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 1دارويي امور كارشناس
 بهداشت هاي خانه و سالمت هاي پايگاه درماني،-بهداشتي مراكز هاي داروخانه پايش و نظارت  

 دارويي واحد آمار تنظيم و تهيه 

 دارويي نسخ بررسي و نظارت 

 داروها جابجايي و داروها اتالف از جلوگيري 

 داروها قيمت بودن روز به جهت كيميا دارويي دفتر از استفاده و خريد جهت هماهنگي 

 دارويي اي رايانه سيستم در دارويي هاي درخواست نمودن وارد 

 ساليانه انبارگرداني به كمك و دارويي انبار بر نظارت 

 پوشش تحت واحدهاي الورود جديد پرسنل به آموزش 

 ستاد در مستقر طرحي داروساز نيروي به آموزش 

 مافوق مقام دستور طبق محوله امور ساير انجام 

 

 2كارشناس امور دارويي
 مسئوليت فني شبكه بهداشت و درمان شهرستان رباط كريم 

  مسئوليت برآورد خريد دارو 

 هماهنگي با ساير واحدهاي ستادي جهت برنامه ريزي دقيق و پيش بيني نياز داروها در فصول مختلف 

 درماني، پايگاه هاي سالمت و خانه هاي بهداشت -نظارت و پايش داروخانه هاي مراكز بهداشتي 

 بررسي تأمين كليه اقالم بيمه روستايي، اقالم بهداشتي و تنظيم خانواده 

 بررسي درخواست هاي دارويي كليه واحدهاي تابعه و موجودي و مصرفي داروها 

  داروهاجلوگيري از اتالف داروها و جابجايي 

 به روز رساني قيمت اقالم دارويي 

 تعامل با شركت هاي پخش دارويي و تالش جهت دريافت حداكثر تخفيف در خريد هاي دارويي 

 نظارت بر انبار دارويي و كمك به انبارگرداني ساليانه 

 



 دارويي انبار مسئول
 تابعه  مراكز به ارسالي هاي حواله و دارو پخش هاي شركت از دريافتي داروهاي سند نمودن وارد و مالي نوين نظام سيستم بر نظارت  

 دارويي انبار از داروها خروج و ورود بر نظارت 

 تابعه مراكز به پزشكي تجهيزات و دارويي اقالم توزيع  

 دارويي پخش هاي شركت از دارويي اقالم تحويل 

 ساليانه انبارگرداني و دارورساني از پس فصلي انبارگرداني 

 خريد كميته جلسات در شركت  

 پوشش تحت واحدهاي به آزمايشگاهي و دندانپزشكي اقالم توزيع 

 مافوق مقام دستور طبق محوله امور ساير انجام 

 

 دار انبار كمك
 تابعه مراكز به پزشكي تجهيزات و دارويي اقالم توزيع 

 دارويي پخش هاي شركت از دارويي اقالم تحويل 

 پوشش تحت واحدهاي به آزمايشگاهي و دندانپزشكي اقالم توزيع 

 انبارگرداني 

 تابعه مراكز به ارسالي هاي حواله و داروها سند نمودن وارد 

 دارويي انبار نظافت و ها قفسه نمودن منظم 

 پزشكي تجهيزات خريد 

 مد آي سامانه در شده خريداري پزشكي تجهيزات ثبت 

 پزشكي تجهيزات تعميرات پيگيري 

 مافوق مقام دستور طبق محوله امور ساير انجام 

 
 

 


