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کلیه معاونین محترم  غذا و داروی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور

جناب آقای صومعه

رئیس محترم اداره نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد کاال کیش

سرکار خانم مهندس نانوایی

سرپرست مدیریت غذا ، دارو و استاندارد منطقه آزاد قشم

جناب آقای دکتر بزرگ زاده

مدیر محترم ضوابط بهداشتی انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار

جناب آقای دکتر یادگاری

مدیر محترم ضوابط بهداشت انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد تجاری، صنعتی ماکو

جناب آقای مهندس غفاری

مدیر محترم ضوابط بهداشت انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد تجاری، صنعتی ارس

جناب آقای مهندس کوچکی کورکاء

مدیر محترم ضوابط بهداشت انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد تجاری، صنعتی انزلی

جناب آقای دکتر موسوی سندونی

مدیر محترم ضوابط بهداشت انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد تجاری، صنعتی اروند

موضوع: فرآورده های آرایشی و بهداشتی غیر مجاز

با سالم و احترام؛

        با توجه به نامه شماره ۱۰۹۸/۶۱/۱۱۰۰۳ ص مورخ ۹۸/۱۲/۱۲ مدیریت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
و درمانی سیرجان و نامه شماره۱۰۵۵۳/ص/۸/۲/۹ مورخ ۹۸/۱۲/۱۳ مدیریت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و 
درمانی اهوازمبنی بر پایان اعتبار پروانه های ساخت شرکت ثمین سیرجان و پینا ر ،خواهشمند است دستور فرمایید در صورت 
مشاهده محصوالت  با تاریخ تولید پس از پایان اعتبار پروانه های ساخت، براساس لیستهای پیوست از سطح عرضه جمع آوری گردد

http://www.fda.gov.ir/
http://www.fda.gov.ir/
http://www.fda.gov.ir/


                                                                                                                                     شماره: .....................

                                                                                                                                    تاریخ:  ......................
                                                                                                                                    پیوست: ....................

تهران روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، نبش خیابان شهید وحید نظری، سازمان غذا و دارو
تلفن: ۹-۶۶۴۶۷۲۶۸     نمابر: ۶۶۴۶۹۱۲۲     کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱

www.fda.gov.ir

۶۷۵/۲۱۰۴۰/د
۱۳۹۹/۰۲/۲۳

دارد

رونوشت :
جناب آقای دکتر قاسم زاده  معاون محترم برنامه ریزی اداره کل امور فرآورده های  آرایشی و بهداشتی

سرکار خانم دکتر مرجانیان معاون محترم اجرایی اداره کل امور فرآورده های آرایشی و بهداشتی 
سرکار خانم دکتر حسینی فیروزآبادی سرپرست محترم اداره نظارت و ارزیابی عوارض جانبی وشکایت فرآورده های آرایشی و بهداشتی

سرکار خانم دکتر منصوری دارا سرپرست  محترم اداره نظارت و ارزیابی فرآورده های آرایشی و بهداشتی و فرآورده های مرتبط با پوست
سرکار خانم مهندس امیری رئیس محترم اداره اسناد و مکاتبات اداری: جهت ارجاع به کلیه دانشگاه ها

جناب آقای تدین سرپرست محترم دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان غذا و دارو: جهت استحضار
سرکار خانم مهندس محمدخانی کارشناس امور ارزیابی واردات فرآورده های  آرایشی و بهداشتی

جناب آقای غفارزاده بایگان غفارزاده
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