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دارد

جناب آقای صومعه

رئیس محترم اداره نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد کاال کیش

سرکار خانم مهندس نانوایی

سرپرست مدیریت غذا ، دارو و استاندارد منطقه آزاد قشم

سرکار خانم دکتر جوانمردی

معاون محترم غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی آبادان

سرکار خانم دکتر حاجی محمودی

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران

جناب آقای دکتر فخریان

معاون محترم غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سیرجان

جناب آقای دکتر حیدری

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی فارس

جناب آقای دکتر مرتضوی

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

سرکار خانم دکتر میرزامحمدی

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

جناب آقای منظمی

دبیر محترم هماهنگی حوزه غذا و دارو مناطق آزاد تجاری-صنعتی

جناب آقای دکتر بزرگ زاده

مدیر محترم ضوابط بهداشتی انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار

سرکار خانم دکتر فتحی

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

جناب آقای مهندس کوچکی کورکاء

مدیر محترم ضوابط بهداشت انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد تجاری، صنعتی انزلی

سرکار خانم دکتر بهمنیار

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

جناب آقای دکتر قجربیگی

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

جناب آقای دکتر محمدی

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی چهارمحال و بختیاری
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جناب آقای دکتر حضوری

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قم

جناب آقای دکتر تقی زاده

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

جناب آقای دکتر حیدری

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

جناب آقای دکتر اسدی پور

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

جناب آقای دکتر محمدی

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

سرکار خانم دکتر صدرایی

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

جناب آقای دکتر کریمی نوقابی

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

جناب آقای دکتر سرودی

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

جناب آقای دکتر اسدبیگی

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

جناب آقای دکتر شیران

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

جناب آقای دکتر موفق

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

جناب آقای دکتر خدادادی

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

جناب آقای دکتر مصدق

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

جناب آقای دکتر علیمردیان

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

جناب آقای دکتر ارزنلو

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اردبیل
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جناب آقای دکتر اصالنی

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

سرکار خانم دکتر شاهماری

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

جناب آقای دکتر رضا زاده

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

جناب آقای دکتر رضایی

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

جناب آقای دکتر نیکوسیر

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

جناب آقای دکتر سلطان خواه

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

سرکار خانم دکتر حمیدیان

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

جناب آقای دکتر کیخا

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

سرکار خانم دکتر نوبرانی

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

جناب آقای دکتر ده نبی

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

جناب آقای دکتر رستم زاده

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

جناب آقای دکتر تربتی

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

جناب آقای دکتر غفارزاده

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

جناب آقای دکتر یوسفی

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

جناب آقای دکتر آهنی

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بیرجند
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جناب آقای دکتر حسینی

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

جناب آقای دکتر عظیمی

معاون محترم غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی خمین

جناب آقای دکتر افشار

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

جناب آقای دکتر جاودان

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی هرمزگان

سرکار خانم دکتر حدادی فر

معاون محترم غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بهبهان

سرکار خانم دکتر اندیشمند

معاون محترم غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شوشتر

سرکار خانم دکتر موغلی

معاون محترم غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گراش

جناب آقای دکتر امیرپور

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جیرفت

جناب آقای دکتر سلمان پور

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

جناب آقای دکتر خرمی

معاون محترم غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مراغه

سرکار خانم دکتر آژوغ

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایرانشهر

جناب آقای دکتر اسعدیان

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

سرکار خانم دکتر ابطحی

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

جناب آقای دکتر تمیزی

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

سرکار خانم دکتر پورطاهری

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بم
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سرکار خانم دکتر خسروی دهقی

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

جناب آقای دکتر حسین زاده

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

جناب آقای دکتر برزگر

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور (اهواز)

جناب آقای صومعه

رئیس محترم اداره نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد کاال کیش

جناب آقای دکتر یادگاری

مدیر محترم ضوابط بهداشت انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد تجاری، صنعتی ماکو

جناب آقای دکتر آزادمرد دمیرچی

مدیر محترم ضوابط بهداشت انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد تجاری، صنعتی ارس

جناب آقای مهندس لعلی سراب

معاون محترم غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراب

جناب آقای دکتر موسوی سندونی

مدیر محترم ضوابط بهداشت انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد تجاری، صنعتی اروند

سرکار خانم دکتر قبادی

معاون محترم  غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  اسد آباد

سرکار خانم دکتر عبدالرحمانی

معاون محترم غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت جام

جناب آقای مهندس حسن پور

معاون محترم غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی

جناب آقای دکتر کاظمی

معاون محترم غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خلخالموضوع: اقدامات الزم در آماده باش 
نوروز۱۴۰۰- اطالع رسانی داروها و سموم

با سالم؛

با احترام، به اطالع می رساند نظر به ارائه خدمات بهتر به هموطنان عزیز در ایام نوروز (از تاریخ ١٣٩٩/١۲/۲۸ لغایت ١٤٠٠/١/١٤)، 
لطفاً دستور فرمایید مانند سالهای گذشته ضمن تشکیل ستاد آماده باش نوروز، اقدامات ذیل حداکثر تا نیمه اسفند ماه صورت 
پذیرد و پس از اجرای آن، گزارش فعالیت های انجام شده به صورت فایل word همراه با فایل تصویر نمونه ای از کارهای منتشر 
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شده به صورت مجازی، تا پایان فروردین ١٣٩٩ به این دفتر ارسال شود. معاونت غذا و داروی دانشگاهها اقدامات ذیل را می توانند 
در دستور کار خود قرار دهند:

تعیین شیفت های کارشناسان مراکز اطالع رسانی داروها و سموم تابعه جهت پاسخگویی به سواالت دارویی و موارد مسمومیت  .١
از طریق تلفن١٩٠ (داخلی ٣-۲ در ایام عید) که توسط تمامی دانشگاه ها در پاسخ به نامه با شماره ۶۵۸/١٠٩۲۸٩ مورخ   

١٣٩٩/١١/۲١انجام شده است.
اقدام به اطالع رسانی مناسب از طریق پوستر، بنر و تبلیغات شهری حاوی موضوعات ذیل:  .۲

اعالم شماره تلفن ١٩٠ و یا شماره تلفن جایگزین در شهرستان مربوطه و معرفی خدمات قابل ارائه توسط مراکز اطالع  (١
رسانی داروها و سموم. 

اعالم فهرست داروخانه های شبانه روزی شهرستان ها، همراه با شماره تلفن و پیش شماره از طریق فضای مجازی (۲
ارائه توصیه های دارویی در تعطیالت نوروزی (پیوست نامه) (٣

ارائه توصیه های الزم در پیشگیری از مسمومیت های غذایی، دارویی، مواد شوینده و شیمیایی، گیاهان و قارچ های سمی،  (٤
گزیدگی ها و کمک های اولیه در برخورد با مسمومیت های فوق از طریق انتشار مطلب به نحو مقتضی.(پیوست نامه) 

توصیه های الزم در خصوص نحوه امحای داروهای بالاستفاده و تاریخ گذشته در منزل. (برنامه رادیویی، تلویزیونی، روزنامه  (۵
محلی و ...)(پیوست نامه) و همکاری معاونت غذا و دارو در جهت جمع آوری و امحای داروهای بال استفاده منازل.

معاونت محترم غذا و داروی دانشگاه مختار است از مطالب تهیه شده توسط خود دانشگاه و یا مطالب ارسالی در پیوست این نامه 
جهت تهیه عناوین آموزشی استفاده نماید. مطالب مذکور در صورت امکان از طریق فضای مجازی، وبسایت و پیامک در اختیار مردم 
قرار گیرد. همانطور که مستحضرید به دلیل شیوع کرونا، سفرهای بین شهری محدود خواهد بود لذا پیشنهاد می شود با هدف قطع 

زنجیره انتقال بیماری، از انتشار پفلت خودداری شود. 
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