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اصالح الگوی تغذیه برای حفظ و 

 ارتقاء سالمت

 پخش دارویی  شرکت مدیریت محترم کلیه شعب

 پخش دارویی شرکت مسئولین فنی محترم کلیه شعب

 مختلف یگروه ها یکننده داروها عیتوز یداروخانه ها ستیلموضوع: 

 

 سالم علیکم 

ارو و مواد تحت مدیرکل محترم امور د 23/09/1399مورخ  88744/665عطف به نامه شماره احتراما،         

وخانه ت دارلیسکنترل در خصوص لزوم نظارت دقیق بر برنامه های توزیع ابالغ شده توسط آن اداره کل، 

 اعضا(، دپیون های توزیع کننده داروهای پنج گروه بیماری خاص )ام اس، ام پی اس، تاالسمی، هموفیلی و

. ددسال میگررات ارشیمی درمانی، داروهای بیمارستانی، به شرح ذیل، جهت اطالع و اقدام برابر مقرداروهای 

نی به یمارستابتحویل داروهای  وهرگونه انحراف از برنامه های ابالغی  در صورت مشاهده شایان ذکر است

هد خورد خوااطی برو مقررات جاری با شرکت خ طبق قوانینداروخانه هایی که مجاز به دریافت آن نبوده اند، 

 .شد

 

 عضا(یوند الیست داروخانه های توزیع کننده داروهای پنج گروه بیماری )ام اس، ام پی اس، تاالسمی، هموفیلی و پ

 دکتر باباپور دکتر کمالی دکتر دادرس دکتر کیایی

 آتیه دانشکده داروسازی هالل احمر شبانه روزی گلسار

دکتر حدادی  دکتر عادلی انزلی

 الهیجان

دکتر نجاتی افخم 

 دکتر اسماعیلی تالش

 دکتر امینی رودبار

 

 

 

 لیست داروخانه های توزیع کننده داروهای شیمی درمانی

 هالل احمر دکتر مریم محقق شبانه روزی گلسار دکتر کیایی

 بیمارستان رازی آتیه دکتر محقق دانشکده داروسازی
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 بیمارستانی لیست داروخانه های توزیع کننده داروهای

  مهر حکیم دکتر طایفه جاللی دکتر محقق

 کلینیک نازایی

 دکتر حسین زاده رافعی

 دکتر تراضی

 کلینیک گوارش

 دکتر آراسته

 کلینیک صابرین

شبانه روزی دکتر 

 لنگرود شعبانی

شبانه روزی دکتر 

 الهیجان لطیفی

شبانه روزی دکتر 

 آستارا حریری

شبانه روزی دکتر 

 اسماعیلی تالش

شبانه روزی دکتر 

 امینی رودبار

شبانه روزی دکتر 

 میرقاسمی انزلی

 

 تانی جهتیمارسیادآور می شود مراکز بهداشت کلیه شهرستانهای تابعه مجاز به تهیه داروهای ب در نهایت

 ترالی اورژانس موردنیاز خود پس از تایید و هماهنگی معاونت محترم بهداشتی می باشند.

 

 

 

 فیروز سرودیدكتر 

 غذا و دارو دانشگاه معاون
                                                  

 

 

 

 
 رونوشت به:

مدير کل محترم نظارت و ارزيابي دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو    

حضور محترم جناب آقاي دکتر آقايي معاون محترم قضايي ، اجتماعي و پیشگیري از وقوع جرم دادگستري کل استان    

آقاي دکتر ارسالن ساالري رئیس دانشگاه علوم پزشکي وخدمات بهداشتي درماني استان گیالن    

ونت محترم درمان دانشگاه علوم پزشکي گیالن معا   

معاونت محترم بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي گیالن    

جناب آقاي سیدجواد موسوي مدير محترم حراست دانشگاه    

خانم دکتر سارا دبیريان مدير نظارت و ارزيابي مواد و فرآورده هاي دارويي معاونت غذا و داروي دانشگاه    

جهش مسئول واحد نظارت و بازرسي  آقاي دکتر افشین   

خانم سهیال فرزاد کارشناس نظارت و بازرسي    

خانم مرضیه احمدي ماچیان تکنسین امور داروخانه ها    

خانم دکتر بهار علیزاده کارشناس دارويي    

خانم دکتر سهیال آقاجانیان کارشناس دارويي    

خانم دکتر فاطمه حیدرزاد کارشناس دارويي    

تر سید سعید ايرانخواه کارشناس دارويي آقاي دک   


