
  

 معاونت غذا و دارو



 

 اقدامات )فعالیت( برنامه راهبرد ردیف
 شاخص عملکردی

 )کمی یا کیفی(

 های برنامهپیشرفت در سالدرصد انتظار 
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 IVDراه اندازی واحد آزمایشگاهی کنترل 

 کارشناسی خرید و خرید تجهیزات مورد نیاز
 تعداد تجهیزات خریداری شده بخش بیوشیمی
 خرید تجهیزات مورد نیاز بخش هماتولوژی

 تجهیزات مورد نیاز بخش ایمونولوژیخرید 
۲۵ ۵۰ ۷۵ ۱۰۰ 

 ۱۰۰ ۶۰ ۳۰ ۱۰ روش استفاده از دستگاه هاهای SOPتعداد  نصب، راه اندازی و آموزش تجهیزات مورد نیاز

 استاندارد سازی روش
 راه اندازی شدههای روشهای SOPتعداد 

اخذ تاییدیه از آزمایشگاه مرجع سازمان غذا و 
 دارو

۱۰ ۳۰ ۶۰ ۱۰۰ 

راه اندازی و توسعه روشهای جدید 

 جهت بررسی محصوالت تراریخته

 ۱۰۰ ۶۰ ۴۰ - مورد نیازهای و کیت PCRخرید دستگاه  خرید تجهیزات مورد نیاز

 ۱۰۰ ۷۰ ۳۰ - روش استفاده از دستگاههای SOPنگارش  نصب، راه اندازی و آموزش تجهیزات مورد نیاز

 روشاستانداردسازی 
روش و اخذ تاییدیه از  SOPنگارش 

 آزمایشگاه مرجع سازمان غذا و دارو
- ۳۰ ۷۰ ۱۰۰ 

راه اندازی واحد آزمایشگاهی کنترل 

های سنتی و مکمل -طبیعیهای فرآورده

 ورزشی

 خرید تجهیزات مورد نیاز

های خرید تجهیزات مورد نیاز کنترل فرآورده
 طبیعی

های فرآوردهخرید تجهیزات مورد نیاز کنترل 
 سنتی

به ها خرید تجهیزات مورد نیاز کنترل مکمل
 ورزشیهای خصوص مکمل

۱۰ ۳۰ ۶۰ ۱۰۰ 

 راه اندازی تجهیزات مورد نیاز
روش استفاده از دستگاه های SOPنگارش 

 ها
۱۰ ۳۰ ۶۰ ۱۰۰ 

 استاندارد سازی روش

 راه اندازی شدههای روشهای SOPنگارش 
مرجع سازمان غذا و  اخذ تاییدیه آزمایشگاه

 دارو

۱۰ ۳۰ ۶۰ ۱۰۰ 

 17025اخذ گواهینامه ایزو 

 

 

 دارای صالحیتهای اولیه توسط شرکتهای انجام ممیزی
تعداد و درصد روشهای نیاز به اصالح بر 

 اساس ممیزی انجام شده
۲۰ ۵۰ ۱۰۰ - 

 رفع نواقص احتمالی
تعداد و درصد روش اصالح شده بر اساس 

 شدهممیزی انجام 
۱۰ ۳۰ ۶۰ ۱۰۰ 

 ۱۰۰ - - - اخذ تاییدیه معتبر انجام ممیزی نهایی

  



 اقدامات )فعالیت( برنامه راهبرد ردیف
 شاخص عملکردی

 )کمی یا کیفی(

 های برنامهدرصد انتظار پیشرفت در سال
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 نمودن فرآیندهای نظارتیتخصصی 

تخصصی نظارتی واحدهای های تدوین چک لیست -تهیه -بازبینی
 تولیدی و انبارهای کاالهای سالمت حسب نیاز

 تعداد چک لیست تخصصی تدوین شده
 تعداد چک لیست تخصصی بازبینی شده

۱۰ ۳۰ ۶۰ ۱۰۰ 

 
تعداد انبارهای رتبه بندی شده با چک لیست 

 جدید
 انبارهای بازدید شده با چک لیست جدیدتعداد 

۱۰ ۳۰ ۶۰ ۱۰۰ 

 توسعه نظارت ها
موثر و انجام بازدیدهای نظارتی بر کاالهای های توسعه نظارت

 جدیدهای سالمت در حیطه

انجام شده از  GMPمیزان بازدیدهای 
 تولید کننده ملزومات پزشکیهای شرکت

انجام شده از  GMPمیزان بازدیدهای 
گیاهی، های تولید کننده فرآوردههای شرکت

 طبیعی، سنتی و مکمل
 انجام شدههای میزان افزایش نظارت

میزان افزایش گرید کیفی واحدهای تحت 
 پوشش

۱۰ ۳۰ ۶۰ ۱۰۰ 

 آموزشیهای توسعه برنامه
آموزشی تخصصی برای کارشناسان،  مسئولین فنی های توسعه دوره

 عمومی برای صنوف مرتبطهای واحدهای تولیدی و آموزش

 آموزشی برگزار شدههای میزان دوره
آموزشی برگزار های ساعت دوره -میزان نفر

 شده
میزان محتواهای آموزشی تهیه شده )فیلم، 

 تیزر، بروشور و ....(

۱۰ ۳۰ ۶۰ ۱۰۰ 

بررسی ایمنی کاالهای سالمت در سطح 

 عرضه

 مواد غذایی PMSانجام 
 شدهمیزان روشهای راه اندازی 

 آنالیز شدههای میزان نمونه
۱۰ ۳۰ ۶۰ ۱۰۰ 

 سنتی و مکمل -طبیعیهای فرآورده PMQCانجام 
 میزان روشهای راه اندازی شده

 آنالیز شدههای میزان نمونه
۱۰ ۳۰ ۶۰ ۱۰۰ 

 ملزومات پزشکی PMSانجام 
 میزان روشهای راه اندازی شده

 آنالیز شدههای میزان نمونه
۱۰ ۳۰ ۶۰ ۱۰۰ 

  



 اقدامات )فعالیت( برنامه راهبرد ردیف
 شاخص عملکردی

 )کمی یا کیفی(

 های برنامهدرصد انتظار پیشرفت در سال
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پیشگیری و مبارزه با قاچاق  کاالهای 

 سالمت

 ۱۰۰ ۶۰ ۴۰ ۲۰ انجام شدههای میزان گشت ذی ربطهای انجام گشت مشترک با ارگان

 ۱۰۰ ۶۰ ۴۰ ۲۰ تعداد محتوای آموزشی تهیه شده راه اندازی کمپین اصیل بخریم

 ساماندهی واحدهای توزیع و عرضه ملزومات پزشکی تحت پوشش
 تعداد بازرسی انجام شده

 IMEDتعداد واحدهای ثبت شده در سایت 
۲۰ ۴۰ ۶۰ ۱۰۰ 

 ردیابی اصالت ملزومات پزشکی مصرفی خانگی ساماندهی نحوه
تعداد ملزومات پزشکی مصرفی خانگی 

 مشمول برچسب کنترل اصالت
۱۰ ۳۰ ۶۰ ۱۰۰ 

 ورزشیهای ورزشی از نظر ارائه مکملهای ساماندهی باشگاه
 برگزار شدههای تعداد آموزش

 تعداد بازرسی انجام شده
 تعداد اقدامات قضایی موثر انجام شده

۲۰ ۴۰ ۶۰ ۱۰۰ 

 ساماندهی وضعیت تامین ملزومات پزشکی از شبکه توزیع قانونی

 برگزار شدههای تعداد آموزش
 تعداد بازرسی انجام شده

 تعداد اقدامات قضایی موثر انجام شده
 و واحدهای توزیعی ثبت شدهها تعداد شرکت

۲۰ ۴۰ ۶۰ ۱۰۰ 

 توسعه اقدامات حقوقی
 تشکیل واحد امور حقوقی 

 دفاعیهای تدوین دقیق الیحه
 حقوقی خاتمه یافتههای میزان پرونده

۲۰ ۴۰ ۶۰ ۱۰۰ 
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های توسعه کمی و کیفی بخش مراقبت

 دارویی و داروخانه

شریعتی، مرکز های دارویی در بیمارستانهای ایجاد بخش مراقبت
 طبی، سینا یا بهارلو

 راه اندازی شدههای میزان بخش
 

۳۰ ۴۰ ۶۰ ۱۰۰ 

پیاده سازی استانداردهای ابالغ شده فضای فیزیکی داروخانه و 
 داروییهای بخش مراقبت

با فضای فیزیکی های میزان بیمارستان
 استاندارد

۱۰ ۳۰ ۶۰ ۱۰۰ 

 پیاده سازی استانداردهای ابالغ شده یخچال دارویی
با یخچال دارویی های میزان بیمارستان

 استاندارد
۱۰ ۳۰ ۶۰ ۱۰۰ 

ویژه های اعطای مجوز و نظارت بر خدمات دارویی در کلینیک
 دانشگاه

 ویژه واجد داروخانههای میزان کلینیک
 میزان بازرسی انجام شده

۱۰ ۳۰ ۶۰ ۱۰۰ 

 ۱۰۰ ۶۰ ۳۰ ۱۰ میزان فضاهای توسعه یافته توسعه فضای اطاق تمیز بیمارستانی

 ارتقاء ایمنی بیمار

پزشکی  -ارتقاء نحوه گزارش دهی عوارض جانبی و خطاهای دارو
 کاالهای سالمت

 شدن نحوه گزارش دهی کلیه کاالهاای سامانه
 ارتقاء تعداد عوارض گزارش شده

۱۰ ۳۰ ۶۰ ۱۰۰ 

 ارتقاء و نظارت بر برچسب گذاری داروهای پر خطر و مشابه
 کنندهاجرا های میزان بیمارستان

 میزان داروهای برچسب گذاری شده
۳۰ ۵۰ 8۰ ۱۰۰ 

  



 اقدامات )فعالیت( برنامه راهبرد ردیف
 شاخص عملکردی

 )کمی یا کیفی(

 های برنامهدرصد انتظار پیشرفت در سال
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دارو و استانداردسازی ارائه خدمات 

 ملزومات پزشکی در بحران
 ۱۰۰ ۶۰ ۳۰ ۱۰ استاندارد تعریف و مصوب شدههای تعداد بسته استاندارد دارو و ملزومات مصرفی در بحرانهای تعریف بسته

توسعه خدمات داروسازی بالینی و 

 بیمارستانی

 ۱۰۰ ۶۰ ۴۰ ۳۰ اجرا کنندههای میزان بیمارستان انجام تلفیق دارویی در بیمارستانها

 انجام و ثبت ویزیت داروسازی بالینی
دارای داروساز بالینی های میزان بیمارستان

 اجرا کننده
- ۲۰ ۶۰ ۱۰۰ 

 ۱۰۰ ۶۰ ۴۰ ۲۰ اجرا کنندههای میزان بیمارستان انجام مشاوره داروسازی بالینی
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 تدوین و پایش پروتکل دارو

اجرایی شدن پروتکل پروفیالکسی آنتی بیوتیکی قبل از اعمال 
 جراحی

 ۱۰۰ ۶۰ ۳۰ ۱۰ اجرا کنندههای میزان بیمارستان

 توسعه و پایش پروتکل ها
 تعداد پروتکل تدوین شده

 میزان ارزش ریالی صرفه جویی دارو
۱۰ ۳۰ ۶۰ ۱۰۰ 

 ۱۰۰ ۷۵ ۵۰ ۲۵ تعداد بیمارستانهای اقدام شده بیمارستانیپایش فرموالری دارویی 

 تدوین شدههای آموزش حضوری و مجازی پروتکل
حضوری های مجازی و آموزشهای تعداد دوره

 برگزار شده
۱۰ ۳۰ ۶۰ ۱۰۰ 

تدوین و پایش فرموالری و پروتکل 

 پر هزینه -ملزومات پرمصرف

 ۱۰۰ ۶۰ ۳۰ ۱۰ بیمارستانهای اقدام شدهتعداد  ABCای انجام آنالیز هزینه

 پر هزینه -ملزومات پر مصرفهای تدوین و اجرای پروتکل
 تعداد پروتکل تدوین شده

 میزان ارزش ریالی صرفه جویی دارو
۱۰ ۳۰ ۶۰ ۱۰۰ 

 ۱۰۰ ۶۰ ۳۰ ۱۰ تعداد بیمارستانهای اقدام شده تدوین فرموالری ملزومات پزشکی بیمارستانی

 تدوین شدههای حضوری و مجازی پروتکلآموزش 
حضوری های مجازی و آموزشهای تعداد دوره

 برگزار شده
۲۰ ۴۰ ۶۰ ۱۰۰ 

  



 اقدامات )فعالیت( برنامه راهبرد ردیف
 شاخص عملکردی

 )کمی یا کیفی(

 های برنامهدرصد انتظار پیشرفت در سال
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 بازنگری و شفاف سازی فرآیندها

 توسعه خدمات قابل ارائه به صورت اتوماسیون اداری
تعداد مراکز تحت پوشش متصل به سیستم 

 اتوماسیون اداری
 تعداد فرآیندهای جدید بارگذاری شده

۱۰ ۳۰ ۶۰ ۱۰۰ 

 ۱۰۰ ۶۰ ۳۰ ۱۰ شدهتعداد فرآیندهای تدوین  جاریهای تهیه و تدوین کلیه فرآیندها و روال

 جدیدهای کارشناسی، بازبینی و تدوین ضوابط و دستورالعمل
 بازنگری شدههای تعداد ضوابط و دستور العمل

 تدوین شدههای تعداد ضوابط و دستور العمل
۱۰ ۳۰ ۶۰ ۱۰۰ 

ایجاد داشبورد مدیریتی پایش مصرف 

 کاالهای سالمت

 ایجاد بانک اطالعاتی

 وارداتیهای اطالعاتی شرکتتهیه بانک 
 تهیه بانک اطالعاتی واحدهای تولیدی

 تهیه بانک اطالعاتی عطاری ها
 تهیه بانک اطالعاتی مسئولین فنی

 صادر شدههای تهیه بانک اطالعاتی پروانه
 تهیه بانک اطالعاتی انبارها

تهیه بانک اطالعاتی از فاکتورهای ملزومات 
 پزشکی خریداری شده

۱۰ ۳۰ ۶۰ ۱۰۰ 

 توسعه سامانه فرموالری دارو و ملزومات پزشکی

مراکز  HISایجاد و توسعه ارتباط با سامانه 
 درمانی

 تعداد مراکز درمانی اقدام شده
 تعداد فرآیندهای جدید بارگزاری شده

۱۰ ۳۰ ۶۰ ۱۰۰ 

 ایجاد سامانه بازرسی
تعداد فرآیندهای بازرسی انجام شده به صورت 

 سامانه ای
۱۰ ۳۰ ۶۰ ۱۰۰ 

 


