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  و مفاهيمتعاريف 

  

  باشند. عبارتست از واحدهايي كه داراي پروانه صنعتي و يا بهداشتي مشمول قوانين مواد غذايي مي واحدهاي توليدي:

  

، تاسيس شـده و بـا داشـتن    20اي است پزشكي كه با اخذ پروانه مخصوص از كميسيون قانوني ماده  موسسه داروخانه:

مسئول فني واجد شرايط به ارايه خدمات دارويي و عرضه دارو، شير خشك، مكمل غذايي، غـذاهاي كمكـي شـيرخواران،    

  مايد.ن هاي آرايشي و بهداشتي مجاز مبادرت مي لوازم مصرفي پزشكي و فرآورده

  

عبارتسـت از مراكـزي كـه در سـطح      مراكز عرضه و فروش مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي:

  نمايند. استان اعم از مراكز صنعتي و صنفي، مواد غذايي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي را عرضه مي

  

گيـري و   فرآيندي است كه به منظور انـدازه  آزمايش مواد خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي و دارويي:

سنجش كمي و كيفي عوامل شيميايي، فيزيكي، ميكروبي، بيولوژيكي و يا خواص ظاهري در مـواد خـوراكي، آشـاميدني،    

هـا انجـام    ها براي كنترل كيفيت و سالمت اين محصوالت و يا مواد اوليه آن آرايشي و بهداشتي و دارويي و مواد اوليه آن

  شود. مي

  

اي است كه براي سـاخت هـر    پروانه پروانه ساخت مواد خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي و دارويي:

شود و در آن مشخصـات   هاي مرتبط با آنها صادر مي قلم مواد خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي و دارويي و فرآورده

كه موسسه از نظر شرايط فني و بهداشتي مـورد تاييـد وزارت    شود شود. اين پروانه زماني صادر مي درج مي  كامل فرآورده

  بهداشت، درمان و آموزش پزشكي باشد.

  

   هاي مرتبط: مجوز واردات مواد خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي و دارويي و فرآورده

ي مرتبط به كشور بر طبق ها مجوزي است كه براي ورود مواد خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي و دارويي و فرآورده

هـاي الزم توسـط كارشناسـان وزارت بهداشـت،      مقررات واردات و صادرات بازرگاني پس از طي مراحل قانوني و بررسـي 

  شود. درمان و آموزش پزشكي صادر مي

  

هـاي   گواهي بهداشت صادرات مواد خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشـتي و دارويـي و فـرآورده   

   مرتبط با آن:

گواهي است براي خـروج مـواد اوليـه و كاالهـاي سـاخته شـده خـوراكي، آشـاميدني، آرايشـي و بهداشـتي و دارويـي و            

  شود. هاي مرتبط به استناد پروانه ساخت مواد خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي و دارويي صادر مي فرآورده

هاي  شامل پروانه بهداشتي استان بوشهر آرايشي، ي وهاي توليدي مواد غذاي هاي بهداشتي صادره جهت كارخانه پروانه

  باشد: ساخت مي مسئول فني و برداري و بهره تاسيس و
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داشتن ضوابط از  گردد كه در صورت واجد شرايط بودن و به مجوزي اطالق مي برداري واحد توليدي: پروانه بهره

وزارت صنايع يا  كارت شناسايي يا گواهي فعاليت صنعتي ازبرداري يا  بهرهپس از صدور پروانه  امكانات و نظر تجهيزات و

  ضوابط مربوط توسط معاونت غذا و دارو صادر مي شود. جهاد كشاورزي بر اساس اصول و
  

نظارت  گردد كه به افراد واجد شرايط الزم جهت كنترل و به مجوزي اطالق مي پروانه مسئول فني واحد توليدي:

سسات مشمول قانون ملزم ؤم گردد و بهداشتي اعطاء مي آرايشي، هاي توليدي مواد غذايي و كارخانه بر توليد در كارگاه و

  باشند. بهداشتي  مي به داشتن مسئول فني تاييد شده از طرف اداره نظارت بر مواد غذايي و
  

ل نظارت بر مواد گردد كه فرمول ساخت تاييد شده توسط اداره ك به مجوزي اطالق مي پروانه ساخت واحد توليدي:

مسئول فني و  هاي تاسيس، موفق به اخذ پروانه زماني كه موسسه آمادگي توليد داشته و غذايي در آن درج شده باشد و

  گردد. دارو صادر مي توسط معاونت غذا و برداري گرديده باشد، بهره
  

شود نسبت  د شرايط اجازه داده ميگردد كه به موجب آن به افراد واج به مجوزي اطالق مي پروانه تاسيس داروخانه:

  گردد. صادر مي دارو اين مجوز از طرف معاونت غذا و دارويي اقدام نمايند و هاي غذايي و مكمل عرضه دارو و به تهيه و
  

گردد كه به موجب آن به فرد داروساز مسئوليت حقوقي ارائه  به مجوزي اطالق مي پروانه مسئول فني داروخانه:

  گردد. مي ردارو صاد و اين مجوز توسط معاونت غذا و گردد واگذار ميخدمات دارويي 
  

 آشاميدني، جهت صدور كاالهاي مشمول قانون مواد غذايي، بهداشتي: گواهي بهداشت صادرات مواد غذايي و

اد نظارت بر موكل از طرف اداره  در خواست صادركنندگان كاال، بهداشتي بر اساس درخواست كشور مقصد و آرايشي و

  گردد. صادر مي يا معاونت غذا و داروبهداشتي  غذايي و
  

وارد كننده  آرايشي از كشورهاي صادركننده كاال، ،بهداشتي جهت واردات كاالهاي غذايي، ثبت سفارش ورود كاال:

از بررسي اين مجوز پس  باشد. دارو مي اخذ تاييديه آن توسط معاونت غذا و ملزم به ارائه ثبت سفارش وزارت بازرگاني و

از طرف  شود و بهداشتي تاييد مي ت بر مواد غذايي ورآناليز مواد تشكيل دهنده كاال توسط اداره نظا كارشناسي مدارك و

  گردد. دارو صادر مي معاونت غذا و
  

 معاونت غذا و واردكننده ملزم به اخذ مجوز ترخيص كاال از ،ت ترخيص كاالهاي وارداتي به كشورجه مجوز ترخيص:

 آناليز و بهداشتي و برداري توسط اداره نظارت بر مواد غذايي و نمونه اين مجوز پس از بررسي مدارك و باشد. مي دارو

دارو صادر  توسط معاونت غذا و و بهداشتي تاييد تست كاالهاي مذكور توسط آزمايشگاه كنترل كيفي مواد غذايي و

  گردد.  مي
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غذا و داروهاي معاونت  شاخص  

 
 

10000 ×  
  تعداد داروسازان كل استان

  = نسبت داروساز به ده هزار نفر جمعيت در كل استان
  كل جمعيت استان

 

 

10000 ×  
  هاي كل استان تعداد داروخانه

  = نسبت داروخانه به ده هزار نفر جمعيت در كل استان
  كل جمعيت استان

 

 

100 ×  
  بيوتيك هستند تعداد كل نسخي كه حاوي داروي آنتي

  بيوتيك آنتي تجويزي درصد داروي= 
  تعداد كل نسخ بررسي شده

 

 

100 ×  
  تعداد كل نسخي كه حاوي داروي تزريقي هستند

  تزريقي تجويزي = درصد داروي
  تعداد كل نسخ بررسي شده

 

 

  



 

 236236236236 

 

   غذا و دارو  دانشگاه علوم پزشكي بوشهرهاي  شاخص  -  143جدول 

  

  1394 1393  شاخصعنوان  رديف

  1  1 جمعيت در كل استانده هزار نفر به  نسبت داروساز 1

  9/0 9/0 جمعيت در كل استانده هزار نفر نسبت داروخانه به  2

  56/3  5/10  درصد نمونه غيرقابل مصرف مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي 3

  12185  12070  تعداد نمونه ارسالي به آزمايشگاه كنترل مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي 4

  134035  132770  هاي ارسالي تعداد آزمايشات انجام شده بر روي نمونه 5

  11  11  هاي مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي هاي انجام شده در مورد نمونه ميانگين آزمايش 6

  13  14  اي فعال ميانگين بازديد انجام شده از واحدهاي مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي و سردخانه 7

  22  15  ارساليADRگزارشات   تعداد  8

  7/2  7/2  ميانگين اقالم دارويي در نسخ  9

  52/17  33/18  بيوتيك آنتي تجويزي درصد داروي  10

  01/17  84/16  تزريقي تجويزي درصد داروي  11

  1/7  14/7  كورتيكواستوئيد تجويزي درصد داروي  12

  38  39  بيوتيك كننده داروي آنتي درصد بيماران دريافت  13

  32  32  كننده داروي تزريقي درصد بيماران دريافت  14

  19  19  كننده داروي كورتيكواستوئيد درصد بيماران دريافت  15
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  هاي فعال استان بوشهر  توزيع فراواني داروخانه - 144جدول 

  1394سال   -به تفكيك شهرستان بر حسب نوع وابستگي 

  

  جمع  *ساير  وابسته به دانشگاه  خصوصي  شهرستان

  33  5  1  27  بوشهر

  2      2  تنگستان

  3      3  جم

  19  3    16  دشتستان

  4      4  دشتي

  3      3  دير

  4      4  ديلم

  7  1    6  عسلويه

  11  1  2  8  كنگان

  8      8  گناوه

  94  10  3  81  كل استان

  

  . باشد نيروهاي مسلح مي و هالل احمرشركت نفت، : شامل تامين اجتماعي، ساير *
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  هاي فعال استان بوشهر به تفكيك شهرستان  داروخانهمقايسه  - 44نمودار 

1394سال   
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  بوشهرهاي فعال  استان  داروخانه  مقايسه - 45نمودار 

  1394 و  1393هاي  سالدر 
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  هاي معاونت غذا و دارو  تفعالي برخي از  سهمقاي  -  145جدول 

  1394 و 1393 هاي سال در
 

  1394  1393  فعاليت  رديف

  355  346  مواد غذايي و بهداشتي  تحت پوششهاي  انبارها و سردخانهها،  كارگاه، كارخانجاتتعداد   1

  1076  1154  بازديد كارخانجات  2

  565  1138  تذكرات رفع نقص  3

  20  26  معرفي به تعزيرات  4

  2785  2637  مجوز ترخيص كاال صادره  5

  4155  3996  ثبت سفارش ورود كاال  6

  167  135  صادره جهت كارخانجاتهاي بهداشتي  پروانه  7

  9350  9635  هاي آزمايش شده مواد غذايي و بهداشتي وارداتي نمونه  8

  2205  1915  هاي آزمايش شده مواد غذايي و بهداشتي سطح عرضه نمونه  9

  630  520  هاي آزمايش شده مواد غذايي و بهداشتي سطح توليد نمونه  10

  642  520  هاي استان داروخانهتعداد بازرسي   11

  65  93  داروخانه صدور پروانه مسئول فني  12

  1028  989  صدور حواله داروي مخدر  13
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  هاي ارسالي به  نمونهتوزيع فراواني  -  146جدول 

  1394سال  - آزمايشگاه كنترل مواد غذايي بهداشتي و آرايشي 

 

   
تعداد 

  نمونه

  مبدأ  پروانه ساخت

  خارج  داخل  ندارد  دارد

    2205  1405  800  2205  (مركز بهداشت)سطح عرضه 

    630    630  630  (اداره نظارت) سطح توليد

  9350      9350  9350  غذايي و بهداشتي وارداتي مواد

  9350  2835  1405  10780  12185  جمع كل

 

  

  

  هاي ارسالي به  نتايج آزمايشات نمونه گزارش -  147 جدول 

 1394سال   -   كنترل مواد غذايي بهداشتي و آرايشيآزمايشگاه 

 

  جمع  غير قابل قبول  قابل قبول

11467  718  12185  

94%  6%  100%  
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  1394سال  استان بوشهرفعال وزيع فراواني واحدهاي توليدي ت -  148جدول 
 

  بازديد  تعداد  واحد تعداد نوع واحد

  110  16  بهداشتي و سلولزي

  65  8  محصوالت پليمري

  45  5  بندي پليمري بسته

  18  3  موادشوينده

  79  8  نان صنعتي

  32  3  آرد

  308  32  بندي خرما بسته

  75  8  كنسرو مواد غذايي

  25  5  ماكاروني

  70  5  فرآورده هاي گوشتي

  92  13  هاي يخي يخسازي و فراورده

  40  5  فرآورده هاي غالت

  7  1  قوطي سازي

  85  8  بندي خشكبار بسته

  20  3  سبزيجات منجمدبندي  بسته

  9  1  سركه سازي

  103  190  انبار و سردخانه موادغذايي

  95  26  شناسه نظارت كارگاهي

  1  7  قندسازي

 1279  347  جمع
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  1394سال  -ها  توزيع فراواني عملكرد امورداروخانه -  149جدول 

  

  عنوان فعاليت  رديف
سه ماهه 

  اول

سه ماهه 

  دوم

 سه ماهه

  سوم 

سه ماهه 

  چهارم
  جمع

  15  3  6  3  3  تعداد صدور پروانه تأسيس  1

 65  12  24  16  13  تعداد صدور پروانه مسئول فني  2

 38  9  7  10  12  20ميسيون ماده كدر  تعداد پرونده بررسي شده  3

  8  3  1  2  2  20تعداد جلسات كميسيون ماده   4
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  1394سال  - مخدرعملكرد اداره نظارت بر دارو و مواد  – 150جدول 

  

  

  مبلغ (ريال)  عنوان فعاليت  رديف

  500/104/333/1  ها و مراكز تابعه دانشگاه تحويل داروهاي مخدر به بيمارستان  1

  000/341/584  تابعه دانشگاه غير ها و مراكز تحويل داروهاي مخدر به بيمارستان  2

  985/735/885/6  تحويل داروهاي مخدر به مراكز اعتياد  3

  312/354/143/7  خريد داروهاي مخدر  4
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   وابسته به دانشگاه علوم پزشكي بوشهر هاي  ميزان خريد دارو بيمارستان - 151جدول 

  1394سال 

  

  ميزان خريد مخدر (ريال)  ميزان خريد دارو (ريال)  نام بيمارستان  رديف

  شهداي خليج فارس بوشهر  1
825/764/978/22  500/167/645  

  بوشهرمركز قلب   2

  400/717/399  000/540/122/6  شهيد گنجي برازجان  3

  200/118/27  500/296/933  خورموج زينبيه  4

  800/904/113  000/171/160/21  امام خميني كنگان  5

  000/228/122  900/925/974/5  اميرالمومنين گناوه  6

  400/250/18  000/095/30  سوانح و سوختگي گناوه  7

  400/989/26  000/222/033/1  ديلمبقيه ا... االعظم   8

  000/042/7  000/662/543  امام حسين اهرم  9

  700/417/360/1  225/677/776/58  جمع كل

 

  

  


