
 

 
 

 
  

 

 

 د/9160/687

30/04/1394 

 ًذاسد

    اسی  نبص خیابان ضهیذ وحیذ نظزی ساسمان غذا و داروخیابان فخز رروبروی در اصلی دانشگاه تهران                                         1314715311: کذ پستی 

  66467268-9: تلفن                                                                                                                                                                                

 66469122:   نمابز 

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

   و آموسش پشضكی صفحه الكتزونیكی وسارت بهذاضت ، درمان:                                                                                                                    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 

 دس خصَص اسسال هذاسک الصم جْت بشسسی ٍ تائیذ گَاّی حالل: هَضَع

 سالم علیکن

هعاٍى هحتشم ٍصیش ٍ سئیس ساصهاى غزا ٍ داسٍ دس خصَص  24/4/94هَسخ  56308/655پیشٍ ًاهِ شواسُ         

دس خصَص کلیِ هی بایست  ،بشسسی ٍ تائیذ گَاّی حالل هٌظَس بِ گَاّی حالل ٍ استفادُ اص ًشاى حالل بِ اطالع هی سساًذ 

کلیِ هذاسک ٍ هستٌذات اسائِ شذُ هی دس ضوي  .ًوایٌذ سا بِ ایي هشکض اسسال هحصَالت بِ صَست جذاگاًِ هذاسک ٍ هستٌذات ریل

. باشذ ساصهاىبایست هٌطبق با ضَابط ٍ هقشسات هَسد تائیذ 

  ُ(آصهایشگاّی  –هعذًی  –گیاّی  –حیَاًی ) با هٌشاء ّشیک اجضاء هتشکلِ ٍ فشهَل هحصَل ّوشا 

  ًَِهٌشاء بافت بکاس سفتِ ٍ سٍش فشآٍسی ( ّوشاُ با ًام دقیق علوی ) دس خصَص اجضاء با هٌشاء حیَاًی رکش گ ٍ

 .ضشٍسی هی باشذ

 (دس صَست ٍجَد ) ساکض اسالهی تصَیش گَاّی حالل صادسُ اص م 

 6 بستِ ًوًَِ اص ّش هحصَل 

 َالتی کِ داسای تشکیبات دسیایی هی باشٌذ رکش ًام دقیق علوی جاًَس دسیایی ضشٍسی هی باشذهحص. 

  

 

 

                      

 

 

: رونوشت 
سی ٍ اقذام الصم اطالع، پیگی جْت: هعاًٍیي هحتشم  غزا ٍ داسٍی داًشگاّْای علَم پضشکی ٍ خذهات بْذاشتی دسهاًی سشاسش کشَس  

جْت اطالع، پیگیشی ٍ اقذام الصم : جٌاب آقای دکتش حسیٌی هذیش کل هحتشم ًظاست ٍ اسصیابی فشآٍسدُ ّای غزایی ٍ آسایشی ٍ بْذاشتی   

جْت اطالع، پیگیشی ٍ اقذام الصم : جٌاب آقای دکتش جوشیذی هذیش کل هحتشم ًظاست ٍ اسصیابی فشاٍسدُ ّای طبیعی، سٌتی ٍ هکول  

جْت اطالع، پیگیشی ٍ اقذام الصم : جٌاب آقای دکتش پیشصالحی هذیش کل هحتشم ًظاست ٍ اسصیابی داسٍ ٍ هَاد هخذس  

جْت اطالع، پیگیشی ٍ اقذام الصم : جٌاب آقای هٌْذس صفَی هذیشکل هحتشم ًظاست ٍ اسصیابی تجْیضات ٍ هلضٍهات پضشکی  

جْت اطالع سساًی : ٍهی  جٌاب آقای هٌْذس ّاشوی سشپشست هحتشم سٍابط عن

جْت اطالع سساًی  بِ کلیِ هعاًٍت ّا، اداسات کل، اًجوٌْا ٍ ششکت ّا : جٌاب آقای هٌْذس سٍصبْاًی سئیس هحتشم اداسُ اسٌاد ٍ هکاتبات اداسی  

اًجوي ّای تَلیذکٌٌذگاى ٍ ٍاسدکٌٌذگاى هَاد غزایی  

یشی ٍ بْذاشتی  اًجوي ّای تَلیذکٌٌذگاى ٍ ٍاسدکٌٌذگاى فشاٍسدُ ّای آسا

اًجوي ّا ٍ اتحادیِ ّای تَلیذکٌٌذگاى ٍ ٍاسدکٌٌذگاى داسٍ ٍ فشاٍسدُ ّای بیَلَطیک  

 اًجوي ّای تَلیذکٌٌذگاى ٍ ٍاسدکٌٌذگاى هکول ّا ٍ داسٍّای طبیعی 


