
 توافقنامه سطح خدمت

 صدورپروانه فعالیت مسئولین فنی شرکت های حوزه فرآورده های سالمت محورعنوان خدمت : 

 مقدمه

صدورپروانه فعالیت مسئولین فنی شرکتهای حوزه فرآورده های سالمت محور به منظور بکارگیری فردی دارای   

صالحیت منطبق با دستورالعمل های مصوب سازمان غذا و دارو جهت نظارت و کنترل بر تولید فرآورده های سالمت 

نظارت بر نحوه نگهداری و توزیع کاالهای سالمت  محور )غذایی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی( در مراکز تولید و یا

ضوابط و مقررات ملی محور در شرکت های بازرگانی ، انبارهای بزرگ  و سردخانه های نگهداری کاال مطابق با 

  بهداشتی 

 هدف 

و یا نظارت بر نحوه واحد های تولیدی برای پروانه فعالیت مسئولین فنی صدور سطح خدمت از هدف از این توافقنامه 

نگهداری و توزیع کاالهای سالمت محور در شرکت های بازرگانی ، انبارهای بزرگ  و سردخانه های نگهداری کاال 

 فرآورده های سالمت محور 

  مسئولیت

و  چگونگی انجام امور اداری برابر ضوابط  وشرح وظایف مسئولین فنی کلیه مفاد و موارد مندرج در  رعایتمسئولیت 

پایان فرآیند و همکاری مسئول فنی در شرکت با تا پایان مقررات سازمان غذا ودارو جهت صدور پروانه مسئولیت فنی 

 برعهده مدیرعامل و مسئول فنی میباشد.   فرآورده  هدف کنترل و نظارت برتولید و یا عرضه 

 تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایی

 را انجام نماید. TTACمکلف است که ثبت نام و بارگذاری مدارک در سامانه  خدمت گیرنده -

 پرینت به انجام رساند.خدمت گیرنده مکلف است کلیه مراحل اداری در سامانه را تا دریافت  -

 گیرنده مکلف است اصل مدارک را جهت بررسی و تایید نهایی به معاونت غذا ودارو ارایه نماید.خدمت  -      

 پس از بررسی و رویت اصل مدارک نسبت به تایید نهایی در سامانه اقدام نماید.دمت دهنده مکلف است خ -

 هزینه ها و پرداخت ها

 توافقات مربوط به هزینه ها و پرداخت ها منطبق با اطالعات ثبت شده در شناسنامه خدمات دریافت خواهد شد.

 دوره عملکرد

 این توافقنامه سطح خدمت تا زمانی که خدمات توسط سازمان غذا و دارو ارائه و تایید می شود اعتبار خواهد داشت. 

 خاتمه توافقنامه

فعالیت مسئولین فنی شرکتهای حوزه فرآورده های سالمت محور پس از صدور یک نسخه بصورت فیزیکی به پروانه 

و یا شرکت های بازرگانی ، انبارهای بزرگ  و زمان همکاری با واحد تولیدی و پروانه تا معاومنت غذا ودارو ارائه گردد 

 سردخانه های نگهداری کاال فرآورده های سالمت محور اعتبار خواهد داشت.

 



  

 

 


