
 

 

 جناب آقای دکتر برندگی

 مدیر کل محترم نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر

 مرجع کنترل غذا و دارو موضوع:ارسال نمونه به آزمایشگاه

 با سالم

 با مشخصات ذیل جهت آزمایشگاه ارسال می گردد. ها ) رای کمیسیون( مورخ ....... نمونه.......... بازگشت به نامه شماره 

 محصولاطالعات 

موقعیت سازنده)صرفا تولیدی    نام فراورده 1
-شهر -شهرستان -استان  ها(

 بخش و....

 

  شماره سری ساخت   علت نمونه برداری 

  تاریخ تولید فراورده   محل ساخت/ کشور 

  تاریخ انقضا فراورده   صاحب پروانه/کشور 

  تاریخ نمونه برداری   IRCکد فراورده یا  

 محل نمونه برداری نشانی   IRCتاریخ صدور کد فراورده یا  
بخش -شهر -شهرستان -استان 
 و....

 

  کد ملی شرکت   IRCکد فراورده یا  اعتبارتاریخ  

  نام و نام خانوادگی مسئول فنی   کاربرد محصول 

  شماره موبایل مسئول فنی   جنس بسته بندی 

نور،  شرایط نگهداری) دما،   محصول شکل 
 رطوبت(

 

  شماره فاکتور  ....جعبه ....)عددی/ میلی لیتر( تعداد نمونه ارسالی به آزمایشگاه 

 جهت ارسال نمونه به آزمایشگاه: الزم مدارک

 درصد ذکر گردد. 111فرهَالسیَى کاهل هحصَل )ضاهل هَاد هَثرُ ٍ هَاد جاًبی( تا (1

ارسالی)ضاهل: ًام هحصَل،حجن،  سری ساخت ، تاریخ تَلید، تاریخ اًقضاء، اعالم ًتیجِ، هرجع،، ًعام   برگ آًالیس هطابق با سری ساخت ًوًَِ  (2

 آزهایص کٌٌدُ ٍ .... با هْر ٍ اهضاء هعتبر(

 ) فیسیکَضیویایی، هیکرٍبی، اًدٍتَکسیي ٍ ....( SOPآزهایطات کٌترل کیفی ضاهل رٍش کار یا  (3

 (GC ،UV ،HPLCُ هربَط بِ سری ساخت ارسالی)کرٍهاتَگراهْای رٍش ّای دستگاّی اًجام ضد (4

 ICHپایداری هطابق با راٌّوای  (5

6) MSDS کلیِ ترکیبات 

 ارسال استاًداردّای قید ضدُ در رٍش آزهایص (7

8) Working Standard برگِ آًالیس آى ٍ 

 CD  ُدر زًٍکي قراردادُ ضَد ٍ بِ ادارُ هلسٍهات تحَیل گردد.حاٍی هدارک اسکي ضد 

 کیلو بایت باشد. 0333کیلوبایت و سایر فایل ها کمتر از 033حجم فایل های تصویری کمتر از 

 هماهنگی السم صورت پذیزد. مهندس باباییجناب آقای آسمایشگاه مزجع کنتزل غذا و دارو ، با  تعداد نمونهدر خصوص 

 )176داخلی  (77577761      -       77570667

 567داخلی  -مسئول بررسی پرونده های ملزومات داروئی در آزمایشگاه مرجع کنترل غذا و داروسرکار خانم مهندس حسنی نسب 

 


