مدت معين در دبيرخانه كميته ح

 .گردد به عنوان سند براي مدت چهار سال در سوابق كميته مذكور حفظ و نگهداري مي 1همراه تصوير فرم شماره 

 ها تپيوس .8

 ١ شماره به سالمت و ايمني نشان دريافت درخواست فرم .8.1

 2 شماره به سالمت و ايمني نشان اعطاء كميته راي فرم .8.2

 3 شماره به سالمت و ايمني نشان اعطاء گواهي فرم .8.3

 اين از و رسيد پزشكي آموزش و درمان ،بهداشت وزير امضاء و تاييد بهبازنگري و  ........ تاريخ در پيوست سه وماده  در هشت نامه آئين اين

  .است اجراء و ابالغ قابل تاريخ



 

 بسمه تعالي
 :.................شماره
 :.................تاريخ

 .................:پيوست
 

 1فرم شماره 

 :شوداين قسمت توسط واحد توليدي تكميل مي
 :نام واحد توليدي

 :نشاني واحد توليدي
 :شماره پروانه ساخت :فرآورده مرود تقاضانام 

 :نام تجاري فرآورده
 :فرموالسيون فرآورده

نمايد به همراه مستندات كه آن را براي دريافت نشان ايمني و سالمت واجد شرايط معرفي مي هاي خاص فرآوردهيژگيو
 :باشدبشرح زير مي

 شماره پيوست ويژگي رديف
1   
2   
3   
4   
5   
6   

 :نام و نام خانوادگي و امضاء مسئول فني
 

 :نام و نام خانوادگي و امضاء مدير عامل
 
 .شوداين قسمت توسط دانشگاه علوم پزشكي ذيربط تكميل مي

هاي بعمل آمده در خصوص بنا به درخواست ثبت شده به شماره                    مورخ                     و با توجه به بررسي
الذكر براي دريافت رعايت شرايط خوب توليد، كنترل كيفيت و همچنين بررسي سوابق شكايات واصله، فرآورده فوق

تكميل شده و تائيد شده توسط  PRPاصل پروانه ساخت، چك ليست  نشان ايمني و سالمت به پيوست تصوير برابر
 .گرددمعاونت معرفي مي

 معاون غذا و دارو
 .....دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني 

 :شماره
 :تاريخ

 

تا اعالم نظر و صدور درخواست از سوي  يمدت زمان دريافت فرم درخواست تكميل شده از سوي واحد توليد: تذكر مهم

 .روز باشد 10دانشگاه علوم پزشكي نبايد بيش از 

  



 
 :.................شماره
 :.................تاريخ

 ................:پيوست

 بسمه تعالي
 

 2فرم شماره 

 هاي غذايي و آشاميدنيراي كميته اعضاء نشان ايمني و سالمت براي فرآورده
 :تاريخ دريافت فرم درخواست و اعالم نظر كارشناسي

 :تاريخ طرح در كميته
 :نام فرآورده مورد تقاضا :نام واحد توليدي

هاي غذايي و آشاميدني و با عنايت به اهداف كالن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در زمينه ارتقاء ايمني و سالمت فرآورده
االشاره براي ستناد مدارك و مستندات ارائه شده و سوابق توليد و كنترل كيفيت، فرآورده فوقحفظ سالمت مصرف كننده و به ا

 .باشدنمي/ باشديط ميواجد شرادريافت نشان ايمني و سالمت و صدور گواهي مربوطه 
 )رئيس سازمان غذا و دارو(رئيس كميته اعضاء نشان ايمني و سالمت 

 :ي                            نام و نام خانوادگيوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشك
 امضاء                                                                                                     

دبير كميته اعضاء نشان ايمني و سالمت وزارت بهداشت، 
 )معاون غذا سازمان غذا و دارو(درمان و آموزش پزشكي 

 امضاء:                                           نام و نام خانوادگي
 

 رئيس دبيرخانه كميته اعضاء نشان ايمني و سالمت
 امضاء:                                                نام و نام خانوادگي

 

 هاي كنترل غذا و دارويشگاهآزمامدير كل 
 سازمان غذا و دارو

 امضاء:                                           خانوادگي نام و نام
 

 هاي خوراكي و آشاميدنيمدير كل نظارت و ارزيابي فرآورده
 سازمان غذا و دارو
 امضاء:                                                نام و نام خانوادگي

 
شتي هاي آرايشي و بهدامدير كل نظارت و ارزيابي فرآورده

 سازمان غذا و دارو
 امضاء:                                           نام و نام خانوادگي

 

 مدير كل نظارت و ارزيابي مكمل هل و غذاهاي ويژه
 سازمان غذا و دارو
 امضاء:                                                نام و نام خانوادگي

 
 معاونت بهداشتاالختيار نماينده تام

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
 امضاء:                                           نام و نام خانوادگي

 

 االختيار وزارت صنعت و معدن و تجارتنماينده تام
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 

 امضاء          :                                      نام و نام خانوادگي
 

 مشاور صنايع غذايي كميته اعطاء نشان 
 امضاء:                                           نام و نام خانوادگي

 كنندگان و توليد كنندگاناالختيار سازمان حمايت مصرفنماينده تام

 امضاء:                                                نام و نام خانوادگي

 
 مشاور صنايع آرايشي و بهداشتي 

 امضاء:                                           نام و نام خانوادگي
 


