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 ندارد

 علو م پزشکیمعاونت محترم غذا و دارو دانشگاه های سراسر کشور

 با سالم و احترام

 با توجه به منتشر شدن شایعاتی مبنی بر صدور مجوزهای موردی این اداره کل مبنی بر معافیت از درج برچسب  

ضبه دارو ببدون برچسب     اصالت به اطالع می رساند این اداره کل هیچ مجوزی برای توزیب  و رر  ردیابی رهگیری و کنترل

 ننموده است.  صادر

بدون برچس  و بدون شناسه به معنای ورود غیر رسمی و غیبر مجباز ببودن م بر  آن     وارداتی لذا وجود هرگونه فرآورده 

هزار ریال بدون برچس  ممنوع ببوده و  733همچنین توزی  و ررضه داروهای تولید داخل با قیمت هر بسته بیش از  .است

 کسورات بیمه خواهد شد.بزودی مشمول 

 

 رونوشت :

 جناب آقای مهندس هاشمی سرپرست محترم روابط رمومی :جهت درج در سایت

 جناب آقای دکتر مژدهی آذر رئیس محترم انجمن داروسازان ایران 

 مدیر رامل محترم کلیه شرکت های وارد کننده دارو 

 و خدمات بهداشتی و درمانی آبادان معاون محترم غذا و دارو دانشکده رلوم پزشکی 

 معاون محترم غذا و دارو دانشگاه رلوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران 

 معاون محترم غذا و دارو دانشگاه رلوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی فارس 

 ی معاون محترم غذا و دارو دانشگاه رلوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشت

 معاون محترم غذا و دارو دانشگاه رلوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شاهرود 

 معاون محترم غذا و دارو دانشگاه رلوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران 

 معاون محترم غذا و دارو دانشگاه رلوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی فسا 

 لوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قزوین معاون محترم غذا و دارو دانشگاه ر

 معاون محترم غذا و دارو دانشگاه رلوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی چهارمحال و بختیاری 

 معاون محترم غذا و دارو دانشگاه رلوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قم 

 ی و درمانی کاشان معاون محترم غذا و دارو دانشگاه رلوم پزشکی و خدمات بهداشت


