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 سازمان غذا و دارو 

 سزاسز کشور یدرمان یو خدمات بهداشت یمعاون محتزم غذا و دارو  دانشگاه علوم پزشک

 

 دستَزالعول ٍازداتهَضَع: 

 

 سالم علیکن؛

، بِ پیَست دستَزالعول ٍازدات ٍ فسم ّبی هسبَطِ جْت بْسُ بسدازی ازسبل هی گسدد. شبیبى ذکس است  "احتساهب

 ی شدُ ٍ دستَزالعول ّبی پیَست جبیگصیي هی ببشٌد.یکي تلق نل بىدستَزالعول ّب بِ شسح ذیل ک

 دستَزالعول ّبی پسٍاًِ بْداشتی ٍزٍد هحصَالت غرایی فسآیٌد شدُ ٍ هَاد اٍلیِ  -1

-CH- Iدستَزالعول اجسایی ًحَُ صدٍز هجَش ٍزٍد کبالّبی فسآیٌد شدُ آزایشی ٍ بْداشتی بب کد هدزک   -2

004 

ی بب کد هدزک ٍ بْداشت یشیشدُ آزا ٌدیفسآ یکبالّب تسخیصًحَُ صدٍز هجَش  ییدستَزالعول اجسا -3

CH/I/003  

  CH/I/009دستَزالعول ازسبل ًوًَِ بِ آشهبیشگبُ ٍ صدٍز هجَش هصسف بب کد هدزک  -4

 زًٍَشت :

 شیس ٍ زئیس سبشهبى غرا ٍ دازٍ   جٌبة آقبی دکتس دیٌبزًٍد هعبٍى هحتسم ٍ

 جٌبة آقبی دکتس عبدالْی اصل هعبٍى هحتسم ًظبزت ٍ بسًبهِ زیصی 

 اًجوي هسئَلیي فٌی شسکت ّبی ٍازدکٌٌدُ هحصَالت فسایٌدُ شدُ  

 جٌبة آقبی دکتس اسکٌدزی هعبٍى هحتسم فٌی ادازُ کل ًظبزت ٍ ازشیببی فسآٍزدُ ّبی خَزاکی ٍ آشبهیدًی  

 کتس اسوبعیلی هعبٍى هحتسم هدیس کل ًظبزت ٍ ازشیببی فسآٍزدُ ّبی آزایشی ٍ بْداشتی جٌبة آقبی د

جٌبة آقبی دکتس دادگسًژاد هعبٍى هحتسم بسًبهِ زیصی ادازُ کل ًظبزت ٍ ازشیببی فساٍزدُ ّبی غرایی، آزایشیی ٍ  

 بْداشتی  

ًبهیِ پیبیو ٍ ازشییببی هحصیَالت     جٌبة آقبی هٌْدس شبکس ازدکبًی هشبٍز هحتسم  اهَز اسیتبًْب ٍ هسیئَل بس  

 (  PMSخَزاکی ٍ آشبهیدًی دز ببشاز )

سسکبز خبًن هٌْدس هحودی زییس هحتسم ادازُ ًظبزت ٍ ازشیببی فسآٍزدُ ّبی غیرایی ٍ آشیبهیدًی بیب هٌشیب      

 گیبّی   

جٌبة آقبی هٌْدس زئَفی زییس هحتسم   ادازُ ًظبزت ٍ ازشیببی فسآٍزدُ ّبی غرایی ٍ آشبهیدًی بب هٌشب  داهی 

 ٍ دزیبیی  

 ًظبزت ٍ ازشیببی ٍازدات فسآٍزدُ ّبی آزایشی، بْداشتی  سسکبز خبًن دکتس فسشاى زئیس هحتسم   ادازُ

 جٌبة آقبی هٌْدس ّبشوی سسپسست هحتسم زٍابط عوَهی  

جٌبة آقبی هٌْدس زٍشبْبًی زئیس هحتسم ادازُ اسٌبد ٍ هکبتببت ادازی  : جْیت ببزگیرازی اطالعیبت بیسزٍی     


