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  اًجوي دارٍساسى گیالى ٍ هديزيت هحتزم شبکِ ی بْداشت شْزستاى...  : بِ

  هدارک دارٍّای تحت کٌتزل :هَضَع

 

 سالم علیکن

)اکسی کذٍى، هتیل فٌیذیت ٍ دارٍّبی تحت کٌتزل جْت کٌتزل، سبهبًذّی ٍ تَسیع  ثِ استحضبر هیزسبًذ ،احتزاهب            

هذکَر هلشم ثِ رعبیت ًکبت توبهی دارٍخبًِ ّبی استبى گیالى علی الخصَص دارٍخبًِ ّبی هٌتخت دریبفت دارٍّبی هذافٌیل( 

  سیز هیجبشٌذ:

ٍ  )ریتبلیي، رٍثیفي ٍ سِ دٍس هبتَرایذ( دارٍّبی اکسی کذٍى، هتیل فٌیذیتٍ قیوت دار  دار فتَکپی ًسخِ تبریخدریبفت  (1

  .شٌبسٌبهِ اس ثیوبراىکپی کبرت هلی یب صفحِ اٍل دفتزچِ یب ثِ ّوزاُ فتَهذافٌیل 

رٍس ثعذ اس پبیبى فصل ثِ ٍاحذ هخذر غذا ٍ دارٍ تحَیل دادُ شَد کِ در صَرت عذم  7هذارک فَق هیجبیست حذاکثز  (2

 هیگزدد. هٌجز ثِ قطع سْویِ ی دارٍخبًِایي ثٌذ  رعبیت

هیجبیست یکجبر جْت تشکیل پزًٍذُ ثِ ّوزاُ  لیي، رٍثیفي ٍ هبتَرایذ( )ریتب ثیوبراى دریبفت کٌٌذُ هتیل فٌیذیت توبهی (3

َظف است اثتذا ًسخِ پششک، اصل شٌبسٌبهِ یب کبرت هلی یب دفتزچِ ثیوِ ثِ هعبًٍت غذا ٍ دارٍ هزاجعِ ًوبیٌذ ٍ دارٍخبًِ ه

شذُ ٍ ثب کذ هلی ثیوبر اس تشکیل  scm.fda.gov.irثخش تحَیل دارٍ در سبهبًِ  ،ثخش دارٍّبی خبص ،ٍارد ثخش اسٌبد

 دارٍ ثِ ثیوبر تحَیل دادُ شَد.پزًٍذُ در سبهبًِ اطویٌبى حبصل کزدُ سپس 

 عذد هبّبًِ هیجبشذ. 066عذد ٍ ثزای دارٍی هتیل فٌیذیت  06سقف دارٍی تحَیلی ثِ ثیوبر جْت دارٍی اکسی کذٍى  (4

رٍلَصی، هغش ٍ اعصبة، َجْت تجَیش دارٍی اکسی کذٍى توبهی هتخصصیي ٍ ثزای دارٍی هتیل فٌیذیت هتخصصیي ً (5

 هیجبیستی ثیوبر ٍ پششک هعبلج ثَهی استبى گیالى ثبشٌذ. اعصبة ٍ رٍاى ، اطفبل ٍ رٍاًپششک ٍاجذ شزایط هیجبشٌذ. ضوٌب

 ًوًَِ فزم تحَیل دارٍی خبص ثِ هعبًٍت ثِ ّوزاُ ًوًَِ فزم اکسل دارٍی اکسی کذٍى پیَست ایي ًبهِ هیجبشذ. (6

 لتوبس حبص 080داخلی  22002603ثب خبًن عفت پٌبُ هسئَل دارٍّبی تحت کٌتزل ثب شوبرُ جْت ّزگًَِ پزسش  (7

 بییذ.فزه

 

 
 

 

 فیزٍس سزٍدیدکتز 

 غذا ٍ دارٍ داًشگاُ سزپزست هعاًٍت
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 رونوشت به:

خبنم دکتر سبرا دبیريبن رئیس اداره نظبرت بر دارو و مواد مخذر دانشگبه جهت اطالع    

آقبي دکتر افشین جهش مسئول واحذ نظبرت و ببزرسي جهت اطالع    

خبنم دکتر مرجبن جعفري خرازي داروسبز جهت اطالع    

خبنم مريم عفت پنبه کبرشنبس مواد مخذر جهت اطالع    


