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 سالم علیکم؛

دانشگاه علوم پزشکی مشهد، بهه اتتضاهار مهی رتهاند بها       66/41/97  مورخ 484444/97احتراماً ، با توجه به نامه شماره 

، خواهشمند اتت مقهرر  آمپول رانیتیدین ول هپارین در بسته بندی های آمپقرار گرفتن توجه به اشتباه رخ داده در خصوص 

و آمپهول هپهارین بهه     3/1122و تاریخ انقاای  478فرمائید بالفاصله نسبت به جمع آوری آمپول رانیتیدین به شماره تری تاخت 

ه از تاریخ نامه به این اداره کل ارتهال  هفت 2و  2اقدام نموده و نتیجه ابتدائی و نهائی ریکال به ترتیب ظرف مدت  291تری تاخت 

 گردد.

 

 رونوشت :

 جناب آقای مهندس قربانی مدیر کل مضترم غذا و دارو و اتتاندارد قشم 

 معاون مضترم غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی آبادان 

 بهداشتی و درمانی تهران معاون مضترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

 معاون مضترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی فارس 

 معاون مضترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی 

 معاون مضترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شاهرود 

 آقای مهندس تارانی رئیس مضترم نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی تازمان منطقه آزاد چابهار جناب 

 معاون مضترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران 

 معاون مضترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی فسا 

 شگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قزوین معاون مضترم غذا و دارو دان

 معاون مضترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی چهارمضال و بختیاری 

 معاون مضترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قم 

 بهداشتی و درمانی کاشان معاون مضترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

 معاون مضترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کردتتان 

 معاون مضترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کرمان 

 معاون مضترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کرمانشاه 

 مضترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گلستان  معاون






