
 اداره نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی استان  –معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اراک 

 لیست مدارک الزم جهت پروانه های سه گانه بهداشتی

 : بهره برداری تاسیس و مدارک الزم جهت صدور پروانه

 درخواست کتبی واحد (1

یا جهاد کشاورزی به همراه اصل تجارت  برداری صادره از سازمان صنعت، معدن، هرهبتاسیس و روی پروانه تصویر پشت و  (2

 هاآن

 درس محلآکروکی دقیق  (3

 1:200نقشه ساختمان با ذکر متراژ دقیق کلیه قسمت ها با مقیاس  (4

 گهی آخرین تغییراتآ، آگهی تاسیس شرکت در روزنامه رسمی و شرکتدر صورت وجود  (5

تاسیس ریال/ و جهت اصالح پروانه  5660000بهره برداری به مبلغ  تاسیس و ر پروانهاصل و تصویر فیش بانکی جهت صدو (6

و شناسه واریز  4001035203015489ریال به حساب شماره  940000بهره برداری مبلغ و 

356035251140104002173529005101 

و ظرفیت هر دستگاه( به صورت تایپ کر جنس، تعداد ذلیست دقیق تجهیزات خط تولید )از ابتدای هر خط به تفکیک و با  (7

 شده

 لیست دقیق تجهیزات آزمایشگاه ) با ذکر تعداد و دقت دستگاه ها ( به صورت تایپ شده (8

  (فرم های خام =<غذا و دارو  =<) معاونت ها   www.arakmu.ac.ir( از سایت دانشگاه به آدرس 1تکمیل فرم شماره ) (9

 بایستی با نقشه ارایه شده مطابقت داشته باشد. (1)فرم شماره  7بند  –

 بهره برداری قبلی )در موارد اصالح(تاسیس و اصل پروانه  (10

 قبلی ) در صورت وجود ( در موارد اصالح جهت ابطال و بهره برداری اصل پروانه تاسیس (11

 ارائه شود. و یا کارت فعالیت مسئول فنی واحدتصویر پروانه  ،بهره برداریتاسیس و  در صورت اصالح پروانه  (12

 تصویر شناسنامه و کارت ملی مدیر عامل (13

که می بایست به منظور اخذ کارت فعالیت مسئول فنی  ،مسئول فنیپروانه و یا کارت  مدارک الزم جهت صدور

بهداشتی جهت تایید ثبت گردد و سپس به اداره نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی و  TTACابتدا در سامانه 

 تحویل شود :

 معرفی نامه کتبی از طرف کارخانه  (1

 مراه اصل آنهاصفحات شناسنامه و کارت ملی به ه تصویر تمام (2

 تصویر مدرک تحصیلی نامبرده به همراه اصل آن (3

 3*4یک قطعه عکس  (4

 تکمیل فرم پرسش نامه محضری مدیر و مسئول فنی از سایت دانشگاه (5

 محضری مدیر و مسئول فنیتکمیل فرم تعهدنامه  (6

 امضا مدیر و مسئول فنی رسیده باشد( تکمیل فرم قرارداد استخدامی مسئول فنی )تمام صفحات به (7

 تصویر کارت پایان خدمت به همراه اصل آن ها (8

http://www.arakmu.ac.ir/


 معافیت از طرح یا گواهی گذراندن طرح) برای مشمولین طرح نیروی انسانی( (9

برای تمدید پروانه مسئول فنی مبلغ  ریال و 560000مبلغ  مسئول فنی بهاصل و تصویر فیش بانکی جهت صدور پروانه  (14

 356035251140104002173529005101و شناسه واریز  4001035203015489شماره ریال به حساب  510000

 فانامه و تسویه حساب جهت صدور پروانه مسئول فنی جدیدعهمراه است مسئول فنی قبلی به اصل پروانه (10

 وزارت بهداشت بهره برداری تاسیس و  پروانهآخرین تصویر  (11

 تصویر سوابق کاری و دوره های آموزشی گذرانده شده مربوطه )در صورت وجود( (12

 مدارک الزم جهت صدور و یا تمدید پروانه ساخت محصوالت غذایی و آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی :

 ارائه درخواست کتبی (1

ساخت جهت هر محصول به صورت تایپ شده از سایت دانشگاه )فرم تکمیل فرم سه برگی درخواست صدور پروانه  (2

 های خام(

قانون مواد خوراکی و آشامیدنی دارای تاییدیه امضای مدیر و  11مربوط به رعایت ماده  11تکمیل فرم تعهدنامه ماده  (3

 دد.(مسئول توسط دفترخانه اسناد رسمی ) در صورت داشتن فرم مذکور لطفا اصل و تصویر آن ارائه گر

از سوی سازمان ثبت اسناد و  نام شرکت و کپی آن دارای اعتبار و به محصول به فارسی و ثبت عالمت و نام تجاری (4

 امالک کشور 

 1880000ریال )محصوالت غذایی( و مبلغ  1450000مبلغ  صدورپروانه ساخت به و تصویر فیش بانکی جهت اصل (5

پروانه های ساخت محصوالت غذایی و آرایشی بهداشتی مبالغ  ریال )محصوالت آرایشی و بهداشتی( و برای تمدید

 356035251140104002173529005101و شناسه واریز  4001035203015489ریال به حساب  560000

 بهره برداری وزارت بهداشتو تاسیس تصویر آخرین پروانه  (6

 متناسب با اوزان درخواستی در فرم سه برگی محصوالت مورد نظر  GTINتصویر   (7

نالیزهای مراه آمجوز واردات و مجوز بهداشت مواد اولیه ای که از کشورهای خارجی تهیه می گردد. به ه تصویر (8

 های اخذ شده( IRآزمایشگاهی آن ها )تصاویر 

 تصویر پروانه ساخت مواد اولیه مصرفی و مواد بسته بندی تولید داخل کشور (9

 طرح لیبل محصول مورد تقاضاتصویر  (10

 تصویر پروانه مسئول فنی و کارت فعالیت (11

 اصل پروانه ساخت قبلی در صورت تمدید یا اصالح (12

 درصورت قرارداد با آزمایشگاه همکار، قرارداد معتبر ارایه گردد. (13




