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  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

هعاون هحتزم غذا و دارو 

سزاسز کشور دانشگاه علوم پششکی و خدهات بهداشتی و درهانی 

جناب آقای ههندس پاسوکی دوالبی 

رئیس هحتزم اداره نظارت بز ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد کاال کیش 

جناب آقای ههندس قزبانی 

هدیز کل هحتزم غذا و دارو و استاندارد قشن 

رگ ساده جناب آقای دکتز بش

سزپزست هحتزم نظارت بزضوابط بهداشت انسانی ساسهان هنطقه آسادتجاری صنعتی چابهار 

 

 

 ناهگذاری هحصوالت آرایشی و بهداشتی تولید داخل کشور : هوضوع

سالم علیکن؛ 

ذازی فسآوزده هبی کویته فنی و قبنونی بب نبهگ 19/7/93هوزخ  1132/3احتساهبً، به استحضبز هی زسبند بب توجه به زای ضوبزه 

ببستثنب هوازدی نظیس ضد .... داخل کطوز دازای کبزایی و ادعبهبیی نظیس ضد چسوک، ضد ضوزه، ضد لک و  دیتولآزایطی و بهداضتی 

زیصش هو که ادعبی دازویی هحسوة هیگسدند، بب توجه به دزخواست ضسکت هبی تولید کننده داخل کطوز هنوط به بسزسی 

هتطکله فسهوالسیوى و هطببقت آى بب ادعب، پس اش تبئید کویته فنی و قبنونی هعبونتهبی غرا و دازوی نبظس بس  کبزضنبسی و علوی هواد

.  تولید، هوافقت هی گسدد

: زونوضت 

تس دینبزوند هعبوى هحتسم وشیس و زئیس سبشهبى غرا و دازو   جنبة آقبی دک

جنبة آقبی دکتس عبدالهی اصل هعبوى هحتسم نظبزت و بسنبهه زیصی  

جنبة آقبی دکتس دادگسنژاد هعبوى هحتسم بسنبهه زیصی ادازه کل نظبزت و ازشیببی فساوزده هبی غرایی، آزایطی و بهداضتی   

دازه کل نظبزت و ازشیببی فسآوزده هبی خوزاکی و آضبهیدنی  هحتسم فنی ا جنبة آقبی دکتس اسکندزی هعبوى

جنبة آقبی دکتس اسوبعیلی هعبوى هحتسم هدیس کل نظبزت و ازشیببی فسآوزده هبی آزایطی و بهداضتی  

دز ببشاز جنبة آقبی ههندس ضبکس ازدکبنی هطبوز هحتسم  اهوز استبنهب و هسئول بسنبهه پبیص و ازشیببی هحصوالت خوزاکی و آضبهیدنی 

(PMS  )

سسکبز خبنن دکتس تبالزی زئیس هحتسم  ادازه نظبزت و ازشیببی تولید فسآوزده هبی آزایطی بهداضتی  

سسکبز خبنن دکتس فسشاى زئیس هحتسم   ادازه نظبزت و ازشیببی وازدات فسآوزده هبی آزایطی، بهداضتی  

اهه زیصی  سسکبز خبنن ههندس کتبل هحسنی زئیس هحتسم گسوه هطبلعه و بسى

 جنبة آقبی هحودی ببیگبى غفبزشاده 

 


