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  وارداتی ه طبیعیفراوردگواهی ثبت 
Certificate of Registration for Imported Natural Products  

  

  :Iranian Registration Code ایران :  ج. ا. ه درفراورد کد ثبت

 : هفراورد نام
 

Product Name: 

  ه :فراوردشکل دارویی 

 

Dosage  Form:  
 

   ی:بسته بند
 

Pack Size/ Container:  

 

 : باز نشده(ه فراورد) عمر قفسه ای

 

Shelf Life(Unopened): 
 

  شرایط نگهداری :

 

Storage Conditions: 
 

 کشور : /پروانه دارنده
 

Product Licence Holder:  
 

 کشور:  سازنده/

 

Manufacturing Site:  

 

  ایران: ج. ا. نمایندگی در
 

Authorised Agent in I.R.Iran:  
 

استناد اصالحيه قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و مواد خوردنی و ه ب

 یين نامه های مربوط و تصویب درو آ 32/1/1231 آشاميدنی مصوب

صالحيت کميسيون قانون تشخيص ) 23/20/1231جلسه مورخ  نيهشتم

             رعایت کليه مقررات و  باساخت و ورود دارو و مواد بيولوژیک( 

موافقت   33/13/1231تاریخ  تاه فوق فراوردبا ثبت یين نامه های مربوط آ

 د.می شو

 

According to the amendment of the law relating to the 

regulation of medical, pharmaceutical, food and beverages 

affairs adopted on 12/04/ 1988 and approval at the 3 session 

of  Legal Commission of Recognition (Qualification of 

Manufacturing & Importing of Medicines & Biologicals), 

on24/07/2018, observing concerned rules and regulations, 

the registration of the above product has been agreed up to 

20/03/2019 date. 

 
 

 ه های طبيعی، سنتی و مکملفراوردو ارزیابی  مدیرکل نظارت
Director General of  Natural & Traditional Products 

& Nutritional Supplements Affairs
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 است. "شرايط و ضوابط ثبت و ورود فراورده طبيعی "( دارنده گواهی متعهد به اجراي دقيق مفاد بخشنامه ابالغی در خصوص 1

 سازمان مركز ثبت و بررسی عوارض ناخواسته فراورده هاي بهضوابط مربوط خود را طبق ه هاي فراوردخواسته اليه عوارض ندارنده گواهی موظف است ك (2
  .دگزارش نماي (ADR) غذا و دارو

 داره كل است. ( صدورگواهی مذكور صرفا به منزله ثبت فراورده در كشور ج. ا. ايران بوده و ورود و توزيع فراورده منوط به اخذ مجوزهاي الزم از اين ا3
 درصورت تغيير نمايندگی، اين گواهی باطل خواهد شد و نمايندگی قبلی موظف است گواهی ثبت را به اين اداره كل عودت نمايد. (4
 به اين اداره كل* نمايندگی جديد بايد تقاضاي گواهی ثبت را با ارائه مدارک الزم )برگه نمايندگی جديد از شركت به انضمام لغو نمايندگی قبلی و ... (   

 ارسال نمايد.

ابطال خواهد شد و نمايندگی " مقررات و ضوابط ثبت و ورود داروهاي طبیعی " 5و  4هاي  هريك از بندهاي ماده ( اين گواهی به موجب5

 به اين اداره کل عودت نمايد.  موظف است گواهی ثبت را
ات، می بايست درخواست اصالح گواهی به همراه اصل گواهی به اين اداره ( در صورت هرگونه تغيير در مندرجات گواهی مذكور، پس از ارائه مدارک تغيير6

 كل ارسال شود.
اداره كل مقتضی است هرگونه عدم تطابق اطالعات مندرج در گواهی ثبت با پرونده فراورده در اسرع وقت به همراه اصل گواهی ثبت براي اصالح به اين    

 اعالم شود.
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