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معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایالم 

موضوع:نیاز به داروهای پروکاربازین، کلرامبوسیل، سورافنیب و فنتوالمین

با سالم و احترام؛
بازگشت به نامه شماره  22/32753 مورخ ۹۵/۰۹/۰۶  وضعیت داروهای مورد نیاز را به شرح 
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 PROCARBAZINE              در فهرست فوریتی- تامین نیمه اول دی م -۲
 SORAFENIB                  موجود در پخش های قاسم، شفا آراد، فردوس -۳
PHENTOLAMINE                                      موجود در بهستان پخش -۴

                      

رونوشت :
معاونت محترم غذا و دارو دانشگاه های سراسر کشور 

سرکار خانم دکتر قانع رئیس محترم اداره نظارت بر زنجیره تامین دارو 
جناب آقای مهندس پازوکی دوالبی رئیس محترم اداره نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد 

کاال کیش 
جناب آقای مهندس قربانی مدیر محترم ضوابط بهداشتی انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد تجاری 

صنعتی قشم 
معاون محترم غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی آبادان 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی فارس 

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شاهرود 

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی فسا 

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قزوین 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی چهارمحال و بختیاری 

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قم 
جناب آقای دکتر فالح دبیر محترم هماهنگی سالمت قطب مناطق آزاد 

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کاشان 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کردستان 

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کرمان 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کرمانشاه 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گلستان 

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گناباد 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گیالن 

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی لرستان 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مازندران 

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مشهد 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی همدان 

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی یزد 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک 

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اردبیل 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اصفهان 

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایالم 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل 

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بوشهر 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جهرم 

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی رفسنجان 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زابل 

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زاهدان 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زنجان 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سبزوار 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سمنان 

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ارومیه 

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بجنورد 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بیرجند 

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تربت حیدریه 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کهگیلویه و بویراحمد 

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی هرمزگان 
معاون محترم غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بهبهان 
معاون محترم غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شوشتر 
معاون محترم غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گراش 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جیرفت 
معاون محترم غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مراغه 

معاون محترم غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایرانشهر 
معاون محترم غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی الرستان 
معاون محترم غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اسفراین 

معاون محترم غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ساوه 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بم 

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی البرز 
معاون محترم غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی نیشابور 

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور (اهواز) 
جناب آقای مهندس پازوکی دوالبی رئیس محترم اداره نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد 

کاال کیش 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی دزفول 

جناب آقای دکتر بزرگ زاده مدیر محترم ضوابط بهداشتی انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد 
تجاری صنعتی چابهار 

جناب آقای دکتر یادگاری مدیر محترم ضوابط بهداشت انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد تجاری، 
صنعتی ماکو 

جناب آقای مهندس غفاری مدیر محترم ضوابط بهداشت انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد تجاری، 
صنعتی ارس 

جناب آقای دکتر موسوی سندونی مدیر محترم ضوابط بهداشت انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد 
تجاری، صنعتی اروند 
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