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 سازمان غذا و دارو  
 معاون محتزم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سزاسز کشور 

 

 تبلیغات اینترنتی داروها و هکول های طبیعی و سنتیهوضوع:

 سالم علیکن؛

نامه مذکوور بذه    9بنذ  10/01/1931مورخ  81811/166با احترام، پیرو نامه شماره 

 شرح زیر اصالح می شود:

در صورتی وه تولیذ داخذ  بذوده و در رسر ذ      های طبیعی و سنتی تبلیغات فراورده -9

آنسذا   فررو  ذ، در رضای مجازی و اینترن  مجاز بوده، ولذی  نداروهای ر می و بیمه ای نباش

 مجاز می باشذ.   تنها در داروخانه هاو یا به صورت اینترنتی  صرراً در داروخانه ها 

 

 نوش  :رو

جناب آقای گلستانی زاده معاون  محترم برنامه ریسی و نظارت و هماهنگی اقتصادی  تاد مروسی مبارزه با قاچذا  وذا    

 وارز  

 مذیر و  محترم اتا  اصناف ایران  

 جناب آقای دوتر جمشیذی مذیر و  محترم نظارت و ارزیابی رراورده های طبیعی،  نتی و مکم  

 مذیر و  محترم درتر بازر ی، ارزیابی عملکرد و پا خگویی به شکایات جناب آقای دوتر جن  
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 نذاسد

    ان فخز راسی  نبص خیابان ضهیذ وحیذ نظزی ساسمان غذا و داروخیابروبروی در اصلی دانشگاه تهران                                            :1115114111کذ پستی 

  66561466-9: تلفن                                                                                                                                                                                

 66569144نمابز :   

 : صفحه الكتزونیكی ساسمان غذا و دارو                            http://fdo.behdasht.gov.ir         

   درمان و آموسش پشضكی :صفحه الكتزونیكی وسارت بهذاضت ،                                                                                                                .gov.irbehdashthttp://www.     

 
 سازمان غذا و دارو

 سزاسز کشور یدرمان یو خدمات بهداشت یمعاون محتزم غذا و دارو  دانشگاه علوم پزشک

 

 یو سنت یعیطب یداروها و هکول ها ینترنتیا هوضوع: تبلیغات

 

 سالم علیکن؛

داسوها و مکمل های طثیؼی و سنتی سػایت  متواسد ریتل رتشوسی متی       تثلیغات اینتشنتی و فشوشدسخصوص  تااحتشام،    

 تاشذ

 داسوها و مکمل های طثیؼی و سنتی داسای پشوانه مؼتثش تنها دس داسوخانه ها مجاص می تاشذ. فشوش -1

اص مجتاص و   داسوها و مکمل های طثیؼی و سنتی داسای پشوانه مؼتثش صشفا می تایس  اص طشیق ششک  های توصیتغ  -2

 توصیغ گشدنذ. طشیق شثکه سسمی،

صوستی که تولیذ داخل توده و دس فهشس  داسوهتای سستمی    تثلیغات فشآوسده ها و مکمل های طثیؼی و سنتی دس -3

 ولی فشوش آنها صشفا دس داسوخانه ها مجاص می تاشذ.   ،دس فضای مجاصی و اینتشن  مجاص توده ،و تیمه ای نثاشنذ

دس ػطتاسی هتا    ،ػشره داسو و مکمل دس ػطاسی ها ممنوع می تاشذ و دس صوستی که داسو و مکمل حتی اقالم مجاص -4

تخلف ششک  های توصیغ کننتذه   ػالوه تش پیگیشی اص مشاجغ قانونی ریصالح تشای سفغ تخلف آنها، ،تشسذ ته فشوش

 اقالم مزکوس نیض ته طوس همضمان پیگیشی شود.

ػشره ته فشوش تشسذ مشاتتة تتا سػایت      دس ػطاسی ها و سایش مشاکضدسصوستی که داسو و مکمل غیشمجاص و قاچاق  -5

  و اسص پیگیشی نماینذ.قانون مثاسصه تا قاچاق کاال

 

   

 

 

 

 

 

 
 

                        

 

 سونوش  :

 جناب آقای گلستانی صاده مؼاون  محتشم تشنامه سیضی و نظاست و هماهنگی اقتصادی ستاد مشکضی مثاسصه تا قاچاق کاال واسص  

 مذیش کل محتشم اتاق اصناف ایشان  

 اب آقای دکتش جمشیذی مذیش کل محتشم نظاست و اسصیاتی فشاوسده های طثیؼی، سنتی و مکمل جن

 جناب آقای دکتش جن  مذیش کل محتشم دفتش تاصسسی، اسصیاتی ػملکشد و پاسخگویی ته شکایات 
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