
این معنی که دریافت فرآورده پس از آن          

تاریخ،  منوط به ویزیت مجدد بیمیریار و             

 صدور نسخه جدید است.  

سهرمه های تخصمص یافته به بمیریار بیه           

صورت ماهمانه تنظمم شده است؛ بیه ایین          

ترتمب که دریافت مرحله بعدی، منوط بیه        

روز از تاریخ دریافت میرحلیه          03گذشتن  

قبل بوده و تحویل زودتر از آن، میری ین            

نمست. در صورتی که تاریخ اعتبار نسیخیه،          

به اترام رسمده باشد؛ تحویل فیرآورده بیه          

بمرار )حتی اگر بمرار سهرمه مربوط به آن         

را دریافت ن رده باشد( ام ان پذیر نبوده و         

انجام آن، مستلزم صدور نسخه ال ترونمی        

 جدید، توسط پزش  می باشد.

در صورتی که موجودی ی  نوع خیا  از           

 فرآورده، در کشور به اترام رسمده باشد؛

ام ان انتخاب آن بیرای صیدور نسیخیه             

هیای  جدید وجود ندارد و بیایید فیرآورده         

جانشمن برای بمرار تجویز شود. در شرایط        

بسمار استثنایی که علی رغم اترام ذخمیره        

کشوری ی  فرآورده، تعدادی از آن، در          

توان با  ی ی از دانشگاه ها موجود باشد؛ می      

برقراری تراس با اداره کل، ام یان بیبیت           

نسخه از آن محصول تا زمان اتریام        موقت  

 موجودی را هراهنگ کرد. 

درصورتی که فرآورده تیجیوییز شیده               

مربوط به بمراری آلرژی به پروتئمن شیمیر         

 گاو باشد مانند:

NEOCAT  

ELECARE 

 COMIDAGEN 

ALFAMINO 

های منیتیخیب     فرآورده در داروخانه  این     

هیای  دریافت خواهد بود. سیاییر فیرآورده         

های دیگیر بیه صیورت         مرتبط با بمراری  

پستی به نشانیی اعی م شیده تیوسیط               

  .سرپرست بمرار ارسال خواهد شد

در صورت تاخمر در درییافیت، بیا کید               

رقری  مرسوله، کیه بیرای           03رهگمری    

توان سرپرست بمرار پمام  شده است می     

آخرین وضعمت محروله ارسال شده را در        

 سامانه شرکت پست به نشانی
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مشاهده کرد. در صورتی که در این سامانه         

اع م شده   “ ارسال شده ” وضعمت محروله،   

توان ضرن تراس بیا شیرکیت          باشد؛ می 

 03ای، و ارائه کد رهگمیری        پست منطقه 

رقری به مامور شرکت پست، از وضعیمیت         

 دریافت مرسوله مطلع شد.

 مراحل تشخیص، تجویز و دریافت :  

به دنبال مراجعه بمرار بیه پیزشی                  

طی عیات   امتخصص و تشخمص بمریاری،       

مربوط به بمرار و نوع بمرارِی تشیخیمیص           

داده شده توسط پزش  متیخیصیص وارد          

سامانه حامی شده )مرحله اول( و به دنبال          

آن، نوع فرآورده تجوییز شیده و میقیدار              

مصرف ماهمانه آن نمیز تیوسیط پیزشی              

متخصص/ یا کارشناس تغذیه وارد سامانیه        

گردد )مرحلیه دوم( و نسیخیه             حامی می 

ال ترونم  برای بمرار صادر خواهید شید.         

سرپرست بمرار از طریق پمام ی  که بیرای         

شیود؛ از شیریاره نسیخیه            وی ارسال می  

 شود.ال ترونم  مطلع می

نسخه ال ترونم  صادر شیده از سیوی            

 پزش  دارای ی  تاریخ اعتبارمی باشد؛ به

https://newtracking.post.ir/


 معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران

در صورت  موجود نبودن فرآورده تیجیوییز           

شده، مراتب از طریق پمامی  بیه اطی ع            

 سرپرست بمرار خواهد رسمد.

صدور نسخه ال ترونم  جدیید از یی              

فرآورده باید زمانی انجام شود که اعیتیبیار       

نسخه قبلی به پایان رسمده باشد. در غیمیر           

این صورت منجر به ارسال مقادیر زیادتر از        

نماز بمرار و دپوی فرآورده می شود که در          

صورت مشاهده، پرونده ال ترونم  بیمیریار        

  .غمرفعال خواهد شد

هیا و    برای ارسال به موقع میحیریویلیه             

پمشگمری از عودت آنان، باید هرگونه تغممر       

در نشانی بمرار شامل کدپستیی، شیریاره          

بابت و شراره هرراه سرپرست بیمیریار در           

اسرع وقت در پرونده ال ترونمی  بیمیریار           

  .ویرایش گردد

در صورت نماز مبرم بیه فیرآورده تیا                 

زمان تعممن ت لمف کرمته پزش ان، اولمای      

بمرار می توانند در شهر تهران با مراجیعیه          

سنتی و      به اداره کل فرآورده های طبمعی،     

برای دریافت امانی فیرآورده میورد              م رل

، اقدام نرایند. تعداد قابل تحویل امانی          نماز

قوطی بوده و در صیورت رد             0حداکثر  

درخواستِ افزایشِ سهرمه توسط کرمیتیه       

پزش ان، تعداد امانِی تیحیوییل شیده، از            

 .سهرمه ماه بعد، کسر خواهد شد

لطفا جهت دریافت اط عات بمشتر به            

تارنرای معاونت غذا و دارو دانشگاه اییران         

 مراجعه فرمایمد.

 مروری بر ضوابط حاکم بر 

 عرضه شیرخشک های رژیمی و غذای ویژه 

(2) 

 افزایش سهمیه ماهیانه

در شرایطی که نماز به افزایش سیهیریمیه            

تخصمص یافته احساس شود، باید ابتدا بیه        

پزش  یا کارشناس تغذیه مراجعه شده و        

پس از دریافت فرم ت رمل شده افیزاییش          

سهرمه )دارای مهر پزش (، به هرراه سایر         

هیا  مستندات الزم )نسخه، نتایج آزمیاییش       

و...(، جهت ارسال مدارک به اداره کل، بیه      

 کارشناس دانشگاه تحویل گردد.  

ای تقاضای افزایش سهرمه در کیریمیتیه          

متش ل از پزش ان متخصِص مرتیبیط در         

اداره کل مطرح و نتمجه آن حداکثر پس از      

روز اع م و در سامانه اعرال خواهد شد.          0

)فرم افزایش سهرمه در تارنرای اداره کیل،     

هیای رژییریی و        قسرت اداره شمرخش   

 غذاهای ویژه موجود می باشد(.
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