
 

  

  دستورالعمل 
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  :هدف 
ــتورال  ــن دس ــه  اي ــدور پروان ــي وص ــوه بررس ــت نح ــد  عمل جه ــي باش ــرداري م ــره ب ــه  به ــاس   ك ــر اس ــاب ــي  3 دهم ــتورالعمل اجراي    دس

 براي ادغام دو پروانه تأسيس و بهره برداري كارخانجـات           87ورود و ساخت فرآورده هاي غذايي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي مصوب سال             
ــوراكي، آشام   ــواد خـ ــانون مـ ــشمول قـ ــتي  مـ ــشي و بهداشـ ــت يدني،آرايـ ــده اسـ ــدوين شـ ــذكر  .تـ ــوق الـ ــتورالعمل فـ ــق دسـ    طبـ

  . مي گرددپروانه بهره برداري صادر فقط
  
  : دامنه كاربرد  

  ادارات نظارت بـر مـواد غـذايي و بهداشـتي           /اداره كل نظارت و يا مديريت     اين دستورالعمل جهت بررسي و صدور پروانه بهره برداري توسط           
  .كاربرد داردداراي تفويض اختيار دانشگاههاي علوم پزشكي كشور ارو هاي غذا و د معاونت

  
  :مسئوليت اجرايي

 بوده  داراي تفويض اختيار دانشگاه علوم پزشكيادارات نظارت بر مواد غذايي / اداره كل نظارت و يا مديريتاجراي اين دستورالعمل بر عهده 
   مـــواد غـــذايي، آشـــاميدني، آرايـــشي و بهداشـــتي و يـــا مـــديركل نظـــارت بـــرو نظـــارت بـــر حـــسن اجـــراي آن بـــر عهـــده 

  . مي باشددانشگاه مربوطهمديريت غذا و دارو / معاونت 
  

   صدور پروانه بهره برداري –الف 
  : اخذ مدارك -1
  :مدارك مورد نياز جهت صدور پروانه بهره برداري 

 درخواست كتبي موسسه  -1-1

   بايستي اخذ شودكانات ساختماني مؤسسه وضعيت و امكه تحت عنوان فرم ) 1شماره فرم (تكميل  -1-2
 ساير ارگان هاي مرتبط ذيربط/ جهاد كشاورزي/ تصوير پشت و رو برابر اصل شده پروانه بهره برداري وزارت صنايع  -1-3

 آدرس محل كروكي  -1-4

 مطابق با ضوابط مربوط قسمتهاي مختلف  متراژنقشه ساختماني با ذكر -1-5

 تيكه واحد توليدي شركت باشد آگهي تأسيس شركت در روزنامه رسمي در صور -1-6

طبق آخرين مصوبه هيئت وزيران به شماره حساب اعالم شده از طرف معاونت غـذا و                 فيش مربوط به تعرفه صدور پروانه      -1-7
 )همان تعرفه صدور پروانه تأسيس( .دارو وزارت متبوع مي باشد

 
 واحـدهاي توليـد و بـسته بنـدي مـواد        مربوط بـه  شتي  طبق حداقل ضوابط فني و بهدا     مؤسسه   فني و بهداشتي     بازديد و بررسي شرايط    -2

  ،آشاميدني، آرايشي و بهداشتيغذايي

بـا توجـه بـه       آزمايـشگاه كنتـرل    نظارت بر مـواد غـذايي و         اتادار/ مديريت  توسط كارشناسان بازديد كننده     بهره برداري   تكميل فرم    -3
 )2فرم شماره ( امكانات ساختماني و تجهيرات توليد و بسته بندي و آزمايشگاهي مربوط
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ـ     مؤسسهبازديد از محل    و با توجه به      كارشناسيتأييد  كامل بودن كليه مدارك ارائه شده و بررسي و          در صورت    -4  سيون، موضـوع در كمي

 )3فرم شماره (.گردد اقدام  به اخذ رأينسبتمطرح و پس از تأييد فني 

  
  رت بر مواد غذايي، آشاميدني،آرايشي و بهداشتي از اداره كل نظا4فرم شماره اخذ شماره پروانه بهره برداري طبق  -5

  
بر اساس مدرك شماره غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي مربوطه هاي  معاونت از سوي اداره كل نظارت و ياصدور پروانه بهره برداري  -6

PEI/039 
  

  :اصالح پروانه بهره برداري  -ب 
   :ه مدارك ذكر شده انجام مي شود اصالح پروانه بهره برداري با ارائزيردر صورت تغييرات 

 پروانه بهره برداري وزارت صنايع يا جهاد كشاورزي و آگهي پشت و رو برابر با اصل شده، ارائه تصوير كارخانه در صورت تغيير نام    -1
 . الزامي است در صورتيكه شركت باشدتغييرات در روزنامه رسمي

 مربـوط بـه صـدور پروانـه بهـره           3 و 1،2مطابق بند   و اقدام   كليه مدارك   ارائه    افزايش يا حذف خط توليد     در صورت تغيير نشاني،    -2
 .برداري الزامي است

در صورت مفقود شدن  اصل پروانه بهره برداري ارائه يكبار آگهي مبني بر مفقود شدن در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتشار همـراه                         -3
 . الزامي است المثنيبا فيش جهت صدور

 ارائه كليه مدارك مطابق بند      ، مشمول قانون مواد خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي         توليدي هايواحددر صورت تغيير كاربري      -4
 . مربوط به صدور پروانه بهره برداري الزامي است 3 و 2 ،1

   پروانــهاخــذ پروانــه تأســيس دريافــت نمــوده انــد در زمــان درخواســت بــراي منحــصراًواحــدهاي توليــدي كــه تــاكنون : 1تبــصره
  .ه برداري ضمن اخذ اصل پروانه تأسيس صادره و ابطال آن نسبت به صدور پروانه بهره برداري مطابق الگوي جديد اقدام خواهد شدبهر

واحدهايي كه داراي پروانه تأسيس و بهره برداري از وزارت بهداشت بوده و درخواست اصالح پروانه بهره برداري دارند اصـل                     : 2تبصره
رداري اخذ و پس از ابطال نسبت به صدور پروانه بهره برداري با الگوي جديد و براساس مفـاد ايـن دسـتورالعمل                      بهره ب تأسيس و   پروانه  

 .اقدام خواهد شد

 
  هيـأت در كليه مراحل فوق ارائه اصل پروانه بهره برداري قبلي همراه با فيش هزينه مربوط به اصالح پروانه طبق اخرين مصوبه                      : )1(يادآوري

  ره حـــــساب اعـــــالم شـــــده از طـــــرف معاونـــــت غـــــذا و دارو متبـــــوع الزامـــــي اســـــت  وزيـــــران بـــــه شـــــما
  )همان فيش اصالحيه پروانه تأسيس(
 

 .قسمت الف انجام گردد 6 و 5و  4در صورت تأييد كليه مدارك و اقدامات فوق ساير مراحل مطابق بند :)2(يادآوري
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  جهت ثبت سوابق به اداره كل نظارت       فرم تكميل شده بهره برداري    ه فني و  ارسال يك نسخه از پروانه صادره به همراه رأي كميت          : )3(يادآوري
  .الزامي است

  
از واحد بازديد كارشناسـي انجـام     واحدي با رعايت ضوابط مربوط احداث شده باشد و كامليساختمانامكانات در صورتيكه    : )4(يادآوري

كننده در دست اقـدام قـرار گيـرد تـا در صـورت نـصب و راه انـدازي            بازديداعالم نظر كارشناسان    با توجه به    شود در صورت تأييد موضوع        
   .تجهيزات و امكانات آزمايشگاهي در خصوص درخواست مؤسسه اقدام الزم معمول گردد

  
 درخصوص دانشگاه هايي كه به منظور صدور پروانه بهره برداري داراي تفويض اختيار نمي باشـند بايـستي نـسبت بـه ارسـال                       : )5(يادآوري

  .مدارك مطابق با ضوابط مربوطه به اين اداره كل اقدام نمايند
  

واحدهايي كه داراي پروانه تأسيس و بهره برداري از وزارت بهداشت مي باشند در صورتيكه درخواست تغييـر در پروانـه هـاي                       :)6(يادآوري
  .ا همان پروانه هاي صادره ادامه فعاليت خواهند دادتأسيس و بهره برداري صادره نداشته باشند مشمول اين دستورالعمل نبوده و كماكان ب

  
   :پيوست

  )1فرم شماره (فرم وضعيت و امكانات ساختماني جهت تكميل توسط مؤسسات مشمول قانون  -
  )2فرم شماره (فرم بررسي كارشناسي پروانه بهره برداري مؤسسات مشمول قانون  -
  )3فرم شماره (نظريه كميته فني  -
  )4فرم شماره  (PEI/F-006شماره پروانه به شماره فرم استعالم  -
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   از طرف واحد توليدي  همراه با مدارك مورد لزوم طبق ضوابط مربوطهارائه درخواست
    
  

   توسط اداره نظارت بر مواد غذايي و بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي مربوطه  ارائه شدهبررسي و تأييد مدارك
    
  

  مدارك توسط اداره نظارت مربوطه ساير رسي و تكميل بازديد، بر
    
  

  مربوطه در اداره نظارت بر مواد غذايي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتيفني طرح در كميته 
    
  

  صدور پروانه پس از تأييد در كميته 
    
  

  غذايي و بهداشتي ارسال رونوشت پروانه به همراه رأي كميته و ليست  تجهيزات به اداره كل نظارت بر مواد 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  پروانه بهره برداري واصالحگردش كار صدور
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  : ....................شماره پروانه بهره برداري   

  

  /اداره كل نظارت بر مواد غذايي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي

  ................................بهداشتي درمانيدانشگاه علوم پزشكي و خدمات 

   ...................................كارخانه/ مؤسسهپروانه بهره برداري 

  

 ۳به استناد ماده هفتم قانون مواد غذائي، آشـاميدني، آرايـشي و بهداشـتي مـصوب تيرمـاه يكهـزار و سيـصد و چهـل و شـش و مـاده                                 

  :كميسيون فني اجازه داده ميشود............ ار و سيصد و هشتاد و هفت و با توجه به نظريه مورخ دستورالعمل اجرايي مصوب يكهز

  :...................................كارخانه / مؤسسه

  :......................................................................................واقع در

  ...................................................................................:. فعاليت در زمينه

  .خطوط توليد زير مي باشد، با رعايت كامل ضوابط و مقررات مربوطه بهره برداري گردد/ كه داراي خط 

  

  

/ ضـمناً مؤسـسه  . ا موافقت قبلي اين دانـشگاه باشـد   هر گونه نقل انتقال و تغيير نام ، محل و خطوط توليد مندرج در اين پروانه بايستي ب     

كارخانه فوق زماني مجاز به توليد و عرضه محصوالت نامبرده خواهد بود كه داراي پروانه ساخت معتبر از وزارت بهداشت، درمـان و                       

 و خدمات بهداشتي درمـاني      اداره كل نظارت بر مواد غذايي،آشاميدني، آرايشي و بهداشتي و يا دانشگاه علوم پزشكي             ( آموزش پزشكي   

  .باشد........................... )

ــماره       ــه شـــ ــي بـــ ــرداري قبلـــ ــره بـــ ــه بهـــ ــتناد پروانـــ ــه اســـ ــه بـــ ــن پروانـــ ــورخ .......................... ايـــ   ........................ مـــ

  ........................./ صــدور المثنــي /حــذف خــط توليــد  / افــزايش خــط توليــد  / تغييــر آدرس كارخانــه /جهــت تغييــر نــام كارخانــه   

  ..................... بـــــه حـــــساب شـــــماره ....................... مبلـــــغ ...................... مـــــورخ .................... بـــــه موجـــــب فـــــيش شـــــماره 

  .بانك مركزي صادر گرديده و پروانه قبلي از درجه اعتبار ساقط ميباشد

  .ارخانه قرار گرفته و امكان رؤيت آن توسط كارشناسان نظارتي باشدك/ اين پروانه الزم است در مؤسسه

  

  /اداره كل نظارت بر مواد غذايي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي

  ..............................معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني 

  

  :رونوشت

 دني، آرايشي و بهداشتي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اداره كل نظارت بر مواد غذايي، آشامي •
  ........................................................ معاونت محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني  •


