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 F-W-025-3مدرک: کد 

 03/6/8011تاریخ صدور : 

 8/7/8031تاریخ بازنگری : 

 66از 8صفحه 

 آشامیدنیامور فرآورده های غذایی و اداره کل 
منبع و محصول  مشمول ثبتغذایی و آشامیدنی ، اقالم بسته بندی و محصوالت فرآیند شده  دستورالعمل اجرایی واردات مواد اولیه

 صدور/تمدید/اصالح/افزایش قلم(

 

 

 هدف -1

ساخت و ورود مواد  ییاجرادستورالعمل  32و  61، 61 موادی، و بهداشت یشیآرا ،یدنیآشام ،یقانون مواد خوراک 61به استناد ماده  

قانون  32ماده  وزارت بهداشت،61/66/6211/د مورخ 1321به شماره  یمیرژ ییغذا یو مکملها یو بهداشت یشیآرا ،یدنیآشام ،یغذائ

در خصوص  کل کشور 6211قانون بودجه سال  62تبصره  "د"بند کی فیردو  6213تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 

ثبت منبع و دستورالعمل بر اساس  و شده مشمول ثبت منبع و محصول ندیو محصوالت فرآ هیمواد اول ،یبسته بند واردات اقالم 

 است. شده نیتدو، 6211محصول مصوب مهرماه

 دامنه عملکرد -6

 یدنیآشام و ییغذا عیمشمول ثبت منبع و محصول مورد استفاده در صنا یو اقالم بسته بند هیمواد اولکلیه  در خصوصدستورالعمل  نیا

 شده کاربرد دارد. ندیو محصوالت فرآ

 مسئولیت -0

و نظارت بر آن با روسای  یدنیو آشام ییغذا یدستورالعمل بر عهده کارشناسان اداره کل امور مواد و فرآورده ها نیا ییاجرا تیمسئول

 .ی باشدم یدنیو آشام ییغذا یکل امور مواد و فرآورده ها ریآن بر عهده مد یبوده و نظارت بر حسن اجرا ادارات

  فیتعار-4

 .منظور اداره کل امور فراورده های غذایی و آشامینی استاداره کل:  -4-8

 )منبع( دکنندهیکارخانه  تول-4-8

و در کشور مبدأ به ثبت  ی شودم یو بسته بند دیدر آن تول یدنیو آشام ییشده غذا ندیمحصول فرآ ای هیاست که مواد اول یمحل 

 .ی باشدمستقل م یحقوق تیشخص یو دارا دهیرس

 نفع یشرکت ذ -4-6

 ندیفرا ایو  هیماده اول کی یتجار اتیعمل ای یشده نبوده و فقط نسبت به بسته بند ندیفرا ای هیمواد اول دکنندهیکه خود تول یشرکت

 و باید دارای سند مکتوب ارتباط با تولید کننده باشد. کند یاقدام میا صاحب نام تجاری شده 

 هیمواد اول -4-0

 از یبهداشت های پروانه یدارامانند افزودنی ها، محصوالت  یفرآور یبرا هیکه به عنوان ماده پا ی گردداطالق م ای به ماده هیماده اول 

همچنین مواد ذیل جزو مواد اولیه . ی شودوارد و مصرف م یو تحت نظارت مسئول فن دکنندهیتول یجهت مصرف واحدهااداره کل 

 محسوب می شوند:

 رهیپاکت ها و غ لها،یفو کاغذها،از جمله انواع گرانولها،  یبسته بند هیمواد اول  

 و حبوبات و غالت مواد خام کشاورزی مانند برنج، چای 

  کلیه مواد فرایند شده که بصورت فله وارد کشور می شوند 

 6پیوست اطالعاتی  بع و محصول می شوند مطابق باای که در حال حاضر مشمول ثبت من مواد اولیه  

 شده ندیمحصول فرآ -4-4

  عیدر سطح عرضه، توز ماًیوارد کشور شده و مستق ییکه به عنوان محصول نها ی گردداطالق م ای شده به فرآورده ندیفرآ یکاال

 .ی گرددم

 



                                                                                                              

  

 F-W-025-3مدرک: کد 

 03/6/8011تاریخ صدور : 

 8/7/8031تاریخ بازنگری : 

 66از 6صفحه 

 آشامیدنیامور فرآورده های غذایی و اداره کل 
منبع و محصول  مشمول ثبتغذایی و آشامیدنی ، اقالم بسته بندی و محصوالت فرآیند شده  دستورالعمل اجرایی واردات مواد اولیه

 صدور/تمدید/اصالح/افزایش قلم(

 

 

 ثبت منبع -4-4

 ممیزی بازرسی و ایخارج از کشور بر اساس مستندات ارائه شده  یدیواحد تول یو بهداشت یفن طیشرا دیتائ  ثبت منبع عبارت است از

اره شده بر اساس ضوابط اد تیصالح دییتا یالملل نیب یزیو مم یبازرس یگزارش شرکتها ای اداره کلآمده توسط کارشناسان  ملبع

 کل 

امع ج منظا کهیشعبات خود هستند و در صورت هیکل یبرا یمنیو ا تیفینظام جامع ک یکه دارا یخارج یدیتول یشرکتها -8تبصره

 می شود یشعبات، ثبت شده تلق هیآنها، کل یاز شعبات خارج یکیاداره کل برسد؛ در صورت ثبت منبع  دیآنها به تائ یمنیو ا تیفیک

 شد. اقدام خواهداداره کل ثبت هر محصول از هر منبع بر اساس ضوابط  یو برا

 ثبت محصول- 4-5

، یمل یارهایکارخانه ثبت شده بر اساس مع کیاز  یدیفرآورده تول یمنیو ا هایژگیو ون،یفرموالس دیمحصول عبارت است از تائ تثب 

 اداره کل.ضوابط و مقرارت  ایو  یالملل نیب

ی م شده است، انجام نییتعاداره کل  یمربوطه که از سو یتعرفه ثبت محصول، براساس جدول گروه بند زیتعداد اقالم جهت وار نییتع

 نهیزه باشد، یورود معتبر م یبهداشت وانهپر یو دارا دهیکه قبالً ثبت گرد یمنبع یبرا دیاست جهت افزودن اقالم جد یهی. بدردگی

 رآوردهفثبت هر قلم  نهیو هز یتجار تعرفه ثبت کارخانه به ازاء هر نامو  گردد یم نییتع رانیوز اتیتعرفه مصوبه ه نیمطابق با آخر

 (3پیوست اطالعاتی ) .گردد یم افتیجداگانه در یبابت هر نام تجار

 صدور / تمدید پروانه بهداشتی ورود -5

  ازیمدارک مورد ن -5-8

 کلیه مدارک باید به زبان فارسی یا انگلیسی به اداره کل ارائه شود.

 یدنیو آشام ییشده غذا ندیمحصوالت فرآو  هیجهت مواد اولورود  یشده درخواست صدور پروانه بهداشت لیتکم ستیچک ل -5-6-6

 w25F-F-001-3به شماره 

 شرکت  یدرخواست کتب -5-6-3

ممهور به مهر و امضا سفارت جمهوری اسالمی ایران  (2)پیوست اطالعاتی یخارج یمعتبر از شرکت ها یندگیارائه قرارداد نما -5-6-2

 (2)پیوست اطالعاتی 

،  ISO220003, BRC6IFS ,معتبر مانند   )ystem)Sanagement Mafety Sood Fهای ایمنی وکیفی  یگواه -5-6-2

HACCP  ... صادره از نهاد صدور گواهینامه معتبرو(Certification Body)  دارای تائیدیه از نهاداعتباربخشی معتبر
(Accreditation Body) 

 (5)پیوست اطالعاتی  رانیا یاسالم یممهور به مهر سفارت جمهوربا درج مدت اعتبار، ( Free Saleفروش آزاد ) یگواه -5-6-5

 یکروبیم ،ییایمیش ،یکیزیف یها یژگیدهنده محصوالت مورد درخواست به همراه و لیشامل نام و درصد مواد تشک زیبرگ آنال -5-6-1

 (1)پیوست اطالعاتی ( دکنندهی)در سربرگ با مهر و امضاء تول ها ندهیو آال

 w25F-F-002-3به شماره  یواردات یکاالها یتعهد نامه محضر -5-6-1

 (1اطالعاتی  پیوست) یا هیتغذ یو درج برچسب راهنما سینو یطرح برچسب فارس -5-6-1

                                                           

 International Featured Standard 

 British Retail Consortium 



                                                                                                              

  

 F-W-025-3مدرک: کد 

 03/6/8011تاریخ صدور : 

 8/7/8031تاریخ بازنگری : 

 66از 0صفحه 

 آشامیدنیامور فرآورده های غذایی و اداره کل 
منبع و محصول  مشمول ثبتغذایی و آشامیدنی ، اقالم بسته بندی و محصوالت فرآیند شده  دستورالعمل اجرایی واردات مواد اولیه

 صدور/تمدید/اصالح/افزایش قلم(

 

 

به  دکنندهیدر سربرگ و با مهر و امضاء کارخانه تول PMF (Plant And Product Master File)مستندات مربوط به  -5-6-1

  w25F-F-003-2شماره

برای   GMO)(اعالم رخداد تراریختگی یگواه (1)پیوست اطالعاتی گواهی بهداشت مورد لزوم مانند  یها یگواه ریسا -5-6-63

، گواهی ارگانیک، ((Tea Board سالمت چای مانند محصوالت سویا / ذرت، کلزا، کانوال، پنبه دانه و مشتقات آنها و استارتر، گواهی

با تائید مراجع ذیصالح دولتی  BSE, FMD, Dioxin, Melamineبرای برنج، گواهی های  گواهی حالل و گواهی سالمت محصول

 . (1اطالعاتی  پیوست)مطابق وری اسالمی ایران و ممهور به مهر سفارت جمه

 BSE, FMD, Dioxin, Melamine یها یگواهگواهی بهداشت و گواهی های سالمت مرتبط با محموله از جمله  : 8 تبصره

 صرفا در زمان ترخیص و صدور مجوز مصرف در سامانه باید ارائه شود.

  یمسئول فن کارت فعالیت ریارائه تصو -5-6-66

 با قید فعالیت در زمینه واردات مواد غذایی و آشامیدنیاساسنامه شرکت وارد کننده  -5-6-63

در ایران، ارائه دستورالعمل مربوط به شکایات، جمع آوری، پخش و ردیابی و گزارش احتمالی هر  (Recall)خوان افرایند فر -5-6-62

 (63)پیوست اطالعاتییک از آنها 

 شیمحصول و یا نام تجاری جدید از منابع ثبت شده )افزا روانه بهداشتی ورود و افزایشدر مورد تمدید و اصالح پ

 عالوه بر مدارک فوق، ارائه مدارک ذیل الزامی است:قلم(

فقود م یبار آگه کی دیورود، شرکت واردکننده با بهداشتی پروانه شدن مفقود صورت دراصل پروانه بهداشتی ورود قبلی -5-6-65

 .دیارائه نما یاالنتشار به همراه درخواست جهت صدور المثن ریکث یها روزنامه از  یکیشدن را در 

  و میکروبی شیمیایی، فیزیکی، های دهنده محصوالت مورد درخواست به همراه ویژگی لینام و درصد ترکیبات تشک -5-6-61

 ( تولیدکننده امضاء و مهر با سربرگ در) آالینده ها

 ادارهارائه مستندات نمونه برداری از سطح عرضه و انجام آزمایشات مربوطه بر اساس ضوابط مورد تأیید  ، 2PMSمستندات  -5-6-61

حداقل ) به نتیجه آزمون و صدور مجوز مصرف، مستندات مربوط هیاست در خصوص مواد اول یهیو تأیید آنها توسط مسئول فنی. بدکل 

 ن تمدید()صرفا در زمادر سال( اخذ و ارائه گردد.  کباری

 با.)دشو با نام تجاری مورد درخواست در همان خط تولید یا منبع ثبت شده تولید می دجدی محصول اینکه بر مبنی ای نامه -5-6-61

 در زمان افزایش قلم( ") صرفا (ایران اسالمی جمهوری سفارت مهر به ممهور و مبدأ کشور ذیصالح مقامات تائید

 برای واحدهای تولیدی داخل کشور به منظور تکمیل سبد کاال قابل بررسی می باشد.صرفا نام تجاری سفارشی : 6تبصره

کننده که ثبت منبع شده است فراهم باشد و از  دیاز واحد تول یبازرس طیشرا دیدر هر زمان با اداره کل دیبنا به صالح د : 0تبصره

و فروش در سطح عرضه  دیاز خط تول یسه ماه بازرس یم است طسازمان غذا و دارو به شرکت وارد کننده حداکثر الز یزمان اعالم کتب

 خواهد شد. قیورود تعل یصورت پروانه بهداشت نیا ریغ درفراهم گردد 

 ورود یپروانه بهداشت ، تمدید و افزایش قلممدارک و صدور ینحوه بررس -5-6

                                                           

 Genetically Modified Organism 

 Post Marketing Survillance 



                                                                                                              

  

 F-W-025-3مدرک: کد 

 03/6/8011تاریخ صدور : 

 8/7/8031تاریخ بازنگری : 

 66از 4صفحه 

 آشامیدنیامور فرآورده های غذایی و اداره کل 
منبع و محصول  مشمول ثبتغذایی و آشامیدنی ، اقالم بسته بندی و محصوالت فرآیند شده  دستورالعمل اجرایی واردات مواد اولیه

 صدور/تمدید/اصالح/افزایش قلم(

 

 

وسط کارخانه تولیدی ت فنی و بهداشتی و یا ممیزیتائید مستندات مرتبط با شرایط و کارشناس  توسطمدارک  هیاول یاز بررس پس

 رتاست در صو یهی. بدصورت می پذیرد صادره یکل مطرح و اقدام مطابق با را اداره یو قانون یفن تهیکمدر موضوع  ،ادارات ذیربط

 وجود نواقص، ابتدا موارد به شرکت اعالم و پس از رفع آن اقدام خواهد شد.

 

 مدید و اصالح پروانه بهداشتی ورودروند اجرای فرایند صدور/ ت

 
 د.باش یم یروز کار 03و ....  ارزیابیورود در صورت عدم وجود نواقص،  یحداکثر زمان جهت صدور پروانه بهداشت

*IRC ه از سامانبه عنوان شماره پروانه بهداشتی ورود توسط کارشناس اداره کل  برای محصول اصلی مادری: کد صادر شده

CODING 

*IRC  توسط مسئول فنی از سامانه دختری: کد صادر شده برای زیر فراورده های محصول اصلیTTAC 

  



                                                                                                              

  

 F-W-025-3مدرک: کد 

 03/6/8011تاریخ صدور : 

 8/7/8031تاریخ بازنگری : 

 66از 5صفحه 

 آشامیدنیامور فرآورده های غذایی و اداره کل 
منبع و محصول  مشمول ثبتغذایی و آشامیدنی ، اقالم بسته بندی و محصوالت فرآیند شده  دستورالعمل اجرایی واردات مواد اولیه

 صدور/تمدید/اصالح/افزایش قلم(

 

 

 جدول مواد اولیه مشمول ثبت منبع و محصول - 8پیوست اطالعاتی شماره 

ف
دی

ر
 

 نام محصول

 واردات

توسط 

 کارخانه

 واردات

 توسط

شرکت 

 بازرگانی

 

مصوبات کمیته فنی و قانونی  مدارک الزم

 شماره... مورخ .... 
 جهت کارخانه های داخلی 

شرکت 

 بازرگانی 

6 

 انواع شیرین کننده

)مصنوعی ،طبیعی( به 

 جز شکر

 IRCصدور 
مشمول ثبت 

 منبع

کامل محصول مطابق با  زیآنال

 استاندارد مربوطه

این مطابق با 

 دستورالعمل

/د مورخ 11211/111شماره 

32/63/11 

 IRCصدور  انواع خمیر فوندانت 3
مشمول ثبت 

 منبع

کامل محصول مطابق با  زیآنال

 استاندارد مربوطه

مطابق با این 

 دستورالعمل

/د مورخ 11211/111شماره 

32/63/11 

2 

انواع مغزی و روکش 

جهت فرآورده های 

 قنادی

 IRCصدور 
مشمول ثبت 

 منبع

کامل محصول مطابق با  زیآنال

 استاندارد مربوطه

مطابق با این 

 دستورالعمل

/د مورخ 11211/111شماره 

32/63/11 

2 

انواع پودر آماده و نیمه 

آماده نان و شیرینی و 

 کیک

 IRCصدور 
مشمول ثبت 

 منبع

کامل محصول مطابق با  زیآنال

 استاندارد مربوطه

مطابق با این 

 دستورالعمل

مورخ /د 11211/111شماره 

32/63/11 

5 
انواع بهبود دهنده نان و 

 آرد
 IRCصدور 

مشمول ثبت 

 منبع

کامل محصول مطابق با  زیآنال

 استاندارد مربوطه

مطابق با این 

 دستورالعمل

/د مورخ 11211/111شماره 

32/63/11 

1 
پودر غیر لبنی همراه 

 قهوه
 IRCصدور 

مشمول ثبت 

 منبع

آنالیز کامل محصول مطابق با 

استاندارد مربوطه و پروانه ساخت که 

 ماده اولیه در آن بکار رفته باشد

مطابق با این 

 دستورالعمل

/د مورخ 11211/111شماره 

32/63/11 

 IRCصدور  پودر قهوه فوری 1
مشمول ثبت 

 منبع

آنالیز کامل محصول مطابق با 

استاندارد مربوطه و پروانه ساخت که 

 ماده اولیه در آن بکار رفته باشد

مطابق با این 

 دستورالعمل

/د مورخ 11211/111شماره 

32/63/11 

 IRCصدور  دانه قهوه بو داده 1
مشمول ثبت 

 منبع

آنالیز کامل محصول مطابق با 

استاندارد مربوطه و پروانه ساخت که 

 ماده اولیه در آن بکار رفته باشد

مطابق با این 

 دستورالعمل

/د مورخ 11211/111شماره 

32/63/11 

1 
کره و خمیر بادام 

 زمینی
 IRCصدور 

مشمول ثبت 

 منبع

کامل محصول مطابق با  زیآنال

 استاندارد مربوطه

مطابق با این 

 دستورالعمل

/د مورخ 11211/111شماره 

32/63/11 

63 
پودر پوشش جهت 

 محصوالت اسنک
 IRCصدور 

مشمول ثبت 

 منبع

آنالیز کامل محصول مطابق با 

ساخت که استاندارد مربوطه و پروانه 

 ماده اولیه در آن بکار رفته باشد

مطابق با این 

 دستورالعمل

/د مورخ 11211/111شماره 

32/63/11 

66 
پودر حالت دهنده یا 

 کف کننده
 IRCصدور 

مشمول ثبت 

 منبع

آنالیز کامل محصول مطابق با 

استاندارد مربوطه و پروانه ساخت که 

 ماده اولیه در آن بکار رفته باشد

این مطابق با 

 دستورالعمل

/د مورخ 11211/111شماره 

32/63/11 
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63 

پودر مخلوط قهوه  

و پودر مخلوط  6در3

 کاکائو

 IRCصدور 
مشمول ثبت 

 منبع

کامل محصول مطابق با  زیآنال

 استاندارد مربوطه

مطابق با این 

 دستورالعمل

/د مورخ 11211/111شماره 

32/63/11 

62 

انواع شربت های طعم 

 دار 

 بالک

 IRCصدور 
مشمول ثبت 

 منبع

آنالیز کامل محصول مطابق با 

استاندارد مربوطه و پروانه ساخت که 

 ماده اولیه در آن بکار رفته باشد

مطابق با این 

 دستورالعمل

/د مورخ 11211/111شماره 

32/63/11 

62 
انواع چای  سیاه، سبز، 

 الونگ و سفید
 IRCصدور 

مشمول ثبت 

 منبع

با آنالیز کامل محصول مطابق 

استاندارد مربوطه و پروانه ساخت که 

 ماده اولیه در آن بکار رفته باشد

مطابق با این 

 دستورالعمل

/د و 1332/111شماره 

و  1/3/11/د مورخ 62136/111

مورخ  31551/115) 32/3/11

1/2/11) 

 ژالتین 65

مشمول 

 و ثبت منبع

 IRCصدور 

از منابع 

 ثبت شده

مشمول ثبت 

 منبع

کامل محصول مطابق با  زیآنال

 استاندارد مربوطه

مطابق با این 

 دستورالعمل

 2121/3و  2115/3شماره 

 31/5/13و  33/3/13مورخ 

 (63/1/13مورخ  1313/115)

 کره 61

 IRCصدور 

از منابع 

 ثبت شده

مشمول ثبت 

 منبع

کامل محصول مطابق با  زیآنال

 استاندارد مربوطه

مطابق با این 

 دستورالعمل

 2121/3 و 2115/3 شماره

 31/5/13 و 33/3/13 مورخ

 (63/1/13 مورخ 1313/115)

 IRCصدور  صنعتی شیرخشک 61
مشمول ثبت 

 منبع

کامل محصول مطابق با  زیآنال

استاندارد مربوطه و پروانه ساخت که 

 در آن بکار رفته باشد هیماده اول

مطابق با این 

 دستورالعمل

 2121/3 و 2115/3 شماره

 31/5/13 و 33/3/13 مورخ

 (63/1/13 مورخ 1313/115)

 IRCصدور  اسید سیتریک 61
مشمول ثبت 

 منبع

کامل محصول مطابق با  زیآنال

استاندارد مربوطه و پروانه ساخت که 

 در آن بکار رفته باشد هیماده اول

مطابق با این 

 دستورالعمل

/د مورخ 31215/111شماره 

مورخ  631661/115) 31/1/12

35/1/12) 

 IRCصدور  ذرت شیرین منجمد 61
مشمول ثبت 

 منبع

کامل محصول مطابق با  زیآنال

 استاندارد مربوطه

مطابق با این 

 دستورالعمل

مورخ  5633/3شماره 

مورخ  65533/115) 61/1/13

31/63/13) 

33 
روغن جانشین کره 

 کاکائو
 IRCصدور 

مشمول ثبت 

 منبع

کامل محصول مطابق با  زیآنال

استاندارد مربوطه و پروانه ساخت که 

 در آن بکار رفته باشد هیماده اول

مطابق با این 

 دستورالعمل

 33/1/12مورخ  1351/3شماره 

مورخ  632122/115)و 

1/1/12) 

 IRCصدور  رنگ ها 36
مشمول ثبت 

 منبع

کامل محصول مطابق با  زیآنال

استاندارد مربوطه و پروانه ساخت که 

 در آن بکار رفته باشد هیماده اول

مطابق با این 

 دستورالعمل

 33/1/12 مورخ 1351/3 شماره

 مورخ 632122/115)و 

1/1/12) 
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 IRCصدور  طعم دهنده ها 33
 ثبت مشمول

 منبع

کامل محصول مطابق با  زیآنال

استاندارد مربوطه و پروانه ساخت که 

 در آن بکار رفته باشد هیماده اول

مطابق با این 

 دستورالعمل
 33/1/12 مورخ 1351/3 شماره

 1/1/12 632122/115و 

 IRC صدور باکتری های پروبیوتیک 32
 ثبت مشمول

 منبع

کامل محصول مطابق با  زیآنال

استاندارد مربوطه و پروانه ساخت که 

 در آن بکار رفته باشد هیماده اول

مطابق با این 

 دستورالعمل

 33/1/12 مورخ 1351/3 شماره

 1/1/12 632122/115و و 

 IRC صدور آنزیم ها 32
 ثبت مشمول

 منبع

کامل محصول مطابق با  زیآنال

استاندارد مربوطه و پروانه ساخت که 

 در آن بکار رفته باشد هیماده اول

مطابق با این 

 دستورالعمل

 33/1/12 مورخ 1351/3 شماره

مورخ   632122/115و 

1/1/12 

 IRC صدور استارترها 35
 ثبت مشمول

 منبع

کامل محصول مطابق با  زیآنال

استاندارد مربوطه و پروانه ساخت که 

 در آن بکار رفته باشد هیماده اول

مطابق با این 

 دستورالعمل

 33/1/12 مورخ 1351/3 شماره

مورخ  632122/115و و 

1/1/12 

 برنج 31

صدور  

IRC  از

منابع ثبت 

 شده

مشمول ثبت 

 منبع

ضابطه محصول مطابق با  کامل زیآنال

 اداره کلاین 

 نیمطابق با ا

 دستورالعمل

مورخ  313151/155شماره 

5/1/13 

 برنج قهوه ای 31

 IRCصدور 

از منابع 

 ثبت شده

مشمول ثبت 

 منبع

کامل محصول مطابق با ضابطه  زیآنال

 اداره کل نیا

 نیمطابق با ا

 دستورالعمل

/د مورخ 11622/111شماره 

6/1/11 

31 

انواع روغن های 

 -انگورخوراکی )هسته 

سبوس برنج(تصفیه 

 شده  بصورت بالک

مشمول 

 ثبت منبع

مشمول ثبت 

 منبع

کامل محصول مطابق با  زیآنال

استاندارد مربوطه و پروانه ساخت که 

 در آن بکار رفته باشد هیماده اول

 نیمطابق با ا

 دستورالعمل

/د مورخ 11622/111شماره 

6/1/11 

31 
سرکه بالزامیک بصورت 

 بالک

مشمول 

 منبعثبت 

مشمول ثبت 

 منبع

کامل محصول مطابق با  زیآنال

استاندارد مربوطه و پروانه ساخت که 

 در آن بکار رفته باشد هیماده اول

 نیمطابق با ا

 دستورالعمل

/د مورخ 11622/111شماره 

6/1/11 

 ادویه ها 23
مشمول 

 ثبت منبع

مشمول ثبت 

 منبع

کامل محصول مطابق با  زیآنال

پروانه ساخت که استاندارد مربوطه و 

 در آن بکار رفته باشد هیماده اول

 نیمطابق با ا

 دستورالعمل

/د مورخ 11622/111شماره 

6/1/11 

26 
محصوالت غذایی بدون 

و کم پروتئین  گلوتن
PKU 

مشمول 

 ثبت منبع

مشمول ثبت 

 منبع

کامل محصول مطابق با  زیآنال

 استاندارد مربوطه

 نیمطابق با ا

 دستورالعمل

/د مورخ 11622/111شماره 

6/1/11 
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 جدول گروه بندی مالی -6پیوست اطالعاتی شماره 

مورخ  5121/3به شماره  یو قانون یفن تهیکم یو مقررات مربوط و را نیقوان ریو سا یقانون محاسبات عموم 23و  21استناد ماده  به

الزم مربوطه را به  یجهت اخذ مجوزها یقانون یتعرفه هاصد در صد پس از تائید اداره کل ، اداره درآمد سازمان موظف است 5/5/12

جهت ثبت مواد و فراورده ها به حساب درآمد  یامور کارشناس یمبلغ برا نی. ادیز نمایکل کشور وار یبرگشت خزانه دار رقابلیحساب غ

 باشد یقابل برگشت م ریو غ یقطع یزیشود که مبلغ وار یم زیکل وار یسازمان نزد خزانه دار

 

فراورده های 

 گوشتی

  کنسرو ماهی تون

 نوشیدنی ها

 آب آشامیدنی

 آب معدنی  انواع دیگر کنسرو ماهی 

فراوردههای سوخاری آماده یا نیمه آماده منجمد یا نیمه 

منجمد گوشت قرمز، مرغ و ماهی و یا سایر فراورده های 

  دریایی

 آب میوه ها

 نکتارها 

 نوشابه انرژی زا ساده

 نوشابه انرژی زا بدون شکر  انواع غذاهای دریایی

 نوشابه های گازدار  انواع کنسروهای گوشتی

فرآورده های 

 لبنی

 نوشابه های گازدار طعم دار  هریک از انواع پنیر جداگانه محسوب می شوند

 نوشابه ورزشی  پودر بستنی

 نوشیدنی چای سرد  پودر خامه

 نوشیدنی مالت  پودر ماست

 نوشیدنی مالت طعم دار  انواع دسر آماده بر پایه لبنی

 انواع پودر نوشیدنی فوری   ماست میوه ای

 نوشیدنی کاپوچینو  شیر تغلیظ شده

 نوشیدنی قهوه  شیر تبخیر شده

 نوشیدنی آلوئه ورا  پودر دسر نیمه آماده بر پایه لبنی

 سبزیجاتآب   شیرخشک صنعتی

  انواع بستنی

انواع چای و 

 دمنوش

 چای سیاه

 و چای سبز  خامه استریلیزه

 انواع دمنوش  خامه پرشده تحت فشار

 انواع چای کیسه ای  خامه قنادی منجمد و غیرمنجمد
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 عسل
   انواع عسل

فراورده های 

 روغن

 انواع کره گیاهی )مارگارین(

 چربی شیرینی آردی   خوراکیعسل با انواع مغزهای 

 اقالم مواد اولیه

 کره کاکائو   اسید سیتریک

 روغن کره   انواع طعم دهنده خوراکی مصنوعی

 روغن گلرنگ معمولی و با اسید اولئیک باال   انواع طعم دهنده های خوراکی طبیعی

 تصفیه شدهروغن کنجد خام و    انواع طعم دهنده های خوراکی مشابه طبیعی

 روغن بادام زمینی   انواع رنگ های خوراکی طبیعی

 روغن پسته طبیعی خام   انواع رنگ های خوراکی مشابه طبیعی

 روغن هسته انگور   انواع رنگ های خوراکی مصنوعی 

 روغن هیدروژنه مصرف خانوار   ژالتین

 اولئیک باالروغن آفتابگردان معمولی و با اسید    امولسیفایرها

 روغن ذرت معمولی و با اسید اولئیک باال   استابیالیزرها

CBS انواع روغن زیتون   برپایه اسیدهای چرب مختلف 

 روغن های خوراکی حاوی عصاره طبیعی،سبزی یا ادویه    ماده غذایی با خاصیت رنگ دهی

 روغن نارگیل تصفیه شده   آنزیم ها

 روغن های خوراکی تهیه شده به روش پرس سرد   در چربی ویتامین های محلول

 روغن قالب   ویتامین های محلول در آب

کنسروهای غیر 

انواع -گوشتی

چای و 

انواع -دمنوش

 ادویه و ...

 روغن های گیاهی مخصوص روکش بستنی   کمپوت میوه ) هر میوه یک قلم(

 روغن پنبه دانه   انواع مربا

 بکر آووکادو روغن   ژله 

 روغن سویای معمولی و هیدروژنه و زمستانه شده   مارماالد

 مینارین   انواع سس فلفل

 روغن کلزا معمولی و هیدروژنه   سس مایونز

 روغن پالم سوپر اولئین   سس بر پایه گوچه فرنگی تند و طعم دار

 روغن های قابل جانشینی با کره کاکائو    سس بر پایه گوجه فرنگی

 روغن مایع مخلوط   رب گوجه فرنگی

 انواع ادویه
  

ملورین )روغن گیاهی مخصوص مغز بستنی با چربی 

 گیاهی(

 روغن مخصوص سرخ کردنی   سرکه ساده

 روغن سبوس برنج   سرکه بالزامیک

    کنسروهای غیر گوشتی )هر کدام یک قلم(

 انواع مسواک و زبان پاک کن   کنسرو بر پایه گوجه فرنگی طعم دار
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   کنسرو زیتون سبز

فراورده های 

 پلیمری

 یدک مسواک برقی – مسواک برقی

 مسواک انگشتی کودک   کنسرو زیتون سیاه

 نخ ارتودنسی -کمان دندان -خالل دندان-نخ دندان   کنسرو زیتون قرمز

 انواع دستکش   آب نمککنسرو ذرت جوان در 

 ژل بازی-خمیر بازی   کنسرو ذرت جوان در سرکه

 چدنی ، سرامیک و غیره -انواع ظروف تفلون   کنسرو ذرت دانه ای در آب نمک

 انواع فراورده های پلیمری کودک   کنسرو ذرت دانه ای در سرکه

 شیشه کامل و ظروف غذاخوری کودک   انواع میوه منجمد

 انواع میوه های خشک و شیرین شده
  

ینه فرم دهنده س-سر شیشه و محافظ سلیکونی -پستانک

 سیلیکونی

 انواع ظروف یکبار مصرف پلیمری   انواع دسر بر پایه میوه 

 UPVC- PE-PPلوله و اتصاالت    انواع پودر سوپ

 پاکت بسته بندی سلولزی چند الیه   عصاره یا پودرهای فشرده

فراورده های 

 قنادی و آردی

  آدامس و دراژه نواری با شکر

خوشبو کننده 

 دهان

خوشبو کننده دهان بر پایه شیرین کننده مصنوعی با 

  آدامس و دراژه نواری بدون شکر طعم های مختلف

خوشبو کننده دهان بر پایه شیرین کننده مصنوعی با   آدامس بادکنکی

  مغزدارآدامس  طعم های مختلف

فراورده های 

 قنادی و آردی

   پاستیل روغنی

فراورده های 

 قنادی و آردی

 قهوه فوری

 قهوه بوداده و سائیده شده   پاستیل شکری

 پودر مخلوط قهوه فوری  پاستیل نواری)آردی(

 پودر مخلوط کاکائویی  آبنبات بدون شکر

 پودر کاکائو  آبنبات ساده

 پودر غیرلبنی همراه قهوه  آبنبات مغزدار

 پودر مخلوط غالت فوری  تافی ساده

 انواع پودر سوخاری با پودر ادویه  تافی مغزدار

 پودر سوخاری   مارشمالو

 پودر نیمه آماده کیک با طعم های مختلف  نوقا و کارامل با روکش شکالت

 پودر دسر غیر لبنی  بیسکوئیت ساده

 انواع حلوا  داربیسکوئیت کرم 

 بکینگ پودر  بیسکوئیت سبوس دار

 انواع شکر  بیسکوئیت کاکائویی یا با تکه های کاکائو و شکالت

 گلوکز  پودر نیمه آماده کیک کاکائویی

 فروکتوز  کیک ساده

 قند حبه  کیک کاکائویی یا با تکه های کاکائو و شکالت



                                                                                                              

  

 F-W-025-3مدرک: کد 

 03/6/8011تاریخ صدور : 

 8/7/8031تاریخ بازنگری : 

 66از 88صفحه 

 آشامیدنیامور فرآورده های غذایی و اداره کل 
منبع و محصول  مشمول ثبتغذایی و آشامیدنی ، اقالم بسته بندی و محصوالت فرآیند شده  دستورالعمل اجرایی واردات مواد اولیه

 صدور/تمدید/اصالح/افزایش قلم(

 

 

 آرد و گرانول  کیک با مغزی

 نشاسته  ویفر ساده

 کرم کاکائو ساده و شیری در طعم های مختلف  ویفر کاکائویی

 فراورده دانه های خوراکی با روکش شکالت  ویفر روکش دار

 پودر ژله در طهم های مختلف  ویفر دارای ماده خاص

 غالت فرایند شده ساده  شکالت ساده

 پوششغالت فرایند شده دارای   شکالت شیری

 غالت فرایند شده با انواع میوه  شکالت تلخ

 

 کراکر ساده  شکالت با مغزی اجیلی و میوه و غالت 

 کراکر سبزیجات  انواع چیپس طعم دار

 کراکر روکش دار  شکالت با مغزی کرم

 ماکارونی و رشته آماده مصرف ساده  چیپس ساده  

 آماده مصرف با سبزیجاتماکارونی و رشته   بستنی زمستانی

انواع غذاهای 

 بدون گلوتن

 ماکارونی و رشته آماده مصرف با پودرهای ادویه  ماکارونی بدون گلوتن

 آبنبات با شیرین کتتده طبیعی با طعم های مختلف  آرد بدون گلوتن

 قهوه بوداده و سائیده شده با پوشش  بیسکوئیت بدون گلوتن

 قهوه بو داده و سائیده شده بدون کافئین   کیک بدون گلوتن

انواع غذاهای 

کم پروتئین 

)کم فنیل 

 آالنین(

 قهوه بو داده و سائیده شده بدون کافئین با پوشش  ماکارونی کم فنیل آالنین

 دانه قهوه بوداده  آرد کم فنیل آالنین

 بیسکوئیت کم فنیل آالنین
 چیپس برپایه پودر سیب زمینی ساده 

 چیپس برپایه پودر سیب زمینی با طعم های مختلف 

 کیک کم فنیل آالنین
 

شیرین کننده های کم کالری یا بدون کالری برپایه شیرین 

 کننده طبیعی

انواع غذاهای 

 خاص 

 پروتئین بار

 

شیرین کننده های کم کالری یا بدون کالری برپایه شیرین 

 قند کاهش یافته کننده مصنوعی

 دانه قهوه بوداده بدون کافئین  چربی کاهش یافته

انواع غذاهای 

 فراسودمند

 پودر مخلوط غالت فوری با طعم های مختلف  غذاهای غنی از فیبر

 پودر مخلوط غالت فوری با طعم کاکائویی  غذاهای پروبیوتیک

 آرد سوخاری ساده   2غذاهای حاوی امگا

 آرد سوخاری با پودر ادویه   

    

نیمه آماده فوری با عصاره )گوشت،مرغ و  /رشته آماده 

 ماهی(

 



                                                                                                              

  

 F-W-025-3مدرک: کد 

 03/6/8011تاریخ صدور : 

 8/7/8031تاریخ بازنگری : 

 66از 86صفحه 

 آشامیدنیامور فرآورده های غذایی و اداره کل 
منبع و محصول  مشمول ثبتغذایی و آشامیدنی ، اقالم بسته بندی و محصوالت فرآیند شده  دستورالعمل اجرایی واردات مواد اولیه

 صدور/تمدید/اصالح/افزایش قلم(

 

 

شرکت خارجی در کشورنمایندگی  شرایط اختصاصی قرارداد -0پیوست اطالعاتی شماره   

فی ما بین شرکت وارد کننده داخلی و شرکت تولید کننده خارج از کشور است که دارای شرایط ذکر  قرارداد قرارداد نمایندگی:     

 شده در ذیل می باشد و جهت اخذ پروانه بهداشتی ورود باید به همراه مدارک ثبت منبع و محصول ارائه گردد. 

  دارای اختیار نامه رسمی از شرکت خارجی ، شعبه یا نمایندگی که زبان انگلیسی از شرکت خارجی اصلیاصل قرارداد به

ائید ت باشد صورتیکه قرارداد به زبان غیر از زبان انگلیسیدر  اصلی باشد، ممهور به مهر سفارت جمهوری اسالمی ایران و

 .نیز ضروری است اداره سجالت وزارت امور خارجه

 قرارداد متقاضی با شرکت واسط معتبر )ذینفع( به همراه ارائه ه قرارداد با تولید کننده اصلی، ارائ در صورت عدم امکان

 (نیاتاق بازرگامرجع ذیصالح بازرگانی) قرارداد واسط معتبر با شرکت تولید کننده اصلی که هر دو قرارداد ممهور به مهر

ن ضروری و یا دفتر حافظ منافع جمهوری اسالمی ایرا جمهوری اسالمی ایرانمبداء باشد، ممهور به مهر سفارت کشور 

 .است

 اید بواسط و شرکت تولید کننده اصلی  وارد کننده یا شرکت قرارداد یا اختیار نامه شرکت تولید کننده اصلی به شرکت

، ()تاریخ شروع و خاتمه بازه زمانی مشخص شامل نام طرفین قرارداد )شخص حقوقی(، آدرس و شماره تلفن و فکس،

نام طرف خارجی و ایرانی و با  (sub brand)نام زیر برند ،صورت داشتن زیر برندو در م کاال، نام تجاری کاال )برند( نا

 باشد.  (exclusive)اعالم شرکت ایرانی به عنوان نماینده انحصاری 

  ماه نسبت به ارائه قرارداد جدید اقدام نماید 3حداکثر طی مدت  بایددر صورت فسخ قرارداد یا پایان مدت آن متقاضی 

در صورت ارائه مستندات معتبر از سوی متقاضی جدید اداره کل به درخواست متقاضی جدید رسیدگی  در غیر اینصورت

  .کننده خارجی را بررسی می نمایند شرکت تولیدجدید و قرارداد 

 شرایط اختصاصی لگاالیز کردن -4پیوست اطالعاتی شماره 

 اسناد و هیمحصوالت سالمت، کل یدیتول عیصنا ازیمورد ن هیمواد اول هیته التیداخل و تسه دیاز تول تیحما یراستا در 

بل شرکت با تق یو مسئول فن رعاملیو امضا مد دیبا تائ یدیتول یشرکت ها ازیمورد ن هیمدارک مثبته مرتبط با مواد اول

مبداء درکشور  کردن( زیلگاال ندی)فرا رانیا یاسالم یجمهور رتبه مهر سفا ازمندیتوسط نامبردگان ن تیمسئول

 (31/2/15مورخ  53355/155بخشنامه شماره ندارد.)

 مورد  قیطور دقکارخانه ب یو بهداشت یفن طیمستندات و شرا هیکل ه،یکننده مواد اول دیثبت منابع تول ندیفرا یط نکهیبه ا نظر

ر د رانیا یاسالم یسفارت جمهور قیبه تصد ازیوارد کننده ن یبهداشت ارائه شده از سو یلذا گواه ردیگ یقرار م یبررس

 ( 3/1/11/د مورخ 62362/3/6.)کشور مبداء ندارد

یط اختصاصی گواهی فروش آزادشرا -5پیوست اطالعاتی شماره  

مدرکی است صادره یا تایید شده توسط سازمانهای دولتی ذیصالح کشور مبدأ )مقام بهداشتی،کشاورزی، : گواهی فروش آزاد

محصوالت مذکور با نامهای تجاری اعالم شده  بدون هیچگونه که در متن آن به این مطلب که دامپزشکی، بازرگانی، شهرداری و ... (

 اشاره شده است. محدودیتی در کشور تولید کننده )مبدأ( برای مصارف انسانی به فروش می رسند
 

       



                                                                                                              

  

 F-W-025-3مدرک: کد 

 03/6/8011تاریخ صدور : 

 8/7/8031تاریخ بازنگری : 

 66از 80صفحه 

 آشامیدنیامور فرآورده های غذایی و اداره کل 
منبع و محصول  مشمول ثبتغذایی و آشامیدنی ، اقالم بسته بندی و محصوالت فرآیند شده  دستورالعمل اجرایی واردات مواد اولیه

 صدور/تمدید/اصالح/افزایش قلم(

 

 

 گواهی مذکور می بایست شامل موارد ذیل باشد:  

 نام و آدرس کارخانه تولید کننده 

  محصولنام 

  در خصوص مواد اولیه در صورتیکه فاقد نام تجاری باشند، ذکر عنوان نام تجاری الزامی نیست(نام تجاری( 

 ( نام تجاری فرعی(sub brand در صورت وجود 

   سال اعتبار برای این اداره کل بوده و پس از آن ارائه گواهی جدید الزامی 3گواهی فروش آزاد از زمان صدور، دارای 

 است 

 گواهی مذکور می تواند به شرح ذیل نیز صادر شود:  ،دولتی صادر کننده مراجععالوه بر 

 توسط کارخانه تولیدکننده 

  توسط شرکت های ذینفع و صاحب نام تجاریBrand Holder)) کشوری که  مشروط به اینکه مراجع ذیصالح قانونی

 هت آن موسسه تایید نمایند.صاحب نام تجاری در آن واقع شده است، مالکیت نام تجاری را ج

 تواند توسط کشورهایی که نمایندگان توزیع در آن مستقردرخصوص نمایندگان توزیع، گواهی فروش آزاد می 

باشند،  صادر و به تائید مقامات ذیصالح آن کشور برسد. ضمنًا ارتباط منطقی بین تولیدکننده و توزیع کننده نیز می 

 رسیده باشد.باید به تائیداین اداره کل 

 برگه آنالیزشرایط اختصاصی  -6پیوست اطالعاتی شماره 

 گردد: یم ماعال لیذ به ترتیب اولویت یمنابع مورد استفاده جهت بررس یمحصوالت واردات زیآنال یبررس ندیفرا یساز کسانیمنظور  به

 (62/63/12مورخ  2155/3به شماره  یو قانون یفن تهیکم یمطابق با را)

  ( یاریاخت-ی)اجبار رانیا یملاستاندارد 

 اداره کل نیشده ا بیتصو یها یژگیو ضوابط 

 منطقه ای )فقط اتحادیه اروپا(یالملل نیب یاستاندارد ها / 

 نیوزلند و کانادا(-استرالیا-امریکا -ژاپن -)انگلستان و معتبر ایدن افتهیتوسعه  یکشورها یاستانداردها 

 ممنوع شده در ایران()بجز موارد کشور سازنده  استاندارد 

  مبنا قرار گرفته و یدیشرکت و محصول تول زیروز ندارند آناله استاندارد ب ایاستاندارد نبوده  یدارا ی کهمحصوالتبرای 

 .ردیگمی قرار  یبررس یبه آن افزوده شده و به عنوان مبنا زین یمنیو ا یسالمت یپارامترها

طرح برجسب فارسی نویسشرایط اختصاصی   -7پیوست اطالعاتی شمراه   

 یذاربرچسب گ ، باید نسبت بهورود یپروانه بهداشت افتیپس از در ،شده ندیفرآ یدنیو آشام ییواردکنندگان محصوالت غذا هیکل

واد م بر اساس یا هیتغذ یو نشانگر راهنما بودهتوسط مصرف کننده به نحوی که خوانا و قابل استفاده  و یرقم 61کد درج با ی و فارس

 اقدام نمایند.  محصول درج شود  یدهنده آن رو لیتشک

  نوع(برچسب فارسی نویسی اصلیA که کارخانه تولید کننده ملزم به درج مشخصات کاال بر روی برچسب در زمان تولید ،)

 محصول در کارخانه مذکور می باشد.



                                                                                                              

  

 F-W-025-3مدرک: کد 

 03/6/8011تاریخ صدور : 

 8/7/8031تاریخ بازنگری : 

 66از 84صفحه 

 آشامیدنیامور فرآورده های غذایی و اداره کل 
منبع و محصول  مشمول ثبتغذایی و آشامیدنی ، اقالم بسته بندی و محصوالت فرآیند شده  دستورالعمل اجرایی واردات مواد اولیه

 صدور/تمدید/اصالح/افزایش قلم(

 

 

 نوع  یسینو یبرچسب فارس(غیر قابل برداشتB ،)شده که  هیقابل برداشت ته ریو غ یقو یبندگبا قدرت چس یکه از کاغذ

 یاراد دیقابل برداشت با ریبرچسب غ باشد.کاال  یکنده شدن بسته بند ،برچسبآن در هنگام برداشت  صیمالک تشخ

 د. باشاست  دهیرس یی و آشامیدنیغذاامور مواد و فراورده های اداره کل  دیشرکت واردکننده که به تائ یهولوگرام اختصاص

 هیباشد و کل داریخوانا و پا 63متر بوده و موارد مندرج در آن حداقل با فونت  یسانت 2×2ابعاد برچسب حداقل  نیهمچن 

 تیو ضابطه مربوط به درج آرم سازمان غذا و دارو رعا ی، آرایشی و بهداشتیدنیآشام ،ییقانون مواد غذا 66موارد طبق ماده 

 گردد.

  66ضوابط برچسب گذاری فراورده های غذایی و آشامیدنی و در راستای اجرای ماده پیرو ابالغ دستورالعمل اجرایی حداقل 

قانون مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، درج عالمت راهنمای تغذیه ای بر روی محصوالت وارداتی فرایند شده 

 (35/6/12مورخ  5111/115غذایی و آشامیدنی الزامی است. )

 رج محصول د یکننده بر رو دیدر کارخانه تول دیدر زمان تول نتریبا جت پر ی تواندساخت م یو انقضاء و سر دیتول خیتار

 گردد.

  اطالعات برچسب گذاری بر روی محصوالت با بسته بندی کوچک مانند آدامس، آبنبات و غیره که امکان درج کلیه اطالعات

 انویه آن درج گردد.بر روی آن نمی باشد، می بایست بر روی بسته بندی ث

 می توان در مقابل هر یک از موارد فوق ، در صورتیکه تاریخ تولید، انقضاء و سری ساخت بر روی بسته بندی قید شده باشد

 استفاده نمود. "بر روی بسته بندی درج گردیده است"جمله ثابت 

 ست ) رای کمیته فنی و قانونی به شماره برای کلیه مواد اولیه غذایی وارداتی درج برچسب انگلیسی از مبداء الزامی ا

 (1/3/11/د مورخ 1365/111

 دوره طرح جایگزین طرح جایگزین نحوه درج اطالعات نوع بسته بندی ردیف

 یک سال A B شرینگ پک )بسته بندی کوچک( 6

 یک سال OPP A Bسلفون پک  3

 یک سال A B قوطی فلزی نوشیدنیها )آلومینیومی( 2

 یک سال A B کنسرو ، کمپوتقوطی فلزی  2

 یک سال A B شیشه کنسرو و قهوه فوری و روغن 5

 یک سال A B بطری نوشیدنیها 1

 یک سال A B بطریهای پت )روغن، آب معدنی، نوشیدنی( 1

 یک سال A B دوی پک 1

 یک سال A B تتراپک 1

 یک سال A B سه الیه )چیپس، بیسکویت( OPPمتاالیز پک  63

 یک سال A B تیوپها 66

 - - B قوطی فلزی )شکالت، کاکائو، بیس کویت، حلب( 63

 یک سال A B قوطی های مقوایی 62

 یک سال A B )روغن ها و شربت ها(  HDPEظروف لیتری  62



                                                                                                              

  

 F-W-025-3مدرک: کد 

 03/6/8011تاریخ صدور : 

 8/7/8031تاریخ بازنگری : 

 66از 85صفحه 

 آشامیدنیامور فرآورده های غذایی و اداره کل 
منبع و محصول  مشمول ثبتغذایی و آشامیدنی ، اقالم بسته بندی و محصوالت فرآیند شده  دستورالعمل اجرایی واردات مواد اولیه
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 برچسب مذکور باید دارای موارد ذیل باشد:

 کاال )درخصوص محصول برنج نوع و رقم برنج باید ذکر شود(:  نوع 

  کاال:نام تجاری 

 : نام تولید کننده 

 :کشور تولید کننده 

 :تاریخ تولید 

 :تاریخ انقضاء 

 :سری ساخت 

 )نحوه مصرف: )در صورت لزوم و با نظر کارشناس مربوطه 

 )موارد منع مصرف: )در صورت لزوم و با نظر کارشناس مربوطه 

 )توضیحات: )در صورت لزوم و با نظر کارشناس مربوطه 

 :شرایط نگهداری 

 انه بهداشتی ورود:شماره پرو 

 :نام، آدرس و تلفن شرکت وارد کننده 

 شرایط اختصاصی گواهی بهداشت -1پیوست اطالعاتی شماره 

 یدنیآشام ،ییغذا عیمورد مصرف در صنا هیموا اول کهیدر صورت یو بهداشت یشیآرا ،یدنیآشام ،ید خوراکواقانون م 61با توجه به ماده  •

ه منزله ب هیمواد اول یبرا باشد،مطابقت داشته  یمل ای یالملل نیب یو بهداشت ییدرجه غذا یها یژگیو و اتیمشمول قانون با خصوص

مورخ  2216/2شماره  کمیه فنی و قانونی به رایو  36/6/16مورخ  3122/115گردد.) یفروش تلق یبهداشت و گواه یها یگواه

23/66/13) 

 الکسیبه مدت  یبازرگان یتوسط شرکت ها هیشده جهت واردات مواد اول زیبهداشت لگاال یداخل گواه دیاز تول تیحما راستای در •

 ( 36/5/11مورخ  /د21211/111به شماره  یو قانون یفن تهیکم یرا و 31/1/11مورخ  13631/115 ).دارداعتبار 
 شیدارند ملزم به درج شرط انجام آزما یمصرف انسان میکه بطور مستق یمرکبات، غالت ، حبوبات، برنج و چا رینظ نباتی محصوالت •

 یواهگ ایکشور مبداء  صالحیبهداشت صادره توسط مقام ذ یدر متن گواه یسموم دفع آفات نبات ماندهیباق ریالزم و گزارش مقاد یها

 (61/66/11/د مورخ 33623/1/6 )باشند. یم یالملل نیب ای یمل یبا استانداردها بقمحصول مذکور مطا زیآنال

 شرایط اختصاصی واردات محصوالت غذایی و آشامیدنی -3پیوست اطالعاتی شماره 

 شرایط اختصاصی گواهی حالل  -8-3

 قیاستفاده شود، مصاد ییغذا هیمواد اول ریسا ایاستخراج اسانس ها  یمشکوک به عنوان حالل برا ایمسکر  ریالکل غ اگر 

 (61/66/16مورخ  62113/111.) ستیحرام ن یدنیو نوش یخوردن

 (61/63/11مورخ  623121/155.)باشد یاستاندارد قابل اقدام م یسازمان مل قیهرگونه نشان حالل صرفا از طر صدور 

 قاتیاز مرکز تحق دیموارد مرتبط با هیکل ،یمقام معظم رهبر یندگیدفتر نما هیدیحالل صادره فاقد تائ یصورت گواه در 

 (66/2/13مورخ  632653/155 ).ندیاخذ نما هیدییحالل سازمان غذا و دارو تا
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امولسیفایر ها با منشاء 

 حیوانی

استابیالیزرها با منشا 

 حیوانی

 ژالتین خوارکی کالژن خوراکی

عوامل ژل کننده، سفت 

کننده، حجم دهنده، تغلیظ 

کننده که حاوی ژالتین یا 

 کالژن باشند.

طعم دهنده هایی که حاوی 

 الکلیا در پروسه تولید آنها

 الکل تولید می شود

نکتار و  وه،یانواع آبم

بدون گاز که  یدنینوش

 کنند یالکل م دیتول

 سرولیچرب و گل یدهایاس

 یوانیها با منشا ح

ویتامین های محلول در 

 چربی

پودرهای فشرده حاوی 

 عصاره مرغ و گوشت

انواع پاستیل، مارشمالو، 

آبنبات و آدامس حاوی 

 ژالتین

بیسکوئیت کرم دار حاوی 

 مارشمالو برپایه ژالتین

انواع نوشیدنی های 

 تخمیری

 مالت یدنیانواع نوش یوانیها با منشاء ح میآنز انواع پودر ژله بر پایه ژالتین

 انواع سرکه فراورده های تخمیری

 شرایط اختصاصی محصوالت تراریخته  -6-3

 ایداخل ) محصوالت سو دیتول ای یاعم از محصوالت واردات ختهیترار باتیترک یدارا یبه لزوم کنترل مواد و فراودره ها باتوجه /

سازمان غذا و  یمقررات اعالم نیآخر یعامل ملزم به اجرا رانیو مد یفن نیکلزا/ذرت/ پنبه دانه و مشتقات آن ها(، مسئول

برچسب  یها با درنظر گرفتن بخشنامه نیباشند، همچن ی( مEVENT) یختگیترار یهاو رخداد یختگیدارو در خصوص ترار

مستندات مربوط به هر محموله و  ریو سا یشگاهیالزم آزما یکنترل ها جیباشند نتا یموظف م خته،یمحصوالت ترار یگذار

 (33/2/11مورخ  23111/115.)ندینما یاسناد مرتبط با محموله نگهدار یگانیمحصول را در با

 متشکله  یکه در اجزا یو محصوالت واردات هیموظفند در خصوص مواد اول یواردات یعامل شرکت ها رانیو مد یفن نیمسول

اسخ پ دیباشد، ضمن ارائه مستندات مقامات کشور مبدا با یمشتقات آنها م ایپنبه دانه، ذرت و برنج  ا،کلزا،یسو یخود حاو

و طبق بخشنامه نموده  یگذاردر سامانه مجوز مصرف بار ،معتبر  یها شگاهیهر محموله را از آزما یختگیترار یآزمون ها

 (61/66/15مورخ  613133/115. )ندینما تیمحصوالت مذکور را رعا یسیبرچسب نو

 یمحصول چا یاختصا طیشرا -0-3

 و به  لوگرمیک 63 یو صرفا در اوزان باال ستیو دمنوش بصورت آماده مصرف توسط مصرف کننده مجاز ن یانواع چا واردات

 (1/66/12/د مورخ 23311/3/6 )صورت فله مجاز است

 (61/1/11/د مورخ 66522/3/6باشد ) یاسانس دار به کشور مجاز نم یچا واردات 

 ا بسته بندی یبرای چای الزامی است و تمام مدارک باید به نام کارخانه تولید کننده  یا بسته بندی  کننده ثبت کارخانه تولید

 مجاز نمی باشد.( باشد . ثبت ذینفع )شرکت تجاری فروشنده کننده 

از   TTACهای وارد کننده، از طریق سامانهتوسط شرکت چایجهت واردات  IRCاخذ کد و مستندات جهت  مدارک

 : شامل موارد ذیل می باشدمنابع ثبت شده بدون اخذ پروانه بهداشتی ورود 

  اخذ کد درخواست کتبی شرکت متقاضیIRC . 

 پروانه بهداشتی ورود معتبر 
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  اخذ کد  شرکت صاحب پروانه بهداشتی ورود و شرکت متقاضیاساسنامهIRC. 

  تاییدیه فعالیت مسئول فنی صادره از سامانهTTAC. 

 .فرم مالی که به تائید امور مالی سازمان غذا و دارو رسیده باشد 

شده و پس از تکمیل گزینه های مربوطه و بارگذاری مدارک مذکور  TTACمسئول فنی وارد سامانه  IRCجهت صدور کد 

 را جهت تأیید کارشناس ارسال گردد. IRCدر قسمت سایر مدارک، درخواست 

 ذرت شیرین منجمد و اسید سیتریک: 

های وسط شرکتت ذرت شیرین منجمد و اسید سیتریکجهت واردات  IRCاخذ کد و مستندات جهت  مدارک

شامل موارد ذیل می از منابع ثبت شده بدون اخذ پروانه بهداشتی ورود   TTACطریق سامانه وارد کننده، از

 : باشد

  اخذ کد درخواست کتبی شرکت متقاضیIRC . 

 پروانه بهداشتی ورود معتبر 

 اخذ کد  اساسنامه شرکت صاحب پروانه بهداشتی ورود و شرکت متقاضیIRC. 

 نه تاییدیه فعالیت مسئول فنی صادره از ساماTTAC. 

 .فرم مالی که به تائید امور مالی سازمان غذا و دارو رسیده باشد 

شده و پس از تکمیل گزینه های مربوطه و بارگذاری مدارک مذکور  TTACمسئول فنی وارد سامانه  IRCجهت صدور کد 

 را جهت تأیید کارشناس ارسال گردد. IRCدر قسمت سایر مدارک، درخواست 

 روغن ها یاختصاص طیشرا -4-3

 روغن جامد مصرف خانوار، مارگارین و مینارینسیپوم تونیواردات روغن ز 6221به شماره  رانیا یبه استاندارد مل باتوجه ، 

 باشد. یمجاز م ریغ

 باشد یدرصد مجاز نم 33چرب اشباع باالتر از  یها دیدرصد و اس 3چرب ترانس بالتر از  دیبا اس یاهیواردات روغن جامد گ 

مصوبه ) که جهت مصارف صنایع غذایی و صنف می باشد. 6-651بجز روغن های قنادی و آردی مطابق با استاندارد شماره 

 (31/5/11مورخ  یو قانون یفن تهیکم

 مطابق با اوزان مجاز مصرف خانوار مندرج در  دیانواع روغن قابل عرضه در سطح مصارف خانوار با یمجاز بسته بند اوزان

( باتوجه ی)قناد یآرد ینیریش یجامد از جمله روغن چرب یروغن مربوطه بوده و درخصوص انواع روغن ها یمل یااستاندارده

صرفا عرضه روغن  عیمصرف از جامد به ما یالگو رییکشور در خصوص تغ ییغذا تیسالمت و امن یعال یبه مصوبات شورا

تا  یجامد حداکثر در بسته بند یانواع روغن ها ریدر سطح عرضه مجاز بوده و سا لوگرمیک 5مصرف خانوار تا وزن  یخوراک

 (61/1/11مورخ  د/1111/3/6باشد. ) یمربوطه در سطح مصارف خانوار مجاز م یمصارف کاربرد یو فقط برا لوگرمیک 6

 لحاظ یبسته بند یبر رو دیروغن مربوطه با یمل یاستانداردها یمندرجات بخش نشانه گذار هیکل ینظر نشانه گذار از 

ه مجاز بود یا هیصفر در جدول ارزش تغذ زانیصرفا درج م زیقلب ن ریو تصو "بدون کلسترول"و در خصوص عبارت  دهیگرد

همچنین درج عبارت غیر تراریخته و یا عاری از حذف شوند. دیبا وبوده  رمجازیمذکور غ ریو درج جداگانه عبارت و تصو

 (61/1/11/د مورخ 1111/3/6) باشد.تراریخته نیز ممنوع می 
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 د 1111/3/6مندرج درآن درج گردد. ) یها یژگیطه و با توجه به ووبروغن مر یمل یبر اساس استانداردها دیفراورده با عنوان/

 (61/1/11مورخ 

 امطلوب ن ریاز تاث یریو جلوگ عیما یخوراک یانواع روغن ها ییغذا یمنیمعتبر و به منظور ارتقا و حفظ ا یاستناد منابع علم به

 عیما یخوراک یانواع روغن ها یشفاف مورد استفاده در بسته بند یمریو پل PETآنها، انواع ظروف  یریفساد پذ ینور بر رو

/ پوشش ییمواد غذا یمخصوص بسته بند ی/ رنگUV یآنت ایبنفش  یماده ضد اشعه ماورا یانفوذ به نور ) دار رقابلیغ دیبا

 (6/3/13مورخ  2111/115)کامل( باشند. نگیریش ایکامل کدر  یخارج

 اشباع ترانس و  ریچرب غ یدهایاس یزومرهایمجموع ا ریدرج مقاد ییغذا یمنیا یدر راستا یعموم یمنظور فرهنگ ساز به

روزانه در  افتیچرب اشباع و سقف مجاز در یدهایترانس( و مجموع اس یزومرهایاز ا ری)غ راشباعیچرب غ یدهایمجموع اس

 یبر رو ییگرم ماده غذا 633بر حسب گرم در  ییغذا یها مکملو  ییمواد غذا یمحصول بر اساس ضابطه برچسب گذار

 (6/3/13مورخ  2111/115 )است. یالزام یخوراک یبرچسب انواع روغن ها

 به منظور  یو لزوم فرهنگ ساز ریچند سال اخ یروغن جامد ط یبه جا عیما یخوراک یانواع روغن ها ینیگزیبه جا اتوجهب

جهت پخت  عیما یمصرف کننده و کاربرد مربوطه، آموزش کاربرد انواع روغن ها ییغذا یمنیا یدر راستا حینحوه مصرف صح

 طیاست و لذا در صورت احراز شرا یالزام یخوراک یانواع روغن ها سببرچ یو پز و ساالد و روغن مخصوص سرخ کردن بر رو

، عنوان 2653به شماره  یو استاندارد مل یشگاهیبر اساس مستندات آزما یخوراک یاز انواع روغن ها کیهر  یسرخ کردن

ه لمتشک باتیرکمجاز بوده و نوع روغن فقط در بخش ت یورود صرفا تحت عنوان روغن مخصوص سرخ کردن یپروانه بهداشت

 (6/3/13مورخ  2111/115 )قابل درج خواهد بود.

 ی خوراکی تصفیه شده نهایی از جمله روغن زیتون )به استثنا روغن هسته انگور و سبوس برنج( بصورت واردات انواع روغن ها

 (66/1/11/د مورخ 53163/111فله مجاز نمی باشد. )

 یمحصوالت لبن یاختصاص طیشرا -5-3

 یلبن یواردات فراورده ها ن،یاز کشور اکرا یواردات یلبن یفراورده ها یبه لزوم حفظ سالمت جامعه و احتمال آلودگ باتوجه 

 (63/3/15/د مورخ 63135/111به شماره  یو قانون یفن تهیکم یرا )باشد. یممنوع م یتا اطالع ثانو نیاز کشور اکرا

 پروسس با ریپن ،یاهیگ یبا چرب یخامه ا ری(، انواع پنیاهیطعم دار و مخلوط گ ،ی) صبحانه، قناد یاهیواردات انواع خامه گ 

نوع مم یاهیگ یبا چرب یخشک صنعت ریمخلوط و ش دیکره اسپر تزا،یپ ریپن ،یاهیگ یبا چرب UFتازه  ریپن ،یاهیگ یچرب

 (61/5/12مورخ  یو قانون یفن تهیبا مصوبه کم مطابقو  61/5/12مورخ  1231/115)تاپینگ پیتزا بجز بستنی و  باشد یم

 یو ادار یاست انجام امور کارشناس یآن ضرور یخاص نگهدار طیو حجم واردات کره و شرا تیحساس ،یریبه فسادپذ باتوجه 

 (1/2/11/د مورخ 5311/3/6.)ردیو خروج از گمرک قرار گ صیمجوز ترخ رجهت صدو یدگیرس تیمحصول در اولو نیا

 د مورخ 65633/3/6باشد ) یممنوع م نیاز کشور چ ریش هیبرپا ایو  ریش یحاو یفراورده ها ریو سا رخشکیش واردات/

 ( 3/1/11/د مورخ 1166/1/6و  1/63/11

 جام جهت ان یواردت یمحموله ها یاز تمام دیبه کشور با یواردات یخشک صنعت ریو سالمت ش یمنیارتقاء ا ش،یپا یراستا در

 مرجع کنترل غذا و دارو ارسال گردد. شگاهیو جهت انطباق با حد مجاز به آزما ینمونه بردار نیآزمون مالم

 با پوست سخت ینیورود بادام زم یاختصاص طیشرا -6-3

 نیهندوستان و چ یبا پوست سخت از کشورها ینیورود بادام زم یا نهیقرنط طیشرا 



                                                                                                              

  

 F-W-025-3مدرک: کد 

 03/6/8011تاریخ صدور : 

 8/7/8031تاریخ بازنگری : 

 66از 83صفحه 

 آشامیدنیامور فرآورده های غذایی و اداره کل 
منبع و محصول  مشمول ثبتغذایی و آشامیدنی ، اقالم بسته بندی و محصوالت فرآیند شده  دستورالعمل اجرایی واردات مواد اولیه

 صدور/تمدید/اصالح/افزایش قلم(

 

 

 کشور مبدا یمعتبر از وزارت کشاورز یاهیبهداشت گ یاخذ گواه -

 و بوداده شود یید رکشور مبدا به روش مناسب خاک زدا یستیمحوله با  -

 یدر صورت آلودگ یورود یدر مباد یا نهیقرنط یو کننرل کامل عوامل خسارت زا یباتوجه به عدم امکان ضدعفون -

 امحا خواهد شد ایمحموله عودت  یا نهیقرنط یمحموله به عوامل خسارت زا

 باشد  یاهیگ یهایماریهرز، حشرات زنده و عالئم ببذور علف  ،یاهیگ یایاز بقا یعار دیمحوله با -

 دیازددر هنگام ب یاهیگ نهیمدارک الزم به کارشناسان قرنط ریو سا یاعالم طیمنطبق با شرا یاهیبهداشت گ یارائه گواه -

ده وارد عواقب مترقبه به عه تیصورت مسئول نیا ریاست و در غ یکننده الزام صیگمرک ترخ یمحموله در مرز ورود

 کننده خواهد بود.

 مجاز خواهد بود یددر مرز ورو ازیاصل مدارک مورد ن دییو تا یصرفا بعد از بررس یپاساوان محموله به گمرکات داخل -

شت بهدا یگواه یدارا دیصادر شده باشد، با دیمحل تول یاز کشور اصل ریغ یکشور ثالث قیمحموله از طر کهیدرصورت -

صادره از کشور  یاهیبهداشت گ یگواه یکشور ثالث و کپ ربطیارگان ذ( از RE-EXPORTمجدد ) رصدو یاهیگ

 باشد. هکشور ثالث را به همراه داشت نهیممهور به مهر قرنط دیمبداء تول

 آماده مهین یمحصول پودر فشرده عصاره مرغ و گوشت و سوپ ها یاختصاص طیشرا -7-3

 طعم  یکننده ها دیاستفاده از تشد یو بهداشت یشیارا ،یدنیآشام ،یقانون مواد خوراک 63ماده  ونیسیبه مصوبات کم باتوجه

عصاره  یفشرده حاو یمنحصرا در سوپ ها و پودرها التیگوان میسد یگلوتامات و د میسد یگلوتامات، د میمانند مونوسد

 3035گلوتامات و  میمونو سد یدرصد  برا 6حداکثر  زانیبه م یپس از آماده ساز یینها یمخمر در فراورده ها ایمرغ، گوشت 

باشد.  یمخلوط مجاز م ایو  ییطعم به تنها یکننده ها دیتشد ریو سا التیگوان میسد یو د ناتینوزیا میسد ید یدرصد برا

 /د(3136/3/6باشد.) یمجاز م ریغ ییمواد غذا ریها در سا یافزودن نیاست استفاده از ا یهیبد

 یو بسته بند یمریمحصوالت پل یاختصاص طیشرا -1-3

 انواع مسواک که در ساختمان آنها اعم از دسته و سر از  دیو تول ورودPVC (11باشد.)سال  یاستفاده شده باشد، ممنوع م 

 ساماندهی واردات مواد غذایی و آشامیدنی  -3-3

  ل از سایر شرکت ها قبدرصورتیکه منبع، نمایندگی انحصاری تعیین کرده باشد، امکان صدور پروانه بهداشتی واردات برای

ابطال نمایندگی اولیه مقدور نمی باشد. ولی چنانچه نمایندگی از طرف منبع به چند شرکت داده شود، درصورت تکمیل 

مدارک مطابق ضوابط اداره کل و تفاوت در نام های تجاری، به منظور ایجاد قابلیت ردیابی، صدور پروانه بهداشتی برای بیش 

 (31/2/11/د مورخ 312223/111المانع است. ) از یک شرکت وارداتی ب

 بر اساس پروانه بهداشتی ورود برای مواد اولیه در صورت وجود دفتر ثبت شده در ایران  IRCصدور کد  -83-3

  درصورت ایجاد دفتر نمایندگی با قبول مسئولیت دفتر نمایندگی در کشور و صدور گواهی بهداشتی ورود برای دفتر نمایندگی

برای توزیع کنندگان وجود خواهد داشت. این امر صرفا برای شرکت های دارای دفتر در ایران کاربرد  IRCدور کد امکان ص

 (31/3/11/د مورخ 61631/111)دارد و مشمول شرکت های بازرگانی نمی شود.

 

 
 



                                                                                                              

  

 F-W-025-3مدرک: کد 

 03/6/8011تاریخ صدور : 

 8/7/8031تاریخ بازنگری : 

 66از 63صفحه 

 آشامیدنیامور فرآورده های غذایی و اداره کل 
منبع و محصول  مشمول ثبتغذایی و آشامیدنی ، اقالم بسته بندی و محصوالت فرآیند شده  دستورالعمل اجرایی واردات مواد اولیه

 صدور/تمدید/اصالح/افزایش قلم(

 

 

 افزایش زمان اعتبار تمدید پروانه بهداشتی از منابع ثبت شده -88-3

  پیشینه و تخلف توسط وارد کننده و نیز عدم وجود هرگونه عدم انطباق در سوابق نمونه  ءسودرصورت عدم وجود هرگونه

/د 62235/111سال به صالحدید اداره کل پروانه بهداشتی ورود افزایش اعتبار می شود. ) 2تا مدت  PMSبرداری از کاال و 

 (65/3/11مورخ 

 شرایط اختصاصی برنج -86-3

اردات وبر اساس مدارک و مستندات نسبت به صدور پروانه بهداشتی ورود برنج )ثبت منبع(  غذایی و آشامیدنیاداره کل امور فراورده های 

 (5/1/13مورخ  313151/155)اقدام می نماید. برنج 

دی بنجهت ثبت منبع و محصول کارخانه های خارجی فرآوری و بسته های متقاضی اخذ پروانه بهداشتی ورود،شرکت-الف

  :مدارک و مستندات زیر را ارائه نمایندعالوه بر مدارک ذکر شده در چک لیست، باید  ،کننده برنج

 ازمقامات ذیصالح قانونی کشور مبدا و ممهور به مهر سفارت جمهوری اسالمی  ارائه گواهی تایید ایمنی و سالمت محصول برنج

 ایران 

 ، آدرس کارخانه  تولید شامل نام کارخانه تولید کننده، تاریخ اعتبار، دامنه -

 تایید شرایط فنی و بهداشتی کارخانه فرآوری وبسته بندی کننده.  -

 اجازه صادرات به خارج از کشور مبدا. -

 اری کاال به نام شرکت وارد کنندهتصویر گواهی تصدیق ثبت نام تج -

چنانچه صرفاً باشد ولی فروش و توزیع( می  )خرید، 21و  25طبقات کاالی ارائه شده جهت ثبت نام تجاری برنج، طبقه   -

اشاره گردیده باشد، بالمانع است.چنانچه  نیز باشد و در آن به موضوعات عرضه و توزیع و پخش درج شده 21طبقه 

 اشاره گردد. نیز به موضوع واردات بایدباشد  درج شده به تنهایی 25طبقه 

الزم است شرکت وارد کننده متعهد گردد در صورت ی متفاوت باشد. لذا داخلبرنج وارداتی از برنج جهت باید نام تجاری  -

انونی رای کمیته فنی ق )تولید و بسته بندی برنج در داخل کشور نام تجاری برنج داخلی و خارجی خود را تفکیک نماید.

 (61/66/12/د مورخ 13511/111شماره 

اره رای کمیته فنی قانونی شم)د.نام تجاری جهت واردات برنج از کشور تایلند، باید متفاوت از سایر کشورها باش -

 ( 62/63/15/د مورخ 633621/111

، تقاضای ورود برنج می نمایند، گمراه کننده یاسام یاایران  ییایجغراف مناطقموسساتی که با نام های تجاری مرتبط با  -

 (63/2/12/د مورخ 2153/111شماره  ی)راگردد. مجوز واردات صادر نمی

بکار گیری نام های تجاری گمراه کننده به نحوی باعث گمراهی مصرف کننده در  6-5بند  3همچنین بر اساس تبصره  -

 (63/2/12/د مورخ 2153/111ماره رای ش)خصوص ماهیت و ویژگی های فرآورده های غذایی می شود، مجاز نیست.

لح تی ورود برنج با اخذ صدر مواردی که تصدیق ثبت نام تجاری به نام شرکت وارد کننده نمی باشد، صدور پروانه بهداش -

باشد. در زمان تمدید پروانه نامه یا اجازه بهره برداری از صاحب نام تجاری به شرکت متقاضی واردات، امکان پذیر می

تصدیق ثبت نام تجاری درج گردیده ظهر باید تصدیق ثبت نام تجاری به نام شرکت وارد کننده یا اجازه بهره برداری در 

 باشد.



                                                                                                              

  

 F-W-025-3مدرک: کد 

 03/6/8011تاریخ صدور : 

 8/7/8031تاریخ بازنگری : 

 66از 68صفحه 

 آشامیدنیامور فرآورده های غذایی و اداره کل 
منبع و محصول  مشمول ثبتغذایی و آشامیدنی ، اقالم بسته بندی و محصوالت فرآیند شده  دستورالعمل اجرایی واردات مواد اولیه

 صدور/تمدید/اصالح/افزایش قلم(

 

 

 محصول در سربرگ و با مهرو امضاء تولید کننده شامل: نوع برنج ، ویژگیهای فیزیکی ، شیمیایی و میکروبی و  برگه آنالیز

اعالم میزان آالینده ها شامل فلزات سنگین ، مایکوتوکسین ها مطابق با آخرین بازنگری ضابطه ویژگی های کیفی و سالمت 

 .62633موم کشاورزی مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره برنج مصوب سازمان غذا و دارو، و نتایج باقیمانده س

چنانچه منبعی با نام های تجاری متعدد ثبت شود در صورت گزارش هر گونه عدم انطباق هر یک از نام های تجاری،  -

زه نسبت به ابطال گواهی ثبت منبع صادر شده و نام تجاری مربوط به آن اقدام خواهد شد و شرکت وارد کننده اجا

نام تجاری تعلیق  منبع ابطال شده را نخواهد داشت. و در صورت تعلیق پروانه بهداشتی ورود واردات با آن نام تجاری از

 .باشد شوندیپ ایپسوند  کیبا تغییر کند و یا  دیبا شده جهت محصوالت جدید

 همچنین به منظور حمایت از تولید داخل و باشد.  واردات برنج نیم دانه و شکسته از مناطق آزاد به سرزمین اصلی مجاز نمی

/د مورخ 632325/111) رای شماره حفظ کیفیت مواد غذایی وارداتی کشور واردات برنج نیم دانه و شکسته مجاز نمی باشد.

 (62/63/15/د مورخ 633623/111و رای  1/66/11

 روانه خواهد شد. اختالط ارقام برنج بدون اخذ مجوز از این سازمان ممنوع است و سبب ابطال پ 

  کیلوگرم مجاز است و تنها شرکت های بسته بندی کننده دارای  33واردات و عرضه محصول برنج در بسته بندی های تا وزن

پروانه ساخت و یا شرکت های واردکننده دارای قرارداد معتبر با واحد های بسته بندی کننده دارای پروانه ساخت معتبر، 

 کیلوگرم به منظور بسته بندی آن در داخل کشور هستند.  53اوزان باالتر تا حداکثر مجاز به واردات برنج در 

  ور و مقصد نسبت به صد نمونه در مبدا دییدر صورت تا لیو برز تنامی، و لندیتا یکشورهااز واردات برنج  لیتسهدرخصوص

توسط دانشگاه ناظر و ارسال به  یپس از انجام نمونه بردار صیو ترخ ثبت سفارشدر زمان  IRCکد  واقدام  IRCکد 

و  3/3/11مورخ  1123/115 ).باشدمی توسط اداره کل اعتبار آن در سامانه قابل تمدید محموله  دییمرجع و تا شگاهیآزما

 (1/66/11مورخ  632323/115به شماره  یو قانون یفن تهیکم یرا

 ،اساس موارد ذیل اقدام می شود: الزم است بر 6531، سوگاندا در خصوص واردات برنج باسماتی شربتی 

 .وضعیت محموله مذکور ، آدرس گمرک محل ترخیص ، به معاونت غذا و دارو ناظر بر گمرک اعالم گردد 

  پس از ورود کاال می بایست معاونت غذا ودارو ناظر بر گمرک از کلیه محموله ها نمونه برداری و نمونه ها فقط به مرکز

 ارو این سازمان ارسال شود.آزمایشگاه مرجع کنترل غذا و د

 .ترخیص محموله های مذکور صرفأ پس از اعالم معاونت غذا ودارو مربوطه با هماهنگی این اداره کل میسر می باشد 

  انبار مورد تایید توسط متقاضی در سامانه اعالمTTAC .الزامی است 

 ن باید از منابع ثبت شده می باشدبرنج قهوه ای به عنوان ماده اولیه جهت کارخانه های تولیدی مشمول قانو 

از   TTACهای وارد کننده، از طریق سامانهجهت واردات برنج توسط شرکت IRCاخذ کد و مستندات جهت  مدارک -ب

 (32/2/11/د مورخ 23626/111): شامل موارد ذیل می باشدمنابع ثبت شده بدون اخذ پروانه بهداشتی ورود 

  اخذ کد درخواست کتبی شرکت متقاضیIRC . 

 پروانه بهداشتی ورود معتبر 

 اخذ کد  اساسنامه شرکت متقاضیIRC. 



                                                                                                              

  

 F-W-025-3مدرک: کد 

 03/6/8011تاریخ صدور : 

 8/7/8031تاریخ بازنگری : 

 66از 66صفحه 

 آشامیدنیامور فرآورده های غذایی و اداره کل 
منبع و محصول  مشمول ثبتغذایی و آشامیدنی ، اقالم بسته بندی و محصوالت فرآیند شده  دستورالعمل اجرایی واردات مواد اولیه

 صدور/تمدید/اصالح/افزایش قلم(

 

 

  تصویر گواهی تصدیق ثبت نام تجاری کاال به نام شرکت صاحب پروانه بهداشتی ورود. نام تجاری باید متعلق به شرکت وارد

کننده برنج دارای پروانه بهداشتی ورود برنج باشد. در غیر این صورت در تصدیق ثبت نام تجاری ارائه شده اجازه بهره برداری 

 ده باشد.داده ش IRCبه شرکت متقاضی اخذ کد 

  بدیهی است مدت اختصاص اعتبار با گواهی امضا صاحب پروانهاجازه نامه محضری مبنی بر استفاده از پروانه بهداشتی ورود .

 می باشد.  یمندرج در اجازه نامه محضرقرارداد زمان نیز  و ورود یپروانه بهداشتبا لحاظ کردن مدت اعتبار  IRCکد 

  تاییدیه فعالیت مسئول فنی صادره از سامانهTTAC. 

 سینو یطرح برچسب فارس. 

  تعهد نامه محضری واردات و تعهد تقبل مسئولیت نام تجاری و تعهد عدم تبلیغ در شبکه های ماهواره و تعهد تفکیک نام

 بر اساس اساسنامه.  تجاری برنج تولید داخل از برنج وارداتی با امضا مسئول فنی و صاحبان حق امضا در شرکت

 .فرم مالی که به تائید امور مالی سازمان غذا و دارو رسیده باشد 

  جهت صدور کدIRC  مسئول فنی وارد سامانهTTAC  شده و پس از تکمیل گزینه های مربوطه و بارگذاری مدارک مذکور

 را جهت تأیید کارشناس ارسال گردد. IRCدر قسمت سایر مدارک، درخواست 

دگان داخل کشور و تولیدکنندی برنج خارجی توسط تولیدکنندگان برنج به منظور تامین ماده اولیه و بسته بن واردات -ج

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به منظور تامین ماده اولیه و نیز سهمیه مازاد بر ثبت سفارش، جهت واردات به سرزمین اصلی 

 به شرح ذیل می باشد :

  مسئول فنی از طریق سامانهTTAC  شده و پس از تکمیل گزینه های مربوطه ،درخواستIRC  را جهت تأیید کارشناس

 ارسال گردد.

 :موارد ذیل جهت تکمیل گزینه ها مدنظر قرار گیرد 

 نوع برنج و اوزان آن نوشته شود -در قسمت نام تجاری : نام محصول -

 در قسمت تولیدکننده: شرکت تولید کننده خارجی درج شود -

 مدارک : پروانه ساخت مرتبط با محصول ضمیمه شود در قسمت سایر -

 درج و شماره پروانه بهره برداری وزارت بهداشت نوشته شود. "واردات توسط تولید کننده"تیک مربوط به  -

 ، تولیدکنندگان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به منظور سهمیه مازاد بر ثبت سفارش، جهت واردات به سرزمین اصلی 

 ننده می بایست شرکت وارد کننده درج شود و کشور ایران انتخاب گردد.در قسمت تولیدک 

 .در قسمت توضیحات: علت واردات )سهمیه مازاد بر ثبت سفارش( ذکر شود 

 

 

 

 

 

 
 



                                                                                                              

  

 F-W-025-3مدرک: کد 

 03/6/8011تاریخ صدور : 

 8/7/8031تاریخ بازنگری : 

 66از 60صفحه 

 آشامیدنیامور فرآورده های غذایی و اداره کل 
منبع و محصول  مشمول ثبتغذایی و آشامیدنی ، اقالم بسته بندی و محصوالت فرآیند شده  دستورالعمل اجرایی واردات مواد اولیه

 صدور/تمدید/اصالح/افزایش قلم(

 

 

 RECALLشرایط اختصاصی  -83پیوست اطالعاتی شماره 

بازار تهیه نماید. این دستورالعمل باید دارای واردکننده باید دستورالعملی جهت جمع آوری و بازپس گیری محصول عرضه شده در 

 شرایط ذیل باشد:

 تا ردیابی امکان پذیر باشد ول باید در سوابق توزیع کاال ثبت، شماره سری ساخت یا تاریخ تولید محص 

  نحوه توزیع محصول ) توسط شرکت واردکننده یا شرکت های پخش و توزیع طرف قرارداد( مشخص و لیست شرکت های

 به روز و در سوابق موجود باشدمذکور 

  کشور باید تعریف شده و قابلیت ردیابی و جمع آوری در دستورالعمل ذکر شود. درصورتیکه کاال در سطح شهر، استانتوزیع ،

 نگهداری شود شده، ماده اولیه است باید لیست کارخانجات خریدار فهرست و به روز 

 می مشخص شودنحوه جمع آوری از طریق مکاتبه یا فرخوان عمو 

 انبار محل جمع اوری و باز پس گیری محصول مشخص شود 

پس از اعالم عدم انطباق توسط اداره کل یا معاونت بدیهی است جمع آوری محصول نامنطبق برعهده وارد کننده می باشد، درصورتیکه 

اطالع رسانی شده و وارد کننده مسئول های تابع، طی مدت مقرر نسبت به جمع آوری اقدام نشود، موضوع راسا از طریق اداره کل 

 خسارت احتمالی و ضرر و زاین ناشی از آن می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                                                                                              

  

 F-W-025-3مدرک: کد 

 03/6/8011تاریخ صدور : 

 8/7/8031تاریخ بازنگری : 

 66از 64صفحه 

 آشامیدنیامور فرآورده های غذایی و اداره کل 
منبع و محصول  مشمول ثبتغذایی و آشامیدنی ، اقالم بسته بندی و محصوالت فرآیند شده  دستورالعمل اجرایی واردات مواد اولیه

 صدور/تمدید/اصالح/افزایش قلم(

 

 

 موضوع بخشنامه شماره بخشنامه تاریخ بخشنامه اضافه شد منسوخ شد

  61/66/15 613123/115 مواد اولیه و محصوالت وارداتی 

  65/3/11 3311/3/6منبع کره حیوانیتمدید مهلت ثبت  /د 

  32/6/11 132/1/6قلم مواد اولیه 531تفویض اختیار انجام ثبت سفارش ورود  /د 

  36/66/11 1623تفاهم نامه گمرکی /د 

   63/2/11 1153/3/6روغن های خوراکی دارای پروانه بهداشتی واردات /د 

  5/1/11 65663/3/6هسته انگور وارداتیحداکثر زمان ماندگاری روغن های زیتون و  /د 

  31/63/12 631161/115 
تفویض اجرایی مجدد ثبت سفارش و ترخیص انواع روغن های خوراکی به 

 استثناء انواع روغن های پالم، قنادی و جانشین کره کاکائو

  6/3/13 62251/115 
در زمان تمدید در خصوص لزوم انجام بازدید بررسی و اعالم "درج عبارت 

 "شدنظر خواهد 

   32/1/13 63362/115پذیرش آنالیز آزمایش آزمایشگاه های تایید صالحیت شده بین المللی /د 

  1/63/11 
)رای  2156/3

 کمیته(

درخواست واردات فرآورده های گوشتی از کشورهای مسلمان و غیر 

 مسلمان با ارائه گواهی حلیت

  33/2/11 23111/115  رخدادهای تراریختهEVENT 

  6/3/13 2111/115 
الزام اجرایی شدن بخشنامه های قبلی در خصوص ظروف پلیمری کدر و عدم درج عنوان 

 بدون کلسترول و تصویر قلب

  61/1/11 1111/3/6د/ 
انواع محصوالت روغن تولیدی توسط تولیدکنندگان داخل کشور و وارد 

 کنندگان

  ----- 2136/3/6میزان تشدیدکننده های طعم /د 

  61/5/12 1231/115بازنگری استفاده از چربی گیاهی در فرآورده های لبنی /د 

  61/66/16 662113/111 رای نهایی در مورد اسانس 

  61/1/11 66522/3/6واردات و تولید چای اسانس دار /د 

  31/1/11 

جلسه مشترک 

نمایندگان انجمن 

 صنفی با مدیر کل

 گواهی فروش آزاد

  3/1/11 62362 مستندات ثبت منبع کره و چای 

  36/6/16 3122/115 ترخیص مواد اولیه 

  62/63/11 
)رای 2155/3

 کمیته(
 ثبت منبع )نحوه بررسی مدارک(

  5/5/12 5121/3 غیر قابل برگشت بودن مبلغ واریزی به حساب خزانه داری کل کشور 

  31/1/15 13331/115تولید داخلایجاد تسهیالت و حمایت از  /د 



                                                                                                              

  

 F-W-025-3مدرک: کد 

 03/6/8011تاریخ صدور : 

 8/7/8031تاریخ بازنگری : 

 66از 65صفحه 

 آشامیدنیامور فرآورده های غذایی و اداره کل 
منبع و محصول  مشمول ثبتغذایی و آشامیدنی ، اقالم بسته بندی و محصوالت فرآیند شده  دستورالعمل اجرایی واردات مواد اولیه

 صدور/تمدید/اصالح/افزایش قلم(

 

 

  23/5/11 6616/2روغن زیتون پومیس /م 

  31/2/15 53355/155 ایجاد تسهیالت و حمایت از تولید داخل 

  33/3/15 61311/115 واردات محصوالت لبنی از کشور اکراین 

  33/1/11 2132واردات روغن جامد گیاهی با اسید چرب ترانس /د 

  1/2/11 5311/3/6رسیدگی به واردات کرهاولویت  /د 

  61/66/16 662113/115 
تجدید نظر در بخشنامه مربوط به ممنوعیت واردات شیر و مشتقات آن از 

 چین

  36/63/13 61625/115انجام آزمون مالمین در شیر خشک صنعتی /د 

  31/6/13 
)رای 2131

 کمیته(
 ی بهداشتهگوا

  61/63/11 623121/155  نشان حاللخودداری از صدور 

  66/2/13 632653/155 گواهی های حالل 

  31/1/11 13631/115 
عدم نیاز به لگاالیز کردن گواهی بهداشت در هر پارت واردات مواد اولیه 

 توسط شرکت های بازرگانی

  61/63/11 321111/13 
مرجعیت سازمان ملی استاندارد ایران به عنوان اعطا کننده نشان حالل 

 کشور

  1/2/11 5311/3/6فسادپذیری و حساسیت واردات کره /د 

  61/66/11 33623/1/6د/ 
الزام درج شرط انجام آزمایش و گزارش مقادیر باقیمانده سموم دفع آفات 

 نباتی در متن گواهی بهداشت

  1/66/11 3632631 واردات مرکبات، غالت و حبوبات 

  36/63/13 61625/115مالمین در شیرخشک صنعتی ضرورت انجام آزمون /د 

  31/2/15 53355/155 ایجاد تسهیالت و حمایت از تولید داخل 

  31/63/13 65533/115واردات ذرت منجمد شیرین /د 

  35/1/12 631661/115 مشمول شدن ثبت منبع اسید سیتریک 

  ------- 33311 محصوالت مشمول ثبت منبع 

   63/1/13 1313/115د/  

   31/63/11 1231ثبت منبع تشویقی )اختیاری( /د 

   35/1/12 631661/115  

  
31/5/13 

63/1/13 

)رای 2121/3

و  کمیته(

بخشنامه به شماره 

1313/115 

 مشمول شدن ثبت منبع زالتین خوراکی و کره حیوانی



                                                                                                              

  

 F-W-025-3مدرک: کد 

 03/6/8011تاریخ صدور : 

 8/7/8031تاریخ بازنگری : 

 66از 66صفحه 

 آشامیدنیامور فرآورده های غذایی و اداره کل 
منبع و محصول  مشمول ثبتغذایی و آشامیدنی ، اقالم بسته بندی و محصوالت فرآیند شده  دستورالعمل اجرایی واردات مواد اولیه

 صدور/تمدید/اصالح/افزایش قلم(

 

 

  35/63/13 262251/115 شرایط قرنطینه ای واردات بادام زمینی 

  61/66/15 613133/115  پاسخ آزمون های تراریختگی هر محموله –مواد اولیه و محصوالت وارداتی 

  31/63/11 - ورود و تولید انواع مسواک 

  5/1/13 313151/155 ثبت منبع و محصول برنج 

 

 

 

 



 اداره کل امور
 فراورده هاي غذایی و آشامیدنی 

چک لیست  درخواست بررسی شرایط فنی و بهداشتی کارخانجات تولید کننده 
پروانه / اصالح جهت صدور / تمدید غذایی و آشامیدنی، ( شده مواد اولیه/ فرایند

 )ورود

 W25F-F-100-3کد مدرك: 
 7/8/1397صدور :  خیتار
 1/6/1398: يبازنگر خیتار

 2از 1صفحه 
 

 شماره تلفن:
 شماره نمابر:

 نام شرکت: :شرکت ملیشناسه 
 درخواست کننده                                                     مشخصات  

                                                نام و  نام خانوادگی مدیر عامل: آدرس پستی:

 تولیدي شرکت بازرگانی        نام مسئول فنی  و شماره پروانه: تلفن مسئول فنی:

 کارخانه تولید کننده: کشور تولید کننده:
 مشخصات کاال

 شرکت ذینفع (در صورتیکه شرکت مبداء تولید کننده نباشد): 

 محصوالت وارداتی:گروه  نام تجاري کاال/ کاالها:
 19-18و   13و  11-1براي افزایش قلم  مواد فرایند شده:  پیوست 

 19و  8-1براي افزایش قلم مواد اولیه : پیوست 
 صدور موارد : بر حسب نوع اصالح طبق بهداشتیبراي اصالح پروانه 

 توجه فرمایید. 21و  20در موارد خاص به پیوست هاي 

 17و  13-1مواد فرایند شده : پیوست هاي  بهداشتی براي صدور پروانه
 17و12و  9 -1براي صدور پروانه بهداشتی مواد اولیه: پیوست 

 18-14و  11-1مواد فرایند شده: پیوست  بهداشتی براي تمدید پروانه
 17-14و  9 -1مواد اولیه: پیوست  بهداشتی براي تمدید پروانه 

تائید بررسی مدارك توسط 
 کارشناس و توضیحات

 دریافتتائید 
 دبیرخانه

 اظهار از سوي شرکت
 تمدید                           صدور                    مدارك ضمیمه جهت  

                                        افزایش قلم          اصالح 

 )1( پیوست شماره کتبی شرکت ) درخواست 1   

 )2اساسنامه و آخرین آگهی روزنامه رسمی  ( پیوست شماره ) 2   

 )3( پیوست شماره  TTAC) تائیدیه فعالیت مسئول فنی از سامانه  3   

 :) مشخصات کامل محصول براي اقالم مورد درخواست 4   

   
ویژگی هاي فیزیکی ، شیمیایی و میکروبیولوژي  ،نام و درصد مواد تشکیل دهنده  )1 -4

 )الف -4و آالینده ها (پیوست شماره 

   
) اعالم رخداد تراریختگی ( براي محصوالت سویا / ذرت ، کلزا، کانوال، پنبه دانه و 2 -4

 ب) -4مشتقات آنها  و استارتر ( پیوست شماره 

   
با توجه به نوع کاال نظیر گواهی حلیت و غیره مطابق با ضوابط  الزمسایر گواهی هاي ) 5

 )5(پیوست شماره  مربوطه

 (براي محصول برنج) RCMC) گواهی سالمت محصول 1 -5 :اعتبار خیتار   

 ( براي محصول برنج)) گواهی ثبت عالمت تجاري براي محصول برنج و تعهد برند 2 -5 تاریخ اعتبار:   

 ( براي محصول چاي) Tea Board) گواهی 3 -5 :اعتبار خیتار   

 ) گواهی ارگانیک معتبر براي محصوالت با ادعاي ارگانیک4 -5 :اعتبار خیتار   
 براي محصوالت با ادعاي فاقد گلوتن gluten free) گواهی یا شواهد در خصوص 5-5   

   
 فراوردهو انواع سرکه و مانند آنزیم براي محصوالت با منشاء دامی (حلیت ) گواهی 6 -5

 (می تواند پس از اخذ راي کمیته فنی ، براي صدور پروانه ارائه شود)) تخمیري هاي 
 )6یوست شماره پ( معتبر ABبا تائید  CB) گواهی هاي ایمنی و کیفیت صادره از 6   
 GMP )گواهی1 -6 :اعتبار خیتار   
 HACCP )گواهی2 -6 :اعتبار خیتار   
 ISO22000 )گواهی3 -6 :اعتبار خیتار   
  FSSC22000)گواهی 4 -6 :اعتبار خیتار   
 SQF)گواهی 5 -6 :اعتبار خیتار   
 IFS FOOD)گواهی 6 -6 :اعتبار خیتار   
 BRC FOOD)گواهی 7 -6 :اعتبار خیتار   

 تاریخ اعتبار:   
7 (Free Sale  پیوست) براي اقالم مورد درخواست با توجه به دستورالعمل مربوطه

 )7شماره 



 اداره کل امور
 فراورده هاي غذایی و آشامیدنی 

چک لیست  درخواست بررسی شرایط فنی و بهداشتی کارخانجات تولید کننده 
پروانه / اصالح جهت صدور / تمدید غذایی و آشامیدنی، ( شده مواد اولیه/ فرایند

 )ورود

 W25F-F-100-3کد مدرك: 
 7/8/1397صدور :  خیتار
 1/6/1398: يبازنگر خیتار

 2از 2صفحه 
 

تائید بررسی مدارك توسط 
 کارشناس و توضیحات

تائید 
دریافت 
 دبیرخانه

 مدارك ضمیمه اظهار از سوي شرکت

   
اصل تعهد نامه محضري کاالهاي وارداتی به شرح مندرج در ضابطه  :) براي صدور پروانه8

(فقط در صورت تغییر مدیر عامل الزم است مجددا : پروانه یا افزایش قلم براي تمدید 
 )8ارسال گردد.) (پیوست شماره 

 :تاریخ اعتبار   
قرارداد نمایندگی انحصاري شرکت هاي تولید کننده خارجی  براي مواد فرایند شده: )9

 )9( پیوست شماره  3/12/93مورخ  145818/675مطابق با بخشنامه شماره 
 )9براي مواد اولیه : نامه قرارداد با شرکت خارجی ( پیوست شماره 

   
پیوست اهواره اي غیر مجاز فارسی زبان () تعهد نامه عدم تبلیغ در شبکه هاي م10

 )10شماره 

   
مطابق با بخشنامه شماره  يا هیتغذ يدرج برچسب راهنما) طرح برچسب کلی و 11

 )11(پیوست شماره  25/1/1394مورخ  5686/675

   12 (PMF  پیوست شماره) 12به شرح مندرج در ضابطه( 

 )13و تعهدنامه مربوطه ( پیوست شماره  GTIN) نامه اعالم 13   

 )14) اصل پروانه بهداشتی ورود قبلی( پیوست شماره 14   

   
انتقال تکنولوژي (در صورت لزوم شواهد ) گزارش عملکرد واردات (میزان واردات، 15

 )15( پیوست شماره  )مانند نامه تولید کننده ، برنامه زمانبندي و.. طبق راي کمیته

 )16( پیوست شماره   شامل جواب آزمایش معتبر ، PMS) گزارش 16   

 )17( پیوست شماره در ایران  (Recall)) مستندات فرایند فراخوان 17   

 ) نمونه کاال 18   

   

) نامه کارخانه تولید کننده مبنی بر تولید محصول مورد درخواست در همان خط تولید 19
ی جمهوري اسالمممهور به مهر سفارت ، یا نام تجاري براي افزایش قلم  یا منبع ثبت شده

 )19ایران (پیوست شماره 

   
 (در) نامه ارتباط بین تولید کننده و صاحب نام تجاري در سربرگ تولید کننده 20

 )20(پیوست شماره صورتیکه تولید کننده و صاحب نام تجاري یک شخص نباشد) 

 تاریخ اعتبار:   
 (در صورتیکه ارائه دهنده ) قرارداد ارتباط بین شرکت ذینفع و کارخانه تولید کننده21

 )21نمایندگی، تولید کننده نباشد) ( پیوست شماره 
جهت دریافت پروانه بهداشتی ورود، دارا بودن حداقل یک سال اعتبار، ضروري است. در غیر   9و  7و  6و  5 در مورد اسناد ارائه شده مربوط به بندهاي : 1توجه

  خواهد شد.و مشروط به ارائه مدارك معتبر زمان اعتبار اسناد مذکور رین کمتاینصورت اعتبار پروانه بهداشتی معادل 
کپی مدرك به اداره کل روند بررسی مدارك با ارائه  9و  7پیوست ، مانند  legalizeالزم براي موارد در ،  متقاضیانبه منظور تسهیل فرایند و کاهش هزینه   :2توجه 

ممهور به مهر سفارت جمهوري اسالمی ایران در کشور مبداء گشته،  همراه با نامه مدارك اصل و موافقت با ثبت منبع و محصول،  کمیته فنی پس از اخذ راي آغاز و 
 کتبی در سربرگ شرکت درخواست کننده، جهت ادامه روند صدور پروانه بهداشتی ورود به اداره کل امور غذایی و آشامیدنی ارائه گردد.

اپن در زمان ثبت سفارش و گواهی ژیل فرایند در خصوص گواهی هاي الزم، گواهی رادیواکتیویته براي محصوالت کشورهاي روسیه ، اکراین و به منظور تسه -3توجه 
 GMOو گواهی و براي محصول شیر خشک گواهی باقیمانده مالمین ،  BSE  ،FMDهاي الزم براي  فراورده هاي با منشاء دامی  شامل گواهی هاي دیوکسین ، 

free  ، در زمان ترخیص الزم است در سامانه براي برنجTTAC  .بارگزاري گردد 
مدیر                        تحویل و مورد تأیید اینجانبان                               شامل فولدر تمام پیوست ها به ترتیب ،  CDبه همراه یک نسخه  کلیه موارد فوق در.........برگ

متعهد به ارائه اصل مدارك در هر مرحله از رسیدگی بنا به تقاضاي آن اداره کل می باشم. مسئول فنی بوده و            عامل شرکت و                                          
دارك ناقص  را به صورت کامل پذیرفته و در صورت بروز تخلف از تمام مسئولیت حقوقی اصالت و کفایت مدارك و تبعات حقوقی ناشی از ارائه اطالعات و مهمچنین 

 حق هر گونه تصمیم گیري و برخورد قانونی با این شرکت را دارد.ضمن مختومه نمودن پرونده، مفاد فوق، آن اداره کل 
 نام و نام خانوادگی مسئول فنی:

 تاریخ و امضاء:                                    
 مهر:

 نام خانوادگی مدیرعامل: نام و
 تاریخ و امضاء:                                                                                  

 مهر: 

 



 اداره کل امور
 فراورده هاي غذایی و آشامیدنی 

 یواردات يکاالها يتعهد نامه محضر
 

 w25F-F-200-3کد مدرك: 

 7/8/1397صدور :  خیتار
 1/6/1398:  يبازنگر خیتار

 1از 1صفحه 
 

........ از کارخانه تولید اینجانب ............................ مدیر عامل شرکت .......................... داراي نمانیدگی انحصاري/ فروش .................
........................ با نام تجاري کننده/ نماینده ذینفع ........................... کشور ........................ تولیدکننده محصوالت 

..............................اصالت و صحت کلیه مدارك و اسناد ارائه شده را متعهد می گردم و ضمن همکاري کامل با مسئول فنی مورد 
 الهاي وارداتی تحتتأیید اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده هاي غذایی، آرایشی و بهداشتی کلیه مسئولیتهاي مربوط به کا

 نمایندگی را در زمینه هاي ذیل عهده دار می باشم:
 در خصوص واردات کاال.و آشامیدنی  رت و ارزیابی فرآورده هاي غذایینظا رعایت مقررات و ضوابط جاري اداره کل  .1
 تقبل مسئولیت اصالت و سالمت اقالمی که در سطح عرضه با این نام تجاري در گردش است. .2
یت پاسخگویی به شکایات مصرف کنندگان و در صورت اثبات زیان تأیید شده توسط مراجع ذیصالح، جبران تقبل مسئول .3

 خسارت ناشی از مصرف کاالي مورد شکایت که تحت نمایندگی شرکت قرار دارد.
و  ، آرایشینظارت و ارزیابی فرآورده هاي غذایی تقبل مطابقت کاالي وارداتی با آنالیزهاي تأیید شده توسط اداره کل  .4

 .بهداشتی
طبق ضوابط اعالم  و آشامیدنی نظارت و ارزیابی فرآورده هاي غذایی درج مشخصات فارسی نویس مورد تأیید اداره کل  .5

 شده.
اطالع رسانی در خصوص ورود و یا عرضه غیر قانونی و بدون درج مشخصات فارسی اقالمی که از سوي این نمایندگی  .6

 توزیع می شوند.
و  فرآورده هاي غذاییز سوي اداره کل نظارت و ارزیابی وم نمودن محموله هاي تحت این نمایندگی که امرجوع یا معد .7

 مورد تأیید نمی باشند.  آشامیدنی
تامین برنج از مناطقی در کشور مبدأ که حداقل آالینده ها را دارا می باشد و رعایت مقررات و ضوابط جاري اداره کل  .8

 درخصوص واردات برنج) "اشتی در خصوص واردات کاال. (صرفانظارت بر مواد غذایی و بهد
تقبل مسئولیت پاسخگویی به شکایات مصرف کنندگان و در صورت اثبات زیان تأیید شده توسط مراجع ذیصالح،  .9

جبران خسارت ناشی از مصرف برنج مورد شکایت که تحت نمایندگی شرکت قرار دارد و جمع آوري محصول ظرف 
طح عرضه در صورت مشاهده یا گزارش هر گونه عدم انطباق. (در صورت عدم جمع آوري محصوالت روز از س 15مدت 

نامنطبق توسط شرکت واردکننده صاحب نام تجاري ، سازمان غذا و دارو نسبت به اطالع رسانی نام تجاري و سري 
 درخصوص واردات برنج) "(صرفاساخت محصول نامنطبق اقدام خواهد نمود). 

آینده برنج وارداتی این شرکت با نام تجاري ثبت شده با ضوابط و مقررات اداره کل مطابقت نداشت و چنانچه در  .10
درصورت هرگونه اقدامی از سوي اداره کل جهت جمع اوري محصول با نام تجاري ثبت شده در سطح عرضه کلیه 

می نمایند و هیچ گونه اعتراضی مسئولیت هاي حقوقی سایر محصوالت از سایر منابع را با همان نام تجاري تقبل 
 نخواهم داشت. (صرفا درخصوص واردات برنج)

 تقبل مسئولیت پاسخگویی در قبال هرگونه تبلیغ در شبکه هاي فارسی زبان غیر مجاز ماهواره اي  .11
 و اعالم هرگونه تغییر در کدهاي مربوطه  GTINتقبل مسئولیت ارائه کدهاي  .12

عمل نمایم، هیچگونه اعتراضی نسبت به لغو پروانه بهداشتی واردات کاال از سوي اداره بدیهی است چنانچه خالف تعهدات فوق 
 کل نظارت و ارزیابی فرآورده هاي غذایی، آرایشی و بهداشتی و ارجاع آن به مراجع قضایی نخواهم داشت.

 
 رکتششرکت                      امضاء مدیر عامل  یامضاء مسئول فن                     یاز دفاتر رسم یکیامضاء در  دییتأ



 اداره کل امور

فراورده های غذایی و آشامیدنی 
 فرم اطالعات واحد تولیدی خارج از کشور و محصول وارداتی

(Plant and Product Master File) 

 w25F-F-300-3کد مدرک: 

 7/8/7937تاریخ صدور : 

 7/7/7938تاریخ بازنگری : 

2از 7صفحه 
 

Name & Signature of Quality Manager:                                                           Date:

Name & Signature of Managing Director:                                                         

Name: 

Address: 

Date of visit: Date of last visit (if  the site has been visited before by IR-

IRAN FDA experts:

Scope of assessment: 

Name of assessors: 

Name and kind of products (Flow diagram of identified products must be attached): 

 

Number of branches with their addresses: 

 

List of countries that products are exported (documents must be attached if the products export 

to ENAJA countries): 

Type of packaging: 

Certificates & approval (copy of valid certifications must be attached): 

ISO9000 series 

ISO14000 

ISO17025 

HACCP system 

ISO22000:2005 

IFS 

BRC 

CFS (Free sale) 

FDA 

Others 

2. Facility, including:                                                                                                                      

 Description of its size and nature of construction 

 Number of staff 

 Amount and type of products made  

 The company's quality policy 

3. The manufacturing facility: 

 Floor plan, nature of construction, (i.e. type of building, is it open or closed construction, type 

of walls), air quality and type of air filtration system if relevant.  

 Method of cleaning relevant to the type of product, pest control program (if relevant). 

 Details of any other manufacturing activity carried out on site. 

 Good quality photographs can be used to illustrate features, when appropriate. 

4. Storage facilities: 

 Brief description of the storage facility.  

 Procedures and facilities for quarantining incoming materials (both raw materials and finished 

product) until approving for release.  

 Procedures for quarantining and disposal of reject material.  

 QA procedures for releasing both raw materials and finished product from storage and 

quarantine. 

5. Sanitation: 

 Description of cleaning and general hygiene procedures.  

 Evidence of documented cleaning procedures, e.g. a copy of an SOP for cleaning. 

6. Personnel issues: 

 Qualifications/experience of production manager and QC manager  

 Staff training needs and what is done to address them. 

 Personal hygiene and PPE (Personal Protective Equipment) needs relative to needs of the 

product and what is done to address them. 



 اداره کل امور

فراورده های غذایی و آشامیدنی 
 فرم اطالعات واحد تولیدی خارج از کشور و محصول وارداتی

(Plant and Product Master File) 

 w25F-F-300-3کد مدرک: 

 7/8/7937تاریخ صدور : 

 7/7/7938تاریخ بازنگری : 

2از 2صفحه 
 

Name & Signature of Quality Manager:                                                           Date:

Name & Signature of Managing Director:                                                         

7. Process water: 

 Quality required and steps taken to ensure that water quality meets those requirements. 

 If the required standard is water drawn from the domestic water supply, then that should be 

stated in the specification for process water. 

 Type of testing required if relevant, how often, evidence that it is done. 

 Procedures for waste water filtration system 

8. Equipment: 

 Type of equipment used. 

 What steps are taken to ensure that it is correctly installed, regularly calibrated, maintained 

and adequately cleaned. 

 Details of cleaning procedures and checks carried out on cleaning procedures to ensure that 

they are adequate if different products are made in the same equipment.  

 Details of procedures for making sure there is no cross contamination from other parts of the 

facility. 

9. Specifications: 

 Confirmation that written specifications for raw materials, intermediates and finished 

products as well as packaging materials exist (these should be consistent with registration 

specifications). 

 Examples of specifications should be provided (e.g. for representative raw materials and final 

product). 

10. Production procedures: 

 Procedures for checking that raw materials meet specifications.  

 Details of the production procedure; packaging and labeling procedures.  

 Description of in-process quality checks (e.g. for unwanted micro-organisms such as yeasts, 

moulds and bacteria) and quality tests on the finished product. 

 Documented release procedures to ensure that finished product is not released until results of 

all required tests are available and have been checked against release specifications. 

 Description of batch records kept which cover the process from starting materials to finished 

products. 

 If different products are made in the same equipment, procedures for ensuring there is no 

cross-contamination from the previous product of the product being made. 

 Documented procedures for implementing PMS program  

11. Quality control procedures: 

 Evidence of quality control function that is related to production and marketing.  

 Evidence that it is being implemented correctly. 

 Documented change control procedures.  

 Ability to conduct required quality control checks. 

12. Brief description of recall procedures, complaints handling procedures and self-inspection 

procedures. 

13. Documentation  

 All Procedures Must Be Documented And Signed By The Quality Control Manager. 
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