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دارد

کلیه مدیران عامل شرکت های تولیدکننده و واردکننده فرآورده های طبیعی، سنتی، مکمل و شیرخشک های رژیمی و 

غذاهای ویژه

کلیه مسئولین فنی شرکت های تولیدکننده و واردکننده فرآورده های طبیعی، سنتی، مکمل و شیرخشک های رژیمی و 

غذاهای ویژه

PMS موضوع: نمونه برداری از محصوالت تولیدی/ وارداتی از سطح عرضه

با سالم و احترام؛

باتوجه به وظایف شرکت تولیدی/ وارداتی و پاسخگویی مسئولین فنی در خصوص سالمت فرآورده های تحت نظارت و لزوم 
کنترل کیفیت و اصالت فراورده در سطح عرضه توسط مسئولین فنی شرکت های تولید کننده و وارد کننده، مقتضی است مسئولین 
فنی از تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ باید مستندات مربوط به نمونه برداری از محصوالت تولیدی و یا وارداتی از سطح عرضه بصورت ادواری و 
و در بازه زمانی یکسال را بعنوان طرح PMS (Post Marketing Surveillance) بهمراه نتایج مطالعات انجام شده در شرکت 

بصورت مستند ثبت و نگهداری نماید. 

گزارش عملکرد PMS در قالب فرم اکسل پیوست در زمان تمدید IRCتولیدی/وارداتی و پروانه مسئول فنی از تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۱ 
به اداره کل و یا معاونت غذا و دارو ناظر الزامی می باشد.

رونوشت :
جناب آقای دکتر شانه ساز معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو: برای استحضار

کلیه معاونین محترم غذا و داروی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور: برای اطالع 
جناب آقای دکتر عباس کبریایی زاده رئیس محترم سندیکای تولید کنندگان مکمل های رژیمی غذایی ایران: برای اطالع و اقدام 

مقتضی 
جناب آقای دکتر میرفخرائی دبیر محترم انجمن تولیدکنندگان داروها و فرآورده های گیاهان داروئی : برای اطالع و اقدام مقتضی 

جناب آقای دکتر شکوهی رئیس محترم اتحادیه وارد کنندگان مکمل های رژیمی غذایی ایران: برای اطالع و اقدام مقتضی 
جناب آقای قربانی متصدی محترم امور دفتری
جناب آقای فالح متصدی محترم امور دفتری
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