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 اصالح الگوي تغذيه براي حفظ و ارتقاء سالمت

  

     
 

  معاونت محترم درمان دانشگاه

  ....................درمان مديريت محترم شبکه بھداشت و

  رياست محترم سازمان نظام پزشکی استان گي&ن
    معرفی داروخانه ھای توزيع کننده انسولين ھای قلمی  :موضوع 

    
  با س&م و احترام

جھت استحضار و اط&ع ذيل ھای قلمی به شرح جدول  ده انسولينھای توزيع کنن داروخانه ليستبدين وسيله          
شايان ذکر است درصورت کمبود سھميه ممکن است به  .رسانی Dزم به مراکز درمانی تحت پوشش ارسال می گردد

  . تعداد محدودی از داروخانه ذيل توزيع دارو انجام پذيرد
  رشت

 
دکتر کيايی، شبانه روزی گلسار، دکتر دادرس، دکتر يعقوبی، آتيه، داروخانه نيما، امام سجاد،  -ه ھ&ل احمرداروخان= داروخانه بعثت

دکتر سرودی، دکتر سلطانی، دکتر عابدينی، شبانه روزی يوسفی، دکتر سيف پور، دکتر طاھر قاسمی، دکتر دکتر حسندخت، دکتر محقق، 
  ، دکترحجازیآراسته، دکتر ع&يی، دکتر فھيم

 دکتر نجاتی افخم  –دکتر اسماعيلی تالش دی  -دکتر حريری  آستارا

 دکتر رحيمی  پره سر دکتر امينی  رضوانشھر

 دکتر خورسند  کياشھر دکتر پورآقايی  آستانه

  دکتر صمتی   -دکتر کرباسی -سينا  -دکتر ج&لی –دکتر عادلی  انزلی دکتر باقرزاده  املش

 دکتر انصاری  منجيل دکتر امينی  رودبار 

 دکتر طالب نيا  لوشان
رستم 
 آباد

 دکتر سدادی 

 دکتر صفا  ک&چای دکتر کاظم پناه  –دکتر شجاعپور –دکتر نجفی رودسر
 دکتر بوستانی –دکتر محمد نژاد   شفت - رحيم آباد 
صومعه 

 سرا
 داروخانه جابر بن حيان  –دکتر علی نيا فومن دکتر کھنسال  -دکتر کرباسی 

 دکتر شعبانی  –مھدی نيا -دکتر باباپور   لنگرود دکتر عشقی  ماسال
 دکتر عضدی  سياھکل دکتر قاسمی جم  –دکتر حدادی –دکتر طوری Dھيجان

                
 

 دكتر سيدمھدی موسوی                              
  غذا و دارو دانشگاه معاون                               

  
                                                  
 
 

 
 
 

:رونوشت به  
خانم دکتر مرضيه جعفري سرپرست مديريت نظارت و ارزيابي مواد و فرآورده ھاي دارويي معاونت غذا و داروي دانشگاه    
آقاي دکتر بھزاد صفري مقدم رئيس اداره فني و نظارت بر عرضه فرآورده ھاي دارويي    
احله ربي کارشناس کامپيوتر جھت بارگذاري در سايت معاونت  خانم ر   
خانم دکتر سھي& آقاجانيان کارشناس دارويي    
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