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 ًذاسد

 مذیر عامل محترم شرکت کارخانجات داروپخش

 

 سالم علیکن؛

هعاًٍدت هتتدشم ادزا ٍ داسٍ      3/6/95/د هدَس   54216/1000تا احتشام، تا تَجِ تِ شکایت ثثت شدذُ تدِ شدواسُ    

شدشتت تدِ    سداخت آى  ml2mg/8 دگضاهتداصٍى  رسات خاسجی داخل آهپَل داًشگاُ علَم پضشکی ّوذاى هثٌی تش ٍجَد 

، همشس فشهائیذ تالفاصلِ ًسثت تِ جوع آٍس  هتصَل هدزتَس اص سدش     2018/8ٍ تاسیخ اًمضا   646اخت شواسُ سش  س

ّفتِ اص تاسیخ ًاهدِ تدِ ایدي اداسُ تدل      4ٍ  2ساخت فَق الذام ًوَدُ ٍ ًتیجِ اتتذایی ٍ ًْایی سیکال تِ تشتیة ظشف هذت 

تشا  تشخی دیگش اص هتصَالت آى ششتت ) هاًٌذ آهپدَل   اسسال گشدد. ّوچٌیي تا تَجِ تِ ایٌکِ ایي هشکل دس گزشتِ ًیض

 /ساًیتیذیي ( س  دادُ است. الصم است علت هشکل شٌاسایی شذُ ٍ ًسثت تِ سفع آى الذام فَس  صَست گیشد.

 سًٍَشت :

 هذیش عاهل هتتشم تلیِ ششتت ّا  تَصیع تٌٌذُ داسٍ :جْت الذام همتضی

 سئیس هتتشم اداسُ ًظاست تش ضَاتط تْذاشت اًساًی ٍ استاًذاسد تاال تیش  جٌاب آلا  هٌْذس پاصٍتی دٍالتی

 جٌاب آلا  هٌْذس لشتاًی هذیش تل هتتشم ازا ٍ داسٍ ٍ استاًذاسد لشن 

 هعاٍى هتتشم ازا ٍ داسٍ داًشکذُ علَم پضشکی ٍ خذهات تْذاشتی ٍ دسهاًی آتاداى 

 ات تْذاشتی ٍ دسهاًی تْشاى هعاٍى هتتشم ازا ٍ داسٍ داًشگاُ علَم پضشکی ٍ خذه

 هعاٍى هتتشم ازا ٍ داسٍ داًشگاُ علَم پضشکی ٍ خذهات تْذاشتی ٍ دسهاًی فاسس 

 هعاٍى هتتشم ازا ٍ داسٍ داًشگاُ علَم پضشکی ٍ خذهات تْذاشتی ٍ دسهاًی شْیذ تْشتی 

 هعاٍى هتتشم ازا ٍ داسٍ داًشگاُ علَم پضشکی ٍ خذهات تْذاشتی ٍ دسهاًی شاّشٍد 

 اب آلا  دتتش تضسگ صادُ هذیش هتتشم ًظاست تش ضَاتط تْذاشت اًساًی ساصهاى هٌطمِ آصاد چاتْاس جٌ

 هعاٍى هتتشم ازا ٍ داسٍ داًشگاُ علَم پضشکی ٍ خذهات تْذاشتی ٍ دسهاًی ایشاى 

 هعاٍى هتتشم ازا ٍ داسٍ داًشگاُ علَم پضشکی ٍ خذهات تْذاشتی ٍ دسهاًی فسا 

 ٍ داًشگاُ علَم پضشکی ٍ خذهات تْذاشتی ٍ دسهاًی لضٍیي هعاٍى هتتشم ازا ٍ داس

 هعاٍى هتتشم ازا ٍ داسٍ داًشگاُ علَم پضشکی ٍ خذهات تْذاشتی ٍ دسهاًی چْاسهتال ٍ تختیاس  

 هعاٍى هتتشم ازا ٍ داسٍ داًشگاُ علَم پضشکی ٍ خذهات تْذاشتی ٍ دسهاًی لن 

 لطة هٌاطك آصاد جٌاب آلا  دتتش فالح دتیش هتتشم ّواٌّگی سالهت 

 هعاٍى هتتشم ازا ٍ داسٍ داًشگاُ علَم پضشکی ٍ خذهات تْذاشتی ٍ دسهاًی تاشاى 

 هعاٍى هتتشم ازا ٍ داسٍ داًشگاُ علَم پضشکی ٍ خذهات تْذاشتی ٍ دسهاًی تشدستاى 

 هعاٍى هتتشم ازا ٍ داسٍ داًشگاُ علَم پضشکی ٍ خذهات تْذاشتی ٍ دسهاًی تشهاى 

 ٍ داسٍ داًشگاُ علَم پضشکی ٍ خذهات تْذاشتی ٍ دسهاًی تشهاًشاُ هعاٍى هتتشم ازا 

 هعاٍى هتتشم ازا ٍ داسٍ داًشگاُ علَم پضشکی ٍ خذهات تْذاشتی ٍ دسهاًی گلستاى 
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