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آنی-آنی معاونت های محترم غذا و دارو سراسر کشور 
موضوع: در خصوص سامانه ثبت شیرخشک های رژیمی و غذا های ویژه مشمول ارز دولتی

با سالم و احترام؛
پیرو نامه شماره ۶۶۵/۵۶۴۰۳ مورخ ۹۷/۰۶/۲۱ درخصوص ثبت اطالعات مصرف کنندگان شیرخشک های رژیمی و غذا های 
ویژه مشمول ارز دولتی، با توجه به بخشنامه هیات وزیران درخصوص نظارت و کنترل کاالهای مشمول ارز دولتی از تامین تا عرضه 
به شماره ۶۳۷۹۳/ ت ۵۵۶۳۳ ه  مورخ ۹۷/۰۵/۱۶ و تکلیف این اداره کل در خصوص اجرای این امر، با حداقل امکانات فرایند های 

مرتبط با نظارت بر زنجیره تامین مطابق شرح زیر صورت گرفت. 

با توجه به نبود زیر ساخت مناسب و عدم امکان جمع آوری اطالعات مصرف کنندگان در کلیه داروخانه های سراسر  .۱
کشور به تشخیص آن معاونت حداقل ۱۰ درصد از داروخانه های تحت پوشش معرفی و اطالعات در فرمت ارائه شده 

اکسل جمع اوری گردید.
زیرساخت الکترونیک جمع آوری اطالعات مصرف کننده شیرخشک های رژیمی و غذای ویژه (سامانه HIX) طراحی و  .۲
الزام ثبت اطالعات مصرف کنندگان در آن سامانه اطالع رسانی شد. در نامه فوق الذکر اشاره گردید سیستم در مرحله 

ارتقاست و همچنین فروش فرآورده ها به کلیه داروخانه های متقاضی انجام فرایند ابالغی بالمانع می باشد.
اتصال به وب سرویس ثبت احوال صورت گرفته است و تا تاریخ ۹۷/۱۰/۲۵ نسخه جدید سامانه HIX در دسترس قرار  .۳

خواهد گرفت.  نکات مهم در تغییرات نسخه جدید و فرایند نظارتی آن معاونت به شرح زیر می باشد:
به منظور سهولت در ثبت اطالعات، مشخصات هویتی مصرف کننده و سرپرست از طریق استعالم از سامانه ثبت  o
احوال تکمیل می شود و همچنین در مراجعات بعدی مصرف کننده به داروخانه های سراسر کشور اطالعات 
هویتی، اطالعات محل سکونت و نحوه ارتباط با مصرف کننده قابلیت بازیابی دارد و نیازی به ثبت مجدد 
نمی باشد و صرفاً فرآورده و تعداد تحویلی ثبت خواهد شد. به پیوست راهنمای کاربری نسخه جدید سامانه 

ارسال می شود.
ثبت اطالعات مرتبط با تبعه غیر ایرانی امکان پذیر می باشد.و تصویر کارت اقامت یا پاسپورت مصرف کننده و یا  o

سرپرست نگهداری شود
با توجه به اینکه مصرف کننده در مراجعه اولیه اطالعاتی از قبیل کد پستی را به همراه ندارد یرخی از فیلدها  o

اختیاری در نظر گرفته شده است ولیکن در مراجعات بعدی مصرف کننده،  اطالعات را تکمیل نمایند. 
دریافت تصویر مدارک مصرف کننده و سرپرست ایرانی حذف شود. o

ارسال فایل اکسل اطالعات فروش داروخانه های تحت پوشش به سازمان حذف شود. o
دسترسی به اطالعات فروش داروخانه های تحت پوشش به نمایندگان معرفی شده ایجاد گردید و مشخصات  o

کاربری به پست الکترونیک آنان ارسال شد.
دسترسی فرایند فوق در کارتابل کلیه داروخانه های ایجاد شده است و در صورت تمایل داروخانه می تواند  o

نسبت به سفارش شیرخشک های رژیمی و غذا های ویژه اقدام نماید.
درخصوص تازه متولدین و بیماران سازمان بهزیستی مشخصات تحویل گیرنده فرآورده ثبت شود. o
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با توجه به امکان واردات غیریارانه ای برخی از شیرخشک های متابولیک و رژیمی مانند فرآورده زیر، پیش از توزیع  .۴
سراسری به کلیه داروخانه های تحت پوشش ضرورت ثبت در سامانه HIX را اطالع رسانی نمایید.

شیرخشک رژیمی نئوکیت اینفنت که از طریق شرکت پخش شفاآراد با مشخصات زیر به کلیه  o

 SCM.FDA.GOV.IR داروخانه های سراسر کشور توزیع می شود نیز مشمول ثبت در سامانه
می باشد. 

"شماره بچ ۱۰۰۶۷۵۵۸۷ و تاریخ تولید ۰۲-۰۵-۲۰۱۷ و تاریخ انقضای ۲۰۱۹-۰۵-۰۲"
الزم بذکر است ثبت اطالعات در سامانه فوق، فقط برای شماره بچ اعالم شده می باشد و سایر بچ ها به روال سابق در سامانه حامی 

ثبت خواهند شد و به محض ترخیص فرآورده و فروش آزاد اطالع رسانی توسط این اداره کل صورت خواهد گرفت.

در پاسخ به نامه شماره ۱۰۰۰/۸۶۴۳۸/ د مورخ ۹۷/۱۰/۰۲ از معاونت غذا و داروی البرز با توجه به سهولت ایجاد شده در  .۵
فرایند در صورت عدم پذیرش داروخانه از انجام فرایند فوق نام داروخانه را به طور شفاف اعالم نموده تا از طریق مراجع 

ذیصالح اقدام شود.
خواهشمند است در خصوص بند شماره ۳ و۴ و ۵  که در ارتباط با ارتقا سامانه HIX می باشد، اطالع رسانی به داروخانه های تحت 

پوشش صورت گیرد و  در صورتی که نیاز به آموزش فرایند فوق به رابطین وجود دارد رسماً اعالم نمایید.
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آنی-آنی معاونت های  محترم غذا و دارو سراسر کشور
موضوع: توزیع متمرکز شیرخشک های رژیمی و غذاهای ویژه مشمول ارز دولتیدولتی

با سالم و احترام؛
در راستای عملیاتی نمودن تصویب نامه ابالغی هیات محترم وزیران به شماره ۶۳۷۹۳/ ت ۵۵۶۳۳ ه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ مبنی 
بر کنترل و نظارت الزم به منظور حصول اطمینان از توزیع کاالهای اساسی و ضروری (بند ۱ تبصره ۲) با توجه به تخصیص ارز بر 
مبنای نرخ رسمی برای واردات "شیرخشک های رژیمی" و "غذاهای ویژه" الزم است از تاریخ این ابالغیه توزیع این فرآورده ها به 
صورت متمرکز صرفا در داروخانه های معرفی شده در سامانه حامی (محل عرضه شیرخشک های رژیمی یارانه ای Neocate و 
Elecare تحت پوشش آن معاونت) (فهرست پیوست) صورت پذیرد و توزیع و عرضه این فرآورده ها در سایر داروخانه ها متوقف 

شود. لذا دراسرع وقت فهرست داروخانه های تحت پوشش آن معاونت به کلیه شرکت های توزیع کننده اعالم شود.
خاطر نشان می شود از تاریخ ابالغ، فروش فرآورده های فوق الذکر توسط شرکت های توزیع کننده به داروخانه های خارج از 
فهرست مصوب و مورد تایید اعالم شده آن معاونت، ممنوع می باشد. مقتضی است دستور فرمایید ضمن اطالع رسانی سریع به 
معاونت محترم بهداشتی، معاونت محترم درمان دانشگاه، کلیه داروخانه های تحت پوشش و بازرسان مرتبط و همچنین مصرف 
کنندگان این فرآورده ها در آن استان، نسبت به نظارت و کنترل فروش شرکت های توزیع کننده شیرخشک های رژیمی و غذاهای 

ویژه به داروخانه های مذکور اقدام الزم به عمل آورند.
در ضمن درصورت نیاز به معرفی داروخانه جدید، آن معاونت می تواند حداکثر تا سقف ۳ داروخانه تحت پوشش و مورد تایید 

خود را تا تاریخ ۹۷/۰۶/۲۵ به این اداره کل اعالم نماید.
بدیهی است ارائه آمار فروش داروخانه به تفکیک شیرخشک های رژیمی و غذای ویژه و مشخصات بیمار (فرمت فایل پیوست) 

در پایان هر ماه به این اداره کل الزامی است.
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 ثبت اطالعات ��رف �نندگانرا��مای 

 و�ه�ی رژ��ی / �ذا  �ی ��ر �شک 

 

 
  ٩٧ز��تان 



 
 

 براي ورود به سامانه، دو راه حل وجود دارد: .1
سامانه امور  • سامانه، با نام کاربري و گذرواژه اي که در  داروخانه ها براي ورود به 

شوند و داروخانه هاي خود دار سامانه   سامانهبعد از ورود به ند، می توانند وارد 
سامانه «بر روي گزینه  منوي 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 
و با  کلیک نمایید» ودور«در سمت چپ صفحه در قسمت ورود به سامانه، بر روي گزینه و 

 نام کاربري و گذرواژه سامانه امور داروخانه هاي خود وارد این سامانه گردید.
ــامانه، بر روي گزینه  .2 ــک«پس از ورود به س ــیرخش ــماره (کلیک کرده» ش و وارد فرم  )1ش

 مربوطه شوید.
هت مشاهده لیست فرآورده هاي شیر خشک و غذاي ویژه ي مشمول ابالغ سازمان غذا و ج .3

مشــخص شــده در تصــویر، کلیک  3 یا و 2ینه توجه به شــکل می توانید بر روي گز دارو با
 نمایید.

 



 
 

محصــول موردنظر وارد ، باید اطالعات )1در قســمت شــماره ( پس از ورود در فرم مربوطه، .4
ــک/غذاي ویژه، گردد.  ــیر خش ــی از نام ش ــده می توانید  از منوي بازبا وارد کردن بخش ش

ـــول مورد نظر را انتخاب نمایید. تعداد تحویلی  نیز در کادر مورد نظر ثبت  به قوطیمحص
. قیمت مصرف کننده با توجه به محصول انتخابی، به صورت اتوماتیک توسط سیستم شود

شک معالج نیز  .شودپر می  شکی پز صول، کد نظام پز سخه براي ان مح صورت وجود ن در 
 درج می گردد.

 
 



 
 

تابعیت باید مشــخصــات مصــرف کننده تکمیل می گردد. در ابتدا ، )2شــماره (در قســمت  .5
ـــرف کننده با دو مقدار ایرانی و یا خارجی انتخاب گردد. پس از وارد  تابعیت ایرانی، در مص

سایر اطالعات  صرف کننده،  صورت خودکار پر می کردن کد ملی و تاریخ تولد م هویتی به 
در صورت انتخاب نوع خارجی باید شماره پاسپورت و یا فراگیر مصرف کننده و سایر گردد. 

مواردي که با ســتاره قرمز رنگ  خواســته شــده به صــورت دســتی پر گردد.موارد اطالعاتی 
  بوده و حتما باید توسط داروخانه تکمیل گردد. جباريامشخص شده اند، به صورت 

شماره (در  .6 سمت  صرف کننده درج می گردد. در این ، اطالعات )3ق ست م سرپر مربوط به 
سپس با توجه به آن،  شده و  شخص  ست م سرپر سمت نیز ابتدا تابعیت ایرانی و خارجی  ق

سمت  شابه ق مواردي  .تکمیل می گردد.  )2شماره (مصرف کنندهموارد اطالعاتی مربوطه م
ــورت  ــده اند، به ص ــخص ش ــتاره قرمز رنگ مش ــط  جبارياکه با س بوده و حتما باید توس

 داروخانه تکمیل گردد.
 
 
 
 
 
 

 نظر ثبت گردد. کلیک نمایید تا اطالعات مورد» رسالاو  ثبت«ر انتها، بر روي دکمه د .7

تذکر: 

 
 



 
 
 

 
سنی جدول مربدر ادامه  .8 شک هاي رژیمی و غذا هاي ویژهوط به محدودیت  شیرخ صرف   م

قابل مشاهده است و در براي هر محصول که توسط سازمان غذا و دارو اعالم گردیده است، 
ــرف کننده، این مز ــمان تحویل دارو به مص ــط داروخانه لحاظ حدویت هاي س نی باید توس

دد.گر



 محدودیت سنی مصرف شیرخشک هاي رژیمی و غذا هاي ویژه
 
 
 

 بازه سنی نام فارسی شیرخشک رژیمی

 سال 10تا1 گرمی 400ایزومیل ان جی سوکروز فري پودر 

 ماه6تا0 گرمی 360پودر  2سیمیالك توتال کامفورت 

 ماه 12تا6 گرمی 360پودر  1سیمیالك توتال کامفورت 

 سال (بازه سنی پایین یا باالتر منوط به تشخیص پزشک متخصص) 1ماه تا  6از  گرمی 400آپتامیل پپتی جونیور پودر 

 سال (بازه سنی باالتر منوط به تشخیص پزشک متخصص) 1بدو تولد تا  گرمی 400آپتامیل پره مچور پودر 

 متخصص)سال (بازه سنی باالتر منوط به تشخیص پزشک  1بدو تولد تا  گرمی 400ببالك کامفورت پودر 

 سال (بازه سنی باالتر منوط به تشخیص پزشک متخصص) 1بدو تولد تا  گرمی 400ببالك اچ آ پودر 

 سال (بازه سنی باالتر منوط به تشخیص پزشک متخصص) 1بدو تولد تا  گرمی 400ببالك پره مچور پودر 

 به تشخیص پزشک متخصص) ماه (بازه سنی باالتر منوط 3بدو تولد تا  گرمی 400آپتامیل پی دي اف پودر 

 سال (بازه سنی باالتر منوط به تشخیص پزشک متخصص) 1ماه تا  6از  گرمی 400پودر  2آپتامیل اچ آ 

 سال (بازه سنی باالتر منوط به تشخیص پزشک متخصص) 1بدو تولد تا  میلی لیتري 70آپتامیل پره ترم مایع 

 (بازه سنی باالتر منوط به تشخیص پزشک متخصص)سال  1بدو تولد تا  گرمی 400آپتامیل پپتی پودر 

 ماه 6بدو تولد تا  گرمی 400پودر  1آپتامیل اچ آ 

 سال (بازه سنی باالتر منوط به تشخیص پزشک متخصص) 1بدو تولد تا  گرمی 1ساشه  50آپتامیل پروتئین ساپلمنت 

 باالتر منوط به تشخیص پزشک متخصص)سال (بازه سنی  1بدو تولد تا  گرمی 200آپتامیل اف ام اس پودر 

 سال (بازه سنی باالتر منوط به تشخیص پزشک متخصص) 1بدو تولد تا  گرمی 400پودر  110نستله آ ال 

 سال (بازه سنی باالتر منوط به تشخیص پزشک متخصص) 1ماه تا  6از  گرمی 400پودر  2نان اچ آ 

 ماه 6بدو تولد تا  گرمی 400پودر  1نان اچ آ 

 سال (بازه سنی باالتر منوط به تشخیص پزشک متخصص) 1بدو تولد تا  گرمی 400پره نان پودر 

 
 
 
 
 



 محدودیت سنی مصرف شیرخشک هاي رژیمی و غذا هاي ویژه
 

 
 بازه سنی نام فارسی غذاي ویژه

 سال 12باالي  گرمی 400انشور پرهبیوتیک وانیلی پودر 
 سال 13بدو تولد تا  گرمی 400پدیاشور اسمارت چویس اف اس ام پی پودر 

 سال (بازه سنی باالتر منوط به تشخیص پزشک متخصص) 1بدو تولد تا  گرمی 0,9فورتی فایر ساشه سیمیالك هیومن میلک 
 سال 2باالي  گرمی 400گلوسرنا اس آر ان جی پریتی وانیلی پودر 

 سال (بازه سنی باالتر منوط به تشخیص پزشک متخصص) 1بدو تولد تا  گرمی 370سیمیالك نئوشور همراه با ال سی پی پودر 
 سال 3باالي  دیبن تغذیه لوله اي

 سال 1باالي  میلی لیتري 500فربینی اورجینال فیبر محلول 
 سال 1باالي  میلی لیتري 500فرزوبین اورجینال محلول خوراکی 
 سال 3باالي  میلی لیتري 500سورویمد ا پی دي محلول خوراکی 

 سال 12باالي  میلی لیتري 500رکونوان محلول خوراکی 
 سال 12باالي  میلی لیتري 500ساپورتان محلول خوراکی 

 سال 3باالي  گرمی 90کلشیک شکالتی ساشه 
 سال 3باالي  گرمی87کلشیک وانیلی ساشه 

 سال 3باالي  گرمی87کلشیک توت فرنگی ساشه 
 سال 3باالي  گرمی87کلشیک موزي ساشه 

 سال 1باالي  گرمی 300پودر  4:1کتوکال وانیلی 
 سال 18باالي  گرمی 335فورتیمل وانیلی 

 ماه 18زیر  میلی لیتري 125اینفترینی مایع 
 بدون محدودیت میلی لیتري 500ام سی تی اویل مایع 

 سال 12تا1 میلی لیتري 200نوترینی درینک توت فرنگی مایع 
 سال 12تا1 میلی لیتري 200نوترینی درینک وانیلی مایع 

 سال 12تا1 میلی لیتري 400مایع نوترینی درینک وانیلی 
 سال 13تا1 گرمی 400پپتامن جونیور نستله پودر 

 سال 10تا1 گرمی 400ریسورس جونیور نستله پودر 
 سال 10باالي  گرمی 400پپتامن نستله پودر 

 



غذای ویژهردیف

1ENSURE PREBIOTIC® 400 G POWD VANILLA

2PEDIASURE SMART CHOICE POWDER FSMP® POWDER 400 g

3SIMILAC NEOSURE WITH LPCS® 370 G POWDE

4SIMILAC HUMAN MILK FORTIFIER BABY FOOD® 0.9 G SACHET

5GLUCERNA SR NG PARITY® 400 G POWD VANILLA

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

16FRESUBIN-HP-ENERGY® SYRUP

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

23MILK KETOCAL VANILA (KETOCAL 4:1) 300 G

24PEPTAMEN JUNIOR-NESTLE- 400G POWD

25RESOURCE JUNIOR -NESTLE- 400G POWD

26PEPTAMEN -NESTLE- 430G POWD

27MILK APTAMIL FMS® 200 G POWD




