
  )دارنده عالمت تجاري در داخل كشور( تمديد پروانه بهداشتي ساخت توليد قراردادي/ مدارك مورد نياز جهت صدور
 )سفارش دهنده(درخواست كتبي دارنده عالمت تجاري  -1

 نامه درخواست از شبكه بهداشت شهرستان مربوطه  - 2

مدارك و مستندات فعاليت اقتصادي از مراجع ذيصالح )/ براي اشخاص حقوقي(اساسنامه و آگهي روزنامه رسمي دارنده عالمت تجاري  - 3
 براي كارخانه توليد كننده) پروانه بهره برداري(مربوطه 

تصوير برابر اصل قرارداد منعقده بين دارنده عالمت تجاري و كارخانه توليدكننده كه موضوع قرارداد، نام فرآورده مورد سفارش، مدت  - 4
 .مت تجاري و نام مسوول فني ناظر بر توليد در آن صراحتاً قيد شده باشدقرارداد، عال

درصورتي كه مسوول فني معرفي شده غير از مسوول فني كارخانه توليد كننده يا دارنده عالمت تجاري باشد بايد متقاضـي نسـبت   : تبصره
مل مربوطه جهت صدور پروانه مسوول فنـي معرفـي شـده،    به معرفي مسوول فني ناظر بر توليد واجد شرايط و ارائه مدارك طبق دستورالع

  .اقدام نمايد
گواهي ثبت عالمت تجاري يا اجازه استفاده از عالمت تجاري به نـام دارنـده عالمـت تجـاري     ) توسط مراجع ذيصالح(تصوير برابر اصل  -5

 :صادره توسط سازمان ثبت اسناد و امالك كشور كه بايد داراي ويژگي هاي زير باشد

 ).تصوير و شكل به تنهايي مورد قبول نيست(نام يا عدد به فارسي كه بعنوان عالمت تجاري محصول ثيت گردد  - 

 .عالمت تجاري محصول قيد شده باشد ثبت طبقه محصول مورد نظر در گواهيو  داراي تاريخ اعتبار باشد - 

بهداشتي ساخت كارخانه توليد كننده انجام گيـرد، ارائـه فرمـول در    در مواردي كه توليد قراردادي با فرمولي غير از فرموالسيون پروانه  -6
بنـد مربـوط بـه آزمايشـگاه     (تمديد پروانه ساخت كه به تاييد، مهر و امضاء مسوول فني معرفي شده رسـيده باشـد   / فرم درخواست صدور

 ).دكنترل مواد غذايي و بداشتي معاونت غذا و دارو استان گيالن تكميل و تاييد شده باش

  .درصورت تمديدي يا اصالح فرمول، در ميزان قند، نمك و چربي آن كاهشي صورت گيرد -7
تاييـد شـده توسـط    (واحد توليدي با درج تاريخ انجام ارزيـابي   200برابر   PRPs/ چك ليست ارزيابي و رتبه بندي تاييديه حداقل امتياز -8

  )معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي ناظر بر كارخانه توليديرئيس اداره نظارت بر مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي 
تصوير برابر اصل شده پروانه بهداشتي ساخت براي آن فرآورده يا فرآورده هـايي بـا تكنولـوژي توليـد مشـابه فـرآورده درخواسـتي         -9

  )توسط دانشگاه ناظر بر توليد تاييد و برابر اصل شده باشد(كارخانه توليدي 
قانون مواد خوردني، آشـاميدني، آرايشـي    11ر طرح برچسب تاييد شده دارنده عالمت تجاري كه عالوه بر موارد مندرج در ماده تصوي -10

نيـز بـر روي   ) دارنده عالمت تجـاري ( "................................بنا به سفارش "و بهداشتي و نشانگر رنگي، نام و آدرس كارخانه توليدي و جمله 
  .ذكر شده باشدبرچسب 

توزيـع  /مسوولين فنـي نـاظر بـر توليـد    / اصل تعهد نامه محضري مشترك مدير عامل كارخانه توليدي، دارنده عالمت تجاري و مسوول -11
مبني بر تضمين سالمت و كيفيت فرآورده مورد سفارش در حين توليد، توزيع، عرضه و تقبل مسـووليت پاسـخگويي در   ) درصورت وجود(

قانون مواد خوردني، آشاميدني،  11عدم انطباق فرآورده با فرآيند توليد و جبران خسارت وارده و رعايت مفاد مندرج در ماده  برابر هرگونه
 مسولين فني /آرايشي و بهداشتي و رعايت اصول برچسب گذاري با امضاء مدير عامل كارخانه توليد كننده، دارنده عالمت تجاري و مسوول

بر اصل شده تعهد نامه محضري رعايت موارد مندرج در طرح برچسب و الزامات مندرج در ضابطه برچسب گـذاري  اصل يا تصوير برا -12
  .مسوولين فني ناظر بر توليد/ توسط مدير عامل كارخانه توليدي و مسوول

  .)ظرفيت خالي(جهت دريافت پروانه ساخت توليد قراردادي  تعهد نامه نشانگر رنگي تغذيه اي -13
اي هر پروانه بصـورت مجـزا   طبق آخرين مصوبه هيات وزيران بر) توليد قراردادي(تمديد پروانه بهداشتي ساخت / واريز هزينه صدور -14

 .موجود در امور مالي معاونت غذا و دارو استان گيالن و ارائه برگه رسيد واريزي) پوز(توسط دستگاه كارتخوان 

 اصل پروانه ساخت قبلي در صورت درخواست تمديد پروانه ساخت توليد قراردادي -15

 .ن براي محصول مورد درخواستاز مركز شماره گذاري كاال و خدمات ايرا GTIN اخذ باركد -16

 .درصورت استفاده بر روي برچسب ISO22000 و HACCP تصوير مجوز استفاده از گواهي نامه -17

 .مجوز بهداشتي معتبر ورود مواد اوليه مصرفي وارداتي  ارائه پروانه ساخت معتبر مواد اوليه مورد مصرفي داخلي و -18

در صورت درخواست تمديد (و نتايج آزمون آزمايشگاه همكار براي محصول مورد درخواست ارائه سوابق نمونه برداري از محصول  -19
  )پروانه ساخت توليد قراردادي

درصورتي كه فرآورده فاقد مقرارات ملي بوده يا براساس تحقيقات فرموله شده باشد ارائه مدارك و مستندات بين المللي جهت بررسي  -20
  .الزامي است
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