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ندارد

    مدیرمحترم روابط عمومی دانشکاه

با سالم و احترام
         خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به درج اطالعیه ذیل در جراید کثیراالنتشار اقدام گردد.

"معاونت غذا و دارو مازندران در نظر دارد در مناطق ذیل یک باب داروخانه روزانه طبق ضوابط و مقررات جاری امور 
داروخانهها و اولویت متقاضیان، تأسیس نماید. داروسازان واجداالشرایط در صورت تمایل از زمان درج آگاهی به مدت یکماه 

فرصت دارند در سامانه مدیریت امور داروخانه ها (HIX) ثبت درخواست نمایند.

محل های مورد نظر:
- شهر پایین هوالر از توابع شهرستان ساری با امتیاز ساالنه ٦۰ و جمعیت ۹٥٦ نفر.

شهر کیاسر از توابع شهرستان ساری با امتیاز ساالنه٦۰ و جمعیت ۳۳۸٤ نفر -
روستای شیخ کال از توابع شهرستان ساری با امتیاز ساالنه٦۰ و جمعیت ٥۹۳ نفر -

روستای آبندانسر از توابع شهرستان ساری با امتیاز ساالنه ٦۰ و جمعیت ۲۰٤۰ نفر -
روستای دارابکال از توابع شهرستان میاندورودبا امتیاز ساالنه٦۰ و جمعیت ٥۲٥٦ نفر -

روستای زرندین سفلی از توابع شهرستان نکا با امتیاز ساالنه ۷۰ و جمعیت ۲۲۹١ نفر -
روستای بیشه کال از توابع شهرستان محمودآباد با امتیاز ساالنه۷۰ وجمعیت ١۹۰٤ نفر " -

رونوشت به:
-مدیر کل محترم دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو

-معاون محترم غذا و دارو (سراسر کشور )جهت استحضار و اطالع رسانی به نحو مقتضی
-دبیر محترم انجمن داروسازان استان جهت استحضار و اطالع رسانی به نحو مقتضی

-مسئول محترم روابط عمومی معاونت غذا و دارو جهت درج نامه در سایت دانشگاه علوم پزشکی مازندران برای اطالع رسانی
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