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دارد

تهران روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، نبش خیابان شهید وحید نظری، سازمان غذا و دارو
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معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور
سالم علیکم؛

موضوع: بخشنامه
احتراماً، پیرو بخشنامه ها به شماره های ۶۷۵/۱۷۱۹۱ مورخ ۹۷/۲/۳۰ و ۶۷۵/۲۴۴۰۹ مورخ ۹۷/۳/۲۲ در خصوص 

"دستورالعمل اجرایی نحوه بررسی، تائید صالحیت، صدور و تمدید مجوز فعالیت موسسات آموزشی"، به استحضار     

می رساند جهت یکسان سازی در ثبت و نگهداری مستندات، موسسات قدیمی که قبل از بازنگری دستورالعمل فوق الذکر مجوز 

فعالیت آموزشی را اخذ نموده اند، بایستی در زمان تمدید، مدارک را به طور کامل و مطابق با آخرین دستورالعمل بازنگری 

شده به آن معاونت محترم ارائه و سپس به این اداره کل ارسال گردد (دستورالعمل و بخشنامه ها مجددا به پیوست ارسال         

می گردند).

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

جناب آقای مهندس کوچکی کورکاء (مدیر محترم ضوابط بهداشت انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد تجاری، صنعتی انزلی) 
جناب آقای مهندس غفاری (مدیر محترم ضوابط بهداشت انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد تجاری، صنعتی ارس) 

سرکار خانم مهندس کتال محسنی (رئیس محترم گروه مطالعه و برنامه ریزی) 
سرکار خانم مهندس امین (کارشناس برنامه ارتقاء ایمنی و سالمت غذایی) 

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

جناب آقای فالح (متصدی محترم امور دفتری) 
جناب آقای خلیلی (متصدی محترم امور دفتری) 
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