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 سازمان غذا و دارو

 شامیدنیآ و فرآورده های غذایی اموراداره کل 

 

 دستورالعمل اجرایی

 پروانه های بهداشتی انبارهای نگهداری  و تمدید ، اصالحنحوه صدور

 آشامیدنی و فرآورده های غذایی
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 وآشامیدنی فرآورده های غذایی اموراداره کل 
 آشامیدنیو غذاییدستورالعمل اجرایی نحوه صدور، اصالح و تمدید پروانه های بهداشتی انبارهای نگهداری فرآورده های 

 

 

 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 -2

ورده های نگهداری 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 -3

 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 اصالح/درخواست برای صدورمتقاضی باید ضمن ارائه نامه       

انبارهای نگهداری فرآورده های  برداریبهره  تاسیس و بهداشتیپروانه  تمدید و اصالح/مدارک 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  -4-2

 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 - 2 تبصره

، می تواند توسط یک مسئول فنی انجام و در حوزه یک معاونت غذا و دارو ، نظارت حداکثر سه انبار کیلومتر ( 10انبارها از یکدیگر )حداکثر 

را  شرکتمی 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 45در مدت کمتر از  یمسئول فنکه یدر صورت -3تبصره 

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

شرکت از 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  -4-3

و در  لیتکم 11wF-F-100-1 به شماره شامیدنی آو  ییغذا یفرآورده ها یاز انبار نگهدار ارزیابیفرم گزارش  ، ارزیابیبررسی و پس از    

، پروانه  ناظرمعاونت 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  11wF-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

تعرفه مصوب و  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  5به 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  5حداکثر 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 .  0001کد انبار، ارقام شمارش انبار جهت شناسایی انبار بوده و از عدد 

 16ن/  /0001به عنوان مثال: 

 : کد انبار ( 0001: کد دانشگاه / ن : نشانه انبار نگهداری/  16) 

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

 مستندات مرتبط-5

        11wF-F-100-1 فرآورده های غذایی و آشامیدنی به شماره فرم گزارش بازرسی و ارزیابی انبارهای نگهداری  -1-5

 11wF-F-200-1پروانه بهداشتی تاسیس و بهره برداری انبار نگهداری فرآورده های غذایی و آشامیدنی به شماره  -2-5
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