سازمان غذا و دارو
معاونت غذا

دستورالعمل صدورشناسه نظارت وحداقل ضوابط فنی و
بهداشتی نانوائیها

تدوین :اردیبهشت 2931
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ماده  -1مدارک الزم جهت صدور شناهس نظارت:


ارائه نامه درخواست شناسه نظارت به معاونت غذا ودارو دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی مربوطه



ارائه تصوير برابر اصل شده مجوز فعالیت از مراجع ذيصالح



ارائه تصوير برابر اصل شده ثبت نام تجاری از سازمان ثبت شركتها و مالکیت صنعتی (در صورتیکه
محصوالت را بسته بندی و عرضه نمايند)



ارائه تعهد و سوگند نامه مؤسس /موسسین نانوايی (پیوست شماره )1



معرفی فرد واجد شرايط بعنوان مسئول فنی و بهداشتی

تذکر:
نانوائی ملزم به معرفی و استخدام فرد واجد شرايط مطااب باا ناانون ماواد خاوردنی و دشاامیدنی و درايشای و
بهداشتی وچارت مسئولین فنی مصوب كمیته فنی -نانونی می باشاد .در صاورت صاالیديد معاونات غاذا ودارو
دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی ذيربط و بر اساس تاوان مسائول فنای و باا در نظار گارفتن فاصاله نانوائیهاا از
يکديگر ،نظارت یداكثر شش واید تولیدی می تواند توسط يک مسئول فنی انجام گیرد.


ارائه مدارک مربوط به مسئول فنی و بهداشتی(پیوست شماره  )2و تأيید توسط كارشناسان معاونت غذا
ودارو دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی مربوطه



ارائه نرارداد با دزمايشگاه های همکار يا مجاز دارای پروانه بهره برداری از سازمان غذا و دارو كه كنترل
محصول تولیدی در محدوده فعالیت تعريف شده دن نرار داشته باشد .در اين صورت نمونه بايد توسط
م سئول فنی به دزمايشگاه تحويل و نتايج دزمون در محل نانوايی ثبت و نگهداری شود .درصورتیکه نانوايی
توانايی ایداث دزمايشگاه داشته باشد بايستی مطاب

ضوابط مربوطه اندام نمايد.همچنین در صورت

صالیديد معاونت غذا ودارو دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی مربوطه و با در نظر گرفتن فاصله نانوائیها از
يکديگر ،اتحاديه يا صنف مربوطه و يا چند نانوايی همجوار می توانند نسبت به ایداث يک دزمايشگاه
مشترک اندام نمايند.


فرم تايیديه اجرای كامل ضوابط فنی و بهداشتی كه مطاب چک لیست(پیوست شماره  ،)3توسط معاونت غذا
ودارو دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی مربوطه تکمیل می شود.

جمهوري اسالمي ايران
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي
سازمان غذا و دارو
معاونت غذا
دستورالعمل صدور شناسه نظارت وحداقل ضوابط فني و بهداشتي نانوائیها

تب

صره  : 1مدت اعتبار شناسه نظارت تخصیص داده شده به نانوايی  1سال می باشد و تمديد شناسه صادره منوط به

تأيید كمیته فنی معاونت غذا ودارو دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی مربوطه و همچنین دارا بودن شرايط ذكر شده در
ذيل می باشد:
-

نداشتن شکايت اثبات شده درخصوص محصول

-

تأيید رعايت اصول  GMPدر كلیه بازديدهای ادواری

-

در كلیه نمونه برداری ها ،جواب دزمون ها مطاب با ويژگی ها و ضوابط مورد تأيید سازمان غذاودارو باشد
و هیچگونه عدم انطباق بحرانی گزارش نشود.

تب

صره  : 2تعرفه صدور و تمديد شناسه نظارت ،برابر دخرين تعرفه های مصوب هیات وزيران كه هر سال اعالم می گردد

خواهد بود.

ح
ماده  -2مرا ل صدور شناهس نظارت
تب



صدور شناسه نظارت كارگاهی



ارسال رونوشت به سازمان غذا و دارو جهت ثبت دماری

صره  :3استفاده از ظرفیت خالی نانوايی های دارای شناسه نظارت كارگاهی توسط كارخانجات دارای پروانه ساخت

مورد تأيید اين سازمان نمی باشد.
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مح
الف ) شرايط فني و بهدا شتي ساختمان و ل تولید


دور از دلودگی و تاثیر گرد و غبار،بو و ساير مواد دلوده كننده باشد.



از نظر ايجاد سروصدا،انتقال یرارت و دلودگی هوا مزایمتی برای ساكنان مجاور فراهم نکند.



محل تولید نبايد به طور مستقیم با وایدهای بیرون و غیر تمیز در تماس باشد.



در مقابل ورود و النه گزينی یشرات  ،جوندگان  ،پرندگان به طور موثری یفاظت شود.



كلیه درها وپنجره ها بايد نابل شستشو بوده و جنس دنها از مواد مقاوم و دارای سطوح صاف و رنگ روشان
باشد.



درها و پنجره ها برای جلوگیری از ورود یشرات  ،پرندگان و جوندگان به خوبی بسته شوند .درهاوپنجره
های خروجی همچنین دارای توری سیمی باشد.



لبه پنجره ها به گونه ای باشد تا از تجمع دب در زير پايه پنجره و و همچنین تجمع مواد مختلف و دلودگی ها
ممانعت شود و نظافت دن دسان باشد.



كف كارگاه بايد صاف ،بدون ترک و غیر لغزنده  ،نابل شستشو و دارای شیب كافی به سمت مسیر دبرو باشد
تا از تجمع دب در سطح كف واید تولیدی جلوگیری شود.



دبرو بايد از نظر كشش پساب وضعیت مناسبی داشته و دربرابر ورود یشرات و جوندگان به خوبی
محافظت شود.



ديوارها بايد صاف  ،بدون ترک ،بدون خلل و فرج ،نابل شستشو و گندزدايی باوده و دارای رناگ روشان و
مناسب و مقاوم به رطوبت و یرارت باشد.



سقف بايد از جنس مقاوم و دارای ارتفاع مناسب باشد ودر برابر نفوذ يا النه گزينی یشرات و پرندگان مقاوم
بوده و بطور موثری محافظت شود.



كلیه پله ها ،سطوح شیبدار ،سکوها بايستی از جنس مناسب  ،نابل شستشو وتمیز كردن باشند.

ب) فضا جهت عملیات تولید


فضای محل تولید بايد به نحوی باشد كه چیدمان تجهیزات و تردد كارگران به رایتی انجام شود.
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فاصله الزم از ديوارها و درهای محل تولید و فاصله تجهیزات تولید از يکديگر به گونه ای باشد تا عالوه بار
سهولت انجام كار  ،در صورت نیاز دستگاه ها به تعمیر عملیات به دسانی انجام گیرد.



گردش مواد و فراورده ها ،رفت و دمد نیروی انسانی و همچنین چیدمان تجهیزات بايد به صورتی باشاد
كه مانع انتقال دلودگی ثانويه گردد.



محل تولید و پخت از محل عرضه بصورت مجزا باشد.

ج) شرايط و وژيگيهاي انباراه


محل نگهداری درد وساير مواد اولیه و بسته بندی ومحصول نهايی به نحو مقتضی تفکیک شده ومتناساب باا
ظرفیت تولید در نظر گرفته شود .ضمنا برای بهبود دهنده  ،مخمر و...بايد مطاب با مواد مندرج در بسته بندی
نگهداری شوند.



انبار درد بايد تمیز ،خشک ،خنک  ،منظم ،عاری از یشرات  ،پرندگان و جوندگان  ،و ضايعات تولید و بساته
بندی باشند.



برای چیدمان كاال در انبار بايد از نفسه بندی يا پالت از جنس پلیمری يا فلزی مناسب با پوشش ضد زناگ
استفاده شود و نحوه چیدن مواد در انبار مرتب باشد.



مصرف درد بايد به ترتیب تاريخ ورود به انبار صورت گیرد و یداكثر بیش از يک ماه درد در انبار نگهداری
نشود.



دما و رطوبت انبار بايد تحت كنترل بوده و به نحو مقتضی اندازه گیری و ثبت گردد.



محل نگهداری درد وساير مواد اولیه بصورت دوره ای نظافت شوند(توصیه می شود با سیستم مکناده انجاام
شود)
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د )آب مصرفي
دب مصرفی نابل استفاده در سیستم تولید ،شستشوتجهیزات و شرب بايد مطاب استاندارد دب دشامیدنی باشد.

ه) روشنایي
المپها بايد به طور مناسبی در برابر شکستگی یفاظت شده باشند و دارای یفاظ و نااب مناساب ( از جانس نشاکن )
بوده و نابل نظافت و تمیز كردن باشندو میزان روشنايی با توجه به نوع عملیات تولید در ید مطلوب تامین گردد.

سيس
و) تم تهوهي
محل تولید،نگهداری مواد اولیه،محصول نهايی و سرويسهای بهداشتی و كارگری بايد مجهز به سیستم تهويه باشد.

سيس
ز) تم تخليه زباهل و ضايعات


روزانه زباله ها بايد به خارج ازمحل مورد نظر منتقل شوند.

سيس
ح) تم وشتسش  ،ضدعفوني و گندزدایي


مواد شیمیايی جهت شستشو  ،ضد عفونی بايد با نوانین ايمنی  ،بهداشت و محیط زيست مطابقت داشته ومورد
تايید سازمان ها و مقامات ذيصالح باشد.



كلیه وسايل و تجهیزات مورد استفاده در سیستم شستشو و ضدعفونی (نظیر شیلنگ  ،جارو ،تی و )...پاس از
خاتمه كار جمع دوری شده و در محل و شرايط مناسب نگهداری شوند.

قس
ط ) شرايط فني و بهدا شتي متهاي رافهي


جهت رفاه كارگران رختکن مجهز به كمد لباس در نظر گرفته شود.
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دارای دستشويی و توالت و یمام بهداشتی باشد.



سرويسهای بهداشتی بايد مجهز به شیر دب گرم و سرد پدالی يا بدون دخالت دست باشد.



كفش ها هنگام ورود و خروج از توالت تعويض شوند.

ي) اصول بهدا شت فردي كاركنان


كلیه كاركنان بايد دارای كارت بهداشتی معتبر باشند .درضمن گذراندن دوره های اصول بهداشت فردی برای
دنها الزامی است و كارت بهداشت دارای اعتبار باشند.



كلیه كارگران بايد دارای لباس مناسب و تمیز به رنگ روشن ،فاند جیب باشند.



كارگران نبل از ورود به محل فردوری بايد دستهای خود را شسته وضدعفونی كنند .همچنین در محیط كاار
از ساعت ،انگشتر و هر وسیله زينتی ديگر استفاده ننمايند.



كلیه كاركنان ،بهداشت و نظافت فردی را كامال رعايت نمايند.



خوردن و دشامیدن و كشیدن سیگار در محل های فردوری  ،بسته بندی  ،یمال و نقال  ،نگهاداری و عرضاه
ممنوع می باشد.
تذكر :بدون رعايت بند اول  ،كارگر در محل تولید نمی تواند یضورداشته باشد.

ک) شرايط بسته بندي و ربچسب گذا ري


مواد بسته بندی از جنس مورد تأيید و مخصوص مواد غذايی ( )Food Gradeباشد.



درصورتیکه نانوايی محصوالت را بسته بندی وعرضه می نمايد موارد نید شده در مااده  11ناانون از جملاه
نام و نشانی واید تولیدی ،شماره شناسه نظارت بهداشتی ،نام تجاری ،تاريخ تولید و انقضاا  ،ساری سااخت
وشرايط نگهداری  ،درم سازمان غذاوداروبايد بر روی برچسب محصول درج شود.
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حداقل تجهیزات مورد نیاز براي تولید انواع نان
تجهيزات آماده سازي و جابجايي آرد از جمله چانه گير،پهن کن ،فرم دهنده و نقاله هاي مربوطه
ترازو با دقت الزم
الك و فلزياب
خمير گير با حفاظ مناسب
 سيني ها با قابليت نظافت وشستشودر صورت استفاده ترولي هاي ( چرخ هاي ) مخصوص حمل سيني ها در صورت استفاده محل تخمير مجهز به سيستم تنظيم دما و رطوبت با قابليت شستشو و نظافت فرپخت با حرارت غير مستقيم سيستم خنك کن ( درصورت نياز) دستگاه برش دهنده نان ( درصورت نياز) ميزهاي کار با روکش مناسب درصنايع غذايي( استنلس استيل يا با روکش مقاوم) يا چوب هاي فشرردهمخصوص نانوايي وقابل شستشو
 سيستم بسته بندي(در صورتيکه بسته بندي و عرضه مي شود) -دستگاه چاپگر يا برچسب زن (در صورتيکه بسته بندي و عرضه مي شود)
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پیوست شماره 1

سس
تعهد و سوگندانهم مؤسس /مو ین اننوائي

اينجانب/اينجانبان  .........................فرزند  .........................به شماره شناسنامه /کد ملي.........................
صادره
از.............................متولدسال....................ساکن..............................................................................................
..............
تلفن ........................بعنوان مؤسرس/موسسرين نرانوا ي...................................................مسرووليت توليرد
انواع نان را تقبل نموده و ضمن تعهد به ذات پروردگار يکتا سوگند ياد مي کنم که:
 -1توليد کليه مواد وفراورده ها برابر فرمول ارا ه شرده بره معاونرت غرذا ودارو دانشرگاه/دانشرکده
علوم پزشکي و با استفاده از مواد اوليه مرغوب و قابل مصرف انساني ،تحت نظرر مسروول فنري
بوده و ملزم به رعايت کليه مسا ل فني و بهداشتي و نظارت و پيشنهادات سرازنده مسروول فنري
در اين زمينه برابر قوانين موجود باشم.
 -2در تمام موارد مربوط به تهيه انواع نان( جهت توليد و بسته بندي و عرضه) محصروالت ،رعايرت
ضوابط موجود و طهارات و احکام اسالمي را نموده و از هرگونه تخلفي در اين زمينه خرودداري
نمايم.
 -3در صورت عدم رعايرت مقرررات وضرع شرده و تعهردات خرويش درنرانوا ي  ،مجروز فعاليرت را
بالفاصله جهت اخذ هرگونه تصميم مقتضي و در صورت لرزوم ابارال آن ،تسرليم معاونرت غرذا
ودارو دانشگاه/دانشکده علوم پزشکي نموده و خود مسوول هرگونه ضرر و زيران ناشري از آن
بوده ،هيچگونه اعتراض و مسووليتي متوجه سازمان غرذا ودارو و واحردهاي تابعره آن نخواهرد
شد.

سس
امضاءموسس/مو ین:

سم
تأدیی امضاء رد یکی از دافرت ر ي:
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پيوست شماره 2

مدا رک مربوط هب معرفي مسئول فني و بهدا شتي
 -1درخواست کتبي موسس /موسسين نانوا ي
 -2ارا ه فرم معرفي وتقبل مسووليت فني با موسس /موسسين نانوا ي (پيوست شماره )1-2
 -3تصوير آخرين مدرک تحصيلي
 -4تصوير پروانه مسووليت فني قبلي (در صورت وجود) +استعفاءنامه
 -5سوابق اشتغال در صورت وجود
 -6تصوير شناسنامه و کارت ملي
 -7تعهد و سوگندنامه محضري مسوول فني (پيوست شماره )2-2

جمهوري اسالمي ايران
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي
سازمان غذا و دارو
معاونت غذا
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پیوست شماره 1-2

دااگشنه /دادکشنه علوم زپشکي و خدمات بهدا شتي ردماني ...............

مح
معاونت  /مدرییت ترم غذا و دارو

اينجانب/اينجانبان .........................مؤسس/موسسين نانوا ي  .........................سرکار خانم  /جناب آقاي
 ..................................فرزند  ........................به شماره شناسنامه .........................صادره از  .................را
بعنوان مسوول فني انواع نان معرفي مي نمايم و شرايط الزم براي اجراي شرح وظايف تعيين شده
براي نامبرده طي دستورالعمل ها و ضوابط سازمان غذا و دارو را فراهم خواهم نمود.

سم
گواهي امضاء:توسط دفتر اسناد ر ي:

انم و انم خانوادگي:
مهر و امضا:
اترخی:

اينجانب  ................داراي مشخصات فوق الذکر با اطالع از شرح وظايف مسوول فني ،مسووليت فني توليد
و بسته بندي انواع نان  .....................................نانوا ي  ........................را مي پذيرم.

سم
گواهي امضاء:توسط دفتر اسناد ر ي:

انم و انم خانوادگي:
مهر و امضا:
اترخی:
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پیوست شماره 2-2

تعهد و سوگندانهم مسئول فني و بهدا شتي
اينجانررب...........فرزنررد ..............برره شررماره شناسررنامه/..............کررد ملرري............................صررادره
از ..........................فررررررارص التحصرررررريل رشررررررته.....................از دانشررررررگاه................................در
مقاع......................................که از تاريخ  ..........................متقاضي پرذيرش مسرووليت فنري و بهداشرتي
نانوا ي  ......................................................جهت فعاليت در زمينه توليد انواع نان مي باشم و ضمن تعهد
به ذات پروردگار يکتا سوگند ياد مي کنم که:
با اطالع کامل از شرح وظايف (پيوست شماره  )1-2-2جهت مسوول فني و بهداشتي متعهد مي گردم:
 -1قوانين و ضوابط و مقررات جاري مربوط به شناسه نظارت را به طور کامل رعايت نمايم.
 -2در صورت انصراف از مسوول فني و بهداشتي ضمن اعالم کتبي مراتب بره معاونرت غرذا و دارو
دانشگاه /دانشکده علوم پزشکي مربوطه تا تأييد مسوول فنري و بهداشرتي واجرد شررايط معرفري
شده از طرف آن نانوا ي (که نمي بايست از يك ماه بيشتر باشد) وظايف خود را انجام دهم .
 -3ضمنا به اطالع مي رساند اينجانب مسوول فني نانوا يهراي ...................................................نيرز مري
باشم.
 -4در تمام مراحل تهيه ،توليد و بسته بندي به رعايت ضوابط طهارت و احکام اسالمي نظارت نمايم
و از هرگونه تخلفي در اين زمنيه جلوگيري نمايم .
بديهي است در صورتيکه خالف اظهارات فوق ثابت شود مسووليت قانوني آن بعهده اينجانب بروده و
معاونت غذا ودارو دانشگاه  /دانشکده علروم پزشرکي مربوطره حرق سرلب صرالحيت مسروول فنري و
بهداشتي اينجانب را خواهد داشت.

انم و انم خانوادگي مسئول فني:

سم
تأدیی امضاء رد یکی از دافرت ر ي:
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پیوست شماره

مشم
گزارش بازدید از اننوائيها ي ول شناهس
تاريخ و ساعت بازديد:

مشخصات نانوائي:
 -1نام کارگاه:
 -2آدرس کامل:
 -3شماره تلفن و نمابر:
 -4نوع محصول:
 -5نام تجاري:

کارشناس /کارشناسان معاونت غذا و دارو دانشگاه /دانشکده علوم پزشکي مربوطه در راستاي اجرراي قرانون بره
واحد مذکور مراجعه و با رعايت موازين قانوني و مقررات مربوط به اصول فني و بهداشتي از قسمت هاي مختلرف
بازديد فني و بهداشتي به عمل آورده که موارد به شرح ذيل گزارش مي گردد:
علت بازديد:
کنترل مستمر

اصالح و تمديد شناسه صادره

شکوا يه

نمونه برداري

ساير موارد:
 -در زمان بازديد

نانوا ي:

فعال

غيرفعال

 آقا /خانم  .................................به عنوان مسوول فني نانوا ي ،يا جانشين قرانوني ايشراندارد
ندارد
 واحد توليدي در  ..................شيفت کاري فعال مي باشد. شناسه صادره جهت کارگاه ،معتبر مي باشدتوضیحات:

نمي باشد

در محرل حضرور
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مورد ممیزي
محل ممیزي

 -1آيا محوطه نانوا ي تميز بوده و قابل نظافت مي باشد؟
 -2آيا محل مناسبي جهت جمع آوري و نگهداري زباله وجود داشته و تخليه آن بره طرور
مرتب و بهداشتي انجام مي گيرد؟
 -1امکانات و فضاي کافي جهت نگهداري آردو مواد اوليه ،محصرول نهرايي ،مرواد بسرته

کارگاه

امكانات ساختماني

بندي (درصورتيکه بسته بندي نمايند)وجود دارد؟
 -2امکانات و فضاي کافي جهت توليد ،فررآوري و بسرته بنردي محصرول (درصرورتيکه
بسته بندي نمايند) وجود دارد؟
 -3امکانات و فضاي کافي و مناسرب جهرت رخرتکن و سررويس هراي بهداشرتي و حمرام
کارگران وجود دارد؟
 -4آيا قسمت هاي تميز از غيرتميز به نحو مقتضي جدا شده اند؟
 -1آيا درها و پنجره ها از جنس مقاوم ،صاف و قابل شستشو و گندزدايي مي باشد؟
 -2آيا درها و پنجره ها به منظور جلوگيري از ورود حشرات  ،جوندگان موذي تجمع گرد

ويژگي هاي محل تولید ،بسته بندي و انبارها

و غبار به طور مناسب طراحي و نصب شده اند؟
 -3آيا درهاو پنجره هاي خروجي مجهز به توري سيمي مي باشند؟
 -4آيا کف از جنس مقاوم ،صاف ،قابل شستشو  ،بدون خلل و فرج ،ترک و شيار
مي باشد؟
 -5آيا کف محل توليد داراي شيب مناسب به سمت آبرو مي باشد؟
 -6آيا ديوارها از جنس صاف ،قابل شستشو  ،بدون خلل و فرج ،ترک و شيار مي باشد؟
 -7آيا سقف از جنس مقاوم بوده و داراي ارتفاع مناسب مي باشد؟
 -8آيا سقف به نحوي طراحي شده است که از ورود و النره گزينري حشررات و پرنردگان
جلوگيري کند؟
 -9آيا المپ ها به طور مناسبي حفاظت شده و قابل نظافت مي باشند؟
 -11آيا محل توليد ،نگهداري مواد اوليه،محصول نهايي و سرويس هاي بهداشرتي مجهرز
به وسايل تهويه مي باشد؟
 -1آيا وسايل و ابزار نظافت و مواد شوينده و پاک کننده مناسب ،موجود دارد؟

نظريه ممیزي
بله

خیر

مالحظات

شستشو

سیستم
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مورد ممیزي

محل ممیزي

آب

 -1آيا آب مورد استفاده در کارگاه ماابق با استاندارد آب آشراميدني مري
باشد؟

بهداشت فردي

 -1آيا کارگران داراي کارت بهداشتي و گواهي بهداشت معتبر مي باشند؟
 -2آيا کارگران در زمينه رعايت اصول بهداشت فردي آمروزش هراي الزم
را ديده اند؟
 -3آيا کارگران قبل از ورود به محل توليد نسبت به شستشوي دست هرا و
گندزدايي آنها اقدام مي نمايند؟
 -1آيا محل نگهداري آردوساير مواد اوليه ،بسته بنردي و محصرول نهرايي
به نحو مقتضي تفکيك شده است؟
 -2آيا انباراز لحاظ دما و رطوبت کنترل مي شوند؟
 -3آيا نحوه چيدمان مواد در انبار مناسب بوده و از پالت پليمري يا قفسره

شرايط انبارش

بندي استفاده شده است؟
 -4آيا طراحي محل نگهداري به گونه اي است که اولرين ورودي بره انبرار،
اولين خروجي از آن باشد( ،قانون )FIFO؟
 -5آيا مواد اوليه ،ساير مواد اوليره و محصرول نهرايي (در صرورت بسرته
بندي) داراي برچسب مشخصات کاال مي باشد؟
 -6براي مواد اوليه مجراز(ماننرد بهبوددهنرده هرا ،مخمرر و )...کره بايرد در
شرايط خاص نگهداري شوند ،امکانات و فضاي مناسب در نظر گرفته شده
است؟

آزمايشگاه

 -1آيا کارگاه داراي قرارداد با آزمايشگاه مورد تأييد مي باشد؟
 -2با توجه به انعقاد قرارداد ،نمونه برداري توسط فرد مسوول انجام شرده
و به آزمايشگاه تحويل مي گردد؟
 -1آيا مواد اوليه از مراکز معتبر و داراي مجوزهاي بهداشتي ترأمين شرده

مستندات و سوابق

و مدارک آن ثبت و نگهداري مي شود؟
 -2آيا شستشو و نظافت براي کليه قسمت ها بصورت دوره اي انجرام مري
شود و سوابق ثبت و نگهداري مي شود؟
 -3آيا کليه نتايج آزمون هاي انجام شده روي محصول در دفراتر مربوطره
ثبت و صحه گذاري و نگهداري مي شود؟
 -4آيا بهداشت فردي طبق برنامه آموزشي مدون به کارگران آموزش داده
شده و سوابق آن نگهداري مي شود؟

نظريه ممیزي
بله

خیر

مالحظات
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نمونه برداري
رديف

نام نمونه

تعداد

شناسه

نمونه

تاريخ توليدوانقضا وسري

هدف از نمونه بردراي

ساخت(درصورتيکه بسته
بندي نمايند داراي سري
ساخت باشد)

کليه نمونه ها با رعايت شرايط فني و بهداشتي از انبار محصول آماده به عرضه

خط توليد

جهت ارسرال

به آزمايشگاه به منظور انجام آزمايشات الزم در شرايط مناسرب نمونره بررداري گرديرده و نمونره هراي شراهد
توفيقي

پس از پلمپ توسط کارشناسان بازديدکننده نزد مدير و مسوول فني بره امانرت گذاشرته شرده و قرانون

امانت داري تفهيم گرديد.
ندارد

 موارد توفیقي داردنوع و میزان :
توضیحات:

ندارد

 موارد معدومي داردنوع و میزان :
توضیحات:

نانوا ي مورد بازديد با توجه به موارد درج شده در چك ليست از نظر فني و بهداشتي با ضوابط و مقررات مربوطه
ماابقت دارد

ندارد

اين صورتجلسه در دو نسخه که هر يك حکم واحدي دارند تنظيم و يك نسخه تحويل امضراء کننردگان ذيرل شرد و
محل بدون هيچگونه ضرر و زيان جاني و مالي ترک گرديد.
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نانوا ي مذکور موظف است در اسرع وقت و با توجه به زمان تعيين شده در مورد نرواق

فنري و بهداشرتي اقردام

نموده و نتيجه را در سر رسيد مهلت تعيين شده به معاونت غذا و دارو دانشگاه /دانشرکده علروم پزشرکي خردمات
بهداشتي درماني  .....................اعالم نمايد.

کارشناس /کارشناسان معاونت غذا و
دارو دانشگاه /دانشكده علوم پزشكي

موسس /موسسین نانوائي

مسئول فني

نظريه معاون غذا و دارو دانشگاه /دانشكده علوم پزشكي خدمات بهداشتي درماني جهت اقدام بعدي:

پلمپ خط توليد
فك پلمپ واحد /خط توليد

توضیحات:

توقيف محصوالت

معرفي به تعزيرات

رفع توقيف

غيره

معرفي به دادسرا

