
  
 ساخت: پروانه اصالح یا تمدید  جهت الزم مدارك

  
ارائه درخواست کتبی مدیر عامل یا صاحب موسسه (در صورت استقرار واحدهاي نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی در  -1

 شبکه هاي بهداشت درمان شهرستانها، از همان طریق مکاتبه انجام پذیرد)

تصاویر پروانه هاي بهره برداري، مسوول فنی/ مسوولین فنی (کلیه شیفت هاي تولید) و کارت مسئول فنی از سایت  -2
TTAC  

تقاضاي پروانه ساخت به صورت تایپی و تایید شده توسط کارشناس محترم شبکه با مهر و   فرم چهار برگی تکمیل شده -3
  نسخه) 3ه کنترل مواد غذایی و بهداشتی (در امضا مسئول فنی مدیر عامل و تایید نهایی آزمایشگا

یا اجازه استفاده از عالمت تجاري صادره   عالمت تجاري  ثبت نام/ تصویر برابر اصل شده (توسط مراجع ذیصالح) گواهی -4
  دستورالعمل) / یا آگهی انتقال نام و عالمت تجاري مورد نظر 1-5توسط سازمان ثبت اسناد و امالك کشور (طبق بند 

قانون  11نامه محضري مدیر عامل و مسوول فنی شرکت مبنی بر رعایت کلیه نکات برچسب گذاري محصول (ماده تعهد  -5
  مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی)

 تومان) پرداخت شده در حسابداري معاونت غذا و دارو و کپی آن 56000ریال ( 560000رسید پرداخت به مبلغ  - 6

 3بسته بندي (با امضا مسوول فنی/ مسوولین فنی و مهر و امضا مدیر عامل شرکت در   تصویر طرح برچسب یا پوشش -7
  نسخه) مطابق با ضوابط برچسب گذاري و الزامات تراریختگی

  ارایه قرارداد آزمایشگاه تخصصی -8

  اصل پروانه ساخت قبلی ارایه -9

  براي محصوالت مورد نیاز  بار کد ملی  یا GTINاخذ ایران کد  -10

  ري و نتایج آزمون مطابق با قرارداد منعقده با آزمایشگاه همکارنتایج آزمون ادوا -11

  مدارك مربوط به آنالیز مواد اولیه مصرفی در فرموالسیون ( رنگ و اسانس مصرفی و ... )  -12

/ حالل یا سایر لوگوهاي مربوط به وزارت بهداشت، مجوز مربوطه از سازمان غذا   HACCP/ISOدر صوت درج لوگوهاي  -13
  گردد و دارو ارائه

در صورت تمدید محصولی که تا کنون تولید نداشته اند نامه در سربرگ شرکت مبنی بر عدم تولید محصول از زمان اخذ  -14
  پروانه تا پایان اعتبار آن

  پروانه ساخت مواد اولیه داخلی و مجوز ترخیص و مصرف مواد اولیه وارداتی -15

  الزامی است  DC اسکن کلیه مدارك قید شده و انتقال تصویر آنها بر روي -16

  
 


