
                                                                                   
 

 

  مدارك مورد نياز  
 کارگاه موسسدرخواست کتبی  .١
 )،آرایشی و بهداشتیخوردنی،آشاميدنی قانون مواد ١١مشخصات ليبل طبق ماده (برچسب یا لفاف بسته بندی طرح  .٢
 درخواست صدور یا تمدید شناسه با امضاء مسئول فنی و تائيد مدیریت آزمایشگاه کنترل غذافرم تکميل شده  .٣
  مربوطه فني و ارايه آليه مدارك مسئوليتمعرفي فرد واجد شرايط جهت تصدي  .٤
  تصوير برابر با اصل شده جواز آسب از اتحاديه صنفي مربوطه .٥
  ثبت نام تجاري تصدیق نهایی تصوير برابر اصل شده .٦
  نامه موسس کارگاهو سوگندعهد ت .٧
 )می گردد و طی بازدید از محل تکميلتوسط کارشناس (تاييديه اجراي آامل ضوابط فني و بهداشتي  تکميل شدهفرم  .٨
 )در صورت تمدید(اصل شناسه قبلی .٩
 ساخت ظروف بسته بندی محصولتصویر پروانه   .١٠
  وزارت بهداشت عقد قرارداد با آزمایشگاه همکار .١١
 به  صورت درخواست تمدید درريال  ٠٠٠/٩٤٠ یا در صورت درخواست صدور ريال ٠٠٠/٨٨٠/١ش بانكي به مبلغ ه فيئارا .١٢

    درمان و آموزش پزشكي،هداشتبوزارت  به نام نزد بانک ملی ٢١٧٣٣١٩٠١٢٠٠٦ سيبا شماره حساب
  با ذآر نام و متراژ آليه قسمت ها ٤٠٠/١قشه دقيق ساختمان با مقياس ن.  ١٣

 :تمدید شناسه منوط به 

 وليدیتاثبات شده در خصوص محصول فقدان شکایت  -

 انتوسط کارشناسوابط شناسه نظارت کارگاهی در کليه بازدیدهای ادواری ضو  GMPتایيد رعایت اصول  -

 عدم انطباق بحرانی در کليه نمونه برداری ها -

  ه طرف قراردادارائه ماهانه نتایج آزمایشگاهی محصوالت ارسالی به آزمایشگا -

 
 
  
  

 ارائه ساير مدارك

  

   )روز 2(صدور شناسه توسط معاونت غذا و دارو 

  رسيد كتبي اخذشناسه به متقاضي و تحويل  -
   سازمان غذا و داروارسال رونوشت شناسه به  -
  بايگاني يك نسخه از شناسه -

 شروع شناسه نظارت كارگاهيتمديدياصدورفرآيند

  بازديد از كارگاه توليدي توسط كارشناسان معاونت غذا و دارو

   )هفته 1(

شرايطواجدآيا كارگاه توليدي
 است ؟

  

 نواقص توسط متقاضيرفع

  شناسه نظارت كارگاهي  توسط متقاضيصدور ارائه درخواست 

  طرح درخواست متقاضي در كميته فني صدور
  )روز 15(پروانه هاي بهداشتي 

  

 رفع نواقص توسط متقاضي

آيا با درخواست متقاضي 
 موافقت مي شود ؟

  پايان 


