
 

 90/90/0090 اترخی : بسمه تعالی

 00/0090/0999 شماره : وزارت تعاون، کار و رافه اجتماعی

 ندارد ویپست: «آفرينبنيان، اشتغالتوليد؛ دانش» جتماعیامین أت سازمان

 عادي ارجحیت:  
 

  بدون مهر ربجسته افقد اعتبار است   انهم

 tamin.ir@:سروش کاانلwww.tamin.ir سازمان: وب سایت       99545تلفن: 5955395535،کدپستی:  953 تهران:خيابان آزادی، پالک                                                                         30710397ش ش:

 

 جناب آقاي دكتر دارايي

            معاون محترم وزير و رييس سازمان غذا و دارو

  

  (HISيمارستاني )در سامانه اطالعات بو ملزومات پزشکي اصالت سنجي دارو  موضوع:

 باسالم و صلوات رب محمد و آل محمد)ص(                      

ریزی و هدفتر برنامو مدیرکل عالی ایبیر محترم شورد 41/41/4111مورخ  387ه نامه شماربا عنایت به  ؛ماترااح 

به  ،(HIS)سامانه اطالعات بیمارستانی  طریقاز  ت دارو و تجهیزات پزشکیاخذ اصال مبنی بر بیمه سالمتگذاری یاستس

 برای بیمارستانیهای در پرونده اقالم مذکور از دهگیری اخذ شکدهای رهسنجی امکان کنترل و صحترساند تحضار میاس

  .شدبامقدور نمی این سازمان کنندهرسیدگی کارشناسان

شماره  طی نامه ،دهش ثبت کدهای رهگیری سنجیصحتو  جهت تبادل اطالعات سرویسوب هیارا شایان ذکر است

 لذا خواهشمند است است. که تاکنون محقق نگردیده شده درخواست سازمان آن از 8/6/4111مورخ  4103/4111/1111

 را مطلع نمایند.این معاونت  حاصله ده و از نتیجهمورد پیگیری واقع شموضوع  ییددستور فرما

  .مزید امتنان است فوقدرخواست در انجام تسریع  

 

 

  
  

  
 رونوشت:

 جناب آقاي دكتر كريمي معاون محترم درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي جهت استحضار -

 استحضار ق كاال و ارز جهت. جناب آقاي هندياني معاون محترم دفتر پيشگيري ستاد مبارزه با قاچا -

 بيمه سالمت جهت استحضار جناب آقاي دكتر رضوي دبير محترم شوراي عالي بيمه سالمت و مديركل دفتر برنامه ريزي و سياست گذاري -

 جناب آقاي محمودي مشاور محترم مديرعامل و مديركل حراست جهت استحضار -

 يرمستقيم جهت آگاهيجناب آقاي دكتر غفاري مديركل محترم درمان غ -

 جناب آقاي دكتر فوالدي مدير كل محترم درمان مستقيم جهت آگاهي -

 آگاهي جناب آقاي دكتر منظمي مطلق سرپرست محترم مديريت درمان استان لرستان جهت -

 جهت آگاهيجناب آقاي دكتر موسوي سرپرست محترم مديريت درمان استان اردبيل  -

 

 دكتر امير عباس منوچهري 

 معاون درمان 
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 و بلوچستان جهت آگاهيمقدم سرپرست محترم مديريت درمان استان سيستان جناب آقاي دكتر يوسفي  -

 احمد سرپرست محترم مديريت درمان استان خوزستان جهت آگاهيجناب آقاي دكتر بني -

 جناب آقاي دكتر كاظمي نيا سرپرست محترم مديريت درمان استان مازندران جهت آگاهي -

 رم مديريت درمان استان خراسان شمالي جهت آگاهيجناب آقاي دكتر صدرمنش سرپرست محت -

 جناب آقاي مسافر يادگاري سرپرست محترم مديريت درمان استان آذربايجان غربي جهت آگاهي -

 دكتر اميديان سرپرست محترم مديريت درمان استان سمنان جهت آگاهي جناب آقاي -

 اسان رضوي جهت آگاهيجناب آقاي دكتر رضازاده سرپرست محترم درمان استان خر -

 آقاي دكتر سليماني سرپرست محترم  مديريت درمان استان ايالم جهت آگاهي جناب -

 جناب آقاي دكتر سبحاني مدير محترم درمان استان خراسان جنوبي جهت آگاهي -

 آقاي دكترشجاعت سرپرست محترم مديريت درمان استان فارس جهت آگاهي جناب -

 رنوش مدير محترم درمان منطقه كاشان جهت آگاهيجناب آقاي دكتر آذ -

 دكتر اسماعيلي سرپرست محترم مديريت درمان استان بوشهر جهت آگاهي جناب آقاي -

 جناب آقاي دكتر محصل همداني سرپرست محترم مديريت درمان استان قم جهت آگاهي -

 يلويه و بوير احمد جهت آگاهيجناب آقاي دكتر محموديان سرپرست محترم مديريت درمان استان كهگ -

 جناب آقاي دكتر طاهرخاني سرپرست محترم مديريت درمان استان البرز جهت آگاهي -

 جناب آقاي دكتر بابايي مدير محترم درمان استان قزوين جهت آگاهي -

 جناب آقاي دكتر سيدي مدير محترم درمان استان آذربايجان شرقي جهت آگاهي -

 زينلي مدير محترم درمان استان گلستان جهت آگاهيجناب آقاي دكتر  -

 جناب آقاي دكتر هاتفي مدير محترم درمان استان يزد جهت آگاهي -

 آقاي دكتر عدلي مديركل محترم درمان استان تهران جهت آگاهي جناب -

 جناب آقاي دكتر قادر پور اقدم مدير محترم درمان استان كردستان جهت آگاهي -

 دكتر نيك سيرت مدير محترم درمان استان زنجان جهت آگاهي جناب آقاي -

 سركار خانم دكتر اميري مدير محترم درمان استان هرمزگان جهت آگاهي -

 جناب آقاي دكتر ابراهيمي مدير محترم درمان استان گيالن جهت آگاهي -

 جناب آقاي دكتر حجتي پور مدير محترم درمان استان كرمانشاه جهت آگاهي -

 جناب آقاي دكتر اعتصام پور مدير محترم درمان استان اصفهان جهت آگاهي -

 جناب آقاي دكتر فروزنده مدير محترم درمان استان چهار محال و بختياري جهت آگاهي -

 جناب آقاي دكتر فخر مدير محترم درمان استان كرمان جهت آگاهي -

 تان همدان جهت آگاهيموفق مدير محترم درمان اس جناب آقاي دكتر عروتي -

 جناب آقاي دكتر سهرابي مدير محترم درمان استان مركزي جهت آگاهي -


