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معرفی �
با توجه به نقش غذا و دارو در حفظ و ارتقای سالمت جسمي و فکري 
افراد جامعه و تأثیرگذاري و تأثیرپذیري آن از پدیده هاي سیاسي، اقتصادي و 
اجتماعي، معاونت غذا و دارو ضمن اطالع رساني درجهت افزایش آگاهي هاي 
عمومي، وظیفه نظارت بر نحوۀ تولید، نگهداري و توزیع محصوالت غذائي، 
آش��امیدني، آرایشي و بهداش��تي و نیز نحوۀ تأمین، تدارک، تجویز و عرضه 
محصوالت داروئي در قالب چارچوب هاي مشخص و استانداردهاي موجود و 
فرآیندهاي قابل قبول وزارت متبوع و پایش مستمر فعالیت هاي مذکور را با 
هماهنگي سایر سازمان ها و بخش هاي ذیربط در سطح استان بر عهده دارد.

ت��ا پیش از س��ال 1379، وظایف و مأموریت هاي س��ازماني این حوزه 
توس��ط معاونت درمان و داروي دانش��گاه پیگیري شده و به انجام می رسید. 
گستره ي مأموریت هاي دو حوزه و ویژگي هاي تخصصي متمایز آنها، موجب 
ش��د تا ب��ا تفکیک وظایف محوله و ایجاد حوزه معاون��ت غذا و دارو، اهتمام 

بیشتري در انجام امور مربوطه بعمل آید. 
معاونت غذا و دارو در راس��تاي تحقق رس��الت دانش��گاه علوم پزشکي 
و خدمات بهداش��تي درماني اس��تان زنجان با توجه به نقش اساس��ي ایمني 
و امنیت غذا و دارو در س��المت افراد جامعه و نیز روند توس��عه در صنایع و 
خدمات وابسته، مي کوش��د تا با تکیه بر نیروي انساني شایسته و هماهنگي 
و همکاري با س��ایر سازمان هاي ذیربط، تمامي توان خود را در برقراري هر 
چه بیش��تر نظم و قانونمندي و کیفیت در ح��وزه مربوطه اعم از امور اداري 
و اجرائ��ي وابس��ته و نیز مراکز دولتي و خصوصي تحت پوش��ش و یا تحت 
نظارت بکار بسته و ضمن ارزیابي و اقدام هدفمند در چارچوب سیاست هاي 
 ملي و وزارتي، اصالحات منطقي و راهکارهاي اجرائي مثبتي را درساماندهي 

 و بهبود وضعیت موجود تا نیل به بهترین شرایط ممکن، پیشنهاد، پیگیري و 
 اج��را نمای��د. دراین راس��تا توجه به ارتق��ای آگاهي هاي عموم��ي، تقویت 
فعالیت هاي نظارتي، رش��د کمي و کیف��ي واحدهاي مرتبط با این معاونت و 

ارائه خدمات مرتبط را سرلوحه کار خویش قرار می دهد.
ای��ن ح��وزه که بعد از تفکی��ک وظایف آن از معاون��ت درمان، رویکرد 
جدیدی را در س��امان بخشی امور مربوط به غذا و داروی استان آغاز نموده 
است در ادامه فعالیت های پیشین به نتایج ارزشمندی دست یافته که از اهم 

آنها در سال های 1384 تا 1391 می توان به موارد زیر اشاره کرد: 
y  تشکیل کمیته عالي نظارت بر تجویز و مصرف منطقي

دارو به ریاس�ت مقام عالي دانشگاه در سال 1387 و ثبت 
و پ�ردازش اطالعات نس�خ داروئي س�ازمان هاي بیمه گر 

اصلي 
y  برگزاري نخس�تین جشنواره کشوري تجویز و مصرف

منطقي دارو در 23-17 آبان ماه 1387 در زنجان 
y  تأس�یس داروخانه تخصصي ش�هید رجائي در ش�هر

زنجان در دهه فجر سال 1387 
y  تأمین و تجهیز س��اختمان اداري معاونت غ��ذا و دارو با زیر بناي

2385 متر مربع واق��ع در خیابان امام خمیني )ره(، پایین تر از چهارراه 
امیرکبیر، سال 1390

y  توس��عه مراکز ارائه خدمات داروئي متناس��ب با رش��د جمعیت و
افزای��ش تعداد داروخانه هاي دایر در اس��تان از 78 داروخانه در س��ال 

1384 به 89 داروخانه، سال 91
y  پای��ش و نظارت بر عملک��رد مراکز دارویي و مراک��ز تولیدي مواد

معاونت غذا و دارو
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غذایي، بهداشتي و آرایشي استان با حداقل 2 بازدید در سال از هر مرکز
y  برگزاري س�ه دوره جشن بزرگداشت روز جهاني غذا

از س�ال 88 طي سه سال پي درپي و اهداء تندیس و لوح 
تولید، ایمني و سالمت به صنایع تولیدي برتر استان 

y  راه اندازي واحد اطالع رس��اني غذا، آرایش��ي و بهداشتي در آبان
ماه سال 88 

y  اخ�ذ تفوی�ض اختیار جهت بررس�ي، ص�دور و تمدید
پروانه های بهداشتي ساخت موسسات تولید و بسته بندي 
مواد خوراکي، آشامیدني، آرایشي و بهداشتي در سال 90

y  اخ��ذ تفویض اختیار جهت صدور مجوز ترخیص و گش��ایش مواد

اولیه وارداتي مشمول ماده 16 قانون مواد خوراکي، آشامیدني، آرایشي 
و بهداشتي در سال90

y  س��اماندهي کارگاه هاي جعبه س��ازي، پنیرس��ازی، رشته بری و
قندریزی در س��طح اس��تان و توق��ف فعالیت هاي غیر مج��از مذکور و 

هدایت جهت اخذ شناسه نظارت کارگاهي
y  استاني PMS کشوري ویک دوره PMS اجراي 10 دوره برنامه

)کنترل محصول در س��طح عرضه( طبق دس��تورالعمل های موجود از 
سال 85تاکنون

واحدهاي زیر مجموعه معاونت غذا و دارو 
y مدیریت نظارت بر امور داروئي و داروهاي تحت کنترل

سال شروع رتبه علميمدرك تحصيلينام و نام خانوادگي  
مديريت

سال پايان 
مديريت

13791385-دکتري داروسازيمحمد باقر آیت اللهي

تا کنون1385استادفوق دکتري فارماسیوتیکسمهرداد حمیدي

جدول 9- 1- معاونین غذا و داروی دانشگاه از بدو تأسیس تا کنون

y مدیریت نظارت بر مواد غذائي، آشامیدني، آرایشي و بهداشتي
y مدیریت کنترل مواد غذائي، آشامیدني، آرایشي و بهداشتي
y اداره تحقیق و توسعه
y اداره امور عمومي
مدیریت نظارت بر مواد غذائي، آش�امیدني، آرایشي و  �

بهداشتي
از اه�م مأموریت ه�ا و وظایف این اداره می ت�وان به موارد 

زیر اشاره کرد:
y  ،بازدی��د و کنت��رل ادواري کارخانجات صنایع غذایي، آش��امیدني

آرایش��ي و بهداشتي، س��ردخانه هاي نگهداري مواد غذایي در محدوده 
اس��تان طي زمان بندي مشخص )در جهت مراکز تولید حداقل هر دو 

 )GMP( جهت بررسي و اطمینان از شرایط مناسب ساخت )ماه یکبار
و سالمت و ایمني محصوالت تولیدي

y  نمون��ه ب��رداري از فراورده ه��ای غذایي، آش��امیدني، آرایش��ي و
بهداش��تي در س��طح تولید و عرض��ه )PMS( جهت کنت��رل، پایش، 
 اقدام و پیگیري های الزم در خصوص ارس��ال به موقع به آزمایشگاه و 

نتایج نامنطبق واصله
y  شناسایي واحدهاي تولیدي غیر مجاز و زیرزمیني و اعمال ضوابط

و قوانین در مورد آن ها
y  ،رتب��ه بندي واحدهاي تولیدي صنایع مختلف غذایي، آش��امیدني

آرایشي و بهداشتي
y  بازدی��د از فروش��گاه ها و مراک��ز عرض��ه محصوالت آرایش��ي و
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بهداش��تي در سطح اس��تان جهت ارزیابي و بررسي محصوالت مذکور 
و شناسایي و کنترل محصوالت تقلبي و قاچاق حداقل هفته اي 2 بار

y  مشارکت در پایش های ممیزي واحدهاي تولیدي غذایي، آرایشي
و بهداشتي در خارج از کشور جهت بررسي صدور مجوزGMPو صدور 
مجوز واردات جهت شرکت های وارد کننده مربوطه از وزارت بهداشت

y  بررس��ي مدارک و ص��دور، اصالح و تمدید پروانه هاي بهداش��تي
بهره برداری، شناس��ه نظارت، مس��ؤول فني و ساخت جهت موسسات 

تولید و بسته بندي مواد غذایي، آشامیدني، آرایشي و بهداشتي 
y  بررس��ي مدارک و صدور مجوز واردات گشایش و ترخیص جهت

مواد اولیه، مش��مول ماده 16 قانون مواد خوراکي، آشامیدني، آرایشي و 
بهداشتي.

y  بررس��ي م��دارک و ص��دور گواه��ي بهداش��تي ص��ادرات جهت
محصوالت غذایي، آشامیدني، آرایشي و بهداشتي.

مدیری�ت کنترل مواد غذائي، آش�امیدني، آرایش�ي و  �
بهداشتي

از اه�م مأموریت ه�ا و وظایف این اداره می ت�وان به موارد 
زیر اشاره کرد

y کنترل کیفیت مواد غذایي و بهداشتي تولید شده در سطح استان
y  کنت��رل کیفیت مواد غذایي و بهداش��تي موجود در س��طح عرضه

ارسال شده از شبکه ها و مراکز بهداشتي
y  بررسي کیفیت مواد اولیه و فراورده های غذایي و بهداشتي وارداتي

از طریق گمرک استان 
y  بررس��ي کیفیت نمونه های فرآورده های غذایي و بهداشتي ارسال

شده از سوي سازمان جمع آوري و فروش اموال تملیکي
y  بررسي آزمایشگاهي و اعالم نظر در خصوص فرآورده هاي غذایي

و بهداش��تي توقیفي توس��ط نی��روي انتظامي و اداره مبارزه با مفاس��د 
اجتماعي 

y  بازرسي و تأیید صالحیت آزمایشگاه هاي همکار و مجاز متقاضي
صدور پروانه تأسیس و بهره برداری

y  ،آم��وزش مس��ؤولین فني کارخانج��ات تولید کننده م��واد غذایي
آرایشی و بهداشتي جهت صدور پروانه مسؤولیت فني

y  انجام پروژه هاي تحقیقاتي در زمینه مواد غذایي توسط کارشناسان
آزمایشگاه

y استخراج روش هاي نوین آزمایشگاهي از منابع معتبر علمي
 
مدیری�ت نظ�ارت بر ام�ور داروئ�ي و داروهاي تحت  �

کنترل
y  واح��د تدارک و توزیع دارو وظیف��ه تهیه و توزیع دارو و تجهیزات

پزش��کي مصرفي مورد نیاز بیمارستان ها و مراکز آموزشي درماني تابعه 
را بصورت متمرکز بعهده دارد.

y  واحد نظ��ارت بر داروهاي مخدر و تحت کنت��رل، تأمین و توزیع
داروهاي ض��ددرد اوپیوئیدي مورد نیاز بیم��اران صعب العالج و مراکز 
بیمارس��تاني اس��تان را بر عهده دارد. این واحد همچنین در راس��تاي 
درمان نگهدارنده اعتیاد با اس��تفاده از آگونیس��ت های اپیوئیدي، تأمین 
و توزی��ع داروهاي مورد نیاز مراکز ت��رک اعتیاد و نظارت بر آنها را نیز 

بر عهده دارد.
y  واح��د امور داروخانه ه��ا کلیه اقدامات مربوط ب��ه داروخانه ها اعم

از ثبت تقاضاي تأس��یس، صدور پروانه های تأس��یس و مس��ؤول فني 
داروخانه و امور مربوط به کمیسیون ماده 20 و ... را پیگیري می نماید.

y  واحد نظ��ارت و بازرس��ي امور داروئ��ي، بازدی��د از داروخانه ها و
ش��رکت های توزیع کننده دارو و کارخانجات داروسازي و الکل سازي 
تحت نظارت و نیز شناس��ائي مراکز غیرمجاز عرضه کننده دارو و اقالم 
تقلبي داروئي و بازرس��ي و پیگیري اقدامات بازدارنده برعلیه آنها را بر 

عهده دارد. 

اداره تحقیق و توسعه �
از اه�م مأموریت ه�ا و وظایف این اداره می ت�وان به موارد 

زیر اشاره کرد:
y  پاس��خ به س��ؤواالت تماس گیرندگان با مرکز در زمینه اطالعات

دارو و سموم از طریق منابع معتبر موجود
y  آنالیز نسخ پزشکان بر روي برنامه پردازشگر نسخ و ارسال فیدبک

حاصله به گروه پزشکي
y  تش��کیل جلس��ات کمیت��ه تجوی��ز و مص��رف منطق��ي دارو و

سیاست گذاري جهت بهینه کردن روند تجویز و مصرف دارو در استان 
y  ارس��ال اطالعیه های ع��وارض جانبي داروه��ا )دریافتي از مرکز

ADR( به صاحبان حرف پزشکي 
y برگزاري سمینار، بازآموزي و ... براي گروه پزشکي
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y  تهی��ه برنامه هاي آموزش��ي در قالب جش��نواره، تولی��دات چاپي
)پمفلت، کتابچه، پوستر، و ...(، برنامه هاي رسانه اي و ... جهت ارتقاي 

اطالعات عموم و پزشکان

y مشارکت فعال در برگزاري نمایشگاه های مختلف در طول سال
y  ،برگزاري کارگاه هاي آموزش��ي جهت کارشناس��ان حوزه نظارت

مسؤولین فني و مدیران صنایع تولیدي

نمودار 9-1- مقایسه تعداد پرسنل حوزه معاونت غذا و دارو در سال 1391 با سال پایه )1384(

گروهه�اي خ�اص و واحد ه�ای تحت پوش�ش و یا تحت 
نظارت حوزه معاونت غذا و دارو عبارتند از:

y 226 بیمار پیوند کلیه
y 372 بیمار ام اس
y 88بیمار هموفیلي
y 52 بیمار تاالسمي
y 17 جانباز

 
y 250 بیمار دریافت کننده داروهاي ضد درد اپیوئیدي
y  8 داروخانه بیمارستاني
y 89 داروخانه شهري
y 11 شرکت توزیع دارو
y 118کارخانه فرآورده های غذائي، بهداشتي و آرایشي
y 52 واحد متادون تراپي
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شاخص های عملکرد حوزه معاونت غذا و دارو   �
 

8485868788899091 عنوان فعاليت  

5732564734405555158441520بازدید از واحد های غذائي، بهداشتي و آرایشي

232725191772560معرفي واحدهاي متخلف به مراجع قضایي

19292521417تعطیل واحد تولیدي

24212226364571132توقیف کاال

8287156386735126تعداد پروانه صادره یا تمدید شده

جدول 9- 2-خالصه عملكرد مدیریت نظارت بر مواد غذائي، آشامیدني، آرایشي و بهداشتي

نمودار 9-2- بازدید از واحد های غذائی، بهداشتی و آرایشی
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نمودار 9-3-معرفي واحدهاي متخلف به مراجع قضایي

نمودار 9-4-توقیف کاال
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8485868788899091عنوان فعاليت  

18292900311925903271460248594859تعداد نمونه بررسي شده

37/2127/0332/6738/3036/7721/0722/9824/18درصد نمونه های غیر قابل مصرف به کل نمونه ها

1522474231453755آموزش مسؤول فني

1413182036122845بازدید از آزمایشگاه کارخانجات

210210210360360480529-اندازه گیري آهن در آرد غني شده

591041151489-اندازه گیري فلزات سنگین

جدول 9-3- خالصه عملكرد مدیریت کنترل مواد غذائي، آشامیدني، آرایشي و بهداشتي

نمودار 9-5-آموزش مسؤول فني
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نمودار 9-6-بازدید از آزمایشگاه های کنترل کیفیت کارخانجات

نمودار 9-7-اندازه گیری فلزات سنگین
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جدول 9-4- خالصه عملكرد مدیریت نظارت بر امور داروئي و داروهاي تحت کنترل

8485868788899091اقدام

7879798088858789تعداد داروخانه های دایر

39180146202166111183326بازدید از داروخانه های استان

324461912137تعداد موارد عرضه داروي غیر مجاز در داروخانه ها

1326313030142965مجموع اقدامات بازدارنده قانوني در موراد تخلفات داروئي

12112082821-بازدید از شرکت های توزیع دارو

666614161819تعداد شرکت های توزیع دارو فعال در استان

8456755--شناسائي و بازرسي از مراکز غیر مجاز عرضه دارو

نمودار 9-8-تعداد داروخانه های دایر
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نمودار 9-9-بازدید از داروخانه های استان

نمودار 9-10- مجموع اقدامات بازدارنده قانونی در موارد تخلفات دارویی
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نمودار 9-11-شناسائی و بازرسی از مراکز غیر مجاز عرضه دارو

z اداره تحقیق و توسعه

  

جدول 9-5- مرکز اطالع رساني دارو، سموم - از سال 1384 تا شش ماهه اول 1391

8485868788899091اقدام

125951811737961449157623971812تعداد مراجعات و پاسخگوئي در زمینه اطالعات داروئي

31571372945256898548581133692118237914569351628390تعداد نسخ ثبت شده

4646394339414244درصد بیماران دریافت کننده داروهاي تزریقي

4545464645444240درصد بیماران دریافت کننده داروهاي آنتي میکروبیال

2424222422222222درصد بیماران دریافت کننده داروهاي کورتیکواستروئید
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نمودار 9-12-تعداد مراجعات مردمی و پاسخگوئی در زمینه اطالعات داروئی- از سال 1384 تا شش ماهه اول 1391

این مراجعات عالوه بر موارد مراجعه مستقیم به داروخانه های آموزشی دانشکده داروسازی و ارائه مشاوره توسط اعضای هیأت علمی بوده است.

نمودار 9-13-تعداد نسخ بیمه ای ثبت شده در سامانه جامع بررسی تجویز منطقه ای دارو



382

z مرکز اطالع رساني غذا، آرایشی و بهداشتی

  

جدول 9-6-عملكرد واحد اطالع رساني غذا، آرایشی و بهداشتی

1388138913901391عنوان فعاليت

ا244تعداد نمایشگاههای برگزار شده یا مشارکت در نمایشگاه

36521تعداد پمفلت و کتابچه های منتشر شده

34625تعداد تیزرها،پیام های بهداشتی،انیمیشن،برنامه رادیویی و تلویزیونی...

0212تعداد کارگاههای برگزار شده

00042تعداد موارد پاسخگویی درمورد اطالعات غذا،آرایشی،بهداشتی

289285118تعداد شکایات ثبت شده )غذا،آشامیدنی،آرایشی،بهداشتی(

نمونه هایی از محصوالت تولیدی 
کارخانجات استان زنجان
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افتخارات �

دریافت لوح تقدیر در اجرای برنامه های آموزشی هفته پیشگیری از 
مسمومیت ها از معاونت محترم غذا و داروی وزارت متبوع در سال 1386

کسب رتبه سوم ارزشیابی حوزه معاونت غذا و داروی دانشگاه های 
علوم پزشکی سطح 2 کشور در سال 1385

دریافت لوح تقدیر در اجرای موفق فعالیت های کمیته تجویز و مصرف 
منطقی دارو از معاونت محترم غذا و داروی وزارت متبوع در سال 1388
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عملکردهاي ویژه �
برگزاري نخستین جشنواره کش��وري تجویز و مصرف منطقي  �

دارو در 23-17 آب��ان ماه 1387 در زنجان با هدف ارتقای آگاهي و 
دانش عموم مردم در مورد تجویز و مصرف منطقي دارو که طي آن 
مجموعًا 4 کارگاه، 4س��مینار، 7 جلسه بحث و تبادل نظر،11 ساعت 
برنامه تلویزیوني و 9 س��اعت برنامه رادیوئي به اجرا گذاشته شد. راه 
پیمائي بزرگ خانوادگي با ش��عار ورزش بدون دارو در اولین روز این 
جشنواره، مسابقه آثار دانش آموزي در زمینه مصرف منطقي دارو در 
دومی��ن روز این هفته با عنوان روز دارو و مدارس، پرداختن به نقش 
داروس��ازان در منطقي س��ازي مصرف دارو در جامعه در کنار برپائي 
سه ایستگاه اطالع رس��اني درنقاط پرتردد شهر با حضور داروسازان 
و دانش��جویان داروسازي در س��ومین روز برنامه با عنوان روز دارو- 
داروس��از و جامعه، تالش در جهت افزایش س��طح آگاهي خانواده ها 
و بوی��ژه مادران در ارتباط با موضوع و برگزاري س��مینار آموزش��ي 
بانوان با طرح و تبیین ایده مدیریت داروئي خانواده در چهارمین روز 

جشنواره، پرداختن به جنبه هاي تخصصي موضوع در جامعه پزشکي 
در پنجمین روز با عنوان دارو -درمان و عوارض و بررسي مشکالت 
نظام س��المت در زمینه ترویج فرهنگ تجویز و مصرف منطقي دارو 
با برگزاري جلسات و حضور مقامات ارشد استاني در روز دارو و نظام 
س��المت و اجراي برنامه اختتامیه با حضور مقامات ارش��د وزارتي و 
اس��تاني و برگزاري جش��ن کودک و دارو در آخری��ن روز این هفته 

صورت پذیرفت.
y  تأس��یس داروخانه تخصصي شهید رجائي در شهر زنجان در دهه

فجر سال 1387 با مسؤولیت فني و ارائه خدمات مشاوره اي تخصصي 
داروئي توس��ط اعضاي هیأت علمي دانش��کده داروسازي که عالوه بر 
ارائه خدمات داروئي ویژه تخصصي و فوق تخصصي، داروهاي ش��یمي 
درمان��ي و بیم��اران خاص، در پیش��برد برنامه ها و اهداف آموزش��ي و 

پژوهشي دانشکده داروسازي نیز بکار گرفته خواهد شد.
y  تأمین و تجهیز س��اختمان اداري غذا و دارو با زیر بناي 2385 متر

مرب��ع واقع در خیابان امام خمیني )ره(، پایین ت��ر از چهارراه امیرکبیر، 
معاونت غذا و دارو در سال 1390

نگاهی به برنامه استراتژیک حوزه �
در آخرین برنامه راهبردی برای سالهای 1390-1394 که با هدف نهایی 
افزایش ایمنی وامنیت غذایی، دارویی و فرآورههای آرایش��ی و بهداش��تی و 
ارتقای آگاهی های عمومی و تخصصی در زمینه های فوق در اس��تان تدوین 
گردیده اس��ت، اهداف اختصای زیر مد نظر قرار داشته و بر مبنای آن تالش 
می شود تا با استفاده از منابع انساني و امکانات درون بخشي و برون بخشي 
ضمن نظارت بر مراکز تولید مواد خوراکي، آش��امیدني، آرایش��ي، بهداشتي و 
داروئي اس��تان و پایش رعایت شرایط مناسب تولید و استانداردهاي متضمن 
کیفی��ت و ایمن��ي فرآورده های تولیدي، از س��المت آنها اطمین��ان یافته و 
همچنین در جهت ارتقای دسترس��ي س��ریع و آس��ان عموم مردم استان به 
خدمات داروئي مطلوب و شایسته درهمه جوانب مطابق با ضوابط و مقررات 
داروئي کش��ور گام برداشته و تا پایان برنامه جزو دانشگاههاي علوم پزشکي 

برتر در سطح کشور باشد.

z اهداف اختصاصی
y  کاه��ش تخلف داروخانه ها و ش��رکت های توزی��ع از آئین نامه و

دستورالعمل های مربوطه 
y  کاه��ش مغایرت ش��رایط تولید با مق��ررات و ضوابط در واحد های

تولیدي تحت نظارت 
y  ،جلوگی��ری از تولی��د، توزی��ع و ی��ا عرضه محص��والت خوراکی

آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی غیر مجاز 
y  کاه��ش ام��کان دسترس��ي ب��ه داروه��اي قاچ��اق و تقلب��ي در

داروخانه های استان 
y  جلوگیري از عرضه فرآورده های غذائي، بهداشتي و آرایشي قاچاق

و تقلبي 
y  دسترسی به کلیه داروها و تجهیزات مصرفی پزشکی مورد نیاز در

داروخانه های بیمارستانی
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y  دسترس��ي به داروهای مورد نیاز در نقاط مختلف استان با توجه به
گروههای تخصصی دایر درمحل 

y ارتقای شاخص هاي تجویز و مصرف منطقي دارو در استان

y  ارتقای آگاه��ي عموم مردم در خصوص مص��رف دارو و ایمني و
سالمت مواد غذائي، آرایشي و بهداشتي

موضوعات راهبردی مورد توجه در این برنامه عبارتند از
y توانمندی حوزه در انجام وظایف و مأموریت های سازمانی
y  ایمنی و کیفیت فرآورده های غذائی، بهداش��تی و آرایشی تولید یا

عرضه شده در استان
y  ایمنی و امنیت داروئی در س��طوح تأمین، توزیع، تجویز و مصرف

دارو
y  آگاهی ه��ای همگانی در زمینه مصرف منطقی دارو و فرآورده های

غذائی، بهداشتی و آرایشی
 برنامه های آتی حوزه معاونت غذا و دارو 

y  پیگیري انجام فعالیت هاي پژوهش��ي درحیط��ه وظایف مرتبط به
منظورارتقای مدیریت و نظارت مبتني برشواهد علمي

y  ارزشیابي ساالنه داروخانه هاي استان در جهت ارتقاي سطح کیفي
ارائه خدمات داروئي

y  ت��داوم مبارزه با تهیه و عرضه داروه��اي تقلبي و قاچاق بویژه در
داروخانه ها به عنوان تنها مرجع قابل اعتماد تهیه دارو

y  افزایش دسترسي بیماران خاص ساکن در شهرستان هاي تابعه به

داروهاي مورد نیاز در شهرستان محل اقامت
y حفظ و ارتقاي کیفیت ارائه خدمات داروئي بویژه در بیمارستان ها
y گسترش فعالیت های مرکز اطالع رساني دارو، سموم و غذا
y  پیگیري برنامه هاي نظارتي و اصالحي در تجویز و مصرف منطقي

دارو
y  گسترش اقدامات و فعالیت هاي نظارتي بر مراکز تولید فرآورده هاي

غذائي، بهداشتي و آرایشي
y  تداوم پیگیري برنامه هاي کش��وري در خصوص بررس��ي کیفیت

فرآورده های غذائي و بهداشتي و آرایشي موجود در سطح عرضه
y  ،تداوم مشارکت در برنامه هاي مبارزه با قاچاق فرآورده هاي غذائي

بهداشتي و آرایشي
y  ارتق��ا و تجهیز آزمایش��گاه کنترل و افزایش قابلی��ت کنترلي آن

ب��ا افزایش تنوع آزمون ه��اي قابل انجام و افزایش دقت بررس��ي هاي 
آزمایشگاهي

y  اس��تقرار سیس��تم ایزو 17025 در آزمایشگاه کنترل مواد غذایي و
بهداشتي


