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»هاي كشورداروخانهارزشيابيدستورالعمل« 

و شناسايي واحدهاي فعالتر در زمينه ارائه اين خدمات و به در داروخانه ها خدمات دارويي ارائهبه منظور ارتقاي كيفيت

ايـن  ،جهت تشويق و ايجاد انگيزه رقابت بيشتر در ارتقاء خدمات و رعايت حقوق شهروندان و تقويـت روحيـه نظـارتي   

تا با تالش خود ما را ميروداز كليه موسسين محترم داروخانه انتظار ضمن ابالغ مراتب.تنظيم گرديده استورالعملدست

خـود بـوده و ايـن    عملكـرد بديهي است داروخانه ملزم به حفظ و ثبت ارزشـيابي  .خدمات دارويي ياري نماينددر ارتقاء

.خواهد بودموثرو تمديد پروانه تاسيس داروخانهمات ارزشيابي در درجه بندي داروخانه ها براي ارائه خد

نحوه اجرا 

امتيازات تشويقي و تنبيهـي كبار صورت گرفته و يهر سه ماهارزشيابي از كليه داروخانه هاي داير در سراسر كشور )1

. در همان سال بر امتياز ارزشيابي موثر خواهد بود

امتيـاز  600تشويقي و تنبيهي براي تمديد پروانه تاسيس داروخانـه  حداقل امتياز ارزشيابي با لحاظ كردن امتيازات )2

.مي باشد) نصاب% 60(

.داروخانه مجاز به اخذ تعرفه خدمات دارويي نمي باشد،در صورت عدم حضور مسئول فني•

داروخانه فقط مجاز به ارائـه خـدمات داروئـي    ) امتياز600تا 400(در صورت كسب امتياز كمتر از نصاب •

.خواهد بود) برنامه بيمه روستائي(ابق فهرست داروئي مركز بهداشتي درماني فقط مط

جاز به ارائه خدمات داروئي و نسخه پيچي تـا  مدرصد نصاب داروخانه 40در صورت كسب امتياز كمتر از •

.زمان رفع نواقص موجود و معرفي مسئول فني واجد شرايط با نظر كميسيون قانوني دانشگاه نخواهد بود

بـدون احتسـاب امتيـاز    (يابي درصـد امتيـاز ارزشـ   90و ) بدون امتيـاز تنبيهـي  (صورت كسب امتيازات تشويقي در )3

نيـاز ارائـه خـدمات    بـا توجـه بـه   با نظر دانشگاه داروخانه مورد نظر به عنوان داروخانه نمونه معرفـي و  ، )تشويقي

.تخصصي به عنوان داروخانه منتخب و خاص دانشگاه معرفي مي گردد

و ارزيابي شرايط فضا، پرسنل و ارائه خدمات دارويي و غيـر دارويـي   براساسارزشيابي كه به پيوست مي باشدفرم)4

كـه  مـديريت غـذا و دارو دانشـگاه اسـت    / و نظر كارشناسي معاونـت  در داروخانه شرايط ساخت داروهاي تركيبي 

: را شامل مي شود به شرح زير امتياز 1000مجموعاً 
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امتياز200نه فضاي داروخا

امتياز600نحوه ارائه خدمات 
امتياز50در انبارو لوازموارشرايط نگهدري د

امتياز50ساخت داروهاي تركيبي شرايط
امتياز100نظر كارشناسي معاونت غذا و دارو

امتياز1000زشيابي رمجموع امتيازات ا

*)امتياز50هركدام (مثبت ارزشيابيامتيازات *

فضاي داروخانه .1
افزايش مساحت كف و با در نظر گرفتن فضاي مشاوره دارويي، پوشيدن روپوش براي داروخانه 

هاي داير قبلي و نصب اتيكت مسئول فني، مكانيزاسيون
در برنامه نرم افزاريOTCارائه ثبت اطالعات خدمات .2
دارويي به دانشگاه ارائه به موقع اطالعات نسخ بيمه و آزاد ثبت و عوارض ناخواسته.3
حضور فعال مسئول فني.4
.هرگونه فعاليت كه منجر به ارتقاي كيفيت خدمات دارويي شود.5

) *امتياز50هركدام (منفي ارزشيابيامتيازات *

عدم حضور فيزيكي مسئول فني در ساعات مقرر .1
مسئول فني در ساعات مقرر ) علمي(عدم حضور فعال .2
ير مجاز در داروخانهنگهداري يا عرضه داروهاي غ.3
نگهداري يا وجود داروهاي تاريخ گذشته در داروخانه.4
وجود تخلفات خاص در داروخانه، مانند عرضه غير مجاز داروهاي مخدر، روانگردان، سقط جنين و .5

بدون نسخه معتبرOTCداروهاي غير 
پيچيدن نسخه و دريافت تعرفه در غياب مسئول فني .6
تركيبيانبوه سازي داروهاي .7
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»----- -سه ماهه /------فرم ارزشيابي داروخانه در سال « 

»-------------------دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني / دانشگاه « 

:كد داروخانه:نام داروخانه  

:مؤسسكد ملي : نام و نام خانوادگي مؤسس 

شبانه روزي�روزانه�نيمه وقت عصر�نيمه وقت صبح�: وضعيت ارائه خدمات دارويي 

: شماره و تاريخ مجوز تأسيس داروخانه 

: شماره و تاريخ پروانه تأسيس داروخانه 

: محل داروخانه واقع در 
: بخش : شهرستان :استان 

: روستا : شهر : دهستان 

: آدرس دقيق محل داروخانه 

:E.MAIL:                               فاكس: تلفن داروخانه 

: كروكي دقيق محل داروخانه 

: نوع داروخانه 
)امبا ذكر ن(حقوقي �حقيقي �

خيريه �داخلي درمانگاهي�دولتي�

شب----ـ ----عصر----ـ ----صبح----ـ ----: ساعات دقيق فعاليت داروخانه 

با توجه به پروانه هاي مسـئوليت فنـي نصـب شـده در     (نام و نام خانوادگي مسئولين فني تمام ساعات فعاليت داروخانه كد ملي و 

: ) داروخانه

1 (3 (

2 (4 (
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: مالحظات 

امتياز 

كسب 

شده

حداكثر 

امتياز

موضوع ارزشيابي در داروخانه گزارش گيريموضوع 

در برنامه نرم افزاري مربوطه

رديف

فضاي داروخانه
2 نصب پروانه تاسيس معتبر .1 در و مسئول فني نصب تابلوي پروانه تأسيس ) 1

) امتياز5(داروخانه 
1

3 مسئول فني معتبرنصب پروانه.2

20 رعايت دماي مناسب براي نگهداري داروها .3 رعايت شرايط نگهداري داروها در قفسه) 2
)ºc2±25 (و يخچال)ºc3±5 (
) امتياز40(

10 نگهداري داروها دور از تابش مستقيم آفتاب .4
10 نگهداري داروهاي يخچالي در يخچال.5

5 ب نصب شدهدماسنج سالم و در جاي مناس.6 ) امتياز15(و ديتاالگر وجود دماسنج ) 3
5 ديتاالگر در يخچال.7
5 وجود مستندات ديتاالگر.8

20 )امتياز20(رعايت نظافت و بهداشت عمومي .9 ) امتياز20(رعايت نظافت و بهداشت عمومي ) 4

10 فضاي كافي جلوي پيشخوان جهت حضور .10
مانند مراجعينمناسب براي وجود امكانات بيماران و 

صندلي

فضاي كافي جلوي پيشخوان جهت حضور ) 5
منوط به اختصاص فضا جهت (بيماران و مراجعين 
) امتياز10() رعايت حقوق بيمار

10 درج نام موسس.11 ) امتياز20(تابلوي مناسب براي سردرب داروخانه) 6
10 بدون تبليغات.12
10 كپسول شارژ شده.13 ) ازيامت10(يكپسول آتش نشانداشتن ) 7

10 قفسه بندي و چيدمان مناسب دارو در داروخانه.14 قفسه بندي و چيدمان مناسب دارو در داروخانه ) 8
) امتياز10(

20 فضاي مشاوره با بيماران و محل مجزاي ارائه .15
خدمات

فضاي مشاوره با بيماران و محل مجزاي ارائه ) 9
) امتياز20(خدمات 

10 فضاي تفكيك شده ساخت داروي تركيبي در .16 فضاي تفكيك شده ساخت داروي تركيبي در ) 10
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داروخانه ) امتياز10(داروخانه 

5 نصب ساعات فعاليت داروخانه در معرض ديد .17
عموم

نصب ساعات فعاليت داروخانه در معرض ديد ) 11
) امتياز5(عموم 

20 اروخانهعدم نصب آگهي تبليغاتي نامناسب در د.18 عدم نصب آگهي تبليغاتي نامناسب در داروخانه ) 12
) امتياز20(

5 هنگام عدم (وجود تابلوي نسخه پيچي نداريم.19
)حضور مسئول فني

) امتياز5(وجود تابلوي نسخه پيچي نداريم ) 13

5 نصب شماره تلفن رسيدگي به شكايات توسط .20
دانشگاه

ت توسط نصب شماره تلفن رسيدگي به شكايا) 14
) امتياز5(دانشگاه 

5 نصب منشور حقوق بيمار در داروخانه.21 نصب منشور حقوق بيمار در داروخانه ) 15
) امتياز5(

200 مجموع

نحوه ارائه خدمات
50 حضور فيزيكي در داروخانه-1

) امتياز100درصورت نبودن مسئول فني كسر (
فني و مشاوره با بيمار حضور فعال مسئول) 1
) امتياز100(

2

20 دقيقه 2زمان مشاوره با بيمار حداقل -2
10 ) ...تلفني،مكتوب،(پاسخگويي به سئواالت بيماران -3
20 ارزيابي ماهانه فعاليت داروخانه -4

50 عدم وجود داروي غيرمجاز -5 روهاي عدم وجود داروهاي خارج از فهرست دا) 2
طبق آيين (و ساير اقالم غيرمجازرسمي ايران

) امتياز100(و عدم فروش آن) هاداروخانهنامه 
10 عدم فروش آن -6
10 عدم دريافت دارو از شبكه غيرمجاز توزيع-7
30 عدم وجود ساير اقالم غيرمجاز -8

10 پايش نسخ بر اساس (پيچيسرعت و دقت در نسخه-9
نسخه پيچي مناسب و مهرنمودن تداخالت دارويي،

) نسخه بيمار

) امتياز50(نسخه پيچيمناسب روند ) 3

10 عدم فروش دارو بدون نسخه معتبر -10
10 OTCنسخه پيچي صحيح -11

10 ويا فروش اضافي تحويل دارو با توجه به موجودي-12
10 عدم دخالت غيرمسئول فني در نسخه پيچي-13
10 مان عدم حضور مسئول فنينسخه پيچي درز-14

10 امتياز5روپوش مسئول فني و پرسنل هريك -15 پوشيدن روپوش و نصب اتيكت براي كليه ) 4
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10 اتيكت مسئول فني بر روپوش خود-16 ) امتياز20(شاغلين داروخانه 

10 قيمت گذاري صحيح دارو-17 قيمت گذاري صحيح و رعايت تعرفه هاي ) 5
10) متيازا30(مصوب حق فني نسخ سايراقالم -18

10 رعايت تعرفه ارائه خدمات -19

10 بسته بندي مجدد مناسب-20 ) امتياز30(بسته بندي مجدد داروها) 6
10 برچسب زني مناسب -21
10 تحويل بهداشتي دارو-22

10 نصب برچسب قيمت-23 نصب برچسب قيمت بر اقالم غيردارويي ) 7
10) تيازام20(موجود در داروخانه فروش براساس قيمت مصوب-24

10 بيمارانبيمه ضبط سوابق نسخ دارويي -25 دارا بودن رايانه و ارائه خدمات مكانيزه به ) 8
10) امتياز50(بيماران  بيمارانثبت نسخ آزاد-26

10 اطالعات دارويي و مشاوره مكانيزه-27
20 به روز بودن اطالعات نسخ-28

20 يا منابع داروسازي مورد نياز در وجود كتب -29
سازي اطالعات ارائه شده به داروخانه جهت به روز

مراجعين و منابع مورد نياز ساخت داروهاي تركيبي

وجود كتب يا منابع داروسازي مورد نياز در ) 9
سازي اطالعات ارائه شده داروخانه جهت به روز

به مراجعين و منابع مورد نياز ساخت داروهاي 
) امتياز20(ي تركيب

10 نگهداري صحيح اسناد و مدارك خدمات -30
) ....فاكتور خريد اقالم دارويي و غيردارويي،(داروخانه

نگهداري صحيح اسناد و مدارك خدمات ) 10
فاكتور خريد اقالم دارويي و (داروخانه

) امتياز10() ....غيردارويي،

50 حضور موسس حقيقي حداقل در يك شيفت -31
اروخانهفعاليت د

) انجام وظايف طبق آيين نامه(

حضور موسس حقيقي حداقل در يك شيفت ) 11
فعاليت داروخانه

) امتياز50() انجام وظايف طبق آيين نامه(

50 عدم نگهداري و فروش داروهاي تاريخ گذشته در -32
داروخانه

عدم نگهداري و فروش داروهاي تاريخ ) 12
) امتياز50(گذشته در داروخانه 

5 بكارگيري تكنسين آموزش ديده-33 رعايت شئون حرفه اي و اخالقي توسط كليه ) 13
5) امتياز10(پرسنل داروخانه  وضعيت ظاهري و برخورد مناسب با -34

امتياز5مراجعين

10 همكاري متقابل با سازمانهاي بيمه گر-35 10(همكاري متقابل با سازمانهاي بيمه گر ) 14
) امتياز

5 ك و تيادالت مالي داروخانه فقط به نام صدورچ-36
موسس

همكاري مناسب با شركتهاي مجاز  پخش ) 15
) امتياز10(دارو 
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5 عدم مشاركت در ارائه تخفيفات دارويي-37

10 رعايت حقوق بيماران در داروخانه-38 ) امتياز10(رعايت حقوق بيماران در داروخانه ) 16

20 نه رعايت ساعات فعالييت داروخا-39 ) امتياز20(رعايت ساعات فعالييت داروخانه ) 17

10 همكاري با بازرسين دانشگاه در پاسخ به سواالت -40
و بازديد مكانهاي مختلف داروخانه

همكاري با بازرسين دانشگاه در پاسخ به ) 18
سواالت و بازديد مكانهاي مختلف داروخانه

) امتياز10(

600 مجموع

تركيبيمحل ساخت داروهاي
5 امضاي داروساز مسئول روي برچسب وجود مهر و -1

فرآورده 
ساخت و كنترل نهايي فرآورده توسط داروساز ) 1

) امتياز15(مسئول
3

10 ساخت و نظارت توسط مسئول فني-2

5 رعايت زمان ساخت داروي تركيبي-3 رعايت زمان ساخت داروي تركيبي) 2
5() ول فنيعدم تداخل با وظايف محوله مسئ(

) امتياز

5 وجود ميز و لوازم مناسب براي ساخت-4 ) امتياز5(وجود ميز و لوازم مناسب براي ساخت  ) 3

5 خريد از منابع معتبر -5 ) امتياز10(مواد اوليه براي ساخت  ) 4
2 نگهداري مناسب مواد اوليه-6
3 رعايت تاريخ انقضا مواد اوليه-7

5 ب برچسب زني مناس-8 برچسب زني مناسب ) 6
ذكر تاريخ ساخت فرآورده، تركيبات، دستور مصرف (

5() وشرايط نگهداري و نام سازنده و نام داروخانه
) امتياز

5 نظم و نظافت مكان ساخت و لوازم مربوطه-9 5(نظم و نظافت مكان ساخت و لوازم مربوطه ) 7
) امتياز

5 داري عدم انبوه سازي و رعايت شرايط نگه-10
فراورده

ي رعدم انبوه سازي و رعايت شرايط نگهدا) 8
فراورده

) امتياز5() كنترل تاريخ ساخت فراورده هاي موجود(

50 مجموع

انبار دارو و لوازم
10 بندي و چيدمان مناسب داروها و لوازم قفسه-1 10(بندي و چيدمان مناسب داروها و لوازم  قفسه) 1

) امتياز
4
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15 ها در دماي مناسب داري دارونگه-2 ها در دماي مناسب نگهداري دارو) 2
) امتياز15(درجه سانتيگراد25±2دماي مناسب 

5 وجود دماسنج در انبار -3 ) امتياز5(وجود دماسنج در انبار ) 3

10 عدم وجود دارو خارج از فهرست رسمي داروهاي -4
در گذشتهيا تاريخاقالم بدون مجوزلوازم وايران و

انبار 

عدم وجود دارو خارج از فهرست رسمي داروهاي ) 4
در يا تاريخ گذشتهاقالم بدون مجوزلوازم وايران و

) امتياز10(انبار 

10 قابل نظافت بودن كف انبار -5 ) امتياز10(قابل نظافت بودن كف انبار  ) 5

50 مجموع

100 و در انجام هاي غذا و دارهمكاري با معاونت) 1
رساني و ثبت اطالعات نسخ بيمه و آزاد و اطالع

عوارض ناخواسته دارويي و يا ساير فعاليتها كه به 
گردد خدمات دارويي منجر ميارتقاء

هاي غذا و دارو در انجام همكاري با معاونت) 1
رساني و ثبت عوارض ناخواسته دارويي و يا اطالع

ت دارويي منجر خدماساير فعاليتها كه به ارتقاء
گردد مي

100() با تاييد معاونت غذا و دارو و ارائه مستندات(
) امتياز

1000 جمع كل امتيازات

:نظر بازرسين
) طبق ليست پيوست(داروهاي غير مجاز كشف شده داروخانهرياليارزش

) پيوستطبق ليست (داروهاي تاريخ گذشته كشف شده داروخانهرياليارزش

:) امتياز كسب شده با قيد موضوع(امتيازات تشويقي داروخانه 
1-
2-
3-

:) امتياز كسب شده با قيد موضوع(امتيازات تنبيهي داروخانه 
1-
2-
3-

تذكر شفاهي با قيد در صورتجلسه�در مورد نحوه پيگيري تخلف: توضيحات
اخطار كتبي به موسس يا مسئول فني �



http://fdo.behdasht.gov.ir

اجع ذي صالح با قيد نام مرجعارجاع به مر�
: .......و ساير توضيحات

مهر داروخانه امضاي بازرسين
و امضاي مسئول فني

تائيد معاون غذا و دارو 
......................دانشگاه علوم پزشكي 


