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دارد

کلیه معاونین محترم  غذا و داروی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور

جناب آقای صومعه

رئیس محترم اداره نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد کاال کیش

سرکار خانم مهندس نانوایی

سرپرست مدیریت غذا ، دارو و استاندارد منطقه آزاد 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 کوچکی کورکاء

مدیر محترم ضوابط بهداشت انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد تجاری، صنعتی انزلی

جناب آقای دکتر آزادمرد دمیرچی

مدیر محترم ضوابط بهداشت انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد تجاری، صنعتی ارس

جناب آقای دکتر موسوی سندونی

مدیر محترم ضوابط بهداشت انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد تجاری، صنعتی اروند

موضوع: اصالحیه دستور العمل نحوه بررسی، ثبت، پیگیری و اعالم نتایج شکایت و اطالع رسانی فرآورده های آرایشی ،بهداشتی 
و سلولزی

با سالم و احترام؛
       با عنایت به لزوم وحدت رویه و تسریع در روند رسیدگی به شکایات و جمع آوری فرآورده های آرایشی و بهداشتی و سلولزی غیر مجاز و      

نامنطبق توسط معاونت / مدیریت غذا و داروی سراسر کشور با هدف کنترل و ارتقائ سطح سالمت به پیوست یک نسخه دستورالعمل بررسی، 
ثبت، پیگیری و اعالم نتایج شکایات و اطالع رسانی جهت جمع آوری فرآورده های آرایشی و بهداشتی غیرمجاز و نامنطبق به همراه فرم های 

مربوطه جهت ابالغ و بهره برداری و اقدام الزم در روند بررسی شکایات ارسال می گردد. 
خواهشمند است دستور فرمایید اقدام الزم جهت اجرای مطلوب دستورالعمل مذکور معمول گردد.
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