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دارد

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور
موضوع: پیرو بخشنامه های دستورالعمل های اجرایی ساخت و تولید قراردادی

سالم علیکم؛
احتراماً پیرو بخشنامه به شماره های ۶۷۵/۳۱۳۱۳ مورخ ۹۶/۳/۲۱و ۶۷۵/۵۲۲۷۵ مورخ ۹۶/۵/۱ در خصوص        

دستورالعمل های اجرایی نحوه صدور، اصالح و تمدید پروانه های بهداشتی " ساخت" و "تولید قراردادی" و با توجه به 

جلسه کمیته مشاورین استانی مورخ ۹۶/۱۲/۱۵ به استحضار می رساند تا زمان اجراء و راه اندازی پورتال سازمان غذا و دارو، صدور 

پروانه ساخت با چند نام تجاری بالمانع بوده و به منظور اضافه کردن نام تجاری جدید بدون تغییر فرمول و درصورت کامل بودن 

مدارک و مستندات مرتبط با نام تجاری جدید، استفاده از فرم شماره ۱ و برای اوزان و بسته بندی جدید استفاده از فرم شماره ۲ 

در سربرگ معاونت غذا و دارو و با رعایت قوانین و مقررات بالمانع است.

ضمناً لزوم طرح پروانه های تمدیدپروانه ساخت/ تولید قراردادی در کمیته فنی و قانونی، با صالحدید آن معاونت قابل اجرا 

می باشد. 

رونوشت :
جناب آقای دکتر اصغری معاون محترم وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو  

جناب آقای مهندس پازوکی دوالبی رئیس محترم اداره نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد کاال کیش 
جناب آقای مهندس قربانی مدیر محترم ضوابط بهداشتی انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد تجاری صنعتی قشم 

جناب آقای دکتر بزرگ زاده مدیر محترم ضوابط بهداشتی انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار 
جناب آقای دکتر دادگرنژاد معاون محترم مدیر کل امور فرآورده های غذایی  
سرکار خانم مهندس صباح معاون محترم اداره کل امور فرآورده های غذایی  

جناب آقای مهندس شاکر اردکانی رییس امور استانها و مسئول پایش و ارزیابی فرآورده های غذایی 
سرکار خانم مهندس کتال محسنی رئیس محترم گروه مطالعه و برنامه ریزی 
جناب آقای مهندس رضایی اهری مشاورمحترم برنامه ارتقاء ایمنی و سالمت  
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