
1 
 

 

 دانطگاه علوم پسضکی اراک

 مرکس آموزضی درمانی ولیعصر)عج(

خووارا از تجووویس مووذیری   :روش اجرایوویعنوووا  

 فارماکوپه دارویی
 01PL 23:روش اجراییکذ 

 2از  1صفحه: 

 01 ویرایص: 

:تاریخ اولین ابالغ 12/11/95  

:تاریخ آخرین بازنگری21/4/97  

:تاریخ آخرین ابالغ 13/5/97  

:تاریخ بازنگری بعذی 21/4/98  

 :روش اجراییعنوا  
  هذیزیت تجَیش خبرج اس فبرهبکَپِ دارٍیی

 :دامنه 
کویتدِ  ، ٍ تجْیدشا  پشضد ی   درهدبى ، کویتدِ دارٍ،  ٍاحدذ تدذارکب   ٍاحذ اًببر دارٍیی،  ،دارٍخبًٍِاحذ  کلیِ ٍاحذّبی درهبًی،

 درهبى ٍ تجْیشا  پشض ی، اقتػبد دارٍ

 تعاریف و اصطالحات:
- 

 هذف:
 ِ خبرج اس بیوبرستبىهزاجعِ بیوبر بدارٍی بیوبراى در اسزع ٍقت بذٍى ًیبس بِ تبهیي 

 روش ارزیابی: پاسخگو: فرد
 هػبحبِارسیببی اس طزیق هطبّذُ ٍ  هسئَل اهَر دارٍیی بیوبرستبى،

 روش اجرا:

 :خارج از فارماکوپه برای بیماری تجویس شود مراحل زیر صورت می گیرد ییدر صورتی که برای اولیه بار دارو

هْز کزدُ ٍ سپس هسدئَل  ٍ  را ثبتٍ ًبم دارٍ  کذ پذیزش حبٍی ًبم بیوبر،پشضک در خَاست کٌٌذُ دارٍ یک ًسخِ ت ی  .1

 .هی دّذتحَیل دارٍخبًِ بِ بخص ًسخِ را هوَْر بِ هْز بخص ًوَدُ ٍ 

 .هسئَل اهَر دارٍیی ًسخِ را تأییذ ٍ در دفتز هخػَظ دارٍّبی خبرج اس فبرهبکَپِ ثبت هی کٌذ .2

 .دّذارجبع هی  بِ اًببر دارٍیی ٍ تذارکب  جْت تْیِ دارٍ راًسخِ هسئَل اهَر دارٍیی  .3

 ، تَسط بخدص  HISاس طزیق ضذى خَاست ٍ بعذ اس در کزدُثبت  HISدر  دارٍی تْیِ ضذُ را هطخػب  دارٍخبًِهتػذی  .4

 آى را بِ بخص تحَیل هی دّذ.هسئَل تَسیع دارٍ 

 .گشارش هی کٌذدر پبیبى هبُ کلیِ ًسخ خبرج اس فبرهبکَپِ را جوع بٌذی ٍ در کویتِ دارٍ ٍ درهبى هسئَل اهَر دارٍیی  .5

در غدَرتی کدِ دارٍ ٍارد    کٌذ ٍتػوین گیزی هی در هَرد ٍرٍد یب عذم ٍرٍد ایي دارٍّب بِ فبرهبکَپِ کویتِ دارٍ ٍ درهبى  .6

در هَرد خَدداری اس ریبست هزکش بِ پشض بى کزدُ ٍ در غیز ایي غَر  تْیِ بزای بیوبراى  آى رادارٍخبًِ  ،فبرهبکَپِ ضَد

 .ًوبیذاطالع رسبًی هی تجَیش دارٍی هذکَر، 

 امکانات و تسهیالت مورد نیاز:
 HISسیستن 

 منابع:
 تجزبِ بیوبرستبى 
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 دانطگاه علوم پسضکی اراک

 مرکس آموزضی درمانی ولیعصر)عج(

عنوا  روش اجرایی: مذیری  تجوویس خوارا از   

 فارماکوپه دارویی
 01PL 23کذ روش اجرایی:

 2از  2صفحه: 

 01 ویرایص: 

اولین ابالغتاریخ  : 12/11/95  

:تاریخ آخرین بازنگری21/4/97  

:تاریخ آخرین ابالغ 13/5/97  

:تاریخ بازنگری بعذی 21/4/98  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 گان تهیه کننده/ تهیه کنند

 دکتز سویزا هطْذی

 دارٍخبًِ(فٌی )هسئَل 

 دکتز علی ًبظوی رفیع

 (هعبٍى آهَسضی بیوبرستبى)

 دکتز سیذ هحوذ جوبلیبى

 (ریبست بیوبرستبى)هتخػع پشض ی قبًًَی ٍ 

 عبذالزضب کزیوی

 ) هسئَل جوع داری دارٍخبًِ(

 ضْزیبر الوبسیبى

 )هسئَل اًببر دارٍیی(

 اسفٌذ رضب سادُ

 ) هتزٍى بیوبرستبى(

 هحوذ فبضلی

 (هسئَل تذارکب ) 
  

 ابالغ کننده تصویب کننده تأیید کننده

 دکتز سویزا هطْذی

 دارٍخبًِ()هسئَل فٌی 
 اعضبی کویتِ دارٍ ٍ درهبى بیوبرستبى

 دکتز سیذ هحوذ جوبلیبى 

 )ریبست بیوبرستبى(

 
 


