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��م١+١٣در )�داد )�'  ���0رم دارو��ز و .  در �.� ��)�ن ),�

در �.� !�� ت ا1,�ا�3 و راه�3�45 را . )�درم ���2 دار �1د
از � س ��م د1;�,�ن 21 :)��93 ر&,8 و در �7ن . ��)�ن �6را��م

��وع ��رم �1 ).���5 )���9@ . ?� !�� ت دا�<=�ه� ام �6را��م
 �9�A0 2,��1د وD در ��ل دوم ),�?2 ��م ر�,2 ي )�رد 2B C ام ر
ا�� و ��2B C �E�� 21 �3 اي �1د �2 در ��د�� و ��?�ا�� در 

�0رم )<�Hل 21 ��ر �1دم و ا�3م ��G1,�ن را :�F دارو���2 ي 
�1�� اJ3 ر�,2 را ه8 ا),�Iن �85  $K �3���6را��م، ا�GLس ��دم 
��?2 21 ا2953 ا�,�Oب �1اي )J :زاد �1د در :)��93 3@ ��م  �1
 2B C 8 و د�3م �1<$ )�رد,�وا�Lه�ي )��1ط 21 دارو��زي را �1دا

ن S7 21 85� �&�>�0 د��R در �7ن ي )J ا�� و �1<$ )� ��اQ در :
��ل ��ا�G,8 ر�,2 ام را ��H; ده8 و !�� W را �� )TUV د�$ي در 

Q���1 ���5 21 �3�0ن� .ر�,2 ي دارو ����5 و �8 
  

در دوران ��د�� و ��?�ا�� �2 در دارو���2 ي �0رم )<�Hل 21 ��ر 
�� �2 در �1دم وYB �4�1ري را )� د�3م �2 دارو�X را ���ز دا

دارو���2 ��ا�,�5 و او 21 د�\�ل را' L]� �1د ��ZG( 2ل 
دارو���2 1,�ا�� 21 او دارو�X را )_�^ ��5، [.�' ي �=�ان 
�4�1ر در ذه�5C 21 �3: 2� �G1 �( `V� J( Jان 3@ ا�3ا�� )� 

85� RL ري 8591 و )<9 ت ?�)_2 ي ��دم را�� Qا��. 
  

�bAC �93�(: 21 ��دم و �1 ��?2 21 اR\B J( 2953 از ا�V ب 
��اc3 ر&� و :)� ��G1 �93�(: 21ر ��د' �1د در :�H>( �Fل 21 
��م و در ��5ر !�� W 21 ��ر ه8 ر?�ع ��دم [�ن �� )�ت  R��!
ز�3دي ه253A ي !�� W را از �R در:)�م در :)��93 �0دا�� )� 

 .��دم
  

��م و در دا�<�9 �� ���d 2 ام,�' 2e1 21 ه��3 1_� 21 )�ور در ر
 ��f�1 TE�V( دم و در�� �( g3ر���R9>( 2 ر���3 دا�,�5 ر����3ت 
 2U1در را �h: 2 ي[H>( �C�� 21 2� �1دم �i��� 24�� ي�.,���در 
RX�G( �1 دارو�3 �1د و �0وژ' ه�ي دارو�3 را از j3�E دا�<=�' و 
 ���از )�G�lت ���R3�! �i )� ��&,8 اJ3 �0وژ' )��1ط 21 ا��

=�' �1د و 3@ ��ي ا&�اد �2 روي �0وژ' ه� ��ر )� ��د�� دا�<
mn $>�1 روي �Cا)R و )<9 �� �2 در راRX�G( �1 2U1 ز�U�� �G3 و 

�� ��h: �1 2 )�ا?2 �1د ��ر )� ��د�� 9>(. 
  

�1<$ �0وژ' ه� در را2U1 �1 داروه��3 �1د �2 روي ��Lا��ت 
<�ن )�ل ��Lا�� �Eا�L :ز)�3` )� �� و J( o�d اJ3 �1د و )J �1ا3

 .)� ��دم
  



 وYB �2 21 ا�3ان :)�م در دا�<�9' ي دارو ��زي C]�م +��١٣٧ل 
 ���5��.�� �H>( Y>Kل ��م و �5C 21ان ا�,�د�3ر �8  �9�A0

�7ن ��ل �q 21 )��3 ��وه� ر�,2 ي . دا�<=�' )<�Hل 21 ��ر ��م
����5 ا�,�Oب ��م 8�. 

  
در . 3@ ��ل �q 21 �_1 )_�ون اداري )�D دا�<=�' ه8 )��5ب ��م

)��A ا�C Eت .  �1د �2 در SL ��ره��3 �2 ا�Fم )� دادم��١٣٧٧ل 
و �qم دا�<=�' را �g��s ��دم و ��Oً� روي اJ3 �0وژ' ��ر ��دم و 
�� �Lود ز�3دي  �i��� `t �1د?2 ه��3 �2 ��دم از j3�E از

��ر اG . J3,8 اA��( J3 را را' ا��ازي �85در�3&,�4 ��دم ��ا�
 .)��l� 21 �3�=O��0 Aا�u و ���زه�ي �4�1ران و �4Cم )�دم �1د

  
 A��( @3 ا�C Eت داروه� و �qم را ��E @3 2ح )]� ٧٢-٧٣در ��ل 

 J3ا1,�ا ا A��( 2 ه�ف :ن� z�1د را' ا��ازي ��د ��در وزارت �Kا
��ن )�?�دي دارو���2 �\�د �2 اE ع ر���� دارو ا�Fم �1 mn ه�5 و

ه� در را2U1 �1 دارو �1د و اA��( J3 دو)A1 A��( Sرگ ا�C Eت 
�� . دارو�X در �<�ر ��Gب )� 

  
���� دارو��زي ا�{ز را C �1.�' ١٣٧٩در ��ل  �[(�C �3�( �q 

��&,8 و 2V1�� �[C 21 ي ��ري )J در دا�<=�' اJ3 �0<5.�د را 21 
~ S��21 ي )�J( Y3�3 در 5i_� دارو��زي �<�ر در )J داد�� و او

)J اJ3 ��ر را C]� ر�8 ا��G1 2953ر د��ار �1د . :�F �1د
��� دارو . �360&,8 [�ن ا&�9ر 1]�5 �0وازي در ذه85 �1د�� g��

J( 21 �0<5.�د ��د �2 )_�و�� �Eح و ���_2 را C 21.�' 1=;م �2 
 .)J :ن را �360&,8

  
ت اi]� در 5i_� دارو��زي، )G,�5 ��زي J( ��� 21 �93 از )<9 

ا�� 3_� وYB �0وژ' اي ا�Fم )� ��د 2B�? @3 اي ��[@ در ��ر 
�� و :ز)�3<=�ه� �iرت )� �360د و :ن ���9 و ا�3'، 1_�ًا �V�V!
��د و )J اJ3 ~�21 را از  �( R3�\�21 &�)�ل ارز��5ي در ?.�ن 

8,� .:)��93 دا
  

ن ��G1ر ه253A �1 ا��،3@ دارو�3 �2 �0وژ' ي ���� دارو در ?.�
 ����د �Aد3@ 21 ].�ر��[�( �iن دfر ه253A )� �1د  �( 2,���

 .ا2953 وارد �1زار ��د
  

)G( 8,G�� J,�5 ��زي را در ا�{ز دارو �0<5.�د ��دم و ا?�ا 
���� دارو ��زي در ا�3ان  ���دم C]� ر�8 ا2953 )� ��� و 50

\�رz �1 ارز ه�ي �S=5 از ��رج وارد دارz 1_�� از دارو ه� را �
از )��ن داروه��3 �2 از ��رج وارد )� �� )J داروه��3 را . �8�5

�2 �1اي )� ا)�9ن &�ر)�����f` در ا�3ان و?�د دا�� ا�,�Oب ��دم 
�� .�2 از ��� ارز�1ي و ا��t<� ا��7 دا

  
 )J ا�=�ي ���i در ز)�25 ه�ي )�Y3�3 در ا�3ان ��ا�,8 و �1<$

 �h: �1 �93�(: رم در�� c�� ا&�ادي �1د�� �2 در J( ه�ي�=�ا
 J3ر ارز��5 �1د ا��G1 J( 2 �1اي� �C���( @3 8 و,���و��ر دا
 2����s,( ه�3<�ن ز�3د ا�� و '�V��1د �2 در :)��93، ا&�اد �1



�93 از )<9 ت ا���� )� در �<�ر �K' وري ا�� و )� روش ا�,��د' 
 .&,�8 و را' ز�3دي را در �0` دارzاز �1��V' را �3د �=�


