
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران

 

 رسیدگی به شکایات
  

محصوالت دارویی که فاقد برچسب کنتنلنر        

اصالت و یا دارای برچسب نامعلبر می باشنتند    

غیرمجاز بوده و مورد تأیید وزارت بندنداشنت    

نیست و مصرف آندا ممکن است در کوتاه مدت 

یا بلتد مدت باعث ایجناد عنوارج رنبنران         

ناپذیری شود. لذا بدیدی است درصورت برخورد 

با موارد فوق الذکر سریعاً مراتب را به معناوننت   

غذا و داروی دانشگاه مربوطه و ینا سنامناننه       

سازمان غذا و دارو اطالع  0941شکایات مردمی 

  دهید.

 

 

 

 

 نکته آخر

الزم به ذکر است هدف اصلی سازمان غذا و دارو     

از الصاق برچسب اصالت بر روی داروها مبارزه بنا  

قاچاق کاالهای سالمت محور و حفن  سنالمنت      

 عموم افراد رامعه می باشد. 

 

 . وب سایت سازمان غذا و دارو3
www.ttac.ir 

 

 

 

 

 

تتدا وب سایت مورد تأیید سازمان غذا و دارو   

 www.ttac.ir       می باشد. مصرف کتتده منی

تواند پس از خراشیدن قسمت مشخص شنده    

رقمی  کد مذکور را  01در تصویر و مشاهده کد 

از طریق وب سایت فوق بررسی و از اصل بودن 

 داروی خریداری شده اطمیتان حاصل نمایتد.

 

 

 

 تدیه شده در: 
 مدیریت نظارت بر دارو و مواد اعلیاد آور

 11نشانی: تدران   میدان آرژانلین  خیابان الوند   پالک 
 021و  019داخلی    88994008شماره تلفن : 

 WWW.Fdo.iums.ac.irپایگاه ایتلرنلی:

 0941فروردین ماه سا  

http://www.ttac.ir/


 

 

 

 

 

 

یکی از مدملرین روش هایی که می تواند در کتلر  و              

کاهش قاچاق کاالهای سالمت محور در کشور و              

رلوگیری از عرضه کاالهای تقلبی و رعلی به مردم در           

سطح عرضه کمک کتد نصب برچسب اصالت و سالمت          

بر روی کاالهای سالمت محور و اسلفاده از سامانه رامع          

طرح شتاستامه دار نمودن این کاالها می باشد که با             

بکارگیری توانمتدی های عرضه فتاوری اطالعات           

توانسله گام موثری در ارتقا سالمت رامعه بردارد. این          

برچسب ها صرفٌا یک هولوگرام تبلیغی نیست و ایتدا           

بدون اسلعالم هیچ ارزشی ندارند بلکه کد نوشله شده          

روی برچسب و در صورت تایید اسلعالم محصو  را            

 مورد اسلفاده قرار می دهد.

بدلرین راه شتاسایی محصوالت اصل از تقلبی سامانه            

مدیریت و نظارت بر محصوالت سالمت سازمان غذا و            

دارو است در صورت برزو مشکالت ناشی از اسلفاده            

محصوالت وارداتی امکان پیگیری و رسیدگی موضوع به        

دلیل ورود مسلتدات و مدارک مربوط به کاالی مورد نظر          

 در سازمان غذا و دارو میسر خواهد بود.

 

 نظام ردیابی و رهگیری اصالت

  فرآورده های سالمت محور 

برنامه ای است که هدف اصلی آن شتاسایی فرآورده هنای   

اصیل از طریق ایجاد رابطه شفاف و مشخص مسئولینلنی   

بین ایتگونه فرآورده ها و شرکت های مشخص صناحنب     

پروانه و ایجاد امکان پاسخگویی مشخص بنرای مصنرف     

  کتتدگان و سایر افراد و سازمان های ذیتفع می باشد.

  

  س ا م ا ن ه   ر د ی ا ب ی ت   ر ه گ ی ر ی   و       ت ر     ا ص ا ل  ت س ا م ا ن ه   ر د ی ا ب ی ت   ر ه گ ی ر ی   و       ت ر     ا ص ا ل  ت 

(TTAC System)(TTAC System)  

نامیده می شنود    “  سامانه تی تک”این سامانه به اخلصار    

که مجموعه ای از بانک های اطالعاتی  ننرم افنزارهنای      

مخللف  سرویس های اطالعاتی  فرآیتدها  پروتکل ها و   

اسلانداردهای فتی است که حسب نظر سازمان غنذا و      

دارو ایجاد شده و وظایف مخللفی اعم از ایجاد شتاستامه 

الکلرونیک اخلصاصی فرآورده ها  تکمیل آندا  امنکنان     

ردیابی  رهگیری و کتلر  اصالت  بازرسی ها  بنرننامنه      

 ریزی ها و بسیاری موارد دیگر را برعدده دارد.

    

 بررسی اصالت فرآورده از طریق برچسب اصالت

 . تاریخ انقضاء1

قدم بعدی بررسی تاریخ انقضای درج شده روی   

رعبه دارو می باشد. الزم به ذکر است داروینی     

که تاریخ انقضای آن گذشله باشد قابلیت مصرف 

ندارد. همچتین تاریخ انقضا عالوه بر رعبه بایند   

روی برچسب اصالت دارو نیزدرج شده باشند و    

 این دو تاریخ باید با هم یکسان باشتد. 

 

 

 

 

 .سامانه پیامکی سازمان غذا و دارو2

28880022 

تتدا سامانه پیامکی مورد تأیید سازمان غنذا و     

می باشد. مصرف کتتنده منی       21118822دارو 

تواند پس از خراشیدن قسمت مشخص شده در 

رقمی  کد مذکور را بنه   01تصویر و مشاهده کد 

سامانه پیامکی فوق ارسا  نموده و اصالت دارو   

 را بررسی نماید. 

 


