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ندارد

مدیران عامل محترم شرکت های تولید کننده دارو ، مواد اولیه ، ملزومات دارویی و فرآورده های بیولوژیک

مدیران عامل محترم شرکت های تولیدی فرآورده های طبیعی ، سنتی و مکمل

مدیران عامل محترم شرکت های تولیدی تجهیزات و ملزومات پزشکی

موضوع: شرکت در مراسم معرفی توانمندی های صنعت دارو و تجهیزات پزشکی کشور در تاریخ ۲۸ بهمن ماه سال جاری

با سالم و احترام

  با عنایت به برگزاری مراسم معرفی توانمندی های صنعت دارو و تجهیزات پزشکی کشور در تاریخ ۲۸ بهمن ماه سال جاری در 
مرکز همایش های بین المللی باغ موزه دفاع مقدس و انقالب اسالمی با  حضور مقام عالی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی 

جناب آقای دکترسعید نمکی و معاون محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری جنای آقای دکتر سورنا ستاری به اطالع می رساند  
این سازمان در نظر دارد محصوالت دارای فناوری ویژه و دانش بنیان که طی یک سال گذشته مجوز دریافت کرده اند و یا در مرحله 

نهایی صدور مجوز هستند معرفی و تقدیر بعمل آورد .

لذا از کلیه ی شرکتهای تولیدی دارو ، مواد اولیه ، فرآورده های طبیعی ، سنتی و مکمل و ملزومات و تجهیزات پزشکی درخواست 
می گردد تا در این مراسم با شکوه حضور بهم رسانند .

ضمنا با توجه به برگزاری نمایشگاه جانبی معرفی دست آوردهای صنعت داروسازی و تجهیزات پزشکی همزمان با اجرایاین مراسم 

خواهشمند است هماهنگی های الزم را با دبیرخانه اجرایی مراسم (  موسسه رسایش ۸۸۲۰۳۸۴۵ ) معمول فرمائید  .

    

رونوشت مدیرکل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل جناب آقای دکتر مهرعلیان 
سرپرست محترم اداره کل امور فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل جناب آقای دکتر دادگرنژاد 

مدیرکل محترم امور تجهیزات و ملزومات پزشکی جناب آقای مهندس صفوی 
مدیر کل محترم دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل جناب آقای دکتر محبی 

مشاور رئیس سازمان در امورفعالیتهای دانش بنیان و فناوریهای نوین جناب آقای دکتر رستگار 
سرپرست روابط عمومی جناب آقای مهندس چمن تاج 

رئیس محترم سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران جناب آقای دکتر احمد شیبانی 
جناب آقای دکتر جعفر میرفخرایی دبیر محترم انجمن تولید کنندگان داروها و فرآورده های گیاهان دارویی 

جناب آقای مهندس فرامرز اختراعی رئیس محترم هیات مدیره سندیکای تولید کنندگان مواد داروئی ، شیمیایی و بسته بندی داروئی 
جناب آقای دکتر عباس کبریایی زاده رئیس محترم سندیکای تولیدکنندگان مکمل های رژیمی غذایی ایران 

رئیس محترم هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی ، دندانپزشکی ، آزمایشگاهی و دارویی جناب آقای دکتر حسام الدین مدنی 
رئیس محترم انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی و ملزومات پزشکی ، دندانپزشکی ، آزمایشگاهی و دارویی جناب آقای دکتر مجید روحی 

رئیس محترم اتحادیه صادرکنندگان تجهیزات پزشکی ایران جناب آقای مهندس عبدالرضا یعقوب زاده 
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