
 *خرم آباد  منطقه پشت بازار شهردر طالعیه فراخوان تاسیس داروخانه ا* 

 

 نسبت بهبا شرایط زیر  در نظر دارد لرستان معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بدینوسیله به اطالع می رساند 

 :نماید  واگذار  واقع در شهر خرم آبادمنطقه پشت بازار  به داروخانه باب 1واگذاری

 شرایط الزم : 

حداقل از سه ماه قبل در اولویت بندی شهر خرم آباد   (hixصرفا داروسازانی که در سامانه امور داروخانه ها ) -1
 برای آنها پیامک ارسال شده باشد . hixو از طریق سیستم ثبت نام نموده اند 

 اقامت در منطقه مورد نظر )پشت بازار ( یا مکان پیشنهادی دانشگاه   سال 5بر تعهد کتبی متقاضی مبنی  -2

 سال (   5عدم امکان انتقال سرمایه داروخانه یا جابجایی در مدت زمان یاد شده )  -3

( لغایت 16/02/1399حداکثر ظرف مدت یکماهه فوق از تاریخ ) توانند می تمایل صورت در واجد شرایط لذا متقاضیان 

تا امور مربوطه نمایند  اقدامو دارو  به معاونت غذامدارک و تحویل  تکمیل صدور فراخوان نسبت به از (16/03/1399)
تعهدی برای و  ل مدارک حتی در صورت تحوی حقی برای متقاضیهیچگونه بدیهی است پس از مهلت مقرر  .صورت گیرد 

  .این معاونت متصور نخواهد بود

 

 مدارک الزم :  
 آخرین مدرک تحصیلی و تصویر  اصل -
 انجمن کارت  کارت نظام پزشکی و، ملی کارت ، شناسنامه و تصویر اصل  -
 گواهی وضعیت نظام وظیفه عمومی  و تصویر اصل -
 گواهی وضعیت خدمت مشمولین قانون خدمت پزشکان و تصویر اصل  -
   تا کنون گواهی معتبر سوابق اشتغال با مدرک داروسازی از زمان فارغ التحصیلیو تصویر اصل  -

 گواهی تشخیص صالحیت مسئولیت فنی  و تصویر  اصل -

 

 

 

 

 معاونت غذا و دارو –جنب دخانبات  –بلوار برق  –بلوار شهید شفیع پور  –خرم آباد آدرس : 

 

 



 * دانشگاه آزادبیماران خاص درمانگاه -شهرک اندیشه منطقه طالعیه فراخوان تاسیس داروخانه در ا* 

 

 نسبت بهبا شرایط زیر  در نظر دارد لرستان معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بدینوسیله به اطالع می رساند 

 واقع در شهر بروجرد واگذار نماید :دانشگاه آزاد  بیماران خاصدرمانگاه  -شهرک اندیشه  به داروخانه باب 1واگذاری

 شرایط الزم : 

حداقل از سه ماه قبل در اولویت بندی شهر بروجرد   (hixامور داروخانه ها )صرفا داروسازانی که در سامانه  -4
 برای آنها پیامک ارسال شده باشد . hixو از طریق سیستم ثبت نام نموده اند 

 بیماران خاص  درمانگاه-اقامت در منطقه مورد نظر ) شهرک اندیشه   سال 5بر تعهد کتبی متقاضی مبنی  -5

 دانشگاه آزاد ( 

 سال (   5عدم امکان انتقال سرمایه داروخانه یا جابجایی در مدت زمان یاد شده )  -6

( لغایت 16/02/1399از تاریخ ) یکماهحداکثر ظرف مدت  توانند می تمایل صورت درواجد شرایط  لذا متقاضیان

تا امور نمایند اقدام و دارو  به معاونت غذامدارک و تحویل  تکمیل از تاریخ صدور فراخوان نسبت به ( 16/03/1399)
و  ل مدارک حتی در صورت تحوی حقی برای متقاضیهیچگونه بدیهی است پس از مهلت مقرر  .مربوطه صورت گیرد 

  .تعهدی برای این معاونت متصور نخواهد بود

 

 مدارک الزم :  
 آخرین مدرک تحصیلی و تصویر  اصل -
 ،کارت نظام پزشکی و کارت انجمن  ملی کارت ، شناسنامه و تصویر اصل  -
 گواهی وضعیت نظام وظیفه عمومی  و تصویر اصل -
 گواهی وضعیت خدمت مشمولین قانون خدمت پزشکان و تصویر اصل  -
   گواهی معتبر سوابق اشتغال با مدرک داروسازی از زمان فارغ التحصیلی تا کنونو تصویر اصل  -

 نی اصل و تصویر  گواهی تشخیص صالحیت مسئولیت ف -

 

 

 

 

 معاونت غذا و دارو –جنب دخانبات  –بلوار برق  –بلوار شهید شفیع پور  –خرم آباد آدرس : 

 

 


