
  هاي خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی      پروانه بهداشتی تولید قراردادي فرآورده )صدور، تمدید و اصالح(مورد نیاز برای  مدارک

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

  کارخانه تولید کننده)  
رداد، نام فرآورده هاي مورد سفارش، مدت قرارداد، عالمت تجاري و نام قرارداد منعقده بین دارنده عالمت تجاري و کارخانه تولیدي که موضوع قرا تصویر برابر اصل - 3

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

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

 داراي تاریخ اعتبار باشد. -

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

  فرم سه برگی تکمیل شده صدور پروانه بهداشتی ساخت توسط مسئول فنی معرفی شده  - 5
 750دارا بودن حداقل امتیاز چک لیست ارزیابی و رتبه بندي کارخانه تولیدکننده برابر  -   6

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

  الزامات ضابطه برچسب گذاري نیز باید رعایت گردد." نیز بر روي برچسب ذکر شده باشد. ضمنا ( دارنده عالمت تجاري)"سفارش.........................
  )2تعهد نامه محضري رعایت موارد مندرج در طرح برچسب و الزامات مندرج در ضابطه برچسب گذاري (پیوست شماره  اصل - 9

درصورت وجود) تعهد نامه محضري مدیرعامل کارخانه تولیدي، دارنده عالمت تجاري، مسئول فنی معرفی شده ناظر بر تولید و مسئول فنی شرکت توزیع کننده ( اصل –10
تقبل مسئولیت پاسخگویی در برابر  - ب ،عرضهتضمین سالمت و کیفیت فرآورده مورد سفارش در حین تولید، نگهداري، توزیع و  -الف:در حوزه مسئولیت مربوطه مبنی بر

  ،قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی 11رعایت مفاد مندرج در ماده  -د  ،هرگونه عدم انطباق فرآورده در زمان تولید، نگهداري، توزیع و یا عرضه فرآورده

  مسئولیت پاسخگویی حقوقی - ج 
  اري کاال و خدمات ایراناز مرکز شماره گذ GTINدریافت  -11
ی توسط دارنده با مهر امور مال يزیوار شیف ری/ تصوصدور پروانه بهداشتی ساخت (تولید قراردادي) مطابق با آخرین تعرفه مصوب فیش واریزي مربوط به پرداخت  اصل -12

  )باید ارائه گردد. در صورت واریز هزینه بطور الکترونیکی، بجاي فیش واریزي، کد رهگیري تراکنش(عالمت تجاري
  

   
  واحد هاي تولیدي مواد آرایشی و بهداشتی  واحد هاي تولیدي مواد غذایی و آشامیدنی  

  ریال 000/880/1  ریال 000/450/1  صدور

  ریال 000/560  ریال 000/560  تمدید/اصالح

 
 :فرآوردهنام 

 اصالح □تمدید                                          □صدور                                      □ 
 

 نظر کارشناس:

 مدارک ناقص است.   □                                           مدارک کامل است.     □          
 

 مراجعھ کننده امضاينام و     امضای کارشناس                                             نقص مدارک: بندھای ............................     
 

 تاریخ                                                                        

 
 

 و درخواست بایگانی خواھد شد.  روز از اعالم نواقص نسبت بھ رفع آن اقدام نگردد، بھ منزلھ انصراف تلقی شده ١۵توجھ: در صورتیکھ ظرف مدت 


