
 

 
 
 
 

 سازمان غذا و دارو           

                                                                                          

 
 های طب سنتی ایرانمجوز تهیه فرآورده

 

...../665 

00/00/0000 

 ندارد

 

 

  - نام تجاری:

 -نشان تجاری : 
 بنفشهنام فرآورده: 

 ییبه همراه بروشور در جعبه مقوا یتریل یلیم30ظرف روغن ، شکل دارویی و مشخصات بسته بندی: 

 
    تلفن :

 دکتر نام مسئول فنی :

 نام متقاضی: 
   :نشانی

  مورد مصرف متداول در طب سنتی:

 نهیو س ینیب ی: رفع خشکیموضع

 سر درد نی( خواب آور و تسکینیسعوط: )چکاندن در ب 

 نفس و درمان سرفه یدر حمام جهت رفع تنگ قیمکرر آن پس از تعر دنی: آشامیخوراک

 دیتا دو بار بر موضع بمال کی ی: روزیموضعنحوه مصرف:

 دیبچکان ینیقطره در ب 2تا  1سعوط: هر شب 

 مامپس از تعرق درح یقاشق مرباخور کی: یخوراک

 تلفن: 
 شماره تاسیس: 

 09/04/1388تاریخ صدور: 
 

                                                : ساختمحل 
  :نشانی

   

 

 

 *فرموالسیون :

 % Viola odorata                            30قسمت هوایی بنفشه                              

 Sesamum indicum                             %70             روغن دانه کنجد              

 
 

 مقدار ماده اولیه برای فرآوری به منظور تولید فرآورده نهایی*

های ه و آیین نام 23/01/1367دنی مصوب به استناد اصالحیه قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و مواد خوردنی و آشامی

لوژیک( و مواد بیو کمیسیون قانونی تشخیص )صالحیت ساخت و ورود دارو .................. مورخ جلسه ین......م مربوطه و تصویب در

مورخ  ...............شماره  موجب قبضه گردد که فرآورده فوق با مشخصات مندرج در باال که وجه صدور پروانه آن بت می موافق

رات و آیین نامه ا رعایت کلیه مقرب چهار سال لغایتپرداخت گردیده است  2173529008201به حساب ملی بانک  ....................

 ی فروش وتهیه و براو تحت نظر مسئول فنی مجاز دارای پروانه مسئولیت فنی کارخانه فوق الذکر های مربوطه در البراتوار/ 

 مصرف توزیع گردد.
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 دارنده این پروانه متعهد به اجرای مقررات زیر بوده

 و عدم رعایت آنها موجب لغو پروانه ساخت دارو خواهد شد.

 

در صورتیکه ساخت فرآورده مورد این پروانه در مدت یکسال از تاریخ صدور آن صورت نگرفته و به بازار . 1

 عرضه نگردد پروانه مزبور خودبخود لغو و از درجه اعتبار ساقط است.

الملل رسد باید دارای مشخصات مذکور در فارماکوپه بین. کلیه مواردی که در تهیه این دارو به مصرف می2

ات مذکور در ـبینی ننموده باشد مشخصاتی پیشـلل مشخصـالموپه بینـه و در مواردی که فارماکبود

ازی ) با تایید وزارت بهداشت ( معتبر ـهای کشور تولید کننده دارو و سایر کتب رسمی داروسوپهـفارماک

 خواهد بود.

تحت نظر مسئول فنی دارای پروانه . فرآورده فقط باید در البراتوار/ کارخانه مذکور در این پروانه و 3

 مسئولیت فنی تهیه و تولید شود.

مسئول آزمایش و تاریخ عملیات باید  –مسئول تهیه  –کارخانه سازنده  –. کلیه اطالعات الزم مقدار اولیه 4

)پنج( نمونه برای مدت  5در دفتری که دارای شماره ردیف باشد قید گردیده و از هر سری ساخت حداقل 

 صرف بودن محصول نگهداری شود.قابل م

. الزم است برای هر سری از محصوالت آزمایشهای پیش بینی شده را در مراحل مختلف ساخت انجام داده 5

دار تا یکسال پس از انقضای مدت و در مورد سایر داروها برای مدت و مدارک مربوطه را برای داروهای تاریخ

 سه سال نگهداری نماید.

والت باید دارای شماره فنی مخصوص بوده و این شماره و همچنین شماره پروانه ساخت . هر سری از محص6

کننده و عبارت ساخت ایران باید روی اتیکت و بسته بندی دارو بطور مشخص چاپ قیمت برای مصرف –

 گردد.

غییرات بسته بندی و روش استعمال و هر نوع ت –فرم دارویی  –. هر نوع تغییر در فرمول و بهای فروش 7

 دیگر باید با موافقت قبلی سازمان غذا و دارو انجام گردد.

 . گزارش تولید ساالنه هر فرآورده باید در فروردین ماه سال بعد به سازمان غذا و دارو ارسال گردد.8


