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 هدف -1

و به منظور ساماندهی انبارهای نگهداری ی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی اکقانون مواد خور 9و  8آئین نامه اجرایی ماده  و 7ماده  به استناد 

 این دستور العمل تدوین گردیده است. ،و نگهداری این نوع مواد و فرآورده ها در شرایط مناسب آشامیدنی و فرآورده های غذایی
 

 دامنه کاربرد -6

ده های ورنگهداری فرآتخصصی بهره برداری و مسئول فنی انبارهای تاسیس و  های بهداشتیپروانه  ، اصالح و تمدیدصدوراین دستورالعمل 

    را شامل می شود. آشامیدنیو  غذایی

 نبار های عمومی شامل این دستورالعمل نمی شوند ا -1تبصره
 

 مسئولیت اجرایی -1

 انیاطالع و اقدام متقاض نیشده و همچن اریاخت ضیتابعه تفو یو واحدهااداره کل کارشناسان مسئولیت اجرایی این دستورالعمل بر عهده  

 و فرآورده های غذاییامور و مدیر کل  اداره کل امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی بوده انبار، کاربرد دارد.  یبهداشت یاخذ پروانه ها

 . می باشندناظر بر حسن اجرای آن  آشامیدنی
 

 شرح اجرا-4

 : ارائه نماید مدارک ذیل رابهره برداری تاسیس و  بهداشتیپروانه  /تمدید و اصالحدرخواست برای صدورمتقاضی باید ضمن ارائه نامه       

انبارهای نگهداری فرآورده های  برداریبهره  تاسیس و بهداشتیپروانه  /تمدید و اصالحمدارک مورد نیاز برای صدور -4-1

 آشامیدنی  و غذایی

  برابر اصل شده باشد یدر دفترخانه اسناد رسمکه  مراجع ذیصالح تصویر مجوز فعالیت اقتصادی از -4-1-1

 ریتصو /بهره برداری انبار مطابق با آخرین تعرفه مصوبتاسیس و  بهداشتیاصل فیش واریزی مربوط به پرداخت هزینه صدور پروانه  -4-1-2

 ، کد رهگیری تراکنش باید ارائه گردد واریزی در صورت واریز هزینه بطور الکترونیکی، بجای فیش یبا مهر امور مال یزیوار شیف

الزامی  از زمان درخواست پروانهاجاره نامه  اعتبار سال 4حداقل ر یت مالکیت ملک یا اجاره نامه معتبمدارک قانونی تعیین وضع -4-1-3

 .است

 انبارپروانه مسئول فنی نحوه صدور  -4-6

 پذیرد. انجام می TTACکلیه مراحل صدور پروانه مسئول فنی انبار از طریق سامانه 

شده باید تمام وقت در اختیار شرکت جهت انجام امور محوله بوده و نباید مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیات  مسئول فنی معرفی :یادآوری

 مدیره باشد. صدور پروانه مسئولیت فنی بطور همزمان برای سایر واحد تولیدی، شرکت وارداتی و انبار امکان پذیر نمی باشد.
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ه تولیدی یا شرکت وارداتی باشد مسئول فنی کارخانه یا شرکت می تواند مسئولیت فنی در صورتیکه انبار متعلق به یک کارخان - 1 تبصره

 انبار را نیز تقبل نماید.

با در نظر گرفتن فاصله معاونت غذا و دارو و کمیته فنی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ناظر و  با صالحدید - 6 تبصره

، می تواند توسط یک مسئول فنی انجام و در حوزه یک معاونت غذا و دارو ، نظارت حداکثر سه انبار کیلومتر ( 11انبارها از یکدیگر )حداکثر 

را  رکتشمی تواند مسئولیت فنی انبارهای آن  صرفا   نگهداری، پخش و توزیع باشد یک فرد  شرکتو درصورتیکه انبار متعلق به یک  گیرد

   بر عهده گیرد.

با شرکت و ... جهت انجام امور محوله  یمرخص لیبه دلبا هماهنگی شرکت  روز 44در مدت کمتر از  یمسئول فنکه یدر صورت -1تبصره 

ت و با شرک دیمذکور با تائزمان جهت تقبل انجام امور محوله در مدت  طیواجد شرا نیفرد جانش ینسبت به معرف دیبا همکاری نداشته باشد

 شرکتاز مدت فوق الذکر باشد  شیب یکه زمان عدم حضور مسئول فن یو در صورت دیاقدام نما و دارواداره کل/ معاونت غذا از  هیدیاخذ تائ

 .دنمایمعرفی  طیواجد شرا یمسئول فن دیبا

 انباربهره برداری تاسیس و  های بهداشتی صدور پروانهنحوه  -4-1

و در  لیتکم w11F-F-100- 1به شماره شامیدنی آو  ییغذا یفرآورده ها یاز انبار نگهدار ارزیابیفرم گزارش  ، ارزیابیبررسی و پس از    

ه ، پروان ناظر/ معاونت غذا و دارو  اداره کل یو قانون یفن تهیکم دی، تائ و مقررات نیطبق قوان یو بهداشت یفن طیصورت دارا بودن شرا

 صادر و رونوشت آن به اداره کل ارسال گردد.  سال 2حداکثر و با اعتبار  w11F-F-200-1شماره به انبار  یبهره بردارتاسیس و  بهداشتی

 .نامه است مطابق با اجارهبا رعایت سقف مجاز اعتبار پروانه  یجاریاست یانبارها یبرا  -4 تبصره

 بهره برداری انبارتاسیس و  بهداشتیتمدید پروانه اصالح / نحوه  -4-4

وب و تعرفه مص نیبرابر آخر دیتمد نهیهز زیوار د،یانبار مشروط به ارائه نامه درخواست تمد یبهره بردار تاسیس و بهداشتیپروانه  دیتمد

گزارش عملکرد و در  یاخذ و بررسمی باشد. پس از  توسط معاونت غذا و دارو یادوار ارزیابی هایدر  GSPاصول  تیرعا دیتائ نیهمچن

در صورت ارتقاء امتیاز کسب شده  سال  4به مدت ، تمدید یو قانون یفن تهیکم دیو تائ طیشرا ریسا نیتخلفات محرز و تام عدم وجودصورت 

 شد.خواهد سال تمدید  2خواهد بود و در غیر اینصورت حداکثر به مدت 

 درخصوص اصالح پروانه تاسیس و بهره برداری، ضمن رعایت شرایط فوق زمان اعتبار تا پایان پروانه قبلی می باشد.

 باشدمی مدت قرارداد اجاره انبار با در نظر گرفتن سال  4حداکثر مدت اعتبار در خصوص انبارهای استیجاری  -5تبصره 

  بهره برداری  تاسیس و بهداشتی های  پروانه نحوه اختصاص شماره-4-5

 از : شامل سه جزء می باشد که از چپ به راست عبارتندشماره پروانه بهداشتی تاسیس و بهره برداری 
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 انبار/ ن / کد دانشگاه کد

 شروع می شود .  1111کد انبار، ارقام شمارش انبار جهت شناسایی انبار بوده و از عدد 

 11/ ن/ 1111به عنوان مثال: 

 : کد انبار ( 1111: کد دانشگاه / ن : نشانه انبار نگهداری/  11) 

 پذیرد. انجام می TTACکلیه مراحل تمدید پروانه مسئول فنی انبار از طریق سامانه  یادآوری:

 مستندات مرتبط-5

        w11F-F-100- 1فرآورده های غذایی و آشامیدنی به شماره فرم گزارش بازرسی و ارزیابی انبارهای نگهداری  -4-1

 w11F-F-200-1پروانه بهداشتی تاسیس و بهره برداری انبار نگهداری فرآورده های غذایی و آشامیدنی به شماره  -4-2
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 نام شرکت/ انبار :

 نام مدیرعامل شرکت/ مسئول انبار :                                                                        
 

 شماره و تاریخ صدور مجوز فعالیت اقتصادی:

 مدت زمان قرارداد:                         ملکی نوع مالکیت:    استیجاری  
 

 نشانی کامل پستی انبار :                     
 

 کدپستی:                                         شماره تلفن:                                    شماره نمابر: 
 

 پست الکترونیک:
 

 نام مسئول فنی :                                     کد ملی:                                     تاریخ تولد: 
 

  :شماره تلفن همراه:                               شماره تلفن ثابت:                        پست الکترونیک
 

 زمینه فعالیت :

      شامیدنی آیی و غذا                      شامیدنی آ                           غذایی                                    

 نوع فرآورده:

 مواد بسته بندی                           فرآیند شده                            مواد اولیه                                   

 هدف از بازرسی و ارزیابی:

     کنترل مستمر             اصالح و تمدید پروانه      بهره برداریبهداشتی  تاسیس و  صدور پروانه

      

نمونه برداری               شکوائیه   

 :موارد  ریسا

           ، آقا/خانم ............................به عنوان مسئول فنی شرکت ، یا جانشین قانونی ایشان در محل حضور دارد  ارزیابیدر زمان 

 ندارد 

 

 نمی باشد   پروانه بهداشتی  تاسیس و بهره برداری صادره جهت شرکت، معتبر  می باشد

 

  ........................:........... ارزیابیتاریخ و ساعت 
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 خیر بلی معیارهای ارزیابی مورد ارزیابی
محدوده 

 امتیاز انبار امتیاز

 محوطه و

 اطراف انبار

آیا محوطه بیرونی با مواد مناسب و مقاوم به منظور جلوگیری از ایجاد گرد وغبار مفروش  -1

 گردیده است؟
   جزئی (1-0) 

 

  ( 1-0جزئی    ضایعات از محوطه جمع آوری گردیده است؟ -آیا وسایل اضافی  -2

   (1-0)جزئی    آیا محوطه بیرونی سالن تمیز می باشد؟ -3

آیا شیب قسمت ها به گونه ای است که تجمع آب ایجاد نگردیده و به داخل انبار راه  -4

 نداشته باشد؟
   عمده 3-0) 

 

  ( 1-0جزئی    () در صورت لزومآیا سکوی تخلیه و بارگیری با ارتفاع و مساحت مناسب موجود می باشد؟ -5

ن
ما

خت
سا

ط 
رای

ش
 

 درها
  ( 1-0جزئی    آیا درها قابل شستشو،تمیز کردن و مقاوم به رطوبت می باشند؟ -1

  ( 3-0عمده    آیا کلیه درها به طور کامل بسته می شوند؟ -2

  ( 1-0جزئی    آیا جنس دیوارها مقاوم، غیرقابل نفوذ و بدون درز و شکاف می باشد؟ - دیوارها

  ( 3-0عمده    قابل نفوذ و قابل نظافت می باشد؟آیا جنس کف مقاوم، صاف، غیر - کف ها

 سقف ها

  ( 1-0جزئی    آیا سقف، مقاوم، بدون درز و شکاف و قابل نظافت می باشد؟ -1

  ( 3-0عمده    آیا طراحی سقف به نحوی می باشد که مانع تبادل حرارتی و رطوبت گردد؟ -2

ورقه های پوشاننده در الیه زیرین عایق حرارتی سقف) آزبست یا پشم شیشه( به آیا  -3

 ؟منظور جلوگیر از انتشار ذرات آزبست نصب گردیده است. 
 بحرانی  5-0) 

 

 پنجره ها
  ( 1-0جزئی    پنجره ها از نظر جنس، قابلیت نظافت دارند؟آیا  -1

  ( 3-0عمده    می باشند؟ ثابت آیا تمامی پنجره های بازشو مجهز به توری -2

 چیدمان

  ( 3-0عمده    می باشد؟ پالت یا قفسه مناسب مجهزآیا انبار به  -1

  ( 1-0جزئی    قابل شستشو می باشند؟یا قفسه ها آیا پالت ها  -2

  ( 3-0عمده    سانتیمتر می باشند؟ 20آیا فاصله پالت ها از سطح زمین حداقل  -3

  ( 3-0عمده    سانتیمتر می باشند؟ 40آیا فاصله پالت ها از دیوار انبار درحدود  -4

  ( 3-0عمده    سانتی متر می باشند؟ 50آیا فاصله بین قفسه ها از یکدیگر در حدود  -5

  ( 5-0بحرانی    آیا فرآورده های دارای تأثیرات سوء بر یکدیگر بطور مجزا نگهداری می گردند؟ -6

  ( 5-0بحرانی    در انبار رعایت می شود؟ FIFO  /FEFOآیا شرایط  -7

  ( 3-0عمده    آیا مکان مناسب جهت نگهداری کاالهای ضایعاتی و مرجوعی وجود دارد؟ -8

   0- (5-)بحرانی    می شود؟یخ مصرف گذشته در انبار نگهداری آیا کاالهای قاچاق، فاسد یا تار-9* 

  ( 5-0بحرانی    آیا کلیه فرآورده های مورد نگهداری دارای مجوزهای معتبر بهداشتی می باشند؟-10

  جمع امتیاز    
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 خیر بلی معیارهای ارزیابی مورد ارزیابی
محدوده 

 امتیاز انبار امتیاز

ت
سا

سی
 تا

ه و
ند

ده
س 

وی
سر

ی 
ها

ش
خ

ب
 

 سیستم روشنایی
   (1-0)جزئی    آیا المپ ها به قاب و حفاظ مناسب )از جنس نشکن( مجهز می باشند؟ -1

   (3-0)عمده    آیا نور انبار با توجه به شرایط خاص نگهداری فرآورده مناسب می باشد؟ -2

   (5-0)  بحرانی  تهویه مناسب می باشد؟آیا سیستم  - تهویه

دماسنج و رطوبت 

 سنج
   (3-0)عمده    آیا دماسنج و رطوبت سنج وجود دارد؟ -

تجهیزات جابجایی و 

 انتقال فرآورده
   (3-0)عمده    آیا تجهیزات جابه جایی مناسب موجود می باشد ؟ -

تجهیزات آمادگی و 

واکنش در شرایط 

 اضطراری

   (3-0)  عمده  آیا شارژ کپسول آتش نشانی و سیستم اطفاء حریق اعتبار دارد؟ -1

   (3-0)  عمده  آیا به سیستم اعالم اطفاء حریق مجهز می باشد؟ -2

   (1-0)جزئی    آیا انبار به تجهیزات ایمنی )جعبه کمک اولیه و .....( مجهز می باشد؟ -3

   (3-0)عمده    آیا وضعیت نظافت و شستشوی انبار و تجهیزات مناسب می باشد ؟ -1 وضعیت نظافت و شستشو

ی
اه

رف
ی 

ها
ت 

سم
ط ق

رای
ش

 

   (1-0)جزئی    آیا رختکن مناسب وجود دارد؟ -1 بخش تعویض لباس

سرویس های 

 بهداشتی

   (1-0)جزئی    آیا سرویس های بهداشتی مجزا برای کارکنان زن و مرد وجود دارد؟ -1

 آیا مواد شوینده و ضدعفونی کننده مناسب جهت شستشوی دستها موجود -2

 می باشد؟
   عمده (3-0)  

حشرات و آیا در توالت به سمتی غیر از انبار باز می شود و در برابر نفوذ  -3

 حفاظت شده اند؟ جوندگان
   عمده (3-0)  

   (1-0)جزئی    توری به فضای آزاد وجود دارد؟ آیا هواکش مکانیکی یا پنجره بازشو و دارای -4

 اصول بهداشتی فردی کارکنان

   (3-0)عمده    آیا کارت بهداشتی معتبر برای کلیه کارکنان وجود دارد؟ -1

  ( 1-0جزئی    می باشد؟ ایمنکارکنان مناسب و کار آیا لباس  -2

   (3-0)عمده    شود؟آیا اصول بهداشت فردی کارکنان رعایت می  -3

 حشرات و جوندگانکنترل  

   (5-0)بحرانی    توسط فرد مسئول انجام می گیرد؟حشرات و جوندگان آیا برنامه کنترل -1

آیا محل انبار و محیط اطراف به طور مداوم از نظر وجود آلودگی ناشی از  -2

 مورد بازرسی قرار می گیرد؟حشرات و جوندگان 
   بحرانی (5-0)  

   (5-0)بحرانی    آیا در صورت وجود آلودگی، اقدامات ریشه کنی انجام می گردد؟ -3

  جمع امتیاز    

 

 

 



                                                                                                              

 اداره کل امور

غذایی و آشامیدنیورده های فرآ 

 ارزیابی بازرسی و فرم گزارش

 نگهداری فرآورده های غذایی و آشامیدنی            هایانبار 

 w11F-F-100-1  :کد مدرک

 62/1/1131صدور :  خیتار

 31/30/1131:  یبازنگر خیتار

2از 0صفحه 

 

 امتیاز انبار محدوده امتیاز خیر بلی معیارهای ارزیابی مورد ارزیابی

 مستندات

  ( 3-0جزئی    شوند؟آیا دما و رطوبت ثبت و سوابق آن نگهداری می -1

  ( 5-0 بحرانی  شوند؟آن نگهداری میآیا کالیبراسیون دماسنج و رطوبت سنج انجام و سوابق  -2

آیا دستورالعمل آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری وجود دارد و سوابق آن ثبت و  -3

 شود؟نگهداری می
   جزئی 1-0)  

وجود  و آشامیدنی فرآورده های غذایی و ورود و خروج کاال چیدمانآیا دستورالعمل اجرایی  -4

 دارد و سوابق آن ثبت و نگهداری می شود؟
   جزئی 1-0)  

آیا برنامه مدون شستشو و نظافت برای کلیه قسمت ها وجود داشته و سوابق آن ثبت و  -5

 نگهداری می شود؟
   جزئی 1-0)  

  ( 3-0عمده    شود؟سوابق آن ثبت و نگهداری میوجود داشته و جوندگان و حشرات آیا برنامه کنترل  -6

آیا برنامه ریزی مشخص و زمان بندی شده تحت نظارت افراد مطلع برای عملیات کنترل  -7

و استفاده از روش های شیمیایی، فیزیکی و بیولوژیکی وجود دارد و سوابق جوندگان و حشرات 

 آن ثبت و نگهداری می شود؟

   عمده 3-0)  

آیا بهداشت فردی طبق برنامه آموزشی مدون به کارگران آموزش داده شده و سوابق آن  -8

 نگهداری می شود؟
   جزئی 1-0)  

  ( 3-0عمده    آیا برنامه دفع زباله و ضایعات وجود داشته و به مورد اجرا گذاشته می شود؟ -9

قابل شناسایی و ردیابی باشد  آیا سوابق مربوط به هر سری ساخت فرآورده به نحوی که -10

 حفظ و نگهداری می شود؟)در صورت لزوم(
   عمده 3-0)  

  ( 1-0جزئی    آیا سوابق ورود و خروج فرآورده در انبار ثبت و نگهداری می شوند؟ -11

    
  جمع امتیاز

  جمع کل

 
 صورتدر بهره برداری صادر نخواهد گردید و تاسیس و  بهداشتیعدم انطباق عمده در انبار  پروانه  8عدم انطباق بحرانی و یا   3در صورت وجود  - 1تبصره

ل ری بعمپس از طرح موضوع در کمیته فنی و قانونی و با مشخص شدن زمان رفع عدم انطباق ها در خصوص صدور پروانه تصمیم گی وجود عدم انطباق کمتر 
 خواهد آمد.

 بوده و رتبه بندی انبار ها به شرح ذیل می باشد:  135حداکثر امتیاز کسب شده مجموع  – 6تبصره 
 135الی  116انبارهای دارای امتیاز "  A" گروه -

 115الی  91انبار های دارای امتیاز  "B" گروه -

 90الی  66انبارهای دارای امتیاز  "C"گروه  -

 و کمتر 65انبارهای دارای امتیاز  "D"گروه  -

 بهره برداری نمی باشند.تاسیس و دارای شرایط اخذ پروانه بهداشتی  "D"انبارهای نگهداری فرآورده های غذایی و آشامیدنی گروه –1تبصره

 

 

 



                                                                                                              

 اداره کل امور

غذایی و آشامیدنیورده های فرآ 

 ارزیابی بازرسی و فرم گزارش

 نگهداری فرآورده های غذایی و آشامیدنی            هایانبار 

 w11F-F-100-1  :کد مدرک

 62/1/1131صدور :  خیتار

 31/30/1131:  یبازنگر خیتار

2از 5صفحه 

 

 مدت زمان تعیین شده برای رفع هر نقص نواقص مشاهده شده در ارزیابی با ذکر شماره بند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 : نتیجه

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                              

 اداره کل امور

غذایی و آشامیدنیورده های فرآ 

 ارزیابی بازرسی و فرم گزارش

 نگهداری فرآورده های غذایی و آشامیدنی            هایانبار 

 w11F-F-100-1  :کد مدرک

 62/1/1131صدور :  خیتار

 31/30/1131:  یبازنگر خیتار

2از 2صفحه 

 نمونه برداری

  

 ردیف
نام 

 نمونه

تعداد 

 نمونه

شماره پروانه 

ساخت/شماره پروانه 

بهداشتی ورود /شماره 

 مجوز ورود

 هدف از نمونه برداری تعداد شاهد تاریخ انقضاء تاریخ تولید سری ساخت

      

 

 

   

 

ه های نمون    کلیه نمونه ها با رعایت شرایط فنی و جهت ارسال به آزمایشگاه و به منظور انجام آزمایشات الزم در شرایط مناسب نمونه برداری گردیده و

 د. یم گردیپس از پلمپ توسط کارشناسان بازدید کننده نزد مدیر و مسئول فنی به امانت گذاشته شده و قانون امانت داری تفه توقیفی شاهد 

 ندارد              موارد توقیفی دارد  -

 نوع و میزان : -

 ...............................................................................................................................................................................................................................  توضیحات:
 

 ندارد   موارد معدومی دارد -

 و میزان :نوع 

 ..............................................................................................................................................................................................................................توضیحات: .

 ندارد          زدید باتوجه به موارد درج شده در چک لیست از نظر فنی و بهداشتی با ضوابط و مقررات مربوطه مطابقت دارد انبار مورد با

 ناین صورتجلسه در دو نسخه که هر یک حکم واحدی دارند تنظیم و یک نسخه تحویل امضاء کنندگان )مسئول فنی و مدیرانبار( ذیل شد و محل بدو

 زیان جانی و مالی ترک گردید.  هیچگونه ضرر و

ت ید مهلمدیر انبار مذکور موظف است در اسرع وقت و با توجه به زمان تعیین شده در مورد نواقصی فنی و بهداشتی اقدام نموده و نتیجه را در سررس

 . اعالم نماید. تعیین شده به معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی ......................

 

 کارشناس/کارشناسان معاونت غذا و دارو                               مسئول فنی                                 مدیر انبار

 دانشگاه علوم پزشکی..........................

 نظر رئیس اداره:

 
 

 :نظر معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی جهت اقدام بعدی

 غیره    رفع توقیف    فک پلمپ انبار    معرفی به دادسرا    معرفی به تعزیرات    توقیف فرآورده ها    پلمپ انبار 

 



                                                                                                              

 اداره کل امور

ورده های غذایی و آشامیدنیفرآ 

 پروانه بهداشتی تاسیس و بهره برداری 

       انبار نگهداری فرآورده های غذایی و آشامیدنی

 11wF-F-200-1  :کد مدرک

 62/1/1131صدور :  خیتار

 31/30/1131:  یبازنگر خیتار

 1  از  1صفحه 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
…………………………. 

 
           

 

 

 

 وآشامیدنی /  فرآورده های غذایی امورمدیر کل 

 معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی.....
 

 

 

 رونوشت:

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی...........  /آشامیدنی  و فرآورده های غذاییامور اداره کل  -  

 بایگانی -

 پروانه بهداشتی تاسیس و بهره برداری انبار نگهداری فرآورده های غذایی و آشامیدنی
 

 شماره پروانه  بهداشتی تاسیس و بهره برداری :

................................................. 

بهها جویهها بهها ن ریهها  و اصههیهیا هههای بعههدی آخ و، آشههامیدنی، آرایشههی و بهداشههتی قههانوخ خههوردنی 9،8آیههین نامهها ایرایههی مههاده  و 7مههاده بهها انههت اد 

 ف ی ایازه داده می شود: کمیتامورخ ............................ 

 نام شرکت/ انبار:
 

                                                                شامیدنی آ                                               ییغذا                                         شامیدنی آ و ییغذا        زمی ا فعالیت: با

 

 و جاریخ :                                           مریع صادر ک  ده مجوز فعالیت: شماره اقتصادی با مجوز فعالیتو با 

 :       نشانی با

 

 شماره جلفن:                                                                     شماره نمابر:
اقههدام مههی نمایههد، بهها رعایههت کامههل مطههررات و  ههواب  مربو هها     مههواد بتههتا ب ههدی     فرآی دشههده      مههواد اولیهها  کهها نتهههت بهها نگهههداری

 بهره برداری گردد.جانیس و 

 با انت اد انت./ این پروانا صادر گردیده  خزانا داری کلاین پروانا با مویب فیش شماره ............................ مورخ ................... مهلغ....................... 

قهلههی بهها شههماره ..................... مههورخ ..................... یهههت جنییههر نههام انهههار/ جنییههر آدری /جنییرزمی هها فعالیههت /  بهداشههتی جانههیس و  بهههره بههرداری پروانهها

گردیههده و  / اصههیو /جمدیههدصههادرخزانهها داری کههل ..................... صههدور المی ههی/ اصههیو بهها مویههب فههیش شههماره ........................ مههورخ ................... مهلههغ..

     .پروانا قهلی از دریا اعتهار ناق  می باشد

  

 اعتبار این پروانه از تاریخ صدور بمدت    ......   سال می باشد
 

 

 

 .باشد معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مربو ا/اداره کل با موافطت قهلی اینباید  هر گونا نطل و انتطال و جنییر نام، محل م درج در این پروانا

 شماره:

 جاریخ:
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