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 .73-77 ؛ صفحات1399 زمستان؛ چهارم؛ شماره ششمرسانی پزشکی نوین؛ دوره مجله اطالع 

 دهیکچ

عوارض و اثرات  تواندیم داروها ینا سوءمصرفو  باشدیم یقنظارت دق یازمندتحت کنترل ن یداروهافروش و مصرف  یه،ته هدف:

 تحت کنترل بود. یتحت وب با عنوان نظارت بر داروها یاسامانه یمطالعه طراح ین، هدف ارو ینا ازبه دنبال داشته باشد.  یریناپذجبران

مطالعه  ینتحت کنترل انجام شد. ا یبرنامه نظارت بر داروها یجادو ا یطراح منظوربهبوده که  ایتوسعه یحاضر از نوع کاربرد پژوهش: هاروش

جلسه با  یکشد و در مرحله دوم در  ییمصاحبه و اکتشاف شناسا یقبرنامه از طر یو عملکردها یانجام شد، در ابتدا عناصر اطالعات در سه مرحله
سرور با سمت  که، # C یسینوبرنامهبا استفاده از زبان  نظر مورد، سامانه هاآن براساسقرار گرفت. سپس  یدو تائ ین مورد بررسخبرگا رحضو

 .شد یطراح Angular یکاربر با تکنولوژسمت  و ASP.NET Core API یتکنولوژ

 9 ین، نسخه، پزشک، تخصص، داروخانه و ... بود. همچندارو یمار،ب یهاکالسدر  یادادهعنصر  70سامانه شامل  ینا یاطالعات یازهاین نتایج:

در آدرس  یسامانه پس از طراح یناعمال شود. ا یشتریتحت کنترل نظارت ب یسامانه در نظر گرفته شد تا بر مصرف داروها ینا یعملکرد برا
https://pharmacy.hums.ac.ir  قرار گرفت هاداروخانهدر دسترس. 

 یزتحت کنترل تجو یداروهامشخصات پزشک معالج، نوع و تعداد  یمار،همچون مشخصات ب یثبت اطالعات ییواناسامانه ت ینا :گیرینتیجه

 یهامعاونت ینو همچن هاداروخانهدر  داروها ینبر فروش و مصرف ا یقاطالعات امکان نظارت دق ینا براساس. باشدیرا دارا م یزیتو یخشده و تار
 .شودیم همغذا و دارو فرا

 .تحت کنترل، سامانه، نظارت، داروخانه یداروهاها: دواژهکلی 

 پژوهشی نوع مقاله:

 15/12/99: پذیرش مقاله 25/11/99اصالح نهایی:             2/9/1399 دریافت مقاله:

 پزشکی یرساناطالعمجله . (تکسنتحت کنترل ) یت بر داروهاارنه نظاسام یاندازراهو  یطراح یل،تحل. محمد پورغالمعلی، زارعی حمیدرضا، فتحعلی جاودان، فرید خرمی، امید صفا ارجاع:

 .73-77 :6(4) ؛1399 .نوین

  
  مقدمه:

 یا یهستند که ساخت، نگهدار یمیاییماده ش تحت کنترل داروها

 یلدال [.1] شودیم یمتنظ یدولت شده وضع یناستفاده از آن توسط قوان

به نظارت  یازو ن مواد ینابه  یدر خصوص محدود کردن دسترس یمتعدد

همچون حمله  یتوجهقابل یوجود دارد. عوارض جانب داروها ینبر ا یقدق

 یااختالل حافظه  ی،به هم خوردن تعادل هورمون ی،سکته مغز یا یقلب

مفرط و  هاییخستگپنه، یسد ی،دمانس، اضطراب، بدتر شدن افسردگ

 یناز ا یبرخ [.2،3] دکنیم یدابروز پ داروها یندر مصرف ا یآلودگخواب

کنند  یدتشد یا یکرا تحر ایینهزم یروان هاییماریب توانندیداروها م

تحمل نسبت به  یاد،و اعت یزیکیف یوابستگ جمله از یگرید راتخط [.4]

مرگ در  یو حت ازحدیشب، مصرف سوءاستفاده یااثرات، استفاده نابجا 

 دهد،ینشان م یمتعدد دشواه [.5] باشدیمطرح م داروها ینارتباط با ا
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1399زمستان ، چهارمدوره ششم، شماره ، ی نوینپزشکرسانی اطالعمجله    

بهداشت و درمان  یستممشاغل س یرپزشکان، پرستاران و سا یماران،ب

 [.6]هستند  داروهادسته از  ینا سوءمصرفمستعد 

و  یعتوز یه،ته یبرا یرانهگسختو مقررات  ینقوان یاسرتاسر دن در

 یران،مربوطه در ا ین، وجود قوانرغمیعل [.7]وجود دارد  داروها ینمصرف ا

 ینوجود دارد که اهم ا داروهادسته از  یندر خصوص ا یتعددالت مشکم

 :باشدیم یلمشکالت به شرح ذ

 یمارانقبل توسط ب ورهد یداروهااز اتمام  یشدارو پ یه( ته1 

 هاداروخانهتوسط  شده مشخص( فروش دارو خارج از ضوابط 2 

 شده مشخص یهایکاسیونو خارج از اند حد از یشب یز( تجو3

 کانط پزشوست

 مرتبطیردارو توسط پزشکان با تخصص غ یزتجو( 4 

 یهاداروخانه یژهوبه هاداروخانهدارو در همه  یع( عدم امکان توز5

 .هااستانخارج از مراکز 

که  باشدیم ییهامکان ینترمهماز  یکی یشهر یهاداروخانه

دارا  ارتحت کنترل  یها یو فروش دارا یعنظارت و کنترل بر توز یتظرف

کار  ینانجام ا یبرا یو منظم یقدق سازوکار، وجود ینا با[. 8،9] باشدیم

 یطراح یل،حاضر، تحل لعههدف از مطا ین،بنابرا .وجود ندارد هاداروخانهدر 

تحت کنترل در  یداروهابر  یقجهت نظارت دق یاسامانه یاندازراهو 

 .بود هاداروخانهسطح 

 

 : هامواد و روش

و  یطراح منظور بهبوده که  ایتوسعه یاربردز نوع کا پژوهش حاضر

 ینتحت کنترل انجام شد. ا ینظارت بر داروها یبرنامه کاربرد یجادا

 یندهایو فرا یاطالعات یازهایانجام شد، در ابتدا ن در سه مرحله مطالعه

و  ینفعانمصاحبه با ذ یروش تعامل یقخاص از طر یکنترل داروها

در محل معاونت غذا و دارو و  یفاکتشا یلمیرتعاغ روش ینهمچن

و مشخص  ییبندرعباس شناسا یدانشکده داروساز یآموزش یهاداروخانه

 یاطالعات یازهایجلسه با حضور خبرگان ن یکشد. در مرحله دوم در 

قرار  یخاص مورد بررس یکنترل مصرف داروها یندشده و فرا ییشناسا

حله سوم س در مرپساجماع حاصل شد.  هاآنگرفت و در خصوص 

 صورتبهو  یدگرد ی، سامانه موردنظر طراحآمدهدستبه یجنتا براساس

 .شد یاندازراه یلوتپا

شده است. سمت سرور  یطراح #C یسینوبرنامهسامانه با زبان  این

سمت کاربر از  یو برا 1/3نسخه  ASP.NET Core API یاز تکنولوژ

مورد استفاده  یعاتنک اطالاباستفاده شد.  10نسخه  Angular یتکنولوژ

SQL Server انتقال امن اطالعات  یبود. برا 2019نسخه  یکروسافتما

مرحله سوم  در .استفاده شده است HTTPSاز پروتکل  سامانه، یندر ا

تحت وب با عنوان نظارت بر  یاسامانه ی،قبل آمدهدستبه یجنتا براساس

 یتساوب( با آدرس تکسنتحت کنترل ) یداروها

https://pharmacy.hums.ac.ir یدگرد یطراح. 

 

 :هایافته

در ارتباط با  یثبت اطالعات ییتوانا هاداروخانه یسامانه با کاربر ینا

مشخصات  یمار،مشخصات ب همچونتحت کنترل  یداروها ینسخ حاو

 باشدیرا دارا م یزیتو یخو تار یزشدهتجو یپزشک معالج، نوع و تعداد دارو

را در هر  یمارانب ینو همچن هاداروخانه ییدارو یموجود ساسا ینتا بر ا

ارائه  2و  1. سایر اطالعات موجود در سامانه در جدول کند یزمان بررس

 یهاداروخانهدر  یشیآزما صورتبه ی،سامانه پس از طراح ین. اشده است

نظر معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم  یرز سازیدانشکده دارو یآموزش

 شد. یاندازراهان گزهرم یپزشک

 

 تحت کنترل یها و عناصر داده سامانه نظارت بر مصرف داروهاکالس -1جدول 

 توضیحات عناصر داده عنوان کالس

 - نام، نام خانوادگی، شماره نظام پزشکی، تخصص پزشک

 باردی انجووم خرید، تاریخ انقضا، شرکت دارویی خرید، تعداد، تاریخ برگ نام تجاری دارو، شماره برگ دارو

 نسخه
ملی بیمار، تاریخ نسخه، نام دارو، نام پزشک، دلیل تجویز، تعداد، تواتر مصرف، تعداد کل،  شماره نسخه، کد

 تاریخ تحویل، تاریخ شروع، تاریخ پایان، نام داروخانه، نام کاربر
- 

 - ملی، نام، نام خانوادگی، تاریخ تولد، شماره تماس کد بیمار

 - ، نام خانوادگی، نام کاربری، ایمیل، نام داروخانه، نقشری، نامبرشماره کا کاربر

 پایهاطالعات کد، عنوان تخصص، کد سپاس تخصص

 AHFSکد، عنوان کالس دارو، کد  کالس دارو
بندی انجمن کالس براساس

 داروسازان امریکا

ATC  کد، عنوان، کدATC پایه، با رابطه درختیاطالعات 
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 1399دوره ششم، شماره سوم، پاییز ، پزشکی نوینرسانی اطالعمجله  

 پایهاطالعات ه، آدرس، شماره تماسداروخان مکد، نا  داروخانه

 پایهاطالعات کد دارو، نام تجاری، کد ژنریک نام تجاری

 پایهاطالعات های مجاز، تخصصATCکد، نام ژنریک، شکل، دوز، طریقه مصرف، کالس دارو، کد  داروی ژنریک

 پایهاطالعات ر/آبادیتان، شهسرتواتر مصرف، اشکال دارویی، واحدهای دارویی، استان، شه هاسایر کالس

 

 تحت کنترل یسامانه نظارت بر مصرف داروها یبرا شدهییشناسا یعملکردها -2جدول 

 توضیحات عنوان عملکرد

 ها از فایل اکسل برنامه پزشکان استانامکان ورود داده ثبت اطالعات پزشکان

 ثبت اطالعات دارو
های مختلف دارویی و غیره ژنریک، فرم یهانامنام تجاری داروها،  دارویی، یهاپایه از قبیل کالسامکان ثبت اطالعات

 المللیاستانداردهای موجود ملی و بین براساس

 امکان ثبت نسخه برقرار باشد ثبت نسخه

 باشد د داشتهوجآخرین تاریخ تحویل قبلی دارو و پزشک مجاز و براساسخودکار  طوربهامکان چک و استعالم دارو  چک و استعالم نسخه

 بازخوردهای الزم به کاربر برای تائید یا جلوگیری از نسخه وجود داشته باشد بازخورد به کاربر

 نقش کاربر، امکان دسترسی به کاربران وجود داشته باشد براساس به کاربران هاآندسترسی متناسب با نقش 

 باشد د داشتهوجنیازهای کاربران و براساسامکان گزارش تفکیکی  یریگگزارش

 ثبت بیمار/شخص
گزینه  احوالثبتوجود سیستم استعالم  قطعاًامکان ثبت از فایل بیماران یا اشخاص به سیستم وجود داشته باشد. 

 باشد.مناسبی برای اطالعات اشخاص می

 وجود داشته باشد هاآنسطح دسترسی  براساسبرای مدیران  هاگزارش یسازخالصهامکان  داشبورد

 
 گیری:یجهنتث و حب

عوارض و اثرات  تواندیتحت کنترل م یداروها سوءمصرف

 وضع ینقوان یجامعه به دنبال داشته باشد و اجرا یبرا یریناپذجبران

برخوردار  ییباال یاربس یتدارو از اهم ینا یعو توز یهته ینهدر زم شده

 رییگیشدر پ مؤثر یهاروش یبه بررس یمطالعات متعدد [.10] باشدیم

تحت کنترل پرداخته است  یداروها یژهوبهاز مواد مختلف  وءاستفادهساز 

 یبرا نظیرییب یتکه ظرف باشدیم ییهامکاناز  یکی. داروخانه [11،12]

امر  ینا .[13]تحت کنترل دارد  یداروهاو مصرف  یعتوز یز،نظارت بر تجو

، پس از ورینازا .باشدینم یسرثبت اطالعات م یهاسامانهجز با استفاده از 

 مورد یشیآزما صورتبه تکسنسامانه  ،یسینوبرنامهاتمام مراحل 

نواقص آن مرتفع گردد.  یه،اول یبازخوردها براساسقرار گرفت تا  استفاده

، هاداروخانه یبرا یقیدق ینظارت هاییتظرفسامانه  یناستفاده از ا

شامل موارد  که کندیم یجادغذا و دارو و سازمان غذا و دارو ا یهامعاونت

و  هاداروخانه یماران،ب زمانهم یشو پا یبررس ییتوانا باشد؛یم یلذ

 شود،یم یجادتحت کنترل ا یداروهاو مصرف  یزتجو یع،پزشکان در توز

 ینمرتبط و همچن یرغ یهاپزشکان با تخصص یزدارو در تجو یهامکان ته

هد بود، خواهم نارف یمارانب یقبل برا یداروهاقبل از موعود اتمام 

خارج از ضوابط  یابدون نسخ و  داروها ینامکان فروش ا هاداروخانه

توسط  داروها یعبر توز یقرا ندارند، امکان نظارت دق شده مشخص

سازمان غذا و  ینغذا و دارو و همچن یهامعاونت یبرا یعتوز یهاشرکت

سامانه  یناز ا شده استخراج یهادادهبا استفاده از  و شودیم یجاددارو ا

تحت کنترل بازخورد مناسب  یداروها یزکنندهتجوبه پزشکان  توانیم

تحت کنترل را در  یداروها یعسامانه امکان توز ینا ین،بر ا عالوه .داد

 یقبا نظارت دق هااستانخصوصاً خارج از مراکز  یشتریب یهاداروخانه

 یهااروخانهددر  انیمارکه هم از تجمع ب شودیم یجادمعاونت غذا و دارو ا

 رد ترمحرومدر مناطق  داروها ینو هم ا شودیمرکز استان کاسته م

 . گیردیقرار م یماراندسترس ب

 یهاسازمان یهاسامانهشدن به  ینکل یتسامانه قابل ینا ین،همچن

سازمان غذا و دارو،  ،و کنترل اصالت دارو یریرهگ یابی،، سامانه ردگریمهب

وزارت بهداشت جهت تبادل  یهاسامانه یگرو د والاحثبتسامانه 

سامانه در  یندر ا شده ثبت یهادادهبا  زایا،م یناطالعات را دارد. در کنار ا

که مطالعات  شودیامکان محقق م ینا یکنزد اییندهآ

در  داروها یندر ارتباط با ا یقیدق یکو فارماکواکونوم یدمیولوژیکفارماکواپ

آن در  یجکشور انجام شود و از نتانقاط  ریسا یااستان هرمزگان و 

 .کالن استفاده شود هایگیرییمتصمو  هاگذارییاستس

 

 تشکر و قدردانی:

 معاونت یو معنو یماد هاییتحما یمقاله از تمام یسندگاننو

 یورافنمرکز آمار و  ینغذا و دارو و همچن معاونت ،یوراو فن یقاتتحق

 .کنندیم یکر و قدردانزگان تشهرم یاطالعات دانشگاه علوم پزشک
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 ییدیه اخالقی:تأ

به شماره  یاخالق ییدیهتأ یمطالعه دارا ینا

IR.HUMS.REC.1399.260 هرمزگان است یاز دانشگاه علوم پزشک. 

 

 تعارض منافع:

 ی،طراح یاندر جر یتعارض منافع گونهیچهمطالعه  ینا یسندگاننو

 .دانهنداشتمطالعه  ینا یجاجرا و گزارش نتا

 

 نویسندگان:سهم 

 یقاتینظارت بر طرح تحقو  یشنهادپ ،یطراحاول(  یسندهصفا )نو یدام

روش  نگارشو  افزارنرم یدوم( طراح یسنده)نو یخرم یددرصد؛ فر 20

کار و  ییانجام مراحل اجرا )نویسنده سوم( غالمعلی جاودان درصد(؛ 25)

انجام ( چهارم سندهی)نو یزارع یدرضاحم درصد؛ 15 هایافته یآورجمع

پور یمحمد فتحعل ؛درصد 15 هایافته یآورکار و جمع ییمراحل اجرا

 .درصد 25مقاله  ویراستاریو  یشنویسپ یهتهمسئول(  یسنده)نو

 

 حمایت مالی:

دانشگاه علوم  یو فناور یقاتمعاونت تحق یمال یتمطالعه با حما ینا

 . هرمزگان انجام شده است یپزشک
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Abstract 
 

Aim: The preparation, sale, or use of controlled drugs (CDs) require close regulation, and misuse of 

these drugs can have irreversible side effects. Therefore, the present study aimed to design a web-based 

system entitled San-Tech for monitoring of CDs. 

Methods: This is a practical development study carried out to design and establish a program to 

monitor controlled drugs. The study was performed in three stages. At first, the informational and 

functional elements of the program were identified through interviews and investigations. In the second 

stage, they were reviewed and approved by experts. Then, this system was designed using the C # 

programming language, the server with ASP.NET Core API technology, and the user with Angular 

technology. 

Results: The informational elements required for this system included 70 items in the classes of the 

patient, drug, prescription, physician, specialty, pharmacy. Nine functions are also considered for this 

system to apply more control over the use of CDs. The system was designed and available for 

pharmacies at https://pharmacy.hums.ac.ir. 

 

Conclusion: This system can record some information, including patient and physician details, type 

and number of CDs, and the time of visit. According to this information, pharmacies, as well as Food 

and Drug Administrations, could monitor the sale and use of CDs. 

Key Words: Controlled Drugs, System, Monitoring, Pharmacy. 

Citation: Safa O, Khoarmi F,
 
Javedan GR, Zarei HR, Fathalipour M. Analysis, design, and setup of 

controlled drugs monitoring system (San-Tech). J Mod Med Info Sci. 2021; 6(4):73-7  

 

Correspondence: 
Mohammad Fathalipour 

Department of Pharmacology and Toxicology, Faculty of Pharmacy, Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar 

Abbas, Iran. 

Tel: + 989133962826            Email: M.fathalipour@hums.ac.ir            ORCID: 0000-0002-4568-7024 

© 2021 The Author(s). This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License 

(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided 

the original work is properly cited. 

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
jm

is
.6

.4
.7

3 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

is
.h

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               5 / 5

http://dx.doi.org/10.29252/jmis.6.4.73
http://jmis.hums.ac.ir/article-1-273-en.html
http://www.tcpdf.org

