
 معاونت برنامه ریزي اداره کل فراورده هاي طبیعی، سنتی و مکمل

  و عرضه فرآورده هاي طب سنتی ایران

طب سنتی و گیاهی میراث ارزشمندي از تجربیات نسل هاي گذشته است که بـا گنجینـه قـوي    
. راه گشاي بسیاري از دردها و تنگناهاي پزشکی امروز باشد

  .آیین نامه تهیه و عرضه فرآورده هاي طب سنتی ایران به منظور رسیدن به اهداف ذیل تدوین گردیده است
به روز کردن و جهت دهی علمی به استعدادها و توانایی هاي کشور در مورد پیشینه طـب سـنتی و   

 فرآورده هاي مبتنی بر کتب طب سنتی ایران
 ... برقراري نظام یک پارچه عرضه داروهاي سنتی در داروخانه ها و عطاري ها و 

 ترویج وگسترش فرهنگ استفاده از طب سنتی و به تبع آن ارتقاي سالمت مردم 
ط با طب سـنتی و  مهیا نمودن زمینه افزایش آگاهی و آشنایی بیشتر پزشکان و داروسازان در ارتبا

فرآورده هاي طب سنتی ایران عبارتند از فرآورده هایی که به طور متواتر در کتب مرجع طب سنتی ایران 

سال سابقه فعالیت در زمینـه   10این گونه فرآورده ها، به داروسازان و سایر افرادي که حداقل 
داشـته   )صنف مربوطه و یا اداره داروهاي گیاهی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشـکی 

هر فرآورده پس از تایید شوراي بررسی و تدوین داروهاي گیاهی و طبیعی ایران، منوط به اخذ 
صـالحیت  ( ز اداره کل آزمایشگاه هاي کنترل غذا و دارو و سرانجام تاییـد کمیسـیون قـانونی تشـخیص     

  .می باشد مجوزوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اخذ 

می باید مـوارد زیـر نیـز     "فرآورده طب سنتی ایران

  

  

معاونت برنامه ریزي اداره کل فراورده هاي طبیعی، سنتی و مکمل: تهیه و تنظیم

 سازمان �ذا و دارو 

و عرضه فرآورده هاي طب سنتی ایران تهیهآیین نامه 

طب سنتی و گیاهی میراث ارزشمندي از تجربیات نسل هاي گذشته است که بـا گنجینـه قـوي    : مقدمه و هدف
راه گشاي بسیاري از دردها و تنگناهاي پزشکی امروز باشدگیاهی که ناشی از اقلیم طبیعی ایران است می تواند 

آیین نامه تهیه و عرضه فرآورده هاي طب سنتی ایران به منظور رسیدن به اهداف ذیل تدوین گردیده است
به روز کردن و جهت دهی علمی به استعدادها و توانایی هاي کشور در مورد پیشینه طـب سـنتی و    - 1

  بافت متنوع گیاهی 
فرآورده هاي مبتنی بر کتب طب سنتی ایران توسعه  - 2
برقراري نظام یک پارچه عرضه داروهاي سنتی در داروخانه ها و عطاري ها و   - 3
ترویج وگسترش فرهنگ استفاده از طب سنتی و به تبع آن ارتقاي سالمت مردم  - 4
مهیا نمودن زمینه افزایش آگاهی و آشنایی بیشتر پزشکان و داروسازان در ارتبا  - 5

  ...درمان با داروهاي طبیعی و 

فرآورده هاي طب سنتی ایران عبارتند از فرآورده هایی که به طور متواتر در کتب مرجع طب سنتی ایران : 
  .ذکر گردیده اند

این گونه فرآورده ها، به داروسازان و سایر افرادي که حداقل  تهیهمجوز : 
صنف مربوطه و یا اداره داروهاي گیاهی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشـکی  با تایید( طب سنتی 

  .باشند داده خواهد شد

هر فرآورده پس از تایید شوراي بررسی و تدوین داروهاي گیاهی و طبیعی ایران، منوط به اخذ  تهیهاجازه : 
ز اداره کل آزمایشگاه هاي کنترل غذا و دارو و سرانجام تاییـد کمیسـیون قـانونی تشـخیص     تاییدیه ا

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اخذ ) ساخت و ورود دارو و مواد بیولوژیک 

فرآورده طب سنتی ایران "بر روي برچسب این فرآورده ها عالوه بر درج جمله : 
  :ذکر گردد

  نام محصول:  الف
  نام و آدرس مرکز تولید کننده :  ب

  
  
  

    

 

سازمان �ذا و دارو
 

  
مقدمه و هدف

گیاهی که ناشی از اقلیم طبیعی ایران است می تواند 
آیین نامه تهیه و عرضه فرآورده هاي طب سنتی ایران به منظور رسیدن به اهداف ذیل تدوین گردیده است

  
: تعریف

ذکر گردیده اند
  

: 1ماده
طب سنتی 

باشند داده خواهد شد
  

: 2ماده
تاییدیه ا

ساخت و ورود دارو و مواد بیولوژیک 
  

: 3ماده
ذکر گردد



 معاونت برنامه ریزي اداره کل فراورده هاي طبیعی، سنتی و مکمل

  .  عملیات تهیه این فرآورده ها صرفا شامل مواردي است که کتب مرجع طب سنتی ایران ذکر گردیده است
  .درمانی و طب سنتی بالمانع است

آن دسته از فرآورده ها نمایند که نـام اجـزاي آنهـا در فهرسـت     
  . باشد مفردات طب سنتی ایران تهیه شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موجود

جنس و گونه گیاهان و نام مواد خام به کار رفته در فرموالسیون فرآورده هـا مـی بایـد بـه تاییـد وزارت      

ذکر قسمت مورد استفاده، تاریخ مصرف، کنترل هاي کیفی و میکروبی و کاربرد درمانی ذکر شده در طب 

  .این فرآورده ها نیاز به ارایه مطالعه بالینی ندارد

  .با دارنده مجوز است ها هر گونه مسؤولیت حقوقی و کیفري ناشی از تهیه و عرضه فراورده

مدت  به عمل  سال است و تقاضاي تجدید مجوز باید شش ماه قبل از انقضاي
چنانچه در طول مدت اعتبار مجوز، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تولید ایـن اقـالم را غیـر الزم و یـا     

  .مضر به سالمت جامعه تشخیص دهد مجوز مربوطه لغو می گردد

  :کتب مرجع طب سنتی ایران شامل منابع زیر می باشد
  ) ابن سینا ( ـ قانون فی الطب 

  )جرجانی ( ـ ذخیره خوارزمشاهی 
  )انصاري شیرازي ( ـ اختیارات بدیعی 

  )عقیلی خراسانی ( ـ قرابادین کبیر 
  )علی بن عباسی اهواز ( ـ کامل الصناعه 

  

  

معاونت برنامه ریزي اداره کل فراورده هاي طبیعی، سنتی و مکمل: تهیه و تنظیم

 سازمان �ذا و دارو 
  دستور مصرف : ج
  تاریخ تولید: د
  تاریخ انقضا: ه
  شرایط نگهداري: و
  

عملیات تهیه این فرآورده ها صرفا شامل مواردي است که کتب مرجع طب سنتی ایران ذکر گردیده است: 
درمانی و طب سنتی بالمانع است دارویی،عرضه این فرآورده ها در کلیه مراکز : 5
آن دسته از فرآورده ها نمایند که نـام اجـزاي آنهـا در فهرسـت      هیهمتقاضیان صرفا می توانند اقدام به ت: 6

مفردات طب سنتی ایران تهیه شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موجود
جنس و گونه گیاهان و نام مواد خام به کار رفته در فرموالسیون فرآورده هـا مـی بایـد بـه تاییـد وزارت      : 7

  .بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برسد
ذکر قسمت مورد استفاده، تاریخ مصرف، کنترل هاي کیفی و میکروبی و کاربرد درمانی ذکر شده در طب : 8

  .سنتی ضروري است
این فرآورده ها نیاز به ارایه مطالعه بالینی ندارد مجوز تهیهاخذ : 9

هر گونه مسؤولیت حقوقی و کیفري ناشی از تهیه و عرضه فراورده: 10

سال است و تقاضاي تجدید مجوز باید شش ماه قبل از انقضاي 4اعتبار مجوز تهیه این اقالم  :11
چنانچه در طول مدت اعتبار مجوز، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تولید ایـن اقـالم را غیـر الزم و یـا     

مضر به سالمت جامعه تشخیص دهد مجوز مربوطه لغو می گردد

کتب مرجع طب سنتی ایران شامل منابع زیر می باشد: 12
ـ قانون فی الطب  2        )رازي ( ـ الحاوي 

ـ ذخیره خوارزمشاهی 4  )ابو منصور هروي ( ـ االبنیه عن حقایق االدویه 
ـ اختیارات بدیعی 6      )جرجانی ( ـ االغراض الطبیه 
ـ قرابادین کبیر 8      )حکیم مؤمن ( تحفه المؤمنین 

ـ کامل الصناعه 10    )عقیلی خراسانی ( دویه ـ مخزن اال

  
  
  

    

 

سازمان �ذا و دارو

: 4ماده
5ماده 
6ماده 

مفردات طب سنتی ایران تهیه شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موجود
7ماده 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برسد
8ماده 

سنتی ضروري است
9ماده 

  
10ماده 

  
1ماده 
چنانچه در طول مدت اعتبار مجوز، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تولید ایـن اقـالم را غیـر الزم و یـا      .آید

مضر به سالمت جامعه تشخیص دهد مجوز مربوطه لغو می گردد
  

2ماده 
ـ الحاوي  1
ـ االبنیه عن حقایق االدویه  3
ـ االغراض الطبیه 5
تحفه المؤمنین  ـ7
ـ مخزن اال9
  


