
 

 اختصاصی سازمان غذا و داروفهرست مجوزهای  

 

 شناسه مجوز جدول زمانی مصوب عنوان اسناد راكد رديف

 صدور و اصالح پروانه بهره برداری موسسات و کارخانجات غذایی و آشامیدنی 1
یک سال پس از تاریخ اعتبار یا ابطال پروانه و ثبت 

 در رایانه
4714/1/114 

 بهره برداری موسسات و کارخانجات آرایشی و بهداشتیصدور و اصالح پروانه  2
یک سال پس از تاریخ اعتبار یا ابطال پروانه و ثبت 

 در رایانه
4715/2/114 

 پروانه مسؤول فنی واحدهای تولیدی و بسته بندی مواد غذایی و آشامیدنی 3
یک سال پس از صدور پروانه مسؤول فنی جدید و 

 ثبت در رایانه
4716/3/114 

 واحدهای تولیدی و بسته بندی مواد آرایشی و بهداشتی پروانه مسؤول فنی 4
یک سال پس از صدور پروانه مسؤول فنی جدید و 

 ثبت در رایانه
4717/4/114 

 پروانه بهداشتی واردات مواد و فرآورده های غذایی و آشامیدنی 5
سه سال پس از تاریخ اعتبار یا ابطال پروانه و ثبت 

 در رایانه
4718/5/114 

 پروانه بهداشتی واردات مواد و فرآورده های آرایشی و بهداشتی 6
سه سال پس از تاریخ اعتبار یا ابطال پروانه و ثبت 

 در رایانه
4719/6/114 

 4720/7/114 از تاریخ جلسه و ثبت در رایانه سه سال پس صورتجلسات کمیته فنی و قانونی اداره کل نظارت بر مواد آرایشی و بهداشتی 7

 4721/8/114 ثبت در رایانهو سه سال پس از تاریخ صدور مجوز  مجوز مصرف و عرضه مواد و فرآورده های غذایی و آشامیدنی 8

 4722/9/114 ثبت در رایانهو سه سال پس از تاریخ صدور مجوز  آرایشی و بهداشتیمجوز مصرف و عرضه مواد و فرآورده های  9

10 
و آرایشی مجوزهای استفاده از ظرفیت خالی موسسات و کارخانجات تولیدکننده مواد 

 بهداشتی

دوسال پس ازتاریخ اعتبار یا ابطال مجوز و ثبت در 

 رایانه
4723/10/114 

11 
مجوزهای استفاده از ظرفیت خالی موسسات و کارخانجات تولیدکننده مواد غذایی و 

 آشامیدنی

اعتبار یا ابطال مجوز و ثبت در دوسال پس ازتاریخ 

 رایانه
4724/11/114 



 

 پروانه ساخت و بسته بندی مواد و فرآورده های غذایی و آشامیدنی  12
سه سال پس ازتاریخ اعتبار یا ابطال پروانه و ثبت 

 در رایانه
4725/12/114 

 پروانه ساخت و بسته بندی مواد و فرآورده های آرایشی و بهداشتی 13
ازتاریخ اعتبار یا ابطال پروانه و ثبت  سه سال پس

 در رایانه
4726/13/114 

 مجوز شناسه نظارت کارگاهی مواد و فرآورده های غذایی و آشامیدنی 14
دوسال پس ازتاریخ اعتبار یا ابطال مجوز و ثبت در 

 رایانه
4727/14/114 

15 
موادغذایی و گزارش بازدید فنی و بهداشتی از کارخانجات خارجی تولید کننده 

 آشامیدنی
 4728/15/114 ده سال پس از تاریخ بازدید و ثبت در رایانه

16 
گزارش بازدید فنی و بهداشتی از کارخانجات خارجی تولید کننده موادآرایشی و 

 بهداشتی 
 4729/16/114 ده سال پس از تاریخ بازدید و ثبت در رایانه

 4730/17/114 سه سال پس ازتاریخ جلسه و ثبت در رایانه غذایی و آشامیدنی مواد ظارت بر صورتجلسات کمیته فنی و قانونی اداره کل ن 17

 4731/18/114 یک سال پس از اعالم قیمت و ثبت در رایانه  داروهای وارداتی ) آزاد ( ریمکاتبات قیمت گذا 18

 4732/19/114 قیمت و ثبت در رایانهیک سال پس از اعالم  مکاتبات قیمت گذاری داروهای وارداتی ) یارانه ای ( 19

 4733/20/114 یک سال پس از ترخیص از گمرک داروی ساخته شده ) فاکتور پروفرم یا ثبت سفارش ( 20

 4734/21/114 یک سال پس از ترخیص از گمرک فاکتور پروفرم مواد اولیه ) نسخه واحد مربوطه ( 21

 

 

 


