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دارد

معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ارومیه)
معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک)

معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اردبیل)
معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اصفهان)

معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی البرز)
معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور (اهواز))

معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران)
معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایالم)
معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل)

معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بجنورد)
معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بم)

معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بوشهر)
معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بیرجند)

معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز)
معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تربت حیدریه)

معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران)
معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جهرم)

معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جیرفت)
معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی دزفول)

معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی رفسنجان)
معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زابل)

معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زاهدان)
معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زنجان)
معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سبزوار)
معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سمنان)

معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شاهرود)
معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کهگیلویه و بویراحمد)

معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی)
معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی فارس)

معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی فسا)
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معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قزوین)
معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قم)

معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کردستان)
معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کرمان)

معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کرمانشاه)
معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گلستان)

معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گناباد)
معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گیالن)

معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی لرستان)
معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مازندران)

معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مشهد)
معاون محترم غذا و دارو (دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی نیشابور)

معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی همدان)
معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی چهارمحال و بختیاری)

معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی یزد)
معاون محترم غذا و دارو (دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی آبادان)

معاون محترم غذا و دارو (دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اسفراین)
معاون محترم غذا و دارو (دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایرانشهر)

مدیر محترم غذا و دارو (دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی)
معاون محترم غذا و دارو (دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خلخال)

معاون محترم غذا و دارو (دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سیرجان)
معاون محترم غذا و دارو (دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بهبهان)

مدیریت غذا و دارو (دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت جام)
معاون محترم غذا و دارو (دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی خمین)

مدیر محترم غذا و دارو (دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ساوه)
معاون محترم غذا و دارو (دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گراش)

معاون محترم غذا و دارو (دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی الرستان)
مدیر محترم غذا و دارو (دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مراغه)

معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کاشان)
معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی هرمزگان)
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معاون محترم غذا و دارو (معاون محترم غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسد آباد)
مدیرمحترم غذا و دارو (دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شوشتر)

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 یادگاری (مدیر محترم ضوابط بهداشت انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد تجاری، صنعتی ماکو)

جناب آقای مهندس غفاری (مدیر محترم ضوابط بهداشت انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد تجاری، صنعتی ارس)
جناب آقای مهندس کوچکی کورکاء (مدیر محترم ضوابط بهداشت انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد تجاری، صنعتی 

انزلی)
موضوع: تجدید نظر در بخشنامه شماره ۱۰۶۰۷/۶۷۵ مورخ ۶۷۵/۱۱۰۶۰۷/۲/۹۵ مورخ ۹۵/۲/۱

با سالم و احترام؛
      پیرو بخشنامه شماره ۶۷۵/۱۰۶۰۷ مورخ ۹۵/۲/۱ در خصوص عدم درج تاریخ تولید و انقضاء بر روی برخی کاالهای وارداتی 
آرایشی و بهداشتی به اطالع می رساند با توجه به رای شماره ۶۷۵/۱۱۶۲۵۹/د مورخ ۹۷/۱۲/۱۳ کمیته فنی و قانونی مقرر گردید 
بخشنامه ۶۷۵/۱۰۶۰۷ مورخ ۹۵/۲/۱ کان لم یکن اعالم گردیده و بایستی تاریخ تولید و انقضاء و سری ساخت از مبدأ بر روی 

محصوالت وارداتی درج گردد. ضمناً آن دسته از محصوالتی که در گمرک قرار دارند این اداره کل، راساً تصمیم الزم را اتخاذ               
می نماید. 

رونوشت :
ریاست محترم انجمن وارد کنندگان فرآورده های بهداشتی، آرایشی و عطریات ایران  : جهت اطالع به کلیه شرکتهای وارد کننده 

آرایشی و بهداشتی
جناب آقای دکتر قاسم زاده  معاون محترم برنامه ریزی اداره کل امور فرآورده های  آرایشی و بهداشتی 

سرکار خانم دکتر مرجانیان معاون محترم اجرایی اداره کل امور فرآورده های آرایشی و بهداشتی  
سرکار خانم دکتر حسینی فیروزآبادی سرپرست محترم اداره نظارت و ارزیابی عوارض جانبی وشکایت فرآورده های آرایشی و بهداشتی 

سرکار خانم دکتر منصوری دارا سرپرست  محترم اداره نظارت و ارزیابی فرآورده های آرایشی و بهداشتی و فرآورده های مرتبط با پوست 
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