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 ندارد

  مدیرعامل محترم شرکت داروسازي مداوا

  داروسازي مداوا

 شرکت داروسازي مداوا

  سالم علیکم؛

با توجه به عدم دریافت مجوزهاي الزم از این اداره کل جهت تغییر چاپ تـاریخ انقضـاي بلیسـتر قـرص     ،به اطالع میرساند  با احترام

100/25 ISICOM  بالفاصله نسبت به جمع آوري سـري سـاخت    ،الزم است 9/2018وتاریخ انقضاي  001به شماره سري ساخت

هفتـه از   4و  2و نهایی ریکال به ترتیب ظرف مدت ) مکاتبات با شرکت هاي پخش و آمار توزیع(اقدام نموده و نتیجه ابتدایی مذکور 

  /.تاریخ نامه، به این اداره کل ارسال گردد

 

  :رونوشت 

  جهت اطالع:م اداره نظارت بر زنجیره تامین دارو سرکار خانم دکتر قانع رئیس محتر

  )دکتر محمدي:(جناب آقاي دکتر مطلبی قمی رئیس محترم اداره بازرسی و فنی 

  جهت اقدام الزم:جناب آقاي دکتر فخرآبادي مدیر عامل محترم شرکت پشتیبان سامانه سالمت  

  قتضیجهت اقدام م:مدیر عامل محترم شرکت پخش دارو بهداشت شفا آراد 

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

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

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

  ه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی معاون محترم غذا و دارو دانشگا

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

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

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

  معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قزوین 

  معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی چهارمحال و بختیاري 

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

  رم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کاشان معاون محت

  معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کردستان 

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

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

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


