
  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 :ششمفصل 

 غذا و دارو
 

  بهداشتي -مواد غذايي، آرايشينظارت بر 

 ،آرايشي و بهداشتي  آزمايش و کنترل مواد غذايي 

 نظارت بر دارو و مواد مخدر 

 فعال در مناطق تحت پوشش دانشگاه های داروخانه 

 بيمارستاني های های دانشکده داروسازی و داروخانه داروخانه 

  آبان 13مرکز اطالعات دارو پزشکي 

 های داروخانه سرپايي مرکز مهارت 

 های بيمارستاني دانشگاه بازرسي و پايش عملکرد داروخانه  

  تجهيزات پزشکياداره 
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به صورت مستقل در دانشگاه علوم پزشکی تهران تشکیل گردید. در  1385معاونت غذا و دارو در سال        

های  ارزشیابی کلیه بخش و نفری خود مأموریت نظارت 160ل حاضر این معاونت با بدنه کارشناسی تقریباحا

های تابعه و نیز بخش خصوصی فعال در منطقه تحت  های دارویی و ملزومات پزشکی در بیمارستان مراقبت

 دار است. پوشش دانشگاه را عهده

ها، واحدهای تولیدی مواد غذایی، آرایشی  کز ترک اعتیاد، عطاریها، مرا های داروخانه همچنین نظارت بر فعالیت

های پخش دارویی، انبارهای مواد غذایی و دارویی و صدور مجوزهای مربوطه بر عهده  و بهداشتی، شرکت

 مدیران و کارشناسان این معاونت است. 

طور ویژه با  هاخته است، بلکه بهای معمول خود پرد در سالی که گذشت این معاونت  نه تنها به انجام مأموریت

های نظارت، پایش و بازرسی مرتب و سرزده تالش کرده است، در موفقیت طرح تحول سالمت  اجرای برنامه

های دانشگاه در این  ثری به عمل آورد. آنچه در ادامه خواهد آمد، گزارشی است از مجموعه فعالیتؤاقدامات م

 . 1394حوزه در سال 

ز این معاونت ضمن ایفای نقش دائمی خود در دفاع از سالمت جامعه،  تالش خواهد نمود در سال پیش رو نی

های  های توسعه و تجهیز آزمایشگاه کنترل مواد غذایی و دارویی، راه اندازی روش ثری را در حوزهؤهای م برنامه

شده از مراجع مختلف با های مواد غذایی و آرایشی و بهداشتی ارجاع  جدید آزمایشگاهی، بررسی مطابقت نمونه

ثر با مراجع قضایی و انتظامی در امر مبارزه با قاچاق، رسیدگی به کلیه شکایات و تخلفات ؤاستاندارد، همکاری م

های دارویی در سطح  واحدهای تحت پوشش، انجام مطالعات و ارزیابی کیفی و کمی مواد غذایی و فرموالسیون

ها، نظارت بر تجویز مصرف  پر هزینه بیمارستان -وهای پرمصرفعرضه، نظارت بر روند تجویز و مصرف دار

های مصرف و در نهایت تدوین فارماکوپه دارو  ها از طریق تهیه، اجرا و ابالغ پروتوکل منطقی دارو در بیمارستان

ا ه ثر جهت کاهش تجویز آنتی بیوتیکؤو ملزومات پزشکی بیمارستانی به انجام رساند. همچنین انجام اقدامات م

ها از اهم اهداف پیشرو در این  و منطقی شدن مصرف آن با توجه به شیوع مقاومت میکروبی در بیمارستان

 باشد. معاونت می

 

 

 محمودي منان حاجيدکتر 

 غذا و دارومعاون 
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 مواد غذایي، آرایشي و بهداشتينظارت بر 
 

شی و بهداشتی و ي، آرادنیيدکننده مواد خوراکی، آشاميهاي بهداشتی و شناسه نظارت کارگاهی واحدهاي تول د پروانهينظارت بر صدور و تمد

شی و بهداشتی در منطقه تحت پوشش دانشگاه، صدور مجوزهاي بهداشتی مرتبط يدنی، آرايد مواد خوراکی، آشامينظارت و بازرسی از کارخانجات تول

ی است که دانشگاه يندهايها، خدمات و فرآ تيشی و بهداشتی از اهم مسئوليدنی، آرايند شده خوراکی، آشاميه و محصوالت فرآيبا واردات مواد اول

 اين مأموريت بر عهده مديريت نظارت بر مواد غذايی، آرايشی و بهداشتی است. علوم پزشکی تهران در حوزه غذا و دارو بر عهده دارد.

مجوز  1389رش واردات، صدويمجوز گشا2880برداري، صدور  مورد نمونه 482شی و بهداشتی و يی، آرايد از واحدهاي مواد غذايبازد 831انجام 

نه يرسانی توسط دانشگاه علوم پزشکی تهران در زم فقره پروانه و گواهی بهداشت از جمله موارد خدمت 1035د يص کاالي وارداتی، صدور و تمديترخ

شی و بهداشتی در يی، آرايطه نظارت بر مواد غذايدانشگاه علوم پزشکی تهران در ح 1394هاي سال  تيبوده است. اهم فعال 1394غذا و دارو طی سال 

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

 شی و بهداشتیيی، آرايهاي انجام شده از واحدهاي غذا برداري دها و نمونهيتعداد کل بازد -1-6جدول 

 1394در سال  نظارت بر مواد غذايی، آرايشی و بهداشتیت يريتحت پوشش مد

 نوع واحد
 تعداد 

 کل واحد

 تعداد واحدهاي

 د شدهيبازد 

 تعداد کل

 دهايبازد 

 تعداد 

 واحدهاي فعال

 جه آزمونيبرداري و نت نمونه

 برداري تعداد نمونه
 عدم انطباق با پروانه ساخت

 ز/ استانداردي/ برگ آنال

 15 8 23 12 12 شی و بهداشتیيآرا

 خوراکی، 56

 بندي دنی، بستهيآشام

 117 541 158 158 داراي پروانه ساخت
467 

 15 30 13 15 داراي شناسه نظارت کارگاهی

 

 1394در سال  شی و بهداشتیيی، آرايها و انبارهاي مواد غذا دهاي صورت گرفته از مراکز عرضه، سردخانهيبازد -2-6 جدول

 ديتعداد بازد تعداد کل نوع واحد

 18 8 سردخانه

 36 164 یيانبار مواد غذا

 84 428 شی و بهداشتیيانبار مواد آرا

 99 - مراکز عرضه

  

 1394در سال  11يون ماده سيه کميرو نظريی پيهاي ارجاعی به مراجع قضا تعداد پرونده -3-6جدول 

 نوع واحد
 هاي تعداد پرونده

 یيارجاعی به مراجع قضا

 یيجه معرفی به مراجع قضاينت

 جهيدر انتظار نت الیياستعالم ارزش ر ديخط توللی يتعط ضبط کاال به نفع دولت

 مورد مورد مورد مورد

 20 5 2 2 29 بندي دنی، بستهيخوراکی، آشام

 1 - - - 1 شی و بهداشتیيآرا
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 1394در سال  بهداشتی و شیيآرا ی،يغذا رات در سطح عرضه مواديندگان اصناف و تعزيهمراه نما هگزارش حاصل از گشت مشترک ب -4-6جدول 

 تعداد/ مقدار موضوع

 20 رات(يندگان اصناف و تعزيهاي مشترک )با نما گشت

 75 هاي انجام شده بازرسی

 47 یيهاي ارجاعی به مراجع قضا پرونده

 593 ها موارد مکشوفه طی بازرسی

 82020000 الی کاالهاي مکشوفهيارزش ر
 

 1394در سال  هشی و بهداشتی معدوم شديی، آرايمحصوالت غذا -1-4-6 جدول

 تعداد برند نوع کاال تعداد برند نوع کاال

 DAX 3 واکس مو AQVA BVLCARI 2 ادکلن

 TAFT 2 واکس مو MY 15 الک ناخن

 TAFT 1 ل موژ TERNIT 30 رژ لب

 NITRO 3 واکس مو HARVEST 3 اسپري بدن

 DAX 2 واکس مو BASE 3 نهيتاميکرم و

 EATSBY 3 ژل مو SOSTLLA 3 کيپن ک

 BERKELY 3 ژل مو 4 نايپاد پودر دکلره

 WAX 2 واکس مو 2 نايپاد کرم پودر

 MAN 2 واکس مو 2 انرژي ماسک مو

 NITRO 3 واکس مو diplond 2 کرم مو

 gatsby 3 واکس 3  موم پوستی

 2  واکس صورت mopa 4 کيپن ک

 gatsby 2 ژل مو lander 2 ماسک مو

 gatsby 3 واکس مو dax 2 واکس مو

 galaxy star 3 ژل مو DAX 4 واکس مو

 3 تروين ژل مو DIZAO 2 واکس صورت

 dax 3 واکس مو 4 فلورمار رژ لب

 gliss 3 واکس مو veet 2 کرم

 prefect حجم دهنده مو veet 2 واکس مو
20 

 بسته

 colossal 8 مل چشمير DAX 3 واکس مو

 عدد Adore l203 60 رژلب مدادي olives 2 ماسک مو

 yoor smart 60 الک ناخن BERKEU 2 رم موک

 Nrissa 18 کيک پن tafft 1 ژل مو

 berkeley 2 کرم مو galaxy 4 واکس مو

 gatsby 3 ژل مو lored 3 ملير

 wax 3 واکس مو DAX 1 واکس مو

 lander 3 واکس مو 6 اليپرن ژل مو

 DAX 2 واکس مو 3 اليپرن براق کننده مو

 gatsby 2 مو ژل 4 اليپرن آدامس مو

 galaxy star 1 رنگ مو 3 اليپرن اسپري مو
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 1394در سال  محصوالت غذايی، آرايشی و بهداشتی معدوم شده -1-4-6 جدولادامه 

 تعداد برند نوع کاال تعداد برند نوع کاال

 galaxy 1 ژل مو 4 پرنسلی ماسک مو

 glinical 1 مام مو 3 سيلک کار پودر دکلره

 nike 5 مام LANDER 2 کرم لندر

 seduction 3 لوسيون DAX 1 واکس مو

 man 2 واکس مو 1 نيترو واکس مو

 nitro 1 ژل مو locean-slin mn pad 6 پن کيک

 FOF 20 لب رژ make up 12 کرم پودر

 Gloss Soft 20 رژ لب foundation cove 5 کرم پودر

 LOREAL 3 ريمل چشم towo way cake 5 پن کيک

 globol 5 ماسک مو locean-slin mn pad 6 پن کيک

 toujours 8 سرم براق کننده موي سر DAX 3 واکس مو

 suame 4 لوسيون بدن olives 2 ماسک مو

 gucci rush 20 عطر BERKEU 2 کرم مو

 smart 212 sexy 10 عطر tafft 1 ژل مو

 LOREAL 3 ريمل چشم BERKELEY 1 واکس مو

 globol 5 ماسک مو Man 1 کرم مو

 toujours 8 سرم براق کننده موي سر GATSABY 1 ژل مو

 suame 4 لوسيون بدن NITRO 2 واکس مو نيترو

 gucci rush 20 عطر BERKELEY 1 کرم مو

 smart 212 sexy 10 عطر DAX 2 واکس مو

 DAX 2 واکس مو carroten 2 کرم برنزه

 2 لندر واکس مو Man 2 کرم مو

 2 نيترو موواکس  DAX 1 ژل مو

 BERKELEY 1 کرم مو LANDER 2 ژل مو

 EYE 3 ريمل GLYSOLID 2 کرم دست و صورت

 LOREAL 4 رژ لب BERKELEY 3 کرم مو

 Gillette 2 مام GLYSOLID 3 کرم دست و صورت

 Rexona 3 مام Colgate 2 خميردندان

 DAX 2 واکس مو gliss 2 ماسک مو

 galaxy star 3 ژل مو loreal 3 سرم مو

 3 مارال کرم مو loreal 2 شامپو

 1 21 کرم کالسيک Dax 2 عياسکراپ ما

 lad 2 کرم مو
 ASBY 2 ژل مو

 Revlon 20 رژگونه
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 1394شی و بهداشتی در ساليی، آرايارائه مجوزهاي بهداشتی واردات مواد غذا -5-6جدول 

 نوع اقدامات
 اتیند شده وارديمحصوالت فرآ ه وارداتیيمواد اول

 مجموع
 شی و بهداشتیيآرا دنیيخوراکی و آشام بسته بندي شی و بهداشتیآراي دنیيخوراکی و آشام بسته بندي

 2880 99 51 2 362 2035 331 يشصدور مجوز گشا

 1389 90 29 1 177 799 293 صصدور مجوز ترخي

 
 1394در سال  هاي بهداشتی ها و گواهی د پروانهيصدور و تمد -6-6جدول 

 شی و بهداشتیيدنی، آرايخوراکی و آشام وضوعم

 520 ساخت پروانه ديتمد

 233 ساخت پروانه صدور

 142 بهداشت گواهی صدور

 75 صدور پروانه مسئول فنی

 9 د شناسه نظارت کارگاهیيصدور و تمد

 29 برداري بهره پروانه اصالح و صدور

 27 ت خالیيصدور مجوز ظرف

 0 صدور مجوز مشاغل خانگی

 1035 مجموع

 
 1394در سال  دگی و صدور پروانه/ مجوزين زمان رسيانگيم -7-6جدول 

 ی)روز کاري(يحداقل مدت پاسخگو نوع پروانه/ مجوز

 30 پروانه بهره برداري

 30 کارگاهی نظارت شناسه

 30 صدور پروانه ساخت

 22 د پروانه ساختيتمد

 15 فنی مسئول پروانه

 3 شيمجوز گشا

 3 صيخمجوز تر

 1 بهداشت گواهی

 

 
 1394شی و بهداشتی در ساليی، آراينظارت بر مواد غذا در رابطه باات واصله يآمار شکا -8-6جدول 

 ات مرتبط با واحدهاي تحت پوشش يشکا افت شدهيات دريشکا منبع

 کتبی
 207 217 ها ر معاونتيواصله از سا

 7 54 واصله از معاونت بهداشتی

 4 35 حضوري

 10 84 نیتلف

 11 16 تيوب سا

 239 406 مجموع
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 1394در سال  هاي غذا و دارو در سطح کشور ر معاونتيبه سا دانشگاهات ارسالی از يآمار شکا -9-6جدول 

 تعداد تينوع شکا

 154 شيجه عدم انطباق آزماينت -برداري از سطح عرضه نمونه

 66 معاونت بهداشتی

 74 ات تلفنیيشکا

 25 تیياات وب سيشکا

 31 ات حضورييشکا

 350 مجموع

 
 

 

 

 آرایشي و بهداشتي  کنترل مواد غذایي، و آزمایش
 

و  یو بهداشرت  یشر يآرا ،یعمروم  یمي)شر شناسری، شريمی مرواد غذايی     هاي فعال ميکرروب  آزمايشگاه کنترل مواد غذايی، آرايشی و بهداشتی داراي بخش

نمونره آزمرون    1694نمونره در آزمايشرگاه پرذيرش شرده کره برروي        4741جمعاً تعرداد   1394باشد. در طول سال  گاهی می، شيمی آناليز دست(يبند بسته

هراي شريمی آنراليز دسرتگاهی      نمونه آزمرايش  748بندي( و روي  شی و بهداشتی و بستهيمی عمومی، آراينمونه آزمون شيميايی)ش 2537ميکروبی، بروي 

مطابقت با استاندارد مربوطه،  هاي ميکروبی يا شيميايی باالتر از حد مجاز و عدم هاي ارسالی به دليل داشتن آلودگی از نمونه انجام شده است. طبيعتاً برخی

 دهند. نشان میکنترل مواد غذايی، آرايشی و بهداشتی را   آزمايشگاه 1394( عملکرد سال 15-6( تا )10-6اند. جداول ) غيرقابل مصرف بوده
 

 1394در سال در آزمايشگاه کنترل مواد غذايی، آرايشی و بهداشتی  واحدهاي مختلف از هاي ارسالی م عملکرد و ارزيابی نمونهحج -10-6جدول 

 بردار واحد نمونه  رديف
 قابل هاي ارسالی نمونه

 مصرف

 غيرقابل

 مصرف

 مطابقت ميزان عدم

 درصد تعداد با استاندارد )درصد(

 3/19 93 389 2/10 482 (هاي ادواري يی و بهداشتی معاونت غذا و دارو)نمونهاداره نظارت بر مواد غذا 1

 6/49 442 449 7/18 891 مرکز بهداشت و درمان جنوب تهران)ادواري( 2

 2/48 266 286 6/11 552 (ي)ادوارمرکز بهداشت و درمان اسالمشهر 3

 9/60 449 289 6/15 738 (ي)ادوارمرکز بهداشت و درمان شهرري 4

 0 0 3 1/0 3 مرکز بهداشت و درمان ساوه)ادواري( 5

 25 96 289 2/8 385 کشوري و داخلی( PMSهاي  )نمونه ظارت بر مواد غذايی و بهداشتی معاونت غذا و دارواداره ن 6

 9/4 82 1608 6/35 1690 (هاي واردات ظارت بر مواد غذايی و بهداشتی معاونت غذا و دارو)نمونهاداره ن 7

 2/30 1431 3310 100 4741 کلجمع 

 

 

درصد از مرکز بهداشت جنروب و   7/18هاي ارسالی از مرکز بهداشت شهرري،  درصد نمونه 6/15هاي ارسالی از معاونت غذا و دارو،  درصد نمونه 9/53

 اند. شهردريافت شده هاي ارسالی از مرکز بهداشت اسالم درصد از نمونه 6/11
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 1394هاي ادواري مواد غذايی، آرايشی و بهداشتی طی سال  ي جداشده از نمونهها ميکروارگانيسم -11-6 جدول

 ميزان آلودگی )درصد( موارد آلوده تعداد آزمايش نوع ميکروارگانيسم رديف

 0 0 458 سالمونال 1

 1/22 40 181 آنتروباکترياسه 2

 4/53 63 118 مجموع شمارش کپک و مخمر 3

 4/11 5 44 مقاوم به اسيد هاي باکتري 4

 20 80 401 کلی فرم 5

 7/29 79 266 مخمر 6

 2/11 2 18 هاي اسيد الکتيک باکتري 7

 4/8 1 12 د دوستاسي 8

 4/11 6 53 شمارش کلی باکتري 9

 1/5 35 685 اشرشيا کلی 10

 4/29 156 532 شمارش کلی ميکروارگانيسم 11

 2/11 1 9 هاي سرماگرا باکتري 12

 0 0 79 وهن گرييگال و تعيش 13

 6/5 31 556 کپک 14

 3/12 12 98 سيانتروککوس فکال 15

 0 0 122 شمارش باسيلوس سرئوس 16

 48/11 38 490 استافيلوککوس اورئوس 17

 0 0 6 سودوموناس ائروجينوا 18

 6/6 3 46 ها کلستريديوم 19

 3/16 14 86 کروبیيمانده ضد ميباق 20

 0 0 2 هاي گرما دوست يهاگ باکتر 21

 0 0 10 ص انگليتشخ 22

 3/13 566 4272 مجموع
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 1394در سال  شده به آزمايشگاه مواد غذايی هاي ادواري ارسال ارزيابی انواع نمونه -12-6جدول 

 نمونه مورد آزمايش رديف
تعداد 

 کل

قابل 

 مصرف

 غيرقابل

 مصرف

1 
هاي  ها و افزودنی جات، چاشنی ادويه

 خوراکی

فرنگی، زعفران، سرکه،  موسير، رب انار، رب گوجهآبليمو، ادويه، پودر 

 سماق، نمک، وانيل، هل،گالب، سس ساالد
306 201 105 

 بندي، آرايشی و بهداشتی بسته 2
شور، صابون، ظرف يکبار  پودر شستشو، جعبه مقوايی، دستمال، ريمل، شيشه

 مصرف، قوطی فلزي، محلول سفيدکننده، نخ دندان
25 20 5 

 6 16 22 م شدهيآلوچه، نقل، پودر ژله ، فرآورده هاي حج شيرين تنقالت ترش و 3

4 
هاي  قنادي، عسل، مربا و خوراک

 جات نیيريصبحانه و ش
 195 209 404 حلوا شکري، عسل، مربا ، تافی، آبنبات

 17 96 113 حبوبات، گندم و جو، آرد، ماکارونی و رشته هاي خوراکی غالت، حبوبات و دانه 5

 138 160 298 بستنی، پنير، دوغ، شير، کره، ماست ي لبنیها فرآورده 6

 260 269 529 هاي پخته سوسيس و کالباس، فراورده گوشت و محصوالت پروتئينی 7

 2 2 4 رهيا، عدس، ذرت و غيانواع کنسرو ماهی، لوب محصوالت کنسرو شده 8

 5 59 64 انواع روغن خوراکی روغن 9

 5 19 24 ها ميوه، نوشابه، نوشمک، نوشيدنی بدون گاز، دمنوشآب آشاميدنی، آب ها نوشيدنی 10

 16 5 21 لانواع آجي آجيل و خشکبار 11

 12 30 42 کسيشيرخشک، پرم یهاي غذاي دارو و مکمل 12

 65 67 132 و ساالد بندي شده جات پاک کرده و بستهيسبز ها وهيجات و ميسبز 13

 831 1153 1984 کلجمع 

 

 

 

 

 1394در سال  شده به آزمايشگاه مواد غذايی هاي سنتی ارسال زيابی نمونه نانار -13-6جدول 

 نوع نان رديف
 مناطق

 مجموع
 روستايی شهري

 165 12 153 لواش 1
 شيرين مورد داراي جوش 121

 درصد 3/2زان نمک بيش از يمورد م 8

 57 1 56 تافتون 2
 شيرين مورد داراي جوش 42

 درصد 3/2نمک بيش از  زانيمورد م 6

 26 1 25 سنگک 3
 شيرين مورد داراي جوش 8

- 

 172 18 154 بربري 4
 شيرين مورد داراي جوش 70

 درصد 3/2زان نمک بيش از يمورد م 17

 شيرين مورد داراي جوش 113 151 18 133 رومال 5

 571 50 521 کل جمع
 شيرين مورد داراي جوش 354

 درصد 3/2زان نمک بيش از يمورد م 31
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 1394در سال  هاي يددار ارسالی به آزمايشگاه مواد غذايی ارزيابی نمک -14-6جدول 

 شتعداد نمک مورد آزماي 1394سال 
 عدم انطباق از نظر درجه خلوص ديعدم انطباق از نظر 

 درصد تعداد درصد تعداد

 10 6 4/13 8 60 ماه اول 6

 5 3 7/11 7 60 ماه دوم 6

 

 1394در سال  هاي ارسالی به آزمايشگاه مواد غذايی هاي استخراج شده از نمونه ارزيابی رنگ -15-6جدول 

 تعداد مدت زمان
 مطابقت

 با استاندارد

 عدم مطابقت

 با استاندارد
 آلوارد کارميوزين کوئينولين يلو سانست يلو تارترازين

 پونسيو

4R 
 رنگ غيرمجاز بريليانت

 12 8 2 4 26 48 67 129 175 299 474 ماه اول 6

 6 7 0 4 14 36 58 106 150 144 294 ماه دوم 6

 18 15 2 8 40 84 125 235 325 443 768 مجموع
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 و مواد مخدر دارونظارت بر 
هرا   ا سرمايه داروخانه، بازرسی از داروخانره ها اعم از صدور مجوز تأسيس، صدور و تمديد پروانه مسئول فنی، انتقال محل ي تمامی امور مرتبط با داروخانه

هاي داروسازي، تحويل داروهاي مخدر، ارائره مسراعدت دارويری بره بيمراران نيازمنرد و        و غيره، ارزيابی تقاضاها و صدور حواله الکل طبی براي شرکت

مواد اوليه دارويی در مديريت نظارت بر امور دارويی و  هاي واردکننده هاي توزيع دارو، تأييد پروفرما و فاکتور شرکت صعب العالج ، نظارت بر شرکت

( 18-6( ترا ) 16-6بره شررح جرداول )    1394در سرال   الرذکر  هاي انجام گرفته در اين حوزه براي محورهراي فروق   گيرد. آمار فعاليت مواد مخدر انجام می

 باشد. می
 1394در سال  ردر حوزه نظارت بر امور دارويی و مواد مخددانشگاه عملکرد  -16-6جدول 

 تعداد موضوع رديف

 71 صدور پروانه تأسيس داروخانه 1

 218 صدور پروانه مسئول فنی داروخانه 2

 41 صدور گواهی تشخيص صالحيت مسئول فنی داروخانه 3

 ها( )امور داروخانه 20کميسيون ماده  4
 10 برگزاري جلسات

 103 ها ارزيابی پرونده

 44 داروخانه تمديد پروانه مسئول فنی 5

 69 صدور گواهی اشتغال به کار 6

 69 ارزيابی کارشناسی اماکن پيشنهادي براي تأسيس يا انتقال داروخانه 7

 4 صدور مجوز انتقال محل داروخانه 8

 19 صدور مجوز انتقال سرمايه داروخانه 9

 54 تشکيل پرونده در حوزه نظارتی دانشگاه جهت متقاضيان تأسيس داروخانه 10

 2200 ها بازرسی از داروخانه 11

 93 ها بازديد از عطاري 12

 - براي دريافت دارو MSنام و معرفی بيماران  ثبت 13

 3837 به بيماران نيازمند و صعب العالجارائه مساعدت دارويی  14

 26825092600 مبلغ مساعدت به بيماران نيازمند و صعب العالج 15

 هاي داروسازي تحويل الکل طبی به شرکت 16
 0 ارزيابی کارشناسی تقاضاها

 2 صدور حواله تحويل

 253 هاي حوزه نظارتی دانشگاه رسيدگی به شکايات از داروخانه 17

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

 -  داروهاي گشايش شده 19

 -  داروهاي ترخيص شده 20

 410  مواد اوليه گشايش شده 21

 516 مواد اوليه ترخيص شده  22
 

 1394در سال دارويی  رسيدگی به تخلفات -17-6جدول 

 تعداد موضوع رديف

 27 هاي ارسالی به تعزيرات حکومتی پرونده 1

 333 هاي ارسالی به دادسراي ويژه جرائم پزشکی و داروئی پرونده 2

 34 ازمان نظام پزشکیهاي ارسالی به س پرونده 3

 394 مجموع
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 1394سال در عملکرد واحد مخدر -18-6جدول 

 تعداد موضوع رديف

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

 26 فنيدات هاي توزيع کننده قرص متيل پشتيبانی از داروخانه 2

 489 ها و مراکز ترک اعتياد بازرسی از بيمارستان 3

 8 رسانی به مراکز ترک اعتياد دولتی خدمت 4

 1 رسانی به مراکز ترک اعتياد متعلق به بهزيستی خدمت 5

 262 رسانی به مراکز ترک اعتياد خصوصی خدمت 6

 4305 کننده به صورت مستقيم ارائه دارو به بيماران سرپايی مراجعه 7

 711 انجام خدمات مددکاري 8

 

 

 ناطق تحت پوشش دانشگاههاي فعال در م داروخانه
داروخانه بيمارستانی و  35اي ] واحد داروخانه 404ن، ياز مراجعين داروهاي مورد نيماران و تأميی بيازهاي دارويی به ني، به منظور پاسخگو1394طی سال 

داروخانه  54داروخانه تحت نظارت دانشگاه،  404اند. از مجموع  ت داشتهيربيمارستانی[، تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی تهران فعاليداروخانه غ 369

 404مجموع ن از ياند. همچن فت به مردم خدمت ارائه نمودهيک شيصورت  داروخانه به 12فت و يش صورت دو واحد به 338روزي،  صورت شبانه به

واحد  85شهر و  واحد در اسالم 68داروخانه در سطح شهر تهران و مناطق مختلف شهرداري،  251داروخانه فعال در منطقه تحت پوشش دانشگاه، 

 اند.  ز در شهر ري داير بودهياي ن داروخانه

 1394هاي فعال در مناطق تحت پوشش دانشگاه طی سال  داروخانه -19-6جدول 

منطقه 

 ايیجغرافي

 ]شهرستان[

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

جمع 

 کل

گاه
انش

ه د
ه ب

ست
واب

 

صی
صو

 خ
ش

بخ
 

عی
ما

جت
ن ا

أمي
ت

ريه 
خي

ت 
سا

ؤس
م

ان 
رگ

و ا
ها 

هاد
ر ن

ساي
ها 

 

نی
ستا

مار
بي

نی 
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

 

 68 0 68 4 64 7 30 1 66 2 0 0 1 67 0 شهر اسالم

 296 23 273 0 296 46 246 4 220 31 7 0 1 266 22 تهران]جنوب[

 40 0 40 23 17 2 35 3 83 2 1 1 0 38 0 ري

 404 23 381 27 377 55 341 8 369 35 8 1 2 371 22 کلجمع 

 

 1394اطق تحت پوشش دانشگاه طی سال هاي دولتی و غيردولتی فعال در من داروخانه -20-6جدول 

منطقه 

 جغرافيايی

 ]شهرستان[

 دولتی

ي
ولت

 د
ع

جم
 

 غيردولتی

ي
ولت

رد
غي

ع 
جم

 

جمع 

 کل

دانشگاه علوم پزشکی 

 تهران
 تأمين اجتماعی

هاي  ساير نهادها و ارگان

 دولتی
 خيريه خصوصی

 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 

 68 66 0 0 0 6 59 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 شهر اسالم

 251 227 0 2 0 25 194 6 24 6 10 2 0 1 0 5 0 0 تهران]جنوب[

 85 82 1 1 0 9 68 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 ري

 404 375 1 3 0 40 321 10 29 7 13 2 0 2 0 5 0 0 جمع کل
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 هاي بيمارستاني و داروخانه هاي زیرمجموعه دانشکده داروسازي داروخانه
 

هااي آموشيايپ وهوهشاي و ارا اه      مين عرصهأتهاي بيمارستانی در راستاي  هاي دانشکده داروسازي و داروخانه رسالت اصلی مجموعه داروخانه

باشد کره از ايرن    می داروخانه 23تعريف گرديده است. اين مجموعه شامل  علوم وزيکي تهرانهاي دارو ي در دانشگاه  خدمات و مراقبت

همچنرين ايرن مرکرز شرامل      انرد.  دانشرگاه علروم پزشرکی تهرران قررار گرفتره       هراي   بيمارستانها در  داروخانه در سطح شهر تهران و ساير داروخانه 7تعداد 

جهرت   [SKILL LABهااي داروخاناه پاروايي]    مرکز مهارت مشاوره بيماران وجهت 1[DPICمرکز اطالعات دارووزيکي ]هاي  بخش

 :به تفکيک در جداول ذيل آمده استها  اين داروخانه 1394سال شرح گزارش آمار . فهرست و باشد برگزاري واحدهاي عملی براي دانشجويان می
 

 1394طی سال  هرانهاي دانشکده داروسازي دانشگاه علوم پزشکی ت داروخانهفهرست  -21-6جدول 

 سال تأسيس تلفن نشانی نام داروخانه رديف

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

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

 1360 77655981-2 دروازه شميران، خيابان سپاه، جنب بيمارستان طرفه يد عابدينیروزي شه داروخانه شبانه 3

 1360 22213635 خيابان شريعتی، نرسيده به ميدان تجريش، جنب درمانگاه روزي نمونه طالقانی داروخانه شبانه 4

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

 1365 33914816 ميدان بهارستان داروخانه دکتر امينی 6

 1374 88822804 زند، نبش خردمند شمالی خان خيابان کريم آبان 13تخصصی  داروخانه فوق 7

 

 

 1394طی سال  هاي بيمارستانی دانشگاه علوم پزشکی تهران داروخانهفهرست  -22-6جدول 

 سال تأسيس نتلف نشانی نام داروخانه رديف

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

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

 1386 84902389 شمالی، نرسيده به بزرگراه جالل آل احمدخيابان کارگر  داروخانه سرپايی بيمارستان شريعتی 3

 1387 66717009 آّباد خيابان امام خمينی، نرسيده به حسن داروخانه سرپايی بيمارستان سينا 4

 1387 84902119 خيابان کارگر شمالی، نرسيده به بزرگراه جالل آل احمد داروخانه بستري بيمارستان شريعتی 5

 1387 66929506 خيابان دکتر قريب، نرسيده به چهار راه نصرت ی بيمارستان مرکز طبی کودکانداروخانه سرپاي 6

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

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

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

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

 1391 77560708 آباد تهران نو، خيابان دماوند، خيابان قاسم پايی و بستري بيمارستان بهرامیداروخانه سر 11

 1392 66593801 )ره(ینيامام خم یمارستانيمجتمع ب ،بلوار کشاورز توکانسريانست يداروخانه بستر 12

 1393 66911295 )ره(ینيام خمام یمارستانيمجتمع ب ،کشاورز بلوار )عج(عصريحضرت ول مارستانيب يداروخانه بستر 13

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

 1394 55414540 راه لشگر تر از چهار نييپا ،یکارگر جنوب ابانيخ داروخانه بيمارستان روزبه 15

 1394 88900202 یشمال یاستاد نجات الله ابانيخ يانتها، زند مخانيکر ابانيخ ع زنان ياسداروخانه بيمارستان جام 16

                                                                                 
1 - Drug and poison information center 



 

 1394سالنامه آماري
 

 

 مديريت آمار و فناوري اطالعات دانشگاه

 stat@tums.ac.ir پست الكترونيك: 81633102 تلفن: دوم، طبقهتهران، بلوار كشاورز، نبش خيابان قدس، ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشکی تهران،  نشاني:
444 

 آبان 13مرکز اطالعات دارو پزشکي 
ی ير ی علمری و مشراوره دارو  يبه طور رسرمی فعاليرت خرود را در زمينره پاسرخگو      1387از سال  سيس وأت 1386آبان در بهمن  13مرکز اطالعات دارويی 

درمان توسرط داروسرازان، پزشرکان،     . پاسخگويی به سؤاالت دارويی هموطنان و همکاران کادره استمکاران کادر درمان آغاز نمودجهت بيماران و ه

نجام عصر ا 20صبح لغايت  8از ساعت دستياران داروسازي و متخصصين داروسازي بالينی بر اساس جديدترين و معتبرترين منابع اطالعات دارو پزشکی 

 د:باش می ذيلمرکز شامل موارد  هاي اين فعاليت .اهمپذيرد می

 علمی در رابطه با داروهاي تجويز شده رسانی اطالع .1

 داروهاي اطالعات کاربردارائه  .2

 دوز مصرف دارورسانی جهت  اطالع .3

 عوارض جانبی دارودر مورد اطالعات ارائه  .4

 دارويی تاطالعات تداخالارائه  .5

 زمان شيردهی و بارداريمصرف دارو در اطالع رسانی در ارتباط با .6

 تنظيم دوز مصرف دارواطالع رسانی دارويی جهت  .7

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

 

 1394سال درآبان  13هاي علمی و کادر شاغل در مرکز اطالعات داروپزشکی  تعداد مشاوره -23-6جدول 

 تعداد کادر شاغل زهاي علمی مرک تعداد مشاوره

38251 21 

 

 1394در سال  آبان 13مرکز اطالعات داروپزشکی خدمات ارائه شده در  -24-6جدول 

 تعداد تماس تخصصی
هاي  تعداد تماس

 آموزشی

تعداد گزارشات ثبت و بررسی 

 [ADR]عوارض ناخواسته داروها

هاي  دنتيان و رزيتعداد دانشجو

 دهيآموزش د

 تعداد موارد گزارش شده

 خطاهاي دارويی

تعداد موارد پيگيري 

 شده

2823 2363 178 171 241 180 

 برنامه کارآموزي جهت دانشجويان داروسازي درنظر گرفته شده است: 4 :هاي آموشيي فعاليت
 1394سال در  دانشگاه کارآموزي دانشکده داروسازي دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه واحد  ها و خدمات ارائه شده سرويس -25-6جدول 

 تعداد نفرات دانشجويان شرکت کننده عنوان دوره

 94 1391ورودي سال  1واحد کارآموزي شهري 

 120 1390ورودي سال  2واحد کارآموزي شهري 

 108 1389ورودي سال  واحد کارورزي بيمارستانی

 42 1389ورودي سال  واحد کارورزي بالينی

 364 مجموع

 1394در سال  دانشگاه الملل پرديس بين کيش به شعبه ت ارائه شدهها و خدما سرويس -26-6 جدول

 تعداد نفرات دانشجويان شرکت کننده عنوان دوره

 39 1391ورودي سال  1واحد کارآموزي شهري 

 44 1390ورودي سال  2واحد کارآموزي شهري 

 35 1389ورودي سال  واحد کارورزي بيمارستانی

 12 1389ل ورودي سا واحد کارورزي بالينی

 130 مجموع
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 1394در سال  بدو استخدام ،دانشکده داروسازيهاي  ديده در داروخانه تعداد افراد آموزش -27-6جدول 

 تعداد نفرات عنوان دوره

 90 کارورزي دانشجويان داروسازي

 48 تکنسين دارويی

 138 مجموع

 

 1394در سال  ر اساس مدارج تحصيلیها ب تعداد داروسازان شاغل در مجموعه داروخانه -28-6جدول 

 دانشجويان داروسازي رزيدنت داروسازي داروساز دکتراي تخصصی

25 98 21 126 

 270 داروپاشان مجموع

 

 1394در سال  هاي دانشکده داروسازي به تفکيک نوع خدمت داروخانهتخصصی سيزده آبان و  ي تخصصی و فوقها تعداد مراجعين به داروخانه -29-6جدول 

 داروخانه
تعداد مراجعات 

 دارويی

تعداد مراجعات داروهاي 

 (OTCبدون نسخه )

تعداد مراجعات 

 بهداشتی
 مجموع

 266170 41290 137751 87129 نمونه طالقانی

 362281 57315 148871 156095 شهيد عابدينی

 163390 42954 81883 38553 دکتر امينی

 290671 48326 132798 109547 ايثار

 148810 0 1444 147366 خصصیفوق ت

 465650 54946 74299 336405 سيزده آبان

 324308 51852 137745 134711 بوعلی

 2021280 296683 714791 1009806 مجموع

 

 1394طی سال  ها بيمارستان يی و بستريهاي سرپا تعداد مراجعين به داروخانه -30-6جدول 

 مجموع تعداد ترخيصی بيماران بستري رپايیتعداد مراجعين داروخانه س نام بيمارستان

 285986 11686 274300 ضيائيان

 345000 145000 200000 مرکزطبی کودکان

 220474 41163 179311 دکتر شريعتی

 مجتمع بيمارستانی

 امام خمينی)ره( 

 263760 0 263760 سرپايی

 22296 22296 0 وليعصر )عج(

 130035 109592 20443 اورژانس و بستري

 9161 9161 0 انستيتوکانسر

 82818 14837 67981 جامع بانوان آرش

 91341 0 91341 سينا

 148431 3857 144574 رازي

 203412 20886 182526 بهارلو

 134662 13013 121649 بهرامی

 7820 812 7008 روزبه

 6300 1300 5000 جامع زنان محب ياس

 1951496 393603 1557893 مجموع
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 هاي داروخانه سرپایي مرکز مهارت
 1394دانشگاه طی سال  کارآموزي دانشکده داروسازي دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه واحد  ها و خدمات ارائه شده سرويس -31-6 جدول

 تعداد نفرات دانشجويان شرکت کننده عنوان دوره

 94 1391ورودي سال  1واحد کارآموزي شهري 

 120 1390رودي سال و 2واحد کارآموزي شهري 

 108 1389ورودي سال  واحد کارورزي بيمارستانی

 42 1389ورودي سال  واحد کارورزي بالينی

 364 جمع کل
 

 1394دانشگاه طی سال  الملل پرديس بين کيش به شعبه ها و خدمات ارائه شده سرويس -32-6 جدول

 تعداد نفرات دانشجويان شرکت کننده عنوان دوره

 39 1391ورودي سال  1موزي شهري واحد کارآ

 44 1390ورودي سال  2واحد کارآموزي شهري 

 35 1389ورودي سال  واحد کارورزي بيمارستانی

 12 1389ورودي سال  واحد کارورزي بالينی

 130 جمع کل
 

 1394در سال  بدو استخدام ،دانشکده داروسازيهاي  ديده در داروخانه تعداد افراد آموزش -33-6جدول 

 تعداد نفرات عنوان دوره

 90 کارورزي دانشجويان داروسازي

 48 تکنسين دارويی

 138 جمع کل

 

 1394ها بر اساس مدارج تحصيلی طی سال  تعداد داروسازان شاغل در مجموعه داروخانه -34-6جدول 

 دانشجويان داروسازي رزيدنت داروسازي داروساز دکتراي تخصصی

25 98 21 126 

 270 اروپاشانجمع کل د

 

 1394طی سال  هاي دانشکده داروسازي به تفکيک نوع خدمت داروخانهتخصصی سيزده آبان و  ي تخصصی و فوقها تعداد مراجعين به داروخانه -35-6جدول 

 داروخانه
تعداد مراجعات 

 دارويی

تعداد مراجعات داروهاي 

 (OTCبدون نسخه )

تعداد مراجعات 

 بهداشتی
 تعداد کل

 266170 41290 137751 87129 قانینمونه طال

 362281 57315 148871 156095 شهيد عابدينی

 163390 42954 81883 38553 دکتر امينی

 290671 48326 132798 109547 ايثار

 148810 0 1444 147366 فوق تخصصی

 465650 54946 74299 336405 سيزده آبان

 324308 51852 137745 134711 بوعلی

 2021280 296683 714791 1009806 مجموع



 

 1394سالنامه آماري
 

 

 مديريت آمار و فناوري اطالعات دانشگاه

 stat@tums.ac.ir پست الكترونيك: 81633102 تلفن:دوم،  طبقهتهران، بلوار كشاورز، نبش خيابان قدس، ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشکی تهران،  نشاني:
447 

 

 

 1394طی سال  ها بيمارستان يی و بستريهاي سرپا تعداد مراجعين به داروخانه -36-6جدول 

 مجموع تعداد ترخيصی بيماران بستري تعداد مراجعين داروخانه سرپايی نام بيمارستان

 285986 11686 274300 ضيائيان

 345000 145000 200000 مرکزطبی کودکان

 220474 41163 179311 دکتر شريعتی

 مجتمع بيمارستانی 

 امام خمينی)ره(

 263760 0  263760 سرپايی

 22296 22296 0 وليعصر )عج(

 130035 109592 20443 اورژانس و بستري

 9161 9161 0 انستيتوکانسر

 82818 14837 67981 جامع بانوان آرش

 91341 0 91341 سينا

 148431 3857 144574 رازي

 203412 20886 182526 بهارلو

 134662 13013 121649 بهرامی

 7820 812 7008 روزبه

 6300 1300 5000 جامع زنان محب ياس

 1951496 393603 1557893 مجموع

 
 



 

 1394سالنامه آماري
 

 

 مديريت آمار و فناوري اطالعات دانشگاه
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  هاي بيمارستاني دانشگاه بازرسي و پایش عملکرد داروخانه
 آمده است: 37-6صوص الصاق برچسب داروهاي پرخطر در جدول هاي دانشگاه علوم پزشکی تهران در خ مارستانيت بيوضع

 هاي دانشگاه علوم پزشکی تهران در خصوص الصاق برچسب داروهاي پرخطر مارستانيت بيوضع -37-6جدول 
 وجود برچسب داروي پرخطر نام بيمارستان رديف

 دارد شريعتی 1

 دارد بهارلو 2

 دارد بهرامی 3

 دارد مرکز طبی 4

 دارد لبمرکز ق 5

 دارد ضيائيان 6

 دارد فارابی 7

 دارد آر ش 8

 دارد جامع زنان ياس 9

 ندارد سينا 10

 دارد رازي 11

 دارد امام خمينی)ره( 12

 دارد وليعصر)عج( 13

 دارد انستيتوکانسر 14

 دارد اميراعلم 15

 دارد روزبه 16
 

آمده است. مواردي که به صورت نوشرته برر   ر يخچالی در جدول زالصاق برچسب داروهاي ي ان در خصوصهاي دانشگاه علوم پزشکی تهر مارستانيت بيوضع

 صرف ندارند.خچالی مورد مداروهاي ي ز عمالًيمارستان روزبه نيز قابل قبول در نظر گرفته شده است. الزم به ذکر است که در بيشود ن روي دارو عنوان می

 خچالیيلوم پزشکی تهران در خصوص الصاق برچسب داروهاي هاي دانشگاه ع مارستانيت بيوضع -38-6جدول 
 وجود برچسب داروي پرخطر نام بيمارستان رديف

 دارد شريعتی 1

 دارد بهارلو 2

 دارد بهرامی 3

 دارد مرکز طبی 4

 ندارد مرکز قلب 5

 دارد ضيائيان 6

 شود نوشته می فارابی 7

 دارد آر ش 8

 دارد جامع زنان ياس 9

 ندارد سينا 10

 دارد رازي 11

 دارد امام خمينی)ره( 12

 دارد عصر)عج(يول 13

 دارد انستيتوکانسر 14

 شود نوشته می اميراعلم 15

 ندارد روزبه 16
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 آمده است: 39-6افت نمودند در جدول يمارستان را از معاونت غذا و دارو دريه اقالم مصرفی خارج از فرموالري بيی که کليها مارستانيب

 
 .افت نمودنديمارستان را از معاونت غذا و دارو دريه اقالم مصرفی خارج از فرموالري بيی که کليها مارستانيب -39-6دول ج

 نام بيمارستان رديف

 اميراعلم 1

 بهرامی 2

 بهارلو 3

 آرش 4

 رازي 5

 فارابی 6

 مرکز قلب 7

 روزبه 8

 مجتمع بيمارستانی امام خمينی)ره( 9

 

 :ها مارپتانيرموالري بت کلي فيوضع

هاي مورد  مارستانيخارج از فرموالري دانشگاه در ب قلم دارو 66قلم بوده است و  1079 عی دانشگاه علوم پزشکی تهرانيتعداد کلی اقالم فرموالري تجم

 .بررسی مورد استفاده قرار گرفته است
 

 :ينهورهز -هاي داروهاي ورمصرف ن وروتکليروند تدو

 ز و مصررف  يقرات تجرو  يه شده در معاونرت غرذا و دارو برا همکراري مرکرز تحق     يی تهيپروتکل دارو 9ست ها و ارسال لي مارستانينظرخواهی از ب

 .31/01/1394ها  مارستانيمنطقی دارو به ب

 ز و مصررف  يقرات تجرو  يه شده در معاونت غذا و دارو برا همکراري مرکرز تحق   يی تهيپروتکل دارو 13ست يها و ارسال ل مارستانينظرخواهی از ب

 .03/03/1394ها  مارستانيمنطقی دارو به ب

 ه يقی براي تهينوفن تزريقی و استامين، پنتوپرازول تزريانتخاب سه داروي آلبومOrder Sheet. 

  ارسالOrder Sheet ها. مارستانين شده و نظرخواهی از بيتدو 

 و  1393ر و مررداد  ير هراي خررداد، ت   ها در ماه مارستانيک از بين در هر ينوفن، پنتوپرازول و آلبومياي مصرف سه داروي استام سهيارسال آمار مقا

هاي دولتی  مارستانيه بيقی به کلينوفن تزريقی و استامين، پنتوپرازول تزريهاي سه داروي آلبوم Order Sheetو ابالغ  1394بازه مشابه سال 

01/09/1394. 

 :ها کيوتين وروتکل آنتي بيروند تدو
 ها بر اساس نظرات متخصصان تين اولوييی به پروتکل سندرمی و تعيها از پروتکل دارو کيوتيآنتی بهاي  ر پروتکلييتغ 

 هاي عفونی دانشگاه مارييها با همکاري متخصصان ب ن پروتکليل کارگروه تدويتشک 

 کی قبل از اعمال جراحیيوتيالکسی آنتی بين پروتکل پروفيل جلسات متعدد و تدويتشک 

 مارستانیيهاي ب ن پروتکل درمان تجربی عفونتيو تدول جلسات متعدد يتشک 

 24/12/1394ها و نظرخواهی  مارستانيمارستانی به بيهاي ب ارسال پروتکل درمان تجربی عفونت 
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 تجهيزات پزشکي
 

 خصروص  در الغری اب هراي  دستورالعمل و ضوابط تيرعا از نانياطم منظور به درمانی دولتی و خصوصی مراکز از نظارت اختصاصی ستيچک ل هيته

 تحرت  و خصوصری ی دولتر  درمرانی  مراکرز  به سالمت تحول طرح خصوص در متبوع وزارت ضوابط و ها دستورالعمل ابالغ سالمت،نظام  تحول طرح

نری  ن فيمسرئول  جلسات منظم با برگزاري آنان، مشکالت رفع جهت یيراهنما و درمانی مراکز هاي تهيکم در شرکت تهران، پزشکی علوم دانشگاه پوشش

 پزشرکی  ملزومات فنی نيمسئول آموزش مارستانی،يب هاي داروخانه از ديبازد 40 زات پزشکی مراکز و رفع مشکالت آنها، انجاميتجه ملزومات مصرفی

 سرالمت،  نظرام  تحرول  طررح  خصوص در پزشکی زاتيتجه کل اداره جلسات در شرکت تهران، پزشکی علوم دانشگاه پوشش تحت درمانی مراکز

 .است شده ارائه خالصه طور به قالب جدول در 1394در سال  مصرفی ملزومات و پزشکی زاتيتجه هاي شگاهينما از ديبازد
 

 تعداد بازديدها از مراکز درمانی حائز طرح تحول سالمت  -40-6جدول 

 تعداد بازديد فصل

 9 بهار

 10 تابستان

 12 پاييز

 9 زمستان

 40 مجموع

 
 

 1394طی سال  مارستانيک نام بيدها به تفکيتعداد بازد -41-6جدول 

 تعداد بازديد نام واحد بازديد شده رديف

 4 مرکز تصويربرداري امام خمينی)ره( 1

 4 بيمارستان مرکز طبی 2

 7 بيمارستان شريعتی 3

 5 بيمارستان سينا 4

 3 آبان 13انبار تأمين  5

 3 بيمارستان اميراعلم 6

 2 شبيمارستان آر 7

 2 بيمارستان بهارلو 8

 3 مرکز قلب 9

 2 بيمارستان بهرامی 10

 1 بيمارستان آزادي 11

 1 بيمارستان رازي 12

 1 بيمارستان اقبال 13

 1 بيمارستان خيريه وليعصر)عج( 14

 1 بيمارستان نورافشار 15

 40 مجموع

 



 

 1394سالنامه آماري
 

 

 مديريت آمار و فناوري اطالعات دانشگاه

 stat@tums.ac.ir پست الكترونيك: 81633102 تلفن:دوم،  طبقهتهران، بلوار كشاورز، نبش خيابان قدس، ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشکی تهران،  نشاني:
451 

 

 1394طی سال  يزات پزشکی مراکزن فنی ملزومات مصرفی تجهره تجهيزات پزشکی براي مسئوليادا هاي صورت گرفته توسط آموزش -42-6جدول 

 خ برگزاري دورهيتار نام دوره آموزشی فيرد

 1394مه اول سال ين ن و ضوابط طرح تحول نظام سالمتيقوان 1

 1394مه اول سال ين خصوصیهاي  مارستانيزات پزشکی و نحوه استعالم از آن جهت بيت اداره کل تجهيی با سايآشنا 2

 1394مه دوم سال ين اقالم مصرفی ارتوپدي 3

 

 1394تعداد کمبودهاي ملزومات مصرفی تجهيزات پزشکی اعالم شده از طرف مراکز درمانی دانشگاه طی سال  -43-6جدول 

 تعداد بازديد فصل

 2 بهار

 4 تابستان

 1 پاييز

 1 زمستان

 8 مجموع

ها بره اداره کرل تجهيرزات پزشرکی مرنعکس و ترا رفرع آنهرا          تمامی موارد مطروحه کمبود ملزومات مصرفی تجهيزات پزشکی شرکتبه ذکر است  الزم

 پيگيري بعمل آمده است.

 
 1394طی سال  ها مشکالت در خصوص ملزومات تجهيزات پزشکی اعالم شده از طرف بيمارستانتعداد  -44-6جدول 

 تعداد بازديد فصل

 2 بهار

 3 تابستان

 2 پاييز

 3 زمستان

 10 مجموع

 

 


