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دارد
ز ن 2ا و دارو
اﺗﻮﻣﺎﺳﻴﻮن اداري ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ

ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم ﻏﺬا و دارو داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮر
ﻣﻮﺿﻮع :درج آرم ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو و ﺷﻤﺎره ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺳﺎﺧﺖ ﻳﺎ واردات ﺑﺮ روي ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻣﻮاد و ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ،آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ،آراﻳﺸﻲ و
ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺧﻞ و وارداﺗﻲ

ﺳﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ؛
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو و ﻟﺰوم اﻳﺠﺎد ﻳﻜﭙﺎرﭼﮕﻲ در ﻧﺤﻮه درج ﺷﻤﺎره ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺻﺎدره
از ﺳﻮي ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻫﺎي ﻏﺬا و دارو داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮر ﺑﺮ روي ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻫﺎي ﻣﻮاد و ﻓﺮآورده ﻫﺎي
ﺧﻮراﻛﻲ ،آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ،آراﻳﺸﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺧﻞ و وارداﺗﻲ ،ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﻳﺪه از ﺗﺎرﻳﺦ  1391/01/01ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و
وارد ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ) (Formatﭘﻴﻮﺳﺖ آرم ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو و ﺷﻤﺎره ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺳﺎﺧﺖ ﻳﺎ واردات را ﺑﺮ روي ﺑﺮﭼﺴﺐ
ﻣﻮاد و ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ،آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ،آراﻳﺸﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺧﻞ و وارداﺗﻲ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺿﻮاﺑﻂ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﮔﺬاري و ﻣﻮارد ﻣﺸﺮوح
ذﻳﻞ درج ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ا -آرم و ﺷﻤﺎره ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎً ﺑﻪ ﺻﻮرت رﻧﮕﻲ و ﺑﺎ ﻛﺪ رﻧﮕﻬﺎي ذﻛﺮ ﺷﺪه و ﻧﺴﺒﺖ ﻃﻮل ﺑﻪ ﻋﺮض

ﭼﺎپ

ﮔﺮدد.
 -2آرم و ﺷﻤﺎره ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ اﻃﻼﻋﺎت اﺻﻠﻲ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺧﻮاﻧﺎ ،ﺷﻔﺎف و ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺎك ﺷﺪن ﻃﺮاﺣﻲ و ﭼﺎپ
ﺷﻮد.
 -3آرم و ﺷﻤﺎره ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ در ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ در ﻣﻌﺮض دﻳﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي )ﺳﻄﺢ اﺻﻠﻲ( ﻓﺮآورده ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻃﺮاﺣﻲ و ﭼﺎپ
ﺷﻮد.
 -4ﺑﺮاي ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺴﺎوي و ﺑﻴﺸﺘﺮ از ) 100ﻳﻜﺼﺪ( ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ،ﻳﻚ درﺻﺪ از ﺳﻄﺢ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺑﻪ آرم ﺳﺎزﻣﺎن و
ﺷﻤﺎره ﭘﺮواﻧﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﻃﻮل ﺑﻪ ﻋﺮض ﻣﺬﻛﻮر ﭼﺎپ ﮔﺮدد.
 -4ﺑﺮاي ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻤﺘﺮ از ) 100ﻳﻜﺼﺪ(ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ،دو درﺻﺪ از ﺳﻄﺢ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺑﻪ آرم ﺳﺎزﻣﺎن و ﺷﻤﺎره ﭘﺮواﻧﻪ
اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﻃﻮل ﺑﻪ ﻋﺮض ﻣﺬﻛﻮر ﭼﺎپ ﮔﺮدد.
در ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻣﻴﮕﺮدد ﺿﻤﻦ رﻋﺎﻳﺖ ﺿﻮاﺑﻂ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﮔﺬاري اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي وارد ﻛﻨﻨﺪه و واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي
اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﻼﺋﻢ و ﻳﺎ ﻋﺒﺎرات ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﻤﺮاه ﺷﺪن ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﮔﺮدد ،ﻣﻤﻨﻮع ﺑﻮده و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم
ﺑﻌﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.

 ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻓﺨﺮ رازي ﻧﺒﺶ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺷﻬﻴﺪ وﺣﻴﺪ ﻧﻈﺮي ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو
℡ ﺗﻠﻔﻦ ٦٦٤٦٧٢٦٨-٩ :
 ﺻﻔﺤﻪ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻏﺬﺍ ﻭ ﺩﺍﺭﻭ :
 ﺻﻔﺤﻪ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ  ،ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﻜﻲ :

 ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻲ1314715311 :


ﻧﻤﺎﺑﺮ ٦٦٤٦٩١٤٢ :

http://fdo.behdasht.gov.ir
http://www.mohme.gov.ir

نمونه آرم ساسمان غذا و دارو بزای درج بز روی بزچسب مواد و فزآورده های خوراکی ،آشامیدنی ،آرایشی و بهداشتی

( نسبت طول به عرض آرم بدون شماره پروانه بهداشتی)

کد رنگ سبز
C=78
M=5
Y=100
K=0

کد رنگ آبی
C=66
M=0
Y=3
K=0

الف ) نمونه درج آرم سازمان و شماره پروانه بر روی مواد و فرآورده های خوراکی ،آشامیدنی ،آرایشی و بهداشتی تولید داخل
نسبت طول به عرض آرم با شماره پروانه بهداشتی ساخت
کد رنگ آبی
C=66
M=0
Y=3
K=0

کد رنگ سبز
C=78
M=5
Y=100
K=0
شماره پزوانه بهداشتی ساخت

فونت B Titr

43/43521

شماره پزوانه بهداشتی ساخت

43/43521

فونت Mitra

ب) نمونه درج آرم سازمان و شماره پروانه بر روی مواد و فرآورده های خوراکی ،آشامیدنی ،آرایشی و بهداشتی وارداتی
نسبت طول به عرض
کد رنگ سبز
C=78
M=5
Y=100
K=0

کد رنگ آبی
C=66
M=0
Y=3
K=0
فونت B Titr

شماره پزوانه بهداشتی واردات

شماره پزوانه بهداشتی واردات

3642004763004

3642004763004

فونت Mitra
فارسی

