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ندارد

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

موضوع: جمع آری فرآورده هایی تحت عناوین کپسول چاقی فرشته و معجون تقویت قلب 

سالم علیکم؛
با احترام بازگشت به نامه شماره ۲۳۱۳ مورخ ۹۶/۱۰/۱۶ آن معاونت محترم در خصوص استعالم فرآورده های تحت عناوین 
کپسول چاقی فرشته با شماره ثبت ۳۳۱۱۷ و شناسه بهداشتی ۶/۹۱/۱۶۷۰۰/د و معجون تقویت قلب با شماره ثبت ۲۸۰۱۲ و 
پروانه بهره برداری ۱۰۰/۱۴۷۹۲۹ به اطالع می رساند فرآورده های مذکور هیچگونه مجوزی اعم از تولید، توزیع و عرضه از این اداره 
کل دریافت ننموده است. لذا مقتضی است مطابق ضوابط در صورت مشاهده در سطح عرضه جمع اوری شود و گزارش ان به این 

اداره کل ارسال شود.
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  بسمه تعالي

  
  جمهوري اسالمي ايران

  وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشكي

  دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني زابل

  معاونت غذا و دارو
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  2313  : هشمار

 16/10/1396  :تاريــخ 

 ندارد  :پيوست 

 

 يبرا ريفراگ ياقدام ت،يمعلول ياز حقوق افراد دارا تيحما حهيال بيتصو

        همه يبرا رايو پذ داريپا يتحقق جامعه 

    

     خانم دكتر خانوي : به

     سرپرست محترم اداره كل امور فرآورده هاي طبيعي، سنتي و مكمل سازمان غذا و دارو  

  تعيين اصالت و صحت مجوز: موضوع

  سالم عليكم

 كارشناسان اداره نظارت و ارزيابي توسط به بازرسي هاي انجام شده  عنايتبا احترام به استحضار مي رساند    

حت پوشش اقالم ذيل فرآورده هاي طبيعي، سنتي و مكمل اين معاونت از عطاري ها و فروشگاههاي گياهان دارويي ت

كاالها را مبذول  نسبت به تعيين اصالت و صحت مجوزهاي بهداشتي اين اوامر مقتضي ، لذا خواهشمند استمشاهده گرديد

  .دنتيجه اين معاونت را مطلع فرماين از دستور فرماييد و

  

شماره شناسه نظارت   فرآورده تحت نام  رديف

  ثبت/ بهداشتي

  كد ملي كاال  آدرس

  99117: شماره ثبت  )كپسول 80(كپسول چاقي فرشته   1

  د/16700/91/6:شناسه بهداشتي

  -  -  

  28012: شماره ثبت  معجون تقويت قلب   2

  147929/100: پروانه بهره برداري

-  -  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  دكتر عبدالحسين ميري 

 معاون غذا و دارو 


