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 مدیر عامل محترم شرکت شفا

 درصد شفا 4/4ریکال شامپوی سلنیوم سولفاید موضوع: 

 سالم علیکم؛

بهه مهراره یهر      درصدد شدفا   4/4تغییر رنگ شامپوی سلنیوم سولفاید با احترام، با توجه به مشکل پیش آمده در خصوص 

صله نسبت به جرع آور  محصول مذکور از یهر   (، مقرر فرمایید بالفا44/94و تاریخ انقضا  44/91تاریخ تولید ) 9132یاخت 

هفته از تاریخ نامه به هرراه علهت ایجهاد    6و  2یاخت عنوان مده اقدام نروده و نتیجه ابتدایی و نهایی ریکال به ترتیب ظرف مدت 

 مشکل و اقدامات مرکت در این زمینه به این اداره کل اریال گردد.

روز بهه ایهن    1بچ ها  قبل و بعد بچ فوق به هرراه برگه ها  آنالیز مربوطه ظرف مهدت   هرچنین تعداد یک عدد نرونه از هر یک از

 اداره کل اریال نرایید./

 

 

 رونومت :

 96919/663جناب آقا  دکتر جنت مدیر کل محترم دفتر بازریی، ارزیابی عرلکرد و پایخگویی به مکایات :در پایخ به نامه مراره 

 قربانی مدیر کل محترم غذا و دارو و ایتاندارد قشم جناب آقا  مهندس 

 معاون محترم غذا و دارو دانشکده علوم پزمکی و خدمات بهدامتی و درمانی آبادان 

 معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزمکی و خدمات بهدامتی و درمانی تهران 

 و درمانی فارس معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزمکی و خدمات بهدامتی 

 معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزمکی و خدمات بهدامتی و درمانی مهید بهشتی 

 معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزمکی و خدمات بهدامتی و درمانی ماهرود 

  جناب آقا  مهندس یارانی رئیس محترم نظارت بر ضوابط بهدامت انسانی یازمان منطقه آزاد چابهار

 19/ص/33961/316معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزمکی و خدمات بهدامتی و درمانی ایران :در پایخ به نامه مراره 

 معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزمکی و خدمات بهدامتی و درمانی فسا 

 ن معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزمکی و خدمات بهدامتی و درمانی قزوی

 معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزمکی و خدمات بهدامتی و درمانی چهارمحال و بختیار  

 معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزمکی و خدمات بهدامتی و درمانی قم 

 معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزمکی و خدمات بهدامتی و درمانی کامان 

 و دانشگاه علوم پزمکی و خدمات بهدامتی و درمانی کردیتان معاون محترم غذا و دار

 معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزمکی و خدمات بهدامتی و درمانی کرمان 

 معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزمکی و خدمات بهدامتی و درمانی کرمانشاه 

 بهدامتی و درمانی گلستان معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزمکی و خدمات 

 معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزمکی و خدمات بهدامتی و درمانی گناباد 


