
 
 
    

 

 /د16584/661
19/08/1393 

 ندارد

   
  خيابان فخر رازي  نبش خيابان شهيد وحيد نظـري سـازمان   روبروی در اصلی دانشگاه هتران

 غذا و دارو     
  : 66467268-9تلفن     
 : صفحه الكترونيكي سازمان غذاو دارو  
    زشك زش  ان  آ هداشت  د ت  زا ك  ن ه الكت  ف
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  : نمابر     66469142  
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 سازمان �ذا و دارو  
 

. . . . .  يدرمـان  يو خـدمات بهداشـت   يمعاون محترم غذا و دارو  دانشگاه علوم پزشك

 سراسر كشور

 سالمت يشدن سامانه فراورده ها ييعطف به اعالم اجراموضوع:

 سالم عليكم؛
معـاون   11/8/93/د مـورخ  16186/658شـماره  العمـل  با توجه بـه دسـتور    

مقتضي است دستور فرماييد  اصالت ، در خصوص محترم نظارت و برنامه ريزي سازمان
مراتـب بـه    مشاهده هرگونه تخلف در حوزه مذكور ضـمن اقـدامات قـانوني ،   در صورت 

بـه ايـن اداره كـل ارسـال     مربوطه جهت اقدام بعـدي   همراه كليه اطالعات و مستندات
 گردد.

http://fdo.behdasht.gov.ir/
http://www.mohme.gov.ir/


 

 
    

 

 /د16186/658
11/08/1393 

 ندارد

   
  خيابان فخر رازي  نبش خيابان شهيد وحيد نظري سازمان غذا و دارو     روبروي در اصلي دانشگاه تهران 
   966467268لف     

        
             

  كد پستي :   1314715311          
   ا ن     66469142  

                                                                                           
 

 سازمان �ذا و دارو  
 

 سراسر كشور يعلوم پزشك يمعاونت محترم غذا و دارو دانشگاهها

 سالمت يشدن سامانه فراورده ها يياعالم اجراموضوع:

 سالم عليكم؛
با عنايت به اجرايي شدن طرح رهگيري، رديابي و كنترل اصالت فرآوردهاي سالمت 

ــه تمــامي شــركت هــا   ــه نحــو مقتضــي ب و         (در فــاز اول دارو و مكمــل) خواهشــمند اســت ب
داروخانه هاي زير مجموعه اطالع رساني گردد كه توزيـع و عرضـه ي هرگونـه فـرآورده هـاي      

مجـاز  يا با برچسب مخدوش، ناخوانا و يا محتوي شناسه تكراري دارويي بدون برچسب اصالت 
بـه مـردم و   در ضمن الزم است به نحوي  گردد. نبوده و فرآورده مذكور قاچاق/ تقلبي تلقي مي

خـود فـي نفسـه بيـانگر اصـالت      برچسب هاي اصـالت  گردد كه اطالع رساني عمومي ان بيمار
اعـالم شـده،    هاكـه روي برچسـب   هـايي  كدهاي پوشيده شده از سامانهاستعالم فراورده نبوده و 

 بيانگر اصالت مي باشد.
در ايــن زمينـه از طريـق ايميــل    هـا هـر گونـه ايــراد، تخلـف و عـدم پاســخ سـامانه     

info7@fdo.gov.ir .اطالع داده شود 
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