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 مقدمه: 

بخش دارو در نظام سالالتمب به دل و وگی ه یام مصر الالالف به مفدم مانصد بالن بنده هصیه یام ای، الالالادمپ دارام ه ی د ه یام 

ننع مداخله در اهزام مخ،لف بخش دارو باعث اگجاد اثفات مخ،لف و ب ف یابو ه ش ب صه در بخش یام خاص خند مه باشالالالدر یف 

دگگف نظام سالالالتمب خناید شالالالدر ما با هنهه به مق ام یام م،حاوت مردودهصصده یزگصه و منلحه یام منثف بف طهپ  ماالره ام را به 

 دادگمر  شکاه در اگن زم صه انجاممصظنر ارزگابه ط ایه و نگفش هز

 روش هار: 

 963( در ب ن 7931ها  7931اگن ماالره به صنرت مقارهپ مشایده ام و می،صه بف هفسش نامه در طنل گک دوره گک ساله ) سال 

هزشالک عونمه وم،خ الش شالابو در ب وارسال،اه یام دانشالگاه علنم هزشکه اگفاه انجام  فم،ه اسب هه به صنرت ه ادمه ه ب 

یوناره منرد هنهه بنده و در صنرت لزوم  STROBEمفاهره  فدگده بندر در اگن ماالرهپ دس،نرالروو یام هکو و هفسشصامه به طن ا 

 ب فه بفده شالالالالده اسالالالالبر SPSSاز طن الالا ه فوم شالالالالده اسالالالالب  ر در راسالالال،الالام هجزگالاله و هرل الالو داده یالالا ن ز از نفم امزار 

از  %6107صام هاسخ طن ا در هفسشصامهپ حائز ایو ب بندند و از هزشکاه منرد ماالره ما بف می %1307ن،اگج: متحظات یزگصه ام بفام 

هزشالکاه مشالارهب هصصده در ماالره بف میصام مق ام هفسال،نه عتوه بف ط ایهپ نگفش میی،ه ن ز ن یب به متحظه یزگصه در روند 

به صنرت مفحله ام و  ام پ و سپس روش مرفمه دارویا  %6706درماه داشال،صدر از ب ن روش یام مکهنر مرفمه دارویام ننفگک با 

به عصناه راگج هفگن روش هایش یزگصه  %7101به  ام و ه شالالفوم از  زگصه یام ارزاه ی وب هف به سالالنم  زگصه یام  فاه ی وب با 

از هزشکاه ماالره ما درماه یام داروگه ه شگ فانه را هو صه سازم یزگصه دارویام  %1108هنسال  هزشالکاه مکهنر بف زگده شالدندر 

منثف دان ،صدر نگفش هزشکاه منرد ماالره در باب ب ،فگن روگکفد نقش طمفگصه دولب در هایش یزگصه دارویام ن خه ام  ن خه ام

از طن ا روگکفد اگجاد و اعوال ینان ن و مقفرات  %7909بدگن شالالفب بند هه از ب ن سالاله روگکفد ارائه شالالده در هفسالالش نامهپ به هفه ن 

از طن ا مفایم طورده گارانه یاگه مانصد مصامع مال اهه و اعاام سالاگف ام، ازات انر ارم  %8607هص،فل ی وب بف شالفهب یام داروگهپ 

از طن ا ساگف روگکفدیام م،حاوت از روگکفدیام  %7309طباز به هار واحدیام هنل د داروم دول،ه و  %7608بفام شفهب یام داروگه پ 

از هزشکاه مکهنر ن ز ابفاز داش،صد هه دارویا را بف میصام ی وب شاه  %9307ه شالص ادم در یالن هفسالش نامه را مح د دان ال،ه اندرر 

رهیه بصدم مه هصصدپ به اگن مرصا هه ب ال ارم از هزشالکاه منرد ماالره ه نر مه هفدند هه دارویام با نام هجارم مرفوو و با ی وب 

زشکاه  ح،صد هه حق ام، از انر ارم باگد به دارویام از ه %6703باالهف عونماً اثفبخشاله باالهفم ن ز در درماه ب واراه دارا ی ال،صدر 

از هزشالالالکاه منرد ماالرهپ هفدگد ن الالالیب به هاگ ن هف بنده  %7307با اگن امف مخالحب نوندندر  %9703ح اهه ن ز اخ، الالالاص گابد و 

ام هجارم مرفوو ارام نوانه ح ب دارویام ننفگک را به عصناه عامو خند بفام موانرب از هجنگز دارویام ننفگک در مقابو دارویام د

 پ اعتم نوندندر 

   فم:ن، جه

متحظه برث یزگصه در روند درماه به وگیه یصگام ن الالخه ننگ الاله و هجنگز داروپ عونماً گکه از اولنگب یام هزشالالکاه مر الالنب مه 

روش یام هایش یزگصه دارویام پ در راس،ام نوند رم،ارم اگن امفپ باگد ط ایه هزشکاه در ارهیاط با KABشالندر اما بف میصام مدل  

ن الخه ام و هجنگز دارویام ننفگک را ارهقا داده و نگفش میی،ه در هزشالکاه در خ نص ایو ب اگن منعنعپ اگجاد نوندر در ن، جه 

دولب نقش ب الالال ار م وه در هفورش هزشالالالکاه یزگصه نگف و یابو اسالالال،ااعب نونده دارویا از طفگق هایش یزگصه مفهی  با طن ا و 

 م زاه دس،فسه به دارویاپ بف ع ده داردرامزاگش 

 


