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  تصویب کننده  د کنندهتأیی  تهیه کننده  عنوان
  سمت
  نام

  توزیع و داروهاي تحت کنترل، رئیس اداره امورداروخانه ها
  دکتر سعداله پرویزي

  مخدر موادو مدیر کل نظارت و ارزیابی دارو 
  دکتر مهدي پیرصالحی

  س سازمان غذا و دارومعاون وزیر و رئی
  دکتر رسول دیناروند
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  فهرست 
  صفحه                                                                                                                                عنوان
  شرایط تأسیس داروخانه الف ـ

  امتیاز شرایط کسب
  سیس داروخانهشرایط ثبت نام متقاضی تا

3  

  7  مدارك مورد نیاز جهت طرح موضوع تأسیس داروخانه در کمیسیون  ب ـ

  7  و قائم مقام مسئول فنی داروخانه ضوابط مربوط به معرفی مسئول فنی  -ج

  8  مدارك الزم به منظور افتتاح و بهره برداري از داروخانه -د

  9  ـ مدارك الزم جهت صدور پروانه تأسیس داروخانه هـ

  9  ـ مدارك الزم جهت صدور پروانه مسئول فنی داروخانه و

  10  ـ مدارك مورد نیاز جهت طرح موضوع ابطال و تأسیس داروخانه در همان محل به طور همزمان در کمیسیون  ز

  10  ـ مدارك الزم جهت انتقال محل داروخانه ح

  11  در کمیسیون خانه فعالیت دارووضعیت ـ مدارك مورد نیاز جهت بررسی موضوع تبدیل ط 

  11  ـ مدارك الزم جهت ابطال مجوز و پروانه تاسیس داروخانه ي

  11  ـ ضوابط مربوط به داروخانه داخلی بیمارستان ك

  12  ضوابط مربوط به تفویض اختیارات کمیسیون مرکز به کمیسیون دانشگاه ـ  ل

  12  .انشگاه به سازمان نظام پزشکی و انجمن داروسازان ایرانضوابط مربوط به واگذاري امور اجرایی داروخانه ها از طرف د -م

  13  بازرسی و نظارت بر عملکرد داروخانه ضوابط ـ  ن

  13  داروخانه فنی شرایط - س

  13  داروخانه موسس جانشین معرفی شرایط  – ع

  14  مؤسس ضوابط مربوط به ادامه فعالیت داروخانه درصورت فوت ـ ف
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 5/12/1393مورخ  147453/665تاسیس و اداره داروخانه ها ابالغی شماره  راستاي اجراي آیین نامهاین ضابطه در  :مقدمه
  .گردیده است تدوین

  

  تعریف )1ماده 

  .می باشد 5/12/1393مورخ  147453/665آیین نامه تاسیس و اداره داروخانه ها ابالغی شماره منظور  :آیین نامه

  .می باشدیا دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی غذا و داروي دانشگاه  مدیر/ منظور معاونت  :مدیریت/معاونت

  .منظور سازمان غذا و دارو می باشد :سازمان

 .ها می باشدایران و شعب آن در استان ها و شهرستان منظور انجمن داروسازان  :انجمن

  :  الف ـ شرایط تأسیس داروخانه ×
  هر شخص واجد شرایط می تواند درصورت کسب ) آئین نامه 5 و 4واد م مطابق(جمعیت با در نظر گرفتن حد نصاب  )2ماده 
  : تأسیس داروخانه نماید اقدام به ها طبق ضوابط نصاب امتیاز بشرح زیر و تأیید صالحیت از سوي کمیسیون امور داروخانه حد
 

  امتیاز 2.850  براي شهر تهران 
  امتیاز 2.800  یشتر نفر و ب 1.000.000براي شهرهاي با جمعیت 
  امتیاز 2.700  هزار الی یک میلیون نفر  500براي شهرهاي با جمعیت 
  امتیاز 2.600      هزار نفر 500الی  300براي شهرهاي با جمعیت 
  امتیاز 2.400        هزار نفر 300الی  100براي شهرهاي با جمعیت 
  تیازام 2.200      هزار نفر 100الی  50براي شهرهاي با جمعیت 
  امتیاز 2.000      هزار نفر 50 کمتر ازبراي شهرهاي با جمعیت 

  
و ) بجز داروخانه هاي داخلی بیمارستان(تعداد داروخانه هاي هر شهر یا روستا با توجه به کلیه داروخانه هاي دایر فعال  :1 تبصره

  . بر اساس شاخص جمعیتی قابل محاسبه می باشد
 عدم وجود متقاضی واجد حد مربوطه و دانشگاه یا روستا به تشخیص س داروخانه در هر شهردرصورت نیاز به تأسی :2 تبصره

محلی  کثیر االنتشار هايروزنامه  از یکیسایت دانشگاه مربوطه یا سازمان غذا و دارو یا از طریق  فراخوانبا  نصاب امتیاز، دانشگاه
بیشترین امتیاز را جهت اخذ مجوز به کمیسیون امور داروخانه ها  فرد داراي ماهه از بین متقاضیان، و دادن مهلت یکو کشوري 
امتیاز همان شهر پس از جابجایی محل داروخانه با داشتن حد نصاب  و باشد 1750باید  حداقل امتیاز فرد معرفی شده .معرفی نماید

ن منطقه و در صورت موافقت دانشگاه مشروط به موجود بودن متقاضی تأسیس داروخانه در همامورد نظر سال فعالیت در منطقه  5
صورت موافقت کمیسیون ،  متقاضیان واجد این تبصره حق ابطال و تأسیس همزمان داروخانه را نداشته و صرفاً در. بالمانع است

  .دنابطال را به اطالع دانشگاه برسان یاجابجایی خود براي یکسال قبل درخواست از می توانند 
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  :ازشرایط کسب امتی )3ماده 
   :متقاضیان تاسیس داروخانه امتیاز مدرك تحصیلیجدول محاسبه  -1 

  امتیاز 500   مدرك دیپلم 
  امتیاز 600   مدرك دانشگاهی در رشته هاي غیر علوم پزشکی

  امتیاز 800   هاي علوم پزشکی  مدرك کاردانی و کارشناسی در رشته
  امتیاز 1.000   هاي علوم پزشکی  مدرك کارشناسی ارشد و باالتر در رشته

  امتیاز 1.600   مدرك کارشناسی داروسازي
  امتیاز 1.750    مدرك کارشناسی ارشد داروسازي
  امتیاز 2.000    مدرك دکتراي عمومی داروسازي

  امتیاز 2.200   )با پایه داروسازي(داروسازي PhD  مدرك دکتراي تخصصی
  .محاسبه می گردد امتیاز 15 ازاي هر سال به داروسازي سابقه داروساز بودن متقاضی از تاریخ فارغ التحصیلی -2
ضریب جدول آخرین "جهت تأسیس داروخانه براساس داروساز در داخل کشور کسب امتیاز سوابق اشتغال  -3

   .و با ارائه مدارك ذیل میسر است "مصوب هیأت دولتمحرومیت مناطق 
  .گرددسوابق اشتغال فرد در خارج از کشور محاسبه نمی  :1 تبصره
 . باشد الك میجهت احتساب امتیاز اشتغال، امتیاز محل اشتغال در زمان خدمت متقاضی م :2 تبصره
می نماید محاسبه کسب از آن تنها یکی از آنها که فرد امتیاز بیشتري در چند محل درصورت اشتغال همزمان متقاضی  :3 تبصره
 . می گردد
محاسـبه  رغ التحصیلی وي اتاریخ فتحصیلی متقاضی سابقه داروساز بودن وي از  درصورت محاسبه امتیاز آخرین مدرك :4تبصره

  .محاسبه نمیشود) با پایه داروسازي(داروسازي PHD تخصصی دکتري وي در طول دوره تحصیل احتمالی شده و سابقه اشتغال 
  تأیید دانشگاه  گواهی اشتغال به مسئولیت فنی داروخانه یا قائم مقامی با) 3-1

  .مدت زمان اشتغال قائم مقام مسئول فنی به جاي مسئول فنی در داروخانه از مدت سابقه مسئول فنی کسر خواهد شد : تبصره
حکم کـارگزینی اسـتخدام و گـواهی محـل     در مراکز دولتی و غیر دولتی با ارائه  اشتغال با مدرك داروسازي در حرف مرتبط )3-2

  دانشگاه مدرك مورد تایید  خدمت یا تاییدیه بیمه تامین اجتماعی یا هر
یـا   گواهی خدمت طرح الزام و پیام آوران بهداشت و طرح تأمین نیروي انسانی داروسازان از محل اعـزام و تأییدیـه دانشـگاه   ) 3-3

  گواهی پایان طرح 
ی دوره خـدمت  ارائه گواهی از اداره نظام وظیفه عمومی یا کارت پایان خدمت جهت داروسـازانی کـه پـس از فـارغ التحصـیل      )3-4

   .ا طی کرده اندر ضرورت
 30دمت نظـام وظیفـه   در صورت عدم ارائه گواهی مورد نظر، در قبال ارائه کارت معتبر پایان خدمت به ازاي هر سال خـ  : تبصره

  .می گرددامتیاز محاسبه 
داروخانـه محـل    ارائه گـواهی از پس از ) این ضابطه 2 ماده 1موضوع بند (امتیاز اشتغال متقاضی داراي مدرك غیرداروسازي  )3-5

ضـریب محرومیـت منـاطق    جـدول  آخـرین  " %30اشتغال و شعبه سازمان تأمین اجتماعی محل و تأیید دانشگاه مربوطه به میـزان 
  .محاسبه می گرددامتیاز مطب براي آن محل  "مصوب هیأت دولت

   :بومی بودن متقاضی -4
رف مرتبطسابقۀ کار در یا پنج سال در محل تولد متقاضی الك بومی بودن م در استان یا شهرستان یا تحصیل پیوسته داروسازي  ح

  . می گردد محاسبه امتیاز 100 مورد تقاضا امتیاز و در شهرستان 50 در استانمتقاضی بومی بودن براي  .مورد تقاضا می باشد
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  : امتیاز ویژه ایثارگران -5
مبنـی بـر   و یا سـایر نیروهـاي نظـامی    نیروي مقاومت بسیج مرجع ذیربط در  با تأییدحاضر در دفاع مقدس رزمندگان براي  )5-1 

  . از محاسبه می گرددیامت 0.33حضور در جبهه  روزحضور داوطلبانه در جبهه به ازاي هر 
  .اعطاء خواهد شد داروخانه در کل کشور یا انتقال سرمایه منحصراً براي یکبار تأسیس امتیازات ویژه ایثارگري: 1 تبصره

امتیاز مربوط به حضور داوطلبانه در جبهه، به جز داوطلبانی که در گروه تفحص شـهداي انقـالب اسـالمی در منـاطق      :2 بصرهت
 . قابل محاسبه است 31/6/1367لغایت  31/6/1359از تاریخ  عملیاتی عضویت دارند

 سازمان بنیاد شـهید و امـور ایثـارگران   زي از سوي با تأیید درصد جانباقاضی دریافت مجوز داروخانه تمجانباز براي داروسازان ) 5-2
   .گردد میمحاسبه امتیاز  30جانبازي % 5افزایش هر امتیاز و به ازاي  50جانبازي % 25مرکز تا 
خـارج از   مازاد بـر جمعیـت و  فرزند شهید،  و باالتر و داروساز% 70و باالتر، داروساز فرزند جانباز % 70داروساز جانباز به  :1 تبصره

ایـن تبصـره   . داروخانه اعطاء خواهـد شـد   ولویت بندي، به شرط بومی بودن و کسب حداقل امتیاز محل براي یکبار مجوز تأسیسا
 300در محاسبه امتیاز، بـراي ایـن افـراد    . گردد شامل افرادیکه تاکنون به هر طریق مجوز تأسیس داروخانه دریافت نموده اند نمی

  .امتیاز در نظر گرفته می شود
  .امتیاز در نظر گرفته می شود 200براي همسر، پدر و مادر شهید  :2 رهتبص

آئین نامه براي مؤسسین کلیه داروخانه هاي دایر، درخواست متقاضی جهت تأسیس مجدد داروخانه  10ضمن رعایت ماده  -6
ضاي وي و نظر کمیسیون  قبل از تاریخ درصورتیکه قبالً با اولویت بندي و تأیید کمیسیون مجوز داروخانه اي را اخذ نموده و با تقا

 شرایط دیگري در ، ابطال و تأسیس همزمان داروخانه بنام فرد واجد30/3/1389د مورخ / 2311ابالغ آئین نامه به شماره ابالغی 
مناطقی بجز در . (سال نمی تواند در نوبت تاسیس از طریق اولویت بندي قرار گیرد 10همان محل صورت گرفته باشد، متقاضی تا 

این ضابطه متقاضی ندارد مجاز به ثبت نام تاسیس  1که به تأئید دانشگاه نیاز به تأسیس داروخانه داشته ولی با رعایت تبصره ماده 
  .در این مورد سابقه اشتغال متقاضی از تاریخ ابطال و تأسیس همزمان داروخانه محاسبه می شود). داروخانه خواهد بود

   متقاضی تاسیس داروخانهشرایط ثبت نام  )4ماده 
 داشتن حداقل امتیاز محل با تائید دانشگاه مربوطه -1
شرایط بودن و کسب حد نصاب امتیاز محل  باشند عالوه بر واجد تاسیس مشترك داروخانه دو نفر متقاضییکه در صورت -2

ه ایثارگري و بومی بودن و در جدول اولویت بندي، مجموع امتیازات مربوط بمحاسبه امتیاز نهائی آنها توسط هر یک، جهت 
 . محاسبه گردیده و امتیاز مدرك تحصیلی یکی از متقاضیان که بیشتر باشد لحاظ میگرددهریک ازآنها جداگانه سابقه اشتغال 

پروانه صادر شده بصورت مشترك و به نام هر دو متقاضی خواهد بود و این افراد مجاز به اشتراك مجدد امتیازات خود : 1 تبصره
  .یر افراد نیستندبا سا

در صورت خروج هر متقاضی معتبر بوده و  پروانه تاسیس این داروخانه صرفا تا زمان برقرار بودن شراکت این دو نفر :2 تبصره
   .کر گرددذالزم است این شرط در پروانه صادر شده  .پروانه این داروخانه باطل خواهد شد ،دلیل به هراشتراك یک از افراد از این 

مجددا در نوبت تاسیس طبق ضوابط در صورت پایان شراکت و ابطال پروانه داروخانه مشترك، موسسین می توانند  :3 تبصره
امتیازات مکتسبه هر فرد در هنگام فعالیت داروخانه مشترك در محاسبه امتیاز هر کدام % 50در این حالت فقط . داروخانه قرار گیرند

   .موسسین محاسبه خواهد گردید از
 یکی از مراکز یا موسسات پزشکیدر مجوز یا پروانه تاسیس همزمان نبودن  دارا -3
اند، می توانند بدون ابطال داروخانه خود  اقدام به تأسیس داروخانه نموده 5/3.5 و 5/3 مناطقمتقاضیان داروسازي که در  : تبصره
و با حائز شرایط بودن جهت تأسیس داروخانه  باشند) درصورت کسب حد نصاب امتیاز آن(تأسیس داروخانه در محل دیگر  متقاضی
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در (بطور همزمان در کمیسیون مطرح می گرددجدید در محل دیگر موضوع ابطال مجوز داروخانه قبلی و تأسیس داروخانه در محل 
 .)صورت تغییر ضریب محرومیت منطقه مالك محاسبه، زمان تاسیس اولیه داروخانه می باشد

  . متقاضی تأسیس داروخانه باشد) شهر یا روستاي تابعه هر دانشگاه(ه مختلف منطق 3هر فرد می تواند در  -4
شرایط جهت تأسیس داروخانه در یک منطقه، اولویت تأسیس با فردي است که در  درصورت وجود چند متقاضی واجد :1 تبصره

 .امتیاز بیشتري کسب نموده است ،زمان استعالم دانشگاه
ضیان اولویت فرد براساس تقدم ثبت درخواست کتبی در دبیرخانه دانشگاه مربوطه و با تائید در امتیاز یکسان متقا :2 تبصره

 .کمیسیون دانشگاه خواهد بود
در را ویت بندي کلیه متقاضیان تأسیس داروخانه صدور مجوز تاسیس داروخانه اول لزوم در صورت دانشگاه موظف است :3 تبصره

ملیات اولویت بندي و شفاف نمودن وضعیت نوبت متقاضی، درخواستهاي وارده کلیه سازي ع جهت یکسان .یک جدول انجام دهد
بعد نتایج اولویت بندي از طریق سایت دانشگاه در نیمه اول سال متقاضیان تا پایان هر سال شمسی توسط دانشگاه بررسی شده و 

  .د استثناء طی سال موضوع قابل بررسی خواهد بودبدیهی است در صورت اعالم نیاز دانشگاه در موار. نمایدمربوطه اطالع رسانی 
اولویـت   انـد در  قبل از تاریخ استعالم دانشگاه درخواست رسمی تأسیس داروخانـه داشـته  سه ماه فقط متقاضیانی که تا  :4 تبصره

  ). ستمنظور از استعالم، تاریخ اعالم نیاز دانشگاه به تأسیس داروخانه در محل مورد نظر ا(. کنند میبندي شرکت 
شرایط با ثبت درخواست اولین متقاضی مراتب در اولین کمیسیون دانشگاه بررسی و اتخاذ  درصورت نبود متقاضی واجد :5 تبصره

  . تصمیم خواهد شد
به هر دلیل ) اي که مجوز آن ابطال گردیده با تأسیس اولیه یا تأسیس همزمان در محل قبلی داروخانه(چنانچه مؤسس  )5ماده 
% 80حداقل شرایطی را که داراي  واجد فردفعالیت خود ادامه دهد، میتواند تقاضاي ابطال پروانه تأسیس نموده و همزمان  نتواند به

  .سس در محل داروخانه مورد نظر معرفی نمایدؤمی باشد، جهت بررسی صالحیت بعنوان ماین ضابطه  1 امتیازات مندرج در ماده
  .دند بعد از این از طریق اولویت بندي متقاضی تاسیس داروخانه باشنتواننمی ماده فوق مشمول ین مؤسس :1 تبصره
  .موسس داروخانه صرفا یکبار می تواند ابطال و تاسیس همزمان در سراسر کشور داشته باشد :2 تبصره

نامه تاسیس و آیین  15ماده  4درفاصله نصف فواصل مندرج در جدول ب تبصره احداث یا انتقال محل یک باب داروخانه  )6ماده 
 2آن در ماه از و فروش نسخه هاي بیمه اي گر میانگین تعداد نسخ  به تایید سازمان هاي بیمهکه داروخانه اي اداره داروخانه ها از 

   .مجاز می باشدبرابر میانگین نسخ داروخانه هاي آن شهر طی سال گذشته بیشتر باشد 
با دانشجو  75 تابه ازاي پذیرش سالیانه سال از شروع فعالیت تحصیلی، دانشکده هاي داروسازي پس از گذشت یکبه  )7ماده 

با رعایت  در نزدیکترین محل به ساختمان اصلی دانشکده داروسازي دانشگاه و تأیید نهایی کمیسیون مرکز پیشنهاد کمیسیون
  .ضوابط و مقررات مربوطه مجوز احداث داروخانه آموزشی اعطاء خواهد شد

  مجاز ) و غیر بیمارستانی بیماستانی(براي دانشگاههاي داراي داروخانه دولتی جدید وز داروخانه آموزشی صدور مج :1 تبصره
  .به آموزشی نمودن داروخانه خود می باشدو دانشگاه موظف  نمی باشد

  موزشی ، بیمارستانی، اعم از آ(کلیه داروخانه هاي غیر خصوصی تغییر نام و  آیین نامه احداث، انتقال 12با رعایت ماده  )8ماده 
  .کمیسیون مرکز خواهد بودنظر کمیسیون دانشگاه مربوطه و تصویب با ....) غیر بیمارستانی و 

  :مراحل ثبت درخواست متقاضی تاسیس داروخانه شامل موارد زیر است )9ماده 
 طه توسط دانشگاه و واجدو پس از بررسی مدارك مربو )1پیوست شماره (در خواست  متقاضی با تکمیل فرم مخصوص ثبت -1

به متقاضی تحویل آن رسید  ثبت شده و شرایط بودن طبق مقررات جاري درخواست وي در دبیرخانه دانشگاه محل مورد نظر رسماً
  .میشود
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 انشگاه مکلف است، دبا توجه به اعالم نیاز محل به تأسیس داروخانه توسط دانشگاه براي تنظیم لیست اولویت بندي متقاضیان -2
درخواست کتبی خود را رسماٌ ) و تبصره آن در این ضابطه 3ماده  4با رعایت بند (با متقاضیان محل مورد نظر که تا تاریخ استعالم 

ست سفارشی براي به آدرس مندرج در تقاضانامه از طریق پ )عالوه بر اطالع رسانی در سایت دانشگاه مربوطه( به ثبت رسانده اند
 . تبه نمایدتکمیل مدارك الزم مکا

  تا تاریخ استعالم دانشگاه حداکثر تا را مدارك مربوط به کسب امتیاز خود می بایست کلیه متقاضی  ،در فراخوانی: 1 تبصره
به مسئول واحد امور متقاضیان تاسیس داروخانه تحویل نموده و رسید دانشگاه ضمن ثبت در دبیرخانه نامه  وصولماه بعد از  یک

 .دریافت نماید
و بررسی درخواست تأسیس با اولویت بندي در محل دیگر،  5/3.5و  5/3 ابطال داروخانه در مناطق محروم درصورت :2 هتبصر

 .ماه بالمانع است 2مهلت تحویل مدارك متقاضی حداکثر تا 
 ت به ارائهاز وصول استعالم دانشگاه جهت تأسیس داروخانه، نسب پسکاري روز15تا چنانچه متقاضی حائز اولویت حداکثر  -3

اقدام ننماید، نوبت وي بر اساس ضوابط به فرد و گواهی عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد  )6پیوست شماره (معرفی نامه مسئول فنی 
  . محفوظ خواهد مانددر اولویت بندي بعدي دانشگاه شرایط بعدي داده می شود و تقاضاي نامبرده براي آن محل  واجد

  دانشگاه، درخواست وي از جدول کتبی هی متقاضی حائز اولویت پس از سه بار استعالم درصورت عدم پاسخ د : تبصره
  .بندي متقاضیان محل مورد نظر حذف می گردد اولویت

دانشگاه موظف است درصورتیکه متقاضی در نوبت، درخصوص تقاضاهاي مطرح شده در بیش از یک مورد حائز اولویت گردد،  -4
پس از وصول نامه دانشگاه یک مورد توسط متقاضی انتخاب و به صورت  کاريروز15مدت  طیداکثر مراتب را به وي اعالم تا ح

    .تلقی می گرددوي بدیهی است عدم اعالم توسط متقاضی به منزلۀ انصراف . مکتوب اعالم گردد
 از) ین ضابطها 3ماده  3به جز تبصره بند(درصورت دریافت مجوز تأسیس داروخانه در یک محل، تقاضاهاي دیگر متقاضی  -5

  . گردد می حذفدر سراسر کشور لیست متقاضیان 
  ) : 12پیوست شماره (ب ـ مدارك مورد نیاز جهت طرح موضوع تأسیس داروخانه در کمیسیون  ×

  اداره کل آمار و اطالعات استانداري مربوطه در همان سال در مراکز استانها آخرین آمار جمعیت محل از سوي  -1
 ) 2پیوست شماره(اي تأسیس داروخانه که کلیه مفاد آن به دقت تکمیل شده باشد فرم بررسی تقاض -2

داروخانه شبانه روزي توسط دانشگاه اولویت اول استعالم از داروخانه دایر موجود در صورت نیاز به تاسیس  :1 تبصره
  .ن اقدام الزم را بعمل آورد ضروري بوده و در صورت عدم متقاضی دانشگاه می تواند براساس اولویت از لیست متقاضیا

شرایط و حائز  براي بررسی تأسیس داروخانه در درمانگاه یا پلی کلینیک یا دي کلینیک از بین متقاضیان واجد :2 تبصره
  . اولویت تأسیس داروخانه طبق همین ضوابط و پس از تأیید کمیسیون دانشگاه خواهد بود

 ) 3پیوست شماره (جدول اولویت بندي متقاضیان تأسیس داروخانه  -3
 تصویر صفحه اول شناسنامه و در صورت داشتن توضیحات، تصویر صفحه آخر -4
 یا گواهی اشتغال به خدمت نظام وظیفه  تصویر کارت پایان خدمت -5
 تایید معاونت آموزشی با متقاضیمعتبر تصویر مدرك تحصیلی  -6
 )6هشمار پیوست(معرفی مسئول فنی توسط مؤسس و پذیرش آن توسط مسئول فنی  -7
 گواهی عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد -8

  مسئول فنی داروخانه و قائم مقام ضوابط مربوط به مسئول فنی  - ج ×
  و در داروخانه ) در دو شیفت صبح و عصر(مورد نیاز براي داروخانه روزانه یک نفر مسئول فنی حداقل تعداد داروساز  - 1

  اي به تایید سازمان هاي صورتیکه تعداد نسخ داروخانه در . می باشد) ساعته 12در دو شیفت (شبانه روزي دو نفر 
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کم تر خود یک مسئول فنی نسخه باشد باید در شیفت پرترا 2500-3500بین در هر ماه ر هر شیفت کاري بیمه گر د
نسخه در هرماه فراتر رود یک  4500در صورتیکه تعداد نسخ داروخانه در هر شیفت کاري از . دیگر را نیز بکار گیرد

 .نیز باید به مسئولین فنی داروخانه اضافه گردد ئول فنی دیگرمس
 :گردد بررسی تقاضاي معرفی قائم مقام مسئول فنی با ارائه مدارك زیر توسط دانشگاه بررسی می - 2
معرفی نامه از سوي مسئول فنی با ذکر تاریخ و ساعات پذیرش قائم مقامی حداکثر به مدت سه ماه  و ذکر علت معرفی ) 2-1

بدیهی است امتیاز سابقه اشتغال مسئول فنی در طی دوره معرفی قائم مقام محاسبه نگردیده و ( م مقام و تأئید موسس داروخانهقائ
  .)امتیاز مربوطه براي  قائم مقام وي قابل احتساب است

  .تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی قائم مقام معرفی شده) 2-2
  با تایید معاونت آموزشی قائم مقام مسئول فنی اروسازيتصویر مدرك تحصیلی معتبر د) 2-3
واحد درسی و عـدم اشـتغال بـه تحصـیل مربوطـه در مـدت زمـان        140دانشجویان داروسازي به شرط گذراندن حداقل ) 2-4

به مـدت  بار در طول یک سال  مقامی داروخانه به تایید دانشکده داروسازي محل تحصیل خود مجازند صرفاً براي یک  پذیرش قائم
  ماه بعنوان قائم مقـام مسـئول فنـی بـه معاونـت غـذا و دارو دانشـگاه معرفـی و در صـورت تاییـد دانشـگاه بـه عنـوان               6حداکثر 

  . کار شوند قائم مقام مسئول فنی مشغول به
  .داولویت پذیرش قائم مقامی دانشجویان داروسازي در مراکز درمانی بستري و داروخانه شبانه روزي می باش :تبصره
  مدارك الزم به منظور افتتاح و بهره برداري از داروخانه -د ×

بهره برداري از داروخانـه ارائـه    مدارك زیر جهت افتتاح و ،پس از تائید صالحیت متقاضی تأسیس داروخانه از سوي کمیسیون
  : می گردد

  )4 شماره پیوست(انجمن  توسطگزارش کارشناسی بازدید از محل داروخانه  -1
حداکثر ظـرف  ( از محل بازدید با حضور موسس در اسرع وقت مؤسساست پس از دریافت تقاضا از سوي  موظف انجمن
 پیوسـت بـا تکمیـل   . (اعالم نمایـد  کتباً به متقاضیبا ذکر دالیل آن و مراتب تائید یا مخالفت خود را ) کاري روز 7مدت 

  .ر فوق خواهد بوددر صورت عدم آمادگی انجمن، دانشگاه موظف به اجراي امو. )5شماره 
و  17شـماره  ، ارائه تعهد مؤسس داروخانه طبق فرم پیوست سیس می گرددأچنانچه داروخانه در مجتمع هاي مسکونی ت -2

 .ضروري است 18 شماره مجتمع مسکونی طبق فرم پیوستیا هیئت مدیره  نامه کلیه مالکین ارائه رضایت
داروخانـه داراي درب مجـزا بـه خیابـان یـا معبـر        ،تقاضا براي تاسیسدر صورتیکه در مجتمع هاي مسکونی محل مورد  : تبصره

  .عمومی اصلی باشد جلب رضایت مالکین مجتمع ضروري نیست
 ین ضابطها) ج(مدارك مسئول فنی معرفی شده با توجه به بند  -3
مبنـاي سـنجش   باشـد،   يآئین نامه در حریم داروخانه دیگر 15ماده  4 درصورتیکه محل معرفی شده با توجه به تبصره -4

   پزشـکی  نظـام  سـازمان یـا   پاسخ استعالم بعمل آمده از معاونت درمان دانشگاه ،و میزان فعالیت آنهاتعداد مطب فعال 
 .می باشد انجمنو تایید 

 نظام سازمانیا  معاونت درمان دانشگاهبا اعالم مطب فعال به مطب پزشک عمومی یا تخصصی گفته می شود که  :1 تبصره 
 روز ، با تناسب 4زمان کمتر از . روز در هفته دائر بوده و فعالیت داشته باشد  4و حداقل به مدت  در یک نوبت کاري حداقل پزشکی

و مامائی معادل یک چهارم مطب فعال  رادیولوژي، مشاوره تغذیه، هر کدام از مطب هاي فعال دندانپزشکی. قابل محاسبه می باشد
  . محسوب می گردد

  .تراپی جزء مطب فعال محاسبه نمی گردندفیزیو مطب :2 تبصره
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، فاصله از وسط درب اصلی ورودي داروخانه دایـر تـا وسـط     پزشکان ساختماناحداث داروخانه در محاسبه براي  مالك :3 تبصره
هاي پزشکی راه پلـه   ساختمانمقیاس سنجش فاصله در . (پزشکی می باشد ساختماندرب اصلی محل پیشنهادي داروخانه واقع در 

  ).می باشد
پزشـکی منظـور    سـاختمان پزشکی و داروخانه دیگري خـارج از   ساختماني در داخل ادر صورتی که تاسیس داروخانه  :4تبصره 

  .پزشکی می باشدساختمان داروخانه خارج از اصلی  بدروسط پزشکی تا  ساختماندرب ورودي اصلی وسط مالك فاصله از  باشد
آیین نامه در بعضی از مناطق شهر که با تمرکز و تراکم مطب هـاي پزشـکی روبروسـت در     51ماده  4با رعایت تبصره  :5 تبصره

 و بـه شـعاع  باالتر به مرکزیت داروخانه موجـود بـه ترتیـب    و  جمعیت یک میلیون نفرهزار نفر و با  500شهرهاي با جمعیت باالي 
چنانچـه تعـداد   . داروخانه هاي جدید تاسیس خواهد شداین ضابطه  "د"بند  1به تناسب تعداد مطب ها طبق تبصره  متر 200و 150

داروخانه هاي موجود بیش از یکی باشد نزدیکترین داروخانه به محلی که بیشترین تعداد مطب فعال در آن قرار دارد به عنوان مرکز 
  .اجراي این تبصره منوط به موافقت کلیه اعضاء کمیسیون می باشدو  این دایره قرار می گیرد

  ارك الزم جهت صدور پروانه تأسیس داروخانهـ مد هـ ×
با اخذ مـدارك زیـر نسـبت بـه صـدور       و ابالغ مجوز تاسیس داروخانه دانشگاه موظف است پس از تائید مراتب از سوي کمیسیون

  : نمایداقدام ) 7 شماره پیوست(پروانه تأسیس داروخانه 
 ) پشت نویسی شده( 3×  4دو قطعه عکس  -1
 ماره حساب اعالم شده فیش بانکی به مبلغ و ش -2
  .و اولین بازدید دانشگاه پس از افتتاح داروخانه، پروانه تأسیس داروخانه صادرمی شود 5با توجه به پیوست شماره  :تبصره
  ـ مدارك الزم جهت صدور پروانه مسئول فنی داروخانه و ×

جهت داروخانه مورد ) 8 پیوست شماره(ل فنی دانشگاه موظف است مدارك زیر را از متقاضی دریافت و نسبت به صدور پروانه مسئو
  :نظر اقدام نماید

و ) 6پیوسـت شـماره  (معرفی نامه از سوي مؤسس و پذیرش مسئول فنی با ذکر تاریخ و ساعات پذیرش مسـئولیت فنـی    -1
  )در صورت وجود(تصویر پروانه مسئولیت فنی قبلی وي 

با تائید موسس و ارائه اصـل پروانـه مسـئول فنـی قبلـی بـه        براي داروخانه هاي فعال استعفاي مسئول فنی قبلی :1تبصره
فنی داروخانه، ایشان موظف است یک ماه قبل از تاریخ مورد نظر نسـبت   در صورت استعفاي مسئول. دانشگاه الزامی می باشد

ــد    ــدام نمای ــگاه اق ــه دانش ــود ب ــتعفاي خ ــی اس ــالم کتب ــه اع ــئول  . ب ــی مس ــه معرف ــاز ب ــز مج ــه نی ــی  مؤســس داروخان   فن
در صورت عدم حضور مسئول فنـی مسـتعفی در    و ماه قبل از تاریخ شروع بکار مسئول فنی جدید خواهد بود  جد شرایط یکوا

ماه از تصدي مسئولیت فنـی و قـائم مقـام مسـئول      6الی  3محل فعالیت خود در داروخانه با تایید کمیسیون دانشگاه به مدت 
  .اهد شدفنی و تاسیس داروخانه در سراسر کشور محروم خو

 .ایران قرارداد خرید خدمتی بر اساس قانون کار ممهور به مهر انجمن داروسازان -2
 )پشت نویسی شده( 3×  4دو قطعه عکس  -3
  تصویر صفحه اول شناسنامه متقاضی و در صورت وجود توضیحات، تصویر صفحه آخر -4
 گواهی عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد متقاضی -5
 ن و مقررات مربوطه توسط دانشگاه یا مراکز مورد تأیید آنگواهی گذراندن دوره آموزش قانو -6
 فیش بانکی به مبلغ و شماره حساب اعالم شده  -7
 )هر دو طرف کارت(تصویر کارت ملی  -8
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از سازمان مربوطه براي داروسازان مشمول خـدمات  ) یا ساعات قبول مسئولیت فنی(اعالم عدم نیاز در ساعات غیراداري  -9
 دولتی 

همچنین ضروري است دانشگاه ج ساله باز آموزي داروسازان با توجه به قانون آموزش مداوم گروه پزشکی تصویرگواهی پن-10
 .فنی قبلی داروخانه مورد نظر اقدام نماید پس از اخذ استعفاي مسئول فنی قبلی نسبت به ابطال پروانه مسئول

ئیـد  أمسـئول فنـی معرفـی شـده قـبالً ت      در صورتی کـه  )9شماره پیوست (برگ تشخیص صالحیت مسئولیت فنی  : تبصره
درصورتیکه مسئول فنی قبالً تأییـد صـالحیت نشـده    و  صالحیت شده باشد نیازي به طرح مجدد موضوع در کمیسیون نیست

گـواهی تشـخیص    و) 14پیوسـت شـماره   (در کمیسیون تأیید می گـردد  شده  مدارك اخذبراساس باشد براي بررسی موضوع 
بـا  ساله داروسازان صادر مـی شـود و تمدیـد آن همزمـان      5سال مطابق با بازآموزي  5کثر براي صالحیت مسئولیت فنی حدا

  . گیرد تمدید پروانه مسئول فنی صورت می
ـ مدارك مورد نیاز جهت طرح موضوع ابطال و تأسیس داروخانه در همان محل به طور همزمان در   ز ×

  )13پیوست شماره(کمیسیون 
 داروخانه مسئول فنی  و پروانه پروانه تأسیس اصل -1
بـا  ( سـیس أداروخانه توسط مؤسس داروخانه و درخواست متقاضی جدیـد ت سیس أرسمی ابطال مجوز و پروانه ت درخواست -2

  )10پیوست شماره ( )نفر حضور هر دو
  آخر تصویر صفحه اول شناسنامه متقاضی تأسیس داروخانه و درصورت داشتن توضیحات، تصویر صفحه -3
 خدمت یا معافیت از خدمت یا گواهی اشتغال به خدمت وظیفه متقاضی تصویر کارت پایان -4
  متقاضیمعتبر تصویر مدرك تحصیلی  -5
 گواهی عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد متقاضی -6
 و مدارك مربوطه) 1 شماره پیوست(ئید شده کسب امتیاز الزم محل توسط متقاضی أفرم ت -7
  )6 پیوست شماره(معرفی نامه مسئول فنی  -8
متقاضـی   بابت خرید از شرکتهاي پخش توسط موسـس فعلـی و یـا   مبنی بر  پذیرش کلیه بدهی ها داروخانه  بیکتتعهد  -9

  .جدید
 تحت نظارت توسط دانشگاه متبوع قبل از تصویب کمیسیون  اطالع رسانی به شرکت هاي پخش سراسري و استانی  -10

  
سـس قبلـی و   ؤتوزیع دارو نسبت به ابطال پروانه هـاي م ئید کمیسیون، دانشگاه ضمن معرفی موسس جدید به شرکتهاي أپس از ت
  . نمایداقدام این ضابطه ) و(و ) هـ(سیس و مسئول فنی جدید طبق بندهاي أپروانه ت صدور
جـاري داروخانـه    شراف مؤسس قبلی بـر امـور  موافقت با موضوع، ا مبنی بر 20قانونی ماده ي کمیسیون أتا زمان صدور ر :تبصره

  .باشد  جاز نمیم نامبردهرش مسئولیت فنی در داروخانه هاي دیگر توسط لزامی است و پذیا
  : ـ مدارك الزم جهت انتقال محل داروخانه ح ×
 داروخانه تقاضاي کتبی مؤسس -1
  )4شماره  پیوست(توسط انجمن گزارش کارشناسی بازدید از محل معرفی شده  -2
برداري از   سس جهت بهرهؤو اعالم آمادگی م) ررات مربوطهمقسایر نامه و  آئین 15و  9با رعایت مواد (ئید محل أپس از ت -3

هاي توزیع دارو نسبت بـه ابطـال پروانـه هـاي قبلـی و       بایست ضمن معرفی داروخانه به شرکت محل جدید، دانشگاه می
  .نمایداقدام این ضابطه ) و(و ) هـ(سیس و مسئول فنی جدید طبق بندهاي أصدور پروانه ت
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پیوسـت  ( درکمیسـیون  فعالیت داروخانهوضعیت ت بررسی موضوع تبدیل ـ مدارك مورد نیاز جهط   ×
  ) :15شماره 

 تقاضاي کتبی مؤسس داروخانه -1
  در خصوص موضوعبر اساس آیین نامه و ضوابط جاري نظر معاون غذا و دارو دانشگاه  اعالم -2
اسی بازدیـد از محـل داروخانـه    در صورت تقاضاي تبدیل وضعیت فعالیت داروخانه از روزانه به شبانه روزي گزارش کارشن -3

 .الزامی است) 4پیوست شماره (
 )و(بنـد   اعالم وضعیت مسئولیت فنی ساعات جدید فعالیت داروخانه و در صورت لزوم مدارك مسئول فنی جدیـد مطـابق   -4

 این ضابطه
تمر به روزانه تبدیل سفعالیت م سال 5داروخانه شبانه روزي موجود بنا به درخواست شخص مؤسس می تواند بعد از  : تبصره
  .گردد

هاي تأسیس و مسئول فنی قبلی داروخانـه   ید مراتب از سوي کمیسیون، دانشگاه موظف است نسبت به ابطال پروانهأیپس از ت
  .نمایدصادر این ضابطه ) و(و ) هـ(اقدام و پروانه هاي جدید را طبق بندهاي 

  )16پیوست شماره ( :نهـ مدارك الزم جهت ابطال مجوز و پروانه تاسیس داروخا ي ×
اي که قصد ابطال مجوز و پروانه داروخانـه خـود را دارد، الزم اسـت قبـل از تعطیـل نمـودن داروخانـه،         سس داروخانهؤم -1

 .ئیـد گـردد  أتقاضاي کتبی و صریح و بدون شرط خود را به دانشگاه مربوطه تسلیم تا موضـوع در کمیسـیون مطـرح و ت   
شهر یـا  (اي بررسی موضوع در کمیسیون و چگونگی رفع نیاز دارویی مردم منطقه درصورت ابطال تک داروخانه محل بر

 . باید توسط دانشگاه در فرم اظهار نظر کمیسیون شرح داده شود) روستا
 .بدهی هاکلیه تعهد کتبی موسس مبنی بر تقبل  -2
  .تصویب کمیسیون اطالع رسانی به شرکت هاي پخش سراسري و استانی تحت نظارت توسط دانشگاه متبوع قبل از -3

سیس و مسـئول  أهاي ت ي موافقت با ابطال مجوز تاسیس داروخانه از سوي کمیسیون، اصل پروانهأبدیهی است پس از اعالم ر
   .فنی داروخانه توسط دانشگاه ابطال می گردد

  ـ ضوابط مربوط به داروخانه داخلی بیمارستان ك ×
بدون در نظر گرفتن جمعیـت  داروخانه ها، داروخانه داخلی بیمارستان و اداره  تاسیسآئین نامه  14ماده  2و  1تبصره با توجه به 

  :تأسیس خواهد شدتأییدکمیسیون دانشگاه و ه مدارك ذیل ئبا ارا و اولویت تقاضا
 بیمارستان از دانشگاه مربوطهبهره برداري یا مجوز پروانه تأسیس تصویر  -1
 تصویر پروانه مسئول فنی بیمارستان  -2
 )11شماره  پیوست(اسی بازدید از محل داروخانه گزارش کارشن -3
پیوسـت  (معرفی نامه از سوي رئیس بیمارستان و پـذیرش مسـئول فنـی داروخانـه     : مدارك مسئول فنی داروخانه شامل  -4

  ین ضابطها) و(مندرجات بند ) 6شماره 
  .ح مجدد موضوع در کمیسیون نیستیید صالحیت شده باشد، نیازي به طرأدرصورتیکه مسئول فنی معرفی شده قبالً ت :تبصره

بـا  داخلی بیمارستان مسئول فنی داروخانه  وتاسیس پروانه برداري از داروخانه نسبت به صدور  دانشگاه موظف است همزمان با بهره
  . اقدام نماید ین ضابطها) و(و  )هـ( توجه به بندهاي
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 مرکز به کمیسیون دانشگاهـ تفویض اختیارات کمیسیون  ل ×
قانون مربوطه و تبصره هـاي آن و آئـین نامـه تاسـیس و اداره داروخانـه هـا بـه         20کمیسیون مرکز با رعایت ماده  اختیارات

  .کمیسیون دانشگاه تفویض می گردد
بـا  ( 29/3/1334قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی، مواد خوردنی و آشامیدنی مصـوب   20ماده  5ا استناد به تبصره ب -1

اعضاي آن رسماً تشکیل شده و مالك تصمیم گیري رأي اکثریت حاضر در جلسه حضور کمیسیون دانشگاه با ) اصالحات بعدي
  .است

دعوت از اعضاي کمیسیون باید به صورت مکتوب و رسمی صورت گرفته و دعوتنامه حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسـه   -2
بندي مشخص که به اطالع اداره کل دارو هم خواهد رسید در براي اعضاي آن ارسال شود و جلسه کمیسیون در برنامه زمان 

 . روز و ساعت معین تشکیل گردد
 . مدیر غذا و داروي دانشگاه دبیر کمیسیون است/ معاون -3
مربوط به درخواست متقاضی در سطح همان دانشگاه، به فرم ) داراي شماره و تاریخ ثبت دبیرخانه(با توجه به نامه وارده  -4

 .شود ه تنظیم و به همراه مدارك الزم طبق ضوابط و پرونده موجود جهت اعالم نظر به کمیسیون ارائه میکارشناسی مربوط
ارسال  همزمان با اعالم نظر کمیسیون به متقاضیان، گزارش خالصه رأي کمیسیون تنظیم و رونوشت آن به اداره کل دارو -5

 .گردد می
غیر از موارد (ونده هاي مطرح شده در کمیسیون ذینفع باشند اعضاي کمیسیون دانشگاه درخصوص پراز یک هر چنانچه  -6

) ابطال و تأسیس همزمان، معرفی مسئول فنی داروخانه و درخواست مؤسس مبنی بر ابطال پروانه تأسیس و تعطیلی داروخانه
 . رسال گرددجهت بررسی و صدور رأي به کمیسیون مرکز ا موضوع قابل طرح در کمیسیون دانشگاه نبوده و بایستی مدارك

عاده اختیارات تفویض شده  -7 کمیسیون مرکز مجاز است نسبت به درخواست تجدید نظر کمیسیون دانشگاه در رأي صادره یا ا
 . اقدام نماید

  داروخانه ها از طرف دانشگاه به سازمان نظام پزشکی و انجمن مرتبط با م ـ واگذاري امور اجرایی  ×
امور اجرایی مربوط به درخواست داروخانه ها را به شرح زیر به سازمان می تواند دانشگاه  ،نامهآیین  29بر اساس تبصره واحده ماده  

بدیهی است تصمیم گیري . واگذار نماید) و یا شهرستان در محدوده دانشگاه مورد نظر(نظام پزشکی و انجمن داروسازان استان 
یسیون دانشگاه و صدور پروانه هاي تاسیس و مسئول فنی داروخانه و نهائی با رعایت آئین نامه تاسیس و اداره داروخانه ها در کم

  :پیگیري عملکرد داروخانه ها از مراجع ذیصالح قانونی در عهده دانشگاه مربوطه خواهد بود
 معرفی مسئول فنی و قائم مقام مسئول فنی داروخانه  -1
 روزي و بر عکسدرخواست تبدیل وضعیت خدمات داروخانه از نیمه وقت، روزانه یا شبانه  -2
 ثبت درخواست متقاضی تاسیس داروخانه و اولویت بندي متقاضیان بر اساس اعالم نیاز دانشگاه -3
بازدید، ارزیابی و پایش ادوراي از عملکرد داروخانه ها جهت ارائه گزارش به دانشگاه متبوع و پیشنهاد معرفی  -4

 داروخانه هاي منتخب 
 پرسنل داروخانه و تشکیل پرونده آموزشی  براي آنها توانمند سازي و آموزش مسئول فنی و سایر -5
  تشکیل پرونده و تکمیل مدارك متقاضیان ابطال و تاسیس همزمان داروخانه جهت ارائه به کمیسیون دانشگاه -6
  تشکیل پرونده و تکمیل مدارك افراد متقاضی ابطال مجوز تاسیس داروخانه جهت ارائه به کمیسیون دانشگاه -7
  در صورت صالحدید و بعد از تایید اداره کل دارو سایر امور مرتبط را جهت تسریع در رسیدگی به دانشگاه  :1 تبصره

نظام پزشکی محل تفویض سازمان درخواست ها و ارتقاي کیفیت خدمات دارویی داروخانه ها می تواند به انجمن داروسازان یا 
  .صورت می پذیردسازمان نظام پزشکی  و انجمن یا دانشگاهبین ی ما فتفاهم نامه  با این اقدامجزئیات مربوط به بدیهی است  .نماید
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کارشناسی محل تاسیس داروخانه و تطبیق آن با ضوابط مربوطه به رعایت فاصله تعداد مطب فعال و متراژ  :2 تبصره
  .به عهده انجمن مربوطه می باشد... داروخانه و 

  )20مارهپیوست ش: (ن ـ بازرسی و نظارت بر عملکرد داروخانه  ×
 . مربوطه استنظارت بر عملکرد داروخانه در تهیه، نگهداري و عرضه دارو و کلیه اقالم موجود بر عهده دانشگاه  -1
که انجام بازرسی از داروخانه توسط سایر مراجع قانونی ذیصالح الزم به نظر میرسد با هماهنگی دانشگاه  در مواردي -2

 . از محل صورت خواهد گرفتمربوطه و به همراه کارشناس دانشگاه بازدید 
سن ) حداقل یک نفر داروساز مجرب(نفر فرد آموزش دیده  2گروه کارشناسی اعزامی دانشگاه باید شامل  -3 که از ح

 . سلوك الزم برخوردار هستند تشکیل می گردد و باید داراي کارت بازرسی یا معرفی نامه از دانشگاه باشند
در دو نسخه تنظیم و یک برگ آن جهت اطالع و رفع نواقص احتمالی  20گزارش بازرسین بر اساس پیوست شماره -4

 . به مسئول فنی یا مؤسس داروخانه تحویل می گردد
بدیهی است نیاز به بازدید از عملکرد . بار در سال می باشد 4حداقل تعداد بازرسی از داروخانه به طور متوسط  -5

 . انشگاه تعیین می گرددداروخانه ها با توجه به نحوه فعالیت آنها با نظر د
 .شود می انجام ) 21پیوست شماره ( ارزشیابی داروخانه یکبار در سال بر اساس  -6
از داروخانه عالوه بر پیگیري تخطی از آیین نامه و این ضابطه، در ارزشیابی عملکرد ساالنه آن گزارش بازرسی  -7

  .مؤثر خواهد بود

  شرایط فنی داروخانه -س ×
  .اسب جهت پذیرش نسخ، استقرار بیماران و قفسه کتب راهنماي اطالعات دارویی داشته باشدداروخانه باید فضاي من -1
 . مشخص گردد} مسئول فنی و مشاوره دارویی{محل استقرار داروساز مسئول فنی به صورت تابلویی با متن  -2
 .مورد تایید انجمن استفاده نمایندمسئول فنی و پرسنل داروخانه از روپوش مناسب  -3
 .مسئول فنی ملزم به نصب اتیکت بر روي سینه است داروساز -4
چیدمان قفسه هاي دارویی بهتر است به صورت خواص درمانی دارو و ترجیحاً بسته بندي هاي هم شکل در جاهاي مختلف  -5

 .باشد
جهز به دماسنج و رطوبت سنج  -6 دما باشد مایشگرو یخچال داراي نانبار داروخانه قفسه بندي مناسب داشته و م. 
 . باشد ،حل ساخت داروهاي ترکیبی در فضایی مجزا و با تجهیزات کامل مورد نیازم -7
جهت ارائه اطالعات درخواستی کلیه خدمات  )اُتوماسیون کامل( سیستم سخت افزاري و نرم افزاري مناسببایستی داروخانه  -8

 .روخانه به سازمان را تامین نمایدورده هاي موجود در داآو همچنین مشارکت در طرح ردیابی و تایید اصالت فردارویی 

 شرایط معرفی جانشین موسس داروخانه  – ع ×
در مورد موسسین داروخانه دایر که به دلیل مشکالتی ) 2باالخص بند (ها  نامه تاسیس و اداره داروخانهآیین  21به استناد ماده 

فرد واجد شرایط مطابق قوانین و  )19 پیوست شماره( امکان حضور در داروخانه را ندارند باید ضمن ارائه مدارك و مستندات الزم
فعالیت داروخانه با رعایت سایر مقررات و  ،به عنوان جانشین به دانشگاه معرفی و در صورت تایید دانشگاه فردي را مقررات جاري

 .ضوابط جاري سازمان به مدت حداکثر یکسال مجاز خواهد بود

  .ستندات الزم تمدید مدت فوق بالمانع استدر صورت نیاز و ارائه م :1تبصره       
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آیین نامه مسئولیت وظایف محوله در این ماده و پاسخگویی به آنها در زمان حضور جانشین  21طبق تبصره ماده : 2تبصره 
 . به عهده موسس داروخانه می باشد

  ادامه فعالیت داروخانه درصورت فوت مؤسس ـ ف ×
اصالحی قانون مربوط به  3ماده  4تبصره طبق روخانه، الزم است دانشگاه مربوطه، درصورت فوت مؤسس یا یکی از مؤسسین دا

  :مقررات امور پزشکی و دارویی را به وراث قانونی متوفی جهت ارائه مدارك زیر اعالم نماید
 مدارك مسئول فنی واجد شرایط طبق ضوابط  -1
 به داروخانه وکالت نامه رسمی مبنی بر معرفی وکیل جهت انجام کلیه امور مربوط -2
 .)درصورتیکه مؤسس متوفی داراي فرزند صغیر باشد(قیم نامه صغار  -3
و در صورت معرفی فرد واجد شرایط جهت صدور پروانه تأسیس داروخانه بنام وي عالوه بر  دادخواست حصر وراثت -4

سیون ارائه مدارك زیر توسط وراث جهت بررسی موضوع در کمی ،)"ب"بند  8تا  4و  2موارد (مدارك الزم طبق 
 .شود می

پروانه  در خواست وراث یا وکیل قانونی آنها در مورد ابطال مجوز تأسیس داروخانه و معرفی فرد واجد شرایط صدور -الف
 )10 پیوست شماره( تأسیس

 راثتگواهی انحصار وِ -ب
  اجازه نامه دادستانی بنام قیم صغار درخصوص موضوع -ج

بیش از یک نفر باشد و یکی از مؤسسین فوت نماید، ادامه فعالیت داروخانه پس از درصورتیکه مؤسس داروخانه  : تبصره
سسین و ؤنامه سایر م ث متوفی، منوط به ارائه مدارك فوق و رضایتاور رضایتاتمام مهلت قانونی توسط سایر مؤسسین با 

  .خواهد بودید موضوع توسط کمیسیون أیت
ابالغ رسیده است و از تاریخ  معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و داروبه تصویب بند  17و  تبصره 47 ،ماده 9این ضابطه در 

  .از درجه اعتبار ساقط می باشدقبلی الزم االجرا بوده و کلیه ضوابط، دستورالعمل ها و بخشنامه هاي 
  

  


