
 

 
 

 
  

 

 

44766/456 

55/64/5131 

 ندارد

   غذا و دارو سازمانخیابان فخر رازی  نبش خیابان شهید وحید نظری                                            :1115114111کد پستی 

  66561764-9: تلفن                                                                                                                                                                                   : 66569157نمابر 

  و دارو : غذا سازمانصفحه الكترونیكی                            http://fdo.behdasht.gov.ir         

  : صفحه الكترونیكی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی                                                                                                                http://www.mohme.gov.ir     

 سازمان غذا و دارو 

 های سالمت کلیه شرکتهای مجری نظام رهگیری، ردیابی و کنترل اصالت فرآورده

در  5/6/3131اصالت ساامما  ذا ا و دارو  ماور     کشوری ردیابی، رهگیری و کنترل با عنایت به مصوبه کمیته 

عمل فنای  رساند با عنایات باه نهاایی نشاد  دساتوال      خصوص ادامه فعالیت شرکتهای  مجری برچسب اصالت به اطالع می

جهت جلوگیری ام توقف امور جاری، ادامه فعالیات شارکتهای مجاری  یال تاا      ه مربوطه و سامانه مرکزی این سامما  و ب

تاا  نیام باه تمرکاز اطالعاا     و به شرح  یل موافقت گردید. بدیهی است با توجه به حساسیت موضوع   13/6/3131تاریخ 

هاای دارویای فقار در سااما  ساالمت واتوه و تعااونی انجمان          فرآورده السابق فعالیت الصاق برچسب کمافیاطالع ثانوی 

 مربوط به داروهای بیمارا  خاص فقر در شرکت ساما  سالمت وتوه انجام خواهد و یرفت. و الصاقداروساما  

 با توجه به مصوبه کمیته ام ابتدای شهریور ماه وجود هر فرآورده دارویی و مکمل وارداتی )شامل بالا  وارداتای   

در شرکتهای وخش استانی، شعب وخشهای سراساری و داروخاناه باه مصاداق فارآورده خاارب ام شا که و        بدو  برچسب 

Counterfeit ها اقدام بعمل آید. المم است هر چه سریعتر نس ت به تعیین تکلیف این ق یل فرآورده و شود محسوب می 

ضای کاری و نظارتی شارکتهای مجاری )در   همچنین ام این وس وجود حتی ی  برچسب الصاق نشده خارب ام ف

  دست شرکتهای واردکننده یا وخش  تخلف محسوب شده و مجوم مجری بالفاصله لغو خواهد شد.

 حوزه فعالیت شناسه ملی نام شرکت

 در همه حومه ها 56561717144 ساما  سالمت وتوه

 در همه حومه ها 56567673664 تعاونی تولیدی و تومیعی اعضای انجمن داروساما  ایرا 

 های دارویی همه به استثنای فرآورده 56176677165 وویندگا  سالمت میهن

 های دارویی همه به استثنای فرآورده 56566644677 احیاگرا  کیمیا سالمت

 های دارویی همه به استثنای فرآورده 56176737366 ویشتاما  دانش و تندرستی

 های دارویی همه به استثنای فرآورده 56776736366 به ود گستر حافظ

 های دارویی همه به استثنای فرآورده 56176756517 ندای اصالت سالمت

 
 

 

 

 رونوشت: 

 ادارا  کل سامما  ذ ا و دارو  -

 معاو  محترم ذ او دارو دانشگاه علوم وزشکی و خدما  بهداشتی درمانی سراسر کشور -

 مت محور کلیه شرکتها ی صاحب وروانه کاالهای سال -
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