
 " تولید محصول ضدعفونی کننده  مجوز موقتتعهدنامه صدور  "

  نام شرکت

  نوع پروانه تاسیس و زمینه فعالیت

  فراوردهنام 

  شکل محصولحجم و 

 فرموالسیون  کامل 

 با ذکر درصد -مواد موثره و جانبی 
  

  کاربرد

  جنس بسته بندی

  و نشانی کارخانه محل ساختنام 

 

شده به دنبال ورود بیماری کرونا              شرایط خاص ایجاد  شور در با توجه به  ضدعفونی     داخل ک صوالت  و نیاز مبرم به مح

شرکت متعهد  ،کننده شده   مجوز زمان در طول مدت فقط  و مجوز موقت اخذپس از  می گردد این  شرایط و  صادر   مطابق با 

ستانداردهای  اداره کل دارو الزامات  صورت هم زمان  نماید فعالیت  الزمبا رعایت ا   برداریمونه ن از اولین محموله تولیدیو به 

شگاه های م و  دادهانجام  سال رجع کنترل غذا و دارو به آزمای شگاه   با فرآورده مطابق چنانچه  .ددار ار سخ آزمای غیر مرجع پا

صرف اعالم گرد  ضه   ضمن خودداری از فروش و د، قابل م شرکت   ،آنعر سط این  سبت به امحاء آن  و ری جمع آو از بازار تو ن

ر داروخانه ها توسط  فقط ددست  هم چنین این شرکت متهعد می گردد توزیع محصوالت ضدعفونی کننده     .شد  دخواهاقدام 

مصوب   هایقیمت با یا سایر مراکز و فروشگاه های مورد تأیید و   و  سراسری دارای مجوز از اداره کل دارو   شرکت های پخش  

این شرکت متعهد می گردد   .گیرد انجام سازمان غذا و دارو و مصرف کنندگان و تولیدکنندگان  حمایت  سازمان  و مورد تأیید

 مطابقت محصول مسئولیت  هم چنین  .شود و آزاد سازی محصول با حضور و نظارت مستمر و تأیید مسئول فنی انجام        تولید

 تضمین کیفیت و اثرگذاری آن در محدوده ادعا شده با مسئول فنی شرکت می باشد. ،با فرموالسیون ارائه شده

مطابق با ضوووابط و  باشوودثبت محصووول ادامه تولید و تمایل به در صووورتی که تاریخ اعتبار مجوز موقت  پس از پایان          

   .نمود یمخواهروند ثبت را طی  قانونی مراحل تمامو اقدام مقررات جاری اداره کل دارو 

 

 

 و مهر شرکت امضاء مدیر عامل                                           مهر و امضاء مسئول فنی                                     

 تاریخ                 تاریخ                                                                                                                

                      

 


