
 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 :ششمفصل 

  غذا و داروغذا و دارو
 بهداشتي-نظارت بر مواد غذايي، آرايشي 

 ،آرايشي و بهداشتي  آزمايش و کنترل مواد غذايي 

 نظارت بر دارو و مواد مخدر 

 فعال در مناطق تحت پوشش دانشگاه های داروخانه 

 يمارستاني های ب های دانشکده داروسازی و داروخانه داروخانه 
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 بهداشتي-آرايشي يي،مواد غذا برنظارت 
 
 

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

، العالج طبق ضوابط تحويل داروهاي مخدر به بيماران صعب، دولتي و خصوصي هاي نظارت بر وضعيت دارويي اورژانس بيمارستان، ها بيمارستانهاي  داروخانه

قاچاق  همکاري با مراجع قضايي و انتظامي در امر مبارزه با، ها نظارت بر مصرف داروهاي مخدر در منازل و بيمارستان، هاي تابعه تحويل داروهاي مخدر به بيمارستان

ور و تمديد پروانه بهداشتي و شناسه نظارت کارگاهي واحدهاي توليدکننده مواد خوراکي، آشاميدني، آرايشي و ، صدهاي توزيع دارو ، نظارت بر شرکتدارو

ها، خدمات و  از ديگر مسئوليتآشاميدني، آرايشي و بهداشتي در منطقه تحت پوشش دانشگاه،  بهداشتي، نظارت و بازرسي از کارخانجات توليد مواد خوراکي، 

 دانشگاه علوم پزشکي تهران در حوزه غذا و دارو بر عهده دارد.فرآيندهايي است که 

کاالي  محموله 1060واردات، ترخيص  مجوز 3371برداري، صدور  نمونه مورد 649از واحدهاي مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي و  ديبازد 1439انجام 

 مورد 227، جديد تأسيس داروخانه پروانه 59و آناليز دستگاهي[، صدور ارسالي جهت انجام آزمايش ]ميکروبي، شيميايي  نمونه 2962وارداتي، پذيرش 

پرونده جهت رسيدگي به  168و تکميل و ارسال  ي تحت نظارتها بازرسي از داروخانه فقره 1343، ها داروخانهپروانه مسئول فني يا تمديد صدور 

 .بود 1392سال  طيغذا و دارو  زمينهدر  علوم پزشکي تهران دانشگاهسط توي رسان خدمتصالح، از جمله محورهاي ديگر  تخلف دارويي به مراجع ذي

در علوم پزشکي تهران، منطقه تحت پوشش دانشگاه نظارت بر مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي در  حيطهدانشگاه علوم پزشکي تهران در  1392سال  هاي اهم فعاليت

 .شده است به طور خالصه ارائه جدولقالب 
 

 1392نظارت بر مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي در حوزه توليد، نگهداري، عرضه و فروش طي سال  -6-1جدول 

 نوع واحد
 تعداد کل

 واحد 

 تعداد واحدهاي

 بازديد شده 

 تعداد کل

 بازديدها 

 تعداد واحدهاي

 فعال 

 برداري و نتيجه آزمون نمونه

 تعداد 

 برداري نمونه

 عدم انطباق با پروانه ساخت

 برگ آناليز/ استاندارد/ 

 27 10 37 11 11 آرايشي و بهداشتي

 خوراکي، آشاميدني،  113

 بندي بسته

 107 723 160 160 داراي پروانه ساخت
499 

 16 60 29 29 داراي شناسه نظارت

 

 1392طي سال نظارت بر مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي در حوزه توليد، نگهداري، عرضه و فروش  -6-2جدول 

 نوع واحد

 نتيجه معرفي به مراجع قضايي نتيجه اقدامات انجام شده

 معرفي به مراجع قضايي
 معدوم

 کيلو مورد

 6-3جدول  34 13 آراِيشي و بهداشتي

 بندي خوراکي، آشاميدني، بسته

 داراي پروانه ساخت

38 

- - 

 - - داراي شناسه نظارت

 - - مشاغل خانگي
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 1392نظارت بر مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي در حوزه توليد، نگهداري، عرضه و فروش طي سال  -6-3جدول 

 تعداد اقالم معدوم شده تعداد اقالم معدوم شده تعداد اقالم معدوم شده تعداد اقالم معدوم شده

پوشک بهداشتي بچه  17 پن کيک  5 کرم پودر  30 مداد فلورمار

confy  
12 

 اسپري زنانه 21 کرم اتو برنز  5 اسپري تافت  48 ريستالآدامس مو ک
 amore  

10 

 2 صابون مالزيا  1 روغن ضد ريش  50 واکس  14 خمير دندان

 35 اسپري اتو برنز  5 رنگ مو  2 کرم موبر  7 ماسک مو

 3 کرم حالت دهنده مو  2 شامپو مو  10 کرم مو  1 اسپري کراتين 

 10 رژ لب  4 اکسيدان  2 ت و صورت کرم دس 18 کرم ضد آفتاب 

   5 کرم پودر  5 ريمل  8 پودر دکلره 

رنگ موي ايتاليايي 

olive  
 شامپو بچه 8

 Ipek  
   10 اسپري رينوزيت  3

   5 اسپري اکو  9 محلول سفيد کننده  23 پودر شوينده )ترکيه( 
 

 

 1392در سال  هداشتي و عرضه محصوالت آرايشي و بهداشتيمراکز نگهداري مواد غذايي،آرايشي و ب بازديد از  -6-4جدول 
 تعداد بازديد تعداد کل نوع واحد

 28 11 ها سردخانه

 389 391 انبارها

 164 452 مراکز عرضه
 

تحت پوشش مستقيم و غير  ي جامعهدارو تأمين غذا و محور کنترل، دانشگاه علوم پزشکي تهران در 1392طي سال دهد،  نشان مي 6-5طور که اطالعات جدول  همان

واحد مرتبط با محصوالت آرايشي و  450واحد توليد کننده مواد خوراکي و بهداشتي و  2182بندي،  واحد بسته 462اندازي  ، مجوز گشايش و راهمستقيم خود

 بهداشتي را صادر نموده است.
 

 1392ل نظارت بر مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي در حوزه واردات طي سا -6-5جدول 

 نوع اقدامات

 وارداتي محصوالت فرآيندشده وارداتي مواد اوليه

 مجموع
 بندي بسته

 خوراکي و

 آشاميدني

 آرايشي و

 بهداشتي
 بندي بسته

خوراکي و 

 آشاميدني

آرايشي و 

 بهداشتي

 3371 202 74 1 450 2182 462 گشايش)صدور مجوز(

 1060 105 22 0 158 616 159 ترخيص

ي وارداتي ارسال شده به ها تعداد نمونه

 آزمايشگاه
- - - - - - 348 

 - - - - - - انطباق با برگ آناليز عدم

هاي  انطباق با ويژگي عدم 48

 ميکروبي/شيميايي
- - - - - - 

مرجوع و 

 معدوم

 1 - - - 1 - - موارد

کيلو گرم اسانس  5000 - - حجم]کيلو/تعداد[

Tea tree oil 

- - - 
کيلو گرم  5000

 Tea tree oilانس اس
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 1392سال در طول هاي بهداشتي  گواهيو ها پروانهو تمديد  صدور -6-6جدول 

 خوراکي و آشاميدني، آرايشي و بهداشتي موضوع

 33 صدور پروانه مسئول فني

 16 برداري صدور پروانه بهره

 147 صدور پروانه ساخت

 509 تمديد پروانه ساخت

 9 رگاهيصدور و تمديد شناسه نظارت کا

 84 صدور گواهي بهداشت

 
 

 1392ميانگين زمان رسيدگي و صدور پروانه/مجوز طي سال  -6-7جدول 

 حداقل مدت پاسخگويي)روز کاري( نوع پروانه/مجوز

 15 برداري پروانه بهره

 15 پروانه مسئول فني

 15 پروانه ساخت

 15 تمديد پروانه ساخت

 2 گواهي بهداشت

 15 يشناسه نظارت کارگاه

 3 مجوز گشايش

 3 مجوز ترخيص

 

 

 شد.ها رسيدگي  آن واصل و به همه شکايت  195، جمعاً 1392سال  در طول
 

 

 1392شکايات واصله طي سال  -6-8جدول 

 تعداد نوع شکايات

 185 شکايات کتبي و حضوري

 10 شکايات تلفني

 195  مجموع

 

 آرايشي و بهداشتي  کنترل مواد غذايي،و  آزمايش
از طريق اين اقدام غذا و دارو است که  محورهاي دانشگاه علوم پزشکي تهران در  يکي ديگر از خدمات و فعاليتکنترل مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي و آزمايش 

در معاونت غذا و دارو بندي  هشيمي آناليز دستگاهي، آرايشي و بهداشتي و بست شيمي مواد غذايي، شناسي،  هاي فعال ميکروب داراي بخشمجهز و  يآزمايشگاه

به  مورد آزمون ميکروبي، 1221 به روينمونه آزمايشي،  2962قرار گرفت. از مجموع آزمايشگاه  مورد نمونه 2962جمعاً تعداد ، 1392. در سال پذيرد صورت مي

نمونه آزمون  61 به روينمونه آزمون آرايشي و بهداشتي و  160 به رويهاي شيمي آناليز دستگاهي،  نمونه آزمايش 191 به روي ،نمونه آزمون شيميايي 2099 روي

. بودندغيرقابل مصرف  مطابقت با استاندارد ، از حد مجاز و عدم بيشترهاي ميکروبي يا شيميايي  هاي ارسالي به دليل داشتن آلودگي . برخي از نمونهشدبندي انجام  بسته

 خالصه شده است.کنترل مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي و   آزمايش در زمينهکي تهران دانشگاه علوم پزش 1392عملکرد سال   6-9جداول در 
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 1392آزمايش و کنترل مواد غذايي،آرايشي و بهداشتي طي سال  -6-9جدول 

 

 

 1392هاي مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي طي سال  هاي جداشده از نمونه ميکروارگانيسم -6-10 جدول
 ميزان آلودگي )درصد( موارد آلوده زمايشآتعداد  نوع ميکروارگانيسم رديف

 0 0 640 المونالس 1

 21/20 56 277 آنتروباکترياسه 2

 05/27 89 329 مجموع شمارش کپک و مخمر 3

 05/21 8 38 هاي مقاوم به اسيد باکتري 4

 44/10 64 613 کلي فرم 5

 05/24 70 291 مخمر 6

 38/15 2 13 هاي اسيد الکتيک باکتري 7

 20 2 10 اسيد دوست 8

 54/13 13 96 شمارش کلي باکتري 9

 32/4 43 994 اشرشيا کلي 10

 72/22 172 757 شمارش کلي ميکروارگانيسم 11

 66/16 1 6 باکتري هاي سرماگرا 12

 0 0 118 شيگال و تعيين گروه 13

 63/6 48 724 کپک 14

 0 0 11 آسپرژيلوس 15

 97/11 17 142 انترو ککوس فکاليس 16

 96/1 2 102 شمارش باسيلوس سرئوس 17

 9/1 14 734 فيلوککوس اورئوساستا 18

 93/0 1 107 سودوموناس ائروجينوا 19

 51/7 10 133 کننده سولفيت هاي احيا کلستريديوم 20

 0 0 4 ليستريا 21

 0 0 90 باقيمانده ضد ميکروبي 22

 0 0 9 هاي گرما دوست هاگ باکتري 23

 0 0 12 کانديدا 24

 3/226 612 6250 مجموع

 

 بردار واحد نمونه  رديف
 هاي ارسالي نمونه

 غيرقابل مصرف قابل مصرف
 مطابقت ميزان عدم

 ددرص تعداد با استاندارد )درصد(

 97/24 211 634 52/28 845 نظارت بر مواد غذايي و بهداشتي معاونت غذا و دارو 1

 44/45 324 389 07/24 713 مرکز بهداشتي و درمان جنوب تهران 2

 23/51 332 316 87/21 648 مرکز بهداشت و درمان اسالمشهر 3

 93/49 375 376 35/25 751 ري مرکز بهداشت و درمان شهر 4

 67/66 2 1 1/0 3 ه سيمرغ حکمتسسؤم 5

 100 2 0 06/0 2 قوه قضائيه 6

 24/338 1246 - 00/100 2962 مجموع
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 1392شده به آزمايشگاه مواد غذايي طي سال  هاي سنتي ارسال بي نمونه نانارزيا -6-11جدول 

 نوع نان رديف
 مناطق

 مجموع
 روستايي شهري

 190 27 163 لواش 1
 شيرين مورد داراي جوش 110

 درصد 3/2مورد ميزان نمک بيش از  17

 68 6 62 تافتون 2
 شيرين مورد داراي جوش 45

 درصد 3/2مک بيش از مورد ميزان ن 5

 17 5 12 سنگک 3
- 

- 

 بربري 4
 189 37 152 نان

354 
 شيرين مورد داراي جوش 160

 درصد 3/2مورد ميزان نمک بيش از  11 165 35 130 رومال

 629 110 519 مجموع
 شيرين مورد داراي جوش 315

 درصد 3/2مورد ميزان نمک بيش از  33

 

 1392شده به آزمايشگاه مواد غذايي طي سال  هاي ارسال انواع نمونه ارزيابي -6-12جدول 

 قابل مصرف تعداد کل نمونه مورد آزمايش رديف
 غيرقابل

 مصرف

 هاي خوراکي و افزودني ها جات، چاشني ادويه 1
فرنگي، زعفران، سرکه،  آبليمو، ادويه، پودر موسير، رب انار، رب گوجه

 ساالد سماق، نمک، وانيل، هل،گالب، سس
244 165 79 

 بندي، آرايشي و بهداشتي بسته 2
شور، صابون، ظرف  پودر شستشو، جعبه مقوايي، دستمال، ريمل، شيشه

 يکبار مصرف، قوطي فلزي، محلول سفيدکننده، نخ دندان
73 53 20 

 9 15 24 آلوچه، نقل، پودر ژله ، فرآورده هاي حجيم شده تنقالت ترش و شيرين 3

 206 176 382 نبات حلوا شکري، عسل، مربا ، تافي، آب جات هاي صبحانه و شيريني ربا و خوراکمقنادي، عسل،  4

 42 105 147 حبوبات، گندم و جو، آرد، ماکاروني و رشته هاي خوراکي غالت، حبوبات و دانه 5

 142 181 323 بستني، پنير، دوغ، شير، کره، ماست هاي لبني فرآورده 6

 201 230 431 سوسيس و کالباس، فراورده هاي پخته وتئينيگوشت و محصوالت پر 7

 2 5 7 انواع کنسرو ماهي، لوبيا، عدس، ذرت و غيره محصوالت کنسرو شده 8

 17 71 88 انواع روغن خوراکي روغن 9

 49 55 104 آب آشاميدني، آبميوه، نوشابه، نوشمک، نوشيدني بدون گاز، دمنوش ها نوشيدني 10

 3 12 15 پسته تخمه کدو،  بادام، تخمه ژاپني،  رآجيل و خشکبا 11

 15 57 72 شيرخشک، پرميکس هاي غذايي دارو و مکمل 12

 77 59 136 بندي شده سبزيجات پاک کرده و بسته ها سبزيجات و ميوه 13

 862 1184 2046 مجموع

  

 1392سال  شده به آزمايشگاه مواد غذايي طي هاي يد دار ارسال ارزيابي نمک -6-13جدول 

 تعداد نمک مورد آزمايش مدت زمان
 غير قابل مصرف از نظر درجه خلوص غير قابل مصرف از نظر يد

 درصد تعداد درصد تعداد

 2/4 3 5/5 4 72 ماه اول 6
 6/17 9 8/7 4 51 ماه دوم 6

 8/9 12 5/6 8 123 مجموع
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 1392ي استخراج شده به آزمايشگاه مواد غذايي طي سال ها ارزيابي رنگ -6-14جدول 

 بريليانت رنگ غيرمجاز
 پونسيو

4R 
 تارترازين سانست يلو کوئينولين يلو کارميوزين آلوارد

 عدم مطابقت

 با استاندارد

 مطابقت

 با استاندارد
 مدت زمان تعداد

ماه اول 6 347 136 211 84 52 59 7 3 0 3 3  

ماه دوم 6 267 83 184 86 34 37 8 2 3 1 13  

 مجموع 614 219 395 170 86 96 15 5 3 4 16
 

 و مواد مخدر دارونظارت بر 
تحويل داروهاي ، هاي داروسازي ، ارزيابي تقاضاها و صدور حواله الکل طبي براي شرکتها داروخانه ، پروانه مسئول فنيداروخانه تأسيس هاي صدور مجوز

اوليه  مواد و هاي واردکننده دارو شرکت فاکتور و تأييد پروفرماهاي توزيع دارو، نظارت بر شرکت براي دريافت دارو، MSنام و معرفي بيماران  ثبت ،مخدر

، 1392که اطالعات و کارهاي صورت گرفته در طول سال  باشد هاي دانشگاه علوم پزشکي تهران در حوزه غذا و دارو مي از ديگر خدمات و فعاليت دارويي

 2056، بيش از 1392دهد در سال  طور که اطالعات اين جدول نشان مي خالصه شده است. همان زيرلوم پزشکي تهران، در قالب جدول توسط دانشگاه ع

تال العالج يا  مب نفر بيمار نيازمند صعب 639العالج، مساعدت دارويي پرداخت شد و  ميليون ريال توسط دانشگاه علوم پزشکي تهران، به بيماران نيازمند و صعب

 ، مورد حمايت قرار گرفت.MSبه 

 1392سال  درعملکرد مديريت نظارت بر امور دارويي و مواد مخدر  -6-15جدول 

 تعداد موضوع رديف

 داروخانه 59 صدور پروانه تأسيس داروخانه 1

 نفر 188 صدور پروانه مسئول فني داروخانه 2

 نفر 41 صدور گواهي تشخيص صالحيت مسئول فني داروخانه 3

 ها( )امور داروخانه 20کميسيون ماده  4
 جلسه 8 برگزاري جلسات

 پرونده 80 ها ارزيابي پرونده

 نفر 39 تمديد پروانه مسئول فني داروخانه 5

 نفر 28 صدور گواهي اشتغال به کار 6

 مورد 65 ارزيابي کارشناسي اماکن پيشنهادي براي تأسيس يا انتقال داروخانه 7

 عدد 3 تقال محل داروخانهصدور مجوز ان 8

 عدد 20 صدور مجوز انتقال سرمايه داروخانه 9

 مورد34 تشکيل پرونده در حوزه نظارتي دانشگاه جهت متقاضيان تأسيس داروخانه 10

 مورد 1343 ها بازرسي از داروخانه 11

 واحد 98 ها بازديد از عطاري 12

 بيمار 439 براي دريافت دارو MSنام و معرفي بيماران  ثبت 13

 نفر 200 ارائه مساعدت دارويي به بيماران نيازمند و صعب العالج 14

 ريال 2056432500 مبلغ مساعدت به بيماران نيازمند و صعب العالج 15

 هاي داروسازي تحويل الکل طبي به شرکت 16
 0 ارزيابي کارشناسي تقاضاها

 مورد 9 صدور حواله تحويل

 مورد 257 هاي حوزه نظارتي دانشگاه رسيدگي به شکايات از داروخانه 17

 شرکت 16 هاي پخش سراسري دارو واگذار شده از سوي سازمان غذا و دارو نظارت بر عملکرد شرکت 18

 335 داروهاي گشايش شده  19

 476 داروهاي ترخيص شده  20

 413 مواد اوليه گشايش شده  21

 501 شده مواد اوليه ترخيص  22
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 1392طي سال پزشکي و دارويي رسيدگي به تخلفات  -6-16جدول 
 تعداد موضوع رديف

 20 هاي ارسالي به تعزيرات حکومتي پرونده 1

 124 ييهاي ارسالي به دادسراي ويژه جرائم پزشکي و دارو پرونده 2

 24 هاي ارسالي به سازمان نظام پزشکي پرونده 3

 168 کل
 

 1392رد واحد مخدر طي سال عملک -6-17جدول 
 تعداد موضوع رديف

 واحد 51 هاي تحت پوشش کلينيک ها و دي ارائه خدمات به بيمارستان 1

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

 مورد 56 ها و مراکز ترک اعتياد بازرسي از بيمارستان 3

 مرکز 9 تياد دولتيرساني به مراکز ترک اع خدمت 4

 مرکز1 رساني به مراکز ترک اعتياد متعلق به بهزيستي خدمت 5

 مرکز235 رساني به مراکز ترک اعتياد خصوصي خدمت 6

 بيمار1757 کننده به صورت مستقيم ارائه دارو به بيماران سرپايي مراجعه 7

 مورد258 انجام خدمات مددکاري 8

 

  

 ت پوشش دانشگاهدر مناطق تح فعال هاي داروخانه
داروخانه بيمارستاني و  33اي ] واحد داروخانه 385به منظور پاسخگويي به نيازهاي دارويي بيماران و تأمين داروهاي مورد نياز مراجعين، ، 1392طي سال

داروخانه  385اند. از مجموع  داروخانه غير بيمارستاني[ در مناطق تحت پوشش دانشگاه، تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکي تهران فعاليت داشته 352

درصد(  5/1داروخانه ) 6صورت دوشيفت و  هدرصد( ب45/85واحد ) 329روزي،  صورت شبانه هدرصد( ب98/12واحد ) 50تحت نظارت دانشگاه، 

ت پوشش دانشگاه، داروخانه فعال در منطقه تح 385اند. همچنين از مجموع  صورت يک شيفت به جمعيت تحت پوشش دانشگاه خدمت ارائه نموده هب

اند. اطالعات  اي نيز در شهر ري داير بوده واحد داروخانه 37شهر و  واحد در اسالم 55داروخانه در سطح شهر تهران و مناطق مختلف شهرداري،  293

 باشد. بيشتر به شرح جدول ذيل مي
 

 1392هاي فعال در مناطق تحت پوشش دانشگاه طي سال  داروخانه -6-18جدول 

منطقه 

 رافياييجغ

 ]شهرستان[

 نحوه اداره محل استقرار زمان کار نوع مجوز مالکيت)وضعيت حقوقي(

 مجموع
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 55 1 54 4 51 7 47 1 54 1 0 0 1 54 0 شهر اسالم

 293 34 259 0 293 40 251 2 262 31 7 3 1 259 23 تهران]جنوب[

 37 1 36 18 19 3 31 3 36 1 0 0 0 36 1 ري

 385 36 349 22 364 50 329 6 352 33 7 3 2 349 24 مجموع
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 1392دانشگاه طي سال هاي دولتي و غير دولتي فعال در مناطق تحت پوشش  داروخانه -6-19جدول 

 منطقه جغرافيايي

 ]شهرستان[

 دولتي

تي
دول

مع 
ج

 

 غير دولتي

تي
دول

غير
مع 

ج
 

 مجموع
 تأمين اجتماعي دانشگاه علوم پزشکي تهران

هاي  ساير نهادها و ارگان

 دولتي
 خيريه خصوصي

 يک

 شيفت

 دو

 شيفت

 شبانه

 روزي 

 يک

 شيفت

 دو

 شيفت

 شبانه

 روزي 

 يک

 شيفت

 دو

 شيفت

 شبانه

 روزي 

 يک

 شيفت

 دو

 شيفت

 شبانه

 روزي 

 يک

 شيفت

 دو

 شيفت

 شبانه

 روزي 

 55 54 0 0 0 6 47 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 شهر اسالم

 293 262 0 3 0 26 231 2 31 2 5 0 0 1 0 12 11 0 تهران]جنوب[

 37 36 0 0 0 3 30 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 ري

 385 352 0 3 0 35 308 6 33 2 5 0 1 1 0 12 12 0 مجموع

 

 

  

  

  بيمارستانيهاي  و داروخانه دانشكده داروسازيزير مجموعه هاي  داروخانه
 

هاي  هاي آموزشي، پژوهشي و ارائه خدمات و مراقبت مين عرصهأتهاي بيمارستاني در راستاي  هاي دانشکده داروسازي و داروخانه الت اصلي مجموعه داروخانهارس

 بيمارستان 11در ها  تهران و ساير داروخانه داروخانه در سطح شهر 7از اين تعداد . باشد مي داروخانه 18شامل  که شدهتعريف  شكي تهرانداروئي در دانشگاه علوم پز

هاي  مرکز مهارت جهت مشاوره بيماران و1[DPIC] پزشكي مرکز اطالعات داروهاي  اين مرکز شامل بخش اند. دانشگاه علوم پزشکي تهران قرار گرفته 

  .باشد جهت برگزاري واحدهاي عملي براي دانشجويان مي [SKILL LAB] داروخانه سرپايي

 

 1392طي سال  هاي دانشکده داروسازي دانشگاه علوم پزشکي تهران داروخانه-6-20جدول 

 سال تأسيس تلفن نشاني نام داروخانه رديف

 1359 88849011-15 زند، نبش خردمند شمالي خان خيابان کريم آبان 13داروخانه  1

 1360 33325775-6 ميدان امام حسين)ع(، خيابان دماوند، جنب بيمارستان بوعلي روزي بوعلي داروخانه شبانه 2

 1360 77655981-2 دروازه شميران، خيابان سپاه، جنب بيمارستان طرفه روزي شهيد عابديني داروخانه شبانه 3

 1360 22213635 شريعتي، نرسيده به ميدان تجريش، جنب درمانگاه خيابان روزي نمونه طالقاني داروخانه شبانه 4

 1361 55766227 خيابان قزوين، دو راهي قپان، نرسيده به امامزاده حسن روزي ايثار داروخانه شبانه 5

 1365 33914816 ميدان بهارستان داروخانه دکتر اميني 6

 1374 88822804 نبش خردمند شماليزند،  خان خيابان کريم آبان 13تخصصي  داروخانه فوق 7

 

 
 

                                                                                 
1 - Drug and poison information center 
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 1392طي سال  هاي بيمارستاني دانشگاه علوم پزشکي تهران داروخانه-6-21جدول 

 سيسأت سال تلفن نشاني نام داروخانه رديف

 1385 55604466 تر از ميدان وحدت خيابان وحدت، پايين داروخانه سرپايي و بستري بيمارستان رازي 1

 1385 66569944 خيابان ستارخان، خيابان باقرخان، بعد از چمران بيمارستان امام خميني)ره( داروخانه سرپايي 2

 1386 84902389 احمد آل خيابان کارگرشمالي، نرسيده به بزرگراه جالل داروخانه سرپايي بيمارستان دکتر شريعتي 3

 1387 66717520 آباد خيابان امام خميني، نرسيده به حسن داروخانه سرپايي بيمارستان سينا 4

 1387 84902119 احمد آل خيابان کارگرشمالي، نرسيده به بزرگراه جالل داروخانه بستري بيمارستان دکتر شريعتي 5

 1387 66929506 خيابان دکتر قريب، نرسيده به چهار راه نصرت داروخانه سرپايي بيمارستان مرکز طبي کودکان 6

 1388 66929506 خيابان دکتر قريب، نرسيده به چهار راه نصرت ز طبي کودکانداروخانه بستري بيمارستان مرک 7

 1389 77887735 بزرگراه رسالت، بعد از اتوبان باقري، چهار راه رشيد داروخانه سرپايي و بستري بيمارستان جامع بانوان آرش 8

 1391 55754939 17روبروي شهرداري منطقه  ميدان فالح، خيابان ابوذر، داروخانه سرپايي و بستري بيمارستان ضيائيان 9

 1391 55650406 ميدان راه آهن، ميدان بهداري داروخانه سرپايي و بستري بيمارستان بهارلو 10

 1391 88919212 الهي خيابان استاد نجات داروخانه سرپايي و بستري بيمارستان زنان)ميرزا کوچک خان( 11

 1391 77560708 آباد تهران نو، خيابان دماوند، خيابان قاسم تان بهراميداروخانه سرپايي و بستري بيمارس 12

 1392 66593801 انتهاي بلوار کشاورز –تهران  داروخانه بيمارستان انستيتو کانسر 13

 

 

 :[DPICآبان ] 13مرکز اطالعات دارو پزشكي 
ي يي علمي و مشاوره دارويبه طور رسمي فعاليت خود را در زمينه پاسخگو 1387از سال  و شد سيسأت 1386در بهمن  ،آبان 13 پزشکي مرکز اطالعات دارو

توسط داروسازان، پزشکان، دستياران داروسازي  ،درمان پاسخگويي به سؤاالت دارويي هموطنان و همکاران کادر. نمودجهت بيماران و همکاران کادر درمان آغاز 

 د:باشمي ذيلمرکز شامل موارد  هاي اين فعاليتاهم  .پذيرد تبرترين منابع اطالعات دارو پزشکي انجام ميو متخصصين داروسازي باليني بر اساس جديدترين و مع
 

 علمي در رابطه با داروهاي تجويز شده رساني اطالع .1

 داروهاي اطالعات کاربردارائه  .2

 دوز مصرف دارورساني جهت  اطالع .3

 عوارض جانبي دارودر مورد اطالعات ارائه  .4

 دارويي تتداخال اطالعاتارائه  .5

 مصرف دارو در زمان شيردهي و باردارياطالع رساني در ارتباط با  .6

 تنظيم دوز مصرف دارواطالع رساني دارويي جهت  .7

موارد هشدار مصرف و منع مصرف دارو توسط داروسازان، پزشکان و متخصصين  .8

 داروسازي
 

 1392سال آبان طي 13داروپزشکي  هاي علمي و کادر شاغل در مرکز اطالعات تعداد مشاوره -6-22جدول 
 تعداد کادر شاغل هاي علمي مرکز تعداد مشاوره

 نفر 40 تماس تلفني 46785

 

 

 1392سال  آبان طي 13مرکز اطالعات داروپزشکي خدمات ارائه شده در -6-23جدول 
 تعداد

 تماس تخصصي 

 تعداد 

 هاي آموزشي تماس

 تعداد گزارشات ثبت و بررسي عوارض

 [ADR] داروهاناخواسته  

 هاي دنتيان و رزيتعداد دانشجو

 دهيآموزش د 

 گزارش شده تعداد موارد

 خطاهاي دارويي 

 تعداد موارد

 پيگيري شده 

3119 4174 241 274 178 107 
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 :[SKILL Labهاي داروخانه سرپايي ] مرکز مهارت  
هاي دانشکده داروسازي براي طراحي و اجراي  ، معاونت آموزشي داروخانههاي داروساز آموزش دانشجويان توانمند و متخصصين رشته با توجه به لزوم

هاي دانشکده  گروه داروسازي باليني و مجموعه داروخانه ،در همين راستادهد.  تأسيس و به فعاليت خود ادامه مي 1388نوين کارآموزي از سال 

سطوح برتر آموزشي کشورهاي پيشرفته، دروس کارآموزي  داشتضمن بازنگري ساختاري و در نظر داروسازي دانشگاه علوم پزشکي تهران 

 نمايد. ميباشد را ارائه  بيمارستاني و کارورزي باليني مي و کارورزي در عرصه داروخانه 2و  1دانشجويان داروسازي که شامل کارآموزي شهري 

، به 1392آموزش دانشجويان و متخصصين داروساز طي سال  ها و اقدامات صورت گرفته توسط دانشگاه علوم پزشکي تهران، در محور اهم فعاليت 

 باشد. مي زيرشرح جداول 

 

 1392دانشگاه طي سال  الملل پرديس بين کيش به شعبه ها و خدمات ارائه شده سرويس-6-24جدول 

 )نفر(تعداد  دانشجويان شرکت کننده عنوان دوره

  47 1389ورودي سال  1واحد کارآموزي داروخانه سرپايي 

  25 1388ورودي سال  2واحد کارآموزي داروخانه سرپايي 

  46 1387ورودي سال  واحد کارآموزي بيمارستاني

  17 1387ورودي سال  واحد کارآموزي باليني

 135 مجموع

 

 1392دانشگاه طي سال  تهران کارآموزي دانشکده داروسازي دانشگاه علوم پزشکيبه واحد  ها و خدمات ارائه شده سرويس-6-25 جدول

 تعداد نفرات دانشجويان شرکت کننده عنوان دوره

 105 1389ورودي سال  1واحد کارآموزي داروخانه سرپايي 

 110 1388ورودي سال  2واحد کارآموزي داروخانه سرپايي 

 114 1387ورودي سال  واحد کارآموزي بيمارستاني

 62 1387ورودي سال  واحد کارورزي باليني

 391 مجموع

 

 1392در سال  بدو استخدام ،دانشکده داروسازيهاي  ديده در داروخانه تعداد افراد آموزش-6-26جدول 
 تعداد نفرات عنوان دوره

 39 کارورزي دانشجويان داروسازي

 128 تکنسين دارويي

 167 مجموع

 

 1392ها بر اساس مدارج تحصيلي طي سال  نهتعداد داروسازان شاغل در مجموعه داروخا-6-27جدول 
 دانشجويان داروسازي رزيدنت داروسازي داروساز دکتراي تخصصي

15 106 59 126 

 نفر 306  مجموع

 



دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران  

  غذا و دارو: فصل ششم   1392سالنامه سال  

 مديريت آمار و فناوري اطالعات دانشگاه

 stat@tums.ac.ir پست الكترونيك: 81633102 فن:تل ،دوم طبقهتهران، بلوار كشاورز، نبش خيابان قدس، ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشکی تهران،  نشاني:
338 

 

 1392در سال  هاي دانشکده داروسازي به تفکيک نوع خدمت داروخانه ي تخصصي و فوق تخصصي سيزده آبان وها تعداد مراجعين به داروخانه-6-28جدول 

 داروخانه
 تعداد مراجعات

 دارويي

 تعداد مراجعات

 [OTCداروهاي بدون نسخه]

 تعداد مراجعات

 بهداشتي
 مجموع

 544،338 63،961 69،081 411،296 سيزده آبان

 161،049 0 1،911 159،138 فوق تخصصي سيزده آبان

 307،192 48،317 140،885 117،990 نمونه طالقاني

 329،888 49،017 146،630 134،241 بوعلي

 371،020 55،803 161،743 153،474 شهيد عابديني

 309،662 53،175 138،989 117،498 ايثار

 180،808 47،467 86،639 46،702 دکتر اميني

 2،203،957 317،740 745،878 1،140،339 مجموع

 

 

 

 1392در سال  دانشگاهيي ها بيمارستان يي و بستريهاي سرپا تعداد مراجعين به داروخانه-6-29جدول 
 کل مراجعين تعداد ترخيصي بيماران بستري مراجعين داروخانه سرپاييتعداد  نام مرکز رديف

 252437 36207 216230 دکتر شريعتي 1

 127449 0 127449 سينا 2

 148296 2403 145893 رازي 3

 268041 0 268041 امام خميني 4

 68736 12506 56230 آرش 5

 289747 83986 205761 ضيائيان 6

 117251 11519 105732 دکتر بهرامي 7

 155206 20220 134986 بهارلو 8

 105854 9630 96224 ميرزا کوچک خان 9

 200413 21942 178471 طبي کودکان مرکز 10

 1733430 198413 1535017 مجموع

 
  


