
  

  آيين نامه اجرايي نحوه اعطاء نشان ايمني و سالمت
  
   هدف-1

سـالمت و امنيـت غـذايي و در راسـتاي اهـداف وزارت بهداشـت،              عالي  اجرايي به استناد مصوبه پنجمين جلسه شوراي        آيين نامه   اين  
ني و همچنين تعريف شـرايط      درمان و آموزش پزشكي به منظور تشويق توليدكنندگان براي توليد محصوالت سالم تر غذايي و آشاميد               

و نحوه اعطاي نشان ايمني و سالمت به فرآورده هاي غـذايي و آشـاميدني توليـد شـده در كـشور كـه داراي پروانـه سـاخت از وزارت                  
  .بهداشت مي باشند تهيه و تدوين گرديده است

 
   تعاريف-2
   فرآورده ايمن و سالم -2-1

شرايط خوب بهداشتي توليد و عرضه شده و عالوه بـر حـداقل ويژگيهـاي مـورد انتظـار و         كه از مواد اوليه سالم و در        است  فرآورده اي   
  .باشدمي خواص ذاتي خود داراي ويژگيهايي است كه در ارتقاء ايمني و سالمت مصرف كننده مؤثر

   نشان ايمني و سالمت -2-2
رت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي به فرآورده هاي       از سوي وزا   ايمني و سالمت كه در اين آئين نامه نشان ناميده مي شود              نشاني  

 و نگاره آن سـيب       اعطاء مي شود    نموده اند  رعايتكه الگوي سالمت و ايمني موضوع اين آئين نامه را            ايمن و سالم  ذايي و آشاميدني    غ
شان مـي تواننـد نگـاره آن را    سبز رنگي است كه نماد سالمت بوده و عبارت ايمني و سالمت دركنار آن نوشته شده است و دارندگان ن                   

  .روي برچسب محصول توليدي خود درج نمايند
   كميته اعطاء نشان -2-3

كميته اي است كه درخواست متقاضيان دريافت نشان را مورد ارزيابي قرار داده و صالحيت فرآورده هاي واجد شرايط را براي دريافت                      
وزش پزشـكي منـصوب   ـ سال با حكم وزير بهداشت، درمان و آمـ  4و براي مدت    رح زير   ـضاء اين كميته به ش    ـاع .نشان تاييد مي نمايد   

  .مي شوند
  )رئيس كميته( معاون غذا و دارو  -
 ) دبير ( مدير كل نظارت بر مواد غذايي،آشاميدني،آرايشي و بهداشتي -
 مدير كل آزمايشگاههاي كنترل غذا و دارو -
 ي ايراننماينده تام االختيار موسسه استاندارد و تحقيقات صنعت -
 نماينده تام االختيار سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان -
  وزارت متبوعاالختيار معاونت سالمت نماينده تام -
 صنايع غذايي به پيشنهاد معاون غـذا و         مشاور در زمينه  و يك نفر     سالمت   به پيشنهاد معاون   تغذيه   مشاور در زمينه  يك نفر    -

 دارو



  

  
 

  
   مسئوليت اجرايي-3

 اداره كل نظارت بر مواد غذايي،آشاميدني ،آرايشي و بهداشتي بوده و نظارت بر حسن انجام امور و پـايش                    آيين نامه ل اجراي اين    مسئو
   .بودخــواهد اعطاي نشان  كميته بر عهدهفعاليتهاي مربوط 

  
   اعطاء نشان معيارهاي -4

  :برخي از معيارهاي اعطاء نشان عبارتند از.  تعيين و اعالم مي گردداعطاء نشان بطور ساليانه از سوي كميته اصلي يويژگيها و معيارها
  مواد افزودني شيميايي سنتتيك نداشتن -
  از طريق كاهش مصرف كربوهيدراتهاي ساده و چربي ها ميزان كالري فرآوردهحداقل رساندن به  -
  ...شباع و از قبيل اسيدهاي چرب ترانس و او عوامل خطرساز ركيباتت به حداقل رساندن -
   اوليه طبيعي و ارگانيك افزودني و استفاده از مواد-
  سنتيهاي  توليد بهداشتي و صنعتي فرآورده -
   ژيك و عوامل آلودگي بيولو عاري بودن فرآورده از سموم قارچي ، باقي مانده سموم دفع آفات نباتي و داروهاي دامپزشكي-
   آوردهبكارگيري سازوكارهاي بهبود ارزش تغذيه اي فر -
  
  وظايف كميته اعطاء نشان  -5
  براي اعالن عمومياعالم اولويت هاي اعطاء نشان در هر سال به معاونت غذا و دارو  -5-1
 بررسي درخواست متقاضيان دريافت نشان و تائيد محصوالت غذايي و آشاميدني كه داراي ويژگيهاي منطبق با معيارهاي ايمني                   -5-2

  .و سالمت باشند
  

  عطاء نشان ايمني و سالمت نحوه ا-6
  :مراحل ارزيابي و اعطاء نشان به شرح زير مي باشد

بـه دانـشگاه علـوم      و ارائه آن    ورده مورد نظر توسط واحد توليدي        مبني بر درخواست دريافت نشان براي فرآ       1 تكميل فرم شماره   -6-1
كه فرآورده مـورد تقاضـا را        خاصويژگي   داراي   و سالم   پزشكي ذيربط به همراه مستندات و مدارك معتبردال بر توليد فرآورده ايمن و            

  .مي نمايد شايسته دريافت نشان 
و ارسـال    مـورد نظـر      فرآوردهبا توجه به سوابق نظارتي واحد توليدي و         توسط دانشگاه علوم پزشكي ذيربط       1فرم شماره    تكميل   -6-2

  .آن به اداره كل نظارت بر مواد غذايي،آشاميدني،آرايشي و بهداشتي



  

  
  
  

دانشگاه علوم پزشكي ذيربط بايد شرايط توليد ، سوابق كنترل كيفيت و شكايات واصله در خصوص فرآورده مورد تقاضا بـراي                    : 1تبصره
 روز از   15حـداكثر پـس از      سـوابق    فرم درخواست را به همـراه        رسي و مورد كارشناسي قرار داده و      دريافت نشان ايمني و سالمت را بر      

  . ه كل نظارت بر مواد غذايي،آشاميدني،آرايشي و بهداشتي ارسال نمايدبه ادارزمان دريافت 
اداره كل نظارت بر مواد غذايي،آشاميدني،آرايشي و بهداشتي مي تواند درصورت نياز براي ارزيابي واحـد توليـدي و فـرآورده                     : 2تبصره  

  .اقدام نمايدراسا مورد تقاضا 
م كـه از سـوي دانـشگاه علـو    را فرم درخواسـت و سـوابق ضـميمه        ،آرايشي و بهداشتي    اداره كل نظارت برمواد غذايي،آشاميدني      -6-3

س اداره  و رئـي   ذايي و آشـاميدني   ـــ  رئـيس اداره غ    عاون برنامه ريـزي،   ــمدر كميته اي متشكل از      گرديده است   پزشكي ذيربط ارسال    
س آزمايشگاه غذا اداره كل آزمايشگاههاي كنترل غذا و          اداره كل نظارت بر مواد غذايي،آشاميدني،آرايشي و بهداشتي ، رئي          برنامه ريزي 

دو نفر از كارشناسان اداره كل نظارت برمواد غذايي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي مرتبط با موضوع، يك كارشـناس از معاونـت                     ،  دارو  
صرف كننـدگان و    يـك كارشـناس سـازمان حمايـت مـ         و   يك كارشـناس از موسـسه اسـتاندارد درتحقيقـات صـنعتي ايـران                ،سالمت

به كميته  را   پرونده   يكماه پس از زمان دريافت    تا  حداكثر  بررسي و در صورت تاييد      دبير كميته اعطاء نشان      به رياست توليدكنندگان و   
  .نماينداعطاء نشان ارجاع 

و در صـورت احـراز       بررسي نهايي صالحيت فرآورده براي دريافت نشان توسط كميته اعطاء نشان ايمني و سالمت صورت گرفته                  -6-4
  .اقدام مي گردد 2ه فرم شماربراساسشرايط نسبت به تاييد آن 

 آشـاميدني،  ذايي،غـ گواهي نشان ايمني و سالمت فرآورده پس از تاييد كميته اعطاء نشان با امضاء مديركل نظارت بر مـواد                    : 1تبصره  
  . سال صادر مي گردد2با اعتبار   3مطابق فرم شماره آرايشي و بهداشتي 

  .نحوه تمديد اعتبار گواهي نشان صادره با رآي و نظر كميته اعطاء نشان خواهد بود: 2تبصره 
 ايـن نـشان را بـر روي          توليدكنندگان فرآورده هاي غذايي و آشاميدني پس از دريافت گواهي نامه نشان اجازه دارنـد نگـاره                : 3تبصره  

  .مورد نظر درج نمايندبرچسب فرآورده 
پايش فرآورده در سطح عرضه خالف ادعاهاي توليد كننده در خصوص ويژگيهـاي ايمنـي و سـالمت فـرآورده را                      در هر زمان  : 4تبصره

  .و در صورت تاييد نسبت به لغو گواهي صادره اقدام خواهد شد نشان دهد ، موضوع در كميته اعطاء نشان مطرح
  .جرايي بر عهده كميته اعطاء نشان خواهد بود اآيين نامهتصميم گيري درباره موارد پيش بيني نشده در اين : 5تبصره 

  
   توزيع و نگهداري مدارك-7

كميته اعطـاء   دبيرخانه   در سوابق     بهداشت درمان و آموزش پزشكي     وزير فرم هاي پيوست پس از تصويب        و آيين نامه نسخه اصلي اين    
زشكي كشور و دستگاههاي اجرايي عضو كميتـه  نشان حفظ و نگهداري شده و نسخه اي از آن جهت اطالع  به دانشگاه هاي عـــلوم پ            

  .ارسال مي گردد



  

و صدور راي كميته اعطـاء نـشان        بررسي  پس از پايان مراحل     )  1شماره  فرم  ( كليه سوابق ومستندات ارائه شده همراه فرم درخواست         
  .حفظ و نگهداري مي شوددر دبيرخانه كميته در پرونده واحد توليدي براي مدت معين 

 سـال در سـوابق كميتـه        4به عنوان سند براي مـدت         1مراه تصوير فرم شماره      ه به 2 فرم شماره    مطابقطاء نشان   يته اع برگ راي كم  
  .مذكور حفظ و نگهداري مي گردد

  
   پيوست ها-8
  1 فرم درخواست دريافت نشان ايمني و سالمت به شماره -8-1
  2عطاء نشان ايمني و سالمت به شماره  فرم راي كميته ا-8-2
  3شان ايمني و سالمت به شماره ناعطاء  فرم گواهي -8-3

ايـن  به تاييد و امضاء وزير بهداشت ، درمان و آمـوزش پزشـكي رسـيد و از    ............ .....  ماده و سه پيوست در تاريخ       8اين آئين نامه در     
  .اجراء استو ابالغ قابل تاريخ 

  
  
  
  


