
 

 سازمان غذا و دارو

 فراورده های غذایی و آشامیدنی اداره کل امور
 2از 1صفحه 

 ، غذایی و آشامیدنی  فرایند شدهاولیه/ مواد چك لیست  درخواست بررسی شرایط فنی و بهداشتی کارخانجات تولید کننده 

 (پروانه ورود/ اصالح جهت صدور / تمدید )

 

 شماره تلفن:

 شماره نمابر:

 نام شرکت: :شرکت ملیشناسه 
 درخواست کننده                                                     مشخصات  

                                                نام و  نام خانوادگی مدیر عامل: آدرس پستی:

 تولیدی شرکت بازرگانی        نام مسئول فنی  و شماره پروانه: تلفن مسئول فنی:

 مشخصات کاال کارخانه تولید کننده: کشور تولید کننده:

  در صورتیکه شرکت مبداء تولید کننده نباشد(: ذینفع )شرکت 

 محصوالت وارداتی:گروه  نام تجاری کاال/ کاالها:

 11-11و   11و  11-1برای افزایش قلم  مواد فرایند شده:  پیوست 

 11و  1-1برای افزایش قلم مواد اولیه : پیوست 

 صدور موارد : بر حسب نوع اصالح طبق بهداشتیبرای اصالح پروانه 

 توجه فرمایید. 21و  22در موارد خاص به پیوست های 

    11-1مواد فرایند شده : پیوست های  بهداشتی برای صدور پروانه

 12و  1 -1برای صدور پروانه بهداشتی مواد اولیه: پیوست 

 11-11و  11-1مواد فرایند شده: پیوست  بهداشتی برای تمدید پروانه

 11-11و  1 -1مواد اولیه: پیوست  بهداشتی برای تمدید پروانه 

تائید بررسی مدارک توسط 

 کارشناس و توضیحات

 دریافتتائید 

 دبیرخانه
 اظهار از سوی شرکت

 تمدید                           صدور                    مدارک ضمیمه جهت  

                                        افزایش قلم          اصالح 

 (1) پیوست شماره کتبی شرکت ( درخواست 1   

 (2اساسنامه و آخرین آگهی روزنامه رسمی  ) پیوست شماره ( 2   

 (1) پیوست شماره  TTAC( تائیدیه فعالیت مسئول فنی از سامانه  1   

 :( مشخصات کامل محصول برای اقالم مورد درخواست 1   

   
ویژگی های فیزیکی ، شیمیایی و میکروبیولوژی  ،نام و درصد مواد تشکیل دهنده  (1 -1

 (الف -1و آالینده ها )پیوست شماره 

   
( اعالم رخداد تراریختگی ) برای محصوالت سویا / ذرت ، کلزا، کانوال، پنبه دانه و 2 -1

 ب( -1مشتقات آنها  و استارتر ) پیوست شماره 

   
با توجه به نوع کاال نظیر گواهی حلیت و غیره مطابق با ضوابط  الزمسایر گواهی های ( 5

 (5)پیوست شماره  مربوطه

 )برای محصول برنج( RCMC( گواهی سالمت محصول 1 -5 :اعتبار خیتار   

 ) برای محصول برنج(( گواهی ثبت عالمت تجاری برای محصول برنج و تعهد برند 2 -5 تاریخ اعتبار:   

 ) برای محصول چای( Tea Board( گواهی 1 -5 :اعتبار خیتار   

 ( گواهی ارگانیك معتبر برای محصوالت با ادعای ارگانیك1 -5 :اعتبار خیتار   

 برای محصوالت با ادعای فاقد گلوتن gluten free( گواهی یا شواهد در خصوص 5-5   

   
 فراوردهو انواع سرکه و مانند آنزیم برای محصوالت با منشاء دامی )حلیت ( گواهی 6 -5

 )می تواند پس از اخذ رای کمیته فنی ، برای صدور پروانه ارائه شود(( تخمیری های 

 (6یوست شماره پ) معتبر ABبا تائید  CB( گواهی های ایمنی و کیفیت صادره از 6   

 GMP (گواهی1 -6 :اعتبار خیتار   

 HACCP (گواهی2 -6 :اعتبار خیتار   

 ISO22000 (گواهی1 -6 :اعتبار خیتار   

  FSSC22000(گواهی 1 -6 :اعتبار خیتار   

 SQF(گواهی 5 -6 :اعتبار خیتار   

 IFS FOOD(گواهی 6 -6 :اعتبار خیتار   

 BRC FOOD(گواهی 1 -6 :اعتبار خیتار   

 تاریخ اعتبار:   
1 )Free Sale  برای اقالم مورد درخواست با توجه به دستورالعمل مربوطه )پیوست

 (1شماره 
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 ، غذایی و آشامیدنی  فرایند شدهاولیه/ مواد چك لیست  درخواست بررسی شرایط فنی و بهداشتی کارخانجات تولید کننده 

 (پروانه ورود/ اصالح جهت صدور / تمدید )

 
تائید بررسی مدارک توسط 

 کارشناس و توضیحات

تائید دریافت 

 دبیرخانه
 اظهار از سوی شرکت

 مدارک ضمیمه  

 

   

اصل تعهد نامه محضری کاالهای وارداتی به شرح مندرج در ضابطه  :( برای صدور پروانه1

)فقط در صورت تغییر مدیر عامل الزم است مجددا : پروانه یا افزایش قلم برای تمدید 

 (1ارسال گردد.( )پیوست شماره 

 :تاریخ اعتبار   

اصل قرارداد نمایندگی انحصاری شرکت های تولید کننده  برای مواد فرایند شده: (1

 (1) پیوست شماره  1/12/11مورخ  115111/615مطابق با بخشنامه شماره خارجی 

 (1برای مواد اولیه : نامه قرارداد با شرکت خارجی ) پیوست شماره 

   
پیوست اهواره ای غیر مجاز فارسی زبان )( تعهد نامه عدم تبلیغ در شبکه های م12

 (12شماره 

   
مطابق با بخشنامه شماره  یا هیتغذ یدرج برچسب راهنما( طرح برچسب کلی و 11

 (11)پیوست شماره  25/1/1111مورخ  5616/615

   12 )PMF  (12به شرح مندرج در ضابطه )پیوست شماره 

 (11و تعهدنامه مربوطه ) پیوست شماره  GTIN( نامه اعالم 11   

 (11( اصل پروانه بهداشتی ورود قبلی) پیوست شماره 11   

   
انتقال تکنولوژی )در صورت لزوم شواهد ( گزارش عملکرد واردات )میزان واردات، 15

 (15) پیوست شماره  (مانند نامه تولید کننده ، برنامه زمانبندی و.. طبق رای کمیته

 (16شامل جواب آزمایش معتبر ) پیوست شماره  ، PMS( گزارش 16   

 (11) پیوست شماره در ایران  (Recall)( مستندات فرایند فراخوان 11   

 ( نمونه کاال 11   

   

( نامه کارخانه تولید کننده مبنی بر تولید محصول مورد درخواست در همان خط تولید 11

ممهور به مهر سفارت جمهوری اسالمی ، یا نام تجاری برای افزایش قلم  یا منبع ثبت شده

 (11ایران )پیوست شماره 

   
 )در( نامه ارتباط بین تولید کننده و صاحب نام تجاری در سربرگ تولید کننده 22

 (22)پیوست شماره صورتیکه تولید کننده و صاحب نام تجاری یك شخص نباشد( 

 تاریخ اعتبار:   
بین شرکت ذینفع و کارخانه تولید کننده )در صورتیکه ارائه دهنده ( قرارداد ارتباط 21

 (21نمایندگی، تولید کننده نباشد( ) پیوست شماره 

جهت دریافت پروانه بهداشتی ورود، دارا بودن حداقل یك سال اعتبار، ضروری است. در غیر   1و  1و  6و  5 در مورد اسناد ارائه شده مربوط به بندهای : 1توجه

  خواهد شد.و مشروط به ارائه مدارک معتبر زمان اعتبار اسناد مذکور کمترین اینصورت اعتبار پروانه بهداشتی معادل 

کپی مدرک به اداره کل روند بررسی مدارک با ارائه  1و  1پیوست ، مانند  legalizeالزم برای موارد در ،  متقاضیانبه منظور تسهیل فرایند و کاهش هزینه   :2توجه 

ممهور به مهر سفارت جمهوری اسالمی ایران در کشور مبداء گشته،  همراه با نامه مدارک اصل و موافقت با ثبت منبع و محصول،  کمیته فنی پس از اخذ رای آغاز و 

 ست کننده، جهت ادامه روند صدور پروانه بهداشتی ورود به اداره کل امور غذایی و آشامیدنی ارائه گردد.کتبی در سربرگ شرکت درخوا

اپن در زمان ثبت سفارش و گواهی ژبه منظور تسهیل فرایند در خصوص گواهی های الزم، گواهی رادیواکتیویته برای محصوالت کشورهای روسیه ، اکراین و  -1توجه 

 GMOو گواهی و برای محصول شیر خشك گواهی باقیمانده مالمین ،  BSE  ،FMDهای الزم برای  فراورده های با منشاء دامی  شامل گواهی های دیوکسین ، 

free  ، در زمان ترخیص الزم است در سامانه برای برنجTTAC  .بارگزاری گردد 

مدیر                        تحویل و مورد تأیید اینجانبان                               شامل فولدر تمام پیوست ها به ترتیب ،  CDبه همراه یك نسخه  .......برگکلیه موارد فوق در..

مسئول فنی بوده و تمام مسئولیت حقوقی اصالت و کفایت مدارک و تبعات حقوقی ناشی از ارائه اطالعات و مدارک            عامل شرکت و                                          

 را دارد.ناقص  را به صورت کامل پذیرفته و در صورت بروز تخلف از مفاد فوق، آن اداره کل حق هر گونه تصمیم گیری و برخورد قانونی با این شرکت 

 خانوادگی مسئول فنی:نام و نام 

 تاریخ و امضاء:                                    

 مهر:

 نام و نام خانوادگی مدیرعامل:

 تاریخ و امضاء:                                                                                  

 مهر: 

 


