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  : الف ـ شرایط تأسیس داروخانه
  

ــاده  ــصاب جمعیــت       ) 1م ــر شــخص واجــد شــرایط مــی توانــد      )  آئــین نامــه  5طبــق مــاده  ( بــا در نظــر گــرفتن حــد ن   ه
اقدام به تأسیس داروخانه  درصورت کسب حدنصاب امتیاز بشرح زیر و تأیید صالحیت از سوي کمیسیون قانونی امور داروخانه ها طبق ضوابط

  : نماید
  امتیاز2850 براي شهر تهران 

  امتیاز2800  نفر و بیشتر 1,000,000 براي شهرهاي

  امتیاز2700  هزار الی یک میلیون نفر 500براي شهرهاي با جمعیت 

  امتیاز2600      هزار نفر500 الی 300براي شهرهاي با جمعیت 

  امتیاز2400       هزار نفر300 الی 100براي شهرهاي با جمعیت 

  امتیاز2200    فر هزار ن100 الی 50براي شهرهاي با جمعیت 

  امتیاز2000      هزار نفر50براي شهرهاي با جمعیت کمتر از 

 
  

یا روسـتا بـه تـشخیص دانـشگاه علـوم پزشـکی        ...) محله، شهرك و -منطقه خاص( درصورت نیاز به تأسیس داروخانه در هر شهر       :تبصره
 کثیـر االنتـشار کـه    روزنامه هاي میتواند با استعالم از طریق یکی از مربوطه و عدم وجود متقاضی واجد حدنصاب امتیاز، دانشگاه علوم پزشکی   

فرد داراي بیشترین امتیاز را جهت اخذ مجوز به کمیسیون قانونی امور          پخش سراسري و کشوري دارد و دادن مهلت یکماهه از بین متقاضیان،           
بجایی محل داروخانه با داشتن حد نصاب امتیاز همان شهر پس از جا.  می باشد2000حداقل امتیاز فرد معرفی شده      . داروخانه ها معرفی نماید   

 . سال فعالیت در منطقه خاص و موافقت دانشگاه بالمانع است5

  
   :شرایط کسب امتیاز  )2ماده 

   :امتیاز مدرك تحصیلی -1
  امتیاز500  با مدرك دیپلم 

  امتیاز600  با مدرك دانشگاهی در رشته هاي غیر علوم پزشکی

  امتیاز800  هاي علوم پزشکی  درك کاردانی و کارشناسی در رشتهبا م

  امتیاز1000  هاي علوم پزشکی  با مدرك کارشناسی ارشد و باالتر در رشته

  امتیاز1600  با مدرك کارشناسی داروسازي

  امتیاز1750  با مدرك کارشناسی ارشد داروسازي

  امتیاز2000  با مدرك دکتراي عمومی داروسازي

  امتیاز2200  )با پایه داروسازي(با مدرك دکتراي تخصصی داروسازي 

  
  ) امتیاز200حداکثر ( امتیاز 10به ازاي هر سال و اخذ مدرك تحصیلی داروسازي  سابقه داروساز بودن متقاضی از تاریخ فارغ التحصیلی -2
  
ــاز      -3 ــدول امتی ــاس ج ــه براس ــیس داروخان ــت تأس ــتغال جه ــوابق اش ــاز س ــسب امتی ــه     ک ــا ارائ ــت و ب ــأت دول ــصوب هی ــب م   مط

  : مدارك ذیل میسر است
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  . ، امتیاز محل اشتغال در زمان خدمت متقاضی مالك می باشد   جهت احتساب امتیاز اشتغال :1تبصره 
  .  قابل احتساب خواهد بود  درصورت اشتغال همزمان متقاضی تنها یکی از آنها که فرد امتیاز بیشتري کسب نموده،:2تبصره 

درصورت محاسبه امتیاز آخرین مدرك تحصیلی متقاضی سابقه داروساز بودن وي ازابتدا محاسبه شده و سابقه اشتغال وي در طـول               :3صره  تب
  .دوره تحصیل محاسبه نمیشود

   گواهی اشتغال به مسئولیت فنی داروخانه یا قائم مقامی باتأیید دانشگاه علوم پزشکی -3-1
 مسئول فنی داروخانه داراي مجوز تایید صالحیت فنی داروخانه باشد امتیاز اشتغال قـائم مقـام در دوره قـائم               درصورتی که قائم مقام    -تبصره

  .اي که قائم مقام داشته لحاظ نمیشود مقامی محاسبه گردیده و امتیاز اشتغال مسئول فنی در دوره
حکم کارگزینی اسـتخدام و گـواهی محـل خـدمت یـا       با ارائه در مراکز دولتی و غیر دولتی      اشتغال با مدرك داروسازي در حرف مرتبط       -3-2

   دانشگاه علوم پزشکیتاییدیه بیمه تامین اجتماعی یا هر مدرك مورد تایید 
 گواهی خدمت طرح الزام و پیام آوران بهداشت و طرح تأمین نیروي انسانی داروسازان از محل اعزام و تأییدیه دانشگاه علوم پزشـکی     -3-3

  هی پایان طرح مربوطه یا گوا
 یا کارت پایان خدمت جهت داروسازانی که پس از فارغ التحصیلی دوره خدمت ضرورت را طی     ارائه گواهی از اداره نظام وظیفه عمومی       -3-4

ت به درصورت عدم ارائه گواهی نظام وظیفه و به دلیل روشن نبودن محل خدمت، سابقه خدمت سربازي با توجه به کارت پایان خدم   ( کرده اند   
  )  امتیاز محاسبه می گردد30ازاي هر سال 

  داروخانـــه   پــس از ارائــه گــواهی از    )2 مـــاده 1موضــوع بنــد   (امتیــاز اشــتغال متقاضــی داراي مـــدرك غیرداروســازي      -3-5
 قابـل   محـل  امتیاز مطـب بـراي آن    %40محل اشتغال و شعبه سازمان تأمین اجتماعی محل و تأیید دانشگاه علوم پزشکی مربوطه به میزان                

  .احتساب خواهد بود
وي با پست سازمانی تکنسین دارویی و دارا بودن مـدرك    حکم استخدام رسمی      توجه به   با داروخانه دولتی    امتیاز سابقه کار تکنسین      -تبصره

  .گردد بدون ارائه بیمه تأمین اجتماعی محاسبه میتحصیلی معتبر کمک داروسازي  
  
 در استان یا شهرستان مورد تقاضا یا پنج سال تحـصیل  حِرف مرتبطمی بودن تولد یا پنج سال سابقۀ کار در         الك بو مِ:  بومی بودن متقاضی   -4

محاسـبه مـی   )  امتیاز 100مجموعاً ( امتیاز 50 امتیاز و در شهرستان  50در همان استان یا شهرستان می باشد که براي بومی بودن در استان     
  . گردد

  :  امتیاز ویژه ایثارگران-5

 رزمندگان با تأیید نیروي مقاومت بسیج مرکز، نیروهاي نظامی با گواهی از ستاد مشترك نیروي مربوطه و جهاد گران بـا تأییـد وزارت                       -5-1 
  )امتیاز خدمت کمتر از یک ماه با محاسبه تعیین می گردد(  امتیاز10  جهاد کشاورزي مبنی بر حضور داوطلبانه در جبهه به ازاي هر ماه

 قابل محاسبه است، به جز داوطلبانی که در گروه تفحص 31/6/67 لغایت   31/6/59متیاز مربوط به حضور داوطلبانه در جبهه از تاریخ           ا :تبصره
  . شهداي انقالب اسالمی در مناطق عملیاتی عضویت دارند

ــا          -5-2 ــز ت ــالمی مرک ــالب اس ــازان انق ــاد جانب ــوي بنی ــازي از س ــد جانب ــد درص ــا تأیی ــازان ب ــازي جان% 25 جانب ــاز و 50ب    امتی
  .  امتیاز اضافه میگردد30جانبازي % 5به ازاي افزایش هر 

  . اجازه تأسیس داروخانه را خواهد داشت و باالتر به شرط بومی بودن خارج از نوبت و تأیید کمیسیون قانونی،% 70  جانباز داروساز:تبصره
   امتیاز 10هر ماه اسارت  آزادگان با تأیید ستاد رسیدگی به امور آزادگان به ازاي -5-3

 سال و بیشتر سابقه اسارت درصورت بومی بودن، خارج از نوبت و بـا تأییـد کمیـسیون قـانونی، اجـازه تأسـیس        8   داروساز با    آزاده :تبصره
  . داروخانه را خواهد داشت
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   : خانواده شهدا-5-4
  امتیاز300 فرزند شهید

  امتیاز200  همسر و پدر و مادر شهید

  امتیاز50 در و خواهر شهیدبرا

  امتیاز100  درصورت تک برادر و تک خواهر بودن

  .  امتیاز و منحصراً براي یکبار تأسیس یا انتقال سرمایه داروخانه در کل کشور اعطاء خواهد شد300 امتیازات ویژه ایثارگري حداکثر تا :تبصره

  
  . شودمی از در نظر گرفته  امتی10براي سابقه درخواست متقاضی به ازاي هر سال  -6

 آئین نامه براي موسسین کلیه داروخانه هاي دایر، درخواست متقاضی جهت تأسیس مجدد داروخانه در صورتی که 11 ضمن رعایت ماده -7
 از تاریخ ابالغ آئین قبالً با اولویت بندي و تأئید کمیسیون قانونی مجوز داروخانه اي را اخذ نموده و با تقاضاي وي و نظر کمیسیون قانونی قبل

  :نامه، ابطال و تأسیس همزمان داروخانه بنام فرد واجد شرایط دیگري در همان محل صورت گرفته باشد، بدین ترتیب بررسی می گردد

  .سابقه اشتغال متقاضی از تاریخ ابطال مجوز داروخانه محاسبه می شود -

به جز در مناطقی که به تأئید دانشگاه نیاز به . ا اولویت بندي نمی باشدمتقاضی تا ده سال مجاز به ثبت نام براي تأسیس داروخانه ب -
 . همین ضوابط متقاضی ندارد1تأسیس داروخانه داشته ولی با رعایت تبصره ماده 

 : شرایط ثبت نام متقاضی تاسیس داروخانه ) 3ماده 

  داشتن حداقل امتیاز محل با تائید دانشگاه علوم پزشکی مربوطه -1
 .ورت تقاضاي تاسیس مشترك داروخانه، هر دو متقاضی باید داراي حد نصاب امتیاز محل باشند در ص:تبصره

  دارا نبودن مجوز یا پروانه تاسیس یکی از مراکز یا موسسات پزشکی -2

ــصره ــیان :تبـ ــازي متقاضـ ــه در داروسـ ــاطق  کـ ــوده   و  منـ ــه نمـ ــیس داروخانـ ــه تأسـ ــدام بـ ــد   اقـ ــی تواننـ ــد، مـ   انـ

باشند و با حائز شرایط بـودن جهـت   ) درصورت کسب حد نصاب امتیاز آن(بدون ابطال داروخانه خود متقاضی تأسیس داروخانه در محل دیگر           
تأسیس داروخانه در محل دیگر موضوع ابطال مجوز داروخانه قبلی و تأسیس داروخانه در محل دیگر بطور همزمان در کمیسیون قانونی مطـرح       

  .می گردد

  . متقاضی تأسیس داروخانه باشد) شهر یا روستاي تابعه هر دانشگاه (  منطقه مختلف 3رد می تواند در هر ف -3
درصورت وجود چند متقاضی واجد شرایط جهت تأسیس داروخانه در یک منطقه، اولویت تأسیس با فردي است که در زمان استعالم             -4

  .دانشگاه امتیاز بیشتري کسب نموده است
 . یکسان متقاضیان در جدول، تشخیص اولویت فرد با نظر کمیسیون قانونی دانشگاه خواهد بود در امتیاز:تبصره

  . در محل یکی شود) روزي روزانه و شبانه( کلیه متقاضیان تأسیس داروخانه بنديجدول اولویت  -5
ارده کلیه متقاضیان تا پایان هـر     جهت یکسان سازي عملیات اولویت بندي و شفاف نمودن وضعیت نوبت متقاضی، درخواست هاي و               :1تبصره  

بدیهی اسـت در صـورت اعـالم نیـاز     . سال شمسی توسط دانشگاه بررسی شده و ابتداي تیرماه سال بعد نتایج اولویت بندي اعالم می گردد             
  .دانشگاه در موارد استثناء در طی سال موضوع قابل بررسی خواهد بود

اریخ استعالم دانشگاه درخواست رسمی تأسیس داروخانه داشته اند در اولویت بندي شـرکت            روز قبل از ت    90 فقط متقاضیانی که تا      :2تبصره  
  ). منظور از استعالم، تاریخ اعالم نیاز دانشگاه به تأسیس داروخانه در محل مورد نظر است(. کنند می



 6 

کمیسیون دانشگاه بررسی و اتخـاذ تـصمیم   بدیهی است درصورت نبود متقاضی واجد شرایط با ثبت درخواست اولین متقاضی مراتب در اولین    
  . خواهد شد

بـه هـر دلیـل نتوانـد بـه      ) با تأسیس اولیه یا تأسیس همزمان در محل قبلی داروخانه اي که مجوز آن ابطال گردیده               (چنانچه مؤسس   ) 4ماده  
امتیازات مندرج % 80یطی را که داراي حداقل      فعالیت خود ادامه دهد، میتواند تقاضاي ابطال پروانه تأسیس نموده و همزمان داروساز واجد شرا              

  . سس در محل داروخانه مورد نظر معرفی نمایدؤمی باشد، جهت بررسی صالحیت بعنوان م 1 در ماده
  .  مؤسس داروخانه نمی تواند مِن بعد از طریق اولویت بندي متقاضی شود:تبصره

رتبط در داخل کشور درصورتیکه قبالً سـابقه تأسـیس داروخانـه نداشـته          سال در حِرف م    20داروسازان داراي سابقه کار حداقل      ) 5ماده  
باشند، به شرط بومی بودن در شهر مورد تقاضا خارج از نوبت و مازاد بر جمعیت فقط براي یکبار با تأیید کمیسیون قانونی اجازه تأسـیس        

  . داروخانه خواهند داشت

  :ان استانشرایط تأسیس داروخانه توسط تعاونی داروساز) 6ماده 
  . در هر دانشگاه علوم پزشکی می تواند یک مجوز تأسیس با نظر کمیسیون قانونی دانشگاه و تائید کمیسیون مرکز داده شود -1
 .  درصد داروسازان محل عضو تعاونی باشند50حداقل  -2

 . به کلیه داروسازان جهت عضویت در تعاونی اطالع رسانی شود -3

پـس از برگـزاري   ) مگر در موارد قانونی(داروخانه هاي رسمی دایر در منطقه بدون محدودیت        باید عضویت کلیه داروسازان حاضر و        -4
 . مجمع سالیانه امکانپذیر باشد

و تأئیدیه ) در مورد انتصاب اعضاي هیات مدیره و موضوع فعالیت   (تعاونی داروسازان استان با ارائه اساسنامه و آگهی روزنامه رسمی            -5
 .موسس هیچ موسسه پزشکی دیگري نباشد مطابق قانون می تواند متقاضی تاسیس داروخانه شوداداره تعاون، در صورتی که 

 
   

 : سایر موارد) 7ماده

متقاضی با تکمیل فرم مخصوص ثبت نام و پس از بررسی مدارك مربوطه توسط دانشگاه علوم پزشکی و واجدشرایط بـودن طبـق                    . 1
   .رسید به متقاضی تحویل میشود  ثبت شده و مورد نظر رسماًمقررات جاري درخواست وي در دبیرخانه دانشگاه محل

انشگاه مکلف اسـت بـا     ، د با توجه به اعالم نیاز محل به تأسیس داروخانه توسط دانشگاه براي تنظیم لیست اولویت بندي متقاضیان                 . 2
درخواست کتبی خود را رسماٌ بـه  ) بطه و تبصره آن در همین ضا3 ماده 4با رعایت بند (متقاضیان محل مورد نظر که تا تاریخ استعالم    

 . ثبت رسانده اند به آدرس مندرج در تقاضانامه از طریق پست سفارشی براي تکمیل مدارك الزم مکاتبه نماید

  در فراخوانی باید متقاضی کلیه مدارك مربوط به کسب امتیاز خود تا تاریخ استعالم دانشگاه را حداکثر تا یک ماه بعـد از وصـول       :1تبصره  
 .نامه دانشگاه ارائه نماید

5 در صورت ابطال داروخانه در مناطق محروم         :2تبصره  
3

5و
 محـل دیگـر،   درتأسیس با اولویت بنـدي   و بررسی درخواست  /53

  . ماه بالمانع است2مهلت تحویل مدارك متقاضی حداکثر تا 
پس از وصول استعالم دانشگاه جهت تأسیس داروخانه، نسبت به ارائـه معرفـی                روز پانزدها  چنانچه متقاضی حائز اولویت حداکثر ت      . 3

اقـدام ننمایـد، نوبـت وي بـر اسـاس ضـوابط بـه فـرد          و گواهی عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد )6ضمیمه شماره (نامه مسئول فنی 
  .  ماندواجدشرایط بعدي داده می شود و تقاضاي نامبرده براي آن محل محفوظ خواهد

 بندي متقاضیان اولویت در صورت عدم پاسخ دهی متقاضی حائز اولویت پس از سه بار استعالم دانشگاه، درخواست وي از جدول             :تبصره
  .محل مورد نظر حذف می گردد
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مراتب دانشگاه موظف است درصورتیکه متقاضی در نوبت، درخصوص تقاضاهاي مطرح شده در بیش از یک مورد حائز اولویت گردد،  . 4
 روز پس از وصول نامه دانشگاه یک مورد توسط متقاضی انتخاب و به صورت مکتوب اعـالم  15را به وي اعالم تا حداکثر ظرف مدت   

    .بدیهی است عدم اعالم توسط متقاضی به منزلۀ انصراف تلقی می گردد. گردد
در سراسر )  همین ضابطه3 ماده 2به جز تبصره بند(درصورت دریافت مجوز تأسیس داروخانه در یک محل، تقاضاهاي دیگر متقاضی   . 5

  . گردد کشور بی اثر می
 به داخل همان شهر منوط بـه کـسب    )با توجه به مصوبه وزارت کشور     ( داروخانه از روستایی که به شهر ملحق می گردد           انتقال محل  . 6

  . و موافقت دانشگاه خواهد بود)  همین ضابطهبا توجه به ماده یک(حدنصاب امتیاز الزم براي شهر مورد نظر توسط مؤسس داروخانه 
در صورتیکه متقاضیان براي تاسیس مشترك داروخانه ثبت درخواست نموده باشند عالوه بر واجد شرایط بودن و کسب حـد نـصاب           . 7

ی بـودن و  امتیاز محل توسط هر یک، جهت احتساب امتیاز آنان در جدول اولویت بندي، مجموع امتیازات مربوط به ایثـارگري و بـوم                      
 .سابقه اشتغال محاسبه گردیده و امتیاز مدرك تحصیلی یکی از متقاضیان که بیشتر باشد لحاظ می گردد

  
 

  ): 12طبق فرم پیوست شماره  (20ب ـ مدارك مورد نیاز جهت طرح موضوع تأسیس داروخانه در کمیسیون قانونی ماده 
  

   اري مربوط به همان سال در مراکز استانها آخرین آمار جمعیت محل از سوي معاونت راهبردي اُستاند -1
 و پیوست هاي آن ) 1ضمیمه شماره (فرم  -2

  )2ضمیمه(فرم بررسی تقاضاي تأسیس داروخانه که کلیه مفاد آن به دقت تکمیل شده باشد  -3
 

 .  براي بررسی تقاضاي تأسیس داروخانه شبانه روزي استعالم از داروخانه هاي روزانه الزم نیست:1تبصره 

 براي بررسی تأسیس داروخانه در درمانگاه یا پلی کلینیک یا دي کلینیک از بین متقاضیان واجدشرایط و حائز اولویـت تأسـیس                :2صره  تب
  . داروخانه طبق همین ضوابط و پس از تأیید کمیسیون قانونی دانشگاه خواهد بود

  ) 3ضمیمه(جدول اولویت بندي متقاضیان تأسیس داروخانه  -4
  شناسنامه و در صورت داشتن توضیحات، تصویر صفحه آخرتصویر صفحه اول -5

  یا گواهی اشتغال به خدمت نظام وظیفه تصویر کارت پایان خدمت -6

  تصویر مدرك تحصیلی متقاضی -7

 )6ضمیمه (معرفی مسئول فنی توسط مؤسس و پذیرش آن توسط مسئول فنی  -8

 گواهی عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد -9
 
  

  : مسئول فنی داروخانهضوابط مربوط به معرفی  - ج
 

ــر         -1 ــک نف ــه ی ــه روزان ــراي داروخان ــاز ب ــورد نی ــاز م ــداد داروس ــداقل تع ــصر  (ح ــبح و ع ــیفت ص ــه ) در دو ش   و در داروخان
  . می باشد)  ساعته12در دو شیفت (شبانه روزي دو نفر 

اجدشـرایط، مؤسـس مـی    با رعایت قانون الزام، چنانچه مؤسس داروخانه اي داروساز باشد و درصورت عدم وجود مـسئول فنـی و            -2
 . بایست شخصاً مسئولیت فنی داروخانه خود را به عهده گیرد

اجد شرایط بعنوان مسئول فنـی دوم الزامـی    نسخه بیمه در هر شیفت کاري معرفی یک نفر داروساز و 120به ازاي پذیرش میانگین      -3
بدیهی است حضور هـر    . است و دانشگاه نسبت به تأیید مراتب در کمیسیون قانونی با صدورپروانه مسئول فنی دوم اقدام می نماید                 

 . دو نفر در همان شیفت کاري الزامی می باشد
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ي دولتی و امور خیریه با رعایت قانون و آئین نامه مربوطه ارائـه   درصورت لزوم ارائه خدمات دارویی توسط اُرگانها، نهادها، سازمانها         -4
 . زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی مربوطه صورت می گیرد) داروساز واجد شرایط(خدمات دارویی آن با حضور مسئول فنی 

 عـدد در هـر شـیفت    15معرفی مسئول فنی دوم جهت ساخت داروهاي ترکیبی در داروخانه درصورتیکه تعداد نُسخ ترکیبی بیش از           -5
 . کاري باشد الزامی است

 
  

 :بررسی تقاضاي معرفی قائم مقام مسئول فنی با ارائه مدارك زیر توسط دانشگاه بررسی می گردد -6

 معرفی نامه از سوي مسئول فنی با ذکر تاریخ و ساعات پذیرش قائم مقامی حداکثر به مدت سه ماه و ذکر علـت معرفـی قـائم مقـام و      -1-6
  أئید موسس داروخانهت

بدیهی است امتیاز سابقه اشتغال مسئول فنی در طی دوره معرفی قائم مقام محاسبه نگردیده و امتیاز مربوطه براي قـائم مقـام وي                   
 .قابل احتساب است

  . تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی قائم مقام معرفی شده-2-6
یا گواهی تائیدیه تحصیلی براي دانـشجوي داروسـازي در خـصوص سـاعات        )  داروسازي پروانه موقت یا دائم   ( تصویر مدرك تحصیلی     -3-6

 پذیرش قائم مقامی که واحد درسی اخذ ننموده باشد و رعایت موارد زیر

 مـاه  6 ماه که با نظر معاونت غذا و داروي دانـشگاه تـا   3 واحد درسی به مدت      140 هر دانشجوي داروسازي می تواند پس از گذراندن          -4-6
 .مطابق آئین نامه قابل تمدید است بعنوان قائم مقام توسط مسئول فنی با ذکر تاریخ و ساعات پذیرش قائم مقامی معرفی شود

 . واحدي هستند140 اولویت با آن دسته از دانشجویان داروسازي است که متقاضی گذراندن طرح الزام -5-6

 . باشد14بایستی حداقل  میانگین معدل واحدهاي گذرانده شده توسط دانشجو -6-6

 ساعت در یکـی از داروخانـه   30 شرط تصدي قائم مقامی مسئول فنی، گذراندن واحد کارآموزي داروخانه و طی دوره کارورزي به مدت                  -7-6
 .هاي آموزشی دانشکده داروسازي بر اساس ارائه گواهی معتبر می باشد

  

  :خانه مدارك الزم به منظور افتتاح و بهره برداري از دارو-د
 

ــاده          ــسیون قــانونی م ــیس داروخانــه از ســوي کمی ــالحیت متقاضــی تأس ــس از تائیــد ص ــر جهــت افتتــاح و    20پ   ، مــدارك زی
  : بهره برداري از داروخانه ارائه می گردد

   )4ضمیمه (گزارش کارشناسی بازدید از محل داروخانه  -1
ـ             ضور موســس از محــل بازدیــد   دانــشگاه موظــف اســت پــس از دریافــت تقاضــا از ســوي مؤســس در اســرع وقــت بــا حـ

  )5با تکمیل ضمیمه . (و مراتب تائید یا مخالفت خود را کتباً به متقاضی اعالم نماید)  روز7حداکثر ظرف مدت (

   .چنانچه داروخانه در مجتمع هاي مسکونی تاسیس می گردد، رضایت نامه مالکین یا هیأت مدیره مجتمع مسکونی ضروري است -2
 همین ضابطه) ز( شده با توجه به بند مدارك مسئول فنی معرفی -3

 آئین نامه در حریم داروخانه دیگر باشد، براي سنجش تعداد مطب فعـال   17 ماده   1درصورتیکه محل معرفی شده با توجه به تبصره          -4
 : پزشکی عمومی یا تخصصی

              ان فعالیت مطبـی بـه یـک    مطب فعال به مطبی گفته می شود که حداقل در یک شیفت کاري صبح یا عصر دایر باشد و وقتی زم
 . شیفت نرسد، هر تعداد مطب که فعالیتشان یک شیفت کاري را تکمیل نماید به عنوان یک مطب فعال در نظر گرفته می شود

               درصورتیکه مجتمع پزشکی وجود داشته باشد، فاصله از وسط درب ورودي ساختمان پزشکان تا وسط درب داروخانه دایـر و از
گردد رف محل به تشخیص دانشگاه محاسبه میمسیر عابر پیاده و ع .  
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  : ـ مدارك الزم جهت صدور پروانه تأسیس داروخانههـ
 

دانشگاه علوم پزشکی موظف است پس از تائید مراتب از سوي کمیسیون قانونی و ابالغ مجوز تاسیس داروخانه با اخذ مدارك زیر نسبت بـه                   
  : مایدناقدام ) 7ضمیمه (صدور پروانه تأسیس داروخانه 

  ) پشت نویسی شده (3 × 4دو قطعه عکس  -1
 فیش بانکی به مبلغ و شماره حساب اعالم شده  -2

 گواهی گذراندن دوره آموزشی قانون و مقررات مربوطه توسط دانشگاه یا مراکز مورد تأیید آن  -3

 . انه تأسیس آن صادر می شود و اولین بازدید دانشگاه پس از افتتاح داروخانه، پرو5 با توجه به فرم ضمیمه شماره :1تبصره 

 تمدید پروانه تأسیس کلیه داروخانه هاي تحت پوشش آن دانشگاه براساس حسن فعالیت داروخانه ها طبق بازرسیهاي انجـام     :2تبصره  
ـ          60شده با کسب حداقل      أت  درصد امتیاز در ارزشیابی ساالنه عملکرد آنان و اخذ فیش واریزي به حساب و مبلغ معـین طبـق مـصوبه هی

هماهنـگ بـا تمدیـد پروانـه     ( سال یکبـار  5بدیهی است با رعایت قانون مذکور تمدید فعالیت داروخانه ها هر          . محترم دولت اقدام گردد   
  . توسط کمیسیون قانونی ماده بیست دانشگاه صورت می گیرد) مسئول فنی

  

  : ـ مدارك الزم جهت صدور پروانه مسئول فنی داروخانهو
  

جهـت داروخانـه مـورد    ) 8ضمیمه ( موظف است مدارك زیر را از متقاضی دریافت و نسبت به صدور پروانه مسئول فنی          دانشگاه علوم پزشکی  
  :نظر اقدام نماید

  استعفاي مسئول فنی قبلی داروخانه مورد نظر -1
د نیـازي بـه   در صورتی که مسئول فنی معرفی شده قبالً تائید صالحیت شده باش   ) 9ضمیمه  (برگ تشخیص صالحیت مسئولیت فنی        -2

  .طرح مجدد موضوع در کمیسیون قانونی نیست

 درصورتیکه مسئول فنی قبالً تأیید صالحیت نشده باشد براي بررسی موضوع مدارك زیر اخذ و مراتب در کمیسیون قانونی تأییـد                      :تبصره
 سـاله  5بق بـا بـازآموزي    سـال مطـا  5و برگ تشخیص صالحیت مسئولیت فنی حـداکثر بـراي   ) 14طبق فرم پیوست شماره  . (می گردد 

  .داروسازان صادر می شود و تمدید آن همزمان با تمدید پروانه مسئول فنی صورت می گیرد

و تـصویر پروانـه   ) 6ضـمیمه (معرفی نامه از سوي مؤسس و پذیرش مسئول فنی با ذکر تاریخ و ساعات پـذیرش مـسئولیت فنـی                     -3
   )در صورت وجود(مسئولیت فنی قبلی وي 

 . خدمتی بر اساس قانون کار ممهور به مهر انجمن داروسازانقرارداد خرید  -4

 )پشت نویسی شده (3 × 4دو قطعه عکس  -5

  تصویر صفحه اول شناسنامه متقاضی و در صورت وجود توضیحات، تصویر صفحه آخر -6

 فیش بانکی به مبلغ و شماره حساب اعالم شده  -7

هران، اصفهان، مشهد، تبریز و شیراز باشد، ارایه تـصویر پروانـه   چنانچه مسئول فنی، متقاضی پذیرش مسئولیت فنی در شهرهاي ت    -8
 دایم داروسازي الزامی است 

 گذراندن دوره آموزشی قانون و مقررات مربوطه توسط دانشگاه یا مراکز مورد تأیید آن  -9

 تصویر کارت ملی  -10

ن مربوطه براي داروسـازان مـشمول خـدمات    از یگان و سازما) یا ساعات قبول مسئولیت فنی   (اعالم عدم نیاز در ساعات غیراداري        -11
 دولتی 

 تصویر گواهی پنج ساله باز آموزشی داروسازان با توجه به قانون آموزش مداوم گروه پزشکی -12
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فنی قبلـی داروخانـه مـورد     همچنین ضروري است دانشگاه علوم پزشکی پس از اخذ استعفاي مسئول فنی قبلی نسبت به ابطال پروانه مسئول      
 . ایدنظر اقدام نم

  

  : ز ـ مدارك مورد نیاز جهت طرح موضوع ابطال و تأسیس داروخانه در همان محل

  
  ):13طبق فرم پیوست شماره  (20به طور همزمان در کمیسیون قانونی ماده 

  اصل پروانه تأسیس و پروانه مسئول فنی داروخانه  -1
با حضور هـر   {سیسأه و درخواست متقاضی جدید ت     سیس داروخانه توسط مؤسس داروخان    أرسمی ابطال مجوز و پروانه ت      درخواست -2

 ) 10ضمیمه (}دو نفر

  تصویر صفحه اول شناسنامه متقاضی تأسیس داروخانه و در صورت داشتن توضیحات، تصویر صفحه آخر -3

 تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت یا گواهی اشتغال به خدمت وظیفه متقاضی -4

  تصویر مدرك تحصیلی متقاضی -5

 عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد متقاضیگواهی  -6

 و مدارك مربوطه) 1ضمیمه (فرم تأئید شده کسب امتیاز الزم محل توسط متقاضی  -7

 ) 6ضمیمه (معرفی نامه مسئول فنی  -8

ئید کمیسیون قانونی، دانشگاه ضمن معرفی موسس جدید به شرکتهاي توزیع دارو نسبت به ابطـال پروانـه هـاي موسـس قبلـی و                     أپس از ت  
 . نمایداقدام ) و(و ) هـ(سیس و مسئول فنی جدید طبق بندهاي أرپروانه تصدو

شراف مؤسس قبلی بر امورجاري داروخانـه الزامـی اسـت و     مبنی بر موافقت با موضوع، اِ    20ي کمیسیون قانونی ماده     أ تا زمان صدور ر    :تبصره
  .باشد پذیرش مسئولیت فنی در داروخانه هاي دیگر توسط نامبرده مجاز نمی

  

  : ـ مدارك الزم جهت انتقال محل داروخانهح
  

   تقاضاي کتبی مؤسس -1
 )4ضمیمه (گزارش کارشناسی بازدید از محل معرفی شده  -2

و اعالم آمادگی موسس جهت بهره برداري از محل جدید، دانشگاه می ) نامه و مقررات مربوطه   آئین 17 و   10با رعایت مواد    (ئید محل   أپس از ت  
خانه به شرکتهاي توزیع دارو نسبت به ابطال پروانه هاي قبلی و صدور پروانه تاسیس و مـسئول فنـی جدیـد طبـق                   بایست ضمن معرفی دارو   

 .نمایداقدام ) و(و ) هـ(بندهاي 

  

  ):طبق فرم پیوست(در کمیسیون قانونی ـ مدارك مورد نیاز جهت بررسی موضوع تبدیل نوع وضعیت فعالیت داروخانه ط 
  

  انهتقاضاي کتبی مؤسس داروخ -1
  مدیر غذا و داروي دانشگاه در خصوص موضوع/اظهار نظر صریح معاون -2

 )ز(اعالم وضعیت مسئولیت فنی ساعات جدید فعالیت داروخانه و در صورت لزوم مدارك مسئول فنی جدید مطابق بند  -3

) 4ضـمیمه (از محل داروخانه در صورت تقاضاي تبدیل وضعیت فعالیت داروخانه از روزانه به شبانه روزي گزارش کارشناسی بازدید               -4
 . الزامی است 

 . سال فعالیت مستمر به روزانه تبدیل گردد5 داروخانه شبانه روزي موجود بنا به درخواست شخص مؤسس می تواند بعد از :تبصره
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أسیس و مسئول فنـی  ، دانشگاه علوم پزشکی موظف است نسبت به ابطال پروانه هاي ت20پس از تائید مراتب از سوي کمیسیون قانونی ماده       
  .صادر نماید) و(و ) هـ(قبلی داروخانه اقدام و پروانه هاي جدید را طبق بندهاي 

  

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

ضـاي کتبـی و   اي که قصد ابطال مجوز و پروانه داروخانه خود را دارد، الزم است قبل از تعطیل نمودن داروخانـه، تقا    سس داروخانه ؤم -1
   .ئید گرددأصریح و بدون شرط خود را به دانشگاه مربوطه تسلیم تا موضوع در کمیسیون قانونی مطرح و ت

درصورت ابطال تک داروخانه محل براي بررسی موضوع در کمیسیون، تعداد و نوع داروخانه هاي موجود و چگونگی رفع نیاز دارویـی               -2
 . شرح داده شود) 16ضمیمه شماره (انشگاه در فرم اظهار نظر کمیسیون باید توسط د) شهر یا روستا(مردم منطقه 

هاي تاسیس و مـسئول   ، اصل پروانه20ي موافقت با ابطال مجوز تاسیس داروخانه از سوي کمیسیون قانونی ماده أبدیهی است پس از اعالم ر 
  .فنی داروخانه توسط دانشگاه ابطال می گردد

  

  : داخلی بیمارستان ـ ضوابط مربوط به داروخانهك
  

ــه        ــا ارای ــا ب ــت تقاض ــت و اولوی ــرفتن جمعی ــر گ ــدون در نظ ــتان ب ــی بیمارس ــه داخل ــا، داروخان ــه ه ــه داروخان ــین نام ــه آئ ــه ب ــا توج   ب
  :تأسیس خواهد شدو تأیید کمیسیون قانونی دانشگاه مدارك ذیل 

  تصویر پروانه تأسیس یا مجوز بهره برداري از دانشگاه علوم پزشکی مربوطه -1
 ر پروانه مسئول فنی بیمارستان تصوی -2

 )11ضمیمه (گزارش کارشناسی بازدید از محل داروخانه   -3

مندرجات بنـد  ) 6ضمیمه(معرفی نامه از سوي رئیس بیمارستان و پذیرش مسئول فنی داروخانه : مدارك مسئول فنی داروخانه شامل    -4
  همین ضابطه) و(

 .یید صالحیت شده باشد، نیازي به طرح مجدد موضوع در کمیسیون قانونی نیست در صورتی که مسئول فنی معرفی شده قبالً تا:تبصره

برداري از داروخانه نسبت به صدور پروانه تأسیس و مسئول فنـی داروخانـه بـا توجـه بـه          دانشگاه علوم پزشکی موظف است همزمان با بهره       
   . اقدام نمایدهمین ضابطه) و(و ) هـ (بندهاي 

  

  : یض اختیارات کمیسیون قانونی مرکز به کمیسیون قانونی دانشگاهضوابط مربوط به تفول ـ 
  

 قانون مربوطه و تبصره هاي آن و آئین نامه داروخانـه هـا بـه کمیـسیون قـانونی دانـشگاه        20اختیارات کمیسیون قانونی مرکز با رعایت ماده        
  . تفویض می گردد

آن رسماً تشکیل شده و مِالك تصمیم گیـري رأي اکثریـت حاضـر در    کمیسیون قانونی دانشگاه با حضور حداقل چهار نفر از اعضاي            -1
 . جلسه است

دعوت از اعضاي کمیسیون باید به صورت مکتوب و رسمی صورت گرفته و دعوتنامه حداقل یک هفته قبـل از تـشکیل جلـسه بـراي             -2
ارو هم خواهد رسید در روز و سـاعت  اعضاي آن ارسال شود و جلسه کمیسیون در برنامه زمان بندي مشخص که به اطالع اداره کل د      

 . معین تشکیل گردد

 . مدیر غذا و داروي دانشگاه است/ دبیر کمیسیون معاون -3

مربوط به درخواست متقاضی در سطح همان دانشگاه، به فرم کارشناسی      ) داراي شماره و تاریخ ثبت دبیرخانه     (با توجه به نامه وارده       -4
 . ق ضوابط و پرونده موجود جهت اعالم نظر به کمیسیون قانونی ارائه می شودمربوطه تنظیم و به همراه مدارك الزم طب
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 . همزمان یا اعالم نظر کمیسیون، برگه خالصه رأي کمیسیون تنظیم و رونوشت آن به اداره کل دارو ارسال می گردد -5

رات مربوطـه باشـد کمیـسیون قـانونی     درصورتیکه تصمیمات اتخاذ شده کمیسیون قانونی دانشگاه مغایر با قانون و آئین نامه و مقر        -6
مرکز میتواند درصورت صالحدید نسبت به درخواست تجدیدنظر کمیسیون دانشگاه در رأي صادره یا اِعاده اختیارات تفـویض شـده               

 . اقدام نماید
 

  :ن ضوابط مربوط به واگذاري امور اجرایی داروخانه ها از طرف دانشگاه علوم پزشکی به انجمن داروسازان ایرا- م
 

و یا شهرستان در محدوده دانشگاه علـوم  (دانشگاه علوم پزشکی امور اجرایی مربوط به درخواست داروخانه ها را به انجمن داروسازان استان          
بدیهی است طرح موضوع با رعایت آئین نامه داروخانه ها در کمیـسیون قـانونی دانـشگاه و               . به شرح زیر واگذار می نماید     ) پزشکی مورد نظر  

 پروانه هاي تاسیس و مسئول فنی داروخانه و پیگیري عملکرد داروخانه ها از مراجع ذیصالح قانونی در عهده دانـشگاه مربوطـه خواهـد          صدور
  :بود

  
  معرفی مسئول فنی و قائم مقام مسئول فنی داروخانه  -1
 درخواست تبدیل وضعیت خدمات داروخانه از نیمه وقت، روزانه یا شبانه روزي و بر عکس -2

 رخواست متقاضی تاسیس داروخانه و اولویت متقاضیان بر اساس اعالم نیاز دانشگاهثبت د -3

 معرفی محل پیشنهادي بهره برداري از مجوز تاسیس داروخانه یا انتقال مکان داروخانه دایر -4

 بازدید، ارزیابی وپایش ادوراي از عملکرد داروخانه ها -5

 ل پرونده پرسنلی آنهاو تشکی) آموزش پرسنل(توانمند سازي کارکنان دارویی  -6

 )انتقال سرمایه(درخواست ابطال و تاسیس همزمان داروخانه  -7

 پیشنهاد اسامی داروخانه هاي منتخب با توجه به حسن عملکرد آن -8

 درخواست ابطال مجوز تاسیس داروخانه -9

 آموزش موسس و مسئول فنی داروخانه قبل از صدور پروانه هاي مربوطه -10

دانشگاه مربوطه جهت تسریع در رسیدگی به درخواست ها و ارتقاي کیفیت خدمات دارویی داروخانـه                سایر امور مرتبط با هماهنگی       -11
 ها 

 

  : ضوابط بازرسی و نظارت بر عملکرد داروخانهن ـ 
  

  . نظارت بر عملکرد داروخانه در تهیه، نگهداري و عرضه دارو و کلیه اقالم موجود بر عهده دانشگاه علوم پزشکی مربوطه است ) 1
  اردیکـــه انجـــام بازرســـی از داروخانـــه توســـط ســـایر مراجـــع قـــانونی ذیـــصالح الزم بـــه نظـــر میرســـد بـــا   در مو ) 2

 . هماهنگی دانشگاه مربوطه و به همراه کارشناس دانشگاه بازدید از محل صورت خواهد گرفت

زم برخـوردار بـوده و داراي   و از حسن سـلوك ال ) حداقل یک نفر داروساز( نفر فرد آموزش دیده 2گروه کارشناسی اعزامی دانشگاه      ) 3
 . کارت بازرسی یا معرفی نامه دانشگاه باشند

تنظیم و یک برگ آن جهت اطالع و رفع نارسایی هاي احتمـالی  ) طبق ضوابط مربوطه(مشهودات بازرسین در دو برگ صورت مجلس       ) 4
 . به مسئول فنی یا مؤسس داروخانه تحویل می گردد

بدیهی است نیاز به بازدید از عملکرد داروخانه ها با توجه به .  بار در سال می باشد4طور متوسط حداقل تعداد بازرسی از داروخانه به       ) 5
 . نحوه فعالیت آنها با نظر دانشگاه تعیین می گردد

گزارش بازرسی از داروخانه عالوه بر پیگیري موارد تخلف آن از مراجع ذیصالح، در ارزشیابی عملکرد ساالنه آن طبـق دسـتورالعمل                   ) 6
 .بوطه مؤثر خواهد بودمر
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 :شرایط فنی داروخانه ) 7

، نسخه پیچی و مکان استقرار بیمـار و قفـسه      "ترکیبی"فضاي داروخانه باید به فضاي مشاوره دارویی، مکان تهیه داروهاي ساختنی            ) الف
  . کتب رفرنس تقسیم گردد

  .  دارویی به معاونت غذا و دارو داشته باشدداروخانه موظف است اُتوماسیون کامل جهت ارائه اطالعات درخواستی کلیه خدمات  ) ب
 رنگ روپوش داروساز مسئول فنی به رنگ سفید با نصب اِتیکت بر روي سینه و متمایز از رنگ پرسنل داروخانه   ) ت

 . مشخص گردد} مسئول فنی و مشاوره دارویی{محل استقرار داروساز مسئول فنی به صورت تابلویی با متن   ) ث

بهتر است به صورت خواص درمانی دارو و ترجیحاً بسته بندي هاي هم شکل در جاهاي مختلـف متفـاوت     چیدمان قفسه هاي دارویی       ) ج
 . باشد

 . محل ساخت داروهاي ترکیبی در فضایی مجزا و با تجهیزات کامل مورد نیاز باشد  ) ح

 . ي سامانه ثبت رایانه اي دما باشدانبار داروخانه قفسه بندي مناسب داشته و مجهز به دماسنج و رطوبت سنج و یخچال داروخانه دارا  ) خ

 : پرسنل شاغل در داروخانه از طرف انجمن داروسازان محل با توجه به مدارك زیر به دانشگاه معرفی شوند  ) د

  حداقل مدرك دیپلم 

  گواهی عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد  
   کپی شناسنامه و کارت ملی و کارت پایان خدمت 

 کارت بهداشت و سالمت 

با معرفی پرسنل داروخانه توسط موسس به انجمن داروسازان محل براي تشکیل پرونده ارائه گردیده و با توجه به دارا بودن مدارك فوق 
 .سالمت اخالقی، روانی و جسمی پس از آموزش هاي الزم فرد از طرف انجمن داروسازان به دانشگاه معرفی    می شود

  
مـدارك و مـستندات   ضمن ارائـه   امکان حضور در داروخانه را ندارند باید  ییل مشکالت که به دل   سسین داروخانه هاي دایر   ؤم مورددر   ) 8

. معرفـی نماینـد  جهت طـرح در کمیـسیون قـانونی    به عنوان جانشین ) با رعایت ماده یک همین ضابطه   (داروساز واجد شرایط    الزم  
اه و تمدید آن با نظـر کمیـسیون مـذکور بالمـانع      م6درصورت تأیید کمیسیون، فعالیت داروخانه با رعایت سایر مقررات براي مدت            

  . است
  : مصادیق اِشراف مؤسس با رعایت موارد زیر به تشخیص کمیسیون قانونی دانشگاه می باشد: 1تبصره 

  . مؤسس داروخانه باید اشراف کامل به اداره امور داروخانه داشته باشد . 1
 .  باشدکلیه امور مالی داروخانه و صدور چک ها فقط به نام مؤسس . 2

حسن عملکرد داروخانه خصوصاً با توجه به حضور مستمر و فعال مسئول فنی و عدم عرضه داروهاي خارج از فهرست رسمی          . 3
 .داروهاي ایران و تاریخ گذشته

 .فرد جانشین مؤسس ضمن دارا بودن شرایط الزم باید مسئولیت اداره کردن داروخانه را در زمان جانشینی تقبل نماید: 2تبصره 

  

  : ضوابط مربوط به ادامه فعالیت داروخانه درصورت فوت مؤسسـق 
 

ــصره          ــوع تب ــه، موض ــکی مربوط ــوم پزش ــشگاه عل ــت دان ــه، الزم اس ــسین داروخان ــی از مؤس ــا یک ــس ی ــوت مؤس ــورت ف    4در ص
ــاده  ــر         3م ــدارك زی ــه م ــت ارائ ــوفی جه ــانونی مت ــه وراث ق ــی را ب ــکی و داروی ــور پزش ــررات ام ــه مق ــوط ب ــانون مرب ــالحی ق    اص

  :الم نمایداع
  مدارك مسئول فنی واجد شرایط طبق ضوابط  -1
 وکالت نامه رسمی مبنی بر معرفی وکیل جهت انجام کلیه امور مربوط به داروخانه -2

 .)در صورتی که مؤسس متوفی داراي فرزند صغیر باشد(قیم نامه صغار   -3
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 داروخانه بنام وي عـالوه بـر مـدارك الزم    دادخواست حصر وراثت و در صورت معرفی فرد واجد شرایط جهت صدور پروانه تأسیس      -4
 .، مدارك زیر توسط وراث جهت بررسی موضوع در کمیسیون قانونی ارائه میشود) بند ب9 تا 5 و 2موارد (طبق 

مطابق ( در خواست وراث یا وکیل قانونی آنها در مورد ابطال مجوز تأسیس داروخانه و معرفی فرد واجد شرایط صدورپروانه تأسیس                   -5
 )10 ضمیمه

 گواهی انحصار وراثت -6

   اجازه نامه دادستانی بنام قیم صغار درخصوص موضوع -7

تبصره: در صورتی که مؤسس داروخانه بیش از یک نفر باشد و یکی از مؤسسین فوت نماید، ادامه فعالیت داروخانه پس از اتمام مهلت قانونی 
سسین و تائید موضوع توسطؤنامه سایر م فوق و رضایتتوسط سایر مؤسسین با تراضی وراث متوفی، منوط به ارائه مدارك   


