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معاون محترم غذا و دارو
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران

معاون محترم غذا و دارو
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

معاون محترم غذا و دارو
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی

موضوع: تفویض اختیار سامانه ثبت منبع(پروانه تاسیس بهره برداری)

سالم علیکم؛
احتراماً با توجه به سیاست های برنامه ششم توسعه، موضوع تمرکز زدایی و تفویض امور اجرایی به دانشگاه های علوم پزشکی 

و خدمات بهداشتی درمانی کشور، و جلسه افتتاحیه سامانه ثبت منبع مورخ ۹۷/۱۲/۰۷، موارد ذیل را باستحضار میرساند:
از تاریخ ۹۷/۰۱/۲۴ ثبت منبع (پروانه بهداشتی تاسیس بهره برداری) حوزه غذایی و آشامیدنی در سامانه TTAC (طبق  -۱

فایلهای پیوست) با رعایت کلیه قوانین و مقررات به آن دانشگاه تفویض میشود.
مقتضی است از تاریخ مذکور تمامی درخواست های ثبت منبع (پروانه بهداشتی تاسیس و بهره برداری) در سامانه  -۲

TTAC ثبت و بررسی شده و از دریافت مدارک به صورت فیزیک خودداری گردد.

۳- طبق تاریخ های درج شده در جدول ذیل کارشناسان این اداره کل جهت هماهنگی نهایی و هرگونه رفع اشکال در آن 
معاونت حضور خواهند داشت.

فایل فرآیند ثبت منبع در سامانه TTAC و راهنمای مسئولین فنی و کارشناسان منظور ثبت درخواست در سامانه جهت  -۴
بهره برداری الزم ارسال میگردد.

الزم به ذکر است کلیه منابع ثبت شده قبلی طبق فرایند پیوست برنامه ریزی و در سامانه ثبت شود/ف

تاریخ جلسه نام دانشگاه
۹۷/۰۱/۱۸ معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران

۹۷/۰۱/۱۹ معاونت غذا و دارو دانشگاه تهران

۹۷/۰۱/۲۰ معاونت غذا و دارو دانشگاه شهید بهشتی
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