
 پروانه ساختمدارك الزم جهت تمدید 

   
  . باشد یید مسئول فنی رسیدهأتکمیل شده منطبق با الزامات تکمیل فرم صدور یا تمدید پروانه ساخت که به ت فرم ساختنسخه  دو .1

توضیح (  برموادغذایی وبهداشتیپروانه مسئول فنی کلیه شیفت هاي تولیدي صادره ازاداره نظارت  بهره برداري بهداشتی و  تصویر پروانه هاي .2

  ) اینکه درصورت اصالح پروانه هاي بهداشتی الزمست تصویر آخرین پروانه اصالح شده ارائه گردد

  ) دونسخه(ی یتصدیق ثبت نام تجارتی محصول برابربا اصل شده توسط مراجع قضا .3

  : ثبت نام تجارتی محصول دارا ي ویژگیهاي ذیل می باشد: توضیح 

  . عالمت بایستی نام شرکت یا شخص مندرج در پروانه هاي بهداشتی و صنعتی صادره باشدصاحب  )الف 

   .)تصویر وشکل به تنهایی قابل قبول نیست(نام یا عدد به فارسی بعنوان عالمت تجارتی محصول به ثبت برسد  )ب

  ) منقضی نشده باشد( داراي تاریخ اعتبار باشد )ج

  . المت تجارتی محصول قید شده باشدطبقه محصول مورد نظر در ثبت ع )چ

  رسمی  یید شده در دفترخانه اسنادأت) 11ماده( رعایت نکات برچسب گذاري تعهدنامه .4

  ) درصورت تمدید یا اصالح پروانه ساخت(اصل پروانه ساخت قبلی  .5

طور جداگانه به حساب ه ریال جهت تمدید پروانه ساخت براي هر محصول ب 560000تصویر حواله رسید بانکی به مبلغ  اصل و .6

  . واریز گردد سازمان غذا و دارو  به نام 1458کد  شعبه شهرك قدسبانک ملی  2173319011008

به نام  1458شعبه شهرك قدس  کد بانک ملی    2173319006004 واریز کل بدهی کارخانه از بابت هزینه هاي آزمایش به حساب .7

   تسویه حسابارائه فیش جهت  وواریز  سازمان غذا و دارو

  :الزم به ذکر است

 باشد شود و واحد تولیدي پس از اخذ مجوز مذکور مجاز به تولید و بسته بندي می پروانه ساخت به فرموالسیون محصول تولیدي داده می .  

 به جز موارد مشروط ( باشد سال می 5سال و در زمان تمدید  1 اعتبار پروانه ساخت از زمان صدور به مدت(  

 تغییردرفرموالسیون و ویژگیهاي محصول نیاز به اصالح پروانه ساخت دارد.    

 یید امکانات بسته بندي توسط أت ان، نوع و شکل بسته بندي نیازي به اصالح پروانه ساخت نداشته بلکه پس از ارائه درخواست وزتغییر در او

  . تغییرات جدید در زمان تمدید پروانه ساخت درج خواهد شد بدیهی است .شد مجوز موردي صادرخواهدنظارت بر مواد غذایی اداره 

 باشد تولید آزمایشی قبل از اخذ پروانه ساخت غیر مجاز می . 


