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دارد

کلیه شرکتهای تولیدکننده و واردکننده فرآورده های مکمل تغذیه ای
(IRC) موضوع: تکمیل پروانه ها/ درخواست های ثبت فرآورده های مکمل تغذیه ای در سامانه صدور پروانه ثبت

سالم علیکم؛
در راستای صدور الکترونیک پروانه ثبت فرآورده های سالمت به صورت برخط به اطالع می رساند هم اینک سامانه 
مذکور برای فرآورده های مکمل تغذیه ای فعال شده است. لذا کلیه شرکت هایی که دارای پروانه ساخت، گواهی ثبت 
واردات و مجوز واردات بالک مکمل تغذیه ای از این اداره کل می باشند می بایست حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۵ نسبت 
به تکمیل اطالعات فرآورده در "سامانه صدور پروانه ثبت" به آدرس اینترنتی http://irc.fda.gov.ir اقدام نموده 
تا پس از طی فرآیند بررسی کارشناسی از طریق سامانه مذکور پروانه ثبت فرآورده را به صورت الکترونیکی دریافت 

نمایند. 
ضمنا به اطالع می رساند کلیه امور مربوط به صدور مجوز ورود و ترخیص مواد اولیه/ محصول نهایی، اقدامات 
مربوط به الصاق برچسب اصالت و ...  با این سامانه مرتبط خواهند شد. لذا عدم تکمیل اطالعات در زمان اعالم شده به 
منزله انصراف از پروانه تولید/ گواهی ثبت واردات/ مجوز واردات بالک تلقی شده و مسؤولیت، عواقب و مشکالت بعدی آن 

بر عهده آن شرکت ها خواهد بود.
همچنین در کلیه قسمت های برنامه، راهنما به صورت برخط در دسترس است و فایل مربوط نیز به پیوست ارسال 

می شود.

رونوشت :
جناب آقای دکتر دیناروند معاون محترم وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو   : برای استحضار

جناب آقای دکتر پیرویان معاون محترم نظارت  : برای استحضار
سرکار خانم دکتر جابری دوست مدیر کل محترم دفتر فناوری اطالعات و سامانه های سالمت  : برای آگاهی

دبیر محترم سندیکای تولید کنندگان مکمل های رژیمی غذایی ایران  
رئیس محترم اتحادیه واردکنندگان مکملهای غذایی رژیمی، ویتامینی و گیاهی ایران 

جناب آقای مهندس هاشمی سرپرست محترم روابط عمومی  : برای درج در تارنمای سازمان
جناب آقای دکتر فخرآبادی مدیر عامل محترم شرکت پشتیبان سامانه سالمت   : برای دستور اقدام/ اقدامات مقتضی و ارسال به کارتابل 

سامانه کلیه مدیران عامل و مسؤولین فنی مربوط
سرکار خانم مهندس دادعلی معاون فنی محترم اداره کل امور فراورده های طبیعی و مکمل 

سرکار خانم مهندس مرشد طلب رئیس محترم اداره مکمل های تغذیه ای اداره کل فراورده های طبیعی، سنتی و مکمل 
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