
  

 ثبت اطالعات مصرف کنندگانراهنمای 

 وژیهاهی رژیمی / غذا  اهی شیر خشک 

 

 
  79پاییز 



 برای ورود به سامانه، دو راه حل وجود دارد: .1

      سامانه امور سامانه، با نام کاربری و گذرواژه ای که در  داروخانه ها برای ورود به 

شوند و    داروخانه های خود دار سامانه    سامانه بعد از ورود به ند، می توانند وارد 

سامانه   »بر روی گزینه  منوی باال، از (pharmacy.fda.gov.irامور داروخانه ها )

 .نمایندکلیک « زنجیره تامین

 

 ،آدرس سامانه به شرح زیر را در مرورگر خود تایپ کنید: مستقیما 

scm.fda.gov.ir 
ا  و ب کلیک نمایید« ودور»در سمت چپ صفحه در قسمت ورود به سامانه، بر روی گزینه      و 

 نام کاربری و گذرواژه سامانه امور داروخانه های خود وارد این سامانه گردید.

 کلیک کرده و وارد فرم مربوطه شوید.« شیرخشک»پس از ورود به سامانه، بر روی گزینه  .2

 



شک/غذای ویژه،       .3 شیر خ شی از نام  شده می توانید   در این فرم با وارد کردن بخ از منوی باز

 نیز در کادر مورد نرر ثبت     به قوطی محصووووو مورد نرر را انتخام نمایید. تعداد تحویلی      

. قیمت مصرف کننده با توجه به محصوو انتخابی، به صورت اتوماتیک توسط سیستم        شود 

 .شودپر می 

ست و باید          .4 صرف کننده، تمامی موارد اطالعاتی اجباری ا صات م شخ سمت م سط   در ق تو

صرف کننده،   شامل کد ملی  شود  تکمیلداروخانه با کمک م صرف کننده . این اطالعات    ،م

ست و آدرس            سرپر ست، تلفن ثابت  سرپر شماره همراه  نام و نام خانوادگی ، تاریخ تولد ، 

 می باشد.محل سکونت 

 کلیک نمایید تا اطالعات موردنرر ثبت گردد.« ثبت»در انتها، بر روی دکمه  .5



 

 

 محدودیت سنی مصرف شیرخشک های رژیمی و غذا های ویژه
 

 بازه سنی نام فارسی شیرخشک رژیمی

 ساو 14تا1 گرمی 444ایزومیل ان جی سوکروز فری پودر 

 ماه6تا4 گرمی 364پودر  2سیمیالک توتاو کامفورت 

 ماه 12تا6 گرمی 364پودر  1سیمیالک توتاو کامفورت 

 ساو )بازه سنی پایین یا باالتر منوط به تشخیص پزشک متخصص( 1ماه تا  6از  گرمی 444آپتامیل پپتی جونیور پودر 

 تشخیص پزشک متخصص(ساو )بازه سنی باالتر منوط به  1بدو تولد تا  گرمی 444آپتامیل پره مچور پودر 

 ساو )بازه سنی باالتر منوط به تشخیص پزشک متخصص( 1بدو تولد تا  گرمی 444ببالک کامفورت پودر 

 ساو )بازه سنی باالتر منوط به تشخیص پزشک متخصص( 1بدو تولد تا  گرمی 444ببالک اچ آ پودر 

 باالتر منوط به تشخیص پزشک متخصص(ساو )بازه سنی  1بدو تولد تا  گرمی 444ببالک پره مچور پودر 

 ماه )بازه سنی باالتر منوط به تشخیص پزشک متخصص( 3بدو تولد تا  گرمی 444آپتامیل پی دی اف پودر 

 ساو )بازه سنی باالتر منوط به تشخیص پزشک متخصص( 1ماه تا  6از  گرمی 444پودر  2آپتامیل اچ آ 

 ساو )بازه سنی باالتر منوط به تشخیص پزشک متخصص( 1تولد تا  بدو میلی لیتری 04آپتامیل پره ترم مایع 

 ساو )بازه سنی باالتر منوط به تشخیص پزشک متخصص( 1بدو تولد تا  گرمی 444آپتامیل پپتی پودر 

 ماه 6بدو تولد تا  گرمی 444پودر  1آپتامیل اچ آ 

 )بازه سنی باالتر منوط به تشخیص پزشک متخصص(ساو  1بدو تولد تا  گرمی 1ساشه  54آپتامیل پروتئین ساپلمنت 

 ساو )بازه سنی باالتر منوط به تشخیص پزشک متخصص( 1بدو تولد تا  گرمی 244آپتامیل اف ام اس پودر 

 ساو )بازه سنی باالتر منوط به تشخیص پزشک متخصص( 1بدو تولد تا  گرمی 444پودر  114نستله آ او 

 ساو )بازه سنی باالتر منوط به تشخیص پزشک متخصص( 1ماه تا  6از  گرمی 444پودر  2نان اچ آ 

 ماه 6بدو تولد تا  گرمی 444پودر  1نان اچ آ 

 ساو )بازه سنی باالتر منوط به تشخیص پزشک متخصص( 1بدو تولد تا  گرمی 444پره نان پودر 

 

 

 



 

 

 

 بازه سنی نام فارسی غذای ویژه

 ساو 12باالی  گرمی 444انشور پرهبیوتیک وانیلی پودر 

 ساو 13بدو تولد تا  گرمی 444پدیاشور اسمارت چویس اف اس ام پی پودر 

 ساو )بازه سنی باالتر منوط به تشخیص پزشک متخصص( 1بدو تولد تا  گرمی 4.0سیمیالک هیومن میلک فورتی فایر ساشه 

 ساو 2باالی  گرمی 444گلوسرنا اس آر ان جی پریتی وانیلی پودر 

 ساو )بازه سنی باالتر منوط به تشخیص پزشک متخصص( 1بدو تولد تا  گرمی 304سیمیالک نئوشور همراه با او سی پی پودر 

 ساو 3باالی  دیبن تغذیه لوله ای

 ساو 1باالی  میلی لیتری 544فربینی اورجیناو فیبر محلوو 

 ساو 1باالی  میلی لیتری 544فرزوبین اورجیناو محلوو خوراکی 

 ساو 3باالی  میلی لیتری 544سورویمد ا پی دی محلوو خوراکی 

 ساو 12باالی  میلی لیتری 544رکونوان محلوو خوراکی 

 ساو 12باالی  میلی لیتری 544ساپورتان محلوو خوراکی 

 ساو 3باالی  گرمی 04کلشیک شکالتی ساشه 

 ساو 3باالی  گرمی70کلشیک وانیلی ساشه 

 ساو 3باالی  گرمی70کلشیک توت فرنگی ساشه 

 ساو 3باالی  گرمی70کلشیک موزی ساشه 

 ساو 1باالی  گرمی 344پودر  4:1کتوکاو وانیلی 

 ساو 17باالی  گرمی 335فورتیمل وانیلی 

 ماه 17زیر  میلی لیتری 125اینفترینی مایع 

 بدون محدودیت میلی لیتری 544ام سی تی اویل مایع 

 ساو 12تا1 میلی لیتری 244مایع نوترینی درینک توت فرنگی 

 ساو 12تا1 میلی لیتری 244نوترینی درینک وانیلی مایع 

 ساو 12تا1 میلی لیتری 444نوترینی درینک وانیلی مایع 

 ساو 13تا1 گرمی 444پپتامن جونیور نستله پودر 

 ساو 14تا1 گرمی 444ریسورس جونیور نستله پودر 

 ساو 14باالی  گرمی 444پپتامن نستله پودر 

 


