
 داروي مخدر 89  بهمنه و انبار داروئي جهت دريافت سهمي تاريخ مراجعه به معاونت غذا ودارو:  متن پيام كوتاه 

 10/00/0931 هتاریخ مراجع

 دكتر عكاشه اميركبير 1

 دكتر حسن كرباسي دكتر كرباسي 2

 دكتر منوچهر سليميان   سروش  3

 دكتر مجتبي خاكسار  حامي 4

 دكتر صالحي شفا 5

 دكتر فرهاد اميد 6

 دكتر معصومه حاصلي آرمان 7

 دكتر صفري  دكتر صفري 9

 دكتر خورشيدي سپند 8

 دكتر نسيم قدک كار رهايي  11

 حمصيدكتر  فراز 11

 دكتر حسين دواتگران بازگشت 12

 دكتر آبيار سينا 13

 دكتر حالجي فردوس 14

 خانم نجيب  Iسلطان امير احمد  15

 خانم نجيب  IIسلطان امير احمد  16

 دكتر جعفري آريا 17

 

 

 

 

 



   10/00/0931تاریخ مراجعه  

 دكتر تقي زاده حيات 1

 دكتر سكوت طلوع 2

 دكتر رجائي  آتيه  3

 دكتر ميثم ارباب ميالد 4

 دكتررياحي بهبود 5

 دكتر عالميان رها  6

 دكتر صالحي معراج 7

 دكتر زمزم پرواز  9

 دكتر پهلواني عروج 8

 دكتر توفيقي آفتاب 11

 دكتر هلي سپهران 11

 دكتر عظيم پور  نجات  12

 دكتر طاهائي  نوين 13

 دكتر يزدان جعفري  دكتر جعفري 14

 دكتر ملك زاده بهاران 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   10/00/0931تاریخ مراجعه 

 دكتر تحقيقي   نشاط 1

 دكتر رضا آقا ظهيري مركزي 2

 دكتر خندان آپادانا 3

 صحتمژگان دكتر  نيكان 4

 دكتر محمود صحت آسمان 5

 دكتر يزداني  تنديس شفا 6

 دكتر رجايي  فدک 7

 دكتر حكيمي  دكتر حكيمي 9

 دكتربندشاهي زندگي 8

 دكتر كشميري دكتر كشميري 11

 دكتر محمد قاسم اف تدبير 11

 دكتر حسيني باران 12

 دكترمكي ارمغان سبز 13

 صفاكيش دكتر ناجي 14

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



   00/0931./6تاريخ مراجعه  

  دكتر ابوالحسني سپيد 1

  دكتر مهرآبادي كيميا 2

  دكترحسن زاده زندگي نو 3

  دكتر فنايي علي اصغر 4

  دكتر اعظمي رازي 5

  دكتر اعظمي زكريا 6

  دكتر شفيعيان سامان 7

  دكتر شفيعيان پيمان 9

  دكتر مسچيان ابن سينا 8

  دكتر قرني طلوعي ديگر 11

  دكتر انصاري  شبكه بهداشت آران و بيدگل  11

  دكترانصاري نويدسالمت 12

  دكتر آيتي نويد 13

  دكتر ناظمي اراده پويا 14

  دكتر كريمي فجر 15

 

 

 

 

 

 

 

 



   10/00/0931تاریخ مراجعه 

 دكتر فيروزي زاده هدف 1

 دكتر مروجي توان 2

 دكتر نيازي اكسير 3

 دكتر ايوبي بهار 4

 دكتر اميني مهر مهر آفرين 5

 دكتر نوري مهر 6

 دكتر نوري راه نو 7

 دكتر چنيني آسمان آبي 9

 دكترهدايتي اشتياق 8

 دكتر فرشته خياط كاشاني ماهان 11

 دكترخياط كاشاني سپيدان 11

 

 


