
 این رای بدون امضاء حداقل سه نفراز اعضاءاصلی فاقد اعتبار میباشد 1از4 

فرم طرح موضوعات موردی در کمیته فنی و قانونی

 آرایشی و بهداشتی

براساس :  نامه شرکت   /  نامه معاونت غذا و دارو استان 
مرکزی 

 ثبت شده به شماره 64463/1000 -۹۸/۶/۲۶   

نام خانوادگی کارشناس پرونده : سرکار خانم مهندس صغیری   براساس :   نظر اداره تخصصی  

موضوع  : واگذاری و تفویض اختیار بررسی وضعیت مراکز آالینده پیرامونی محل احداث واحدهای تولید کننده آرایشی و 

بهداشتی 

شرح موضوع: احتراماً، دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی طی  نامه شماره ۱۰۰۰/۶۴۴۶۳ مورخ ۶/۲۶/ ۹۸  استعالم نموده است آیا 
نامه شماره ۵۲۱۶۵/۶۵۵مورخ ۹۸/۶/۱۷ با موضوع واگذاری و تفویض اختیار بررسی وضعیت مراکز آالینده پیرامونی محل احداث 

واحدهای تولید مواد غذایی و آشامیدنی  جهت واحدهای تولیدی آرایشی بهداشتی قابل اجرا  میباشد یاخیر؟ 
موضوع نامه مذکور به شرح ذیل است 

به استناد رای شماره ۶۸۸/۵۷۰۸۴ مورخ ۹۸/۶/۴ کمیته فنی و قانونی ، بررسی وضعیت و شرایط حد فاصل مراکز تولید کننده مواد 
غذایی و آشامیدنی و مراکز آالینده پیرامونی، مطابق با ضوابط فنی و بهداشتی مصوب آن اداره کل برحسب نوع محصوالت تولیدی، به 

معاونت غذا و دارو واگذار و تصمیم گیری نهایی به کمیته فنی و قانونی آن معاونت با در نظر گرفتن موارد ذیل تفویض گردید: 
در صورتیکه در محیط پیرامونی محل احداث واحد تولید کننده مواد غذایی و آشامیدنی مرکز یا کانون آالیندگی وجود داشته باشد. 

۱-متقاضی احداث واحد تولیدی باید ضمن رعایت ضوابط فنی و بهداشتی، با توجه به نوع محصول، روش فرآوری، تجهیزات و ماشین 
آالت و نوع و شرایط کانون آالیندگی، نسبت به ارائه گزارش ارزیابی خطر و اقدامات کنترلی قابل اجراء به معاونت غذا و دارو، قبل از 

صدور پروانه تاسیس و بهره برداری اقدام نماید. 
۲-بررسی میدانی وضعیت کانون آالیندگی در محل احداث واحدتولیدی و مطابقت آن یا گزارش ارزیابی خطر ارائه شده از سوی 

متقاضی، توسط بازرسین معاونت غذا و دارو انجام و صورتجلسه آن جهت طرح در کمیته کارشناسی ارزیابی مخاطرات مراکز آالینده 
به عنوان یکی از زیر کمیته های کمیته فنی و قانونی در معاونت مذکور تنظیم شود. 

۳-نتایج ازریابی و بازرسی در کمیته کارشناسی ارزیابی مخاطرات مراکز آالینده متشکل از نمایندگان سازمان صنایع، معادن و تجارت 
استان ، سازمان جهاد کشاورزی استان، نماینده خانه صنعت یا انجمن صنفی مربوطه در استان ، دو نفر صاحب نظر در صنایع غذایی 

یا عضو هیات علمی مرتبط در استان، نماینده سازمان دامپزشکی استان و مدیر نظارت بر مواد غذایی ، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی 
(به عنوان مسئول کمیته) مطرح و اظهار نظر کارشناسی به کمیته فنی و قانونی ارجاع می شود. 

۴-تصمیم نهایی در خصوص نحوه اقدامات اجرایی و صدور مجوز بهداشتی ذیربط منوط به تایید و موافقت کمیته فنی و قانونی 
معاونت می باشد.

تایید می گردد که هر گونه موافقت با صدور پروانه تاسیس و بهره برداری منوط به رعایت مطابقت محصول با ضوابط فنی و بهداشتی 
مصوب آن اداره کل بر حسب نوع محصوالت تولیدی می باشد.  

؟ 
خواهشمند است در خصوص تعمیم رأی صادره جهت واحدهای تولیدی آرایشی بهداشتی ارائه طریق فرمایید و درصورت قابل تعمیم 

بودن رای صادره در خصوص اعضای کمیته کارشناسی ارزیابی مخاطرات مراکز آالینده  ارائه طریق فرمایید.

نظریه کارشناسی اداره در ارتباط با موضوع  : 

                                                                                 کارشناس بررسی کننده                                                   تاریخ :

نظریه رئیس اداره در ارتباط با موضوع:
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                                                                                                   رئیس اداره                                                     تاریخ :
 

                                                     

تائید  معاون اداره کل
    (ارجاع به دبیرخانه کمیته فنی)
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مشاورین:

                               رأی شماره                                                      مورخ                                                         کمیته فنی قانونی 

آرایشی و بهداشتی

براساس :  نامه شرکت   /  نامه معاونت غذا و دارو استان 
مرکزی 

 ثبت شده به شماره 64463/1000 -۹۸/۶/۲۶   

نام خانوادگی کارشناس پرونده : سرکار خانم مهندس صغیری براساس :   نظر اداره تخصصی  

موضوع واگذاری و تفویض اختیار بررسی وضعیت مراکز آالینده پیرامونی محل احداث واحدهای تولید کننده آرایشی و 

بهداشتی  : 

رای نهائی در خصوص پرونده فوق مقررگردید: بررسی وضعیت و شرایط حد فاصل مراکز تولید کننده مواد غذایی و آشامیدنی و مراکز آالینده پیرامونی، مطابق با ضوابط فنی و 
بهداشتی مصوب آن اداره کل برحسب نوع محصوالت تولیدی، به معاونت غذا و دارو واگذار و تصمیم گیری نهایی به کمیته فنی و قانونی آن معاونت با در نظر گرفتن موارد ذیل تفویض 

گردید: 
در صورتیکه در محیط پیرامونی محل احداث واحد تولید کننده مواد غذایی و آشامیدنی مرکز یا کانون آالیندگی وجود داشته باشد. 

۱-متقاضی احداث واحد تولیدی باید ضمن رعایت ضوابط فنی و بهداشتی، با توجه به نوع محصول، روش فرآوری، تجهیزات و ماشین آالت و نوع و شرایط کانون آالیندگی، نسبت به ارائه 
گزارش ارزیابی خطر و اقدامات کنترلی قابل اجراء به معاونت غذا و دارو، قبل از صدور پروانه تاسیس و بهره برداری اقدام نماید. 

۲-بررسی میدانی وضعیت کانون آالیندگی در محل احداث واحدتولیدی و مطابقت آن یا گزارش ارزیابی خطر ارائه شده از سوی متقاضی، توسط بازرسین معاونت غذا و دارو انجام و 
صورتجلسه آن جهت طرح در کمیته کارشناسی ارزیابی مخاطرات مراکز آالینده به عنوان یکی از زیر کمیته های کمیته فنی و قانونی در معاونت مذکور تنظیم شود. 

۳-نتایج ازریابی و بازرسی در کمیته کارشناسی ارزیابی مخاطرات مراکز آالینده متشکل از نمایندگان سازمان صنایع، معادن و تجارت استان ، سازمان جهاد کشاورزی استان، نماینده خانه 
صنعت یا انجمن صنفی مربوطه در استان ، دو نفر صاحب نظر در صنایع غذایی یا عضو هیات علمی مرتبط در استان، نماینده سازمان دامپزشکی استان و مدیر نظارت بر مواد غذایی ، 

آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی (به عنوان مسئول کمیته) مطرح و اظهار نظر کارشناسی به کمیته فنی و قانونی ارجاع می شود. 
۴-تصمیم نهایی در خصوص نحوه اقدامات اجرایی و صدور مجوز بهداشتی ذیربط منوط به تایید و موافقت کمیته فنی و قانونی معاونت می باشد.

تایید می گردد که هر گونه موافقت با صدور پروانه تاسیس و بهره برداری منوط به رعایت مطابقت محصول با ضوابط فنی و بهداشتی مصوب آن اداره کل بر حسب نوع محصوالت تولیدی 
می باشد.  

              دکترسید علی فاطمی                                                                                             دکتر عباس پرداختی

نماینده مطلع از صنعت                                                                                                   هیئت علمی

                                  دکتر سید محمود مسیحا هاشمی                                                       دکتر عبدالحسین قاسم زاده 
 مدیرکل مرکزآزمایشگاههای مرجع کنترل غذا و دارو و تجهیزات پزشکی        سرپرست اداره کل امور فرآورده های آرایشی و بهداشتی

دکترمحمد رضا شانه ساز
معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو

 معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ودرمانی شهیدبهشتی

نام ونام خانوادگی :                                          امضاء
 مهندس کامران مجرد                                   امضاء

 معاونت غذا  و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ودرمانی ایران

نام ونام خانوادگی :                                           امضاء

معاونت غذا  و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ودرمانی تهران

نام ونام خانوادگی :                                             امضاء

  رئیس مرکز تحقیقات آزمایشگاهی غذا و دارو
نام ونام خانوادگی :                                     امضاء

۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ۶۷۵/۱۱۳۳۹۲/د



٤ از ٤  این رای بدون امضاء حداقل سه نفراز اعضاءاصلی فاقد اعتبار میباشد


