
 
 

  معاونت غذا ودارو



 

 غذا و دارومعاونت 

 نام شاخص کد )کد(-واحد ردیف
 فرمول شاخص

 ضریب مخرج صورت

۱ 

 )01(-تحقیق و توسعه

۰۱FD    تعداد نسخ سرپایی اقالم نسخ سرپایی میانگین اقالم نسخ سرپایی  ۰۱-
۲ ۰۱FD  ۱۰۰ تعداد نسخ سرپایی دارویی 1حاوي تداخالت درجه تعداد نسخ  در نسخ سرپایی  1درصد تداخالت دارویی درجه  ۰۲-
۳ ۰۱FD  ۱۰۰ تعداد نسخ سرپایی دارویی 2تعداد نسخ حاوي تداخالت درجه  در نسخ سرپایی  2درصد تداخالت دارویی درجه  ۰۳-
۴ ۰۱FD  ۱۰۰ سرپاییتعداد نسخ  تعداد نسخ سرپایی حاوي داروهاي تزریقی درصد نسخ سرپایی حاوي داروهاي تزریقی ۰۴-
۵ ۰۱FD  ۱۰۰ تعداد نسخ سرپایی تعداد نسخ سرپایی حاوي داروهاي آنتی میکروبیال  درصد نسخ حاوي داروي آنتی میکروبیال ۰۵-

۶ 
۰۱FD  درصد نسخ حاوي داورهاي کورتیکواستروئید ۰۶-

تعداد نسخ سرپایی حاوي داروهاي 
 ۱۰۰ تعداد نسخ سرپایی کورتیکواستروئید 

۷ 

 )02(-دارو

۰۲FD  ۱۰۰ تعداد داروخانه هاي مورد نیاز تعداد داروخانه هاي موجود درصد پوشش خدمات دارویی ۰۱-
۸ ۰۲FD  ۱۰۰ فضاي فیزیکی داروخانه ها فضاي فیزیکی داروخانه هاي بیمارستانی درصد فضاي فیزیکی داروخانه هاي بیمارستانی ۰۲-
۹ ۰۲FD  ۱۰۰ فضاي فیزیکی انبارهاي دارویی فضاي فیزیکی انبارهاي دارویی بیمارستان ها بیمارستان هادرصد فضاي فیزیکی انبارهاي دارویی   ۰۳-
۱۰ ۰۲FD    تعداد داروخانه ها تعداد بازدید ها میانگین بازدید داروخانه ها   ۰۴-
۱۱ ۰۲FD    مراکز سوئ مصرف موادتعداد  میلی گرم متادون تحویلی به مراکز میانگین مصرف میلی گرم متادون در مراکز ۰۵-
۱۲ ۰۲FD    تعداد بیماران دریافت کنند دارو میلی گرم متادون تحویلی به بیماران میانگین مصرف میلی گرم متادون در بیماران ۰۶-
۱۳ ۰۲FD    موادتعداد مراکز سوئ مصرف  میلی گرم بوپرنورفین  تحویلی به مراکز میانگین مصرف میلی گرم بوپرنورفین در مراکز ۰۷-
۱۴ ۰۲FD    تعداد بیماران دریافت کنند دارو میلی گرم بوپرنورفین  تحویلی به بیماران میانگین مصرف میلی گرم بوپرنورفین در بیماران ۰۸-
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۱۵ 

 )03(-غذا
  
  
  
  
  
  

۰۳FD        بازدید از واحد تولیدات لبنیتعداد  ۰۱-
۱۶ ۰۳FD        تعداد بازدید از واحد تولیدات گوشتی ۰۲-
۱۷ ۰۳FD        تعداد بازدید از واحد تولیدات کنسروي ۰۳-
۱۸ ۰۳FD        تعداد بازدید از واحد تولیدات پلیمري ۰۴-
۱۹ ۰۳FD        تعداد بازدید از واحد تولیدات آشامیدنی ۰۵-
۲۰ ۰۳FD        بهداشتی-تعداد بازدید از واحد تولیدات آرایشی ۰۶-
۲۱ ۰۳FD        تعداد بازدید از واحد تولیدات بسته بندي و خشکبار ۰۷-
۲۲ ۰۳FD        تعداد بازدید از واحد تولیدات سردخانه ۰۸-
۲۳ ۰۳FD        تعداد بازدید از واحد تولیدات روغن ۰۹-
۲۴ ۰۳FD        بازدید از واحد تولیدات آردو غالت تعداد ۱۰-
۲۵ ۰۳FD        تعداد اقالم نمونه برداري شده از واحد تولیدات لبنی ۱۱-

۲۶ ۰۳FD -۱۲ 
تعداد اقالم نمونه برداري شده از واحد تولیدات 

       گوشتی

۲۷ ۰۳FD -۱۳ 
تعداد اقالم نمونه برداري شده از واحد تولیدات 

       کنسروي

۲۸ ۰۳FD -۱۴ 
تعداد اقالم نمونه برداري شده از واحد تولیدات 

       پلیمري

۲۹ ۰۳FD -۱۵ 
تعداد اقالم نمونه برداري شده از واحد تولیدات 

       آشامیدنی

۳۰ ۰۳FD -۱۶ 
تعداد اقالم نمونه برداري شده از واحد تولیدات 

       بهداشتی-آرایشی

۳۱ ۰۳FD -۱۷ 
شده از واحد تولیدات بسته تعداد اقالم نمونه برداري 

       بندي و خشکبار

۳۲ ۰۳FD -۱۸ 
تعداد اقالم نمونه برداري شده از واحد تولیدات 

       سردخانه
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۳۳ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 )03(-غذا 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

۰۳FD        تعداد اقالم نمونه برداري شده از واحد تولیدات روغن ۱۹-

۳۴ ۰۳FD -۲۰ 
تعداد اقالم نمونه برداري شده از واحد تولیدات آردو 

       غالت
۳۵ ۰۳FD        تعداد پلمب واحد تولیدات لبنی ۲۱-
۳۶ ۰۳FD        تعداد پلمب واحد تولیدات گوشتی ۲۲-
۳۷ ۰۳FD        تولیدات کنسرويتعداد پلمب واحد  ۲۳-
۳۸ ۰۳FD        تعداد پلمب واحد تولیدات پلیمري ۲۴-
۳۹ ۰۳FD        تعداد پلمب واحد تولیدات آشامیدنی ۲۵-
۴۰ ۰۳FD        بهداشتی-تعداد پلمب واحد تولیدات آرایشی ۲۶-
۴۱ ۰۳FD        تعداد پلمب واحد تولیدات بسته بندي و خشکبار ۲۷-
۴۲ ۰۳FD        تعداد پلمب واحد تولیدات سردخانه ۲۸-
۴۳ ۰۳FD        تعداد پلمب واحد تولیدات روغن ۲۹-
۴۴ ۰۳FD        تعداد پلمب واحد تولیدات آردو غالت ۳۰-
۴۵ ۰۳FD        درصد نمونه  هاي غیرقابل مصرف واحد تولیدات لبنی ۳۱-

۴۶ ۰۳FD -۳۲ 
تولیدات درصد نمونه  هاي غیرقابل مصرف واحد 

 ۱۰۰ کل نمونه ها تعداد نمونه هاي غیرقابل مصرف گوشتی

۴۷ ۰۳FD -۳۳ 
درصد نمونه  هاي غیرقابل مصرف واحد تولیدات 

 ۱۰۰ کل نمونه ها تعداد نمونه هاي غیرقابل مصرف کنسروي

۴۸ ۰۳FD -۳۴ 
درصد نمونه  هاي غیرقابل مصرف واحد تولیدات 

 ۱۰۰ کل نمونه ها تعداد نمونه هاي غیرقابل مصرف پلیمري

۴۹ ۰۳FD -۳۵ 
درصد نمونه  هاي غیرقابل مصرف واحد تولیدات 

 ۱۰۰ کل نمونه ها تعداد نمونه هاي غیرقابل مصرف آشامیدنی

۵۰ ۰۳FD -۳۶ 
درصد نمونه  هاي غیرقابل مصرف واحد تولیدات 

 ۱۰۰ کل نمونه ها تعداد نمونه هاي غیرقابل مصرف بهداشتی-آرایشی
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۰۳FD -۳۷ 
درصد نمونه  هاي غیرقابل مصرف واحد تولیدات بسته 

 ۱۰۰ کل نمونه ها تعداد نمونه هاي غیرقابل مصرف بندي و خشکبار

۵۲ ۰۳FD -۳۸ 
واحد تولیدات  درصد نمونه  هاي غیرقابل مصرف

 ۱۰۰ کل نمونه ها تعداد نمونه هاي غیرقابل مصرف سردخانه
۵۳ ۰۳FD  ۱۰۰ کل نمونه ها تعداد نمونه هاي غیرقابل مصرف درصد نمونه  هاي غیرقابل مصرف واحد تولیدات روغن ۳۹-

۵۴ ۰۳FD -۴۰ 
درصد نمونه  هاي غیرقابل مصرف واحد تولیدات آردو 

 ۱۰۰ کل نمونه ها غیرقابل مصرفتعداد نمونه هاي  غالت
۵۵ ۰۳FD        شده از سطح عرضه در طرح استانی pmsتعداد اقالم  ۴۱-

۵۶ ۰۳FD -۴۲ 
شده از سطح عرضه در طرح  pmsتعداد اقالم 
       کشوري

۵۷ ۰۳FD -۴۳ 
تعداد پروانه هاي بهداشتی کارخانجات مواد خوراکی 

       ابطال شد

۵۸ ۰۳FD -۴۴ 
پرونده واحد هاي تولیدي متخلف ارجاع شده به تعداد 

       مراجع قضایی
۵۹ ۰۳FD    تعداد شکایات تعداد روزهاي مورد نیاز براي رسیدگی به شکایات رسیدگی به شکایات واصله ) روز(میانگین زمان ۴۵-
۶۰ ۰۳FD        تعداد شناسه نظارت کارگاهی صادرشد ۴۶-

۶۱ ۰۳FD -۴۷ 

نمونه برداري شده از مواد اولیه مصرفی در تعداد اقالم 
کارخانجات جهت تولید محصوالت خوراکی ، 

       آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی

۶۲ ۰۳FD -۴۸ 
تعداد بازرسی ها از عرضه کنندگان فرآورده هاي 

       آرایشی و بهداشتی
 


