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ذا و دارو سازمان 

معاونت محترم غذا و دارو دانشگاههاي علوم پزشکی سراسر کشور
رئیس محترم اداره نظارت برضوابط بهداشت انسانی واستاندارد کاال سازمان منطقه آزاد قشم 

)بزرگ زاده(مدیرمحترم نظارت برضوابط بهداشت انسانی سازمان منطقه آزادتجاري صنعتی چابهار 
ابط بهداشت انسانی و استاندارد کاال سازمان منطقه آزاد کیش رییس محترم اداره نظارت بر ضو

ساخت جهت صادرات یدستورالعمل صدور پروانه بهداشت:موضوع

سالم علیکم؛
نحوه صدور )بازنگري شده(رایی به پیوست دستورالعمل اج9/7/1393د مورخ /13726/675پیرو بخشنامه شماره ، حتراماًا

فرآورده هاي غذایی، ) ي جهت صادراتتولید قرارداد(پروانه بهداشتی ساخت /)جهت صادرات(شتی ساخت تمدید پروانه بهداو 
) که فایل آنها پیوست می باشد(تعهدنامه هاي محضري و فرم اطالعات صادرات فرآورده و، فرم صدور پروانه ها آرایشی و بهداشتی

. دنغذا و دارو صادر گردمحترمبرگ دانشگاه علوم پزشکی و با امضاء معاونپروانه ها باید در سر. گرددجهت بهره برداري ارسال می
در صورتیکه متقاضی صادارت با همان مشخصات پروانه ،پروانه بهداشتی ساخت معتبرواحدهاي تولیدي دارايبدیهی است 

ه و نیازي به صدور پروانه م نمودبهداشتی ساخت موجود باشند، می توانند نسبت به تولید و صادرات محصوالت تولیدي خود اقدا
د /19541/675طبق دستورالعمل مذکور نمی باشد و باید آمار صادرات طبق بخشنامه شماره ) جهت صادرات(بهداشتی ساخت 

طی فرم مربوطه تکمیل و به این اداره کل ارسال گردد و در صورتیکه واحد تولیدي متقاضی تولید به منظور 27/12/1392مورخ 
ساخت براي عرضه آن در کشور وجود بهداشتیحصولی باشد که براساس قوانین و مقررات جاري امکان صدور پروانهصادرات م

. اقدام گردد) جهت صادرات(ساخت بهداشتی نداشته باشد، مطابق با دستورالعمل مذکور نسبت به صدور پروانه 

:رونوشت
جناب آقاي دکتر اسماعیلی معاون محترم مدیر کل نظارت و ارزیابی فرآورده هاي آرایشی و بهداشتی .1

جناب آقاي دکتر دادگرنژاد معاون محترم برنامه ریزي اداره کل نظارت و ارزیابی فراورده هاي غذایی، آرایشی و بهداشتی  
و ارزیابی فرآورده هاي غذایی و آشامیدنی با منشاء دامی و دریایی  جناب آقاي مهندس رئوفی رییس محترم اداره نظارت

جناب آقاي مهندس قربانی مدیر کل محترم غذا و دارو و استاندارد قشم 
جناب آقاي دکتر دیناروند معاون محترم وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو  

زیابی فرآورده هاي خوراکی و آشامیدنی جناب آقاي دکتر اسکندري معاون محترم فنی اداره کل نظارت و ار
سرکار خانم مهندس محمدي رییس محترم اداره نظارت و ارزیابی فرآورده هاي غذایی و آشامیدنی با منشاء گیاهی  

جناب آقاي سلطانی نژاد مسئول محترم دبیرخانه اداره نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد کاال کیش 
ارانی دبیرخانه منطقه آزاد جناب آقاي مهندس س

جناب آقاي دکتر عبدالهی اصل معاون محترم نظارت و برنامه ریزي 
) PMS(جناب آقاي مهندس شاکر اردکانی مشاور محترم امور استانها و مسئول برنامه پایش و ارزیابی محصوالت خوراکی و آشامیدنی در بازار 

رت و ارزیابی تولید فرآورده هاي آرایشی بهداشتی سرکار خانم دکتر تاالري رئیس محترم اداره نظا
سرکار خانم مهندس کتال محسنی رئیس محترم گروه مطالعه و برنامه ریزي 

جناب آقاي محمدي بایگان غفارزاده 
2.


