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معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور

سالم علیکم؛
موضوع: بخشنامه امور اجرایی بررسی و ممیزی سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی

احتراماً پیرو نامه شماره ۶۷۵/۱۱۰۷۶۵/د مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۹ موضوع برنامه واگذاری بخشی از امور اجرایی حوزه ستادی به 
معاونت های غذا و داروی کشور، به استحضار می رساند امور اجرایی بررسی و ممیزی سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی
 (ISO22000 و HACCP ) مطابق دستورالعمل اجرایی واگذاری امور اجرایی به کمیته دانشگاهی هماهنگی و برنامه ریزی 
اجرای سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی FSMS (پیوست به شماره  SP- Pr- 1397- 0035) از مورخ ۹۷/۴/۱ به کلیه 
معاونتهای غذا و دارو که درحال حاضر شرایط بررسی کارشناسی و صدور مجوزهای بهداشتی را داشته و در ممیزی سیستم های 
مدیریت ایمنی مشارکت دارند با درنظر گرفتن موارد ذیل واگذار می شود. خواهشمند است دستور فرمائید ضمن برنامه ریزی در 

اجرای امور محوله طبق ضوابط و مقررات اقدام الزم معمول نمایند.

۱-درمورد معاونتهای غذا و دارویی که دارای فردی به عنوان سرممیز تائید صالحیت شده از سوی کمیته کشوری FSMS  باشند 
واگذاری امور بطور کامل انجام می شود، در غیر اینصورت هر یک از سطوح دانشگاهی فاقد سرممیز تائید صالحیت شده از سوی 
کمیته کشوری FSMS، می بایست پس از دریافت و بررسی مستندات، برای انجام ممیزی از سرممیز و ممیزین تائید صالحیت 
شده سایر دانشگاه های قطب مربوطه، در برنامه ممیزی خود استفاده نماید. بدیهی است فهرست سرممیزین تائید صالحیت شده 

جهت اطالع و بهره برداری پیوست می باشد.

۲- گزارش ۶ ماهه اموراجرایی واگذار شده به کمیته دانشگاهی FSMS  معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بطور منظم و به 
موقع طبق مفاد دستورالعمل به این اداره کل ارسال شود.

۳- در صورت نیاز به آموزش های تکمیلی مطابق با فرایند های تعریف شده، مراتب جهت هماهنگی به دانشگاه قطب و این اداره 
کل اعالم شود.

۴- حسن انجام برنامه فوق الذکر در پایش عملکرد معاونتهای غذا و دارو مورد ارزیابی قرار گرفته و بر اساس میزان اثربخشی 

و صحه گذاری بر فعالیتها، در خصوص ادامه واگذاری امور و یا سلب آن از معاونت های غذا و دارو تصمیم گیری خواهد شد.
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رونوشت :
جناب آقای دکتر اصغری معاون محترم وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو  

جناب آقای دکتر غالمرضا اصغری معاون محترم وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو :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 سمیعی کارشناس اداره غذایی و آشامیدنی 

جناب آقای مهندس نظریان نماینده محترم مدیریت در امور کیفیت ISO 9001 و  ISO 17011گروه سیستم های مدیریت ایمنی، بازرسی و رتبه 
بندی
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