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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 ایران

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 تهران

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 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 کرمانشاه

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

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی یزد

موضوع: پایش بررسی اولیه پرونده های فرآورده های طبیعی پیرو تفویض

با سالم و احترام؛

پیرو تفویض بررسی اولیه پرونده فرآورده طبیعی (موضوع نامههای شماره ۶۶۵/۸۳۷۲۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ و ۶۶۵/۸۸۴۵۱ 
مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۱) و با توجه به لزوم پایش آن معاونت در امور محول، به پیوست فرم مربوط به گزارش عملکرد ماهانه بررسی 
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اولیه پرونده فرآورده طبیعی ارسال میشود. مقتضی است دستور فرمایید گزارش شش ماه گذشته در مدت زمان یک هفته کاری از 
تاریخ صدور نامه و سایر گزارشها به صورت ماهانه، به این اداره کل ارسال شود. 

بدیهی است هرگونه اقدام و تغییر در روند بررسی اولیه پرونده فرآورده طبیعی با هماهنگی و ابالغ از سوی این 
اداره کل انجامپذیر خواهد بود و ارسال رونوشت مکاتبات صورت گرفته با متقاضیان به این اداره کل الزامی است.

همچنین یادآور میشود در صورت هر گونه ابهام/ پرسش در مورد تکمیل گزارش پیشگفت، با کارشناسان اداره فرآوردههای 
طبیعی (شماره تلفن: ۶۱۹۲۷۰۰۰ داخلیهای ۳۶۷، ۳۶۸ و ۳۷۳) این اداره کل تماس حاصل شود.
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