
 يسارت بُداشت، درمان ي آمًسش پششکی                         

 ساسمان غذا ي داري

 ( مًاد ايلیٍ)فزآيردٌ َای  مکمل  چک لیست درخًاست مجًس يريد                                                

 

 :    هشخصبت درخواست کننذه (1

 :ومبثش                                     :    ضمبسٌ تلفه                  :   ضشکت

 :وبم ضشکت پخص                                                  :                           وبم گمشک  

 :آدسس اوجبس :وبم مسئًل فىی

 :ضمبسٌ ي تبسیخ فبکتًس : هشخصبت کبال (2

 تبسیخ ثجت سفبسش                       ریىفع      /وبم ضشکت ي کطًس تًلیذ کىىذٌ 

 :تعذاد ييصن کبال:                                         کبالَب/ وبم تجبسی کبال : سبثقٍ تشخیص

 توضیحبت کبرشنبس تحویل گیزنذه  هتقبضی هذارک ضویوه (3

  خیز         بلی بلی          خیز بلی          خیز دسخًاست مجًص يسيد( 3-1

بب تعُذ ( بٍ صببن اوگلیسی ) پشيفشم ي دي بشگ تػًیش آن ( 3-2
 ي مُش مسئًل فىی

  بلی         خیز بلی          خیز بلی          خیز

بشگ آوبلیض کبسخبوٍ سبصوذٌ داخلی دسخػًظ محمًلٍ ( 3-3
 َبی قبلی یب ومًوٍ آصمبیطگبَی

  بلی         خیز خیز      بلی     بلی          خیز

  بلی         خیز بلی          خیز بلی          خیز تػًیش پشياوٍ سبخت( 3-4

دسغًست )تػًیشآخشیه سببقٍ يسيد یب وتیجٍ آصمبیص( 3-5
  (يجًد

  بلی         خیز بلی          خیز بلی          خیز

 

 

 هسئول فنی شزکت/ بزگ تحویل و هورد تبییذ اینجبنب                       هذیزعبهل ....................کلیه هوارد فوق در 

 .بوده و توبم هسئولیت و تبعبت حقوقی نبشی اس ارائه اعالعبت و هذارک نبقص و غلظ را به صورت کبهل هی پذیزم 

 ههز و اهضبء                                                                                                                                                               

     

  بزرسی اولیه دفتز ارسیببی هکولهب و غذاهبی ویژه :                                                 نظزیه  هتصذی دریبفت هذارک در دبیزخبنه 

  

 : تبریخ و سبعت رویت هذرک تعذاد اوراق           بزگ : دریبفت هذارک تبریخ 

مًاسد فًق ثذين تًجٍ ثٍ مفبد ي مىذسجبت مذاسک اسائٍ ضذٌ اصسًی ياسدکىىذٌ ي 

       .                                                 ثب دسج مُش مشثًطٍ ثشسيی کلیٍ ايساق تحًیل دثیشخبوٍ معبيوت داسيگشدیذ

 اهضبء                                                                                      

 ثب تًجٍ ثٍ ثشسسی ايلیٍ وًع مذسک تحًیلی اص سًی ياسد کىىذٌ 

 تکمیل است  

 سدیف رکش ضًد                         وبقص است           
 

 اهضبء 

 

5
0
0
0

 

 FS/F- 012:کذ هذرک 

 : تبریخ صذور

 : ثبصوگشی 



درمان ي آمًسش پششکی                          يسارت بُداشت،

ساسمان غذا ي داري 

 فزم چک لیست صدير پزياوٍ بُزٌ بزداری   

: ایه قسمت با استىاد بٍ ضًابط ياردات تًلید  غذاَای يیژٌ يعملگزا ي شیزخشک  تًسط تًلید کىىدٌ تکمیل می شًد

 

 

: فىی وبم مسئًل                                :  ضشکت 

:  ضمبسٌ پشياوٍ تبسیس ي ثُشٌ ثشداسی صىبیع

: ضکل فشآيسدٌ :                                                                                              وبم تجبسی کبال

توضیحبت کبرشنبس تحویل گیزنذه هتقبضی هذارک ضویوه  
 بلی      خیز بلی       خیز بلی         خیز دسخًاست ضشکت  -1
پشسطىبمٍ دسخًاست غذيس پشياوٍ تبسیس  ي فشم دسخًاست -2

. پشياوٍ بُشٌ بشداسی کٍ بب تبییذ داوطگبٌ مشبًطٍ سسیذٌ ببضذ

 بلی      خیز بلی       خیز بلی         خیز 

وقطٍ سبختمبوی ياحذ بب رکش متشاط کلیٍ قسمت َبی مختلف  -3
بستٍ بىذی ، اوببس مًاد ايلیٍ، اوببس محػًالت سبختٍ ضذٌ ،  سبخت ،

سشيیسُبی بُذاضتی کبسگشان ي غیشٌ  

 بلی      خیز بلی       خیز بلی         خیز 

 بلی      خیز بلی       خیز بلی         خیز کشيکی ي وطبوی دقیق محل ياحذ    -4
يصاست غىبیع یبجُبدکطبيسصی یب پشياوٍ بُشٌ بشداسی تبسیس اص  -5

 . اداسات تببعٍ آوُب کٍ بشابش اغل ضذٌ ببضذ

 بلی      خیز بلی       خیز بلی         خیز 

 بلی      خیز بلی       خیز بلی         خیز گًاَی ثبت ضشکتُب ي اسائٍ سيصوبمٍ سسمی   -6
ٌ تبسیس طبق اسائٍ فیص ياسیضی بببت َضیىٍ غذيس پشيان -7

آخشیه مػًبٍ َیئت يصیشان 

 بلی      خیز بلی       خیز بلی         خیز 

ثشگ تحًیل ي مًسد تبییذ ایىجبوت                       مذیشعبمل ضشکت ....................کلیٍ مًاسد فًق دس 

. وبقص ي غلط سا ثٍ صًست کبمل می پزیشم ثًدٌ ي تمبم مسئًلیت ي تجعبت حقًقی وبضی اص اسائٍ اطالعبت ي مذاسک 

 

 ههز و اهضبء:                                                                            تبریخ 

 

 

:   لهب و غذاهبی ویژه بزرسی اولیه دفتز ارسیببی هکن:                                                    نظزیه  هتصذی دریبفت هذارک در دبیزخبنه 

 

:  تبریخ و سبعت رویت هذرکبزگ :         تعذاد اوراق:  تبریخ دریبفت هذارک 

مًاسد فًق ثذين تًجٍ ثٍ مفبد ي مىذسجبت مذاسک اسائٍ ضذٌ اصسًی ياسدکىىذٌ ي 

                            .                            ثب دسج مُش مشثًطٍ ثشسيی کلیٍ ايساق تحًیل معبيوت داسي  گشدیذ

اهضبء                                                                                       

ثب تًجٍ ثٍ ثشسسی ايلیٍ وًع مذسک تحًیلی اص سًی ياسد 

کىىذٌ  

 تکمیل است  

:  وبقص است                                 سدیف رکش ضًد

:  اهضبء

 

 

 

 

 

 

 FS/F-048: کذ مذسک

: تبسیخ صذيس

 :ثبصوگشی



 يسارت بُداشت، درمان ي آمًسش پششکی                        

 معايوت غذا ي داري

 فزم چک لیست صدير پزياوٍ ساخت فزآيردٌ َای مکمل 
    

 :وبم مسئًل فىی                               :  ضشکت 

 :سبل تبسیس ي ثُشٌ ثشداسی                                          (:              يصاست ثُذاضت)ضمبسٌ پشياوٍ تبسیس ي ثُشٌ ثشداسی

 :ضکل فشآيسدٌ :                                                                                              وبم تجبسی کبال

 :توضیحبت کبرشنبس  تحویل گیزنذه هتقبضی هذارک ضویوه 

  بلی      خیز بلی          خیز بلی         خیز بی ضشکت دسخًاست کت-1
  بلی      خیز بلی          خیز بلی         خیز (دس غًست يجًد ) تبئیذیٍ  داوطگبٌ علًم پضضکی مشبًطٍ  -2
  بلی      خیز بلی          خیز بلی         خیز آگُی ثبت وبم تجبسی -3
  بلی      خیز بلی          خیز بلی         خیز َضیىٍ غذيس پشياوٍ سبخت ش پشداختاغل فی-4
  بلی      خیز بلی          خیز بلی         خیز تػًیش پشياوٍ مسئًل فىی اص يصاست بُذاضت -5
  بلی      خیز خیز   بلی        بلی         خیز تػًیش پشياوٍ بُشٌ بشداسی اص يصاست بُذاضت -6
  بلی      خیز بلی          خیز بلی         خیز تػًیش پشياوٍ تبسیس اص يصاست بُذاضت -7
  بلی      خیز بلی          خیز بلی         خیز :پشيوذٌ کبمل محػًل ضبمل -8

  بلی      خیز  بلی         خیز مطخػبت محػًل: الف 
  بلی      خیز  بلی         خیز سگ آوبلیض  کلیٍ مًاد ايلیٍة: ة
  بلی      خیز  بلی         خیز سيش سبخت : ج
  بلی      خیز  بلی         خیز                                                          آصمبیطبت حیه تًلیذ: د
  بلی      خیز  بلی         خیز بشگ آوبلیض محػًل وُبیی: ٌ 
  بلی      خیز  بلی         خیز پبیذاسی محػًل وُبئی: ي
  بلی      خیز  بلی         خیز مطخػبت ملضيمبت بستٍ بىذی: ص 
  خیزبلی        بلی         خیز (بشای متقبضیبن اخز پشياوٍ بستٍ بىذی) آصمبیص پبیذاسی دس بستٍ بىذی: ح
  بلی         خیز  بلی         خیز تبئیذیٍ اسصیبثی ايلیٍ فشمًالسیًن  -9

 ثشگ تحًیل ي مًسد تبییذ ایىجبوت                       مذیشعبمل ضشکت ي مسئًل فىی....................کلیٍ مًاسد فًق دس 

 .تمبم مسئًلیت ي تجعبت حقًقی وبضی اص اسائٍ اطالعبت ي مذاسک وبقص ي غلط سا ثٍ صًست کبمل می پزیشم ثًدٌ ي 

 

 ههز و اهضبء                        :                                                                                                                            تبریخ                            

 

 بزرسی اولیه دفتز ارسیببی هکولهب وغذاهبی ویژه :                                                   نظزیه  هتصذی دریبفت هذارک در دبیزخبنه 
 

 : تبریخ و سبعت رویت هذرک بزگ:                 تعذاد اوراق : تبریخ دریبفت هذارک 

اسد فًق ثذين تًجٍ ثٍ مفبد ي مىذسجبت مذاسک اسائٍ ضذٌ اصسًی ياسدکىىذٌ ي ثب مً

 .                                                        دسج مُش مشثًطٍ ثشسيی کلیٍ ايساق تحًیل دثیشخبوٍ معبيوت داسي گشدیذ 

                                                                                       

 

 اهضبء

ثب تًجٍ ثٍ ثشسسی ايلیٍ وًع مذسک تحًیلی اص سًی ياسد 

 کىىذٌ 

 تکمیل است  

 وبقص است                                   سدیف رکش ضًد

 

 :اهضبء 

 FS/F008: کذ مذسک

: تبسیخ صذيس

  :ثبصوگشی 



 

 يسارت بُداشت، درمان ي آمًسش پششکی                         

 ساسمان غذا ي داري

 ( مًاد ايلیٍ)فزآيردٌ َای  مکمل  چک لیست درخًاست مجًس تزخیص                                                

 

 :    هشخصبت درخواست کننذه (1

 :ومبثش:                                         ضمبسٌ تلفه                  :   ضشکت

 :وبم ضشکت پخص                                                      :                       وبم گمشک  

 :آدسس اوجبس :وبم مسئًل فىی

 :ضمبسٌ ي تبسیخ فبکتًس : هشخصبت کبال (2

 تبسیخ ثجت سفبسش ریىفع                            /وبم ضشکت ي کطًس تًلیذ کىىذٌ 

 :تعذاد ييصن کبال                                        : کبالَب/ وبم تجبسی کبال : سبثقٍ تشخیص

 توضیحبت کبرشنبس تحویل گیزنذه  هتقبضی هذارک ضویوه (3

  بلی         خیز بلی          خیز بلی          خیز دسخًاست مجًص تشخیع( 3-1

بب ( بٍ صببن اوگلیسی ) اغل فبکتًس ي دي بشگ تػًیش آن ( 3-2
 مُش مسئًل فىی تعُذ ي

  بلی         خیز بلی          خیز بلی          خیز

بشگ آوبلیض کبسخبوٍ سبصوذٌ داخلی دسخػًظ محمًلٍ ( 3-3
 َبی قبلی یب ومًوٍ آصمبیطگبَی

  بلی         خیز بلی          خیز بلی          خیز

تبسیخ تًلیذ  بشگ آوبلیض مبدٌ ايلیٍ بب ضمبسٌ سشی سبخت( 3-4
 ي اوقضبء قیذضذٌ دس فبکتًس ممًُسبٍ مُش مسئًل فىی

  بلی         خیز بلی          خیز بلی          خیز

  بلی         خیز بلی          خیز بلی          خیز تػًیش پشياوٍ سبخت ( 3-5

  بلی         خیز خیز          بلی بلی          خیز اغل یب تػًیش گًاَی مبذاء ( 3-6

دسغًست )تػًیشآخشیه سببقٍ يسيد یب وتیجٍ آصمبیص( 3-7
  (يجًد

  بلی         خیز بلی          خیز بلی          خیز

دس ( وسخٍ متقبضی) وسخٍ ديم پشيفشمب تبئیذ ضذٌ ( 3-8
 غًست يجًد

  خیز     بلی     بلی          خیز بلی          خیز

بشای فشآيسدٌ  TSEي  BSEتعُذ عذم آلًدگی بٍ (  9 -3
 َبی بب مىطبء دامی

  بلی         خیز بلی          خیز بلی          خیز

اغل گًاَی بُذاضت تبئیذ ضذٌ تًسط مقبمبت ( 3-10
ممًُس بٍ مُش سفبست جمًُسی )بُذاضتی کطًس تًلیذ کىىذٌ 

 (يجًد  دس غًست( ) اسالمی ایشان

  بلی         خیز بلی          خیز بلی          خیز

 هسئول فنی شزکت/ بزگ تحویل و هورد تبییذ اینجبنب                       هذیزعبهل ....................کلیه هوارد فوق در 

 .ط را به صورت کبهل هی پذیزم بوده و توبم هسئولیت و تبعبت حقوقی نبشی اس ارائه اعالعبت و هذارک نبقص و غل

 ههز و اهضبء                                                                                                                                                               

     

   بزرسی اولیه دفتز ارسیببی هکولهب و غذاهبی ویژه                                       :           نظزیه  هتصذی دریبفت هذارک در دبیزخبنه 

 : تبریخ و سبعت رویت هذرک تعذاد اوراق           بزگ : تبریخ دریبفت هذارک 

مًاسد فًق ثذين تًجٍ ثٍ مفبد ي مىذسجبت مذاسک اسائٍ ضذٌ اصسًی ياسدکىىذٌ ي 

 .                                                       کلیٍ ايساق تحًیل دثیشخبوٍ معبيوت داسيگشدیذ ثب دسج مُش مشثًطٍ ثشسيی

 اهضبء                                                                                      

 ثب تًجٍ ثٍ ثشسسی ايلیٍ وًع مذسک تحًیلی اص سًی ياسد کىىذٌ 

 میل است  تک

 سدیف رکش ضًد                         وبقص است           
 

 اهضبء 

 

5
0
0
0

 

 FS/F- 012: کذ مذسک

  :تبسیخ صذيس

 : ثبصوگشی 



 يسارت بُداشت، درمان ي آمًسش پششکی                        

 ساسمان  غذا ي داري

 تمدید پزياوٍ ساخت فزآيردٌ َای مکمل   /فزم چک لیست اصالح

 

 

 :م مسئًل فىیوب                               :  ضشکت 

 : ضمبسٌ پشياوٍ تبسیس ي ثُشٌ ثشداسی

 :ضکل فشآيسدٌ :                                                                                              وبم تجبسی کبال

 توضیحبت کبرشنبس تحویل گیزنذه هتقبضی هذارک ضویوه

  بلی      خیز بلی       خیز خیز  بلی        دسخًاست کتبی ضشکت -1
  بلی      خیز بلی       خیز بلی         خیز اغل پشياوٍ سبخت قبلی  -2
  بلی      خیز بلی       خیز بلی         خیز آگُی ثبت وبم تجبسی -3
  خیزبلی       بلی       خیز بلی         خیز پشياوٍ بُشٌ بشداسی  -5
  بلی      خیز بلی       خیز بلی         خیز پشياوٍ مسئًل فىی  -6
  بلی      خیز بلی       خیز بلی         خیز وتبیج  پبیذاسی ادياسی -7
  بلی      خیز بلی       خیز بلی         خیز تمذیذ پشياوٍ/ سسیذ پشداخت َضیىٍ اغالح -8
  بلی         خیز بلی       خیز بلی         خیز جًاة آصمبیص اص آصمبیطگبٌ معتجش اسائٍ   -9

  بلی         خیز بلی       خیز بلی         خیز اسائٍ طشح ملضيمبت ثستٍ ثىذی – 12

 

 مسئًل فىی/ مذیشعبمل ضشکت          ثشگ تحًیل ي مًسد تبییذ ایىجبوت              ....................کلیٍ مًاسد فًق دس 

 .ثًدٌ ي تمبم مسئًلیت ي تجعبت حقًقی وبضی اص اسائٍ اطالعبت ي مذاسک وبقص ي غلط سا ثٍ صًست کبمل می پزیشم 

 

 ههز و اهضبء:                                                                        تبریخ               
 

 

 

 :بزرسی اولیه دفتز ارسیببی هکولهب وغذاهبی ویژه :                                                            صذی دریبفت هذارک در دبیزخبنه نظزیه  هت

 

 : تبریخ و سبعت رویت هذرک بزگ:       تعذاد اوراق : تبریخ دریبفت هذارک 

ئٍ ضذٌ اصسًی ياسدکىىذٌ مًاسد فًق ثذين تًجٍ ثٍ مفبد ي مىذسجبت مذاسک اسا

 .                                                       ي ثب دسج مُش مشثًطٍ ثشسيی کلیٍ ايساق تحًیل دثیشخبوٍ معبيوت داسي گشدیذ

                                                                                       

 

 اهضبء                        

ثب تًجٍ ثٍ ثشسسی ايلیٍ وًع مذسک تحًیلی اص سًی ياسد 

 کىىذٌ 

 تکمیل است  

 : وبقص است                                      سدیف رکش ضًد

 

 :اهضبء                                   

 
 

 FS/F-049: کذ مذسک

 :تبسیخ صذيس

 :ثبصوگشی 


