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  )ظرفیت خالیتولید قراردادي (ساخت وانه رلیست مدارك مورد نیاز پ
  درخواست کتبی دارنده نام تجاري -1
  ه درخواست از شبکه بهداشت مربوطهنام   -2
  تولیديه بهره برداري کارخانه نروزنامه رسمی (براي اشخاص حقوقی)/ پروا در دارنده نام تجاريآخرین تغییرات  اساسنامه و اگهی -3
/ گواهی انتقال نام تجاري/ ثبت نام تجاري در طبقه مورد نظر به نام دارنده نام تجاري  تصویر برابر اصل شده (توسط مراجع ذیصالح) -4

  گواهی اجازه استفاده از نام تجاري توسط سازمان ثبت اسناد و امالك کشور
مدت  -اي مورد سفارش نام فراورده -موضوع قرارداد تصویر برابر اصل قرار داد منعقده بین دارنده نام تجاري و کارخانه تولیدي (  -5

  نام مسئول فنی ناظر) در آن قید شده باشد .   تجاري و عالمت  نام -قرارداد
/ بند )رسیده باشد و مدیر عامل کارخانه تولیدي معرفی شده  فنیمهر و امضا مسئول به تایید وبرگی ساخت (فرم  چهار ارائه فرمول در  -6

   آزمایشگاه کنترل مواد غذایی و بهداشتی تکمیل شده باشد مربوط به آزمایشگاه توسط

یا مدیر شبکه  ، بهداشتینظارت بر مواد غذایی و ارایشی  ( تایید شده توسط رئیس اداره  150تاییدیه حداقل امتیاز برنامه پیش نیازي  -7
  بهداشت و درمان شهرستان)

  ي مشابه ژتصویر پروانه بهداشتی ساخت محصول مورد سفارش یا محصول با تکنولو -8
درج گردیده  لیبل (جمله  بنا به سفارش دارنده نام تجاري بر روي با درج نشانگر رنگی تصویر طرح لیبل تایید شده توسط کارشناس -9

  و رعایت الزامات تراریختگی باشد )
مبنی بر تضمین سالمت و کیفیت فراورده مورد  و مسئول فنی ناظر تعهد کتبی مشترك مدیر عامل کارخانه تولیدي و دارنده نام تجاري -10

  و مفاد مندرج دستورالعمل اجرایی صدور و تمدید پروانه هاي بهداشتی تولید قرارداديسفارش 
جهت تمدید  تومان) 56000ریال ( 560000 جهت صدور و مبلغ تومان) 145000ریال ( 1450000مبلغ به رسید پرداخت  -11

  پرداخت شده در حسابداري معاونت غذا و دارو و کپی آن و اصالح،

  اصل پروانه ساخت قبلی در صورت تمدید پروانه  -12
  سوابق نمونه برداري از محصول و نتایج آزمایشگاه همکار در خصوص محصول مورد درخواست (جهت تمدید پروانه).  -13
   قانون مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی (با تایید امضاء توسط دفترخانه اسناد رسمی) 11تعهد نامه ماده  -14
حالل مورد تایید وزارت بهداشت.(در صورت استفاده بر روي  / ISO22000/HACCPتصویر مجوز استفاده از گواهی نامه  -15

 لیبل).

 یا بارکد ملی براي محصوالت GTINاخذ ایران کد  -16

 در سه نسخه اصل و سایر مدارك در دو نسخه ارائه گردد  9و  6مدارك بند هاي  -17

  است الزامی  CD اسکن کلیه مدارك قید شده و انتقال تصویر آنها بر روي -18

 


