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معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور
سالم علیکم؛

موضوع: امکان صدور پروانه های ظرفیت خالی برای واحدهای دارای شناسه نظارت کارگاهی

     احتراما" با توجه به درخواستهای متعدد واحدهای کارگاهی سراسر کشور مبنی بر استفاده از تسهیالت ظرفیت خالی ، پیرو 
تبصره ی ۱۲ دستورالعمل اجرایی حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای کوچک تولید و بسته بندی (کارگاهی) ابالغ شده طی 
بخشنامه شماره ۶۷۵/۱۹۳۳۴۴ مورخ ۹۵/۱۲/۲۴، به منظور حمایت از تولید و امکان فعالیت بیشتر واحدهای کوچک و کارگاهی 
دارای شناسه نظارت با دیگر برندها و استفاده از ظرفیت کامل این واحدها، بدینوسیله به استناد رای شماره ۶۸۸/۵۰۶۰۱/د مورخ 
۹۷/۰۶/۱۱ کمیته فنی و قانونی این اداره کل، به اطالع می رساند چنانچه یک شرکت صنعتی دارای پروانه ساخت، متقاضی 
استفاده از ظرفیت خالی یک کارگاه دارای شناسه نظارت باشد، صدور پروانه ظرفیت خالی مشروط به تعهد شرکت (سفارش 
دهنده) مبنی بر ارتقاء شرایط بهینه تولید در کارگاه (سفارش گیرنده) و تولید محصول ها با برند اصلی خود(سفارش دهنده)، 

بالمانع است.

الزم به ذکر است که دستورالعمل مربوطه در دست بازنگری بوده و متعاقبا ارسال خواهد شد.
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جناب آقای دکتر دارائی مدیر کل محترم آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا و دارو و تجهیزات پزشکی  
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