
  ) بردارياصالح پروانه بهره صدور/ فرم تیپ درخواست (

  دارو دانشگاه علوم پزشکی زنجان و معاونت محترم غذا
  سالم علیکم

 برداري (محصول / محصوالت)پروانه بهره ، خواهشمند است دستور فرمایید درخصوص (صدور / اصالح)احتراما ضمن ارائه مدارك پیوست   
  مقتضی مبذول فرمایند. .....................................................اقدام............ شرکت ....................................................................................................................

  دارو دانشگاه و معاونت غذادرخواست کتبی موسسه یا شرکت با عنوان - 1

جهاد کشاورزي که نام محصول یا محصوالت مورد سازمان  تجارت یا روي پروانه بهره برداري سازمان صنعت، معدن و تصویر برابر اصل شده پشت و- 2
  درخواست درآن درج شده باشد.

  کروکی دقیق آدرس محل- 3

  ها مطابق با ضوابط مربوطهذکر متراژ کلیه قسمت نقشه دقیق ساختمانی با مقیاس و- 4

  ارائه آن امکانات ساختمانی موسسه و تکمیل فرم وضعیت و- 5

  تصویر آگهی تاسیس شرکت در روزنامه رسمی در صورتیکه واحد تولیدي شرکت باشد.-6

 طریق دستگاه  ازاصالح  ریال جهت 000/940ریال جهت صدور و 5/ 000/660تصویر فیش پرداخت هزینه پس از نظر کارشناسی به مبلغ  دو اصل و- 7
  معاونت غذا و دارو  )  نصب شده درPOSپوز (

  تاییدیه از محیط زیست (درصورتیکه در شهرك صنعتی نباشد) تصویر- 8

  درصورت اصالح پروانه بهره برداري اصل آخرین پروانه بهره برداري- 9

  ذکر گردد.) ،جدید با خطوط قبلی مشترك باشد وط(درصورتیکه بخشی از خط لیست کامل تجهیزات خطوط تولید درخواست شده-10

  بھ تفکیک شستشو) - کشت - میکروبی (محیط سازي لیست کامل تجهیزات آزمایشگاه شیمیایی و-11

  تصویرتاییدیھ بررسی استقرار واحد تولیدی- ١٢

 انزمسا تجارت / ، معدن وان صنعتزمپروانھ بھره برداری سا روی برابر اصل شده ، ارائھ تصویر پشت ودرصورت تغییر نام کارخانھ- ١٣
  رسمی درصورتیکھ واحد تولیدی شرکت باشد.  روزنامھ در جھاد کشاورزی وآگھی تغییرات

  الزامی است.١٢ -١١- ١٠- ٩- ٨-٧- ۶- ۵- ۴- ٣- ٢- ١افزایش یا حذف خط تولید ارائھ مدارک بند ھای  ،درصورت تغییر نشانی- ١۴

ھای کثیر االنتشار ھمراه با یکی از روزنامھ یکبار آگھی مبنی بر مفقود شدن درصورت مفقود شدن اصل پروانھ بھره برداری ارائھ  در- ١۵
  اصل وتصویر فیش جھت صدور المثنی الزامی است.

بھ صدور  بھداشتی ارائھ کلیھ مدارک مربوط  آرایشی و ،آشامیدنی ،تولیدی مشمول قانون مواد خوراکی درصورت تغییر کاربری واحدھای- ١۶
  است.پروانھ الزامی 

  پوشھ پالستیکی- ١٧

  

  نظر کارشناس:

                                                        .مدارك کامل است .مدارك ناقص است  

  نام و امضاي مراجعه کننده           امضاي کارشناس                                              : بندهاي........................................              نقص مدارك

  تاریخ  تاریخ                                                                                               

  

  

  
درخواست بایگانی خواهدشد.                                                                         به منزله انصرف تلقی شده و روز ازاعالم نواقص نسبت به رفع آن اقدام نگردد،15توجه:درصورتیکه ظرف مدت 

            رفع نقص گردید.                                                                   امضای کارشناس 

 تاریخ                                                                                                            




