
 

 
 
 
  

 
 

160487/665 
25/12/1393 

 ندارد

    غذا و دارو سازمانخيابان فخر رازي  نبش خيابان شهيد وحيد نظري روبروی در اصلی دانشگاه هتران                                          :1314715311كد پستي 

  66467268-9: تلفن                                                                                                                                                                                
 66469142نمابر :   
  و دارو : غذا سازمانصفحه الكترونيكي                            http://fdo.behdasht.gov.ir         
  : صفحه الكترونيكي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي                                                                                                                http://www.mohme.gov.ir     

 سازمان �ذا و دارو 

 معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سراسر كشور

 و مكمل يسنت ،يعيطب يفراورده ها عيتوزموضوع: 

عليكم؛  سالم 

به اطالع در راستاي تفويض و واگذاري موارد مربوط به فراورده هاي طبيعي، سنتي و مكمل به دانشگاهها احترام، با 
مصوب فراورده هاي طبيعي و سنتي  شركت هاي پخشدر مورد  10/12/93مورخ مركز  20ماده  در كميسيونمي رساند 

  گرديد:
ضمن پايبندي به كليات آيين نامه و ضوابط تاسيس و فعاليت شركت هاي پخش دارويي، صدور مجوز تاسيس و فعاليت 

 با رعايت موارد زير بالمانع است:شركت هاي فوق 
طبيعي و سنتي داراي مجوز از اداره كل نظارت و ارزيابي فراورده هاي طبيعي و سنتي  توزيع غير از فراورده هاي -1

 ممنوع است.
بررسي كليه روند اخذ مجوز فوق الذكر در اداره كل نظارت و ارزيابي فراورده هاي طبيعي، سنتي و مكمل صورت  -2

 پذيرد.
حداقل «ضابطه فوق به  13ماده ضوابط تاسيس و فعاليت شركت هاي پخش دارويي،  7و  5ضمن حذف مواد  -3

متر مربع و استاني  200مساحت انبار مركزي شركت توزيع فراورده هاي طبيعي و سنتي براي پخش سراسري 
 تغيير يابد. » متر مربع تعيين مي گردد 100

ر آن دانشگاه مطرح و نتيجه براي طرح د 20لذا مقتضي است درخواست متقاضيان پخش استاني در كميسيون ماده 
 مركز به اين اداره كل ارسال شود. 20كميسيون ماده 

 

 



 

 
 
 
  

 
 

146260/665 
03/12/1393 

 ندارد

    غذا و دارو سازمانخيابان فخر رازي  نبش خيابان شهيد وحيد نظري روبروی در اصلی دانشگاه هتران                                          :1314715311كد پستي 

  66467268-9: تلفن                                                                                                                                                                                
 66469142نمابر :   
  و دارو : غذا سازمانصفحه الكترونيكي                            http://fdo.behdasht.gov.ir         
  : صفحه الكترونيكي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي                                                                                                                http://www.mohme.gov.ir     

 سازمان �ذا و دارو 

 معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سراسر كشور

 و مكمل يسنت ،يعيطب يفراورده ها عيتوزموضوع: 

عليكم؛  سالم 

دريافت      كليه داروهاي طبيعي، سنتي و مكمل كه از اين سازمان پروانه توزيع با احترام، به اطالع مي رساند
محل عرضه و فروش به اطالع مي رساند  ضمناً .ميسر مي باشد شركت هاي توزيع مجازق از طري ًصرفانموده اند 

سراسر كشور زير نظر  داروخانه هاي مجاز فروش داروهاي طبيعي و شيمياييداروهاي طبيعي، سنتي و مكمل در 
 .دكتر داروساز مي باشد. مراتب جهت هرگونه اقدام عاجل مطابق با ضوابط مربوط ارسال مي گردد
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