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 مدیرعامل محترم شرکت داروسازی عضو سندیکا 

 مدیر عامل محترم هلدینگ دارویی
 

 ؛با سالم و احترام
سبت سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران در نظر دارد ن پژوهشی -شیزآموکمیته  رساندبه استحضار می

 «آن تغییرات آخرین و نهایی محصول CTD تهیه نحوه با آشنایی» با عنوانتخصصی آموزشی  کارگاهبه برگزاری 
 در پرونده بررسی زمان کاهش و تغییرات آخرین بر منطبق CTD آوری جمع جهت همکاران تسلط بردن باال هدفبا 

 اقدام نماید. مشخصات ذیلمطابق ، سازمان

 آن تغییرات آخرین و نهایی محصول CTD تهیه نحوه با آشنایی
 QA – QC – R&Dمدیران و کارشناسان  -2مسئولین فنی  /   -0 گروه های هدف

             مدرسین و هاسرفصل

 مدرس دقیقه ساعت عنوان مبحث
 --- 02 8:22 – 8:02 ثبت نام

 نهایی محصول CTD پرونده با اجمالی آشنایی

  هاپرونده نواقص رساندن حداقل به

 CTD های پرونده بررسی زمان کاهش

Session 1 9:02 – 8:02 82 
 شاهرودی دکتر خانم

 خانم دکتر نصر
Break 02:22– 9:02 02 

Session 2 00:12– 02:22 92 
Break 00:22– 00:12 12 

 اساتید+خانم دکتر مرادی Session 3 01:12– 00:22 92 پرسش و پاسخ
        

 میدان حسن آباد و خیابان ولیعصرنشانی: خ امام خمینی، بین    |   آزمایشگاه کنترل غذا و دارو  مکان برگزاری
 01:11الی       8:11    |   00/10/79      |دوشنبه  روز/ تاریخ/ ساعت

 ریال 000110111 هزینه ثبت نام 

 شماره حساب 
  IR720550010300203370749002:    شبا کد          011-2-1191937-2جاری: حسابشماره 

 301اقتصاد نوین، به نام سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی، شعبه دکترفاطمی، کد بانک 

 نحوه انجام ثبت نام هزینه ثبت نام شامل
  حضور در دوره گواهینامهاعطای 

 در دوره به مدت یک روز حضور 

 پذیرایی 

 واریز هزینه  -0تکمیل فرم پیوست                  -0
 : تنها از طریق ایمیلارسال تصویر فرم ثبت نام و فیش واریزی  -1

seminar@syndipharma.org 

، 18/10/79 شنبه مورخدوحداکثر تا پایان وقت اداری روز خواهشمند است ضمن تکمیل و ارسال لیست پیوست 
با دفتر در دوره آموزشی اقدام الزم جهت ثبت نام آن مجموعه محترم بعمل آید. جهت کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام 

 ( تماس حاصل نمایید.7299- 730- 5298سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی )سرکار خانم زارع 
 

 دکتر مهدی سلیمانجاهی

 دبیر سندیکا


