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 سازمان �ذا و دارو 

 سراسر كشور يدرمان يو خدمات بهداشت يمعاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشك

 يابيو رد يريرهگ يمجوز الصاق/درج شناسه هاموضوع: 

عليكم؛  سالم 

باستحضـار   يابيـ و رد يريـ رهگ ديـ جد سـتم يانطبـاق بـا س   يبـرا  يمجر يمهلت اعالم شده به شركتها دياحتراما با توجه به سر رس
 :رساند يم

 جيكننده به تـدر  ديو تول يمجر يماده اجراست. و شركتهاآو  يسامانه طراح يارتباط يهالاستانداردها و پروتك هيكل نكيا مه -
هـا   ها توسط خود صاحبان پروانه فرآورده سازمان به درج شناسه نيا هيهستند. در ضمن توص ديبا ضوابط جد قيدر شرف تطب
 الزم) است. يازهاين شيپ جادي(البته با ا نمكها تا حد م و حذف واسطه ديدر محل تول

 هيـ كل يانجمن داروسـازان بـرا   يتعاون ك،ين شانياصالت اند ،يدانش و تندرست شتازانيتاكنون شركت سامان سالمت پژوه، پ -
 و ، پـويش دارو، سـبحان انكولـوژي   رونـاك دارو  ،يزهراو وژن،يآر ناژن،يس يداروساز يو شركتها يوارداتسالمت  يها فراورده
آنها با سامانه سازمان  يشبكه اطالعات البوده و به محض اتص ديبا ساختار جد قيخاص خود در شرف تطب يداروها ياسوه برا

توسط آنها با  يريو رهگ يابيرد يها آنها صادر خواهد شد. لذا درج شناسه تيالزم، مجوز فعال يو اطالعات يارتباط يو كنترلها
 خواهد شد.   يرسان عاستانداردها اطال قيشركتها بمحض تطب ريسا بالمانع است. در مورد ديفرمت جد

 11873/660 و 13/9/93مـورخ   18756/655 يمفاد ضـوابط و دسـتورالعملها   تيرعا، يابيو رد يريرهگ يدر درج شناسه ها -
 الزامي است. طرح يكپارچه سازي كدهاي مجريانفني  و پروتكل 16/6/93مورخ 

رديابي و رهگيري مثل قبل در محل عرضه و توزيع غيرمجاز بوده و اين فـراورده هـا كماكـان     هاي بدون شناسه وجود فرآورده -
از ايـن پـس بازپرداخـت هزينـه داروهـا توسـط        عـودت شـود.  به صـاحبان پروانـه/مجوز واردات آن   بايد جهت تعيين تكليف 

 گر منوط به كنترل اعتبار شناسه خواهد بود. سازمانهاي بيمه

سامانه هـاي شـركتهاي قبلـي مجـري اصـالت در حـال حاضـر فقـط پاسـخگوي فـراورده هـاي برچسـب گـذاري قبلـي بـه                 -
 باشد. كنندگان بوده و در مورد برچسب هاي فرمت جديد، پاسخگويي متمركز توسط سازمان مي مصرف

براي سازمان غـذا و دارو يـا معاونتهـاي     ،از اين پس پنجره/درگاه تاييد قرارداد مجري و صاحب كاال بعنوان شرط ورود فراورده
غذا و دارو وجود ندارد و كنترلها بصورت سيستماتيك و مركزي خواهد بود. بزودي درگاهي بـراي معاونتهـاي محتـرم غـذا و دارو در     

 شود. سامانه مركزي براي گزارش گيري و اعمال نقش نظارتي و بازرسي هاي آنها ايجاد مي
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