
 )گشایش ثبت سفارش(مدارك مورد نیاز درخواست مجوز ورود 

 

                 وارداتی و بالک  فرآورده هاي مکمل تغذیه اي   

طبق (درخواست کتبی در سربرگ شرکت واردکننده مطابق گواهی ثبت فرآورده به امضاء مدیر عامل و مسئول فنی  .1

  )1فرم پیوست

  :مندرجات زیرارائه پیش فاکتور در یک نسخه حاوي  .2

فرآورده، نام وآدرس ) جنس، تعداد(برند، شکل فرآورده، دوز فرآورده، مشخصات کامل بسته بندي / نام فرآورده، نام تجاري  

مجوز  /دقیق کارخانه و کشور تولیدکننده، عمر قفسه اي محصول، بدیهی است تمام موارد باید مطابق با گواهی ثبت فرآورده

  .باشد (IRC)واردات بالک 

  )2پیوست (تایید صحت کلیه مندرجات کیفی پیش فاکتور توسط مسئول فنی مطابق  .1

  (IRC)واردات بالک فرآورده    مجوز/ ارائه تصویر گواهی ثبت .2

  .پس از صدور مجوز ورود، کد پیگیري، به سازمان توسعه تجارت و صنعت و آن شرکت اعالم می شود: 1تبصره 

  .ماه می باشد و مجوز صادره قابل تمدید نیست 6ه از این اداره کل حداکثر اعتبار مجوز هاي صادر: 2تبصره 

  .کلیه مدارك فوق باید ممهور به مهر و امضاء مسئول فنی و مهر شرکت باشد: توجه

  1پیوست 

  مدیر کل محترم نظارت و ارزیابی فرآورده هاي طبیعی، سنتی و مکمل

  ت آنمجوز ورود مکمل هاي تغذ یه اي و مشخصا: موضوع 

  :با سالم و احترام 

با مشخصات جدول زیر این ) گشایش ثبت سفارش(برگ مدارك و سوابق مربوط به درخواست مجوز ورود ......... به پیوست 
  .تقدیم می گردد خواهشمند است دستور فرمایید اقدام الزم به عمل آید   شرکت

 توضیحات شرح اطالعات خواسته شده ردیف



    

 

 

 

  

  2پیوست

فرم تعهد 
  مسئول فنی

با توجه به آیین نامه ثبت مکمل تغذیه اي به استناد قانون مصوب سال ............. مسئول فنی شرکت .............. اینجانب          
اعمال مقررات و ضوابط جاري اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده هاي طبیعی، سنتی و مکمل تایید می  1367، 1346  هاي 

منطبق بر مشخصات ........ کشور.......... ساخت کارخانه ............... یه اي مندرج در پیش فاکتورنمایم کیفیت مکمل هاي تغذ
بدیهی است صدور . می باشد...............پذیرفته شده در پرونده ثبت فرآورده طبق مصوبه کمیته فنی مکمل و شیر خشک مورخ

  .انه از آن اداره کل خواهد بودمجوز توزیع و مصرف فرآورده منوط به اخذ مجوزهاي جداگ

                                          نام و نام خانوادگی مسئول فنی

  مهر و امضاء
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