
  تمدید پروانه بهداشتی ساخت اصالح و مدارك مورد نیاز براي صدور،

 درخواست کتبی صدور/ اصالح/ تمدید پروانه بهداشتی ساخت .1
 با نضمام یک نسخه جزوه استاندارد یا رفرنس مربوطه  )1(پیوست شماره  فرم سه برگی تکمیل شده صدور پروانه بهداشتی ساخت .2
 هاي تولیدي)مسئول فنی (کلیه شیفت بهره برداري و پروانه هاي بهداشتی تاسیس تصویر .3
 پوشش بسته بندي طرح برچسب و .4
 )2پیوست شماره  الزامات مندرج در ضابطه برچسب گذاري( نامه محضري رعایت موارد مندرج درطرح برچسب و اصل تعهد .5
عالمت تجاري صادره توسط سازمان ثبت اسناد  از گواهی ثبت عالمت تجاري یا اجازه استفاده ) تصویر برابراصل شده (توسط مراجع ذیصالح .6

 هاي زیر باشد:امالك کشورکه باید داراي ویژگی و
پروانه هاي صادره از مراجع ذیصالح صادر کننده مجوز فعالیت  شخص مندرج در نام)تجاري باید نام واحد تولیدي یا صاحب عالمت ( -

 اقتصادي باشد.
 و شکل به تنهایی قابل قبول نیست). (تصویر ري محصول به ثبت برسدبه فارسی بعنوان عالمت تجا عدد نام یا -
 داراي تاریخ اعتبار باشد. -
 باشد. هطبقه محصول مورد نظر درگواهی ثبت عالمت تجاري محصول قید شد -

  ) نیازدرصورت  ( نداشتن تجهیزات الزم براي محصول مورد تقاضا صورت  در با آزمایشگاه مورد تایید، قرارداد . تصویر7

  خدمات ایرانی و ازمرکز شماره گذاري کاالGTIN . دریافت 8

  )  نصب شده در معاونت غذا و دارو  POS از طریق دستگاه  پوز (فیش واریزي مربوط به صدور پروانه ساخت  از تصویر دو . اصل و9

  بهداشتی واحدهاي تولیدي مواد آرایشی و  آشامیدنی غذایی و واحدهاي تولیدي مواد  

 000/880/1 000/450/1  صدور

 000/560 000/560  تمدید/ اصالح

   مشخصات رنگ و بسته بندي و مدارك آنالیز و  تصویر پروانه ساخت مواد فرموالسیون، هاي ساخت مواد اولیه مورد استفاده در. تصویر پروانه 10
  اسانس مصرفی در فرموالسیون

  تمدید پروانه باشد) /. اصل پروانه ساخت قبلی (درصورتیکه اصالح 11

  . پوشه پالستیکی12

  

  نام فرآورده:

                                             صدور                                         تمدید اصالح  

  نظر کارشناس:

                                                        .مدارك کامل است .مدارك ناقص است  

  امضاي کارشناس                                  نام و امضاي مراجعه کننده                        نقص مدارك: بند هاي........................................            

  تاریخ                                تاریخ                                                                                               

  

  
  

شد.                                                                         درخواست بایگانی خواهد منزله انصرف تلقی شده وبه  ،واقص نسبت به رفع آن اقدام نگردداعالم ن روز از15صورتیکه ظرف مدت  توجه:در 

 رفع نقص گردید.                                                                   امضای کارشناس 

 تاریخ                                                                                                




