
 

 در   ١٣۶٠ ھمزمان با شروع فعالیت واحدھاي تولیدي فرآورده ھاي گیاھي، گروه کارشناسی فراورده ھای گیاھی از سال
معاونت غذا و داروي وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشكي بصورت رسمي نظارت بر فراورده ھای گیاھی را آغاز 

 نمود.

   اداره داروھای گیاھی در چارت سازمانی معاونت غذا و دارو بھ عنوان یکی از ادارات تابعھ اداره کل  ١٣٧۶در سال ،
  رسمیت شناختھ شدنظارت بر امور دارو و مواد مخدر بھ 

 اداره داروھای گیاھی بھ ١٣٨۵ماه ھا در ديھاي طبیعي، براي تمركز بیشتر بر روي این فرآوردهبا افزایش تنوع فرآورده ،
  اداره داروھاي طبیعي تغییر نام یافت.

 )با عنایت بھ بند و توسعھ روزافزون این  اسالمی –قانون برنامھ پنجم توسعھ و ابالغ سند توسعھ طب سنتی ایرانی  ٣۴) ماده
اداره کل نظارت و ارزیابی داروھای طبیعی و سنتی تشکیل و در مھرماه ھمان سال با ادغام  ١٣٩٢فراورده ھا در خرداد ماه 

  تشکیل گردید.“ اداره کل فراورده ھای طبیعی، سنتی و مکمل”فراورده ھای مکمل 

  

 موارد مستند قانونی

، بھ منظور ایجاد و حفظ یکپارچگي در تأمین، توسعھ و تخصیص قانون برنامھ پنجم توسعھ ٣۴ماده ھ بند * در راستای اجرای 
عادالنھ منابع عمومي سالمت، وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکي موظف است زمینھ الزم براي توسعھ طب سنتي و استفاده از 

  ھاي طبیعي و گیاھي را فراھم نماید.داروھا و فرآورده

، وزارت موظف است با ھمکاری ١٣۶۴مصوب قانون تشکیل وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکي  ١۶ده ما* بر اساس 
  وزارت کشاورزی طرح احیا داروھای گیاھی و استفاده گسترده از آن را بھ مرحلھ اجرا درآورد.

، انجام پژوھش در ١٣۶٧ ، درمان و آموزش پزشکي مصوبقانون تشکیالت و وظایف وزارت بھداشت ١ماده  ١٨بند براساس * 
زمینھ طب سنتی و بررسی و تحقیق در زمینھ خواص دارویی گیاھان و امکانات تھیھ و استفاده از داروھای گیاھی و آموزش صحیح در 
 زمینھ ھای فوق و ایجاد مراکز مناسب برای طب سنتی جز وظایف وزارت متبوع درنظر گرفتھ شده است.

و اصالحیھ سالھاي  ١٣٣۴مصوب سال صل چھارم قانون مربوط بھ مقررات امور پزشكي و دارویي از ف ١٣ماده  ٣تبصره *        
، داروھای گیاھی بھ فراورده ھایی اطالق می شودکھ در تھیھ و ترکیب آنھا کال یا اکثرا از اجزا و یا عصاره ھای گیاھی ١٣٧۴و  ١٣۶٧

 و تعیین یا تایید نام آن با وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکي است. استفاده شده باشد. تشخیص داروی گیاھی، تایید اثر درمانی
شورای عالی انقالب  ٢۵/۴/١٣٩٢مورخ  ٧٣۵، در جلسھ فصل پنجم نقشھ جامع علمی کشور ١-۵قسمت الف بند بھ استناد *        

"سند ملی گیاھان دارویی و طب سنتی " شورای ستاد راھبری نقشھ جامع علمی کشور  ١٠/٢/١٣٩٢فرھنگی و بر اساس پیشنھاد مورخ 
  بھ تصویب رسیده است.

  

  ادارات تابعھ اداره کل نظارت و ارزیابی فراورده ھای طبیعی، سنتی و مکمل
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  تعاریف

وظیفھ اصلی نظارت بر كیفیت، ایمني و اثربخشي این فراورده ھا از طریق بررسي پرونده ھاي ساخت فراورده ھای  تولید داخل و 
وارداتي و صدورمجوز یا پروانھ ساخت و ورود، نظارت بر تولید داخل، واردات، تولید تحت لیسانس، ساخت قراردادی و انتقال دانش 



وز یا پروانھ ساخت و ورود فراورده ھا است. ھمچنین صدور پروانھ تاسیس کارخانجات تولیدی و مکاتبات مرتبط با این فنی، تمدید مج
موارد  و تھیھ و تنظیم ضوابط و مقررات نیز برعھده این اداره کل  مي باشد.  ھدف این اداره کل در دسترس قرار دادن فراورده ھای با 

 ي انسان  مي باشد.كیفیت باال، ایمن و موثر برا

  داروھاي طبیعی

گیاھان، حیوانات، مواد معدنی یا قسمتي از آنھا و فرآورده ھاي حاصل از آنھا بھ صورت خام و یا فرایندي در صورتیكھ براي 
 پیشگیري، درمان، سالمتي جسم و روان و یا تاثیر بر اعمال  فیزیولوژیك بدن بھ كار روند فرآورده طبیعی تلقي مي شوند.

 رآورده ھاي طب سنتي ایرانف

 عبارتند از فرآورده ھایي كھ بھ طور متواتر در كتب مرجع طب سنتي ایران ذكر شده اند.

  و عملیات تھیھ این فرآورده ھا صرفا شامل مواردي است كھ در كتب مرجع طب سنتي ایران ذكر شده است. 

  مکمل ھای تغذیھ ای

ند کھ از یک یا ترکیبی از مواد خام و یا فراوری شده از جملھ ویتامین ھا، امالح، مکمل ھای تغذیھ ای فراورده ھای خوراکی ھست
اسیدھای چرب، اسیدھای آمینھ و مشتقات آنھا، آنزیم ھا، فیبرھا، آنتی اکسیدانھا، کربوھیدرات ھا، عصار، اندام و یا بافت ھای طبیعی 

 تشکیل می شوند.

ند مصرف این فراورده ھا ت شوند اما بھ دلیل فقدان یا کمبود آنھا در رژیم غذایی فرد نیازم(این مواد بایستی از طریق رژیم غذایی دریاف
  می گردد)

  مصرف این فراورده ھای ممکن است از طریق تامین نیاز بدن بھ ترکیبات فوق الذکر باعث ارتقا عملکرد عمومی بدن شود.

 


