
 سازمان غذا و دارو  

 اجرای طرح دارویاری  
ال  طرحی در  طرح ملی دارویار  اس آن داروهای تولید داخل   در  ١٤٠١تیرماه ـس د که براـس و وارداتی حوزه دارو اجرا ـش

د؛ در واقع در قالب اجرای این طرح  دند تا یارانه دارو از طريق بیمه ها به بیماران برـس الح یارانه ارزی ـش مول اـص مـش

بت به  ود تا میزان پرداختی از جیب بیمار نـس ازمان های بیمه گر پرداخت می ـش ط ـس مابه التفاوت یارانه دارو توـس

 .قبل از اجرای طرح هیچ تغییری نکند

ه   اـفزاـیش ـهزـينــ ان  ـهـمزمــ ارـقـلم دارو    ٣٦٦ـبـطور  ـطرح دارویــ ـمول  تمـشــ ـبرای   ـقرار ـگرفــ ـحـلی  راه  ـطرح  اـین  اـجرای 

به کـشورهای همـسایه، فـساد در حوزه ارزترجیحی، بیش اظهاری و گران فروـشی جلوگیری از قاچاق گـسترده دارو 

رکت ها، کمبودهای دارویی، یص ارز،عدم تامین ارزمرغوب،برخی شــ نعت در تولید و ...   کندی تخصــ کالت صــ مشــ

 بود.

 

 حوزه دارو 

مجوز تولید واکسن های    اضافه شد و   فهرست دارویی کشوربه      ملکول جدید دارویی  ٣٠پس از سه سال بیش از  

واکسن کرونای اسپایکوژن، فخرا و رازی کووپارس صادر شد و همچنین   ٣و مجوز اضطراری تولید    HPVانفوالنزا ،  

فراورده جدید نوآورانه در حیطه سالمت    ٣٠فرایند صدور مجوز تولید فراورده های دانش بینان تسهیل و بیش از  

 مجوز تولید گرفتند.

سال تدوین و به همراه دارونامه طب سنتی    ٦آخرين نسخه دارونامه داروهای شیمیایی پس از  به ذکر است    الزم

  رونمایی شدند. و داروهای طبیعی چاپ و

پویش «دارو زباله نیست» با هدف جلوگیری از آسیب به محیط زيست با همکاری داروخانه های منتخب شهر  

دارویی منازل جمع آوری و به صورت اصولی امحا شوند؛ این طرح در مرحله بعد به صورت  تهران اجرا شد تا پسماند  

 کشوری اجرا خواهد شد 

 

  محاسبه قیمت و بودجه الزم جهت پوشش شیرخشک های رژیمی و غذاهای ویژه بیمارستانی

گرفتند.  ١٢ • هفته اول طرح مورد بازدید و ارزيابی قرار  داروخانه در  جلوگیری از  پس ازآن نیز بهزار  ه منظور 

 تخلفات همچون گرانفروشی و آزادفروشی ، داروخانه،به صورت مستند مورد نظارت و بازرسی قرارگرفتند.

درصد سهم بازار    ٥٠با تصویب شورای عالی بیمه پوشش بیمه ای برای پروانه هایی تعلق گیرد که حداقل   •

پروانه با پایین ترين قیمت بدون درنظرگرفتن  را داشته باشند ، در صورتی که پیش از این پوشش بیمه به  

 سهم بازار تعلق می گرفت  

با وجود اینکه هدف طرح ثابت ماندن پرداخت از جیب مردم برای دارو بوده لیکن با مصوبه فوق پرداخت  •

 .کاهش پیدا کرد درصد ٨٦تا  ٢قلم دارو   ٢٦٠حدود از جیب مردم برای 

 حوزه غذا 

سالمت و اصالت مواد غذایی» در قالب توسعه فناوری نوین برای شناسایی سريع تقلب فاز سوم «برنامه جامع  

 غذا با کمک هوش مصنوعی آغاز و کمیته ملی ارزيابی خطر در حوزه غذا راه اندازی شد. 



غنی سازی آرد گندم با آهن و اسید فولیک، پایش و کنترل مستمر طرح و ار ائه گزارش آن به شورای عالی سالمت  

 د خورد.کلی

  ٨٠٠میلیون و    ٦٠صادرات فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل با آغاز کار دولت سیزدهم در مجموع بیش از  

 میلیون دالر صادر شده است.  ١٥هزار فرآورده طبیعی، سنتی و مکمل به ارزش بیش از 

 تسريع در واردات کاالهای استراتژيک و جلوگیری از رسوب کاال  •

 ) NCDعوامل خطرزای ناشی از غذا در بروز بیماری های غبر واگیر (اجرای برنامه پایش  •

اجرای برنامه پایش شناسه گذاری فرآورده های غذایی و آشامیدنی تولید داخل و خارج اجرای برنامه پایش  •

ایمنی   های  شاخص  پایش  برنامه  اجرای  شده،  بندی  بسته  آشامیدنی  آبهای  در  ایمنی  های  شاخص 

 ١٤٠١رنامه جدید در سالافزودنی های خوراکی ب

 

 اجرای برنامه پایش غنی سازی مواد غذایی 

به صورت طرح پایلوت، اجرای   D٣در شیر، اجرای برنامه غنی سازی نان با ویتامین  D٣اجرای برنامه پایش ویتامین 

 بوده است ١٤٠١برنامه غنی سازی نان با آهن و اسید فولیک از برنامه جدید در سال

 

  ١٩مدیریت و مقابله با ویروس کووید 

   ١٩صدور مجوز و ارزيابی نمونه های واکسن کووید  •

   ١٩صدور مجوز و ارزيابی نمونه های کیت تشخیصی کووید   •

 دعفونی کننده های الکلی و غیر الکلی  صدور مجوز و ارزيابی ض •

 صدور مجوز و ارزيابی ماسک های طبی •

 ارزيابی اثرات ضد ویروسی فراورده ها  •

 ١٩تسريع در صدور مجوز بهره برداری آزمایشگاه های همکار و مجاز در حوزه فعالیت کووید  •

 

 عملکرد معاونت غذا و دارو  

نجی روش آزمون ـباقیـماـنده آـفت کش ـها و • ــ نگین در فلـفل دلـمه ای  اعتـبارـس ــ ، اجرای طرح فلزات ـس

یه  ی هئیت روســ تای بازرســ ازی روش آنالیز باقیمانده آفت و  مانور فلفل دلمه ای در راســ ان ســ یکســ

ابی عملکرد   اورزی و ارزـي والت کـشـــ ــ ا در محـص ذا و دارو و    ٢٢کش ـه ای ـغ ت ـه اوـن اه مـع ـگ ــ ایـش  ٨آزـم

 ش فوقآزمایشگاه مجاز جهت پایش محصوالت کشاورزی بر اساس رو

ال  • ی امکان اتـصــ اورزی به منظور بررـســ ازمان حفظ نباتات و جهاد کـشــ ات متعدد با ـســ برگزاری جلـســ

 سامانه های سماک و لیمز و صدور گواهی های سالمت برای محصوالت کشاورزی صادراتی

 بازدید هیات روسی و اخذ مجوز صادرات محصوالت کشاورزی به کشور روسیه •

نمونه ارسالی به آزمایشگاه در حوزه های غذا، دارو، بیولوژيک،    ٥٥٠٠انجام آزمون های کنترل کیفی   •

 مکمل و فرآورده های طبیعی، تجهیزات و ملزومات پزشکی و آرایشی و بهداشتی 



ی  • ــ مین کیفـیت نـتایج آزمون در حوزه ـهای ـغذا،   ٦٠ـتدوین، راه اـندازی و اعتـبار بخـش ــ روش آزمون و تـض

 ی طبیعی، تجهیزات و ملزومات پزشکی و آرایشی و بهداشتی دارو، بیولوژيک، مکمل و فرآورده ها

فنی برای کلیه کارـشناـسان آزمایـشگاه های مرجع و  -نفر ـساعت آموزش های تخـصـصی  ٦٠٠٠برگزاری  •

 معاونت های غذا و دارو سراسر کشور

تاندارد های آفت • ال  اســ وری جهت راه اندازی و ارتقاء تعداتامین وارســ گاه های کشــ د کش به آزمایشــ

 های مذکوردر آزمایشگاه LCو  GC/MSهای مورد آنالیز با دستگاه  کشآفت

های مرتبط با ـصادرات به روـسیه با ها در ماتريس راه اندازی و اعتبارـسنجی آنالیز باقیمانده آفت کش •

 LC-MS/MSو    GC-MSهایدستگاه

 توسعه زير ساختی اجرای طرح شناسه گذاری فرآورده های سالمت محور  •

 

ر صادرات فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل    آما

 به ارزش  قلم کاالی صادر شده   ١٥٬١٠٦٬٤١٣ تعداد  نوع  فرآورده طبیعی و سنتی

 ارز به دالر٩٬٠٦٥٬٤٠٣و میزان   ٣٨٠٬٧٤٦٬٩٢٩٬٠٦٢ريالی

 و   ٢٥٩٬٨٨٧٬١٧٥٬٩٤٧قلم کاالی صادر شده به ارزش ريالی ٤٥٬٧٥٩٬٥٥٠مکمل تعداد نوع  فرآورده

 ارز به دالر ٦٬١٨٧٬٧٩٠میزان

خه،  • تفاده از داروهای بدون نـس ی های جزئی با اـس تانداردهای خدمت مدیريت ناخوـش تدوین و ابالغ اـس

  off-labelمشاوره در داروخانه، ارائه خدمات نسخه پیچی، راهنمای مصرف داروهای 

ش بیـمه ای   • ــ نـهاد پوـش ــ ـته بیـماران دـیابتی (پیـش ــ یـناگلیپتین،    ٣ـبازنگری بـس ــ امـپاگلیفلوزين و داروی ـس

اـبان و  اـبان، تنکتپلیز،ريواروکـســ ادی داروـهای آپیکـســ یـناگلیپتین) و داوری مـطالـعات ارزـيابی اقتـصــ ــ ـس

ن   ــ اـید، واکـس اراـت ش بیـمه ای تری ـپ ــ ازنگری پوـش ش بیـمه ای، ـب ــ ت پوـش ت ورود ـبه لیـســـ رتیـکان جـه ــ ـس

آلمتو ای  ت برای داروهــ ازپرداخــ د بــ دیــ ای جــ هــ ــ ا روـش بــ ه ای  ش بیمــ ــ ک و تعیین پوـش ب و پنوموکــ زومــ

 MSآکرولیزومب برای بیماران 

بازنگری لیست داروهای اساسی و تغییر لیست از ملکول به دوزشکل (جهت استفاده در شرایط اضطرار   •

 جهت پوشش بیمه ای)

ی مردم ـبه دارو و ـکاهش پرداـخت از جـیب بیـماران از طريق  • ــ ترـس ــ اـقداـمات حـمایتی در جـهت افزایش دـس

) و تعیین ـسیاـست های پوـشش بیمه HTAو ارزيابی فناوری ـسالمت (انجام مطالعات ارزيابی اقتـصادی  

 ای برای داروهای جدید 

ت"برنامه ريزی و اجرای پویش  • ماندهای دارویی منازل و  "دارو زباله نیســ هر تهران و جمع آوری پســ در شــ

 امحای اصولی آنها

ک و  • ین در زمینه ارزيابی ريســ صــ اوره در اجرای  NCDهماهنگی جهت دعوت از متخصــ ب مشــ برای کســ

 JPRMبرنامه های ذیربط در قالب پروژه های 

ای کیفی و  • اکتورـه اظ کردن ـف ا لـح الم ـب اتیوی برای روغن ـپ ه عنوان آلترـن ل ـب ارگـی ه روغن ـن ابـط ــ دوین ـضـ ـت

 شاخص های ایمنی 



ید • ازی آرد گندم با آن و اســ ورای عالی  غنی ســ تمر طرح و ار ائه گزارش آن به شــ فولیک، پایش و کنترل مســ

 سالمت

 شناسایی رخدادهای تراريخته محصوالت غذایی(ذرت و سویا) و بررسی راستی آزمایی آنها •

 راه اندازی خط استحصال از ترياک •

 راه اندازی خط استحصال از مواد مخدر در سیستان بلوچستان(استان محروم) •

 از خطوط تولید شرکتهای تولید کننده فرآورده های سالمت محور داخل و خارج کشور  GMPبازدید  •

ه  • طح عرـضــ ــ رف در ـس ــ الـمت محور در ـبازار مـص ــ والت ـس ــ نموـنه برداری و انـجام کنترل ـهای کیفی محـص

)PMQC) و (PMS( 

 


