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معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور
سالم علیکم؛

موضوع: پروانه ساخت حشره کش ها
احتراماً، به استحضار می رساند پیرو رای شماره ۶۸۸/۹۱۸۳/د مورخ ۹۷/۰۲/۰۹ کمیته فنی و قانونی، صدور پروانه های ساخت 
سموم حشره کش از تاریخ ۹۷/۰۳/۰۱ منحصراً و به صورت متمرکز در اداره کل فراورده های غذایی و آشامیدنی انجام شده و 
تفویض اختیار لحاظ شده لغو می گردد. لذا مقتضی است عالوه بر مدارک الزم جهت صدور پروانه بهداشتی ساخت، مدارک ذیل 

جهت بررسی به این اداره کل ارسال گردد:

مدارک مربوط به خلوص ماده اولیه، اعالم ناخالصی ها و مشخصات فیزیکوشیمیایی و پایداری ماده اولیه و مواد جانبی -۱

نتایج آزمایشات مربوط به کارایی فراورده، اخذ شده ازآزمایشگاه معتبر -۲

 6 pack تستهای کامل مربوط به سم شناسی (توکسیکولوژی) فراورده و ماده اولیه سم شامل نتایج -۳

نتایج مربوط به اکوتوکسیکولوژی ماده اولیه( شامل میزان پایداری ماده اولیه در محیط و.....)  -۴

مدارک مربوط به ثبت ماده اولیه سم در کشور مبدا -۵

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 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 دارائی مدیر کل محترم آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا و دارو و تجهیزات پزشکی  

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 دکتر دادمهر رییس محترم اداره امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی با منشاء دامی و دریایی  
سرکار خانم مهندس محمدی رییس محترم اداره امور ارزیابی فرآورده های غذایی و آشامیدنی با منشاء گیاهی  

جناب آقای مهندس رضایی اهری مشاورمحترم برنامه ارتقاء ایمنی و سالمت  
a.shaker مشاور محترم امور استانها و مسئول برنامه پایش

سرکار خانم مهندس کتال محسنی رئیس محترم گروه مطالعه و برنامه ریزی 
سرکار خانم دکتر عبدلی کارشناس امور ارزیابی واردات فرآورده های آرایشی و بهداشتی 

جناب آقای غفارزاده بایگان غفارزاده 
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