
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 فصل ششم:

 غذا و دارو
 

 نظارت بر امور دارو و مواد مخدر 
 فعال در مناطق تحت پوشش دانشگاه یها داروخانه 
 یبهداشت و ی، آرايشینظارت بر مواد غذاي 

 یو بهداشت یآرايش  ،یآزمايش و کنترل مواد غذاي 
 اداره تجهیزات پزشکی 

 هگروه تحقیق و توسع 

 
 



  
  1395سالنامه آماري دانشگاه در سال  

 غذا و دارو : ششمفصل  
 

 

 

 

 مديريت آمار و فناوري اطالعات
 stat@tums.ac.ir پست الكترونيك: 81633102 تلفن:دوم،  طبقه، نبش خيابان قدس، ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، كشاورزتهران، بلوار  نشاني:

477 

 
 یو بهداشت ی، آرايشینظارت بر مواد غذاي

 

هاي بهداشتي و شناسهه نظهارت رارههاهي وااهدهاي تکلندرننهده مهکاد ،هکراريد آشهامندنيد آرايشهي و           نظارت بر صدور و تمديد پروانه

ت پکشه  دانشهگاهد صهدور    تکلند مکاد ،کراريد آشامندنيد آرايشي و بهداشتي در منطقه تح يها رار،انهبهداشتي و نظارت و بازرسي از 

ههاد   مجکزهاي بهداشتي مرتبط با واردات مکاد اولنه و محصکالت فرآيند شده ،کراريد آشهامندنيد آرايشهي و بهداشهتي از اههئ ميه کلنت     

 ،دمات و فرآيندهايي است ره دانشگاه علکم پزشکي تهران در اکزه غذا و دارو بر عهده دارد.

 143هشهاي  وارداتد صهدور    1562بهرداريد صهدور    مکرد نمکنهه  693غذاييد آرايشي و بهداشتي و  بازديد از واادهاي مکاد 1086انجام 

رسهاني تکسهط دانشهگاه علهکم      مهکارد ،هدمت   ازجملهه فقره پروانه و هکاهي بهداشت  1327مجکز تر،نص راالي وارداتيد صدور و تمديد 

دانشگاه علکم پزشکي تهران در انطهه نظهارت بهر     1395هاي سال  النتبکده است. اهئ فع 1395پزشکي تهران در زمننه غذا و دارو طي سال 

 ،الصه ارائه شده است. طکر بهمکاد غذاييد آرايشي و بهداشتي در منطقه تحت پکش  دانشگاه علکم پزشکي تهراند در قالب جدول 

 
 1395سال  طي تحت پکش  نظارت بر مکاد غذاييد آرايشي و بهداشتي يهاي انجام شده از واادهاي غذاييد آرايشي و بهداشت برداري بازديدها و نمکنه -1-6جدول 

 نکع وااد
 تعداد

 رل وااد

 تعداد واادهاي

 بازديد شده

 تعداد رل

 بازديدها

 تعداد

 واادهاي فعال

 برداري و نتنجه آزمکن نمکنه

 تعداد

 برداري نمکنه

 عدم انطباق با پروانه سا،ت/

 برگ آنالنز/ استاندارد

 28 7 35 11 11 بهداشتي آرايشي و

 ،کراريد 114

 بندي آشامندنيد بيته

 101 650 153 153 داراي پروانه سا،ت
665 

 14 39 26 18 داراي شناسه نظارت رارهاهي

 
 1395در سال  ها و انبارهاي مکاد غذاييد آرايشي و بهداشتي بازديدهاي صکرت هرفته از مرارز عرضهد سرد،انه -2-6جدول 

 تعداد بازديد تعداد رل نکع وااد

 9 9 سرد،انه

 50 600 انبار مکاد غذايي و انبار مکاد آرايشي و بهداشتي

 303 *- مرارز عرضه

 .يتنن شمارش قابلتعداد مرارز عرضه محصکالت آرايشي بهداشتي  -
 

 1395در سال  11هاي ارجاعي به مراجع قضايي پنرو نظريه رمنينکن ماده  تعداد پرونده -3-6جدول 

 نکع وااد
 هاي تعداد پرونده

 ارجاعي به مراجع قضايي

 نتنجه معرفي به مراجع قضايي

 در انتظار نتنجه استعالم ارزش ريالي تعطنلي ،ط تکلند ضبط راال به نفع دولت

 مکرد مکرد مکرد مکرد

 12 0 1 2 15 بندي ،کراريد آشامندنيد بيته

 0 0 0 0 80 آرايشي و بهداشتي
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 1395در سال  بهداشتي و آرايشي غذاييد نمايندهان اصناف و تعزيرات در سطح عرضه مکاد به همراههزارش ااصل از هشت مشترک  -4-6جدول 

 تعداد / مقدار مکضکع

 20 هاي مشترک )با نمايندهان اصناف و تعزيرات( هشت

 303 هاي انجام شده بازرسي

 80 هاي ارجاعي به مراجع قضايي پرونده

 6727 ها مکشکفه طي بازرسيمکارد 

 )ريال( 289075000 ارزش ريالي راالهاي مکشکفه

 
 1395در سال  محصکالت غذاييد آرايشي و بهداشتي معدوم شده -5-6 جدول

 نمکنه تعداد برند نکع راال  نمکنه تعداد برند نکع راال

 FLOURS 3 پکدر ررم TONIKA 11 رژ هکنه

 REXONA 60 عرق ضد اسپري SHISEIDO 5 رژلب

 MOUSSE 4 پنکنک SHISEIDO 5 رژ هکنه

 VICTORIA 1 شامپک LOREAL 5 ررم صکرت

 ROLLAN 36 مام LOREAL 3 ررم پکدر

 FREEMAN 10 صکرت ماسک SHINING 1 ژل مک

 BEBORAN 7 پکدر ررم CHANEL 3 پنکنک

 BEBORAN 1 رن پاک الک SHISEIDO 2 سايه چشئ

 MODA 50 ابرو مداد MONOCOULEUR 3 سايه چشئ

 BELL 7 ابرو مداد TONIKA 5 پنکنک

 MACK 20 لب ،ط GOLD SPF25 10 پنکنک

 PROXIMA 20 اسپري TUEEN 9 ،ط چشئ

 BATTER 20 الک پد VIOLET 17 رژلب

 BATTER 7 ،کشبکرننده اسپري BOURJOIS 3 ساده پکدر ررم

 BELL 10 چشئ مداد OLD SPICC 5 مام

 
 1395سال ارائه مجکزهاي بهداشتي واردات مکاد غذاييد آرايشي و بهداشتي در  -6-6جدول 

 نکع اقدامات
 محصکالت فرآيند شده وارداتي مکاد اولنه وارداتي

 مجمکع
 آرايشي و بهداشتي ،کراري و آشامندني بندي بيته آرايشي و بهداشتي ،کراري و آشامندني بندي بيته

 1562 86 32 - 181 1220 43 صدور مجکز هشاي 

 143 9 5 - 24 88 17 صدور مجکز تر،نص

 

ورود( اقالم هشاي  ) 10/10/1395تر،نص و از تاريخ  15/02/1395از تاريخ  TTACاندازي سامانه  با تکجه به راهالزم به ذرر است 

 پذيرد. ارداتي صکرت ميهاي و ،کراريد آشامندنيد آرايشي و بهداشتي از طريق سامانه مذرکر تکسط مي کلنن فني شررت
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 1395هاي بهداشتي در سال  ها و هکاهي صدور و تمديد پروانه -7-6جدول 

 ،کراري و آشامندنيد آرايشي و بهداشتي مکضکع

 578 سا،ت پروانه تمديد

 316 سا،ت پروانه صدور

 182 بهداشت هکاهي صدور

 95 صدور پروانه مي کل فني

 40 اهيصدور و تمديد شناسه نظارت راره

 37 برداري بهره پروانه اصالح و صدور

 76 صدور مجکز ظرفنت ،الي

 3 صدور مجکز مشاغل ،انگي

 1327 مجمکع

 
 

 1395منانگنن زمان رسندهي و صدور پروانه/ مجکز در سال  -8-6جدول 

 نکع پروانه/ مجکز
 اداقل مدت پاسخگکيي

 )روز راري(

 30 برداري بهرهپروانه 

 30 هاهيرار نظارت شناسه

 30 صدور پروانه سا،ت

 20 تمديد پروانه سا،ت

 15 فني مي کل پروانه

 3 مجکز هشاي 

 5 مجکز تر،نص

 1 بهداشت هکاهي

 
 

 1395سال آمار شکايات واصله در رابطه با نظارت بر مکاد غذاييد آرايشي و بهداشتي در  -9-6جدول 

 تحت پکش  اين مديريتشکايات مرتبط با واادهاي  شکايات دريافت شده منبع

 رتبي
 266 276 ها واصله از ساير معاونت

 3 26 واصله از معاونت بهداشت

 4 20 اضکري

 8 92 تلفني

 1 18 سايت وب

 282 432 مجمکع

 



  
  1395سالنامه آماري دانشگاه در سال  

 غذا و دارو: ششمصل ف 
 

 

 

 

 مديريت آمار و فناوري اطالعات
 stat@tums.ac.ir يك:پست الكترون 81633102 تلفن:دوم،  طبقه، نبش خيابان قدس، ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، كشاورزتهران، بلوار  نشاني:

480 

 

 

 
 1395طح رشکر در سال هاي غذا و دارو در س آمار شکايات ارسالي از اين معاونت به ساير معاونت -10-6جدول 

 تعداد نکع شکايت

 246 نتنجه عدم انطباق آزماي  -برداري از سطح عرضه نمکنه

 23 معاونت بهداشتي

 84 شکايات تلفني

 17 يسايت وبشکايات 

 0 شکايات اضکري

 370 مجمکع

 

 

 یو بهداشت یآرايش  ،یکنترل مواد غذاي آزمايش و
 

و  يشه يآرا ديعمهکم  يمنشه غذايي )شناسيد شنمي مکاد   هاي فعال منکروب مکاد غذاييد آرايشي و بهداشتي داراي بخ آزمايشگاه رنترل  

 شهده  پهذيرش نمکنه در آزمايشهگاه   3593جمعاً تعداد  1395. در طکل سال استد شنمي آنالنز دستگاهي و رنترل دارو (يبند و بيته يبهداشت

 544بنهدي( و بهروي    شنمي عمکميد آرايشي و بهداشتي و بيهته شنمنايي )نمکنه آزمکن  2106بروي  نمکنه آزمکن منکروبيد 1639ره بروي 

ههاي منکروبهي يها     ههاي ارسهالي بهه دلنهل داشهتن آلهکدهي       هاي شنمي آنالنز دستگاهي انجام شده است. طبنعتاً بر،ي از نمکنه نمکنه آزماي 

رنترل مهکاد غهذاييد     آزمايشگاه 1395اند. عملکرد سال  بکده مصرف غنرقابلد مربکطهد با استاندار عدم مطابقتشنمنايي باالتر از اد مجاز و 

 .در قالب جدول ارائه شده استآرايشي و بهداشتي 
 

 1395واادهاي مختلف در سال  از هاي ارسالي اجئ عملکرد و ارزيابي نمکنه -11-6جدول 

 بردار نمکنهوااد  رديف
 قابل هاي ارسالي نمکنه

 مصرف

 بلغنرقا

 مصرف 

 عدم مطابقتمنزان 

 درصد تعداد با استاندارد )درصد(

 74/55 364 289 17/18 653 ادواري(تهران )مررز بهداشت و درمان جنکب  1

 53/51 152 143 21/8 295 (يادواراسالمشهر )مررز بهداشت و درمان  2

 51/57 402 297 45/19 699 (يادوارشهرري )مررز بهداشت و درمان  3

 03/21 114 428 08/15 542 (هاي ادواري نمکنهدارو )اداره نظارت بر مکاد غذايي و بهداشتي معاونت غذا و  4

 61/19 144 590 42/20 734 رشکري و دا،لي( PMSهاي  )نمکنه ظارت بر مکاد غذايي و بهداشتي معاونت غذا و دارواداره ن 5

 58/3 24 646 64/18 670 (هاي واردات نمکنهدارو )غذا و  ظارت بر مکاد غذايي و بهداشتي معاونتاداره ن 6

 - 1200 2393 00/100 3593 جمع رل
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درصد  45/19 بکدند. همچننن معاونت غذا و دارو هاي ادواري اداره نظارت بر مکاد غذايي و بهداشتي د نمکنههاي ارسالي درصد نمکنه 08/15

هاي ارسالي از مررهز بهداشهت    درصد از نمکنه 21/8درصد از مررز بهداشت جنکب و  17/18اشت شهرريد هاي ارسالي از مررز بهد نمکنه

 .شدندشهر دريافت  اسالم

 

 
 1395هاي ادواري مکاد غذاييد آرايشي و بهداشتي طي سال  هاي جداشده از نمکنه منکروارهاننيئ -12-6جدول 

 نکع منکروارهاننيئ رديف
تعداد 

 آزماي 

مکارد 

 دهآلک

منزان آلکدهي 

 )درصد(

 00/0 0 458 سالمکنال 1

 49/24 36 147 آنتروبارترياسه 2

 81/46 66 141 مجمکع شمارش رپک و مخمر 3

 75/43 14 32 هاي مقاوم به اسند بارتري 4

 79/16 66 393 رلي فرم 5

 23/25 54 214 مخمر 6

 86/42 6 14 کندالرتناسهاي  بارتري 7

 29/14 1 7 ددوستناس 8

 45/20 9 44 شمارش رلي بارتري 9

 78/4 32 670 رلي انارش 10

 41/34 202 587 شمارش رلي منکروارهاننيئ 11

 39/17 4 23 سرما هراهاي  بارتري 12

 00/0 0 135 شنگال و تعننن هروه 13

 66/4 27 580 رپک 14

 07/12 21 174 انترورککس فکالنس 15

 37/1 1 73 شمارش باسنلکس سرئکس 16

 00/3 13 434 استافنلکرککس اورئکس 17

 00/0 0 26 سکدومکناس ائروجننکا 18

 90/2 2 69 ها رليتريديکم 19

 00/0 0 2 رييه رپک 20

 29/14 3 21 هرمادوستهاي  هاگ بارتري 21

 00/0 0 3 تشخنص انگل 22

 67/16 1 6 اسپکر بارتري 23

 - 558 4253 مجمکع
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 1395شده به آزمايشگاه مکاد غذايي در سال  هاي ادواري ارسال ارزيابي انکاع نمکنه -13-6جدول 

 نمکنه مکرد آزماي  رديف
تعداد 

 رل

قابل 

 مصرف

 غنرقابل

 مصرف

1 
ههاي   هها و افزودنهي   جاتد چاشني ادويه

 ،کراري

فرنگهيد زعفهراند سهررهد     هد ادويهد پکدر مکسنرد رب انارد رب هکجه لنمک آب

 د سس ساالدهالب سماقد نمکد واننلد هلد
287 174 113 

 بنديد آرايشي و بهداشتي بيته 2
شهکرد صهابکند ظههرف    پهکدر شيتشهکد جعبهه مقهکاييد دسههتمالد ريمهلد شنشهه      

 د قکطي فلزيد محلکل سفندرنندهد نخ دندانبارمصرف يک
58 41 17 

 14 13 27 شده اجنئ هاي فرآوردهکدر ژلهد آلکچهد نقلد پ تنقالت ترش و شنرين 3

4 
هههاي  قنههاديد عيههلد مربهها و ،ههکراک 

 جات صبحانه و شنريني
 86 136 222 نبات آبد عيلد مرباد تافيد يالکاشکر

 314 190 504 ابکباتد هندم و جکد آردد ماراروني و رشته هاي ،کراري غالتد ابکبات و دانه 5

 109 150 259 دوغد شنرد ررهد ماستبيتنيد پننرد  هاي لبني فرآورده 6

 202 220 422 هاي پخته سکسنس و رالباسد فراورده هکشت و محصکالت پروت نني 7

 7 8 15 انکاع رنيرو ماهيد لکبناد عدسد ذرت و غنره محصکالت رنيرو شده 8

 17 84 101 انکاع روغن ،کراري روغن 9

 47 28 75 ها نکش دممکد نکشندني بدون هازد آب آشامندنيد آبمنکهد نکشابهد نکش ها نکشندني 10

 5 3 8 انکاع آجنل آجنل و ،شکبار 11

 18 67 85 د پرمنکس،شک رنش هاي غذايي دارو و مکمل 12

 83 43 126 و ساالد شده يبند بيتهسبزيجات پاک ررده و  ها سبزيجات و منکه 13

 1032 1157 2189 جمع رل
 

 

 1395شده به آزمايشگاه مکاد غذايي در سال  اي سنتي ارساله ارزيابي نمکنه نان -14-6جدول 

 نکع نان رديف
 مناطق

 مجمکع
 روستايي شهري

 108 11 97 لکاش 1
 شنرين مکرد داراي جکش 77

 درصد 3/2مکرد منزان نمک بن  از  37

 31 - 31 تافتکن 2
 شنرين مکرد داراي جکش 28

 رصدد 3/2مکرد منزان نمک بن  از  14

 26 2 24 سنگک 3
 شنرين مکرد داراي جکش 15

 درصد 3/2مکرد منزان نمک بن  از  2

 117 15 102 بربري 4
 شنرين مکرد داراي جکش 74

 درصد 3/2مکرد منزان نمک بن  از  40

 شنرين مکرد داراي جکش 71 94 15 79 رومال 5

 376 43 333 جمع رل
 شنرين اي جکشمکرد دار 265

 درصد 3/2مکرد منزان نمک بن  از  93
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 1395هاي يددار ارسالي به آزمايشگاه مکاد غذايي در سال  ارزيابي نمک -15-6جدول 

 مقطع زماني
 تعداد نمک

 مکرد آزماي  

 عدم انطباق از نظر درجه ،لکص عدم انطباق از نظر يد

 درصد تعداد درصد تعداد

 4/10 5 6/39 19 48 ماه اول 6

 8/6 4 9/38 23 59 ماه دوم 6

 4/8 9 3/39 42 107 مجمکع

 

 

 1395هاي ارسالي به آزمايشگاه مکاد غذايي در سال  از نمکنه شده استخراجهاي  ارزيابي رنگ -16-6جدول 

 تعداد مقطع زماني
 مطابقت

 با استاندارد

 بقتعدم مطا

 با استاندارد
 آلکارد رارمنکزين رکئننکلنن يلک سانيت يلک تارترازين

 پکنينک

4R 
 بريلنانت

 رنگ

 غنرمجاز 

 6 10 4 5 10 17 27 82 115 176 291 ماه اول 6

 12 5 5 1 18 31 24 77 116 142 258 ماه دوم 6

 18 15 9 6 28 48 51 159 231 318 549 مجمکع
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 مواد مخدر و ینظارت بر امور داروي
 

ها اعئ از صدور مجکز تأسنسد صدور و تمديد پروانه مي کل فنيد انتقال محل يا سرمايه دارو،انهد بازرسي از  تمامي امکر مرتبط با دارو،انه

ارويي هاي داروسازيد تحکيل داروهاي مخدرد ارائه مياعدت د ها و غنرهد ارزيابي تقاضاها و صدور اکاله الکل طبي براي شررت دارو،انه

در ره هاي واردرننده مکاد اولنه دارويي  هاي تکزيع دارود تأيند پروفرما و فارتکر شررت د نظارت بر شررتالعالج صعببه بنماران ننازمند و 

 .بندي و ارائه شده است د در اين اکزه از سالنامه دانشگاه جمعهنرد مديريت نظارت بر امکر دارويي و مکاد مخدر انجام مي

 
 1395اکزه نظارت بر امکر دارويي و مکاد مخدر در سال دانشگاه در عملکرد  -17-6جدول 

 تعداد مکضکع رديف

 59 صدور پروانه تأسنس دارو،انه 1

 204 صدور پروانه مي کل فني دارو،انه 2

 37 صدور هکاهي تشخنص صالانت مي کل فني دارو،انه 3

 ها( )امکر دارو،انه 20رمنينکن ماده  4
 12 ياتبرهزاري جل

 123 ها ارزيابي پرونده

 288 تمديد پروانه مي کل فني دارو،انه 5

 65 صدور هکاهي اشتغال به رار 6

 48 ارزيابي رارشناسي امارن پنشنهادي براي تأسنس يا انتقال دارو،انه 7

 5 صدور مجکز انتقال محل دارو،انه 8

 21 صدور مجکز انتقال سرمايه دارو،انه 9

 32 ونده در اکزه نظارتي دانشگاه جهت متقاضنان تأسنس دارو،انهتشکنل پر 10

 1847 ها بازرسي از دارو،انه 11

 85 ها بازديد از عطاري 12

 5492 العالج صعبارائه مياعدت دارويي به بنماران ننازمند و  13

 ريال 39598230410 العالج صعبمبلغ مياعدت به بنماران ننازمند و  14

 هاي داروسازي طبي به شررت تحکيل الکل 15
 2 ارزيابي رارشناسي تقاضاها

 1 صدور اکاله تحکيل

 387 هاي اکزه نظارتي دانشگاه رسندهي به شکايات از دارو،انه 16

 42 از سکي سازمان غذا و دارو واهذارشدههاي پخ  سراسري دارو  نظارت بر عملکرد شررت 17

 

 1395در سال رويي امکر دارسندهي به تخلفات  -18-6جدول 

 تعداد مکضکع رديف

 35 هاي ارسالي به تعزيرات اککمتي پرونده 1

 295 هاي ارسالي به دادسراي ويژه جرائئ پزشکي و داروئي پرونده 2

 11 هاي ارسالي به سازمان نظام پزشکي پرونده 3

 341 مجمکع
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 1395سال عملکرد وااد مخدر در  -19-6جدول 

 تعداد مکضکع فردي

 53 تحت پکش  يها کنننرل يدها و  ارائه ،دمات به بنمارستان 1

 24 فنندات قرص متنل رننده تکزيعهاي  پشتنباني از دارو،انه 2

 474 ها و مرارز ترک اعتناد بازرسي از بنمارستان 3

 8 رساني به مرارز ترک اعتناد دولتي ،دمت 4

 1 متعلق به بهزييتي رساني به مرارز ترک اعتناد ،دمت 5

 262 رساني به مرارز ترک اعتناد ،صکصي ،دمت 6

 3541 ميتقنئ صکرت بهرننده  ارائه دارو به بنماران سرپايي مراجعه 7

 166 انجام ،دمات مددراري 8
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 فعال در مناطق تحت پوشش دانشگاه یها داروخانه

 

 33اي ] وااد دارو،انه 405ي بنماران و تأمنن داروهاي مکرد نناز مراجعنند د به منظکر پاسخگکيي به ننازهاي داروي1395طي سال 

دارو،انه  405اند. از مجمکع  دارو،انه غنر بنمارستاني[د تحت نظارت دانشگاه علکم پزشکي تهران فعالنت داشته 372دارو،انه بنمارستاني و 

صکرت يک شنفت به مردم ،دمت  دارو،انه به 9صکرت دوشنفت و  د بهواا 345روزيد  صکرت شبانه دارو،انه  به 51تحت نظارت دانشگاهد 

دارو،انه در سطح شهر تهران و مناطق مختلف  251دارو،انه فعال در منطقه تحت پکش  دانشگاهد  405اند. همچننن از مجمکع  ارائه نمکده

 اند.  اي ننز در شهر ري داير بکده وااد دارو،انه 84شهر و  وااد در اسالم 70شهرداريد 
 

 

 1395هاي فعال در مناطق تحت پکش  دانشگاه طي سال  دارو،انه -19-6جدول 

منطقه 

 جغرافنايي

 ]شهرستان[

 نحکه اداره محل استقرار زمان رار نکع مجکز مالکنت)وضعنت اقکقي(

 رل

گاه
انش
ه د
ه ب
يت
واب

 

صي
صک
، 
 
بخ

 

عي
ما
جت
ن ا
أمن
ت

ريه 
،ن
ت 
يا
ؤس
م

ان 
ره
و ا
ها 
هاد
ر ن
ساي

ها 
 

ني
ستا
مار
بن

ني 
ستا
مار
ربن
غن

 

ت
شنف
ک 
ي

 

ت
شنف
دو 

 

انه
شب
 

ي
وز
ر

 

هر
ش

ستا 
رو

قل 
يت
م

قل 
يت
رم
غن

 

 70 2 68 4 66 7 62 1 68 2 - - 1 69 - شهر اسالم

 251 29 222 3 248 34 214 3 222 29 4 1 1 223 22 تهران]جنکب[

 84 2 82 19 65 10 69 5 82 2 3 3 - 78 - ري

 405 33 372 26 379 51 345 9 372 33 7 4 2 370 22 رل

 

 

 1395هاي دولتي و غنردولتي فعال در مناطق تحت پکش  دانشگاه طي سال  دارو،انه -20-6جدول 

منطقه 

 جغرافنايي

 ]شهرستان[

 دولتي

تي
دول
ع 
جم

 

 غنردولتي

تي
دول
غنر
ع 
جم

 

 رل

دانشگاه علکم پزشکي 

 تهران
 تأمنن اجتماعي

هاي  نساير نهادها و ارها

 دولتي
 ،نريه ،صکصي

 يک

 شنفت

 دو

 شنفت

 شبانه

 روزي 

 يک

 شنفت

 دو

 شنفت

 شبانه

 روزي 

 يک

 شنفت

 دو

 شنفت

 شبانه

 روزي 

 يک

 شنفت

 دو

 شنفت

 شبانه

 روزي 

 يک

 شنفت

 دو

 شنفت

 شبانه

 روزي 

 70 69 - - - 7 61 1 1 - - - - 1 - - - - شهر اسالم

 251 222 - 1 - 24 196 3 27 1 3 - - 1 - 9 13 - تهران]جنکب[

 84 79 1 1 1 7 65 4 5 1 3 1 - - - - - - ري

 405 370 1 2 1 38 322 8 35 2 6 1 - 2 - 9 13 - رل
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 یزات پزشکیتجه
 

در  يههاي ابالغه   اطمننان از رعايهت ضهکابط و دسهتکرالعمل    منظکر به يو ،صکص يدولت يمرارز درمان برنظارت  يا،تصاص لنيت چکتهنه 

و  يدولته  يها و ضکابط وزارت متبکع در ،صکص طرح تحکل سالمت به مرارز درمان ص طرح تحکل نظام سالمتد ابالغ دستکرالعمل،صک

جليهات مهنظئ بها     يبرهزار آناند مشکالت رفع جهت يراهنماي و يدرمان مرارز هاي رمنته در شررت دانشگاهد پکش  تحت ي،صکص

 يهها  هها و بخه    دارو،انهه  از يا دوره يبازديهدها  د انجهام هها  آنمرارهز و رفهع مشهکالت     يکتجهنزات پزش يملزومات مصرف يمي کلنن فن

 اداره جليات در شررت دانشگاهد پکش  تحت يدرمان مرارز يپزشک ملزومات يفن مي کلنن آمکزش ديو دولت ي،صکص يها بنمارستان

جهت تفکيض امکر  ياداره رل تجهنزات پزشک يشررت در جليات آمکزش سالمتد نظام تحکل طرح ،صکص در يپزشک تجهنزات رل

د يو اصناف تجهنزات پزشهک  رننده تکزيع يها و ننز ثبت شررت Bو  Aبا رالس ،طر  يتکلند تجهنزات پزشک يها مربکط به تمديد پروانه

 يهها  د هشهت يجهنزات پزشهک و اصناف ت رننده تکزيع يها جهت تمديد پروانه تکلندد بازديد از انبار شررت يتکلند يها بازديد از رار،انه

 تجهنهزات  ههاي  نمايشگاه از د بازديديجهت بازديد از اصناف تجهنزات پزشک يو تعزيرات اککمت يمشترک با اداره رل تجهنزات پزشک

 .است شده ارائه ،الصه طکر به قالب جدول در 1395سال  در يمصرف ملزومات و يپزشک

 

 1395در سال  رستانتعداد بازديدها به تفکنک نام بنما -22-6جدول 

 تعداد بازديد نام وااد بازديد شده رديف  تعداد بازديد نام وااد بازديد شده رديف

 1 بنمارستان اقبال 16  5 ره(،منني )بنمارستان امام  1

 1 بنمارستان آزادي 17  1 بنمارستان انيتنتک رانير 2

 2 ع(امنرالمؤمننن )بنمارستان  18  1 بنمارستان امنراعلئ 3

 1 بنمارستان بابک 19  1 بنمارستان آرش 4

 1 بنمارستان پارسا 20  2 بنمارستان بهارلک 5

 1 بنمارستان سکرنا 21  1 بنمارستان بهرامي 6

 1 بنمارستان مدائن 22  2 بنمارستان سننا 7

 2 بنمارستان منمنت 23  2 بنمارستان شريعتي 8

 1 عج(ولنعصر )بنمارستان ،نريه  24  3 بنمارستان فارابي 9

 3 س(الزاهرا )بنمارستان ،نريه صديقه  25  2 بنمارستان مررز طبي 10

 1 بنمارستان مفرح 26  2 مررز قلب تهران 11

 2 بنمارستان نجمنه 27  2 بنمارستان ياس 12

 2 عج(زمان )بنمارستان امام  28  1 رازي پزشکي روانبنمارستان  13

 1 آبان 13انبار تأمنن  29  1 بنمارستان آيت اله راشاني 14

 47 مجمکع بازديدها  1 ع(رضا )بنمارستان امام  15
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 1395سال  در تعداد بازديدها از مرارز درماني مشمکل طرح تحکل سالمت -23-6جدول 

 تعداد بازديد فصل

 8 بهار

 7 تابيتان

 18 پاينز

 14 زميتان

 47 مجمکع

 

 

 1395در سال  هاي مشترک با تعزيرات و اداره رل تجهنزات پزشکي از مرارز درماني تعداد بازرسي -24-6جدول 

 هاي مشترک بازرسيتعداد  هاي مشترک با بازرسي

 3 تعزيرات

 4 اداره رل تجهنزات پزشکي
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 یزيرمجموعه دانشکده داروساز یها داروخانه
 یبیمارستان یها و داروخانه

 

هاي آموزشي، پژوهشي  مين عرصهأتهاي بنمارستاني در راسهتاي   هاي دانشکده داروسازي و دارو،انه ت اصلي مجمکعه دارو،انهرسال

 23تعريهف هرديهده اسهت. ايهن مجمکعهه شهامل        هاي داروئيي در داششيهاع عميوز پيشيهي ت يرا       و ارائه خدمات و مراقبت

دانشهگاه علهکم پزشهکي تههران      ههاي   بنمارسهتان هها در   شههر تههران و سهاير دارو،انهه    دارو،انه در سطح  7ره از اين تعداد  است داروخاشه

هاي  مرکي م ارت مشاوره بنماران و جهت 1[DPIC] دارو پيشهيمرکي اطالعات هاي  همچننن اين مررز شامل بخ  .اند قرارهرفته

 1395سال شرح هزارش آمار فهرست و  .استبرهزاري واادهاي عملي براي دانشجکيان  [ ج تSKILL LABسرپايي ]داروخاشه 

 :به تفکنک در جداول ذيل آمده استها  اين دارو،انه

 

 
 1395طي سال  هاي دانشکده داروسازي دانشگاه علکم پزشکي تهران دارو،انهفهرست  -25-6جدول 

 سال تأسنس تلفن نشاني نام دارو،انه رديف

 1359 88849011-15 د شماليد نب  ،ردمنزند ،ان ئيرر،نابان  آبان 13دارو،انه  1

 1360 33325775-6 ع(د ،نابان دماوندد جنب بنمارستان بکعلياينن )مندان امام  روزي بکعلي دارو،انه شبانه 2

 1360 77655981-2 دروازه شمنراند ،نابان سپاهد جنب بنمارستان طرفه روزي شهند عابديني دارو،انه شبانه 3

 1360 22213635 ،نابان شريعتيد نرسنده به مندان تجري د جنب درمانگاه لقانيروزي نمکنه طا دارو،انه شبانه 4

 1361 55766227 قپاند نرسنده به امامزاده اين يدوراه،نابان قزويند  روزي ايثار دارو،انه شبانه 5

 1365 33914816 مندان بهارستان دارو،انه درتر امنني 6

 1374 88822804 زندد نب  ،ردمند شمالي ،ان ئ،نابان رري آبان 13تخصصي  دارو،انه فکق 7

 

                                                                                 
1 - Drug and poison information center 
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 1395طي سال  هاي بنمارستاني دانشگاه علکم پزشکي تهران دارو،انهفهرست  -26-6جدول 

 سال تأسنس تلفن نشاني نام دارو،انه رديف

 1385 55604466 ،نابان وادتد پائنن تر از مندان وادت دارو،انه سرپايي و بيتري بنمارستان رازي 1

 1385 66569944 ،نابان ستار،اند ،نابان باقر،اند بعد از چمران ره() ،مننيدارو،انه سرپايي بنمارستان امام  2

 1386 84902389 ،نابان رارهر شماليد نرسنده به بزرهراه جالل آل اامد دارو،انه سرپايي بنمارستان شريعتي 3

 1387 66717009 آباد ايننرسنده به  ،نابان امام ،مننيد دارو،انه سرپايي بنمارستان سننا 4

 1387 84902119 ،نابان رارهر شماليد نرسنده به بزرهراه جالل آل اامد دارو،انه بيتري بنمارستان شريعتي 5

 1387 66929506 نصرت چهارراه،نابان درتر قريبد نرسنده به  دارو،انه سرپايي بنمارستان مررز طبي رکدران 6

 1388 66929506 نصرت چهارراه،نابان درتر قريبد نرسنده به  رستان مررز طبي رکدراندارو،انه بيتري بنما 7

 1389 77887735 رشند چهارراهبزرهراه رسالتد بعد از اتکبان باقريد  دارو،انه سرپايي و بيتري بنمارستان جامع بانکان آرش 8

 1391 55754939 17ابکذرد روبروي شهرداري منطقه  مندان فالحد ،نابان دارو،انه سرپايي و بيتري بنمارستان ضناينان 9

 1391 55650406 آهند مندان بهداري مندان راه دارو،انه سرپايي و بيتري بنمارستان بهارلک 10

 1391 77560708 آباد د ،نابان دماوندد ،نابان قاسئنک تهران دارو،انه سرپايي و بيتري بنمارستان بهرامي 11

 1392 66593801 ره(،منني )امام  يمارستاننمجتمع ب دبلکار رشاورز تنتک رانيراني يدارو،انه بيتر 12

 1393 66911295 ره() ،مننيامام  يمارستاننمجتمع ب درشاورز بلکار عج() ولنعصراضرت  مارستاننب يدارو،انه بيتر 13

 1393 66581515 ره() ،مننيامام  يمارستاننمجتمع ب درشاورز بلکار ره() ،مننيامام  مارستاننب يبيتر دارو،انه اورژانس و 14

 1394 55414540 لشگر چهارراهتر از  نينپا ديرارهر جنکب ابانن، دارو،انه بنمارستان روزبه 15

 1394 88900202 يشمال ياستاد نجات الله ابانن، يانتهاد زند ،ان رريئ ابانن، دارو،انه بنمارستان ياس 16

 1395 66348534 آباد ره(د نرسنده به اين) ،منني،نابان امام  ننادارو،انه بيتري بنمارستان س 17

 

 آبان 13 یمرکز اطالعات دارو پزشک
ي علمهي و مشهاوره   يرسمي فعالنت ،کد را در زمننه پاسخگک طکر به 1387از سال  سنس وأت 1386آبان در بهمن  13مررز اطالعات دارويي 

درمهان تکسهط    و همکهاران رهادر   وطنان هئ. پاسخگکيي به سؤاالت دارويي ه استاز نمکدي جهت بنماران و همکاران رادر درمان آغيدارو

از داروسازاند پزشکاند دستناران داروسازي و متخصصنن داروسازي بالنني بر اساس جديدترين و معتبرترين منهابع اطالعهات دارو پزشهکي    

 .پذيرد نجام ميعصر ا 20صبح لغايت  8ساعت 

 

 :است ذيلررز شامل مکارد م هاي اين اهئ فعالنت

 تجکيزشدهعلمي در رابطه با داروهاي  رساني اطالع .1

 داروهاي اطالعات راربردارائه  .2

 دوز مصرف داروجهت  رساني اطالع .3

 عکارض جانبي دارودر مکرد اطالعات ارائه  .4

 دارويي تاطالعات تدا،الارائه  .5

 دارو در زمان شنردهي و بارداري با مصرفدر ارتباط  رساني اطالع .6

 تنظنئ دوز مصرف دارودارويي جهت  رساني اطالع .7
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 مکارد هشدار مصرف و منع مصرف دارو تکسط داروسازاند پزشکان و متخصصنن داروسازي .8

 

 1395سال  آبان طي 13 دارو پزشکيهاي علمي و رادر شاغل در مررز اطالعات  تعداد مشاوره -27-6جدول 

 تعداد رادر شاغل هاي علمي مررز تعداد مشاوره

28953 26 

 

 1395سال  آبان طي 13 دارو پزشکيمررز اطالعات ،دمات ارائه شده در  -28-6جدول 

 تعداد تماس تخصصي
هاي  تعداد تماس

 آمکزشي

ثبت و بررسي  هاي هزارشتعداد 

 [ADRداروها ]عکارض نا،کاسته 

هاي  دنتيان و رزيتعداد دانشجک

 ديده آمکزش

 شده هزارشتعداد مکارد 

 ،طاهاي دارويي

تعداد مکارد پنگنري 

 شده

2921 4616 163 296 289 168 

 

 .استخبرشامه اشتشار ها و  چاپ کتاب و مقاله، شرکت در همايش هاي اين مررزد از ديگر فعالنت

 
 

 یداروخانه سرپاي یها مرکز مهارت
يهک   عنهکان  بهه اي ،هکد بتکاننهد    ارفهه  -سازي دانشجکيان است ره در عرصه اجتماعي تربنت و آماده استامروزه به نظر اائز اهمنت  آنچه

نمايهان   ازپهن   بهن  ضرورت اضکر متخصصنن دارويي و هيترش علکم دارويهي   امروزه اي بپردازند. هاي ارفه داروساز تکانمند به فعالنت

پنچهي و ارائهه داروي    در نيهخه  تنهها  نهه اي ،کدد قابلنت و شاييهتگي ،هکد را    است. آرمان ما اين است ره دانشجکيان بتکانند در آينده ارفه

بنمهارد آمهکزش نکهات     درمهاني  رژيئهاي دارويي بلکه در برقراري ارتباط صحنح با بنمارد ارزيابي  صحنح به بنمار و ارائه ،دمات و مراقبت

ندن بهه  پزشکي و دارويي الزم در رابطه با مصرف دارو و بررسي تدا،الت ااتمالي نيخه درماني بنمار نشان دهد. بهديهي اسهت الزمهه رسه    

. در همهنن راسهتا ههروه    اسهت هاي جديد آمکزشهي بها امکانهات مهدرن و امهروزي       مدل رارهنري بهچننن اهدافيد ارتقاء سنيتئ آمکزشي و 

هاي دانشکده داروسازي دانشگاه علکم پزشهکي تههران تهالش دارد بها بهازنگري سها،تاري و در نظهر         داروسازي بالنني و مجمکعه دارو،انه

و رهارورزي   2و  1آمکزشي رشکرهاي پنشرفتهد دروس رارآمکزي دانشجکيان داروسازي ره شامل رهارآمکزي شههري   داشتن سطکح برتر 

هاي دانشکده داروسهازي بهراي طرااهي و     را ارائه نمايد. معاونت آمکزشي دارو،انه استدر عرصه دارو،انه بنمارستاني و رارورزي بالنني 

 رديد.تأسنس ه 1388اجراي نکين رارآمکزي در سال 
 

 1395دانشگاه طي سال  رارآمکزي دانشکده داروسازي دانشگاه علکم پزشکي تهرانبه وااد  ها و ،دمات ارائه شده سرويس -29-6جدول 

 تعداد نفرات رننده شررتدانشجکيان  عنکان دوره

 96 1392ورودي سال  1وااد رارآمکزي شهري 

 97 1391ورودي سال  2وااد رارآمکزي شهري 

 116 1390ورودي سال  رورزي بنمارستانيوااد را

 60 1390ورودي سال  وااد رارورزي بالنني

 369 جمع رل
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 1395دانشگاه طي سال  الملل پرديس بنن رن  به شعبه ها و ،دمات ارائه شده سرويس -30-6جدول 

 تعداد نفرات رننده شررتدانشجکيان  عنکان دوره

 45 1392ورودي سال  1ري وااد رارآمکزي شه

 15 1392ورودي سال  2وااد رارآمکزي شهري 

 40 1391ورودي سال  وااد رارورزي بنمارستاني

 16 1391ورودي سال  وااد رارورزي بالنني

 42 1390ورودي سال  وااد رارورزي بنمارستاني

 20 1390ورودي سال  وااد رارورزي بالنني

 178 جمع رل

 

 

 1395در سال  بدو استخدام ددانشکده داروسازيهاي  ديده در دارو،انه تعداد افراد آمکزش -31-6جدول 

 تعداد نفرات عنکان دوره

 134 رارورزي دانشجکيان داروسازي

 27 تکنينن دارويي

 161 جمع رل

 

 

 

 1395ي طي سال ها بر اساس مدارج تحصنل تعداد داروسازان شاغل در مجمکعه دارو،انه -32-6جدول 

 مجمکع دانشجکيان داروسازي رزيدنت داروسازي داروساز درتراي تخصصي

15 122 49 140 326 

 

 

 1395طي سال  هاي دانشکده داروسازي به تفکنک نکع ،دمت دارو،انهتخصصي سنزده آبان و  ي تخصصي و فکقها تعداد مراجعنن به دارو،انه -33-6جدول 

 دارو،انه
عداد مراجعات ت

 دارويي

تعداد مراجعات داروهاي 

 (OTCبدون نيخه )

تعداد مراجعات 

 بهداشتي
 تعداد رل

 257261 36209 135866 85186 نمکنه طالقاني

 366351 56645 151313 158393 شهند عابديني

 158550 43035 81106 34409 درتر امنني

 109810 15591 43247 50972 ايثار

 130499 0 1397 129102 فکق تخصصي

 484720 51889 79922 352909 سنزده آبان

 329367 61781 138080 129506 بکعلي

 1836558 265150 630931 940477 جمع رل
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 1395ي تحت پکش  دانشگاه طي سال ها بنمارستان يي و بيتريهاي سرپا تعداد مراجعنن به دارو،انه -34-6جدول 

 مجمکع تعداد تر،نصي بنماران بيتري و،انه سرپاييتعداد مراجعنن دار بنمارستان

 326520 32015 294505 ضنائنان

 221666 27605 194061 رکدران مررز طبي

 223282 53999 169283 درترشريعتي

 344879 54845 290034 ره() ،مننيمجتمع بنمارستاني امام 

 85241 15743 69498 جامع بانکان آرش

 141679 43588 98091 سننا

 151143 3138 148005 رازي

 207632 20454 187178 بهارلک

 137855 12901 124954 بهرامي

 17731 2848 14883 روزبه

 104500 14000 90500 ياس

 1962128 281136 1680992 جمع رل
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 تحقیق و توسعه
 

 ADR or Adverse Drug Reactionعوارض شاخواسته دارويي  .1

هاي تحت نظارت دانشگاه علکم پزشکي تهران ثبت  از عکارض و ،طاهاي نا،کاسته دارويي در بنمارستان  زارشه 956د 1395در طکل سال 

 و به معاونت غذا و داروي دانشگاه ارسال شد.
 

 1395و  1394هاي  دريافتي از عکارض و ،طاهاي دارويي به تفکنک وااد در سال شده ثبتهاي  تعداد هزارش -35-6جدول 

 1395سال  1394ل سا بنمارستان

 12 1 آرش

 8 7 امنراعلئ

 20 11 بهارلک

 8 3 بهرامي

 277 104 رازي

 35 19 روزبه

 70 88 سننا

 53 20 شريعتي

 44 15 ضنائنان

 5 1 فارابي

 225 148 ره(،منني )مجتمع بنمارستاني امام 

 5 12 ياس

 7 11 مررز قلب تهران

 17 11 مررز طبي اطفال

 145 146 آبان 13ارويي مررز اطالعات د

 0 2 اقبال

 6 1 شهريار

 3 9 س(الزهرا ) صديقه

 3 0 پارسا

 2 0 مدائن

 1 0 ع(رضا )امام 

 10 0 ع(امنرالمؤمننن )

 956 609 جمع رل
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 اقدامات آموزشي در راستاي ارتقاء فارماکوويژيالشس:

و پنشگنري از عههکارض دارويههي و يهها سهاير مشهکالت       هزارش دهيهاي مهرتبط بها رديهابيد ارزيابيد  النتفارمارکويژيالنسد دان  و فع

 .مرتبط با دارو است

 

 

 ها: هاي بيمارستا  جمسات آموزشي با حضور رؤساي بخش
رنههد بههر  ههها و برهههزاري سههخنراني آمکزشههي و بحههب و هفتگههک بهها هههدف تأ     شههررت معههاون غههذا و دارو در جليههات ر سههاي بخهه    

بههکد.  ADRاقههدامات آمکزشههي معاونههت غههذا و دارو در اههکزه   ازجملهههعههکارض و ،طاهههاي دارويههي  هههزارش دهههياهمنههت و نحههکه 

هههاي روزبهههد مررههز قلههب تهههران و     هههاي رازيد آرش و شههريعتي و در بنمارسههتان   ايههن جليههات در بنمارسههتان   1395در آذرمههاه سههال  

 .برهزار شد 1395 ماه يدره( طي ،منني )مجتمع بنمارستاني امام 

 

 براي دستيارا  جديدالورود پيشهي: برگيارشدعجمسات آموزشي 
ههاي   و اهمنت عکارض دارويي رهالس  هزارش دهيدر راستاي آمکزش دستناران جديدالکرود در دانشکده پزشکي با فارمارکويژيالنس و 

 .برهزار شدايمان هاي طب سالمنديد اطفالد هکش و الق و بننيد زنان و ز آمکزشي براي هروه

 

 
 RUD کميته تجويي و مصرف منطقي دارو .2

 هاي ممييي و بازخورد شسخ و ارائه گيارش در خصوص پردازش شسخاشجاز شدع اقدامات 

  تماس پزشکان يها از صحت آدرس و شماره نانناطالعات پزشکان مناطق تحت پکش  و اطم يروزرسان بهتالش در جهت. 

 افهزار   نهرم  ههاي  هنري از نيخ به علهت وجهکد اشهکاالتي در ههزارش     تحت ويندوز جهت هزارشرداز پ افزار نيخه استفاده از نرم

 پرداز تحت وب. نيخه

 

 

 :دارو يو مصرف منطق ييو بازخورد در خصوص تجو يييمم هاي گيارش

 ندوزيوتحت افزار  با استفاده از نرم پرداز افزار نيخه در نرم واردشده يا مهناز نيخ ب يرنه هزارش. 

 فاصله داشتند يجامعه پزشکان عمکم يبرا آمده دست به ننانگناز م يمکردبررس هاي ره در شا،ص يانتخاب پزشکان عمکم. 

 پزشکان استان تهران هنرل اننتهران از م يپزشکان تحت پکش  دانشگاه علکم پزشک يجداساز. 

  ننانگنه از م يمکردبررسچهار شا،ص  ايسه ن ره در تهرا يپزشکان تحت پکش  دانشگاه علکم پزشک يهزارش برا 208ارسال 

 .فاصله داشتند يجامعه پزشکان عمکم يبرا آمده دست به
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 هاي بيمارستاشي: واحد داروخاشه .3

 هاي ايمني بيمار: ها در خصوص شاخص وضعيت بيمارستا 

نمکدنهد. همچنهنن وضهعنت الصهاق      هاي دانشگاهي الصاق برچيب بهراي داروههاي پر،طهر را رعايهت     هاي داير در بنمارستان همه دارو،انه

در نظهر   قبکل قابلشکد ننز  نکشته بر روي دارو عنکان مي صکرت بهبرچيب داروهاي يخچالي در جدول زير مشخص شده است. مکاردي ره 

 است. شده هرفته
 1395لي در سال هاي دانشگاه علکم پزشکي تهران در ،صکص الصاق برچيب داروهاي پر،طر و يخچا وضعنت بنمارستان -36-6جدول 

 وجکد برچيب داروي يخچالي وجکد برچيب داروي پر،طر بنمارستان رديف

 دارد دارد شريعتي 1

 دارد دارد بهارلک 2

 دارد دارد بهرامي 3

 دارد دارد مررز طبي 4

 ندارد دارد مررز قلب 5

 دارد دارد ضنائنان 6

 شکد نکشته مي دارد فارابي 7

 دارد دارد آرش 8

 دارد اردد ياس 9

 دارد دارد سننا 10

 دارد دارد رازي 11

 دارد دارد ره(،منني )امام  12

 دارد دارد عج(ولنعصر ) 13

 دارد دارد انيتنتک رانير 14

 شکد نکشته مي دارد امنراعلئ 15

 دارد دارد روزبه 16
 

 .استقلئ  1084ي تهران تعداد رلي اقالم فرمکالري تجمنعي دانشگاه علکم پزشک ها: فرموالري بيمارستا 
 

 ساماشه اينترشتي مديريت دارو و تج ييات پيشهي )سامدت(:
ها و آمار مصرف داروهاد  راربران و مخاطبان به فرمکالري بنمارستان تر رااتجهت دسترسي  samdat.tums.ac.irاين سامانه به نشاني 

 ازجملههاي فراوان  داراي قابلنتره  اندازي هرديد راه 1395 ريکرماهشهتکسط معاونت غذا و دارو طرااي و در  هاي دارويي و ... پروتکل

آمار مصرف داروهاي تحت  و مشاهدهد مشاهده داروهاي تحت پروتکل به همراه متن پروتکلد ثبت ها مشاهده فرمکالري بنمارستانامکان 

 .است. .. پروتکل و

بها ورود اطالعهات    ازآن پهس . برهزار شد 1395شهريکر با اين سامانه در ي ستانبنمار هاي / مديران دارو،انهلنن فنيي کاولنن جليه آشنايي م

ينهد فرمهکالري   أت منظهکر  بهه ههاي دولتهي    بنمارستانهاي  / مديران دارو،انهلنن فنيي کم نام ثبتها در سامانهد مراله  فرمکالري رلنه بنمارستان

رهاربران   .برههزار شهد  نام و استفاده از سامانه  آمکزش نحکه ثبت منظکر بهم جليه آمکزشي دو 1395 ماه بهمنبنمارستان مربکطه آغاز شد. در 

هاي بنمارستاني هيتند( در نظهر   هاي دارو و تجهنزات )ره مديران/ مي کلنن فني دارو،انه ها دبنران رمنته فرمکالري در بنمارستان تأيندرننده

فرمهکالري   و تأينهد رارتابهل و بررسهي    دسترسهيد ايجهاد  ينهد  معرفي شدند. تأ هرفته شدند ره با نامه رسمي بنمارستان به معاونت غذا و دارو

 ها آغاز شد. بنمارستان
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 ها: ها از طرف معاوشت غذا و دارو به بيمارستا  هاي اقالز مصرفي خارج از فرموالري به بيمارستا  ارسال گيارش

ره( ههزارش اقهالم مصهرفي ،هارج از فرمهکالري بنمارسهتان را از       ،مننهي ) هاي ضنائنان و مجتمع بنمارسهتاني امهام    بنمارستان 1395در سال 

 معاونت غذا و دارو دريافت نمکدند.
 

 اقدامات معاوشت غذا و دارو در راستاي ارتقاء تجويي و مصرف منطقي داروهاي آشتي ميهروبيال:

ارو اقههدامات زيههر در سههال ههها در معاونههت غههذا و د در ادامههه رونههد تههدوين پروتکههل  هييا: بيوتييي  روشييد تييدوين پروتهيي  آشتييي 

 صکرت هرفت: 1395

 ههاي عفهکني    بها متخصصهان بنمهاري    1395 مهاه  ارديبهشت درهاي بنمارستاني  هاي درمان تجربي عفکنت جليه بررسي نهايي پروتکل

ر معاونت د ره( و بنمارستان شريعتي،منني )هاي مجتمع بنمارستاني امام  ساي بخ  ها و همچننن اساتند و ر پروتکل رننده تدوين

 .غذا و دارو

 هاي عفهکني   با اضکر متخصصان بنماري 1395 ،ردادماه درهاي بنمارستاني  هاي درمان تجربي عفکنت جليه بررسي نهايي پروتکل

در معاونت غذا و  سنناد ضنائناند مررز قلب و بهارلک هاي هاي بنمارستان ساي بخ  همچننن اساتند و ر وها  رننده پروتکل تدوين

 .دارو

 عفکني هاي  بنماريمتخصصان  اضکر با 1395 شهريکرماهدر بنمارستاني  هاي عفکنتدرمان تجربي  هاي پروتکلليه بررسي نهايي ج

 .در معاونت غذا و داروها  پروتکل رننده تدوين

 ها. هاي بنمارستاني به همه بنمارستان ابالغ پروتکل درمان تجربي عفکنت 

  ها. قبل از اعمال جرااي به همه بنمارستان کيبنکتن آنتيابالغ پروتکل پروفنالريي 

 

 ساير اقدامات:

 هاي تحت پکش  در  منکروبنال جهت تشکنل و اجرا در بنمارستان داروهاي آنتي منطقي مصرف رمنته ساب اجرايي نامه ابالغ آئنن

 ها و برهزاري جليات. د پنگنري در ،صکص معرفي اعضاي ساب رمنته بنمارستان1395 مهرماه

 لننزولندد ريپکفانژيند رلنيتنند فکسکارنتد آمفکتريينن بهي لنپکزومهال و   منکروبنال ) محدوديت تجکيز بر،ي داروهاي آنتي ابالغ

ي عفهکن  يها يمارنب ننتکسط متخصص صرفاً. بر اساس اين ابالغد تجکيز اين داروها 1395 مهرماهها در  ( در بنمارستانپيارکنازول

 .استپذير  ل فرم مربکطه امکانها به همراه تکمن در بنمارستان
 

 ها در خصوص مييا  تغييرات داروهاي تحت پروته : بازخورد به بيمارستا 

 اند از: اند عبارت را دريافت نمکده بازخورد مييا  مصرف داروهاي تحت پروته هايي ره نامه  بنمارستان

 آرش .1

 بهارلک .2

 ره() ،مننيمجتمع بنمارستاني امام  .3

 امنراعلئ .4

 بهرامي .5

 رازي .6

 شريعتي .7

 فارابي .8

 مررز طبي .9

 مررز قلب .10

 ضنائنان .11
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 اقدامات آموزشي: .4

 تخصصي و مردم به شرح زير بکد. مختلفهاي  تکسط معاونت غذا و دارو با هدف ارتقاء دان  هروه برهزارشدههاي  تعداد آمکزش

 
 1395در سال  برهزارشده هاي تخصصي آموزشهزارش  -37-6جدول 

 نفر ساعت ها آمکزش تعداد جليات

 2146 به رارشناسان معاونت غذا و دارو يآمکزش تخصص 12 برهزارشده براي داروسازان و پزشکان هاي بازآمکزي

 1944 يفن ننمي کلبه  يتخصص آمکزش 6 يمصرفي پزشک زاتنتجه يفن ننمي کل يبرا برهزارشده يها يبازآمکز

 

 

 1395در سال  برهزارشده هاي مردمي آموزشهزارش  -38-6جدول 

 تعداد جليات عنکان

 11 جليات آمکزشي مدارس

 32 جليات آمکزشي مربنان و رابطنن سالمت

 1 جليات آمکزشي بازرسان شبکه بهداشت

 21 برهزارشدههاي آمکزشي  غرفه

 12 هاي ،بري و انجام مصاابه نشيت

 17 هاي آمکزشي مشترک با رسانه برنامه

 76 تهنه و تدوين و چاپ مطالب آمکزشي مکتکب

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


