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معاونت ساختمان  - كوچه اول سمت چپ -كوي بياني -چهار راه حشمت  - رشت  - گيالن  
اولطبقه   - غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي گيالن  

   09117192610: شماره همراه 013 – 33621429: شماره تلفن 
  مراجعه فرماييد www.foodbaran.com جهت دريافت كليه فرمهاي مورد نياز به سايت

 

   ساخت و برداري بهره و تاسيس  بهداشتي پروانه اصالح و تمديد براي الزم دارك

 )كارگاهي( بندي بسته و توليد كوچك هاي واحد

 به )كارگاهي(واحد هاي كوچك توليد و بسته بندي   ساخت و برداري بهره و تاسيس  پروانه بهداشتي تمديد -  
  .مي باشد همزمان و يكساله صورت

  :مدارك مورد نياز عبارتند از
  درخواست كتبي تمديد پروانه هاي ساخت و بهره برداري -1
  گذشته كپي فرم درخواست صدور پروانه بهداشتي تاسيس و بهره برداري كارگاهي سنوات -2
 گپي فرم درخواست صدور پروانه بهداشتي ساخت كارگاهي سنوات گذشته -3

 با مهر و امضاء مدير عامل و مسوول فني اتيكت محصول/ كپي طرح برچسب -4

 باركد ملي براي محصوالت مورد نياز -5

جهت اصالح يا تمديد پروانه ساخت ) براي هر محصول(ريال  560000 به مبلغ  ارائه اصل فيش هاي واريزي -6
  1458 كدحساب بانك ملي شعبه شهرك قدس  2173319011008به حساب شماره 

تاسيس و بهره برداري به  ريال جهت اصالح يا تمديد پروانه 940000 به مبلغ  ارائه اصل فيش هاي واريزي -7
 1458 حساب بانك ملي شعبه شهرك قدس كد 2173319012006حساب شماره 

زم طبق فرم موجود در مدارك ال(براي هر محصول به صورت جداگانه   فرم سه برگي پروانه ساخت تكميل -8
 )جهت صدور پروانه بهداشتي ساخت

طبق فرم موجود در مدارك الزم جهت صدور پروانه بهداشتي ( نشانه گذاري كپي تعهد نامه محضري -9
 )ساخت

طبق فرم موجود در مدارك الزم جهت صدور پروانه ( ساخت تعهد نامه محضري تعليق پروانه  كپي -10
  )بهداشتي ساخت

  ا آزمايشگاه همكار به مدت يكسالنتايج آزمون و قرارداد ب -11
  .الزامي است  CD اسكن كليه مدارك قيد شده فوق و انتقال تصوير آنها بر روي -12
 
  
  
  
  
  
  


