آ ﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ ﺗﺷﮑل و ﻧﺣوه ﻓﻌﺎﻟﯾت ﮐﻣﯾﺗﮫ ھﺎی ﺗﺟوﯾز و ﻣﺻرف ﻣﻧطﻘﯽ دارو

ﺑﮫ ﻣﻧظور ارﺗﻘﺎءﮐﯾﻔﯾت اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت داروﯾﯽ و درﻣﺎﻧﯽ و ﺟﻠوﮔﯾری از ﺗﺟوﯾز و ﻣﺻرف ﻏﯾر ﻣﻧطﻘﯽ دارو و ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی
ھﺎی ﺳﻼﻣت و در راﺳﺗﺎی اﺟرای وظﺎﺋف ﻣﻧدرج در ﺑﻧدھﺎی  ٢،١١،١٦،١٧ﻣﺎده ﯾﮏ ﻗﺎﻧون ﺗﺷﮑﻼت و وظﺎﺋف وزارت
ﺑﮭداﺷت،درﻣﺎن و آﻣوزش ﭘزﺷﮑﯽ و ﻣﺎده  ٩٣و ﺑﻧد د ﻣﺎده  ١٣٩ﻗﺎﻧون ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﭼﮭﺎرم ﺗوﺳﻌﮫ ،ﮐﻣﯾﺗﮫ ﮐﺷوری ﺗﺟوﯾز و ﻣﺻرف ﻣﻧطﻘﯽ
دار و در ﺣوزه ﺳﺗﺎدی وزارت ﺑﮭداﺷت و ﮐﻣﯾﺗﮫ ھﺎی ﺗﺟوﯾز و ﻣﺻرف ﻣﻧطﻘﯽ دارو در داﻧﺷﮕﺎه ھﺎ /داﻧﺷﮑده ھﺎ ی ﭘزﺷﮑﯽ ﮐﮫ از اﯾن
ﭘس ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷوﻧد ﺑر اﺳﺎس اﯾن اﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ ﺗﺷﮑل و ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد.

ﻣﺎده  -١اھداف
-١ارﺗﻘﺎء ﺳطزح ﮐﯾﻔﯽ اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت داروﯾﯽ در ﮐﺷور
-٢ﻣﺷﺎرﮐت در ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ ،درﻣﺎﻧﯽ و داروﯾﯽ
-٣اﺳﺗﻔﺎده از اطﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻل از ﺑررﺳﯽ و ﭘﺎﯾش ﻧﺳﺦ در زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی آﻣوزﺷﯽ،ﭘژوھﺷﯽ و طراﺣﯽ ﻣداﺧﻼت ﻣرﺗﺑط
-٤ﺟﻠوﮔﯾری از ﺗﺟوﯾز و ﻣﺻرف ﻏﯾر ﻣﻧطﻘﯽ و ﺑﯽ روﯾﮫ دارو و ﮐﺎھش آﺳﯾب ه و ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻏﯾر ﺿروری
-٥اراﺋﮫ اﻟﮕوی ﺻﺣﯾﺢ ﺗﺟوﯾز و ﻣﺻرف ﻣﻧطﻘﯽ دارو
-٦ارﺗﻘﺎءﻓرھﻧﮓ ﻣﺻرف ﻣﻧطﻘﯽ دارو در ﺟﺎﻣﻌﮫ

ﻣﺎده  -٢وظﺎﺋف
اﻟف :وظﺎﺋف ﮐﻣﯾﺗﮫ ﮐﺷوری
-١ﺳﯾﺎﺳﺗﮕزاری و ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی در ﺧﺻوص ﺗﺟوﯾز و ﻣﺻرف ﻣﻧطﻘﯽ دارو
-٢ﺗﻌﯾﯾن و ﺗدوﯾن ﺷﺎﺧص ھﺎی اﺻﻠﯽ ﺗﺟوﯾز و ﻣﺻرف ﻣﻧطﻘﯽ دارو
 -٣طراﺣﯽ و ﺗدوﯾن روش ھﺎی ﺑررﺳﯽ ﻧﻘﺎط ﺿﻌف و ﻣﺷﮑﻼت ﻣوﺟود در ﻓرآﯾﻧد ﺗﺟوﯾز و ﻣﺻرف دارو و اﻧﺟﺎم ﻧﯾﺎز ﺳﻧﺟﯽ ھﺎی
آﻣوزﺷﯽ و ﭘژوھﺷﯽ ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر روش ھﺎی ﻋﻠﻣﯽ وآﻣﺎری و ﮔزارﺷﺎت ﮐﻣﯾﺗﮫ ھﺎ
-٤ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی و ﺗدوﯾن و طراﺣﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ و ﻣداﺧﻼت آﻣوزﺷﯽ،ﻣدﯾرﯾﺗﯽ ،ﻧظﺎرﺗﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﻣوﺛر ﺑﮫ ﻣﻧظور اﻓزاﯾش آﮔﺎھﯽ،ﻧﮕرش و
ﻋﻣﻠﮑرد ﮔروه ﭘزﺷﮑﯽ و ﻋﺎﻣﮫ ﻣردم در ﺧﺻوص ﺗﺟوﯾز وﻣﺻرف دارو ﺑﺎ اﯾﺟﺎد ھﻣﮑﺎری ﺑﯾن واﺣد ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﻣوﺿوع
)درون و ﺑرون ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ(
-٥راھﺑری ،ھﻣﺎﻣﻧﮕﯽ و ﻧظﺎرت ﺑر ﻓﻌﺎﻟﯾت ﮐﻣﯾﺗﮫ ھﺎی داﻧﺷﮕﺎه /داﻧﺷﮑده ھﺎی ﺳراﺳر
-٦ﺗﺷﮑﯾل ﮐﻣﯾﺗﮫ ھﺎی ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ و ﺗﺧﺻﺻﯽ در ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣرﺗﺑط ﺑر ﺣﺳب ﻣورد
-٧ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ ﺳﺎﻻﻧﮫ و ﺑودﺟﮫ ﻣورد ﻧﯾﺎز ﮐﻣﯾﺗﮫ ھﺎی داﻧﺷﮕﺎه/داﻧﺷﮑده ھﺎی ﺳراﺳر ﮐﺷور

ب :وظﺎﺋف ﮐﻣﯾﺗﮫ داﻧﺷﮕﺎه/داﻧﺷﮑده
 -١ﺗﻌﯾﯾن ﺷﺎﺧص ھﺎی ﺗﺟوﯾز و ﻣﺻرف دارو در ﻣﻧطﻘﮫ ﺗﺣت ﭘوﺷش

 -٢اراﺋﮫ ﺑﺎزﺧورد ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺷﺎﺧص ھﺎی ﺗﺟوﯾز و ﻣﺻرف دارو و اﻟﮕوی ﻧﺳﺧﮫ ﻧوﯾﺳﯽ ﺑﮫ ﮔروه ﭘزﺷﮑﯽ،داروﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ،ﻣراﮐز
ﺑﮭداﺷﺗﯽ-درﻣﺎﻧﯽ،ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎﻧﮭﺎ و(...
 -٣اراﺋﮫ راھﮑﺎرھﺎ و ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات ﺑرای ﺳﯾﺎﺳﺗﮕزاری و ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﮐﺷوری
 -٤ﺗﻌﯾﯾن ﻧﻘﺎط ﺿﻌف و ﻣﺷﮑﻼت ﻣوﺟود در ﻓرآﯾﻧد ﺗﺟوﯾز و ﻣﺻرف دارو در ﻣﻧطﻘﮫ ﺗﺣت ﭘوﺷش ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر روش ھﺎی
ﻋﻠﻣﯽ و آﻣﺎری و ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻل از ﺑررﺳﯽ ﻧﺳﺦ و اراﺋﮫ راھﮑﺎری ﻣرﺗﺑط
 -٥ﮐﻣﮏ ﺑﮫ طراﺣﯽ و اﺟرای ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ و ﻣداﺧﻼت ﻣوﺛر ﺗدوﯾن ﺷده ﺗوﺳط ﮐﻣﯾﺗﮫ ﮐﺷوری ﺑﮫ ﻣﻧظور اﻓزاﯾش آﮔﺎھﯽ ﻧﮕرش
و ﻋﻣﻠﮑرد ﮔروه ﭘزﺷﮑﯽ و ﻋﺎﻣﮫ ﻣردم در ﺧﺻوص ﺗﺟوﯾز و ﻣﺻرف دارو ﺑﺎ اﯾﺟﺎد ھﻣﮑﺎری ﺑﯾن واﺣدھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻣرﺗﺑط
ﺑﺎ ﻣوﺿوع )درون وﺑرون ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ(
 -٦اﻧﺟﺎم ﻧﯾﺎز ﺳﻧﺟﯽ ھﺎی آﻣوزﺷﯽ و ﭘژوھﺷﯽ در ﺧﺻوص ﺗﺟوﯾز و ﻣﺻرف دارو در ﻣﻧطﻘﮫ ﺗﺣت ﭘوﺷش
 -٧ﺗدوﯾن دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی ﺗﺟوﯾز دارو در ﻣﻧطﻘﮫ ﺗﺣت ﭘوﺷش و ﻧظﺎرت ﺑر اﺟرای آن ھﺎ
 -٨ﻧظﺎرت ﺑر ﺗﺷﮑﯾل ﺟﻠﺳﺎت و اﺟرای ﻣﺻوﺑﺎت ﮐﻣﯾﺗﮫ دارو و درﻣﺎن ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎﻧﯽ در ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ھﺎی ﻣﻧطﻘﮫ ﺗﺣت ﭘوﺷش
ﺑر اﺳﺎس دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﮐﻣﯾﺗﮫ ﮐﺷوری
 -٩ﺗﺷﮑﯾل ﮐﻣﯾﺗﮫ ھﺎی ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ و ﺗﺧﺻﺻﯽ در ﻣوﺿو ﻋﺎت ﻣرﺗﺑط ﺑر ﺣﺳب ﻣورد
 -١٠ﺗﮭﯾﮫ و ﺗﻧظﯾم ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ ﺳﺎﻻﻧﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ و ﺗﻌﯾﯾن و ﺑرآورد ﺑودﺟﮫ ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺟﮭت طرح و ﺗﺻوﯾب در ﮐﻣﯾﺗﮫ
ﮐﺷوری
 -١١اراﺋﮫ ﮔزارش ﻋﻣﻠﮑرد ﺑﮫ ﺻورت ﻣﻧظم و ﻣﺳﺗﻣر ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﮐﺷوری

ﻣﺎده  -٣ﺗرﮐﯾب ﮐﻣﯾﺗﮫ ﮐﺷوری
 -١ﻣﻌﺎون ﻏذا ودارو )رﯾﯾس ﮐﻣﯾﺗﮫ(
 -٢ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻣﻌﺎون ﺳﻼﻣت
 -٣ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻣﻌﺎون آﻣوزﺷﯽ
 -٤ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺳﺎزﻣﺎن ﻧظﺎم ﭘزﺷﮑﯽ
 -٥ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯾﻣﮫ ﺧدﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ و ﻣﻌﺎوﻧت درﻣﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯾﻣﮫ ﺗﺎﻣﯾن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
 -٦ﻧﻣﺎﯾﻧده اﻧﺟﻣن داروﺳﺎزان
 -٧دو ﻧﻔر از ﭘزﺷﮑﺎن ﻣﺗﺧﺻص در ﯾﮑﯽ از رﺷﺗﮫ ھﺎی داﺧﻠﯽ،ﻋﻔوﻧﯽ،ﮐودﮐﺎن ،زﻧﺎن و اﻋﺻﺎب ﺑﺎ ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﻌﺎوﻧت ﺳﻼﻣت
 -٨ﻣدﯾر ﮐل ﻧظﺎرت ﺑر اﻣور دارو و ﻣواد ﻣﺧدر
 -٩دﺑﯾر ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺑﺎ ﺣﮑم ﻣﻌﺎون ﻏذا و دارو

ﻣﺎده  -٤ﺗرﮐﯾب ﮐﻣﯾﺗﮫ داﻧﺷﮕﺎه /داﻧﺷﮑده

 -١رﯾﯾس داﻧﺷﮕﺎه/داﻧﺷﮑده)رﯾﯾس ﮐﻣﯾﺗﮫ(
 -٢ﻣﻌﺎون /ﻣدﯾر ﻏذا و دارو
 -٣ﻣﻌﺎون درﻣﺎن
 -٤ﻣﻌﺎون آﻣوزﺷﯽ
 -٥ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺳﺎزﻣﺎن ﻧظﺎم ﭘزﺷﮑﯽ اﺳﺗﺎن/ﺷﮭرﺳﺗﺎن
 -٦ﻧﻣﺎﯾﻧده ادارات ﮐل ﺑﯾﻣﮫ ﺧدﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ وﺗﺎﻣﯾن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
 -٧ﻧﻣﺎﯾﻧده اﻧﺟﻣن داروﺳﺎزان
 -٨دو ﻧﻔر از ﭘزﺷﮑﺎن ﻣﺗﺧﺻص در ﯾﮑﯽ از رﺷﺗﮫ ھﺎی داﺧﻠﯽ،ﻋﻔوﻧﯽ،ﮐودﮐﺎن،زﻧﺎن و اﻋﺻﺎب
 -٩دﺑﯾرﮐﻣﯾﺗﮫ ﺑﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﻌﺎون ﻏذا و دارو داﻧﺷﮕﺎه/داﻧﺷﮑده ﺑﺎ ﺣﮑم رﯾﯾس داﻧﺷﮕﺎه /داﻧﺷﮑده
*ﺗﺑﺻره :اﻋﺿﺎی اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺑﺎ ﺣﮑم رﯾﯾس داﻧﺷﮕﺎه/داﻧﺷﮑده ﻣﻧﺻوب ﻣﯽ ﺷود.

ﻣﺎده  -٥ﺟﻠﺳﺎت ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺣداﻗل ﯾﮑﺑﺎر در ﻣﺎه ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ ﺷود
ﻣﺎده  -٦ﻣﻌﺎوﻧت /ﻣدﯾرﯾت ﻏذا و دارو داﻧﺷﮕﺎه/داﻧﺷﮑده ﻣوظف اﺳت اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻧﺳﺦ ﺑﯾﻣﮫ ای و ﻏﯾر
ﺑﯾﻣﮫ را از ﻣﺑﺎدی ذﯾرﺑط از ﻗﺑﯾل ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺑﯾﻧﮫ ﮔر،ﻣراﮐز ﺑﮭداﺷﺗﯽ و درﻣﺎﻧﯽ،داروﺧﺎﻧﮫ ھﺎ و ...ﺑﺻورت ﻣرﺗب درﯾﺎﻓت
وآﻧﺎﻟﯾز اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ھر ﭘزﺷﮏ را در اﺧﺗﯾﺎر اﻋﺿﺎی ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻗرار دھد.

ﻣﺎده  -٧ﺷﺎﺧص ھﺎی اﺻﻠﯽ ﺗﺟوﯾز و ﻣﺻرﻓدارو ﺗوﺳط ﮐﻣﯾﺗﮫ ﮐﺷوری ﺗدوﯾن واﺑﻼغ ﻣﯽ ﺷود.ﮐﻣﯾﺗﮫ
داﻧﺷﮕﺎه  /داﻧﺷﮑده ﻣﺟﺎزات ﺳﺎﯾر ﺷﺎﺧص ھﺎی ﺗﺟوﯾز و ﻣﺻرف دارو را ﺗﻌﯾﯾن و اطﻼﻋﺎت ﺷﺎﺧص ھﺎی
اﺻﻠﯽ و ﺳﺎﯾر ﺷﺎﺧص ھﺎرا ﺑطور ﻣﻧظم اﺳﺗﺧراج و ﺑﮫ ﻣﺑﺎدی ذﯾرﺑط اﻋﻼم ﻧﻣﺎﯾﻧد.
ﻣﺎده -٨در ﻣواردی ﮐﮫ ﺗﺟوﯾز دارو ﺑر ﺧﻼف اﺻول و ﭘروﺗﮑل ھﺎی ﻋﻠﻣﯽ درﻣﺎﻧﯽ و داروﯾﯽ ﺻورت
ﮔﯾرد اﻗداﻣﺎت زﯾر ﺑﺎ ﺗﺻوﯾب ﮐﻣﯾﺗﮫ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود:
 -١اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﭘزﺷﮏ
 -٢ﺗذﮐر ﮐﺗﺑﯽ ﺑﮫ ﭘزﺷﮏ
 -٣ﻣﻌرﻓﯽ ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘزﺷﮑﯽ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺗوﺑﯾﺦ ﮐﺗﺑﯽ ﭘزﺷﮏ و اﺗﺧﺎذ ﺗداﺑﯾر اﻧﺿﺑﺎﺗﯽ ﺑرای ﭘزﺷﮑﺎن ﺑﺧش ﺧﺻوﺻﯽ از طرﯾق ﻧظﺎم
ﭘزﺷﮑﯽ
 -٤اﺗﺧﺎذ ﺗداﺑﯾر اﻧﺿﺑﺎﺗﯽ و آﻣوزﺷﯽ ﺑرای ﭘزﺷﮑﺎن دارای ارﺗﺑﺎط اﺳﺗﺧداﻣﯽ ﺑﺎ داﻧﺷﮕﺎه
 -٥ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺗﻌﻠﯾق ﻣوﻗت ﯾﺎ داﺋﻣﯽ ﭘرواﻧﮫ طﺑﺎﺑت ﭘزﺷﮏ ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧظﺎم ﭘزﺷﮑﯽ
*ﺗﺑﺻره:ﻣﻌﺎوﻧﯾن اﻣوزﺷﯽ ،درﻣﺎن و ﻏذا و داروی داﻧﺷﮕﺎه  /داﻧﺷﮑده ﻣوظف ﺑﮫ ﭘﯾﮕﯾری و اﺟرای ﻣﺻوﺑﺎت ﮔﻣﯾﺗﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.

ﻣﺎده  -٩داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎ /داﻧﺷﮑده ھﺎی ﻋﻠوم ﭘزﺷﮑﯽ و ﺧدﻣﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ درﻣﺎﻧﯽ اﯾن دﺳﺗوراﻟﻌﻣل را ﺑﮫ ﻧﺣو
ﻣﻘﺗﺿﯽ ﺑﮫ ﭘزﺷﮑﺎن ،داروﺧﺎﻧﮫ ھﺎ و ﻣوﺋﺳﺳﺎت ﭘزﺷﮑﯽ اﺑﻼغ ﻧﻣﺎﯾﺗد.
ﻣﺎده  -١٠اﯾن آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ در ﺻﻔﺣﮫ  ٤و  ١٠ﻣﺎده ﺗﮭﯾﮫ و ﺗﻧظﯾم ﮔردﯾده اﺳت و در ﺗﺎرﯾﺦ  ٨٦/١١/٤ﺑﮫ
ﺗﺎﯾﯾد وزﯾر ﻣﺣﺗرم وزارت ﺑﮭداﺷت،درﻣﺎن و آﻣوزش ﭘزﺷﮑﯽ رﺳﯾده اﺳت و ﺑرای اﺟرا ﺑﮫ ﻣدت ﯾﮑﺳﺎل
اﺑﻼغ ﻣﯽ ﺷود.

