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اولطبقه   - غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي گيالن  
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  مراجعه فرماييد www.foodbaran.com جهت دريافت كليه فرمهاي مورد نياز به سايت

 

   فني مسوول بهداشتي پروانه صدور يبرا الزم مدارك
  )كارگاهي( بندي بسته و توليد كوچك هاي واحد

 

  )3پيوست شماره ) (كارگاهي (فرم معرفي و تقبل مسووليت فني واحد كوچك توليد و بسته بندي  -1
 )پشت و رو (تصوير صفحات شناسنامه و كارت ملي  - 2

  تصوير آخرين مدرك تحصيلي يا تاييديه ارزش تحصيلي - 3
  )براي رشته هاي تحصيلي مشمول طرح نيروي انساني(تصوير گواهي پايان طرح نيروي انساني و يا معافيت از انجام طرح  - 4
  )جديدالتاسيس نباشد  كارگاه در صورتي كه(استعفانامه قطعي و تسويه حساب مسوول فني قبلي  پروانه، اصل - 5
  )در صورت وجود(فعاليت هاي مرتبط  سوابق - 6
پيوست (صاحبان كارگاه داراي مجوز فعاليت اقتصادي از مراجع ذيصالح / و صاحب   تعهد و سوگند نامه مسوول فني فرم - 7

  )4شماره 
  3×4سه قطعه عكس  - 8
  تصوير كارت پايان خدمت يا معافيت از خدمت - 9

عدم اعتياد و عدم سوء پيشينه از   تاييديه دريافت فرم عدم اعتياد و عدم سوء پيشينه دريافتي ازكارشناس مربوطه و ارائه -10
  .مراجع مربوطه

بانك ملي شعبه  2173319011008ريال به حساب شماره  560000واريز هزينه مربوط به صدور پروانه مسوول فني به مبلغ  -11
  به نام خزانه داري كل 1458 شهرك قدس كد 

واريزي به مبلغ  فيش – كپي شناسنامه و كارت ملي و مدرك تحصيلي -  يك قطعه عكس(عضويت در انجمن مسوولين فني  -12
  )بانك تجارت شعبه مركزي رشت به نام انجمن صنفي مسوولين فني استان گيالن 0802100787ريال به حساب  680000

  پوشه -13
  )نسخه 4(ل فني و كارگاه قرارداد كار مسوو -14
مجزاي  CD اسكن عكس و انتقال تصوير آنها بر روي  ،CD اسكن كليه مدارك قيد شده فوق و انتقال تصوير آنها بر روي -15

  .ديگري الزامي است
  .فني مطابقت داشته باشد فني بايد با چارت مصوب مسوول رشته تحصيلي مسوول - 1 تبصره
صاحبان يا يكي از اعضاء / ايد در اختيار كارگاه جهت انجام امور محوله بوده و نبايد صاحبمسئول فني معرفي شده ب -2تبصره

 .هيات مديره باشد

با توجه به نظر معاونت غذا و دارو و كميته فني دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ناظر در صورتي كه  -3تبصره
 و در خصوص بسته بندي غالت و حبوبات كارگاه سه باشد، نظارت لومتركي يك حداكثر فاصله بين اولين و آخرين كارگاه

 .در حوزه يك معاونت غذا و دارو، مي تواند توسط يك مسئول فني نظارت صورت گيرد كارگاه پنج نظارت

نسبت به  در صورتيكه مسئول فني به هر دليلي جهت انجام امور محوله امكان حضور در كارگاه را نداشته باشد بايد - 4تبصره
جهت تقبل انجام امور محوله در مدت ) مسوول فني مطابق با چارت مصوب(معرفي فرد جانشين واجد شرايط و داراي صالحيت 
 .معاونت غذا و دارو اقدام نمايد/ مذكور به عنوان قائم مقام با اخذ تائيديه از اداره كل

  .ددر خصوص مرخصي زايمان طبق مقررات مربوطه اقدام گرد - 5تبصره
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سـرك شـش  و 
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راي اجراي شر
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يو قوان ل فني

ا تقبل نمـوده
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........................

و چهـل و صـد 

....................د  

شرايط الزم بر

%خواهم نمود

  : رسمي

 

وظايف مسئول

را ....................

  : رسمي

 

یالن ی    زپش

كد فر

.....ن كارگـاه   

و سيص هـزار  

فرزنـد .............

مي نمايم و ش

خرا فراهم دارو 

كي از دفاتر

 

طالع از شرح و

.........................

كي از دفاتر

 

وم زپ ه ع دارو دا

  قبل
  كارگاه

  ن

ب يا صـاحبان

ب تيرماه يك

........................

 فني معرفي م

ازمان غذا و د

 امضاء در يك

وق الذكر با اط

........................

 امضاء در يك

ذا و د عاو

معرفي و تقبم
ك ليت فني

استان گيالن

صاحب .............

مصوب يهداشت

........................

ولوعنوان مس

سا عمل ها ي

تأييد

 مشخصات فو

.............كارگاه

   %ي گردم

تأييد

ت چپ  - ل س

فرم
مسوول

شتي درماني

........................

و به يشيو آرا

........................

را به ع ...........

ت و دستورالع

  :رگاه

داراي ............

وليت فني كو

عاونت غذا مي

:  

ی یا و اول -ی 

  

  
دمات بهداش

........................

و يدنيو آشام 

........................

........................

ده طي مقررات

كاصاحبان / 

........................

وذا و دارو، مس

د هر ماه به مع

:كارگاه فني

ت وی -راه 

  

  

 غذا و دارو 
پزشكي و خد

.................بان 

يواد خوردنم

....................ي 

........................

ده براي نامبر

/گي صاحب

........................

ط سازمان غذ

زارش عملكرد

گي مسوول

ت ھار ر -ر

ونت محترم
شگاه علوم پ

  سالم
اينجانب/ جانب

قانون مستناد

جناب آقاي/ م

.............د ملي

يف تعيين شد

د و نام خانوا
:ر و امضا

  :يخ

...............جانب

قررات و ضوابط

هد به ارائه گز

د و نام خانوا
:امضا ر و
  :يخ

 
معاو
نشدا

با س
  

اينج

به اس

خانم

با كد

وظاي

نام
مهر
تاري

  

اينج

و مق

متعه

نام
مهر
تاري
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 صفحه 2

ــ  ــيل رشـ التحصـ
با اطالع كام ........

وليت فنوش مسـ 
:مذكور مي باشم

ته شده و تجهيـز
الزامـات قـانو ه و 

 و دارو به هر دليل

.ربوطه زشكي م
و دارو دانشگاه علـ

 

واجـد شـرايط ـي 
 . 

ه تخلفـي درايـ

 . باشم
گاه علوم پزشكي

0034-3: فرم

2از  1صفحه 

ــارغ................. فـ

...............................
متقاضي پذيرش.... 

گاهي موليدي كار
 . نوني مربوطه

ت هاي به كار گرف
رات ملي مربوطـه

سوي سازمان غذا

 .رآورده
و دانشگاه علوم پز

ه معاونت غذا و ب

).گاه در محلايش

ول فنـوتأييد مسـ 
حسن انجام دهم

ده و از هرگونـه

ديگر نمي ./شم
غذا و دارو دانشگ

  

یالن   ی 

كد فر

..............................
.....................مقطع

...............................
ي فرآورده هاي تو
الح بهداشتي و قا
ن از تطابق روش
ت با ضوابط و مقرر

رده هايي كه از س

 .هداشتي

انقضاء فر پس از 
معاونت غذا و دارو
 ارائه گزارش آن

 .بوطه
صورت نبودن آزما

ي مربوطه تا تشك
 خود را به نحو اح

 .نترل نمايم
 نظـارت نمـود

نيز مي با  ........
بوده و معاونت غ

:ز دفاتر رسمي

  

ی وم زپش ه ع و دا

  دنامه 
  ي و

  ن كارگاه

ــي .......................ـ
در م .....................
..........ير، از تاريخ 

ليد و بسته بندي
رابر مراجع ذيصال
ت حصول اطمينان
 ماهيت و كيفيت

 .رده ها
معيوب و يا فرآور

دني، آرايشي و به

ماه 6 آزمايش تا 
 اعالم مراتب به م

و) PMS( عرضه

 علوم پزشكي مرب
در ص( رف قرارداد

 .مايم
 دانشگاه علوم پزش

وظايف) شتر باشد
ن و بهداشتي را ك
حكام اسالمي

................و      .
عهده اينجانب ب

مضاء در يكي از

ذا و دارو عاو

عهد و سوگند
سوول فني
صاحبان

ــد ملـ ..... ــا كـ بـ
..............................

به شرح زي گاهي
ليت در زمينه تول
و پاسخگويي در بر

جهتن غذا و دارو
ده از نظر ايمني،

 . بارها

سيب ديدگي فرآور
شده مرجوعي يا م

د خوردني، آشاميد

ي انجام سه سري
گويي الزم، ضمن

ع رآورده در سطح

ذا و دارو دانشگاه
 به آزمايشگاه طر

ر كامل رعايت نم
عاونت غذا و دارو
يد از يك ماه بيش
كليه مسائل فني

بط طهارت و اح

  .........................
ت قانوني آن به ع

  .ت

تأييد ام

ت چپ ع -ل س

تعفرم 
مس
/صاحب

ــد ...................... .ـ
......................شگاه

وانه بهداشتي كار
جهت فعال ............

وجود در كارگاه و
سازمان و ضوابط

فرآورده توليد شد

ته بندي، كليه انب
ساد، آلودگي و آس
 فرآورده توزيع ش

قانون مواد 11ده
 .و عرضه

 تعداد كافي براي
ل نتيجه و پاسخگ

فر/ ي كنترل مواد

ظارت معاونت غذ
يدي و ارسال آن

 .افته

كارگاهي را به طو
تبي مراتب به مع

كه نباي(كارگاهي
 حضور داشته و ك
به رعايت ضواب

  ي كارگاه هاي
ت شود مسئوليت
 را خواهد داشت

ی یا و اول -وی 

  

فرزنـ ..................
از دانش .................

پرو  هاي مشمول
...............................

فرآورده هاي مو/ 
ه مطابق مقررات
ده به نحوي كه ف

سالن توليد و بست
طمينان از عدم فس

براي جمع آوري 
.ستعالم شده ا

ذاري و اعمال ماد
ان توليد، توزيع و
 سري ساخت به
ري آنها تا حصول
 نظارت بر اجراي

نامنطبق، تحت نظ
فرآورده تولي/ مواد

 اقدامات انجام يا

 شناسه نظارت ك
ي، ضمن اعالم كت
شده از طرف آن ك
 در كارگاه مزبور
و بسته بندي ب

نب مسئول فني
هارات فوق ثابت
ل فني اينجانب

  :هرگا

ت و -ھار راه 

  

  

..............................
...............................

فني كارگاه ليت
..............................

/ت و كيفيت مواد 
ي پيش بيني شده
د و كنترل فرآورد

 

فني و بهداشتي س
حمل و نقل و اطم

Recallسيستم 

ها از سطح بازار اع
ضوابط برچسب گذ
سالمت كاال در زما
رآورده هاي از هر
ات واصله و پيگير
و ضوابط جاري و

م كردن فرآورده ن
نمونه برداري از م
حفظ سوابق كليه

 جاري مربوط به
 از مسئوليت فني

معرفي ش) ل فني
كه تقبل نموده ام
ل تهيه، توليد و

  .مايم 
مي رساند اينجان
رتيكه خالف اظه

ولوصالحيت مس

كامسوول فني 

ت  -ر

....................نـــب
...............................

ولومسرح وظايف
.......................... اه

نظارت بر سالمت
عمال نظارت هاي
 استفاده در توليد
.قت داشته باشد

ظارت بر شرايط ف
بر شرايط ح ظارت

ظارت بر اجراي س
ور جمع آوري آنه
ظارت براجراي ض
قبل مسئوليت س
گهداري نمونه فر
سيدگي به شكايا
مطابق مقررات و

 .كي مربوطه
مرجوع يا معدوم
نظارت بر انجام ن
مستندسازي و ح

  :عهد مي گردم
قررات و ضوابطم

در صورت انصراف
ق با چارت مسئو
در تمام ساعاتي ك
در تمام مراحل
نه جلوگيري نم
ضمناً به اطالع م
ي است در صور
طه حق سلب ص

دگي و نام خانوا
: و امضا

  :خ

  

اينجا
.........
از شر
كارگا

ن  -1
اع -2

مورد
مطابق

نظ -3
نظ -4
نظ -5

دستو
نظ -6
تق -7
نگ -8
ر -9

10-
پزشك

11-
12-
13-

و متع
م  -1
د -2

مطابق
د -3
د -4

زمين
ض -5

بديهي
مربوط

  

نام و
مهر

تاريخ
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..........................

بهداشتي، فنـي
.مي باشدبان 

صـله جهـت اخ
وو و خـود مسـ   

 . هد شد
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از  2صفحه 

..................ـاهي  

خالف مقررات ب
اينجانب/ نجانب

گـاهي را بالفاص
وطه نمـودهرب

ذا و دارو نخواه

  :ي

یالن   ی 

كد فر

صـاحبان كارگـ

  . نماييم/ 
دم داشته و مخ

به عهده اينضه 
هداشـتي گارگ
علوم پزشكي مر
معاونت هاي غذ

 از دفاتر رسمي

  

ی وم زپش ه ع و دا

  دنامه 
  ي و

  ن كارگاه

ص/ صـاحب   ..

/ق ايجاد نمايم
سه و خود مقد
د، توزيع و عرض
، پروانه هاي به
دارو دانشگاه ع
جه اداره كل و م

امضاء در يكي

ذا و دارو عاو

عهد و سوگند
سوول فني
صاحبان

..........................
  :مي گرديم

رج در متن فوق
فع مادي مؤسس

توليد در زنجيره
يش در كارگاه،
معاونت غذا و د
سئوليتي متوجه

  
تأييد ا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ت چپ ع -ل س

تعفرم 
مس
/صاحب

...........................
م/ هد مي گردم

ول فني مندرو
كننده را بر مناف
مت محصول د
 و تعهدات خوي
ل آن، تسليم م
ه اعتراض و مس

ی یا و اول -وی 

  

..........................
ول فني متعهو

وت و وظايف مس
المت مصرف ك
مسئوليت سالم
ات وضع شده

ورت لزوم ابطال
 بوده، هيچگونه

 :كارگاهحبان

ت و -ھار راه 

  

  

..................... ن 
ووگند نامه مس
 انجام تعهدات

جامعه و سال ت
و م ننماييم/ يم

م رعايت مقررا
قتضي و در صو
ن ناشي از آن

صاح/ ي صاحب

ت  -ر

اينجانبـان/ جانب
طالع از مفاد سو
شرايط را براي

همواره مصلحت
المي عمل ننماي
در صورت عدم
ونه تصميم مق

ونه ضرر و زيان

دگيو نام خانوا
: و امضا

  :خ

  
اينج
با اط

ش -1
ه -2

اسال
 3-

هرگو
هرگو

نام و
مهر

تاريخ
  
  


