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 سازمان غذا و دارو

 امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی اداره کل 
 

  

 ییدستورالعمل اجرا     

 صادرکنندگان  جهتو گواهی فروش آزاد بهداشت  ینحوه صدور گواه 

 آشامیدنی  و غذایی یفرآورده ها

 

 

 

 
 صفحه  می باشد 4این سند بدون پیوست دارای
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 3از 1صفحه 

 غذایی و آشامیدنی    یصادرکنندگان فرآورده ها  جهتو گواهی فروش آزاد  بهداشت    ینحوه صدور گواه   ییدستورالعمل اجرا
 
 هدف  - 1

صادرات  لیتسه و تیبه منظور حما 28/6/94مورخ  688/ 25408به استناد رای کمیته فنی قانونی به شماره دستورالعمل  نیا     

بهداشت مدت دار  یگواه ای و یبهداشت محموله ا یصدور گواه یساز کسانیداخل کشور و  دیتولی دنیآشام و ی غذاییفرآورده ها

های بهداشتی تولید )ساخت، تولید قراردادی، صادرات،   پروانهی یکی از   که دارا  ییفرآورده ها  یرابه درخواست صادر کننده محموله ب

ی و خدمات علوم پزشک  یدانشگاه هامعاونت های غذا و دارو    ایو  یی و آشامیدنی  اغذ  یفرآورده ها  اموراز اداره کل  شناسه نظارت و ...(  

 .است دهیگرد نیتدو باشد، یم بهداشتی و درمانی

 دامنه کاربرد  - 2

 معتبر این دستورالعمل برای صدور گواهی بهداشت جهت کلیه مواد و فرآورده های غذایی و آشامیدنی دارای پروانه های بهداشتی

  کاربرد دارد.

 مسئولیت اجرایی - 3

خدمات  معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی وین دستور العمل بر عهده مدیرکل ویا مسولیت اجرایی و نظارت بر حسن اجرای ا 

 بهداشتی درمانی می باشد.

 فیتعار  - 4

 یبهداشت محموله ا  یگواه- 1- 4

نام فرآورده، نام تجاری) طبق پروانه بهداشتی صادره ( شماره پروانه، کشور  با ذکر یمحموله صادراتمورد  کی یاست که برا یگواه  

 (.1) پیوست شماره  گردد. یصادرمی ساخت و وزن محموله صادرات یانقضا و سر د،یتول خیتار مقصد،

 بهداشت مدت دار  یگواه  - 2- 4

 ، یقرارداد  دی)ساخت، تول  دیتول  یپروانه بهداشت  برای صادرات یک محصول در چند محموله مطابق با    نیمع  اعتبارمدت    بااست    یگواه

بوده و  شماره پروانه و کشور مقصد، صادره ( ی) طبق پروانه بهداشتیتجار ، نامنام فرآوردهکه شامل صادرات، شناسه نظارت و ...( 

 (2شماره  وستیگردد. )پ ینم ذکردر آن ساخت محموله  یانقضاء و سر د،یتول خیتار

 گواهی فروش آزاد  - 3- 4

 .به فروش می رسدعالمت تجاری بطور آزادانه در ایران    با همان نام ومورد نظر برای صادرات    محصولنشان می دهد  گواهی است که  

 (3شماره  وستی)پ 

 مراحل اجرا  - 5

 بهداشت مدت دار  یگواه  ای یبهداشت محموله ا  یگواه  یبرا  ازیمدارک مورد ن  -1- 5



                                                      

 

 

 F-W-027-3مدرک: کد 

 1394/ 6/ 7تاریخ صدور : 

 1399/ 3/ 31 تاریخ بازنگری :

 3از 2صفحه 
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غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ناظر معاونت یا  وبه  اداره کل  تولیدکننده کلیه مدارک ذیل باید توسط

رفی نامه از سوی مراه مع. چنانچه متقاضی صادرات، شرکت بازرگانی باشد باید کلیه مدارک را به هشودتولید کننده ارائه واحد بر 

 ارائه نماید.باشد، در سربرگ با مهر و امضاء مدیرعامل  کهشرکت تولیدکننده 

 ربهداشت مدت دا یگواه ای یبهداشت محموله ا یبر صدور گواه یمبنی صادرات متقاض ی از سو کتبی درخواست -5-1-1

 معتبر صادرات، شناسه نظارت و ...( ،یقرارداد دی)ساخت، تولتصویر پروانه بهداشتی تولید  -5-1-2

ساخت و نام  یانقضاء، سر خیتار د،یتول خیشامل نام فرآورده، مقدار، تار کهاز گمرک  کاال صادرات اسناد مربوط بهارائه  -5-1-3

 باشد. هر محموله )پس از صادرات( ی) در صورت وجود ( برا یتجار
ی ، وزن، نام تجارفرآوردهفاکتور، نام  خیساخت، شماره و تار یانقضاء و سر د،یتول خیتارلیست محصوالت با ذکر مشخصات  -5-1-4

بهداشت برای صدور گواهی بهداشت محموله ای الزامی بوده و برای گواهی  Packing Listیا  ) مطابق با پروانه بهداشتی صادره (

 مدت دار برای هر محموله صادراتی باید ارائه شود.

 با توجه به نوع درخواست. 2یا  1شماره  وستیپ  یاز فرم ها یکی لیکمت -5-1-5

 مدارک مورد نیاز برای صدور گواهی فروش آزاد  - 5-2

ارائه معرفی نامه از سوی تولیدکننده در ارائه درخواست از سوی تولیدکننده و در صورتی که متقاضی شرکت بازرگانی باشد    -5-2-1

 سربرگ شرکت ممهور به مهر و امضاء مدیرعامل الزامی است

که نام و عالمت تجاری در آن قید شده   صادرات، شناسه نظارت و ...(  ،یقرارداد  دی)ساخت، تولتصویر پروانه بهداشتی تولید    -5-2-2

 باشد.

 بهداشت   ینحوه صدور گواه - 3- 5

 گواهی بهداشت  -5-3-1

باید ممهور به دارو  غذا و مضاء مدیر کل و یا معاوناپس از صادر و بهداشت گواهی ، تایید کارشناس  در صورت تکمیل مستندات و

  مهر اداره کل و یا معاونت غذا و دارو شود.

زمان اعتبار پروانه بهداشت تولید ) ساخت ، تولید قردادی ، صادرات شناسه  مطابق بابرای گواهی بهداشت مدت دار ، مدت اعتبار 

 می باشد.روز  90و برای گواهی بهداشت محموله ای سال  یکتا حداکثر و نظارت ...( 

 گواهی فروش آزاد -5-3-2

صادر می شود و مدت اعتبار آن مطابق برای اعالم فروش آزادانه محصول با نام و عالمت تجاری ثبت شده در ایران،    این گواهی صرفا

 با اعتبار پروانه بهداشتی تولید می باشد.
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 3از 3صفحه 

 غذایی و آشامیدنی    یصادرکنندگان فرآورده ها  جهتو گواهی فروش آزاد  بهداشت    ینحوه صدور گواه   ییدستورالعمل اجرا
 

 نکته:  

د و در صرفا حداقل مواردی است که باید در گواهی بهداشت صادره درج گرد 2و  1شماره مندرجات فرم های پیوست بدیهی است 

  و مندرجات پروانه بهداشتی مرتبط با قوانین و مقررات جاری ، چنانچهصورت درخواست متقاضی مبنی بر اضافه نمودن متن دیگر 

 معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مربوطه بالمانع می باشد.مدیرکل و یا مغایرت نداشته باشد با تائید 

 مستندات مرتبط - 6

 w27F-F-001-1به شماره گواهی بهداشت محموله ای -1پیوست شماره -6-1

 w27F-F-002-1به شماره مدت دار بهداشت  یگواه-2شماره  وستیپ  -6-2

 w27F-F-003-1گواهی فروش آزاد به شماره  -3پیوست شماره  -6-3
  


