
 

 
 

 
  FB- Ci- 1394- 0085 :کد مدرک                     

 

 

54084/675 

21/04/1394 

 ًذاسد

  خیابان فخز راسی  نبص خیابان ضهیذ وحیذ نظزی ساسمان غذا و دارو                                          1314715311: کذ پستی 

  66467268-9: تلفن                                                                                                                                                                                

 66469142:   نمابز 

 ارو صفحه الكتزونیكی ساسمان غذا و د:                            http://fdo.behdasht.gov.ir         

   صفحه الكتزونیكی وسارت بهذاضت ، درمان و آموسش پشضكی:                                                                                                                    http://www.mohme.gov.ir 

 سازمان غذا و دارو 
 

سزاسز کشور  یدرهان یو خدهات بهداشت یهعاون هحتزم غذا و دارو دانشگاه علوم پششک

چابهار  یصنعت یساسهان هنطقه آسادتجار یهحتزم نظارت بزضوابط بهداشت انسان سزپزست

قشن   ادواستاندارد کاال ساسهان هنطقه آس یهحتزم اداره نظارت بزضوابط بهداشت انسان سیرئ

  شیو استاندارد کاال ساسهان هنطقه آساد ک یظارت بز ضوابط بهداشت انسانهحتزم اداره ن سییر

 

بخشنامه  : موضوع
 

سالم ػلیکن؛ 
ًشبیج آصهبیطگبّی دبیص ًوًَِ ّبی آثلیوَ دس سطح ػشضِ  ٍ ثب اسشٌبد ثِثب سَجِ ثِ ػذم اًطجبق ّبی هشؼذد هطبّذُ ضذُ احششاهب 

(PMS) خَاّطوٌذ اسز دسشَس فشهبئیذ هَاسد ریل دس صهبى غذٍس ٍ 30/3/1394هَسخ د /5363/688سُ ٍ ًیض سای کویشِ فٌی ٍ لبًًَی ثِ ضوب ،

الصم ثِ رکش اسز . سبخز آثلیوَ اص لیوَی سبصُ ٍ آثلیوَ اص کٌسبًششُ ٍ ّوچٌیي سَلیذ لشاسدادی هذ ًظش لشاس گیشد ثْذاضشی سوذیذ دشٍاًِ ّبی

 :الصم االجشاء هی ثبضذ اص صهبى غذٍس ایي دسشَسالؼول هَسد اضبسُهَاسد 

، غذٍس هجَص اسشفبدُ اص سَلیذ لشاسدادی ثشای کلیِ ًبم ّبی کبسخبًِ ثذلیل سخلف  ضذى سبخز یب دلوخثْذاضشی سؼلیك دشٍاًِ دس غَسر  -1

 .سجبسی کبسخبًِ سب ثشطشف ضذى هَاسد رکش ضذُ، اهکبى دزیش ًوی ثبضذ

سبخز آثلیوَی سْیِ ضذُ اص کٌسبًششُ ٍ آثلیوَ سْیِ ضذُ اص  ثْذاضشی سٍاًِ ّبیجْز غذٍس ٍ سوذیذ ح یکسبىاسشفبدُ اص ًبم ّبی سجبسی  -2

 .لیوَی سبصُ هجبص ًوی ثبضذ

ٍ یب  سؼلیكسبخز اغلی آثلیوَ یب سَلیذ لشاسدادی کبسخبًِ یب ضشکز اسشفبدُ کٌٌذُ اص سَلیذ لشاسدادی ثْذاضشی دشٍاًِ  ،اگش ثِ دلیل سخلف -3

 ُضذ سؼلیكدٍ کبسخبًِ ٍ ضشکز اسشفبدُ کٌٌذُ اص سَلیذ لشاسدادی ًیض  ّبی غبدسُ ثشای سَلیذ لشاسدادی ّشسبیش دشٍاًِ  ؛دٍکبسخبًِ دلوخ ش

 لبثلٍ ّیچگًَِ هجَصی ثشای ضشکز اسشفبدُ کٌٌذُ اص سَلیذ لشاسدادی  ثَدٍُ غشفب کبسخبًِ دس اص الذام لبًًَی ٍ سفغ سخلف هجبص ثِ سَلیذ 

 .غذٍس ًخَاّذ ثَد

 .کٌسبًششُ ثبضذ آثلیوَ سْیِ ضذُ اص لیوَی سبصُ هی ثبیسز هشفبٍر اص سًگ ٍ طشح ثشچست آثلیوَی سْیِ ضذُ اص سًگ ٍ طشح ثشچست -4

یششیي ٍ ّیسذشیذیي هوٌَع هی ثبضذ ضوٌب خبطش ًطبى هی سبصد اسشفبدُ اص ٍسسشغذٍس ّشگًَِ هجَص گطبیص ٍ سشخیع ثشای ٍاسدار اسی -5

لزا خَاّطوٌذ اسز دسشَس فشهبییذ دس . جْز سَلیذ آثلیوَ هجبص ًوی ثبضذ...( ٍضبثِ گبصداس ٍ ًَضیذًی هیَُ ای ثذٍى گبص، ى)ثٌیبى لیوَ 

صهبى ثبصدیذ ضوي اطویٌبى اص ػذم ٍجَد هَاد رکش ضذُ دس اًجبس ٍ سشدخبًِ ٍاحذ سَلیذی، هذاسک ٍ هسشٌذار هشثَط ثِ لیوَی سبصُ ٍ یب 

 .کٌسبًششُ لیوَ سَسط کبسضٌبسبى هحششم ثشسسی گشدد

. ضوٌب دس خػَظ گالة ٍ ػشلیبر گیبّی ثِ اطالع هی سسبًذ سَلیذ ٍ سَصیغ دس اٍصاى ٍ اضکبل هطبثِ ضشثز ّبی داسٍیی هوٌَع هی ثبضذ -6
 

 

 

 

 

 :سًٍَضز

سبصهبى غزا ٍ داسٍ    سیسئٍ  سیهؼبٍى هحششم ٍص ًبسًٍذیدکشش د یجٌبة آلب .1

  یصیاغل هؼبٍى هحششم ًظبسر ٍ ثشًبهِ س یدکشش ػجذالِ یآلب جٌبة .2

هشجغ کٌششل غزا ٍ داسٍ   یّب ضگبُیهشکض آصهب سیدکشش سسشگبس سئ یآلب جٌبة .3

   یثْذاضزٍ  یشیآسا ،ییغزا یفشاٍسدُ ّب یاةیاداسُ کل ًظبسر ٍ اسص یصیدکشش دادگشًژاد هؼبٍى هحششم ثشًبهِ س یآلب جٌبة .4

  یدىیٍ آضبم یخَساک یفشآٍسدُ ّب یاةیاداسُ کل ًظبسر ٍ اسص یهؼبٍى هحششم في یدکشش اسکٌذس یآلب جٌبة .5

(  PMS)دس ثبصاس  یدىیٍ آضبم یهحػَالر خَساک یاةیٍ اسص شیهطبٍس هحششم  اهَس اسشبًْب ٍ هسئَل ثشًبهِ دب یضبکش اسدکبى هٌْذس یآلب جٌبة .6

  یصیهحششم گشٍُ هطبلؼِ ٍ ثشًبهِ س سیسئ یسيخبًن هٌْذس کشبل هح سشکبس .7

   یاُیثب هٌطبء گ یدىیٍ آضبم ییغزا یفشآٍسدُ ّب یاةیهحششم اداسُ ًظبسر ٍ اسص سییس یخبًن هٌْذس هحوذ سشکبس .8

   ییایٍ دس یثب هٌطبء دام یدىیٍ آضبم ییغزا یفشآٍسدُ ّب یاةیهحششم اداسُ ًظبسر ٍ اسص سییس یهٌْذس سئَف یآلب جٌبة .9

  س سکلَ کبسضٌبس اداسُ غزایی ٍ آضبهیذًی خبًن هٌْذ اسسشک .10

 ُغفبسصاد گبىیثب یهحوذ یآلب جٌبة .11


