
 رسانی دستگاهجهت ارائه روی پایگاه اطالعخدمت خدمت/زیر اطالعاتفرم 

 16062254104 :شناسه خدمت محور سالمت های فرآورده اصالت احراز عنوان خدمت:

 (G2Gخدمت به دیگردستگاه های دولتی)            (G2B) خدمت به کسب و کار    (           G2Cخدمت به شهروندان )          : نوع خدمت

 بهداشتی، آرایشی، خوراکی، از اعم های سالمت محور مراجعه حضوری متقاضی و درخواست تعیین اصالت فرآوردهپس از : شرح خدمت
محور، بررسی و تعیین اصالت فرآورده  و وصول نمونه توسط این معاونت، مطابق با نوع محصول سالمت پزشکی تجهیزات و دارویی

شود. برای تعیین اصالت فرآورده ابتدا بایستی مشخص گردد که فرآورده مذکور تولید داخل است و  مذکور به اداره متناظر ارجاع داده می
آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی داخلی از طریق وجود عالمت سیب سالمت، شماره پروانه  های خوراکی، یا وارداتی. تعیین اصالت فرآورده

های دارویی و تجهیزات و ملزومات پزشکی تولید داخل، از طریق بررسی  ساخت معتبر، تاریخ تولید و انقضاء و ... و تعیین اصالت فرآورده

ور وارداتی نیز مالک تعیین اصالت، وجود برچسب اصالت یا مح های سالمت پذیرد. درخصوص فرآورده معتبر صورت می IRCکد 
های غذا و داروی  باشد. در موارد مشکوک نیز، اصالت فرآورده از معاونت برچسب ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت کاالی معتبر می

ردد. در نهایت مراتب تأیید و یا عدم تأیید گ دانشگاه ناظر بر تولید آن فرآورده و یا اداره کل متناظر در سازمان غذا و دارو استعالم می
 گردد. صالحیت فرآورده مذکور به متقاضی اعالم می
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 روز 10الی  7 خدمت: ارایه زمان متوسط مدت
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نحوه دسترسی به خدم

   (        با کلیک روی نماد کاربر را هدایت کند )پیوند صفحه ارائه خدمت بصورت الکترونیکی اینترنتی     

 )آدرس پست الکترونیک خدمت جهت پاسخگویی یا ارتباط با متقاضی(                         پست الکترونیک:     

                 028-33683213  :تلفن گویا یا مرکز تماس    

   )پیوند دریافت برنامه کاربردی ارائه خدمت روی تلفن همراه( تلفن همراه    

        (پیامکی ارائه خدمت در صورت وجود با کلیک روی نماد نمایش داده شودشماره سامانه ) پیام کوتاه    

  )لیست بازشونده یا پیوند آدرس دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان ارائه خدمت(خدمات پیشخوان ارائه خدمت یا دفاتر دفاتر     

 حضوری : نحوه دسترسی به شکایت از خدمت

 )از دید متقاضی خدمت(نمودار مراحل دریافت خدمت/زیرخدمت 
  

 در صفحه بعد



 

 )از دید متقاضی خدمت(نمودار مراحل دریافت خدمت / زیر خدمت 

 


