
 آئين نامه ساخت داروهاي طبيعي، طب مكمل و جايگزين ، مكمل ها -7فصل 

. دس مًسد داسيَبي عجيؼي، عت منمل ي جبيگضيه ي منمل َب ، پشياوٍ سبخت ثٍ وبم اضخبظ حقًقي ي حقيقي غبدس مي ضًد -7-89-1

 .مىىذٌ ثب مطخػبت رمش ضذٌ دس ايه فػل تًليذ ومبيىذاضخبظ حقيقي ويضثبيذ محػًل خًد سا دس ياحذ تًليذ 

متقبضي احذاث ياحذ تًليذي ثب اسائٍ مذاسك صيش ي تبئيذ مميسيًن قبوًوي تطخيع سبخت ي يسيد، مًافقت ايليٍ جُت احذاث ياحذ  -7-89-2

: تًليذي سا اخز مي ومبيذ

اسبسىبمٍ ضشمت ثب مًضًع فؼبليت داسييي مشتجظ  –الف 

سسمي ثجت ضشمت ي آخشيه تغييشات آن سيصوبمٍ  -ة 

( ثشاي اضخبظ حقيقي ي حقًقي)گًاَي ػذم سًء پيطيىٍ ميفشي مًثش-ج

. مًافقت  ايليٍ ثشاي ايجبد ياحذ تًليذي ثب تػًيت مميسيًن قبوًوي تطخيع سبخت ي يسيد ثٍ مذت سٍ سبل غبدس مي گشدد -7-89-3

.  پزيش استتمذيذ مذت مزمًس ثب اسائٍ گضاسش پيطشفت مبس امنبن 

مبسضىبسبن ي ثبصسسبن يصاست ثُذاضت، دسمبن ي آمًصش پضضني دس مليٍ مشاحل پشيطٌ سبخت ياحذتًليذي وظبست خًاَىذ داضت ي  -7-89-4

. مسئًالن ايىگًوٍ ياحذَب منلفىذ ثب آوبن َمنبسي ومًدٌ ي اعالػبت الصم سا دس اختيبسضبن قشاس دَىذ

جُت احذاث ياحذ تًليذي ثبيذ وسجت ثٍ دسيبفت پشياوٍ تبسيس ثب اسائٍ مستىذات صيش اص مميسيًن  ايليٍمتقبضي پس اصاخز مًافقت  -7-89-5

: قبوًوي تطخيع سبخت ي يسيد اقذام ومبيذ

تأييذمبسضىبسبن ي ثبصسسبن يصاست ثُذاضت ، دس مبن ي آمًصش پضضني مجىي ثش ايجبد سبختمبوُب، تبْسيسبت، وػت مبضيه آالت ي تجُيضات   -الف 

مجًص يصاست غىبيغ ي مؼبدن  -ة

اص ) تبئيذ يصاست ثُذاضت، دسمبن ي آمًصش پضضني مجىي ثش تبميه امنبوبت فىي ي اجشايي مبفي ثشاي تًليذ ي وظبست  ثش محػًالت تًليذ ضذٌ  -ج

منبوبت الصم ثشاي اوجبم فشآيىذ جملٍ امنبوبت اسصيبثي فشآيسدٌ ، جمغ آيسي ضنبيبت ي گضاسضبت ػًاسؼ جبوجي پس اص يسيد ثٍ ثبصاس داسيئي ، ا

 (  جمغ آيسي فشآيسدٌ اص ثبصاس دس غًست لضيم

 مؼشفي مسئًل فىي ياجذ ضشايظ  -د

متقبضي پس اصاخز پشياوٍ تبسيس ميتًاوذ وسجت ثٍ دسيبفت پشياوٍ سبخت ثشاي َش يل اص اقالم مطمًل ايه فػل مغبثق مقشسات  -7-89-6

. مشثًعٍ اقذام ومبيذ

داضته حذاقل  فشدي است مٍ ػاليٌ ثش داضته مذسك دمتشاي داسيسبصي ي پشياوٍ داسيسبصي ي( مذيش تضميه ميفيت) فىي مسئًل  -7-89-7

مذت  . .، پس اص اسصيبثي تًاومىذي اص مميسيًن قبوًوي تطخيع سبخت ي يسيد داسي پشياوٍ غالحيت اخز ومًدٌ است سبل سبثقٍ مبس مشتجظ 2

مسئًل فىي، مسئًل وظبست ثش سػبيت مقشسات ي ضًاثظ يصاست ثُذاضت، دسمبن ي آمًصش پضضني ي حػًل .  اضذسبل  مي ة 4اػتجبس ايه پشياوٍ 



مسئًل فىي مبدامي .ي پشياوٍ سبخت محػًل مي ثبضذ  اعميىبن اص سبخت ي مىتشل ي آصادسبصي فشآيسدٌ ثش مجىبي اغًل سيضُبي خًة سبخت

ياحذ تًليذي ثبيذ ثشاي َش ضيفت . مٍ تػذي مسئًليت فىي ياحذ تًليذي سا داسد وجبيذ مسئًليت اجشائي ديگشي دس مؤسسبت داسييي داضتٍ ثبضذ

. مبسي مسئًل فىي جذاگبوٍ داضتٍ ثبضذ 

. وىذٌ مجبص ثٍ دخبلت دس امًس مختع مسئًالن فىي ومي ثبضىذ مذيشػبمل ي اػضب َيئت مذيشٌ ياحذَبي تًليذك -7-89-8

چىبوچٍ مسئًل فىي ثٍ داليلي . مسئًل فىي ثبيذ دس صمبن تًليذ حضًس مؤثش داضتٍ ي يظبيف خًد سا ثٍ وحً مغلًة اوجبم دَذ  -7-89-9

، دسمبن ي آمًصش پضضني مؼشفي ي تًسظ مميسيًن مٍ قجالً ثٍ يصاست ثُذاضت( 7 -89-7)وتًاوذ حضًس يبثذ دس غيبة ايطبن فشد ياجذ ضشايظ 

قبوًوي تطخيع سبخت ي يسيد تبئيذ ضذٌ است ثبيذ مسئًليت امًس فىي ي ميفي ياحذ تًليذ مىىذٌ سا ثٍ ػُذٌ ثگيشد مطشيط ثٍ ايىنٍ غيجت 

 .مبٌ عًل ونطذ  6مسئًل فىي ثيص اص 

يذ دس ياحذ تًليذمىىذٌ مًسد تأييذ يصاست ثُذاضت،دسمبن ي آمًصش مليٍ اقالم مطمًل ايه فػل پس اص اخز پشياوٍ سبخت ثب-7-89-10

. پضضني تًليذ ضًوذ

وظيشفضب، سبختمبن، مبضيه آالت ي تجُيضات )ياحذَبي تًليذمىىذٌ اقالم مطمًل ايه فػل ثبيذ داساي ضشايظ سخت افضاسي  -7-89-11

مغبثق ثبسيضُبي خًة ( اوسبوي، داوص فىي ي وظبم تضميه ميفيت  ويشييوظيش )ي وشم افضاسي ( الصم ثشاي تًليذ ،مىتشل ميفيت ي اوجبسداسي

سبخت ي ضًاثظ، مقشسات ي استبوذاسدَبي اػالم ضذٌ اص عشف يصاست ثُذاضت ، دسمبن ي آمًصش پضضني ثًدٌ ي مًاسد مزمًس سا دس تمبم مشاحل 

. سبخت ي ػشضٍ محػًل سػبيت ومبيىذ 

ي آمًصش پضضني ، ياحذَبي تًليذ مىىذٌ سا اص وظش سػبيت اغًل سيضُبي خًة سبخت ي ضًاثظ ثبصسسبن يصاست ثُذاضت، دسمبن  -7-89-12

ياحذ َبي تًليذ مىىذٌ مي ثبيست وًاقع رمش ضذٌ سا دس مذت صمبوي مٍ تؼييه . ي مقشسات يصاست ثُذاضت، مًسد ثبصسسي ي اسصيبثي قشاس مي دَىذ

. يصاست ثُذاضت اقذام خًاَذ ضذ دس غيش ايىػًست مغبثق ضًاثظ . مي ضًد، سفغ ومبيىذ

ياحذَبي تًليذمىىذٌ اقالم مطمًل ايه فػل مي ثبيست داساي آصمبيطگبٌ مىتشل ميفيت ثب مسئًليت فشد ياجذ ضشايظ ثًدٌ ي  -7-89-13

حذاقل تب  آصمبيطگبَيمستىذات مىتشل ي . سا سػبيت ومبيىذ   استبوذاسدَبي مشثًط ثٍ اغًل سيضُبي خًة سبخت ي سيضُبي خًة آصمبيطگبَي

سبل ي ومًوٍ َبي ادياسي َش سشي سبخت دس ياحذ تًليذمىىذٌ حذاقل تب يل سبل ثؼذ اص تبسيخ اوقضبء محػًل ثٍ وحً مىبست ي دس ضشايظ  5

مىغجق ثب ضشايظ مىذسج دس ثشچست محػًل، وگُذاسي ضذٌ ي دس مًقغ ثبصسسيُبي يصاست ثُذاضت، دسمبن ي آمًصش پضضني ثبيذ قبثل دستشسي 

.  ثبضذ
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مطخػبت َش سشي سبخت اص محػًل تًليذ ضذٌ قجل اص يسيد ثٍ ثبصاس مي ثبيست تًسظ مسئًل فىي مؤسسٍ داسييي داسوذٌ  -7-89-14

. پشياوٍ سبخت، مىتشل ي ثب مستىذات مغبثقت دادٌ ضذٌ تب مجًص آصادسبصي غبدس گشدد 

ثُذاضت، دسمبن ي آمًصش پضضني ومًوٍ ثشداسي ي مًسد  اقالم مطمًل ايه فػل حست تطخيع، تًسظ مبسضىبسبن يصاست -7-89-15

. ثشسسي ي يب آصمبيص قشاس مي گيشد 

دس غًستينٍ اقالم مطمًل ايه فػل ثٍ َش دليلي مغبثق ثب مقشسات يصاست ثُذاضت، دسمبن ي آمًصش پضضني وجًدٌ ي يب عجق  -7-89-16

ضمه تبييذ يصاست ثُذاضت، دسمبن ي آمًصش پضضني ثبيذ ثغًس ثُذاضتي وظش مسئًل فىي غيشقبثل مػشف اػالم گشدوذ، پس اص جمغ آيسي ي 

. امحبء  عجق دستًسالؼمل مشثًعٍ ثب حضًس ومبيىذٌ يصاست ثُذاضت، دسمبن ي آمًصش پضضني ي مسئًل فىي غًست مي گيشد . مىُذم گشدوذ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


