
 

 و کارخانجات برداری بهره های پروانه صدور و)ساخت( بهداشتی های پروانهبرگزاری کمیته فنی صدور 

 آشامیدنی و غذاییتولید مواد   های کارگاه

 آشامیدنی و غذایی مواد تولید های کارگاهوکارخانجات  برداری بهره های پروانه صدور و بهداشتی های پروانه صدور فنی کمیته

خانم ،  معاون غذا و داروجناب آقای دکتر جواد تاج کی در محل معاونت غذا و دارو با حضور  5911مهرماه  51در تاریخ 

مدیر آزمایشگاه کنترل خانم مهندس ساطعی ، بهداشتی و آرایشی آشامیدنی، غذایی،مدیر اداره نظارت بر مواد مهندس احرامی 

 مورد5و اعضای هیات علمی معرفی شده دانشگاه برگزار شد. در این جلسه تعداد  یبهداشت و آرایشی آشامیدنی، غذایی، مواد

مورد پروانه بهداشتی ساخت کارخانجات/ 25و  (IRC) از طریق سامانه آشامیدنی و غذا برداریبهره و تاسیس پروانه صدور

مورد صدورپروانه 51پروانه بهداشتی ساخت کارگاهی ،  تمدید و اصالحمورد 5کارگاهی تولید مواد غذایی و آشامیدنی شامل )

بررسی و با نظر اعضای تخصصی کمیته  (کارخانجات مورد تمدید پروانه بهداشتی ساخت 51بهداشتی ساخت کارخانجات، 

 تایید شد.

 

 های بهداشتی )ساخت( کارخانجات تولید مواد آرایشی وبهداشتیبرگزاری کمیته فنی صدور پروانه

در  5911 مهرماه 51کمیته فنی صدور پروانه های بهداشتی )ساخت( کارخانجات تولید مواد آرایشی وبهداشتی در تاریخ  

محل معاونت غذا و دارو با حضور معاون غذا و دارو، مدیر اداره نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، مدیر 

آرایشی و بهداشتی و اعضای هیات علمی معرفی شده دانشگاه برگزار شد.در این  آزمایشگاه کنترل مواد غذایی، آشامیدنی،

پروانه بهداشتی ساخت  مورد 91و  بهداشتی و آرایشی کارخانجات برداری بهره بهداشتی پروانه صدور مورد5 تعدادجلسه 

مورد اصالح و تمدید پروانه  21مورد صدور پروانه بهداشتی ساخت و 59کارخانجات تولید مواد آرایشی و بهداشتی شامل ) 

 بهداشتی ساخت( مورد بررسی و با نظر اعضای تخصصی کمیته تایید شد.

 

 وآشامیدنی غذایی مواد تولید  های کارگاه وهای مسئولین فنی کارخانجات برگزاری کمیته فنی صدور پروانه

 و آرایشی وبهداشتی

 در وبهداشتی آرایشی و وآشامیدنی غذایی مواد تولید های کارگاه و کارخانجات فنی مسئولین های¬پروانه صدور فنی کمیته

 آشامیدنی، غذایی، مواد بر نظارت اداره مدیر دارو، و غذا معاون حضور با دارو و غذا معاونت محل در 5911 مهرماه 51 تاریخ

 شده معرفی علمی هیات اعضای و بهداشتی و آرایشی آشامیدنی، غذایی، مواد کنترل آزمایشگاه مدیر بهداشتی، و آرایشی

  های کارگاه و کارخانجات تولید کارخانجات فنی مسئولین های¬پروانه صدورمورد  7 تعداد جلسه این در .شد برگزار دانشگاه

مورد  5و  تایید کمیته تخصصی اعضای نظر بامورد  6مورد بررسی و  وبهداشتی آرایشی مواد و وآشامیدنی غذایی مواد تولید

 جهت تایید نهایی به تهران ارسال گردید.


