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معاونت محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی سراسر کشور

مدیریت محترم ضوابط بهداشت انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد تجاری

موضوع: حمایت از شرکت های دانش بنیان در سال جهش تولید

با سالم و احترام؛

در راستای تحقق شعار سال ۹۹، "جهش تولید"، و همچنین اجرایی نمودن و پیشبرد تکالیف مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
در حوزه سامانه ها و حمایت از شرکت های دانش بنیان ، به استحضار می رساند از تاریخ ابالغ این بخشنامه کلیه شرکت های 
دانش بنیان دارای مجوز از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری یا سایر مراکز ذیصالح با تاریخ اعتبار قابل قبول که 
متقاضی ثبت منبع (پروانه تاسیس و بهره برداری) هستند می توانند نسبت به درخواست ثبت منبع (پروانه تاسیس و بهره برداری) 

از طریق سامانه TTAC  اقدام نمایند.

 لذا ثبت درخواست توسط شرکتهای مذکور و بررسی توسط معاونتهای غذاو دارو مطابق دستورالعمل ذیل خواهد بود:

ارسال درخواست ثبت منبع جدید توسط مسئول فنی (ورود به سامانه  TTAC.IR ورود به بخش   IRC ورود به بخش  -۱
ثبت منبع جدید  درج اطالعات و ارسال به کارشناس)

بررسی پرونده توسط کارشناس و تایید کلیه موارد (بدون زدن تیک تایید بازرسی)             ارسال پرونده به رئیس اداره               -۲

ارسال به کارشناس کمیته         صدور پروانه و ارسال به کارتابل مسئول فنی جهت پرداخت هزینه. 

موارد ذیل توسط مسئول فنی و کارشناسان معاونت مد نظر قرار گیرد:

کلیه موارد  PMF  توسط مسئول فنی خود اظهاری می شود. 

در قسمت بارگذاری مدارک به جای مجوز صنعت و معدن و ... "مجوز دانش بنیان" شرکت پیوست گردد. 

پرونده شرکت های دانش بنیان، نیازی به طرح در کمیته نمی باشد و این بخشنامه توسط کارشناس کمیته جایگزین رای  

کمیته، در سامانه بارگذاری شود.

شایان ذکر است در صورتیکه ایراد فنی مرتبط با حوزه سالمتی توسط رئیس اداره تشخیص داده نشود ظرف یک هفته کاری  

از زمان دریافت پرونده باید کد ده رقمی صادر شود.

مسئول نظارت بر اجرا، مدیر نظارت بر مواد غذایی معاونت های غذا و دارو می باشند. 

در برنامه بازرسی های ادواری، بازرسی از شرکت های مذکور مد نظر قرار گیرد.  
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