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 معاون محتزم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سزاسز کشور

  مستثىی بًدن داريخاوٍ َا اس قاوًن وظام صىفی کشًر*بخشىامٍ* مًضًع8 

 با سالم ي احتزام؛

شکی  ارا   هعبًٍت هحتزم غذا ٍ دارٍ داًشگبُ علَم پش 7/9/94/ح تبریخ 94/2ص53852ثِ پیَست تصَیز ًبهِ شوبرُ      

 هجٌک  ثکز اثک      ّوکزاُ ثکب اکوب ن    سبسهبى صٌعت هعکنى ٍ تاکبر     24/8/94تبریخ  28619ًبهِ شوبرُ تصَیز هٌضن ثِ 

ثب عٌبیت ثِ ایٌیکِ دارٍخبًکِ ّکب هجکبدر  ثکِ عزاکِ بکَاسم ثْناشکت  ٍ         "ًظبم صٌف  کشَر ثِ دارٍخبًِ ّب  قبًَى 91هبدُ 

  "  ًوبیٌکن هلکشم ثکِ اخکذ هاکَس ک کت اس صکٌه هزثَاکِ هک  ثبشکٌن          آرایش  ٍ تاْیشا  پششی  ییجبر هصکز  ٍ ... هک  

 اع م ه  دارد : ارسبل ٍ 

ٍ  1334شکبهینً  هصکَة سکبل    اجق قکبًَى هزثکَب ثکِ هاکزرا  اهکَر پششکی ی دارٍیک  ٍ هکَاد خکَردً  ٍ آ          (1

 ه  ثبشن.  ؤس ِ پششی دارٍخبًِ ه یّبی ثعنی اص حیِ

دارٍخبًِ هؤس ِ ای است پششی  ککِ   5/12/93تبریخ  147453/665آ یي ًبهِ اث غ  ثِ شوبرُ  1ثبستٌبد هبدُ  (2

ثب اخذ هاَس اس کوی یَى قبًًَ ی تأسیس شنُ ٍ ثب داشتي ه ئَل فٌ  ٍاجنشزایط ثکِ ارا کِ خکنهب  دارٍیک  ٍ     

 عزاِ فزآٍردُ ّکبی سک هت اس جولکِ دارٍی شیزخشکم ٍ هیولْکبی تاذیکِ ایی غکذاّبی کویک  شکیزخَاراىی          

   ٍ فزآٍردُ ّبی آرایش  ک ثْناشت  ٍ هلشٍهب  پششی  هابسی ه  ثبشن.بَاسم هصزف  پششی

 .ّ تٌن ه تثٌ قبًَى ًظبم صٌف ی صٌَف  کِ قبًَى خبص دارًن اس شوَل ایي قبًَى  2ثبستٌبد تجصزُ هبدُ  (3

 ثب عٌبیت ثِ هَارد پیشگفت دارٍخبًِی ًیبس ثِ اخذ پزٍاًِ جناگبًِ ًنارد بذا  /. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  پ/49/5ص35835

7/4/4549  

  

 عادي

:به محترم وزير  و رئيس محترم سازمان غذا ودارو معاون  

:موضوع مجوز  کسب توسط  داروخانه ها از اصناف اخذاخذ  مجوز کسب توسط  داروخانه هااز اصناف  

 سالم علیکم

به استحضار میرساند مجمع  تجارتسازمان صنعت معدن و  92/1/22مورخ 91682ضمن ارسال نامه  "احتراما

صنفی کشور به داروخانه ها ابالغ نموده با عنایت به اینکه مبادرت به  نظام  قانون 28امور صنفی به استناد ماده 

مینماید ملزم به اخذ مجوز کسب از  . . . ...پزشکی یکبار مصرف و  عرضه لوازم بهداشتی و آرایشی و تجهیزات

با . اجازه بازرسی و همکاری با بازرسین مجمع مذکور می باشند ملزم به دادن   "تاصنف مربوطه بوده و طبیع

لذا . هستندعنایت به اینکه به استناد آئین نامه داروخانه ها مراکز فوق مجاز و ملزم به تهیه و تدارک اقالم مذکور 

 . د نیگاه فرمامعاونت را آمستد عی است دستورفرمائید بررسیهای الزم در این خصوص معمول و از نتیجه این 

 

 

 

 دکترمصطفي دالور   

 غذا و دارو معاون

  

 

 

  

 

 :  رونوشت

 معاونتهاي غذا وداروي سراسر کشور جهت استحضار و پيگيري  - 

 








