
  

  
 
  
  
 

  

  

  
 

  
  

  

  مدارك مورد نياز   

  درخواست آتبي مدير عامل  .١
  نشانی محل با مقياس مشخصدقيق کروکی  .٢
  با ذآر نام و متراژ آليه قسمت ها ٤٠٠/١نقشه دقيق ساختمان با مقياس  .٣
  ١٠٠/١نقشه دقيق آزمايشگاه با مقياس  .٤
  )١فرم شماره ( بهره برداریدرخواست صدور يا اصالح پروانه پرسشنامه تكميل شده  .٥
   )درخواست اصالح در صورت( یا بهره برداریاصل آخرين پروانه تاسيس  .٦
  )در صورتيكه شرآت باشد(روزنامه رسمي ثبت شرآت تصوير و  اصل .٧
 د آشاورزي آه نام جها تصوير برابر با اصل شده پشت و روي پروانه بهره برداري وزارت صنايع يا و اصل .٨

  .محصول مورد درخواست در آن درج شده باشد        
  شماره حساب( در صورت درخواست اصالح و ارائه فيش بانکی گاهیتسويه حساب هزينه هاي آزمايش .٩

  )٢١٣٧٧٤٠٢٣٣٠٠٠ بانک رفاه
 )دتوسط کارشناس و طی بازدید از محل تکميل می گرد( فرم تكميل شده پروانه بهره برداري .١٠

 تصوير پروانه مسئول فني .١١

 از کارشناس مربوطه PRPتایيدیه رفع نواقص واحد مطابق با تعهدات  .١٢

  معاونت غذا و دارو تاييديه آزمايشگاه .١٣
 به نام وزارت بهداشت،٢١٧٣٣١٩٠١٢٠٠٦ سيبا ريال به شماره حساب ٠٠٠/٦٦٠/٥فيش بانكي به مبلغ  .١٤

  )ريال ٠٠٠/٩٤٠ت اصالح در صور( درمان و آموزش پزشكي نزد بانك ملي
  
  
  
 

مطابق با ي مانآيا نقشه ساخت
  )روز 2( ضوابط است؟

  مدارك توسط متقاضيساير ارائه 

  آيا مدارك كامل است ؟

         تكميل فرم بررسي كارشناسي و بازديد كارشناسان
 )روز10(

توسط معاونت سازمان غذا و دارو اخذ شماره پروانه بهره برداري از   رفع نواقص توسط متقاضي 
  )روز 2( غذا و دارو دانشگاه

  تكميل مدارك توسط متقاضي

  توسط معاونت غذا و دارو صدور پروانه بهره برداري
 )روز2(

 بهره برداريپروانهصدورفرايند
،اصل پروانه بهره  بهره برداريپروانه  صدور ارائه درخواست

  متقاضي و نقشه ساختماني توسط برداري وزارت صنايع

 شروع

  آيا دستگاهها و تجهيزات
 كامل است ؟مورد نياز 

  ا با درخواست متقاضي آي
 شود ؟موافقت مي         

  وي ره برداري به مدير عامل يا نمايندهـويل پروانه بهـتح -
  و اخذ رسيد كتبي

  سازمان غذا و دارو به ارسال رونوشت پروانه -
  نسخه از پروانه كبايگاني ي -

  تكميل دستگاهها و تجهيزات  
 توسط متقاضي

 رفع نواقص توسط متقاضي

  پايان

1

  هاي بهداشتي صدور مجوزطرح درخواست در كميته فني 
 )روز15(
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