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ندارد

معاون محترم غذا و داروی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور

موضوع: مراکز مشاوره فراورده های طبیعی و سنتی در داروخانه های سراسر کشور 

با سالم و احترام؛

با عنایت به سیاست های کلی «سالمت»، ابالغیه رهبر معظم انقالب اسالمی و در راستای دستیابی به هدف "ارتقای سطح آگاهی 
جامعه و اعمال سیاست های ترویجی در زمینه مصرف منطقی و بهینه فرآورده های طبیعی و داروهای طب سنتی ایران "، مقتضی 
است ترتیبی اتخاذ شود تا به داروخانه های متقاضی مرکز مشاوره و اطالع رسانی فرآوردههای طبیعی، سنتی و مکمل اطالع رسانی شود و پس 

از بررسی و تائید این اداره کل به صورت هماهنگ فعالیت نماید. 

همچنین یادآوری مینماید حقوق معنوی کلیه اطالعات حاصل از فعالیت مرکز مذکور متعلق به سازمان غذا و دارو میباشد و هرگونه 
بهرهبرداری از این اطالعات باید با هماهنگی این اداره کل انجام شود.
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جناب آقای دکتر شانه ساز معاون محترم وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو: برای استحضار
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برای استحضار 
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جناب آقای دکتر قاسم زاده  مدیرکل محترم حراست سازمان غذا و دارو : برای استحضار
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