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دارد

داروسازی مداوا
شرکت داروسازی مداوا

مدیرعامل محترم شرکت های تولیدکننده ضدعفونی کننده های ملزومات دارویی
رضا دارو پارس

شرکت رضا دارو پارس
آوه سینا

شرکت آوه سینا 
صنایع پزشکی فارمد

شرکت صنایع پزشکی فارمد
اوین دارو

شرکت اوین دارو 
یاراطب ثامن

شرکت یاراطب ثامن
فارما شیمی

شرکت فارما شیمی
البرز دارو

شرکت البرز دارو
راسن درمان

شرکت راسن درمان
روژین تولید

شرکت روژین تولید
دارو درمان سپهر

شرکت دارو درمان سپهر
پالسما گستر پارس

شرکت پالسما گستر پارس
وانا دارو گستر

شرکت وانا دارو گستر
روژین دارو
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شرکت روژین دارو
داروسازی مهردارو

شرکت داروسازی مهردارو
آریوژن فارمد

شرکت آریوژن فارمد
داروسازی اسوه

شرکت داروسازی اسوه
داروسازی اسوه۲

شرکت داروسازی اسوه ۲
یاراطب خاورمیانه

شرکت یاراطب خاورمیانه
شرکت انجمن داروسازان ایران

شرکت تعاونی اعضاء انجمن داروسازان ایران
آسمان داروی پارس

شرکت آسمان داروی پارس
دارو و درمان افق جم

شرکت دارو و درمان افق جم
فراطب آیین

شرکت فراطب آیین
دارویی بهین پاد

شرکت دارویی بهین پاد
فرنوش دارو طب

شرکت فرنوش دارو طب
ایران دارو

شرکت ایران دارو
کوشان فارمد

شرکت کوشان فارمد
داروسازی سامی ساز
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شرکت داروسازی سامی ساز
داروسازی بهوزان۱

شرکت داروسازی بهوزان۱
سیناژن

شرکت سیناژن
نیکان فارمد

شرکت نیکان فارمد
ویرالیان گروه

شرکت ویرالیان گروه
هیلیا فارمد

شرکت هیلیا فارمد
کیمیا آرا هرم

شرکت کیمیا آرا هرم
امید سالمت

شرکت امید سالمت
ساز دارو جوان

شرکت ساز دارو جوان
کیمیا سالمت نیکان

شرکت داروسازی کیمیا سالمت نیکان
نانو فناوران دارویی الوند

شرکت نانو فناوران دارویی الوند
نانو فناوران دارویی الوند

شرکت نانو فناوران دارویی الوند۲
ایده گستر درمان

شرکت ایده گستر درمان
دارویی و بهداشتی لقمان

شرکت داروئی و بهداشتی لقمان ۱
شرکت پاویژ
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سام آرین اکسیر
شرکت سام آرین اکسیر

شرکت زیباوش پیام
اکبریه

شرکت اکبریه
ایران ممکو

شرکت ایران ممکو
داروسازی جالینوس

شرکت داروسازی جالینوس
داروسازی جالینوس ۲

شرکت داروسازی جالینوس ۲
شرکت تجهیزات بیمارستانی، داروئی و لوازم آزمایشگاهی جهان بهبود

آتی فارمد
شرکت آتی فارمد

البراتوارهای سینا دارو
شرکت البراتوارهای سینادارو

پخش فردوس
شرکت پخش فردوس

مهبان شیمی
شرکت مهبان شیمی

توسعه تجارت پرشین مهر۱
شرکت توسعه تجارت پرشین مهر

توسعه تجارت پرشین مهر۲
شرکت توسعه تجارت پرشین مهر۲

داروسازی روز دارو۱
شرکت داروسازی روز دارو۱

داروسازی کاسپین تامین
شرکت داروسازی کاسپین تامین
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مهبان فارمد
شرکت مهبان فارمد

شرکت اکسیر مدپارس
پویش داروگستر برتر فارس

شرکت پویش داروگستر برتر فارس
مهبان دارو گستر پارس

شرکت مهبان دارو گستر پارس
مهبان دارو

 شرکت مهبان دارو
تولید مواد اولیه داروپخش (

شرکت تولید مواد اولیه داروپخش ( تماد)
تولید مواد دارویی درسادارو

شرکت تولید مواد دارویی درسادارو
الیت دارو

شرکت الیت دارو
داروسازی حکیم

شرکت داروسازی حکیم
شرکت چهره نگار کیش

اشبال شیمی
شرکت اشبال شیمی

سبز دارو اسپادانا
شرکت سبز دارو اسپادانا

بیودارو
شرکت بیودارو

بیوانکو خوارزمی
فرآورده های زیستی و ضد سرطان خوارزمی (بیوانکو خوارزمی)

داروسازی امین
شرکت داروسازی امین
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دارساوین پارس
شرکت دارساوین پارس

روناک دارو
شرکت روناک دارو

برسیان دارو
شرکت برسیان دارو

داروسازی دکتر عبیدی
شرکت داروسازی دکتر عبیدی

نوآوران سالمت رازی
شرکت نوآوران سالمت رازی

نوونوردیسک پارس
شرکت نوونوردیسک پارس

کاوش فرایند شیمی
 شرکت کاوش فرایند شیمی

آدونیس کیش
شرکت آدونیس کیش

شرکت خوشگوار تهران
داروسازی شهید قاضی

شرکت داروسازی شهیدقاضی
صنایع پودر شیر مشهد

شرکت صنایع پودر شیر مشهد
پخش دارویی اکسیر

شرکت پخش دارویی اکسیر
شرکت صدف دارو صبا
شرکت صبا دارو سهند

بهستان پخش
شرکت بهستان پخش

اکتوورکو
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شرکت اکتوورکو
داروگستر نخبگان

شرکت داروگستر نخبگان
داروسازی دانا

شرکت داروسازی دانا
توزیع داروپخش

شرکت توزیع داروپخش
شرکت سینا شرق خراسان
نانو دارو پژوهان پردیس

شرکت نانو دارو پژوهان پردیس
شرکت تدبیر داروی تابان

داروسازی بهستان تولید
شرکت داروسازی بهستان تولید

داروسازی تهران شیمی
شرکت داروسازی تهران شیمی

داروسازی تهران شیمی۲
شرکت داروسازی تهران شیمی۲

آپادانا تک
شرکت آپادانا تک

شرکت پاکرخ
داروسازی الحاوی

شرکت داروسازی الحاوی
فرآیند شیمی حکیم

 شرکت فرآیند شیمی حکیم
تولید ژالتین کپسول ایران

شرکت محترم تولید ژالتین کپسول ایران
بازرگانی نزمین قشم

شرکت بازرگانی نزمین قشم
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شرکت درخشان ماکارون پارس
پدید آوران بین الملل آپادانا

شرکت پدید آوران بین الملل آپادانا
بیوسان فارمد

شرکت بیوسان فارمد
پخش رازی

شرکت پخش رازی
سامان داروی هشتم

 شرکت سامان داروی هشتم
البراتوارهای داروهای گیاهی طبیعت

شرکت البراتوارهای داروهای گیاهی طبیعت زنده
زیست دارو درمان پارس

شرکت زیست دارو درمان پارس
واریان فارمد

شرکت واریان فارمد
دارو سازی تهران دارو

 شرکت دارو سازی تهران دارو
گسترش بازرگانی دارو درمان پارس

شرکت گسترش بازرگانی دارو درمان پارس
دارو سازی ثامن

شرکت دارو سازی ثامن
داروسازی زهراوی(سهامی عام)

شرکت داروسازی زهراوی(سهامی عام)
داروسازی ابوریحان

شرکت داروسازی ابوریحان
عماد درمان پارس

 شرکت عماد درمان پارس
کارخانجات داروپخش(سهامی عام)
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شرکت کارخانجات داروپخش(سهامی عام)
شرکت شفا بخش صبا

دارویی زردبند
شرکت دارویی زردبند

داروسازی آفا شیمی
شرکت داروسازی آفا شیمی

شرکت ماهر آرا سام
داروسازی جابرابن حیان

شرکت داروسازی جابرابن حیان
داروسازی ثنامد

شرکت داروسازی ثنامد
توسعه امین دارو آراد

شرکت توسعه امین دارو آراد
داروسازی ایران داروک

شرکت داروسازی ایران داروک
رویال پیشگام شرق

شرکت رویال پیشگام شرق
شیمی دارویی داروپخش
شیمی دارویی داروپخش

بهستان دارو
شرکت بهستان دارو

تولیدی بهداشت کار 
شرکت تولیدی بهداشت کار 

داروسازی ایران هورمون
شرکت داروسازی ایران هورمون

رویان دارو
شرکت رویان دارو

شرکت زیست داروژن آزما
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سبحان دارو (سهامی عام )
شرکت سبحان دارو (سهامی عام )

نانو حیات دارو
شرکت نانو حیات دارو

سینا آرات گستر
شرکت سینا آرات گستر

رشددارو
 شرکت رشددارو

نیکسان سالمت بهبود
شرکت نیکسان سالمت بهبود

پدیده دنا دارو
شرکت پدیده دنا دارو

شفایاب گستر
شرکت شفایاب گستر
داروسازی دلتادارو

شرکت داروسازی دلتادارو
ایران آوندفر

شرکت ایران آوندفر
شرکت پویش داروی سینا

صنایع شیمیایی دارویی ارسطو
شرکت صنایع شیمیایی دارویی ارسطو

داروسازی اکسیر
شرکت داروسازی اکسیر

آرام کیمیای کاسپین
شرکت آرام کیمیای کاسپین

داروگستر باریج اسانس
شرکت داروگستر باریج اسانس

سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران
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شرکت سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران
پارس دارو(سهامی عام)

شرکت پارس دارو( سهامی عام)
شرکت گلساژین دیار

مدلینک
شرکت مدلینک

مدلینک۱
شرکت مدلینک۱
صنعتی کیمیدارو

شرکت محترم صنعتی کیمیدارو
شرکت داروسازی شیراز سرم

داروسازی تولید دارو
شرکت داروسازی تولید دارو

داروسازی آریا
شرکت داروسازی آریا

گروه داروئی داریان سالمت
شرکت گروه داروئی داریان سالمت

درمان آرا (سهامی خاص )
شرکت درمان آرا (سهامی خاص )

بهستان بهداشت
شرکت بهستان بهداشت

بهبد دارو
شرکت بهبد دارو

ژنیان فارمد
شرکت ژنیان فارمد

شرکت داروگستر امید نیکان
اهران تجارت

شرکت اهران تجارت
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درمان یاب دارو
شرکت درمان یاب دارو

بازرگانی سها کیش
شرکت بازرگانی سها کیش

داروسازی رها
شرکت داروسازی رها

بایر پارسیان آگ
شرکت بایر پارسیان آگ

دایاطب
شرکت دایاطب

صنایع غذایی تورنگ بین الملل
شرکت صنایع غذایی تورنگ بین الملل

کوبل دارو
شرکت کوبل دارو
داروسازی تسنیم

شرکت داروسازی تسنیم
بازرگانی فارمد شیمی ماهان

شرکت بازرگانی فارمد شیمی ماهان
شرکت داروسازی فارابی طبرستان

دارویی البرز فارمد
شرکت دارویی البرز فارمد

یاسین داروی فارس
شرکت یاسین داروی فارس

کیش مدیفارم
شرکت کیش مدیفارم

گل دارو
شرکت گل دارو

گل دارو۲
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شرکت گل دارو۲
شیمی درمان ارسطو

شرکت شیمی درمان ارسطو
شرکت به پخش داروی بهشهر

امید دارو سالمت
شرکت امید دارو سالمت

امید دارو سالمت۲
شرکت امید دارو سالمت۲

داروسازی نیاک
شرکت داروسازی نیاک

شیمی درمان اوسینا
شرکت شیمی درمان اوسینا

پاکسان
شرکت پاکسان
باختر بیوشیمی

شرکت باختر بیوشیمی
نوید سالمت فارمد

شرکت نوید سالمت فارمد
کاوش گستر دارو

شرکت کاوش گستر دارو
درمان یار آنی

شرکت درمان یار آنی
هما فارمد

شرکت هما فارمد
البراتوارهای دنیای بهداشت

شرکت البراتوارهای دنیای بهداشت
البراتوارهای شهردارو

شرکت البراتوارهای شهردارو
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ویتابیوتیکس تهران
شرکت ویتابیوتیکس تهران

ویتا آریا
شرکت ویتا آریا

کار و اندیشه
شرکت کار و اندیشه

داروسازی سها
شرکت داروسازی سها

فرآورده های پویش دارو
شرکت فرآورده های پویش دارو

دارو درمان پارس
شرکت دارو درمان پارس

داروسازی پورسینا
شرکت داروسازی پورسینا

آذرگستران آسیا
شرکت آذرگستران آسیا

کارآوران طب آسیا
شرکت کارآوران طب آسیا

آریا دیبا دارو
شرکت آریا دیبا دارو

راک دارو
شرکت راک دارو

پدیده دنا
شرکت پدیده دنا

شرکت آسیاپادتن
شرکت پرستیژ قشم

سینا پیشگام دارو نوین
شرکت سینا پیشگام دارو نوین
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مدیسه اکسیر دارو
شرکت مدیسه اکسیر دارو

داروسازی خوارزمی
شرکت داروسازی خوارزمی

تولید مواد اولیه دارویی البرزبالک ( سهامی عام )
شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرزبالک ( سهامی عام )

شرکت میثم عطر آزاد چابهار
حکیمان طب کار

شرکت حکیمان طب کار
گیتی سالمت آریا

شرکت گیتی سالمت آریا
ستارگان آزاده کیش

شرکت ستارگان آزاده کیش
دارویی و تجهیزات پزشکی پوراطب

شرکت دارویی و تجهیزات پزشکی پوراطب
گسترش بازرگانی داروپخش

شرکت گسترش بازرگانی داروپخش
شرکت پوبر

نشاط داروی ساوه
شرکت نشاط داروی ساوه

رایان دارو ایرانیان
شرکت رایان دارو ایرانیان

شرکت آرمان دارو رسان غرب
شرکت صادق تجارت وحید

نوآوران فخردارو
شرکت نوآوران فخردارو

شرکت بازرگانی سینا تجارت پیشگام
تچرا دارو
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شرکت تچرا دارو
داروسازی و مکمل های غذایی و حیاتی کارن

شرکت داروسازی و مکمل های غذایی و حیاتی کارن
داروسازی و مکمل های غذایی و حیاتی کارن۲

شرکت داروسازی و مکمل های غذایی و حیاتی کارن۲
صنایع سلولزی ماریناسان ( سهامی خاص )

شرکت صنایع سلولزی ماریناسان ( سهامی خاص )
انجمن تولیدکنندگان دارو و فرآورده های گیاهان دارویی کشور

شرکت انجمن تولیدکنندگان دارو و فرآورده های گیاهان دارویی کشور
شرکت لوترا (سهامی خاص)

نگارین گستر کیمیا
شرکت نگارین گستر کیمیا

شرکت البراتوار آرایشی بهداشتی دلبان
شرکت تولیدات شیمیایی پرتوشیمی

شرکت داروسازی کیمیاگر توس
سالمت پخش هستی

شرکت سالمت پخش هستی
البراتوارهای رازک (سهامی عام)

شرکت البراتوارهای رازک (سهامی عام)
داروگستر میهن

شرکت داروگستر میهن
پخش البرز (سهامی عام)

شرکت پخش البرز (سهامی عام)
تولیدی و تجاری بهان سار

شرکت تولیدی و تجاری بهان سار
سیناپخش صبا

شرکت سیناپخش صبا
پرند دارو
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شرکت پرند دارو
زیست دارو دانش

شرکت زیست دارو دانش
شرکت آدوراطب
شرکت آدوراطب

پرشیا فارمد
شرکت پرشیا فارمد

شرکت افق دارو پارس
شرکت دارویی تیما پخش آریا
پخش بهداشت سالمت آوند فر

شرکت پخش بهداشت سالمت آوند فر
شرکت آسیا اکسیر حیات

نسیم دارو سالمت
شرکت نسیم دارو سالمت

داروسازی سیمرغ داروی عطار
شرکت داروسازی سیمرغ داروی عطار

بازرگانی تامین و توزیع کاالی هنزا
شرکت بازرگانی تامین و توزیع کاالی هنزا

شرکت تولیدی نیکی مهر قم
سامان دارو سالمت

شرکت سامان دارو سالمت
پخش مکمل کارن

شرکت پخش مکمل کارن
رش پارس

شرکت رش پارس
شرکت انجمن داروسازان ایران
شرکت انجمن داروسازان ایران

داروگستر لوتوس
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شرکت داروگستر لوتوس
آرمان زیست دارو

شرکت آرمان زیست دارو
توسعه تجارت جالل آرا

شرکت توسعه تجارت جالل آرا
به شاد دارو

شرکت به شاد دارو
آزمایشگاه ارزیابی بالینی فرآورده های دارویی، آرایشی و بهداشتی مرکز آموزش و پژوهش بیماری های پوست 

و جذام (درمالب) 
آزمایشگاه ارزیابی بالینی فرآورده های دارویی، آرایشی و بهداشتی مرکز آموزش و پژوهش بیماری های پوست 

و جذام (درمالب) 
البراتوار داروسازی و بهداشتی شفا

شرکت البراتوار داروسازی و بهداشتی شفا
دارو گستر تدبیر نیکان

شرکت دارو گستر تدبیر نیکان
توسعه داروئی رسا

شرکت توسعه داروئی رسا
دارویی پخش رازی

شرکت دارویی پخش رازی
رستا ایمن دارو

شرکت رستا ایمن دارو
روژین فارمد

شرکت روژین فارمد
علم فارمد گستر

شرکت علم فارمد گستر
جان ویشار

شرکت جان ویشار
خسرو مدیسا طب
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شرکت خسرو مدیسا طب
اوزان

شرکت اوزان
زرسان سالمت

شرکت زرسان سالمت
اهورا دارو

شرکت اهورا دارو
نوو نورد دارو

شرکت نوو نورد دارو
رسا فارمد

شرکت رسا فارمد
سانوفی اونتیس گروپ

شرکت سانوفی اونتیس گروپ
پاالیش و پژوهش خون

شرکت پاالیش و پژوهش خون
دارو درمان آرنگ

شرکت دارو درمان آرنگ
آرمان ستد

شرکت آرمان ستد
پخش دی دارو امید

شرکت پخش دی دارو امید
عرفان طب پارس

شرکت عرفان طب پارس
ماهرویان سبالن

شرکت ماهرویان سبالن
استراژن دارو

شرکت استراژن دارو
سنافارمد
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شرکت سنافارمد
دارویی امید بهبود

شرکت دارویی امید بهبود
شفا طب البرز

شرکت شفا طب البرز
پخش سراسری مشاءطب

شرکت پخش سراسری مشاءطب
داروسازی فاران شیمی

شرکت داروسازی فاران شیمی
ساپونین ایران

شرکت ساپونین ایران
جالل آرا

شرکت جالل آرا
سجاد دارو شرق

شرکت سجاد دارو شرق
توسعه داروسازی دانش

شرکت توسعه داروسازی دانش
پارس بهروزان جم

شرکت پارس بهروزان جم
درخشان صبای جنوب

شرکت درخشان صبای جنوب
دارو درمان پاسارگاد

شرکت دارو درمان پاسارگاد
ویتان فارمد

شرکت ویتان فارمد
شیمیایی و دارویی باران 

شرکت شیمیایی و دارویی باران 
دارو پژوه جابر

http://www.fda.gov.ir/
http://www.fda.gov.ir/
http://www.fda.gov.ir/


                                                                                                                                     شماره: .....................

                                                                                                                                    تاریخ:  ......................
                                                                                                                                    پیوست: ....................

تهران روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، نبش خیابان شهید وحید نظری، سازمان غذا و دارو
تلفن: ۹-۶۶۴۶۷۲۶۸     نمابر: ۶۶۴۶۹۱۲۲     کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱

www.fda.gov.ir

۶۶۵/۲۸۱۱۰
۱۳۹۷/۰۴/۰۳

دارد

شرکت دارو پژوه جابر
نیک سامان دارو

شرکت نیک سامان دارو
دانو سالمت دارو 

شرکت دانو سالمت دارو 
دایا آرین دارو

شرکت دایا آرین دارو
پخش سراسری گیتی سالمت آریا

شرکت پخش سراسری گیتی سالمت آریا
کیهان دارو شیمی

شرکت کیهان دارو شیمی
تولیدی، دارویی، بهداشتی لیوار

شرکت تولیدی، دارویی، بهداشتی لیوار
رازان فارمد ایرانیان

شرکت رازان فارمد ایرانیان
دارویی آرام

شرکت دارویی آرام
داروسازی فنآوریهای نوین دارویی آتیه (فندا)

شرکت داروسازی فنآوریهای نوین دارویی آتیه (فندا)
لیروک دارو

شرکت لیروک دارو
داروجویان حیات

شرکت داروجویان حیات
جی فارمد اسپادانا

شرکت جی فارمد اسپادانا
هاوین تجارت ایرانیان

شرکت هاوین تجارت ایرانیان
فرآوردههای تزریقی و دارویی ایران
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شرکت فرآوردههای تزریقی و دارویی ایران
سازمان تدارکات پزشکی هالل احمر
سازمان تدارکات پزشکی هالل احمر

داروسازی سبحان انکولوژی
شرکت داروسازی سبحان انکولوژی

نوآوران دارویی کیمیا
شرکت نوآوران دارویی کیمیا

نوین دارو پژوه ایرانیان
شرکت نوین دارو پژوه ایرانیان

تامین آوا سالمت
شرکت تامین آوا سالمت

نیک رهنما کار
شرکت نیک رهنما کار

دارویی، آرایشی و بهداشتی مینو
شرکت دارویی، آرایشی و بهداشتی مینو

توسعه تجارت ایده بنیان
شرکت توسعه تجارت ایده بنیان

نوارتیس فارما سرویسز اینکورپوریشن
شرکت نوارتیس فارما سرویسز اینکورپوریشن

نوشافارمد ایرانیان
شرکت نوشافارمد ایرانیان

پخش دارویی بهداشتی لیوار
شرکت پخش دارویی بهداشتی لیوار

آفتاب فروزان آریا
شرکت آفتاب فروزان آریا

فناوران دارویی رشد پارسیان
شرکت فناوران دارویی رشد پارسیان

گروه دارویی شفایاب
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شرکت گروه دارویی شفایاب
بانیان اکسین زایا

شرکت بانیان اکسین زایا
تهران ستورز

شرکت تهران ستورز
باند و گاز صفا طب

شرکت باند و گاز صفا طب
پل ایده آل تجهیز

شرکت پل ایده آل تجهیز
تهران شیذرمد

شرکت تهران شیذرمد
پل ایده آل پارس

شرکت پل ایده آل پارس
آمیکو یسنا پارس

شرکت آمیکو یسنا پارس
تهران نیکا

شرکت تهران نیکا
انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و 

ملزومات دارویی
 انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و 

ملزومات دارویی
بایرپل فناور

شرکت بایرپل فناور
پرتو سیستم درمان

شرکت پرتو سیستم درمان
داروسازی راموفارمین

شرکت داروسازی راموفارمین
طراحی مهندسی صنایع توانبخشی توان همگام
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شرکت طراحی مهندسی صنایع توانبخشی توان همگام
فرازآوران درمان

شرکت فرازآوران درمان
پیشگام مدیریت درمان

شرکت پیشگام مدیریت درمان
بازرگانی چشم انداز کاال

شرکت بازرگانی چشم انداز کاال
ولیان دارو

شرکت ولیان دارو
انجمن صنفی متخصصین تجهیزات پزشکی کشور

شرکت انجمن صنفی متخصصین تجهیزات پزشکی کشور
تجهیز گستر تامین سالمت پارس

شرکت تجهیز گستر تامین سالمت پارس
ساتراپ فارمد گستر پارسیان

شرکت ساتراپ فارمد گستر پارسیان
رضاراد

شرکت رضاراد
ایران فارمیس

شرکت ایران فارمیس
تجهیز گستر تامین سالمت

شرکت تجهیز گستر تامین سالمت
شبکه تشخیص آزمایشگاهی سامان تجهیز نور

شرکت شبکه تشخیص آزمایشگاهی سامان تجهیز نور
کشت و فرآوری مهرسا داروی یاسین

شرکت کشت و فرآوری مهرسا داروی یاسین
سرهاد جعفری

شرکت کی بی سی
مبتکران سالمت فاخر
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شرکت مبتکران سالمت فاخر
پیشگامان سبز سالمت پویا

شرکت پیشگامان سبز سالمت پویا
دارو گستر یاسین

شرکت دارو گستر یاسین
آذر مهر طب پارسیان

شرکت آذر مهر طب پارسیان
نستله ایران ( سهامی خاص)

شرکت نستله ایران ( سهامی خاص)
سالمت پرمون امین

شرکت سالمت پرمون امین
شفاگستر آرنگ

شرکت شفاگستر آرنگ
ناوک دارو

شرکت ناوک دارو
تک ژن زیست

شرکت تک ژن زیست
طب مفید نیکان

شرکت طب مفید نیکان
آنا دارو

شرکت آنا دارو
انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصوالت بیوتکنولوژی پزشکی ایران

شرکت انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصوالت بیوتکنولوژی پزشکی ایران
دارویی فاخر

شرکت دارویی فاخر
پرنیان درمان آرمان

شرکت پرنیان درمان آرمان
مدیریت منابع تجاری ایده گستران زمان (پخش ممتاز)
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شرکت مدیریت منابع تجاری ایده گستران زمان (پخش ممتاز)
تابش نور قم

شرکت تابش نور قم
نوآوری زیستی گویا

شرکت نوآوری زیستی گویا
ایمن واکسن البرز

شرکت ایمن واکسن البرز
پادراسرم البرز

شرکت پادراسرم البرز
ویستا فارمد ایرانیان

شرکت ویستا فارمد ایرانیان
شفا فارمد پارس

شرکت شفا فارمد پارس
دارو سالمت فارمد

شرکت دارو سالمت فارمد
داروسازی فارابی

شرکت داروسازی فارابی
کمالیه کاالی کیش

شرکت کمالیه کاالی کیش
نوریا درمان پاسارگاد

شرکت نوریا درمان پاسارگاد
شرکت چارگون
شرکت چارگون

بازرگانی شفق گستر یزد
شرکت بازرگانی شفق گستر یزد

نویان پژوهان زیست دارو
شرکت نویان پژوهان زیست دارو

ماه داروی حکیم
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شرکت ماه داروی حکیم
زکریا دنیا تجارت

شرکت زکریا دنیا تجارت
سالمت ایلیا پاسارگاد

شرکت سالمت ایلیا پاسارگاد
دارو درمان صدف

شرکت محترم دارو درمان صدف
تجارت گستر آرمد

شرکت تجارت گستر آرمد
شیمی طب امیر

شرکت شیمی طب امیر
داروسازی رفسنجان دارو

شرکت داروسازی رفسنجان دارو
اکسون فارمد ایرانیان

شرکت اکسون فارمد ایرانیان
آنکو دارو

شرکت آنکو دارو
ایده آرای پیشگام

شرکت ایده آرای پیشگام
شرکت بازرگانی دارو و مکمل کارن تامین یزد
شرکت بازرگانی دارو و مکمل کارن تامین یزد

دارویی شفق یزد
شرکت محترم دارویی شفق یزد

دنیز دارو درمان
شرکت دنیز دارو درمان

داروسازی اکسیر گل سرخ
شرکت دارو سازی اکسیر گل سرخ

پیشرو لیزر سبز
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شرکت پیشرو لیزر سبز
تریتا داروی هزاره سوم

شرکت تریتا داروی هزاره سوم
مدوک زیست دارو

شرکت مدوک زیست دارو
پالسمای خوارزمی

شرکت پالسمای خوارزمی
شاد داروی نوین

شرکت محترم شاد داروی نوین
منیرطب بصیر

شرکت محترم منیرطب بصیر
دارو اثرت گستر 

شرکت محترم دارو اثرت گستر 
داروسازان ماد

شرکت محترم داروسازان ماد
داروسازی ریحانه اصفهان 

شرکت محترم داروسازی ریحانه اصفهان 
روژان دارو پارس کیمیا

شرکت محترم روژان دارو پارس کیمیا
مجتمع صنایع دینه ایران

شرکت محترم مجتمع صنایع دینه ایران
داروسازی سالمت سازان پارس بوعلی

شرکت محترم داروسازی سالمت سازان پارس بوعلی
وایا سالمت قشم

شرکت محترم وایا سالمت قشم
تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو

شرکت تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو
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موضوع:  الزامات فرموالسیون، بسته بندی ظروف و برچسب محلول های پایه اتانول

با سالم ؛
         بدینوسیله به اطالع تولید کنندگان محلول های ضدعفونی کننده می رساند: برای آن دسته از محصوالتی که بر پایه الکل 
(اتانول) تولید می شوند و مورد مصرف آن ها عمدتاً ضدعفونی کننده پوست می باشد، از این تاریخ رعایت همه موارد ذیل در 

فرموالسیون، بسته بندی و طرح بر چسب ضروری است:

برای فرایند دناتوره کردن الکل (تبدیل الکل به محصولی نامناسب برای مصرف خوراکی)، اضافه کردن مواد تقلیبی یا  -۱
تلخ کننده مانند متیل اتیل کتون، دناتونیوم بنزوات (bitrex)، پروپیلن گالیکول یا ایزوپروپیل الکل و همچنین تغییر 

رنگ محلول ها به رنگ آبی با استفاده از رنگ های مجاز مانند متیل ویوله، الزامی است.

ترکیب محصول و مواد تقلیبی و رنگ های مجاز استفاده شده باید بر روی برچسب (Label) درج شود. از به کار بردن  -۲
عبارت حاوی  الکل،  الکل طبی  و  اتیل الکل  خودداری و فقط از  اتانول  استفاده شود.

عبارت های "فقط برای مصرف موضعی" و " خوراکی نمی باشد" به صورت کامال واضح و خوانا بر روی برچسب ظرف  -۳
درج شود.

نام تجاری محصول با حروف فارسی بر روی برچسب نوشته شود. همچنین نوشتن کاربرد محصول مانند : ضدعفونی  -۴
کننده پوست یا سایر موارد کاربرد ضروری است.

با توجه به اینکه ظروف کهربائی  ۱  و  ۲/۵  لیتری شیشه و Pet ویژه الکل های طبی است، بنابراین برای بسته بندی  -۵
محلول های ضدعفونی کننده پایه الکلی از ظروف متفاوت به منظور تمایز با الکل های طبی استفاده شود.

۶- توزیع این محصوالت به صورت مستقیم یا از طریق نمایندگان فروش و شرکت های پخش فقط در سطح داروخانه ها و 
یا مراکز درمانی تشخیصی و بیمارستان ها مجاز می باشد.

رعایت سایر الزامات که پیشتر اعالم و ابالغ شده اند -در خصوص طرح بسته بندی و برچسب محلول های ضدعفونی  -۷
کننده- و منافاتی با موارد پیش گفت ندارند در کنار موارد فوق اجباری است.

همه ی تولید کنندگان مشمول موضوع فوق حداکثر تا پایان شهریور ماه سال جاری نسبت به اصالح فرموالسیون، طرح  -۸
برچسب و بسته بندی محصول خود به منظور انطباق با مفاد این دستورالعمل اقدام و نمونه محصول و طرح نهایی بسته 

بندی را برای تایید نهائی، طی نامه اداری به این اداره کل ارسال نمایند.
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اعالم آمار الکل، موضوع نامه شماره  ۶۶۵/۹۱۹۳ مورخ ۹۷/۰۲/۰۹ این اداره کل (پیوست)، مبنی بر میزان مصرف الکل  -۹
طبی طی مدت یک سال در قالب جدول مربوطه، برای همه تولید کنندگان محصوالت ضد عفونی کننده ثبت شده در 

اداره ملزومات داروئی ضروری است./

رونوشت :
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بوشهر 

جناب آقای فالح متصدی محترم امور دفتری 
جناب آقای دکتر پرویزی رئیس محترم اداره امور داروخانه ها و شرکتهای پخش 

معاونین محترم غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور 
جناب آقای دکتر چراغ رئیس محترم اداره ملزومات دارویی  

جناب آقای مهندس پازوکی دوالبی رئیس محترم اداره نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد کاال کیش 
جناب آقای مهندس قربانی مدیر محترم ضوابط بهداشتی انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد تجاری صنعتی قشم 

معاون محترم غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی آبادان 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران 

معاون محترم غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سیرجان 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی فارس 

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شاهرود 

جناب آقای دکتر بزرگ زاده مدیر محترم ضوابط بهداشتی انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران 

جناب آقای مهندس کوچکی کورکاء مدیر محترم ضوابط بهداشت انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد تجاری، صنعتی انزلی 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی فسا 

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قزوین 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی چهارمحال و بختیاری 

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قم 
جناب آقای صباغان دبیر محترم هماهنگی سالمت قطب مناطق آزاد 

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کاشان 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کردستان 

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کرمان 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کرمانشاه 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گلستان 

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گناباد 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گیالن 

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی لرستان 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مازندران 

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مشهد 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی همدان 

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی یزد 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک 

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اردبیل 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اصفهان 

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایالم 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل 

جناب آقای دکتر جهانپور سرپرست محترم روابط عمومی و سخنگوی سازمان غذا و دارو 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جهرم 

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی رفسنجان 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زابل 

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زاهدان 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زنجان 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سبزوار 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سمنان 

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ارومیه 

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بجنورد 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بیرجند 

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تربت حیدریه 
معاون محترم غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی خمین 

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کهگیلویه و بویراحمد 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی هرمزگان 

معاون محترم غذا و دارو معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت جام 
معاون محترم غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بهبهان 

مدیرمحترم غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شوشتر 
معاون محترم غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گراش 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جیرفت 

مدیر محترم غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مراغه 
معاون محترم غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایرانشهر 
معاون محترم غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی الرستان 
معاون محترم غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اسفراین 

مدیر محترم غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ساوه 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بم 

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی البرز 
معاون محترم غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی نیشابور 

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور (اهواز) 
جناب آقای مهندس پازوکی دوالبی رئیس محترم اداره نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد کاال کیش 

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی دزفول 
جناب آقای دکتر یادگاری مدیر محترم ضوابط بهداشت انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد تجاری، صنعتی ماکو 

جناب آقای مهندس غفاری مدیر محترم ضوابط بهداشت انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد تجاری، صنعتی ارس 
جناب آقای دکتر موسوی سندونی مدیر محترم ضوابط بهداشت انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد تجاری، صنعتی اروند 

معاون محترم غذا و دارو معاون محترم غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسد آباد 
معاون محترم غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراب 

تربت جام دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت جام 
معاون محترم غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خلخال 
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