
  :پروانه  شماره                                                                            

  :صدور تاريخ                                         

                                           

  فرآورده هاي خام دامي 

 :پروانه توليد  شماره             

                               
 

                                                                                         

ارت بهداشتي اجرايي نظ ن نامهئي

. ........................................شركت/خانم 

 ........................شماره  به پروانه بهداشتي بهره برداري

 .........................  قريه.... .....بخش .................

 با مشخصات باال »                  «                                                    

  . اعتبار دارد و چنانچه تمديد نشود ازدرجه اعتبار ساقط است 

                                                                                        .دارنده اين پروانه موظف به رعايت نكات مندرج در پشت اين پروانه مي باشد 

  مديركل دامپزشكي استان

            

  درصد  : مورد مصرف مواد اوليه

  
  
  
  

  

  

  
  

  

  

  

  تمديد نوبت دوم         

  از تاريخ                     تا تاريخ                   تمديد گرديد

 

                                                                                           

                                                   

                                                        

  

فرآورده هاي خام دامي  توليد بهداشتي پروانه

       :پروانه بهداشتي بهره برداري  

                                                
              

                                                                                     

                                                                                                      

ئيآ 10ماده  4تبصره  و  1350به استناد قانون سازمان دامپزشكي كشور مصوب 

خانم  /وسيله به آقاي بدين هيئت محترم وزيران ،  9/1387

پروانه بهداشتي بهره برداري داراي.........................................  واحدشود تا در

.................شهرستان ...............استان واقع در  ..........................

«                                                      توليدبه  ..................ز اصلي 

  .نمايند مبادرت

اعتبار دارد و چنانچه تمديد نشود ازدرجه اعتبار ساقط است                   اين پروانه تا تاريخ    

دارنده اين پروانه موظف به رعايت نكات مندرج در پشت اين پروانه مي باشد 

            

مواد اوليهودرصد نام 

 

1 -  
2-  
3 -  

  
5-  

6 -  

7 -  

8-  
9-  

10 -  

           مصارف عمده                         
  

  

  .تا تاريخ                   تمديد گرديد

تمديد نوبت دوم         
  

از تاريخ                     تا تاريخ                   تمديد گرديد

          

                               

    

    

پروانه
  

پروانه بهداشتي بهره برداري   كد شاخص

                                                                                          

                                                                        

 

  

به استناد قانون سازمان دامپزشكي كشور مصوب 

13/9مصوب  دامپزشكي

شود تا در اجازه داده مي

......تاريخ  اعتبار تاداراي 

ز اصلي ا...........پالك فرعيبه 

وبا كد محصول 

اين پروانه تا تاريخ      -1تبصره 

دارنده اين پروانه موظف به رعايت نكات مندرج در پشت اين پروانه مي باشد   -2تبصره 

  

              

     :نام محصول

        :محصول شكل عرضه

   :مشخصات بسته بندي  

  : شرايط نگهداري  

  :عمر ماندگاري 

                      مصرف خانوار  

  
  : اوزان محصول 

  تمديد نوبت اول         
  

تا تاريخ                   تمديد گرديد از تاريخ                    

    



  

  

  پروانهتعهدات دارنده 

  

  :بدين وسيله متعهد مي شود دارنده پروانه  

  .كشور را رعايت كندهاي ابالغي از سوي سازمان دامپزشكي  كليه ضوابط ، مقررات بهداشتي و دستورالعمل - 1

با بازرسين بهداشتي اعزامي از سوي سازمان ، اداره كل و شبكه دامپزشكي شهرستان همكاري الزم داشته  -2

  .باشد

  . نمايددريافت  توليد پروانهاداره كل دامپزشكي استان  ، از توليديمحصوالت براي تمام  - 3

و در صورت وارداتي بودن مواد  نمايدرا از واحدهاي مجاز تامين  محصولتمامي مواد مورد استفاده در توليد  - 4

  . از ارگان هاي ذيصالح داشته باشد  واردات مجوز مي بايستاوليه 

توليدي را در واحد   دات مربوط به هرمحصولنمست را ثبت و محصول توليدفرايند اقدامات بهداشتي در  كليه -5

  .كند نگهداري 

ارائه به بازرسين بهداشتي اعزامي از جهت نهايي را محصولتامين مواد اوليه و  تهيه و بهكليه مستندات مربوط  - 6

  .نگهداري نمايد ، اداره كل و شبكه دامپزشكي شهرستانسوي سازمان

 به دليل عدم رعايت ضوابط و مقررات بهداشتي ، ادعـاي هرنـوع خسـارتي ازسـوي     پروانه يق لدر صورت تع -7

  .و موظف به جبران خسارت هاي وارده به افرادحقيقي، حقوقي ودولت خواهد بود  نبوده مسموع پروانه دارنده

توليـد و گـواهي    ،بهداشـتي  فني مي بايست تحت نظر مسئول محصوليند توليد آركليه اقدامات بهداشتي ف – 8

   . گردد

  .مي باشدجديد  توليدمستلزم كسب پروانه ،   محصول توليديهر گونه تغييرات در  – 9

  

  

  

  

  

  امضا دارنده پروانه   

 
 


