
                                                                                                                                     شماره: .....................

                                                                                                                                    تاریخ:  ......................
                                                                                                                                    پیوست: ....................

 SP- Ci- 1397- 0235:کد مدرک

۶۷۵/۵۴۶۳۹
١۳۹۷/۰۶/١۷

دارد

تهران روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، نبش خیابان شهید وحید نظری، سازمان غذا و دارو
تلفن: ۹-۶۶۴۶۷٢۶۸     نمابر: ۶۶۴۶۹١٢٢     کد پستی: ١٣١۴۷١۵٣١١

                                                                                                                                                   www.fda.gov.ir

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

موضوع: چارت مسئولین فنی در حوزه فرآورده های غذایی و آشامیدنی

سالم علیکم؛
     احتراما"، به اطالع می رساند، چارت مسئولین فنی در حوزه فرآورده های غذایی و آشامیدنی مطابق با دسته و گروه       

فرآورده های مرتبط (بر اساس تقسیم بندی بین المللی)، در رشته های تحصیلی مجاز در دو گروه تحت عنوان اولویت اول (١) و 

اولویت دوم (٢) به شرح ذیل و مطابق با جدول پیوست بازنگری گردید:

الف) رشته های با اولویت (١) مستقیماً از طریق سامانه جهت به کارگیری در دسته فرآورده های غذایی و آشامیدنی، مجاز میباشد.

ب) رشته های با اولویت (٢) با بررسی شرایط منطقه و حسب صالحدید راسا معاونت های غذا و دارو اقدام به صدور مجوز صالحیت  

مطابق فرمت پیوست نموده، که با بارگذاری مجوز فوق طبق فرمت پیوست در بخش سوابق کاری در سامانه و پس از مطابقت 

محتوی بارگذاری شده توسط همان معاونت غذا و دارو امکان دسترسی مربوطه مهیا خواهد شد.

ج) در خصوص سایر رشته ها که در چارت مصوب اعالم نشده است در صورت وجود درخواست از طرف متقاضی ابتدا معاونت غذا و 

دارو ١.سوابق آموزشی مرتبط ٢. محتوای دروس گذرانده شده در دوران تحصیلی ٣. سوابق کاری متقاضی را بررسی و در 

صورت وجود ارتباط و تشخیص کارشناسی معاونت های غذا و دارو پس از تصویب کمیته فنی و قانونی معاونت مربوطه، سوابق و 

مستندات جهت بررسی های بعدی به اداره کل امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی ارسال و در صورت تایید کمیته فنی و قانونی 

اداره کل، معاونت های غذا و دارو اقدام به صدور مجوز صالحیت مطابق فرمت پیوست نموده که با بارگذاری مجوز فوق طبق فرمت 

پیوست در بخش سوابق کاری در سامانه و پس از مطابقت محتوی بارگذاری شده توسط همان معاونت غذا و دارو امکان دسترسی 

مربوطه مهیا خواهد شد.

د) کارشناسان اداره کل و معاونت ها در خصوص سواالت و مسائل فنی شرکت های تولیدی و وارداتی غذائی و آشامیدنی صرفا 

به  مسئولین فنی پاسخگو می باشند و کلیه مکاتبات شرکت ها باید دارای مهر و امضا معتبر مسئولین فنی باشد: 
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       فرمت مهر مسئولین فنی            

 TTC ه) با توجه به لزوم پاسخ دهی در خصوص مسائل فنی صرفا به مسئولین فنی، امکان استعالم مسئولین فنی از طریق سامانه

به شرح ذیل مهیا می باشد:

ورود به سامانه   WWW.TTAC.IR ثبت اشخاص حقیقی و حقوقی  بخش استعالم مسئولین فنی  درج شماره 

کارت فعالیت 

الزم به ذکر است پیرو بخشنامه شماره  ۶۷۵/١۶١۷۵٢  مورخ  ۹۶/١٢/٢۷ به کلیه مسئولین فنی اعالم شود تا نسبت به ثبت نام و 

اخذ پروانه فعالیت از سامانه اقدام و در صورتیکه اطالعات و مستندات مدارک بارگذاری دارای نقص یا انجام نشده است، نسبت به 

اصالح و تکمیل آن در اسرع وقت اقدام نمایند./ ا

شماره کارت فعالیت
نام و نام خانوادگی
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