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 وساضز

    خیابان فخز راسی  نبص خیابان ضهیذ وحیذ نظزی ساسمان غذا و داروروبروی در اصلی دانشگاه تهران                                         1314715311: کذ پستی 

  66467268-9: تلفن                                                                                                                                                                                

 66469122:   ابز نم

  صفحه الكتزونیكی ساسمان غذا و دارو:                            http://fdo.behdasht.gov.ir         

   صفحه الكتزونیكی وسارت بهذاضت ، درمان و آموسش پشضكی:                                                                                                                    http://www.behdasht.gov.ir 

 
 سازمان غذا و دارو

محتزم غذا و داروی کلیه دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور    معاون

 بخشنامه انواع برچسب رهگیری اصالت: موضوع

م؛ و احتراسالم با 

ػغف تٍ سًاالت اضسالی تؼضی اظ مؼايویه محتطم ي َمچىیه تطذی اتُام َا زض مًضز تىًع تطچسثُای مطتًط تٍ وظام ضَگیطی 

 ي 1710/93مًضخ  123277ي  17/3/94مًضخ  33314َای  ي کىتطل اصالت ضمه تاکیس تط مغالؼٍ زلیك ي فىی ترطىامٍضزیاتی 

تطذی مًاضز مطتًط تٍ  13/9/93 مًضخ18756 ي  20/10/93 مًضخ123322ي  9/10/93 مًضخ 119044ي  17/6/93 مًضخ 11873

( تُساضتی، تجُیعات ي ملعيمات پعضکی/زاضي، مکمل، غصا، آضایطی) مطرصات اوًاع تطچسثُای مًجًز تط ضيی فطآيضزٌ َای سالمت

. ضًز، لصا الظم است ایه مًاضز تىحً الظم ي ممتضی تاعالع کلیٍ شیىفؼان زض آن حًظٌ ضساوسٌ ضًز تططح شیل اػالم می

 برچسب تقلبی و نا معتبر برچسب قدیمی بر چسب جدید

 
Data Matrix Barcode must be: 

01GTN21UID17EXP10LOT 
The scratch code must be: 

A 16-digit random number 
The Label contain: 

GTIN (تاضکس میلٍ ای), UID (ٍ  (ضماضٌ سطیال جؼث

LOT ( ساذت سطی ), EXP ( اومضا تاضید ), Tel, SMS, Web 

 
Data Matrix Barcode includes: 

Variable (unfortunately!) 
The scratch code supposed to be: 

A 16-digit random number 

 
QR Matrix Barcode includes: 

Exactly the code under the scratch 
The scratch code usually is: 

A 16-digit random number 

زض وظام  1393ایه وًع تطچسة کٍ زضج آن اظ تُمه 
ضَگیطی ي ضزیاتی فطآضزٌ َای سالمت ضطيع ضسٌ تٍ تاوک 

اتی متمطکع ساظمان غصا ي زاضي  متصل ي لاتل پیگیطی اعالع
َا تط  تطجیح ي پیگیطی ایه ساظمان زضج ایه وًع ضىاسٍ. است

ضيی َمٍ فطآيضزَُای تًلیسی ي ياضزاتی تصًضت پطیىت زض 
ایه تطچسة میثایست ذًاوا، تا کیفیت، غیط . محل تًلیس است

لاتل جساضسن ي زض محل مىاسة ضيی جؼثٍ وصة ضسٌ 
َط گًوٍ ایطاز ي ذغای احتمالی زض ایه تطچسثُا، . زتاش

َای آن یا ساماوٍ َای مطتًعٍ زض صًضت گعاضش،  ضىاسٍ
. ضًز پیگیطی ي مطتفغ می

ضطيع ي اظ  89الصاق ایه وًع تطچسة اظ سال 
ممىًع ضسٌ است، لصا تًظیغ 93تُمه 

فطايضزَای مىمص تٍ آن ي تحًیل تٍ زاضيذاوٍ 
تلیت پیگیطی ایه تطچسة لا. ممىًع است

متمطکع وساضتٍ ي فمظ ضطکت مجطی مطتًعٍ 
تؼلت ػسم . تا حسيزی امکان پاسرگًیی زاضز

اػتثاض ایه تطچسثُا اظ ضُطیًض ماٌ سال جاضی 
تُتط است فطايضزٌ َای مىمص تٍ آن زض 
 .ايلًیت فطيش ي حصف اظ تاظاض لطاض گیطوس

ایه وًع تطچسة کٍ اذیطا زض سغح تاظاض 
َساضتی ضایج ضسٌ است، ي تًیژٌ آضایطی ي ب

ي تا پیامک پاسرگً  QRزاضای تاضکس 
َیچ مجًظی اظ ایه ساظمان وساضتٍ . میثاضس

ي وساضز ي َیچ فطايضزٌ ضسمی مجاظ تٍ 
لصا کلیٍ فطآيضزٌ َای . استفازٌ اظ آن ویست

مىمص تٍ آن اظ وظط ایه ساظمان لاچاق ي 
 .غیط لاتل تًظیغ ي ػطضٍ میثاضىس

 
 

: ضيوًضت

مسیط ػامل محتطم کلیٍ ضطکت َای پرص سطاسطی زاضي   

مسیطػامل محتطم کلیٍ ضطکتُای تًلیس کىىسٌ ي يازکىىسٌ زاضيیی ،مکمل،عثیؼی،غصایی،آضایطی ي تُساضتی تجُیعات پعضکی  

وظام ضزیاتی ،ضَگیطی يکىتطل فطايضزٌ َای سالمت محًض (یانمجطی،مًافمت اصًلی يمتماض)مسیط ػامل محتطم کلیٍ ضطکتُای 

  کلیٍ مؼايویه ي مسیطان کل محتطم ساظمان جُت اعالع


