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معاونین غذا و دارو دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور
هوضوع :بخطٌبهِ صذٍس هجَص بشگضاسی ًوبیطگبّْبی جٌبی ٍ بشًبهِ ّبی هشتبط بب حَصُ ّبی صیش هجوَػِ سبصهبى غزا ٍ داسٍ

سالم علیکن؛
دس ساستبی سبهبًذّی ٍ تسْیل بشگضاسی ًوبیطگبُ جٌبی ،کٌفشاًس ،سویٌبس ،گشد ّوبییّ ،وبیص ٍ کٌگشُ هشتبط بب فشاٍسدُ ّبی
سالهت هحَس تحت ًظبست سبصهبى غزا ٍ داسٍ ،بب سػبیت ضشایط ریل ،صذٍس هجَص تَسط آى هؼبًٍت بالهبًغ هی ببضذ:
 - 1هَضَع بشگضاسی ّوبیص ٍ ًوبیطگبُ هی ببیست بب حَصُ فؼبلیت هتمبضی هٌطبك ببضذ.
 - 2هتمبضی ببیذ صالحیت ،تجشبِ ػلوی ٍ تخصصی هتٌبسب بب هَضَع دسخَاست سا داسا ببضذ.
 - 3هجَص صبدسُ ،صشفبً دسخصَظ هَضَع ،صهبى ،هکبى ٍ ضشایط اػالم ضذُ تَسط هتمبضی هؼتبش بَدُ ٍ دس صَست تغییش ّشیک اص
هَاسد هزکَس ،دسخَاست ببیذ تجذیذ ضَد.
 - 4اسائِ تبلیغبت خالف ٍالغ ٍ هغبیش بب ضئَى فشٌّگی ،اسالهی ،ضشػی ٍ

اجتوبػی کطَس اص سَی بشگضاس کٌٌذُ هشاسن ٍ ضشکت

کٌٌذگبى ،هطلمبً هوٌَع هی ببضذ .
 -5چٌبًچِ هجشی اص ضشایط هزکَس ػذٍل ًوبیذ ،هجَص کبى لن یکي ت لمی خَاّذ گشدیذ هؼبًٍت غزا ٍ داسٍ داًطگبُ ػلَم پضضکی
هشبَطِ ًسبت بِ جوغ آٍسی هشاسن هزکَس الذام لبًًَی بؼول خَاّذ آٍسد ٍ هتمبضی حك ّیچگًَِ اػتشاضی ًذاضتِ ٍ ػَالب ًبضی
اص آى بؼْذُ تمبضب کٌٌذُ هی ببضذ .
 - 6کبالّبی اسائِ ضذُ دس ًوبیطگبُ ببیذ هجَص تَلیذ ٍ ػشضِ سا اص سبصهبى غزا ٍ داسٍ یب داًطگبُ ّبی ػلَم پضضکی دسیبفت ًوَدُ
ببضٌذ.
 - 7اسائِ کبالّبی لبچبق  ،تملبی یب غیش اصیل دس ًوبیطگبُ تَسط هتمبضی هجبص ًبَدُ ٍ ببیذ اص ّشگًَِ تبلیغ اجٌبس هزکَس ًیض دس
هشاسن خَدداسی ضَد.
 -8هجَص حبضش بِ هٌضلِ بشگضاسی ًوبیطگبُ فَق بب لبَل هسئَلیت ًظبست کبهل ،تَسط هتمبضی هی ببضذ .
 - 9اًجوي ّبی ػلوی داسای صالحیت لبًًَی بب اطالع لبلی هی تَاًٌذ هجَص یک سبلِ دسیبفت ًوبیٌذ .
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 -10فشٍش الالم اسائِ ضذُ دس ًوبیطگبُ هوٌَع هی ببضذ .
ّوچٌیي بِ اطالع هی سسبًذ اص تبسیخ صذٍس ایي بخطٌبهِ کلیِ هجَصّب بب دسج هَاسد فَق دس هجَص هزکَس تَسط آى هؼبًٍت لببل
صذٍس هی ببضذ .لزا خَاّطوٌذ است نسبت به ًظبست بش سػبیت هَاسد اػالم ضذُ الذاهبت الصم بؼول آیذ.
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