
 ....: ......................................یمدیر عامل واحد تولید                                     ینجانبان: ا

 .............: .............................................دارنده نام تجاری                                                 

 ............................................... مسئول/ مسئولین فنی واحد تولیدی:                                                

 متعهد میگردیم که کلیه نکات مندرج بر روی برچسب فرآورده های تولیدی واحد خود را مطابق با ویژگی های پروانه های تاسیس و بهره  

و بهداشتی به شرح زیر و همچنین الزامات مندرج در قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی  11ساخت، مقررات ماده  برداری،

 یم:ئدستورالعمل برچسب گذاری به زبان فارسی و خوانا رعایت نما

 درج نام و آدرس موسسه -1

 قید نام فرآورده -2

 رویت بندی با حروف درشت در محل قابل واحدهای تابعه در کادر  /داشتی ساخت از سازمان غذا و داروقید شماره پروانه به -3

 درج وزن خالص یا حجم  -4

 درج شماره سری ساخت -5

 ) و ذکر نام کامل و میزان مواد نگهدارنده(  به ترتیب درصد در فرموالسیون از بیشترین به کمترین درج مواد تشکیل دهنده فرآورده -6

 راحتی قابل تشخیص باشد. با زمینه روشن به نحوی که به درج تاریخ تولید و انقضا در محل مناسب -7

 شرایط نگهداری -8

 عبارت ساخت ایران  جدر -9

هر گونه ادعای تغذیه ای یا جدول ارزش تغذیه ای و یا ادعای خاص و یا هر لوگوی مندرج بر روی برچسب، منوط به تایید سازمان  -10

 واحدهای تابعه می باشد. غذا و دارو /

 صوص فرآورده های خوراکی و آشامیدنی مشمولدرج نشانگرهای رنگی تغذیه ای در خ -11

 دریافت تاییدیه حالل از مرکز تحقیقات حالل جمهوری اسالمی ایران و درج لوگوی حالل بر روی برچسب  -12

   ی توصیه های بهداشتی که از طرف سازمان غذا و دارو / واحدهای تابعه مربوطه اعالم گردیده و بعضا درج آن در پروانه های بهداشت -13

 .الزم االجرا می باشد صادره ساخت

 .یمداری نمائصاویر گمراه کننده و فریبنده خوداز درج مطالب و ت -14

 عدم درج هرگونه تصاویر خالف شئونات اسالمی و عرف کشور  -15

  .قبل از چاپ هرگونه برچسب یک نمونه از آن را به رویت سازمان غذا و دارو / واحدهای تابعه برسانم -16

 نه ضرر و زیان ناشی از عدم رعایت موارد فوق بعهده اینجانبان می باشد. هرگو -17

 مورد سفارش در حین تولید، نگهداری، توزیع و عرضهتضمین سالمت و کیفیت  فرآورده  -18

 تقبل مسئولیت پاسخگویی در برابر هر گونه عدم انطباق فرآورده در زمان تولید -19

 نگهداری، توزیع و یا عرضه فرآورده -20

 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی وآرایشی و بهداشتی 11رعایت مفاد مندرج در ماده  -21

 ت پاسخگویی حقوقی مسئولی -22

 

 

 

 امضا توسط یکی از دفاتر اسناد رسمیتایید                                           نام و نام خانوادگی مدیر عامل کارخانه تولیدی

 امضا توسط یکی از دفاتر اسناد رسمیتایید                                                  نام و نام خانوادگی دارنده عالمت تجاری

 امضا توسط یکی از دفاتر اسناد رسمیتایید                                         نام و نام خانوادگی مسئول فنی / مسئولین فنی


