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  بهداشتيبهداشتيو و   آرايشيآرايشي  يي،يي،مواد غذامواد غذا  بربرنظارت نظارت 
 

و  يو بهداشت يشي، آرايدني، آشاميدکننده مواد خوراکيتول يواحدها يو شناسه نظارت کارگاه يبهداشت يها د پروانهينظارت بر صدور و تمد

مرتبط  يبهداشت يدر منطقه تحت پوشش دانشگاه، صدور مجوزها يو بهداشت يشي، آرايدني، آشاميد مواد خوراکياز کارخانجات تول ينظارت و بازرس

است که دانشگاه  ييندهايت ها، خدمات و فرآياز اهم مسئول يو بهداشت يشي، آرايدني، آشاميند شده خوراکيه و محصوالت فرآيبا واردات  مواد اول

 تهران در حوزه غذا و دارو بر عهده دارد. يعلوم پزشک

 2457ش واردات، صدور يمجوز گشا 3366، صدور يمورد نمونه بردار 634و  يو بهداشت يشي، آراييمواد غذا يد از واحدهايبازد 1034انجام 

تهران  يتوسط دانشگاه علوم پزشک يشت از جمله موارد خدمت رسانبهدا يفقره پروانه و گواه 1016د ي، صدور و تمديواردات يص کااليمجوز ترخ

و  يشي، آراييطه نظارت بر مواد غذايتهران در ح يدانشگاه علوم پزشک 1393سال  يهاتيبوده است. اهم فعال1393سال  ينه غذا و دارو طيدر زم

 تهران، در قالب جدول به طور خالصه ارائه شده است. يدر منطقه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشک يبهداشت
 

 1393سال  يطدر حوزه توليد، نگهداري، عرضه  نظارت بر مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي -6-1جدول 

 نوع واحد
 تعداد کل

 واحد

 يتعداد واحدها

 د شدهيبازد

 تعداد کل

 دهايبازد

 يتعداد واحدها

 فعال

 جه آزمونيو نت يبردار نمونه

 تعداد

 يبردار نمونه

 عدم انطباق با پروانه ساخت/

 ز/ استاندارديبرگ آنال 

 29 8 31 12 12 يآرايشي و بهداشت

 ،ي، آشاميدنيخوراک 138

 يبند بسته

 131 690 156 156 پروانه ساخت يدارا
605 

 24 32 24 24 شناسه نظارت يدارا

 

 1393در سال  يو بهداشت يشي، آراييها و انبارهاو مراکز عرضه مواد غذا صورت گرفته از سردخانه يدهايبازد -6-2جدول 

 تعداد بازديد تعداد کل نوع واحد

 16 8 ها سردخانه

 163 615 انبارها

 ND1 102 مراکز عرضه

 باشد. يقابل شمارش نم يبهداشت يشيتعداد مراکز عرضه محصوالت آرا -1

 

 1393سال  يط 11به مراجع قضايي پيرو نظريه کميسيون ماده هاي ارجاعي  تعداد پرونده -6-3جدول 

 نوع واحد

 يها تعداد پرونده

به مراجع  يارجاع

 ييقضا

 ييبه مراجع قضا يجه معرفينت

 در انتظار نتيجه استعالم ارزش ريالي جريمه نقدي انهدام کاال

 14 1 2 1 18 يبند ، بستهي، آشاميدنيخوراک

 1 0 0 0 1 يو بهداشتآرايشي 
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 1393سال  يطدر حوزه توليد، نگهداري، عرضه  نظارت بر مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي -6-4جدول 

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

 1 کرم دست لندر olives 2ماسک مو  mac 3رژ لب  12 گرمي MANHATAN 5سايه ابرو 

 DAX 2واکس مو  man 2کرم مو  3 کرم مو نيترو 15 گرمي ST.Les 150نرم کننده دست 

 GATSBY 2ژل مو  mac 3الک  2 مام نايک 12 گرمي STINES 9پودر پن کيک 

 9 چسب مو لندر 3 سايه چشم excellence 2پن کيک  BINGO ml500 8ماسک مو 

 6 شامپو بدن Fontana 2برق لب  8 عدد luxury 8رژ گونه  12 گرمي GASTBY 200ماسک مو 

 3 واکس مو آلوورا lipplumrer 2رژ لب  3 عدد luxury 3پن کيک  12 گرمي 285عدد  12کرم دست 

 MAN 1واکس مو  ludanmel 28کرم پودر  8 عدد luxury 8رژ گونه  6 گرمي Penaten 15کرم سوختگي 

 Trpantsticr 1کرم گريم  24 کرم پودر ويکتوريا DAX 1واکس مو  3 گرمي Farmasi 700شامپو بدن 

 MHE 3رژ لب  24 ريمل چشم kamir 2کرم پوست  20 گرمي 4/3آمريکا  biboرژ لب 

 LOREAL 3کرم مو  23 کرم پودر ورساچ 2 عدد secret 2مام صابون  30 گرمي PRO 15رنگ الک ناخن 

 24 واکس مو نيترو 47 رژ لب جامد 2 عدد 2کرم دست  12 گرمي GASTBY 200ژل کو 

 nax 4واکس مو  6 واکس مو نيترو MAX , MN 20رژ لب  glysollido 2کرم مرطوب کننده 

 4 کرم مو لندر glysolid 2کرم  GOLP 30پنکيک پودر  12 گرمي GASTBY 200ژل مو 

 bekkely 3ماسک مو  kamil 2کرم دست  700 نام الک ناخن بدون halo ml250 25براق کننده پوست 

 Clinique 2ماسک دست  1 سايه چشم گاريز garnier 3 گونه رژ aequa fresh ml75 12خميردندان 

 glingge 3کرم دست  vaca 3پن کيک  12 گرمي office 10رژ لب  10 گرمي AONOLISA 43سايه چشم 

 gli viqu 4سايه چشم  kathxna 2کرم پودر  active 2ماسک مو  10 گرمي TRUECOVER 9پنکيک 

 3 پودر صورت mac 2پن کيک  shine 2کرم مو  GALATEE ML125 12 شيرپاکن

 2 کرم دور چشم garinex 3رژ گونه  glysolid 3کرم دست  10 گرمي 283کرم دست و صورت 

 2 برنزکرم اتد  secret 2مام  3 رژ لب نارون ceel vitreas ml259 6شامپو بدن 

 secret 2شامپو بدن  1 اي ژله secretمام  DAX 2رژ لب مدادي  Gelgate ml125 10خميردندان 

 oldsice 2مام  vip 3رژ مايع  AQUA 1اسپري  Versace ml150 6اسپري بدن 

 TRIDENTآدامس خارجي 
3 

 بسته
 3 ماسک صورت clinaue 3ماسک  2 واکس مراندر

 wax 2اسپري مو  clinaue 2کرم دست  5 واکس مونيترو ml30 10سرم پاک کننده پوست 

 waxasis 3واکس بدن  clinque 4سايه چشم  BERKLV 1کرم مو  Victoria ml250 6اسپري بدن 

 syoss 3شامپو  3 پودر صورت gliss 3شامپو  clalan 2کرم دست و صورت 

 5 کرم دست آلوورا 2 چشم کرم دور shine 6سرم مو  15 گرمي 14اي  کره golden roseپن کيک 

 gastby 3ژل مو سر  VOV 3کرم پودر  shine 5شامپو بدن  BANANA ML236 12محلول برنزه کننده 

 2 ماسک صورت برکلي 3 ريمل چشم MAN 1واکس مو  2 کرم دست و صورت آلوورا

 Mc 3پن کيک  15 اسپري برنز کننده گارني 2 ژل مو لندر VOVSCU 2پن کيک 

     GREEN OLIVE 2کرم  Bio 3کرم پودر 

 ترکيه ARIELپودر رختشويي 

 کيلويي( 3)

5 

 بسته

 Babeleeخوراک هويج 

 ترکيه

 عددي(6) گرمي 200

15 

 بسته

 ml200يونيليور  rexanaاسپري بدن 

 عددي( 6)

4 

 بسته

 پودر رختشويي 

PERSIL کيلويي(6) ترکيه 

3 

 بسته

 

 1393سال  يط يو بهداشت يشي، آراييت نظارت بر مواد غذايريمد -واردات يبهداشت يارائه مجوزها -6-5جدول 

 نوع اقدامات
 وارداتي محصوالت فرآيندشده وارداتي مواد اوليه

 مجموع
 آرايشي و بهداشتي خوراکي و آشاميدني بندي بسته بهداشتي آرايشي و آشاميدني خوراکي و بندي بسته

 3366 204 95 2 437 2305 323 صدور مجوز گشايش

 2457 190 59 0 242 1544 422 صدور مجوز ترخيص
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 1393 سال در طولبهداشتي  يها يها و گواه پروانهو تمديد  صدور -6-6جدول 

 خوراکي و آشاميدني، آرايشي و بهداشتي موضوع

 576 ساخت پروانه ديتمد

 197 ساخت پروانه صدور

 115 بهداشت يگواه صدور

 61 يفنصدور پروانه مسئول 

 23 يد شناسه نظارت کارگاهيصدور و تمد

 23 يبردار بهره پروانه صدور

 20 يت خاليصدور مجوز ظرف

 1 يصدور مجوز مشاغل خانگ

 1016 مجموع
 

 1393سال  يميانگين زمان رسيدگي و صدور پروانه/مجوز ط -6-7جدول 

 (ي)روز کارييحداقل مدت پاسخگو نوع پروانه/مجوز

 30 يبردارپروانه بهره 

 30 يکارگاه نظارت شناسه

 30 صدور پروانه ساخت

 22 د پروانه ساختيتمد

 15 يفن مسئول پروانه

 3 شيمجوز گشا

 3 صيمجوز ترخ

 1 بهداشت يگواه
 

 1393سال  يط يو بهداشت يشي، آراييت نظارت بر مواد غذايريات واصله به مديشکا تعداد -6-8جدول 

 افت شدهيات دريشکا اتينوع شکا
 يات مرتبط با واحدهايشکا

 تيرين مديتحت پوشش ا

 کتبي
 246 246 ها ر معاونتيواصله از سا

 1 25 يواصله از معاونت بهداشت

 - 5 يحضور

 2 21 يتلفن

 - 9 تيوب سا

 249 306 مجموع
 

 1393سال  يکشور طهاي غذا و دارو در سطح  ات ارسالي از اين معاونت به ساير معاونتيشکا تعداد -6-9جدول 

 تعداد اتينوع شکا

 37 شيجه عدم انطباق آزماينت-از سطح عرضه ينمونه بردار

 24 يمعاونت بهداشت

 19 يات تلفنيشکا

 9 يتيات وب سايشکا

 5 يات حضوريشکا

 94 مجموع
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  آرايشي و بهداشتيآرايشي و بهداشتي    کنترل مواد غذايي،کنترل مواد غذايي،و و   آزمايشآزمايش
و  يشش يآرا ،يعمشوم  يمي)شش شناسشي، ششيمي مشواد غذايي     هشاي فعشال ميکشروب    بهداشتي داراي بخشش آزمايشگاه کنترل مواد غذايي، آرايشي و 

نمونشه   1496نمونه در آزمايشگاه پذيرش ششده کشه بشروي     4778جمعاً تعداد  1393باشد. در طول سال  شيمي آناليز دستگاهي مي ،(يو بسته بند يبهداشت

هشاي ششيمي آنشاليز     نمونشه آزمشايش   543( و بشروي  يبنشد  و بسشته  يو بهداشت يشي، آرايعموم يمي)شنمونه آزمون شيميايي 3604آزمون ميکروبي،  بروي 

مطابقشت بشا    هشاي ميکروبشي يشا ششيميايي بشاالتر از حشد مجشاز و عشدم         هاي ارسالي به دليل داشتن آلودگي دستگاهي انجام شده است. طبيعتاً برخي از نمونه

کنترل مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي را   مديريت آزمايشگاه 1393( عملکرد سال 6-15( تا )6-10اند. جداول ) بودهاستاندارد مربوطه، غيرقابل مصرف 

 .دهد نشان مياز زواياي گوناگون 
 

 1393سال  يطهاي ارسالي از واحدهاي مختلف  حجم عملکرد و ارزيابي نمونه -6-10جدول 

 بردار  واحد نمونه رديف
 يارسال يها نمونه

 غيرقابل مصرف قابل مصرف
 مطابقت ميزان عدم

 درصد تعداد با استاندارد)درصد(

 5/25 135 394 07/11 529 (يادوارهاي  نمونهمعاونت غذا و دارو) ياداره نظارت بر مواد غذايي و بهداشت 1

 78/47 344 376 06/15 720 (يمرکز بهداشت و درمان جنوب تهران)ادوار 2

 98/50 286 275 74/11 561 (ي)ادواردرمان اسالمشهر مرکز بهداشت و 3

 05/59 486 337 22/17 823 (ي)ادوارمرکز بهداشت و درمان شهرري 4

 100 2 0 04/0 2 (ي)ادواراريمرکز بهداشت و درمان شهر 5

 279 83/5 240 39 97/13 (PMS يها ظارت بر مواد غذايي و بهداشتي معاونت غذا و دارو)نمونهاداره ن 6

 23/1 23 1841 01/39 1864 (واردات يها )نمونه ظارت بر مواد غذايي و بهداشتي معاونت غذا و دارواداره ن 7

 52/27 1315 3463 100 4778 مجموع
 

بهداششت  درصشد از مرکشز    06/15هاي ارسشالي از مرکشز بهداششت ششهرري،      درصد نمونه 22/17هاي ارسالي از معاونت غذا و دارو،  درصد نمونه 91/55

 اند. شهر دريافت شده هاي ارسالي از مرکز بهداشت اسالم درصد از نمونه 74/11جنوب و 
 

 1393سال  يبهداشتي ط مواد غذايي، آرايشي و يهاي ادوار نمونهشده از  هاي جدا ميکروارگانيسم -6-11 جدول

 نوع ميکروارگانيسم رديف
 تعداد

 آزمايش 

 موارد

 آلوده 

 ميزان آلودگي

 )درصد( 
 نوع ميکروارگانيسم رديف

 تعداد

 آزمايش 

 موارد 

 آلوده

 ميزان آلودگي 

 )درصد(

 04/4 34 845 کپک 14 15/0 1 646 سالمونال 1

 0 0 7 آسپرژيلوس 15 18/19 33 339 آنتروباکترياسه 2

 81/11 17 172 انتروککوس فکاليس 16 96/9 53 532 مجموع شمارش کپک و مخمر 3

 61/2 3 149 شمارش باسيلوس سرئوس 17 76/4 2 42 اسيد هاي مقاوم به باکتري 4

 12/2 19 930 استافيلوککوس اورئوس 18 64/7 56 736 کلي فرم 5

 28/0 1 365 سودوموناس ائروجينوا 19 16/9 78 407 مخمر 6

 26/3 3 110 ها کلستريديوم 20 50/12 3 24 هاي اسيد الکتيک باکتري 7

 0 0 6 ليستريا 21 09/9 2 22 اسيد دوست 8

 0 0 68 باقيمانده ضد ميکروبي 22 05/13 7 120 شمارش کلي باکتري 9

 67/16 1 14 هاگ باکتريهاي گرما دوست  23 20/3 41 1283 اشرشيا کلي 10

 0 0 67 کانديدا 24 50 172 1048 شمارش کلي ميکروارگانيسم 11

 0 0 3 تشخيص انگل 25 0 0 6 باکتري هاي سرماگرا 12

 52/6 526 8064 مجموع 0 0 123 شيگال و تعيين گروه 13
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 1393سال  يشده به آزمايشگاه مواد غذايي ط ارسال يهاي ادوار ارزيابي انواع نمونه -6-12جدول 

 نمونه مورد آزمايش رديف
 تعداد 

 کل

 قابل 

 مصرف

 غيرقابل

 مصرف

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

 زعفران، سرکه، سماق، نمک، وانيل، هل،گالب، سس ساالد 
309 203 106 

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

 صابون، ظرف يکبار مصرف، قوطي فلزي، محلول سفيدکننده، نخ دندان
49 36 13 

 13 46 59 م شدهيحج يآلوچه، نقل، پودر ژله ، فرآورده ها ترش و شيرينتنقالت  3

 211 193 404 نبات ، آبيحلوا شکري، عسل، مربا ، تاف جات ينيريهاي صبحانه و ش ، عسل، مربا و خوراکيقناد 4

 6 89 95 و رشته يحبوبات، گندم و جو، آرد، ماکارون هاي خوراکي غالت، حبوبات و دانه 5

 77 156 233 بستني، پنير، دوغ، شير، کره، ماست هاي لبني فرآورده 6

 282 283 565 سوسيس و کالباس، فراورده هاي پخته گوشت و محصوالت پروتئيني 7

 4 10 14 رهيا، عدس، ذرت و غي، لوبيانواع کنسرو ماه محصوالت کنسرو شده 8

 11 67 78 يانواع روغن خوراک روغن 9

 67 52 119 ها آشاميدني، آبميوه، نوشابه، نوشمک، نوشيدني بدون گاز، دمنوشآب  ها نوشيدني 10

 9 11 20 ليانواع آج آجيل و خشکبار 11

 6 56 62 کسيشيرخشک، پرم ييغذا يها دارو و مکمل 12

 71 57 128 و ساالد  شده يبند جات پاک کرده و بستهيسبز ها وهيجات و ميسبز 13

 876 1259 2135 مجموع
 

 1393سال  يشده به آزمايشگاه مواد غذايي ط هاي سنتي ارسال ارزيابي نمونه نان -6-13جدول 

 نوع نان رديف
 مناطق

 مجموع
 روستايي شهري

 161 11 150 لواش 1
 شيرين مورد داراي جوش 116

 درصد 3/2زان نمک بيش از يمورد م 6

 51 1 50 تافتون 2
 شيرين مورد داراي جوش 35

 درصد 3/2زان نمک بيش از يمورد م 6

 54 3 51 سنگک 3
 شيرين مورد داراي جوش 1

- 

 189 13 176 بربري 4
 شيرين مورد داراي جوش 74

 درصد 3/2زان نمک بيش از يمورد م 13

 شيرين مورد داراي جوش 133 147 13 134 رومال 5

 602 41 561 مجموع
 شيرين مورد داراي جوش 359

 درصد 3/2زان نمك بيش از يمورد م 25

 

 1393سال  يبه آزمايشگاه مواد غذايي ط يهاي يد دار ارسال ارزيابي نمک -6-14جدول 

 شيتعداد نمک مورد آزما مدت زمان
 ر قابل مصرف از نظر درجه خلوصيغ دير قابل مصرف از نظر يغ

 درصد تعداد درصد تعداد

 9/14 10 4/10 7 67 ماه اول 6

 2/10 6 2/10 6 59 ماه دوم 6
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 1393سال  يطبه آزمايشگاه مواد غذايي  يارسال يها هاي استخراج شده از نمونه ارزيابي رنگ -6-15جدول 

 تعداد مدت زمان
 مطابقت

 با استاندارد

 عدم مطابقت

 با استاندارد
 نيتارتراز

 سانست

 لوي 

 نينوليکوئ

 لوي 
 آلوارد نيوزيکارم

 ويپونس

4R 
 انتيليبر

 رنگ

 رمجازيغ 

 14 9 4 9 11 45 40 114 169 114 282 ماه اول 6

 8 2 1 1 11 42 42 74 130 127 257 ماه دوم 6

 22 11 5 10 22 87 82 188 299 241 539 مجموع

 

  و مواد مخدرو مواد مخدر  دارودارونظارت بر نظارت بر 
تحويل ، داروسازي يها شرکت يبرا يتقاضاها و صدور حواله الکل طب ي، ارزيابها داروخانه مسئول فني، پروانه داروخانه تأسيس هاي صدور مجوز

 و واردکننده دارو يها شرکت فاکتور و د پروفرماييتأ ع دارو،يتوز يها نظارت بر شرکت دريافت دارو، يبرا MSبيماران  ينام و معرف ثبت ،مخدر يداروها

که اطالعات و کارهاي صورت گرفته در طول سال  باشد هاي دانشگاه علوم پزشکي تهران در حوزه غذا و دارو مي خدمات و فعاليتاز ديگر  ييه داروياول مواد

، بيش از 1393دهد در سال  طور که اطالعات اين جدول نشان مي خالصه شده است. همان زير، توسط دانشگاه علوم پزشکي تهران، در قالب جدول 1393

العالج يا  نفر بيمار نيازمند صعب 639العالج، مساعدت دارويي پرداخت شد و  يال توسط دانشگاه علوم پزشکي تهران، به بيماران نيازمند و صعبميليون ر 2056

 ، مورد حمايت قرار گرفت.MSمبتال به 

 1393سال  درو مواد مخدر  يعملکرد مديريت نظارت بر امور داروي -6-16جدول 

 تعداد موضوع رديف

 68 صدور پروانه تأسيس داروخانه 1

 187 داروخانه يصدور پروانه مسئول فن 2

 34 داروخانه يتشخيص صالحيت مسئول فن يصدور گواه 3

 ها( )امور داروخانه20کميسيون ماده  4
 9 جلسات يبرگزار

 پرونده 92 ها پرونده يارزياب

 33 داروخانه يتمديد پروانه مسئول فن 5

 65 اشتغال به کار يصدور گواه 6

 72 تأسيس يا انتقال داروخانه يبرا ياماکن پيشنهاد يکارشناس يارزياب 7

 3 صدور مجوز انتقال محل داروخانه 8

 23 صدور مجوز انتقال سرمايه داروخانه 9

 48 دانشگاه جهت متقاضيان تأسيس داروخانه يتشکيل پرونده در حوزه نظارت 10

 1983 ها از داروخانه يبازرس 11

 66 ها بازديد از عطاري 12

 2268 العالج ارائه مساعدت دارويي به بيماران نيازمند و صعب 13

 16637238874 العالج مبلغ مساعدت به بيماران نيازمند و صعب 14

 هاي داروسازي تحويل الکل طبي به شرکت 15
 0 ارزيابي کارشناسي تقاضاها

 9 صدور حواله تحويل

 169 دانشگاه يحوزه نظارت يها ات از داروخانهيبه شکا يدگيرس 16

 50 سازمان غذا و دارو يدارو واگذار شده از سو يپخش سراسر يها نظارت بر عملکرد شرکت 17

 ماهه اول سال6 مورد 53 داروهاي گشايش شده  18

 ماهه اول سال6 مورد 164 داروهاي ترخيص شده  19

 369 مواد اوليه گشايش شده  20

 474 مواد اوليه ترخيص شده  21
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 1393سال  يبه تخلفات ط يرسيدگ -6-17جدول 

 تعداد موضوع رديف

 11 به تعزيرات حکومتي يارسال يها پرونده 1

 212 ييو دارو يويژه جرائم پزشک يبه دادسرا يارسال يها پرونده 2

 26 به سازمان نظام پزشکي يارسال يها پرونده 3

 249 کل

 

 1393سال  يعملکرد واحد مخدر ط -6-18جدول 

 تعداد موضوع رديف

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

 22 فنيدات هاي توزيع کننده قرص متيل پشتيباني از داروخانه 2

 72 ها و مراکز ترک اعتياد بازرسي از بيمارستان 3

 8 رساني به مراکز ترک اعتياد دولتي خدمت 4

 1 رساني به مراکز ترک اعتياد متعلق به بهزيستي خدمت 5

 267 رساني به مراکز ترک اعتياد خصوصي خدمت 6

 1783 کننده به صورت مستقيم ارائه دارو به بيماران سرپايي مراجعه 7

 374 انجام خدمات مددکاري 8
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  ييزات پزشکزات پزشکييتجهتجه
 تحول طرح خصوص در يابالغ يها دستورالعمل و ضوابط تيرعا از نانياطم منظور به يدرمان مراکز از نظارت ياختصاص ستيل چک هيته

 يپزشک علوم دانشگاه پوشش تحت يدولت يدرمان مراکز به سالمت تحول طرح خصوص در متبوع وزارت ضوابط و ها دستورالعمل سالمت، ابالغ

ع يتوز يها و انبار شرکت يمارستانيب يها د از داروخانهيبازد 41آنان، انجام مشکالت  رفع جهت ييراهنما و يدرمان مراکز يها تهيکم در تهران، شرکت

تهران، شرکت  يتحت پوشش دانشگاه علوم پزشک يمراکز درمان يملزومات پزشک ين فنيو آموزش مسئول يزات پزشکيتجه يکننده ملزومات مصرف

در سال  يو ملزومات مصرف يزات پزشکيتجه يها شگاهيد از نمايزددر خصوص طرح تحول نظام سالمت، با يزات پزشکيدر جلسات اداره کل تجه

 .در قالب جدول به طور خالصه ارائه شده است 1393
 1393سال  طيد شده يبازد برنامه  -6-19جدول 

 ديموضوع بازد ديخ بازديتار نام واحد بازديد شده فيرد

 ملزومات طرح تحول 16/02/1393 کودکان يمرکز طب 1

 ملزومات طرح تحول 28/02/1393 بهارلو مارستانيب 2

 ملزومات طرح تحول 04/03/1393 مارستان بهارلويب 3

 ملزومات طرح تحول 05/03/1393 مرکز قلب تهران 4

 ملزومات طرح تحول 18/03/1393 يعتيشردکتر مارستان يب 5

 ملزومات طرح تحول 21/04/1393 راعلميمارستان اميب 6

 ملزومات طرح تحول 22/04/1393 )ره( ينيمارستان امام خميب 7

 ملزومات طرح تحول 24/04/1393 انيائيمارستان ضيب 8

 ملزومات طرح تحول 25/04/1393 يمارستان بهراميب 8

 ملزومات طرح تحول 11/05/1393 مارستان جامع بانوان آرشيب 9

 ملزومات طرح تحول 12/05/1393 نايمارستان سيب 10

 ملزومات طرح تحول 14/05/1393 کودکان يمرکز طب 11

 ملزومات طرح تحول 18/05/1393 تهران مرکز قلب 12

 ملزومات طرح تحول 20/05/1393 تو کانسريستيان 13

 ملزومات طرح تحول 28/05/1393 خميني )ره( مارستان اماميب 14

 ملزومات طرح تحول 04/06/1393 راعلميمارستان اميب 15

 ملزومات طرح تحول 9/06/1393 محب ياسجامع زنان مارستان يب 16

 ملزومات طرح تحول 11/06/1393 يعتيشردکترمارستان يب 17

 ملزومات طرح تحول 09/06/1393 )ع( نيالمومن ريمارستان اميب 18

 ملزومات طرح تحول 26/06/1393 يعتيشردکترمارستان يب 19

 ملزومات طرح تحول 25/06/1393 نايمارستان سيب 20

 ملزومات طرح تحول 23/06/1393 )ره( ينيمارستان امام خميب 21

 طرحکاالي ت يفيو ک يموجود 06/07/1393 يزات پزشکيد انبار شرکت تجهيبازد 22

 ملزومات طرح تحول 20/07/1393 يعتيشر دکتر مارستانيب 23

 طرحکاالي ت يفيو ک يموجود 28/07/1393 (يزات پزشکيد از انبار شرکت تجهياشتهارد)بازد يشهرک صنعت 24

 ملزومات طرح تحول 29/07/1393 مارستان بهارلويب 25

 طرحکاالي ت يفيو ک يموجود 05/08/1393 يزات پزشکيد از انبار شرکت تجهيبازد 26
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 1393برنامه بازديد شده طي سال   -6-19ادامه جدول 

 موضوع بازديد تاريخ بازديد نام واحد بازديد شده رديف

 ملزومات طرح تحول 06/08/1393 آبان 13مرکز تأمين انبار  27

 موجودي و کيفيت کاالي طرح 10/08/1393 بازديد انبار شرکت تجهيزات پزشکي 28

 موجودي و کيفيت کاالي طرح 11/08/1393 جاده کرج قزوين)بازديد انبار شرکت تجهيزات پزشکي( 8کيلومتر  29

 موجودي و کيفيت کاالي طرح 26/08/1393 پزشکي(شهر ري)بازديد انبار شرکت تجهيزات  30

 موجودي و کيفيت کاالي طرح 27/08/1393 بازديد از شرکت تجهيزات پزشکي 31

 موجودي و کيفيت کاالي طرح 16/09/1393 بازديد از انبار شرکت تجهيزات پزشکي 32

 ملزومات طرح تحول 24/09/1393 بيمارستان فارابي 33

 ملزومات طرح تحول 06/10/1393 شريعتيدکتر بيمارستان  34

 ملزومات طرح تحول 10/10/1393 )ره( بيمارستان امام خميني 35

 ملزومات طرح تحول 15/10/1393 شريعتي دکتر بيمارستان 36

 ملزومات طرح تحول 17/10/1393 )ره( بيمارستان امام خميني 37

 تحولملزومات طرح  22/10/1393 شريعتيدکتر بيمارستان  38

 ملزومات طرح تحول 8/11/1393 آبان 13انبار تأمين  39

 ملزومات طرح تحول 15/11/1393 آبان 13انبار تأمين  40

 ملزومات طرح تحول 24/11/1393 بيمارستان سينا 41

 
 1393طي سال  تحت پوشش يمراکز درمان يملزومات پزشک ين فنيجهت مسئولاداره کل تجهيزات پزشکي صورت گرفته توسط  يها آموزش -6-20جدول 

 ينام دوره آموزش فيرد

 يارتوپد يکاشتن اقالم با ييآشنا و يکاشتن اقالم ثبت طرح خصوص در 1

 ن و ضوابط(يسالمت)قوان تحول طرح خصوص ن دوره دريچند 2

 يچشم ياقالم مصرف 3

 يقلب ياقالم مصرف 4

 يارتوپد ياقالم مصرف 5

 
 1393طي سال  در خصوص طرح تحول نظام سالمت يزات پزشکياداره کل تجه يها شيو هماجلسات  -6-21جدول 

 نام جلسه فيرد

 در تهران يع کنندگان ملزومات پزشکيتوز يانبارها يابيارز يش چگونگيشرکت در هما 1

 کشور در تهران يزات پزشکيتجه يها ک روزه قطبيش يشرکت در هما 2

 کشور در هرمزگان يزات پزشکيران و کارشناسان تجهيمد روزه نشست 3ش يشرکت در هما 3

 کشور در اصفهان يزات پزشکيتجه يها ک روزه قطبيش يشرکت در هما 4

 
 1393طي سال  يزات پزشکيتجه يها شگاهيد از نمايبازد -6-22جدول 

 شگاهينام نما فيرد

 اصفهان يزات پزشکيشگاه تجهينما 1

 هرمزگان يزات پزشکيشگاه تجهينما 2
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  هاي فعال در مناطق تحت پوشش دانشگاههاي فعال در مناطق تحت پوشش دانشگاه  داروخانهداروخانه
 

 

داروخانه  35اي ] واحد داروخانه 389، به منظور پاسخگويي به نيازهاي دارويي بيماران و تأمين داروهاي مورد نياز مراجعين، 1393سال طي 

داروخانه تحت نظارت دانشگاه،  389اند. از مجموع  ، تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکي تهران فعاليت داشتهداروخانه غير بيمارستاني[ 354بيمارستاني و 

اند. همچنين از  خدمت ارائه نموده مردمصورت يک شيفت به  داروخانه به 5صورت دوشيفت و  واحد به 329روزي،  صورت شبانه به  داروخانه 55

 35شهر و  واحد در اسالم 64داروخانه در سطح شهر تهران و مناطق مختلف شهرداري،  290حت پوشش دانشگاه، داروخانه فعال در منطقه ت 389مجموع 

 اند.  اي نيز در شهر ري داير بوده واحد داروخانه
 

 

 1393هاي فعال در مناطق تحت پوشش دانشگاه طي سال  داروخانه -6-23جدول 

منطقه 

 جغرافيايي

 ]شهرستان[

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

 کل

گاه
انش

ه د
ه ب

ست
واب

 

صي
صو

 خ
ش

بخ
 

عي
ما

جت
ن ا

أمي
ت

ريه 
خي
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سا

ؤس
م

 

ان
رگ

و ا
ها 

هاد
ر ن

ساي
ها 

 

ني
ستا

مار
بي

ني 
ستا

مار
ربي

غي
 

ت
شيف

ک 
ي

 

ت
شيف

دو 
 

انه
شب

 
ي

وز
ر

 

هر
ش

ستا 
رو

قل 
ست

م
٭

قل 
ست

رم
غي

 

 64 0 64 4 60 7 56 1 62 2 0 0 1 63 0 شهر اسالم

 290 20 270 0 290 45 243 2 258 32 7 2 1 258 22 تهران]جنوب[

 35 0 35 13 22 3 30 2 34 1 1 1 0 33 0 ري

 389 20 369 17 372 55 329 5 354 35 8 3 2 354 22 کل

 

 

 1393هاي دولتي و غيردولتي فعال در مناطق تحت پوشش دانشگاه طي سال  داروخانه -6-24جدول 

 منطقه جغرافيايي

 ]شهرستان[

 دولتي

ي
ولت

 د
ع

جم
 

 غيردولتي

ي
ولت

رد
غي

ع 
جم

 

 کل
 خيريه خصوصي هاي دولتي ساير نهادها و ارگان اجتماعيتأمين  دانشگاه علوم پزشکي تهران

 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 

 64 63 0 0 0 6 56 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 شهر اسالم

 290 260 0 2 0 26 230 2 30 3 4 0 0 1 0 16 6 0 تهران]جنوب[

 35 34 0 1 0 3 28 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ري

 389 357 0 3 0 35 314 5 32 3 5 0 1 1 0 16 6 0 کل
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  هاي زيرمجموعه دانشکده داروسازي هاي زيرمجموعه دانشکده داروسازي   داروخانهداروخانه

  هاي بيمارستاني هاي بيمارستاني   و داروخانهو داروخانه
 

هاي آموزشي، پژوهشيي و   مين عرصهأتهاي بيمارستاني در راسشتاي   هاي دانشکده داروسازي و داروخانه رسالت اصلي مجموعه داروخانه

باشد که از  مي داروخانه 21تعريف گرديده است. اين مجموعه شامل  داروئي در دانشگاه علوم پزشكي تهرانهاي  ارائه خدمات و مراقبت

همچنشين ايشن مرکشز ششامل      انشد.  دانشگاه علوم پزشکي تهران قشرار گرفتشه   هاي  بيمارستانها در  داروخانه در سطح شهر تهران و ساير داروخانه 7اين تعداد 

جهشت  [SKILL LABهياي داروخانيه سيرپايي]    مرکز مهيارت  جهت مشاوره بيماران و1[DPICوپزشكي ]مرکز اطالعات دارهاي  بخش

 :به تفکيک در جداول ذيل آمده استها  اين داروخانه 1393سال شرح گزارش آمار . فهرست و باشد برگزاري واحدهاي عملي براي دانشجويان مي

 
 1393طي سال  دانشگاه علوم پزشکي تهرانهاي دانشکده داروسازي  داروخانهفهرست  -6-25جدول 

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

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

 1365 33914816 ميدان بهارستان داروخانه دکتر اميني 6

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

 

 1393طي سال  هاي بيمارستاني دانشگاه علوم پزشکي تهران داروخانهفهرست  -6-26جدول 

 رديف  نام داروخانه نشاني تلفن  سيسأت سال

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

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

 3 داروخانه سرپايي بيمارستان شريعتي کارگر شمالي، نرسيده به بزرگراه جالل آل احمدخيابان  84902389 1386

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

 5 شريعتي داروخانه بستري بيمارستان خيابان کارگر شمالي، نرسيده به بزرگراه جالل آل احمد 84902119 1387

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

 7 داروخانه بستري بيمارستان مرکز طبي کودکان خيابان دکتر قريب، نرسيده به چهار راه نصرت 66929506 1388

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

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

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

 11 داروخانه سرپايي و بستري بيمارستان بهرامي آباد تهران نو، خيابان دماوند، خيابان قاسم 77560708 1391

 12 توکانسريانست يداروخانه بستر )ره(ينيامام خم يمارستانيمجتمع ب ،بلوار کشاورز 66593801 1392

 13 )عج(عصريحضرت ول مارستانيب يداروخانه بستر )ره(ينيامام خم يمارستانيمجتمع ب ،کشاورز بلوار 66911295 1393

 14 )ره(ينيامام خم مارستانيب يبستر داروخانه اورژانس و )ره(ينيامام خم يمارستانيمجتمع ب ،کشاورز بلوار 66581515 1393

                                                                                 
1 - Drug and poison information center 
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  [[DDPPIICCآبان ]آبان ]  1313مرکز اطالعات دارو پزشکي مرکز اطالعات دارو پزشکي 
ي علمشي و مششاوره   يبه طور رسشمي فعاليشت خشود را در زمينشه پاسشخگو      1387از سال  سيس وأت 1386بهمن آبان در  13مرکز اطالعات دارويي 

درمشان توسشط داروسشازان،     . پاسخگويي به سؤاالت دارويي هموطنان و همکشاران کشادر  ه استي جهت بيماران و همکاران کادر درمان آغاز نموديدارو

 20صشبح لغايشت    8از سشاعت  پزشکان، دستياران داروسازي و متخصصين داروسازي باليني بر اساس جديدترين و معتبرترين منابع اطالعات دارو پزشکي 

 د:باش مي ذيلمرکز شامل موارد  هاي اين .اهم فعاليتپذيرد نجام ميعصر ا

 جويز شدهعلمي در رابطه با داروهاي ت رساني اطالع .1

 داروهاي اطالعات کاربردارائه  .2

 دوز مصرف دارورساني جهت  اطالع .3

 عوارض جانبي دارودر مورد اطالعات ارائه  .4

 دارويي تاطالعات تداخالارائه  .5

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

 تنظيم دوز مصرف دارواطالع رساني دارويي جهت  .7

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

 

 1393سال آبان طي 13هاي علمي و کادر شاغل در مرکز اطالعات داروپزشکي  تعداد مشاوره -6-27جدول 

 تعداد کادر شاغل هاي علمي مرکز تعداد مشاوره

 نفر 35 تماس تلفني 41667

 

 1393سال  آبان طي 13اطالعات داروپزشکي مرکز خدمات ارائه شده در  -6-28جدول 

 تعداد تماس تخصصي
هاي  تعداد تماس

 آموزشي

تعداد گزارشات ثبت و بررسي 

 [ADR]عوارض ناخواسته داروها

هاي  دنتيان و رزيتعداد دانشجو

 دهيآموزش د

تعداد موارد گزارش شده 

 خطاهاي دارويي

تعداد موارد پيگيري 

 شده

3112 3482 264 175 135 139 

 

گاه اين مرکز به نشاني  وب. باشد ميخبرنامه انتشار ها و  چاپ کتاب و مقاله، شرکت در همايش هاي اين مرکز، از ديگر فعاليت

WWW.DPIC13ABAN.COM باشد در دسترس عالقمندان مي. 

  [[SSKKIILLLL  LLaabbهاي داروخانه سرپايي ]هاي داروخانه سرپايي ]  مرکز مهارتمرکز مهارت
اي خود بتوانند به عنوان يک داروساز  حرفه -سازي دانشجويان است که در عرصه اجتماعي آمادهباشد تربيت و  آنچه که امروزه به نظر حائز اهميت مي

اي بپردازند .امروزه ضرورت حضور متخصصين دارويي و گسترش علوم دارويي بيش از پيش نمايان است. آرمان ما اين اسشت کشه    هاي حرفه توانمند به فعاليت

هاي دارويي  پيچي و ارائه داروي صحيح به بيمار و ارائه خدمات و مراقبت خود، قابليت و شايستگي خود را نه تنها در نسخهاي  دانشجويان بتوانند در آينده حرفه

تداخالت احتمالي  بلکه در برقراري ارتباط صحيح با بيمار، ارزيابي رژيم درماني بيمار، آموزش نکات پزشکي و دارويي الزم در رابطه با مصرف دارو و بررسي

هشاي جديشد آموزششي بشا امکانشات مشدرن و        خه درماني بيمار نشان دهد. بديهي است الزمه رسيدن به چنين اهدافي، ارتقاء سيستم آموزشي و بکارگيري مدلنس

د بشا بشازنگري   هاي دانشکده داروسازي دانششگاه علشوم پزششکي تهشران تشالش دار      باشد. در همين راستا گروه داروسازي باليني و مجموعه داروخانه امروزي مي

و کارورزي در  2و  1ساختاري و در نظر داشتن سطوح برتر آموزشي کشورهاي پيشرفته، دروس کارآموزي دانشجويان داروسازي که شامل کارآموزي شهري 

اي طراحشي و اجشراي نشوين    هشاي دانششکده داروسشازي بشر     باشد را ارائشه نمايشد. معاونشت آموزششي داروخانشه      عرصه داروخانه بيمارستاني و کارورزي باليني مي

 تأسيس گرديد. 1388کارآموزي در سال 
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 1393دانشگاه طي سال  کارآموزي دانشکده داروسازي دانشگاه علوم پزشکي تهرانبه واحد  ها و خدمات ارائه شده سرويس -6-29جدول 

 تعداد نفرات دانشجويان شرکت کننده عنوان دوره

 116 1393-94نيم سال اول  1واحد کارآموزي شهري 

 105 1393-94نيم سال اول  2واحد کارآموزي شهري 

 110 1393-94نيم سال اول  واحد کارورزي بيمارستاني

 55 1393-94نيم سال اول  واحد کارورزي باليني

 386 جمع کل

 

 1393دانشگاه طي سال  الملل پرديس بين کيش به شعبه ها و خدمات ارائه شده سرويس -6-30جدول 

 تعداد نفرات دانشجويان شرکت کننده دوره عنوان

 45 1393-94نيم سال دوم  1واحد کارآموزي شهري 

 32 1393-94نيم سال دوم  2واحد کارآموزي شهري 

 22 1393-94نيم سال دوم  واحد کارورزي بيمارستاني

 13 1393-94نيم سال دوم  واحد کارورزي باليني

 112 جمع کل

 

 1393در سال  بدو استخدام ،دانشکده داروسازيهاي  ديده در داروخانه افراد آموزشتعداد  -6-31جدول 

 تعداد نفرات عنوان دوره

 71 کارورزي دانشجويان داروسازي

 42 تکنسين دارويي

 113 جمع کل
 

 

 1393ها بر اساس مدارج تحصيلي طي سال  تعداد داروسازان شاغل در مجموعه داروخانه -6-32جدول 

 دانشجويان داروسازي رزيدنت داروسازي داروساز تخصصيدکتراي 

19 109 48 144 

 320 جمع کل داروسازان

 

 1393طي سال  هاي دانشکده داروسازي به تفکيک نوع خدمت داروخانهتخصصي سيزده آبان و  ي تخصصي و فوقها تعداد مراجعين به داروخانه -6-33جدول 

 داروخانه
تعداد مراجعات 

 دارويي

مراجعات داروهاي تعداد 

 (OTCبدون نسخه )

تعداد مراجعات 

 بهداشتي
 تعداد کل

 284765 44474 144762 95529 نمونه طالقاني

 351140 56412 149080 145648 شهيد عابديني

 161855 41373 79619 40863 دکتر اميني

 295223 51505 133855 109863 ايثار

 147544 0 1605 145939 فوق تخصصي

 464357 58702 67184 338471 آبانسيزده 

 311474 49097 136982 125395 بوعلي

 2016358 301563 713087 1001708 مجموع
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 1393طي سال  ها بيمارستان يي و بستريهاي سرپا تعداد مراجعين به داروخانه -6-34جدول 

 مجموع بستريتعداد ترخيصي بيماران  تعداد مراجعين داروخانه سرپايي نام بيمارستان

 361،231 127،531 233،700 ضيائيان

 25،375 19،900 5،475 کودکان مرکزطبي

 241،430 40،356 201،074 شريعتيدکتر 

 مجتمع بيمارستاني امام خميني)ره(

 259،847 0 259،847 سرپايي

 17،503 17،503 0 )عج( وليعصر

 43،066 43،066 0 اورژانس و بستري

 8،500 8،500 0 کانسرانستيتو

 76،520 14،577 61،943 آرشجامع بانوان 

 93،853 0 93،853 سينا

 145،795 3،163 142،632 رازي

 182،642 20،257 162،385 بهارلو

 124،836 14،556 110،280 بهرامي

 51،042 5،961 45،081 محب ياس جامع زنان

 1،631،640 315،370 1،316،270 مجموع





 


