پيوست 1

اين تقاضانامه بايستي در سزبزگ شزكت تهيه و به ساسمان غذا و دارو
ارائه گزدد.

اٌٗجبًت

هسٗطعبهل كبضذبًِ

ضوي هغبلعِ زستَضالعول اجطاٖٗ

تفبّن ًبهِ ضوبضٓ /3646ز هَضخ ٍ 88/5/7ظاضت ثْساضت زضهبى ٍ آهَظش پعضكٖ ثب گوطن اٗطاى ٍ
اعالع كبهل اظ كل٘ٔ هفبز آى ٍ آگبّٖ اظ عَالت عسم ضعبٗت ضَاثظ هطثَعِ ،تمبضب زاضز اٗي كبضذبًِ ضا ثِ
هٌظَض تطذ٘ص هَاز اٍلِ٘ هَضز استفبزُ زض ذغَط تَل٘سٕ ذَز اظ گوطكبت كطَض عجك هفبز زستَضالعول
فَق الصكط ،ثِ گوطن جوَْضٕ اسالهٖ اٗطاى هعطفٖ فطهبٗ٘س.

ًبم ٍ ًبم ذبًَازگٖ :

اهضبء :

پيوست  2صفحه 1
اين تعهد نامه بايستي در سزبزگ شزكت تهيه گزدد.

تـعهد نامه
اٌٗجبًجبى  .........................................................هسٗط عبهل ٍ ذبًن /آلبٕ  ....................................زاضإ
پطٍاًِ هسئَل فٌٖ ثِ ضوبضُ  ..............................هَضخ  .................................ثطاسبس ضَاثظ سبظهبى
غصا ٍ زاضٍ هتعْس هٖ گطزٗن:
- 1كلِ٘ هحوَلِ ّبٕ هَاز اٍلِ٘ ٍاضزاتٖ اٗي ضطكت صطفبً جْت استفبزُ زض ذظ تَل٘سٕ اٗي ضطكت
تطذ٘ص گطزز.
- 2زض ظهبى تطذ٘ص حسالل  1/2اظ ظهبى هبًسگبضٕ كبال ثبل٘وبًسُ ثبضس.
- 3كلِ٘ الالم ٍاضزاتٖ هغبثك ثب پطٍاًِ ّبٕ سبذت هطثَعِ ثبضس.
- 4ثطگ آًبل٘ع مازُ ٍ ٍٗژگْ٘بٕ هطثَعِ زض ظهبى گطبٗص ثطاسبس ضَاثظ سبظهبى غصا ٍ زاضٍ ٗب
استبًساضزّبٕ هطثَعِ ،ثطضسٖ ٍ هَضز تأٗ٘س لطاض ثگ٘طز.

پيوست  2صفحه 2
- 5هسئَل فٌٖ ضطكت

ضوي ًظبضت ثط ضطاٗظ ذَة

هبزُ لجل اظ هصطف ،اظ ّط هحوَلِ

ًوًَِ ثطزاضٕ ٍ ضوي اًجبم آًبل٘ع زل٘ك ًوًَِ تَسظ آظهبٗطگبُ ضطكت ( ٍ زض صَضتٖ كِ هبزُ
اٍلِ٘ ثطإ اٍل٘ي ثبض ثِ كطَض ٍاضز ضسُ ثبضس ،تَسظ آظهبٗطگبُ ٍاجس صالح٘ت هَضز تأٗ٘س
سبظهبى غصا ٍ زاضٍ ) ٍ زض صَضت تأٗ٘س ،هجَظ هصطف هحوَلِ هطثَعِ ضا صبزض هٖ ًوبٗس.
- 6كلِ٘ سَاثك هطثَط ثِ الساهبت اًجبم گطفتِ جْت گطبٗص ،تطذ٘ص،

ىتبٗج آظهبٗطبت ،هجَظ

هصطف هَاز اٍلِ٘ ثِ صَضت هستٌس ٍ لبثل زستطس زض هحل ٍاحس تَل٘سٕ ًگْساضٕ ضسُ ٍ زض
صَضت احطاظ ّطگًَِ هغبٗطت ثب هستٌسات اضائِ ضسُ ضطكت پبسرگَ ذَاّس ثَز.
ّوچٌ٘ي كلِ٘ هسئَل٘تْبٕ حمَلٖ سالهت ،اٗوٌٖ ،ك٘ف٘ت ٍ اًغجبق كبال ثب استبًساضزّبٕ هلٖ ٍ
ث٘ي الوللٖ ٍ ضَاثظ ٍظاضت ثْساضت ،زضهبى ٍ آهَظش پعضكٖ ضا پصٗطفتِ ٍ هجلغ

زٍ زض ّعاض اضظش

ضٗبلٖ كبال ضا ثطاسبس پطٍاًِ سجع گوطكٖ ثِ حسبة تع٘٘ي ضسُ زض ذعاًِ زاضٕ كل ثِ ًبم شٗحسبثٖ
ٍظاضت ثْساضت ،زضهبى ٍ آهَظش پعضكٖ ٍاضٗع ًوَزُ ٍ جْت تأٗ٘س ،اصل ف٘ص ضا ثِ اهَض هبلٕ سبظهبى
غصا ٍ زاضٍ تحَٗل ٍ تصَٗط تأٗ٘س ضسُ ف٘ص هصكَض زض پطًٍسُ هَجَز زض ضطكت ًگْساضٕ گطزز.
ًبم ٍ ًبم ذبًَازگٖ هسٗطعبهل
اهضبء ٍ هْط ضطكت:

ًبم ًٍبم ذبًَازگٖ هسئَل فٌٖ
اهضبء ٍ هْط هسئَل فٌٖ:

پيوست 3

ًبم كبضذبًِ

ًبم فطاٍضزُ

ًبمً /بهْبٕ تجبضٕ هحصَل

ضوبضُ پطٍاًِ سبذت ٗب IRC

تبضٗد صسٍض پطٍاًِ سبذت

تبضٗد اًمضبء پطٍاًِ
سبذت

پيوست 4
ًبم كبضذبًِ

ضوبضُ پطٍاًِ
ثْطُ ثطزاضٕ

آزضس كبضذبًِ

تلفي

ًوبثط

پست الكتطًٍ٘كٖ

ًبم هسئَل فٌٖ

ًبم هسٗطعبهل

پيوست 5
فْطست هَاز اٍلِ٘ هَضز استفبزُ
ًبم كبضذبًِ:
كطَض سبظًسُ

ضطكت سبظًسُ

ًبم تجبضٕ (اًگل٘سٖ)

ًبم ض٘و٘بٖٗ (اًگل٘سٖ)

ضزٗف

پيوست 6

ًوًَِ هْط هَضَع تجصطُ ثٌس  2هبزُ  4كِ ثبٗستٖ زضٌّگبم اذص هجَظ ٍضٍز اظ ٍظاضت ثبظضگبًٖ (ثجت
سفبضش) ثطضٍٕ پطٍفطم زضج گطزز.

اٌٗجبًت

هسئَل فٌٖ ضطكت
ثب تَجِ ثِ ثٌس  5هبزُ  33آٗ٘ي ًبهِ سبذت ٍ ٍضٍز زاضٍ

هصَة سبل  ٍ 1334اصالحِ٘ سبل  ،1368ثب اعوبل همطضات ٍ ضَاثظ جبضٕ سبظهبى
غصا ٍ زاضٍ ٍ زستَضالعول ّبٕ  GMPتَل٘س هَاز هؤثطُ جبًجٖ ٍ ثستِ ثٌسٕ ،ك٘ف٘ت
هَاز اٍلِ٘ هٌسضج زض اٗي پطفطم ضا تأٗ٘س ًوَزُ ٍ ّطگًَِ هسئَل٘ت ًبضٖ اظ آى ضا هٖ
پصٗطم ٍ تعْس هٖ ًوبٗن زض ظهبى تطذ٘ص ،حسالل ½ اظ ظهبى هبًسگبضٕ كبال ثبلٖ هبًسُ
ثبضس.
هْط ٍ اهضبء هسئَل فٌٖ

تبضٗد:

پيوست 7

هسٗطكل هحتطم گوطن ............
سالم عل٘كن

احتطاهبً ،ضوي اٗفبز فبكتَض هطثَط ثِ هَاز اٍلِ٘ ثِ ضطح ظٗط:

ًبم هبزُ اٍلِ٘

تبضٗد

سطٕ

ٍظى

كبضذبًِ تَل٘س

كطَض تَل٘س

تبضٗد

تَل٘س اًمضبء

سبذت

()kg

كٌٌسُ

كٌٌسُ

ذَاّطوٌس است زستَض فطهبٗ٘س هجَظ تطذ٘ص الالم فَق الصكط ضا صبزض فطهبٌٗس.

ًبم ٍ ًبم ذبًَازگٖ هسئَل فٌٖ
اهضبء

ًبم ٍ ًبم ذبًَازگٖ هسٗطعبهل
اهضبء

پيوست 8
فطم گعاضش عولكطز تطذ٘ص هَاز اٍلِ٘ تَل٘س فطآٍضزُ ّبٕ هكول
فْطست هَاز اٍلِ٘ تطذ٘ص ضسُ اظ گوطكبت كطَض
ًبم ضطكت :
ضزٗف

هبُ  .......سبل ..........
ًبم ض٘و٘بٖٗ

ًبم تجبضٕ

تبضٗد

تبضٗد

ٍظى

كبضذبًِ

كطَض

هبزُ اٍلِ٘

هبزُ اٍلِ٘

تَل٘س

اًمضبء

kg

تَل٘سكٌٌسُ

تَل٘سكٌٌسُ

اضظش ضٗبلٖ ثط
اسبس ثطگ سجع
گوطكٖ

ًبم

تبضٗد

هجلغ زٍ زض

گوطن

تطذ٘ص

ّعاض (ضٗبل)

ضوبضُ ف٘ص

هْط ٍ اهضبء هسئَل فٌٖ

