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 سارزً

   غذا و دارو ساسمانخیابان فخز راسی  نبص خیابان ضهیذ وحیذ نظزی                                             :1115114111کذ پستی 

  66561466-9: تلفن                                                                                                                                                                                

 66569154نمابز :   

  و دارو : غذا ساسمانصفحه الكتزونیكی                            http://fdo.behdasht.gov.ir         

  : صفحه الكتزونیكی وسارت بهذاضت ، درمان و آموسش پشضكی                                                                                                                http://www.mohme.gov.ir     

 سازمان غذا و دارو 
 سزاسز کشور یدرمان یو خدمات بهداشت یمعاون محتزم غذا و دارو  دانشگاه علوم پزشک

 هیثبت هنبع و هحصول هواد اولهوضوع :

 

 سالم علیکن؛
ببتَجِ بِ بزرسی ّبی بِ عول آهسُ زرذصَص هسارک ٍ هستٌسات ٍرٍز هَاز اٍلیِ زر راستبی حفظ  سظتهو ٍ بظِ هٌ ظَر     

فٌی ٍ قبًًَی ازارُ کل ً برت ٍ ارسیببی فزاٍرزُ ّبی غذایی، آرایشظی ٍ   کویتِ 6056/2بِ شوبرُ طبق هصَ ٍکٌتزل ٍ ً برت بیشتز 

طعن زٌّظسُ ّظبی    جولِ بتبکبرٍتي ، اس، اًَاع رًگ ّب  س ٍارزات اًَاع رٍغٌْبی جبًشیي کزُ کبکبئَهقزر ش 20/7/93بْساشتی هَرخ 

 1/1/94س تظبرید  ااستبرتزّب ٍ آًشین ّبی ذَراکی بزای کلیظِ ٍارزکٌٌظسنبى   ْبی پزٍبیَتیک، یببکتز ،ٍاًیلاس جولِ ذَراکی )اسبًس( 

ثبو هٌبع ٍ هحصَل نززز. ذَاّشوٌس اسو زستَر فزهبئیس هَضَع بِ ًحَ هقتضی اطتع رسبًی شسُ ٍ جْو ٍارزکٌٌسنبى هشوَل 

السم بذکز اسو زر راستبی حوبیظو  شَز. هتقبضی ٍارزات ایي هحصَالت تب پبیبى سبل جبری فزصو اًجبم اقساهبت السم زر ً ز نزفتِ

هظَرخ   20276/675تبهیي بِ هَقع هَاز اٍلیِ ٍارزاتی برشٌبهِ شوبرُ تْیِ ٍ اس تَلیس کٌٌسنبى زاذلی هَاز غذایی ٍآشبهیسًی جْو 

 بقَت  ذَز ببقی اسو.سبسهبى ایي  3/3/1393

 
 

 

 

  

 رًٍَشو:

جْظو زر  هَضظَع فظَ       زاىیظ هحتزم زفتز هقزرات صبزرات ٍ ٍارزات سبسهبى تَسعِ تجبرت ا زکلیهس یٌیعببس حس سیس یجٌبة آقب .1

 الذکز زر کتبة هقزرات صبزرات

   یٍ بْساشت یشیٍ آرا ییغذا یفزآٍرزُ ّب یببیکل ً برت ٍ ارس زیهس یٌیزکتز حس یآقب جٌبة .2

  یشیاصل هعبٍى هحتزم ً برت ٍ بزًبهِ ر یزکتز عبسالْ یآقب جٌبة .3

  یٍ بْساشت یشیآرا یفزآٍرزُ ّب یببیکل ً برت ٍ ارس زیهعبٍى هحتزم هس یلیبعزکتز اسو یآقب جٌبة .4

  یسًیٍ آشبه یذَراک یفزآٍرزُ ّب یببیازارُ کل ً برت ٍ ارس یهعبٍى هحتزم فٌ یزکتز اسکٌسر یآقب جٌبة .5

   یٍ بْساشت یشیآرا ،ییاغذ یفزاٍرزُ ّب یببیازارُ کل ً برت ٍ ارس یشیزکتز زازنزًژاز هعبٍى هحتزم بزًبهِ ر یآقب جٌبة .6

زر بظبسار   یسًیٍ آشظبه  یهحصَالت ذظَراک  یببیٍ ارس شیهشبٍر هحتزم  اهَر استبًْب ٍ هسئَل بزًبهِ پب یهٌْسس شبکز ارزکبً یآقب جٌبة .7

(PMS ) 

  یشینزٍُ هطبلعِ ٍ بزًبهِ ر سیرئ یذبًن هٌْسس کتبل هحسٌ سزکبر .8

   یبّیبب هٌشبء ن یسًیٍ آشبه ییغذا یفزآٍرزُ ّب یببیسازارُ ً برت ٍ ار سییر یذبًن هٌْسس هحوس سزکبر .9

  یسًیٍ آشبه ییکبرشٌبس ازارُ غذا یذبًن هٌْسس زالًَس سزکبر .10

 یهحتزم اهَر زفتز یهتصس یسبتک یآقب جٌبة


