
 بسمھ تعالی

)١٣٩۶(ششماه اول سال  گیالن استان  زمایشگاھیآکاالی توزیع کنندگان اسامی   

 مورد تائید اداره امور آزمایشگاھھا

 

شرایطی کھ منجر بھ حذف نام توزیع کننده از لیست توریع کنندگان مجاز خواھد شد و موضوع بھ اطالع آزمایشگاھھا خواھد رسید. توضیح :   

عدم رعایت شرایط مورد نیاز برای محل نگھداری و نحوه حمل و نقل.-١  

عدم ارسال گزارشات مورد نیاز اداره کل آزمایشگاه مرجع سالمت.-٢  

تشخیصی از شرکتھای توزیع کننده یا وارد کننده غیر رسمی و ثبت نشده.خرید فراورده  -٣  

توزیع فرآورده ھای تشخیصی خارج از فھرست فرآورده تشخیصی رسمی ویا فرآورده ھای وارداتی بدون مجوز.-۴  

  Recall                                             باز خوانی یاخسارات مالی و جسمی بیماران از عملکرد نامناسب واحد توزیع کننده از جملھ عدم انجام سریع و بموقع -۵

                            الزم است لذا (حذف یا اضافھ ) .راتی در لیست توزیع کنندگان کاالی آزمایشگاھی  ایجاد شود یممکن است  تغیبا توجھ بھ مطالب مندرج  -
نشگاه علوم پزشکی گیالن مراجعھ  سایت دابھ   جھت حصول اطمینانخریداران محترم 

                                                                                                  .   نمایند

 ردیف نام نوزیع کننده آدرس تلفن نام مسئول

  ٣٣٣٢٧٩٢۵ آقای حسین زاده
١۴ -آتش نشان پ-پرستارخ  -میدان فرھنگ خ -رشت ٣٣٣٢٨۴٠۶  ١ آریا ارتو 

طیبی " مھدی ساختمان سمیع -چھار راه قدس -رشت ٣٣٣٣٢٠٨١   ٢ شیمی طب 

خیابان امام روبروی اداره برق -رشت ٣٣٣٣۴٩٢٣ " مھران طیبی  ٣ مھران طب 

ساختمان خادم -خیابان آزدگان جنب کارگاه سروش -رشت ٣٣٣٢۴٨٩٧ " طرفھ  ۴ رازی طب 
س " مقد قدس روبروی بانک مسکنچھار راه  -رشت ٣٣٣٢٣٢٧۵  و درمان کا   ۵ 

خیابان امام روبروی آزمایشگاه رازی -رشت  ٣٣٣۴۴٨٨٨ " الھیاری  ۶ فرد آزما طب 
ساختمان ایرانیان -چھار راه حشمت -رشت ٣٣٣٣٢٢٣۶ خانم اسریس  ٧ ایران تجھیز 

حبیبی پور آقای  ٣٣١٢۶٣٧٩ 
٣٣١١١٩٩٣ 

–ن سرای حکیم اساختم-٩٣روبروی خیابان –کلسار –رشت 
٢طبقھ  طب گیل آریا   ٨ 

خیابان انقالب جنب فروشگاه انتیک -رشت ٠٩١١٩٣٠٣۴۶١ آقای جوان  ٩ جوان طب 
خ کشاورز جنب موسسھ ثامن االئمھ -الھیجان ٠٩١١١۴١۴۴٧٠ آقای برزو  ١٠ زرین طب 
خ مطھری روبروی مسجد خاتم االنبیاء-رشت  ٣٣٣٢۵۵٧۵ اقای بزرگی  ١١ کیان طب 
٢١٧ -پ -د از سایپاعب -ازدگان -خ -رشت ٣٣٣٣٨٠۶٨ خانم برنوی  ١٢ مھر  

 ٠٩١١٢٨٢١٨٧٧  طول گیالنی آقای 
خیابان خیام ساختمان کمالی طبقھ ھمکف –تالش  ۴۴٢٣٩۴٣۴ آرمینا طب طول  

 ١٣ گیالن

 ٣٣١٢۵۵٨۵ سامان چھره سا
طبقھ ھمکف -ساختمان پزشکان دانا -چھار راه گلسار -رشت ٠٩١١٢٣٨۶٠٢٧  ١۴ فرآسامان 


