
 مدارك الزم جهت صدور پروانه مسئول فنی

  )تحویل شود بسته بندي و، به ترتیب شماره کلیه مدارك بر اساس ردیف هاي زیر و: توجه فرمائید(

  )درج کد ملی الزامی است( صدور پروانه مسئول فنی فرم درخواستتکمیل  .1
  پروانه بهره برداري صادره از وزارت بهداشت تصویر آخرین .2
  ) کامل سري 1( صفحات شناسنامهتصویر تمام  .3
برگ کپی پروانه قبلی به  2داراي پروانه مسئول فنی باشد  در صورتیکه مسئول فنی قبالً( کپی ییدیه تحصیلی اصل وأت .4

  )ییدیه تحصیلی مورد قبول می باشدأعنوان ت
با فرمت جدید آبی ( ه بعدب 1385و دانشگاه آزاد سال هاي دولتی  ییدیه تحصیلی فارغ التحصیالن دانشگاهأجهت اخذ ت .5

یدیـه  أیتـا جهـت ت   ارائـه نمایـد   برگ تصویر گواهینامه موقت پایان تحصیالت 2متقاضی می بایستی ) 3رنگ و برابر بند
گواهی هاي موقت بدون عکس دانشکده هـا مـورد قبـول    (اقدام شود دانشگاه موادغذایی توسط اداره نظارت برتحصیلی 
با توجه به تاییدیه تحصـیلی در ذیـل گواهینامـه    (1385قبل از سال  در مورد فارغ التحصیالن دانشگاه آزاد .)نمی باشد

  . برگ رونوشت برابر با اصل شده مورد نیاز می باشد 2فقط ) موقت تحصیلی آنان
  ) 2×3عکس (قطعه پشت نویسی شده  3عکس  .6
  ) محضري یید گواهی امضاءأبا ت( تعهد و سوگندنامه مسئول فنی اصل .7
  ) محضري ءیید گواهی امضاأبا ت( تعهد و سوگندنامه مدیر مؤسسه اصل .8
  )محضري ءیید گواهی امضاأبا ت( فنی و مدیرعامل مسئولفرم پذیرش  اصل .9

  ) چنانچه مسئول فنی داراي سوابق کاري می باشد باید ارائه دهد( پرسشنامه مسئول فنی اصل .10
  ) برگ 2( فرم شرح وظایف مسئول فنی و صاحبان مؤسسه اصل .11
سـازمان  سیبا صاحب حساب  بانک ملی 2173319011008 ریال به حساب 560000اصل وکپی حواله بانکی به مبلغ   .12

  ) خوانا باشد شماره حواله بانکی بایستی کامالً( مسئول فنیدارو وزارت بهداشت بابت هزینه صدور پروانه  غذا و
  مسئول فنی قبلی ضمن اعالم تسویه حساب کامل با کارخانه  صل استعفاا .13
   .رائه تصویر استعفاء مسئول فنی کنونی از واحد قبلی که در آن شاغل بوده استا .14
  اصل پروانه مسئول فنی قبلی واحد جهت ابطال  .15
   …هزینه آزمایشات و با اداره نظارت بر موادغذایی در خصوص سویه حساب ت .16
  موادغذایی اعالم خواهد شد کارآموزي الزم را که توسط اداره نظارت بر ذراندن دوره هاي آموزشی وگ .17
 بـه ایـن اداره اعـالم شـود     مراتب کتباً اخذ و دارکی که جنبه استخدامی دارد می بایستی توسط واحد استخدام کنندهم .18

نیازي به ارائـه   ضمناً) تشخیص هویت، عدم اعتیاد، تسویه حساب با صندوق رفاه دانشجویان، کارت پایان خدمت :مانند(
   .نمی باشد عاونتمدارك فوق الذکر به این م

  عهده کارخانه می باشد ه کارآموزي ب دوره هاي آموزشی و لیه هزینه هاي صدور پروانه مسئول فنی وک .19
شـماره   بـا امضـاء و  (  در قبال رسـید کتبـی   وشده  صادر) قط در صورت گذراندن دوره کارآموزيف( روانه مسئول فنیپ .20

در صـورت  (است اصل یا کپی برابر بـا اصـل شـده پروانـه را      کارخانه موظف تحویل مسئول فنی خواهد شد و)  وتاریخ
ـ    در نگهدار قابل دید نصب نماید و در آزمایشگاه در محل مناسب و )امکان کپی رنگی ه ي اصل پروانـه نهایـت دقـت را ب

  عمل آورد 
تـداخلی بـا    فاصـله زمـانی و   می بایستی یکسان باشـد و  12و  11و  10و 9 ساعات کار مسئول فنی در فرم هاي ردیف .21

   .)شود ساعت کامل منظور می 8هر شیفت کاري  ضمناً( بعد نداشته باشد ساعات کار مسئول فنی شیفت هاي قبل و
  


