
 )کارگاهی تولید نظارت شناسه و برداری بهره و تاسیس(کارگاهی  بهداشتی پروانه

 ریصالح مشاجع اص اقتصبدی فعبلیت مجًص شذٌ اصل ثشاثش تصًیش (1

 صىعتی مبلنیت ي ششمتُب ثجت سبصمبن اص تجبسی وبم ثجت شذٌ اصل ثشاثش تصًیش (2

 :باشد ذیل های ویژگی دارای بایستی تجارتی نام ثبت

 .ثبشذ صىفی مجًص دس مىذسج شخص یب ششمت وبم ثٍ ثبیستی عالمت صبحت  (الف

 .ثبشذ وشذٌ مىقضی اعتجبس مذت  (ة

 .(ثبشذ ومی قجًل قبثل شنل، ي التیه ملمٍ ) ثبشذ شذٌ دسج فبسسی ثٍ (عذد یب حشف یب ملمٍ ) تجبستی وبم  (ح

 .ثبشذ قیذشذٌ محصًل تجبستی عالمت دسثجت وظش مًسد محصًل عجقٍ  (ث

 (پیًست( مبسگبٌ  مًسسیه/مؤسس /عبمل مذیش وبمٍ سًگىذ ي تعُذ (3

 (  پیًست( مبسگبَی تًلیذ وظبست شىبسٍ ي ثشداسی ثُشٌ ي تبسیس(مبسگبَی  ثُذاشتی پشياوٍ صذيس دسخًاست فشم تنمیل (4

 ثىذی ثستٍ ي تًلیذ خغًط چیذمبن ي َب قسمت ملیٍ دقیق متشاط دسج ي 200/1مقیبس  ثب تًلیذی ياحذ مُىذسی وقشٍ (5

 تًلیذی ياحذ وشبوی ي آدسس ي مشيمی (6

 محصًالت ثشچست عشح (7

 سسمی اسىبد دفتشخبوٍ دس شذٌ تأییذ گزاسی ثشچست ونبت سعبیت تعُذوبمٍ اصل (8

 آالیىذٌ ياحذَبی ثب تًلیذی ياحذ مجبيست عذم تعُذوبمٍ  اصل (9

 آة اشتشاك قجض آخشیه شُشی آة اص استفبدٌ صًست دس ي ثُذاشتی معبيوت اص مصشفی آة  تأییذیٍ (10

 فشآيسدٌ َش اصاء ثٍ ثبشذ داشتٍ سا فشآيسدٌ یل اص ثیش تًلیذ دسخًاست متقبضی صًستینٍ دس سبصد می وشبن خبعش :تبصره

 .ومبیذ اسائٍ ي تنمیل  سا )مبسگبَی تًلیذ وظبست شىبسٍ- ديم قسمت( فشم جذاگبوٍ  یل ثبیذ اضبفی

 اص ثشداسی ثُشٌ پشياوٍ داسای مجبص یب َمنبس َبی آصمبیشگبٌ ثب قشاسداد اسائٍ مبسگبٌ، محل دس آصمبیشگبٌ وجًدن صًست دس (11

 تعشیف فعبلیت محذيدٌ دس تًلیذی فشآيسدٌ مىتشل مٍ دیگش مبسخبوجبت آمشيدیتٍ َبی آصمبیشگبٌ یب ي داسي غزا سبصمبن

 ثب مغبثق مینشيثی ي شیمیبیی آصمبیشبت اوجبم صمبن مذت شذٌ اسائٍ دسقشاسداد ) .است الضامی ثبشذ داشتٍ قشاس آن شذٌ

 تعُذ ي (ثبشذ گشدیذٌ قیذ مبمل عًس ثٍ اسسبلی َبی ومًوٍ تعذاد تًلیذی، محصًل ي مًادايلیٍ سيی ثش استبوذاسد ثشيشًس

 .است الضامی مشثًعٍ پشيوذٌ دس آصمبیشگبٌ وظشیٍ ضجظ ي آصمبیشگبٌ ثٍ مستمش ثغًس اسسبل ومًوٍ جُت فىی مسئًل

 تًلیذی ياحذ دس آصمبیشگبٌ يجًد صًست دس آصمبیشگبَی تجُیضات خظ تًلیذ ي لًاصم لیست اسائٍ (12

 تًلیذ وظبست شىبسٍ ي ثشداسی ثُشٌ ي تبسیس(مبسگبَی ثُذاشتی پشياوٍ ثٍ مشثًط َبی َضیىٍ ياسیض فیش اصل اسائٍ (13

 مذ  قذس شُشك شعجٍ ملی ثبول 2173319012006حسبة  ثٍ  سیبل1880000 َضیىٍ صذيس ثٍ مجلغ ياسیض ،)مبسگبَی
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 .گشدد پشداخت جذاگبوٍ ثغًس ثبیذ مبسگبَی تًلیذ وظبست شىبسٍ َضیىٍ فشآيسدٌ، َش اصاء ثٍ :تبصره

 

 


