 ارتقاء اطالعات و کمک به انتخاب مواد غذايي
 تقويت نظارت مردم بر مواد غذائي
 کنترل و کاهش نامحسوس تبليغات مواد غذائي مضر
 ارتقای سالمتي و کاهش بيماری های مرتبط با غذا

فرآورده هاي
غذايي و آشاميدني،
آرايشي و بهداشتي
مجاز و قابل مصرف
معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکي شهيد
بهشتي
مرکز اطالع رساني غذا و رسيدگي به شکايات
موادغذايي و آرايشي -بهداشتي

را بشناسيم

تلفن گويا 84248 :داخلي  0136و 0132

آدرس :تهران ،خيابان وليعصر ،روبروی پارك
ساعي ،کوچه آبشار ،پالك 44
تلفن گويا 84248 :داخلي  0136و 0132
پست الکترونيک:

پست الکترونيکRD_DFD@SBMU.AC.IR :

سايت :
Rdmanagement.SBMU.AC.IR

هنگام خريد هرگونه مواد غذايي و آشاميدني
پروانه ساخت و پروانه بهداشتي ورود محصوالت
غذايي و آشاميدني ،آرايشي و بهداشتي را بشناسيم
پروانه ساخت
پروانه ساخت هر محصول غذايي و آشاميدني ،آرايشي
و بهداشتي در واقع اجازه ساخت آن محصول است که
پس از بررسي مواد متشکله و اطمينان از سالمت آن
برای مصرف جامعه ،از سوی وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکي و يا دانشگاه هاای عالاوم پازشاکاي
مربوطه به کارخانه توليدکنناده داخال کشاور ،داده
ميشود .در صورتي که محصولي فاقد پروانه سااخات
باشد ،قابليت مصرف ندارد .شماره اين پروانه بايد روی
برچسب محصول قيد گردد.

آرايشي و بهداشتي توليد داخل کشور و يا وارداتي
هر محصول غذايي و آشاميدني ،آرايشي و بهداشتي توليد
داخل بايد دارای اطالعات زير در برچسب خود باشد:
نام و نوع محصول
شماره پروانه ساخت محصول
تاريخ توليد  ،انقضا و سری ساخت
حجم يا وزن فرآورده
نام و نشاني کارخانه
مواد متشکله
شرايط نگهداری
ساخت کشور :ايران

پروانه بهداشتی واردات
پروانه بهداشتي ورود ،مجوز ورود هر محصول غاذاياي،
آشاميدني و آرايشي و بهداشتي وارداتي به داخل کشور،
بعد از بررسي محصول و مدارك ارائاه شاده تاوساط
شرکت واردکننده از سوی وزارت بهداشات ،درماان و
آموزش پزشکي است .لذا کليه محصوالت خارجي بدون
اين پروانه به عنوان کاالی قاچاق و تقلباي ماحاساوب
ميشود و مجوز مصرف ندارد.

شماره پروانه بهداشتی ساخت
10/23568
شماره پروانه بهداشتی واردات
494964132521

به برچسب محصول دقت کنيد
هر محصول غذايي و آشاامايادناي ،آرايشاي و
بهداشتي وارداتي بايد دارای برچساب اصاالات و
برچسب فارسي نويس شامل نام و نوع محاصاول،
شماره مجوز واردات از وزارت بهداشت ،نام شرکت
وارد کننده ،نام شرکت توليد کاناناده و ناحاوه
مصرف باشد.
تصویر برچسب اصالت
شماره سريال جعبه UID :

تاريخ انقضاء EXP:

باركد ميله اي GTIN :

سري ساخت LOT:

درج اين برچسب بر روی همه فرآوردههای توليدی و
وارداتي از بهمن  31آغاز شده و به بانک اطاالعااتاي
متمرکز سازمان غذا و دارو متصل و قابل پاياگاياری
ميباشد .اين برچسب بايد خوانا  ،با کيفيت ،غير قابل
جدا شدن و در محل مناسب بر روی جعبه نصب شده
باشد .هرگونه ايراد و خطای احتمای در برچسبهاای
فوق در صورت گزارش پيگيری و مرتفع ميگردد.

