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معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور

سالم علیکم؛
موضوع: فراخوان نخستین نشست ملی و علمی در حوزه مواد مجاز برای تماس با کاربردهای غذایی و آرایشی

احتراما، پیرو برگزاری جلسات کارگروه های مربوط به حوزه مواد مجاز برای تماس با کاربردهای غذایی، آرایشی و بهداشتی با 
هدف تدوین و یا به روز رسانی ضوابط و دستورالعمل های مربوط به این حوزه، به پیوست فراخوان نخستین نشست ملی و علمی در 

حوزه مواد مجاز در تماس با مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی ارسال می گردد.
خواهشمند است ضمن اطالع رسانی به کلیه کارشناسان مسئولین فنی، اساتید، محققین و پژوهشگران و صنایع تولیدی 

جهت حضور فعال، ارائه مقاله و پوستر، مستندات مربوطه را تا تاریخ ۹۶/۶/۳۰ به این اداره کل ارسال نمایند.
.
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