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٩٥٩٦٥ / ٨٠

مصوبات شصت و چهارمین نشست هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار
" با صلوات بر محمد و آل محمد"

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – وزارت جهاد کشاورزی - وزارت صنعت، معدن و تجارت 

هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار در جلسه مورخ 14٠1/٠3/3٠ به استناد قانون اصالح مواد (1) و (7) 
قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی و اصالحات بعدی آن مصوب 13٩٩/11/15، در خصوص موارد 

ذیل اتخاذ تصمیم نمود:
الف- مراجع صادر کننده مجوز مکلفند درخصوص مجوزهایی که در شرایط صدور آنها، نیاز به برگزاری آزمون به منظور 
احراز صالحیتهای حرفهای ذکر شده است، حداکثر در دورههای سه ماهه (در صورت عدم مغایرت با قانون خاص یا 

آییننامه اجرایی ذیربط هیأت وزیران)، آزمون مربوطه را با لحاظ نمره تراز برگزار نمایند.

ب- مجوزهای جامانده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تعداد 4٨ عنوان مجوز جامانده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمانهای تابع آن به شرح زیر به همراه  (1
کاربرگ راهنمای دریافت این مجوزها متضمن شرایط، مدارک و هزینههای صدور آنها به فهرست مجوزهای وزارت 
مذکور در بند (الف) مصوبات شصتمین نشست هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار به شماره 25165/٨٠ 

تاریخ 14٠1/٠2/12، اضافه میشود.
دبیرخانه هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار مکلف است پس از انجام هماهنگی های الزم با وزارت  (2
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمانهای تابع آن، راهنمای دریافت این مجوزها را در درگاه ملی مجوزهای 
کشور در دسترس عموم قرار دهد (کاربرگهای راهنمای دریافت 4٨ عنوان مجوز مذکور ممهور به مهر دبیرخانه 

هیأت مقرراتزدایی جزء پیوست الینفک این مصوبه است).

بسمه تعالی
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٤٧عنوان مجوز مربوط به سازمان غذا و دارو
مجوز بین الملل برای واردات مواد و داروهای تحت کنترل .٢ مجوز ترخیص گمرکی صادرات .١

مجوز ثبت فرآورده (کد IRC) (مواد اولیه، اقالم بسته بندی و فرآورده 
نهایی)

.٤ مجوز خروج اقالم دارویی، مواد اولیه دارویی و 
ملزومات دارویی

.٣

موافقت اصولی با احداث کارخانه تولید الکل اتیلیک طبی .٦ مجوز صادرات اقالم دارویی، مواد اولیه دارویی 
و ملزومات دارویی

.٥

مجوز تولید قراردادی برون مرزی ٨ مجوز واردات دارو .٧
پروانه تولید به منظور صادرات .١٠ مجوز واردات داروی فوریتی .٩

پروانه ثبت داروی وارداتی .١٢ مجوز واردات داروی فوریتی (داروهای خاص) .١١
پروانه تاسیس کارخانه داروسازی و تولید مواد اولیه دارویی و ملزومات 

بستهبندی
.١٤ مجوز ترخیص دارو، مواد اولیه و ملزومات 

بستهبندی
.١٣

موافقت اصولی احداث کارخانه داروسازی .١٦ مجوز صدور IRC مواد اولیه دارویی و 
ملزومات بسته بندی دارویی

.١٥

پروانه ثبت ملزومات دارویی وارداتی .١٨ مجوز ثبت منابع مواد اولیه وارداتی .١٧
پروانه ثبت فرآورده های تولیدی ملزومات دارویی .٢٠ موافقت اصولی تولید مواد اولیه دارویی و 

ملزومات بسته بندی
.١٩

مجوز ترخیص مواد اولیه و فرآورده های طبیعی، سنتی، مکمل، شیرخشک 
رژیمی-متابولیک و غذای ویژه

.٢٢ پروانه بهره برداری داروخانه .٢١

مجوز صادرات فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل .٢٤ پروانه مسئول فنی پخش استانی و شعب 
پخش سراسری

.٢٣

مجوز صدور کد IRC مواد اولیه و ملزومات بسته بندی آرایشی و بهداشتی .٢٦ پروانه تاسیس شرکت پخش سراسری دارو و 
اقالم سالمت محور

.٢٥

تأییدیه بررسی شرایط فنی و بهداشتی و ثبت منبع کارخانجات تولیدکننده 
محصوالت آرایشی و بهداشتی (فرآیند شده / بالک) خارج از کشور

.٢٨ مجوز فروش اینترنتی اقالم سالمت غیر دارویی 
در داروخانه

.٢٧

مجوز نحوه بررسی مدارک و مستندات علمی محصوالت آرایشی و بهداشتی 
(فرآیند شده و بالک) و صدور پروانه بهداشتی ورود

.٣٠ مجوز فعالیت شرکتهای پخش سراسری دارو و 
اقالم سالمت محور

.٢٩

مجوز مصرف محصول نهایی/بالک/مواد اولیه آرایشی، بهداشتی و وارداتی .٣٢ مجوز امحای مواد اولیه، فرآورده های دارویی و 
بیولوژیک و ملزومات دارویی

.٣١

پروانه بهداشتی انبارهای نگهداری فرآوردههای آرایشی و بهداشتی .٣٤ مجوز توزیع اولین سری ساخت داروهای تولید 
داخل

.٣٣

گواهی GMP خطوط تولید مواد اولیه دارویی و ملزومات بسته بندی .٣٦ مجوز توزیع اولین محموله داروهای وارداتی .٣٥

گواهی تشخیص صالحیت حرفهای و پروانه مسئول فنی داروخانه .٣٨ Clinical ) مجوز شروع کارآزمایی بالینی
(Tria Authorization

.٣٧
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گواهی صالحیت حرفه ای متقاضی تاسیس و مجوز اولیه (موافقت اصولی) 
تاسیس داروخانه

.٤٠ مجوز توزیع فرآورده های بیولوژیک .٣٩

گواهی GMP خطوط تولید دارو داخلی .٤٢ مجوز صدور IRC تولید الکل اتیلیک طبی .٤١
گواهی GMP خطوط تولید برون مرزی .٤٤ پروانه تاسیس کارخانه تولید الکل اتیلیک طبی .٤٣

گواهی فروش آزاد و گواهی فرآورده دارویی CPP گواهی بهداشت .٤٦ مجوز صدور حواله مواد اولیه دارویی تحت 
کنترل

.٤٥

مجوز بین الملل برای صادرات مواد و داروهای 
تحت کنترل

.٤٧

١ عنوان مجوز مربوط به معاونت آموزشی
4٨.مجوز تأسیس و بهره برداری مراکز آموزش مهارتی و حرفه ای

ج-  مجوزهای جامانده وزارت جهاد کشاورزی 
1) تعداد 6٨ عنوان مجوز جامانده وزارت جهاد کشاورزی و سازمانهای تابع آن به شرح زیر به همراه کاربرگ راهنمای 
دریافت این مجوزها متضمن شرایط، مدارک و هزینههای صدور آنها به فهرست مجوزهای وزارت مذکور در بند (ج) 
مصوبات پنجاه و هشتمین نشست هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار به شماره 1251٠/٨٠ 
تاریخ 14٠1/٠1/27و بند (الف) مصوبات شصت و یکمین نشست هیأت مقررات زدایی به شماره 317٠٩/٨٠ 
تاریخ 14٠1/٠2/24 اضافه می شود (کاربرگهای راهنمای دریافت 6٨ عنوان مجوز مذکور ممهور به مهر دبیرخانه 

هیأت مقرراتزدایی جزء پیوست الینفک این مصوبه است).
تعداد 6 عنوان مجوز مربوط به سازمان نظام مهندسی کشاورزی در خصوص آزمایشگاه تجزیه خوراک دام و آزمایشگاه  (2
شیر خام که در قالب 3 کاربرگ طی مصوبات شصت و یکمین نشست هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار 
به شماره ٨٠/317٠٩ تاریخ 14٠1/٠2/24 به تصویب رسیده است، به دلیل داشتن شرایط متفاوت و محدودیت فنی به 

6 کاربرگ تفکیک میشود. 
دبیرخانه هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار مکلف است پس از انجام هماهنگیهای الزم با وزارت جهاد  (3
کشاورزی و سازمانهای تابع آن، راهنمای دریافت این مجوزها را در درگاه ملی مجوزهای کشور در دسترس عموم قرار 

دهد. 
وزارت جهاد کشاورزی مکلف است تا پایان شهریور 14٠1 تمامی درگاههای سازمانهای زیر مجموعه خود را در درگاه  (4

تخصصی سماک متمرکز نماید.
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٧ عنوان مجوز مربوط به معاونت توسعه بازرگانی
مجوز بازسازی و نوسازی واحد صنایع تبدیلی کشاورزی .2 مجوز اصالح بر اساس توسعه پروانه بهره برداری صنایع تبدیلی و 

تکمیلی بخش کشاورزی 
.1

پروانه بهره برداری موجود صنایع تبدیلی و تکمیلی و 
غذایی بخش کشاورزی

.4 مجوز بهره برداری صنایع تبدیلی و تکمیلی و غذایی بخش کشاورزی 
انتقالی از وزارت صمت

.3

مجوز توسعه واحد صنایع تبدیلی و غذایی بخش 
کشاورزی

.6 مجوز تاسیس صنایع تبدیلی و غذایی بخش کشاورزی انتقالی از وزارت  
صمت

.5

موافقت اولیه واحد صنایع تبدیلی و غذایی بخش کشاورزی .7

١٥ عنوان مجوز مربوط به سازمان حفظ نباتات کشور
مجوز صادرات آفتکشهای شیمیایی و غیرشیمیایی گیاهی .2 تاییدیه برچسب آفت کش های گیاهی .1

مجوز فعالیت امور قرنطینهای برای کلینیکهای گیاهپزشکی 
(درجه یک و درجه دو)

.4 مجوز فعالیت امور قرنطینه ای برای شرکت دفع آفات 
نباتی و ضدعفونی محموله های گیاهی

.3

گواهی بهداشت گیاهی برای صادرات محموله های 
کشاورزی (گیاهی)

.6 گواهی بهداشت گیاهی برای جابجایی نهال و اندامهای 
تکثیری گیاهی

.5

مجوز قرنطینهای برای واردات محمولههای کشاورزی 
(گیاهی)

.٨ مجوز قرنطینهای برای ترانزیت محموله های کشاورزی 
(گیاهی)

.7

تاییدیه ورود مواد اولیه، همراه آفتکشهای بیولوژیک و 
تجهیزات کنترل غیر شیمیایی

.1٠ تاییدیه ورود عوامل کنترل بیولوژیک فرآورده ها و 
تجهیزات کنترل غیرشیمیایی آفات گیاهی

.٩

مجوز ترخیص گمرکی سموم شیمیائی آماده مصرف دفع 
آفات گیاهی

.12 مجوز ورود مواد اولیه، همراه و سموم شیمیائی آماده 
مصرف دفع آفات گیاهی

.11

مجوز ترخیص گمرکی مواد اولیه، همراه آفت کش های 
بیولوژیک و تجهیزات کنترل غیرشیمیایی

.14 مجوز ترخیص گمرکی عوامل کنترل بیولوژیک، فرآورده ها 
و تجهیزات کنترل غیر شیمیایی آفات گیاهی

.13

مجوز ترخیص مواد اولیه (تکنیکال) و مواد همراه از 
گمرکات کشور (اقالم مصرفی در ساخت یا سنتز و 

فرموالسیون سموم شیمیایی دفع آفات نباتی)

.15

٦ عنوان مجوز مربوط به شرکت شهرکهای کشاورزی
موافقت اولیه شهرک گلخانهای  .2 موافقت اولیه شهرک قارچ خوراکی .1
پروانه تاسیس شهرک گلخانهای .4 پروانه تاسیس شهرک قارچ خوراکی  .3

پروانه بهره برداری شهرک قارچ خوراکی .6 پروانه بهره برداری شهرک گلخانهای .5

١ عنوان مجوز مربوط به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور
مجوز چرای دام .1
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٢ عنوان مجوز مربوط به سازمان تحقیقات و ترویج کشاورزی 
گواهی تست صحت انساب ماهیان خاویاری .1

گواهی تست صحت انساب دام، طیور و زنبورعسل .2
٣٧عنوان مجوز مربوط به سازمان نظام مهندسی کشاورزی

مجوز کارت شناسایی واحد آبزیپروری روستایی و غیر صنعتی  .٢ مجوز کارت شناسایی دامداری روستایی و غیر صنعتی .١
مجوز توسعه دام صنعتی و نیمه صنعتی .٤ مجوز توسعه طیور صنعتی و نیمه صنعتی .٣

پروانه بهره برداری موجود-دام صنعتی و نیمه صنعتی .٦ مجوز توسعه شیالت صنعتی و نیمه صنعتی .٥
پروانه بهره برداری موجود-طیور صنعتی و نیمه صنعتی .٨ پروانه بهره برداری موجود-شیالت صنعتی و نیمه صنعتی .٧

پروانه بهسازی و نوسازی دام صنعتی و نیمه صنعتی- شیالت .١٠ پروانه بهسازی و نوسازی دام صنعتی و نیمه صنعتی- دام .٩
موافقت اولیه واحدهای قارچ خوراکی .١٢ پروانه بهسازی و نوسازی دام صنعتی و نیمه صنعتی- طیور .١١
مجوز توسعه واحدهای قارچ خوراکی .١٤ مجوز موافقت اولیه واحدهای گلخانه ای متوسط و بزرگ (بیش 

از 3٠٠ متر مربع)
.١٣

پروانه بهره برداری موجود واحدهای قارچ خوراکی   .١٦ مجوز توسعه واحدهای گلخانه ای .١٥
پروانه بهسازی و نوسازی واحدهای قارچ خوراکی .١٨ پروانه بهره برداری موجود واحدهای گلخانه ای( باالی 3٠٠ 

مترمربع)
.17

پروانه تاسیس واحدهای گلخانه مستقر در شهرکهای 
کشاورزی 

.٢٠ پروانه بهسازی و نوسازی واحدهای گلخانه ای .١٩

پروانه بهره برداری واحدهای گلخانه مستقر در 
شهرک_های کشاورزی 

.٢٢ پروانه تاسیس واحدهای قارچ خوراکی مستقر در شهرکهای 
کشاورزی

.٢١

مجوز توسعه واحدهای قارچ خوراکی مستقر در 
شهرک_های کشاورزی

.٢٤ پروانه بهرهبرداری واحدهای قارچ خوراکی مستقر در 
شهرکهای کشاورزی

.٢٣

مجوز مرکز توان افزایی و مهارت آموزی کشاورزی و 
منابعطبیعی غیر دولتی (حقیقی/حقوقی)

٢٦ مجوز توسعه واحدهای گلخانه مستقر در شهرکهای کشاورزی ٢٥

مجوز مرکز انتقال تکنولوژی های نوین کشاورزی و منابع 
طبیعی غیر دولتی (حقیقی/حقوقی)

.٢٨ مجوز مرکز پژوهش های کاربردی کشاورزی و منابع طبیعی 
غیر دولتی (حقیقی/حقوقی)

٢٧

مجوز مرکز توسعه علوم و فنون کاربردی کشاورزی و منابع 
طبیعی غیر دولتی

.٣٠ مجوز مرکز توسعه کسب و کارهای کشاورزی و منابع طبیعی 
غیر دولتی

.٢٩

مجوز کارت عضویت اعضای حقوقی سازمان نظام مهندسی 
کشاورزی و منابع طبیعی

.٣٢ مجوز مرکز مدیریت صادرات کشاورزی و منابع طبیعی غیر 
دولتی

.٣١

گواهی صالحیت حرفه ای و رتبه بندی اعضای حقوقی 
خدمات اجرایی مهندسی 

.٣٤ مجوز کارت عضویت اعضای حقیقی سازمان نظام مهندسی 
کشاورزی و منابع طبیعی

.٣٣

گواهی صالحیت حرفه ای و رتبه بندی اعضای حقیقی 
خدمات اجرایی مهندسی 

.٣٦ گواهی صالحیت حرفه ای و رتبه بندی اعضای حقوقی  
خدمات مشاوره ای مهندسی 

.٣٥

گواهی صالحیت حرفه ای و رتبه بندی اعضای حقیقی  
خدمات مشاوره ای مهندسی 

.٣٧
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١٤٠١/٠٥/٢٢

دارد

٩٥٩٦٥ / ٨٠

د-مجوزهای جامانده وزارت صنعت، معدن و تجارت
تعداد 1عنوان مجوز جامانده شروع کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت به شرح زیر به همراه کاربرگ راهنمای  (1
دریافت این مجوز متضمن شرایط، مدارک و هزینههای صدور آنها به فهرست مجوزهای وزارت مذکور در بند (ب) 
مصوبات پنجاه و هشتمین نشست هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار به شماره 1251٠/٨٠ 
تاریخ 14٠1/٠1/27 اضافه می شود (کاربرگراهنمای دریافت 1 عنوان مجوز مذکور ممهور به مهر دبیرخانه هیأت 

مقرراتزدایی جزء پیوست الینفک این مصوبه است).
دبیرخانه هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار مکلف است پس از انجام هماهنگیهای الزم با وزارت صنعت،  (2

معدن و تجارت، راهنمای دریافت این مجوز را در درگاه ملی مجوزهای کشور در دسترس عموم قرار دهد.

١ عنوان مجوز مربوط به معاونت تجارت وخدمات
مجوز شرکت ها و نهادهای خدمات مدیریت زنجیره تامین  .1

3) «پروانه مراکز خدمات کسب و کار» به عنوان مجوز صنفی تعیین شد و کاربرگ راهنمای دریافت این مجوز (پیوست 
ممهور به مهر دبیرخانه هیأت مقرراتزدایی) به تصویب خواهد رسید.4٠12٠1426٨٠

رونوشت: 
 - دفتر رییس جمهور.

- دفتر رییس مجلس شورای اسالمی.
- دفتر رییس قوه قضائیه.

- دفتر معاون اول رییس جمهور.
- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران.

- معاونت حقوقی رییس جمهور.
- معاونت امور مجلس رییس جمهور.

- دیوان عدالت اداری.
- معاونت قوانین مجلس شورای اسالمی.

- امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات.
- کلیه وزارتخانهها و مؤسسههای دولتی.
- روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران.

سید احسان خاندوزی
وزیر امور اقتصادی و دارایی و 

رئیس هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار
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