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کلیه معاونین محترم  غذا و داروی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور

موضوع: بروز رسانی تارنمای سازمان - اداره شیرخشک های رژیمی و غذاهای ویژه

با سالم و احترام؛

با توجه به بروز رسانی مستندات این اداره کل و بارگذاری مدارک در تارنمای سازمان به آدرس اینترنتی 
https://www.fda.gov.ir، مقتضی است کلیه واحد های مرتبط جهت بهره برداری و استفاده از اسناد جدید به بخش"طبیعی، 
سنتی و مکمل" و لینک "اداره شیر خشک های رژیمی و غذاهای ویژه" مراجعه نمایند و همچنین اسناد اعالم شده در بند 
های ۱، ۲، ۳، ۴، ۱۶ و ۱۷ به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط(اعم از بیمارستان ها، درمانگاه ها، کارشناسان تغذیه، پزشکان 
و ...) ابالغ شود. الزم به ذکر است مستندات مرتبط با فرایند صدور گواهی ثبت / پروانه ساخت مشمول معاونت های می باشد که در 

منطقه تحت پوشش خود دارای کارخانه تولید شیرخشک های رژیمی و غذاهای ویژه می باشند.
محتوای بروز شده شامل اسناد زیر می باشد:  

۱. راهنمای ثبت نام پزشکان و کارشناسان تغذیه (سامانه حامی) 
۲. راهنمای ایجاد نسخه الکترونیک (سامانه حامی)- مختص پزشکان و کارشناسان تغذیه

۳. راهنمای ثبت نام بیماران متابولیک و رژیمی در سامانه برنامه ریزی بیماران متابولیک (حامی)
۴. فرم درخواست افزایش فرآورده تجویزی(طرح در کمیته تخصصی پایش نسخ الکترونیک)

۵. داروخانه های منتخب توزیع کننده شیرخشک های رژیمی یارانه ای(سامانه حامی) – سراسر کشور
۶. فرم نمونه برداری شیر خشک های رژیمی و غذاهای ویژه

۷. فرایند صدور گواهی ثبت جدید شیرخشک های رژیمی و غذا های ویژه وارداتی
۸. فرم تعهد نامه تمدید با تغییرات- تصحیح پروانه ساخت شیر خشک های رژیمی و غذاهای ویژه

FORMULA SPECIFICATION FORM .۹ واردات – اداره شیرخشک های رژیمی و غذاهای ویژه
FORMULA SPECIFICATION FORM تولید داخل - اداره شیرخشک های رژیمی و غذاهای ویژه .۱۰

فرم پرسشنامه ارزیابی اولیه واردات شیر خشک های رژیمی و غذاهای ویژه .۱۱
فرم پرسشنامه ارزیابی اولیه ساخت اداره شیرخشک های رژیمی و غذاهای ویژه .۱۲

Product Master File  فرم پرونده جامع فرآورده وارداتی به اداره شیرخشک های رژیمی و غذا های ویژه .۱۳
Site Master File - راهنمای مشخصات جامع سایت تولید .۱۴

فرم پرسشنامه ثبت فرآورده و اختصاص IRC مخصوص واردات شیرخشک های رژِیمی و غذاهای ویژه .۱۵
فایل راهنمای پیشگیری، تشخیص، درمان و پیگیری شیرخواران و کودکان مبتال به آلرژی به پروتئین شیر گاو .۱۶

فایل راهنمای تجویز شیرخشک های رژیمی و غذا های ویژه برای پزشکان .۱۷
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