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معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور
سالم علیکم؛

موضوع: بخشنامه - دستورالعمل بازنگری شده موسسات آموزشی
احتراماً، به پیوست فایل بازنگری شده "دستورالعمل اجرایی نحوه بررسی، تائید صالحیت، صدور و تمدید مجوز 

فعالیت موسسات آموزشی"، فایل های اکسل و فرم گواهی آموزشی جهت بهره برداری و اقدام مقتضی ارسال می گردد. شایان 

ذکر است شماره مجوز موسسه همان شماره نامه صادره برای صدور مجوز (نامه صادره از سازمان) می باشد.

بدیهی است دستورالعمل قبلی به کد مدرک SP- Pr- 1392- 0009 مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۹، کان لم یکن می باشد.

رونوشت :
جناب آقای مهندس پازوکی دوالبی رئیس محترم اداره نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد کاال کیش 

جناب آقای دکتر بزرگ زاده مدیر محترم ضوابط بهداشتی انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار 
جناب آقای مهندس قربانی مدیر محترم ضوابط بهداشتی انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد تجاری صنعتی قشم 

جناب آقای دکتر دارائی مدیر کل محترم آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا و دارو و تجهیزات پزشکی  
جناب آقای مهندس صادقیان مشاور امور فنی و سیاستگذاری اداره کل غذا 

سرکار خانم مهندس صباح معاون محترم اداره کل امور فرآورده های غذایی  
جناب آقای دکتر دادمهر رییس محترم اداره امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی با منشاء دامی و دریایی  

سرکار خانم مهندس محمدی رییس محترم اداره امور ارزیابی فرآورده های غذایی و آشامیدنی با منشاء گیاهی  
جناب آقای مهندس شاکر اردکانی رییس امور استانها و مسئول پایش و ارزیابی فرآورده های غذایی 

جناب آقای مهندس رضایی اهری مشاورمحترم برنامه ارتقاء ایمنی و سالمت  
سرکار خانم مهندس کتال محسنی رئیس محترم گروه مطالعه و برنامه ریزی 

سرکار خانم مهندس سمیعی کارشناس اداره غذایی و آشامیدنی 
سرکار خانم مهندس امین کارشناس برنامه ارتقاء ایمنی و سالمت غذایی 

جناب آقای غفارزاده بایگان غفارزاده 
جناب آقای موجبی متصدی محترم امور دفتری 
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