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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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