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جناب آقای دکتر کبریایی زاده 

رئیس محترم سندیکای مکمل های رژیمی غذایی ایران 

جناب آقای دکتر جعفر میرفخرایی

 دبیر انجمن تولیدکنندگان داروها و فرآورده های گیاهان دارویی
جناب آقای دکتر شیبانی

رئیس محترم سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران
جناب آقای مهندس فرامرز اختراعی 

رئیس محترم هیات مدیره سندیکای تولید کنندگان مواد داروئی ، شیمیایی و بسته بندی داروئی    
جناب آقای دکتر سید حسن الدین مدنی

ریاست محترم انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان محصوالت بیوتکنولوژی پزشکی ایران
جناب آقای مجید روحی

ریاست محترم انجمن تولید کنندگان و صادر کنندگان تجهیزات پزشکی ،دندان پزشکی و آزمایشگاهی 
جناب آقای عبدالرضا یعقوب زاده 

رئیس اتحادیه صادر کنندگان تجهیزات پزشکی  

موضوع: دومین مراسم معرفی توانمندیهای صنعت داروسازی و تجهیزات پزشکی کشور

با سالم و احترام؛
به اطالع سندیکاها و انجمنهای مرتبط با حوزه دارو و تجهیزات پزشکی میرساند که،  سازمان غذا و دارو در نظر دارد به 
مناسبت چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران، دومین مراسم معرفی توانمندیهای صنعت داروسازی و تجهیزات 
پزشکی کشور را با هدف تقدیر از محصوالت تولیدی دارای فناوری نوین که مجوز دریافت کردهاند و یا در مرحله صدور 
مجوز میباشند  در تاریخ ۲۸ بهمن ماه سال جاری در مرکز همایشهای بینالمللی باغ موزه دفاع مقدس و انقالب اسالمی 

تهران برگزار نماید. 
    با توجه به استقبال شرکتها از دوره اول این مراسم و همچنین بازدید جناب آقای دکتر نمکی (وزیر محترم بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی)، جناب آقای دکتر ستاری (معاون محترم علمی و فناوری رئیس جمهور) و معاونین وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی و سایر نهادها و وزارتخانههای مرتبط از مراسم سال گذشته و تأکید بر تقدیر و برگزاری مجدد این مراسم در 
ایام شکوهمند دهه فجر طی سالهای بعدی، خواهشمند است ضمن مشارکت حداکثری در این برنامه، لیست محصوالت 

منتخب خود را  که دارای مشخصات زیر هستند به دبیرخانه اجرایی این مراسم (۶- ۸۸۲۰۳۸۴۵) ارسال نمایید. 
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 شاخصهای ارزیابی محصوالت :

بهرهمندی از فناوریهای نوین در تولید مواد اولیه و محصول نهایی 

استفاده از سیستمهای نوین در فرایند ساخت و تولید  

اشتغالزایی  

کاهش واردات محصوالت مشابه  

ایجاد ارزش افزوده  

افزایش صادرات و کاهش ارزبری 

و سایر شاخصهای نوآوری و فناوری و دانشبنیانی 

رونوشت :
جناب آقای دکتر محبی مدیر کل محترم دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل : جهت اطالع و همکاری الزم

جناب آقای دکتر مهرعلیان مدیرکل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل: جهت اطالع و همکاری الزم
جناب آقای مهندس صفوی مدیرکل محترم امور تجهیزات و ملزومات پزشکی: جهت اطالع و همکاری الزم

جناب آقای دکتر دادگرنژاد سرپرست محترم اداره کل امور فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل : جهت اطالع و همکاری الزم
جناب آقای دکتر رستگار سرپرست محترم مرکز تحقیقات فرآورده های آرایشی و بهداشتی : جهت اطالع 

جناب آقای مهندس چمن تاج سرپرست محترم  روابط عمومی  : جهت اطالع اقدامات الزم
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