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سوء تغذیه و عدم مصرف غذای کافی در دوران کودکی، با افزایش خطر چاقی، دیابت و بیماریهای قلبی عروقی در سنین بزرگسالی همراه است.

ساختمان مرکزی سازمان غذا و دارو: تهران، خیابان انقالب، روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، پالک ۳۰
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   ساختمان ادارهکل تجهیزات پزشکی: تهران، نبش خیابان خارک، پالک ۲۹  تلفن: ۶۳۴۲۰۰۰۰ نمابر: ۶۶۷۲۴۳۸۶ کد پستی: ۱۱۳۳۷۶۷۴۱۳                

۶۷۶/۹۳۴۲۸
۱۴۰۱/۱۰/۱۰

ندارد

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی سراسر کشور

جناب آقای مهندس حیدری عشاقی

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

سرکار خانم مهندس نانوایی

مدیر محترم 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 مهندس کوچکی کورکاء

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

موضوع: پیرو بخشنامه شماره ۶۷۶/۹۰۴۲۸ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۹ 

با سالم و احترام؛

     پیرو بخشنامه شماره ۶۷۶/۹۰۴۲۸ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۹ در خصوص پیاده سازی سامانه ثبت فرآورده "جدید " به استحضار              

می رساند این بخشنامه مشمول ثبت پرونده های ذیل در سامانه TTAC نمی باشند:

۱-ثبت فرآورده تولید قراردادی

۲-تمدید / اصالح 

۳-ثبت فرآورده هایی که شامل بسته بندی بالک وارداتی می باشند.

   الزم به ذکر است، آن معاونت می تواند درخواست های صدور پروانه ساخت که قبل از تاریخ این بخشنامه در آن معاونت ثبت 

گردیده اند، طبق روال قبلی بررسی و پروانه ساخت صادر نماید و پس از آن شرکت بایستی اطالعات محصول را در سامانه ثبت 

فرآورده قدیم ثبت و کد IRC اخذ گردد.

رونوشت :
جناب آقای مهندس کاظمی سرپرست محترم دفتر فناوری اطالعات و سامانه های سالمت

سرکار خانم دکتر مرجانیان معاون محترم اجرایی اداره کل امور فرآورده های آرایشی و بهداشتی
جناب آقای دکتر اسمعیلی سرپرست محترم اداره صدور مجوز تولید، واردات و صادرات فرآورده های آرایشی و بهداشتی و سلولزی

سرکار خانم مهندس کاری کارشناس محترم اداره نظارت و ارزیابی فرآورده های آرایشی پوست و مو
سرکار خانم مهندس صغیری کارشناس محترم اداره نظارت و ارزیابی فرآورده های آرایشی پوست و مو

سرکار خانم مهندس حسینی اشپال رئیس محترم اداره اسناد و مکاتبات اداری:جهت ارجاع به معاونت های غذا و دارو سراسر کشور
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