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 دارد

   
  ي سـازمان  خيابان فخر رازي  نبش خيابان شهيد وحيد نظـر 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

 
                                              

  كد پستي :   1314715311          
  : نمابر     66469142  
http://fdo.behdasht.gov.ir                                                                                           
http://www.mohme.gov.ir 

 

 سازمان �ذا و دارو  
 

 معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سراسر كشور

ـ يطب يفـرآورده هـا   يبخشنامه ضابطه مندرجات بسـته بنـد   موضوع:  ي،سـنت  يع

 ( بر چسب اصالت)  رخشكي،مكمل،ش

 سالم عليكم؛
فـرآورده هـاي طبيعـي،     و برچسـب   به پيوست ضابطه مندرجات بسته بندي احتراماً   

         غـذاي ويـژه جهـت اطـالع و اقـدام الزم ارسـال        شيرخشـك و  تي، مكمل هاي تغذيـه اي، سن
 مي گردد.
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 و دارو سازمان �ذا  

 طبيعي هاي  ضابطه مندرجات بسته بندي فرآورده
 
 هدف: .1

اعم بالك،  اقالمطبيعي هاي  فرآورده بندي هدف از تدوين اين ضابطه مشخص نمودن موارد و عناويني است كه بايد در بسته
 .توليد داخل و واردات رعايت شوداز
 ي مراجعه شود)العات بيشتر به دستورالعمل نحوه تدوين مندرجات بسته بندجهت كسب اط( 

 :دامنه كاربرد .2
سازمان غذا مجاز به توليد، واردات، توزيع، عرضه در كشور طبق مجوزهاي  بالك و اقالم طبيعيهاي كليه فرآورده 

 و دارو 

 : بندي تعداد واحد در بسته .3
برگه با بندي كامل، سالم و همراه  كه در محل داروخانه، بسته شودبندي به نحوي انتخاب  تعداد واحد در بسته

حاوي شناسه رهگيري باشد  بايدكننده در داروخانه  . هر واحد تحويلي به مصرفشودكننده  تحويل مصرف ،راهنما
شناسه رهگيري روي تمامي واحدهاي مصرف درج  بايدبندي تك قلمي وجود ندارد  كه امكان بسته و در مواردي

 .شود

 /شرينك)روي جعبه، برچسب ظرف و برچسب كارتن( شود. فرآورده هاي طبيعيندي زير بايد روي بسته ب : عناوين .4
 :درج شود

 .شوددرج فرآورده ها بايد به فارسي و انگليسي روي بسته بندي  نام هر فرآورده : طبيعي  وردهآفر نام .4,1
) INN( الملليدرج نام غيراختصاصي بيند شو با نام اختصاصي عرضه ميطبيعي ورده كه فرآ در صورتي: تبصره

 .ضروري استكوچكتر در ذيل نام مذكور نوشتاري  اندازهبا 

دوز مصرف در  با توجه به شكل، واحد و موثره وادمهر يك از مقدار ): Strength( موثره /موادمقدار ماده .4,2
 .شود انيوزن ب ايواحد حجم 

 مصرفبندي با توجه به شكل يا حجم بسته، وزن هر واحد مصرف تعداد :تعداد، وزن و حجم بسته بندي .4,3
 . دشوآورده به فارسي و انگليسي درج فر

 .شودبندي به فارسي و انگليسي درج  روي بسته فرآوردهدارويي شكل :) dosage Form( داروييشكل  .4,4
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 و دارو سازمان �ذا  

 .شودبه زبان انگليسي درج  با ضوابط مربوطهمطابق طبيعي  وردهفرآتركيب : تركيب .4,5

تعريف شده طبق دستورالعمل ) UIDشناسه رهگيري (هاي رهگيري و رديابي و كنترل اصالت:  شناسه .4,6
) و تاريخ Batch/Lot)، شماره سري ساخت (GTINورده (ي و كنترل اصالت، شماره تجاري فرآرهيابي ردگير

ميليمتر با  40در  20) در ابعاد GS1-Data Matrix) بصورت متني و باركد دوبعدي (Expiry Dateانقضا (
بندي ترجيحا در يك وجه مجزا  روي قسمتي از بسته ،رپس زمينه نوشتاري سفيد و حاشيه زرد بشرح مثال زي

 گردد.درج/الصاق 
 
 
 

 
 
 

ورده در سازمان الزامي فرآورده در هنگام ثبت فرآ طرح جعبهدر  ها مشخص نمودن محل درج شناسه: 1تبصره 
 است.

فقط بصورت  -از قبيل آمپول و ويال هاي بدون جعبه –بر روي اقالم كوچك  رهگيري  درج شناسه: 2تبصره 
   باشد. باركد دوبعدي مي

 مجاز نيست. ،بر روي بسته بندي )IRC: بعنوان مثالهاي سريال ( درج ساير انواع باركدها و شماره: 3تبصره 
ها بصورت برچسب، كيفيت آن بايد بنحوي باشد كه به هيچ نحو قابل جداسازي  در صورت درج شناسه: 4تبصره 
ها در بازار غيرمجاز شناخته شده و مجاز به توزيع و عرضه  رده بدون اين شناسهبندي نباشد. لذا فرآو از بسته

گذاري طبق ساختار قديم لذا درج مجدد شماره سري ساخت و تاريخ انقضا خارج از چارچوب شناسه .باشد نمي
 مجاز نيست.

 است. ثبت و كشور مربوطه الزاميپروانه  صاحبدرج نام : فرآوردهپروانه  صاحبنام  .4,7
استريپ و  ،نوار بليستربندي مثل  درج عالمت تجاري يا نشان (لوگو) مشخص بر روي ساير اقالم بستهتبصره: 

 .نمايد ايت ميفپوكه آمپول ها بنحوي كه صاحب پروانه را مشخص كند، ك

 .شودشرايط نگهداري با توجه به شرايط اقليمي و براساس آزمايشات پايداري درج شرايط نگهداري:  .4,8
كند، ذكر  تغيير مي شرايط نگهداري بندي يا پس از افزودن حالل، در مواردي كه پس از باز كردن بستهتبصره: 

 احتياط يا هشدارهاي الزم ضروري است.

 )Artworkمحل درج شناسه ها روي طرح جعبه (
 ي درج شدهشناسه ها نمونه يا طرح برچسب در صورت استفاده از برچسب
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 و دارو سازمان �ذا  

دستور جعبه فرآورده، فضاي مناسبي براي درج  الزم است بر رويمصرف: دستور فضاي مربوط به .4,9
 در نظر گرفته شود. /داروساززشكپ

توجه قرار مورد  وردهفرآكه بايد در مصرف معتبر علمي  منابعبا توجه به  حتياط و هشدارموارد ا: هشدارها .4,10
 .شود درجبندي  روي بستهبايد  ،گيرد

ممنوعيت توزيع، عرضه و مصرف در خارج از بيمارستان يا مراكز  فرآورده محدوديت/ ي كهردادر مو: 1تبصره
روي جعبه و برچسب با رنگ متمايز مشخص و  فضايدر تعريف شده در مقررات كشور را دارد بايد آن مورد 

 .شودكارتن درج 
  جعبهورده نياز به تجويز پزشك دارد، عبارت مشخص كننده اين موضوع بايد روي ي كه فرآردادر مو: 2تبصره

 .شوددرج 
 : در صورت مصرف فرآورده يا دارويي ديگر قبل از مصرف با پزشك يا داروساز مشورت نماييد3تبصره 

و ای ورده در طول عمر قفسهردد كه كيفيت فرآبايست بنحوي انتخاب گ بندي مي جنس بستهبندي:  يفيت بستهك .5
فارسي و  ها بايد به زبان بندي فرآورده بستهتحت تاثير قرار ندهد. مندرجات آن را  اي مورد نظر، خدمات داروخانه

يد خوانا، واضح و قابل فهم بوده و از روي بسته بندي مندرجات باكليه  .باشدآئين نگارش  انگليسي و با رعايت كامل
 پاك نشود.

بسته بندي به زبان انگليسي در  مورد نياز بازار است، بايد، وارداتي ثبت نشده  فرآوردهدر موارديكه : 1تبصره
  .شودعرضه 

 

 :مستندات مرتبط .6
 داروغذا و سازمان فرآورده هاي طبيعي  آئين نامه ها و ضوابطقوانين، مجموعه 

 13/9/1393/د مورخ 18756/655دستورالعمل درج شناسه هاي رهگيري ورديابي و كنترل اصالت به شماره 
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 سازمان �ذا و دارو 

  طب سنتي ايرانضابطه مندرجات بسته بندي 
 
 هدف: .1

بالك،  اقالم طب سنتي و هاي  فرآورده بندي هدف از تدوين اين ضابطه مشخص نمودن موارد و عناويني است كه بايد در بسته
 .رعايت شود

 العات بيشتر به دستورالعمل نحوه تدوين مندرجات بسته بندي مراجعه شود)جهت كسب اط( 

 :ددامنه كاربر .2
سازمان غذا و ، توزيع، عرضه در كشور طبق مجوزهاي مجاز به توليد  بالك و اقالم طب سنتي هاي كليه فرآورده 

 دارو 

 : بندي تعداد واحد در بسته .3
برگه بندي كامل، سالم و همراه با  كه در محل داروخانه، بسته شودبندي به نحوي انتخاب  تعداد واحد در بسته

حاوي شناسه رهگيري باشد  بايدكننده در داروخانه  . هر واحد تحويلي به مصرفشودنده كن تحويل مصرف ،راهنما
شناسه رهگيري روي تمامي واحدهاي مصرف درج  بايدبندي تك قلمي وجود ندارد  كه امكان بسته و در مواردي

 .شود

 /شرينك)برچسب كارتن روي جعبه، برچسب ظرف و( شود. طب سنتيفرآورده هايندي زير بايد روي بسته ب : عناوين
 :درج شود

 »فرآورده طب سنتی ايران در مندرجات بسته بندی و برگه راهنما الزامی است« درج عبارت  تبصره : 

 .شوددرج فرآورده ها بايد روي بسته بندي  نام هر فرآورده :  طب سنتي وردهآفر نام .3,1

 .شود انيوزن ب اياحد حجم در و موثره وادمهر يك از مقدار  ميزان مواد موثره فرموالسيون:  .3,2

 مصرفبندي با توجه به شكل يا حجم بسته، وزن هر واحد مصرف تعداد :تعداد، وزن و حجم بسته بندي .3,3
 . دشودرج  بايدفرآورده 

 .شوددرج  بايدبندي  روي بسته فرآوردهدارويي شكل :) dosage Form( داروييشكل  .3,4

 .شوددرج  ربوطهبا ضوابط ممطابق  طب سنتي  وردهفرآتركيب : تركيب .3,5
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 سازمان �ذا و دارو 

) تعريف شده طبق دستورالعمل UIDشناسه رهگيري (هاي رهگيري و رديابي و كنترل اصالت:  شناسه .3,6
) و تاريخ Batch/Lot)، شماره سري ساخت (GTINورده (ي و كنترل اصالت، شماره تجاري فرآرهيابي ردگير

ميليمتر با  40در  20در ابعاد ) GS1-Data Matrix) بصورت متني و باركد دوبعدي (Expiry Dateانقضا (
بندي ترجيحا در يك وجه مجزا  روي قسمتي از بسته ،پس زمينه نوشتاري سفيد و حاشيه زرد بشرح مثال زير

 گردد.درج/الصاق 
 
 
 

 
 
 

ورده در سازمان الزامي فرآورده در هنگام ثبت فرآ طرح جعبهدر  ها مشخص نمودن محل درج شناسه: 1تبصره 
 است.

فقط بصورت  -از قبيل آمپول و ويال هاي بدون جعبه –بر روي اقالم كوچك  رهگيري  درج شناسه: 2تبصره 
   باشد. باركد دوبعدي مي

 مجاز نيست. ،بر روي بسته بندي )IRC: بعنوان مثالهاي سريال ( درج ساير انواع باركدها و شماره: 3تبصره 
آن بايد بنحوي باشد كه به هيچ نحو قابل جداسازي  ها بصورت برچسب، كيفيت در صورت درج شناسه: 4تبصره 
ها در بازار غيرمجاز شناخته شده و مجاز به توزيع و عرضه  بندي نباشد. لذا فرآورده بدون اين شناسه از بسته

گذاري طبق ساختار قديم لذا درج مجدد شماره سري ساخت و تاريخ انقضا خارج از چارچوب شناسه .باشد نمي
 مجاز نيست.

 است. ثبت مربوطه الزاميپروانه  صاحبدرج نام : فرآوردهپروانه  صاحبم نا .3,7
استريپ و  ،نوار بليستربندي مثل  درج عالمت تجاري يا نشان (لوگو) مشخص بر روي ساير اقالم بستهتبصره: 

 .نمايد ايت ميفپوكه آمپول ها بنحوي كه صاحب پروانه را مشخص كند، ك

 .شودشرايط نگهداري با توجه به شرايط اقليمي و براساس آزمايشات پايداري درج شرايط نگهداري:  .3,8
كند، ذكر  تغيير مي شرايط نگهداري بندي يا پس از افزودن حالل، در مواردي كه پس از باز كردن بستهتبصره: 

 احتياط يا هشدارهاي الزم ضروري است.

 )Artworkروي طرح جعبه (محل درج شناسه ها 
 ي درج شدهشناسه ها نمونه يا طرح برچسب در صورت استفاده از برچسب
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 سازمان �ذا و دارو 

دستور ورده، فضاي مناسبي براي درج جعبه فرآ الزم است بر رويمصرف: دستور فضاي مربوط به .3,9
 در نظر گرفته شود. /داروساززشكپ

توجه قرار مورد  وردهفرآكه بايد در مصرف معتبر علمي  منابعبا توجه به  موارد احتياط و هشدار: هشدارها .3,10
 .شود درجبندي  روي بستهبايد  ،گيرد

صرف در خارج از بيمارستان يا مراكز ممنوعيت توزيع، عرضه و م فرآورده محدوديت/ ي كهردادر مو: 1تبصره
روي جعبه و برچسب با رنگ متمايز مشخص و  فضايدر تعريف شده در مقررات كشور را دارد بايد آن مورد 

 .شودكارتن درج 
  جعبهورده نياز به تجويز پزشك دارد، عبارت مشخص كننده اين موضوع بايد روي ي كه فرآردادر مو: 2تبصره

 .شوددرج 
 ر صورت مصرف فرآورده يا دارويي ديگر قبل از مصرف با پزشك يا داروساز مشورت نماييد: د3تبصره 

و ای ورده در طول عمر قفسهردد كه كيفيت فرآبايست بنحوي انتخاب گ بندي مي جنس بستهبندي:  كيفيت بسته .4
فارسي با  ها بايد به زبان بندي فرآورده بستهتحت تاثير قرار ندهد. مندرجات آن را  اي مورد نظر، خدمات داروخانه

 مندرجات بايد خوانا، واضح و قابل فهم بوده و از روي بسته بندي پاك نشود.كليه  .باشدآئين نگارش  رعايت كامل
بسته بندي به زبان انگليسي در  مورد نياز بازار است، بايد، وارداتي ثبت نشده  فرآوردهدر موارديكه : 1تبصره
  .شودعرضه 

 

 :مستندات مرتبط .5
 غذا ودارو سازمان  طب سنتي ايرانفرآورده هاي  آئين نامه ها و ضوابطقوانين، مجموعه 

 13/9/1393/د مورخ 18756/655دستورالعمل درج شناسه هاي رهگيري ورديابي و كنترل اصالت به شماره 
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 مكمل تغذيه ايهاي  ضابطه مندرجات بسته بندي فرآورده
 
 هدف: .1

 و اقالممكمل تغذيه اي هاي  فرآورده بندي هدف از تدوين اين ضابطه مشخص نمودن موارد و عناويني است كه بايد در بسته
 .توليد داخل و واردات رعايت شوداعم ازبالك، 

 مندرجات بسته بندي مراجعه شود) العات بيشتر به دستورالعمل نحوه تدوينجهت كسب اط( 

 :دامنه كاربرد .2
مجاز به توليد، واردات، توزيع، عرضه دركشور طبق مجوزهاي  بالك واقالممكمل تغذيه اي هاي كليه فرآورده 

 مي باشد.سازمان غذا و دارو 

 : بندي تعداد واحد در بسته .3
برگه بندي كامل، سالم و همراه با  ، بستهكه در محل داروخانه شودبندي به نحوي انتخاب  تعداد واحد در بسته

حاوي شناسه رهگيري باشد  بايدكننده در داروخانه  . هر واحد تحويلي به مصرفشودكننده  تحويل مصرف ،راهنما
شناسه رهگيري روي تمامي واحدهاي مصرف درج  بايدبندي تك قلمي وجود ندارد  كه امكان بسته و در مواردي

 .شود

/شرينك) فرآورده هاي جعبه، برچسب ظرف و برچسب كارتن( شامل نديروي بسته ب بايد بر موارد زير:  عناوين .4
 :درج شود مكمل تغذيه اي

 .شوددرج فرآورده ها نام هر فرآورده بايد به فارسي و انگليسي روي بسته بندي : وردهآفر نام .4,1
اندازه با ) INN( المللياصي بيندرج نام غيراختصد شو ورده با نام اختصاصي عرضه ميكه فرآ در صورتي: تبصره

 .ضروري استكوچكتر در ذيل نام مذكور نوشتاري 

دوز مصرف در  با توجه به شكل، واحد و موثره وادمهر يك از مقدار ): Strength( موثره /موادمقدار ماده .4,2
 .شود انيوزن ب ايواحد حجم 

 مصرفبندي با توجه به شكل تهيا حجم بس، وزن هر واحد مصرف تعداد :تعداد، وزن و حجم بسته بندي .4,3
 . دشوفرآورده به فارسي و انگليسي درج 

 .شودبندي به فارسي و انگليسي درج  روي بسته فرآوردهشكل  :) dosage Form(فرآورده داروييشكل  .4,4
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 .شودبه زبان انگليسي درج مطابق ضوابط مربوطه  وردهفرآتركيب : تركيب .4,5

بر روي بسته بندي "  رآورده به تائيد سازمان غذا و دارو نرسيده استاثر بخشي درماني اين ف" درج اين جمله    .4,6
 و برچسب فرآورده هاي مكمل تغذيه اي الزامي مي باشد.

) تعريف شده طبق دستورالعمل UIDشناسه رهگيري (هاي رهگيري و رديابي و كنترل اصالت:  شناسه .4,7
) و تاريخ Batch/Lotشماره سري ساخت ()، GTINورده (ي و كنترل اصالت، شماره تجاري فرآرهيابي ردگير

ميليمتر با  40در  20) در ابعاد GS1-Data Matrix) بصورت متني و باركد دوبعدي (Expiry Dateانقضا (
بندي ترجيحا در يك وجه مجزا  روي قسمتي از بسته ،پس زمينه نوشتاري سفيد و حاشيه زرد بشرح مثال زير

 گردد.درج/الصاق 
 
 
 

 
 
 

ورده در سازمان الزامي فرآورده در هنگام ثبت فرآ طرح جعبهدر  ها مشخص نمودن محل درج شناسه :1تبصره 
 است.

فقط بصورت  -بدون جعبهو ساشه ويال  ،از قبيل آمپول  –بر روي اقالم كوچك  رهگيري  درج شناسه: 2تبصره 
   باشد. باركد دوبعدي مي

 مجاز نيست. ،بر روي بسته بندي )IRCبعنوان مثال: سريال (هاي  درج ساير انواع باركدها و شماره: 3تبصره 
ها بصورت برچسب، كيفيت آن بايد بنحوي باشد كه به هيچ نحو قابل جداسازي  در صورت درج شناسه: 4تبصره 
ها در بازار غيرمجاز شناخته شده و مجاز به توزيع و عرضه  بندي نباشد. لذا فرآورده بدون اين شناسه از بسته

گذاري طبق ساختار قديم لذا درج مجدد شماره سري ساخت و تاريخ انقضا خارج از چارچوب شناسه .شدبا نمي
 مجاز نيست.

 است. ثبت و كشور مربوطه الزاميپروانه  صاحبدرج نام : فرآوردهپروانه  صاحبنام  .4,8
استريپ و  ،نوار بليستربندي مثل  درج عالمت تجاري يا نشان (لوگو) مشخص بر روي ساير اقالم بستهتبصره: 

 .نمايد ايت ميفپوكه آمپول ها بنحوي كه صاحب پروانه را مشخص كند، ك

 .شودشرايط نگهداري با توجه به شرايط اقليمي و براساس آزمايشات پايداري درج شرايط نگهداري:  .4,9

 )Artworkجعبه ( محل درج شناسه ها روي طرح
 ي درج شدهشناسه ها نمونه يا طرح برچسب در صورت استفاده از برچسب
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كند، ذكر  غيير ميت شرايط نگهداري بندي يا پس از افزودن حالل، در مواردي كه پس از باز كردن بستهتبصره: 
 احتياط يا هشدارهاي الزم ضروري است.

دستور جعبه فرآورده، فضاي مناسبي براي درج  الزم است بر رويمصرف: دستور فضاي مربوط به .4,10
 در نظر گرفته شود. /داروساززشكپ

قرار  توجهمورد  وردهفرآكه بايد در مصرف معتبر علمي  منابعبا توجه به  موارد احتياط و هشدار: هشدارها .4,11
 .شود درجبندي  روي بستهبايد  ،گيرد

ممنوعيت توزيع، عرضه و مصرف در خارج از بيمارستان يا مراكز  فرآورده محدوديت/ ي كهردادر مو: 1تبصره
روي جعبه و برچسب با رنگ متمايز مشخص و  فضايدر تعريف شده در مقررات كشور را دارد بايد آن مورد 

 .شودكارتن درج 
  جعبهورده نياز به تجويز پزشك دارد، عبارت مشخص كننده اين موضوع بايد روي ي كه فرآردادر مو: 2تبصره

 .شوددرج 
 .دارويي ديگر قبل از مصرف با پزشك يا داروساز مشورت نماييد با: در صورت مصرف فرآورده 3تبصره 

و ای در طول عمر قفسهورده ردد كه كيفيت فرآبايست بنحوي انتخاب گ بندي مي جنس بستهبندي:  كيفيت بسته .5
فارسي و  ها بايد به زبان بندي فرآورده بستهتحت تاثير قرار ندهد. مندرجات آن را  اي مورد نظر، خدمات داروخانه

مندرجات بايد خوانا، واضح و قابل فهم بوده و از روي بسته بندي كليه  .باشدآئين نگارش  انگليسي و با رعايت كامل
 پاك نشود.

 :طمستندات مرتب  
 غذا ودارو سازمان مكمل هاي تغذيه اي آئين نامه ها و ضوابطقوانين، مجموعه 

 13/9/1393/د مورخ 18756/655دستورالعمل درج شناسه هاي رهگيري ورديابي و كنترل اصالت به شماره 
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 شيرخشك و غذاي ويژههاي  ضابطه مندرجات بسته بندي فرآورده
 
 هدف: .1

و  غذاي ويژه، شيرخشكهاي  فرآورده بندي هدف از تدوين اين ضابطه مشخص نمودن موارد و عناويني است كه بايد در بسته
 .توليد داخل و واردات رعايت شوداعم ازبالك،  اقالم

 حوه تدوين مندرجات بسته بندي مراجعه شود)العات بيشتر به دستورالعمل نجهت كسب اط( 

 :دامنه كاربرد .2
مجاز به توليد، واردات، توزيع، عرضه دركشور طبق مجوزهاي  بالكو اقالم غذاي ويژه ، شيرخشكهاي  فرآوردهكليه  

 مي باشد.سازمان غذا و دارو 

 : بندي تعداد واحد در بسته .3
برگه بندي كامل، سالم و همراه با  در محل داروخانه، بستهكه  شودبندي به نحوي انتخاب  تعداد واحد در بسته

حاوي شناسه رهگيري باشد  بايدكننده در داروخانه  . هر واحد تحويلي به مصرفشودكننده  تحويل مصرف ،راهنما
شناسه رهگيري روي تمامي واحدهاي مصرف درج  بايدبندي تك قلمي وجود ندارد  كه امكان بسته و در مواردي

 .شود

هاي  فرآورده/شرينك) جعبه، برچسب ظرف و برچسب كارتن( شامل نديروي بسته ب موارد زير بايد بر:  وينعنا .4
 :درج شود و غذاي ويژه شيرخشك

درج  و غذاي ويژه شيرخشكهاي  فرآوردهنام هر فرآورده بايد به فارسي و انگليسي روي بسته بندي : وردهآفر نام .4,1
 .شود

اندازه با ) INN( الملليدرج نام غيراختصاصي بيند شو نام اختصاصي عرضه مي ورده باكه فرآ در صورتي: تبصره
 .ضروري استكوچكتر در ذيل نام مذكور نوشتاري 

 .شود انيوزن ب ايدر واحد حجم  موثره وادمهر يك از مقدار : ميزان مواد موثره فرموالسيون .4,2

 مصرفبندي با توجه به شكل بسته يا حجم، وزن هر واحد مصرف تعداد :تعداد، وزن و حجم بسته بندي .4,3
 . دشوفرآورده به فارسي و انگليسي درج 

 .شودبندي به فارسي و انگليسي درج  روي بسته فرآوردهشكل  :) dosage Form(فرآورده داروييشكل  .4,4
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 .شودبه زبان انگليسي درج مطابق ضوابط مربوطه  وردهفرآتركيب : تركيب .4,5

) تعريف شده طبق دستورالعمل UIDشناسه رهگيري (صالت: هاي رهگيري و رديابي و كنترل ا شناسه .4,6
) و تاريخ Batch/Lot)، شماره سري ساخت (GTINورده (ي و كنترل اصالت، شماره تجاري فرآرهيابي ردگير

ميليمتر با  40در  20) در ابعاد GS1-Data Matrix) بصورت متني و باركد دوبعدي (Expiry Dateانقضا (
بندي ترجيحا در يك وجه مجزا  روي قسمتي از بسته ،و حاشيه زرد بشرح مثال زير پس زمينه نوشتاري سفيد

 گردد.درج/الصاق 
 
 
 

 
 
 

ورده در سازمان الزامي فرآورده در هنگام ثبت فرآ طرح جعبهدر  ها مشخص نمودن محل درج شناسه: 1تبصره 
 است.

 مجاز نيست. ،بر روي بسته بندي )IRCمثال:  بعنوانهاي سريال ( درج ساير انواع باركدها و شماره: 3تبصره 
ها بصورت برچسب، كيفيت آن بايد بنحوي باشد كه به هيچ نحو قابل جداسازي  در صورت درج شناسه: 4تبصره 
ها در بازار غيرمجاز شناخته شده و مجاز به توزيع و عرضه  بندي نباشد. لذا فرآورده بدون اين شناسه از بسته

گذاري طبق ساختار قديم جدد شماره سري ساخت و تاريخ انقضا خارج از چارچوب شناسهلذا درج م .باشد نمي
 مجاز نيست.

 است. ثبت و كشور مربوطه الزاميپروانه  صاحبدرج نام : فرآوردهپروانه  صاحبنام  .4,7
بنحوي كه صاحب  ساشهبندي مثل  درج عالمت تجاري يا نشان (لوگو) مشخص بر روي ساير اقالم بستهتبصره: 

 .نمايد ايت ميفپروانه را مشخص كند، ك

 .شودشرايط نگهداري با توجه به شرايط اقليمي و براساس آزمايشات پايداري درج شرايط نگهداري:  .4,8
كند، ذكر  تغيير مي شرايط نگهداري بندي يا پس از افزودن حالل، در مواردي كه پس از باز كردن بستهتبصره: 

 الزم ضروري است.احتياط يا هشدارهاي 

دستور جعبه فرآورده، فضاي مناسبي براي درج  الزم است بر رويمصرف: دستور فضاي مربوط به .4,9
 در نظر گرفته شود. /داروساززشكپ

 )Artworkمحل درج شناسه ها روي طرح جعبه (
 ي درج شدهشناسه ها نمونه يا طرح برچسب در صورت استفاده از برچسب
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 سازمان �ذا و دارو 

توجه قرار مورد  وردهفرآكه بايد در مصرف معتبر علمي  منابعبا توجه به  موارد احتياط و هشدار: هشدارها .4,10
 .ودش درجبندي  روي بستهبايد  ،گيرد

ممنوعيت توزيع، عرضه و مصرف در خارج از بيمارستان يا مراكز  فرآورده محدوديت/ ي كهردادر مو: 1تبصره
روي جعبه و برچسب با رنگ متمايز مشخص و  فضايدر تعريف شده در مقررات كشور را دارد بايد آن مورد 

 .شودكارتن درج 
  جعبهرد، عبارت مشخص كننده اين موضوع بايد روي ورده نياز به تجويز پزشك داي كه فرآردادر مو: 2تبصره

 .شوددرج 
 .دارويي ديگر قبل از مصرف با پزشك يا داروساز مشورت نماييد با: در صورت مصرف فرآورده 3تبصره 

و ای ورده در طول عمر قفسهردد كه كيفيت فرآبايست بنحوي انتخاب گ بندي مي جنس بستهبندي:  كيفيت بسته .5
فارسي و  ها بايد به زبان بندي فرآورده بستهتحت تاثير قرار ندهد. مندرجات آن را  اي مورد نظر، خدمات داروخانه

مندرجات بايد خوانا، واضح و قابل فهم بوده و از روي بسته بندي كليه  .باشدآئين نگارش  انگليسي و با رعايت كامل
 پاك نشود.

وارداتي ثبت نشده ، مورد نياز بازار است ، بايد در بسته بندي  و غذاي ويژه شيرخشكهاي  فرآورده در موارديكه تبصره:
 به زبان انگليسي عرضه شود.

 :مستندات مرتبط .6
 13/9/1393/د مورخ 18756/655دستورالعمل درج شناسه هاي رهگيري ورديابي و كنترل اصالت به شماره 
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