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  :الف ـ شرايط تأسيس داروخانه

 آئاين ناماه ه  ار شااج واجاد شارايو ماي تواناد          5با در نظر گرفتن حد نصاا  جمعيات ط قباا مااده      ( 1ماده 

 داروخانه  ا قباا ضاوابو  درصورت كسب حدنصا  امتياز بشرح زير و تأييد صالحيت از سوي كميسيون قانوني امور 

  :اقدام به تأسيس داروخانه نمايد

 امتياز 0952 براي شهر تهران 

 امتياز 0922 نفر و بيشتر  102220222براي شهر اي 

 امتياز 0022  زار الي يک ميليون نفر  522براي شهر اي با جمعيت 

 امتياز 0622      زار نفر 522الي  022براي شهر اي با جمعيت 

 امتياز 0422       زار نفر 022الي  122شهر اي با جمعيت  براي

 امتياز 0022     زار نفر 122الي  52براي شهر اي با جمعيت 

 امتياز 0222      زار نفر 52 كمتر ازبراي شهر اي با جمعيت 
 

روساتا باه تشاايج    ياا   محلاه، شاهرو و ...ه   -طمنطقه خاا   درصورت نياز به تأسيس داروخانه در  ر شهر :تبصره

عدم وجود متقاضي واجد حدنصا  امتياز، دانشگاه علوم پزشكي ميتواند باا اساتعالم از    دانشگاه علوم پزشكي مربوقه و

و دادن مهلات يكما اه از باين     كاه پااس سراساري و كشاوري دارد     كثيار اننتشاار   روزناماه  ااي  قريا يكاي از  

حاداق    مجوز به كميسيون قانوني امور داروخانه  اا معرفاي نماياد.    فرد داراي بيشترين امتياز را جهت اخذ متقاضيان،

ساا    5جابجايي مح  داروخانه با داشتن حد نصا  امتياز  مان شاهر پاس از    مي باشد. 0222امتياز فرد معرفي شده 

 فعاليت در منطقه خا  و موافقت دانشگاه بالمانع است.

  :شرايط كسب امتياز ( 2ماده 

  :تحصيليامتياز مدرو  -1

 امتياز 522  با مدرو ديپلم 

 امتياز 622  با مدرو دانشگا ي در رشته  اي غير علوم پزشكي

 امتياز 922   اي علوم پزشكي  با مدرو كارداني و كارشناسي در رشته

 امتياز 1222   اي علوم پزشكي  با مدرو كارشناسي ارشد و بانتر در رشته

 امتياز 1622  با مدرو كارشناسي داروسازي

 امتياز 1052  با مدرو كارشناسي ارشد داروسازي

 امتياز 0222  با مدرو دكتراي عمومي داروسازي

 امتياز 0022  با مدرو دكتراي تاصصي داروسازي طبا پايه داروسازيه

امتيااز   12سا  به ازاي  ر و اخذ مدرو تحصيلي داروسازي سابقه داروساز بودن متقاضي از تاريخ فارغ التحصيلي  -0

 امتيازه 022طحداكثر 
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 كسب امتياز سوابا اشتغا  جهت تأسيس داروخانه براساس جدو  امتياز مطاب مصاو   ياأت دولات و باا ارائاه        -0

  :مدارو ذي  ميسر است

 ، امتياز مح  اشتغا  در زمان خدمت متقاضي مالو مي باشد .  جهت احتسا  امتياز اشتغا   :1تبصره 

قاب  احتسا  خوا د   درصورت اشتغا   مزمان متقاضي تنها يكي از آنها كه فرد امتياز بيشتري كسب نموده، :0تبصره 

 بود. 

درصورت محاسبه امتياز آخرين مدرو تحصيلي متقاضي سابقه داروساز بودن وي ازابتدا محاسبه شده و سابقه  :0تبصره 

 اشتغا  وي در قو  دوره تحصي  محاسبه نميشود.

  وا ي اشتغا  به مسئوليت فني داروخانه يا قائم مقامي باتأييد دانشگاه علوم پزشكيگ -0-1

درصورتي كه قائم مقام مسئو  فني داروخانه داراي مجوز تاييد صالحيت فني داروخانه باشد امتياز اشتغا  قائم  -تبصره

 اي كه قائم مقام داشته لحاظ نميشود. مقام در دوره قائم مقامي محاسبه گرديده و امتياز اشتغا  مسئو  فني در دوره

حكام كاارگزيني اساتادام و    اكز دولتي و غير دولتي با ارائاه  در مر اشتغا  با مدرو داروسازي در حرف مرتبو -0-0

  دانشگاه علوم پزشكيگوا ي مح  خدمت يا تاييديه بيمه تامين اجتماعي يا  ر مدرو مورد تاييد 

گوا ي خدمت قرح الزام و پيام آوران بهداشت و قرح تأمين نيروي انساني داروسازان از مح  اعازام و تأييدياه    -0-0

 م پزشكي مربوقه يا گوا ي پايان قرح دانشگاه علو

يا كارت پايان خدمت جهت داروسازاني كه پس از فارغ التحصيلي دوره   ارائه گوا ي از اداره نظام وظيفه عمومي -0-4

خدمت ضرورت را قي كرده اند ط درصورت عدم ارائه گوا ي نظام وظيفه و به دلي  روشن نبودن مح  خدمت، ساابقه  

 امتياز محاسبه مي گردده  02وجه به كارت پايان خدمت به ازاي  ر سا  خدمت سربازي با ت

 داروخاناه   پاس از ارائاه گاوا ي از     ه0مااده   1امتياز اشتغا  متقاضي داراي مدرو غيرداروسازي طموضوع بناد   -0-6

امتياز مطاب    %42مح  اشتغا  و شعبه سازمان تأمين اجتماعي مح  و تأييد دانشگاه علوم پزشكي مربوقه به ميزان 

 قاب  احتسا  خوا د بود.  براي آن مح 

وي باا پسات ساازماني تكنساين      رسامي  كم استادامحُ توجه به با داروخانه دولتي سابقه كار تكنسين امتياز  -تبصره

 .گردد محاسبه مي بيمه تأمين اجتماعيبدون ارائه  دارويي و دارا بودن مدرو تحصيلي معتبر كمک داروسازي 

در استان ياا شهرساتان ماورد     حِرف مرتبوالو بومي بودن تولد يا پنج سا  سابقة كار در مِ :بودن متقاضيبومي  -4

امتيااز و در    52تقاضا يا پنج سا  تحصي  در  مان استان يا شهرستان مي باشاد كاه باراي باومي باودن در اساتان       

 امتياز ه محاسبه مي گردد.  122امتياز طمجموعاً  52شهرستان 

  :ياز ويژه ايثارگرانامت -5

رزمندگان با تأييد نيروي مقاومت بسيج مركز، نيرو اي نظامي با گوا ي از ستاد مشترو نيروي مربوقه و جهاد  -5-1 

  امتياااز 12  گااران بااا تأييااد وزارت جهاااد كشاااورزي مبنااي باار حدااور داوقلبانااه در جبهااه بااه ازاي  اار ماااه      

 تعيين مي گرددهطامتياز خدمت كمتر از يک ماه با محاسبه 
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قابا  محاسابه اسات، باه جاز       01/6/60لغايات   01/6/58امتياز مربوط به حدور داوقلبانه در جبهه از تااريخ   :تبصره

 داوقلباني كه در گروه تفحج شهداي انقال  اسالمي در مناقا عملياتي عدويت دارند. 

 امتيااز و   52% جانباازي  05اساالمي مركاز تاا     جانبازان با تأييد درصد جانبازي از سوي بنياد جانباازان انقاال    -5-0

 امتياز اضافه ميگردد.  02% جانبازي 5به ازاي افزايس  ر 

اجازه تأسيس داروخانه  تأييد كميسيون قانوني،و % و بانتر به شرط بومي بودن خارج از نوبت 02 جانباز داروساز :تبصره

 را خوا د داشت. 

 امتياز  12ه امور آزادگان به ازاي  ر ماه اسارت آزادگان با تأييد ستاد رسيدگي ب -5-0

سا  و بيشتر سابقه اسارت درصورت بومي بودن، خارج از نوبت و با تأييد كميسيون قانوني،  9  داروساز با  آزاده :تبصره

 تأسيس داروخانه را خوا د داشت.  اجازه

  :خانواده شهدا -5-4

 امتياز 022 فرزند شهيد

 امتياز 022  شهيد مسر و پدر و مادر 

 امتياز 52 برادر و خوا ر شهيد

 امتياز 122  درصورت تک برادر و تک خوا ر بودن

داروخاناه در كا     يا انتقا  سرمايه امتياز و منحصراً براي يكبار تأسيس 022امتيازات ويژه ايثارگري حداكثر تا  :تبصره

 كشور اعطاء خوا د شد. 

  شود.مي امتياز در نظر گرفته  12براي سابقه درخواست متقاضي به ازاي  ر سا   -6

آئين نامه براي موسسين كليه داروخانه  اي داير، درخواست متقاضي جهت تأسيس مجدد  11ضمن رعايت ماده  -0

خذ نموده و با تقاضاي وي و داروخانه در صورتي كه قبالً با اولويت بندي و تأئيد كميسيون قانوني مجوز داروخانه اي را ا

نظر كميسيون قانوني قب  از تاريخ ابالغ آئين نامه، ابطا  و تأسيس  مزمان داروخانه بنام فرد واجد شرايو ديگري در 

  مان مح  صورت گرفته باشد، بدين ترتيب بررسي مي گردد:

 سابقه اشتغا  متقاضي از تاريخ ابطا  مجوز داروخانه محاسبه مي شود. -

به جز در مناققي كه به  .تا ده سا  مجاز به ثبت نام براي تأسيس داروخانه با اولويت بندي نمي باشد متقاضي -

  مين ضوابو متقاضي ندارد. 1تأئيد دانشگاه نياز به تأسيس داروخانه داشته ولي با رعايت تبصره ماده 

  :شرايط ثبت نام متقاضي تاسيس داروخانه ( 3ماده 

 مح  با تائيد دانشگاه علوم پزشكي مربوقهداشتن حداق  امتياز  -1

 د.ندر صورت تقاضاي تاسيس مشترو داروخانه،  ر دو متقاضي بايد داراي حد نصا  امتياز مح  باش تبصره:

 دارا نبودن مجوز يا پروانه تاسيس يكي از مراكز يا موسسات پزشكي -0
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مناااقا كااه در  داروسااازيمتقاضاايان  :تبصااره
 

 
و  

   

 
 انااد، مااي تواننااد  اقاادام بااه تأساايس داروخانااه نمااوده 

بدون ابطا  داروخانه خود متقاضي تأسيس داروخانه در مح  ديگر طدرصورت كسب حد نصا  امتيااز آنه باشاند و باا    

حائز شرايو بودن جهت تأسيس داروخانه در مح  ديگر موضوع ابطا  مجوز داروخانه قبلي و تأسيس داروخانه در مح  

 ر  مزمان در كميسيون قانوني مطرح مي گردد.ديگر بطو

 منطقه ماتلف ط شهر يا روستاي تابعه  ر دانشگاه ه متقاضي تأسيس داروخانه باشد.  0مي تواند در  ر فرد  -0

ت وجود چند متقاضي واجد شرايو جهت تأسيس داروخانه در يک منطقه، اولويات تأسايس باا فاردي     درصور -4

 .امتياز بيشتري كسب نموده استاست كه در زمان استعالم دانشگاه 

 در امتياز يكسان متقاضيان در جدو ، تشايج اولويت فرد با نظر كميسيون قانوني دانشگاه خوا د بود. :تبصره

 در مح  يكي شود. روزيه  طروزانه و شبانهكليه متقاضيان تأسيس داروخانه  بنديجدو  اولويت  -5

سازي عمليات اولويت بندي و شفاف نمودن وضعيت نوبت متقاضي، درخواست  اي وارده كليه  يكسانجهت  :1تبصره 

متقاضيان تا پايان  ر سا  شمسي توسو دانشگاه بررسي شده و ابتداي تيرماه سا  بعد نتايج اولويت بندي اعالم ماي  

 ضوع قاب  بررسي خوا د بود.گردد. بديهي است در صورت اعالم نياز دانشگاه در موارد استثناء در قي سا  مو

روز قب  از تاريخ استعالم دانشگاه درخواست رسمي تأسيس داروخانه داشته اناد در   82فقو متقاضياني كه تا  :0تبصره 

طمنظور از استعالم، تاريخ اعالم نياز دانشگاه به تأسايس داروخاناه در محا  ماورد نظار      كنند.  مياولويت بندي شركت 

 استه. 

 بااديهي اسااات درصاااورت نباااود متقاضااي واجاااد شااارايو باااا ثباات درخواسااات اولاااين متقاضاااي مراتاااب در    

 اولين كميسيون دانشگاه بررسي و اتااذ تصميم خوا د شد. 

چنانچه مؤسس طبا تأسيس اوليه يا تأسيس  مزمان در مح  قبلي داروخانه اي كه مجوز آن ابطا  گرديادهه   (4ماده 

ليت خود ادامه د د، ميتواند تقاضاي ابطا  پرواناه تأسايس نماوده و  مزماان داروسااز واجاد       به  ر دلي  نتواند به فعا

سس در مح  ؤمي باشد، جهت بررسي صالحيت بعنوان م 1 % امتيازات مندرج در ماده92شرايطي را كه داراي حداق  

 داروخانه مورد نظر معرفي نمايد. 

 مؤسس داروخانه نمي تواند مِن بعد از قريا اولويت بندي متقاضي شود.  تبصره:

سا  در حِرف مارتبو در داخا  كشاور درصاورتيكه قابالً ساابقه        02داروسازان داراي سابقه كار حداق   (5ماده 

فقو براي تأسيس داروخانه نداشته باشند، به شرط بومي بودن در شهر مورد تقاضا خارج از نوبت و مازاد بر جمعيت 

 يكبار با تأييد كميسيون قانوني اجازه تأسيس داروخانه خوا ند داشت. 
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 انه توسو تعاوني داروسازان استان:شرايو تأسيس داروخ (6ماده 

در  ر دانشگاه علوم پزشكي مي تواند يک مجوز تأسيس با نظر كميسيون قانوني دانشگاه و تائياد كميسايون    -1

 مركز داده شود. 

 درصد داروسازان مح  عدو تعاوني باشند.  52حداق   -0

 به كليه داروسازان جهت عدويت در تعاوني اقالع رساني شود.  -0

در منطقه بادون محادوديت طمگار در ماوارد      و داروخانه  اي رسمي داير بايد عدويت كليه داروسازان حاضر -4

 قانونيه پس از برگزاري مجمع ساليانه امكانپذير باشد. 

ت ماديره و  مه رسمي طدر مورد انتصاا  اعدااي  ياا   داروسازان استان با ارائه اساسنامه و آگهي روزناتعاوني  -5

مطابا قانون  موسس  يچ موسسه پزشكي ديگري نباشددر صورتي كه موضوع فعاليته و تأئيديه اداره تعاون، 

 . مي تواند متقاضي تاسيس داروخانه شود

 : ساير موارد( 7ماده

فرم ماصو  ثبت نام و پس از بررسي مدارو مربوقه توسو دانشاگاه علاوم پزشاكي و    متقاضي با تكمي   .1

 ثبات شاده و   واجدشرايو بودن قبا مقررات جاري درخواست وي در دبيرخانه دانشگاه مح  مورد نظر رسماً

  رسيد به متقاضي تحوي  ميشود.

، تنظيم ليست اولويات بنادي متقاضايان   با توجه به اعالم نياز مح  به تأسيس داروخانه توسو دانشگاه براي  .0

و تبصاره آن در   0ماده  4طبا رعايت بند انشگاه مكلف است با متقاضيان مح  مورد نظر كه تا تاريخ استعالم د

درخواست كتبي خود را رسماٌ به ثبت رسانده اند به آدرس مندرج در تقاضانامه از قريا پسات   مين ضابطهه 

 مكاتبه نمايد. سفارشي براي تكمي  مدارو نزم 

مدارو مربوط به كسب امتياز خود تا تاريخ استعالم دانشگاه را حداكثر تاا  كليه در فراخواني بايد متقاضي  :1تبصره 

 ارائه نمايد.نامه دانشگاه  وصو ماه بعد از  يک

در صورت ابطا  داروخانه در منااقا محاروم    :0تبصره 
5
3

و
5
تأسايس باا   و بررسی درخواست /53

 ماه بالمانع است. 0مهلت تحوي  مدارو متقاضي حداكثر تا  ،مح  ديگر دراولويت بندي 

پس از وصو  استعالم دانشگاه جهات تأسايس داروخاناه،     روز پانزدهچنانچه متقاضي حائز اولويت حداكثر تا  .0

اقدام ننمايد، عدم سوء پيشينه و عدم اعتياد  و گوا ي ه6معرفي نامه مسئو  فنيطضميمه شماره نسبت به ارائه 

نوبت وي بر اساس ضوابو به فرد واجدشرايو بعدي داده مي شود و تقاضاي نامبرده براي آن محا  محفاوظ   

 خوا د ماند. 

در صورت عدم پاسخ د ي متقاضي حائز اولويت پس از سه بار استعالم دانشگاه، درخواسات وي از جادو     تبصره:

 بندي متقاضيان مح  مورد نظر حذف مي گردد. اولويت

درصورتيكه متقاضي در نوبت، درخصو  تقاضا اي مطرح شده در بيس از ياک ماورد حاائز اولويات گاردد،       .4

روز پس از وصو  ناماه دانشاگاه ياک     15دانشگاه موظف است مراتب را به وي اعالم تا حداكثر ظرف مدت 
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  اعالم گردد. بديهي است عدم اعالم توسو متقاضي به منزلة مورد توسو متقاضي انتاا  و به صورت مكتو

   انصراف تلقي مي گردد.

 0مااده   0درصورت دريافت مجوز تأسيس داروخانه در يک مح ، تقاضا اي ديگر متقاضي طبه جز تبصره بناد  .5

 گردد.   مين ضابطهه در سراسر كشور بي اثر مي

باه داخا      ا مي گردد طبا توجه باه مصاوبه وزارت كشاوره   داروخانه از روستايي كه به شهر ملح انتقا  مح  .6

 مان شهر منوط به كسب حدنصا  امتياز نزم براي شهر مورد نظر توسو مؤسس داروخانه طبا توجه به ماده 

  خوا د بود. و موافقت دانشگاه يک  مين ضابطهه

عالوه بر واجد شرايو بودن  در صورتيكه متقاضيان براي تاسيس مشترو داروخانه ثبت درخواست نموده باشند .0

و كسب حد نصا  امتياز مح  توسو  ر يک، جهت احتسا  امتياز آنان در جادو  اولويات بنادي، مجماوع     

امتيازات مربوط به ايثارگري و بومي بودن و سابقه اشتغا  محاسبه گرديده و امتياز مدرو تحصايلي يكاي از   

 متقاضيان كه بيشتر باشد لحاظ مي گردد.

)طبق  22ه مورد نياز جهت طرح موضوع تأسيس داروخانه در كميسيون قانوني مادب ـ مدارك 

 (: 12شماره  فرم پيوست
  معاونت را بردي اُستانداري مربوط به  مان سا  در مراكز استانها آخرين آمار جمعيت مح  از سوي  -1

 ه و پيوست  اي آن 1فرم طضميمه شماره  -0

  ه0كليه مفاد آن به دقت تكمي  شده باشد طضميمهفرم بررسي تقاضاي تأسيس داروخانه كه  -0

 براي بررسي تقاضاي تأسيس داروخانه شبانه روزي استعالم از داروخانه  اي روزانه نزم نيست.  :1تبصره 

براي بررسي تأسيس داروخانه در درمانگاه يا پلي كلينيک يا دي كلينيک از بين متقاضيان واجدشرايو و  :0تبصره 

 حائز اولويت تأسيس داروخانه قبا  مين ضوابو و پس از تأييد كميسيون قانوني دانشگاه خوا د بود. 

 ه 0جدو  اولويت بندي متقاضيان تأسيس داروخانه طضميمه -4

 امه و در صورت داشتن توضيحات، تصوير صفحه آخرتصوير صفحه او  شناسن -5

 يا گوا ي اشتغا  به خدمت نظام وظيفه  تصوير كارت پايان خدمت -6

  تصوير مدرو تحصيلي متقاضي -0

 ه6معرفي مسئو  فني توسو مؤسس و پذيرش آن توسو مسئو  فني طضميمه  -9

 گوا ي عدم سوء پيشينه و عدم اعتياد -8

  :فني داروخانهضوابط مربوط به معرفي مسئول  -ج
 حداق  تعداد داروساز مورد نياز براي داروخانه روزاناه ياک نفار طدر دو شايفت صابص و عصاره و در داروخاناه         -1

 ساعتهه مي باشد.  10شبانه روزي دو نفر طدر دو شيفت 
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با رعايت قانون الزام، چنانچاه مؤساس داروخاناه اي داروسااز باشاد و درصاورت عادم وجاود مسائو  فناي            -0

 و، مؤسس مي بايست شاصاً مسئوليت فني داروخانه خود را به عهده گيرد. واجدشراي

نساه بيمه در  ر شيفت كاري معرفي يک نفر داروسااز واجاد شارايو بعناوان      102به ازاي پذيرش ميانگين  -0

مسئو  فني دوم الزامي است و دانشگاه نسبت به تأييد مراتب در كميسيون قانوني با صدورپروانه مسئو  فني 

 م اقدام مي نمايد. بديهي است حدور  ر دو نفر در  مان شيفت كاري الزامي مي باشد. دو

درصورت لزوم ارائه خدمات دارويي توسو اُرگانها، نهاد ا، سازمانهاي دولتي و امور خيريه با رعايات قاانون و    -4

زير نظر دانشگاه علاوم  آئين نامه مربوقه ارائه خدمات دارويي آن با حدور مسئو  فني طداروساز واجد شرايوه 

 پزشكي مربوقه صورت مي گيرد. 

 15معرفي مسئو  فني دوم جهت ساخت دارو اي تركيبي در داروخانه درصورتيكه تعداد نُسخ تركيبي بيس از  -5

 كاري باشد الزامي است.  شيفتعدد در  ر 

 

بررسـي مـي   بررسي تقاضاي معرفي قائم مقام مسئول فني با ارائه مدارك زير توسـط دانشـگاه    -6

 گردد:

معرفي نامه از سوي مسئو  فني با ذكر تاريخ و ساعات پذيرش قائم مقامي حداكثر به مدت سه ماه و ذكر علت  -1-6

 معرفي قائم مقام و تأئيد موسس داروخانه

مربوقاه  بديهي است امتياز سابقه اشتغا  مسئو  فني در قي دوره معرفي قائم مقام محاسبه نگرديده و امتياز 

 براي قائم مقام وي قاب  احتسا  است.

 تصوير صفحه او  شناسنامه و كارت ملي قائم مقام معرفي شده. -0-6

در براي دانشجوي داروسازي تصوير مدرو تحصيلي طپروانه موقت يا دائم داروسازيه يا گوا ي تائيديه تحصيلي  -0-6

 زيره باشد و رعايت موارد خصو  ساعات پذيرش قائم مقامي كه واحد درسي اخذ ننمود

ماه كاه باا نظار معاونات غاذا و       0واحد درسي به مدت  142 ر دانشجوي داروسازي مي تواند پس از گذراندن  -4-6

ماه مطابا آئين نامه قاب  تمديد است بعنوان قائم مقام توسو مسئو  فني با ذكر تااريخ و سااعات    6داروي دانشگاه تا 

 .معرفي شود پذيرش قائم مقامي

 واحدي  ستند. 142اولويت با آن دسته از دانشجويان داروسازي است كه متقاضي گذراندن قرح الزام  -5-6

 باشد. 14ميانگين معد  واحد اي گذرانده شده توسو دانشجو بايستي حداق   -6-6

ساعت  02مدت شرط تصدي قائم مقامي مسئو  فني، گذراندن واحد كارآموزي داروخانه و قي دوره كارورزي به  -0-6

 در يكي از داروخانه  اي آموزشي دانشكده داروسازي بر اساس ارائه گوا ي معتبر مي باشد.

 :مدارك الزم به منظور افتتاح و بهره برداري از داروخانه -د
 ، مادارو زيار جهات افتتااح و     02پس از تائيد صالحيت متقاضي تأسيس داروخانه از ساوي كميسايون قاانوني مااده     

  :برداري از داروخانه ارائه مي گرددبهره 
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  ه4گزارش كارشناسي بازديد از مح  داروخانه طضميمه  -1

 از محا  بازدياد    باا حداور موساس    در اسارع وقات   مؤساس دانشگاه موظف است پاس از دريافات تقاضاا از ساوي     

 ه 5طبا تكمي  ضميمه اعالم نمايد.  و مراتب تائيد يا ماالفت خود را كتباً به متقاضيه روز 0طحداكثر ظرف مدت 

چنانچه داروخانه در مجتمع  اي مسكوني تاسيس مي گردد، رضايت نامه مالكين ياا  ياأت ماديره مجتماع      -0

  مسكوني ضروري است.

 ه  مين ضابطهزمدارو مسئو  فني معرفي شده با توجه به بند ط -0

باراي  ديگار باشاد،   وخاناه  آئين نامه در حاريم دار  10ماده  1درصورتيكه مح  معرفي شده با توجه به تبصره  -4

 سنجس تعداد مطب فعا  پزشكي عمومي يا تاصصي: 

  مطب فعا  به مطبي گفته مي شود كه حداق  در يک شيفت كاري صبص يا عصر داير باشد و وقتي زمان

فعاليت مطبي به يک شيفت نرسد،  ر تعداد مطب كه فعاليتشان يک شيفت كاري را تكميا  نماياد باه    

 در نظر گرفته مي شود. عنوان يک مطب فعا  

     درصورتيكه مجتمع پزشكي وجود داشته باشد، فاصله از وسو در  ورودي ساختمان پزشاكان تاا وساو

 گردد.  محاسبه ميدر  داروخانه داير و از مسير عابر پياده و عُرف مح  به تشايج دانشگاه 

 ـ مدارك الزم جهت صدور پروانه تأسيس داروخانه: هـ
دانشگاه علوم پزشكي موظف است پس از تائيد مراتب از سوي كميسيون قانوني و ابالغ مجوز تاسيس داروخانه با اخذ 

  :نمايده اقدام 0مدارو زير نسبت به صدور پروانه تأسيس داروخانه طضميمه 

 طپشت نويسي شدهه  0×  4دو قطعه عكس  -1

 فيس بانكي به مبلغ و شماره حسا  اعالم شده  -0

 گوا ي گذراندن دوره آموزشي قانون و مقررات مربوقه توسو دانشگاه يا مراكز مورد تأييد آن  -0

و اولين بازديد دانشگاه پس از افتتاح داروخانه، پروانه تأسيس آن صاادر   5با توجه به فرم ضميمه شماره  :1تبصره 

 مي شود. 

دانشگاه براساس حُسن فعاليات داروخاناه  اا     تمديد پروانه تأسيس كليه داروخانه  اي تحت پوشس آن :0تبصره 

درصد امتياز در ارزشيابي ساننه عملكرد آنان و اخذ فيس واريازي   62قبا بازرسيهاي انجام شده با كسب حداق  

به حسا  و مبلغ معين قبا مصوبه  يأت محترم دولت اقدام گردد. بديهي است با رعايات قاانون ماذكور تمدياد     

سا  يكبار ط ما نگ با تمديد پروانه مسئو  فنيه توسو كميسيون قانوني مااده بيسات    5 فعاليت داروخانه  ا  ر

  .دانشگاه صورت مي گيرد

 :ـ مدارك الزم جهت صدور پروانه مسئول فني داروخانه و
ه 9 دانشگاه علوم پزشكي موظف است مدارو زير را از متقاضي دريافت و نسبت به صدور پروانه مسئو  فني طضاميمه 

 :داروخانه مورد نظر اقدام نمايدجهت 
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 استعفاي مسئو  فني قبلي داروخانه مورد نظر -1

ه در صورتي كاه مسائو  فناي معرفاي شاده قاباًل تائياد        8برگ تشايج صالحيت مسئوليت فني طضميمه   -0

  صالحيت شده باشد نيازي به قرح مجدد موضوع در كميسيون قانوني نيست.

اخذ و مراتاب در   زيردرصورتيكه مسئو  فني قبالً تأييد صالحيت نشده باشد براي بررسي موضوع مدارو  تبصره:

ه و برگ تشايج صالحيت مسئوليت فني حاداكثر  14شماره  كميسيون قانوني تأييد مي گردد. طقبا فرم پيوست

 مزمان با تمديد پروانه مسئو  فني ساله داروسازان صادر مي شود و تمديد آن  5سا  مطابا با بازآموزي  5براي 

  صورت مي گيرد.

ه و 6معرفي نامه از سوي مؤسس و پذيرش مسئو  فني با ذكر تاريخ و ساعات پذيرش مسئوليت فني طضميمه -0

  تصوير پروانه مسئوليت فني قبلي وي طدر صورت وجوده

 .قرارداد خريد خدمتي بر اساس قانون كار ممهور به مهر انجمن داروسازان  -4

 طپشت نويسي شدهه 0×  4دو قطعه عكس  -5

  تصوير صفحه او  شناسنامه متقاضي و در صورت وجود توضيحات، تصوير صفحه آخر -6

 فيس بانكي به مبلغ و شماره حسا  اعالم شده  -0

چنانچه مسئو  فني، متقاضي پذيرش مسئوليت فني در شهر اي تهران، اصفهان، مشهد، تبريز و شيراز باشد،  -9

  انه دايم داروسازي الزامي استارايه تصوير پرو

 گذراندن دوره آموزشي قانون و مقررات مربوقه توسو دانشگاه يا مراكز مورد تأييد آن  -8

 تصوير كارت ملي   -12

اعالم عدم نياز در ساعات غيراداري طيا سااعات قباو  مسائوليت فنايه از يگاان و ساازمان مربوقاه باراي           -11

 داروسازان مشمو  خدمات دولتي 

 گوا ي پنج ساله باز آموزشي داروسازان با توجه به قانون آموزش مداوم گروه پزشكيتصوير  -10

فني   مچنين ضروري است دانشگاه علوم پزشكي پس از اخذ استعفاي مسئو  فني قبلي نسبت به ابطا  پروانه مسئو 

 قبلي داروخانه مورد نظر اقدام نمايد. 

 أسيس داروخانه در همان محل ـ مدارك مورد نياز جهت طرح موضوع ابطال و ت ز

 :(13شماره  )طبق فرم پيوست 22به طور همزمان در كميسيون قانوني ماده 
 داروخانه و پروانه مسئو  فني  پروانه تأسيس اص  -1

سيس داروخانه توسو مؤسس داروخانه و درخواست متقاضاي جدياد   أرسمي ابطا  مجوز و پروانه ت درخواست -0

  ه12طضميمه }با حدور  ر دو نفر{سيسأت

  آخر صوير صفحهتصوير صفحه او  شناسنامه متقاضي تأسيس داروخانه و در صورت داشتن توضيحات، ت -0

 تصوير كارت پايان خدمت يا معافيت از خدمت يا گوا ي اشتغا  به خدمت وظيفه متقاضي -4

  تصوير مدرو تحصيلي متقاضي -5
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 گوا ي عدم سوء پيشينه و عدم اعتياد متقاضي -6

 ه و مدارو مربوقه1كسب امتياز نزم مح  توسو متقاضي طضميمه  ئيد شدهأفرم ت -0

  ه6معرفي نامه مسئو  فني طضميمه  -9

ئيد كميسيون قانوني، دانشگاه ضمن معرفي موسس جديد به شركتهاي توزيع دارو نسبت به ابطا  پروانه  اي أپس از ت

 نمايد. ه اقدام وط وه  اسيس و مسئو  فني جديد قبا بند اي طأموسس قبلي و صدورپروانه ت

شراف مؤساس قبلاي بار امورجااري     مبني بر موافقت با موضوع، اِ 02ي كميسيون قانوني ماده أتا زمان صدور ر :تبصره

 باشد. مجاز نمي نامبردهداروخانه الزامي است و پذيرش مسئوليت فني در داروخانه  اي ديگر توسو 

 :ـ مدارك الزم جهت انتقال محل داروخانه ح
  كتبي مؤسستقاضاي  -1

 ه4گزارش كارشناسي بازديد از مح  معرفي شده طضميمه  -0

نامه و مقررات مربوقهه و اعالم آمادگي موسس جهت بهره بارداري از   آئين 10و  12ئيد مح  طبا رعايت مواد أپس از ت

مح  جديد، دانشگاه مي بايست ضمن معرفي داروخانه به شركتهاي توزيع دارو نسبت به ابطاا  پرواناه  ااي قبلاي و     

 نمايد.ه اقدام وطو ه  اصدور پروانه تاسيس و مسئو  فني جديد قبا بند اي ط

در كميسيون فعاليت داروخانه وضعيت جهت بررسي موضوع تبديل نوع  ـ مدارك مورد نياز ط

 :قانوني )طبق فرم پيوست(
 تقاضاي كتبي مؤسس داروخانه -1

  اظهار نظر صريص معاون/مدير غذا و داروي دانشگاه در خصو  موضوع -0

د اعالم وضعيت مسئوليت فني ساعات جديد فعاليت داروخانه و در صورت لازوم مادارو مسائو  فناي جديا      -0

 هزمطابا بند ط

در صورت تقاضاي تبدي  وضعيت فعاليت داروخانه از روزانه به شبانه روزي گزارش كارشناسي بازديد از مح    -4

 ه الزامي است . 4داروخانه طضميمه

سا  فعاليت مستمر باه روزاناه    5داروخانه شبانه روزي موجود بنا به درخواست شاج مؤسس مي تواند بعد از  :تبصره

 .تبدي  گردد

دانشگاه علوم پزشكي موظف است نسبت به ابطا  پروانه  ااي   ،02پس از تائيد مراتب از سوي كميسيون قانوني ماده 

 نمايد.ه صادر وه و ط ا اي جديد را قبا بند اي ط تأسيس و مسئو  فني قبلي داروخانه اقدام و پروانه
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 :ـ مدارك الزم جهت ابطال مجوز و پروانه تاسيس داروخانه ي
اي كه قصد ابطا  مجوز و پروانه داروخانه خاود را دارد، نزم اسات قبا  از تعطيا  نماودن       سس داروخانهؤم -1

بوقاه تساليم تاا موضاوع در كميسايون      داروخانه، تقاضاي كتبي و صريص و بدون شرط خود را به دانشگاه مر

  ئيد گردد.أقانوني مطرح و ت

درصورت ابطا  تک داروخانه مح  براي بررسي موضوع در كميسيون، تعداد و نوع داروخاناه  ااي موجاود و     -0

باياد توساو دانشاگاه در فارم اظهاار نظار كميسايون        چگونگي رفع نياز دارويي مردم منطقه طشهر يا روستاه 

 شرح داده شود. ه 16طضميمه شماره 

، اصا   02ي موافقت با ابطا  مجوز تاسيس داروخاناه از ساوي كميسايون قاانوني مااده      أبديهي است پس از اعالم ر

   اي تاسيس و مسئو  فني داروخانه توسو دانشگاه ابطا  مي گردد. پروانه

 :ـ ضوابط مربوط به داروخانه داخلي بيمارستان ك
 با توجه به آئين نامه داروخانه  ا، داروخانه داخلي بيمارستان بدون در نظار گارفتن جمعيات و اولويات تقاضاا باا اراياه        

 :تأسيس خوا د شدو تأييد كميسيون قانوني دانشگاه مدارو ذي  

 دانشگاه علوم پزشكي مربوقهاز بهره برداري يا مجوز پروانه تأسيس تصوير  -1

 تصوير پروانه مسئو  فني بيمارستان  -0

 ه11گزارش كارشناسي بازديد از مح  داروخانه طضميمه   -0

معرفي نامه از سوي رئيس بيمارستان و پذيرش مسئو  فناي داروخاناه    :مدارو مسئو  فني داروخانه شام   -4

  ه  مين ضابطهوه مندرجات بند ط6طضميمه

ه مسئو  فني معرفي شده قباًل تاييد صالحيت شاده باشاد، نياازي باه قارح مجادد موضاوع در        در صورتي ك :تبصره

 كميسيون قانوني نيست.

برداري از داروخانه نسبت به صدور پرواناه تأسايس و مسائو  فناي      دانشگاه علوم پزشكي موظف است  مزمان با بهره

  مايد.اقدام ن ه  مين ضابطهوداروخانه با توجه به بند اي ط ا ه و ط

  :ضوابط مربوط به تفويض اختيارات كميسيون قانوني مركز به كميسيون قانوني دانشگاهـ  ل
قانون مربوقه و تبصره  اي آن و آئين نامه داروخانه  ا به كميسيون  02اختيارات كميسيون قانوني مركز با رعايت ماده 

 قانوني دانشگاه تفويض مي گردد. 

كميسيون قانوني دانشگاه با حدور حداق  چهار نفر از اعداي آن رسماً تشكي  شده و مِالو تصاميم گياري    -1

 رأي اكثريت حاضر در جلسه است. 

دعوت از اعداي كميسيون بايد به صورت مكتو  و رسمي صورت گرفته و دعوتنامه حداق  يک  فته قب  از  -0

كميسيون در برنامه زمان بندي مشاج كاه باه اقاالع    تشكي  جلسه براي اعداي آن ارسا  شود و جلسه 

 اداره ك  دارو  م خوا د رسيد در روز و ساعت معين تشكي  گردد. 
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 دبير كميسيون معاون/ مدير غذا و داروي دانشگاه است.  -0

با توجه به نامه وارده طداراي شماره و تاريخ ثبت دبيرخانهه مرباوط باه درخواسات متقاضاي در ساطص  ماان        -4

، به فرم كارشناسي مربوقه تنظيم و به  مراه مدارو نزم قبا ضوابو و پرونده موجود جهت اعاالم  دانشگاه

 نظر به كميسيون قانوني ارائه مي شود. 

 مزمان يا اعالم نظر كميسيون، برگه خالصه رأي كميسيون تنظيم و رونوشت آن باه اداره كا  دارو ارساا      -5

 مي گردد. 

كميسيون قانوني دانشگاه مغاير با قانون و آئين نامه و مقررات مربوقه باشد درصورتيكه تصميمات اتااذ شده  -6

كميسيون قانوني مركز ميتواند درصورت صالحديد نسبت به درخواست تجديدنظر كميسيون دانشاگاه در رأي  

 صادره يا اِعاده اختيارات تفويض شده اقدام نمايد. 

ه ها از طرف دانشگاه علوم پزشکي به انجمن ضوابط مربوط به واگذاري امور اجرايي داروخان -م

 داروسازان ايران:
دانشگاه علوم پزشكي امور اجرايي مربوط به درخواست داروخانه  ا را به انجمن داروسازان اساتان طو ياا شهرساتان در    

ئاين ناماه   محدوده دانشگاه علوم پزشكي مورد نظره به شرح زير واگذار مي نمايد. بديهي است قرح موضوع با رعايت آ

در كميسيون قانوني دانشگاه و صدور پروانه  ااي تاسايس و مسائو  فناي داروخاناه و پيگياري عملكارد        داروخانه  ا 

 داروخانه  ا از مراجع ذيصالح قانوني در عهده دانشگاه مربوقه خوا د بود:

 معرفي مسئو  فني و قائم مقام مسئو  فني داروخانه  -1

 داروخانه از نيمه وقت، روزانه يا شبانه روزي و بر عكسدرخواست تبدي  وضعيت خدمات  -0

 ثبت درخواست متقاضي تاسيس داروخانه و اولويت متقاضيان بر اساس اعالم نياز دانشگاه -0

 معرفي مح  پيشنهادي بهره برداري از مجوز تاسيس داروخانه يا انتقا  مكان داروخانه داير -4

 وخانه  ابازديد، ارزيابي وپايس ادوراي از عملكرد دار -5

 توانمند سازي كاركنان دارويي طآموزش پرسن ه و تشكي  پرونده پرسنلي آنها -6

 درخواست ابطا  و تاسيس  مزمان داروخانه طانتقا  سرمايهه -0

 پيشنهاد اسامي داروخانه  اي منتاب با توجه به حسن عملكرد آن -9

 درخواست ابطا  مجوز تاسيس داروخانه -8

 قب  از صدور پروانه  اي مربوقهآموزش موسس و مسئو  فني داروخانه  -12

ساير امور مرتبو با  ما نگي دانشگاه مربوقه جهت تسريع در رسيدگي به درخواسات  اا و ارتقااي كيفيات      -11

 خدمات دارويي داروخانه  ا 
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  :بازرسي و نظارت بر عملکرد داروخانهضوابط ـ  ن
الم موجاود بار عهاده دانشاگاه علاوم      نظارت بر عملكرد داروخانه در تهيه، نگهداري و عرضه دارو و كليه اقا  ه1

 پزشكي مربوقه است. 

 در موارديكااه انجااام بازرسااي از داروخانااه توسااو ساااير مراجااع قااانوني ذيصااالح نزم بااه نظاار ميرسااد بااا   ه0

  ما نگي دانشگاه مربوقه و به  مراه كارشناس دانشگاه بازديد از مح  صورت خوا د گرفت. 

فرد آموزش ديده طحداق  يک نفار داروساازه و از حُسان سالوو نزم     نفر  0گروه كارشناسي اعزامي دانشگاه  ه0

 برخوردار بوده و داراي كارت بازرسي يا معرفي نامه دانشگاه باشند. 

ه تنظيم و يک برگ آن جهات اقاالع و   ضوابو مربوقهات بازرسين در دو برگ صورت مجلس طقبا مشهود ه4

 رفع نارسايي  اي احتمالي به مسئو  فني يا مؤسس داروخانه تحوي  مي گردد. 

بار در سا  مي باشد. بديهي است نياز به بازديد از عملكارد   4حداق  تعداد بازرسي از داروخانه به قور متوسو  ه5

 ه تعيين مي گردد. داروخانه  ا با توجه به نحوه فعاليت آنها با نظر دانشگا

گزارش بازرسي از داروخانه عالوه بر پيگيري موارد تالف آن از مراجع ذيصالح، در ارزشيابي عملكرد سااننه   ه6

 آن قبا دستورالعم  مربوقه مؤثر خوا د بود.

 :شرايط فني داروخانه ه0

، نساه پيچاي و  "تركيبي"فداي داروخانه بايد به فداي مشاوره دارويي، مكان تهيه دارو اي ساختني الفه 

 مكان استقرار بيمار و قفسه كتب رفرنس تقسيم گردد. 

داروخانه موظف است اُتوماسيون كام  جهت ارائه اقالعات درخواستي كليه خدمات دارويي باه معاونات    ه  

 غذا و دارو داشته باشد. 

رنگ روپوش داروساز مسئو  فني به رنگ سفيد با نصب اِتيكت بر روي سينه و متمايز از رناگ پرسان     ه ت

 داروخانه 

مح  استقرار داروساز مسئو  فني به صورت تابلويي با متن }مسئو  فني و مشاوره داروياي{ مشااج    ه ث

 گردد. 

بسته بندي  اي  م شك   چيدمان قفسه  اي دارويي بهتر است به صورت خوا  درماني دارو و ترجيحاً ه ج

 در جا اي ماتلف متفاوت باشد. 

 مح  ساخت دارو اي تركيبي در فدايي مُجزا و با تجهيزات كام  مورد نياز باشد.  ه ح

انبار داروخانه قفسه بندي مناسب داشته و مُجهز به دماسنج و رقوبات سانج و ياچاا  داروخاناه داراي      ه خ

 باشد.  سامانه ثبت رايانه اي دما

غ  در داروخانه از قرف انجمن داروسازان مح  با توجه به مادارو زيار باه دانشاگاه معرفاي      پرسن  شا ه د

 شوند: 

  حداق  مدرو ديپلم 

  گوا ي عدم سوء پيشينه و عدم اعتياد 
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   كپي شناسنامه و كارت ملي و كارت پايان خدمت 

 كارت بهداشت و سالمت 

پرونده ارائه گرديده و با  ي داروسازان مح  براي تشك مدارو فوق با معرفي پرسن  داروخانه توسو موسس به انجمن
به دانشگاه  داروسازان توجه به دارا بودن سالمت اخالقي، رواني و جسمي پس از آموزش  اي نزم فرد از قرف انجمن

 معرفي مي شود.

ضمن ارائه امكان حدور در داروخانه را ندارند بايد  يكه به دلي  مشكالت سسين داروخانه  اي دايرؤم مورددر  ه9

جهت قرح داروساز واجد شرايو طبا رعايت ماده يک  مين ضابطهه به عنوان جانشين مدارو و مستندات نزم 

معرفي نمايند. درصورت تأييد كميسيون، فعاليت داروخانه با رعايت سااير مقاررات باراي     قانونيدر كميسيون 

 آن با نظر كميسيون مذكور بالمانع است.  ماه و تمديد 6مدت 

  :اِشراف مؤسس با رعايت موارد زير به تشايج كميسيون قانوني دانشگاه مي باشد مصاديا :1تبصره 

  داروخانه بايد اشراف كام  به اداره امور داروخانه داشته باشد. مؤسس .1

 كليه امور مالي داروخانه و صدور چک  ا فقو به نام مؤسس باشد.  .0

حسن عملكرد داروخانه خصوصاً با توجه به حدور مستمر و فعا  مسئو  فني و عدم عرضه دارو ااي   .0

 خارج از فهرست رسمي دارو اي ايران و تاريخ گذشته.

ضمن دارا بودن شرايو نزم بايد مسائوليت اداره كاردن داروخاناه را در زماان      فرد جانشين مؤسس: 0تبصره 

 جانشيني تقب  نمايد.

 :مربوط به ادامه فعاليت داروخانه درصورت فوت مؤسس ضوابط ـ ق
  4علاوم پزشاكي مربوقاه، موضاوع تبصاره      در صورت فوت مؤسس يا يكي از مؤسسين داروخانه، نزم است دانشاگاه 

 اصالحي قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي را باه وراث قاانوني متاوفي جهات ارائاه مادارو زيار         0ماده 

 :اعالم نمايد

 مدارو مسئو  فني واجد شرايو قبا ضوابو  -1

 وكالت نامه رسمي مبني بر معرفي وكي  جهت انجام كليه امور مربوط به داروخانه -0

 قيم نامه صغار طدر صورتي كه مؤسس متوفي داراي فرزند صغير باشد.ه  -0

بناام وي  و در صورت معرفي فرد واجد شرايو جهت صدور پروانه تأسايس داروخاناه    دادخواست حصر وراثت -4

مادارو زيار توساو وراث جهات بررساي موضاوع در        بند  ه، 8تا  5و  0طموارد عالوه بر مدارو نزم قبا 

 كميسيون قانوني ارائه ميشود.

در خواست وراث يا وكي  قانوني آنها در مورد ابطا  مجوز تأسايس داروخاناه و معرفاي فارد واجاد شارايو         -5

 ه12طمطابا ضميمه  صدورپروانه تأسيس

 انحصار وراثت گوا ي -6

  اجازه نامه دادستاني بنام قيم صغار درخصو  موضوع  -0
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در صورتي كه مؤسس داروخانه بيس از يک نفر باشد و يكي از مؤسسين فوت نمايد، ادامه فعاليت داروخانه پس  :تبصره

ناماه سااير    تث متوفي، منوط به ارائاه مادارو فاوق و رضااي    ااز اتمام مهلت قانوني توسو ساير مؤسسين با تراضي ور

  / سسين و تائيد موضوع توسو كميسيون قانوني خوا د بود.ؤم

 


