مدارک الزم جهت صدور پروانه ساخت
دااگشنه علوم زپشكي و خدمات بهدا شتي ردماني رفسنجان

فرآورده های غذایی ،آرایشی و بهداشتی

*2

تأیید

نام مدرک

ردیف

1

معاونت غذا و دارو
بلی

درخواست تایپ شده صدور پروانه ساخت که توسط مدیر عامل مهر و امضاء شده است
اصل کارت فعالیت مسئول فنی از سامانه  ttacبه همراه یک نسخه فرم قرارداد مسئول فنی* با
مؤسس با تاریخ اعتبار یکسان

*3

فرم تأیید دوره های آموزشی مسئول فنی*

4

تصویر پروانه بهره برداری وزارت بهداشت(برابر اصل توسط کارشناس اداره نظارت )

*5

فرم سه برگی ساخت تکمیل شده *

6

جوابیه مثبت آزمایش محصول مطابق استاندارد( حداکثر یک ماه قبل)

*7
8

فرم تأییدیه آزمایشگاه واحد* یا
قرارداد با آزمایشگاه مجاز با ذکر نام محصول و با اعتبار حداقل یکساله
طرح برچسب و بسته بندی محصول مطابق ضوابط ( دارای نشانگر رنگی برای محصوالت مشمول به
همراه نتایج آزمایشگاهی نشانگر رنگی از آزمایشگاه مجاز )

*9

فرم بررسی و تأیید طرح برچسب*

*11

فرم پذیرش مسئولیت صحت اطالعات برچسب *

11

خیر

تصویر گواهی ثبت نام تجاری (برابر اصل توسط کارشناس اداره نظارت )

یا

آگهی نوبت اول روزنامه  +تعهدنامه ارائه اصل گواهی نام تجاری حداکثر ظرف مدت  6ماه

*12

اصل تعهد نامه محضری رعایت ماده  11مدیر عامل و مسئول فنی*

13

دریافت  GTINاز مرکز شماره گذار کاال و خدمات ایران

*14

فرم تکمیل شده امتیاز  PRPsواحد تولیدی ( متناسب با نوع واحد  :غذایی یا بهداشتی ) *

رسید پرداخت هزینه صدور پروانه ساخت به حساب بانک مرکزی با شناسه واریز
15

 379135259141114112173529115913از طریق کارتخوان غذا و دارو ( پروانه ساخت محصول
غذایی و آشامیدنی  1/451/111ریال  ،پروانه ساخت محصول آرایشی و بهداشتی  1/881/111ریال)

* فرم ردیف های ستاره دار از طریق نشانی زیر دریافت گردد:

http://fdo.rums.ac.ir

قسمت فرم ها در سمت چپ صفحه

تمدید پروانه های غذایی و بهداشتی

کارخانجات

بخش فرم ها و مدارک صدور و

صدور پروانه ساخت

اینجانب  ..................................مدیر عامل  /مسئول فنی واحد  ..................................به آدرس ......................................................
و شماره تماس  ........................................مسئولیت صحت کلیه مدارک باال را می پذیرم.

تاریخ و امضاء

کلیه مدارک فوق جهت صدور پروانه ساخت محصول  /محصوالت ...................................................................................................
در تاریخ  .....................بررسی و مورد تأیید می باشند.

نام و امضاء کارشناس اولیه

کلیه مدارک فوق جهت طرح در کمیته فنی در تاریخ  ..............................بررسی و مورد تأیید می باشند.
نام و امضاء کارشناس کمیته فنی

امضاء مدیر غذا

