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معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور
موضوع: چک لیست ارزیابی برنامه های پیشنیازی (PRPs ) در واحدهای تولیدی داخل کشور

سالم علیکم؛
احتراما پیرو بخشنامه شماره ۶۷۵/۳۲۹۳۴ مورخ ۹۷/۴/۱۷ و ارسال چک لیست ارزیابی برنامه های پیشنیازی (PRPs) در 

واحدهای تولیدی داخل کشور با کد مدرک SP-CL-1397-0009 جهت بهره برداری، به اطالع می رساند دستورالعمل های قبلی 

 PEI/F-021 واحدهای تولیدی صنایع غذایی و آشامیدنی با کد مدرک ( PRPs) شامل چک لیست ارزیابی برنامه های پیشنیازی

به تاریخ بازنگری ۸۸/۳ و دستورالعمل نحوه امتیازدهی کاربرگ ارزیابی برنامه های پیشنیازی با کد مدرک PEI/I-032 به تاریخ 

بازنگری ۸۹/۲/۲۹ فاقد اعتبار می باشند. لذا خواهشمند است دستور فرمائید بر اساس چک لیست جدید PRPs ، نسبت به اجرای 

برنامه تکمیل چک لیست و ارزیابی واحدهای تولیدی غذایی و آشامیدنی برای ۲ بار در سال اقدام نمایند. بدیهی است در این 

ارزیابی، بار اول بایستی حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه هر سال، توسط مسئول فنی واحد مربوطه به صورت خودارزیابی انجام و به 

معاونت غذا و دارو مربوطه تحویل شود و بار دوم در ۶ ماه دوم سال توسط حوزه نظارتی تکمیل و حداکثر تا ابتدای اردیبهشت ماه 

سال آتی به اداره کل ارسال شود. 

ضمنا با توجه به این که امتیاز PRPs هر واحد در انجام امور اجرایی ذیل مدنظر قرار می گیرد، رعایت موارد ذکر شده در 

جدول الزامی است.

درجه و امتیاز واحد تولیدی شاخص ردیف

A عالی/ ۱۸۰- ۲۰۰امتیاز
بررسی مستندات HACCPو

 ISO22000 و انجام ممیزی 

واحد تولیدی
۱

A عالی / ۱۸۰-۲۰۰ امتیاز
بررسی مستندات نشان ایمنی 

و سالمت واحد تولیدی 
۲

B خوب/ حداقل ۱۷۰ امتیاز استفاده از ظرفیت خالی  ۳
D ضعیف/ کمتر از ۱۴۰ C متوسط/۱۵۹-۱۴۰ B خوب / ۱۷۹-۱۶۰ A عالی / ۲۰۰-۱۸۰

صدور ۶ ماهه

تمدید ۲ ساله

صدور یکساله

تمدید۳ ساله

صدور یکساله

تمدید ۵ ساله

صدور یکساله

تمدید ۵ ساله

مدت اعتبار پروانه ساخت
۴
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رونوشت :
معاون محترم وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو جناب آقای دکتر غالمرضا اصغری :جهت استحضار

جناب آقای مهندس پازوکی دوالبی (رئیس محترم اداره نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد کاال کیش) 
جناب آقای مهندس قربانی (مدیر محترم ضوابط بهداشتی انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد تجاری صنعتی قشم) 

جناب آقای دکتر بزرگ زاده (مدیر محترم ضوابط بهداشتی انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار) 
سرکار خانم مهندس صباح (معاون محترم اداره کل امور فرآورده های غذایی ) :جهت اطالع و اقدام مقتضی

جناب آقای مهندس شاکر اردکانی (رییس امور استانها و مسئول پایش و ارزیابی فرآورده های غذایی ) 
سرکار خانم مهندس کتال محسنی (رئیس محترم گروه مطالعه و برنامه ریزی) :جهت اطالع و اقدام مقتضی

سرکار خانم مهندس محمدی (رییس محترم اداره امور ارزیابی فرآورده های غذایی و آشامیدنی با منشاء گیاهی) :جهت اطالع و اقدام مقتضی
جناب آقای دکتر دادمهر (رییس محترم اداره امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی با منشاء دامی و دریایی ) :جهت اطالع و اقدام مقتضی

سرکار خانم مهندس سمیعی (کارشناس اداره غذایی و آشامیدنی) :جهت اطالع و اقدام مقتضی
جناب آقای مهندس نظریان (نماینده محترم مدیریت در امور کیفیت ISO 9001 و( ISO 17011 :جهت اطالع و اقدام مقتضی

جناب آقای خلیلی (متصدی محترم امور دفتری) 
جناب آقای فالح (متصدی محترم امور دفتری) 
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