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ذا و دارو   سازمان 
 اتوماسیون اداري متمرکز

 مسلح  يروهاین یخدمات درمان مهیسازمان ب
 یدکتر همت يآقا جناب

  یاجتماع نیتام مهیعامل محترم سازمان ب ریمد
 ینیامداد امام خم تهیکم
 محترم انجمن صنعت پخش سیرئ

 يعامل محترم شرکت پخش راز ریمد
 عامل محترم شرکت پخش البرز ریمد

 پخش هجرت شرکت
 پخش فردوس شرکت
 پخشودار عیتوز شرکت
 رانیقاسم ا شرکت
 رانیداروسازان ا انجمن

 
 قیمت سھ گانھ داروموضوع :

 با سالم و احترام؛
 

، بدینوسیلھ قیمت فروش سھ گانھ داروھای ٢٣/٠٩/٩٢مورخ با توجھ بھ رأی کمیسیون قانونی قیمت گذاری دارو

  تولیدي بھ شرح جدول ذیل جھت اطالع و اقدام الزم ارسال مي گردد.

ف
ردی

 

 کد دارو رونام دا
 بھاي بھاي فروش بھاي فروش

 مصرف كننده بھ ریال  بھ داروخانھ بھ پخش

1 GALANTAMINE 8MG TAB 4955 10,978  12,295  15,000  

2 GALANTAMINE 4MG TAB 4954 5,855  6,557  8,000  

3 GALANTAMINE 12MG TAB 4956 14,637  16,393  20,000  

4 BROMHEXINE HCL 4MG/5ML 60ML ELIXIR 177 9,514  10,656  13,000  

5 IMIPRAMINE HCL 25MG TAB 665 293  328  400  

6 IMIPRAMINE HCL 10MG TAB 664 220  246  300  

7 IMIPRAMINE HCL 50MG TAB 666 366  410  500  

8 PENTOXIFYLLINE 400MG TAB 970 1,208  1,352  1,650  

9 ACETAMINOPHEN/CAFFEINE 500/65MG TAB  12650 366  410  500  

10 CHOLESTYRAMINE 4GR SACHET 283 7,319  8,197  10,000  

11 VALSARTAN 80MG TAB 5423 1,537  1,721  2,100  
12 VALSARTAN 40MG TAB 9801 1,025  1,148  1,400  
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13 VALSARTAN 160MG TAB 5766 2,561  2,869  3,500  

14 OXCARBAZEPINE 150MG TAB 2280 1,281  1,434  1,750  

15 OXCARBAZEPINE 300MG TAB 2447 2,379  2,664  3,250  

16 OXCARBAZEPINE 600MG TAB 2448 4,025  4,508  5,500  
  

 رونوشت :
ر ا  یجناب آقا انلو یدکت رم اداره   سیرئ  ن محت
 و آمار   یزیبرنامھ ر

رم      سرکار ر برزگر کارشناس محت خانم دکت


