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 دارد

    اسی  نبص خیابان ضهیذ وحیذ نظزی ساسمان غذا و داروخیابان فخز رروبروی در اصلی دانشگاه تهران                                            :1115114111کذ پستی 

  66561466-9: تلفن                                                                                                                                                                                

 66569144نمابز :   

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

   و آموسش پشضكی :صفحه الكتزونیكی وسارت بهذاضت ، درمان                                                                                                                .gov.irbehdashthttp://www.     

 

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

  یدوالب یههندس پاسوک یجناب آقا

 شیو استاندارد کاال ک یهحتزم اداره نظارت بز ضوابط بهداشت انسان سیرئ

 یههندس قزبان یآقا جناب

 کل هحتزم غذا و دارو و استاندارد قشن زیهد

 چابهار یصنعت یساسهان هنطقه آسادتجار یت بزضوابط بهداشت انسانسزپزست هحتزم نظار
 

 در خصَظ استفبدُ اس رًگْبی تیزُ ٍ طزح ّبی غیز جذاة ٍ قفل کَدک در ثستِ ثٌذی هبیؼبت اسیذی ٍقلیبییهَضَع: 

 

 سالم ػلیکن؛

زٍ ثخط ٌبهِ ض وبرُ   احتزاهبً، ثب ػٌبیت ثِ گشارش هَارد هتؼذد آسیت کَدکبى ثب هحصَالت ضَیٌذُ خبًگی ٍ پی  

)تص بٍیز پیَس تد در خص َظ هبیؼ بت      6/9/92ه َرخ   293469/675ٍ ًبهِ ضوبرُ  27/6/92/د هَرخ 7965/675

اسیذی ٍ قلیبیی قَی )ًظیز جزم گیز ٍ سفیذ کٌٌذُ،گبسپبک کي ٍ ...د خَاّطوٌذ است هجذداً تبکیذ فزهبییذ هَارد سیز 

 هضز تَسط کَدکبى رػبیت گزدد:ثِ هٌظَر کبّص احتوبل هصزف خَراکی ایي هَاد 

 تجْیش درة ایي فزآٍردُ ّب ثِ قفل کَدک هَثز -1

طزح ّبی ج ذاة ٍ سیج ب در    ػذم استفبدُ اس رًگْبی ضبد  ٍ جذاة ثزای کَدکبى)ًظیز قزهش،ًبرًجی،سرد ٍ...د ٍ -2

کِ هَجت افشایص احتوبل هص زف خ َراکی ای ي ه َاد تَس ط       فزآٍردُ ّبثزچست ایي  ثستِ ثٌذی ٍ طزح

    .کبى خَاّذ ضذکَد

 ٍردُ ّبآفز يیٍ طزح ثزچست ا یدر ثستِ ثٌذاستفبدُ اس رًگْبی تیزُ ٍ غیزجذاة )ًظیز خبکستزی ٍ...د   -3

 رًٍَضت :

  :جْت استحضبرارٍ جٌبة آقبی دکتز دیٌبرًٍذ هؼبٍى هحتزم ٍسیز ٍ رئیس سبسهبى غذا ٍ د

 :جْت استحضبرجٌبة آقبی دکتز ػجذالْی اصل هؼبٍى هحتزم ًظبرت ٍ ثزًبهِ ریشی 

 سبسهبى حوبیت هصزف کٌٌذ گبى ٍ تَلیذ کٌٌذگبى ٍسارت صٌؼت هؼذى ٍ تجبرت: جْت استحضبر ٍ صذٍر دستَر پیگیزی

 90457/60ث ِ ًبه ِ ض وبرُ     رت  : ثبسگطتهذیز کل هحتزم صٌبیغ غذایی، دارٍیی ٍ ثْذاضتی ٍسارت صٌؼت، هؼذى ٍ تجب

جْت استحضبر ٍ صذٍر دستَر اقذام هطبثِ درخصَظ لَلِ  6/9/92هَرخ  293469/675ٍپیزٍ ًبهِ ضوبرُ  15/4/94هَرخ 

 ثبسکي ٍ فزآٍردُ ّبی هطبثِ 

هذیز کل هحتزم صٌبیغ غیزفلشی ٍسارت صٌؼت، هؼذى ٍ تجبرت  : جْت استحضبر ٍ صذٍر دستَر اقذام هقتضی در خصَظ 

 در حیطِ ًظبرتی ایي ادارُ کل ًوی ثبضذ.کِ اردی ًظیز لَلِ ثبسکي هَ

رییس هحتزم هزکش اهَر اصٌبف ٍ ثبسرگبًبى ٍ دثیز ّیبت ػبلی ًظبرت ٍسارت صٌؼت، هؼذى ٍ تجبرت  : جْ ت استحض بر ٍ    

 صذٍر دستَر پیگیزی

 ثی فزاٍردُ ّبی غذایی، آرایطی ٍ ثْذاضتی  جٌبة آقبی دکتز دادگزًژاد هؼبٍى هحتزم ثزًبهِ ریشی ادارُ کل ًظبرت ٍ ارسیب

 جٌبة آقبی دکتز اسکٌذری هؼبٍى هحتزم فٌی ادارُ کل ًظبرت ٍ ارسیبثی فزآٍردُ ّبی خَراکی ٍ آضبهیذًی 

 جٌبة آقبی دکتز اسوبػیلی هؼبٍى هحتزم هذیز کل ًظبرت ٍ ارسیبثی فزآٍردُ ّبی آرایطی ٍ ثْذاضتی 

طبٍر هحتزم  اهَر استبًْب ٍ هسئَل ثزًبه ِ پ بیص ٍ ارسی بثی هحص َالت خ َراکی ٍ      جٌبة آقبی هٌْذس ضبکز اردکبًی ه

  (PMSآضبهیذًی در ثبسار )

 سزکبر خبًن هٌْذس کتبل هحسٌی رئیس هحتزم گزٍُ هطبلؼِ ٍ ثزًبهِ ریشی 


