
 ساختبهد اشتی پروانه مدارك الزم جهت صدور 

  

یيد مسئول فنی أساخت كه به تبهداشتی تكميل شده منطبق با الزامات تكميل فرم صدور یا تمدید پروانه  ساخت سه برگی فرم نسخه یک .1

 . باشد رسيده

 كليه شيفت هاي توليدي صادره ازاداره نظارت برموادغذایی وبهداشتتی  پروانه مسئول فنی بهره برداري بهداشتی و تصوير پروانه هاي .2

 .( ست تصویر آخرین پروانه اصالح شده ارائه گرددا توضيح اینكه درصورت اصالح پروانه هاي بهداشتی الزم)

 ( دونسخه)ی یبرابربا اصل شده توسط مراجع قضا محصول تصديق ثبت نام تجارتی .3

 : ثبت نام تجارتی محصول داراي ویژگيهاي ذیل می باشد: توضيح

 . صاحب عالمت بایستی نام شركت یا شخص مندرج در پروانه هاي بهداشتی و صنعتی صادره باشد (الف 

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

  .(منقضی نشده باشد) عتبار باشدداراي تاریخ ا (ج

 . طبقه محصول مورد نظر در ثبت عالمت تجارتی محصول قيد شده باشد (چ

 رسمی خانه اسنادیيد شده در دفترأت (11ماده) رعايت نكات برچسب گذاري تعهدنامه .4

بتته طتتور جداگانتته ه جهتتت صتتدور پروانتته ستتاخت بتتراي هتتر محصتتول بتت    ريااال1451111بتتانكی بتته مبلتت    تصتتویر حوالتته  اصتتل و .5

ساامما  ذاذا و   صاحب حساب ) 341135201141114112143524110113بانک مركزي با كد شناسه  4111135213115404 حساب

  به انضمام دو برگ تصویر حواله مذكور (دارو

 :المم به ذكر است

 باشد مذكور مجاز به توليد و بسته بندي میشود و واحد توليدي پس از اخذ مجوز  پروانه ساخت به فرموالسيون محصول توليدي داده می . 

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

 تغييردرفرموالسيون و ویژگيهاي محصول نياز به اصالح پروانه ساخت دارد.   

 یيد امكانات بسته بندي توسط أت اصالح پروانه ساخت نداشته بلكه پس از ارائه درخواست وان، نوع و شكل بسته بندي نيازي به زتغيير در او

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

 باشد توليد آممايشی قبل ام اخذ پروانه ساخت ذير مجام می . 


