مراحل تمديد پروانه ساخت كارخانجات مواد غذايي و آشاميدني

درخواست کتبی و ارائه مدارک و مستندات الزم **
درخواست تايپ شده از سوي
مديرعامل کارخانه جهت تمديد
پروانه ساخت
گواهی يا تصديق ثبت نام نهايی
محصول و عالمت تجاري

در صورتی که واحد در حوزه

در صورتي كه واحد در حوزه
نظارتي شبكه نباشد

نظارتی شبكه پاکدشت باشد***

دبير خانه معاونت

دبير خانه معاونت

مديريت مواد غذايی و

مديريت مواد غذايی و

آشاميدنی

آشاميدنی

تعهدنامه محضري ماده  11قانون

ارجاع پرونده به گروه

مواد خوراکی و آشاميدنی

کارشناسی توسط مديريت

ارجاع پرونده به گروه
کارشناسی توسط مديريت مواد

مواد غذايی
فرم تكميل شده سه برگی

ارجاع پرونده به کارشناس

غذايی
ارجاع پرونده به کارشناس توسط

ساخت*

توسط سر گروه کارشناسی

سر گروه گروه کارشناسی

اصل و کپی تاييد شده فيش

در صورت نيازانجام بازديد و

بانكی

اظهارنظرکارشناسی

طرح اتیکت و لفاف بسته بندی

دستورمديريت مواد غذايی و
آشاميدنی

ارائه تصوير پروانه بهره
برداري،مسئول فنی،صنايع

بررسی مدارک توسط کارشناس معاونت غذا و
دارو و اعالم نظر کارشناسی

ارائه تصوير آخرين جوابيه نمونه
برداري اين معاونت جهت تمديد
اوليه الزم است
تصوير قرارداد با آزمايشگاه

موافقت

عدم موافقت
اعالم به شبكه مربوطه يا متقاضی

تايپ پروانه

همكار (در صورت نياز با توجه به
استاندارد و ضوابط)

ارسال پروانه به مديريت از طريق سرگروه

اصل پروانه ساخت قبلی

امضاء مديريت
تحويل پروانه به مدير عامل يا
نماينده رسمی مدير عامل

* فرم بايد به صورت تايپ باشد و توسط مسئول فنی تكميل و امضا شده و به تائيد اداره آزمايشگاهها برسد.
** در صورتی که کارخانه در حوزه نظارتی شبكه هاي بهداشت و درمان تابعه قرار دارد ،درخواست بايد به شبكه بهداشت مربوطه ودر ساير موارد بايد
به معاونت غذا و دارو ارائه گردد.
*** در صورتی که کارخانه در حوزه نظارتی شبكه بهداشت و درمان پاکدشت قرار دارد،بازديد جهت انجام تمديد پروانه ساخت توسط کارشناسان
شبكه هاي بهداشت مربوطه انجام می شود.
.

