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ندارد

مدیر عامل محترم شرکت داروسازی کیمیدارو 

A-9714 موضوع: ***ریکال آمپول میدازوالم کیمیدارو سری ساخت

با سالم و احترام؛

به اطالع می رساند با توجه به نامه شکایتی به شماره ۱۰۰۰/۵۶۸۰۳ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۸ معاونت محترم غذا و 
داروی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران مبنی بر مشاهده ذرات خارجی و تغییر رنگ در آمپول 
میدازوالم آن شرکت با شماره سری ساخت A-9714 و تاریخ انقضای 1.2022، مقرر فرمایید بالفاصله نسبت به جمع 
آوری داروی مذکور از سری ساخت فوق اقدام نموده و نتیجه اولیه و نهایی ریکال را به ترتیب ظرف مدت ۲ و ۴ هفته از 

تاریخ این نامه به این اداره کل ارسال نمایید./

رونوشت :
سرکار خانم یزدانی  مدیرکل محترم دفتر ریاست سازمان و روابط عمومی : جهت دستور بارگذاری در سایت سازمان

سرکار خانم دکتر محمدحسینی مدیر کل محترم دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده های سالمت : در پاسخ به نامه شکایتی شماره 
۵۷۳۳۷/۶۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۹

 جناب آقای مهندس امیری مدیر کل محترم دفتر فناوری اطالعات و سامانه های سالمت: جهت اعمال در IRC شماره 
A-9714 ۷۷۹۳۴۳۵۶۶۶۹۷۳۲۷۹برای سری ساخت

سرکار خانم یزدانی مدیرکل دفتر ریاست سازمان و روابط عمومی: جهت دستور بارگذاری در سایت سازمان
سرکار خانم دکتر محمدحسینی مدیر کل دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده های سالمت : در پاسخ به نامه شکایتی شماره 

۵۷۳۳۷/۶۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۹
جناب آقای مهندس امیری مدیر کل دفتر فناوری اطالعات و سامانه های سالمت: جهت اعمال در IRC شماره 

A-9714 ۷۷۹۳۴۳۵۶۶۶۹۷۳۲۷۹برای سری ساخت
جناب آقای دکتر رستمی سرپرست معاونت برنامه ریزی اداره کل امور دارو و مواد تحت کنترل

جناب آقای دکتر محمدی رئیس اداره بازرسی فنی: (دکتر شاهوردی)
سرکار خانم دکتر حاجی محمودی معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران: در پاسخ به نامه شماره 

۱۴۰/۳۳/۵۹/۴۸۸۵مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۸
جناب آقای دکتر حیدری معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کردستان
جناب آقای دکتر اسدی پور معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کرمان
جناب آقای دکتر محمدی معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کرمانشاه
سرکار خانم دکتر صدرایی معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گلستان

جناب آقای دکتر تجددی معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گناباد
جناب آقای دکتر موسوی سرپرست معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گیالن

جناب آقای دکتر شیران معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مازندران
جناب آقای دکتر موفق معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مشهد

جناب آقای دکتر خدادادی معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی همدان
جناب آقای دکتر مصدق معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی یزد

جناب آقای دکتر علیمرادیان معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک
جناب آقای دکتر ارزنلو معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اردبیل

سرکار خانم دکتر شاهماری معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایالم
جناب آقای دکتر اصالنی معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اصفهان

جناب آقای دکتر رضا زاده معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل
جناب آقای دکتر نیکوسیر معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جهرم
جناب آقای دکتر رضایی معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بوشهر

جناب آقای دکتر سلطان خواه معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی رفسنجان
سرکار خانم دکتر حمیدیان معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زابل

جناب آقای دکتر کیخا معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زاهدان
سرکار خانم دکتر نوبرانی معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زنجان
جناب آقای دکتر ده نبی معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سبزوار

جناب آقای دکتر رستم زاده معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سمنان
جناب آقای دکتر تربتی معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز

جناب آقای دکتر غفارزاده معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ارومیه
جناب آقای دکتر حق بین معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بجنورد

جناب آقای دکتر آهنی معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بیرجند
جناب آقای دکتر حسینی معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تربت حیدریه

جناب آقای دکتر افشار معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کهگیلویه و بویراحمد
جناب آقای دکتر جاودان معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی هرمزگان

جناب آقای دکتر امیرپور معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جیرفت
سرکار خانم دکتر حدادی فر معاون غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بهبهان

جناب آقای دکتر خرمی معاون غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مراغه
سرکار خانم دکتر اندیشمند معاون غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شوشتر

سرکار خانم دکتر موغلی معاون غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گراش
سرکار خانم دکتر زردکوهی پور معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایرانشهر

جناب آقای دکتر اسعدیان معاون غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی الرستان
سرکار خانم دکتر ابطحی معاون غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اسفراین

سرکار خانم دکتر پورطاهری معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بم
سرکار خانم دکتر خسروی دهقی معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی البرز
جناب آقای دکتر حسین زاده معاون غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی نیشابور

جناب آقای دکتر برزگر (معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور (اهواز))
جناب آقای دکتر اسدبیگی معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی لرستان

سرکار خانم دکتر جوانمردی معاون غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی آبادان
جناب آقای دکتر مرتضوی معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی

جناب آقای دکتر حیدری معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی فارس
سرکار خانم دکتر میرزامحمدی معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شاهرود

سرکار خانم دکتر فتحی معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران
سرکار خانم دکتر بهمنیار معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی فسا

جناب آقای دکتر قجربیگی معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قزوین
جناب آقای دکتر محمدی معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی چهارمحال و بختیاری

جناب آقای دکتر حضوری معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قم
جناب آقای دکتر تقی زاده معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کاشان

سرکار خانم دکتر قبادی معاون غذا و دارو معاون محترم غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسد آباد
جناب آقای دکتر رضوی نسب معاون غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سیرجان
سرکار خانم دکتر عبدالرحمانی معاون غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت جام

جناب آقای دکتر کاظمی معاون غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خلخال
جناب آقای دکتر سلمان پور معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی دزفول

جناب آقای دکتر عظیمی معاون غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی خمین
جناب آقای مهندس لعلی سراب معاون غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراب

جناب آقای دکتر تمیزی سرپرست مدیریت غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ساوه
جناب آقای مهندس کوچکی کورکاء مدیر ضوابط بهداشت انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد تجاری، صنعتی انزلی

سرکار خانم مهندس نانوایی مدیر غذا، دارو و استاندارد منطقه آزاد قشم 
جناب آقای دکتر بزرگ زاده مدیر ضوابط بهداشتی انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار

جناب آقای مهندس آهنگر رئیس اداره نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد کاال کیش
جناب آقای دکتر یادگاری مدیر ضوابط بهداشت انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد تجاری، صنعتی ماکو

جناب آقای دکتر آزادمرد دمیرچی مدیر ضوابط بهداشت انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد تجاری، صنعتی ارس
جناب آقای دکتر موسوی سندونی مدیر ضوابط بهداشت انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد تجاری، صنعتی اروند

جناب آقای منظمی دبیر هماهنگی حوزه غذا و دارو مناطق آزاد تجاری-صنعتی
جناب آقای مهندس حسن پور معاون محترم غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی

مدیرعامل محترم کلیه شرکتهای توزیع کننده دارو 
جناب آقای موجبی متصدی امور دفتری

جناب آقای فالح متصدی امور دفتری
مدیر عامل محترم کلیه شرکت های توزیع دارو
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