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 وذارد

    خیابان فخز راسی  نبص خیابان ضهیذ وحیذ نظزی ساسمان غذا و داروروبروی در اصلی دانشگاه تهران                                         1314715311: کذ پستی 

  66467268-9: تلفن                                                                                                                                                                                

 66469122:   نمابز 

  صفحه الكتزونیكی ساسمان غذا و دارو:                            http://fdo.behdasht.gov.ir         

   صفحه الكتزونیكی وسارت بهذاضت ، درمان و آموسش پشضكی:                                                                                                                    http://www.behdasht.gov.ir 

 
 سازمان غذا و دارو

شرکتهای تولیدکننده و واردکننده مواد خوردنی و آشامیدنی 

شرکتهای تولیدکننده و واردکننده فراورده های طبیعی، سنتی و مکمل 

شرکتهای تولیدکننده و واردکننده فراورده های آرایشی و بهداشتی 

شرکتهای تولیدکننده و واردکننده دارو و فراورده های بیولوشیک 

 واردکننده ملسومات و لوازم پسشکیشرکتهای تولیدکننده و 

 تأییدیه گواهی  و استفاده از نشان حالل: هوضوع

 سالم علیکن

با ػىایت بٍ لشيم گستزش فزَىگ مصزف محصًالت حالل در دویا، کلیٍ ضزکت َای تًلیذکىىذٌ ي ياردکىىذٌ         

ای تًسیغ ي ػزضٍ کاال در داخل ي خارج تأییذ گًاَی حالل ي الصاق وطان بز ٌمحصًالت سالمت محًر در صًرت ویاس ب

بٍ وطاوی سیز  جُت دریافت تائیذیٍ بٍ مزکش تحقیقات حالل ساسمان مذارک ي مستىذات محصًالت را تًاوىذکطًر می

 .ارسال ومایىذ

ٌ ساختمان ضمار -24پالک  –خیابان داوص کیان  –( ػج ) باالتز اس میذان يلی ػصز  (-ػج ) خیابان يلی ػصز  –تُزان 

                              1415845371: کذپستی  .مزکش تحقیقات حالل جمًُری اسالمی ایزان –ساسمان غذا ي داري  4

                    88890858: فکس                           88909033: تلفه      

 

                      

 

 

: يضت رين

جُت اطالع، پیگیزی ي اقذام السم : مؼايویه محتزم  غذا ي داريی داوطگاَُای ػلًم پشضکی ي خذمات بُذاضتی درماوی سزاسز کطًر  

جُت اطالع، پیگیزی ي اقذام السم : جىاب آقای دکتز حسیىی مذیز کل محتزم وظارت ي ارسیابی فزآيردٌ َای غذایی ي آرایطی ي بُذاضتی   

جُت اطالع، پیگیزی ي اقذام السم : دکتز جمطیذی مذیز کل محتزم وظارت ي ارسیابی فزايردٌ َای طبیؼی، سىتی ي مکمل  جىاب آقای 

جُت اطالع، پیگیزی ي اقذام السم : جىاب آقای دکتز پیزصالحی مذیز کل محتزم وظارت ي ارسیابی داري ي مًاد مخذر  

جُت اطالع، پیگیزی ي اقذام السم : سیابی تجُیشات ي ملشيمات پشضکی  جىاب آقای مُىذس صفًی مذیزکل محتزم وظارت ي ار

جُت اطالع رساوی : جىاب آقای مُىذس َاضمی سزپزست محتزم ريابط ػمًمی  

کت َا ي ضز ، اوجمىُاجُت اطالع رساوی  بٍ کلیٍ مؼايوت َا، ادارات کل: جىاب آقای مُىذس ريسبُاوی رئیس محتزم ادارٌ اسىاد ي مکاتبات اداری  

تًلیذکىىذگان ي ياردکىىذگان مًاد غذایی   َای اوجمه

  ي بُذاضتی تًلیذکىىذگان ي ياردکىىذگان فزايردٌ َای آرایطی َای اوجمه

تًلیذکىىذگان ي ياردکىىذگان داري ي فزايردٌ َای بیًلًصیک  َا ي اتحادیٍ َای اوجمه 

 طبیؼی تًلیذکىىذگان ي ياردکىىذگان مکمل َا ي داريَای  َای اوجمه

 


