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 پيشگفتار
از  1385آرايشي و بهداشتي در سال  غذايي،  ها و همچنين نظارت بر كارخانجات و واحدهاي توليدي مواد  امور مربوط به صدور مجوزها، نظارت و كنترل داروخانه

نظارت  ؛و مواد مخدريي داروامور  نظارت برواگذار شد. اين معاونت شامل سه مديريت  معاونت غذا و دارومعاونت سالمت جدا و به معاونت جديدي با عنوان 

 باشد. مي مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي كنترلهاي  بر مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي و آزمايشگاه

اي  رود اين گزارش دستمايه الذكر خواهيم پرداخت. اميد مي در اين فصل به بيان محورهاي مهم فعاليت و نيز آمار عملكردهاي معاونت غذا و دارو در محورهاي فوق

 باشد. درماني و نيز بهبود كيفيت ارائه خدمات -ريزي جهت افزايش كميت امكانات بهداشتي سازي و برنامه مناسب براي مديران و مسئولين محترم در تصميم

 غذا و دارومعاونت اهم كاركردهاي 
 :غذا و دارو عبارتند ازمعاونت هاي  كارويژهمهمترين 

 ؛ بخش خصوصيمتعلق به هاي مستقل  نظارت بر داروخانه؛ اعتياد خصوصي و مراكز ترک ،بيمارستانهاي دولتيدر ها  نظارت بر امور داروخانه

 بيمارستانهاهاي  داروخانه ارزشيابي

 هاي تابعه رسيدگي به امور دارويي شبكه؛ نظارت بر وضعيت دارويي اورژانس بيمارستانهاي دولتي و خصوصي 

 [خصوصي و دولتي]تابعهمين نيازهاي دارويي مراكز درماني أهماهنگي در جابجايي داروهاي مازاد بر مصرف و ت 

 نظارت بر مصرف داروهاي مخدر در منازل و ؛ تحويل داروهاي مخدر به بيمارستانهاي تابعه؛ العالج طبق ضوابط تحويل داروهاي مخدر به بيماران صعب

 بيمارستانها

 داروهاي تاريخ گذشته و پوكه داروهاي مخدر  ءنظارت بر امحا 

  به داروخانهمندي نيازحيث تعيين حجم نشگاه از كارشناسي مناطق تحت پوشش دانيازسنجي 

 ها امور داروخانه 20ابالغ و پيگيري مصوبات كميسيون قانوني ماده  جلسه، تشكيل 

 صدور ؛ متقاضيان تأسيس داروخانه؛ ارزيابي صالحيت ها داروخانه در كميسيون قانوني امورجهت بررسي مدارک متقاضيان تأسيس داروخانه آوري  جمع

 ها  تأسيس داروخانهپروانه 

  ها هفني داروخان نگواهي تشخيص صالحيت مسئوليپروانه و صدور 

  و مسائل  ها داروخانههاي پيشنهادي براي تأسيس يا انتقال مكان كارشناسي محل؛ ارزيابي ها سرمايه داروخانه يارسيدگي به درخواست متقاضيان انتقال محل

 به آن مربوط

  تقليب الكل مراكز ؛ صدور حواله الكل براي شركتهاي داروسازيطبي؛  خش الكلپنمايندگي دريافت متقاضيان ه و صدور تأييديصالحيت ارزيابي

 مصرف الكل طبي در شبكه تحت نظارت يه براي اخطارصدور دريافت كننده حواله الكل و 

 متبوع مراجع قضايي و وزارت ،11سيون ماده يرسيدگي به شكايات و تخلفات دارويي جهت ارسال به كم 

 قاچاق دارو همكاري با مراجع قضايي و انتظامي در امر مبارزه با 

 نظارت بر شركت هاي توزيع دارو 

 تأييد پروفرما و فاكتور شركتهاي واردكننده دارو و مواد اوليه دارويي 
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 علوم دارويي  اهاي علمي مرتبط ب مجامع و كنفرانس ،برگزاري سمينارها 

 بندي نظرات جهت  بررسي نسخ پزشكان در كميته تجويز و مصرف منطقي دارو و جمع ،عوارض ناخواسته داروييو ها دارودر خصوص رساني  اطالع

 انعكاس به وزارت متبوع

  هاي قانوني، اجرايي، عملياتي و  مقررات و دستورالعمل ،غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در تدوين ضوابط سازمانهمكاري با

 امور دارويي اعلمي مرتبط ب

 چه بهتر  بهزيستي و شركتهاي پخش دارو به منظور ارائه هر ،گر مرتبط نظير سازمانهاي بيمهسازماني  و واحدهاي برون همكاري و هماهنگي با سازمانها

 خدمات دارويي

 آرايشي و بهداشتي هاي آموزشي براي مسئولين فني و مديران واحدهاي توليدكننده مواد خوراكي، آشاميدني،  برگزاري دوره 

 صدور و تمديد پروانه بهداشتي و شناسه نظارت كارگاهي واحدهاي توليدكننده مواد خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي 

  ،آشاميدني، آرايشي و بهداشتي در منطقه تحت پوشش دانشگاه نظارت و بازرسي از كارخانجات توليد مواد خوراكي 

 يد مواد خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي در منطقه تحت پوشش دانشگاه و پيگيري تخلفات در مراجع قضاييرسيدگي به تخلفات واحدهاي تول 

  آشاميدني، آرايشي و بهداشتي  قانون مواد خوراكي، 16بررسي درخواستها و صدور مجوز گشايش و ترخيص مواد اوليه و فرآيند شده مشمول مفاد ماده 

  آرايشي و بهداشتي نگهداري مواد غذايي، بازديد و نظارت بر مراكز 

 بازديد و نظارت مراكز عرضه اقالم آرايشي و بهداشتي 

 اداره كل نظارت بر مواد غذايي و بهداشتي وزارت متبوع و سازمانهاي ديگر ها،  رسيدگي و بررسي شكايات دانشگاه 

 هاي الزم رسيدگي به شكايات تلفني و انجام پيگيري 

  همايشهاي علمي كشوري در خصوص ارتقاء سالمت مواد غذايي و بهداشتيبرگزاري سمينارها و 

 ،آرايشي و بهداشتي و نيز مشتريان از طريق سايت معاونت)ارتقاء سايت(  ارتباط و تعامل با واحدهاي توليد مواد غذايي 

  آشاميدني، آرايشي و بهداشتي از گمركات فرودگاه امام خميني)ره(، غرب، پيام و مهرآباد  قانون مواد خوراكي، 16ترخيص كاالهاي مشمول مفاد ماده 

 فرمانداري تهران برگزاري مانور مشترک با ساير ارگانها در راستاي مبارزه با قاچاق كاال از قبيل سازمان بازرگاني استان تهران، سازمان تعزيرات حكومتي ،

 و...

  آرايشي و بهداشتي بر اساس دستورالعملهاي مراجع معتبر و استانداردهاي ملي   بندي بر روي مواد غذايي،  آزمونهاي شيميايي، آناليز دستگاهي و بستهانجام 

  ،آرايشي و بهداشتي بر اساس دستورالعملهاي مراجع معتبر و استانداردهاي ملي   انجام آزمونهاي ميكروبي بر روي مواد غذايي 

 يد از آزمايشگاه واحدهاي توليدي در مناطق تحت پوشش دانشگاهبازد 

 هاي مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي داراي همكاري با دانشگاه بازرسي و كنترل عملكرد آزمايشگاه 

 هاي مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي هاي بازآموزي براي كارشناسان شاغل در آزمايشگاه برگزاري دوره 

 هاي بهداشتي و درماني دانشگاه گاهي به ساير گروهارائه خدمات آزمايش 

 شركت در جلسات تدوين استانداردهاي ملي 
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 1390سال  در ملكرد معاونت غذا و داروع
 يبهداشتآرايشي و  ي،مديريت نظارت بر مواد غذاي

 باشند. هاي مختلف مي مديريت نظارت بر مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي در حوزه 1390بيانگر عناوين و حجم كاركردهاي سال  (،6-5( تا )6-1جداول)

 1390سال  -كاركرد مديريت نظارت بر مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي در حوزه توليد، نگهداري، عرضه و فروش  -6-1جدول

 نوع واحدها و مراكز

 

 

 

 عنوان

توليدي  واحد

خوراكي، مواد 

 آشاميدني و

 بندي بسته

واحد 

داراي كد 

 بهداشتي

)شناسه 

 نظارت(

واحد توليدي 

هاي  فرآورده

آرايشي و 

 بهداشتي

 سردخانه و

 انبار

نگهداري 

مواد غذايي 

 و بهداشتي

 ،مركز نگهداري

فروش  عرضه و

هاي  وردهآفر

 آرايشي و بهداشتي

 كل

 واحدهاي موجود
 886 452 182 11 17 224 فعال

 129 - - 3 3 123 غيرفعال

 1286 95 285 13 19 874 بازديدهاي انجام شده از واحدها

 39 - - - - 39 انطباق با ضوابط فني و بهداشتي واحدهاي داراي عدم

 1126 42 25 12 8 1039 برداري شده  اقالم نمونه

 هاي آزمون يافته

 79 باشند و تفكيك آنها بر حسب نوع واحد قابل ارائه نيست. اين موارد صرفاً به صورت سرجمع ساالنه قابل محاسبه مي انطباق با پروانه ساخت)غير قابل عرضه( عدم

 120 باشند و تفكيك آنها بر حسب نوع واحد قابل ارائه نيست. اين موارد صرفاً به صورت سرجمع ساالنه قابل محاسبه مي انطباق با برگ آناليز عدم

 83 باشند و تفكيك آنها بر حسب نوع واحد قابل ارائه نيست. اين موارد صرفاً به صورت سرجمع ساالنه قابل محاسبه مي با استاندارهاي ميكروبي و شيميايي)غير قابل مصرف(انطباق  عدم

اقدامات معاونت 

 غذا و دارو

 7 يك آنها بر حسب نوع واحد قابل ارائه نيست.باشند و تفك اين موارد صرفاً به صورت سرجمع ساالنه قابل محاسبه مي توقيف كاال

 1 مورد[ به نوع واحدهاي تعريف شده مشخص نبوده است. 1تعلق موارد]اينجا صرفاً  تعليق/ابطال پروانه ساخت از طريق مراجع قضايي

 68 بر حسب نوع واحد قابل ارائه نيست. باشند و تفكيك آنها اين موارد صرفاً به صورت سرجمع ساالنه قابل محاسبه مي معرفي به مراجع قضايي

اقدامات از طريق 

 مرجع قضايي

 معدوم شدن كاال

 4 باشند و تفكيك آنها بر حسب نوع واحد قابل ارائه نيست. اين موارد صرفاً به صورت سرجمع ساالنه قابل محاسبه مي موارد

 نامشخص - حجم]كيلو/تعداد[

 توقيف كاال

مراجع قضايي در ادامه توقيف كاال از طريق ]توقيف كاال از طريق 

معاونت صورت پذيرفته و مختص موارديست كه در خصوص 

سازي  شده نياز به اقدام قضايي بوده يا امكان معدوم تخلف كشف

 پذير نباشد[ كاالي توقيفي توسط واحد با توافق صاحب كاال امكان

كيلو پودر  150

 سوخاري
..... 

كيسه  520

 نمك
..... 

 كيلو 150

 مغز كلوچه
..... 

كارتن نان  15

 بستني

- - 

تن تخمه  57

كدو و 

 هندوانه
..... 

كيلو  425

پودر 

 فرنگي گوجه
..... 

 25كيسه  50

كيلو پودر 

 آب پنير

 مورد 7 -
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 1390سال  -عملكرد مديريت نظارت بر مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي در حوزه واردات  -6-2جدول

 نوع كاالي وارداتي
 

 عنوان

 محصوالت فرآيندشده مواد اوليه
 كل

 بهداشتي آرايشي و آشاميدني خوراكي و بهداشتي آرايشي و خوراكي وآشاميدني بندي بسته

 2546 185 265 397 1551 148 گشايش)صدور مجوز(

 1355 240 153 315 416 231 ترخيص

 13 - - - - - انطباق با برگ آناليز عدم

 1 - - - ادويه سوخاري[تن  18] 1 - توقيف

 معدوم
 1 كارتن ژل مو[ 300] 1 - - - - موارد

 43200 عدد 43200 - - - - حجم]كيلو/تعداد[

 1390سال  -هاي بهداشتي صادره و شكايات دريافتي  ها/گواهي پروانه -6-3جدول

 خوراكي و آشاميدني موضوع رديف

 29 صدور پروانه مسئول فني 1

 34 برداري بهرهصدور پروانه  2

 147 صدور پروانه ساخت 3

 105 تمديد پروانه ساخت 4

 2 صدور شناسه نظارت كارگاهي 5

 1 تمديد شناسه نظارت كارگاهي 6

 56 صدور گواهي بهداشت 7

 

 ارجاع گرديد.شكايت دريافتي از طريق تلفن نيز جهت رسيدگي  52شكايت كتبي و  207مورد شكايت به شمول  259جمعاً  1390طي سال 
 

 1390سال  -ميانگين زمان رسيدگي و صدور پروانه/مجوز   -6-4جدول

 پاسخگويي]ساعت[ متوسط مدت نوع پروانه/مجوز رديف

 3 برداري پروانه بهره 1

 3 پروانه مسئول فني 2

 4:30' پروانه ساخت 3

 1 تمديد پروانه ساخت 4

 1 گواهي بهداشت 5

 3 شناسه نظارت كارگاهي 6

 4 مجوز گشايش 7

 3:30' مجوز ترخيص 8
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 1390سال  -رساني  آموزش و اطالع  -6-5جدول

 نفرساعت 867 آموزش كارشناسان

 نفرساعت 1090 رساني آموزش از طريق مراكز اطالع

 نفرساعت 1400 آموزش توجيحي مسئولين فني

 هاي كنترل مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي مديريت آزمايشگاه

شناسي و شيمي مواد غذايي، شيمي آناليز دستگاهي، آرايشي، بهداشتي و   هاي كنترل مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي داراي بخشهاي فعال ميكروب آزمايشگاه

نمونه آزمون  2340ي، براي مورد آنها آزمون ميكروب 936نمونه در آزمايشگاه پذيرش شده كه بر روي  3482جمعاً تعداد  1390باشد. در طول سال  بندي مي بسته

هاي ارسالي به دليل داشتن  اند. طبيعتاً برخي از نمونه بندي قرار گرفته نمونه نيز تحت آزمايشهاي شيمي آناليز دستگاهي، آرايشي، بهداشتي و بسته 206شيميايي و 

 1390( عملكردهاي سال 6-10( تا )6-6اند. جداول) غيرقابل مصرف بوده مطابقت با استاندارد مربوطه، هاي ميكروبي يا شيميايي باالتر از حد مجاز و عدم آلودگي

 اند. هاي كنترل مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي را از زواياي گوناگون به تصوير كشيده مديريت آزمايشگاه

 1390سال  -هاي ارسالي واحدهاي مختلف  حجم عملكرد و نتايج ارزيابي نمونه -6-6جدول

 تعداد كل بردار نمونهواحد  رديف
 قابل

 مصرف

 غيرقابل

 مصرف

 مطابقت ميزان عدم

 با استاندارد

 7/14 166 960 1126 معاونت غذا و دارو 1

 6/48 394 416 810 مركز بهداشت جنوب 2

 1/46 242 283 525 شهر شبكه بهداشت اسالم 3

 8/43 433 555 988 شبكه بهداشت ري 4

 3/5 2 36 38 شهيد بهشتيدانشگاه علوم پزشكي  5

 5/35 1237 2250 3487 كل

 اند. شهر دريافت شده % نيز از شبكه بهداشت اسالم15% از مركز بهداشت جنوب و 23 % از شبكه بهداشت ري،28از معاونت غذا و دارو، هاي ارسالي  نمونه % 32

 1390سال  -هاي مشكوک به آلودگي  هاي جداشده از نمونه ميكروارگانيسم  -6-7جدول

 ميزان آلودگي موارد آلوده تعداد آزمايش نوع ميكروارگانيسم رديف

 3/15 96 629 باكتريهاي هوازي 1

 9/11 63 530 ها كليفرم 2

 7/10 21 197 آنتروباكترياسه 3

 6/2 21 804 اشرشيا 4

 - - 494 سالمونال 5

 3/5 27 507 استافيلوكوک اورئوس 6

 0/2 2 98 باسيلوس سرئوس 7

 - - 121 كلستريديوم 8

 3/5 40 750 ها كپك 9

 5/16 64 388 مخمرها 10

 %4/7 334 4518 كل
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 1390سال  -شناسي  شده به آزمايشگاه ميكروب هاي ارسال حجم عملكرد و نتايج ارزيابي نمونه -6-8جدول

 مورد آزمايش نمونه رديف
 تعداد

 كل

 قابل

 مصرف

 غيرقابل

 مصرف

1 
 ها، پودرهاي آماده جات، چاشني ادويه

 هاي خوراكي و افزودني

فرنگي،  پوره گوجهپودر ژله، آبليمو، ادويه، 

سس سركه، فرنگي، زردچوبه،  رب گوجه

 هل و وانيلساالد، 

52 39 13 

 بندي، آرايشي و بهداشتي بسته 2

جعبه مقوايي، دستمال كاغذي و نوار 

ظرف يكبار صابون، ريمل، بهداشتي، 

 نخ دندانقوطي فلزي، مصرف، 

40 40 - 

 2 4 6 ترشي، خيارشور جات و شورها ترشي 3

 11 17 28 نبات، آلوچه و لواشك، كشمش آب تنقالت ترش و شيرين 4

 هاي طبخ شده در فر خوراكي 5

باميه، سوهان بيسكويت، پيراشكي، زولبيا و 

عسلي، شيريني تر، شيريني خشك، كيك، 

 نان فانتزي

123 74 49 

 2 6 8 موسيرسبزي،  ها سبزيجات و ميوه 6

 - 15 15 حلوا شكري، عسل، مربا و شربت هاي صبحانه عسل، مربا و خوراک 7

 3 21 24 برنج، جو، حبوبات، گندم هاي خوراكي غالت، حبوبات و دانه 8

 لبنيهاي  فرآورده 9
بستني و فالوده، پنير، خامه، دوغ، شير، شير 

 كاكائو، كره، كشك، ماست
209 157 52 

 22 152 174 پروتئيني پخته، سوسيس و كالباس گوشت و محصوالت پروتئيني 10

 38 52 90 ساالد محصوالت آماده سرد 11

 2 35 37 كنسرو محصوالت كنسرو شده 12

 شدهمواد اوليه فرآوري يا تبديل  13

، شده ذرت پرکچاي، ارزن پرک، آرد، 

شده،  سويا، شكر، قهوه، گندم و جو پرک

 ماكاروني و رشته

59 56 3 

 21 50 71 آب معدني، آبميوه، نوشابه، نوشمك ها نوشيدني 14

 218 718 936 كل
بوده است.3/23انطباق با استاندارد  : ميزان موارد داراي عدم  % 

 

 1390سال  -شده به آزمايشگاه شيمي مواد غذايي  هاي ارسال حجم عملكرد و نتايج ارزيابي نمونه -6-9جدول

 نمونه مورد آزمايش رديف
 تعداد

 كل

 قابل

 مصرف

 غيرقابل

 مصرف

1 
 ها، پودرهاي آماده جات، چاشني ادويه

 هاي خوراكي و افزودني

آبليمو، ادويه، پرميكس، پودر ژله، پودر كتلت، 

فرنگي، رنگ،  موسير، رب انار، رب گوجهپودر 

 زعفران، سركه، سماق، نمك، وانيل، هل

1005 530 475 

 بندي، آرايشي و بهداشتي بسته 2

پودر شستشو، جعبه مقوايي، دستمال، ريمل، 

شور، صابون، ظرف يكبار مصرف، قوطي  شيشه

 فلزي، محلول سفيدكننده، نخ دندان

43 39 4 

 19 18 37 نبات، آلوچه، تافي، نقل آب تنقالت ترش و شيرين 3

 هاي طبخ شده در فر خوراكي 4
بيسكويت، شيريني خشك، كلوچه، كيك، نان، 

 نان باگت
509 258 251 

 8 14 22 حلوا شكري، عسل، مربا هاي صبحانه عسل، مربا و خوراک 5
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 1390سال  -شده به آزمايشگاه شيمي مواد غذايي  هاي ارسال حجم عملكرد و نتايج ارزيابي نمونه -6-9جدول

 نمونه مورد آزمايش رديف
 تعداد

 كل

 قابل

 مصرف

 غيرقابل

 مصرف

 1 23 24 حبوبات، گندم و جو هاي خوراكي غالت، حبوبات و دانه 6

 29 162 191 بستني، پنير، دوغ، شير، كره، ماست هاي لبني فرآورده 7

 8 28 36 سوسيس و كالباس گوشت و محصوالت پروتئيني 8

 16 28 44 كنسرو محصوالت كنسرو شده 9

 مواد اوليه فرآوري يا تبديل شده 10

آرد و رشته، ارزن پرک، جو پرک، چاي، ذرت 

ميكس،  كافيپرک، روغن، رومال نان، سويا، 

 گندم پرک

359 217 142 

 ها نوشيدني 11
آب آشاميدني، آبميوه، نوشابه، نوشمك، 

 نوشيدني بدون گاز
70 55 15 

 968 1372 2340 كل

بوده است.4/41انطباق با استاندارد  : ميزان موارد داراي عدم  % 

 

 1390سال  -هاي سنتي  هاي دريافتي از نان آزمايش نمونه -6-10جدول

 نوع نان رديف
 مناطق

 مجموع
 روستايي شهري

 206 5 201 لواش 1
 شيرين مورد داراي جوش 87

 %(3/2مورد با نمك بيش از حد) 84

 74 1 73 تافتون 2
 شيرين مورد داراي جوش 30

 %(3/2مورد با نمك بيش از حد) 19

 بربري 3
 176 - 176 نان

316 
 شيرين مورد داراي جوش 149

 %(3/2مورد با نمك بيش از حد) 42 140 - 140 رومال

 596 6 590 كل
 شيرين مورد داراي جوش 266

 %(3/2مورد با نمك بيش از حد) 145

 مديريت نظارت بر امور دارويي و مواد مخدر

ها و...؛  ها اعم از صدور مجوز تأسيس، صدور و تمديد پروانه مسئول فني، انتقال محل يا سرمايه داروخانه، بازرسي از داروخانه تمامي امور مرتبط با داروخانه

براي دريافت دارو؛ نظارت بر شركتهاي  MSنام و معرفي بيماران  روهاي مخدر؛ ثبتهاي داروسازي؛ تحويل دا ارزيابي تقاضاها و صدور حواله الكل طبي براي شركت

گيرد. آمار  در مديريت نظارت بر امور دارويي و مواد مخدر انجام مي تأييد پروفرما و فاكتور شركتهاي واردكننده دارو و مواد اوليه داروييتوزيع دارو و همچنين 

 باشد. ( مي6-13( تا )6-11به شرح جداول) 1390الذكر طي سال  فعاليتهاي انجام گرفته توسط اين مديريت براي محورهاي فوق
 1390سال  -رسيدگي به تخلفات دارويي   -6-11جدول

 تعداد موضوع رديف

 72 ارسالي به تعزيرات حكومتيهاي  پرونده 1

 117 هاي ارسالي به دادسراي ويژه جرائم پزشكي و دارويي پرونده 2

 8 هاي ارسالي به سازمان نظام پزشكي پرونده 3

 197 كل
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 1390سال  -عملكرد واحد مخدر   -6-12جدول

 تعداد موضوع رديف

 واحد 59 كلينيكهاي تحت پوشش ارائه خدمات به بيمارستانها و دي 1

 داروخانه 25 فنيدات كننده قرص متيل هاي توزيع پشتيباني از داروخانه 2

 مورد 61 بازرسي از بيمارستانها و مراكز ترک اعتياد 3

 اعتياد رساني به مراكز ترک خدمت 4

 مركز 7 دولتي

 مركز 1 بهزيستي

 مركز 146 خصوصي

 بيمار 3973 به صورت مستقيمكننده  ارائه دارو به بيماران سرپايي مراجعه 5

 مورد 486 انجام خدمات مددكاري 6
 

 1390سال  -عملكرد مديريت نظارت بر امور دارويي و مواد مخدر  -6-13جدول

 تعداد عنوان رديف

 مورد 63 صدور پروانه تأسيس داروخانه 1

 مورد 200 صدور پروانه مسئول فني داروخانه 2

 مورد 21 مسئول فني داروخانهصدور گواهي تشخيص صالحيت  3

 ها[ ]امور داروخانه20كميسيون ماده  4
 جلسه 9 برگزاري جلسات

 پرونده 83 ها ارزيابي پرونده

 مورد 312 تمديد پروانه مسئول فني داروخانه 5

 مورد 34 صدور گواهي اشتغال به كار 6

 مورد 76 داروخانهارزيابي كارشناسي اماكن پيشنهادي براي تأسيس يا انتقال  7

 مورد 35 صدور مجوز انتقال محل داروخانه 8

 مورد 23 صدور مجوز انتقال سرمايه داروخانه 9

 مورد 35 تشكيل پرونده متقاضيان تأسيس داروخانه 10

 مورد 1107 ها بازرسي از داروخانه 11

 بيمار 498 براي دريافت دارو MSنام و معرفي بيماران  ثبت 12

 الكل طبي به شركتهاي داروسازيتحويل  13
 مورد 3 ارزيابي كارشناسي تقاضاها

 مورد 9 صدور حواله تحويل

 مورد 253 هاي واقع در منطقه تحت پوشش رسيدگي به شكايات از داروخانه 14

 شركت 14 نظارت بر عملكرد شركتهاي]پخش سراسري دارو[ واگذارشده از سوي سازمان غذا و دارو 15

 مورد 291 [1390پروفرما و فاكتورهاي واردات دارو]از ابتداي آذر ماه تأييد  16

 


