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 ًدازد

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

 

 سالم علیکن؛

 هعاٍى هحتسم غرا ٍ دازٍ داًطکدُ علَم پصضکی ٍ خدهات تْداضتی  4334/14/551/55تا احتسام ، تا تَجِ تِ ًاهِ ضوازُ 

 ل تِ اعالع زساًدُ هیطَد :دزهاًی ًیطاتَز ٍ اًتطاز تسخی اخثاز دز فضای هجاشی ، هَازد ذی

 خظ تَلید ٍیالْای تصزیمی پٌی سیلیي ضسکت جاتس دازای ضسایظ هٌاسة ٍ لاتل لثَل تَلید ٍیالْای تصزیمی هی تاضد . -1

 هٌثع تاهیي هادُ اٍلیِ تَلید پٌی سیلیي عی تاشدیدّای اًجام ضدُ ٍ تسزسی هستٌدات هٌثع لاتل لثَلی تَدُ ٍ تا کٌَى ًیص اش  -2

 هسجَعی هادُ اٍلیِ گصازش ًطدُ است .هٌثع فَق 

 تسعثك تسزسی ّای اًجام ضدُ تس زٍی ًتایج کیفی ٍ آشهایطگاّی تواهی هَازد هصسفی دز تَلید دازٍی فَق هغاتك تا   -3

 فازهاکَپِ ّای هعتثس ٍ تس اساس پسٍاًِ ساخت دازٍ تَدُ است .

 فیت دازٍی هرکَز ٍجَد ًدازد .لرا تا تَجِ تِ تسزسی ّای تعول آهدُ تاکٌَى ، دلیلی تس عدم کی

 کطٌدُ پٌی سیلیي ّای تصزیمی هی تاضد تا ایي ّوِ ًوًَِ ّای   جدی ٍضایاى تَجِ است تسٍش ضَن آًافیالکسی یکی اش عَازض 

 ضدُ است ./ی اش ّویي دازٍ جْت تسزسی ّای تیطتس تِ ادازُ کل آشهایطگاُ ّای کٌتسل غرا ٍ دازٍ ازسال دیگس

 ت :زًٍَض

 جٌاب آلای دکتس دیٌازًٍد هعاٍى هحتسم ٍشیس ٍ زئیس ساشهاى غرا ٍ دازٍ  :جْت استحضاز

 هدیس عاهل هحتسم ضسکت دازٍساشی جاتساتي حیاى :جْت اعالع

 سسکاز خاًن دکتس خیساًدیص هدیس کل هحتسم دفتس ازشیاتی ٍ کٌتسل تجَیص ٍ هصسف کاالّای سالهت 

تا ذکس  4334/14/551/55علَم پصضکی ٍ خدهات تْداضتی ٍ دزهاًی ًیطاتَز :دز پاسخ تِ ًاهِ ضوازُ  هعاٍى هحتسم غرا ٍ دازٍ داًطکدُ

ایي هغلة کِ جْت جلَگیسی اش تطَیص اذّاى عوَهی الشم است کلیِ هَازد هستَط تِ هوٌَعیت تَشیع ٍ هصرسف ٍ زیکالْرای دازٍیری    

 صسفا اش عسیك ّواٌّگی ایي ادازُ کل صَزت پریسد

 ی هٌْدس ّاضوی سسپسست هحتسم زٍاتظ عوَهی :جْت تازگرازی دز سایتجٌاب آلا

 جٌاب آلای دکتس هغلثی لوی زئیس هحتسم ادازُ تاشزسی ٍ فٌی 

 جٌاب آلای هٌْدس زٍشتْاًی زئیس هحتسم ادازُ اسٌاد ٍ هکاتثات ادازی 

 هعاٍى هحتسم غرا ٍ دازٍ داًطکدُ علَم پصضکی ٍ خدهات تْداضتی ٍ دزهاًی آتاداى 

 هعاٍى هحتسم غرا ٍ دازٍ داًطگاُ علَم پصضکی ٍ خدهات تْداضتی ٍ دزهاًی تْساى 

 هعاٍى هحتسم غرا ٍ دازٍ داًطگاُ علَم پصضکی ٍ خدهات تْداضتی ٍ دزهاًی فازس 

 هعاٍى هحتسم غرا ٍ دازٍ داًطگاُ علَم پصضکی ٍ خدهات تْداضتی ٍ دزهاًی ضْید تْطتی 

 ُ علَم پصضکی ٍ خدهات تْداضتی ٍ دزهاًی ضاّسٍد هعاٍى هحتسم غرا ٍ دازٍ داًطگا

 هعاٍى هحتسم غرا ٍ دازٍ داًطگاُ علَم پصضکی ٍ خدهات تْداضتی ٍ دزهاًی ایساى 

 هعاٍى هحتسم غرا ٍ دازٍ داًطگاُ علَم پصضکی ٍ خدهات تْداضتی ٍ دزهاًی فسا 

 ًی لصٍیي هعاٍى هحتسم غرا ٍ دازٍ داًطگاُ علَم پصضکی ٍ خدهات تْداضتی ٍ دزها

http://www.fda.gov.ir/
http://www.fda.gov.ir/

