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

 Octaplex , Uman Complexتاهیي داروی هوضوع:

 سالم علیکن؛

   OCTAPLEXتا ًام های تجااری   P.C.Cتا احتزام، ته اطالع هی رساًذ داروی 

خاش ابثازس و   طزیق پیگیزی اس شزکت هاای پ اس  ته تزتیة  UMAN COMPLEXو 

 قاتل تاهیي هی تاشذ. راسی

 رونوشت :

 سزکار خانن دکتز قانع رئیس هحتزم اداره نظارت بز سنجیزه تاهین دارو 

 لطانی کارشناس هحتزم اداره نظارت بز سنجیزه تاهین دارو سزکار خانن ههنذس پورس

 هعاون هحتزم غذا و دارو دانشکذه علوم پششکی و خذهات بهذاشتی و درهانی آبادان 

 هعاون هحتزم غذا و دارو دانشگاه علوم پششکی و خذهات بهذاشتی و درهانی تهزان 

 اشتی و درهانی فارس هعاون هحتزم غذا و دارو دانشگاه علوم پششکی و خذهات بهذ

 هعاون هحتزم غذا و دارو دانشگاه علوم پششکی و خذهات بهذاشتی و درهانی شهیذ بهشتی 

 هعاون هحتزم غذا و دارو دانشگاه علوم پششکی و خذهات بهذاشتی و درهانی شاهزود 

 هعاون هحتزم غذا و دارو دانشگاه علوم پششکی و خذهات بهذاشتی و درهانی ایزان 

 تزم غذا و دارو دانشگاه علوم پششکی و خذهات بهذاشتی و درهانی فسا هعاون هح

 هعاون هحتزم غذا و دارو دانشگاه علوم پششکی و خذهات بهذاشتی و درهانی قشوین 

 هعاون هحتزم غذا و دارو دانشگاه علوم پششکی و خذهات بهذاشتی و درهانی چهارهحال و بختیاری 

 علوم پششکی و خذهات بهذاشتی و درهانی قن هعاون هحتزم غذا و دارو دانشگاه 

 هعاون هحتزم غذا و دارو دانشگاه علوم پششکی و خذهات بهذاشتی و درهانی کاشان 

 هعاون هحتزم غذا و دارو دانشگاه علوم پششکی و خذهات بهذاشتی و درهانی کزدستان 

 کزهان  هعاون هحتزم غذا و دارو دانشگاه علوم پششکی و خذهات بهذاشتی و درهانی
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