
 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 :ششمفصل 

 غذا و دارو
 دارو و غذا معاونت عملكرد  

 دانشگاه پوشش تحت مناطق فعال در يها داروخانه 

 يبيمارستان يها و داروخانه يدانشكده داروساز يها عملكرد داروخانه 
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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

 ،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  نظارت بر مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي و آزمايشگاه

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

 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  ياهم كاركردها

 :غذا و دارو عبارتند ازمعاونت ويژه  يهاكارمهمترين 

 بخش خصوصيمتعلق به هاي مستقل  نظارت بر داروخانه ،اعتياد خصوصي و مراكز ترک ،هاي دولتي بيمارستاندر ها  نظارت بر امور داروخانه، 

 ها بيمارستانهاي  داروخانه ارزشيابي

 هاي تابعه رسيدگي به امور دارويي شبكه ،هاي دولتي و خصوصي نظارت بر وضعيت دارويي اورژانس بيمارستان 

 [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  ،هاي تابعه تحويل داروهاي مخدر به بيمارستان ،العالج طبق ضوابط تحويل داروهاي مخدر به بيماران صعب

 ها بيمارستان

 تاريخ گذشته و پوكه داروهاي مخدرداروهاي  ءنظارت بر امحا 

  به داروخانهمندي نيازحيث تعيين حجم كارشناسي مناطق تحت پوشش دانشگاه از نيازسنجي 

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

 صدور پروانه  ،يس داروخانهمتقاضيان تأسارزيابي صالحيت  ،ها داروخانه در كميسيون قانوني امورجهت بررسي مدارک متقاضيان تأسيس داروخانه آوري  جمع

 ها  تأسيس داروخانه

  ها هفني داروخان نگواهي تشخيص صالحيت مسئوليپروانه و صدور 

  و مسائل مربوط ها داروخانههاي پيشنهادي براي تأسيس يا انتقال مكان  كارشناسي محلارزيابي  ،ها سرمايه داروخانه يارسيدگي به درخواست متقاضيان انتقال محل 

 به آن

  تقليب الكل مراكز  ،هاي داروسازي صدور حواله الكل براي شركت ،طبي خش الكلپنمايندگي دريافت متقاضيان و صدور تأييديه صالحيت ارزيابي

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

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

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

 هاي توزيع دارو نظارت بر شركت 

 هاي واردكننده دارو و مواد اوليه دارويي تأييد پروفرما و فاكتور شركت 

 علوم دارويي اهاي علمي مرتبط ب مجامع و كنفرانس ،برگزاري سمينارها 
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 بندي نظرات جهت انعكاس  بررسي نسخ پزشكان در كميته تجويز و مصرف منطقي دارو و جمع ،و عوارض ناخواسته داروييها دارودر خصوص رساني  طالعا

 به وزارت متبوع

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

 امور دارويي اب

 چه بهتر  هاي پخش دارو به منظور ارائه هر بهزيستي و شركت ،گر هاي بيمه مرتبط نظير سازمانسازماني  و واحدهاي برون ها همكاري و هماهنگي با سازمان

 خدمات دارويي

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

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

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

 ييرسيدگي به تخلفات واحدهاي توليد مواد خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي در منطقه تحت پوشش دانشگاه و پيگيري تخلفات در مراجع قضا 

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

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

 بازديد و نظارت مراكز عرضه اقالم آرايشي و بهداشتي 

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

 هاي الزم رسيدگي به شكايات تلفني و انجام پيگيري 

 سالمت مواد غذايي و بهداشتي يهاي علمي كشوري در خصوص ارتقا برگزاري سمينارها و همايش 

 ،سايت( يآرايشي و بهداشتي و نيز مشتريان از طريق سايت معاونت)ارتقا  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، 16ل مفاد ماده ترخيص كاالهاي مشمو 

 ران وها در راستاي مبارزه با قاچاق كاال از قبيل سازمان بازرگاني استان تهران، سازمان تعزيرات حكومتي، فرمانداري ته برگزاري مانور مشترک با ساير ارگان ...  

 مراجع معتبر و استانداردهاي ملي هاي آرايشي و بهداشتي بر اساس دستورالعمل  بندي بر روي مواد غذايي،  هاي شيميايي، آناليز دستگاهي و بسته انجام آزمون 

 داردهاي ملياستانهاي مراجع معتبر و  آرايشي و بهداشتي بر اساس دستورالعمل  هاي ميكروبي بر روي مواد غذايي،  انجام آزمون 

 بازديد از آزمايشگاه واحدهاي توليدي در مناطق تحت پوشش دانشگاه 

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

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

 هاي بهداشتي و درماني دانشگاه ارائه خدمات آزمايشگاهي به ساير گروه 

 شركت در جلسات تدوين استانداردهاي ملي 
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 1391سال  يط ملكرد معاونت غذا و داروع

 يبهداشتو  يآرايش ،يمديريت نظارت بر مواد غذاي

 باشند. هاي مختلف مي مديريت نظارت بر مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي در حوزه 1391نگر عناوين و حجم كاركردهاي سال بيا (،6-5( تا )6-1) جداول
 

 1391سال  يكاركرد مديريت نظارت بر مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي در حوزه توليد، نگهداري، عرضه و فروش ط -6-1جدول 

 نوع واحدها و مراكز

 

 

 

 عنوان

توليدي مواد واحد 

خوراكي، آشاميدني و 

 بندي بسته

واحد توليدي 

هاي  فرآورده

آرايشي و 

 بهداشتي

سردخانه و انبار 

نگهداري مواد 

غذايي و 

 بهداشتي

مركز نگهداري، 

عرضه و فروش 

هاي  فرآورده

 آرايشي و بهداشتي

 كل کگمر

 واحدهاي موجود
 1127 - 452 483 11 181 فعال

 55 - - - - 55 غيرفعال

 1067 42 197 191 18 619 بازديدهاي انجام شده از واحدها

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

 0 - - - - - شده واحدهاي غيرمجاز شناسايي

 508 - - - 34 474 برداري شده اقالم نمونه

هاي  يافته

 آزمون

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

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

 64 بر حسب نوع واحد قابل ارائه نيست. ها باشند و تفكيك آن اين موارد صرفاً به صورت سرجمع ساالنه قابل محاسبه مي )غيرقابل مصرف(با استاندارهاي ميكروبي و شيمياييانطباق  عدم

اقدامات 

 معاونت 

 غذا و دارو

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

معرفي به مراجع 

 قضايي

 30 بر حسب نوع واحد قابل ارائه نيست. ها باشند و تفكيك آن اين موارد صرفاً به صورت سرجمع ساالنه قابل محاسبه مي ييتعداد موارد ارجاع به مراجع قضا

 27 بر حسب نوع واحد قابل ارائه نيست. ها باشند و تفكيك آن موارد صرفاً به صورت سرجمع ساالنه قابل محاسبه مياين  11ماده  ونيسيبه كم يتعداد موارد ارسال

 13 بر حسب نوع واحد قابل ارائه نيست. ها باشند و تفكيك آن اين موارد صرفاً به صورت سرجمع ساالنه قابل محاسبه مي راتيبه تعز يتعداد موارد ارسال

 اقدامات از

طريق 

مرجع 

 قضايي

معدوم شدن 

 كاال

 7 بر حسب نوع واحد قابل ارائه نيست ها باشند و تفكيك آن اين موارد صرفاً به صورت سرجمع ساالنه قابل محاسبه مي موارد

 حجم]كيلو/تعداد[

 لوگرميك 3660 يبيورا به وزن تقر آلوئه يدنينوش يس يس 250 يقوط -يعدد 24نك يشر 610 -

 لوگرميك 2700به وزن  يتريك ليورا  آلوئه يعدد 12كارتن  225 -

 تن 1.7م حدود يدات پتاسيپودر  -

 لوگرميك 60يبيبه وزن تقر يعدد 12كارتن  40ر كودک يگ دندان يمريمحصوالت پل -

 لوگرميك 250 يبيبه وزن تقر يا شامپو خمره يعدد ظرف خال 600لوگرم محلول شامپو + يك 200 -

 لوگرميك 810( به وزن يگرم500)يعدد 12كارتن  135سر تعداد  يژل مو -

 لوگرميك 60 يبيبه وزن تقر active serumكارتن محلول  36 -

 لوگرميك 9000 يبيخ مصرف گذشته به وزن تقريتار يوه وارداتيانواع خشكبار م -

18240 
 لوگرميك

 0 - - - - - تغيير نوع مصرف

 0 - - - - - تعطيل كردن واحد

 0 - - - - - ابطال يا تعليق پروانه

 توقيف كاال

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

شده نياز به  صورت پذيرفته و مختص موارديست كه در خصوص تخلف كشف

سازي كاالي توقيفي توسط واحد با توافق  اقدام قضايي بوده يا امكان معدوم

 پذير نباشد[ امكانصاحب كاال 

- - - - - - 
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 1391سال  يعملكرد مديريت نظارت بر مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي در حوزه واردات ط -6-2جدول 

 نوع كاالي وارداتي

 

 عنوان

 محصوالت فرآيندشده مواد اوليه

 كل
 بندي بسته

 خوراكي و

 آشاميدني 

 آرايشي و

 بهداشتي 
 بندي بسته

خوراكي و 

 آشاميدني

آرايشي و 

 بهداشتي

 2054 104 101 2 209 1362 276 گشايش)صدور مجوز(

 705 35 30 0 87 424 129 ترخيص

 1157 - - - - - - شگاهيارسال شده به آزما يواردات يها تعداد نمونه

 19 - - - - - - انطباق با برگ آناليز عدم

 - - - - - - - ميكروبي/شيمياييهاي  انطباق با ويژگي عدم

 مرجوع و معدوم
 - - - - - - - موارد

 - - - - - - - حجم]كيلو/تعداد[

 ر نوع مصرفييتغ

 1 - - - - 1 - موارد

 - حجم]كيلو/تعداد[

 كارتن 306

 يلوگرميك 25

 يوانيكره ح

 مورد1 - - - -

 

 1391سال -هاي بهداشتي صادره و شكايات دريافتي ها/گواهي پروانه -6-3جدول 

 خوراكي و آشاميدني، آرايشي و بهداشتي موضوع رديف

 32 صدور پروانه مسئول فني 1

 24 برداري صدور پروانه بهره 2

 93 صدور پروانه ساخت 3

 250 تمديد پروانه ساخت 4

 11 د شناسه نظارت كارگاهييصدور و تمد 5

 86 صدور گواهي بهداشت 6

 

 1391سال  يطميانگين زمان رسيدگي و صدور پروانه/مجوز  -6-4جدول 

 (ي)روز كارييحداقل مدت پاسخگو نوع پروانه/مجوز رديف

 15 برداري پروانه بهره 1

 15 پروانه مسئول فني 2

 15 پروانه ساخت 3

 15 تمديد پروانه ساخت 4

 2 گواهي بهداشت 5

 15 شناسه نظارت كارگاهي 6

 3 مجوز گشايش 7

 3 مجوز ترخيص 8
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 1391سال  يات واصله طيشكا -6-5جدول 

 تعداد اتينوع شكا

 263 يو حضور يات كتبيشكا

 22 يات تلفنيشكا

 285 ات واصلهيكل شكا

 

 .شده است يدگيات رسيشكا همهبه د كه يارجاع گرد يدگيجهت رس ق تلفنيت از طريشكا 22و  يت كتبيشكا 263ت شامل يشكا 285، جمعاً 1391سال  يط

 
 

 آرايشي و بهداشتي آزمايشگاه كنترل مواد غذايي،مديريت 

بندي  شيمي مواد غذايي، شيمي آناليز دستگاهي، آرايشي، بهداشتي و بسته ،شناسي  هاي فعال ميكروب كنترل مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي داراي بخش هآزمايشگا

نمونه آزمون شيميايي و  2000آزمون ميكروبي، براي  ها آنمورد  945نمونه در آزمايشگاه پذيرش شده كه بر روي  2683جمعاً تعداد  1391باشد.در طول سال  مي

هاي  هاي ارسالي به دليل داشتن آلودگي اند. طبيعتاً برخي از نمونه بندي قرار گرفته دستگاهي، آرايشي، بهداشتي و بستههاي شيمي آناليز  نمونه نيز تحت آزمايش 205

  گاهمديريت آزمايش 1391( عملكرد سال 6-10( تا )6-6) اند. جداول مطابقت با استاندارد مربوطه، غيرقابل مصرف بوده ميكروبي يا شيميايي باالتر از حد مجاز و عدم

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

 1391سال  يهاي ارسالي واحدهاي مختلف ط حجم عملكرد و نتايج ارزيابي نمونه -6-6جدول 

 بردار واحد نمونه رديف
 يارسال يها نمونه

 غيرقابل مصرف قابل مصرف
 مطابقت ميزان عدم

 ↓درصد تعداد )درصد( با استاندارد 

 53/16 84 424 93/18 508 نظارت بر مواد غذايي و بهداشتي معاونت غذا و دارو 1

 16/39 291 452 69/27 743 مركز بهداشتي و درمان جنوب تهران 2

 65/49 283 287 24/21 570 مركز بهداشت و درمان اسالمشهر  3

 64/44 366 456 64/30 822 مركز بهداشت و درمان شهرري  4

 82/47 11 12 86/0 23 مركز بهداشت شمال تهران 5

 28/14 1 6 26/0 7 يهئقوه قضا 6

 0 0 1 04/0 1 بيمارستان شهيد مطهري 7

 0 0 2 07/0 2 شركت حاميان ياقوت صحرا 8

 0 0 5 19/0 5 معاون محترم داروسازمان غذا و دارو وزارت بهداشت درمان 9

 0 0 2 07/0 2 دارو دانشگاه تهرانمعاونت غذا و  10

 61/38 1036 1647 00/100 2683 كل
 

معاونت  درصد 93/18 و شهر از مركز بهداشت اسالم درصد 24/21، از مركز بهداشت جنوب درصد 69/27 هاي ارسالي از مركز بهداشت ري، نمونه درصد 64/30

 اند. غذا و دارو، و دريافت شده
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 1391سال  يط هاي مشكوک به آلودگي هاي جداشده از نمونه ميكروارگانيسم -6-7 جدول

 نوع ميكروارگانيسم رديف
تعداد 

 آزمايش

موارد 

 آلوده

 ميزان آلودگي

 )درصد(

 0 0 59 شمارش استافيلوككوس اورئوس 1

 0 0 521 جستجو سالمونال 2

 6/31 32 101 انتروباكترياسهجستجو  3

 . . 4 كلستريوم پرفرنژنس 4

 8/27 46 165 مجموع شمارش كپك و مخمر 5

 4/21 6 28 هاي مقاوم به اسيد باكتري 6

 7/13 15 109 شمارش يا جستجو انتروباكترياسه 7

 0 0 13 جستجو باسيلوس سرئوس 8

 6/12 55 435 شمارش يا جستجو كليفرم 9

 1/30 84 279 جستجو مخمرهاشمارش يا  10

 8/23 5 21 باكتريهاي اسيد الكتيك 11

 7/15 3 19 شمارش اسيد دوست 12

 9 4 44 شمارش كلي باكتري 13

 1/3 24 761 جستجو اشرشيا كلي 14

 20 117 561 شمارش كلي ميكروارگانيسم 15

 0 0 111 جستجو شگيال و تعيين گروه 16

 0 0 1 تشخيص انگل 17

 37/5 35 651 ها شمارش يا جستجو كپك 18

 1/5 6 117 شمارش باسيلوس سرئوس 19

 3/17 8 461 جستجو استافيلوككوس اورئوس 20

 0 0 27 جستجو سودوموناس ائروجينوا 21

 7/2 3 111 كننده هاي احيا شمارش يا جستجو كلستريديوم 22

 10 14 139 شمارش يا جستجو انتروككوس فكاليس 23

 5/1 1 63 بيوتيكآنتي  24

 9/8 426 4801 كل
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 1391سال  يط شناسي شده به آزمايشگاه ميكروب هاي ارسال حجم عملكرد و نتايج ارزيابي نمونه -6-8جدول 

 نمونه مورد آزمايش رديف
تعداد 

 كل

قابل 

 مصرف

 غيرقابل

 مصرف

1 
پودرهاي  ها، جات، چاشني ادويه

 هاي خوراكي آماده و افزودني

فرنگي، رب  پوره گوجهپودر ژله، آبليمو، ادويه، 

هل و سس ساالد، سركه، فرنگي، زردچوبه،  گوجه

 وانيل

60 44 16 

 بندي، آرايشي و بهداشتي بسته 2

جعبه مقوايي، دستمال كاغذي و نوار بهداشتي، 

قوطي فلزي، ظرف يكبار مصرف، صابون، ريمل، 

 نخ دندان

21 21 - 

 4 13 17 ترشي، خيارشور جات و شورها ترشي 3

 4 15 19 آلوچه و لواشك، كشمش تنقالت  4

 رهاي طبخ شده در فِ خوراكي 5
بيسكويت، پيراشكي، زولبيا و باميه، سوهان عسلي، 

 خشك، كيك، نان فانتزي يتر، شيرين يشيرين
125 63 62 

 19 39 58 موسير، شده يبند و بسته جات پاکسبزي ها سبزيجات و ميوه 6

7 
 ،هاي صبحانه عسل، مربا و خوراک

 جات ينيريش
 1 20 21 نبات ، آبيتاف، حلوا شكري، عسل، مربا و شربت

 2 120 122 برنج، جو، حبوبات، گندم هاي خوراكي غالت، حبوبات و دانه 8

 هاي لبني فرآورده 9
و فالوده، پنير، خامه، دوغ، شير، شير كاكائو،  يبستن

 كره، كشك، ماست
191 128 63 

 39 141 180 پخته، سوسيس و كالباس يپروتئين گوشت و محصوالت پروتئيني 10

 33 36 69 ساالد محصوالت آماده سرد 11

 5 14 19 رهيا، عدس، ذرت و غي، لوبي: ماهكنسروانواع  محصوالت كنسرو شده 12

 مواد اوليه فرآوري يا تبديل شده 13

، سويا، شده ذرت پرکچاي، ارزن پرک، آرد، 

 ،يشده، ماكارون شكر، قهوه، گندم و جو پرک

 رشته

48 44 4 

 21 33 54 آب معدني، آبميوه، نوشابه، نوشمك ها نوشيدني 14

 3 9 12 پسته، تخمه كدو، تخمه ژاپني بادام،  آجيل و خشكبار 15

 - 10 10 رخشكيدارو، ش ييغذا يها مكملدارو و  16

  *276 750 1026 كل
 بوده است. درصد 9/26انطباق با استاندارد  ميزان موارد داراي عدم   *
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 1391سال  يط 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 و  جات، چاشني ادويه

 هاي خوراكي افزودني

آبليمو، ادويه، پرميكس، پودر ژله، پودر كتلت، پودر موسير، رب انار، رب 

 ها ها و آش ، سوپفرنگي، رنگ، زعفران، سركه، سماق، نمك، وانيل، هل گوجه
606 393 213 

 آرايشي و بهداشتيبندي،  بسته 2
شور، صابون، ظرف يكبار  پودر شستشو، جعبه مقوايي، دستمال، ريمل، شيشه

 مصرف، قوطي فلزي، محلول سفيدكننده، نخ دندان
69 64 5 

 6 34 40 آلوچه، نقل تنقالت ترش و شيرين 3

 331 369 700 خشك، كلوچه، كيك، نان، نان باگت يبيسكويت، شيرين هاي طبخ شده در فر خوراكي 4

5 
و  هاي صبحانه عسل، مربا و خوراک

 جات ينيريش
 - 15 15 نبات ، آبيتاف، حلوا شكري، عسل، مربا و شربت

 37 28 65 حبوبات، گندم و جو هاي خوراكي غالت، حبوبات و دانه 6

 13 170 183 بستني، پنير، دوغ، شير، كره، ماست هاي لبني فرآورده 7

 3 29 32 سوسيس و كالباس گوشت و محصوالت پروتئيني 8

 - 1 1 رهيا، عدس، ذرت و غي، لوبي: ماهكنسروانواع  محصوالت كنسرو شده 9

 مواد اوليه فرآوري يا تبديل شده 10
آرد و رشته، ارزن پرک، جو پرک، چاي، ذرت پرک، روغن، رومال نان، سويا، 

 ميكس، گندم پرک كافي
305 175 130 

 6 22 28 آبميوه، نوشابه، نوشمك، نوشيدني بدون گازآب آشاميدني،  ها نوشيدني 11

 2 14 16 باسلوق پسته،  تخمه كدو،  بادام، تخمه ژاپني،  آجيل و خشكبار 13

 - 3 3 شيرخشك ييغذا يها دارو و مكمل 14

 آناليز دستگاهي 15
  آب آشاميدني، آبميوه، نوشابه، روغن مايع و سرخ كردني، نوشيدني بدون گاز،

 رب و پوره گوجه فرنگي، سس مايونز  كالباس، دوغ،سوسيس و 
136 90 46 

 2 4 6 شده يبند جات پاک و بستهيسبز ها وهيجات و ميسبز 16

 * 794 1411 2205 كل
 بوده است. درصد 36انطباق با استاندارد  ميزان موارد داراي عدم  *

 

 1391سال  يطهاي سنتي  هاي دريافتي از نان آزمايش نمونه -6-10جدول 

 نوع نان رديف
 مناطق

 مجموع
 روستايي شهري

 208 24 184 لواش 1
 شيرين مورد داراي جوش 102

 درصد 3/2نمك بيش از زان يممورد با  21

 59 7 52 تافتون 2
 شيرين مورد داراي جوش 28

 درصد 3/2نمك بيش از زان يممورد با  7

 بربري 3
 188 28 160 نان

336 
 شيرين مورد داراي جوش 158

 درصد 3/2نمك بيش از زان يبا ممورد  16 148 30 118 رومال

 603 89 514 كل
 شيرين مورد داراي جوش 446

 درصد 3/2نمك بيش از زان يبا ممورد  44
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 و مواد مخدر ييمديريت نظارت بر امور دارو

ها  خانهواز دار يمايه داروخانه، بازرسها اعم از صدور مجوز تأسيس، صدور و تمديد پروانه مسئول فني، انتقال محل يا سر امور مرتبط با داروخانه يتمام

دريافت  يبرا MSبيماران  ينام و معرف ثبت ،مخدر يتحويل داروها ،داروسازي يها شركت يبرا يتقاضاها و صدور حواله الكل طب يارزياب ،رهيغ و

و  يدر مديريت نظارت بر امور داروي ييه داروياول مواد و كننده دارو وارد يها شركت فاكتور و د پروفرماييتأ ع دارو،يتوز يها نظارت بر شركت دارو،

( 6-12( تا )6-10) به شرح جداول 1391الذكر در سال  فوق يمحورها يانجام گرفته توسط اين مديريت برا يها آمار فعاليت گيرد. يمواد مخدر انجام م

 باشد. يم
 

 1391سال  يو مواد مخدر ط يعملكرد مديريت نظارت بر امور داروي -6-11جدول 

 تعداد موضوع رديف

 عدد 57 صدور پروانه تأسيس داروخانه 1

 عدد 185 داروخانه يصدور پروانه مسئول فن 2

 عدد 25 داروخانه يتشخيص صالحيت مسئول فن يصدور گواه 3

 ها( )امور داروخانه 20كميسيون ماده  4
 جلسه 8 جلسات يبرگزار

 پرونده 78 ها پرونده يارزياب

 عدد 131 داروخانه يتمديد پروانه مسئول فن 5

 عدد 36 اشتغال به كار يصدور گواه 6

 مورد 62 تأسيس يا انتقال داروخانه يبرا ياماكن پيشنهاد يكارشناس يارزياب 7

 عدد 17 صدور مجوز انتقال محل داروخانه 8

 عدد 21 صدور مجوز انتقال سرمايه داروخانه 9

 مورد 24 دانشگاه جهت متقاضيان تأسيس داروخانه ينظارتتشكيل پرونده در حوزه  10

 مورد 1298 ها از داروخانه يبازرس 11

 بيمار 495 دريافت دارو يبرا MSبيماران  ينام و معرف ثبت 12

 داروسازي يها به شركت يتحويل الكل طب 13
 مورد 2 تقاضاها يكارشناس يارزياب

 مورد 5 صدور حواله تحويل

 مورد 285 دانشگاه يحوزه نظارت يها ات از داروخانهيبه شكا يدگيرس 14

 شركت 11 سازمان غذا و دارو يدارو واگذار شده از سو يپخش سراسر يها نظارت بر عملكرد شركت 15

 پرونده 579در  496356704به تعداد  1391ش شده در سال يگشا يداروها 16

 پرونده 326در  902158907به تعداد  1391ص شده در سال يترخ يداروها 17

 پرونده 454لوگرم در يك 6/110440695زان يبه م 1391ش شده در سال يه گشايموارد اول 18

 پرونده 424در  1612911484زان يبه م 1391ص شده در سال يه ترخيموارد اول 19

 
 1391سال  يط به تخلفات يرسيدگ -6-12جدول 

 تعداد موضوع رديف

 74 به تعزيرات حكومتي يارسال يها پرونده 1

 152 و داروئي يويژه جرائم پزشك يبه دادسرا يارسال يها پرونده 2

 14 به سازمان نظام پزشكي يارسال يها پرونده 3

 240 كل
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 1391سال  يط عملكرد واحد مخدر -6-13جدول 

 تعداد موضوع رديف

 واحد 60 تحت پوشش يها كلينيك يها و د ارائه خدمات به بيمارستان 1

 داروخانه 23 فنيدات توزيع كننده قرص متيل يها از داروخانه يپشتيبان 2

 مورد 95 ها و مراكز ترک اعتياد از بيمارستان يبازرس 3

 مركز 9 به مراكز ترک اعتياد دولتي يرسان خدمت 4

 مركز 1 به مراكز ترک اعتياد متعلق به بهزيستي يرسان خدمت 5

 مركز 212 به مراكز ترک اعتياد خصوصي يرسان خدمت 6

 بيمار 1748 كننده به صورت مستقيم مراجعه يارائه دارو به بيماران سرپاي 7

 مورد 433 انجام خدمات مددكاري 8
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 فعال يهاداروخانه

 پوشش دانشگاهدر مناطق تحت 
 

 352و  يداروخانه دولت 41] يا داروخانهواحد  393 ن،ياز مراجعيمورد ن ين داروهايماران و تأميب ييدارو يازهايبه ن ييبه منظور پاسخگو ،1391سال يط

داروخانه تحت نظارت  393مجموع اند. از  ت داشتهيتهران فعال يدر مناطق تحت پوشش دانشگاه، تحت نظارت دانشگاه علوم پزشك[ ير دولتيداروخانه غ

ك يدرصد( بصورت  76/0داروخانه ) 3فت و تنها يدرصد( بصورت دوش 72/83واحد ) 329، يروز درصد( بصورت شبانه52/15واحد ) 61دانشگاه، 

داروخانه در  292انشگاه، داروخانه فعال در منطقه تحت پوشش د 393ن از مجموع ياند. همچن ت تحت پوشش دانشگاه خدمت ارائه نمودهيبه جمعفت يش

شتر به شرح جدول ياطالعات ب اند. ر بودهيدا يز در شهر رين يا واحد داروخانه 37شهر و  واحد در اسالم 64، يسطح شهر تهران و مناطق مختلف شهردار

 باشد. يل ميذ

 
 1391سال  يطهاي فعال در مناطق تحت پوشش دانشگاه  داروخانه -6-14جدول 

 منطقه جغرافيايي

 ]شهرستان[
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 64 0 64 4 60 7 56 1 63 1 0 0 1 63 0 شهر اسالم

 292 33 259 1 291 52 240 0 250 42 7 2 1 251 31 تهران]جنوب[

 37 0 37 19 18 2 33 2 36 1 0 1 0 35 1 ري

 393 33 360 24 369 61 329 3 349 44 7 3 2 349 32 كل

 
 

 1391سال  يط فعال در مناطق تحت پوشش دانشگاه ير دولتيو غ يدولت هاي داروخانه -6-15جدول 

 منطقه جغرافيايي

 ]شهرستان[
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 64 63 0 0 0 6 56 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 شهر اسالم

 292 253 0 2 0 28 223 0 39 3 4 0 0 1 0 21 10 0 تهران]جنوب[

 37 36 0 1 0 2 31 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 ري

 393 352 0 3 0 36 310 3 41 3 4 0 1 1 0 21 11 0 كل
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 يدانشكده داروساز يها عملكرد داروخانه

 1391تهران در سال  يدانشگاه علوم پزشك يبيمارستان يهاو داروخانه

 يها و ارائه خدمات و مراقبت ي، پژوهشيآموزش يها ن عرصهيمأت يدر راستا يمارستانيب يها و داروخانه يدانشكده داروساز يها مجموعه داروخانه يرسالت اصل

 18و تهران  داروخانه در سطح شهر 7ن تعداد يباشد كه از ا يم داروخانه 25ن مجموعه شامل يده است. ايف گرديتعر تهران يدر دانشگاه علوم پزشك يداروئ

مركز  ماران ويجهت مشاوره ب 1[DPIC] يپزشك مركز اطالعات دارو يها ن مركز شامل بخشين ايهمچن اند. قرار گرفته يدانشگاه يها مارستانيب داخل داروخانه

ن يا 1391سال شرح گزارش آمار فهرست و  .باشد يان ميدانشجو يبرا يعمل يواحدها يجهت برگزار [SKILL LAB] ييداروخانه سرپا يها مهارت

 ل آمده است.يك در جداول ذيبه تفكها  داروخانه
 1391سال  يط تهران يدانشگاه علوم پزشك يدانشكده داروساز يها داروخانه-6-16جدول 

 سال تأسيس تلفن ينشان نام داروخانه فيرد

 1359 88849011-15 يزند، نبش خردمند شمال خان ميابان كريخ آبان 13داروخانه  1

 1360 33325775-6 يمارستان بوعليابان دماوند، جنب بين)ع(، خيدان امام حسيم يبوعل يروز داروخانه شبانه 2

 1360 77655981-2 مارستان طرفهيابان سپاه، جنب بيران، خيدروازه شم ينيد عابديشه يروز داروخانه شبانه 3

 1360 22213635 ش، جنب درمانگاهيدان تجريده به مي، نرسيعتيابان شريخ ينمونه طالقان يروز داروخانه شبانه 4

 1361 55766227 حسنده به امامزاده يقپان، نرس ين، دو راهيابان قزويخ ثاريا يروز داروخانه شبانه 5

 1365 33914816 دان بهارستانيم ينيداروخانه دكتر ام 6

 1374 88822804 يزند، نبش خردمند شمال خان ميابان كريخ آبان 13 يتخصص داروخانه فوق 7

 

 1391سال  يط تهران يدانشگاه علوم پزشك يمارستانيب يها داروخانه-6-17جدول 

 سيسأت سال تلفن ينشان نام داروخانه فيرد

 1385 55604466 دان وحدتيتر از م نيابان وحدت، پاييخ يمارستان رازيب يو بستر ييداروخانه سرپا 1

 1385 66569944 ابان باقرخان، بعد از چمرانيابان ستارخان، خيخ )ره(ينيمارستان امام خميب ييداروخانه سرپا 2

 1386 84902389 احمد آل ده به بزرگراه جاللي، نرسيكارگرشمالابان يخ يعتيمارستان دكتر شريب ييداروخانه سرپا 3

 1387 66717520 بادآ ده به حسني، نرسينيابان امام خميخ نايمارستان سيب ييداروخانه سرپا 4

 1387 84902119 احمد آل ده به بزرگراه جاللي، نرسيابان كارگرشماليخ يعتيمارستان دكتر شريب يداروخانه بستر 5

 1387 66929506 ده به چهار راه نصرتيب، نرسيابان دكتر قريخ كودكان يمارستان مركز طبيب ييداروخانه سرپا 6

 1388 66929506 ده به چهار راه نصرتيب، نرسيابان دكتر قريخ كودكان يمارستان مركز طبيب يداروخانه بستر 7

 1389 77887735 دي، چهار راه رشيبزرگراه رسالت، بعد از اتوبان باقر مارستان جامع بانوان آرشيب يو بستر ييداروخانه سرپا 8

 1390 33542086 ن اسالميابان مجاهديدان بهارستان، خيم انيائيحيمارستان شفا يب يو بستر ييداروخانه سرپا 9

 1390 44590056 انينگ تندگويبزرگراه آزادگان، پشت پاركجاده تهران كرج، كنار گذر  7لومتر يك تهران يمارستان روانپزشكيب يو بستر ييداروخانه سرپا 10

 1391 66515986 شيايابان نيابان ستارخان، خيخ اكرم)ص( مارستان حضرت رسوليب يو بستر ييداروخانه سرپا 11

 1391 55754939 17منطقه  يشهردار يابان ابوذر، روبرويدان فالح، خيم انيائيمارستان ضيب يو بستر ييداروخانه سرپا 12

 1391 55634949 ي، چهار راه مولويابان مولويخ يد اكبرآباديمارستان شهيب يو بستر ييداروخانه سرپا 13

 1391 22226506 )ظفر(يابان دستگرديبزرگراه مدرس، خ اصغر)ع( يمارستان حضرت عليب يو بستر ييداروخانه سرپا 14

 1391 55650406 يدان بهداريراه آهن، مدان يم مارستان بهارلويب يو بستر ييداروخانه سرپا 15

 1391 88919212 ياله ابان استاد نجاتيخ رزا كوچك خان(يمارستان زنان)ميب يو بستر ييداروخانه سرپا 16

 1391 77560708 آباد ابان قاسميابان دماوند، خيتهران نو، خ يمارستان بهراميب يو بستر يداروخانه سرپاي 17

 1391 88710072 21ابان يآباد، خ وسفي مارستان حضرت فاطمه)س(يب يو بستر يداروخانه سرپاي 18

                                                                                 
1 - Drug and poison information center 
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 [DPICآبان ] 13 يدارو پزشك اطالعات مركز

جهت  ييو مشاوره دارو يعلم يينه پاسخگويت خود را در زميفعال يبه طور رسم 1387از سال  سيس وأت 1386بهمن   آبان در 13مركز اطالعات دارويي 

درمان توسط داروسازان، پزشكان، دستياران داروسازي  پاسخگويي به سؤاالت دارويي هموطنان و همكاران كادر. ه استماران و همكاران كادر درمان آغاز نموديب

 د:باشمي ليذمركز شامل موارد  نيا يها تيفعالاهم  .پذيردسازي باليني بر اساس جديدترين و معتبرترين منابع اطالعات دارو پزشكي انجام ميو متخصصين دارو
 

 ز شدهيتجو يدر رابطه با داروها يعلم يرسان اطالع .1

 كاربرد داروهااطالعات ارائه  .2

 دوز مصرف دارو جهت يرسان اطالع .3

 دارو يعوارض جانبدر مورد اطالعات ارائه  .4

 ييدارو تتداخالاطالعات ارائه  .5

 يو باردار يردهيمصرف دارو در زمان شاز  ياطالع رسان .6

 م دوز مصرف دارويتنظجهت  ييدارو ياطالع رسان .7

 ين داروسازيموارد هشدار مصرف و منع مصرف دارو توسط داروسازان، پزشكان و متخصص .8

 

 1391سال يآبان ط 13 يو كادر شاغل در مركز اطالعات داروپزشك يعلم يها تعداد مشاوره -6-18جدول 

 تعداد كادر شاغل مركز يعلم يها تعداد مشاوره

 نفر 39 يتماس تلفن 55681

 

 1391سال  يط آبان 13 يمركز اطالعات داروپزشكخدمات ارائه شده در -6-19جدول 

 دهيآموزش د يها دنتيان و رزيتعداد دانشجو [ADR] عوارض ناخواسته داروها يو بررس ثبتتعداد گزارشات  يآموزش يها تعداد تماس يتعداد تماس تخصص

5059 156 158 252 

 

   ين مركز به نشانيگاه ا وب .باشد يمخبرنامه انتشار ها و  شيچاپ كتاب و مقاله، شركت در هما ،ن مركزيا يها تيگر فعالياز د

WWW.DPIC13ABAN.COM  باشد يدر دسترس عالقمندان م.  
 

 [SKILL Lab] ييداروخانه سرپا يها مركز مهارت

ارائه  يها روش يو بررس يان داروسازي( دانشجو1)يداروخانه سرپاي يدرس كارآموز يجهت برگزار يكامالً عمل يبستر يساز به منظور فراهم

قبل،  يها دوره يكارآموز يبرگزار يها ص روشينقا يو بررس يازسنجيمعتبر جهان و ن يها دانشگاه يداروساز يها در دانشكده يكارآموز يها دوره

ند كه ا هنمود يانداز هو را يطراح (Skill Lab)ييداروخانه سرپا يها را با عنوان مركز مهارت يمحل ،زده آبانيس ييداروخانه و مركز اطالعات دارو

ز شناخته ين يعنوان داروخانه مجاز تحتشده با داروخانه كه  يساز هين مكان شبيا بوده است. يت آموزشيفيك ينو و خالق در جهت ارتقا يا دهيا

اطالعات و  باشد. يم مناسب يان داروسازيدانشجو يكارآموز يواحد عمل يبرگزار يبرا است كهان يز شده در دسترس دانشجويتجه ييشود، فضا يم

 باشد. يل ميبه شرح جداول ذ 1391سال  ين مركز طيخدمات ا
 

 1391سال  يط يليداروسازان شاغل در مجموعه بر اساس مدارج تحص تعداد-6-20جدول 

 يدانشجويان داروساز يرزيدنت داروساز داروساز يتخصص يدكترا

14 99 50 96 

 نفر 262 جمع كل داروسازان
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 1391سال  يدانشگاه ط الملل نيس بيپرد شيك به شعبه ها و خدمات ارائه شده سيسرو-6-21جدول 

 تعداد نفرات دانشجويان شركت كننده عنوان دوره

  25 1388سال  يورود 1 ييداروخانه سرپا يواحد كارآموز

  46 1387سال  يورود 2 ييداروخانه سرپا يواحد كارآموز

  21 1386سال  يورود يمارستانيب يواحد كارآموز

  21 1386سال  يورود ينيبال يواحد كارآموز

 113 جمع كل

 

 1391سال  يدانشگاه ط تهران يدانشگاه علوم پزشك يدانشكده داروساز يكارآموزبه واحد  ها و خدمات ارائه شده سيسرو-6-22جدول 

 نفراتتعداد  دانشجويان شركت كننده عنوان دوره

 115 1388سال  يورود 1 ييداروخانه سرپا يواحد كارآموز

 121 1387سال  يورود 2 ييداروخانه سرپا يواحد كارآموز

 88 1386سال  يورود يمارستانيب يواحد كارآموز

 56 1386سال  يورود ينيبال يواحد كارورز

 380 جمع كل
 

 

 1391در سال  بدو استخدام ،يدانشكده داروساز يها در داروخانه دهيد تعداد افراد آموزش-6-23جدول 

 تعداد نفرات عنوان دوره

 110 يان داروسازيدانشجو يكارورز

 75 يين دارويتكنس

 185 جمع كل
 

 

 1391در سال  نوع خدمت كيبه تفك يدانشكده داروساز يها داروخانه زده آبان ويس يو فوق تخصص يتخصص يها ن به داروخانهيتعداد مراجع-6-24جدول 

 داروخانه
 مراجعات تعداد

 ييدارو

 مراجعات تعداد

 [OTC] بدون نسخه يداروها

 مراجعاتتعداد 

 يبهداشت
 تعداد كل

 472946 45981 75943 351022 آبان زدهيس

 169800 0 0 169800 آبان زدهيس يفوق تخصص

 329524 53637 154038 121849 ينمونه طالقان

 369391 62486 160168 146737 ينيد عابديشه

 331887 59268 148155 124464 يبوعل

 311631 55297 136375 119959 ثاريا

 175071 47626 79936 47509 ينيدكتر ام

 2160250 324295 754615 1081340 جمع كل
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 1391در سال  ها مارستانيب ييسرپا يها ن به داروخانهيمراجعتعداد -6-25جدول 

 تعداد مراجعين داروخانهنام 

 223970 يعتيمارستان دكتر شريب

 257257 )ره(ينيمارستان امام خميب

 150630 يمارستان رازيب

 115320 نايمارستان سيب

 175778 يمارستان مركز طبيب

 55120 مارستان آرشيب

 14202 رانيا يروانپزشكمارستان يب

 104915 انيائيحيمارستان شفا يب

 24855 يمارستان بهراميب

 19035 رزا كوچك خانيمارستان ميب

 46448 مارستان بهارلويب

 22869 اصغر)ع( يمارستان حضرت عليب

 14256 يد اكبرآباديمارستان شهيب

 151168 انيائيمارستان ضيب

 137273 اكرم)ص( مارستان حضرت رسوليب

 1688 مارستان حضرت فاطمه)س(يب

 1514784 جمع كل
 

 1391ها در سال  مارستانيب يبستر يها داروخانهن يتعداد مراجع-6-26جدول 

 از بخش يتعداد كل نسخ ارسال تعداد كل ترخيص نام داروخانه

 344230 30752 يعتيمارستان دكتر شريب

 16984 2242 يمارستان رازيب

 123373 20576 يمارستان مركز طبيب

 125058 11206 مارستان آرشيب

 11700 1622 رانيا يمارستان روانپزشكيب

 53225 7709 انيائيحيمارستان شفا يب

 22816 3033 يمارستان بهراميب

 20328 3268 رزا كوچك خانيمارستان ميب

 55932 8160 مارستان بهارلويب

 31114 3711 اصغر)ع( يمارستان حضرت عليب

 98454 9951 يد اكبرآباديمارستان شهيب

 47197 4899 انيائيمارستان ضيب

 406848 28246 اكرم)ص( مارستان حضرت رسوليب

 2411 656 مارستان حضرت فاطمه)س(يب

 1356640 133270 جمع كل

  


