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ندارد

مدیرعامل محترم شرکت داروسازی کاسپین تامین

سالم علیکم؛
با احترام،پیرو نامه شماره ۶۶۵/۳۲۰۰۴ مورخ ۹۸/۴/۱۹ مبنی بر غیر قابل قبول بودن نتایج آزمایشات PMQC به 
لحاظ میزان ماده مؤثره ، مقرر فرمایید بالفاصله نسبت به جمع آوری آمپول مدروکسی پروژسترون استات ۱۵۰ میلی 
گرم(پروودیک) ساخت آن شرکت به شماره سری ساخت ۱۱۴ و تاریخ انقضای ۲۰۲۱/۱۰، اقدام نموده و نتیجه ابتدایی و 

نهایی ریکال به ترتیب ظرف مدت ۲ و ۴ هفته از تاریخ نامه به همراه علت ایجاد مشکل به این اداره کل اعالم گردد.
همچنین الزم است تعداد ۵۰ عدد نمونه از سری های ساخت ۱۱۳ و ۱۱۵ جهت انجام آزمایشات به این اداره کل 

ارسال گردد./

رونوشت :
جناب آقای دکتر تقویان (رئیس محترم اداره نظارت بر زنجیره تامین دارو) 

سرکار خانم دکتر خیراندیش (مدیرکل محترم دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده های سالمت ) :در پاسخ به نامه های شماره 
۶۵۸/۷۸۱۱۷ و ۶۵۸/۷۹۱۳۳

جناب آقای دکتر کریمی (رئیس محترم اداره بازرسی فنی) :(دکتر محمدی)
مدیر عامل محترم کلیه شرکت های توزیع کننده دارو 

جناب آقای سومعه (رئیس محترم اداره نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد کاال کیش) 
سرکار خانم مهندس نانوایی (مدیرکل محترم غذا ،دارو و استاندارد منطقه آزاد قشم) 
معاون محترم غذا و دارو (دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی آبادان) 
معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران) 

معاون محترم غذا و دارو (دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سیرجان) 
معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی فارس) 

معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی) 
معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شاهرود) 

جناب آقای دکتر بزرگ زاده (مدیر محترم ضوابط بهداشتی انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار) 
جناب آقای مهندس کوچکی کورکاء (مدیر محترم ضوابط بهداشت انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد تجاری، صنعتی انزلی) 

معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران) 
معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی فسا) 

معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قزوین) 
معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی چهارمحال و بختیاری) 

معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قم) 
جناب آقای مهندس صباغان (دبیر محترم هماهنگی سالمت قطب مناطق آزاد) 

معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کاشان) 
معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کردستان) 

معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کرمان) 
معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کرمانشاه) 
معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گلستان) 

معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گناباد) 
معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گیالن) 

معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی لرستان) 
معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مازندران) 

معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مشهد) 
معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی همدان) 

معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی یزد) 
معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک) 

معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اردبیل) 
معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اصفهان) 

معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایالم) 
معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل) 

معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بوشهر) 
معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جهرم) 

معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی رفسنجان) 
معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زابل) 

معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زاهدان) 
معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زنجان) 
معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سبزوار) 
معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سمنان) 

معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز) 
معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ارومیه) 

معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بجنورد) 
معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بیرجند) 

معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تربت حیدریه) 
معاون محترم غذا و دارو (دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی خمین) 

معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کهگیلویه و بویراحمد) 
معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی هرمزگان) 

معاون محترم غذا و دارو (دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گراش) 
معاون محترم غذا و دارو (دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بهبهان) 

مدیرمحترم غذا و دارو (دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شوشتر) 
معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جیرفت) 

معاون محترم غذا و دارو (دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایرانشهر) 
معاون محترم غذا و دارو (دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی الرستان) 
معاون محترم غذا و دارو (دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اسفراین) 

مدیر محترم غذا و دارو (دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ساوه) 
مدیر محترم غذا و دارو (دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مراغه) 

معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بم) 
معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی البرز) 

معاون محترم غذا و دارو (دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی نیشابور) 
معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور (اهواز)) 

جناب آقای سومعه - معاون محترم غذا و دارو (رئیس محترم اداره نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد کاال کیش) 
معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی دزفول) 

جناب آقای دکتر یادگاری (مدیر محترم ضوابط بهداشت انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد تجاری، صنعتی ماکو) 
جناب آقای مهندس غفاری (مدیر محترم ضوابط بهداشت انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد تجاری، صنعتی ارس) 

معاون محترم غذا و دارو (دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراب) 
جناب آقای دکتر موسوی سندونی (مدیر محترم ضوابط بهداشت انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد تجاری، صنعتی اروند) 

معاون محترم غذا و دارو (معاون محترم غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسد آباد) 
مدیریت غذا و دارو (دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت جام) 
مدیر محترم غذا و دارو (دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی) 

معاون محترم غذا و دارو (دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خلخال) 
جناب آقای موجبی (متصدی محترم امور دفتری) 

معاون محترم غذا و داروی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سراسر کشور
مدیر عامل محترم کلیه شرکت های توزیع کننده دارو
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دارد

مدیرعامل محترم شرکت داروسازی کاسپین تامین

سالم علیکم؛
بااحترام، به اطالع می رساند مطابق نامه شماره ۶۸۵/۳۶۰۹۴/د مورخ ۰۴/۱۲/ ۱۳۹۸ مرکز آزمایشگاههای مرجع کنترل غذا 
ودارو نمونه سوسپانسیون پروودیک (مدروکسی پروژسترون استات) ۱۵۰ میلی گرمی ساخت آن شرکت (نمونه برداری شده جهت 

مطالعات PMQC) به سری ساخت ۱۱۴ مورد بررسی و آزمایش قرار گرفته و به لحاظ آزمایشات انجام شده غیر قابل قبول       
می باشد. 

خواهشمند است ضمن تسویه فاکتور پیوست، مبلغ پانصد هزار ریال بابت هزینه آزمایش به حساب شماره 
۴۰۰۱۰۳۵۲۰۳۰۱۵۴۸۹ و کد شناسه ۷۸۰۳۵۲۸۲۱۴۰۱۰۸۰۰۲۱۷۳۵۲۹۰۰۸۲۰۱ نزد بانک مرکزی واریز و رسید آن را به این 

اداره کل ارسال نمایید./
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