امکانات و تجهیشات آسمایشگاهی و توانمندی های
دانشگاه علوم پششکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یشد

معاونت غذا و دارو
معزفی :هؼبًٍز غزا ٍ داسٍ یىی اص  7هؼبًٍز داًـگبُ ػلَم دضؿىی ؿْیذ كذٍلی یضد ثَدُ وِ داسای صیش گشٍُ -
ّبیی ؿبهل هَاسد ریل اػزً :ظبسر ثش داسٍ ٍ هَاد هخذس ،هذیشیز ًظبسر ٍ اسصیبثی فشآٍسدُ ّبی عجیؼی ،ػٌشی
ٍ هىول ،هذیشیز سحمیك ٍ سَػؼًِ ،ظبسر ثش هَاد غزایی ،آسایـی ٍ ثْذاؿشی ،آصهبیـگبُ سفشاًغ وٌششل غزا ٍ
داسٍ.
ایي هؼبًٍز دس ػغح اػشبى داسای سؼذاد  15وبسؿٌبع هشد 12 ،وبسؿٌبع صىٍ 223 ،احذ سَلیذی كٌؼشی فؼبل،
ٍ 135احذ سَلیذی كٌؼشی غیشفؼبل 222 ،ؿٌبػِ ًظبسر فؼبل 83 ،ؿٌبػِ ًظبسر غیشفؼبل 175 ،هشوض ػشضِ
آسایـی ٍ ثْذاؿشی فؼبل ٍ  70هشوض ػشضِ آسایـی ٍ ثْذاؿشی غیشفؼبل190 ،ػغبسی هجَص داس هی ثبؿذ.
سلفي03536288114 - 16 :
ًوبثش03536288114 :
آدسع ٍة ػبیز:

http://www.ssu.ac.ir/yazdfdo
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دانشگاه علوم پششکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یشد

 )1لیست امکانات و تجهیشات آسمایطگاهی و توانمنذیهای آسمایطگاه کنتزل مواد
غذایی ،آرایطی و تهذاضتی
آسمایطگاه ضیمی
لیست تجهیشات تخصصی موجود:
ؿیىش اسلي ،سشاصٍی سعَثز ػٌج  ،Kernسفشاوشَهشش،
سشاصٍی ػبسسشیَع ( ثبدلز 0/0001گشم) ،آػیبة
آصهبیـگبّی PH ،هشش سٍهیضی ،Metrohm744
دػشگبُ اًذاصُ گیشی ٍاسش اوشیَیشِ ،دالسیوشش دیجیشبل،
وٌذاوشَهشش  ،Metrohmدالسیوشش چـوی ،ػیؼشن
سمغیش اسَ ولذال ،وبثیٌز  ،uvفبسیٌَگشاف،
گلَسَگشاف ،اػذىششٍفشَهشش
 ،Aquariusسٍسبسی ،فَس ،وَسُ الىششیىی ،دػشگبُ آة

CECIL uv-visible

همغشگیشی ّ ،Zinserوضى ثشلی ،ػبًششیفَط طسثش،
وشایَ اػشبس ،الوشَاػشبس ،اوَهیله ،اسَػَوؼلِ،
اسَولذال ،الىل ػٌج PH ،هشش ،827Metrohm
سشاصٍ ANDدلز  ،0/01سشاصٍ ANDدلز 0/001
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آسمایطگاه آنالیش دستگاهی
لیست تجهیشات تخصصی موجود:
سشاصٍ ANDدلز  0/0001سشاصٍ  OHAUSدلز ،0/001
،Hettich
دیًَبیضس  ،ELGAػبًششیفَط یخچبلذاس
وشٍهبسَگشافی هبیغ ثب ػولىشد ثبال ( ،Waters )HPLC
آػیبة آصهبیـگبّی ،حوبم اٍلششاػًَیه ،دوخ خال،
ؿیىشلَلِ ،اػالسی ،وشٍهبسَگشافی گبصی ()GC
آسمایطگاه میکزوب ضناسی
لیست تجهیشات تخصصی موجود:
اسَوالٍ ،اًىَثبسَس هؼوَلی ،اًىَثبسَس یخچبلذاس ،آٍى ،ثي
هبسی سشاصٍ دلز  ،0/01هیىشٍػىَح ،فیلششاػیَىَّ ،د
الهیٌبس ، Bag Mixer ،یخچبل ،هیىشٍػىَح ،ولٌی
وبًشش ،دیشب الگش فشیضس  ،فشیضس ،اسَوالٍ ػغلیّ ،بر
دلیزPCR،
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توانمنذی های مذیزیت امور دارویی استان یشد

)1آهَصؽ ثیوبسػشبًْب ٍ گشٍُ دضؿىی دس خلَف ػَاسم ًب خَاػشِ داسٍیی
 )2اسػبل اعالػیِ ّبی داسٍیی ٍ ػَاسم ًبخَاػشِ آًْب ) (ADRثِ گشٍّْبی دضؿىی
 )3جوغ آٍسی ثشگِ ّبی صسد  ADRاص هشاوض دسهبًی ٍ ثبصثیٌی ٍ اسػبل ثِ هشوض
 )4ثشگضاسی جلؼِ آهَصؿی ٍ ثبصآهَصی
 )5ثشسػی ًؼخ سجَیض ؿذُ دس اػشبى ٍ همبیؼِ دسكذّبی سجَیضؿذُ سَػظ دضؿىبى ثب هیبًگیي
اػشبًی ٍ وـَسی
 )6اسػبل دغ خَساًذ ثشسػی ًؼخ ثِ دضؿىبى
 )7دػَر اص دضؿىبًی وِ سجَیض غیشهشؼبسف داسًذ ثِ وویشِ سجَیض ٍ هلشف هٌغمی داسٍ
 )8سلوین گیشی دس خلَف دضؿىبى روشؿذُ ثش اػبع هلَثبر وویشِ سجَیض هٌغمی داسٍ
 )9ثشًبهِ سیضی ٍ اجشای ثشًبهِ ّبی آهَصؿی ٍ ثبصآهَصی دس جْز سجَیض ثْیٌِ داسٍ
 )10آهَصؽ ػبهِ هشدم دسخلَف ػَاسم داسٍیی ٍ هلشف ًبثجبی آًشی ثیَسیه ،هىول،
وَسسیىَاػششٍییذّب ٍ سضسیمی
 )11ثبصدیذ اص داسٍخبًِ ّب ٍ داسٍخبًِ ّبی ثیوبسػشبًی ٍ اػشَن ثخـْب جْز ًحَُ كحیح ًگْذاسی ٍ
هلشف داسٍ ٍ حزف ًمبط ثبلمَُ ایجبد ADR
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توانمنذی های مذیزیت امور دارویی نظارت و ارسیاتی فزآورده های طثیعی ،سنتی و مکمل
 )12ثبصسػی اص اًجبس اهَال سولیىی دس هَسد وبالّبی هىـَفِ ٍ لبچبق هشسجظ ثب هىول ّبی ٍسصؿی ٍ
گیبّبى داسٍیی
 )13ثشگضاسی ّوبیؾ ًمؾ هىولْبی ٍسصؿی ٍ سغزیِ ٍسصؿی ثشای هشثیبى ثبؿگبّْبی ثذًؼبصی ٍ
هشخللیي سغزیِ
 )14عشاحی ثیلیَسد هوٌَػیز اػشفبدُ اص هىولْبی ٍسصؿی غیشهجبص ٍ داسٍّبی اػششٍییذی ٍ هؼشفی
داسٍخبًِ ثِ ػٌَاى سٌْب هحل هجبص فشٍؽ هىولْب
 )15عشاحی ًشم افضاس ثبًه اعالػبسی جبهغ ػغبسی ّب ،ثبؿگبّْبی ثذًؼبصی ٍاحذّبی سَلیذی
 )16عشاحی ًشم افضاس ثجز خَدوبسآدسع ػغبسیْب ثش سٍی دبوز ًبهِ جْز اسػبل
ّ )17وبٌّگی ثب هؼبًٍز ثْذاؿشی ٍ دسهبى داًـگبُ جْز حضَس وبسؿٌبػبى دس ثبصسػی ّب
 )18اًجبم الذاهبر هشؼذد دس ساثغِ ثب ػبهبًِ ثجز ؿیشخـه ّبی سطیوی ٍ دیگیشی ووجَدّب
 )19اعالع سػبًی ٍ آهَصؽ دضؿىبى ثشای ثجز ًبم دس ػبهبًِ ؿیشخـه ّبی سطیوی
 )20سػیذگی ثِ ؿىبیبر هشثَط ثِ ثبؿگبّْبی ثذًؼبصی ٍ ػغبسیْب
 )21ثشًبهِ سیضی جْز ثشگضاسی ثبصآهَصی ٍ دٍسُ ّبی آهَصؿی
 )22سذٍیي ضَاثظ ًحَُ فؼبلیز ػغبسیْب
 )23اثالؽ ًبهِ ضَاثظ ًحَُ فؼبلیز ػغبسیْب ثِ ولیِ ػغبسیْبی اػشبى
 )24جلؼِ هزاوشُ ثب دادػشبى اػشبى جْز ثشسػی ًحَُ ثبصسػی اص ػغبسیْب ٍ ثبؿگبّْبی ٍسصؿی
 )25ثبصدیذ هـششن ثب وبسؿٌبػبى ؿجىِ ّبی ثْذاؿز ٍ دسهبى ؿْشػشبًْبی اػشبى جْز آهَصؽ ٍ
ٍحذر سٍیِ دس ثبصدیذ اص ػغبسیْب
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توانمنذی های مذیزیت نظارت تز مواد غذایی و تهذاضتی استان یشد
)26ثشًبهِ سیضی ثبصدیذ جْز گشٍُ ثٌذی ٍاحذّبی سَلیذی ٍ وبسؿٌبػبى
 )27اًجبم ثبصدیذ هؼشوش عجك ثشًبهِ ،ؿىبیشی ،كذٍس دشٍاًِ
ً )28وًَِ ثشداسی جْز كبدسار ٍ كذٍس دشٍاًِ ّبی ثْذاؿشی
 )29اجشای عشح  ٍ pmsاسصیبثی PRPs
ّ )30وىبسی ٍ ثبصسػی هـششن دس صهیٌِ وبالّبی لبچبق ٍ اًجبم اهَس گوشوی (كبدسار ٍ ٍاسدار)
 )31آهَصؽ هؼئَلیي فٌی ،وبسؿٌبػبى ،كٌَف ٍ ػوَم ٍ اسػبل اخغبس ثِ ٍاحذّبی هشخلف
 )32سَلیف هحوَلِ ّبی غیش ثْذاؿشی ٍ هؼذٍم ػبصی هحوَلِ ّبی فبػذ ،سبسیخ هلشف گزؿشِ ٍ
آلَدُ ٍ هؼشفی ٍاحذّبی هشخلف ثِ سؼضیشار
توانمنذی های سایت معاونت غذا و دارو ضامل سامانه های الکتزونیک:
 )33ػبهبًِ اعالع سػبًی هشمبضیبى وبس هؼئَل فٌی
 )34ثبًه اعالػبر هؼئَلیي فٌی كٌبیغ غزایی ٍ ثْذاؿشی ٍ ػبهبًِ آصهَى آًالیي
 )35ػبهبًِ اعالع سػبًی هشمبضیبى وبس هؼئَل فٌی ٍ ػبهبًِ اسػبل فشم PRPs
 )36ػبهبًِ اسػبل ًشبیج آصهَى ّبی آصهبیـگبُ ٍاحذّبی سَلیذی
 )37ػبهبًِ دسخَاػز الىششًٍیه كذٍس هجَصّبی ثْذاؿشی
سامانه های امور اداری مذیزیت نظارت تز مواد غذایی
 )38ػبهبًِ ثجز ؿىبیبر حضَسی اص هَاد غزایی ٍ ثْذاؿشی
 )39ػبهبًِ ثجز ؿىبیبر ثیي داًـگبّی اص هَاد غزایی ٍ ثْذاؿشی
 )40ػبهبًِ ثجز ٍ دیگیشی الذاهبر لبًًَی ٍ فشم اسػبل ًوًَِ ثِ آصهبیـگبُ
 )41ػبهبًِ ثجز ثبصدیذّبی ٍاحذّبی سَلیذی ٍ ٍاحذّبی ػشضِ آسایـی
 )42ػبهبًِ ثجز اعالع سػبًی ّوشاُ ثب ًظشػٌجی
مذارک و اطالعات ضزوری صذور پزوانه ها
 )43لشاسگیشی ولیِ هذاسن ٍ فشهْبی الصم كذٍس دشٍاًِ ّبی ثْذاؿشی دس ػبیز
 )44حذالل ضَاثظ فٌی ٍ ثْذاؿشی ّش كٌؼز ثِ سفىیه ٍ ثخـٌبهِ ّب ٍ دػشَسالؼول ّبی هشثَعِ
 )45اهىبى اسػبل الىششًٍیه دسخَاػز اٍلیِ كذٍس هجَصّبی ثْذاؿشی
 )46صهبى ثٌذی ٍ فلَچبسر سًٍذ كذٍس دشٍاًِ ّبی ثْذاؿشی
 )47صهبى سـىیل وویؼیَى ّبی فٌی ٍ سخللی كذٍس دشٍاًِ ّب ٍ ًشبیج آًْب
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توانمنذی های مذیزیت نظارت تز مواد غذایی و تهذاضتی استان یشد
تخص اطالع رسانی سایت :
 )48هؼشفی ػبهبًِ 1490
ّ )49ـذاسّبی غزا ٍ داسٍ ٍ فبیل ثشٍؿَسّبی اعالع سػبًی غزا ٍ داسٍ
 )50لیؼز دشٍاًِ ّبی ػبخز هؼشجش اػشبى ٍ لیٌه هحلَالر هجبص ػبصهبى
 )51الالم غیش هجبص غزایی ٍ ثْذاؿشی ٍ آخشیي ثخـٌبهِ ّبی ػبصهبى
 )52هؼشفی اعالػبر ٍ ػبیز ّبی هفیذ ٍ وبسثشدی ،همبالر ػلوی ٍ اخجبس ػبیز
 )53اسائِ آهبس ػولىشد خشٍجی اص ػبهبًِ ّب ثِ سیبػز داًـگبُ ،دفشش اسصیبثی ػولىشد ٍ ػبصهبى غزا ٍ
داسٍ ٍ لشاسگیشی دس ػبیز جْز ؿفبف ػبصی فؼبلیز ّبی هذیشیز ًظبسر
 )54ثشگضاسی ّوبیؾ سٍص جْبًی غزا ثب اّذاف هؼشفی ٍاحذّبی سَلیذی ثشسش ،هؼشفی هؼئَلیي فٌی
ثشسش ،ایجبد اًگیضُ دس ٍاحذّبی سَلیذی جْز سػبیز اكَل ٍ ضَاثظ ثْذاؿشی ،ایجبد اًگیضُ دس
هؼئَلیي فٌی جْز ًظبسر ثْشش ٍ هَثشسش
 )55ثشگضاسی ّوبیـْبی هلی ٍ وـَسی ٍ اسػبل اخجبس هشسجظ دس ػبیز غزا ٍ داسٍٍ ،ثذا ،ایفذًٍب ٍ ...
 )56ثشگضاسی هؼبثمبر ایٌششًشی ٍ سادیَیی ثِ ٍیظُ دس دِّ فجش دس جْز افضایؾ اعالػبر ػوَم هشدم
 )57سـذیذ ًظبسر ثش ؿیشیٌی ػبصی ّبی هـوَل ؿٌبؿِ ًظبسر دس ایبم ًَسٍص ثِ كَسر ثبصدیذ
هـششن ثب هشوض ثْذاؿز دس ػغح ػشضِ ،ؿٌبػبیی وبسگبُ ّبی صیش صهیٌی ؿیشیٌی ػبصی ٍ اًجبم
الذاهبر لبًًَی ،جوغ آٍسی ؿیشیٌیجبر ًبهشغَة ،سْیِ ثشٍؿَسّبی اعالع سػبًی ٍیظُ ًَسٍص ،گشٍُ
ثبصسػی وـیه ٍیظُ ًَسٍص
 )58ػخٌشاًی هذیشاى غزا ٍ داسٍ دس جوغ ػوَم جْز اعالع سػبًی دس ّفشِ ػالهز
 )59ثشگضاسی ّوبیؾ ثب حضَس هؼئَلیي فٌی ٍ كبحجبى كٌبیغ غزایی اػشبى ٍ ػبصهبى ّبی هشسجظ دس
ّفشِ ػالهز
 )60ثشگضاسی ًوبیـگبُ ٍ سَصیغ ثشٍؿَسّبی اعالع سػبًی ّفشِ ػالهز ٍ ًـبى ایوٌی ثیي وبسوٌبى
داًـگبُ ٍ ػوَم هشدم
 )61لشاسگیشی اخجبس هشسجظ ثب ّفشِ ػالهز ٍ الذاهبر اًجبم ؿذُ دس ػبیز
 )62سْیِ اًَاع ثشٍؿَسّبی اعالع سػبًی دس خلَف غزا دس ػبیز
 )63ثبصدیذ گشٍّی ّیبر سییؼِ داًـگبُ ثب ّوبٌّگی هؼبًٍز غزا ٍ داسٍ
ّ )64وبٌّگی ثبصدیذّبی داًـجَیی ٍ هذاسع اص خظ سَلیذ هحلَالر ٍ هلبحجِ ّبی سادیَیی ٍ
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سلَیضیًَی

توانمنذی های مذیزیت نظارت تز مواد غذایی و تهذاضتی استان یشد
آموسش در جهت:
 )65اكالح ثشًبهِ ّب ٍ ػبدار غزایی
 )66ؿٌبخز هخبعشار هَاد غزایی ٍ سػبیز ایوٌی ٍ ػالهز آى
 )67چگًَگی سَلیذ فشآٍسدُ ّبی غزایی ػبلن
 )68ؿٌبخز وبالّبی ػالهز هحَس لبچبق ٍ ػَاسم ًبؿی اص هلشف آى
در راستای اهذاف وسارت تهذاضت تطویق و تزغیة و اجثار واحذهای تولیذی در خصوظ:
 )69وبّؾ هیضاى ؿىش ٍ ًوه ٍ سٍغي ّبی هضش دس هحلَالر سَلیذی
 )70ػَق دادى ثِ ػوز سَلیذ هحلَالر فشاػَدهٌذ ٍ اخز ًـبى ایوٌی ٍ ػالهز
 )71الضام اللبق ًـبًگشّبی سًگی جْز سـخیق آػبى هلشف وٌٌذُ ّب
 )72الضام دسج ثشچؼت اكبلز ٍ ػالهز ثش سٍی هحلَالر ٍاسداسی
تطذیذ تاسرسی و نظارت در جهت :

 )73وبّؾ سملجبر دس هَاد غزایی ،حزف سًگ ،افضٍدًیْبی غیشهجبص
 )74وبّؾ آلَدگی ّبی هیىشٍثی ٍ هشبثَلیز ّبی آًْب دس هَاد غزایی
 )75وبّؾ آلَدگی ّبی ؿیویبیی ،ػوَم دفغ آفبر ًجبسی ٍ  ...دس هَاد غزایی
 )76ؿٌبػبیی وبسگبُ ّبی صیش صهیٌی
 )77هجبسصُ ثب لبچبق وبالّبی ػالهز هحَس غزایی ،آسایـی ٍ ثْذاؿشی ،سجْیضار دضؿىی ،داسٍیی
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