
 ضَابظ پشًٍذُ داسٍ -14فظل 
ايي دػشَسالقول ساٌّوبي . هطلَالر داسٍئي اػز ٍسدُ ّبي داسٍيي ثشاي ولیِآايي دػشَسالقول دس هَسد ًطَُ اسائِ اعالفبر دشًٍذُ فش

دشٍاًِ ػبخز يب  فزدسيبهشمبضیبى . زگًَگي اًدبم هغبلقبر ًجَدُ، ثلىِ ؿىل هٌبػجي سا ثِ هٌؾَس اسائِ اعالفبر فشاّن ؿذُ هقشفي هي ًوبيذ

دسيبفز دشٍاًِ ػبخز يب ٍسٍد ثِ هٌؾَس . ٍسٍد داسٍ دس ايشاى هغبثك ثب ؿشايظ روش ؿذُ دس ايي دػشَسالقول، دشًٍذُ داسٍ سا سىویل ٍ اسائِ ًوبيٌذ

هشمبضیبى دس سٌؾین .ؿذ خَاّذهشقبلجب افالم  5ٍ  4فْشػز هٌذسخبر هبطٍل ّبي .الضاهي هي ثبؿذ  3ٍ  2، 1داسٍّبي طًشيه سىویل هبطٍل ّبي 

اگشزِ دس لؼوز . فٌَاى گشديذُ اػز، ًوي ثبؿٌذ هذاسن دشًٍذُ داسٍ هدبص ثِ سغییش سئَع هغبلت دشًٍذُ ثش اػبع آًسِ وِ دس ايي دػشَسالقول

ًشبيح، دس كَسر لضٍم سشثِخالكِ هغبلت غیش ثبلیٌي ٍ ثبلیٌي، هشمبضیبى هي سَاًٌذ ثشاي اسائِ ثْشش هغبلت سخللي ثِ هٌؾَس سفْین ٍ اسصيبثي 

 . سغییشاسي دس فشم ّبي خذاگبًِ خَد داؿشِ ثبؿٌذ

 ششايظ ٍ ًحَُ اسائِ هذاسک-14-88-1

 :کليبت -1

ثغَسيىِ اعالفبر ولیذي دس دشًٍذُ ثِ آػبًي لبثل دػششػي ثَدُ ٍ . دشًٍذُ داسٍ ثبيؼشي ٍاضص، سٍؿي ٍ ؿفبف ثبؿذدس اسائِ ؿذُ ولیِ اعالفبر 

ضَاؿي،  هشَى ٍ خذاٍل ثبيؼشي ثِ اًذاصُ هٌبػت ثبؿذ . دس سديبثي هٌذسخبر دشًٍذُ ثِ ػشفز ساٌّوبيي ًوبيذسا دشًٍذُ  سػيثشوبسؿٌبع هؼئَل 

ضبؿیِ ػوز ساػز ثشاي هشَى فبسػي ٍ ضبؿیِ ػوز زخ ثشاي هشَى اًگلیؼي ثبيؼشي ثِ . اهىبى دزيشگشدد A4ثغَسيىِ زبح هذاسن، دس وبغز 

ثشاي هشَى . هشَى ٍ خذاٍل ثب اًذاصُ ٍللن هٌبػت ًَؿشِ ؿذُ ثبؿذ. كطبفي ًوَدى دشًٍذُ، هغلجي دَؿیذُ ًوبًذ  گبمّيهیضاى وبفي ثَدُ سب دس 

 . سَكیِ هي گشدد 11ثب اًذاصُ ضذالل  Times New Romanٍهشَى اًگلیؼي للن  12فبسػي للن،  يبلَر ثب اًذاصُ ضذالل 

    سٍش شوبسُ گزاسي پشًٍذُ -2

2ثب دػشَسالقول ّوبٌّگيثِ هٌؾَس 
ICH ؿوبسُ گزاسي دسدشًٍذُ اسائِ ؿذُ ثب فًَز اًگلیؼي ٍ اص ػوز زخ ثِ ساػز ثششسیت ؿبهل ،  :

دس ّش هبطٍل . سقشيف هي گشدد (Subsection)ٍ صيش لؼوز   (Section)لؼوز، (Volume)، فلل (Module)ؿوبسُ هبطٍل 

ثؼشِ ثٌذي ٍ )هي ثبؿذ 3ٍ فلل  1هـخق وٌٌذُ هبطٍل  1.3 هثبل ؿوبسُ  اىثقٌَ. ؿشٍؿ هي گشدد 1ؿوبسٓ فلل ثغَس خذاگبًِ اص ؿوبسُ 

 (. 1ثشزؼت داسٍ دس هبطٍل 

  P.4.3.2 ثْویي سشسیت دس ؿوبسُ 

 ( ویفیز) 3هبطٍل :  3 شوبسُ                               

                                 (   ثذًِ اعالفبر) 2فلل :  2شوبسُ                                            

 (Product)هطلَل :  ( P)حشف             

 (وٌششل اوؼذیبى ّب)  4لؼوز  :  4شوبسُ                                                       

                                                      
- Numbering 

International Conference on Harmonisation



 

  3 طفحِ بٌذي -3

. گشدد  اص لؼوز لجل خذا  (Tab)خذاوٌٌذُ يه  ثَػیلِاص دشًٍذُ ثبيؼشي ثغَس خذاگبًِ كفطِ ثٌذي ؿَد ٍ  (Section)ّشلؼوز   

سَاًذ كفطبر سا دس ول صيشلؼوشْبي يه لؼوز وِ ثقذ اص خذاوٌٌذُ ؿشٍؿ ؿذُ ، هشمبضي هي (Subsection) دس خلَف صيشلؼوشْب

 .اػز، ثغَس هؼلؼل كفطِ ثٌذي ًوبيذ

اسُ فلل ٍ ؿوبسُ لؼوز، ؿوبسُ صيشلؼوز ٍ ثشاي آدسع دادى ثِ لؼوشْبي هخشلف دشًٍذُ هي ثبيؼز ثششسیت ثِ ؿوبسُ هبطٍل، ؿن

 .هشقبلجبً دس كَسر لضٍم ثِ ؿوبسُ كفطِ صيشلؼوز اؿبسُ ؿَد

 .  هي ثبؿذ 12هٌؾَس هقشجش ػبصي سٍؽ آصهبيؾ هطلَل ًْبيي كفطِ  12كفدِ  p.5.3.3.2هثال  ً  

 4 ًبهِ دسخَاست-4

ًؾبسر ثش اهَس داسٍ ٍ هَاد هخذس دس ػش ثشي هَػؼِ داسٍئي هشمبضي دشًٍذُ داسٍ ّوشاُ ثب ًبهِ سبيخ ؿذُ خغبة ثِ هذيش ول اداسُ ول 

ًبهِ ثب اهضبء ٍ ًبم هؼئَل فٌي ٍ هذيش فبهل هَػؼِ داسٍئي ٍ ّوسٌیي روش سبسيخ ٍ ؿوبسُ دس سٍي . دشٍاًِ ػبخز يب ٍسٍد داسٍ، اسائِ گشدد

 .  سطَيل گشدد ،هذاسن

 

 ص داسٍاعالػبت اداسي ٍ اعالػبت تجَي: 1هبطٍل  -14-88-2

 (Administrative Information and Prescribing Information) 

 

1-  (   5الي  1هبطٍل ّبي ) فْشست هٌذسجبت  

سا هغب ثك   5الي  2ٍ فْشػز ولي هٌذسخبر هبطٍل ّبي  1هشمبضیبى دسايي لؼوز اص دشًٍذُ، فْشػز وبهلي اص هٌذسخبر هبطٍل 

 : خذٍل صيش اسائِ ًوبيٌذ
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فشم هزوَس   .هؼئَل فٌي ثب اسائِ ايي فشم سقْذ هي ًوبيذ وِ  دشًٍذُ داسٍ هغبثك ثب دػشَسالقول ضبضش سذٍيي گشديذُ اػز. گشدد
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ًوًَِ هشمبضي ثبيؼشي اعالفبر هشثَط ثِ خالكِ هـخلبر هطلَل، ثشگِ ساٌّوبي داسٍ،  اعالفبر سٍي ثشزؼت ٍ  
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                                                 ساُ هلشف                                Route of administration  

           سشویت ویفي ٍ ووي هطلَل                 Qualitative and quantitative composition 

  ثغَس وبهل                                                                   ...... ادلیىبسَس يب لغشُ زىبى، دیوبًِ،  ،(دسة -ؽشف )هـخلبر ٍ خٌغ  ثؼشِ ثٌذي

                                                                                         Packaging specifications 

                             ِهـخلبر ٍ خٌغ ثؼشِ ثٌذي اٍلی                              Primary packaging 

                                   ِهـخلبر ٍ خٌغ ثؼشِ ثٌذي ثبًَي                   Secondary packaging 

                                                                                  اًذاصُ ثؼشِ ثٌذي           Package size 

                                                 ٍيظگي ّبي ثبلیٌي                              Clinical particulars 

 فبسهبوَلَطيىي                                                 ٍيظگي ّبي     Pharmacological properties 

                                          ٍيظگي ّبي داسٍئي                       Pharmaceutical particulars  

  (فوش لفؼِ اي هطلَل)سبسيخ اًمضبء 
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 اٍلیي ثبص ؿذى ؿشايظ ًگْذاسي دیـٌْبدي ثشاي ثقذ اص 

Proposed storage condition after first opening 

 Product Information                                                                       اعالفبر داسٍيي فشآٍسدُ  1.3.2

ٍ  ,PDR, USPDI  Factsخولِ ثِ هٌؾَس اسائِ اعالفبر داسٍيي فشآٍسدُ يه ًؼخِ خَاًب اص آخشيي زبح هأخز هقشجش اص 

Medicines Compendium (ABPI)   دسهَسد هطلَالر خذيذ، دس كَسر فذم ٍخَد اعالفبر هزوَس دس وشت هقشجش ٍ

ًبم ٍ ػبل زبح هأخز، ثش سٍي ّش يه اص كفطبر سلَيش هٌبثـ  دسج )سلَيش هٌبثـ هَسد اػشفبدُ دس ايي لؼوز  ضویوِ گشدد 

 ( .گشدد

                                  Package Leafletسٍ                                                                ثشگِ ساٌّوبي دا  1.3.3

سٌؾین ٍ دس ايي لؼوز دشًٍذُ لشاس (ساٌّوبي داسٍّب ُضَاثظ ثشي) 16داسٍ ثب سَخِ ثِ فلل  ساٌّوبييه ًؼخِ اص هشي ثشگِ 

 .دادُ ؿَد

 )ثِ صثبى فبسػي ٍ اًگلیؼي) ًذي اٍلیِ ٍثبًَيِ داسٍ هشي دیـٌْبدي ثؼشِ ة  1.3.4

Proposed text for primary and second packaging 

دس ايي ( ثلَسر سًگي ) ثشاي دٍصّبي هخشلف يه ؿىل داسٍيي    يِعشش هغبلت فٌَاى ؿذُ ثش سٍي ثؼشِ ثٌذي اٍلیِ ٍثبًَ   

 . سٌؾین گشدد (هغبلت ثؼشِ ثٌذي داسٍّبضَاثظ )15فلل  هغبثك ثب هشي ثؼشِ ثٌذي  اٍلیِ ٍ ثبًَيِ. لؼوز لشاس دادُ ؿَد

                         Mock – Ups and Specimens in final packaging               ًوًَِ هطلَل دس ثؼشِ ثٌذي ًْبئي  1.3.5

 .ًوًَِ هطلَل دس ثؼشِ ثٌذي اٍلیِ ٍ ثؼشِ ثٌذي ثبًَيِ يب ًْبيي  ثِ دیَػز اسائِ گشدد

 Summary of Bioequivalence Study             خالطِ اي اص هغبلؼبت فشاّوي صيستي داسٍ         .1.4

 .گشدد ضویوِيه ًؼخِ اص خالكِ هغبلقبر فشاّوي صيؼشي داسٍ دس ايي لؼوز 

                                           Information about the Expertsاعالػبت هشبَط بِ هتخظظيي   .1.5

اػبهي ولیِ هشخللیي ٍ يب هـبٍساى افن اص داخلي ٍ يب خبسخي وِ دسسطمیك ٍ سَػقِ  داسٍي هَسد ًؾش فقبلیز داؿشِ اًذ  ثب 

 .روش صهیٌِ فقبلیز آًْب ثْوشاُ ًوًَِ اهضبي هشخللیي هشثَعِ اسائِ گشدد

                    Information about the Experts - Quality ویفیز  -اعالفبر هشثَط ثِ هشخللیي   1.5.1

             Information about the Experts- Nonclinical غیش ثبلیٌي -اعالفبر هشثَط ثِ هشخللیي   1.5.2



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

                        Information about the Experts - Clinical ثبلیٌي -اعالفبر هشثَط ثِ هشخللیي   1.5.3

 Environmental Assessment Statement))                                تبئيذيِ هحيظ صيست   .1.6



 

 ٍصاست بْذاشت، دسهبى ٍ آهَصش پضشکي

 غزا ٍ داسٍهؼبًٍت 

 اداسُ کل ًظبست بش اهَس داسٍ ٍ هَاد هخذس

 

 ٍسٍد داسٍ/فشم دسخَاست پشٍاًِ سبخت

 

 ( :فْشست داسٍيي ايشاىهغببق بب ) ًبم غيش اختظبطي داسٍ .1

1. International Non-Proprietary Name: 

 :ًبم اختظبطي داسٍ . 2

2. Proprietary name: 

 :شوبسُ ثبت داسٍ دس ايشاى . 3

3. Iranian Registration Code (IRC): 

 ( :هغببق بب فْشست داسٍيي ايشاى) هؤثشُ  هَاد/  شکل ٍ دٍص داسٍيي هبدُ.4

3. Pharmaceutical form & Dosage: 

 (:حجنًَع، تؼذاد يب  )شکل بستِ بٌذي .5

4. Packaging Form & Number in each pack / volume  

 :پبيذاسي داسٍ .6

  (دغ اص ثبص ؿذى ثؼشِ ثٌذي اٍلیِ) هذر صهبى دیـٌْبدي لبثل هلشف ثَدى 

  (دغ اص آهبدُ ػبصي ٍيب ثِ ضدن سػبًذى داسٍ)هذر صهبى  دیـٌْبدي لبثل هلشف ثَدى 

 ٍؿشايظ ًگْذاسي داس: 

  ِؿشايظ ًگْذاسي داسٍ  دغ اص ثبص ؿذى ثؼشِ ثٌذي اٍلی: 

  سٍؽ اًدبم هغبلقبر دبيذاسي                                          : ُسؼشيـ ؿذ                               ادٍاسي 



4. Proposed Shelf life: 

 Proposed Shelf life (after first opening container): 

 Proposed Shelf life (after Reconstitution or dilution): 

 Proposed storage conditions: 

 Proposed storage conditions after first opening:  

 Method of stability test:                                        Accelerated      Long term 

 :دستِ داسٍيي.7

7. Category:  

 ّذف اص اسسبل هذاسک.8

 ًِكذٍس دشٍا 

 ًِسوذيذ دشٍا 

   (ّش گًَِ سغییش فٌَاى گشدد) سغییش 

8.  Aim of Applications: 

  Registration 

  Renewal 

  Variation ( Describe any changes)  

 :شکل ػشضِ دس داسٍخبًِ.9
 ِسدَيض ثب ًؼخ 

 ِسدَيض ثذٍى ًؼخ 

9. Supply for Product: 

 Prescribe only medicine (POM) 

 Over the counter (OTC) 

 :ٍ کشَسّبي هشبَعِ( ّب )ًبم سبصًذُ .10

10. Name of Manufacturer (s) / Country (s): 

 :ًبم  ٍ ًبم خبًَادگي ٍ ًوًَِ اهضبء هسئَل فٌي .11
 :آدسع 

 :سلفي
 :ًوبثش

 :آدسع الىششًٍیىي
 :اهضبء   



 

11. Authorized Person Name: 

Address: 

Telephone:       

fax: 

E-Mail:   

Signature     



                       

 ٍصاست بْذاشت،دسهبى ٍ آهَصش پضشکي

 غزا ٍ داسٍهؼبًٍت 

 اداسُ کل ًظبست بش اهَس داسٍ ٍ هَاد هخذس

 فشم تؼْذ طحت هذاسک

 

 

 

 : ًبم داسٍ

 :ًبم هبدُ هؤثشُ

 :هقذاس هبدُ هَثشُ

 :هتقبضيًبم هَسسِ داسٍئي 

 :ًبم هسئَل فٌي

هشقْذ هي گشدم وِ هٌذسخبر ايي دشًٍذُ هغبثك ............................................ هؼئَل فٌي ؿشوز .......................................................... ايٌدبًت 

 .كَل ثب اعالفبر فشاّن ؿذُ دس ايي دشًٍذُ هغبثمز داسد ٍاسدار ايي  هص/ ثب دػشَسالقول دشًٍذُ داسٍ دس ايشاى سٌؾین ٍ ػبخز 

 

 :اهضبء:                                       تبسيخ:                                              ًبم ًٍبم خبًَادگي    

 

 



 خالطِ پشًٍذُ داسٍ:۲هبطٍل  -14-88-3

 

                                                      
Reprocessing 

           Quality Overall Summary                                           خالطِ اي اص کليبت کيفيت                   

ايي . سا  ؿبهل هي گشدد 3اي اص داهٌِ ٍ ًوبي ولي ثذًِ اعالفبر دس هبطٍل خالكِ اي اص ولیبر ویفیز هطلَل ٍ زىیذُ  

 . داسٍ ٍخَد ًذاسد سا ؿبهل گشدد ٍ يب لؼوز ّبي ديگش دشًٍذُ 3خالكِ ًجبيذ اعالفبر يب سَخیْبسي وِ دس هبطٍل 

  3ثبؿذ وِ يه ثشداؿز ولي اص هبطٍل لؼوز ّبخالكِ اي اص ولیبر ویفیز هطلَل ثبيذ ؿبهل اعالفبر وبفي  اص ّش يه اص 

 ايي خالكِ ثبيذ ثش سٍي هَاسد  ولیذي ضؼبع اص هطلَل سبویذ ًوبيذ ٍ ثقٌَاى هثبل دس. سا ثشاي ثشسػي وٌٌذُ دشًٍذُ اسائِ ًوبيذ

دس هَسد  گفشگَخالكِ ویفیز هطلَل ثبيذ ؿبهل ثطث ٍ . .هَاسدي وِ دس دػشَسالقول ّب اؿبسُ ًگشديذُ اػز سَخیِ اسائِ گشدد

 هَاسد ولیذي  لؼوز ّبي هخشلف دس هبطٍل ویفیز ٍ اعالفبر دـشیجبًي وٌٌذُ دس هبطٍل ّبي ديگش سا ؿشش ٍ خالكِ ًوبيذ

، اص خولِ ثِ ؿوبسُ (ثطث گشديذُ اػز 4 هبطٍل دسسيك هغبلقبر  ػن ؿٌبػي وِ ثقٌَاى هثبل سَكیف ًبخبللي ّب اص ط)  

 . اسخبؿ هشمبثل دادُ ؿَد ديگشكفطبر هبطٍل ّبي 

 .كفطِ ثبؿذ 40ثِ اػشثٌبي خذاٍل ًٍوَداسّب هشي ايي خالكِ ًجبيذ ثیـشش اص 

 2 

 Introduction to the Quality Overall Summaryهؼشفي خالطِ کليبت کيفيت                           

داسٍيي، دٍص داسٍيي، ساُ ( اؿىبل)هقشفي ثبيذ ؿبهل ًبم اخشلبكي، ًبم غیش اخشلبكي هبدُ هإثشُ، ًبم هَػؼِ داسٍئي، ؿىل  

 .سدَيض ٍ هَاسد هلشف سا ؿبهل گشدد

2.3 

 Drug Substance 2.3.S                           (                                                بب رکش ًبم ٍسبصًذُ)هبدُ هؤثشُ 

 General Information(                                                           بب رکش ًبم ٍسبصًذُ)اعالػبت ػوَهي 

 .دس ايٌدب فٌَاى گشدد 3اص هبطٍل    S.1.3.2اعالفبسي اصلؼوز  

2.3.S.1 

 Manufacture                                                                                     ( بب رکش ًبم ٍسبصًذُ)سبخت 

 :وِ هَاسد ريل ساؿبهل گشدد  3اص هبطٍل   S.2.3.2روش اعالفبسي اص لؼوز 

 اعالفبسي هشثَط ثِ ػبصًذُ اسائِ گشدد. 

  وٌششل ّبيي  ( 5، هشاضل ثطشاًي ٍ فشآٍسي هدذدؿبهل، هشخـ هَاد اٍلیِ) ؿشش هخشلشي اص فشآيٌذ ّبي  ػبخز ٍ

 .وِ ًوبيبًگش ًشبيح ویفیز هٌبػت هَاد دس سَلیذ فبدي ٍ هؼشوش ثبؿذ 

  3.2ًوَداسي اص زشخِ سَلیذ وِ دس لؼوز.S.2.2   اسائِ ؿذُ اػز  3دس هبطٍل. 

 دس هَسد اػشفبدُ لشاس گشفشِ ٍ ؤثشُ ؿشضي اص هٌبثـ هَاد آغبصيي  ٍ هَاد اٍلیِ ثب هٌـبء ثیَلَطيه وِ دس سَلیذ هبدُ م

2.3.S.2 



                                                      
6 New Chemical Entities  
7 Quality Overall Summary 

 .ؿشش دادُ ؿذُ اػز 3هبطٍل   S.2.3.3.2لؼوز 

  دالئل اًشخبة ٍ سَخیِ هشاضل ثطشاًي ػبخز، وٌششل ّب ٍ هطذٍدُ لبثل لجَل آًْب ٍ هشاضل ثطشاًي هَاد ثیٌبثیٌي

 .، هـخق گشددؿشش دادُ ؿذُ اػز 3هبطٍل    S.2.4.3.2وِ دس لؼوز 

 3.2ٍ يب اسصيبثي آًْب وِ دس لؼوز / اسػٌدي ؿشضي اص هشاضل افشت.S.2.5   هغشش ؿذُ اػز . 

  وِ دس سَػقِ ػبخز اًدبم ؿذُ اػز ٍ ًشیدِ گیشي ّبي هَسد ػٌدؾ دس   فوذُؿشش هخشلشي اص سغییشار

خالكِ اي  دسّوسٌیي .  اسائِ گشدد ،ؿشش دادُ ؿذُ اػز  S.2.6.3.2اسصيبثي يىٌَاخشي هطلَل، وِ دس لؼوز 

سغییشار سَلیذ لشاس گشفشِ اًذ ثبيذ ثِ هغبلقبر غیش ثبلیٌي ٍ ثبلیٌي سطز سبثیش ار ویفیز دس هَسد ثر ّبيي وِ اص ولي

 . دادُ ؿَداسخبؿ هشمبثل  دشًٍذُ  5ٍ 4 دس هبطٍل ّبي

      Characterisation                                                                 (بب رکش ًبم ٍ سبصًذُ)تؼييي ٍيظگي ّب 

6ثشاي هَاد ؿیویبيي خذيذ
 (NCE): 

ؿشش دادُ ؿذُ اػز ضویوِ  S.3.1.3.2خالكِ اي اص ؿشش اثجبر ػبخشوبى ؿیویبيي هَلىَل ٍ ايضٍهش فقبل وِ دس لؼوز  

 .گشدد

لَط ايضٍهشّبي فضبيي وِ دس دس كَسسي وِ هبدُ هإثشُ داساي ؿىل فضبيي هي ثبؿذ ثبيذ دس ساثغِ ثب ايضٍهش فضبيي خبف يب هخ

هغبلقبر غیش ثبلیٌي ٍ ثبلیٌي اػشفبدُ هي گشدد سَضیص دادُ ؿَد ٍ دس هَسد ايضٍهش فضبيي هبدُ هإثشُ وِ دس هطلَل ًْبيي وِ 

 . ثشاي فشٍؽ دس ثبصاس هَسد اػشفبدُ لشاس هي گیشد ًیض اعالفبسي اسائِ گشدد

 .ّوشاُ ثب ًوبيؾ سلَيشي ثِ ًطَ همشضي ضویوِ گشدد S.3.2.3.2خذٍل خالكِ اي اص اعالفبر اسائِ ؿذُ دس لؼوز 

 :ثشاي هطلَالر صيؼز في آٍسي

ؿشضي اص هطلَل هَسد ًؾش ٍ هَاد خبًجي ٍ ّوسٌیي هخشلشي دس هَسد خَاف فوَهي، ٍيظگي ّبي هطلَل هَسد ًؾش ٍ 

فٌَاى ؿذُ،  S.3.1.3.2 وِ دس لؼوز (يٍ فقبلیز ثیَلَطيه دیـشفشِثشاي هثبل، ػبخشوبى اٍلیِ ٍ هشاضل ) اعالفبر هشثَعِ 

 .اسائِ گشدد

 :ثشاي هَاد ؿیویبيي خذيذ ٍ هطلَالر صيؼز في آٍسي

7خالكِ ولیبر ویفیز 
(QOS)   ثبيذ ؿبهل خالكِ اي اص اعالفبر هشثَط ثِ ثبال سفشي ًبخبللي ّبي ثبلمَُ ٍ هَخَد دس عي

ادى  هطذٍدُ لبثل لجَل ثشاي ّش يه اص ًبخبللي ّبي ػٌشض، سَلیذ ٍ سدضيِ هطلَل ٍ هخشلشي دس هَسد  فلل لشاس د

خالكِ ولیبر ویفیز ّوسٌیي ثبيذ اسائِ  خالكِ اي اص ػغص ًبخبللي ّب دس ثر ّبيي . اخشلبكي ٍ ول ًبخبللي ّب اسائِ گشدد

ثبصاس سَلیذ ؿذُ اػز سا اص هبدُ اٍلیِ داسٍيي وِ هَسد اػشفبدُ دس هغبلقبر  غیش ثبلیٌي، هغبلقبر ثبلیٌي، ٍدس ثر ّبيي وِ ثشاي 

2.3.S.3 



 .دس خالكِ ولیبر ویفیز ثبيذ زگًَگي سقییي هطذٍدٓ دیـٌْبد ؿذُ ثشاي ًبخبللي ّب روش گشدد. ؿبهل گشدد

 .ّوشاُ ثب ًوبيؾ سلَيشي ثِ ًطَ همشضي ضویوِ گشدد S.3.2.3.2ثبيذ خذٍل خالكِ اي اص اعالفبر فشاّن ؿذُ دس 

 Control of Drug Substance (                                         ٍ سبصًذُبب رکش ًبم )کٌتشل هبدُ هؤثشُ 

 . اي اص سَخیِ هـخلبر،  سٍؿْبي آًبلیض ٍ افشجبس ػٌطي آى ضویوِ وشدد خالكِ

 .اسائِ گشدد  S.4.1.3.2هـخلبر ثبيذ اص لؼوز 

 .ا ًوبيؾ سلَيشي ثِ ًطَ همشضي اسائِ گشددّوشاُ ة S.4.4.3.2 ثبيذ خذٍل خالكِ اي اص آًبلیض ّبي ثر ّب اص لؼوز 

2.3.S.4 

 Reference Standards or Materials(                         بب رکش ًبم ٍ سبصًذُ) استبًذاسدّبي هشجغ

 .ثب ًوبيؾ خذٍل، ثِ ًطَ همشضي ضویوِ گشدد S.5.3.2اعالفبسي اص لؼوز 

2.3.S.5 

 Container Closure System(                                    بب رکش ًبم ٍ سبصًذُ)دسپَش -سيستن ظشف

 .ثبيذ ضویوِ گشددS.6.3.2 ؿشش ٍ ثطث هخشلشي اص اعالفبر اسائِ ؿذُ دس 

2.3.S.6 

 Stability                                                                                          (بب رکش ًبم ٍ سبصًذُ) پبيذاسي 

ٍ ؿشش ( ، سٍؽ ّبي آًبلیضثر ّبدبيذاسي،  ؿشايظاص ًؾش ) ايي لؼوز ثبيذ خالكِ اي اص هغبلقبر دبيذاسي هَسد  سقْذ  

هخشلشي اص ًشبيح ٍ ًشیدِ گیشي ّب دس ؿشايظ ًگْذاسي دیـٌْبد ؿذُ، سبسيخ آصهبيؾ هدذد يب فوش لفؼِ اي، وِ هشسجظ ثب 

 . ؿبهل گشددفٌَاى گشديذُ اػز سا،   S.7.1.3.2آًسِ وِ دس لؼوز 

 .ؿشش دادُ ؿذُ اػز ثبيذ ضویوِ گشدد S.7.2.3.2دشٍسىل دبيذاسي دغ اص ثجز ٍ سقْذ اًدبم دبيذاسي وِ دس لؼوز 

ثْوشاُ ًوبيؾ سلَيشي ثِ ًطَ همشضي ثبيذ اسائِ  S.7.3.3.2خذٍل خالكِ اي اص ًشبيح دبيذاسي اسائِ ؿذُ دس لؼوز 

 . گشدد

2.3.S.7 

 P.2.3 (بب رکش ًبم ٍ شکل داسٍيي) داسٍيي هحظَل 

 (بب رکش ًبم ٍ شکل داسٍيي) تَطيف ٍ فشهَالسيَى هحظَل داسٍيي 

Description and Composition of the Drug Product 
 .اسائِ گشدد .P.1.3.2اعالفبسي ثبيذ اص لؼوز 

 . ثبيذ اسائِ گشدد P.1.3.2 ؿشش فشهَالػیَى اص لؼوز

2.3.P.1  

 Pharmaceutical Development (                                   بب رکش ًبم ٍ شکل داسٍيي )تَسؼِ داسٍيي 

 

 .اسائِ گشدد  P.2.3.2ؿشضي اص اعالفبر ٍ دادُ ّبي اسائِ ؿذُ دس لؼوز  

گشفشِ اػز،  خذٍل خالكِ اي اص سشویجبر فشهَالػیَى وِ دس وبسآصهبئي ثبلیٌي ٍ اسائِ خلَكیبر اًطالل هَسد اػشفبدُ لشاس 

 دس كَسر اسسجبط، ثبيذ سْیِ گشدد

2.3.P.2  

  Manufacture  2.3.P.3(                                                                        بب رکش ًبم ٍ شکل داسٍيي) سبخت 



 :ؿبهل هَاسد ريل اسائِ ؿَد P.3.3.2اعالفبسي اص لؼوز 

 ُاعالفبسي دس هَسد ػبصًذ 

 ٍ وٌششل ّب، وِ هشثَط ثِ ویفیز هٌبػت ػبخز هطلَل دس ؿشايظ فبدي ٍ يىٌَاخز  ؿشضي اص هشاضل ػبخز

 .ثبؿذ

 3.2 فشآيٌذ ػبخز وِ دس لؼوز  ًوَداس.P.3.3فٌَاى گشديذُ اػز .   

 3.2 يب اسصيبثي آى وِ دس لؼوز /ضل افشجبس ػٌدي ٍاؿشش هخشلشي اص هش.P.3.5فٌَاى گشديذُ اػز. 

   Control of Excipients (                                            شکل داسٍيي بب رکش ًبم ٍ) کٌتشل هَاد کوکي 

 .ؿشش دادُ ؿذُ اػز ثبيذ ضویوِ گشدد P.4.3.2سَضیص هخشلشي دس هَسد ویفیز هَاد ووىي وِ دس لؼوز  

2.3.P.4  

          Control of Drug Product(                      بب رکش ًبم ٍ شکل داسٍيي) کٌتشل هحظَل داسٍيي 

 .ػٌدي، ٍ ؿٌبػبيي ًبخبللي ّب ثبيذ اسائِ گشدد افشجبسسَضیص هخشلشي اص سَخیِ هـخلبر، خالكِ اي اص هشاضل آًبلیض ٍ 
 .ثبيذ اسائِ گشدد  P.5.1.3.2هـخلبر اص لؼوز  

ي ثِ ًطَ همشضي ضویوِ اسائِ ؿذُ اػز، ّوشاُ ثب ًوبيؾ سلَيش P.5.4.3.2خذٍل خالكِ اي اص آًبلیض ثر ّب وِ دس لؼوز 

 . گشدد

2.3.P.5  

 Reference Standards or Materials(          بب رکش ًبم ٍ شکل داسٍيي) استبًذاسد يب هَاد هشجغ 

 .ثب اسائِ خذٍل ثِ ًطَ همشضي  ضویوِ گشدد   P.6.3.2 اعالفبسي هشثَط ثِ لؼوز

2.3.P.6  

                Container Closure System           ( بب رکش ًبم ٍ شکل داسٍيي) دسپَش  -سيستن ظشف 

 .سا ؿبهل گشدد  P.7.3.2 لؼوزؿشش ٍ خالكِ هخشلشي اص اعالفبر هشثَط ثِ 

2.3.P.7  

 Stability (                                                                                بب رکش ًبم ٍ شکل داسٍيي)   پبيذاسي

ٍ ًشیدِ  ًشبيحٍ ثطث هخشلشي دس هَسد ( اص ًؾش ؿشايظ، سقذاد ثر ّب، هشاضل آصهبيؾ) ر دبيذاسي خالكِ اي اص سقْذ هغبلقب 

ًشیطِ گیشي ثب سَخِ ثِ ؿشايظ ًگْذاسي ٍ فوش لفؼِ . گیشي هغبلقبر دبيذاسي ٍ دادُ ّبي ضبكل اص آصهبيؾ سا ؿبهل گشدد

 . اػشفبدُ  ثبيذ فٌَاى گشدد اي ٍ دس كَسر لضٍم  ؿشايظ ًگْذاسي ٍ فوش لفؼِ اي داسٍ دس ٌّگبم

ّوشاُ ثب ًوبيؾ سلَيشي ثِ ًطَ همشضي،    P.8.3.  ٍ3.2.P.8.2.3.2لؼوز   خالكِ اي اص خذٍل ًشبيح دبيذاسي اص 

 .   ؿبهل هي گشدد

2.3.P.8  

 APPENDICES                                                                                                      2.3.A ضوبئن

 Facilities and Equipment(                                      بب رکش ًبم سبصًذُ) هبشيي آالت ٍ تجْيضات 

 ثشاي هطلَالر صيؼز في آٍسي  
 .ؿشش دادُ ؿذُ اػز، ضویوِ گشدد A.1.3.2 خالكِ اي اص اعالفبر هشثَط ثِ سدْیضار وِ دس لؼوز

2.3.A.1 

 ( شکل داسٍيي ٍ سبصًذُ , بب رکش ًبم) ًي ػَاهل هخبعشُ آهيض اسصيببي اين

Adventitious Agents Safety Evaluation                                                                                            

2.3.A.2 



 

 کيفيت: ۳هبطٍل -14-88-4

                                                      
بايد   براي  هر يک از مواد دارويي S در مورد فرآورده هاي دارويي که داراي بيش از يک ماده دارويي باشد، اطالعات مربوط به قسمت

 تکميل گردد
9
 International Nonproprietary Name 

10 United State Adopted Name 
11 Japanese Accepted Name 
12 British Approved Name 

 .ساضل سَلیذ اسائِ گشددؿشضي اص الذاهبر سىویلي دس هَسد وٌششل فَاهل داخلي ٍ هخبعشُ آهیض دس م  

 .اسائِ گشدد A.2.3.2ثِ لؼوز  هشثَطخذٍل خالكِ اي اص فَاهل وبٌّذُ دس هشاضل ٍيشٍع صدايي  

 Excipients                             2.3.A.3 هَادکوکي                                                                                                                  

 Information  Regional                                                                               اي   اعالػبت هٌغقِ

                            

 .ًطَ همشضي ضویوِ گشدداسائِ ؿذُ اػز ثِ   R.3.2سَكیف هخشلشي اص اعالفبر اخشلبكي ّش هٌغمِ وِ دس لؼوز 

3.2.R 

 هغبلب شوبسُ هبطٍل ّب

   ۳فْشست هٌذسجبت هبطٍل  3.1
 .اسائِ گشدد(  ویفیز) 3فْشػز هٌذسخبر هبطٍل 

 بذًِ اعالػبت 3.2

3.2.S ُ(بب رکش ًبم ٍسبصًذُ) 8هبدُ هؤثش   

3.2.S.1                             اعالػبت ػوَهي                                                           General Information 

  3.2.S.1.1 ُهَاد هَثشُ                                                                                                                / ًبم هبد 

 Nomenclature :صم اػز هَاسد ريل سا ؿبهل گشدد                                        اعالفبر هشثَط ثِ ًبم داسٍ وِ ال

 9ثیي الوللي اخشلبكيًبم غیش
  (INN) 

 ًبم اخشلبكي 

 ؿیویبيي  ًبم ّبي  /ًبم 

 ًُبم ػبصًذ 

 ًبم هلي،  ًبم دزيشفشِ ؿذُ ايبالر هشطذُ : ثقٌَاى هثبل)ًبم ّبي غیش اخشلبكي /ػبيش ًبم(USAN)
ًبم لجَل ،  10

(JAN)ؿذُ طادي 
(BAN)، ًبم سبئیذ ؿذُ ثشيشبًیب  11

12  



                                                      
13 Chemical Abstracts Service 
14 New Chemical Entities 
15 Glycosylation Sites 
16  Modification 
17 Post-translational 
18  Molecular mass 
 

  13ؿوبسُ ثجز دس
CAS  

3.2.S.1.2  شيويبييسبختوبى                                                                                                       Structure 

14هَاد ؿیویبيي خذيذ
(NCE)  : 

   .ؿیویبيي، ؿبهل ؿیوي فضبيي هبدُ، فشهَل هَلىَلي، ٍ خشم هَلىَلي هشثَعِ ثبيذ اسائِ گشدد فشهَل ػبخشوبى
 هطلَالر صيؼز في آٍسيثشاي 

ٍ ّوسٌیي دس  17دغ اص سشخوِ 16ٍ يب سغییشار 15الگَي سَالي آهیٌَاػیذ ّب وِ هـخق وٌٌذُ هطل گلیىَصيالػیَى

 .هشثَعِ اسائِ گشدد 18كَسر همشضي ٍصى هَلىَلي

3.2.S.1.3                                                                                             خَاص ػوَهيGeneral Properties 

فْشػشي اصخَاف فیضيىَ ؿیویبيي هبدُ هإثشُ ٍ ديگش خَاف هشثَعِ اص خولِ فقبلیز ثیَلَطيىي ثشاي هطلَالر 

     .ثیَسىٌَلَطي اسئِ  گشدد

 .هشاخقِ گشددICH Q6A) ٍ  (Q6B دػشَسالقول ّبي  ثِ

3.2.S.2  (                                                                               بب رکش ًبم ٍ سبصًذُ) سبختManufacture 

3.2.S.2.1 Manufacturers                                             ّب                               / اعالػبت هشبَط بِ سبصًذُ 

ًبم، آدسع ٍ هؼئَلیز ّشيه اص ػبصًذگبى، اص خولِ اعالفبر هشثَط ثِ عشفیي لشاسداد ٍهطل ػبخز يب اهىبًبر ثِ وبس سفشِ 

 .ثشاي ػبخز ٍ آصهبيؾ اسائِ گشدد

 3.2.S.2.2  (بب رکش ًبم ٍ سبصًذُ) ششح فشآيٌذّبي سبخت ٍ کٌتشل فشآيٌذّب 

 Description of Manufacturing Process and Process Controls 
ثشاي هبدُ هإثشُ هغبثك آًسِ وِ ػبصًذُ ثشاي ػبخز هبدُ هإثشُ سقْذ ًوَدُ   فشآيٌذّبؿشش وبهلي اص فشآيٌذ ػبخز ٍ وٌششل 

 . اػز،  اسائِ گشدد

 :  (NCE)هَاد شيويبيي جذيذ

ساُ ثب روش اعالفبسي ؿبهل؛  فشهَل هَلىَلي، ٍصى هَلىَلي، ساًذهبى هطلَل، ًوَداسي اص هشاضل ػٌشض هبدُ هإثشُ ّن     

دس ضوي ًوَداس ثبيذ هـخق وٌٌذُ ؿیوي فضبيي . ػبخشوبى ؿیویبيي هَاد آغبصيي، هَاد ثیٌبثیٌي ٍ ٍاوٌـگش ّب اسائِ گشدد

 هَاد هزوَسٍ ؿٌبػبيي ؿشايظ ػبخز ٍضالل ّب ثبؿذ 

ضبٍي اعالفبسي اص خولِ؛ همبديش هَاد آغبصيي، ضالل ّب، وبسبلیضٍسّب ٍ ٍاوٌـگشّب ثبيذ  ؿشضي وبهل اص ػبخز ثر كٌقشي     

اسائِ گشدد، ايي سـشيص ثبيذ هـخق وٌٌذُ اًذاصُ ثر كٌقشي، ؿٌبػبيي هشاضل ثطشاًي، وٌششل فشآيٌذّب، سدْیضار ٍ ؿشايظ 

 .ثبؿذ  ّش يه اص هشاضل ثشاي)ٍ صهبى  pHثشاي هثبل؛ دهب، فـبس، ) ػبخز 



                                                      
19 Reprocessing 
20 harvest(s) 

 

هشاضل  .  دس كَسر اػشفبدُ اص هشاضل خبيگضيي ثدبي فشآيٌذ ّبي اكلي ػٌشض، خضئیبر آى ثغَس وبهل ؿشش دادُ ؿَد 

هـشٍش ّش گًَِ اعالفبر سىویلي دس سبئیذ ايي ًشیدِ گیشي دس . سا ؿٌبػبيي ٍ سَخیِ هٌغمي آى آٍسدُ ؿَد  19فشآٍسي هدذد

 .  اسائِ گشدد   S.2.5.3.2لؼوز 

 :ت صيست في آٍسيهحظَالبشاي 

اسائِ اعالفبر هشثَط ثِ هشاضل سَلیذ، هـخلبً اص هشضلِ اػشفبدُ اص ٍيبل ثبًه ػلَلي ؿشٍؿ هي ؿَد ٍ هشاضل وـز 

 ؿبهل خبلق ػبصي ٍ ٍاوٌؾ ّبي هشثَط ثِ سغییشار، دش وشدى، اًجبسػبصي ٍ ؿشايظ ضول ًٍمل سا 20(ّب)ػلَل، ثشداؿز

 .هي گشدد

 ٍ همبديش( ّب)سقشيف ثر 

ي دس هَسد ػیؼشن ؿوبسُ گزاسي ثر ّب، اص خولِ اعالفبر هشثَط ثِ خوـ آٍسي هطلَالر، يب هَاد ٍاػغِ ٍ اًذاصُ ؿشش

 . يب همبديش ثر اسائِ گشدد

 وـز ػلَل ٍ خوـ آٍسي هطلَل 

اًه ثشاي  هثبل، ػلَل ّبي هطشَي يه ٍ يب زٌذ ٍيبل اص ة) ًوَداسي دس هَسد ًوبيؾ خظ سَلیذ اص هشاضل اٍلیِ سلمیص 

ًوَداس ثبيذ ّوِ هشاضل اص خولِ هشاضل ثیٌبثیٌي سا . سب آخشيي هشضلِ فولیبر خوـ آٍسي هطلَل اسائِ گشدد( ػلَل وبسي

ًوَداس اسائِ ؿذُ ثبيذ ؿبهل اعالفبسي اص لجیل دٍ ثشاثش ؿذى خوقیز ػلَلي، غلؾز هطیظ ػلَلي، . ًیض ؿبهل گشدد

هشاضل ثطشاًي ٍ هَاد ثیٌبثیٌي ضؼبع وِ هـخلبر آًْب دس . دوـز ، هذر ًگْذاسي، ٍ دهب ثبؽ، صهبى pHضدن، 

 .فٌَاى گشديذُ اػز ؿٌبػبيي گشدد S.2.4.3.2لؼوز 

اعالفبر اسائِ ؿذُ ثبيذ ثقٌَاى هثبل، . ؿشضي اص ّش يه اص هشاضل فولیبر فٌَاى ؿذُ دس ًوَداس گشدؿي اسائِ گشدد

خضئیبر اسائِ )سدْیضار اكلي  (  S.2.3.3.2ُ دس لؼوز خضئیبر اسائِ ؿذ) هیضاى هطیظ وـز ٍ ديگشهَاد افضٍدًي 

ٍ فشآيٌذ ّبي وٌششل ؿبهل، آصهبيؾ ّبي ضیي سَلیذ ٍ دبساهشش ّبي فولیبسي، هشاضل فشآيٌذ ( A.1.3.2ؿذُ دس لؼوز 

. سددسا ؿبهل ي(  S.2.4.3.2خضئیبر اسائِ ؿذُ دس لؼوز ) ّب، ٍػبئل ٍ هَاد ثیٌبثیٌي ثب روش هطذٍدُ لبثل لجَل آًْب 

، ٍ ػبخشوبىاعالفبر هشثَط ثِ سٍؽ ّبي هَسد اػشفبدُ خْز خبثدبيي هَاد دس ثیي هشاضل، ٍػبيل، فضب ّبي وبس، ٍ 

خضئیبر هشثَط ثِ ضول ٍ ًمل ٍ اًجبسػبصي اسائِ . ) ّوسٌیي ؿشايظ ضول ٍ ًمل ٍ اًجبسػبصي ثِ ًطَ همشضي اسائِ گشدد

 (..S.2.4.3.2ؿذُ دس لؼوز 

 ّبي هشثَط ثِ سغییشار اوٌؾ خبلق ػبصي ٍ ٍ

لجل اص دش وشدى هبدُ  هشضلًِوَداسي دس هَسد ًوبيؾ هشاضل خبلق ػبصي اص هشضلِ خوـ آٍسي هطلَالر خبم سب 

ثِ فٌَاى هثبل دس كَسر وبسثشد، ضدن، )ولیِ هشاضل ٍ هَاد ثیٌبثیٌي ٍ اعالفبر هشثَط ثِ ّش هشضلِ . داسٍيي اسائِ گشدد

pHّبي ًگْذاسي، دهبّب، ؿشش هطلَل ّبي خشٍخي ٍ اًشخبة فشاوؼیَى، ًگْذاسي هَاد  ، صهبى هشاضل ثطشاًي، صهبى



   .فٌَاى گشديذُ اػز هـخق گشدد  S.2.4.3.2هشاضل ثطشاًي وِ هـخلبر آى دس لؼوز . ضویوِ گشدد( ثیٌبثیٌي

هل اعالفبسي ثِ ؿشش فَق ثبيذ ؿب. ؿشضي اص ّش هشضلِ اص فشآيٌذّب  وِ دس ًوَداس هـخق گشديذُ اػز اسائِ گشدد

خضئیبر )، سدْیضار اكلي(S.2.3.3.2خضئیبر اسائِ ؿذُ دس لؼوز )فٌَاى هثبل، همبديش ، ثبفشّب ٍ هطلَل ّبي ديگش 

ثشاي هَادي اص لجیل غـبء ٍ سصيي ّبي وشٍهبسَگشافي ، اعالفبر . ٍ روش هَاد ثبؿذ( A.1.3.2اسائِ ؿذُ دس لؼوز 

 ;A.1.3.2خضئیبر هشثَط ثِ سدْیضار دس لؼوز . )هدذد آًْب ًیض فشاّن گشدد ُاػشفبدهشثَط ثِ ؿشايظ اػشفبدُ ٍ ًطَُ 

ؿشش .( آٍسدُ ؿذُ اػز .S.2.5.3.2هغبلقبر افشجبسػٌدي ثشاي اػشفبدُ هدذد ٍثبصيبثي ػشَى ّب ٍ غـبء ّب دس لؼوز 

ُ لبثل لجَل ثشاي هشاضل ّوشاُ ثب هطذٍد( اص خولِ آصهبيؾ ّب ٍ دبساهشش ّبي فولیبسي ) فَق ثبيذ وٌششل فشآيٌذ ّب 

 ( .S.2.4.3.2 لؼوزخضئیبر اسائِ ؿذُ دس .  )فشآيٌذ ّب، ٍػبيل ٍ هَاد ثیٌبثیٌي سا ًیض ؿبهل گشدد

خضئیبر اسائِ ؿذُ . )سٍؽ ّبي فشآٍسي هدذد ّوشا ثب هطذٍدُ ثشاي ّش يه اص هَاد ثیٌبثیٌي يب هبدُ داسٍيي سـشيص گشدد

 (  .S.2.5.3.2دس لؼوز 

ط ثِ سٍؽ ّبي هَسد اػشفبدُ خْز اًشمبل هَاد دس ضیي هشاضل سَلیذ، ٍػبيل، فضب ّبي وبس ٍ ػبخشوبى اعالفبر هشثَ

خضئیبر اسائِ ؿذُ دس ضول ٍ ًمل ٍ ًگْذاسي  لؼوز . ) ًٍمل ٍ ؿشايظ ًگْذاسي ثٌطَ همشضي اسائِ گشدد ضولّب ٍ 

3.2.S.2.4. ) 

 دشوشدى، ًگْذاسي ٍ ضول ٍ ًمل

ٍ ( ؿبهل آصهبيؾ ّبي ضیي وٌششل ٍ دبساهشش ّبي فولیبسي) هبدُ داسٍيي، هشاضل وٌششل ؿشضي اص هشاضل دش وشدى  

 ( .S.2.4.3.2خضئیبر اسائِ ؿذُ دس لؼوز . )ا اسائِ گشددآًْبهطذٍدُ لبثل لجَل 

خضئیبر اسائِ ؿذُ دس لؼوز )وِ ثشاي ًگْذاسي هبدُ داسٍيي هَسد اػشفبدُ لشا هي گیشد  دسدَؽ  -ؽشفػیؼشن 

3.2.S.6.  )ؿشايظ ًگْذاسي ٍ ضول ًٍمل هبدُ داسٍيي ثبيذ ؿشش دادُ ؿَد ٍ. 

 . هشاخقِ گشدد Q5A) ICH  ،Q5B ٍ (Q6Bثِ دػشَسالقول ّبي

 

3.2.S.2.3  (                                                    بب رکش ًبم ٍ سبصًذُ) کٌتشل هَاد         Control of Materials 

( ٍاوٌـگشّبثقٌَاى هثبل هَاد اٍلیِ، هَاد آغبصيي، ضاللْب، وبسبلیضٍسّب، ) فْشػز هَاد ثىبس سفشِ دس هشاضل ػبخز هبدُ هإثشُ  

ثشاي . اعالفبر هشثَط ثِ ویفیز ٍوٌششل هَاد اٍلیِ اسائِ گشدد. ٍ هطل اػشفبدُ ّش يه اص ايي هَاد دس فشآيٌذ هـخق گشدد

(  ثِ فٌَاى هثبل، هطیظ ّبي وـز، آًشي ثبدي ّبي هٌَولًَبل، آًضين ّب هٌـبء ثیَلَطيههَاد ثب اصخولِ )هَاد اٍلیِ 

( اص خولِ ضزف ٍ وٌششل هَاد هخبعشُ آهیض)اػشبًذاسد ّبي  هشثَعِ دس ًَؿ اػشفبدُ اص آًْب  ثباعالفبر هشثَط ثِ هغبثمز آًْب 

فبر هشثَعِ ثِ هٌجـ، ػبصًذُ ٍ ٍيظگي ّبي آًْب ضویوِ ثشاي هَاد ثب هٌـبء ثیَلَطيه اعال. ًیض ثِ ًطَ همشضي اسائِ گشدد

  (صيؼز في آٍسي ٍ خذيذ ؿیویبييهَاد  هشثَط ثِ  A.2.3.2خضئیبر اسائِ ؿذُ دس لؼوز . )گشدد

 .هشاخقِ گشدد ICH  Q6A) ٍ(Q6B ثِ دػشَسالقول ّبي 

 هحظَالت صيست في آٍسيبشاي 
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 وٌششل هٌجـ ٍ هَاد آغبصيي ثب هٌـبء ثیَلَطيه

خضئیبر اسائِ ؿذُ دس لؼوز ). ي هَاد ثب هٌـبء ثیَلَطيه اعالفبر هخشلشي دس هَسد ثي خغشي ٍيشٍػي اسائِ گشددثشا

3.2.A.2  ) 

 هٌجـ، سبسيخسِ، ٍ سىثیش ػَثؼششاي ػلَلي

ٍ  طى ٍاسد ؿذُ  21اعالفبر هشثَط ثِ هٌجـ ػَثؼششاي ػلَلي  ٍ آًبلیض طى ٍاسد ؿذُ دس ػلَل ّبي دػشىبسي طًشیىي ؿذُ

ٍ  Q5Bٍاسد هي گشدد، ؿشش دادُ ؿَد ٍ هغبثك دػشَسالقول ّبي   22دس ولَى ػلَل اٍلیِ وِ دس سشویت ػلَل هبدس

Q5D ،ICH  اسائِ گشدد 

 ٍيظگیْب ٍ آصهبيـبر ػیؼشن ثبًه ػلَلي 
سي  اعالفبر هشثَط ثِ ػیؼشن ثبًه ػلَلي ، فقبلیز ّبي وٌششل ویفیز، ٍ دبيذاسي سدُ ػلَلي دس ضیي سَلیذ ًٍگْذا

ٍ  Q5Bهغبثك دػشَسالقول ّبي  وبسي ( ّبي)ؿبهل سٍؽ ّبي هَسداػشفبدُ دس سىثیش ثبًه ػلَل اٍلیِ ٍثبًه ػلَل 

Q5D ICH اسائِ گشدد 

 .هشاخقِ گشدد Q5A) ICH  ،Q5B ، Q5C ٍ (Q5Dثِ دػشَسالقول ّبي
 
 

3.2.S.2.4  کٌتشل هشاحل بحشاًي ٍ هَاد  بيٌببيٌي              Control of Critical Steps and Intermediates 

الصم اػز . اًدبم گیشد ثبيذثِ هٌؾَس اعویٌبى اص سطز وٌششل ثَدى هشاضل ثطشاًي دس فشآيٌذ ػبخز :  وٌششل هشاضل ثطشاًي 

روش  3.2S.2.2آصهَى ّب  ٍ هطذٍدُ ّبي لبثل لجَل ثِ ّوشاُ سَخیِ آًْب ٍ ًشبيح آصهبيؾ ّبي اًدبم ؿذُ وِ دس لؼوز  

 . ر اسائِ گشددؿذُ اع

اعالفبر هشثَط ثِ  ویفیز ٍوٌششل هَاد ثیٌبثیٌي وِ دس عي فشآيٌذ ػبخز ثذػز آهذُ اػز، ثبيذ اسائِ :  وٌششل هَاد ثیٌبثیٌي

 .گشدد

 .هشاخقِ گشدد ICH (Q6A, Q6B) ثِ دػشَسالقول ّبي 

 .س ثش گیشد، اسائِ گشددًشبيح اعالفبر دبيذاسي وِ ؿشايظ ًگْذاسي سا ًیض د: هطلَالر صيؼز في آٍسيثشاي 

 .هشاخقِ گشدد ICH Q5C ثِ دػشَسالقول ّبي 
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3.2.S.2.5 اػتببس سٌجي ٍ يب اسصيببي فشآيٌذ سبخت                 Process Validation and /or Evaluation 

 .افشجبس ػٌدي فشآيٌذّب ٍ هغبلقبر  اسصيبثي ثشاي  هشاضل آػذشیه ٍػششٍى ػبصي  اسائِ گشدد    

 : هحظَالت صيست في آٍسيي بشا

وِ هٌبػت ( 23اص خولِ هشاضل فشآٍسي هدذد)اعالفبر وبفي دس هَسد ًوبيؾ افشجبس ػٌدي ٍ هغبلقبر اسصيبثي هشاضل سَلیذ 

ٍ هطذٍدُ ( دبساهشش ّبي فولیبسي ٍ آصهبيـبر ضیي سَلیذ)ثشاي ّذف هَسد ًؾش ثبؿذ، ٍ داليل اًشخبة وٌششل هشاضل ثطشاًي 

ثشًبهِ اًدبم هغبلقبر، . هشاضلي اص لجیل وـز ػلَل، خوـ آٍسي هطلَل، خبلق ػبصي ٍ سغییشار اسائِ گشددّبي آًْب ثشاي 

هشاضل آًبلیض ٍ افشجبس ػٌدي هشثَط ثِ آى . ؿشش افشجبس ػٌدي ٍ ًشبيح آًبلیض ّب ٍ ًشیدِ گیشي هغبلقبر اخشا ؿذُ اسائِ گشدد

اسخبؿ دادُ ؿَد، يب ثِ فٌَاى ثخـي اص سَخیِ داليل اًشخبة (  S.2.4  ٍ3.2.S.4.3.3.2ثِ فٌَاى هثبل ) ثبيذ ثِ هذاسن  

 . وٌششل هشاضل ثطشاًي ٍ هطذٍدُ ّبي لبثل لجَل آًْب اسائِ گشدد

اعالفبر هشثَط ثِ هغبلقبر اسصيبثي دس هشاضل سَلیذ خْز خذاػبصي يب غیش فقبل ًوَدى آلَدگي ّبي ٍيشٍػي دس لؼوز 

3.2.A.2. اسائِ گشدد. 

3.2.S.2.6                                        تَسؼِ فشآيٌذّبي  سبختManufacturing Process development  

 :  (NCE)هَاد شيويبيي جذيذ

سَكیف ٍثطث دس خلَف سغییشار فوذُ اي وِ هٌدش ثِ سغییش فشآيٌذ ّبي ػبخز يب هطل ػبخز هبدُ هإثشُ وِ دس      

 .. ،   ثىبس سفشِ اػز دسهمبيؼِ ثب ثر كٌقشي   اسائِ گشدد(دبيلَر)، همیبع ًیوِ كٌقشي   scale upسَلیذ غیش ثبلیٌي، ثبلیٌي،

 .فٌَاى گشدد S.4.4.3.2اعالفبر  هشثَط ثِ آًبلیض هبدُ هإثشُ  دس لؼوز 

 .  هشاخقِ گشدد  ICH (Q3A)ثِ دػشَسالقول 

 : هحظَالت صيست في آٍسيبشاي 

سَضیص ّش گًَِ . ؿشش دادُ ؿذُ اػز، اسائِ گشدد ,S.2.2.3.2ُ دس لؼوز سبسيخسِ اي اص سَػقِ هشاضل سَلیذ ن

هثبل سغییش دس فشآيٌذ ّب يب سغییش دس سدْیضار اػبػي  ثقٌَاىسغییشار ايدبد ؿذُ دس سَلیذ ثر ّبي هبدُ داسٍيي /سغییش

اد ؿذُ اعالفبر هشثَط ثِ ثر دس اسسجبط ثب سغییشار ايح. دلیل سغییشار ايدبد ؿذُ اؽْبس گشدد. ػبخز، ثبيذ ضویوِ گشدد

اص لجیل )  اػشفبدُّبي هبدُ داسٍيي وِ دس عي سَػقِ داسٍيي سَلیذ ؿذُ اػز اص لجیل ؿوبسُ ثر، همبديش سَلیذ، ٍ ًَؿ 

 . ؿشش دادُ ؿَد( اػشفبدُ دس دبيذاسي، هغبلقبر غیش ثبلیٌي، اػشبًذاسد هشخـ

ثشاي . ، ثبيذ هقٌب داس ثَدى سغییش هـخق گشدد(ي دس كَسر ضضَسٍ يب هَاد ثیٌبثیي)اصعشيك اسصيبثي ویفیز هبدُ داسٍيي

سغییشاسي وِ دس سَلیذ هقٌب داسسلمي هي گشدد، ثب اًدبم سؼز ّبي آصهبيـگبّي سٍي ثر ّبي هبدُ داسٍيي هشثَعِ ثشاي 



هشاخقِ   Q6Bفول ثشاي اعالفبر ثیـشش ثِ دػشَسال)سقییي اثش سٍي ویفیز هبدُ داسٍيي، اعالفبر همبيؼِ اي اسائِ گشدد 

 .اؽْبس ًؾش دس هَسد اعالفبر  هشثَط ثِ دلیل اًشخبة آصهبيؾ ّب ٍ سقییي ًشبيح ثبيذ ضویوِ گشدد(. گشدد

هطلَالر داسٍيي /هَادداسٍيي ٍ هطلَل /اػشفبدُ خْز هـخق ًوَدى اثش سغییشار سَلیذ سٍي هبدُ  هَسدآصهبيؾ 

 . ا ًیض ؿبهل گشددهشثَعِ، هي سَاًذ هغبلقبر ثبلیٌي ٍ غیش ثبلیٌي س

 .هشاخقِ گشد .S.4.4.3.2ثِ اعالفبر اسائِ ؿذُ دس هَسد هبدُ داسٍيي دس لؼوز 

 .هشاخقِ گشدد  ICH (Q6B) ثِ دػشَسالقول 

3.2.S.3  (                                                           بب رکش ًبم ٍ سبصًذُ)تؼييي ٍيظگي ّبCharacterisation 

3.2.S.3.1 هشخض کشدى سبختوبى شيويبيي ٍ سبيش ٍيظگي ّب 

Elucidation of Structure and other Characteristics 

 :  (NCE)شيويبيي جذيذ هَاد 

ّوسٌیي اعالفبسي دس . ػبخشوبى ؿیویبيي ثبيذ ثب سٍؽ ّبي هخشلف اص خولِ ساُ ػٌشض ٍ سٍؽ ّبي عیف ثیٌي سبئیذ گشدد 

 ّب ًیض  اسائِ گشدد ؿٌبػبيي ؿیوي فضبيي هبدُ هإثشُ ٍ يب اهىبى سـىیل  دلي هَسف هَسد اهىبى ٍخَد ايضٍهشّب،

 .هشاخقِ گشدد  ICH (Q6A) ثِ دػشَسالقول 

 : هحظَالت صيست في آٍسيبشاي 

، فقبلیز (ثقٌَاى هثبل ؿىل گلیىَلیضُ)خضئیبر هشثَط ثِ ػبخشوبى اٍلیِ، ثبًَيِ ٍ هشاضل ثبالسش،  اؿىبل دغ اص سشخوِ 

ثیَلَطيىي، خلَف، ٍ اخشلبكبر ايوًََؿیویبيي  ثشاي هطلَل هَسد ًؾش ٍ هَاد ثیٌبثیٌي ، هغبثك دػشَسالقول   ّبي

Q6B ،ICH اسائِ گشدد. 

3.2.S.3.2                                                                                                                 ًبخبلظي ّبImpurities  

 .      اعالفبر هشثَط ثِ ًبخبللي ّب ثبيذ اسائِ گشدد

 .گشدد هشاخقِ( Q3A) ICH  ، Q6A ٍ  ،Q3C ,Q6B   ،Q5Cثِ دػشَسالقول ّبي

3.2.S.4  ُ(                                      بب رکش ًبم ٍ سبصًذُ) کٌتشل هبدُ هؤثشControl of Drug Substance 

 3.2.S.4.1 ات  هشخض                                                                                                      Specification   
.هـخلبر هبدُ هإثشُ ثبيذ دس ايي لؼوز اسائِ گشدد  

 .هشاخقِ گشددQ6A) ICHٍ (Q6B ثِ دػشَسالقول ّبي

 3.2.S.4.2                  سٍشْبي آًبليض                                                                    Analytical Procedures 
 .ثبيذ اسائِ گشدد هَثشُسٍؽ ّبي آًبلیض هبدُ 

 .هشاخقِ گشدد Q2A) ICH ٍ (Q6Bثِ دػشَسالقول ّبي

 3.2.S.4.3                                      اػتببس سٌجي سٍشْبي آًبليضValidation of Analytical Procedures 
ؿذُ ثشاي آًبلیض هبدُ هإثشُ  اًدبماعالفبر هشثَط ثِ افشجبس ػٌدي سٍؽ ّبي آًبلیض، اص خولِ ًشبيح ضبكل اص آصهبيؾ ّبي 

.اسائِ گشدد  

 ،.هشاخقِ گشدد Q2A) ICH  ،Q2B ٍ (Q6Bثِ دػشَسالقول ّبي

 3.2.S.4.4 آًبليض بچ ّب                                                                                                  Batch Analyses 
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Nonfunctional secondary packaging 
25 Functional secondary packaging 
26  Leaching 
27 Real Time 

. سَكیفي اص ثر ّب ٍ ًشبيح آًبلیض ثر ّب اسائِ گشدد  

 .هشاخقِ گشدد Q3A) ICH  ،Q3C ،Q6A ٍ (Q6Bثِ دػشَسالقول ّبي

 3.2.S.4.5                                    تَجيِ هشخظبت                                  Justification of Specification 
 .سَخیِ هـخلبر هبدُ هإثشُ اسائِ گشدد

 .هشاخقِ گشدد ICH Q3A) ،Q3C ،Q6A  ٍ (Q6B ثِ دػشَسالقول ّبي 

 

3.2.S.5  (                بب رکش ًبم ٍ سبصًذُ)استبًذاسدّبي هشجغ       Reference Standards or Materials   

 .اعالفبر هشثَط ثِ اػشبًذاسد ّبي هشخـ وِ دس آصهبيؾ هبدُ هإثشُ هَسد اػشفبدُ لشاس گشفشِ اػز اسائِ گشدد

 .هشاخقِ گشددQ6A ) ICHٍ (Q6B ثِ دػشَسالقول ّبي 

3.2.S.6 (                     بب رکش ًبم ٍ سبصًذُ) دسپَش  -سيستن ظشف          Container Closure System 

دسدَؽ اص خولِ هبّیز  ّش يه اص هَاد سـىیل دٌّذُ الالم ثؼشِ ثٌذي اٍلیِ  ٍ هـخلبر آى  -سَكیفي اص ػیؼشن ؽشف

دس كَسر ٍخَد . هـخلبر ثبيذ ؿبهل سَكیف ٍ ؿٌبػبيي اثقبد اكلي ٍ دس كَسر لضٍم سشػین ؿىل ؽشف ثبؿذ. گشدد اسائِ

 .ايذ اسائِ گشددسٍؽ ّبي غیش فبسهبوَدِ اي افشجبس ػٌدي آًْب ة

ثِ فٌَاى هثبل ًمؾ هطبفؾز اضبفي دس ثؼشِ ثٌذي ٍ يب دس ضول ٍ ًمل  ) 24ثشاي هَاد ثؼشِ ثٌذي فبلذ ًمؾ هطبفؾشي

، اعالفبر سىویلي دس  25اهب ثشاي هَاد ثؼشِ ثٌذي ثبًَيِ داساي ًمؾ ضفبؽشي. ؿشش هخشلشي آٍسدُ ؿَد.(  ًذاؿشِ ثبؿٌذ

 .ُ ؿَداسائ  هَسد هٌبػت ثَدى ثؼشِ ثٌذي

، هَثشُهٌبػت ثَدى هَاد ثؼشِ  ثٌذي اص لطبػ اًشخبة هَاد،  ضفبؽز اص  ًَس ٍ سعَثز ، ػبصگبسي هَاد سـىیل دٌّذُ ثب هبدُ 

اخضاء سـىیل دٌّذُ ؽشف ثِ داسٍ ٍ ًیض ثي خغشي هَاد سـىیل دٌّذُ ثِ  26ّوسٌیي خزة هبدُ هإثشُ سَػظ ؽشف ٍيب ًـز

 .اثجبر سػیذُ ٍ هَسد ثطث لشاسگیشد

3.2.S.7  (                                                                                       بب رکش ًبم ٍ سبصًذُ) پبيذاسيStability 

 3.2.S.7.1                               خالطِ پبيذاسي ٍ ًتيجِ گيشي     Stability Summary and Conclusions 

ايي خالكِ ثبيذ . ر دبيذاسي  اًدبم ؿذُ ، دشٍسىل ّبي هَسد اػشفبدُ ٍ ًشبيح هغبلقبر ثـىل خالكِ آٍسدُ ؿَداًَاؿ هغبلقب

ؿبهل ًشبيح هغبلقبر دبيذاسي سطز ؿشايظ اػششع خْز اسصيبثي ًطَُ سدضيِ داسٍ ثبؿذ، ّن زٌیي ًشیدِ گیشي ًْبيي دس 

 . ثِ ًطَ همشضي اسائِ گشدد( سبسيخ اًمضبء ) اي  خلَف  ؿشايظ ًگْذاسي ٍ سبسيخ آصهبيؾ هدذد يب فوش لفؼِ

 .هشاخقِ گشدد  ICH )     Q1A ، Q1B ٍ( Q5Cثِ دػشَسالقول ّبي 

 3.2.S.7.2 پشٍتکل  پبيذاسي پس اص ثبت ٍ تؼْذ اًجبم  پبيذاسي 
 Post approval Stability Protocol and Stability Commitment 
27اًدبم دبيذاسي دس صهبى ٍالقي دشٍسىل دبيذاسي دغ اص ثجز ٍ سقْذ

 . ثبيذ دس ايي لؼوز اسائِ گشدد  

 .هشاخقِ گشددQ1A )  ICH ٍ (Q5Cثِ دػشَسالقول ّبي 



                                                      
( محصول دارويي)P براي محصوالت دارويي که داراي حالل جهت آماده سازي مي باشند، براي حالل بايد اطالعات مربوط به قسمت

 .ر جداگانه تکميل شودبطو

 3.2.S.7.3                                                                                                  دادُ ّبي پبيذاسيStability Data     

ثِ ًطَ همشضي ثِ ؿىل  (    ثقٌَاى هثبل سطز ؿشايظ اػششع خْز اسصيبثي ًطَُ سدضيِ داسٍ) هغبلقبر دبيذاسي  يحًشب

اعالفبر هشثَط ثِ سٍؿْبي آًبلیض ٍ افشجبس ػٌدي سٍؽ ّبي هزوَس ًیض ثبيذ . خذٍل، ًوَداس ٍ يب ؿشش آصهبيؾ ّب  اسائِ ؿَد

. اسائِ گشدد  

 .هشاخقِ گشددQ1A) ICH،Q1B  ،Q2A ،  Q2Bٍ (Q5Cثِ دػشَسالقول ّبي

3.2.P  (                                                       بب رکش ًبم ٍ شکل داسٍيي) هحظَل داسٍييDrug Product 

3.2.P.1  (بب رکش ًبم ٍ شکل داسٍيي) تَطيف ٍ فشهَالسيَى هحظَل داسٍيي 

 Description and Composition of the Drug Product  
 :ايي سَضیطبر ثبيذ اعالفبر ريل سا ؿبهل گشدد. اص هطلَل داسٍيي ٍ فشهَالػیَى آى اسائِ گشدد سَكیفي

  سَكیف ؿىل داسٍيي؛ 

  (اص خولِ همذاس اضبفي) فشهَالػیَى ؿبهل فْشػشي اص اخضاء سـىیل دٌّذُ ؿىل داسٍيي ٍ همذاس آًْب دس ّش ٍاضذ ،

ثشاي هثبل روش هًََگشاف فبسهبوَدِ ) روش هأخز ثشاي اػشبًذاسد ّبي ویفیز آًْب ًمؾ ّش يه اص اخضاء فشهَالػیَى ٍ 

 ؛)يب اخشلبكبسي وِ ػبصًذُ افالم هي ًوبيذ

 ؛28اص ضالل ّوشاُ ثشاي آهبدُ ػبصي هطلَل داسٍيي سَكیفي 

 ؛(دس كَسر لضٍم)دسدَؽ ؿىل داسٍيي ٍ ثشاي ضالل سلیك وٌٌذُ ّوشاُ  -ًَؿ ٍ خٌغ ػیؼشن ؽشف 

 .هشاخقِ گشدد ICH  Q6A) ٍ (Q6B سالقول ّبي ثِ دػشَ

3.2.P.2  (                     بب رکش ًبم ٍ شکل داسٍيي) تَسؼِ داسٍيي        Pharmaceutical Development 

دس ايي ثخؾ ثبيذ ًشیدِ هغبلقبر اًدبم ؿذُ دس هشضلِ سَػقِ داسٍيي وِ ًـبى دٌّذٓ سغبثك ؿىل داسٍيي، فشهَالػیَى،  

دسدَؽ، اخشلبكبر  هیىشٍثي ٍ هٌبػت ثَدى ًطَُ هلشف داسٍ ثب آًسِ وِ دس هذاسن  -ػبخز، ػیؼشن ؽشف سٍؽ

هغبلقبسي وِ دس ايي لؼوز اسائِ هي گشدد، ثبيذ اص وٌششل ّبيي وِ . دسخَاػز دشٍاًِ ػبخز يب ٍسٍد داسٍهي ثبؿذ، اسائِ گشدد

دس ضوي دس ايي ثخؾ  ثبيذ  فشهَالػیَى ٍ فشآيٌذ . هشوبيض ثبؿذ ثغَس هقوَل ٍ ثب سَخِ ثِ هـخلبر فشآٍسدُ اًدبم هي ؿَد

ػبخز ّوشاُ ثب روشؿبخق ّبي ثطشاًي وِ هي سَاًٌذ دسسىشاس دزيشي فشآيٌذ ػبخز ٍ ّوسٌیي ویفیز ٍ فولىشد داسٍسبثیش 

ٍػز  ثخؾ اعالفبر سىویلي ٍ ًشبيح هغبلقبر اخشلبكي يب همبالر زبح ؿذُ سا هي سَاى ثِ دي.  گزاسد هـخق گشدد

 .اعالفبر سىویلي اضبفي هي سَاًذ ثِ لؼوز غیش ثبلیٌي يب لؼوز ثبلیٌي هشثَعِ اسخبؿ دادُ ؿَد. سَػقِ داسٍيي اسائِ ًوَد

 .هشاخقِ گشدد Q6A) ICHٍ(Q6B ثِ دػشَسالقول ّبي 

 3.2.P.2.1                            اجضاء تشکيل دٌّذُ هحظَل داسٍيي    Components of the Drug Product 

3.2.P.2.1.1  ُهإثشُ                                                                                 ( هَاد)هبد           Drug Substance 

 فالٍُ ثش آى ولیِ. فْشػز گشديذُ اػز هَسد ثطث لشاس گیشد P.1.3.2ػبصگبسي هبدُ هإثشُ ثب هَاد ووىي وِ دس لؼوز 

اص لجیل  همذاس آة، ضاللیز، سَصيـ اًذاصُ رسُ اي، دلي هَسفیؼن يب ؿىل ) هـخلبر فیضيىَ ؿیویبيي هْن هبدُ هإثشُ  



                                                      
نظر به اينکه توليد کننده محصوالت شنريک و شنريک اختصاصي  السامي بر توليد بچ باليني ندارند، بنابر اين از ارائه مدارک مربوط به     

 مطالعات باليني معاف مي باشد
30

 Dissolution 
31 Aggregation 

 . وِ هي سَاًذ ثش فولىشد هطلَل داسٍيي اثش گزاسد ثبيذ هَسد ثطث لشاس گیشد( ضبلز خبهذ داسٍ

 .هَسد ثطث لشاس گیشدثشاي هطلَالر سشویجي،  ػبصگبسي هَاد هإثشُ  ثب يىذيگش ًیض ثبيذ 

3.2.P.2.1.2                                                                                                     هَاد ووىي       Excipients 
ّب وِ ٍ ٍيظگي ّبي آى( دسكذ)، ّن زٌیي همذاس (فْشػز گشديذُ اػز P.1.3.2وِ دس لؼوز )فلز اًشخبة هَاد ووىي  

 .  هي سَاًذ دس فولىشد هطلَل داسٍيي  اثش گزاسد، ثب سَخِ ثِ ًمؾ آًْب هَسد ثطث لشاس گیشد

3.2.P.2.2                                                                                                    هحظَل داسٍييDrug Product  

3.2.P.2.2.1 َى                                                          سَػقِ فشهَالػی            Formulation Development 
سفبٍر ثیي . هطلَل داسٍيي ثب دس ًؾش گشفشي ساُ سدَيض ٍ ًطَُ هلشف ثبيذ اسائِ گشدد فشهَالػیَىخالكِ اي  اص سَػقِ 

(  اخضاء سـىیل دٌّذُ ) ػشفبدُ لشاس گشفشِ اػز ثب فشهَالػیًَي فشهَالػیَى فشآٍسدُ اي  وِ دسآصهبيؾ ّبي  ثبلیٌي هَسد ا

ثقٌَاى  هثبل )ًشبيح همبيؼِ اي دس هغبلقبر ثشٍى سي . 29ؿشش دادُ ؿذُ اػز هَسد ثطث لشاس گیشدP.1.3.2  وِ دس لؼوز 

 . هَسد ثطث لشاس گیشددس كَسر لضٍم ( ثقٌَاى هثبل ثیَ اوي ٍاالًؼي)  يب ًشبيح همبيؼِ اي هغبلقبر دسٍى سي(  30اًطالل

3.2.P.2.2.2 
 

  Overages همبديش اضبفي                                                                                                     

 .                                                         سددفٌَاى گشديذُ اػز ثبيذ سَخیِ ٍ داليل وبفي روش ي P.1.3.2ثشاي همبديش اضبفي دس فشهَالػیَى وِ دس لؼوز 

3.2.P.2.2.3   
 

  Physicochemical and Biological Properties  خَاف فیضيىَ ؿیویبيي ٍ ثیَلَطيىي              

هبدُ ػبصي، سَصيـ ، لذسر يًَي، اًطالل، دشاوٌذُ ػبصي، آpHفَاهل هشسجظ ثب زگًَگي فولىشد هطلَل داسٍيي اص لجیل 

هطلَل  ايوًََلَطيىي، دلي هَسفیؼن، خَاف سئَلَطيىي، فقبلیز يب لذسر ثیَلَطيىي ٍ يب فقبلیز 31اًذاصُ رسار، سدوـ رسار

 داسٍيي  ثبيذ دس ايي ثخؾ فٌَاى لشاس گشدد

3.2.P.2.3                                              تَسؼِ فشآيٌذ سبخت Manufacturing Process Development 

ؿشش دادُ هي ؿَد ثِ ٍيظُ هشاضل ثطشاًي آى ثِ سفلیل  P.3.3.3.2اًشخبة ٍ ثْیٌِ ػبصي فشآيٌذ ػبخز وِ دس لؼوز 

 .ؿشش ٍ سَخیِ سٍؽ ػششٍى ػبصي  دس كَسر ثِ وبسگیشي اسائِ ؿَد. اسائِ گشدد

ؿشش  P.3.3.3.2ٍ فشآيٌذ ّبيي  وِ دس لؼوز  اخشالف ثیي فشآيٌذ ّبيي وِ دس سَلیذ ثر ّبي ثبلیٌي  اػشفبدُ ؿذُ اػز
 .دادُ هي ؿَد ٍ هي سَاًذ دس ویفیز هطلَل داسٍيي اثش گزاسد هَسد ثطث لشاس گیشد

3.2.P.2.4  دسپَش                                                               –سيستن ظشف Container Closure System 

ؿشش دادُ هي ؿَدخْز ًگْذاسي، ضول ٍ ًمل ٍ عشص  P.7.3.2دسدَؽ وِ دس لؼوز  -هٌبػت ثَدى ػیؼشن ؽشف  

دس ايي اسسجبط ثبيذ فلز اًشخبة هَاد ثؼشِ ثٌذي، ضفبؽز اص  ًَس  ٍ . هلشف هطلَل داسٍيي ثبيذ هَسد ثطث لشاس گیشد

صاء ؿىیل دٌّذُ ؽشف ثِ اص خولِ خزة داسٍ ثِ ؽشف ٍيب ًـز اج)سعَثز، ػبصگبسي هَاد سـىیل دٌّذُ ثب ؿىل داسٍيي 

ّن زٌیي ايوٌي ٍ ثي خغشي هَاد ثؼشِ ثٌذي، وبسآيي لغشُ زىبى، ادلیىبسَس ٍ غیشُ دس لبثلیز سطَيل . اسائِ گشدد( داسٍ



 .دٍصّبي هؼبٍي ًیض هَسد ثطث لشاس گیشد

3.2.P.2.5 خظَطيبت هيکشٍ بي                                                                     Microbiological Attributes 
، داليل هٌغمي هجٌي ثش فذم  هثبلاخشلبكبر هیىشٍثي ؿىل داسٍيي ثبيذ دس كَسر لضٍم  هَسد ثطث لشاس گیشد، ثِ فٌَاى   

اًدبم آصهبيؾ ّبي هطذٍديز هیىشٍثي دس هَسد فشآٍسدُ ّبي غیش ػششٍى ٍ ّوسٌیي ًطَُ اًشخبة ٍ وبسآيي ػیؼشن هطبفؼ 

دسدَؽ خْز  -دس هَسد هطلَالر ػششٍى، دسػشي فول ػیؼشن ؽشف. هطلَالر ضبٍي هبدُ هطبفؼ اسائِ گشدد  دس هَسد

  . ًیضثبيذ فٌَاى گشدد هیىشٍثيهوبًقز اص آلَدگي 

3.2.P.2.6                                                                                                   سبصگبسي           Compatibility 
اثضاس سمؼین  ثبػبصگبسي هطلَل داسٍيي ثب ضالل ّبيي وِ خْز آهبدُ ػبصي ثِ وبس هي سٍد ٍػبصگبسي هطلَل داسٍيي  

خْز سبئیذ اعالفبر ( ثِ فٌَاى هثبل سػَة هبدُ داسٍيي  دس هطلَل يب خزة ػغطي ثِ ؽشف سضسيك ٍ يب دبيذاسي)دٍص  

 .اسائِ گشدد سٍي ثشزؼت ٍ ثشگِ ساٌّوب

3.2.P.3  (                                                                       بب رکش ًبم ٍ شکل داسٍيي) سبخت Manufacture 

3.2.P.3.1 ُّب                                                                          / اعالػبت هشبَط بِ سبصًذ Manufacturers 
ًبم، آدسع ٍ هؼئَلیز ّش يه اص ػبصًذگبى، اص خولِ اعالفبر هشثَط ثِ عشفیي لشاسداد، ٍ هطل ػبخز  يب سدْیضار  هَسد 

 .اػشفبدُ دس  سَلیذ ٍ آصهبيؾ  ثبيذ اسائِ گشدد

3.2.P.3.2                                                                             فشهَل بچ                             Batch Formula 
ػبخز هَسد اػشفبدُ لشاس هي گیشد ٍ  فشآيٌذفشهَل ثر ثبيذ ؿبهل  فْشػشي اص ولیِ اخضاء سـىیل دٌّذٓ ؿىل داسٍيي وِ دس 

 .ّن زٌیي همذاس آًْب دس ّش ثر سَلیذ اصخولِ همبديش اضبفي ثب روش هشخـ، ثِ فٌَاى اػشبًذاسدّبي ویفیز ثبؿذ

3.2.P.3.3 ششح فشآيٌذ سبخت ٍ کٌتشل ّبي حيي تَليذ 
   Description of Manufacturing Process and Process Controls 

 

هشاضل ثطشاًي ٍ ًمبعي وِ . ًوَداسي اص فشآيٌذ ػبخز  وِ هشاضل ٍسٍد  هَاد اٍلیِ  دس آى هـخق ؿذُ ثبؿذ ثبيذ اسائِ گشدد

ٍاد ثیٌبثیٌي يب وٌششل ّبي هطلَل ًْبيي دس آًْب اًدبم هي گیشد ثبيذ هـخق وٌششل ّبي ضیي سَلیذ يب آصهبيؾ ّبي م

 .گشدد

دس .  ؿشضي اص فشآيٌذ ػبخز ٍ ثؼشِ ثٌذي هطلَل داسٍيي وِ ًوبيبًگش سَالي هشاضل سَلیذ ٍ ؽشفیز آى ثبؿذ، اسائِ ؿَد

ثش ویفیز هطلَل اثش هي گزاسد خضئیبر كَسر اػشفبدُ اص سٍؽ ّبي ًَيي دس فشآيٌذ ّب ٍفولیبر ثؼشِ ثٌذي  وِ هؼشمیوبً 

.... ( دٍ ػش هخشٍعي يب) سدْیضار هَسد اػشفبدُ دس سَلیذ اص لجیل هخلَط وي ّب ٍ ّوضى ّب اص لطبػ ًَؿ .ثیـششي روش گشدد 

 . ٍ ؽشفیز آًْبثبيذ هـخق گشدد

ثبيذ . هَسد ًؾش اسائِ گشددثبيذ هـخق ٍ ثشاي آًْب هطذٍدُ ّبي ووي  pHؿبخق ّبي فشآيٌذ اص لجیل صهبى، دهب ٍ يب 

ؿشايظ هطیغي دس .  اسائِ گشدد P.3.4.3.2دالئل ٍ سَخیْبر وبفي دس هَسد هطذٍدُ ّبي ووي هشاضل ثطشاًي  دس لؼوز 

 . ثبيذ روشگشدد( ثِ فٌَاى هثبل سعَثز دبيیي، ثشاي فشآٍسدُ ّبي خَؿبى ) هَاسد خبف 

افي اسائِ گشدد ٍ  ّش گًَِ اعالفبسي دس ايي هَسد دس ايي لؼوز عشش دیـٌْبدي دس هَسد فشآٍسي هدذد ثب روش دالئل ن

(3.2.P.3.3) ًَؿشِ ؿَد . 

هشثَط ثِ هبؿیي آالر ٍ   A.1.3.2دس هَسد هطلَالر صيؼز في آٍسي دس كَسر لضٍم سَضیطبر سىویلي دس لؼوز 



 ..سدْیضار اسائِ ؿَد

 .هشاخقِ گشدد ICH (Q6B) ثِ دػشَسالقول 

3.2.P.3.4 احل بحشاًي ٍ هحظَالت بيٌببيٌي کٌتشل هش 
  Controls of Critical Steps and Intermediates   

اص سطز وٌششل ثَدى فشآيٌذ ػبخز، آصهَى ّب ٍ هطذٍدُ لبثل لجَل  دس هشاضل  اعویٌبىثِ هٌؾَس :  وٌششل هشاضل ثطشاًي

 . ٍ سَخیْبر هشثَعِ ثبيذ  اسائِ گشددهـخق ؿذُ اػز،  ثِ ّوشاُ  دادُ ّبي سدشثي  P.3.3.3.2ثطشاًي  وِ دس لؼوز 

وِ دس عي فشآيٌذ ػبخز  ثیٌبثیٌياعالفبر هشثَط ثِ  ویفیز ٍ زگًَگي وٌششل هطلَالر : وٌششل هطلَالر ثیٌبثیٌي

 .ثذػز آهذُ اًذ، ثبيذ اسائِ گشدد

 .هشاخقِ گشدد ICH Q2A) ,Q2B ,Q6A   ٍ(Q6B ثِ دػشَسالقول ّبي  

3.2.P.3.5 ٍ اسصيببي فشآيٌذ سبخت                يب/اػتببس سٌجي      Process Validation and/or Evaluation 

ؿشش، هؼشٌذػبصي، ًشبيح افشجبس ػٌدي ٍ اسصيبثي هشاضل ثطشاًي ٍ يب ػٌدؾ ّبي ثطشاًي وِ دسفشآيٌذ ػبخز اػشفبدُ هي  

دس كَسر لضٍم . ثبيذ اسائِ گشدد( ػذشیهاص لجیل افشجبس ػٌدي هشاضل ػششٍى ػبصي، سَلیذ ٍ دش وشدى دس ؿشايظ آ) گشدد 

 .ًیض اسائِ گشدد A.2.3.2اسصيبثي ثي خغشي ٍيشٍػي دس لؼوز 

 .هشاخقِ گشدد ICH (Q6B) ثِ دػشَسالقول 

3.2.P.4  (                                      بب رکش ًبم ٍ شکل داسٍيي) کٌتشل هَاد کوکي    Control of Excipients 

3.2.P.4.1                                                                                                        هشخظبت   Specifications 

 . اسائِ گشدد هـخلبر  هَاد ووىي دس ايي لؼوز ثبيذ

 .هشاخقِ گشدد  Q6A) ICH ٍ (Q6B ثِ دػشَسالقول ّبي 

3.2.P.4.2         سٍشْبي آًبليض                                                                             Analytical Procedures 

 سٍؽ ّبي آًبلیض وِ دس آصهبيؾ هَاد ووىي  اػشفبدُ ؿذُ اػز ثبيذ دس ايي لؼوز اسائِ گشدد، 

 .هشاخقِ گشدد  Q2A) ICH ٍ(Q6B ثِ دػشَسالقول ّبي 

3.2.P.4.3 ٍشْبي آًبليض                               اػتببس سٌجي س        Validation of Analytical  Procedures 
اص خولِ ًشبيح ضبكل اص آصهبيؾ ّبي اًدبم ؿذُ دس كَسر , اعالفبر هشثَط ثِ افشجبس ػٌدي سٍؽ ّبي آًبلیض هَاد ووىي  

 لضٍم اسائِ گشدد

 . ُ گشددهشاخـ ICH Q2A) ,Q2B ٍ (Q6Bثِ دػشَسالقول ّبي 

3.2.P.4.4                                                                    تَجيِ هشخظبت Justification of Specifications 
 .ثشاي هـخلبر هَاد ووىي دس كَسر لضٍم  سَخیِ وبفي اسائِ گشدد  

 .هشاخقِ گشدد Q3C ) ICH ٍ (Q6B ثِ دػشَسالقول ّبي

3.2.P.4.5 کوکي بب هٌشبء  اًسبًي يب حيَاًي               هَاد Excipients of Human or Animal Origin     
اص لجیل، ًَؿ هٌـبء، )ثب هٌـبء  اًؼبًي يب ضیَاًي ثب دس ًؾش گشفشي فَاهل هخبعشُ آهیض  ووىياعالفبر هشثَط ثِ هَاد   

ؿشش خضئیبر دس . ) ثبيذ اسائِ گشدد(  ي ٍيشٍػيهـخلبر، ؿشش آصهبيؾ ّبي اًدبم ؿذُ، اعالفبر هشثَط ثِ ثي خغش

  ). اسائِ گشدد   A.2.3.2لؼوز

 .گشدد هشاخقِ Q5A) ICH ,Q5D ٍ (Q6Bثِ دػشَسالقول ّبي 



                                                      
 .ددر مورد محصول توليد داخل يک بچ صنعتي کفايت مي نماي

.قابل قبول مي باشد (Working Standard)استاندارد کاري,   SOPدر مورد محصوالت توليد داخل در صورت توجيه شرايط و ارائه   

3.2.P.4.6  هَاد کوکي جذيذ Novel Excipients                                                                                  
وبهل فشآيٌذ ػبخز، سقییي هـخلبر ٍ وٌششل هَاد ووىي  وِ ثشاي اٍلیي ثبس دس يه هطلَل داسٍيي اػشفبدُ هي  خضئیبر

سا دـشیجبًي (  يب غیشثبلیٌي /ثبلیٌي ٍ) آى خذيذ هي ثبؿذ، ّوشاُ ثب اعالفبر سىویلي وِ هغبلقبر ايوٌي هلشفؿَد ٍ يب ساُ 
 .(اسائِ گشدد A.3.3.2دس هَسد هَاد صيؼز في آٍسي خضئیبر دس لؼوز ) .ًوبيذ  هغبثك ثب فشهز هبدُ هإثشُ اسائِ گشدد

3.2.P.5  (                          بب رکش ًبم ٍ شکل داسٍيي) کٌتشل هحظَل داسٍيي Control of Drug Product 

3.2.P.5.1                         هشخظبت                                                                                Specification(s) 
.هـخلبر هطلَل داسٍيي ثبيذ دس ايي لؼوز اسائِ گشدد  

 .هشاخقِ گشدد Q6A) ICH  , Q3B ٍ (Q6Bثِ دػشَسالقول ّبي
  

3.2.P.5.2 لیض                                                                             سٍشْبي آًب         Analytical Procedures 

 .سٍؽ ّبي آًبلیض هَسد اػشفبدُ دس  وٌششل هطلَل داسٍيي دس ايي لؼوز ثبيذ اسائِ گشدد

 .هشاخقِ گشدد Q2A) ICH ٍ (Q6B ثِ دػشَسالقول ّبي

3.2.P.5.3                                     اػتببس سٌجي سٍشْبي آًبليض     Validation of Analytical Procedures 
اعالفبر هشثَط ثِ افشجبس ػٌدي سٍؽ ّبي آًبلیض، اص خولِ ًشبيح ضبكل اص آصهبيؾ ّبي اًدبم ؿذُ دس هشاضل آًبلیض هطلَل 

 .داسٍيي ثبيذ اسائِ گشدد

 .هشاخقِ گشدد ICH  Q2A) ,Q2B ٍ (Q6Bثِ دػشَسالقول ّبي

3.2.P.5.4  (                             ّب) آًبليض بچ                                                                      Batch Analyses 
. ٍ ًشبيح آًبلیض آًْب اسائِ گشدد 32ؿشضي دس هَسد ثر ّب  
 .هشاخقِ گشدد Q3B) ICH   ،Q3C ,Q6A ٍ (Q6Bثِ دػشَسالقول ّبي

3.2.P.5.5                        تؼييي ٍيظگي ّبي ًبخبلظي ّب                       Characterization of Impurities 
 .      دس ايي لؼوز اسائِ گشدد, روش ًگشديذُ اػز .S.3.2.3.2اعالفبر هشثَط ثِ سقییي ٍيظگي ًبخبللي ّب زٌبًسِ دس لؼوز 

 , .هشاخقِ گشدد  ICH Q5C ,Q3B) ,Q6A ٍ(Q6Bثِ دػشَسالقول ّبي 

3.2.P.5.6        تَجيِ هشخظبت                                                          Justification of Specification(s) 
 .دیـٌْبد ؿذُ ثشاي هطلَل داسٍيي ثبيذ دس ايي لؼوز اسائِ گشدد هـخلبرسَخیِ وبفي دس هَسد 

 .هشاخقِ گشدد  Q6A, ) ICH ,Q3B ٍ (Q6B ثِ دػشَسالقول ّبي

3.2.P.6 (             بب رکش ًبم ٍ شکل داسٍيي) سجغ استبًذاسد ّبي مReference Standards or Materials 
وِ دس آصهبيؾ هطلَل داسٍيي اػشفبدُ گشديذُ اػز دس كَسسي وِ دس لؼوز  33اعالفبر هشثَط ثِ اػشبًذاسد ّبي هشخـ

3.2.S.5  روش ًگشديذُ اػز اسائِ گشدد. 

 .گشدد هشاخقِ Q6A ) ICH ٍ (Q6B ثِ دػشَسالقول ّبي

3.2.P.7  ( بب رکش ًبم ٍ شکل داسٍيي) دسپَش  -سيستن ظشف Container Closure System               

اص خولِ هبّیز ّش يه اص هَاد سـىیل دٌّذُ الالم ثؼشِ ثٌذي اٍلیِ  ٍ هـخلبر آًْب  دسدَؽ -ؽشف  ػیؼشنسَكیفي اص 



                                                      
34 Nonfunctional secondary packaging
35 Functional secondary packaging 

كیف ٍ ؿٌبػبيي اثقبد اكلي ٍ دس كَسر لضٍم سشػین ؿىل ؽشف هـخلبر  ثبيذ ؿبهل سَ.  ثبيذ دس ايي لؼوز اسائِ گشدد
 .  سٍؽ ّبي غیش فبسهبوَدِ اي ثْوشاُ افشجبس ػٌدي آًْب دس كَسر لضٍم اسائِ گشدد.  ثبؿذ

ثِ فٌَاى هثبل ًمؾ هطبفؾز اضبفي دس ثؼشِ ثٌذي  ٍ يب دس ضول ٍ ًمل  )  34ثشاي هَاد ثؼشِ ثٌذي فبلذ ًمؾ هطبفؾشي

اعالفبر سىویلي دس هَسد  35اهب ثشاي هَاد ثؼشِ ثٌذي ثبًَيِ داساي ًمؾ ضفبؽشي. ؿشش هخشلشي آٍسدُ ؿَد .( ًذاؿشِ ثبؿٌذ

 .اسائِ ؿَد  ثؼشِ ثٌذيهٌبػت ثَدى 

 .روش گشدد P.2.3.2اعالفبر هٌبػت دس لؼوز 

3.2.P.8 (                                            بب رکش ًبم ٍ شکل داسٍيي)   پبيذاسي                                  Stability 

   3.2.P.8.1                           خالطِ هغبلؼبت پبيذاسي ٍ ًتيجِ گيشيStability Summary and Conclusion 

كِ ايي خال. ًَؿ هغبلقبر دبيذاسي  اًدبم ؿذُ،  دشٍسىل ّبي هَسد اػشفبدُ  ٍ ًشبيح هغبلقبر ثلَسر  خالكِ اسائِ گشدد

ٍ دس كَسر لضٍم، ؿشايظ ًگْذاسي ٍ ( سبسيخ اًمضبء)ثبيذ ًشبيح هغبلقبر دبيذاسي ثب سَخِ ثِ ؿشايظ ًگْذاسي ٍ فوش لفؼِ اي 

 . سبسيخ اًمضبء دس ضیي اػشفبدُ هطلَل سا ثِ فٌَاى هثبل ؿبهل  گشدد

 .هشاخقِ ؿَد Q1A ) ICH ,Q1B  ,Q3B Q5C ٍ (Q6A,ثِ دػشَسالقول ّبي

3.2.P.8.2 ٍتکل ّبي پبيذاسي پس اص ثبت ٍتؼْذ اًجبم پبيذاسي پش  

Post approval Stability Protocol and Stability Commitment 
.ثبيذ اسائِ گشدد دشٍسىل ّبي دبيذاسي دغ اص ثجز ٍسقْذ اًدبم دبيذاسي  

 .هشاخقِ ؿَدQ1A ) ICH ٍ (Q5C ثِ دػشَسالقول ّبي

3.2.P.8.3            دادُ ّبي پبيذاسي                                                                                      Stability Data 

اعالفبر هشثَط ثِ سٍؿْبي .  ًشبيح هغبلقبر دبيذاسي ثٌطَ همشضي  ثِ ؿىل  خذٍل، ًوَداس ٍ يب  ؿشش آصهبيؾ ّب اسائِ ؿَد

 . اسائِ گشددآًبلیض ٍ افشجبس ػٌدي سٍؽ ّبي هزوَس ًیض ثبيذ 

 .آٍسدُ ؿذُ اػز P.5.5.3.2اعالفبر هشثَط ثِ سقییي ٍيظگي ًبخبللي ّب دس لؼوز 

 .هشاخقِ ؿَدQ1A ) ICH،Q1B ،Q2A  ،Q2B ٍ (Q5Cثِ دػشَسالقول ّبي

3.2.A                                                                                                   ضوبئن            APPENDICES 

3.2.A.1  (                        بب رکش ًبم سبصًذُ) هبشيي آالت ٍ تجْيضات           Facilities and Equipment  

 : هحظَالت صيست في آٍسيبشاي 

ثیٌبثیٌي ثِ داخل ًوَداسي دس هَسد ًوبيؾ خشيبى سَلیذ اص خولِ ًمل ٍ اًشمبل هَاد اٍلیِ، وبسوٌبى، هَاد صائذ، ٍ هَاد 

سا دس ثش  هطلَلاعالفبر ثب سَخِ ثِ فضبّبي ّن خَاس ٍ يب اسبق ّبيي وِ يىذبسزگي . ٍثیشٍى اص فضبي سَلیذ اسائِ گشدد

 . هي گیشد اسائِ گشدد

دسّوبى فضبيي وِ هشمبضي دسخَاػز ًوَدُ، ولیِ اعالفبر هشثَط ثِ هطلَالر سَلیذ ؿذُ دس ضیي سَػقِ ٍ يب سبئیذ 

 . ا هطلَالسي وِ ثلَسر دػشي سَلیذ ؿذُ اًذ ضویوِ گشددؿذُ ٍ ي

اعالفبر ثبيذ ثٌطَ . اسائِ گشدد( اخشلبكي يب زٌذ وبسُ)ؿشش هخشلشي اص سدْیضار هشسجظ ثب سَلیذ ٍ اػشفبدُ آًْب 



                                                      
36  Transmissible spongiform encephalopathy 

   .همشضي آهبدُ ػبصي، سویض وشدى، اػششيلیضاػیَى ٍ ًطَُ ًگْذاسي ٍػیلِ هزوَس ٍ هَاد هَسد ًیبص سا ؿبهل گشدد

دس هطلي وِ فولیبر سْیِ ثبًه ّبي ػلَلي ٍ سَلیذ هطلَالر اًدبم هي گشدد، اسائِ اعالفبر ثبيذ ؿبهل هشاضلي اص 

لجیل ثشًبهِ ًؾبفز ٍ سَلیذ ٍ عشاضي ؿىل دػشگبُ  اص ًؾش والع ثٌذي فضبي سَلیذ خْز خلَگیشي اص آلَدگي يب 

 . آلَدگي ّبي  هشمبثل هطیظ ٍ ٍػبيل سَلیذ ثبؿذ

3.2.A.2  ( شکل داسٍيي ٍ سبصًذُ , بب رکش ًبم) اسصيببي ايوٌي ػَاهل هخبعشُ آهيض 

Adventitious Agents Safety Evaluation 
 .اعالفبر هشثَط ثِ اضشوبل آلَدگي فَاهل هخبعشُ آهیض دس ايي لؼوز اسائِ گشدد

 :بشاي ػَاهل هخبعشُ آهيض غيش ٍيشٍسي

TSEاص لجیل ) عشُ آهیض غیش ٍيشٍػي ثِ هٌؾَس ّـذاس ٍ وٌششل ضضَس فَاهل هخب 
(   ثبوششي ،  هبيىَدالػوب ٍ لبسذ ,36

ثقٌَاى هثبل ايي اعالفبر ؿبهل ، گَاّي ٍ يب اًدبم آصهبيؾ سٍي هَاد اٍلیِ ٍ ووىي ، . اعالفبر ثب روش  خضئیبر اسائِ گشدد

 .ثِ ًطَ همشضي  ثبؿذ,  ٍ وٌششل هشاضل سَلیذ

 . هشاخقِ ؿَد )  Q5A ) ICH ، Q5Dٍ Q6Bثِ دػشَسالقول ّبي  

 :بشاي ػَاهل هخبعشُ آهيض ٍيشٍسي

هغبلقبر اسصيبثي ايوٌي ٍيشٍػي .  اعالفبر ثب روش  خضئیبر هشثَط ثِ هغبلقبر اسصيبثي ثي خغشي ٍيشٍػي اسائِ گشدد 

خبعشُ آهیض  دس ًوبيبًگش ايي ثبؿذ وِ هَاد ثىبس سفشِ دس سَلیذ ػبلن ٍ هَسد آصهبيؾ لشاس گشفشِ اػز ٍ ّوسٌیي فَاهل م

 .فشآيٌذ سَلیذ، ضزف گشديذُ اػز

 .هشاخقِ ؿَد)  Q5A ) ICH ، Q5DٍQ6Bثِ دػشَسالقول ّبي 

 :ثیَلَطيههَاد ثب هٌـبء 

( اص لجیل هبيقبر ثیَلَطيه، ثبفز، اًذام، سدُ ّبي ػلَلي) خْز اسصيبثي ثي خغشي ٍيشٍػي هَاد، ثب هٌـبء اًؼبى يب ضیَاى 

ثشاي .( هالضؾِ گشدد S.2.3  ٍ3.2.P.4.5.3.2اعالفبر هشثَعِ دس لؼوز ّبي  . )ُ گشدداعالفبر ضشٍسي ثبيذ اسائ

، آصهبيـبر  ٍ اسصيبثي ثي خغشي ثشاي آلَدگي ّبي ثبلمَُ ٍيشٍػي ػلَل ّب اًشخبةسدُ ّبي ػلَلي، اعالفبر هشثَط ثِ 

 .( هالضؾِ گشدد S.2.3.3.2ػوز اعالفبر هشثَعِ دس ق. )ٍسضویي ویفیز ثبًه ّبي ػلَلي اصًؾشٍيشٍػي اسائِ گشدد

 آصهبيـبر هشاضل هٌبػت سَلیذ

اص لجیل ػَثؼششاي ػلَلي، هطلَل فشآٍسي ًـذُ يب آصهبيـبر ) داليل اًشخبة آصهبيـبر ٍيشٍلَطي هشسجظ ثب هشاضل سَلیذ 

خبم آصهبيـبر ًَؿ آصهبيؾ، ضؼبػیز ٍ اخشلبكي ثَدى آصهبيؾ ثٌطَهمشضي ٍ سَالي اى. اسائِ گشدد( دغ اص ٍيشٍع صدايي

اسائِ  سَلیذًشبيح سبئیذيِ آصهبيؾ هجٌي ثش فبسي ثَدى هطلَل اص آلَدگي ّبي ٍيشٍػي دس هشضلِ هٌبػجي  اص . ضویوِ گشدد

 .(هالضؾِ گشدد  S.2.4  ٍ3.2.P.3.4.3.2اعالفبر هشثَعِ دس لؼوز ّبي  . )گشدد

 آصهبيـبر ٍيشٍػي هطلَل فشآٍسي ًـذُ

 .ضویوِ گشدد Q5A  ٍQ6B  ICHفشآٍسي ًـذُ هغبثك ثب دػشَسالقول  ًشبيح آصهبيـبر ٍيشٍػي هطلَل

 هغبلقبر ٍيشٍع صدايي



  

 

 

 
 

داليل هٌغمي ٍ ثشًبهِ فولي ثشاي اسصيبثي ٍيشٍع صدايي ٍ ًشبيح ٍ اسصيبثي هغبلقبر ٍيشٍع صدايي هغبثك ثب دػشَسالقول 

Q5A ،ICH ل ّبي وَزه دس همبيؼِ ثب فشآيٌذ ّبي اعالفبر هي سَاًذ ؿبهل هقشفي افشجبس ػٌدي  دس هذ. اسائِ گشدد

همبديش سدبسي ثبؿذ، وبسايي هشاضل غیشفقبل ًوَدى يب ٍيشٍع صدايي دس سدْیضار سَلیذ، هَاد ٍ  هشاضلي اص سَلیذ وِ لبدس 

ٍ  S.2.5.3.2اعالفبر هشثَعِ دس لؼوز ّبي  . )ثِ ضزف ٍ يب غیش فقبل ًوَدى ٍيشٍع ّب ثبؿذ فٌَاى گشدد

3.2.P.3.5  گشددهالضؼ ُ). 

 . هشاخقِ ؿَد )  Q5A ) ICH ، Q5Dٍ Q6Bثِ دػشَسالقول ّبي  

3.2.A.3                                                                                                                  هَاد کوکيExcipients 
 .اػشفبدُ ؿذُ اػز اعالفبر ثیـششي اسائِ گشدد دس هَسد هَاد ووىي وِ دس ػبخز هطلَالر صيؼز في آٍسي

3.2.R                                                                                اعالػبت هٌغقِ اي Regional Information  

 .ى لؼوز اسائِ گشددّش گًَِ اعالفبر اخشلبكي اضبفي دس هَسد هبدُ هإثشُ ٍ هطلَل داسٍيي هشثَط ثِ ّش هٌغمِ دس اي

 

                                                                        Literature Referencesهٌببغ  3.3

 .دس ايي لؼوز روش گشدد( دس كَسر لضٍم) آدسع هأخز 


