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فعاليت شدهنوع انجام نتايجاقدامات

مصرف و تجويز
دارو منطقي

)RUD(

راه- و نصب ، افزاراندازيتهيه مصرفتجويزكشوريكميتهنرم دارومنطقيو
گزارشآوريجمع- ارسال876936ازگيريو و دارويي فصلپزشكانبهنتيجهنسخ هر

يكبار
مصرفتجويزكميتهجلسه6برگزاري- دانشگاهمنطقيو دارو

جشنوارهشركت در آموزانمنطقيتجويزوكودككشوريفعال دانش آثار ارائه و دارو
استان آموزان دانش توسط جوايز كسب و

قندي- سفره تلويزيوني برنامه در دارو و غذا معاون مصرف)ساعت2(شركت موضوع با
دارو منطقي

جامعه آگاهي افزايش
در مردم عامه و پزشكي
مصرف و تجويز خصوص

دارو منطقي
اقالم تعداد شاخص بهبود

بيوتيك آنتي تجويز و دارويي
نسخ در

مخدر مواد و دارو امور بر نظارت مخدراداره مواد و دارو امور بر نظارت اداره
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رو ي

ناخواسته عوارض
دارويي

)ADR(

جمعكتابچهعنوان1توزيعوتهيه جعبه ، دارويي ناخواسته عوارض به كارتهايآوريمربوط
رنگ همراهADRزرد به كدامADRمركزجهتخودكار، ،500هر درج9عدد مورد

و باپيامشعار مصاحبه و ها روزنامه برنامه3درتلويزيونراديودر
مطبADRهايجعبهتوزيع وخصوصيهايدر ها داروخانه عدد500بيمارستانهاو

ناخواسته184 عوارض دهي گزارش به پزشكان ترغيب جهت ها مطب به حضوري مراجعه
دارويي

هاي اطالعيه آخرين به دسترسي رساني دانشگاهADRبروز سايت در

دهي گزارش ميزان افزايش
عوارض هاي كارت

آوري جمع و دارويي ناخواسته
مورد20



فعاليت شدهنوع انجام نتايجاقدامات

رساني اطالع مركز
سموم و داروها

)DPIC(

تعداد به ويزيت كارت طريق از مركز عدد(10000معرفي هزار )ده
محلي هاي روزنامه و جرايد طريق از مركز معرفي

ارسال طريق از مركز تعدادSMSمعرفي عدد(100000به هزار )يكصد
توزيع و تهيه طريق از مركز مختلفپمفلتمعرفي هاي مناسبت ماه(به نوروز، ايام

، ...)رمضان
پزشكي گروه ويژه ها مسموميت سمينار برگزاري
توزيع و تيرماه اوقاتفراغت نمايشگاه در پمفلتشركتفعال

خدمات ارائه افزايش
سامانه طريق به09646از

مورد367تعداد

شامل ها مسموميت از پيشگيري هفته :برگزاري
از پيشگيري هفته در نقاشي مسابقه مسموميتهابرگزاري

توزيع و و2تهيه پوستر تعدادپمفلتعنوان1عنوان عدد500به
گ

مخدر مواد و دارو امور بر نظارت مخدراداره مواد و دارو امور بر نظارت اداره
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كار2 راديويي مصاحبه ازشناسانمورد پيشگيري هفته در مسموميتهاحوزه
محلي روزنامه در سالمت هفته روزهاي عناوين چاپ

در ها مسموميت هفته شعارهاي دانشگاهسربرگدرج سايت و اداري هاي نامه
سيما محلي اخبار در ها مسموميت هفته اعالم

از پيشگيري هفته شعارهاي تلويزيوني معرفيمسموميتهازيرنويس آگهي نشان پخش و
رساني اطالع مركز

تعدادپالكاردواستندتهيه هفته7به اين مناسبت به عدد

در جامعه آگاهي افزايش
از پيشگيري خصوص

ها مسموميت

آموزشي

وآموزشيسمينارمورد2برگزاري داروسازان جهت كليهبرايسمينارمورد3مداوم
پزشكيگروههاي

بازآموزي4برگزاري امتياز داراي برنامه
توزيع و ،2،پمفلتعنوان6تهيه پوستر مورد

محلي هاي روزنامه و جرايد در آموزشي متون چاپ

جامعه آگاهي افزايش
مردم عامه و پزشكي



نظارت نظارتاداره مخدربرامورداروبراموردارواداره مواد مخدرو مواد و
فعاليت نتايجاقداماتنوع

ها داروخانه امور

ها- داروخانه عملكرد ارزشيابي آغاز
تاسيس نياز مورد مناطق خصوص در رساني اطالع

دانشگاهها تمام به داروخانه
افزارخريد- هااتوماسيوننرم داروخانه امور

تعداد به ها داروخانه از مورد181بازرسي
هاي داروخانه مربوطهمتخلفمعرفي هاي كميسيون به

مورد11
تعداد به دارو عرضه مجاز غير مراكز از مورد6بازرسي

كل اداره معيارهاي اساس بر هاي داروخانه بندي رتبه
كسبشده نمره و دارو

شهر در روزي شبانه داروخانه تاسيس متقاضي نام ثبت
فردوس

نرم در ها داروخانه امور اطالعات ثبت و فرايند اصالح
مربوطه افزار

ها داروخانه تخلفات كاهشچشمگير
دادگاه به واحد معرفي
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و

دارو توزيع و تدارك

بار- اولين براي دارو توزيع و تدارك جلسه دو برگزاري
استان در

كنترل تحت داروهاي بندي سهميه و دقيق -نظارت
استان از خارج دارو توزيع شركتهاي از مورد10بازرسي

بار اولين براي

در آنفلوانزا شيوع بحران در دارويي كمبود از جلوگيري
88سال

ترافيك ساماندهي به كمك
سوء- دچار كه داروهايي به دسترسي محدوديت

مانند ميشوند آنتيديفنوكسيالت،ترامادولمصرف و
هيستامين

شرايط- نمودن استاندارد جهت الزم تذكرات و بهبود
دارو توزيع



فعاليت نتايجاقداماتنوع

نظارتي هاي فعاليت

غذايي393 مواد توليدي واحدهاي كنترل و بازرسي مورد
ماده9معرفي كميسيون به توليدي 11واحد

كاال كاربري تغيير و مورد8معدومي

اخذ مشمول توليدي هاي كارگاه شناسهنظارتشناسهشناسايي اخذ خصوص در آموزش و بازرسي
به كارگاهي مورد63نظارت

در غذايي مواد هاي محموله از برداري نمونه و بازرسي
تعداد به استان مرزي هاي بازارچه و ، مورد46گمرك

ميزان زيره1562ترخيص كنجد محموله تن
ميزان و برنج3998شاهدانه تن

استان غذايي صنايع توليدي واحدهاي بندي سطح و ارزيابي
گرفتند26تعداد قرار ارزيابي مورد توليدي واحد

.

بهداشتي و غذايي مواد بر نظارت بهداشتياداره و غذايي مواد بر نظارت اداره
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ع ح
PRPS

.
به لوح اهداء و استان4معرفي برتر توليدي واحد

آموزشي هاي برنامه

تعداد آموزشي2برگزاري جلسه و كارگاه
غذا ايمني همايش برگزاري

پوسترپمفلت4تهيه يك و
تلويزيون4ارائه از آموزشي برنامه

محلي2 هاي روزنامه در بهداشتي اطالعيه درج مورد
كارخانجات694 فني مسئول آموزش ساعت نفر

فني مسئولين مردم عامه آگاهي ارتقاء و افزايش
كارخانجاتو مديران ،

آزمايشگاه و غذا اداره كارشناسان

هاي پروانه صدور
بهداشتي20برگزاريبهداشتي هاي پروانه صدور فني كميته

تعداد برداري127صدور بهره ، تاسيس پروانه
توليدي هاي واحد به مربوط ساخت و فني مسئول

استان



فعاليت نتيجهاقداماتنوع

PMS
و غذايي مواد كنترل و ارزيابي

عرضه سطح در بهداشتي

هماهنگي2برگزاري كميته PMSجلسه
همبرگر محصوالت از برند دو از برداري ،%30نمونه شير ، گوشت
تعداد به بچه پوشك ، تر شيريني ، مورد48دوغ

خصوص در الزم مورد30مكاتبات
هاي دانشگاه با ، قبول قابل غير نمونه

محصوالت اين توليد بر ناظر

آرد سازي غني
فوليك اسيد و آهن با

آرد سازي غني كميته جلسه يك برگزاري
و72 بازديد از144مورد برداري آرد3نمونه كارخانه

استان ارد كارخانجات سازي غني پايش

بهداشتي و غذايي مواد بر نظارت بهداشتياداره و غذايي مواد بر نظارت اداره
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آرد كارخانجات بندي درجه
اداره6استان و بازرگاني خدمات ، غله اداره همكاري با بازرسي مورد

صنايع
يك1 درجه كارخانه

دو2 درجه كارخانه

نظارت واحدهاي ارزيابي
ها شبكه

مورد7 هاي ليست چك طي استان غذايي مواد بر نظارت واحد
گرفتند قرار ارزيابي مورد هانظر شبكه به ارزشيابي نتايج ارسال

غذا رساني اطالع مركز

مركز اندازي راه و تجهيز
سامانه به 09646اتصال

محلي هاي روزنامه و جرايد طريق از مركز مورد3معرفي
تعداد به كوتاه پيام ارسال طريق از مركز هزار100000معرفي

اين28ثبت طريق از شكايات مورد
سامانه



فعاليت نتيجهاقداماتنوع

بخشهايتجهيزوتكميل،اندازيراه
جديد

زعفرانكيفيكنترل
قنديموادشيمي

غذاييموادبنديبسته
گياهيعرقيات

آشاميدنيومعدنيآبهايميكروبي

پيشرفت %90ميزان
پيشرفت %100ميزان
پيشرفت %70ميزان
پيشرفت %100ميزان
پيشرفت %100ميزان

PMS48آزمايش296:نمونه
قبول18 قابل نمونه

قبول30 قابل غير نمونه

بهداشتي و غذايي مواد كنترل بهداشتيآزمايشگاه و غذايي مواد كنترل آزمايشگاه
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اسيد و آهن با آرد سازي غني
فوليك

آزمون288:نمونه144
قبول114 قابل نمونه

قبول30 قابل غير نمونه

عرضه سطح هاي نمك بررسي
خلوص درجه و يد ميزان ازنظر

نمونه105
قبول75 قابل نمونه

قبول30 قابل غير نمونه

پراكسيد ميزان بررسي
درزولبياوباميه

نمونه84
قبول60 قابل نمونه

قبولغيرنمونه24 قابل

در نمك و شيرين جوش بررسي
آزمايش796:نمونه398نان

قبول228 قابل نمونه
قبولغيرنمونه70 قابل



فعاليت شدهنوع انجام نتايجاقدامات

ارزشيابي و بازرسي
واحدهاي آزمايشگاه

توليدي
از20 بازديد هايكارخانجاتآزمايشگاههايمورد آزمايشگاه ارتقاء

كارخانجات

آموزشي برنامه

داروكلادارهآموزشيدوره8دركارشناسانمعرفي و غذا معاونتهاي و

بهداشتي و غذايي مواد كارخانجات فني مسئولين به ساعت70آموزش نفر

و آگاهي سطح ارتقاء
اطالعات افزايش

آزمايشگاه كارشناسان

بهداشتي و غذايي مواد كنترل بهداشتيآزمايشگاه و غذايي مواد كنترل آزمايشگاه
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آزمايشگاه كارشناسان

استاندارسازي

ميزانجديدهايSOPاستاندارددستورالعملهايتهيه تعداد%50به مورد65به
دستگاهي آناليز هاي روش و ها محلول و محيط تهيه به خدماتمربوط كيفيت ارتقاء

آزمايشگاهي

استقرار 17025ايزوكيفيتمديريتسيستمشروع
مديريت20% سيستم

است گرديده .اجرايي

آزمايشگاهيكاليبراسيون تجهيزات

مورد37كاليبراسيون
وافزايشازتجهيزات

خطا كاهش و دقت
ها دستگاه



دارو و غذا معاونت داروگزارشعملكرد و غذا معاونت گزارشعملكرد
سال99دردر سالماهه 13891389ماهه
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سال99دردر سالماهه 13891389ماهه



فعاليت شدهنوع انجام نتايجاقدامات

مصرف و تجويز
دارو منطقي

)RUD(

جشنواره-1 اولين استاناستانيبرگزاري در دارو منطقي تجويز
شاخصهاي-2 به توجه با نمونه داروسازان و پزشكان مصرفكميتهمعرفي و منطقيتجويز

جشنواره در دارو
پردازش-3 و اول6در(نسخه462246بررسي هر)ماهه پزشكان به بازخورد ارسال ماه3و
بار1
دارو6برگزاري-4 منطقي مصرف و تجويز كميته جلسه
به-5 از6تذكر حضوري دعوت و پزشكان از نفر2نفر
شهر-6 سطح مدارس در معاونت كارشناسان مورد6بيرجندسخنراني

جامعه آگاهي افزايش
در مردم عامه و پزشكي
مصرف و تجويز خصوص

دارو منطقي
اقالم تعداد شاخص بهبود

بيوتيك آنتي تجويز و دارويي
نسخ در

مخدر مواد و دارو امور بر نظارت مخدراداره مواد و دارو امور بر نظارت اداره

www.bums.ac.ir بيرجند درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه

عوارض
ناخواسته
دارويي

)ADR(

سرنسخه-1 تعدادADRچاپ به100000به پزشكان جهتترغيب پزشكان بين توزيع و عدد
دارويي ناخواسته عوارض دهي گزارش

هاي2-302 كارت توزيع و بيمارستانها و خصوصي هاي مطب به حضوري مراجعه مورد
ADRشده پر هاي كارت آوري جمع و

كتابچه-3 شده102چاپ منتشر تعدادADRاطالعيه پزشكان500به بين توزيع و مجلد
استان سطح

شهرستان-4 در دارويي ناخواسته عوارض آموزشي جلسه يك سرايانبرگزاري
دارويي-5 ناخواسته عوارض گزارش كشوري مركز توسط شده منتشر هاي اطالعيه ارسال

درماني كادر به

دهي گزارش ميزان افزايش
به دارويي ناخواسته عوارض

مورد70



فعاليت شدهنوع انجام نتايجاقدامات

رساني اطالع مركز
سموم و داروها

)DPIC(

محلي-1 سيماي از مركز معرفي آگهي نشان )09646(پخش
تعداد-2 به مركز معرفي ويزيت كارت توزيع و عدد60000چاپ
كشوري-3 مركز از سموم و داروها رساني اطالع مركز در فعاليت مجوز كسب
تلفن-4 شماره و مركز استان09646معرفي جرايد و سيما و صدا طريق از

خدمات ارائه افزايش
سامانه طريق 09646از

تعداد مورد973به

شامل ها مسموميت از پيشگيري هفته :برگزاري
و- نقاشي مسابقه ازكتابخوانيبرگزاري پيشگيري هفته مسموميتهادر
از- پيشگيري هفته در راديويي مورد2مسموميتهامصاحبه

ع ز ادگفلتت خان روي اده ش ا ه در زش آ هاي ته و
در جامعه آگاهي افزايش

از پيشگيري خصوص

مخدر مواد و دارو امور بر نظارت مخدراداره مواد و دارو امور بر نظارت اداره
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خانوادگيپمفلتتوزيع- روي پياده همايش در آموزشي هاي بسته و
از- پيشگيري هفته شعارهاي تلويزيوني معرفيمسموميتهازيرنويس آگهي نشان پخش و

رساني اطالع مركز

از پيشگيري خصوص
ها مسموميت

آموزشي

و2برگزاري-1 داروسازان ويژه مدون سمينار گروه3عنوان ويژه بازآموزي سمينار عنوان
پزشكي هاي

توزيع-2 و وCDعدد100،پمفلتعنوان4تهيه مدارس بهداشت مربيان ويژه آموزشي
مهد از2،كودكهامربيان پيشگيري آموزشي جزوه ومسموميتهاعنوان قلب داروهاي و

، ،2عروق مدارس آموزان دانش ويژه هفتگي برنامه ازاستندعدد1عنوان پيشگيري هفته
مركزبنرعنوان7،مسموميتها معرفي ويزيت كارت دارو، منطقي تجويز جشنواره ويژه

خصوص در آموزشي كتابچه عنوان دو ، سموم و داروها رساني وانباردارياطالع دارويي
از مسموميتهاپيشگيري

محلي-3 جرايد در آموزشي متون مورد35چاپ

جامعه آگاهي افزايش
در مردم عامه و پزشكي

و دارو خصوص
دارويي هاي مسموميت



دارو امور بر نظارت دارواداره امور بر نظارت مخدرمخدروموادومواداداره
فعاليت نتايجاقداماتعنوان

ها داروخانه امور

طريقنيازسنجي از استان مختلف مناطق در داروخانه تاسيس
ها شبكه

مناطق در داروخانه تاسيس متقاضيان جهت تسهيالت اخذ پيگيري
با هماهنگي طريق از دولتيفرمانداريهامحروم هاي نهاد و

مناطق در فعال هاي داروخانه براي مالياتي تخفيف جهت پيگيري
استان محروم

ها داروخانه امور قانوني كميسيون جلسه سه برگزاري
ها داروخانه ارزشيابي

فردوس شهر در روزي شبانه داروخانه تاسيس
مورد دو ، داروخانه سرمايه انتقال مورد دو

و مجوز3تاسيس ابطال مورد
در10معرفي درج و كل اداره به منتخب داروخانه

در رساني اطالع معاونتجهت صخصوسايت
اي نسخه تك و تخصصي داروهاي تدارك
خدمات جهتارتقاء ها داروخانه تشويق

ك ش
درماني و بهداشتي هاي شبكه از مورد4بازرسي

ك ش ش بهداشتي-ك هاي شبكه درخصوصارزشيابي
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ها شبكه هاامور شبكه دارويي امور واحدهاي ارزشيابي ليست چك تهيه
ها شبكه در شاغل داروسازان وظايف ارسال

بهداشتي هاي شبكه درخصوصارزشيابي
دارويي مشكالت و مسايل با ارتباط در آنها وظايف

بيمارستانها امور

و6 بيمارستاني هاي داروخانه از بازديد بازديد8مورد مورد
بيمارستانها مختلف ي ها ازبخش

بيمارستانها مخدر داروهاي نگهداري محل از مورد7بازديد
سايرمراكز و بيمارستانها مخدر داروهاي تامين ريزي برنامه

درماني
استان خاص كميابو داروهاي تامين جهت ريزي برنامه

خصوص- در بيمارستانها به تذكر مورد دو
خدمات ارتقاء جهت پيگيري و دارو نگهداري

بيمارستانها دارويي
مصرف روند وونگهداريبهبود مخدر داروهاي

دقيق خصوصدستورالعملهااجراي اين در
مبلغ خريدريال825329820تخصيص جهت
مخدر داروي

استان خاص داروهاي سهميه كامل جذب



دارو امور بر نظارت دارواداره امور بر نظارت مخدرمخدروموادومواداداره
فعاليت نتايجاقداماتنوع

تدارك
دارو توزيع و

جهتتاسيس- استانداري طريق از دپويپيگيري
استان در دارو توزيع شركتهاي

تاسيس- خصوص در كل اداره طريق از پيگيري
استاندپوي در سراسري شركتهاي

تخصيص� خصوص در استانداري اقتصادي كارگروه مصوبه اخذ
استان در دپوي جهتتاسيس شركتها به اعتبار

اكسير� شركت به دانشگاه دارويي انبار واگذاري داد قرار انعقاد

استان داروي توزيع ستاد جلسات برگزاري

بحران�1 مواقع در استان در دارو توزيع ساماندهي
مجاز�2 غير مراكز در دارو توزيع از جلوگيري
ها�3 داروخانه دارويي هاي سهميه رعايت
احتمالي�4 كمبودهاي بروز از پيشگيري
بروز�5 از شهريترافيكهايپيشگيري درون
سردكاميونهايساماندهي�6 زنجيره رعايت لحاظ به دارو حمل
دارو�7 عرضه و تدارك و تهيه امر با مرتبط ادارات الزم هماهنگ

www.bums.ac.ir بيرجند درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه

دارو�7 عرضه و تدارك و تهيه امر با مرتبط ادارات الزم هماهنگي
ها�8 داروخانه در طبي الكل توزيع ساماندهي
احتمالي-9 هاي كمبود جلوگيري و خاص داروهاي تامين

آموزشي فعاليت

ارسال- و انباردارويي استانداردهاي كتابچه تدوين
درماني بهداشتي هاي شبكه به آن

در- اي حرفه و فني آموزش سازمان با هماهنگي
نسخه ويژه آموزشي هاي دوره برگزاري خصوص

خصوصي و دولتي هاي داروخانه هاي پيچ

و- انبارش خصوص در ها شبكه دارويي مسئولين آگاهي افزايش
دقيق رعايت و دارو مربوطهدستورالعملهانگهداري ي

است- پيگيري دست در ها داروخانه پيچ نسخه آموزش



دارو امور بر نظارت دارواداره امور بر نظارت مخدرمخدروموادومواداداره

فعاليت نتايجاقداماتنوع

هاي فعاليت
نظارتي

ها داروخانه تخلفات پيگيري و ها داروخانه از مورد114بازرسي
هاي�1 داروخانه به شفاهي تذكر و كتبي مورد71متخلفاخطار
ها�2 داروخانه از فارماكوپه از خارج داروهاي آوري مورد2جمع
و�3 قاچاق داروهاي شناسايي خصوص در مردم به رساني اطالع

ها داروخانه در دارويي تلفنشكايات مورد55نصب
دارو-4 توزيع هاي شركت از مورد8بازرسي

ها-1 داروخانه ساعاتفعاليت دقيقتر رعايت
وقت نيمه و روزانه هاي داروخانه باالخص

قاچاق�2 داروهاي عرضه كاهش
نسبت�3 داروخانه در فني مسئول فعالتر حضور

حدود گذشته كاهشتخلف30به صد در

و دارو عرضه مجاز غير مراكز از انتظامي نيروي با مشترك بازرسي
ها مورد10عطاري

از استانداري نماينده و بازرگاني سازمان نماينده با مشترك بازرسي
شهر سطح هاي مورد6داروخانه

و800كشف اعتياد ترك ساز دست كپسول عدد
و200 متادون قرص هاي30عدد قرص بسته

وياگرا و جنسي كننده تقويت
معرفي قضايي4و مراجع به پرونده مورد
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مخدر داروهاي

ساالنه بصورت اعتياد ترك كلينيكهاي و درماني مراكز از سنجي نياز
مخدر داروهاي خصوص در

اعتياد ترك هاي كلينيك از مورد31بازرسي
العالج صعب بيماران از نفر65بازديد

مراكز- نياز مورد مخدر داروهاي تدارك و تهيه
مصرف بيماران دقيق آمار اساس بر درماني

آنها كننده
مخدر- هاي كلينيك خدمات كيفيت ارتقاء
توسط- مخدر داروهاي مصرف وضعيت از اطالع

بيماران

سايت وب
درج و مخدر ومواد دارو امور بر نظارت اداره سايت رساني روز به
همچنين و داروخانه فني مسئول و تاسيس پروانه اخذ فرآيندهاي

و دارويي كمبودهاي ريكال داروهاي به مربوط ...اطالعات

ساير بين در دارو و غذا معاونت سوم رتبه كسب
سايت فعاليت خصوص در دانشگاه واحدهاي

نياز مورد اطالعات به مشتريان دسترسي تسهيل
مكرر مراجعات از جلوگيري و رجوع ارباب تكريم و

مربوط ادارات به مشتريان



فعاليت شدهنوع انجام نتايجاقدامات

نظارتي هاي فعاليت

توليدي252 كارخانجات از بازرسي مورد
بهداشتيموادغذايي و آرايشي ،

پروانه108 صدور مورد
تخلف6شناسايي مورد

برداري203 نمونه مورد
قبول146تعداد قابل مورد

قبول57تعداد قابل غير مورد

بهداشتي35 و آرايشي مراكز از بازرسي كتبي15مورد تذكر مورد

مشمول32 هاي كارگاه از بازرسي نظارتشناسهمورد
نظارت2 شناسه صدور مورد

بهداشتي و غذايي مواد بر نظارت بهداشتياداره و غذايي مواد بر نظارت اداره
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مشمول32 هاي كارگاه از بازرسي نظارتشناسهمورد
ها4 كارگاه به كتبي اخطار مورد

غذايي26ارزشيابي مواد توليدي كارخانه
PRPS)(

استان4معرفي برتر توليدي واحد

غذايي مواد ترخيص
از برداري كنجد8نمونه محموله مورد

از برداري برنج32نمونه محموله مورد

ميزان كنجد433ترخيص محموله تن

ميزان برنج2361ترخيص تن



فعاليت نتيجهاقداماتنوع

ها شبكه ها6امور شبكه نظارت واحد از بازرسي مورد
جهت3 ها شبكه به نواقص اعالم مورد

پيگيري
ها شبكه در مربوطه خدمات ارتقاء افزايش

بهداشتي هاي پروانه بهداشتي19صدور پروانه صدور بهداشتي108صدورجلسه پروانه

غذا رساني اطالع مركز
تلفن جرايد09646معرفي طريق مورد2از

مركز معرفي كارت توزيع برگ500و
شكايات29ثبت مورد
بازخورد12و مورد

آموزشي2برگزاري-1 جلسه و كارگاه
و1وپمفلت5تهيه2 استند2كتابچه

بهداشتي و غذايي مواد بر نظارت بهداشتياداره و غذايي مواد بر نظارت اداره
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آموزشي

و1وپمفلت5تهيه-2 استند2كتابچه
آموزشي-4 برنامه تلوزيونيدو

در-5 رمضان ماه سالمتي هاي توصيه اطالعيه مورد دو
محلي هاي روزنامه

تعداد-6 كارخانجات400آموزش فني مسئول ساعت به نفر

مسئولين مردم عامه آگاهي ارتقاء و افزايش
كارخانجاتو مديران ، فني

آزمايشگاه و غذا اداره كارشناسان

سايت وب

استان-1 بهداشتي و غذايي صنايع كارخانجات فهرست
هاي-2 پروانه صدور جهت الزم هاي فرم و مدارك درج

آنها فرايند و بهداشتي
تقلبي-3 و مجاز غير بهداشتي و آرايشي محصوالت جدول درج

غذا-5 رساني اطالع مركز درج
ليست-6 چك و دستورالعمل PRPSدرج

اجرايي-7 هاي نامه آيين و ها دستورالعمل درج

هاي درخواستپروانه فرايند تسهيل
بهداشتي

رساني اطالع افزايش
در معاونت جايگاه دانشگاهوبارتقاء سايت



فعاليت نتيجهاقداماتنوع

PMS

تعداد به برداري شامل72نمونه :نمونه
پاستوريزه-1 ساده-2شير پنير�3دوغ

همبرگر-6چيپس-5درتنكنسروماهي-4
آلماني-7 اي-8سوسيس ميوه هاي نوشابه

ساده-9 مالت نوشيدني
ذرت-10 پايه بر شده حجيم غالت
فرنگي-11 گوجه ماست-12رب

شده-13 بندي بسته مايونزسس-14كيك

طريق23پيگيري از قبول قابل غير نمونه
كل اداره و مربوطه هاي دانشگاه با مكاتبه

نظارت

بهداشتي و غذايي مواد بر نظارت بهداشتياداره و غذايي مواد بر نظارت اداره
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تر-15 شيريني

اسيد و آهن با آرد سازي غني
و54فوليك بازديد از108مورد برداري كارخانه3نمونه

سازي غني :پايش
%100مورد2
%96مورد1

آرد كارخانجات بندي درجه
و3 بازرگاني خدمات ، غله اداره همكاري با بازرسي مورد

صنايع يكاداره مورد1درجه
دو مورد2درجه



فعاليت نتيجهاقداماتنوع

سازي استاندارد

180001ايزودرآزمايشگاهوايمنيبهداشتمديريتاستقرارسيستم

گرديده50% اجرايي
به منوط مابقي و است
اصلي مكان در استقرار

باشد مي

ميزانجديدهايSOPاستاندارددستورالعملهايتهيه تعداد%98به تهيه129به به مربوط مورد
دستگاهي آناليز هاي روش و ها محلول و محيط

كيفيتخدمات ارتقاء
آزمايشگاهي

:شامل17025ايزوكيفيتمديريتسيستماستقرار
استاندارد19تهيه** از استفاده با كيفيت مديريت سيستم اجرايي با17025ايزوروش مشاوره و

از)برگ175(پارسهشركت مدتهزارنفربيش در كار ماه8ساعت
فلو- تهيه ، كيفيت مشي خط آدياگرامتهيه برگزمونانجام ملزوماتفلودياگرام:يك و كاال خريد

يك نمونهدياگرامبرگفلوآزمايشگاه برگ(گردش يك)يك آزمايشگاه كليدي پرسنل ليست ،
مدارك كنترل اجرايي روشهاي تهيه ، پرسنلي)نسخه16(برگ وظايف ،) مديركارشتناس( ، ارشد

در خدمات مسئول و آزمايشگاه كارشناس ، كيفيت مدير ،ذ ،)20نسخه(آموزش)نسخه5فني

بهداشتي و غذايي مواد كنترل بهداشتيآزمايشگاه و غذايي مواد كنترل آزمايشگاه
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در خدمات مسئول و آزمايشگاه كارشناس ، كيفيت مدير ،ذ ،)2نسخه(آموزش)نسخه5فني
نتايج دهي آزمون)نسخه(7گزارش قطعيت عدم تخمين الكترونيك)نسخه11، هاي داده كنترل ،)

مرجع)مورد13 گيري اندازه استانداردهاي و مواد انبارش و جابجايي ، و)نسخه4(دريافت ،پايش
محيطي شرايط گذاري)نسخه4(كنترل مديريت)نسخه5(صحه نگري باز ،)نسخه7(، شناسايي

و نگهداري و گذاري آزمايشگاه)نسخه27(كاليبراسيونكد در نمونه انبارش و جابجايي ، دريافت
اصالحي)نسخه12( مشتريان)نسخه11(اقدام سنجي نظر و شكايات و)نسخه12(،پيگيري كاال خريد

پيشگيرانه)نسخه2(خدمات و)مورد5اقدام و.شناسايي آزمون اقالم يابي كاليبراسيونرد
)مورد5(آزمايشگاه

سوابقفرمهايوتكميلتهيه** فرمهاي---كيفيتمديريتسيستمومستنداتثبت تكميل و تهيه
دماي ثبت و آزمايشگاه مصرفي آب كنترل به اجرايتهيه)**برگ100....(ويخچاليمربوط و

دفع )برگ3(آزمايشگاهيوشيمياييميكروبيپسماندهايدستورالعمل

مديريت60% سيستم
است گرديده .اجرايي

تجهيزاتكاليبراسيوناجراي

از37كاليبراسيون مورد
و آزمايشگاه تجهيزات
كاهش و دقت افزايش

ها دستگاه خطا



فعاليت نتيجهاقداماتنوع

جديدبخشهايتجهيزوتكميل،اندازيراه

سمدستگاهيآناليزبخش شناسيو
روغنها هاوچربيبخش

گياهيعرقياتبخش
خشكسبزيجاتوجاتادويهبخش

پيشرفت %60ميزان
پيشرفت %95ميزان
پيشرفت %100ميزان
پيشرفت %100ميزان

PMS
شيميايي248:نمونه72 آزمون

ميكروبي110 آزمون
قبول29 قابل نمونه

قبول43 قابل غير نمونه

فوليك اسيد و آهن با آرد سازي آزمون190:نمونه95غني
قبول82 قابل نمونه

قبول13 قابل غير نمونه

ميزان ازنظر عرضه سطح هاي نمك بررسي
خلوص درجه و يد

نمونه128
قبول70 قابل نمونه

قبول58 قابل غير نمونه

بهداشتي و غذايي مواد كنترل بهداشتيآزمايشگاه و غذايي مواد كنترل آزمايشگاه
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باميه و زولبيا در پراكسيد ميزان نمونه186بررسي
قبول128 قابل نمونه

قبول58 قابل غير نمونه

نان در نمك و شيرين جوش بررسي
آزمايش864:نمونه386

قبول323 قابل نمونه
قبول63 قابل غير نمونه
شيرين3 جوش مورد

واحدهاي آزمايشگاه ارزشيابي و بازرسي
توليدي

از12 بازديد كارخانجاتكارخانجاتآزمايشگاههايمورد هاي آزمايشگاه ارتقاء

آموزشي برنامه
آزمايشگاه كاركنان ميزانآموزش ساعت162به نفر

كارخانجات فني مسئولين به ساعت350آموزش نفر
مورد2تحقيقاتيطرحهايانجام

افزايش و آگاهي سطح ارتقاء
كارشناسان اطالعات
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دارومنطقيمصرفوتجويزكشوريكميتهافزارنرماندازيراهوتهيه�

باريكفصلهرپزشكانبهنتيجهارسالونسخه876936پايشوآوريجمع�

هدفهايگروهجهتآموزشيسمينارمورد6برگزاري�

كرهكيلوگرم45وكلوچهكيلوگرم500،همبرگرتن2،شيرخانواركيلوگرم6710نمودنمعدوم�

09646شمارهباشكاياتبهرسيدگيوغذارسانياطالعمركزاندازيراهوتجهيز�

برترتوليديواحدهاياعالموغذاايمنيهمايشاولينبرگزاري�
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كنترل،غذاييموادبنديبسته،قنديموادشيمي،زعفرانكيفيكنترلبخشهاياندازيراهوتجهيز�

گياهيعرقياتوآشاميدني،معدنيهايآبميكروبي

مربوطهجامعبرنامهاساسبرداروخانهارزشيابيوهاداروخانهاموراتوماسيونافزارنرمتهيه�

دردپوتاسيسمتقاضيهايشركتبهزمينوتسهيالتواگذاريبرمبنياستاندارياقتصاديكارگروهمصوبهاخذ�

استان

خصوصيبخشبهبهداشتيمركزداروخانه30واگذاريجهتبهداشتيمحترممعاونتباهمكاري�

�



سال در دارو و غذا معاونت دستاوردهاي سالشاخصترين در دارو و غذا معاونت دستاوردهاي 13881388شاخصترين

دارووغذاحوزهدردرمانوبهداشتهايشبكهارزشيابيليستچكتدوين�

به11مادههايداروخانهامورقانونيكميسيونبهمعرفيومختلفهايداروخانهتخلفاتبهرسيدگي�

مورد5تعداد

بهمعرفيومراكزآنمجازغيرهايداروآوريجمعومورد4داروتوزيعمجازغيرمراكزازبازرسي�

قضاييمراجع
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جع يير

سموموداروهارسانياطالعمركزباتلفنيتماسمورد367بهدادنمشاورهوراهنمايي�

)09646(

ADRمركزبهارسالوداروييناخواستهعوارضگزارش20ارسالوآوريجمع�
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احتماليكمبودهايازجلوگيريواستاندرداروموقعبهتوزيعوتهيهساماندهي�

داروييخدماتروندبهبودوهاداروخانهتخلفاتكاهش�

اكسيرپخشدارويتوزيعشركتدپوياندازيراهوتاسيسجهتآمادگياعالم�

دانشگاهداروييانبارساختتسهيالتاخذجهتاستانداريباتوافق�

احتماليكمبودهايازجلوگيريوخاصبيماراندارهايموقعبهوكاملتامين�

در دارو و غذا معاونت دستاوردهاي درشاخصترين دارو و غذا معاونت دستاوردهاي سال99شاخصترين سالماهه 13891389ماهه

www.bums.ac.ir بيرجند درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه

%60پيشرفتميزانبا17025ايزوكيفيتمديريتسيستماستقرار�

عرقياتبخش،دستگاهيآناليزوشناسيسمبخش(آزمايشگاهجديدبخشهايتجهيزواندازيراه�

%85بميزان)خشكسبزيجاتوجاتادويهبخشوچربيهاوروغنهابخش،گياهي

دانهوبرنجتن2900ترخيصووارداتيروغنيهايدانهوبرنجهايمحمولهازبردارينمونهمورد�40

زردآلوبرگهوروغنيهاي



بهبهداشتيوآرايشيقاچاقكاالهايكنترلجهتاستانداريوبازرگانيادارهبامشتركبازديد�

مورد30تعداد

استاندردارومنطقيتجويزاستانيجشنوارهاولينبرگزاري�

دارومنطقيمصرفوتجويزكميتهشاخصهايبهتوجهبانمونهداروسازانوپزشكانمعرفي�

سيماوصداطريقازرسانياطالعبرتاكيدبامسموميتهاازپيشگيريهفتهبرگزاري�

در دارو و غذا معاونت دستاوردهاي درشاخصترين دارو و غذا معاونت دستاوردهاي سال 99شاخصترين سالماهه 13891389ماهه

www.bums.ac.ir بيرجند درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه

ري ز رير هزپ يعرو قزر ور

سموموداروهارسانياطالعمركزباتلفنيتماسمورد973بهدادنمشاورهوراهنمايي�

فردوسشهردرروزيشبانهداروخانهتاسيس�

زردفرمقالبدرداروييناخواستهعوارضگزارشمورد70ازبيشارسالوآوريجمع�

پزشكيگروهويژهبازاموزيعنوان3وداروسازانويژهمدونبرنامهعنوان2برگزاري�

دانشگاهسايتهايوبارزشيابيدرسومرتبهكسب�



2سطحهايدانشگاهباتشكيالتيچارتتطبيقعدم�
دولتيبخشمزايايوحقوقبودنكمبهتوجهبادولتيبخشدرفعاليتبهداروسازانرغبتعدم�
خصوصيودولتيبخشدرفعاليتجهتداروسازنيرويكمبود�
سموموداروهارسانياطالعمركزپاسخگوييساعاتافزايشجهتداروسازنيرويكمبود�
اداريغيرساعاتدرتلفنيتماسهايبهپاسخگوييجهتالزحمهحقپرداختمناسبراهكاروجودعدم�
امنيتتامين�مسيرفاصله(امرايندرتاخيرومشهدداروپخششركتازمخدرداروهايتحويلمشكالت�

)مخدردارويانتقالونقل

دارو و غذا معاونت مشكالت و داروموانع و غذا معاونت مشكالت و موانع
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خصوصيبخشبهبيمارستانيهايداروخانهواگذاريجهتواجدالشرايطمتقاضينبود�
استاندرگذاريسرمايهودپوتاسيسبهداروسراسريتوزيعشركتهايتمايلورغبتعدم�
واحدامورانجامرونددراختاللوسردرگميبروزوهماهنگيعدمموجبكهاستانداردموسسهكاريموازي�

گرددميتوليديهاي
بهداشتيوآرايشيهايفروشگاهوعرضهمراكزتوسطبهداشتيمجوزهاياخذجهتضوابطوجودعدم�
سرايانوسربيشههايشبكهوستاددرآزمايشگاهوغذاييموادكارشناسجذبجهتاستخداميمجوزعدم�
كاالترخيصمجوزنداشتن�



2سطحمطابقمعاونتامكاناتارتقاء�
دانشگاهدرداروسازيدانشكدهتاسيس�
.سموموداروهارسانياطالعمركزدرفعاليتبههمكارانتشويقومناسبالزحمهحقپرداخت�
دولتيغيربخشبهسمومداروهاورسانياطالعمركزتلفنيتماسهايبهپاسخگوييواگذاري�
وتحصيلامكانادامهطريقازدولتيبخشدرشاغلداروسازانبرايتشويقيتسهيالتگرفتننظردر�

،شغليارتقاء،داروخانهتاسيسجهتشاغلينغيربهنسبتبيشترامتيازاتاختصاص،علميهيئتجذب
...وحقوقيضريبافزايشواستخداميپستعنوانتصحيحجهتپيگيري

،مالياتيهايتخفيف،محروميتمنطقه،ضريبامتيازميزانافزايش(خاصتسهيالتگرفتننظردر�

دارو و غذا معاونت داروپيشنهادات و غذا معاونت پيشنهادات
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داروخانهتاسيسمتقاضيداروسازانبه)...وواموزمينواگذاري
ممكنطريقهرازاستاندرفعاليتجهتسراسريتوزيعهايشركتترغيب�
مذكورهايشبكهوستاددركارشناسنيروياستخداممجوزاختصاص�
كاالترخيصاختيارتفويض�
محلدردانشگاهنيازموردمخدرهايداروتحويل�
دارووغذامعاونتمستقيمنظارتوعطاريمجوزصدورساماندهي�
دانشگاهبرايمناسبداروييانبارتهيه�



خصوصيبخشبهسموموداروهارسانياطالعمركزفعاليتهايازبخشيواگذاري�
بيمارستاندربستريبيمارانوروستاييبيمهنسخپردازشوثبت�
هاشبكهارزشيابي�
صنفيهايانجمنبههاداروخانهنظارتيامورواگذاري�
دانشگاهبرايداروييانبارتامينپيگيري�
سراسريپخشهايشركتتوسطداروييدپويايجادجهتپيگيري�
هاداروخانهعملكردارزشيابي�
كاالترخيصاختيارتفويضپيگيري�

دارو و غذا معاونت اجراي دست در هاي داروبرنامه و غذا معاونت اجراي دست در هاي برنامه
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كاالترخيصاختيارتفويضپيگيري�
استانغذاييموادتوليديواحدهايارزشيابي�
)عرضهسطحدربهداشتيوغذاييمحصوالتكنترل(PMSطرحادامه�
استانسطحآردكارخانجاتدرفوليكاسيدوآهنباآردسازيغنيادامه�
بهداشتيوآرايشيمحصوالتعرضهبرنظارتوساماندهي�
غذاييموادكنترلآزمايشگاهدر17025ايزواستانداردكيفيتمديريتسيستماجراي�
غذاييموادكنترلآزمايشگاهتجهيزوتكميل�


