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درصورتي كه مسوول فني معرفي شده غير از مسوول فني كارخانه توليد كننده يا دارنده عالمت تجاري باشد بايد متقاضـي نسـبت   : تبصره
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  .اقدام نمايد
ســفارش دهنــده كــه توســط ســازمان ثبــت اســناد و امــالك كشــور               عالمــت تجــاري بــه نــام  مســتندات مالكيــت يــا اجــازه اســتفاده از -4
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نيـز بـر روي   ) دارنـده عالمـت تجـاري   ( "................................بنا به سفارش "رنگي، نام و آدرس كارخانه توليدي و جمله  بهداشتي و نشانگر
  .برچسب ذكر شده باشد
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قانون مواد خـوردني، آشـاميدني، آرايشـي و     11فرآيند توليد و جبران خسارت وارده و رعايت مفاد مندرج در ماده عدم انطباق فرآورده با 

 مسولين فني /بهداشتي و رعايت اصول برچسب گذاري با امضاء مدير عامل كارخانه توليد كننده، دارنده عالمت تجاري و مسوول

ضري رعايت موارد مندرج در طرح برچسب و الزامات مندرج در ضابطه برچسب گـذاري  اصل يا تصوير برابر اصل شده تعهد نامه مح -11
  .مسوولين فني ناظر بر توليد/ توسط مدير عامل كارخانه توليدي و مسوول

  .تغذيه اي جهت دريافت پروانه ساختتعهد نامه نشانگر رنگي   -12
 طبق آخرين مصوبه هيات وزيران براي هر پروانه بصـورت مجـزا  ) توليد قراردادي(تمديد پروانه بهداشتي ساخت / واريز هزينه صدور -13

 .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 -14

 .ستاز مركز شماره گذاري كاال و خدمات ايران براي محصول مورد درخوا GTIN اخذ باركد -15

 .درصورت استفاده بر روي برچسب ISO22000 و HACCP تصوير مجوز استفاده از گواهي نامه -16

 .مجوز بهداشتي معتبر ورود مواد اوليه مصرفي وارداتي  ارائه پروانه ساخت معتبر مواد اوليه مورد مصرفي داخلي و -17

در صورت درخواست تمديد (همكار براي محصول مورد درخواست  ارائه سوابق نمونه برداري از محصول و نتايج آزمون آزمايشگاه -18
  )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  -18
 .الزامي است

  .)مگابايت نباشد 5بيشتر از  CD حجم مدارك بر روي(مدارك اسكن شده حاوي تصوير كليه  CD ارائه لوح فشرده -19


