
 رسانی دستگاهجهت ارائه روی پایگاه اطالعخدمت خدمت/زیر اطالعاتفرم 

 16061659000 : شناسه خدمت  ای یارانه رژیمی های شیرخشک و متابولیک ویژه های فرآورده ارائه عنوان خدمت:

 (G2Gخدمت به دیگردستگاه های دولتی)            (G2B) خدمت به کسب و کار    (           G2Cخدمت به شهروندان )         : نوع خدمت

: ثبت شیرخشک های ویژه متابولیک و آلرژیک توسط کارشناسان بیمارستان تخصصی اطفال و به صورت الکترونیک از طریق سامانه حامی شرح خدمت

انجام گرفته و پس از تأیید نسخه در اداره کل نظارت بر فراورده های طبیعی، سنتی و مکمل، فرآورده های  https://metabolic.ttac.irبه آدرس 
خانواده  تقاضا شده توسط شرکت پخش به صورت پستی برای بیمار ارسال می گردد. در صورت ایجاد هرگونه مشکل در روند ثبت تا تحویل این فرآورده ها،

رت بر فرآورده های تماس گرفته و کارشناس مربوطه با بررسی مراحل ثبت نسخه و همچنین پیگیری از اداره کل و شرکت کودک با کارشناس اداره نظا
 پخش و یا با ثبت مجدد نسخه در سامانه حامی، مشکل ایجاد شده را یرطرف می کند.

 -مدارک مورد نیاز: 
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 یک روز متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

 ساعات اداری در روزهای کاری هفته ارائه خدمت:ساعات 

 بار به صورت تلفنی یا حضوری 2حداکثر  حضوری بار مراجعه تعداد
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نحوه دسترسی به خدم

   (        با کلیک روی نماد کاربر را هدایت کند )پیوند صفحه ارائه خدمت بصورت الکترونیکی اینترنتی     

 )آدرس پست الکترونیک خدمت جهت پاسخگویی یا ارتباط با متقاضی(                         پست الکترونیک:     

               028-33663844: تلفن گویا یا مرکز تماس    

   )پیوند دریافت برنامه کاربردی ارائه خدمت روی تلفن همراه( تلفن همراه    

        (شماره سامانه پیامکی ارائه خدمت در صورت وجود با کلیک روی نماد نمایش داده شود) پیام کوتاه    

  دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان ارائه خدمت( )لیست بازشونده یا پیوند آدرسخدمات پیشخوان ارائه خدمت یا دفاتر دفاتر     

 نحوه دسترسی به شکایت از خدمت: حضوری

 )از دید متقاضی خدمت(نمودار مراحل دریافت خدمت/زیرخدمت 
  

 در صفحه بعد

https://metabolic.ttac.ir/


 
 )از دید متقاضی خدمت(نمودار مراحل دریافت خدمت / زیر خدمت 

 


