
  

  

مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و  قوانینمجموعه 
   1353واصالحات سال 1346بهداشتی مصوب سال 

مرتکب هریک از افعال زیر در مواد خوردنى و آشامیدنى و آرایشى و  1ماده 
عرضه یا  -1: بهداشتى به مجازاتهاى مقرر در این قانون محکوم خواهد شد

لوط کردن مواد خارجى به جنس مخ -2. جاى جنس دیگر فروش جنسى به
عدم رعایت استاندارد یا فرمول ثبت شده در  -3. به منظور سوء استفاده

مواردى که تعیین فرمول و رعایت آن و همچنین تعیین استاندارد و رعایت 
فروش و عرضه جنس فاسد و یا فروش و عرضه جنسى  -4. آن الزامى باشد

ن رنگها و اسانسها و سایر مواد اضافى کار برد به -5. که موعد آن گذشته باشد
غیر مجاز در مواد خوردنى یا آشامیدنى یا آرایشى یا بهداشتى و یا لوازم بازى 

  .ساختن مواد تقلبى خوردنى و آشامیدنى و آرایشى و بهداشتى -6. کودکان
حسب مورد مستوجب ) 1(ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در ماده  2ماده 

  :یر خواهد بودیکى از مجازاتهاى ز
مندرج در روزنامه رسمى شماره (- 18/12/1353الحاقى واصالحى مصوب -1 

بدست ) 1(در مواردى که مواد مذکور در ماده  - 1)  19/1/1354- 8809
کننده نرسیده یا اینکه مصرف آن موجب بیمارى یا آسیبى نگردد  مصرف

در هر  اى خواهد بود ولى مجازات مرتکب سه ماه تا یک سال حبس جنحه
کننده یا مخلوط کننده مواد تقلبى به حبس جنایى  حال سازنده یا تهیه 

  . از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد) 2(درجه 
کننده یا آسیبى   در صورتى که مصرف مواد مذکور موجب بیمارى مصرف -2

گردد که معالجه کمتر از یک ماه باشد مجازات مرتکب شش ماه تا دو سال 
خواهد و هرگاه مدت معالجه بیشتر از یک ماه باشد مجازات اى  حبس جنحه



اى است و در هر دو مورد سازنده یا  مرتکب یک سال تا سه سال حبس جنحه
کننده یا مخلوط کننده مواد تقلبى به حبس جنایى درجه یک از سه تا   تهیه

  . ده سال محکوم خواهد شد
  اعضاى مصرف در صورتى که مصرف مواد مذکور موجب نقص یکى از -3

کننده گردد مجازات مرتکب با توجه به میزان نقص سه تا ده سال حبس 
کننده یا مخلوط کننده مواد  درجه یک است و در این مورد سازنده یا تهیه

  .شود تقلبى به حبس جنایى درجه یک از پنج سال تا پانزده سال محکوم مى
نقص زیبایى یا در صورتى که مصرف مواد بهداشتى یا آرایشى موجب -4 

کراهت منظر شود مجازات مرتکب با توجه به میزان نقص یا کراهت یک تا 
کننده یا  اى خواهد بود و در این مورد سازنده یا تهیه  سه سال حبس جنحه

مخلوط کننده آن با مواد خارجى به حبس جنایى درجه دو از دو سال تا ده 
  .سال محکوم خواهد شد

مواد خوردنى و آشامیدنى و آرایشى و بهداشتى در صورتى که مصرف  3ماده 
کننده یا مخلوط   کننده گردد مجازات سازنده یا تهیه منجر به فوت مصرف 

در صورتى که منجر به ) 1(کننده اعدام است و در سایر موارد مذکور در ماده 
فوت شود مجازات مرتکب سه سال تاپانزده سال حبس جنایى درجه یک 

  .است
این قانون ) 2(کب هر یک از جرائم مذکور در این ماده و ماده مرت -1تبصره  

عالوه بر کیفر مقرر جز در مورد اعدام به پرداخت جزاى نقدى از بیست هزار 
ریال تا پانصد هزار ریال و محرومیت از اشتغال به کسب یا کار مربوط به مواد 

کوم خواهد خوردنى یا آشامیدنى یا آرایشى یا بهداشتى از یک تا سه سال مح
  . شد

در تمام موارد مذکور در این قانون هرگاه معلوم شود که مواد تقلبى  -2تبصره 
با علم و اطالع مدیر یا صاحب مؤسسه یا کارگاه ساخته یا تهیه یا با مواد 
خارجى مخلوط شده است اشخاص مذکور به همان مجازاتى که براى مباشر 

  .عمل مقرر است محکوم خواهند شد



الحاقى واصالحى -1346مجموعه قوانین سال  217 -244تصفحا - * 
  ).19/1/1354- 8809مندرج در روزنامه رسمى شماره ( 18/12/1353مصوب 

در هر مورد که در مواد خوردنى و آشامیدنى و آرایش و بهداشتى مواد  4ماده 
سمى به حد غیر مجاز باشد دادگاه مرتکب را برحسب مورد به حداکثر 

  .محکوم خواهد نمود) 2(در ماده  مجازاتهاى مذکور
رقابت مکارانه در مورد مواد موضوع این قانون از طرف هرکس مشمول  5ماده 

  .قانون کیفر عمومى خواهد بود 224بند الف ماده 
کننده یا  مباالتى یا عدم مهارت تهیه احتیاطى یا بى هرگاه در نتیجه بى 6ماده 

یک از عاملین آنها مواد خوردنى و سازنده یا فروشنده یا عرضه کننده یا هر 
آشامیدنى و آرایشى و بهداشتى به صورتى درآید که مصرف آن موجب 
بیمارى یا آسیبى گردد که معالجه آن کمتر از یک ماه باشد مجازات اشخاص 

اى خواهد بود و در  مذکور برحسب مورد دو ماه تا شش ماه حبس جنحه
شد به حداکثر مجازات حبس صورتى که مدت معالجه زائد بر یک ماه با

مذکور در این ماده و تأدیه غرامت از پنج هزار تا پنجاه هزار ریال محکوم 
  .شود مى

از تاریخ تصویب این قانون تأسیس هر گونه کارخانه یا کارگاه تهیه  7ماده 
مواد خوردنى و آشامیدنى و آرایشى و بهداشتى منوط به تحصیل پروانه از 

شرایط . رد کارخانه تأسیس نیز از وزارت صنایع استوزارت بهدارى و در مو
  بردارى و اداره مؤسسات مزبور در آیین صدور پروانه و طرز کار و تولید و بهره

  . شود تعیین خواهد گردید اى که وسیله وزارت بهدارى تهیه مى نامه
هاى مواد خوردنى، آشامیدنى و آرایشى و  مسئولیت فنى کارخانه -تبصره

ه عهده افرادى خواهد بود که در فنون پزشکى، دامپزشکى، بهداشتى ب
هاى تغذیه شیمى و علوم تجربى داراى درجه تحصیلى دانشگاهى از  رشته

مواد خوردنى و (هاى مربوط  لیسانس به باال باشند و با توجه به رشته
درجه تحصیلى رشته تخصصى و میزان تجربه ) آشامیدنى آرایشى و بهداشتى



اى که به  نامه ولیت فنى مؤسسات فوق الذکر که به موجب آیینالزم براى مسئ
  .شود تعیین خواهد شد وسیله وزارت بهدارى تهیه مى

وزارت بهدارى جهت صدور پروانه ساخت هر نوع فرآورده که در  8ماده 
شود مبلغ پنج هزار ریال و جهت صدور پروانه ساخت هر  کارخانجات تهیه مى

شود مبلغ  هاى مشمول این قانون تهیه مى ارگاهنوع فرآورده هایى که در ک
پانصد ریال دریافت خواهد داشت که منحصراً به مصرف تأسیس و توسعه و 

  .تکمیل آزمایشگاههاى مواد غذایى خواهد رسید
هاى خود را با عالمت و بسته بندى  کارگاه هایى که فرآورده -1تبصره  

  .ین قانون خواهند بودکنند مشمول ا مشخص به صورت بازرگانى عرضه مى
هر یک از آزمایشگاههاى ذى صالحیت وابسته به وزارت بهدارى  -2تبصره  

مجازند از اشخاص حقیقى یا حقوقى که تقاضاى آزمایش مواد یا محصوالت 
اى که از طرف وزارت بهدارى پیشنهاد و به  نماید به موجب تعرفه خود را مى

رسید حق آزمایش دریافت تصویب کمیسیونهاى دارایى مجلسین خواهد 
دارى کل  درآمدهاى حاصل از اجراى این ماده در حسابى در خزانه. نمایند

متمرکز شده و در هر یک از مؤسسات به مصرف توسعه و تکمیل همان 
هاى مشمول  فهرست کارخانجات و کارگاه -3تبصره . مؤسسه خواهد رسید

هاى  ب کمیسیوناین قانون از طرف وزارت بهدارى تهیه و پس از تصوی
  .بهدارى مجلسین آگهى خواهد شد

کنندگان و سازندگان، واردکنندگان مواد خوردنى و آشامیدنى و  تهیه 9ماده 
بهداشتى و آرایشى که نوع مؤسسات آنها در آگهى وزارت بهدارى قید خواهد 

کار  هاى اجرائى آن مشغول به نامه شد و در تاریخ تصویب این قانون و آیین
لفند ظرف شش ماه از تاریخ انتشار آگهى تقاضاى پروانه بهداشتى هستند مک

به تقاضاهاى رسیده در کمیسیونى فنى مرکب از . از وزارت بهدارى بنمایند
دار به تعیین وزارت بهدارى رسیدگى و ظرف شش  سه نفر اشخاص صالحیت

هرگاه در موعد . ماه تصمیم کمیسیون بر رد یا قبول تقاضا صادر خواهد شد
قرر تقاضاى صدور پروانه نشود و یا کمیسیون تقاضاى صاحب مؤسسه را رد م



از دستور مزبور تا ده روز . نماید به دستور دادستان موقتاً تعطیل خواهد گردید
توان به دادگاه شهرستان شکایت نمود و دادگاه خارج از نوبت  پس از ابالغ مى

 - تبصره. طعى استدهد، رأى مزبور ق به شکایت رسیدگى کرده و راى مى
هاى اجرائى مواد هشت و نه بوسیله وزارت بهدارى تهیه و پس از  نامه آیین

  .تصویب کمیسیونهاى بهدارى مجلسین به مورد اجرا گذارده خواهد شد
رد تقاضاى صدور پروانه مانع از آن نیست که صاحب مؤسسه با  10ماده 

  .داشتى و ساختن بنمایدمجدداً تقاضاى صدرو پروانه به 8رعایت مقررات ماده 
در مؤسسات داخلى که نوع آنها از طرف وزارت بهدارى معین و  11ماده 

گردد صاحبان آنها مکلفند طبق دستور وزارت بهدارى  صورت آن منتشر مى
مشخصات الزم را در مورد هر نوع فرآورده به خط فارسى خوانا روى بسته 

که فرمول محصول یا مواد  در مواردى. بندى یا ظرف محتوى جنس قید نماید
ترکیبى طبق تقاضاى سازنده فرمول بایستى محفوظ بماند باید فرمول 
محصول را قبالً به وزارت بهدارى تسلیم و شماره پروانه آن را روى بسته 

متخلفین از مقررات این ماده به پرداخت غرامت از پنج هزار . بندى ذکر نماید
  .تا بیست هزار ریال محکوم خواهند شد

وزارت بهدارى مکلف است فهرست رنگها و اسانسها و سایر مواد قابل  12ماده 
افزودن به مواد خوردنى یا آشامیدنى و آرایشى و بهداشتى و همچنین نوع 
جسن ظرف مورد استفاده در صنایع مواد خوردنى و آشامیدنى و یا رنگهاى 

در آگهى ذکر  افزودن موادى که. مورد مصرف در اسباب بازى را آگهى نماید
نشده باشد به مواد خوردنى و آشامیدنى و آرایشى و بهداشتى و اسباب بازى 
بدون اجازه از وزارت بهدارى و همچنین به کاربردن مواد سمى به صورت و 
میزان غیر مجاز در سفید کردن و شفاف کردن یا رنگ آمیزى ظروف غذایى 

آرایشى و بهداشتى یا پوشش و بسته بندى مواد خوردنى و آشامیدنى و 
کنندگان مواد موضوع این ماده در  ممنوع است و مجازات سازندگان یا تهیه

اى از سه ماه تا یک  صورتى که مستلزم مجازات شدیدترى نباشد حبس جنحه
  .سال خواهد بود



،   ،آشاميدني  مواد خوردني  قانون) ١٣ (ماده   اصالح  قانون
  ١٣٧٩مصوب   و بهداشتي  آرايشي

  و بهداشتی  ، آرایشی  ، آشامیدنی  مواد خوردنی  قانون 13 ماده:   واحده  ماده 
  : گردد  می  زیر اصالح  شرح  به22/4/1346  مصوب سال 

  ، وضع  فردی  بهداشت  رعایت  نظیر عدم  بهداشتی  از مقررات  تخلف -13 ماده
  مقررات.  باشد  می  مجازات  و مستوجب  است  کار ممنوع ، وسایل  ساختمانی
و   و حمل  ، فروش  ، توزیع  و تولید ،نگهداری  مراکز تهیه  مربوط به  بهداشتی

  در آئین  عمومی و اماکن  و بهداشتی  ،آرایشی  ، آشامیدنی  مواد خوردنی  نقل
مذکور   از مقررات  تخلف. خواهد شد   تعیین  ماده  این  اجرائی  نامه

تاپانصد هزار ) 25000(هزار   و پنج  ز بیستا  بازدارنده  مجازاتهای مستوجب
خواهد   بهداشتی  مقررات  بازاءهر مورد نقض  نقدی  جریمه  ریال) 500000(

بنا ) بار   یک  سال هر سه(   تورم  نرخ  بر اساس  یاد شده  مجازاتهای  میزان. بود 
  قابل  نوزیرا  و تائید هیأت  ایران  اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک  اعالم  به

  . است افزایش
  نظارت  برای  پزشکی  و آموزش  ، درمان  بهداشت  وزارت  از طرف  که  مأمورینی
از   شوند مکلفند متخلفین  می  تعیین  ماده  این  ومراکز موضوع  اماکن  بهداشتی
  بهداشت  مسؤول هب  گزارشی  باتنظیم  را با ذکر موارد تخلف  بهداشتی  مقررات
  صاحب  به  تائیدگزارش  در صورت  محل  بهداشت  مسؤول. نمایند   یمعرف  محل

  بهداشتی  نواقص  رفع  به  نماید تا نسبت  اخطار می  مربوطه  مرکز و یا مسؤولین
، دستور   موارد تخلف  رفع  عدم  کند در صورت  اقدام  شده  تعیین  درمهلت
  از برطرف  نماید و پس  ادر میو مهر آنرا ص  و یاالک  و مهر و موم  محل  تعطیل
  و فک  تعطیل  رفع  از واحدمربوطه  محل  بهداشت  و تائید مسؤول  نواقص  شدن

  دادگاه به  رسیدگی  جهت  موارد مذکور پرونده  در تمام. خواهد شد   مهر و موم
  . گردد  می  ارجاع  صالحه
  و مأمورین  محل  بهداشت  مسؤول  و مسؤولیتهای  ، وظایف  بهداشتی  مقررات
در   و سایرامور مربوطه  بهداشتی  نواقص  رفع  برای  الزم زمانهای  ، مدت  نظارت



  . خواهد شد  مشخص  قانون  این اجرایی  نامه  در آئین  واحده  ماده  این  اجرای
  را خالف  شده  انجام  اتاقدام  که  مراکز مزبور در صورتی   صاحبان - 1 تبصره
  . نمایند  شکایت  صالح  قضایی  مرجع  توانند به  بدانند می  و مقررات  قانون
،   بازرسی  عملیات  اجرای  مراحل  موظفند در تمام  انتظامی  مأمورین - 2 تبصره
  را با مأمورین  الزم  ، همکاری  محل  و مهر کردن  یا الک  و مهر و موم  تعطیل
  . آورند  عمل به  پزشکی  و آموزش  ، درمان  بهداشت  وزارت
  و آموزش  ، درمان  بهداشت  توسط وزارت  قانون  این  اجرائی  نامه  آئین - 3 تبصره
  . گردد می  تدوین  پزشکی
  سیزدهم  مورخ  روز یکشنبه  علنی  در جلسه  واحده  بر ماده  مشتمل  فوق  قانون

و در   تصویب  اسالمی  شورای  مجلس  اد و نهیکهزار و سیصدو هفت  آذر ماه
  .است رسیده  نگهبان  تأئید شورای  به 20/9/1379 تاریخ

قانون مواد خوردنی، آشامیدنی،  13در اجرای تبصره سه قانون اصالح ماده 
مجلس محترم شورای اسالمی ، بدینوسیله  1379آرایشی و بهداشتی آذر ماه 

، تبصره و  54، ماده  95فصل  5ا مشتمل بر آئین نامه اجرایی ماده مذکور ر
  .بند بشرح ذیل تصویب می نماید 46

کلیه مواد تقلبى یا فاسد یا موادى که مدت مصرف آنهامنقضى شده  -14ماده 
هرگاه وزارت بهدارى یا مؤسسات . شود باشد بالفاصله پس از کشف توقیف مى

از مصارف انسانى یا مسئول دیگر گواهى نمایند که مواد مکشوفه براى برخى 
حیوانى یا صنعتى قابل استفاده است ولى نگهدارى آنها امکان ندارد مواد 
مکشوفه به دستور دادستان شهرستان با اطالع صاحب کاال و با حضور نماینده 

رسد و وجوه حاصل تا ختم دادرسى و صدور  دادستان شهرستان به فروش مى
د شد و هرگاه گواهى شود که حکم قطعى در صندوق دادگسترى تودیع خواه

مواد مکشوفه قابلیت مصرف انسانى یا حیوانى یا صنعتى ندارد فوراً به دستور 
در کلیه موارد فوق و همچنین در مورد اسباب بازى . شود دادستان معدوم مى

قانون مجازات عمومى تعیین تکلیف ) 5(و ابزار و آالت جرم دادگاه طبق ماده 
به فروش رسیده باشد در مورد وجوه حاصل از فروش نیز نماید و اگر قبالً  مى



درآمد حاصل از اجراى این ماده به مصرف تأسیس . تعیین تکلیف خواهد کرد
  .و توسعه و تکمیل آزمایشگاههاى تحقیق و کنترل مواد غذایى خواهد رسید

نمایند باید  را خریدارى مى) 14(کسانى که مواد مذکور در ماده  15ماده 
براى مصارفى که از طرف وزارت بهدارى یا مؤسسات مسئول دیگر منحصراً 

کار برند واال برحسب مورد به مجازاتهاى  تعیین گردیده معامله نمایند یا به
  .مذکور در این قانون محکوم خواهند شد

از تاریخ تصویب این قانون ترخیص مواد غذایى یا بهداشتى یا  16ماده 
یفیتى به منطور بازرگانى و تبلیغاتى با آرایشى از گمرک به هر شکلى و ک

رعایت مقررات عمومى عالوه بر دارا بودن گواهى بهداشتى و قابلیت مصرف از 
کشور مبدأ مستلزم تحصیل پروانه ورود از وزارت بهدارى است و واردکننده 
نیز مکلف است براى تحصیل پروانه مزبور فرمول مواد و همچنین موادى که 

  .آنها اضافه شده به وزارت بهدارى تسلیم نماید براى نگاهدارى به
  .کلیه جرائم مندرج در این قانون از جرائم عمومى محسوب است 17ماده 
  . دولت مامور اجراى این قانون است 18ماده

  
قانون خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی  9و 8آئین نامه اجرائی ماده 

  وبهداشتی
قانون مواد  9و 8ی مواد مشمول ماده مراکز ساخت ویا تهیه ویا نگهدار - 1ماده

  :خوردنی وآشامیدنی وآرایشی وبهداشتی بشرح زیرتعیین میگردد
  مواد خوردنی وآشامیدنی  -1

  فرآورده های گوشتی  - الف 
  فرآورده های ماهی وپرندگان - ب
  شیروفرآورده های آن  - ج
  غذاهای تقویتی  -د

  فرآورده های انواع میوه  -هـ 



  های خوردنی فرآورده های سبزی -و
  انواع چربی ها وروغن های خوراکی  -ز
  فرآورده های غالت - ح

  انواع شیرینی وقند -ط 
  نوشابه های الکلی وغیرالکلی - ی
  شربت ها وترشی ها وفرآورده های آن ها -ک
  چای وکاکائو وقهوه ومشابهین وفرآورده های آن ها - ل
  مراکز تهیه وساخت مواد آرایشی وبهداشتی -2

  رایشی وتقویت کننده هامواد آ - الف
  مواد بهداشتی وتنظیفی - ب
  گندزداها وحشره کشها - ج
  متفرقه  -3

  ظروف وبسته بندی مواد خوردنی وآشامیدنی وآرایشی ومراکز ساخت  - الف
  آن ها 

  مراکز نگهداری مواد خوردنی وآشامیدنی وسردخانه ها - ب
  داشتیظروف تهیه وتولید وساخت وپخت مواد خوردنی وآشامیدنی وبه -د

وزارت بهداری فرآورده ها وبسته بندی وهمچنین کارخانجات وکارگاه  - 2ماده
های مشمول قانون را به ترتیب اهمیت بهداشتی وبه تدریج که سازمان 
نظارت وکنترل برمواد غذایی وآرایشی آماده میشود برای اطالع عموم آگهی 

  .خواهد کرد
انون موادخوراکی وآشامیدنی تمیزبین کارگاه وکارخانه های مشمول ق - 3ماده

وآرایشی وبهداشتی طبق نظرکمیسیونی خواهد بود مرکب از نمایندگان 
وزارت بهداری، وزارت اقتصاد، وزارت کار واموراجتماعی ووزارت تولیدات 

  .کشاورزی ومواد مصرفی که دروزارت بهداری تشکیل می گردد
یل آزمایشگاههای درآمد حاصل ازصدور پروانه ها برای توسعه وتکم - 4ماده

مواد غذائی وتأمین کادرفنی وتمام وقت کردن آزمایشگاهها طبق بودجه ای 



که به پیشنهاد اداره کل نظارت برمواد غذائی به تصویب وزارت  بهداری 
  . میرسد به مصرف خواهد رسید 

آئین نامه فوق مشتمل برچهار ماده درتاریخ روز پنج شنبه دوازدهم خرداد ماه 
صدوچهل وهفت کمیسیون بهداری مجلس شورای ملی یک هزاروسی

کمیسیون بهداری مجلس سنا به  1347خرداد ماه  25ودرجلسه روز شنبه 
قانون مواد خوردنی وآشامیدنی  9تبصره ذیل ماده  8ماده  3استناد تبصره 

  .وآرایشی وبهداشتی به تصویب رسید
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
 

  542/1: شماره 
   11/4/1347:  تاریخ

  آئین نامه های اجرائی قانون مواد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی وبهداشتی
  )1347مصوب خرداد وتیرماه (

وتبصره فوق  46قانون مواد خوردنی وآشامیدنی وآرایشی وبهداشتی مصوب تیرماه  7دراجرای ماده 
ه مؤسسات مذکور آئین نامه مربوط به شرایط صدور پروانه وطرزکاروتولید وبهره برداری وادار

درقانون وهمچنین درشرایط احراز مسئولیت فنی آنها درچهارده  ماده ویک تبصره  به شرح زیر 
  .تصویب می گردد

  قانون مواد خوردنی وآشامیدنی وآرایشی وبهداشتی 7آئین نامه اجرائی ماده 
فت انسان موادی که برای خوردن وآشامیدن وآرایش و بهداشت پوست ومو و ناخن ونظا -1ماده 

مصرف میشود ویا مواد افزودنی به مواد خوردنی وآشامیدنی وآرایشی وبسته بندی بهداشتی ونیز 
ظروف وبسته بندی مواد مذکور درقانون وهمچنین رنگ های مورد مصرف درظروف و وسایل وبسته 

  .بندی لوازم بازی کودکان مشمول این آئین نامه است
روانه تأسیس کارخانه ها وکارگاه های مذکور درقانون موظفند متقاضیان پ -پروانه تأسیس  -2ماده

قبل از سفارش کارخانه یا کارگاه خود  پرسشنامه ای را که از طرف وزارت بهداری تهیه ودراختیار 
متقاضیان گذارده خواهد شد تکمیل وبضمیمه پیشنهاد وتأسیس کارخانه یا کارگاه مورد نظربه 

  .وزارت بهداری تسلیم نمایند 
دارنده پروانه تأسیس باید پس ازایجاد کارخانه یا کارگاه مشخصات  -پروانه بهره برداری  - 3ماده  

کامل آن ها را تعیین وضمن معرفی مسئول فنی به وزارت بهداری ارسال وتقاضای پروانه بهره 
  .برداری نماید

درک تحصیلی برگ اعالم قبولی مسئول فنی با رونوشت شناسنامه ورونوشت آخرین م -تبصره 
  .او باید ضمیمه تقاضای فوق باشد  4×6ودوقطعه عکس 

مسئول فنی باید دارای یکسال سابقه کاروتجربه دریکی از مؤسسات علمی یا تحقیقاتی یا  -4ماده
صنعتی یا آزمایشگاهی دررشته مربوط باشد ودرغیر اینصورت تعهد نماید که ضمن انجام کار دوره 

  .این منظور از طرف وزارت بهداری دائر خواهد شد با موفقیت به گذراندیکساله تعلیماتی را که به 
اداره کل نظارت برمواد غذائی وآرایشی وآشامیدنی و بهداشتی مؤظف است  تقاضاها رابه  -5ماده

ترتیب وصول در دفتر ثبت وبه ترتیب تاریخ وصول تقاضا متخصصین فنی خود را جهت بازبینی 
  .اعزام داردکارخانه ها یا کارگاه ها 

متخصصین فنی نتیجه رسیدگی را ضمن اظهار نظرصریح درفرم مخصوصی که دراختیارشان گذارده 
می شود تنظیم وظرف یک هفته به سازمان مرکزی ارسال خواهند داشت تا درصورت واجد بودن 



ید قبل روز پروانه مربوطه را صادرودرصورتیکه ایراد یا نظردیگری باشد نیز با 10شرایط الزم ظرف 
  .ازانقضای این مدت مشروحاً به متقاضی اعالم گردد

کارخانه ها وکارگاههای موجود مکلفند ظرف مدت ششماه بارعایت مقررات قانون واین آئین  -6ماده 
اداره کل نظارت برمواد غذائی وآرایشی وبهداشتی تقاضاهای . نامه درخواست صدورپروانه نمایند

ه ودرصورت انطباق با مقررات ظرف مدت یکماه پروانه الزم صادر واصله را مورد رسیدگی قرارداد
ونظر اصالحی وتکمیلی خود را ظرف همان مدت به متقاضی ابالغ خواهد نمود تا طی مهلتی که از 
ششماه تجاوز نخواهد کرد نسبت به اصالح ورفع نقائص مربوطه اقدام نماید ودرغیراینصورت مادام 

بعمل نیامده وپروانه صادرنگردیده ازادامه کار آن کارخانه یا کارگاه که اقدامات تکمیلی واصالحی 
  .جلوگیری خواهد شد

اداره کل نظارت برمواد غذایی وآرایشی مؤظف است الاقل یکبار در سال مؤسسات مندرج  -7ماده 
  .درقانون را بازدید وگردش امور کارخانه را از نظر فنی وبهداشتی کنترل نماید

  :ئول فنی بقرارذیل است وظایف مس -8ماده
درموقع ساختن وترکیب مواد مورد نظرشخصاً حضورداشته وامور مربوطه را سرپرستی نماید  - الف

  .واال پروانه اش بمدت سه ماه لغو می گردد
از هرگونه تغییر اساسی که درشرایط تأسیس یا بهره برداری کارخانه یا کارگاه حاصل می شود  - ب 

  .نمایدوزارت بهداری را مطلع 
نظرات فنی وبهداشتی خود را کتباً بکارفرما گزارش دهد وکارفرما مؤظف به انجام نظرفنی  -پ

  .وبهداشتی مذکور میباشد
درغیراینصورت مسئول فنی جریان امر را به اداره کل نظارت برمواد غذائی وآرایشی اطالع میدهد تا 

  .رسیدگی وتصمیم الزم اتخاذ شود
اگذاری پروانه خود را به شخص دیگری ندارد ودرصورت  بیماری یا مسئول فنی حق و -9ماده 

مسافرت وغیبت اوکارفرما مؤظف است به جای مشارالیه یکنفر واجد شرایط به وزارت بهداری 
  .معرفی نماید

سازندگان وتهیه کنندگان مواد خوردنی وآشامیدنی وآرایشی وبهداشتی که فهرست آنها از  -10ماده 
ی آگهی خواهد شد مکلفند برای کنترل محصوالت خود دارای آزمایشگاه مجهزی طرف وزارت بهدار

متناسب با کارخانه یا کارگاه مربوطه باشند ودرصورتیکه حجم تولیدات آن ها اقتضای نگاهداری 
آزمایشگاه اختصاصی نداشته باشد باید یکی از آزمایشگاه های مورد تأیید وزارت بهداری انجام 

  .آن ها راتعهد وتأمین نمایند  کنترل امورمربوطه
 8جزدرمورد بند الف ماده ( پروانه بهره برداری ومسئولیت فنی متخلفین از این آئین نامه  -11ماده

. برای باراول به مدت یکماه ودرصورت تکرار به مدت سه ماه لغو خواهد شد) که حکم خاصی دارد 
  .مسئول فنی دیگری معرفی نماید درصورت لغو پروانه مسئول فنی کارفرما مؤظف است فوراً



کمیته فنی برای مشورت و همکاری های فنی دراجرای مقررات راجع به مواد خوردنی    -12ماده
وآشامیدنی وآرایشی وبهداشتی کمیته ای بنام کمیته فنی مرکب از پنج نفراز کارشناسان مربوطه 

  .برای مدت دوسال از طرف وزیربهداری انتخاب خواهند شد
کمیته بایکی از صاحب منصبان وزارت بهداری خواهد بود رئیس واعضاء کمیته تا تجدید  ریاست

  .انتخابات آنها کماکان بکارخود ادامه خواهند داد
  :وظایف کمیته فنی به شرح ذیل است -13ماده 
  .اشتراک مساعی ودادن نظرات ومشورتهای فنی به تقاضای اداره کل نظارت برمواد غذائی - الف 
دگی واظهارنظرنسبت به درخواستها راجع به تأسیس کارخانه ها یا کارگاه های مذکور رسی -ب

درقانون وهمچنین مدارک مربوط به مسئولین فنی که ازطریق اداره کل نظارت برمواد غذائی به 
  .کمیته ارسال میشود

حوله به کمیته میتواند برای تنظیم آئین نامه ها وهمچنین بحث وشور درباره وظایف م -14ماده
خود ، کمیته های فرعی ازکارشناسان  رشته های مختلف مواد خوردنی وآشامیدنی وآرایشی 
وبهداشتی  تشکیل دهد که ریاست هریک از آن کمیته های فرعی با یکی از اعضای اصلی باشد ونیز 

  .رؤسای  کمیته های فرعی ممکن است اشخاصی رابرای مشاوره درکمیته فرعی دعوت نمایند
    
 


