
 

 بسته بندی عسل تعهد نامه جهت اخذ پروانه بهداشت ساخت کارگاهی
 

در بسته بندي عسل ساخت کارگاهی جهت متقاضی اخذ پروانه بهداشتی  ............................با شماره ملی ................اينجانب........  

 ......................................کارگاه به نشانی 

ضمن اعالم آگاهی از ساخت کارگاهی از معاونت غذا و داروي اصفهان را دارم  ی پروانه بهداشتاخذ تقاضاي با توجه به اينکه       

و کلیه قوانین  ضمن تقبلدر مورد عسل(  92قوانین جاري در اين مورد ) قانون مواد خوراکی آشامیدنی و استاندارد ملی به شماره 

 ، موارد به شرح ذيل را متعهد می گردم : لعس بسته بندي در زمینه ضوابط

می باشد و مالک ديگري در اين زمینه  92د ملی شماره رادبا توجه به اينکه در حال حاضر تنها معیار ملی مورد پذيرش استان -1

   هی ساخت کارگاپروانه بهداشتی با توجه به اينکه صدور و ضمن آگاهی از اختیاري بودن اين استاندارد لذا وجود ندارد 

 يت کلیه مفاد اين استاندارد می باشم .ملزم به رعابر اساس رعايت اين استاندارد می باشد 

با توجه به لزوم نمونه برداري مستمر و ارسال به آزمايشگاه همکار، از آنجا که الزم است بهه صهورف لیهلی نمونهه بهرداري       -2

سطح عرضه صورف پذيرلته و به و دارو از کارگاه يا در عاونت غذا توسط کارشناسان کنترل مواد غذايی شبکه بهداشت و م

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      مربههوب بههه انجههام                                                                                                                گههردم کلیههه هزينههه هههاي   ارسههال گههردد بدينوسههیله متعهههد مههی   تخییههی آزمايشههگاه هههاي همکههار  

 نمايم .تقبل را  آزمون هاي مرتبط

بررسهی بهه    جههت  ) بدون هیچ اخطاري ( ن تقلب ) استفاده از مواد اولیه غیر از عسل ( پرونده باللاصلهر صورف محرز شدد -3

درکمیته لنهی و قهانونی    موضوع مراجع قضايی ارسال و همچنین جهت تعیین تکلیف درخیوص ادامه لعالیت واحد تولیدي

پروانهه  و مسئولیت ههر گونهه ضهرر و زيهان ناشهی از تعلیهب يها ابطهال          گیري خواهد شد معاونت غذا و دارو مطرح و تیمیم

ساخت کارگاهی پروانه بهداشتی تمديد . بر عهده متیدي کارگاه می باشد و اطالع رسانی  آن  ساخت کارگاهی بهداشتی 

نمونهه   ارگهاه و نحهوه عملکهرد ک   اين مورد بر اسهاس  می باشد که و تائید کارشناسان ناظر  منوب به صحت عملکرد کارگاه 

شهکايت   برداري هاي صورف گرلته توسط کارشناسان مربوطه تیمیم گیري خواهد شد . بهديهی اسهت در صهورف وجهود    

همچنهین در صهورف تکهرار عهدم انطبهاق ههاي غیهر        انطباق بحرانی) استفاده از مواد اولیه غیر از عسل ( عدم  يااثباف شده و 

پروانهه  تمديد  مربوطهدستورالعمل  9ماده اساس  برمورد اخطار کتبی،  2دور بیش از ) عدم انطباق با استاندارد ( و ص بحرانی

 میسر نبوده و موضوع جهت تیمیم گیري به کمیته لنی و قانونی معاونت ارجاع خواهد گرديد. ساخت کارگاهی بهداشتی 

نبهور دار بهوده و داراي   زکهه   عسل صرلا بهه الهرادي اعطها مهی گهردد     جهت بسته بندي مجوز بهداشت کارگاهی از آنجا که  -4

ده از ازه اسهتفا و اجه مجاز به بسته بندي عسل هاي تولیدي در زنبورستان هاي خهود بهوده   ، دلترچه زنبورداري معتبر می باشند

با شخص بسهته بنهدي کننهده     لرآورده نهايی بسته بندي شدهرا ندارم ، بديهی است مسئولیت کیفیت هیچ گونه عسل ديگري 

 نمی نمايد. سلبرا از متیدي اين مسئولیت  ذريعهیچ بوده و 

صهفهان  انظارف بر مهواد غذايی،آشامیدنی،آرايشهی و بهداشهتی اسهتان      مديريت مذکورهر يك از موارد  در صورف عدم رعايت

و  ربهوده و مسهئولیت ههر گونهه ضهر     اطالع رسانی سراسهري آن   اتخاذ هرگونه تیمیم قانونی مقتضی در اين خیوص ومختار به 

 .د بودهنخواآن مديريت متوجه  زيان ناشی از آن
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