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تولید کنندگان مواد غذایی و آشامیدنی 
موضوع: نحوه درخواست پروانه های بهداشتی ثبت منبع (تاسیس و بهره برداری)

با سالم و احترام؛
عطف به بخشنامه شماره ۶۷۵/۷۷۱۶۸/د مورخ ۹۸/۷/۲۴ در راستای اجرایی نمودن و پیشبرد تکالیف مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز در حوزه سامانه ها، به اطالع می رساند از تاریخ ابالغ این بخشنامه صدور پروانه تاسیس و بهره برداری غذایی و آشامیدنی از 
طریق سامانه  TTAC خواهد بود . در خصوص نحوه درخواست صدور پروانه در سامانه  توسط مسئولین فنی واحدهای تولیدی 

غذایی و آشامیدنی (کارخانه یا کارگاه) مقتضی است به شرح ذیل اقدام گردد . 

دریافت فایل راهنمای ارسال درخواست پروانه بهداشتی ثبت منبع (تاسیس و بهره برداری) -۱

      IRC          TTAC.IR     مستندات           فایل ردیف     ۱۱       دریافت فایل

مراحل درخواست صدور پروانه های بهداشتی منبع جدید (پروانه بهداشتی تاسیس و بهره برداری منبع جدید) -۲
 "ورود به قسمت "ثبت منبع غذایی و آشامیدنی  "IRC" ورود به قسمت  "TTAC.IR" ورود مسئول فنی به سامانه

تکمیل اطالعات و مدارکارسال "درخواست به کارشناس"

نحوه درخواست صدور پروانه های تاسیس و بهره برداری قبلی که در حال حاضر دارای اعتبار می باشند -۳
 "ورود به قسمت "ثبت منبع غذایی و آشامیدنی  "IRC" ورود به قسمت  "TTAC.IR" ورود مسئول فنی به سامانه

   "ارسال "درخواست به کارشناس بارگذاری پروانه تاسیس و بهره برداری بهداشتی معتبر قبلی  تکمیل اطالعات و مدارک
"دریافت شماره پروانه بهداشتی ثبت منبع"

الزم به ذکر است کلیه پروانه های بهداشتی تاسیس و بهره برداری صادره قبلی که به صورت فیزیک می باشد نامعتبر و از  
درجه اعتبار ساقط می باشند.
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رونوشت :
جناب آقای دکتر شانه ساز معاون محترم وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو 

معاونین محترم غذا و دارو دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور 
جناب آقای دکتر شجاع فرد سرپرست محترم اداره کل حراست سازمان غذا و دارو

جناب آقای دکتر ابوالقاسم گرجی مشاور محترم رئیس سازمان در امور پشتیبانی و توسعه مدیریت
جناب آقای دکتر مهاجر مدیر محترم کنترل پروژه سامانه های سالمت

جناب آقای دکتر محبی سرپرست محترم دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل
انجمن صنفی مسئولین فنی

ریاست محترم انجمن صنایع غذایی ایران
جناب آقای مهندس منصوریان (سرپرست محترم معاونت برنامه ریزی اداره کل امور فراورده های غذایی و آشامیدنی)

سرکار خانم مهندس صباح سرپرست اداره نظارت و ارزیابی شیرخشک ، غذای کودک و فرآورده های غذایی ویژه 
سرکار خانم مهندس اسدی نژاد (سرپرست اداره نظارت و ارزیابی مخاطرات ناشی از افزودنیها و آالینده های غذایی)
سرکار خانم مهندس محمد علیزاده سرپرست اداره نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی،آشامیدنی با منشاء گیاهی 

 جناب آقای مهندس شاکر اردکانی سرپرست محترم  اداره امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی با منشاء دامی و دریایی  
جناب آقای مهندس رضایی اهری سرپرست اداره امور سامانه ها و ضوابط فرآورده های غذایی ، آشامیدنی 
سرکار خانم مهندس شایگان کارشناس اداره امور فرآوردهای غذایی و آشامیدنی با منشاء دامی و دریایی 

سرکار خانم مهندس کتال محسنی رئیس محترم گروه مطالعه و برنامه ریزی 
سرکار خانم مهندس هاله سمیعی کارشناس اداره غذایی و آشامیدنی 
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