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جناب آقای سومعه
رئیس محترم اداره نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد کاال کیش

معاون محترم غذا و دارو
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی آبادان

سرکار خانم مهندس نانوایی
مدیرکل محترم غذا ،دارو و استاندارد منطقه آزاد قشم

معاون محترم غذا و دارو
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی فارس

معاون محترم غذا و دارو
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی

معاون محترم غذا و دارو
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شاهرود

معاون محترم غذا و دارو
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

جناب آقای دکتر بزرگ زاده
مدیر محترم ضوابط بهداشتی انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار

معاون محترم غذا و دارو
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی فسا

معاون محترم غذا و دارو
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قزوین

معاون محترم غذا و دارو
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی چهارمحال و بختیاری

معاون محترم غذا و دارو
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قم

معاون محترم غذا و دارو
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کاشان

معاون محترم غذا و دارو
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کردستان

معاون محترم غذا و دارو
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کرمان
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معاون محترم غذا و دارو
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کرمانشاه

معاون محترم غذا و دارو
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گلستان

معاون محترم غذا و دارو
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گناباد

معاون محترم غذا و دارو
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گیالن

معاون محترم غذا و دارو
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی لرستان

معاون محترم غذا و دارو
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مازندران

معاون محترم غذا و دارو
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مشهد

معاون محترم غذا و دارو
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی همدان

معاون محترم غذا و دارو
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی یزد

معاون محترم غذا و دارو
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک

معاون محترم غذا و دارو
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اردبیل

معاون محترم غذا و دارو
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اصفهان

معاون محترم غذا و دارو
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایالم

معاون محترم غذا و دارو
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل

معاون محترم غذا و دارو
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بوشهر
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معاون محترم غذا و دارو
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جهرم

معاون محترم غذا و دارو
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی رفسنجان

معاون محترم غذا و دارو
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زابل

معاون محترم غذا و دارو
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زاهدان

معاون محترم غذا و دارو
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سبزوار

معاون محترم غذا و دارو
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سمنان

معاون محترم غذا و دارو
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز

معاون محترم غذا و دارو
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ارومیه

معاون محترم غذا و دارو
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بجنورد

معاون محترم غذا و دارو
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بیرجند

معاون محترم غذا و دارو
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تربت حیدریه

معاون محترم غذا و دارو
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کهگیلویه و بویراحمد

معاون محترم غذا و دارو
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی هرمزگان

معاون محترم غذا و دارو
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جیرفت

معاون محترم غذا و دارو
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی الرستان
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مدیر محترم غذا و دارو
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ساوه

معاون محترم غذا و دارو
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اسفراین

معاون محترم غذا و دارو
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بم

معاون محترم غذا و دارو
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی نیشابور

معاون محترم غذا و دارو
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایرانشهر

معاون محترم غذا و دارو
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی البرز

جناب آقای سومعه
رئیس محترم اداره نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد کاال کیش

معاون محترم غذا و دارو
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور (اهواز)

معاون محترم غذا و دارو
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی دزفول

مدیریت غذا و دارو
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت جام

معاون محترم غذا و دارو
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خلخال

موضوع: آخرین نسخه ضابطه  ویژگیهای میکروبیولوژی در سایت سازمان

با سالم و احترام؛
           پیرو نامه شماره ۶۸۵/۲۹۳۲۷ به تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ به اطالع می رساند ویژگیهای میکروبیولوژی M5 نسخه هشتم و 
راهنمای آن " فایلهای پیوست" بروز رسانی شده و از تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ قابل اجرا است. الزم به توضیح است که برای هر ویژگی، 
شماره استانداردهای روش جستجو یا شمارش میکرو ارگانیسم ها،  که براساس روشهای بین المللی  ISO تدوین شده است در 
سطر دوم جدول قابل مشاهده و اجرای آخرین تجدیدنظر روشهای آزمون فوق برای کلیه آزمایشگاههای میکروبیولوژی الزامی است . 

http://www.fda.gov.ir/
http://www.fda.gov.ir/
http://www.fda.gov.ir/


                                                                                                                                     شماره: .....................

                                                                                                                                    تاریخ:  ......................
                                                                                                                                    پیوست: ....................

تهران روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، نبش خیابان شهید وحید نظری، سازمان غذا و دارو
تلفن: ۹-۶۶۴۶۷۲۶۸     نمابر: ۶۶۴۶۹۱۲۲     کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱

www.fda.gov.ir

۶۸۵/۳۲۷۲۴
۱۳۹۸/۰۴/۲۳

دارد

استاندارد متدهای تعیین اثربخشی ضدعفونی کننده ها در نسخه پیوست که بزودی در سایت سازمان بعنوان تنها ضابطه 
میکروبیولوژی درج خواهد شد، افزوده شده است. بدیهی است نسخه هفتم از ابتدای تیر ماه سال ۱۳۹۸منسوخ اعالم میگردد.

خواهشمند است دستور فرمایید اطالع رسانی به آزمایشگاههای تابعه جهت بهره برداری صورت گیرد.
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