
 

 

 

 

 آيين نامه اجرايي نحوه اعطاء نشان ايمني و سالمت 

 

 
 هدف1-

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

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

 

 

 تعاريف 2-
 فرآورده ايمن و سالم1-2-

 ـر حـداقل ويژگيهـاي مـورد انتظـار وفرآورده اي است كه از مواد اوليه سالم و در شرايط خوب بهداشتي توليد و عرضه شده و عالوه ب
 .خواص ذاتي خود داراي ويژگيهايي است كه در ارتقاء ايمني و سالمت مصرف كننده مؤثرباشد

 نشان ايمني و سالمت2-2-
 ءاعطا2-1 به نشاني گفته مي شود كه از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به فرآورده هاي ايمن و سالم برابر تعريف بند

 .مي شود
 نشان ايمني و سالمت3-2-

 نشاني است براي فرآورده هاي غذايي و آشاميدني كه الگوي سالمت و ايمني موضوع اين آئين نامـه را احـراز نمـوده انـد و نگـاره آن 
 نـي و سـالمتسيب سبز رنگي است كه نماد سالمت بوده و عبارت ايمني و سالمت دركنار آن نوشته شده است و دارندگان نشان ايم

 .مي توانند نگاره آن را روي برچسب محصول توليدي خود درج نمايند
 كميته اعطاء نشان ايمني و سالمت4-2-

 كميته اي است كه درخواست متقاضيان دريافت نشان ايمني و سالمت را مـورد ارزيـابي قـرار داده و صـالحيت فـرآورده هـاي واجـد 
 سـال بـا حكـم4 ني و سالمت تاييد مي نمايد. اعضاء اين كميته به شرح زير مي باشند و براي مـدتشرايط را براي دريافت نشان ايم

 .وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي منصوب مي شوند

 

 

-  
-  
-  
-  
-  
-  

 )معاون غذا و دارو ( رئيس كميته
مدير كل نظارت بر مواد غذايي،آشاميدني،آرايشي و بهداشتي ( 

 )دبير
 ل آزمايشگاههاي كنترل غذا و دارو مدير ك

 نماينده تام االختيار موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
نماينده تام االختيار سازمان حمايت از مصرف كنندگان و 

 توليدكنندگان
 نماينده تام االختيار معاونت سالمت

 

 

 

 

 

 



 

 

 مسئوليت اجرايي -3
 مسئول اجراي اين آيين نامه برعهده اداره كل نظارت بر مواد غذايي،آشاميدني ،آرايشي و بهداشتي بوده و نظارت بر حسن انجام امور و

 پايش فعاليتهاي مربوط به كميته اعطاي نشان ايمني و سالمت خــواهد بود

 

 

 وظايف كميته اعطاء نشان ايمني و سالمت 4-
 سالمت موظف است معيارهاي اعطاء نشان ايمني و سالمت به فرآورده هاي غـذايي و آشـاميدني را كميته اعطاء نشان ايمني و4-1-

 برحسب مورد و بر اساس نيازهاي روز جامعه تعيين و به تاييد معاون غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي برساند. ايـن 
 .خواهد شدمعيارها پس از تائيد توسط معاونت غذا و دارو ابالغ 

 بررسي درخواست متقاضيان دريافت نشان ايمني و سالمت و تائيد محصوالت غذايي و آشاميدني كه داراي ويژگيهـاي منطبـق4-2-
 با معيارهاي سالمت و ايمني باشند

 

 

 نحوه اعطاء نشان ايمني و سالمت 5-
 :مراحل ارزيابي و اعطاء نشان به شرح زير مي باشد

 مبني بر درخواست دريافت نشان ايمني و سالمت براي فرآورده مورد نظر توسط واحد توليدي بـه1 شمارهتكميل و ارسال فرم 1-5-
 دانشگاه علوم پزشكي ذيربط به همراه مستندات و مدارك معتبردال بر توليد فـرآورده ايمـن و سـالم، كـه بـه امـضاء مـسئول فنـي و

 .مدير عامل رسيده باشد
 توسط دانشگاه علوم پزشكي ذيربط و ارسال آن به اداره كـل نظـارت بـر1 ه حوزه نظارتي در فرم شمارهتكميل بخش مربوط ب2-5-

 .مواد غذايي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي

 دانشگاه علوم پزشكي ذيربط بايد شرايط توليد، سوابق كنترل كيفيت و شكايات واصله در خصوص فرآورده مورد تقاضـا بـراي 1تبصره :
 روز از15 ت نشان ايمني و سالمت را بررسي و مورد كارشناسي قرار داده و فرم درخواست را به همـراه سـوابق حـداكثر پـس ازدرياف

 .زمان دريافت به اداره كل نظارت بر مواد غذايي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي ارسال نمايد
 بهداشتي مي تواند درصورت نياز براي ارزيابي واحد توليدي و فـرآورده اداره كل نظارت بر مواد غذايي، آشاميدني، آرايشي و 2: تبصره

 .مورد تقاضا راسا اقدام نمايد
 فرم درخواست و سوابق ضميمه كه از سوي دانشگاه علوم پزشكي ذيربط ارسال گرديده است در كميتـه اي متـشكل از معـاون 3-5-

 ره برنامه ريزي اداره كل نظارت بر مواد غذايي،آشاميدني،آرايـشي و بهداشـتي ،برنامه ريزي، رئيس اداره غذايي و آشاميدني ورييس ادا
 رئيس آزمايشگاه غذا اداره كل آزمايشگاههاي كنترل غذا و دارو دو نفـر از كارشناسـان اداره كـل نظـارت برمـواد غـذايي، آشـاميدني،

 ت و يك كارشناس از موسسه استاندارد درتحقيقات صنعتي ايران آرايشي و بهداشتي مرتبط با موضوع، يك كارشناس از معاونت سالم
 به رياست دبير كميته اعطاء نشان ايمني و سالمت حداكثر يكماه پس از زمان دريافت بررسي و در صـورت تاييـد پرونـده بـه كميتـه

 .اعطاء نشان ارجاع مي گردد
 سالمت توسط كميته اعطاء نشان ايمني و سالمت صورت گرفتـه و  بررسي نهايي صالحيت فرآورده براي دريافت نشان ايمني و4-5-

 .اقدام مي گردد2در صورت احراز شرايط نسبت به تاييد آن براساس، فرم شمار 
 گواهي نشان ايمني و سالمت فرآورده پس از تاييد كميته اعطاء نشان ايمني و سالمت با امـضاء مـديركل نظـارت بـر مـواد 1: تبصره

 .سال صادر مي گردد2 با اعتبار3 ميدني، آرايشي و بهداشتي مطابق فرم شمارهغذايي، آشا
 توليدكنندگان فرآورده هاي غذايي و آشاميدني پس از دريافت گواهي نامه نشان ايمني و سالمت اجازه دارند نگاره اين نشان2: تبصره

 .را بر روي برچسب فرآورده مورد نظر درج نمايند
 در هر زمان پايش فرآورده در سطح عرضه خالف ادعاهاي توليد كننده در خصوص ويژگيهـاي ايمنـي و سـالمت فـرآورده را3تبصره :

 .نشان دهد ، موضوع در كميته اعطاء نشان مطرح و در صورت تاييد نسبت به لغو گواهي صادره اقدام خواهد شد
 تصميم گيري درباره موارد پيش بيني نشده در اين آيين نامه اجرايي بر عهده كميته اعطاء نشان ايمنـي و سـالمت خواهـد 4: تبصره

 .بود

 

 

 



 

 

 توزيع و نگهداري مدارك6-
 ء نـشاننسخه اصلي اين آيين نامه و فرم هاي پيوست پس از تصويب وزير بهداشت درمان و آموزش پزشـكي در سـوابق كميتـه اعطـا

 ايمني و سالمت حفظ و نگهداري شده و نسخه اي از آن جهت اطالع به دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور و دستگاههاي اجرايي عضو 
 .كميته ارسال مي گردد

 و پس از پايان مراحـل و صـدور راي كميتـه اعطـاء نـشان ايمنـي1 كليه سوابق ومستندات ارائه شده همراه فرم درخواست به شماره
 سالمت در پرونده واحد توليدي براي مدت معين كه توسط اداره كل نظارت بـر مـواد غذايي،آشـاميدني، آرايـشي و بهداشـتي تعيـين

 .ميگردد حفظ و نگهداري مي شود
 ر سـوابقسـال د4 به عنوان سند بـراي مـدت1به همراه تصوير فرم شماره 2برگ راي كميته اعطاء نشان ايمني و سالمت به شماره 

 .كميته مذكور حفظ و نگهداري مي گردد

 

 

 پيوست ها 7-
 1فرم درخواست دريافت نشان ايمني و سالمت به شماره 1-7-
 2فرم راي كميته اعطاء نشان ايمني و سالمت به شماره 2-7-
 3فرم گواهي اعطاء نشان ايمني و سالمت به شماره 3-7-

 .... ............ به تاييد و امضاء وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي رسـيد و از تـاريخماده و سه پيوست در تاريخ .7 اين آئين نامه در
 .ابالغ قابل اجراء است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 1فرم شماره 

 15بيش از  تذكرمهم: مدت زمان دريافت فرم درخواست تكميل شده از سوي واحد توليدي تا اعالم نظر و صدور درخواست از سوي دانشگاه علوم پزشكي نبايد*
 روز باشد

 اعطاء نشان ايمنـي وتذكرمهم: مدت زمان دريافت فرم درخواست تكميل شده از سوي دانشگاه علوم پزشكي ذيربط تا اعالم نظر و ارجاع به كميته *
 سالمت نبايد بيش از يكماه باشد،

 

 

 :توزيع نسخ رونوشت

-  

-  

 درج در پرونده واحد توليدي
سوابق كميته بررسي مدارك در اداره كل نظارت بر مواد 

 غذايي،آشاميدني،آرايشي و بهداشتي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .اين قسمت توسط واحد توليدي تكميل مي شود
 :نام واحد توليدي

 :نشاني واحد توليدي
 :شماره پروانه ساخت  :نام فرآورده مورد تقاضا

 :شماره پروانه كاربرد عالمت استاندارد  :نام تجاري فرآورده

  :فرموالسيون فرآورده

ويژگيهاي خاص فرآورده كه آن را براي دريافت نشان ايمني و سالمت 

 واجد شرايط معرفي مي نمايد به همراه مستندات بشرح زير 
 :مي باشد

 

 شماره پيوست   ويژگي   رديف

1   

2   

3   

4   

5   

6   

  :نام و نام خانوادگي و امضاء مدير عامل  :نام و نام خانوادگي و امضاء مسئول فني

   .اين قسمت توسط دانشگاه علوم پزشكي ذيربط تكميل مي شود

بنا به درخواست ثبت شده به شماره مورخ و با توجه به بررسي هاي بعمل 

 آمـده در خـصوص 
رعايت شرايط خوب توليد، كنترل كيفيت و همچنين بررسي سوابق  

 شكايات واصله، فرآورده فوق الذكر براي دريافت نـشان ايمنـي و 
 .سالمت معرفي مي گردد

  

 معاون غذا و دارو 
 .......... دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني

 : شماره
 :تاريخ

 



 

 

 

 
 .اين قسمت توسط اداره كل نظارت بر مواد غذايي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي تكميل مي شود

 :تاريخ  : شماره ثبت دبيرخانه
با توجه به بررسي سوابق و مستندات ارائه شده و گزارش دانشگاه علوم پزشكي ذيربط و با در  

 نظر گرفتن اهداف كالن وزارت بهداشت، 
درمان وآموزش پزشكي در زمينه ارتقاء ايمني و سالمت، فرآورده فوق الذكر به داليل زيـر  

 شايـسته دريافـت نـشان ايمنـي و سـالمت
 :شناخته مي شود

 

-4  -1 
-5  -2 
-6  -3 

  مدير كل نظارت بر مواد غذايي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي

  :تاريخ اعالم نظر و ارجاع به كميته اعطاء نشان ايمني و سالمت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2فرم شماره 



 

راي كميته اعطاء نشان ايمني وسالمت براي فراورده هاي غذايي و 

 آشاميدني 

 :تاريخ دريافت فرم درخواست و اعالم نظر كارشناسي

 : تاريخ طرح در كميته

 :نام فرآورده مورد تقاضا  :نام واحد توليدي

با عنايت به اهداف كالن وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي در زمينه ارتقاء 

 ايمني و سالمت فرآورده هاي غـذايي و
آشاميدني و حفظ سالمت مصرف كننده و به استناد مدارك و مستندات ارائـه شـده و 

 سـوابق توليـد و كنتـرل كيفيـت ،
و سالمت و صدور گواهي مربوطه واجد  فرآورده فوق االشاره براي دريافت نشان ايمني

 .شرايط مي باشد/ نمي باشد

 

 معاون غذا و دارو 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

 :نام و نام خانوادگي
 : امضاء

 نماينده تام االختيار
 موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

 :نام و نام خانوادگي
 : امضاء

 سالمتنماينده تام االختيار معاونت 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

 :نام و نام خانوادگي
 : امضاء

 نماينده تام االختيار
سازمان حمايت مصرف كنندگان و 

 توليدكنندگان
 :نام و نام خانوادگي

 : امضاء

 مدير كل آزمايشگاههاي كنترل غذا و دارو 
 :نام و نام خانوادگي

 : امضاء

اميدني، بر مواد غذايي، آش مدير كل نظارت

 آرايشي و بهداشتي

 :نام و نام خانوادگي
 : امضاء

 :توزيع نسخ رونوشت

 درج در پرونده واحد توليدي -

 سوابق كميته اعطاء نشان ايمني و سالمت -


