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دارد

کلیه شرکت های تولیدکننده فرآورده های طبیعی، سنتی، مکمل وشیر خشک و غذاهای ویژه

موضوع: فراخوان صدور مجوز بسته بندی داروی سنتی زالوی طبی

با سالم و احترام؛

با توجه به لزوم استفاده از زالوی طبی دارای مجوز در سالمتکده ها/ درمانگاه ها و توسط جامعه پزشکی، به 

اطالع کلیه شرکت ها میرساند صدور مجوز بسته بندی زالوی طبی در اولویت های بررسی و اقدام این اداره کل 

میباشد، لذا در صورت ارسال درخواست با موضوع فوق، مطابق دستورالعمل پیوست، مراتب در اسرع وقت 

بررسی و مجوزهای الزم صادر خواهد شد.

رونوشت :
جناب آقای دکتر عصاره دبیر محترم ستاد توسعه علوم فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری: 

جهت استحضار و صدور دستور مقتضی برای اطالع رسانی در حوزه مرتبط
سرکار خانم دکتر نفیسه حسینی یکتا مدیر کل محترم دفتر طب ایرانی و مکمل:جهت استحضار و اقدام مقتضی و اطالع رسانی در حوزه 

مرتبط
معاون محترم غذا و داروی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور: جهت استحضار و صدور دستور مقتضی

جناب آقای مهندس عاقل مشاور محترم رئیس سازمان و مدیر کل حوزه ریاست:جهت اطالع و درج در اخبار و اطالعیه های سازمان و در 
قسمت طبیعی، سنتی و مکمل-آمار و اطالعات-اداره فرآورده های سنتی

روسای محترم دانشکده های طب ایرانی/سنتی: جهت اطالع و اقدام مقتضی
جناب آقای دکتر مهدی شکوری مدیرکل پرورش آبزیان آب شیرین سازمان شیالت ایران

جناب آقای دکتر کامبیز رخشانی مهر مدیرکل دفتر بهداشت و مدیریت بیماری های آبزیان سازمان دامپزشکی کشور
جناب آقای دکتر منتظمی مدیرکل محترم دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست: جهت اطالع رسانی در 

حوزه مرتبط
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