








 

 ساسمان غذا و دارو

ارت و ارسیابی فزآورده های اداره کل نظ

 ، سنتی و مکملیعیطب

 

 یفزآورده هاالعمل نظارت بز امحا ردستو

طبیعی، سنتی، مکمل تغذیه ای، انواع شیز 

خشک، فزآورده های متابولیک، غذای کودک 

 و غذای ویژه

 NTS-GE-W-002-00 کد مدرک :

 تاریخ صدور :

 0  شماره باسنگزی :

 0  تاریخ باسنگزی :

 

 

 :سییتأ دیتاض           وٌٌسُ:                  سییًام ٍ اهضاء تأ تاضید هویعی:                        ًام ٍاهضاء هویعی وٌٌسُ:         

 

 

زض هؼاًٍت غصا ٍ  -------هَضخ  -------وِ بِ شواضُ   ---------شطوت --------هَضخ ---------ا تَجِ بِ ًاهِ زضذَاستی شواضُ ب

زض هحل شطوت هصوَض حضَض یافتِ ٍ بِ شطح شیل  ---------ازاضُ هتٌاظط زض تاضید  هسیطیت / بِ ثبت ضسیس،واضشٌاس-----------زاضٍ

 ًظاضت ًوَزُ است: ضسیسگی ٍ

 

 است.----- ------تؼساز فطآٍضزُ ّای اهحا شسُ شاهل  -1

 اشىال فطآٍضزُ ّا شاهل هَاضز ظیط است: -2

 ٍیژُ غصای وَزن ٍ غصای -                        هتابَلیهفطآٍضزُ ّای  -                   شیطذشه ًَظاز             - 

 

 ٍیال             -وپسَل                            -لطص                          -اسپطی                            -

 

 سایط هَاضز -                         شطبت-وطم                             -لغطُ                             - 

 

 تَضیحات سایط هَاضز: -

 

 ػسز است. 0000000 تؼساز واضتي جوغ آٍضی شسُ اظ فطآٍضزُ ّا ی اهحا شسُ شاهل -3

 است. 00000000لغایت  00000000فطآٍضزُ ّای اهحا شسُ هطبَط بِ سالْای -4

 است. ضیال 000000000000 اضظش ضیالی فطآٍضزُ ّای اهحا شسُ حسٍزا -5

 ػلل اهحا فطآٍضزُ ّای هصوَض شاهل هَاضز ظیط است: -6

 اشىال زض فطهَالسیَى  -                               اًمضاتاضید   -ضایؼات حول ٍ ًمل                         - 

 اشىال زض بستِ بٌسی                            -         هطزٍزی آظهایشگاُ وٌتطل       -        هطجَػی شطوت ّا                -       

 سایط هَاضز -      

 تَضیحات سایط هَاضز: -

 

پالن هاشیي    ٍ شواض00000000000000000000000000ُفطآٍضزُ ّای اهحا شسُ هصوَض باضگیطی شسُ ٍ ًام ضاًٌسُ زض ضٍظ باظزیس، -7

 است.000000000000000000 ٍ ًَع هاشیي باضگیطی شس0000000000000ُ

بِ  ضٍظ 2فٌی هتؼْس است  عبك شطایظ گفتِ شسُ باضگیطی ضا اًجام ٍ هشرصات فَق ضا ظطف هست  هسؤٍلزض صَضت ػسم باضگیطی  -8

 هؼاًٍت غصا ٍ زاضٍ اضسال ًوایس.

 00000000000000000000اهحل اهحبا شوط ًام  ّاس است بؼس اظ اًجام تشطیفات هؼوَل زض هحل اهحای فطآٍضزُ ْفٌی هتؼ هسؤٍل -9

ضٍظ اظ  15س آى ضا حساوثط ظطف هست یسض وپی00000000000000000000000000000000000000000000000000000ٍآزضس

ػسم اضائِ ایي هسضن زض ظهاى همطض بِ هٌعلِ ػسم اًجام ػولیات اهحا .واضشٌاس ازاضُ هتٌاظط اضائِ تا ضویوِ گعاضش شَزتاضید ایي گعاضش بِ 

 ابل پیگطز لاًًَی است.بَزُ ٍ ل

 پیَست ّای هطتبظ : -10

  باشس.ضسیسفٌی شطوت  هسؤٍللیست فطآٍضزُ ّای اهحاشسُ وِ بِ اهضا ُ 

 وپی لطاضزاز با شطوت اهحاوٌٌسُ وِ زاضای هجَظ اظ ساظهاى باشس. 

 بِ ّطیه اظ حاضطیي یه ًسرِ اظ آى زازُ شَز. ٍ ًسرِ سِ بطگی تٌظین 4ایي گعاضش زض  -11



 ساسمان غذا و دارو

اداره کل نظارت و ارسیابی فزآورده های 

 طبیعی ، سنتی و مکمل

 

 یفزآورده هادستورالعمل نظارت بز امحا 

طبیعی، سنتی، مکمل تغذیه ای، انواع 

شیز خشک، فزآورده های متابولیک، 

 غذای کودک و غذای ویژه

 NTS-GE-W-002-000کد مدرک : 

 تاریخ صدور :

 0  ی :شماره باسنگز

 0  تاریخ باسنگزی :
 

   

 :سییتأ دیتاض           وٌٌسُ:                  سییًام ٍ اهضاء تأ ًام ٍاهضاء هویعی وٌٌسُ:                                 تاضید هویعی:

 2 

 

 شس. 0000000000000000یجٌاب آلا / فٌی شطوت سطواض ذاًن هسؤٍلاجطای هفاز آى،گعاضش تحَیل  یبطا -12

             

 فٌی: هسؤٍلًام   ًام واضشٌاس ازاضُ هتٌاظط:                                                    

       ٍ اهضا: دیتاض                      تاضید ٍ اهضا:                                                  

 

 

 

 ًام واضشٌاس ٍظاضت اهَض التصازی ٍ زاضایی                                  ًام هسیط حسابساضی شطوت:

 ٍ اهضا:       دیتاض  ٍ اهضا:                                                                      دیتاض

 

 


