
  مدارك الزم جهت صدور پروانه بهره برداري بهداشتی
   

  تولیدي و ممهور به مهر واحد توسط مدیرعامل ید شدهأیتکمیل شده و ت سسهؤفرم وضعیت وامکانات ساختمانی م .1
  ) پشت و رو( توسط مراجع ذیصالح کشاورزي یا جهاد و معادن اصل شده پروانه بهره برداري صنایع بابرابر  تصویر .2
   کارخانه مهندسینقشه  .3
  نشانی کارخانه آدرس و کروکی .4
  فاصله الزم  در رابطه با عدم وجود واحدهاي آلوده کننده در اطراف کارخانه تا تعهد مدیر عامل .5
در صورتی که واحد در قالب شـرکت   )سیس شرکت، آگهی آخرین تغییرات شرکتأآگهی ت( فتوکپی مدارك ثبت شرکت .6

  فعالیت دارد
الزم به ذکر است فـرم مـذکور توسـط کارشـناس اداره نظـارت      ( تکمیل شده  کارشناسی پروانه بهره برداريفرم بررسی   .7

   .)ید می شودأیبهداشتی پس از بازدید از محل تکمیل و ت برموادغذایی و
 مـدیر عامـل و   فنـی و  لوازم آزمایشگاهی موجود که امضاء شده توسط مسئول لیست کامل ماشین آالت خطوط تولیدي و .8

  )سري دو( ممهور به مهر شرکت باشد
   یا قبض آب مصرفی معاونت بهداشتیییدیه آب مصرفی از أارائه ت .9
کارگاههـاي   جهـت کارخانجـات و   بهـره بـرداري   ریال بابت هزینـه صـدور پروانـه    5660000اصل حواله بانکی واریزمبلغ    .10

صـاحب حسـاب   (1458بانک ملی شعبه شهرك قدس کـد   2173319012006 بهداشتی به حساب آرایشی و موادغذایی و
  برگ تصویر حواله مذکور  به انضمام دو )سازمان غذا و دارو

  .داصل تصویر حواله مربوطه ارائه گرد ریال بحساب فوق الذکر واریز و 940000مبلغ  بهره برداري جهت اصالح پروانه : توضیح 
  ) درصورت اصالح پروانه( قبلی سیس و بهره برداريأاصل پروانه ت  .11

غـذا و دارو تحویـل    معاونتکلیه مدارك فوق باید به همراه درخواست واحد تولیدي مبنی بر صدور پروانه بهره برداري بهداشتی به  
  .گردد

 فـرم وضـعیت و امکانـات سـاختمانی     در اصـالح و  مسـئول فنـی   خط تولید، باید پروانه بهره برداري و پروانـه  صورت افزایش هر در
  .کلیه محصوالت مورد نظر درج گردد جدید و محصوالت قبلی و اولیه مصرفی در نیز کلیه مواد) 2صفحه (
اخذ  منظور صدور پروانه ساخت محصوالت تولیدي ثبت نام تجارتی از اداره مالکیت صنعتی الزامی بوده وه ضمناً با توجه به اینکه ب 

  . این زمینه نیز اقدام نماید تولیدي در گردد واحد لذا پیشنهاد می. باشد میتصدیق ثبت نام تجارتی مستلزم صرف زمان بسیار 
واحد بوده لیکن عرضه و فـروش محصـوالت پـس از اخـذ پروانـه      ) تکنولوژي وامکانات( یید توان تولیدأپروانه بهره برداري به منزله ت

 .ساخت مجاز می باشد

 

 


