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  )دستور کار( ورد بررسیــموضوع م 

بیین اداره کیل    انجمن محترم صنایع تبدیلی کشاورزی استان )به پیوست( جهت تنظیم مفاد تفاهم نامه فی ما  12/4/97مورخ  31278بررسی مسائل مطرح شده در نامه شماره  -

 محترم استاندارد و معاونت محترم غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی موضوع مصوبه سیزدهمین  جلسه دبیرخانه شورای گفت و گو در سال جاری

 طرح موضــوع دستور جلسه:

دی دهای تولیاستاندارد در واحاداره کل  کاهش فعالیت های موازی بین معاونت محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد ودر خصوص جمع بندی 

 مطالب زیر در جلسه طرح شد: کمپوت و کنسرو و صنایع آرد بر

بین  ای موازیهدولت و بخش خصوصی استان پیرامون شناسایی و اعالم فعالیت این جلسه در اجرای مصوبات سیزدهمین جلسه دبیرخانه شورای گفت و گوی 

 ارد در ارتباط با حوزه عملکرد انجمن صنفی صنایع تبدیلی تشکیل گردیده است.غذا و دارو و اداره کل استاندمعاونت محترم 

مود  شورا ارسال ن ارد را به دبیرخانهمورد از موازی کاریهای دو دستگاه معاونت محترم غذا و دارو و اداره کل محترم استاند 13انجمن محترم صنایع تبدیلی طی نامه ای 

 جلسه داد. و دبیرخانه پیرو این موضوع تشکیل

رسی پرداخته بحث و بر بهتوسط اعضای حاضر در جلسه که توسط انجمن صنایع تبدیلی احصا شده بود،  فعالیت های موازیدر ادامه جلسه پیرامون تک تک بندهای 

 د که از جمله آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:ش

 هر معاونت محترم اداره کل استاندارد پیرامون موازی کاری این بند معتقدند برایکه  چیدمان و جانمایی ساختمانی، نظر از تولیدی واحدهای نقشه تایید و بررسی
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 دو از مشترک تیمی . پیشنهاد می شوداست کشوری ضوابط مبنای بر بلکهنظرات فردی و شخصی نمی باشد  مبنای بر کارشناسی و وجود داشته استاندارد یک صنعت 

 چالش همچونالبته در رابطه با این پیشنهاد، مشکلی   کاهش یابد بخش خصوصی در این خصوص دغدغهتا  نمایند بازرسی مشخص زمانی در را واحد یک دستگاه،

 .وجود دارد زمانی

موعه مج دو بین می بایست ارد،د اجرا در بیشتری توانایی دستگاه کدام اینکه درباره معتقدند پزشکی مشهد علوم دانشگاه دارو و غذا کنترل آزمایشگاه مدیر همچنین

 هکمیت این در استاندارد کل هادار کارشناس می شود که پیشنهاد و است فنی های کمیته تشکیل دارو و غذا معاونت ضوابط از صورت بگیرد. یکی تعامل و تفاهم مذکور

ه با ادار اونت غذا و دارو مع نظارتی مالک های از برخی استهمچنین ممکن است  .باشیم داشته تبدیلی صنایع بر نظارت درباره یکسانی نظر تا باشد داشته عضویت

 کل استاندارد متفاوت باشد.

 توسط انجمن محترم صنایع تبدیلی که شامل موارد زیر است پرداختند. ارائه شدهدر ادامه جلسه اعضا به بررسی سایر بندهای 

ن دوره های گذراند، یاخذ پروانه مسئول فن، احراز صالحیت مسئول فنی، ارت و کاربرد عالمت استانداردپروانه ساخت از نظ-اخذ مجوز تولید و عرضه محصول

فیت ستفاده از ظرجوز جهت ااخذ م، نمونه برداری از محصوالت جهت انجام آزمون تایید محصول، بازدید دوره ای کارشناسان از واحد تولیدی، آموزشی مسئولین فنی

قانون  3ماده  1رای تبصره تاکید بر اج، تایید فرموالسیون محصوالت تولیدی، الزام به تایید نشانه گذاری و برچسب گذاری محصول، صادراتاخذ مجوز جهت ، خالی

 تقویت و توسعه نظام استاندارد
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 مصوبات:جمع بندی و 

 مهلت پیگیری مسئول پیگیری مصوبات جلسه ردیف

1 

لوم عنشگاه کل محترم استاندارد و معاونت محترم غذا و داروی داتنظیم مفاد تفاهم نامه فی ما بین اداره 

 پزشکی موضوع مصوبه سیزدهمین  جلسه دبیرخانه شورای گفت و گو

ذا و غحترم ممعاونت  فعالیت های موازیپس از بحث و بررسی و تبادل نظر اعضای حاضر در جلسه پیرامون موارد 

یش پ ،دیلیدر خصوص واحدهای صنایع تبدارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد و اداره کل استاندارد خراسان رضوی 

 و ذاغ معاونت رتنظا و فنی واحدمحترم  مسئولنویس تفاهم نامه زیر با حضور معاونت محترم اداره کل استاندارد، 

 ر جذب و حمایت، معاونت محترم دفتپزشکی مشهد علوم دانشگاه دارو و غذا کنترل آزمایشگاه محترم و مدیر دارو

سه در جل و سایر اعضای حاضراز سرمایه گذاری استانداری، دبیر محترم انجمن صنایع تبدیلی خراسان رضوی 

 تنظیم گردید.

 توافقات انجام شده به شرح زیر است:

 ، جامنایی و چیدمانبررسی و تایید نقشه واحدهای تولیدی از نظر ساختمانی-1
توافق گردید به منظور تسهیل امور و کاهش مراجعات و مکاتبات و استفاده از ظرفیت هر دو دستگاه ذیربط، نماینده اداره کل 

ه نظارت بر مواد غذایی معاونت غذا و دارو شوند و در این جلسات از نماینده مربوطه نیز راستاندارد استان، عضو کمیته فنی ادا

 

 دبیرخانه شورا

 

 

 

 

 مستمر
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 دعوت بعمل آید.   
افق گردید دو تاندارد تووانه اس)به منظور تسهیل صدور پرپروانه ساخت از نظارت و کاربرد عالمت استاندارد-اخذ جموز تولید و عرضه حمصول -2

 پیشنهاد زیر در جلسه شورای گفتگوی استان مطرح شود: 

داره ماینده امقرر شد نو  دارو که هفتگی تشکیل می گرددجلسات کمیته فنی معاونت غذا و  پیشنهاد معاونت غذا و دارو:-الف

د پروانه ت تاییکل استاندارد درآن حضور داشته باشند، موارد و آیتمهای مربوط به اداره کل خود را بررسی نمایند و در صور

 استاندارد صادر کنند  

لذا  ،ی شودشد و می بایست در سطح ملی بررسپیشنهاد اداره کل استاندارد: موضوع در سطح استان قابل حل و فصل نمی با-ب

بط بعمل اه ذیراز طریق مبادی ذیربط قانونی وسازمان ملی استانداردکشور پیگیری و هماهنگی الزم به صورت ملی بین دو دستگ

 آید.

 گذراندن دوره های آموزشی مسئولنی فنی،  اخذ پروانه مسئول فنی ،احراز صالحیت مسئول فنیدر ارتباط با -3
 افق گردید: تو

ه علوم پزشکی فی مابین اداره کل استاندارد و دانشگا 24/10/1393تفاهمنامه مورخ  2هر یک از دو دستگاه اجرایی بند -الف

 مشهد را با جدیت پیگیری و اجرایی نمایند

 کیفیتشرایط صدور پروانه مسئول فنی و گواهی تایید صالحیت مدیر کنترل  24/10/1393تفاهمنامه مورخ  2بند 

)بر اساس این تفاهم نامه متقاضی با مراجعه به هر یک از طرفین تفاهم نامه، درخواست صدور پروانه یا گواهی تایید صالحیت را ارائه 

تطبیق با فهرست مدارک تحصیلی مورد -در صورت شروع فرآیند از طرف اداره کل استاندارد: ارائه مدارک توسط متقاضی-1نماید.   

صدور گواهی تایید صالحیت و رسال  -گذارندن دوره های تئوری الزامی و دوره آموزشی عملی -راحل تایید صالحیتانجام م-تایید
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تکمیل مدارک مورد نیاز معاونت غذا و دارو شامل تعهد محضری، سوگند نامه، گذراندن دوره های -رونوشت به معاونت غذا و دارو 

در صورت شروع فرآیند از معاونت غذا و دارو: ارائه مدارک -2انه مسئول فنی    صدور پرو-تئوری مورد نیاز معاونت غذا و دارو

صدور -آموزش دوره های تئوری و عملی-انجام مراحل تایید صالحیت-تطبیق با فهرست مدارک تحصیلی مورد تایید-توسط متقاضی

صدور گواهی -الزامی مورد نیاز اداره کل استاندارد گذراندن دوره های تئوری-ارسال رونوشت به اداره کل استاندارد-پروانه مسئول فنی

 تایید صالحیت

حراز با هدف جلوگیری از موازی کاری در استانهای مختلف کشور و بنگاههای اقتصادی، سامانه ای تحت عنوان ا-ب   

ی یید مفنی تا صالحیت مسئوالن فنی واحدها راه اندازی شود تا چنانچه در این خصوص به صورت استانی صالحیت مسئوالن

از به د و نیشود، فرد مورد نظر بتواند در فعالیت های تعیین شده در سراسر کشور تحت عنوان کارشناس ذیربط فعالیت نمای

 مجوزهای مکرر نباشد.
 منونه برداری از حمصوالت جهت اجنام آزمون تایید حمصولو  بازدید دوره ای کارشناسان از واحد تولیدی-4

نتایج  رسی ها،اینکه سامانه ای تحت عنوان سامانه ملی کشوری سینا جهت وارد نمودن ورودی نمونه ها، بازبا عنایت به -الف

ای ی دانشگاههدسترس آزمون و ... توسط اداره کل استاندارد مورد استفاده قرار می گیرد، لذا پیشنهاد گردید موضوع از طریق ملی

 و اطالعات مورد پیگیری قرار گیرد علوم پزشکی کشور به سامانه مذکور برای نتایج 

 توافق گردید تبادل اطالعات بازرسی و نمونه برداری بین دو اداره کل صورت پذیرد-ب
 اخذ جموز جهت استفاده از ظرفیت خالی -5

نظر به اینکه ضوابط دو اداره کل در خصوص استفاده از ظرفیت خالی کارخانجات متفاوت است لذا مقرر گردید موضوع در 

ح ملی در جهت متولی بودن تنها یک دستگاه در این خصوص از طریق استانداری محترم و دو دستگاه اجرایی مورد پیگیری سط
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 قرار گیرد 
 اخذ جموز جهت صادرات -6

ه و نداشت نظر به اینکه اداره کل استاندارد معتقدند واحدها در صورت داشتن پروانه استاندارد در خصوص صادرات مشکلی

دوار انه برداری یج نموا و دارو نیز اعالم داشته اند در صورتی که واحدها پروانه ساخت معتبر داشته باشند و سوابق نتامعاونت غذ

در  د مشکلگذشته نیز دچار مشکل نباشد، موضوع صادرات نیز مشکلی نخواهد داشت، لذا مقرر گردید در صورت ابهام و ایجا

 گفتگو منعکس گردد. خصوص موضوع، مستندات به دبیرخانه شورای

 تایید نشانه گذاری و برچسب گذاری حمصول -7
ی اجرا شود)در خصوص بررسی برچسب گذاری و نشانه گذار 24/10/1393تفاهم نامه مورخ  3مقرر گردید بند ج ماده 

 دهد(محصوالت تولیدی، اداره کل برچسب های تایید شده توسط معاونت غذا و دارو را پذیرفته و مالک عمل قرار 
 تایید فرموالسیون حمصوالت تولیدی-8

 ارت بهداشتردی وزبا توجه به اینکه تایید فرموالسیون محصوالت تولیدی توسط معاونت غذا و دارو به دلیل انطباق با سند راهب

، ایج می گرددنتدر  در خصوص کاالهای سالمت محور در فعالیتهای ذیل آن که منجر به نتایج آزمون مغایر با استاندارد ملی ایران

 لذا مقرر گردید موضوع در سطح ملی مورد پیگیری قرار گیرد
 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد 3ماده  1تاکید بر اجرای تبصره -9
ف خاصی در ه وظایکاستثنای دستگاههایی منظور تسریع در فرآیند استانداردسازی، کلیه دستگاههای اجرائی تابعه قوه مجریه بهبه

 المللی تدوین،ینبقانون اساسی برای آنها تعیین شده است، موظفند مقررات فنی حوزه مربوطه را با رعایت استانداردهای ملی و 

 .مایدظارت نناجراء و بر آن نظارت کنند. سازمان موظف است بر فرآیند تدوین و حسن اجرای استانداردها در این دستگاهها 
 
 


