
 
 
 

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 
  درماني كاشان                

 
  جاريبرنامه هاي عملياتي 

  1393برنامه عملياتي سال 
  

   :عنوان برنامه
   PMSاجراي طرح 

   :هدف برنامه
  بررسي وضعيت محصوالت غذايي در سطح عرضه

   :شاخص برنامه
  تعداد محصوالت نمونه برداري شده

  
  جدول گانت برنامه

  مسئول اجرا  فعاليت رديف
شاخص
 دستيابي

  زمان
  خاتمه  روعش  منابع مورد نياز

نمونه  و برگزاري جلسه جهت هماهنگي  1
  برداري

كارشناس مواد 
  غذايي،آرايشي

  
  اسفند  مهر

بر اساس بودجه 
از  تعيين شده

  سازمان غذا و دارو

انجام نمونه برداري و ارسال آن به   2
  آزمايشگاه

كارشناس مواد 
  غذايي،آرايشي

  
  اسفند  مهر

بر اساس بودجه 
تعيين شده از 

  و دارو سازمان غذا

اعالم نتايج آزمايشگاه به سازمان غذا و   3
  دارو

كارشناس مواد 
  غذايي،آرايشي

  
  اسفند  مهر

بر اساس بودجه 
تعيين شده از 

  سازمان غذا و دارو

ارسال شكايت از محصوالت نامنطبق با   4
  استاندارد مربوطه به دانشگاه مربوطه

كارشناس مواد 
  غذايي،آرايشي

  
  اسفند  مهر

جه بر اساس بود
تعيين شده از 

  سازمان غذا و دارو
  جمع

 
  
  
  
  
  



 
 
 

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 
  درماني كاشان                

 
  برنامه هاي عملياتي جاري

  1393برنامه عملياتي سال 
  : عنوان برنامه

  اصالح و تمديد پروانه هاي بهداشتي  صدور،
  : هدف برنامه

  با محصول جديد مربوطه صدور مجوز بهداشتي براي كارخانه
  : شاخص برنامه

  ح يا تمديد شده، اصالهتعداد پروانه هاي صادر
  

  جدول گانت برنامه

  مسئول اجرا  فعاليت رديف
شاخص
 دستيابي

  زمان
  خاتمه  شروع  منابع مورد نياز

كارشناس مواد  بازديد از كارخانه و خط توليد  1
 غذايي،آرايشي

  -  اسفند  فروردين  

كارشناس مواد  تكميل چك ليست  2
 غذايي،آرايشي

  -  اسفند  فروردين  

كارشناس مواد  نواقص موجود و پيگيري آناعالم كتبي   3
 غذايي،آرايشي

  -  اسفند  فروردين  

ارجاع درخواست صدور يا اصالح به   4
  كميته فني 

كارشناس مواد 
  غذايي،آرايشي

  -  اسفند  فروردين  

  جمع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 
 

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 
  درماني كاشان                

 
  امه هاي عملياتي جارينبر

  1393برنامه عملياتي سال 
  

  : عنوان برنامه
   ه غذا از كارخانجات صنايع غذايي،آشاميدني، بهداشتي تحت پوشش دانشگاهبازديد كارشناسان حوز

  : هدف برنامه
  نظارت بر عملكرد كارخانجات صنايع غذايي،آشاميدني، بهداشتي

  : شاخص برنامه
 تعداد بازديد هاي صورت گرفته

 
   جدول گانت برنامه

  مسئول اجرا  فعاليت رديف
شاخص 
 دستيابي

  زمان
  خاتمه  شروع  منابع مورد نياز

              بازديد از كارخانه طبق برنامه   1
  زمان بندي شده

كارشناس مواد 
  غذايي،آرايشي

  -  اسفند  فروردين  

كارشناس مواد  نمونه برداري از محصوالت توليدي  2
 غذايي،آرايشي

  -  اسفند  فروردين  

كارشناس مواد  تكميل چك ليست  3
 غذايي،آرايشي

  -  اسفند  فروردين  

4  
تكميل فرم هاي مربوطه و هماهنگي در 

خصوص ارسال نمونه ها به آزمايشگاه 
  كنترل غذا

كارشناس مواد 
  غذايي،آرايشي

  
  -  اسفند  فروردين

اعالم كتبي رفع نواقص و اعالم نتايج   5
  آزمايشگاهي نمونه ها به كارخانه مربوطه

كارشناس مواد 
  غذايي،آرايشي

  -  اسفند  فروردين  

كارشناس مواد  ع نواقصپيگيري رف    6
 غذايي،آرايشي

  -  اسفند  فروردين  

  جمع
  

  
  
  
  
  



 
 
 

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 
  درماني كاشان                

 
  برنامه هاي عملياتي جاري

  1393برنامه عملياتي سال 
  

  : عنوان برنامه
  ساماندهي كارگاه هاي توليد سبزي خرد شده

  :هدف برنامه
  نظارت بر توليد سبزي مطابق با استاندارد مربوطه

  : شاخص برنامه
  اي پروانه ساختتعداد واحد هاي دار

 
  جدول گانت برنامه

  مسئول اجرا  فعاليت رديف
شاخص
 دستيابي

  زمان
  خاتمه  شروع  منابع مورد نياز

هماهنگي در خصوص بازديد از كارگاه   1
  توليد سبزي

كارشناس مواد 
  غذايي،آرايشي

  -  اسفند  فروردين  

كارشناس مواد  نمونه برداري از محصوالت توليدي  2
 غذايي،آرايشي

  -  اسفند  فروردين  

كارشناس مواد  تكميل چك ليست  3
 غذايي،آرايشي

  -  اسفند  فروردين  

4  
تكميل فرم هاي مربوطه و هماهنگي در 

خصوص ارسال نمونه ها به آزمايشگاه 
  كنترل غذا

كارشناس مواد 
  غذايي،آرايشي

  
  -  اسفند  فروردين

اعالم كتبي رفع نواقص و اعالم نتايج   5
  ها به كارخانه مربوطهآزمايشگاهي نمونه 

كارشناس مواد 
  غذايي،آرايشي

  -  اسفند  فروردين  

كارشناس مواد  پيگيري رفع نواقص  6
 غذايي،آرايشي

  -  اسفند  فروردين  

  جمع
  
  
  
  
  
  



 
 
 

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 
  درماني كاشان                

 
  برنامه هاي عملياتي جاري

  1393برنامه عملياتي سال 
  

  : عنوان برنامه
  ات تحت پوششبرگزاري دوره آموزشي غيرحضوري براي مسئولين فني كارخانج

  :هدف برنامه
  ارتقاء سطح علمي مسئولين فني 

  : شاخص برنامه
  تعداد افراد شركت كننده در دوره آموزشي

 
  جدول گانت برنامه

  مسئول اجرا  فعاليت رديف
شاخص
 دستيابي

  زمان
  خاتمه  شروع  منابع مورد نياز

كارشناس مواد  انتخاب موضوع مطلب آموزشي  1
 غذايي،آرايشي

  

  اريبرگز
  دوره 2

  در طي سال

-  

هماهنگي  و پيگيري جهت اطالع رساني   2
  به مسئولين فني

كارشناس مواد 
  غذايي،آرايشي

  -  

برگزاري آزمون در خصوص دوره برگزار   3
  شده

كارشناس مواد 
  غذايي،آرايشي

  -  

كارشناس مواد  اعالم نتايج آزمون به مسئولين فني  4
 غذايي،آرايشي

  -  

  جمع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 
 

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 
  درماني كاشان                

 
  برنامه هاي عملياتي جاري

  1393برنامه عملياتي سال 
  

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

  : هدف برنامه
  ارتقاء سطح آگاهي عمومي

  : شاخص برنامه
  ز مطالب آموزشيبه سايت جهت استفاده ا و مراجعين تعداد افراد بازديد كننده

 
  جدول گانت برنامه

  مسئول اجرا  فعاليت رديف
شاخص
 دستيابي

  زمان
  خاتمه  شروع  منابع مورد نياز

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

  -  اسفند  فروردين  

كارشناس مواد  تحقيق در خصوص موضوع ارائه شده  2
 غذايي،آرايشي

  -  اسفند  فروردين  

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

  -  اسفند  فروردين  

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

  -  اسفند  فروردين  

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

  -  اسفند  فروردين  

  جمع
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 
 

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 
  درماني كاشان                

 
  برنامه هاي عملياتي جاري

  1393برنامه عملياتي سال 
  : عنوان برنامه

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

  فيت محصوالت توليدييانجام دقيق وظايف مسئولين فني و ارتقاء ك
  : شاخص برنامه

  فني معاونت فني ارجاع شده به كميته تعداد مسئولين
 

  جدول گانت برنامه

  مسئول اجرا  فعاليت رديف
شاخص
 دستيابي

  زمان
  خاتمه  شروع  منابع مورد نياز

بررسي وضعيت فعاليت مسئول فني طي   1
  بازديد از كارخانه 

كارشناس مواد 
  غذايي،آرايشي

  -  اسفند  فروردين  

دقيق تذكر شفاهي در صورت عدم انجام   2
  وظايف

كارشناس مواد 
  غذايي،آرايشي

  -  اسفند  فروردين  

كارشناس مواد  تذكر كتبي  3
 غذايي،آرايشي

  -  اسفند  فروردين  

كارشناس مواد  اخطار كتبي  4
 غذايي،آرايشي

  -  اسفند  فروردين  

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

  -  اسفند  فروردين  

  جمع
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 
 

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 
  درماني كاشان                

 
  برنامه هاي عملياتي جاري

  1393برنامه عملياتي سال 
  

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

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

  : شاخص برنامه
  از سطح عرضه صورت گرفته تعداد بازرسي

  
  جدول گانت برنامه

  مسئول اجرا  فعاليت رديف
شاخص
 دستيابي

  زمان
  خاتمه  شروع  منابع مورد نياز

پليس  هماهنگي با اداره بازرگاني و  1
  آگاهي جهت انجام بازرسي 

كارشناس مواد 
  غذايي،آرايشي

  -  اسفند  فروردين  

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

اد كارشناس مو
  غذايي،آرايشي

  -  اسفند  فروردين  

پيگيري تعيين تكليف قضايي اقالم جمع   3
  آوري شده

كارشناس مواد 
  غذايي،آرايشي

  -  اسفند  فروردين  

  جمع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 
 

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 
  درماني كاشان                

 
  برنامه هاي عملياتي جاري

  1393برنامه عملياتي سال 
  

  : عنوان برنامه
  ت پوششآموزش بدو ورود به مسئولين فني كارخانجات و واحد هاي تح

  : هدف برنامه
  آشنايي مسئولين فني با وظايف محوله در كارخانه

  : شاخص برنامه
  و جلسات برگزار شده 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
  اري كالس آموزشي برگز

كارشناس مواد 
  -  اسفند  فروردين    غذايي،آرايشي

اعالم زمان بندي برنامه آموزشي به   2
  مسئول فني 

كارشناس مواد 
  -  اسفند  فروردين    غذايي،آرايشي

كارشناس مواد  برگزاري كالس آموزشي   3
  -  اسفند  فروردين   غذايي،آرايشي

  جمع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 
 

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 
  درماني كاشان                

 
  يبرنامه هاي عملياتي جار

  1393برنامه عملياتي سال 
  

  : عنوان برنامه
  ارزشيابي عملكرد كاركنان واحدهاي تحت پوشش

  : هدف برنامه
  افزايش كارايي و اثر بخشي كاركنان

  : شاخص برنامه
  امتياز ارزشيابي كسب شده

  
  جدول گانت برنامه

مسئول   فعاليت رديف
  اجرا

شاخص
 دستيابي

  زمان
  هخاتم  شروع  منابع مورد نياز

  -  اسفند  فروردين    كارگزين  تكميل فرم هاي ارزيابي عملكرد كاركنان  1
  -  اسفند  فروردين    كارگزين  جمع آوري و رتبه بندي امتيازات كسب شده  2
3              
  جمع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



 
 
 

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 
  درماني كاشان                

 
  برنامه هاي عملياتي جاري

  1393برنامه عملياتي سال 
  

  : عنوان برنامه
  ن و برنامه ريزي جهت برگزاري دوره هاي آموزشي مورد نيازشناسايي نياز هاي آموزشي كاركنا

  : هدف برنامه
  ارتقاء سطح آگاهي كارمندان و فراگيري روش هاي نوين علمي

  : 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

  -  اسفند  فروردين   كارگزين

برنامه ريزي و اجرا با توجه به امكانات   2
  موجود

  -  اسفند  فروردين   كارگزين

ارزيابي اثر بخشي دوره هاي آموزشي   3
  پيشنهادي

  -  اسفند  فروردين   كارگزين

  جمع
  
  
  
  
  

    
  
  
  

  
  



 
 
 

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 
  درماني كاشان                

 
  برنامه هاي عملياتي جاري

  1393عملياتي سال برنامه 
  

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

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

  نسبت به بروز عوارض ناخواسته داروها 
  : شاخص برنامه

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

  جدول گانت برنامه
شاخص   مسئول اجرا  فعاليت  رديف

  دستيابي
  زمان

  منابع مورد نياز
  خاتمه  شروع

  برگزاري دوره آموزشي آشنايي با مركز  1
ADR جهت تكنسين هاي اورژانس  

       كارشناس
ثبت و بررسي عوارض 

 ه داروهاناخواست

 
  -   اسفند  فروردين

          ADRارزيابي عملكرد رابطين   2
  )ماه يكبار 3هر (

   كارشناس     
ثبت و بررسي عوارض 

 ناخواسته داروها

 
  -   اسفند  فروردين

  ADR بازرسي از صندوق هاي   3
   كارشناس     

ثبت و بررسي عوارض 
 ناخواسته داروها

 
  -   اسفند  فروردين

  ت و گزارش عوارض ناخواسته داروهاثب  4
   كارشناس     

ثبت و بررسي عوارض 
 ناخواسته داروها

 
  -   اسفند  فروردين

آموزش افراد مسئول گزارش دهي عارضه   5
  جانبي دارو

   كارشناس     
ثبت و بررسي عوارض 

 ناخواسته داروها

 
  -   اسفند  فروردين

 ركزارائه اطالعيه هاي صادر شده از م  6
ADR به كليه مراكز درماني و پزشكان  

   كارشناس     
ثبت و بررسي عوارض 

 ناخواسته داروها

 
  ريال 000/000/5  اسفند  فروردين

 ADRافزايش تعداد صندوق هاي   7
   كارشناس     

ثبت و بررسي عوارض 
 ناخواسته داروها

 
  ريال 000/000/5  اسفند  فروردين

  ريال 000/000/10 جمع

  



 
 
 

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 
  درماني كاشان                

 
  برنامه هاي عملياتي جاري

  1393برنامه عملياتي سال 
  

  :عنوان برنامه
  )DUE(اجراي طرح بيمارستاني ارزيابي نحوه مصرف دارو 

  : هدف برنامه
  با پروتكل هاي علمي درماني ميزان تطابق علت تجويز دارو 

  : شاخص برنامه
  پرونده هاي بررسي شده در دوره زماني مشخصتعداد 

  
  نامهجدول گانت بر

  مسئول اجرا  فعاليت رديف
شاخص
 دستيابي

  زمان
  خاتمه  شروع  منابع مورد نياز

1  
كميتهكارشناس HSRتصويب پروپزال طرح در شوراي 

تجويز و مصرف 
  منطقي دارو

  -  شهريور  فروردين  

2  
كميتهكارشناس  ارزيابي مصرف داروي ايمي پنم

تجويز و مصرف 
  منطقي دارو

  000/000/3  اسفند  شهريور  

 ريال  000/000/3  جمع
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  



 
 
 

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 
  درماني كاشان                

 
  برنامه هاي عملياتي جاري

  1393برنامه عملياتي سال 
 امور دارويي برنظارت : عنوان برنامه
  داروييارائه خدمات ارتقاء كيفيت : هدف برنامه

  اطالع رساني به موقع در خصوص بخشنامه هاي دارويي
  و بررسي شده تعداد موارد ثبت : 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
  -  اسفند  فروردين  مورد  دارو و مواد مخدر

مدير نظارت بر امور  ي منتخب داروخانه ها تخصيص سهميه داروهاي خاص به  2
  -  اسفند  فروردين  مورد  دارو و مواد مخدر

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

مدير نظارت بر امور
  -  اسفند  فروردين  مورد  دارو و مواد مخدر

مدير نظارت بر امور  بازرسي از داروخانه هاي شهرستان   4
  -  اسفند  فروردين  مورد  و مواد مخدر دارو

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

مدير نظارت بر امور
  -  اسفند  فروردين  مورد  دارو و مواد مخدر

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

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

مدير نظارت بر امور 
  ريال 000/000/2  اسفند  فروردين  مورد  دارو و مواد مخدر

اطالع رساني عمومي جهت واحد رسيدگي به شكايات داروخانه  7
  ها

مدير نظارت بر امور
  ريال 000/000/5  اسفند  فروردين  مورد  دارو و مواد مخدر

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

مدير نظارت بر امور
  -  اسفند  فروردين  مورد  دارو و مواد مخدر

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

مدير نظارت بر امور
  -  اسفند  فروردين  مورد  دارو و مواد مخدر

نظارت بر توزيع داروهاي خاص، يارانه اي تحت كنترل و شير  10
  خشك

مدير نظارت بر امور
  -  اسفند  فروردين  مورد  دارو و مواد مخدر

مدير نظارت بر امور  صدور مجوز پست دارو به خارج از كشور  11
  -  اسفند  فروردين  مورد  دارو و مواد مخدر

مدير نظارت بر امور  ي داروخانه ها صدور پروانه هاي تاسيس و مسئولين فن  12
  -  اسفند  فروردين  مورد  دارو و مواد مخدر

مدير نظارت بر امور  جمع آوري داروهاي تاريخ گذشته و غير مجاز   13
  -  اسفند  فروردين  مورد  دارو و مواد مخدر

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

مورمدير نظارت بر ا
  -  اسفند  فروردين  مورد  دارو و مواد مخدر

مدير نظارت بر امور  پيگيري دريافت سهميه دارويي بيماران خاص و پيوندي  15
  -  اسفند  فروردين  مورد  دارو و مواد مخدر

مدير نظارت بر امور  صدور حواله داروهاي ريتالين و شياف پروستوگلندين   16
  -  داسفن  فروردين  مورد  دارو و مواد مخدر

 ريال  000/000/7 جمع



 
 
 

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 
  درماني كاشان                

 
  برنامه هاي عملياتي جاري        

  1393برنامه عملياتي سال 
  

  : عنوان برنامه
  مواد مخدر بر نظارت  و بازرسي 

  : هدف برنامه
  پيشگيري از سوء مصرف داروهاي مخدر 

  : شاخص برنامه
  تعداد حواله هاي صادر شده

  
  جدول گانت برنامه

  مسئول اجرا  فعاليت رديف
شاخص 
  دستيابي

  زمان
  خاتمه  شروع  منابع مورد نياز

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

  -  اسفند  فروردين  مورد

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

  نظارت بر مصرف آن

مدير نظارت 
دارو و بر امور 

  مواد مخدر
  -  اسفند  فروردين  مورد

توزيع داروهاي مخدر و بيهوشي مورد نياز   3
  مراكز بيمارستاني و نظارت بر مصرف آن

مدير نظارت 
بر امور دارو و 
  مواد مخدر

  -  اسفند  فروردين  مورد

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

مدير نظارت 
 بر امور دارو و
  مواد مخدر

  -  اسفند  فروردين  مورد

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

مدير نظارت 
بر امور دارو و 
  مواد مخدر

  -  اسفند  فروردين  مورد

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

مدير نظارت 
 بر امور دارو و
  مواد مخدر

  -  اسفند  فروردين  مورد

    جمع
  
  



 
 
 

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 
  درماني كاشان                

 
  برنامه هاي عملياتي جاري

  1393برنامه عملياتي سال 
  

  : عنوان برنامه
 )RUD  (تجويز و مصرف منطقي دارو كميته توسعه فعاليت هاي

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

  : شاخص برنامه
  )1رديف (تجويزي  نسخدر آنتي بيوتيك و تزريقي , ، داروهاي كورتيكواستروئيدتعداد اقالم دارويي 

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

  جدول گانت برنامه

  مسئول اجرا  فعاليت رديف
شاخص
 دستيابي

  زمان
  خاتمه  شروع  منابع مورد نياز

  ارسال گزارش عملكرد پزشكان  1
ميتهككارشناس

تجويز و مصرف 
  منطقي دارو

  -  اسفند  فروردين  مورد

2  
اجراي طرح فرهنگ سازي مصرف منطقي 
داروها در دانش آموزان پايه چهارم مقطع 
  ابتداي شهرستان كاشان و آران و بيدگل 

كميتهكارشناس
تجويز و مصرف 
 منطقي دارو

  تعداد
 ريال 000/000/50  اسفند  مهر  دانش آموزان

ين جشنواره مصرف منطقي برگزاري سوم  3
  داروها 

كميتهكارشناس
تجويز و مصرف 
 منطقي دارو

 ريال 000/000/30  فروردين  فروردين  -

جمع آوري فايل نسخ پزشكان با همكاري   4
  داروخانه ها

كميتهكارشناس
تجويز و مصرف 
 منطقي دارو

  -  اسفند  فروردين  مورد

  RUDبرگزاري جلسات علمي كميته   5
كميتهكارشناس

تجويز و مصرف 
 منطقي دارو

  -  اسفند  فروردين  مورد

جمع آوري مطالب آموزشي جهت تهيه   6
  پمفلت ، كتابچه و پوستر 

كميتهكارشناس
تجويز و مصرف 
 منطقي دارو

  ريال 000/000/5  اسفند  فروردين  مورد

 ريال 000/000/85  جمع
  

  
  



 
 
 

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 
  درماني كاشان                

 
  برنامه هاي عملياتي جاري

  1393برنامه عملياتي سال 
  :رنامهعنوان ب

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

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

  : شاخص برنامه
  DPICو فعاليت هاي آموزشي انجام شده در راستاي اهداف تعداد پاسخ به تماس هاي تلفني شهروندان 

  نت برنامهجدول گا
شاخص   مسئول اجرا  فعاليت رديف

 دستيابي
  خاتمه  شروع  منابع مورد نياز  زمان

مطالب آموزشي جهت درج در وب سايت تهيه   1
  معاونت

مركز اطالع كارشناس 
  -  اسفند  فروردين  -  رساني دارو و سموم

جمع آوري مطالب آموزشي جهت تهيه پمفلت   2
  سنجي، كتابچه و پوستر بر اساس نياز 

كارشناس مركز اطالع 
  ريال000/000/20  اسفند  فروردين  -  رساني دارو و سموم

كارشناس مركز اطالع   تهيه و توزيع خبر نامه دارويي  3
  ريال 000/000/2  اسفند  فروردين  -  رساني دارو و سموم

چاپ بنر هاي اطالع رساني و آموزشي در سطح   4
   شهرستان به مناسبت هفته مسموميت

مركز اطالع كارشناس 
  ريال 000/000/5  آبان  مهر  -  رساني دارو و سموم

5  

برگزاري دوره هاي آموزشي جهت پرسنل 
  :شاغل در داروخانه ها با موضوعات

  بزرگداشت هفته سالمت*
نحوه صحيح استفاده از اشكال دارويي و * 

  تجهيزات پزشكي جديد
  عوارض و تداخالت شايع دارويي*
  دارويي آشنايي با انواع گروه هاي*
  داروهاي گياهي*

  ويتامين ها و مكمل ها* 

كارشناس مركز اطالع 
  اسفند  فروردين  -  رساني دارو و سموم

  
  

  ريال 000/000/4

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

كارشناس مركز اطالع 
  -  اسفند  فروردين  -  رساني دارو و سموم

7  
كارگاه هاي يك روزه با عنوان             برگزاري

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

كارشناس مركز  
اطالع رساني دارو و 

  سموم
  ريال 000/000/3  اسفند  فروردين  -

 ريال 000/000/34  جمع
  


