
 

نظر به ضرورت ثبت نام مصرف کنندگادا          

این فرآورده ها در سامانه های حدامدو و            

HIX             و از آنجا که این افراد فاقگ کگ مدیدو

هستنگ؛ لذا داروخانه موظف اسدت مدوقد           

تحویل آنها به مگیدریدت ردودرخدواراداه             

فهرست مشخصات فرآورده و تعگاد تحویل      

رگه را در قالب فایل اکسل تدهدوده و  از               

  طریق دانشگاه( به اداره کل ارسال نمایگ.

 

تحویل فرآورده های یارانه ای در قالب 

 استوک به داروخانه های منتخب

 

در صورتو که به دلول نواز بومارا  و              

ررایط خاص آنا  و بنابر تشخوص و تایوگ        

ها الزم باردگ     معاونت غذا و داروی دانشگاه    

ای های یدارانده    تعگاد محگودی از فرآورده   

 فرآورده هایو که از طریق پسدت بدرای            

رود و فرآورده هایو که از      بومار ارسال مو  

هدا  های منتخب مدعداوندت     طریق داروخانه 

اردد( در قالب استوک      تحویل بومارا  مو  

در اختوار یک یا چنگ داروخانه خاص  بده          

ها و ترجوحًا ندددیدک بده         انتخاب معاونت 

مراکد تشخوص و پدرکدا  مدتدخدصدص           

 است فهرست و الزم مرتبط( قرار اورد  

  

تامین شیرخشک رژیمی و غذای ویژه مورد 

 نیاز مراکز بهزیستی

 

تامون فرآورده ها برای بومداراندو کده در            

ها نگهگاری مو رونگ به ایدن        رورخوارااه

ترتوب است که فهرست مصرف کننگادا         

به همراه مقگار مورد نواز ماهوانده از هدر             

رورخشک برای هر بومار از طریق مگیریت       

رورخوارااه به مدعداوندت غدذا و داروی             

دانشگاه مرتبط و از آ  طریق به اداره کدل          

امور فرآورده های طبوعو  سنتو و مکمل        

 ارسال مو رود.  

پس از بررسو  تعگاد تایوگ رگه توسط            

اداره کل در سهموه ماهوانه معاونت مرتبط       

 لحاظ خواهگ رگ.

 

 

ثبت اطالعات مربدو  بده تدحدویدل                 

فرآورده برای تازه متولگین و بومارا  تبعه       

کشورهای خارجو فاقگ پاسپورت و کدگ         

اقامت نود هماننگ مورد مربو  به بومدارا         

 زیرپورش بهدیستو مو بارگ.



 معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران

تعگاد مورد نواز این اقالم از سوی معاونت           

به اداره کل اعالم رود. در صورت تایوگ و           

عگم وجود کمبود مقطعو  لوست مورد نظر       

 در اختوار معاونت قرار خواهگ ارفت. 

 

بگیهو است اداره کل هوچگونه تعهگی           

در خصوص انقضای تداریدم مصدرف ایدن             

 ها نخواهگ دارت. فرآورده

 

هدا  برای این کار الزم است تا معداوندت             

مشخصات کیو داروخانه منتخب  ردامدل         

نام  نشانو  کگ پستو و ردمداره تدمدا              

داروخانه  و همچنون نام  رماره تمدا  و         

نشانو الکترونوک مؤسس( را برای ایدجداد          

دسترسو در سامانه حامو به اداره کل کتبًا        

 اعالم نماینگ.

 : منابع

*راهنمای ایجاد نسخه الکدتدروندودک در           

 سامانه برنامه ریدی بومارا  متابولوک

 (220/9095مورخ 88607/566 

*نکات ضروری درخصوص سامانده ثدبدت       

رورخشک های رژیمو و غدذاهدای وید ه          

 مشمول ارزدولتو

 (02206/068د مورخ88606922566 

* اطالع رسانو در خصوص نحوه توزی  و          

ای ارسال مرسوالت پسدتدو و داروخدانده          

های رژیمو و غدذاهدای وید ه          رورخشک

 اییارانه

 (0/9066//065د مورخ886069528 

 مروری بر ضوابط حاکم بر 

 عرضه شیرخشک های رژیمی و غذای ویژه 

(3) 

در رهر تهرا   خگمات مدرتدبدط بدا                 

تشخوص  ویدیت دوره ای  صگور نسدخده         

الکترونوک و پوگوری وضعوت بومدارا  در        

سه بومارستا  حضرت عیو اصدردر  ع(             

مرکد طبو کودکا  و بومارستا  مفوگ  بده        

 انجام مو رسگ.

 

 

 

اصغرغر   نشانی بیمارستان حضرت علی   

مدگر    اهللتهدرا   بددرادراه آیدت         )ع(:   

 رمالو(  خوابا  رهوگ وحوگ دستدگدردی         

 99999/56 -6 :تلفن  ظفر سابق(
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