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 سازمان �ذا و دارو  
 

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

 سراسر كشور

 يدر خصوص كارشناسان حوزه نظارتموضوع:

 سالم عليكم؛
معـاون محتـرم وزيـر و     13/9/93/د مورخ 18756/655ه ربا توجه به دستور شما

نظـارتي توســط   رياسـت سـازمان (پيوسـت ارسـالي) مقتضــي اسـت مراتـب در حـوزه       
تخلـف از دسـتور بـه    كارشناسان تحت امر مورد بررسي و بازرسي دقيق واقع و مراتـب  

كارشناسي تكميلي و اسـناد و مـدارك مـرتبط جهـت اقـدام      همراه صدور صورتمجلس 
 قانوني به اين اداره كل ارسال گردد.
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 سازمان �ذا و دارو

 دستورالعمل درج شناسه هاي رهگيري و رديابي و كنترل اصالت

با عنايت به پايان مهلت سه ماهه تعيين شده در دستورالعمل اجرايي نظام رهيابي ردگيري و كنترل اصالت به شماره 
ي كه مجوز آنها تمامي شركتهاي مجر سال جاري 16/9/93از  الزم است  براي تطابق با ضوابط جديد،  16/6/93مورخ  11873/660

و رديابي تمديد شده، شركتهاي صاحب پروانه دارو و مكمل (فقط براي محصوالت خود) كه آمادگي الزم براي اجراي نظام رهگيري 
 ها با چارچوب زير نمايند: اقدام به الصاق/درج شناسه مذكوررا دارند، مطابق با دستورالعمل 

) بصورت متني و EXP) و تاريخ انقضا (LOT)، شماره سري ساخت (GTN)، شماره تجاري فراورده (UIDشناسه رهگيري ( -
ميليمتر با پس  40در  20به ابعاد  محل مشخصو شناسه اصالت بصورت پوشيده شده در باندازه مناسب باركد دوبعدي در 

درج/الصاق شود.  بندي ترجيحا در يك وجه مجزا بشرح مثال زير روي قسمتي از بسته رنگزمينه نوشتاري سفيد و حاشيه زرد
عالوه بر گذاري شده بايد مجددا برچسب زني شوند. برچسب كارتن يا شرينك  شناسه هاي كارتن يا شرينگ حاوي فراورده

و  IRCبعنوان مثال: هاي سريال ( درج ساير انواع باركدها و شماره باشد. شناسه تجميعيبايد حاول مندرجات استاندارد 
 روي بسته بندي ممنوع است.بر  )باركدهاي ميله اي معمول

 

 
 

 
شوند.  ان فعال ميدر سامانه سازم پروانهغيرفعال بوده و با ريليز فراورده توسط مسوول فني صاحب  ه اوليهي صادرها شناسه -

 هاي زنجيره تامين از طريق سامانه مركزي سازمان غذا و دارو انجام خواهد شد. با حلقهداد ستد اطالعات  تمامي

از  16/9/93آوري و استعالمها از تاريخ  شده، همگي جمع الصاقهايي كه قبال توسط مجريان بر روي فراورده ها  ناسهاطالعات ش -
در سامانه خود فقط پيام براي اطالعات قبلي طريق سامانه مركزي سازمان اطالع رساني گردد. شركتهاي مجري موظفند 

عرض پوزش، ب" غذا و دارو مراجعه نماييد.با  را بازاي استعالمها اعالم نمايند "راي پيگيري به سايت سازمان 

) الزم است Registrationاز اين پس شركتهاي صاحب پروانه توليد/واردات دارو در اعالم طرح جعبه خود به هنگام ثبت ( -
ها و صحت و دقت آن بر عهده خود ه الصاق شناسورك مشخص و اعالم نمايند. مسووليت درج/را در آرت ها محل درج شناسه

 اند.  صاحبان پروانه بوده و شركتهاي مجري تاييد شده فقط بعنوان پيمانكار اجراي اين موضوع براي صاحبان پروانه تعريف شده

نباشد و  بندي ها بصورت برچسب، كيفيت آن بايد بنحوي باشد كه به هيچ نحو قابل جداسازي از بسته در صورت درج شناسه -
 باشد. ها در بازار غيرمجاز شناخته شده و مجاز به توزيع و عرضه نمي فرآورده بدون اين شناسه

اي از اين گروه اعم از  داروهاي مربوط به بيماران خاص و صعب العالج در اولويت كاري بوده و از ابتداي ديماه نبايد هيچ فراورده -
 ار جديد باشد.توليد داخل يا وارداتي فاقد شناسه با ساخت

 هاي اجرايي مرتبط با مندرجات بسته بندي با لحاظ نظام رديابي و رهگيري هستند. ادارات كل سازمان موظف به اصالح ضابطه -
 

 ي درج شدهشناسه ها نمونه يا طرح برچسب در صورت استفاده از برچسب روي جعبهطرح 
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