راهنماي متقاضيان توليد قرار دادي
داشتن امتياز PPRPSبرابر حداقل  150كارخانه توليدي برابر مقررات مربوطه براي اخذ پروانه توليد قرار دادي
توليدي الزامي است
تبصره ) (١توليد قرار دادي توليدي است كه به سفارش كارخانه توليدكننده و يا شخص حقوقي داراي عﻼمت تجاري مﻌتﺒر
به نام خود يا اجازه استفاده از آن،با عقد قرارداد مﻌتﺒر در كارخانه اي كه داراي پروانه بهداشتي ساخت مﻌتﺒر براي آن
فرآورده يا فرآورده هايي با تكنولوژي توليد مشابه فرآورده درخواستي با تائيد سازمان غذا و دارو و يا واحدهاي تابﻌه ناظر

بركارخانه توليدي مي باشند ،توليدگردد.

تبصره ) (٢در صورتيكه مسئول فني مﻌرفي شده به غير از مسئول فني كارخانه توليد كننده يا دارنده عﻼمت تجاري باشد
بايد متقاضي نسﺒت به مﻌرفي مسئول فني ناظر بر توليد واجد شرايط و ارائه مدارك طﺒق دستورالﻌمل مربوطه جهت صدور

پروانه مسئول فني مﻌرفي شده اقدام نمايد.

تبصره )(٣دارنده عﻼمت تجاري يا دارنده اجازه استفاده از عﻼمت تجاري،كه به طور كلي دارنده عﻼمت تجاري عنوان مي
گردد،كارخانه توليد كننده ،شخص حقوقي داخلي ،شخص حقوقي خارجي و يا اصناف مي باشد كه داراي گواهي ثﺒت عﻼمت

تجاري مﻌتﺒر براي فرآورده درخواستي و يا داراي اجازه استفاده از عﻼمت تجاري مﻌتﺒر بوده و درخواست توليد فرآورده
خوراكي ،آشاميدني ،آرايشي و بهداشتي دركارخانه توليدي را دارد.

تبصره )(٤دامنه كاربرد دستورالﻌمل توليد قراردادي به شرح زير مي باشد:
الف  -استفاده از توليد قراردادي كارخانه هاي توليدي واقع در مناطق آزاد و مناطق ويژه اقتصادي
ب -درخواست بسته بندي مواد بالك وارداتي توسط دارنده عﻼمت تجاري يا دارنده اجازه استفاده از عﻼمت تجاري در
كارخانه هاي توليدي ) اعم از كارخانه هاي توليدي در داخل كشور ،مناطق آزاد و مناطق ويژه اقتصادي(

ج -توليد فرآورده در كارخانه هاي توليدي داخلي به سفارش وعﻼمت تجاري توسط اشخاص حقوقي يا كارخانه هاي توليد
كننده خارجي

د  -توليد فرآورده هاي خوراكي ،آشاميدني ،آرايشي و بهداشتي در واحدهاي توليدي مجاز داراي پروانه بهداشتي ساخت،
به سفارش سازمان هاي دولتي و خصوصي و تشكل هاي خدماتي)اعم از هتل ها و رستوران هاي زنجيره اي( و اصناف كه

صرفاً به منظور استفاده در زيرمجموعه خود و بدون حق فروش و توزيع را داشته باشند.
تبصره ) (٥پروانه برابرمدت قرار داد و حداكثر به مدت يك سال صادر مي گردد.
تبصره )(٦كارخانه توليدكننده حق واگذاري توليد به غير را ندارد.

تبصره) (٧پروانه بهداشتي ساخت )قراردادي( در دانشگاهي صادر ميشود كه كارخانه توليدي تحت نظارت آن قرار دارد.
تبصره) (٨ﻻزم است كليه موارد به صورت تايپ شده تحويل مﻌاونت غذا و دارو گردد.

