


 اهم دستاوردهای معاونت غذا و دارو
1394در سال    



 
وزارت بهداشت از عملکرد آزمایشگاه کنترل کیفی مواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی 
کاشان در یازدهمین گردهمایی مدیران آزمایشگاه های کنترل مواد غذایی، آرایشی و 

                                                .بهداشتی در استان گیالن تقدیر کرد

 94تقدیر از آزمایشگاه کنترل غذا و دارو توسط وزارت بهداشت در سال 



 : در همایش کشوری غذا و دارو 
در همایش کشوری معاونین غذا و دارو، کمیته تجویز و مصرف منطقی داروها 

  .دانشگاه علوم پزشکی کاشان موفق به کسب رتبه اول شد

 
 

همایش دو روزه با محوریت معرفی برنامه های سال جاری سازمان غذذا و دارو و رذر    
اردیبهشت ماه سال جذاری   24و  23موضوعات غذا، دارو و آزمایشگاه کنترل کیفی در 
 .به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران برگزار شد

 

 که (1،2،3) سطح سه در دارو و غذا های معاونت های ارزیابی خود نتایج همایش این در
 سازمان رییس توسط تقدیر لو  اهدای با اند گردیده نخست های رتبه حائز 93 سال در

 .گرفت قرار تشویق مورد
 .گردید اول رتبه کسب به موفق داروها منطقی مصرف و تجویز زمینه در معاونت این



 اجرای  پنجمین دوره طرح دانش آموزی 
(مصرف منطقی داروها)   

 

طرح فرهنگ سازی مصرف منطقی داروها در پنج سال اخیر  
در مدارس شهرستان کاشان و آران و بیدگل اجرا گردید.  

و  ( مدرسه  40)طرح در مدارس شهرستان کاشان  94-95در سال تحصیلی 
.دانش آموز تحت آموزش قرار گرفتند1600حدود     

   



 94/2/10مورخ  -منطقی داروبرگزاری چهارمین جشنوراه مصرف 



 اطالع رسانی به مناسبت هفته پیشگیری از مسمومیت ها  
 سایت معاونت غذا و دارو

 اطالع رسانی در پایگاه خبری سازمان غذا و دارو



(نفر 60بیش از : افراد شرکت کننده) دوره آموزشی جهت دانشجویان سال آخر پزشکی  6برگزاری   

(نفر200بیش از : افراد شرکت کننده) دوره آموزشی جهت پرسنل شاغل در داروخانه ها   2 برگزاری   

آشنایی با انواع اشکال دارویی و   )برگزاری کارگاه آموزشی برای پرسنل شاغل در داروخانه های بیمارستانی
  (استفاده صحیح آنها



 مورد عنوان

 622 صدور حواله های داروهای مخدربیماران

 صدور حواله های داروهای مخدر مراکز ترك اعتیاد
954 

 صدور حواله های داروهای مخدر بیمارستان ها
105 

 1645 صدور حواله دارویی ریتالین  

 607 صدور حواله دارویی شیاف پروستوگلندین 

 255 ( DPIC)پاسخگویی به سواالت تلفنی مردم در زمینه دارو و سموم 

 141 پیگیری و پاسخگویی تلفنی و حضوری جهت تهیه داروهای خاص

 6 های دارویی فراورده رسیدگی به شکایات 

 30 ها  داروخانه رسیدگی به شکایات 



 مورد عنوان

 54 داروخانه فنی مسئول پروانه صدور

 8    داروخانه تاسیس پروانه صدور

 211 ها داروخانه از شده انجام بازرسی

 65 از داروخانه ها ارزشیابی انجام شده

 جلسات کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو
 

2 

 تشکیل شده 20جلسات کمیسیون قانونی ماده 
 

4 



 مورد عنوان

 ریال 36/371/414/277 دارو کل خرید

 ریال 23/869/761/266 مخدر داروی خرید



شتی یی،آشامیدنی و آرایشی و بهدا  واحد اداره نظارت رب مواد غذا



 مورد عنوان 

 تعداد بازدید های انجام شده از واحد ای تولیدی،خوراکی، آشامیدنی و بسته بندی
 

611 

 410 نمونه برداری شده از واحد های تولیدی،خوراکی،آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی  تعداد اقالم

 واحد های تولیدی،خوراکی،آشامیدنی و آرایشی و بهداشتیتوقیف کاالی 
 

26 

 واحد های تولیدی،خوراکی،آشامیدنی و آرایشی و بهداشتیمعرفی به مراجع قضایی 
 

15 

 واحد های تولیدی،خوراکی،آشامیدنی و آرایشی و بهداشتیتعطیل کردن 
 

2 



 در سطح اجرای طرح پایش محصوالت خوراکی،آشامیدنی
 94در سال ( نمونه 58) PMS -عرضه

 

 



 تعداد های خوراکی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی تعداد پروانه

 
 صادر شدهپروانه های بهره برداری 

 

6 

 مسئول فنی صادر شدهپروانه های 
 

32 

 254 های ساخت صادر و تمدید شده پروانه

 22 تعداد شناسه نظارت کارگاهی

 
 تعداد گواهی بهداشت صادره

113 

 جلسات کمیته فنی صدور پروانه های بهداشتی
 

11 



دوره، کارگاه آموزشی جهت مسئولین فنی کارخانجات تولید کننده مواد   4برگزاری  
 غذایی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی تحت پوشش این دانشگاه 

  PRPSآشنایی با وظایف مسئولین فنی و تکمیل فرم ”با موضوع   
 
 
  "اصول نگهداری مواد غذایی استوریزاسیون و استریلیزاسیون "کارگاه آموزشی 

“آشنایی با نشانگرهای رنگی تغذیه ایی“ کارگاه آموزشی  

 “ISO 22000 “کارگاه آموزشی   



  در کاشان فرآورده های لبنی پلمپ یکی از واحد تولید 
 
 
 

 گالب و عرقیجات گیاهی  پلمپ دو کارخانه تولید کننده 



 آزمااگشیه کنترل غذا 



 مورد عنوان

 24201 کل آزمایشات انجام گرفته بر روی نمونه ها

 2081 کل نمونه های کار شده مواد غذایی،آشامیدنی و بهداشتی

 522 نظارت بر غذا نمونه های دریافتی از مدیریت

 1559 نمونه های دریافتی از معاونت بهداشتی

 1353 نمونه های مطابق با استاندارد ملی ایران

 714 نمونه های دارای عدم انطباق با استاندارد ملی ایران


