
 های سالمت محور: ردیابی و کنترل اصالت فرآورده

توجه به گسترش روز افزون و بسیار خطرناک تجارت اقالم تقلبی در جهان و آثاار خابارن آن در                با

های سالخت خحور ، سازخان غذا و داروی جاهاهاوری       ارتباط با سالخت خردم، به ویژه در حوزه فرآورده 

اسالخی ایران براساس وظایف قانونی و رسالت سازخانی خود و بر خبنای پیشنهاد رسهی ارائه شاهه باه          

 ، نسبت به بررسی اخکان خبارزه و خقابله با این تجارت خجرخانه اقهام نهود.4831آن در سال 

 فرآیند کنترل اصالت:

توانه خستاقاا از      ی دیگر خی فرآینهی است که در آن خصرف کننهه و یا هر شبص ذینفع تعریف شهه        

ها و ابزار های استعالم ایجاد شهه در سااخااناه تای تا  و                              فرآینه رهگیری و ردیابی، به وسیله راه      

پاسخ های دریافتی، از تقلبی و یا اصیا بودن فرآورده آگاه شهه و در ارتباط با دیگر اطالعات خرتبط باا                     

  فرآورده سالخت خحور خورد کنترل اصالت خطلع گردد.

 های سالمت محور: نظام رهگیری، ردیابی و کنترل اصالت فرآورده

های اصیا از طریق ایجاد رابطاه ای           برناخه ای است خلی و قانونی که ههف اصلی آن شناسایی فرآورده           

ها و ذینفعان خجاز صاحب پروانه و ایاجااد اخاکاان                  شفاف و خشبص خسئولیتی بین اینگونه فرآورده      

پاسبگویی خشبص به خصرف کننهگان و ساایار افاراد و ساازخاان هاای ذیانافاع از طاریاق                                             

ها و ابزار های ایجاد شهه در ساخاناه   فرآینههای رهگیری و ردیابی و کنترل اصالت و پیاده سازی ساخانه        

 باشه. ( خیTTACتی ت   )

 

 : مکمل تغذیه ایحاکم بر عرضه  ضوابطزمان 

 مروری بر ضوابط حاکم بر مکمل ها:

خکها های تغذیه ای فرآورده های خوراکی هستنه که از ی  یا ترکیبی از خواد خام و یا فرآوری شاهه             

از جهله ویتاخین ها، اخالح، اسیههای چرن، اسیههای آخینه و خشتقات آنها، آنزیم ها، فیبرهاا، آناتای                 

خصرف این فارآورده هاا       .اکسیهان ها، کربوهیهرات ها، عصاره و یا بافت های طبیعی تشکیا خی شونه            

 طریق تاخین نیاز بهن به ترکیبات فوق الذکر باعث ارتقاء عهلکرد عهوخی بهن شود.  خهکن است از

این فرآورده ها به اشکال ختهاول خوراکی دارویی خاننه قرص، کپسول، پودر، گرانول، کاپاساول نارم،                    

خوراکی، خحلول های خوراکی و یا سایر اشکال خوراکی خاننه ورقه های خوراکی، شکالت بار و               آخپول

 .پاستیا عرضه خی شونه

این فرآورده ها بایه دارای فرخوالسیون خشبص، ثابت و قابا انهازه گیری باشنه و نبایه هیچ ادعاایای                    

 درخصوص تشبیص، پیشگیری، درخان، ناتوانی بیهاری ها داشته باشنه.

هاای     این فرآورده ها خهکن است به خنظور ارتقا عهلکرد ورزشکاران خورد استفاده قرار گیرنه. خکهاا                 

باشنه. خکها های تغذیاه ای از خاوردتاوجاه تاریان                 ای خی  های تغذیه     ورزشی نیز ببشی از خکها    

هاای       خحصوالت سالخت خحور درتهام جهان از قهیم تاکنون بوده است، در طب خهرن نیاز خاکاهاا                   

تغذیه ای برای رفع کهبودهای تغذیه ای و ایجاد تعادل در خواد خغذی خورد نیاز جایگاه ویاژه ای در             

در طاب      ههچنین خکها های تغاذیاه ای        ها دارنه   حفظ و ارتقا سالخت و حتی درخان برخی بیهاری        

 خهرن تکهیا کننهه خوادی هستنه که انسان نیاز دارد برای جبران کهبود، آنها را از خنابعی به جز غذا  

تاخین کنه. اخروزه ظهور یا گسترش برخی بیهاری ها نسبت به گذشته، به علا خبتلفی خاننه کااها          

تحرک در اثر خاشینی شهن فعالیت ها، تغییر سب  تغذیه و استفاده از غذاهای آخاده، ارگانی  نباودن                  

های خحیطی، کاه  تنوع غذایی و استفاده از نگههارنهه ها بیشتر بوده و این خاوضاوع                    غذاها، آلودگی 

های تغذیه ای، بی  از پی  خورد توجاه           های تغذیه، تحت عنوان خکها      شودکه تکهیا کننهه    باعث خی 

 قرار گیرنه.  

 

 سهم بازار مکمل:

، باه    4833های ارزی در سالیان اخیر در سال         های تغذیه ای در ایران، علی رغم خحهودیت         بازار خکها 

خیلیار ریال بوده است. تاریخ قانون گذاری خکها درکشور دارای فراز و نشایاب             40111طور تقریبی   

هاای     بسیاری بوده، این فرآورده ها بین ادارات خبتلف سازخان غذا و دارو به عنوان غذا، دارو و فرآورده                

، با ناام    4838طبیعی سرگردان بودنه تا بالخره با تهوین آیین ناخه ثبت خکها های تغذیه ای در سال  

خیلیارد توخان یا خاعاادل         0111خکها تغذیه ای صاحب هویت شهنه. در ایران به طور تقریبی حهود              

 درصه بازار دارو به خصرف خکها ها تغذیه ای اختصاص دارد.41

ها از زنجایاره تااخایان دارویای و              ها خروج برخی از این فرآورده از دالیا خصرف غیر خنطقی خکها  

دسترسی به آنها در اخاکن دیگر خاننه اخاکن ورزشی و فروشگاه های غیر خجاز در سطح عرضه است در                   

این خکان ها نه تنها خود تجویزی یا تجویز توسط فرد ناآگاه باال خی باشه، بلکه شرایط نگههاری آن ها                    

نیز طبق اصول صورت نهی گیرد و  درحال حاضر ارزیابی این فرآورده در اداره کاا فارآورده هاای                      

 طبیعی، سنتی و خکها زیرنظر سازخان غذا و دارو انجام خی شود.



حاکم بر عرضه  ضوابط

 (1) مکمل تغذیه ای

 معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران

 

 

 

 

  

 

 

 رقهی و فعال کاخال عهدی است. 40شود. این شناسه  شهه ارائه خی

 ای: های مکمل تغذیه های بسته بندی فرآورده مندرجات فرآورده

هاای    ههف از این دستوالعها یکسان سازی رونههای اجرائی سازخان غذا و دارو در بسته بنهی فرآورده               

خکها تغذیه ای اعم از تولیه داخا و واردات به خنظور بررسی و ارزیابی خهارک و خستنهات خورد نیااز                    

باشه این دستوالعها به گونه ای تهوین شهه است تا این اطهینان را ایجاد نهایه کاه خاناهرجاات                        خی

بسته بنهی، ادعاهای خطرح شهه، خوارد خصرف، خوارد عهم خصرف قبا از ورود به بازار داروئی کشور به               

 صورت قابا قبولی خورد ارزیابی و تاییه سازخان غذا و دارو قرار گرفته است.

 عناوین مندرج بر روی بسته بندی:

طاعام   -شکا دارویی فارآورده      -تعهاد، وزن و حجم بسته بنهی         -خقهارخاده/خواد خوثره      -نام فرآورده   

 فرآورده و ترکیب

 

 

 

 

  (iran registration code: IRC)شناسه ثبت در ایران

شهاره خنحصر به فرد و کاخال تصادفی به عنوان که شناسایی فرآورده است که سازخان در خوقع صاهور                   

دهه. این شهاره با توجه به تغییر خشاباصاات               پروانه ثبت فرآورده سالخت خحور به آن اختصاصی خی        

های سالخت خحور و حسب نوع آناهاا در داخاناه            کلیهی تعریف شهه در سازخان جهت کلیه فرآورده       

وسیعی از خشبصات از قبیا تولیه کننهه، سایت تولیه، واردکننهه، شکا فرآورده، نوع فرآورده، شاکاا        

بسته بنهی، نوع بسته بنهی، سایز و یا وزن/حجم فرآورده، تعهاد در بسته، تغییر ترکیبات، تغییر خنباع             

نهایه.بهیهی اسات ساایار کاه هاای                تولیه خواد اولیه، خواد خوثره و بسیاری از خوارد دیگر تغییر خی          

توانه با نگاشت الزم به اینگونه که ها خناتاصاب          شناسایی و طبقه بنهی حسب نیاز ذینفعان خرتبط خی        

 گردد.

  ( unique identifier  UID) شناسه رهگیری و ردیابی

ای اختصاصی و خنحصربه فرد جهت رهگیری و ردیابی و سایر کاربرد های خربوطه تولیه و بار                      شناسه

صرفاً از   شود. این شناسه صرفًا توسط صاحب پروانه ایجاد شهه و          روی واحه فرآورده درج و یا الصاق خی       

  شود. طریق استعالم آن از طریق ساخانه های خعرفی شهه ارائه خی

 شناسه کنترل اصالت:

شناسه ای است اختصاصی و خنحصر به فرد و خنطقا غیر قابا پی  بینی که براساس استانهارد اعالخی                  

کهیته جهت ایجاد اخکان کنترل اصالت توسط خصرف کننهه نهایی از طریق درج یا الصاق بر روی هار     

شود. این شناسه باالیه ای پوشانهه شهه و پس از برداشتن این الیه تاوساط                    واحه فرآورده استفاده خی   

 های خعرفی   خصرف کننهه، آشکار خواهه شه و پاسخ های خربوطه صرفاً از طریق استعالم آن ساخانه

 تهیه شده در: 

ادار نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی، سنتیی و کیلی ی                  
 کعاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشلی ایران

 06نشانی: تهران، کیدان آرژانتین، خیابان الوند ، پالک 

 826داخلی    88997888ش اره تلفن:  

      WWW.Fdo.iums.ac.irآدرس تارن ای کعاونت:


