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 سازمان غذا و دارو

 امور فرآورده های غذایی و آشامیدنیاداره کل 

 

 

 

 ییدستورالعمل اجرا

غذایی ،  و مواد اولیه وردهآفر تجاری برایعالمت  یابیرزا و بررسی

آشامیدنی و بسته بندی تولید داخل و  وارداتی

 می باشد  برگ 5این سند بدون پیوست دارای 

 تهیه کننده:

 تاریخ:

 تاییدکننده:

 تاریخ:

 :تصویب کننده

 تاریخ:
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 هدف -1

 ییدستورالعمل اجرا 32و  89، 88 موادی، و بهداشت یشیآرا ،یدنیآشام ،یقانون مواد خوراک 9و  8به استناد مادهاین دستورالعمل 

وزارت 89/88/8281/د مورخ 8328به شماره  یمیرژ ییغذا یها و مکمل یو بهداشت یشیآرا ،یدنیآشام ،یساخت و ورود مواد غذائ

 است. شده نیتدو بهداشت،

 دامنه عملکرد -1

 شمولمغذایی ، آشامیدنی و بسته بندی  و مواد اولیه یند شدهآورده های فرآفرکلیه  تجاریعالئم بررسی  در خصوصدستورالعمل  نیا   

ی بهداشت( و پروانه و ظرفیت خالی جهت صادراتتولید جهت صادرات  ،، ظرفیت خالی  نظارت کارگاهیشناسه پروانه تولید )ساخت، 

 می باشد. ورود

 مسئولیت -3

کارشناسان معاونت های غذا و  و یدنیو آشام ییغذا یدستورالعمل بر عهده کارشناسان اداره کل امور فرآورده ها نیا ییاجرا تیمسئول

و معاونین غذا و دارو  یدنیو آشام ییغذا یکل امور فرآورده ها ریآن بر عهده مد ینظارت بر حسن اجرادارو سراسر کشور می باشد. 

 .ی باشدمسراسر کشور 

 عالمت تجاری فیتعر-0

عالمت تجاری طرح منحصر به فرد شامل : نشانه، نماد،کلمه،نقش،تصویر،رقم،حرف،عبارت یا ترکیبی از این موارد است که تصویری را 

به عبارت دیگر عالمت تجاری هر نشان قابل  است که آن را از رقبایش متمایز می کند. فرآورده ایدر ذهن تداعی می کند و معرف 

 ا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز کند.روئیت که بتواند کاالها ی

  و در واردات به التین قابل بررسی می باشد. در تولید داخل به فارسی تجاریعالمت :  8تبصره 

و  به زبان فارسی معتبر در طبقه مورد نظر عالمت تجاریگواهی منوط به داشتن استفاده همزمان فارسی و التین  ،در تولید :3تبصره 

 برابر ضوابط و مقررات جاری بالمانع می باشد.التین 

 مراحل اجرا -5

 بارگذاری مدارکتکمیل اطالعات و کرده و پس از ورود   TTACبه سامانه  ،مسئول فنی باید پس از آماده سازی فایل مدارک مربوطه

 ماید.نجهت بررسی کارشناسی ارسال  را ، پرونده در قسمت عالئم تجاری غذایی و آشامیدنی

 

 

 



                                                                                                              

  

 T-W-029-0مدرک: کد 

 21/40/2044تاریخ صدور : 

 تاریخ بازنگری : 

 5از 1صفحه 

 امور فرآورده های غذایی و آشامیدنیاداره کل 
 و ارزیابی عالمت تجاری برای فرآورده و مواد اولیه غذایی،آشامیدنی و بسته بندی تولید داخل و وارداتی بررسی دستورالعمل اجرایی

 

 

 عالمت تجاری و ارزیابی بررسی مدارک مورد نیاز برای  -2-5

 

 :تولید داخل فرآورده هایتجاری در عالمت  بررسی: مدارک الزم جهت  2-2-5

 

: درج نام تجاری روی محصول مستلزم ارائه گواهی ثبت عالمت  در طبقه مورد نظر گواهی ثبت عالمت تجاری معتبرارائه  -8-8-8-5

 تجاری معتبر در طبقه مورد نظر از سوی متقاضی می باشد.

، چنانچه ماده اولیه با عالمت تجاری مشخصی تولید و عرضه می شود تولید کننده باید مستندات  ماده اولیهمطابق برچسب  - 3-8-8-5

 مربوط به ثبت عالمت تجاری را ارائه نماید. 

مطابق برچسب ماده اولیه چنانچه ماده اولیه با عالمت تجاری مشخصی تولید و عرضه نمی شود ، نام تولید کننده به عنوان  -2-8-8-5

در این صورت ارائه نامه ای از سوی تولید کننده  مبنی بر عدم وجود عالمت تجاری و عرضه  در سامانه درج شود فرآوردهاری عالمت تج

 ماده اولیه با نام تولیدکننده الزامی است.

 .)در این صورت درج: الزم به ذکر است نام تولید کننده باید به صورت خوانا و غیر قابل پاک شدن بر روی فرآورده درج شود  2تبصره 

 هرگونه عالمت تجاری ممنوع می باشد.(

مطابق برچسب فرآورده نهایی تولیدی ، فرآورده باید با عالمت تجاری مشخصی تولید و عرضه شود و تولید کننده باید  -4-8-8-5

 مربوط به ثبت عالمت تجاری را ارائه نماید.  معتبر مستندات

صورتیکه تولیدکننده عالوه بر عالمت تجاری به زبان فارسی  متقاضی درخواست عالمت تجاری به زبان در  داخل، در تولید -5-8-8-5

 اقدام نماید. انگلیسی نیز می باشد باید نسبت به ارائه گواهی ثبت عالمت تجاری معتبر در طبقه مورد نظر

دیر عامل شرکت باشد و درصدی از سهام به نام خود اگر درصدی از سهام عالمت تجاری در اختیار اعضاء هیئت مدیره و م -6-8-8-5

شرکت باشد به دلیل اینکه این اشخاص در ضرر و زیان شرکت ذینفع می باشند بنابراین استفاده از ظرفیت خالی با عالمت تجاری 

 مذکور بالمانع می باشد.

 :فرآورده های واردتی: مدارک الزم جهت بررسی نام و عالمت تجاری در 1-2-5

 

 ( معتبرFree Sale ) گواهی فروش آزادارائه  -8-3-8-5

 باید مستندات ، واردکننده می شود  کشور واردمطابق برچسب فرآورده ، چنانچه ماده اولیه با عالمت تجاری مشخصی  -3-3-8-5

 مربوط به ثبت عالمت تجاری را ارائه نماید.  معتبر
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نمی شود ، نام تولید کننده به عنوان عالمت  وارد اولیه با عالمت تجاری مشخصیمطابق برچسب ماده اولیه چنانچه ماده  -2-3-8-5

  تجاری فرآورده  در سامانه درج شود

: الزم به ذکر است نام تولید کننده باید به صورت خوانا و غیر قابل پاک شدن بر روی فرآورده درج شود .)در این صورت درج  4تبصره 

 باشد.(هرگونه عالمت تجاری ممنوع می 

لید کننده باید و عرضه شود و تو واردمطابق برچسب فرآورده نهایی وارداتی ، فرآورده باید با عالمت تجاری مشخصی  -4-3-8-5

 عالمت تجاری را ارائه نماید. مربوط به  معتبر مستندات

متقاضی درخواست عالمت تجاری به زبان جهت واردات ، در صورتیکه واردکننده  عالوه بر عالمت تجاری به زبان انگلیسی  -5-3-8-5

 فارسی نیز می باشد باید نسبت به ارائه گواهی ثبت عالمت تجاری معتبر در طبقه مورد نظر اقدام نماید.

  فرآورده برنج ارائه گواهی ثبت عالمت تجاری معتبر الزامی است.خصوص : در    5 تبصره -

آن، اقدام در سامانه بالمانع می صورت تایید  و در از سوی متقاضی بررسی ارائه شده  ( Free Saleگواهی فروش آزاد) -5-3-8-5

 آزاد موارد ذیل مدنظر قرار گیرد: فروش . در بررسی گواهی باشد

از سوی مراجع دولتی ذیصالح کشور مبدا )مقام بهداشتی، کشاورزی، دامپزشکی، بازرگانی، شهرداری و ....( صادر شده باشد.  -

 واهی فروش آزاد توسط شرکت تولیدی صادر شده باشد باید ممهور به مهر مقامات ذیصالح فوق الذکر گردد.چنانچه گ

 ممهور به مهر سفارت جمهوری اسالمی ایران  -

فرآورد های مذکور با عالئم تجاری اعالم شده بدون هیچگونه محدودیتی در کشور تولید کننده  "در متن آن به این مطلب که  -

 اشاره شده باشد. "ی مصارف انسانی به فروش می رسند)مبداء( برا

 نام و آدرس کارخانه تولید کننده -

 نام فرآورده -

 عالمت تجاری -

 ( در صورت وجود sub brandعالمت تجاری فرعی ) -

 

 نحوه بررسی -1-5

 :تولید داخل - 2-1-5  

بار اعت با مدت برابر ، تجاری و در صورت تاییدطریق لینک اداره ثبت عالئم از  بررسی اصالت گواهی ثبت عالمت تجاری 2-2-1-5

 آدرس لینک اعتبارسنجی گواهی عالمت تجاری به شرح ذیل می باشد: گواهی ، تایید در سامانه بالمانع است.
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https://ipm.ssaa.ir/Search-Trademark 

آگهی تقاضا در ،  اظهارنامه مدارک ماننددر صورت عدم ارائه گواهی ثبت عالمت تجاری از سوی متقاضی و ارائه سایر  : 1-2-1-5

  اجازه بهره برداری ، به شرح ذیل اقدام شود: روزنامه رسمی و

 به همراه تعهد محضری توسط متقاضی مبنی بر ارائه گواهیثبت عالمت تجاری : در صورت ارائه اظهارنامه  اظهارنامه -2-1-2-1-5

 در سامانه بالمانع می باشد. ، اقداماظهارنامه صدور ماه از تاریخ 6به مدت  ، ماه( 6ثیت عالمت تجاری ) ظرف مدت  معتبر

انضمام تعهدنامه  بهدرج شده باشد در صورتیکه آگهی تقاضا در روزنامه رسمی ) آگهی تقاضا در روزنامه رسمی( :- 1-1-2-1-5

 در سامانه بالمانع می باشد. ، اقداماز زمان تاریخ چاپ روزنامه رسمی شش ماهبه مدت  ،آن مسئولیت عواقب حقوقیپذیرش با عنوان 

 یا گواهی منوط به ارائه مجوز بهره برداری یا انتقال اجازه بهره برداریدر صورت ارائه  : یا انتقال اجازه بهره برداری - 3-1-2-1-5

 در سامانه بالمانع می باشد. اداره ، اقدامآن از اداره ثبت عالئم تجاری حداکثر تا اعتبار مجوز صادره از  انتقال

 

 ارسال مدارکتکمیل اطالعات و  -3-5

به شرح ذیل TTAC آن در سامانه  و ارسال باید نسبت به بارگذاری مسئول فنی ،ارسال مدارک  تکمیل اطالعات و جهت -8-2-5 

 :نمایداقدام 

  مدارکو بارگذاری عالمت تجاری  تکمیل اطالعات عالمت تجاری ثبت  IRC ورود به بخش  TTAC ورود به سامانه 

 ارسال

باید نسبت به تعیین گروه و دسته فرآورده هایی که نام آنها در گواهی ثبت عالمت تجاری عالمت تجاری در هنگام تکمیل اطالعات 

 مشخص شده اند اقدام گردد.

مربوط به اطالعات برند، درج عالمت تجاری انگلیسی و  فارسی در فیلدهای  8در سامانه ثبت عالمت تجاری و در قسمت  -3-2-5

رج خط تیره یا و عدم ارائه مستندات ، مسئول فنی موظف است نسبت به د  مربوطه الزامی است و در صورت عدم وجود عالمت تجاری

 مذکور اقدام نماید. عدد صفر در فیلد

 در قسمت شماره پیگیری روزنامه رسمی، شماره نامه اداره ثبت اسناد و عالئم تجاری را نیز می توان درج و پیگیری نمود. -2-2-5

در بحث واردات ، در صورت بارگذاری گواهی فروش آزاد، چنانچه گواهی فروش آزاد توسط شرکت تولیدی خارجی صادر شده  -4-2-5

 م تایید کننده گواهی فروش آزاد به جای صادرکننده گواهی ذکر شود. باید نا 5-3-8-5باشد طبق بند 

 

 گمراه کننده تجاری عالئم – 6

می شود تجاری به نحوی که باعث گمراهی مصرف کننده در خصوص ماهیت و ویژگی های فرآورده غذایی  عالئمبه کارگیری  -8-6

 مجاز نیست .

ورده و یا ایجاد ذهن مصرف کننده درخصوص این فرآ عباراتی که در مجموع گمراه کنندهنام های عمومی ، نام های توصیفی یا  -3-6

 مورد تایید نمی باشند.شبهه در فرآورده های دیگر نماید 
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  است تولید شده آب آشامیدنی فرآوردهو می باشد ( X) آب معدنیعالمت تجاری :  به عنوان مثال

 "سالم  فرآورده "،  "سالمت طعم "مانندو عباراتی   "پنیر سنتی ": به عنوان مثال

مصرف در این خصوص که عالمت تجاری نباید به نحوی باشد که ضابطه برچسب گذاری  3 -8-5ماده موارد ذکر شده در رعایت  -2-6

 کنندگان را در تشخیص کاال گمراه یا باعث گمراهی مصرف کنندگان شود.

 

 عالئم تجاری خارجی برای فرآورده های تولیدی داخل  -7

باشد  فرآوردهبا هدف صادرات ، در ایران  یتولید برای فرآورده های خارجی تجاری عالئمو استفاده از  بررسی در بحث جنانچه -8-1

عدم  مبنی بر ارائه تعهد محضری با/ تولیدکننده  صادر کنندهدر این صورت نیازی به ثبت عالمت تجاری خارجی در ایران نمی باشد 

 طی نامه رسمی درخواستهرگونه عواقب احتمالی ناشی از مسائل حقوقی و غیر واقع و تقبل مسئولیت  توزیع فرآورده در کشور ایران

 خود را ثبت نماید.

فرآورده  عرضه و توزیعجنانچه در بحث بررسی و استفاده از عالئم تجاری خارجی برای فرآورده های تولیدی در ایران ، با هدف  -3-1

 در طبقه مورد نظر و اخذ گواهی ثبت عالمت تجاری معتبربه ثبت عالمت تجاری خارجی در ایران باید نسبت باشد در داخل کشور 

 اقدام گردد.


