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معاونت های محترم غذا و دارو سراسر کشور                                                                                                                       آنی - آنی
موضوع: پیاده سازی سامانه ثبت اطالعات مصرف کنندگان شیرخشک های رژیمی و غذاهای ویژه

با سالم و احترام؛
پیرو نامه شماره ۶۶۵/۶۲۰۳۶ مورخ ۹۷/۰۷/۰۹ درخصوص توزیع شیرخشک های رژیمی و غذای های ویژه مشمول 
ارز دولتی، به استحضار می رساند بستر نرم افزاری ثبت اطالعات مصرف کنندگان فرآورده های فوق از طریق سامانه 
مدیریت داروخانه ها(HIX) به آدرس اینترنتی SCM.FDA.GOV.IR طراحی و آماده بهره برداری می باشد، خواهشمند است 
دستور فرمایید کلیه داروخانه های تحت پوشش آن معاونت که عرضه کننده یا متقاضی عرضه فرآورده های فوق الذکر (فهرست 

ضمیمه) می باشند، با توجه به راهنمای پیوست اقدام به ثبت اطالعات مصرف کنندگان فرآورده های مذکور نمایند. 
بدیهی است با پیاده سازی بستر ثبت اطالعات فوق در سامانه مدیریت داروخانه ها (HIX)، در فاز اول 
اجرایی با رعایت موارد زیر امکان انجام فرایند توزیع و عرضه  فرآورده توسط شرکت های توزیع کننده و کلیه 
داروخانه ها وجود خواهد داشت. در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر با شماره تماس ۶۱۹۲۷۲۰۲ سرکار خانم فیض آبادی تماس 

حاصل شود. الزم به ذکر است زمان اجرا فاز دوم در سامانه HIX اطالع رسانی خواهد شد.
 این ابالغ از تاریخ صدور الزم االجرا می باشد.

فرایند انجام کار توسط داروخانه:
فاز اول (قابل اجرا): -

رویت مدارک شناسایی مصرف کننده شیرخشک های رژیمی/ غذا های ویژه و سرپرست ایشان (کارت ملی/ شناسنامه) .۱
بایگانی نمودن تصویر مدرک شناسایی مصرف کننده (در بازدید کارشناسان معاونت و یا سازمان غذا و دارو تصویر مدرک  .۲

شناسایی با اطالعات ثبت شده مطابقت داده شود.)
ثبت اطالعات مربوط به مصرف کننده و فرآورده مورد نیاز ایشان .۳

در صورتیکه مصرف کننده فرآورده را برای اولین بار مصرف می کند به منظور کاهش میزان ضایعات فرآورده، حداکثر یک  .۴
قوطی از فرآورده به متقاضی تحویل نموده و داروخانه می تواند در طول مدت یک ماه (تاریخ شروع، تاریخ اولین تحویل 

فرآورده در ماه می باشد) حداکثر تا سقف ۱۲ قوطی از فرآورده به مصرف کننده تحویل نماید.

فاز دوم ( در دست طراحی): -
HIX اتصال شرکت های تامین کننده و توزیع کننده به سامانه .۱

ثبت سفارش شیرخشک و غذای ویژه و ثبت موجودی اولیه در سامانه HIX توسط داروخانه .۲
بعد از اتصال به سامانه های ثبت احوال، کد پستی و اصالت فرآورده، داروخانه می بایست اطالعات تکمیلی مصرف کننده  .۳

را ثبت و یا اطالعات موجود را  بعد از صدور اخطار توسط سیستم اصالح نماید.
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1ENSURE PREBIOTIC® 400 G POWD VANILLA

2PEDIASURE SMART CHOICE POWDER FSMP® POWDER 400 g

3SIMILAC HUMAN MILK FORTIFIER BABY FOOD® 0.9 G SACHET

4GLUCERNA SR NG PARITY® 400 G POWD VANILLA

5SIMILAC NEOSURE WITH LCPS® 370 G POWDE

6DIBEN® TUBE FEED

7FREBINI ORIGINAL FIBRE®500 ML SOLUTION

8FRESUBIN-ORIGINAL®500 ML ORAL SOLUTION

9SURVIMED OPD®500 ML ORAL SOLUTION

10RECONVAN® 500ML ORAL SOLUTION

11SUPPORTAN® 500ML ORAL SOLUTION

12CALSHAKE® 90G SACHET CHOCOLATE

13CALSHAKE® 87 G SACHET VANILLA

14CALSHAKE® 87 G SACHET STRAWBERRY

15CALSHAKE® 87 G SACHET BANANA

16MILK KETOCAL VANILA (KETOCAL 4:1) 300 G

17FORTIMEL VANILLA 335 G

18INFATRINI® 125 ML LIQIUD

19MCT OIL® 500 ML LIQUID

20NUTRINI DRINK STRAWBERRY® 200 ML LIQUID

21NUTRINI DRINK VANILLA® 200 ML LIQUID

22NUTRINI DRINK VANILLA® 400 G POWD

23PEPTAMEN JUNIOR-NESTLE- 400G POWD

24RESOURCE JUNIOR -NESTLE- 400G POWD

25PEPTAMEN -NESTLE- 430G POWD

1MILK ISOMIL NG SUCROSE FREE® 400 G POWD

2MILK SIMILAC TOTAL COMFORT 2® 360 G POWD

3MILK SIMILAC TOTAL COMFORT 1® 360 G POWD

4MILK APTAMIL PEPTI JUNIOR® 400 G POWD

5MILK APTAMIL PREMATURE® 400 G POWD

6MILK BEBELAC COMFORT® 400 G POWD

7MILK BEBELAC HA® 400 G POWD

8MILK BEBELAC PREMATURE® 400 G POWD

9MILK APTAMIL PDF® 400 G POWD

10MILK APTAMIL HA2® 400G POWD

11MILK APTAMIL PRETERM® 70 ML LIQUID

12MILK APTAMIL PEPTI® 400 G POWD

13MILK APTAMIL HA 1® 400 G POWD

14MILK APTAMIL PROTEIN SUPPLEMENT® 50x1 G POWD

15Aptamil FMS® 200G POWD

16MILK AL 110 INFANT (NESTLE) POWDER 400 G

17MILK NAN HA2® 400G POWD

18MILK NAN HA1® 400G POWD

19MILK PRE NAN® 400 G POWD

فهرست غذای ویژه

فهرست شیرخشک رژیمی



  

 ثبت اطالعات مصرف کنندگانراهنمای 

 وژیهاهی رژیمی / غذا  اهی شیر خشک 

 

 
  79پاییز 



 برای ورود به سامانه، دو راه حل وجود دارد: .1

      سامانه امور سامانه، با نام کاربری و گذرواژه ای که در  داروخانه ها برای ورود به 

شوند و    داروخانه های خود دار سامانه    سامانه بعد از ورود به ند، می توانند وارد 

سامانه   »بر روی گزینه  منوی باال، از (pharmacy.fda.gov.irامور داروخانه ها )

 .نمایندکلیک « زنجیره تامین

 

 ،آدرس سامانه به شرح زیر را در مرورگر خود تایپ کنید: مستقیما 

scm.fda.gov.ir 
ا  و ب کلیک نمایید« ودور»در سمت چپ صفحه در قسمت ورود به سامانه، بر روی گزینه      و 

 نام کاربری و گذرواژه سامانه امور داروخانه های خود وارد این سامانه گردید.

 کلیک کرده و وارد فرم مربوطه شوید.« شیرخشک»پس از ورود به سامانه، بر روی گزینه  .2

 



شک/غذای ویژه،       .3 شیر خ شی از نام  شده می توانید   در این فرم با وارد کردن بخ از منوی باز

 نیز در کادر مورد نرر ثبت     به قوطی محصووووو مورد نرر را انتخام نمایید. تعداد تحویلی      

. قیمت مصرف کننده با توجه به محصوو انتخابی، به صورت اتوماتیک توسط سیستم        شود 

 .شودپر می 

ست و باید          .4 صرف کننده، تمامی موارد اطالعاتی اجباری ا صات م شخ سمت م سط   در ق تو

صرف کننده،   شامل کد ملی  شود  تکمیلداروخانه با کمک م صرف کننده . این اطالعات    ،م

ست و آدرس            سرپر ست، تلفن ثابت  سرپر شماره همراه  نام و نام خانوادگی ، تاریخ تولد ، 

 می باشد.محل سکونت 

 کلیک نمایید تا اطالعات موردنرر ثبت گردد.« ثبت»در انتها، بر روی دکمه  .5



 

 

 محدودیت سنی مصرف شیرخشک های رژیمی و غذا های ویژه
 

 بازه سنی نام فارسی شیرخشک رژیمی

 ساو 14تا1 گرمی 444ایزومیل ان جی سوکروز فری پودر 

 ماه6تا4 گرمی 364پودر  2سیمیالک توتاو کامفورت 

 ماه 12تا6 گرمی 364پودر  1سیمیالک توتاو کامفورت 

 ساو )بازه سنی پایین یا باالتر منوط به تشخیص پزشک متخصص( 1ماه تا  6از  گرمی 444آپتامیل پپتی جونیور پودر 

 تشخیص پزشک متخصص(ساو )بازه سنی باالتر منوط به  1بدو تولد تا  گرمی 444آپتامیل پره مچور پودر 

 ساو )بازه سنی باالتر منوط به تشخیص پزشک متخصص( 1بدو تولد تا  گرمی 444ببالک کامفورت پودر 

 ساو )بازه سنی باالتر منوط به تشخیص پزشک متخصص( 1بدو تولد تا  گرمی 444ببالک اچ آ پودر 

 باالتر منوط به تشخیص پزشک متخصص(ساو )بازه سنی  1بدو تولد تا  گرمی 444ببالک پره مچور پودر 

 ماه )بازه سنی باالتر منوط به تشخیص پزشک متخصص( 3بدو تولد تا  گرمی 444آپتامیل پی دی اف پودر 

 ساو )بازه سنی باالتر منوط به تشخیص پزشک متخصص( 1ماه تا  6از  گرمی 444پودر  2آپتامیل اچ آ 

 ساو )بازه سنی باالتر منوط به تشخیص پزشک متخصص( 1تولد تا  بدو میلی لیتری 04آپتامیل پره ترم مایع 

 ساو )بازه سنی باالتر منوط به تشخیص پزشک متخصص( 1بدو تولد تا  گرمی 444آپتامیل پپتی پودر 

 ماه 6بدو تولد تا  گرمی 444پودر  1آپتامیل اچ آ 

 )بازه سنی باالتر منوط به تشخیص پزشک متخصص(ساو  1بدو تولد تا  گرمی 1ساشه  54آپتامیل پروتئین ساپلمنت 

 ساو )بازه سنی باالتر منوط به تشخیص پزشک متخصص( 1بدو تولد تا  گرمی 244آپتامیل اف ام اس پودر 

 ساو )بازه سنی باالتر منوط به تشخیص پزشک متخصص( 1بدو تولد تا  گرمی 444پودر  114نستله آ او 

 ساو )بازه سنی باالتر منوط به تشخیص پزشک متخصص( 1ماه تا  6از  گرمی 444پودر  2نان اچ آ 

 ماه 6بدو تولد تا  گرمی 444پودر  1نان اچ آ 

 ساو )بازه سنی باالتر منوط به تشخیص پزشک متخصص( 1بدو تولد تا  گرمی 444پره نان پودر 

 

 

 



 

 

 

 بازه سنی نام فارسی غذای ویژه

 ساو 12باالی  گرمی 444انشور پرهبیوتیک وانیلی پودر 

 ساو 13بدو تولد تا  گرمی 444پدیاشور اسمارت چویس اف اس ام پی پودر 

 ساو )بازه سنی باالتر منوط به تشخیص پزشک متخصص( 1بدو تولد تا  گرمی 4.0سیمیالک هیومن میلک فورتی فایر ساشه 

 ساو 2باالی  گرمی 444گلوسرنا اس آر ان جی پریتی وانیلی پودر 

 ساو )بازه سنی باالتر منوط به تشخیص پزشک متخصص( 1بدو تولد تا  گرمی 304سیمیالک نئوشور همراه با او سی پی پودر 

 ساو 3باالی  دیبن تغذیه لوله ای

 ساو 1باالی  میلی لیتری 544فربینی اورجیناو فیبر محلوو 

 ساو 1باالی  میلی لیتری 544فرزوبین اورجیناو محلوو خوراکی 

 ساو 3باالی  میلی لیتری 544سورویمد ا پی دی محلوو خوراکی 

 ساو 12باالی  میلی لیتری 544رکونوان محلوو خوراکی 

 ساو 12باالی  میلی لیتری 544ساپورتان محلوو خوراکی 

 ساو 3باالی  گرمی 04کلشیک شکالتی ساشه 

 ساو 3باالی  گرمی70کلشیک وانیلی ساشه 

 ساو 3باالی  گرمی70کلشیک توت فرنگی ساشه 

 ساو 3باالی  گرمی70کلشیک موزی ساشه 

 ساو 1باالی  گرمی 344پودر  4:1کتوکاو وانیلی 

 ساو 17باالی  گرمی 335فورتیمل وانیلی 

 ماه 17زیر  میلی لیتری 125اینفترینی مایع 

 بدون محدودیت میلی لیتری 544ام سی تی اویل مایع 

 ساو 12تا1 میلی لیتری 244مایع نوترینی درینک توت فرنگی 

 ساو 12تا1 میلی لیتری 244نوترینی درینک وانیلی مایع 

 ساو 12تا1 میلی لیتری 444نوترینی درینک وانیلی مایع 

 ساو 13تا1 گرمی 444پپتامن جونیور نستله پودر 

 ساو 14تا1 گرمی 444ریسورس جونیور نستله پودر 

 ساو 14باالی  گرمی 444پپتامن نستله پودر 

 


