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 جناب آقای دکتر بهروز جنت

 مذیرکل محترم دفتر بازرسی،ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات

 کمپیه حامیان سالمت  موضوع :
 

 سالم عليکن

زر ذصَص گزاهيساشت ّفتِ زٍلت ٍزر راستای اّدسا  عدالس سدالهت     12/5/34هَرخ  65173احتزاهاً پيزٍ ًاهِ شوارُ 

با قاچاق کاالّای سالهت هحَر ايي هعاًٍت اقسام بِ راُ اًساسی کوپديي هاداسی حاهيداى سدالهت زر      ٍپيشگيزی ٍهبارسُ

ًوَزُ است.ّوچٌيي بزٍشَرّای اطالع رساًس هتٌاسب   www.ssu.ac.ir/yazdfdo سايت غذا ٍزارٍ يشز بِ ًشاًس : 

با اّسا  هطزح شسُ با عٌاٍيي: ًشاًگزّای رًگس تغذيِ ای،هصز  هٌطقس هکول ّدای تغذيدِ ای، نشدٌايس بدا بزچ دب      

 اصالت تْيِ ٍزر سايت هعاًٍت ق وت اطالع رساًس قزار زازُ شسُ است.

ٍفايدل بزٍشدَرّای هدذکَر  ْدت      زر راستای هبارسُ با قاچاق کداال  بِ پيَست پَستز الکتزًٍيک کوپيي حاهياى سالهت

 ستَر اقسام هقتضس ارسال هس گززز.استحضار ٍ اظْار ًظز ٍز

            

 

 زکتز هحوس ح يي هصسق

 هعاٍى غذا ٍ زارٍ
 رًٍَشت:

 رياست هحتزم ساسهاى غذا ٍزارٍ  ْت استحضار، اعالم ًظز ٍزستَر اقسام هقتضس-

 هسيزکل هحتزم ًظارت ٍارسيابس فزاٍرزُ ّای غذايس،نرايشس ٍبْساشتس  ْت استحضار-

 هعاًٍت  هحتزم غذا ٍزارٍ زاًشگاُ علَم پششکس...................)سزاسز کشَر(  ْت استحضار -

 استاًسار هحتزم استاى يشز  ْت استحضار-

 فزهاًسار هحتزم شْزستاى يشز  ْت استحضار-

 ًشگاُ علَم پششکس شْيس صسٍقس يشز  ْت استحضاررياست هحتزم زا-

 رياست هحتزم زفتز باسرسس،ارسيابس عولکزز ٍپاسرگَيس بِ شکايات زاًشگاُ-

 رياست هحتزم رٍابط عوَهس زاًشگاُ-

 هسيزيت هحتزم شبکِ بْساشت ٍزرهاى شْزستاى.................)کليِ شبکِ ّا(ٍهزکش بْساشتس زرهاًس شْزستاى...............)کليِ هزاکش(-

 رياست هحتزم کوي َى هبارسُ با قاچاق کاال ٍارس استاى يشز  ْت استحضار-

 رياست هحتزم ساسهاى صسا ٍسيوای هزکش يشز  ْت استحضار-

http://www.ssu.ac.ir/yazdfdo
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