جمًُري اسالمي ايزان
يسارت بُذاشت ،درمبن ي آمًسش پششكي
مؼبيوت غذا ي داري
ادارٌ كل وظارت بر امًر داري ي مًاد مخذر

شمارٌ سىذ:
NM-RU-05-01

عىًان سىذ:
آي يه وامٍ صذير پرياوٍ تاسيس ياحذ َاي تًليذ داريَاي گياَي ،بستٍ بىذي گياَان دارييي،
تًليذ عصارٌ َا ي اساوس َاي گياَي

صفحٍ ريي جلذ

صفحٍ  1اس2

تبريخ ببسوگزي

تُيٍ كىىذٌ

تأييذ كىىذٌ

تصًيب كىىذٌ

98/04/21

دكتز سبرا سپُز

دكتز اميزحسيه جمشيذي

دكتز محمذرضب شبوٍ سبس

مادٌ  :1متقبضي يب متقبضيبن تبسيس ياحذَبي تًليذ داريَبي گيبَي ،بستٍ بىذي گيبَبن دارييي ي تًليذ ػصبرٌ َب ي اسبوس
َبي گيبَي مي ببيذ داراي شزايط سيز ببشىذ:
 .1دارا بًدن مًافقت اصًلي ي يب پزياوٍ تبسيس اس يسارت صىبيغ.
 .2وذاشته سًء پيشيىٍ كيفزي.
 .3مؼزفي مسئًل فىي ياجذ شزايط در َىگبم بُزٌ بزداري ( جُت ياحذَبي تًليذ داريَبي گيبَي ي بستٍ بىذي گيبَبن
دارييي دكتز داريسبس ي جُت ياحذَبي تًليذ ػصبرٌ َب ي اسبوس َبي گيبَي دكتز داريسبس يب شيميست ).
مادٌ  :2صالحيت متقبضي يب متقبضيبن تبسيس ياحذَبي مذكًر بق مقزرات ببيذ بٍ تبييذ كميسيًن قبوًوي تشخيص
مًضًع مبدٌ  20قبوًن مزبًط بٍ مقزرات امًر پششكي ي دارييي ي مًاد خًردوي ي آشبميذوي بزسذ.
مادٌ  :3متقبضي يب متقبضيبن تبسيس ياحذَبي مذكًر ببيذ امكبوبت كبفي بزاي ايجبد كبرگبٌ ي يب كبرخبوٍ مًرد وظز را داشتٍ
ببشىذ ي مذارك السم را در ايه سميىٍ ارائٍ ومبيىذ.
مادٌ  :4كب رشىبسبن ي ببسرسبن يسارت بُذاشت ،درمبن ي آمًسش پششكي بز كليٍ مزاحل ايجبد ياحذ تًليذي وظبرت خًاَىذ
داشت ي مسئًالن ايه گًوٍ ياحذَب مكلفىذ بب آوبن َمكبري ومًدٌ ي ابالػبت السم را در اختيبرشبن قزار دَىذ.
مادٌ  :5پس اس ايجبد سبختمبوُب ،تبسيسبت ي وصب مبشيه آالت ي تجُيشات ي اخذ پزياوٍ بُزٌ بزداري اس يسارت صىبيغ،
كبرشىبسبن يسارت بُذاشت ،درمبن ي آمًسش پششكي اس ياحذ تًليذي ببسديذ بٍ ػمل خًاَىذ آيرد .در صًرت كبمل بًدن ياحذ
تًليذي پزياوٍ تبسيس بق قبوًن مزبً ط بٍ مقزرات امًر پششكي ي دارييي ي مًاد خًردوي ي آشبميذوي بٍ وبم متقبضيبوي كٍ
صالحيت آوبن بٍ تبييذ كميسيًن قبوًوي تشخيص رسيذٌ است صبدر خًاَذ شذ.
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