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ندارد

ریاست محترم انجمن صنفی کارگری مدیران کنترل کیفیت گیالن

موضوع: تمدید فعالیت آموزشی انجمن 

با سالم و احترام؛

       با توجه به نامه شماره ۳- د/ - ۶۳۶۷ مورخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیالن و با توجه به        
بررسی های به عمل آمده در این اداره کل، به پیوست مجوز فعالیت آموزشی آن موسسه در حوزه آن معاونت محترم ارسال         

می گردد. ضمنا موارد ذیل نیز باید مد نظر قرار گیرد:

- صرفا" مدرسین تحت قرارداد با موسسه و تایید صالحیت شده مجاز به فعالیت می باشند. 

 - تمدید مجوز فعالیت آموزشی منوط به رعایت کامل ضوابط مربوطه می باشد.

- صدور گواهی آموزشی باید مطابق با فرمت مندرج در دستورالعمل نحوه بررسی، تائید صالحیت، صدور و تمدید مجوز فعالیت 
موسسات آموزشی، باشد.

رونوشت :
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گیالن

جناب آقای مهندس رضایی اهری رئیس اداره امور سامانه ها و ضوابط فرآورده های غذایی ، آشامیدنی
جناب آقای موجبی متصدی محترم امور دفتری
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ندارد

تمدید مجوز فعالیت موسسه آموزشی

ریاست محترم انجمن صنفی کارگری مدیران کنترل کیفیت گیالن

     به استناد دستورالعمل اجرایی نحوه بررسی، تائید صالحیت، صدور و تمدید مجوز فعالیت موسسه آموزشی و با توجه 

به مستندات و اطالعات ارائه شده به اداره کل امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی، آن موسسه مجاز به ارائه خدمات 

آموزشی در زمینه فرآورده های غذایی و آشامیدنی در حوزه معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیالن بوده و در این 

راستا ملزم به رعایت کلیه الزامات قانونی، ضوابط و مقررات جاری سازمان غذا و دارو می باشد. 

اعتبار این مجوز از تاریخ صدور به مدت یکسال بوده و تمدید آن منوط به تائید سوابق و عملکرد آموزشی آن 

موسسه طی این مدت می باشد. 
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