
 
 
 

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 
  درماني كاشان                

 
  برنامه هاي عملياتي جاري

  1394برنامه عملياتي سال 
  : عنوان برنامه

  اصالح و تمديد پروانه هاي بهداشتي  صدور،
  : هدف برنامه

  با محصول جديد مربوطه بهداشتي براي كارخانه هايمجوز كليه صدور
  : شاخص برنامه

  ، اصالح يا تمديد شدههتعداد پروانه هاي صادر
  جدول گانت برنامه

مسئول   عاليتف رديف
  اجرا

شاخص 
  دستيابي

منابع   زمان
مورد 
  خاتمه  شروع  نياز

  بازديد از كارخانه و خط توليد  1
كارشناس 

مواد 
 غذايي،آرايشي

تعداد درخواست 
هاي صدور، 

اصالح و تمديد 
  پروانه 

ابتداي هر ماه 
بر اساس 
درخواست 
  صورت گرفته

انتهاي هر ماه بر 
درخواست اساس 

  صورت گرفته
 سانيان

  تكميل چك ليست  2
كارشناس 

مواد 
 غذايي،آرايشي

تعداد چك ليست 
  هاي تكميل شده

ابتداي هر ماه 
بر اساس 
درخواست 
  صورت گرفته

انتهاي هر ماه بر 
اساس درخواست 

  صورت گرفته

انساني

  اعالم كتبي نواقص موجود و پيگيري آن  3
كارشناس 

مواد 
 غذايي،آرايشي

تعداد واحدهايي 
قص كه داراي نوا
  هستند

ابتداي هر ماه 
بر اساس 
درخواست 
  صورت گرفته

انتهاي هر ماه بر 
اساس درخواست 

  صورت گرفته

انساني

ارجاع درخواست صدور يا اصالح به   4
  كميته فني 

كارشناس 
مواد 

 غذايي،آرايشي

تعداد واحدهايي 
كه مداركشان 
تكميل و مورد 
  تائيد مي باشد

ابتداي هر ماه 
بر اساس 
درخواست 

  ت گرفتهصور

انتهاي هر ماه بر 
اساس درخواست 

  صورت گرفته

انساني

  جمع
  
  
  
  



 
 
 

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 
  درماني كاشان                

 
  امه هاي عملياتي جارينبر

  1394برنامه عملياتي سال 
  : عنوان برنامه

   بازديد كارشناسان حوزه غذا از كارخانجات صنايع غذايي،آشاميدني، بهداشتي تحت پوشش دانشگاه
  : هدف برنامه

  جات صنايع غذايي،آشاميدني، بهداشتيكارخان كليه نظارت بر عملكرد
  : شاخص برنامه

 تعداد بازديد هاي صورت گرفته

   جدول گانت برنامه

منابع   زمان  شاخص دستيابي  مسئول اجرا  فعاليت رديف
  خاتمه  شروع  مورد نياز

بازديد از كارخانه طبق برنامه     1
  زمان بندي شده

كارشناس مواد 
  غذايي،آرايشي

تعداد بازرسي ها 
طبق برنامه 
  زمانبندي

ابتداي هر ماه بر 
اساس برنامه 
  زمان بندي شده

هر ماه بر  انتهاي
برنامه اساس 

  زمان بندي شده
  انساني

نمونه برداري از محصوالت   2
  توليدي

كارشناس مواد 
  غذايي،آرايشي

تعداد كارخانجاتي 
كه بازرسي      

  مي شوند

ابتداي هر ماه بر 
اس برنامه اس

  زمان بندي شده

انتهاي هر ماه بر 
اساس برنامه 
  زمان بندي شده

 انساني

كارشناس مواد   تكميل چك ليست  3
  غذايي،آرايشي

تعداد كارخانجاتي 
كه نياز به چك 
  ليست دارند

ابتداي هر ماه بر 
اساس برنامه 
  زمان بندي شده

انتهاي هر ماه بر 
اساس برنامه 
  زمان بندي شده

 انساني

4  

كميل فرم هاي مربوطه و ت
هماهنگي در خصوص ارسال 
نمونه ها به آزمايشگاه كنترل 

  غذا

كارشناس مواد 
  غذايي،آرايشي

تعداد نمونه 
از  يي كهبرداري ها

انجام  كارخانجات
  شده

ابتداي هر ماه بر 
اساس برنامه 
  زمان بندي شده

انتهاي هر ماه بر 
اساس برنامه 
  زمان بندي شده

 انساني

5  
بي رفع نواقص و اعالم اعالم كت

نتايج آزمايشگاهي نمونه ها به 
  كارخانه مربوطه

كارشناس مواد 
  غذايي،آرايشي

تعداد كارخانجاتي 
كه داراي نواقص 

  مي باشند

ابتداي هر ماه بر 
اساس برنامه 
  زمان بندي شده

انتهاي هر ماه بر 
اساس برنامه 
  زمان بندي شده

 انساني

اد كارشناس مو  پيگيري رفع نواقص    6
  غذايي،آرايشي

تعداد كارخانجاتي 
كه داراي نواقص 

  بوده

ابتداي هر ماه بر 
اساس برنامه 
  زمان بندي شده

انتهاي هر ماه بر 
اساس برنامه 
  زمان بندي شده

 انساني

  جمع
  

  



 
 
 

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 
  درماني كاشان                

 
  برنامه هاي عملياتي جاري

  1394برنامه عملياتي سال 
  

  : عنوان برنامه
  با هماهنگي جامعه صنفي مسئولين فني لين فني كارخانجات تحت پوششبرگزاري دوره آموزشي غيرحضوري براي مسئو

  :هدف برنامه
  مسئولين فني كليه ارتقاء سطح علمي 

  : شاخص برنامه
  تعداد افراد شركت كننده در دوره آموزشي

 
  جدول گانت برنامه

  خاتمه  شروع  منابع مورد نياز  زمان  شاخص دستيابي  مسئول اجرا  فعاليت رديف

1  
  تخاب موضوع مطلب آموزشيان

كارشناس مواد 
  غذايي،آرايشي

تعداد موضوعاتي كه 
مناسب براي برنامه 

  ريزي هستند

پايان ارديبهشت 
  تا پايان اسفند 

دوره در طي  2( 
  )سال

  انساني

2  
هماهنگي  و پيگيري جهت اطالع 

كارشناس مواد   رساني به مسئولين فني
  غذايي،آرايشي

تعدد مسئولين فني 
ه از مطلع شد

  برگزاري دوره
  انساني

برگزاري آزمون در خصوص دوره برگزار   3
  شده

كارشناس مواد 
  غذايي،آرايشي

مسولين فني شركت 
  انساني  كننده در دوره

4  
  صدور گواهينامه

كارشناس مواد 
  غذايي،آرايشي

تعداد مسولين فني 
شركت كننده در 

  دوره
  انساني

  جمع
  
  
  
  
  
  
  



 
 
 

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 
  درماني كاشان                

 
  
  
  

  ريبرنامه هاي عملياتي جا
  1394برنامه عملياتي سال 

  
  : عنوان برنامه

  تهيه مطالب آموزشي در زمينه مواد غذايي ،آشاميدني، بهداشتي جهت استفاده در سايت معاونت
  : هدف برنامه

  كليه شهروندان  ارتقاء سطح آگاهي عمومي
  : شاخص برنامه

  آموزشيبه سايت جهت استفاده از مطالب  و مراجعين تعداد افراد بازديد كننده
 

  جدول گانت برنامه

  شاخص دستيابي  مسئول اجرا  فعاليت رديف
منابع   زمان

مورد 
  خاتمه  شروع  نياز

كارشناس مواد   پيشنهاد و ارائه موضوع مطلب آموزشي   1
  غذايي،آرايشي

تعداد مطالب آموزشي مورد 
  نظر

  به صورت فصلي
هر سه ماه (  

  )يكبار

  انساني

كارشناس مواد   ائه شدهتحقيق در خصوص موضوع ار  2
  غذايي،آرايشي

تعداد مطالب آموزشي مورد 
  تحقيق

 انساني

كارشناس مواد  تائيد مطلب تهيه شده توسط مدير واحد   3
  غذايي،آرايشي

تعداد مطالب آموزشي مورد 
  تائيد

 انساني

كارشناس مواد   ارجاع مطلب به نماينده پورتال واحد  4
  غذايي،آرايشي

شده به تعداد مطالب ارجاع 
  نماينده پورتال

 انساني

كارشناس مواد   درج مطلب در سايت غذا و دارو  5
  غذايي،آرايشي

تعداد مطالب درج شده در 
  سايت

 انساني

  جمع
  
  
  
  



 
 
 

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 
  درماني كاشان                

 
  برنامه هاي عملياتي جاري

  1394برنامه عملياتي سال 
  : عنوان برنامه

  د عمل نمي نمايند به كميته فني ارجاع پرونده هاي مسئولين فني كارخانجاتي كه به وظايف محوله خو
  : هدف برنامه

  فيت محصوالت توليدييمسئولين فني و ارتقاء ك توسط كليه انجام دقيق وظايف
  : شاخص برنامه

  فني معاونت تعداد مسئولين فني ارجاع شده به كميته
 

  جدول گانت برنامه

  شاخص دستيابي  مسئول اجرا  فعاليت رديف
منابع   زمان

مورد 
  خاتمه  روعش  نياز

بررسي وضعيت فعاليت مسئول فني طي   1
  بازديد از كارخانه 

كارشناس مواد 
  تعداد صورتجلسات بازرسي  غذايي،آرايشي

  يكبار در فصل
  )هر سه ماه يكبار( 

  انساني

تذكر شفاهي در صورت عدم انجام دقيق   2
  وظايف

كارشناس مواد 
 انساني  تذكرات شفاهي داده شده  غذايي،آرايشي

كارشناس مواد   ذكر كتبيت  3
  غذايي،آرايشي

تعداد تذكرات كتبي  ارسال 
  شده

 انساني

كارشناس مواد   اخطار كتبي  4
  غذايي،آرايشي

تعداد اخطارهاي كتبي داده 
  مسئول فنيبه  شده

 انساني

كارشناس مواد   ارجاع موضوع تخلف به كميته فني  5
  غذايي،آرايشي

تعداد دفعات ارجاع شده 
  به كميته فني

 انساني

  جمع
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 
 

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 
  درماني كاشان                

 
  

  برنامه هاي عملياتي جاري
  1394برنامه عملياتي سال 

  
  : عنوان برنامه

  بازديد از عرضه كنندگان اقالم آرايشي و بهداشتي در سطح عرضه
  : هدف برنامه

  اقالم تقلبي و غير مجاز آرايشي از سطح عرضه كليه جمع آوري
  : شاخص برنامه

  طح عرضهاز س صورت گرفته تعداد بازرسي
  

  جدول گانت برنامه
  خاتمه شروع  منابع مورد نياز  زمان  شاخص دستيابي  مسئول اجرا  فعاليت رديف

هماهنگي با اداره بازرگاني و پليس   1
  آگاهي جهت انجام بازرسي 

كارشناس مواد 
  غذايي،آرايشي

اي تعداد بازرسي ه
  انجام شده در ماه

ابتداي ماه تا 
  انتهاي ماه

  )ازديدب 4هر ماه (

  انساني

و انتقال ... جمع آوري اقالم غير مجاز و  2
  آن به انبار تحت پوشش معاونت

كارشناس مواد 
  غذايي،آرايشي

تعداد اقالم جمع 
  آوري شده

 انساني

پيگيري تعيين تكليف قضايي اقالم   3
  جمع آوري شده

كارشناس مواد 
  غذايي،آرايشي

ارجاع تعداد اقالم 
  به مراجع قضايي هشد

 انيانس

  جمع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 
 

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 
  درماني كاشان                

 
  برنامه هاي عملياتي جاري

  1394برنامه عملياتي سال 
  

  : عنوان برنامه
  آموزش بدو ورود به مسئولين فني كارخانجات و واحد هاي تحت پوشش

  : هدف برنامه
  مسئولين فني با وظايف محوله در كارخانهكليه آشنايي 

  : شاخص برنامه
  ت برگزار شدهو جلسا تعداد مسئولين فني آموزش ديده

  
  جدول گانت برنامه

  مسئول اجرا  فعاليت رديف
شاخص 
  دستيابي

  زمان
  خاتمه  شروع  منابع مورد نياز

برنامه ريزي و هماهنگي در خصوص   1
  برگزاري كالس آموزشي

كارشناس مواد 
  غذايي،آرايشي

تعداد كالس هاي 
  برنامه ريزي شده

  فصلي
  )ماه يكبار ٣( 

  

  انساني

بندي برنامه آموزشي به  اعالم زمان  2
  مسئول فني

كارشناس مواد 
  غذايي،آرايشي

تعداد مسئول فني 
  تحت آموزش

 انساني

كارشناس مواد   برگزاري كالس آموزشي  3
  غذايي،آرايشي

تعداد جلسات 
  برگزار شده

 انساني

  جمع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 
 

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 
  درماني كاشان                

 
  

  برنامه هاي عملياتي جاري
  1394برنامه عملياتي سال 

  
  : عنوان برنامه
  زشيابي عملكرد كاركنان واحدهاي تحت پوششار

  : هدف برنامه
   كاركنان كليه افزايش كارايي و اثر بخشي

  : شاخص برنامه
  امتياز ارزشيابي كسب شدهتعداد 

  
  جدول گانت برنامه

مسئول   فعاليت رديف
  اجرا

شاخص 
  دستيابي

  زمان
  خاتمه  شروع  منابع مورد نياز

كارشناس   رد كاركنانتكميل فرم هاي ارزيابي عملك  1
  امور اداري

تعداد فرم هاي 
  انساني  20/7/94  1/3/94  زشيابي شدهرا

جمع آوري و رتبه بندي امتيازات كسب   2
  شده

كارشناس 
  امور اداري

تعداد امتيازات 
  انساني  30/9/94  1/8/94  كسب شده

3              
  جمع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 
 

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 
  درماني كاشان                

 
  
  
  

  برنامه هاي عملياتي جاري
  1394برنامه عملياتي سال 

  
  : عنوان برنامه

  شناسايي نياز هاي آموزشي كاركنان و برنامه ريزي جهت برگزاري دوره هاي آموزشي مورد نياز
  : هدف برنامه

  كارمندان و فراگيري روش هاي نوين علميكليه ارتقاء سطح آگاهي 
  : شاخص برنامه

  تعداد كاركنان آموزش ديده 
  

  جدول گانت برنامه

  مسئول اجرا  فعاليت رديف
شاخص 
  دستيابي

  زمان
  خاتمه  شروع  منابع مورد نياز

شناخت و شناسايي و تعيين نياز هاي   1
  آموزشي

كارشناس 
  امور اداري

نيازهاي 
 شناسايي شده

  به صورت ماهانه

  انساني

برنامه ريزي و اجرا با توجه به امكانات   2
  موجود

كارشناس 
  امور اداري

تعداد دوره 
  برگزار شده

 انساني

رزيابي اثر بخشي دوره هاي آموزشي ا  3
  پيشنهادي

كارشناس 
  امور اداري

تعداد دوره 
  برگزار شده

 انساني

  جمع
  
  
  
  
  

    
  

  



 
 
 

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 
  درماني كاشان                

 
  برنامه هاي عملياتي جاري

  1394برنامه عملياتي سال 
  : عنوان برنامه

  )ADR(توسعه فعاليت هاي مركز ثبت و بررسي عوارض ناخواسته داروها 
  :هدف برنامه

زارش هاي ارسالي به مركز ثبت و بررسي عوارض ناخواسته دارو و آگاهي حرف پزشكي افزايش تعداد گ
  نسبت به بروز عوارض ناخواسته داروها 

  : شاخص برنامه
  تعداد گزارش هاي ارسالي به مركز ثبت و بررسي عوارض ناخواسته دارو 

  
  جدول گانت برنامه

  شاخص دستيابي  مسئول اجرا  فعاليت  رديف
  زمان

  د نيازمنابع مور
  خاتمه  شروع

1  
آشنايي با مركز"برگزاري دوره آموزشي 

ADR"  جهت كليه پرسنل شاغل در
  بيمارستان هاي خصوصي و دولتي 

  كارشناس
ثبت و بررسي  

عوارض ناخواسته 
  داروها

ADR  

تعداد دوره آموزشي 
  برگزارشده

  فصلي

  انساني

              ADRارزيابي عملكرد رابطين   2
  )ماه يكبار 3هر (

تعداد گزارشات 
  ارسالي

 انساني

تعداد بازرسي هاي   ADR بازرسي از صندوق هاي   3
  صورت گرفته

 انساني

تعداد فرم هاي ارسال   ثبت و گزارش عوارض ناخواسته داروها  4
  شده

 انساني

آموزش افراد مسئول گزارش دهي عارضه  5
  جانبي دارو

تعداد افراد آموزش 
  ديده

 انساني

ارسال اطالعيه و خبرنامه هاي دارويي به  6
  كليه مراكز درماني 

تعداد اطالعيه هاي 
  ريال 000/000/5  ارسال شده

 ADRافزايش تعداد صندوق هاي   7
درصد افزايش صندوق 

  ريال 000/000/30  ها

8  

آشنايي با مركز"برگزاري دوره آموزشي 
ADR"  جهت دانشجويان سال آخر

ي، مامائي، تكنسين رشته هاي پرستار
   هاي اتاق عمل، هوشبري و پزشكي

تعداد دوره آموزشي 
  انساني  برگزارشده

برگزاري دوره آموزشي ادواري جهت  9
  ADRرابطين مراكز 

تعداد دوره آموزشي 
  ريال  000/000/5  برگزارشده

  ريال 000/000/40 جمع

  
  



 
 
 

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 
  درماني كاشان                

 
  برنامه هاي عملياتي جاري

  1393برنامه عملياتي سال 
 نظارت بر امور دارويي: نوان برنامهع

  ارتقاء كيفيت ارائه خدمات دارويي: هدف برنامه
  اطالع رساني به موقع در خصوص بخشنامه هاي دارويي

  تعداد موارد ثبت و بررسي شده : شاخص برنامه
  جدول گانت برنامه

شاخص   مسئول اجرا  فعاليت  رديف
  دستيابي

  زمان
  منابع مورد نياز

  خاتمه  شروع

رسيدگي به شكايات مردمي و ارجاع پروند هاي متخلفان به  1
  مراجع زيربط

مدير نظارت بر امور
  انساني  انتهاي هرماه  ابتداي هر ماه  مورد  دارو و مواد مخدر

مدير نظارت بر امور  تخصيص سهميه داروهاي خاص به داروخانه هاي منتخب   2
 انساني  هرماهانتهاي   ابتداي هر ماه  مورد  دارو و مواد مخدر

بازرسي از داروخانه هاي سرپايي و بستري بيمارستاني بر اساس  3
  چك ليست مربوطه

مدير نظارت بر امور
 انساني  انتهاي هرماه  ابتداي هر ماه  مورد  دارو و مواد مخدر

مدير نظارت بر امور  بازرسي از داروخانه هاي شهرستان   4
 انساني  هاي هرماهانت  ابتداي هر ماه  مورد  دارو و مواد مخدر

تكميل و ارجاع پرونده هاي تخلفات داروخانه ها به كمسيون  5
  و پس از ارجاع به تعزيرات حكومتي 11ماده 

مدير نظارت بر امور
 انساني  انتهاي هرماه  ابتداي هر ماه  مورد  دارو و مواد مخدر

6  
ارسال اطالعيه و بخشنامه هاي سازمان غذا و دارو به داروخانه

ت پوشش از طريق پيامك و درج در وب سايت معاونت هاي تح
  غذا و دارو

مدير نظارت بر امور 
  ريال000/000/5  انتهاي هرماه  ابتداي هر ماه  مورد  دارو و مواد مخدر

مدير نظارت بر امور  اطالع رساني عمومي جهت واحد رسيدگي به شكايات داروخانه ها  7
  ريال 000/000/5  اي هرماهانته  ابتداي هر ماه  مورد  دارو و مواد مخدر

پيگيري كمبود هاي دارويي شهرستان جهت برطرف كردن  8
  نيازهاي بيماران و بيمارستان ها

مدير نظارت بر امور
 انساني  انتهاي هرماه  ابتداي هر ماه  مورد  دارو و مواد مخدر

دانشگاه جهت رسيدگي به امور 20برگزاري كميسيون ماده   9
  داروخانه ها

بر امورمدير نظارت
 انساني  انتهاي هرماه  ابتداي هر ماه  مورد  دارو و مواد مخدر

  نظارت بر توزيع داروهاي خاص، يارانه اي تحت كنترل و شير خشك  10
مدير نظارت بر امور
 انساني  انتهاي هرماه  ابتداي هر ماه  مورد  دارو و مواد مخدر

مورمدير نظارت بر ا  صدور مجوز پست دارو به خارج از كشور  11
 انساني  انتهاي هرماه  ابتداي هر ماه  مورد  دارو و مواد مخدر

مدير نظارت بر امور  صدور پروانه هاي تاسيس و مسئولين فني داروخانه ها   12
 انساني  انتهاي هرماه  ابتداي هر ماه  مورد  دارو و مواد مخدر

مدير نظارت بر امور  جمع آوري داروهاي تاريخ گذشته و غير مجاز   13
 انساني  انتهاي هرماه  ابتداي هر ماه  مورد  و مواد مخدر دارو

نظارت بر امحاء اقالم دارويي و بهداشتي جمع آوري شده از  14
  سطح عرضه

مدير نظارت بر امور
 انساني  انتهاي هرماه  ابتداي هر ماه  مورد  دارو و مواد مخدر

بر امورمدير نظارت  پيگيري دريافت سهميه دارويي بيماران خاص و پيوندي  15
 انساني  انتهاي هرماه  ابتداي هر ماه  مورد  دارو و مواد مخدر

مدير نظارت بر امور  صدور حواله داروهاي ريتالين و شياف پروستوگلندين   16
 انساني  انتهاي هرماه  ابتداي هر ماه  مورد  دارو و مواد مخدر

 ريال  000/000/10 جمع



 
 
 

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 
  درماني كاشان                

 
                          

  
  برنامه هاي عملياتي جاري                                              

  1394برنامه عملياتي سال 
  

  : عنوان برنامه
  نظارت  و بازرسي بر  مواد مخدر

  : هدف برنامه
  پيشگيري از سوء مصرف داروهاي مخدر 

  : شاخص برنامه
  تعداد حواله هاي صادر شده و بازرسي هاي انجام شده

  
  جدول گانت برنامه

شاخص   مسئول اجرا  يتفعال رديف
  دستيابي

  زمان
  خاتمه  شروع  منابع مورد نياز

  تهيه و تدارك داروهاي مخدر مورد نياز  1
مدير نظارت 
بر امور دارو و 
 مواد مخدر

  انساني  انتهاي هرماه  ابتداي هر ماه  مورد

2  
توزيع داروهاي مخدر مورد نياز بيماران 
صعب العالج و كلينيك هاي ترك اعتياد و 

  نظارت بر مصرف آن

مدير نظارت 
بر امور دارو و 
  مواد مخدر

  انتهاي هرماه  ابتداي هر ماه  مورد
 انساني

3  
توزيع داروهاي مخدر و بيهوشي مورد نياز 
مراكز بيمارستان هاي دولتي و خصوصي و 

  نظارت بر مصرف آن

مدير نظارت 
بر امور دارو و 
  مواد مخدر

  انتهاي هرماه  ابتداي هر ماه  مورد
 نسانيا

دريافت پوكه هاي آمپول هاي مصرف شده   4
  توسط واحد هاي درماني

مدير نظارت 
بر امور دارو و 
 مواد مخدر

  انتهاي هرماه  ابتداي هر ماه  مورد
 انساني

 
 

نظارت بر امحاء داروهاي تاريخ گذشته،   5
  پوكه هاي مخدر و كوپن شير خشك

مدير نظارت 
بر امور دارو و 
 مواد مخدر

  انتهاي هرماه  ي هر ماهابتدا  مورد
 انساني

بازرسي از واحد هاي درماني و نظارتي و   6
  نحوه نگهداري و توزيع داروهاي مخدر

مدير نظارت 
بر امور دارو و 
 مواد مخدر

  انتهاي هرماه  ابتداي هر ماه  مورد
 انساني

   جمع



 
 
 

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 
  درماني كاشان                

 
  

  برنامه هاي عملياتي جاري
  1394برنامه عملياتي سال 

  : عنوان برنامه
 )RUD ( عاليت هاي كميته تجويز و مصرف منطقي داروتوسعه ف

  : هدف برنامه
  ارتقاء سطح فرهنگ عمومي در خصوص نحوه مصرف صحيح دارو

  : شاخص برنامه
  )1رديف (آنتي بيوتيك و تزريقي در نسخ تجويزي , تعداد اقالم دارويي ، داروهاي كورتيكواستروئيد

  )2رديف(سازي  تعداد دانش آموزان شركت كننده در طرح فرهنگ
  جدول گانت برنامه

مسئول   فعاليت  رديف
  اجرا

شاخص 
  دستيابي

  زمان
  خاتمه  شروع  منابع مورد نياز

  ارسال گزارش عملكرد پزشكان  1

كارشناس 
كميته 
تجويز و 
مصرف 

  منطقي دارو

  انساني  اسفند  فروردين  مورد

2  
اجراي طرح فرهنگ سازي مصرف منطقي داروها در

ايه چهارم مقطع ابتداي شهرستان دانش آموزان پ
  كاشان و آران و بيدگل 

  تعداد
  ريال000/000/70  اسفند  مهر  دانش آموزان

  ريال 000/000/70  ارديبهشت  فروردين  -   برگزاري چهارمين جشنواره مصرف منطقي داروها   3

ابتداي   مورد  جمع آوري فايل نسخ پزشكان با همكاري داروخانه ها  4
 انساني  رماهانتهاي ه  هر ماه

ابتداي   مورد  RUDبرگزاري جلسات علمي كميته  5
 انساني  انتهاي هرماه  هر ماه

اجراي طرح فرهنگ سازي مصرف منطقي داروها در   6
  مقطع دبيرستان 

  تعداد 
شركت  مدارس

  در طرح مذكور
  ريال000/000/30  اسفند   مهر

تارتقاء نرم افزار نسخه پرداز از نوع تحت ويندوز به تح  7
  ريال000/000/54  اسفند   مهر  -   وب 

اختصاص كد كاربري و رمز عبور براي داروخانه هاي   8
  تحت پوشش به منظور ارسال فايل نسخ 

  تعداد 
  كد كاربري

  
  اسفند   مهر

 انساني

9  
برگزاري دوره هاي آموزشي ادواري جهت اولياء دانش
آموزان مقطع ابتدايي شهرستان كاشان و آران و بيدگل 

  "مصرف منطقي داروها  "موضوع  با

  تعداد 
برگزار  جلسات

  شده
  اسفند  مهر 

 انساني

10  
تجويزمنطقي  "برگزاري بازآموزي با عنوان 

با همكاري  "كورتيكواستروئيد و آنتي ميكروبيال
  كميته كشوري 

تعداد دوره 
  برگزار شده

انتهاي 
  انتهاي هرماه  هرماه

 انساني

  ريال 000/000/224 جمع



 
 
 

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 
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  امه هاي عملياتي جاريبرن

  1394برنامه عملياتي سال 
  :عنوان برنامه

 ) DPIC(توسعه فعاليت هاي مركز اطالع رساني دارو و سموم  
  :هدف برنامه

  ارتقاء سطح آگاهي شهروندان و حرف پزشكي 
  اطالع رساني درخصوص داروها و سموم

  : شاخص برنامه
  DPICيت هاي آموزشي انجام شده در راستاي اهداف تعداد پاسخ به تماس هاي تلفني شهروندان و فعال

  جدول گانت برنامه
شاخص   مسئول اجرا  فعاليت  رديف

  دستيابي
  زمان

  منابع مورد نياز
  خاتمه  شروع

تهيه مطالب آموزشي جهت درج در وب سايت  1
  معاونت

كارشناس مركز اطالع 
  رساني دارو و سموم

  -  اسفند  فروردين  -

مي با تهيه پمفلت ، كتابچه واطالع رساني عمو  2
  ريال000/000/20  اسفند  فروردين  -  پوستر 

  ريال 000/000/4  اسفند  فروردين  - تهيه و توزيع خبر نامه دارويي  3

چاپ بنر هاي اطالع رساني و آموزشي در سطح  4
  ريال 000/000/5  آبان  مهر  -   شهرستان به مناسبت هفته مسموميت

5  

زشي جهت پرسنلبرگزاري دوره هاي آمو
  :شاغل در داروخانه ها با موضوعات

  بزرگداشت هفته سالمت*
تاثيرات استفاده از داروهاي روانگردان و مواد * 

  مخدر 
  آشنايي با گروه كورتيكواستروئيد ها * 
  بيماريهاي شايع گوارشي و درمان *

  OTCاهميت عدم فروش داروهاي غير * 

  اسفند  فروردين  -
  
  

  ريال 000/000/5

پاسخگويي به تماس هاي تلفني و حضوري  6
  -  اسفند  فروردين  -  شهروندان در خصوص داروها و مسموميت ها

7  
برگزاري كارگاه هاي يك روزه با عنوان  

جهت  "آشنايي با تشكيالت معاونت غذا و دارو "
  كارورزان پزشكي

  ريال 000/000/3  اسفند  فروردين  -

 "ضمن خدمت"آموزشيبرگزاري دوره هاي   8
  ريال 000/000/3  اسفند  فروردين    جهت پرسنل شاغل در داروخانه هاي بخش دولتي 

  ريال 000/000/20  اسفند  فروردين     1490اطالع رساني مركز   9

  ريال000/000/10  اسفند  فروردين      ارسال پيامك   10
  ريال 000/000/700 جمع
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  درماني كاشان                

 
  
  
  
  

  برنامه هاي عملياتي توسعه اي
  1394ه عملياتي سال برنام

  
  :عنوان برنامه

  )DUE(طرح ارزيابي مصرف دارو در بيمارستان ها
  : استراتژي

  تدوين پروتكل درماني در خصوص نحوه صحيح تجويز دارو بر اساس اصول علمي درمان 
  :هدف برنامه

  اصالح روند تجويز دارو در بيماران بستري بر اساس پروتكل هاي علمي درماني 
  : شاخص برنامه

  تعداد پرونده هاي مورد بررسي
  

  جدول گانت برنامه

مسئول   فعاليت  رديف
  اجرا

شاخص
 دستيابي

  زمان
  خاتمه  شروع  منابع مورد نياز

 HSRتصويب پروپزال طرح در شوراي   1

كارشناس 
كميته تجويز 

و مصرف 
  منطقي دارو

دريافت 
مصوبات 

طرح 
  مذكور

  ساالنه
  )در طول سال( 

  انساني

  ي مصرف داروي ايمي پنمارزياب  2
كارشناس

كميته تجويز 
و مصرف 
  منطقي دارو

آمار 
ارزيابي 
  شده

000/000/3  

بررسي پرونده هاي بيماران مصرف كننده   3
  دارو

كارشناس 
كميته 
تجويز و 
مصرف 

  منطقي دارو

تعداد 
پرونده 

هاي مورد 
  بررسي

 ريال 000/000/50

ارائه بازخورد نتايج حاصل از طرح به   4
 ريال 000/000/50    كان جهت تصحيح روند درمانپزش

 ريال 000/000/13جمع   
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  درماني كاشان                

 
  

  
  

  
  برنامه هاي عملياتي توسعه اي

  1394عملياتي سال برنامه 
  

  :عنوان برنامه
  ) DPIC(توسعه فعاليت هاي مركز اطالع رساني دارو و سموم 

  :استراتژي
  تدوين پروتكل آموزشي جهت ارتقاء سطح آگاهي عموم در خصوص اطالعات دارويي 

  : هدف برنامه
  اطالع رساني درخصوص داروها و سموم

  : شاخص برنامه
  DPICشده در راستاي اهداف مركز تعداد فعاليت هاي آموزشي انجام 

  
  جدول گانت برنامه

مسئول   فعاليت  رديف
  اجرا

شاخص
  دستيابي

  زمان
  خاتمه  شروع  منابع مورد نياز

  اجراي برنامه هاي راديويي و تلويزيوني    1

كارشناس 
مركز اطالع 
رساني دارو 
  و سموم

تعداد برنامه 
هاي قابل 

  اجرا

  ابتدا 
  هرماه

انتهاي 
  سانيان  هرماه

تعداد بنرهاي   تهيه استند جهت نصب بنر   2
  نصب شده

  ابتدا 
  هرماه

انتهاي 
  ريال 000/000/5  هرماه

اطالع رساني عمومي در خصوص برچسب   3
  اصالت و كاالهاي سالمت محور 

  

تعداد افراد 
  مطلع شده 

  ابتدا 
  هرماه

انتهاي 
  ريال 000/000/10  هرماه

در  پخش كليپ هاي و تيزرهاي آموزشي  4
درمانگاه، (سالن انتظار مراكز درماني 

  ...)اورژانس و بيمارستان ها و 
  ابتدا  تعداد دفعات 

  هرماه
انتهاي 
 ريال  000/000/10  هرماه

پيگيري تهيه صفحه نمايش شهري و نصب   5
  ابتدا   -  در يكي از ميادين اصلي شهر  

  هرماه
انتهاي 
  هرماه

  انساني
  تجهيزاتي 

 الري 000/000/25 جمع



 
 
 

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 
  درماني كاشان                

 
  
  
  
  

  برنامه هاي عملياتي توسعه اي
  1394برنامه عملياتي سال 

  
  :عنوان برنامه

 RUDتوسعه فعاليت هاي كميته تجويز و مصرف منطقي داروها 
  : استراتژي
  تدوين راهكارهاي اجرايي جهت تصحيح روند نسخه نويسي در جامعه پزشكي و اصالح الگوي مصرف دارو  

  : هدف برنامه
  ارتقاء سطح فرهنگ عمومي در خصوص نحوه مصرف صحيح دارو

  :شاخص برنامه
  موارد مشاركتي در اجراي طرح ها

  جدول گانت برنامه  

مسئول   فعاليت  رديف
  اجرا

شاخص
  دستيابي

  زمان
  خاتمه  شروع  منابع مورد نياز

  برگزاري مسابقه نقاشي در مقطع ابتدايي  1
ا موضوع شهرستان كاشان و آران و بيدگل ب

مصرف منطقي داروها و پيشگيري از 
  مسموميت ها

كارشناس 
كميته تجويز 

و مصرف 
  منطقي دارو

 مورد
  ابتدا 
  ريال 000/000/10 انتهاي هرماه  هرماه

بررسي ارتقاء سطح آگاهي معلمين و دانش   2
آموزان كه در سال هاي گذشته در طرح 
فرهنگ سازي مصرف منطقي داروها 

  شركت نموده اند 

  تعداد 
آناليز هاي 

صورت 
  گرفته

  ابتدا 
  ريال000/000/2 انتهاي هرماه  هرماه

آموزش همگاني دانش آموزان در جلوگيري   3
  "مقاومت ميكروبي"و آموزش 

تعداد افراد 
شركت 
  كننده 

  ابتدا 
  ريال000/000/20 انتهاي هرماه  هرماه

 ريال 000/000/32 جمع
  

  



 
 
 

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 
  درماني كاشان                

 
  
  
  
  

  برنامه هاي عملياتي توسعه اي
  1394رنامه عملياتي سال ب

  
  :عنوان برنامه

   ADRتوسعه فعاليت هاي مركز ثبت و بررسي عوارض ناخواسته داروها 
  : استراتژي

تدوين برنامه هاي توجيهي پرسنل شاغل در مراكز درماني جهت اهميت گزارش دهي عوارض ناخواسته  
   دارويي در ارتقاء سطح سالمت جامعه

  :هدف برنامه
گزارش هاي ارسالي به مركز ثبت و بررسي عوارض ناخواسته دارو و آگاهي حرف پزشكي افزايش تعداد 

  نسبت به بروز عوارض ناخواسته داروها 
  : شاخص برنامه

  تعداد گزارش هاي ارسالي به مركز ثبت و بررسي عوارض ناخواسته دارو 
  

  جدول گانت برنامه

مسئول   فعاليت  رديف
  اجرا

شاخص
 دستيابي

  زمان
  خاتمه  شروع  رد نيازمنابع مو

برگزاري دوره آموزشي آشنايي با مركز   1
ADR   

پرسنل مراكز تصوير برداري مراكز دولتي  -
  و خصوصي 

  دندانپزشكان  -
مسئولين فني كلينيك هاي تزريقات و  -

 ) بخش خصوصي و دولتي(خدمات پرستاري 

  كارشناس
مركز ثبت و 

بررسي 
عوارض 

ناخواسته 
 داروها

  دا ابت  مورد
  انساني انتهاي هرماه  هرماه

 ريال  000/000/10  اسفند  فروردين  مورد  ADRطراحي پوستر  معرفي مركز   2
 ريال  000/000/10                                   جمع                                                                                                                          

  
  



 
 
 

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 
  درماني كاشان                

 
  

  
  برنامه هاي عملياتي توسعه اي

  1394برنامه عملياتي سال 
  

  : عنوان برنامه
  نظارت بر امور دارويي 

  : استراتژي
 تدوين راهكارهاي نظارتي جهت ارتقاء سطح ارائه خدمات دارويي

  : هدف برنامه
  ارتقاء كيفيت ارائه خدمات دارويي

  : شاخص برنامه
  هاي انجام شده و ركورد هاي ثبت شده تعداد بازرسي 

  
  جدول گانت برنامه

شاخص   مسئول اجرا  فعاليت رديف
  دستيابي

  زمان
  خاتمه  شروع  منابع مورد نياز

1  
تشكيل سوابق كاري پرسنل شاغل در 
داروخانه ها  با استفاده از طراحي سامانه اي 

  تحت وب در سايت معاونت غذا و دارو 

مدير نظارت بر 
و مواد  دارو

  مخدر
  ابتدا   مورد

  هرماه
انتهاي 
  انساني  هرماه

پيگيري نرم افزار جامع در خصوص نظارت   2
  هرچه دقيق تر بر عملكرد داروخانه ها 

مدير نظارت بر 
دارو و مواد 

 مخدر
  ابتدا   -

  هرماه
انتهاي 
  هرماه

 انساني

بازنگري و تشكيل پرونده داروخانه ها در   3
  ه  سيستم اتوماسيون دبيرخان

مدير نظارت بر 
دارو و مواد 

  مخدر

تعداد پرونده 
هاي بازنگري 

  شده

  ابتدا 
  هرماه

انتهاي 
  هرماه

 انساني

  -  جمع
  
  
  

    
  



 
 
 

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 
  درماني كاشان                

 
  

  برنامه هاي عملياتي توسعه اي
  1394برنامه عملياتي سال 

  : عنوان برنامه
   PMSاجراي طرح 

  : هدف برنامه
  عرضهدر سطح  تعريف شده  محصوالت غذاييكليه بررسي وضعيت 

  : شاخص برنامه
  تعداد محصوالت نمونه برداري شده

  جدول گانت برنامه
مسئول   فعاليت رديف

  اجرا
شاخص 
  دستيابي

  زمان
  خاتمه  شروع  منابع مورد نياز

مشخص كردن برند تعداد محصوالت خريداري   1
  شده در سطح عرضه

كارشناس 
مواد 

 غذايي،آرايشي

تعداد 
محصوالت 

نمونه 
  برداري شده

تداي اب
  فروردين

انتهاي 
  انساني  ارديبهشت

  خريد محصوالت  2
كارشناس 

مواد 
 غذايي،آرايشي

تعداد 
محصوالت 
خريداري 

  شده

ابتداي 
  انتهاي تير  خرداد

20000000  
  ريال 

  شماره گذاري و بررسي ليبل مواد غذايي  3
كارشناس 

مواد 
 غذايي،آرايشي

تعداد 
محصوالت 
  شماره شده

  مرداد  تير
 انساني

  ل به آزمايشگاه و انجام آزمونارسا  4
كارشناس 

مواد 
 غذايي،آرايشي

تعداد 
محصوالت 
  ارسال شده

  شهريور  شهريور
 انساني

  ارسال نتايج از آزمايشگاه به معاونت  5
كارشناس 

مواد 
 غذايي،آرايشي

تعداد نتايج 
به دست 

  مهر  آمده

  انساني

  ارسال نتايج به اداره كل  6
كارشناس 

مواد 
 غذايي،آرايشي

د نتايج تعدا
ارسال شده 
  به اداره كل

  انساني

  ريال 20000000                                                                                                                                        جمع
  



 
 
 

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 
  درماني كاشان                

 
 

  
  برنامه هاي عملياتي توسعه اي

  1394برنامه عملياتي سال                                                            
  

  : عنوان برنامه
  ساماندهي انبارهاي نگهداري مواد غذايي

  :هدف برنامه
  انبارهاي مواد غذايي كليه تحت نظارت قرار گرفتن

  : شاخص برنامه
  تعداد انبار هاي داراي مجوز بهداشتي

 
  جدول گانت برنامه

  خاتمه شروع  منابع مورد نياز  زمان  ص دستيابيشاخ  مسئول اجرا  فعاليت رديف

كارشناس مواد   شناسايي انبارهاي مواد غذايي  1
  غذايي،آرايشي

تعداد انبارهاي موجود 
  مواد غذايي

  ماهانه

  انساني

كارشناس مواد   تكميل چك ليست  2
  غذايي،آرايشي

چك ليست هاي 
  تكميل شده انبارها

 انساني

كارشناس مواد   اعالم كتبي رفع نواقص  3
  غذايي،آرايشي

تعداد انبارهايي كه 
  داراي نواقص هستند

 انساني

كارشناس مواد   صدور مجوز بهداشتي  4
  غذايي،آرايشي

تعداد انبارهايي كه فاقد 
نقص و واجد اخذ مجوز 

  مي باشد

 انساني

  جمع
  
  
  
  

  
  
  



 
 
 

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 
  درماني كاشان                

 
  برنامه هاي عملياتي توسعه اي

  1394برنامه عملياتي سال 
  

  :عنوان برنامه
غذايي، آشاميدني و آرايشي و  اطالع رساني عمومي در خصوص برچسب اصالت و سالمت كاالهاي وارداتي

  بهداشتي 
  : استراتژي

  در خصوص برچسب اصالت و سالمت كاالدر جهت ارتقاء سالمت و آگاهي عمومي در زمينه تهيه بنر 
  :هدف برنامه

  الكا ب اصالتسبا ويژگي هاي برچشهروندان كليه آشنايي 
  :شاخص برنامه

  تعداد بنرهاي نصب شده   
  جدول گانت برنامه

مسئول   فعاليت  رديف
  خاتمه  شروع  منابع مورد نياز  زمان  شاخص دستيابي  اجرا

  طراحي بنر در زمينه موضوع مذكور  1
كارشناس

مواد غذايي، 
  آرايشي

تعداد بنر هاي 
  فصلي  طراحي شده

هر سه ماه (
  )يكبار
  

  

  ريال 15000000

  تائيد مدير واحد در خصوص طراحي بنر  2
كارشناس

مواد غذايي، 
 آرايشي

تعداد بنرهاي تائيد 
  انساني  شده

آماده سازي و ارسال جهت چاپ ، تكثير و   3
  نصب بنر در سطح شهر

كارشناس
مواد غذايي، 

 آرايشي

تعداد بنرهاي نصب 
    شده

  ريال 65000000                                                                                                                                                             جمع
  

  
  
  
  
  

    
  



 
 
 

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 
  درماني كاشان                

 
  برنامه هاي عملياتي توسعه اي  

  1394برنامه عملياتي سال 
  

  :عنوان برنامه
  و بهداشتي در زمينه مواد غذايي، آشاميدني و آرايشيمطالب آموزشي  ارائه

  : استراتژي
  به روش هاي موثر در ايجاد آگاهي عمومي شهروندان دستيابيتهيه پمفلت، پوستر و بروشور جهت 

  : هدف برنامه
  در خصوص محصوالت غذايي، آرايشي و بهداشتيكليه شهروندان ارتقاء سطح آگاهي هاي عمومي 

  :شاخص برنامه
  تهيه شده پمفلت،پوستر و بروشورتعداد  

  
  گانت برنامه جدول

مسئول   فعاليت  رديف
  شاخص دستيابي  اجرا

  زمان
شرو  منابع مورد نياز

  خاتمه  ع

ئه موضوع از طريق كارشناس مربوطه به اار  1
كارشناس   مدير واحد

مواد غذايي، 
  آرايشي

برگزاري جلسات 
جهت بررسي 

موضوعات مطرح 
  شده

  
  
  
  فصلي

هر سه ماه ( 
  )يكبار
  

  انساني

احد در خصوص موضوع مطرح تائيد مدير و  2
  شده

كارشناس
مواد غذايي، 

  آرايشي

تعداد موضوعات مورد 
  انساني  تائيد

تحقيق در زمينه موضوع پمفلت ،پوستر و   3
  بروشور

كارشناس
مواد غذايي، 

  آرايشي

تعداد موضوعات مورد 
  انساني  تحقيق

4  
  ارسال براي چاپ و تكثير

كارشناس
مواد غذايي، 

  آرايشي

عات قابل تعداد موضو
  چاپ

  ريال 50000000

5  
  نصب در محل مورد نياز

كارشناس
مواد غذايي، 

  آرايشي

تعداد پوستر و مفلت 
  تهيه شده

  ريال 10000000

  ريال 60000000                                   جمع                                                                                                                          
  

  



 
 
 

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 
  درماني كاشان                

 
  

  برنامه هاي عملياتي توسعه اي
  1394برنامه عملياتي سال 

  
  :عنوان برنامه

  ويژه كارشناسان واحد غذايي، آشاميدني و آرايشي و بهداشتي معاونتتشكيل كالس هاي آموزشي 
  : استراتژي

  ي و كاربردي كارشناسان ذيربطتدوين پروتكل آموزشي در جهت ارتقاء سطح اطالعات علم
  : هدف برنامه

كليه مسئولين فني كارخانجات و كارشناسان  به روز رساني سطح اطالعات و ارتقاء دانش تئوري و كاربردي
  شاغل در معاونت 

   :شاخص برنامه
  ي تشكيل شدهاتعداد دوره ه

  جدول گانت برنامه

مسئول   فعاليت  رديف
  اجرا

شاخص
  دستيابي

  زمان
  خاتمه  شروع  رد نيازمنابع مو

1 
  4تكميل فرم شماره 

كارشناس
مواد غذايي، 

  آرايشي

تعداد فرم 
  تكميل شده

  
  
  
  

  )ماه يكبار در سال 6هر (
  اسفند -شهريور

  انساني

2 
اخذ مجوز جهت برگزاري دوره مطرح شده 

  از كميته مربوطه

كارشناس 
مواد غذايي، 

  آرايشي

تعداد فرم 
ارجاع شده 
به كميته 

  طهمربو

  انساني

هماهنگي و پيگيري در خصوص نحوه  3
  اجراي دوره و مدرس مربوطه

كارشناس
مواد غذايي، 

  آرايشي

-  
  انساني

4 
  برگزاري دوره آموزشي

كارشناس 
مواد غذايي، 

  آرايشي

دوره هاي 
آموزشي 
  برگزار شد

  مالي

5 
  اعطاي گواهينامه شركت در دوره

كارشناس
مواد غذايي، 

  آرايشي

 گواهي هاي
  صادر شده

  مالي

  ريال 100000000                                                                                                                                                           جمع
  



 
 
 

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 
  درماني كاشان                

 
  
  
  

  برنامه هاي عملياتي توسعه اي
  1394برنامه عملياتي سال 

  
  :نامهعنوان بر

طي نمودن دوره هاي آموزشي اط طريق اعزام كارشناسان كارشناسان حوزه غذا جهت  ارتقاء سطح كيفي
  در دوره هاي برگزار شده در اداره كل

  : استراتژي
  اعزام كارشناسان حوزه غذا جهت بازديد هاي مورد نياز

  : هدف برنامه
  ذيربطكارشناسان  كليه و اطالعات كاربرديارتقاء سطح دانش فني 

   :شاخص برنامه
  هاي انجام شده دتعداد بازدي

  جدول گانت برنامه

مسئول   فعاليت  رديف
  اجرا

شاخص
  دستيابي

  زمان
  خاتمه  شروع  منابع مورد نياز

  اداره  كلهماهنگي با   1
كارشناس 

مواد غذايي، 
  آرايشي

تعداد اعزام 
مورد نياز 
  كارشناسان

  
  
  

  94در طول سال 
  اسفند -شهريور

-  

  هماهنگي با واحد نقليه  2
كارشناس 

مواد غذايي، 
  آرايشي

تعداد اعزام 
هماهنگ 

شده با امور 
  نقليه

  

  اعزام كارشناسان  3
كارشناس 

مواد غذايي، 
  آرايشي

تعداد 
كارشناسان 
  اعزام شده

-  

   دوره آموزشيارائه كار گزارش   4
كارشناس 

مواد غذايي، 
  آرايشي

تعداد 
گزارشات 
  ارائه شده

-  

  ريال 50000000                                                                                                                                                         جمع
  



 
 
 

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 
  درماني كاشان                

 
  
  
  

  
  

  برنامه هاي عملياتي توسعه اي
  1394برنامه عملياتي سال 

  
  :عنوان برنامه

      در خصوص واحد رسيدگي و پاسخگويي به شكايات واحد غذايي، آشاميدني و آرايشي  اطالع رساني عمومي
  و بهداشتي از طريق تهيه بنر

  :استراتژي
  ايجاد و معرفي سامانه سهل الوصول در جهت مراجعات حضوري و مجازي 

  : هدف برنامه
  شهروندان به مرجعي براي ارائه شكايات و رسيدگي به آن كليه دسترسي

  : ص برنامهشاخ
  تعداد بنرهاي نصب شده

  جدول گانت برنامه

مسئول   فعاليت  رديف
  اجرا

شاخص
 دستيابي

  زمان
  خاتمه  شروع  منابع مورد نياز

  طراحي بنر در زمينه موضوع مذكور  1
كارشناس 

مواد غذايي، 
  آرايشي

تعداد بنر 
طراحي 
  شده

ابتداي 
  شهريور

انتهاي 
  شهريور

  ريال 15000000

  دير واحد در خصوص طراحي بنرتائيد م  2
كارشناس 

مواد غذايي، 
  آرايشي

تعداد بنر 
تائيد 
  شده

  انتهاي مهر  ابتداي مهر
  انساني

آماده سازي و ارسال جهت چاپ و تكثير و   3
  نصب بنر در سطح شهر

كارشناس 
مواد غذايي، 

  آرايشي

تعداد بنر 
چاپ و 
نصب 
  شده

  ابتداي
  انتهاي آبان  آبان 

  مالي

  ريال 50000000                                                                                                                                                    جمع         
  



 
 
 

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 
  درماني كاشان                

 
  
  

  برنامه هاي عملياتي توسعه اي
  1394برنامه عملياتي سال 

  
  :عنوان برنامه

   و آزمايشگاه كنترل غذا  داروو نت غذا ساخت ساختمان ستادي معاو
  : استراتژي

  تامين اعتبار مورد نياز  و اخذ مجوز مربوطه
  : هدف برنامه

  تجميع ادرات معاونت غذا و دارو
    :شاخص برنامه

  ميزان پيشرفت و مراحل ساخت ساختمان
  جدول گانت برنامه

مسئول   فعاليت  رديف
  اجرا

شاخص
 دستيابي

  زمان
  خاتمه  شروع  منابع مورد نياز

اخذ مجوز مربوطه و پيگيري بودجه مورد   1
  نياز با سازمان غذا و دارو

مدير امور 
  عمومي

مجوز 
  اخذ شده

 سه ماه اول
94  

 2به مدت 
  انساني  سال

2  
احداث ساختمان ستادي معاونت غذا و 

شامل آزمايشگاه كنترل غذا، آرايشي و (دارو
  )بهداشتي

مدير امور 
  عمومي

درصد 
ت پيشرف

 ساختمان

شش ماه 
  94 دوم

 2به مدت 
  ميليارد ريال 20  سال

  جمع
  

  
  
  
  
  
  
  
  



 
 
 

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 
  درماني كاشان                

 
  رنامه هاي عملياتي توسعه ايب

  1394برنامه عملياتي سال 
  

  :عنوان برنامه
  1به سطح  2ارتقاء معاونت غذا و دارو از سطح 

  : استراتژي
  تكميل تجهيزات آزمايشگاهي و پرسنل مورد نياز طبق چارت مربوطه

  : مههدف برنا
  و آزمايشگاه ارتقاء سطح كيفي و كمي امور مربوط به حوزه هاي مرتبط با غذا و دارو

   :شاخص برنامه
   1تعداد تجهيزات و پرسنل موجود با توجه به ارتقاء به سطح          

  جدول گانت برنامه  

  مسئول اجرا  فعاليت رديف
شاخص 
  دستيابي

  زمان
  خاتمه شروع  منابع مورد نياز

مديريت امور   جذب نيروهاي متخصص داروساز  1
  عمومي

تعداد نيروي 
  جذب شده

ابتداي 
  تير

انتهاي 
  تير

  انساني

جذب كارشناس صنايع غذايي با مدرك   2
  كارشناسي ارشد

مديريت امور 
  عمومي

تعداد نيروي 
  جذب شده

شش ماه دوم 
  94سال 
  

 انساني

 
3  

جذب كارشناس ميكروبيولوژي با 
  مدرك كارشناسي ارشد

مديريت امور 
  عمومي

تعداد نيروي 
  جذب شده

 انساني

  تجهيز دستگاهي آزمايشگاه كنترل غذا  4
مديريت امور 

  عمومي
تجهيزات و تعداد 

دستگاه هاي 
  شده خريداري

  ريال 14,000,000,000

                                                                                                                                جمع
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 
 

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 
  درماني كاشان                

 
  

  برنامه هاي عملياتي توسعه اي
  1394برنامه عملياتي سال 

  
  :عنوان برنامه

  اخذ نمودار تشكيالتي و تشكيالت تفضيلي مناسب براي معاونت غذا و دارو
  : استراتژي

  تثبيت چارت تشكيالتي و سازماني سازمان غذا و دارو
  : هدف برنامه
  ت ساختار سازماني و تامين پست هاي سازماني مورد نياز معاون غذا و دارو به منظور انجام وظايف محولهتثبي
  :شاخص برنامه

  تعداد تجهيزات و پرسنل موجود با توجه به مجوز اخذ شده         
  جدول گانت برنامه

  مسئول اجرا  فعاليت رديف
شاخص 
  دستيابي

  زمان
شرو  منابع مورد نياز

  مهخات  ع

پيشنهاد چارت تشكيالتي و سازماني از   1
  سوي سازمان غذا و دارو

  سازمان
  غذا و دارو 

تصويب چارت 
  94در طول سال   سازماني

 انساني

تصويب چارت تشكيالتي و سازماني توسط   2
اجرايي شدن   دانشگاه   هيئت امنا دانشگاه

 انساني  چارت سازماني

  جمع
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 
 

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 
  درماني كاشان                

 
                              

  برنامه هاي عملياتي توسعه اي
  1394برنامه عملياتي سال 

  
  :عنوان برنامه

  حوزه معاونت غذا و دارو برنامه ريزي نيروي انساني
  :هدف برنامه             

  ارزيابي، برآورد و استفاده بهينه از نيروي انساني حوزه معاونت 
  :شاخص برنامه

  ي نيروهاي خروجيتعداد نيروهاي مورد نياز و جايگزين  
  

  جدول گانت برنامه
  خاتمه  شروع  منابع مورد نياز  زمان  شاخص دستيابي  مسئول اجرا  فعاليت رديف

تعداد نيروهاي   امور اداري  نيروهاي موجود تبررسي وضعي  1
  مورد نياز

 انساني  شهريور  فروردين

2  

بررسي شرح وظايف و تقسيم بندي امور 
  مربوطه

عداد بررسي ت  امور اداري
نيروهاي خروجي و 

تعداد نيروهاي 
ورودي جديد به 
لحاظ گسترش 
واحدها و شرح 

  وظايف

 انساني  شهريور  فروردين

  جمع
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 
 

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 
  درماني كاشان                

 
  
  

  
  

  برنامه هاي عملياتي توسعه اي
  1394برنامه عملياتي سال 

  
  :عنوان برنامه

  به روز رساني اطالعات علمي و كاربردي كارشناسان آزمايشگاه  
  : استراتژي
  ازآموزي كارشناسان آزمايشگاه از آزمايشگاه هاي ساير استان هاب

  :هدف برنامه
  ارتقاء سطح دانش فني و اطالعات كاربردي كارشناسان ذيرربط  

  شاخص برنامه
  بازآموزي هاي انجام شده از ساير استان ها تعداد            

  
  جدول گانت برنامه

  مسئول اجرا  فعاليت رديف
شاخص 
  دستيابي

  زمان
  خاتمه  شروع  منابع مورد نياز

بازآموزي كارشناسان آزمايشگاه از   1
  آزمايشگاه هاي ساير استان ها

مدير 
آزمايشگاه 
  كنترل غذا

تعداد 
كارشناسان 
 آموزش ديده

  انساني  اسفند  شهريور

  جمع
  
  
  
  
  
  
  



 
 
 

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 
  درماني كاشان                

 
  
  
  
   

  برنامه هاي عملياتي توسعه اي
  1394برنامه عملياتي سال 

  
  :عنوان برنامه
  جديد جاد روش هاي استاندارد و به روز جهت انجام آزمايشاتاي
  : استراتژي

  در آزمايشگاه  Rapid Testراه اندازي روش هاي 
  :هدف برنامه

  دقت بيشتر و هزينه كمتر در انجام آزمون ها بر روي نمونه هاي مواد غذايي،آشاميدني    
  :شاخص برنامه

  وش هاي ايجاد شدهتعداد آزمايشات انجام شده با توجه به ر  
  

  جدول گانت برنامه

  مسئول اجرا  فعاليت رديف
شاخص 
  دستيابي

  زمان
  خاتمه  شروع  منابع مورد نياز

در  Rapid Testراه اندازي روش هاي   1
  آزمايشگاه

مدير 
آزمايشگاه 
  كنترل غذا

تعداد آزمايشات 
مورد نياز جهت 
  انجام آزمون

  انساني  اسفند  مهر

  جمع
  
  
  
  
  
  
  



 
 
 

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 
  درماني كاشان                

 
  
  
  
  
   

  برنامه هاي عملياتي توسعه اي
  1394برنامه عملياتي سال 

  
  :عنوان برنامه

  عال نمودن سايت آزمايشگاهف 
  : استراتژي

    سايت مربوطه به و به روز جهت دسترسي آسان مراجعين مفيد آموزشي مطالبارائه           
  :هدف برنامه

  ت دسترسي آسان و سريع جهت تسريع نياز مراجعه كنندگان به ساي
  :شاخص برنامه

  و مراجعين به سايت تعداد مطالب ارائه شده
  

  جدول گانت برنامه
  خاتمه  شروع  منابع مورد نياز  زمان  شاخص دستيابي  مسئول اجرا  فعاليت رديف

1  
  فعال نمودن سايت آزمايشگاه

  

مدير 
آزمايشگاه 
  كنترل غذا

تعداد درخواست و 
نيازهاي ارائه شده 

در خصوص 
  يشگاهفعاليت آزما

  انساني  اسفند  فروردين

  جمع
  
  
  
  
  



 
 
 

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 
  درماني كاشان                

 
  
  
  

  رنامه هاي عملياتي توسعه ايب
  1394برنامه عملياتي سال 

  
  :عنوان برنامه

  توسعه فعاليت و عملكرد آزمايشگاه كنترل غذا  
  : استراتژي

  قابليت انجام كليه آزمايشات  بخش هاي جديد جهت فراگير نمودنراه اندازي و 
  :هدف برنامه

  يشات جديد بر روي نمونه هاي مواد غذايي ،آشاميدني و آرايشي ، بهداشتي انجام آزما
  :شاخص برنامه 

  بخش هاي جديد راه اندازي شده، جهت آزمايشات جديدتعداد 
  

  جدول گانت برنامه

  مسئول اجرا  فعاليت رديف
شاخص 
  دستيابي

  زمان
  خاتمه  شروع  منابع مورد نياز

1  
  يشگاه جهت توسعه فعاليت و عملكرد آزما

مدير 
 آزمايشگاه
  كنترل غذا

تعداد خدمات 
و فعاليت ارائه 

  شده
  انساني  اسفند  مهر

  جمع
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 
 

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 
  درماني كاشان                

 
  
  
  
  

  برنامه هاي عملياتي توسعه اي
  1394برنامه عملياتي سال 

  
  :امه عنوان برن

قاء سطح هاي شيمي و ميكروبي با توجه به ارت  sopبه روز رساني روش هاي آزمون و استانداردها و تدوين
  آزمايشگاه كنترل غذا 

  : استراتژي
  همكاري و تعامل با اداره استاندارد جهت تدوين استاندارد محصوالت غذايي

  :هدف برنامه
   ISOهاي الزم طبق جديدترين استاندارد هاي جهاني و  SOPتدوين روش هاي آزمون و 

  شاخص برنامه
  و استاندارد هاي تهيه شده SOPتعداد 

  
  امهجدول گانت برن

  مسئول اجرا  فعاليت رديف
شاخص 
  دستيابي

  زمان
  خاتمه  شروع  منابع مورد نياز

1  
هاي   sopتدوين روش هاي آزمون و 

  شيمي و ميكروبي

مدير 
آزمايشگاه 
  كنترل غذا

تعداد 
آزمون 

مورد  هاي
  نياز

  انساني  شهريور  فروردين

  جمع
  
  
  
  
  
  



 
 
 

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 
  درماني كاشان                

 
  
  
  
  
  

  برنامه هاي عملياتي توسعه اي
  1394اتي سال برنامه عملي

  :عنوان برنامه
   ISO17025پياده سازي  

  : استراتژي
   ISO17025تهيه تجهيزات و امكانات مورد نياز جهت پياده سازي  

  :هدف برنامه
  )QA(به منظور نيل به سيستم هاي استاندارد بين المللي جهت كنترل كيفي  ISOپياده سازي

  شاخص برنامه
  ه تعداد تجهيزات و لوازم خريداري شد

  
  جدول گانت برنامه

  مسئول اجرا  فعاليت رديف
شاخص 
  دستيابي

  زمان
  خاتمه  شروع  منابع مورد نياز

1  
   ISO17025پياده سازي  

  

مدير 
آزمايشگاه 
  كنترل غذا

تعداد 
آزمون 

هاي جديد 
  مورد نياز

  ريال50000000  مهر  فروردين

  جمع
  
  
  
  
  
  



 
 
 

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 
  درماني كاشان                

 
  
  
  
  

  برنامه هاي عملياتي توسعه اي
  1394ياتي سال برنامه عمل

  
  :عنوان برنامه

    ها انجام آزمون و زمان بندي شده به منظور تسريع در  جامعتدوين برنامه 
  : استراتژي

  برنامه نرم افزاري انتقال نمونه ها به بخش ها و ارسال جواب از بخش ها به قسمت پذيرش  تهيه
  :هدف برنامه

  رونيك جهت تسريع در انجام امور  استفاده از نرم افزار جهت نيل به اهداف دولت الكت
  :شاخص برنامه

  تعريف خاصي وجود ندارد
  

  جدول گانت برنامه

  مسئول اجرا  فعاليت رديف
شاخص 
  دستيابي

  زمان
  خاتمه  شروع  منابع مورد نياز

1  
اجراي برنامه نرم افزاري انتقال نمونه ها به 

بخش ها و ارسال جواب از بخش ها به 
  قسمت پذيرش

مدير 
 مايشگاهآز

  كنترل غذا

تعداد 
نمونه هاي 

قابل 
دريافت در 
  آزمايشگاه

  ريال 10000000  مهر  فروردين

  
  

  
  
  
  
  



 
 
 

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 
  درماني كاشان                

 
  
  

  برنامه هاي عملياتي توسعه اي
  1394برنامه عملياتي سال 

  :عنوان برنامه
  توانمندسازي آزمايشگاه كنترل غذا با بهره برداري از تجهيزات تكميلي 

  : استراتژي
  دستيابي به قابليت انجام كليه آزمايشات غذا، دارو و آرايشي و بهداشتيجهت  تهيه تجهيزات الزم

  :هدف برنامه
  ارتقاء سطح كيفي آزمايشگاه كنترل غذا 

  شاخص برنامه
  تعداد تجهيزات و دستگاه هاي خريداري شده

  جدول گانت برنامه  
شاخص   مسئول اجرا  فعاليت  رديف

  دستيابي
  زمان

  منابع مورد نياز
  خاتمه  شروع

  مدير آزمايشگاه )دستگاه اندازه گيري نقطه انجماد(كرايوسكوپ  1

تعداد 
دستگاه ها و 
تجهيزات 
  مورد نياز

  
  فروردين تا شهريور

  )94نيمه اول سال (

  مالي
 مالي  مدير آزمايشگاه )هدايت سنجي (كنداكتومتر  2
 مالي  مدير آزمايشگاه  جذب اتمي 3
 مالي  مدير آزمايشگاه  )لديجيتا(كوره الكتريكي  4
 مالي  مدير آزمايشگاه خانه سوكسله تمام اتوماتيك 6هيتر  5
 مالي  مدير آزمايشگاه  ميكروسكوپ آزمايشگاهي  6
 مالي  مدير آزمايشگاه  بن ماري جوش ديجيتال 7
 مالي  مدير آزمايشگاه   HPTLCدستگاه  8
 مالي  مدير آزمايشگاه  دستگاه االيزا 9

 مالي  مدير آزمايشگاه اتوسمپلر براي بخش شيمي 10
 مالي  مدير آزمايشگاه اتوسمپلر براي بخش ميكروبي 11
 مالي  مدير آزمايشگاه FTIRدستگاه  12
 مالي  مدير آزمايشگاه  يون كروماتوگراف 13
14 GCMass مالي  مدير آزمايشگاه 
 مالي  مدير آزمايشگاه اتوسمپلر 15

  ريال 14,000,000,000                                                                                                                                                              جمع
  


