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 در سطح كاش

منطقه اي  

     منطقه اي

  ياهي

كنت آزمايشگاه

  

ي اجرايي سا

ياهي توليدي

                

                

 و عرقيات گي

داره نظارت و

برنامه هاي

 و عرقيات گيا

                

                

گالب گيري

كارشناسان اد

  . شد

ضعيت گالب

ملي           

ملي پايلوت  

 

كيفيت فرآيند

  :ده برنامه

ئولين فني و ك

  :نامه

رگزار خواهد ش

  :نوان برنامه

بررسي وضشي 
  :وع برنامه

               

               

 :هداف برنامه

كرشناسان با 

شاخص هاي عمد

ئمسح آگاهي 

ضعيت فعلي برن

بر 89در سال 

  

  

عن  - 1- 17

دوره آموزش
نو - 2- 17

  
            

  
            

  
اه - 3- 17

آشنايي كا
  

ش - 4- 17

ارتقاء سطح

وض- 5- 17

اين دوره د

  

  

  

  

  

  



يشي بهداشتي  ي آرايورده هاي 

  ي

  ي پايلوت

   بهداشتي 

  9138ل

فراول كيفيت 

منطقه اي  

     منطقه اي

آرايشي هاي

   

ي اجرايي سال

ولوژي و كنترل

                

                

فيت فرآورده

برنامه هاي

تكنو ازه هاي

                

                

ند كنترل كيف

  . شد

تا ت مكاتبه اي

ملي           

ملي پايلوت  

 

فرآينازه هاي
  :ده برنامه

  شناسان

  :نامه

رگزار خواهد ش

  :نوان برنامه

به صورت شي
  :وع برنامه

               

               

 :هداف برنامه

رشناسان با تا
شاخص هاي عمد

ح آگاهي كارش

ضعيت فعلي برنا

بر 89در سال 

  

  
 

عنو -1- 18

دوره آموزش
نو - 2- 18

  
            

  
            

  
اه - 3- 18

آشنايي كا
شا -4- 18

ارتقاء سطح

وض- 5- 18

اين دوره د

  

  

  

  

  

  



  ي

  ي پايلوت

  . د شد

9138  

منطقه اي  

     منطقه اي

  رجوع

برگزار خواهد

  

9هاي اجرايي

                

                

تكريم ارباب ر

 داروخانه ها

برنامه ه

 

                

                

روخانه ها و تك

ن هاي دارويي

ر داروخانه ها

ملي           

ملي پايلوت  

  اب رجوع

  :ده برنامه

راجعين به دار

  :امه

جهت تكنسين

  :نوان برنامه

اخالق درشي 
  :ع برنامه

               

               

  :هداف برنامه

برخورد با اربا 

اخص هاي عمد

برخورد با مر ه

ضعيت فعلي برنا

ج 89در سال 

  

  

عن -1 - 19

دوره آموزش
نوع - 2- 19

  
            

  
            

  
اه - 3- 19

نحوهارتقا 
  

شا - 4- 19

نحوهارتقاء 

وض- 5- 19

اين دوره د

  

  

  

  

  

  



  مخدر

  ي

  ي پايلوت

رتباط با مواد م

  9138ل

منطقه اي  

     منطقه اي

در ار  پزشكي

  

ي اجرايي سال

                

                

مداوم جامعه

برنامه هاي

                

                

انون آموزش م

  . شد

  رف مواد

ملي           

ملي پايلوت  

 

ه مشمولين قا

  :ده برنامه

  شناسان

  :امه

رگزار خواهد ش

  :وان برنامه

سوء مصرشي 
  :وع برنامه

               

               

  :هداف برنامه

كليهح اگاهي 

اخص هاي عمد

كارش ح آگاهي

ضعيت فعلي برنا

بر 89در سال 

  

  

عنو - 20-1

دوره آموزش
نو - 20-2

  
            

  
            

  
اه - 20-3

ارتقاء سطح
  

شا - 20-4

ارتقاء سطح

وض- 5- 20

اين دوره د

  

  

  

  

  

  



  د

  ي

  ي پايلوت

رتباط با اعتياد

  9138ل

منطقه اي  

     منطقه اي

در ار  پزشكي

  

ي اجرايي سا

                

                

مداوم جامعه

برنامه هاي 

                

                

انون آموزش م

  . شد

  ي از اعتياد

ملي           

ملي پايلوت  

ه مشمولين قا

  :ده برنامه

  شناسان

  :امه

رگزار خواهد ش

  :وان برنامه

پيشگيريشي 
  :ع برنامه

               

               

  :هداف برنامه

كليهح اگاهي 

اخص هاي عمد

كارشح آگاهي 

ضعيت فعلي برنا

بر 89در سال 

  

  

عنو - 1- 21

دوره آموزش
نو - 2- 21

  
            

  
            

  
اه - 3- 21

ارتقاء سطح
  

شا -4- 21

ارتقاء سطح

وض- 5- 21

اين دوره د

  

  

  

  

  

  



  ي

  ي پايلوت

  9138ل

منطقه اي  

     منطقه اي

  

ي اجرايي سال

  وخانه ها

                

                

برنامه هاي

ركيبي در دارو

                

                

  سازان

  . شد

 ساختني و تر

ملي           

ملي پايلوت  

 

داروسا  شغلي

  :ده برنامه

  شناسان

  :نامه

رگزار خواهد ش

  :نوان برنامه

داروهايشي 
  :وع برنامه

               

               

 :هداف برنامه

حرفه اي و ح

اخص هاي عمد

كارشح آگاهي 

ضعيت فعلي برن

بر 89در سال 

  

  

عن - 22-1

دوره آموزش
نو - 22-2

  
            

  
            

  
اه - 22-3

ارتقاء سطح
  

شا- 22-4

ارتقاء سطح

وض- 5- 22

اين دوره د

  

  

  

  

  

  



  ي

  ي پايلوت

  9138ل

  داشتي

منطقه اي  

     منطقه اي

  شتي

ي اجرايي سال

 آرايشي و بهد

                

                

يشي و بهداش

برنامه هاي

 فراورده هاي

                

                

اورده هاي آرا

  . شد

يون و كنترل

ملي           

ملي پايلوت  

 

موالسيون فرا

  :مده برنامه

  شناسان

  :نامه

رگزار خواهد ش

  :نوان برنامه

فرموالسيوشي 
  :وع برنامه

               

               

 :هداف برنامه

فرمبا روسازان 

شاخص هاي عمد

كارشح آگاهي 

ضعيت فعلي برن

بر 89در سال 

  

  
  

عن - 23-1

دوره آموزش
نو - 23-2

  
            

  
            

  
اه - 23-3

دارآشنايي 
  

ش - 23-4

ارتقاء سطح

وض- 5- 23

اين دوره د

  

  

  

  

  

  



  ي

  ي پايلوت

  9138ل

منطقه اي  

     منطقه اي

 ني

  

ي اجرايي سال

                

                

 به مواد افيوني

برنامه هاي

  د افيوني

                

                

ط با وابستگي

  . شد

به موا بستگي

ملي           

ملي پايلوت  

 

در ارتباط شكان
  :ده برنامه

  شناسان

  :نامه

رگزار خواهد ش

  :عنوان برنامه

درمان وابشي 

  :وع برنامه

               

               

 :هداف برنامه

پزش ح آگاهي
شاخص هاي عمد

ح آگاهي كارش

ضعيت فعلي برن

بر 89در سال 

  

  

ع -1 - 24

دوره آموزش
  

نو - 2- 24
  

            
  

            
  

اه - 3- 24

ارتقاء سطح
ش -4- 24

ارتقاء سطح

وض- 5- 24

اين دوره د

  

  

  

  

  

  



  ي

  ي پايلوت

  9138ل

منطقه اي  

     منطقه اي

   ف

  

ي اجرايي سال

                

                

 الگوي مصرف

برنامه هاي

  دارو

                

                

باط با تعيين

  . شد

گوي مصرف د

ملي           

ملي پايلوت  

وسازان در ارتب

  :ده برنامه

  شناسان

  :نامه

رگزار خواهد ش

  :عنوان برنامه

ين الگتعيشي 

  :وع برنامه

               

               

  :هداف برنامه

دارو ح آگاهي

اخص هاي عمد

كارشح آگاهي 

ضعيت فعلي برن

بر 89در سال 

  

  

ع  - 1- 25

موزشآدوره 
  

نو -2- 25
  

            
  

            
  

اه-3- 25

ارتقاء سطح

شا- 4- 25

ارتقاء سطح

وض- 5- 25

دوره داين 

  

  

  

  

  

  



  ي

  ي پايلوت

  9138ل

منطقه اي  

     منطقه اي

  

ي اجرايي سال

                

                

برنامه هاي

  رويي

                

                

  هاي دارويي

  . شد

ا تازه هاي دار

ملي           

ملي پايلوت  

با تازه وسازان

  :ده برنامه

  شناسان

  :نامه

رگزار خواهد ش

  :عنوان برنامه

آشنايي باشي 

  :وع برنامه

               

               

  :هداف برنامه

ح آگاهي دارو

اخص هاي عمد

كارشح آگاهي 

ضعيت فعلي برن

بر 89در سال 

  

  

ع  - 1- 26

دوره آموزش
  

نو - 2- 26
  

            
  

            
  

اه- 3- 26

ارتقاء سطح

شا-4- 26

ارتقاء سطح

وض- 5- 26

اين دوره د

  
  

  

  

  

  

  

  



  شرفته 

  ي

  ي پايلوت

  9138ل

تگاه هاي پيش

منطقه اي  

     منطقه اي

  ل غذا

  

ي اجرايي سال

يشگاه به دست

                

                

ش هاي كنترل

  .د

برنامه هاي

با تجهيز آزماي

                

                

   غذا

ر انجام آزمايش

افي نمي باشد

غذا بكنترل ه 

ملي           

ملي پايلوت  

 

يشگاه كنترل

  :مده برنامه

رعت عمل در

  :نامه

ب بوده ولي كا

  :نوان برنامه

زي آزمايشگاه
  :وع برنامه

               

               

 :هداف برنامه

ح كيفي آزماي

شاخص هاي عمد

ح كيفيت و سر

ضعيت فعلي برن

موجود مناسب

  

  

  

عن - 1- 27

توانمندساز
نو -2- 27

  
            

  
            

  
اه - 3- 27

ارتقاء سطح

ش - 4- 27

ارتقا سطح

وض- 5- 27

تجهيزات م

  

  

  

  

  

  



آرايشـي ب, ي     بهداشـتي  

  ي

  ي پايلوت

 مـواد غـذايي

   9138ل

منطقه اي  

     منطقه اي

  شتي

 كارخانجـات

  

ي اجرايي سا

                

                

آرايشي بهداش

  ر

سعه توليدات

برنامه هاي

  ل غذا

                

                

, مواد غذايي

بيشترخگويي

و همچنين توس

  .نمي باشد

ايشگاه كنترل

ملي           

ملي پايلوت  

 

بر نمونه هاي

  :ده برنامه

ايشات و پاسخ

  :رنامه

ي ساختاري و

كافي ن, فعلي

  :نوان برنامه

ليت هاي آزما
  :وع برنامه

               

               

 :هداف برنامه

يشات جديد ب

شاخص هاي عمد

 در انجام آزما

ضعيت فعلي بر

تكنولوژي هاي

ي آزمايشات ف

  

عن-1 -28

توسعه فعال
نو - 28-2

  
            

  
            

  
اه - 28-3

انجام آزماي

ش - 28-4

ارتقا كمي

و - 5- 28

با توسعه تك

انجام برخي

  

  

  

  

  
  
  



عاونت غذا و ددارو در كميته  ه

  ي

  ي پايلوت

  و

   9138ل

عال نماينده مع

منطقه اي  

منطقه اي    

ز منطقي دارو

  

ي اجرايي سا

ها و حضور فع

                

               

كيفي و تجويز

  و

  .شد

برنامه هاي

ر بيمارستان ه

                

                

ز نظر كمي وك

ز منطقي دارو

باش فعال مي

رو و درمان در

ملي           

ملي پايلوت  

 

 بيمارستان از

  :ده برنامه

ميت در تجويز

  :نامه

ستان بهشتي

  :نوان برنامه

كميته دار ت
  :وع برنامه

               

               

 :هداف برنامه

ملكرد دارويي

شاخص هاي عمد

ح كيفيت و كم

ضعيت فعلي برن

اضر در بيمارس

  
  

عنو- 1 -29

ادامه فعاليت
نو - 29-2

  
            

  
            

  
اه - 29-3

ارزيابي عم

شا - 29-4

ارتقا سطح

وض - 5- 29

در حال حا

  

  
  
  
  
  
  
  
  



يمارستان  دارو در بي رف تجويز و مصر 

  ي

  ي پايلوت

  9138ل

سخه پيچي و

منطقه اي    

     منطقه اي

  رو

  

ي اجرايي سا

نس, خه نويسي

               

                

ف منطقي دار

برنامه هاي

خطا هاي نسخ

                

                

تجويز و مصرف

.  

جاري و علل خ

ملي        

ملي پايلوت  

 

  ي

  :ده برنامه

و تخه نويسي

  :رنامه

ل اقدام است

  :نوان برنامه

رح وضعيت ج
  

  :وع برنامه

               

               

 :هداف برنامه

طا هاي انساني

شاخص هاي عمد

به وضيت نسخ

برضعيت فعلي 

 برنامه در حا

  
  
  

عن- 1 -30

بررسي طر
هاي ايران

نو - 30-2
  

            
  

            
  

اه - 30-3

كاهش خط

ش - 30-4

رسيدگي ب

وض - 5- 30

اجراي اين

  

  

  
  
  
  
  



م وظـايف    انجـاممنظـور     

 

  ي

  ي پايلوت

ذا و دارو بـه م

  .ي باشد

  9138ل

 ت غذا و دارو

منطقه اي 

     منطقه اي

 معاونـت غـذ

تي مناسب مي

  

ي اجرايي سا

ب براي معاونت

                

                

اني مورد نياز

اختار تشكيالت

برنامه هاي

فضيلي مناسب

                

                

ت هاي سازما

  غذا و دارو

حاضر فاقد سا

و تشكيالت تف

ملي           

ملي پايلوت  

 

 و تامين پست

  :ده برنامه

مات معاونت غ

  :نامه

شگاه در حال ح

  :نوان برنامه

ر تشكيالتي و
  :وع برنامه

               

               

 :هداف برنامه

انيمختار ساز

شاخص هاي عمد

ي و كمي خدم

ضعيت فعلي بر

ذا و دارو دانشگ

  
  

عن-1 - 31

اخذ نمودار
نو - 2- 31

  
            

  
            

  
اه - 3- 31

تثبيت ساخ

  محوله

ش -4- 31

ارتقا كيفي

وض - 5- 31

معاونت غذ

  


