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

موضوع 8پودر موبز ساب
با سالم
احتزاهبً پیزٍ ًبهِ شوبرُ 675/95390هَرخ  93/8/20ایي ادارُ کل کِ در آى پَدر هَبز بب ًبم تجبری ساة غیز هجبس اػالم شدُ
بَدً ٍ ،یش پیزٍ ًبهِ شوبرُ  675/9057هَرخ  ، 95/1/30بدیٌَسیلِ بِ اطالع هی رسبًد بب تَجِ بهِ ًبههِ شهوبرُ /12/84/11913پ
هَرخ  94/11/6هؼبٍى هحتزم غذا ٍ دارٍی داًشگبُ ػلَم پششکی اصفْبى ،شزکت تَلیدی هَفق بهِ اذهذ پزٍاًهِ سهبذت بهزای ایهي
هحصَل بِ شوبرُ  15/14476هَرخ  94/10/7شدُ است .لذا پَدر هَبز بب ًبم تجبری ساب در حبل حبضز دارای پزٍاًِ سبذت هؼتبهز
بَدُ ٍ تَلید ٍ ػزضِ آى هشزٍط بِ رػبیت قَاًیي ٍ ضَابط جبری کشَر بالهبًغ است.

رًٍَشت :
جٌبة آقبی دکتز دیٌبرًٍد هؼبٍى هحتزم ٍسیز ٍ رئیس سبسهبى غذا ٍ دارٍ
جٌبة آقبی دکتز پیزٍیبى هؼبٍى هحتزم طزح ٍ بزًبهِ
هؼبٍى هحتزم غذا ٍ دارٍ داًشگبُ ػلَم پششکی ٍ ذدهبت بْداشتی ٍ درهبًی اصفْبى  :جْت پیگیزی ببسگشت بِ ًبههِ شهوبرُ /12/84/2752پ ههَرخ
95/3/27
جٌبة آقبی دکتز رستگبر رئیس هحتزم هزکش آسهبیشگبُ ّبی هزجغ کٌتزل غذا ٍ دارٍ  :جْت اطالع
جٌبة آقبی هٌْدس پبسٍکی دٍالبی رئیس هحتزم ادارُ ًظبرت بز ضَابط بْداشت اًسبًی ٍ استبًدارد کبال کیش
جٌبة آقبی هٌْدس سبراًی دبیزذبًِ ًظبرت بز ضَابط بْداشت اًسبًی سبسهبى هٌطقِ آساد چببْبر
جٌبة آقبی هٌْدس قزببًی هدیز کل هحتزم غذا ٍ دارٍ ٍ استبًدارد قشن
جٌبة آقبی دکتز اسکٌدری هؼبٍى فٌی هحتزم ادارُ کل ًظبرت ٍ ارسیببی فزآٍردُ ّبی غذایی ٍ آرایشی ٍ بْداشتی
جٌبة آقبی دکتز دادگزًژاد هؼبٍى بزًبهِ ریشی ادارُ کل ًظبرت ٍ ارسیببی فزآٍردُ ّبی غذایی  ,آشبهیدًی ,آرایشی ٍ بْداشتی
جٌبة آقبی دکتز اسوبػیلی هؼبٍى هحتزم ادارُ کل ًظبرت ٍ ارسیببی فزآٍردُ ّبی غذایی ٍ آرایشی ٍ بْداشتی
جٌبة آقبی هٌْدس شبکز اردکبًی هشبٍر هحتزم اهَر استبًْب ٍ هسئَل بزًبهِ پبیش ٍ ارسیببی هحصَالت ذَراکی ٍ آشبهیدًی در ببسار ( )PMS
سزکبر ذبًن هٌْدس کتبل هحسٌی رئیس هحتزم گزٍُ هطبلؼِ ٍ بزًبهِ ریشی
جٌبة آقبی هٌْدس هؼبًی کبرشٌبس ًظبرت ٍ ارسیببی تَلیدفزآٍردُ ّبی آرایشی ٍ بْداشتی
جٌبة آقبی غفبرسادُ ببیگبى غفبرسادُ
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