
  هاي خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی دادي فرآوردهمدارك مورد نیاز براي (صدور، تمدید و اصالح ) پروانه بهداشتی تولید قرار

  درخواست کتبی دارنده عالمت تجاري (سفارش دهنده) - 1
اساسنامه و آگهی روزنامه رسمی (آخرین تغییرات) دارنده عالمت تجاري (براي اشخاص حقوقی)/ مدارك و مستندات فعالیت  -2

  اقتصادي از مراجع ذیصالح مربوطه (براي کارخانه تولید کننده)  
رداد، نام فرآورده هاي مورد سفارش، تصویر برابر اصل قرارداد منعقده بین دارنده عالمت تجاري و کارخانه تولیدي که موضوع قرا -3

  مدت قرارداد، عالمت تجاري و نام مسئول فنی ناظر بر تولید واجد شرایط در آن صراحتاً قید گردیده باشد.
تصویر برابر اصل شده (توسط مراجع ذیصالح) گواهی ثبت عالمت تجاري یا اجازه استفاده از عالمت تجاري به نام دارنده عالمت  -4

  دره توسط سازمان ثبت اسناد و امالك کشور که باید داراي ویژگیهاي زیر باشد:تجاري صا
 نام یا عدد به فارسی بعنوان عالمت تجاري محصول به ثبت برسد (تصویر و شکل به تنهایی قابل قبول نیست). -

 داراي تاریخ اعتبار باشد.  -

 اشد.طبقه محصول مورد نظر در گواهی ثبت عالمت تجاري محصول قید شده ب  -

  فرم سه برگی تکمیل شده صدور پروانه بهداشتی ساخت توسط مسئول فنی معرفی شده  -5
 501برابر چک لیست ارزیابی و رتبه بندي کارخانه تولیدکننده دارا بودن حداقل امتیاز  -  6

  . کارخانه تولیدي براي آن فرآورده یا فرآورده هایی با تکنولوژي تولید مشابه فرآورده درخواستی تصویر پروانه بهداشتی ساخت معتبر -7
قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی، عالمت و آدرس  11تصویر طرح برچسب که عالوه بر موارد مندرج در ماده  -8

الزامات ضابطه برچسب  "( دارنده عالمت تجاري) نیز بر روي برچسب ذکر شده باشد. ضمنا"سفارش.........................بنا به "کارخانه تولیدي و جمله 
  گذاري نیز باید رعایت گردد.

  )2تعهد نامه محضري رعایت موارد مندرج در طرح برچسب و الزامات مندرج در ضابطه برچسب گذاري (پیوست شماره  اصل -9
نامه محضري مدیرعامل کارخانه تولیدي، دارنده عالمت تجاري، مسئول فنی معرفی شده ناظر بر تولید و مسئول فنی  تعهد اصل –10

 تضمین سالمت و کیفیت فرآورده مورد سفارش در حین تولید، -الف شرکت توزیع کننده (درصورت وجود) در حوزه مسئولیت مربوطه مبنی بر:
 - ، جدر زمان تولید، نگهداري، توزیع و یا عرضه فرآوردهتقبل مسئولیت پاسخگویی در برابر هرگونه عدم انطباق فرآورده  - توزیع و عرضه، بنگهداري، 

                                                                                                    مسئولیت پاسخگویی حقوقی - ، دقانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی 11رعایت مفاد مندرج در ماده 
  از مرکز شماره گذاري کاال و خدمات ایران GTINدریافت  -11
 ،مطابق با آخرین تعرفه مصوب صدور پروانه بهداشتی ساخت (تولید قراردادي)فیش واریزي مربوط به پرداخت  تصویر از و دو اصل -12

  )  نصب شده در معاونت غذا و دارو POS از طریق دستگاه  پوز (
  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 وواقص نسبت به رفع آن اقدام نگردد، به اعالم ن روز از15صورتیکه ظرف مدت  توجه:در         

 امضای کارشناسرفع نقص گردید                                                                   . 
 تاریخ                                                                                                




