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  مدارك پروانه بهره برداري

  
 و محل آدرس ذکر با و نیاز مورد محصوالت جهت برداري بهره پروانه صدور/اصالح تقاضاي به مبنی شرکت کتبی درخواست .1

  متقاضی نام
 یا جهاد استعالم نامه خود و تولیدي واحد احداث بودن بالمانع بر مبنی غذایی مواد بر نظارت مدیریت از استعالم پاسخ تصویر .2

  معدن صنعت
  تولیدي ممهور به مهرشرکت  و امضا مدیرعامل واحد پالن سایت دقیق نقشه ارائه .3
  محل کروکی ارائه .4
  تولیدي آالت ماشین استقرار محل و نقشه ارائه .5
  آزمایشگاه تجهیزات لیست همچنین و تولید خط تجهیزات لیست ارائه .6
 نقشه با آن داشتن مطابقت و شرکت مهر به ممهور و عامل مدیر امضاي و تایید مورد ساختمانی وضعیت 1 شماره فرم تکمیل .7

  شده ارائه
  )رسمی روزنامه در شرکت تغییرات آخرین آگهی همراه به رسمی روزنامه شرکت تاسیس آگهی(شرکت ثبت مدارك ارائه .8
  تجارت معدن صنعت یا کشاورزي جهاد برداري بهره پروانه شده اصل برابر رو پشت کپی و اصل ارائه .9

ریال جهت  940000و  پرداخت شده در حسابداري معاونت غذا و دارو و کپی آن  ریال 5660000 مبلغ بهرسید پرداخت  . .10
  ریال صدور بهره برداري کارگاهی 000/880/1مبلغ و  اصالح 

  .گردد اقدام تجاري نام اخذ مراحل به نسبت اکنون هم از که گردد اتخاذ ترتیبی ستا الزم تجاري جهت نام
   جانمایی نقشه نسخه: نقشه راهنماي

  جدول همراه به مناسب واقعی200/1 یا 00/1 مقیاس با مقیاس با نقشه. باشد نمی قبول قابل نویس دست نقشه
 – زمین کل متراژ – زیربنا سطح -نقشه راست در باشد شده درج آن در ها قسمت تمامی مساحت که) دیتا(نقشه دقیق راهنماي
  کارخانه محدوده

 کامل طور به تماس تلفن و احداث محل پستی کد و احداث محل آدرس و آن مدیر و شرکت امضاي و مهر و آن مالک و شرکت نام –
 و عرض ، طول( ابعاد.  گردد مشخص) صفحه یک( برگ یک روي بر صرفاً ها قسمت و طبقات کلیه پالن -شود درج روي نقشه بر

 وبسته تولید هاي سالن کلیه,محوطه از اعم بخشها کلیه متراژ همچنین..گردد مشخص نقشه جهت.گردد قسمت مشخص هر) ارتفاع
 و اولیه مواد(سردخانه,محصول نوع به توجه با سایر و عمومی-قرنطینه-ضایعات-ملزومات-محصول- مواداولیه مانند(انبارها کلیه,بندي

 اتاق, انکوباسیون, استریلیزاسیون تفکیک به میکروبی و شیمی بخش تفکیک به(آزمایشگاه,گرمخانه  ها),فرآورده نوع به بسته محصول
 بخش,آقا و خانم تفکیک به کارگران استراحت اتاق و ها رختکن و هاي بهداشتی سرویس کلیه),شاهد نمونه اتاق و کشت
 تولیدي واحدهاي بهداشتی و فنی ضوابط حداقل و GMP  ضوابط مطابق ساختمانی بخشهاي سایر و تعمیرگاه,تاسیسات,اداري
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