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   :الف ـ شرايط تأسيس داروخانه
هـر شـخص واجـد    ) آئين نامـه   5طبق ماده ( با در نظر گرفتن حد نصاب جمعيت  ) 1ماده 

ــد   ــي توانـــــــــــــــــ ــرايط مـــــــــــــــــ   شـــــــــــــــــ
نصاب امتياز بشرح زير و تأييد صالحيت از سوي كميسيون قانوني امـور  درصورت كسب حد

  :اقدام به تأسيس داروخانه نمايد داروخانه ها طبق ضوابط

  امتياز 2850  براي شهر تهران 
  امتياز 2800  نفر و بيشتر  1.000.000براي شهرهاي 

  امتياز 2700  هزار الي يك ميليون نفر  500براي شهرهاي با جمعيت 
  امتياز 2600      هزار نفر 500الي  300براي شهرهاي با جمعيت 
  امتياز 2400       هزار نفر 300الي  100براي شهرهاي با جمعيت 
  امتياز 2200     هزار نفر 100الي  50براي شهرهاي با جمعيت 
  امتياز 2000      هزار نفر 50 كمتر ازبراي شهرهاي با جمعيت 

 

يا  ...)محله، شهرك و  -منطقه خاص( تأسيس داروخانه در هر شهر درصورت نياز به :تبصره
عدم وجـود متقاضـي واجـد حدنصـاب      وم پزشكي مربوطه وروستا به تشخيص دانشگاه عل

 كثير االنتشار روزنامه هايامتياز، دانشگاه علوم پزشكي ميتواند با استعالم از طريق يكي از 
فـرد داراي   يكماهـه از بـين متقاضـيان،   و دادن مهلـت   كه پخش سراسري و كشوري دارد

 .امور داروخانـه هـا معرفـي نمايـد    به كميسيون قانوني بيشترين امتياز را جهت اخذ مجوز 
جابجايي محل داروخانه با داشتن حد نصـاب   .مي باشد 2000حداقل امتياز فرد معرفي شده 

  .بالمانع است سال فعاليت در منطقه خاص و موافقت دانشگاه 5امتياز همان شهر پس از 
   :شرايط كسب امتياز ) 2ماده 

   :امتياز مدرك تحصيلي -1
  امتياز 500   با مدرك ديپلم 
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  امتياز 600   با مدرك دانشگاهي در رشته هاي غير علوم پزشكي
  امتياز 800   هاي علوم پزشكي  با مدرك كارداني و كارشناسي در رشته

ي علـوم  هـا  با مدرك كارشناسي ارشـد و بـاالتر در رشـته   
   پزشكي 

  امتياز 1000

  امتياز 1600   با مدرك كارشناسي داروسازي
  امتياز 1750   با مدرك كارشناسي ارشد داروسازي
  امتياز 2000   با مدرك دكتراي عمومي داروسازي

  امتياز 2200   )با پايه داروسازي(با مدرك دكتراي تخصصي داروسازي 
و اخذ مدرك تحصيلي داروسازي خ فارغ التحصيلي سابقه داروساز بودن متقاضي از تاري -2

  )امتياز 200حداكثر (امتياز  10به ازاي هر سال 
كسب امتياز سوابق اشتغال جهت تأسيس داروخانه براساس جدول امتياز مطب مصـوب   -3

  هيـــــــــــــأت دولـــــــــــــت و بـــــــــــــا ارائـــــــــــــه    
   :مدارك ذيل ميسر است

غال در زمان خدمت متقاضي مـالك  ، امتياز محل اشت جهت احتساب امتياز اشتغال  :1تبصره 
  . مي باشد 

درصورت اشتغال همزمان متقاضي تنها يكي از آنها كه فرد امتياز بيشتري كسـب   :2تبصره 
  . قابل احتساب خواهد بود  نموده،

درصورت محاسبه امتياز آخرين مدرك تحصيلي متقاضي سابقه داروساز بودن وي  :3تبصره 
  .شتغال وي در طول دوره تحصيل محاسبه نميشودازابتدا محاسبه شده و سابقه ا

گواهي اشتغال به مسئوليت فني داروخانه يا قـائم مقـامي باتأييـد دانشـگاه علـوم       -3-1
   پزشكي
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درصورتي كه قائم مقام مسئول فني داروخانه داراي مجـوز تاييـد صـالحيت فنـي      -تبصره
ي محاسبه گرديده و امتياز اشتغال داروخانه باشد امتياز اشتغال قائم مقام در دوره قائم مقام

  .اي كه قائم مقام داشته لحاظ نميشود مسئول فني در دوره
در مراكز دولتي و غير دولتـي بـا ارائـه     اشتغال با مدرك داروسازي در حرف مرتبط -3-2

حكم كارگزيني استخدام و گواهي محل خدمت يا تاييديه بيمه تامين اجتماعي يا هر مدرك 
   شگاه علوم پزشكيدانمورد تاييد 

گواهي خدمت طرح الـزام و پيـام آوران بهداشـت و طـرح تـأمين نيـروي انسـاني         -3-3
  داروسازان از محل اعزام و تأييديه دانشگاه علوم پزشكي مربوطه يا گواهي پايان طرح 

يا كارت پايان خدمت جهت داروسازاني كـه    ارائه گواهي از اداره نظام وظيفه عمومي -3-4
درصورت عدم ارائـه گـواهي   ( رغ التحصيلي دوره خدمت ضرورت را طي كرده اند پس از فا

نظام وظيفه و به دليل روشن نبودن محل خدمت، سابقه خدمت سربازي با توجـه بـه كـارت    
  ) امتياز محاسبه مي گردد 30پايان خدمت به ازاي هر سال 

پـس از    )2مـاده   1 موضوع بند(امتياز اشتغال متقاضي داراي مدرك غيرداروسازي  -3-6
ــواهي از  ــه گـــــــــــــــ ــه  ارائـــــــــــــــ   داروخانـــــــــــــــ

محل اشتغال و شعبه سازمان تأمين اجتماعي محل و تأييد دانشگاه علوم پزشكي مربوطه به 
  .قابل احتساب خواهد بود  امتياز مطب براي آن محل  %40ميزان 
وي بـا   رسمي كم استخدامح توجه به با داروخانه دولتي سابقه كار تكنسين امتياز  -تبصره

بـدون   پست سازماني تكنسين دارويي و دارا بودن مدرك تحصيلي معتبر كمك داروسازي 
  .گردد محاسبه مي بيمه تأمين اجتماعيارائه 

رف مـرتبط  الك بومي بودن تولد يا پنج سال سابقة كار در م :بومي بودن متقاضي -4 در  حـ
استان يا شهرستان مي باشـد  استان يا شهرستان مورد تقاضا يا پنج سال تحصيل در همان 

) امتيـاز   100مجموعـاً  (امتيـاز   50امتياز و در شهرسـتان    50كه براي بومي بودن در استان 
  . محاسبه مي گردد
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   :امتياز ويژه ايثارگران -5
رزمندگان با تأييد نيروي مقاومت بسيج مركز، نيروهاي نظـامي بـا گـواهي از سـتاد      -5-1 

گران با تأييـد وزارت جهـاد كشـاورزي مبنـي بـر حضـور        مشترك نيروي مربوطه و جهاد
   امتيــــــاز 10  داوطلبانــــــه در جبهــــــه بــــــه ازاي هــــــر مــــــاه    

  )امتياز خدمت كمتر از يك ماه با محاسبه تعيين مي گردد(
قابـل   31/6/67لغايت  31/6/59امتياز مربوط به حضور داوطلبانه در جبهه از تاريخ  :تبصره

در منـاطق   ه در گروه تفحـص شـهداي انقـالب اسـالمي    محاسبه است، به جز داوطلباني ك
  . عملياتي عضويت دارند

% 25جانبازان با تأييد درصد جانبازي از سوي بنياد جانبازان انقالب اسالمي مركز تـا   -5-2
ــازي  ــاز و  50جانبـــــــــــــــــــــــــ   امتيـــــــــــــــــــــــــ

  . امتياز اضافه ميگردد 30جانبازي % 5به ازاي افزايش هر 
تأييـد كميسـيون   و نوبـت   تر به شرط بومي بودن خارج ازو باال% 70 جانباز داروساز :تبصره
  . اجازه تأسيس داروخانه را خواهد داشت ،قانوني

  امتياز  10آزادگان با تأييد ستاد رسيدگي به امور آزادگان به ازاي هر ماه اسارت  -5-3
وبت سال و بيشتر سابقه اسارت درصورت بومي بودن، خارج از ن 8  داروساز با  آزاده :تبصره

  . تأسيس داروخانه را خواهد داشت با تأييد كميسيون قانوني، اجازه و
  
  
  
   :خانواده شهدا -5-4

  امتياز 300  فرزند شهيد
  امتياز 200   همسر و پدر و مادر شهيد

  امتياز 50  برادر و خواهر شهيد
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  امتياز 100   درصورت تك برادر و تك خواهر بودن

يا انتقال  امتياز و منحصراً براي يكبار تأسيس 300داكثر تا امتيازات ويژه ايثارگري ح :تبصره
  . داروخانه در كل كشور اعطاء خواهد شد سرمايه

   .شودمي امتياز در نظر گرفته  10براي سابقه درخواست متقاضي به ازاي هر سال  -6

آئين نامه براي موسسين كليه داروخانه هاي داير، درخواست  11ضمن رعايت ماده  -7
كميسيون  تأئيدمجدد داروخانه در صورتي كه قبالً با اولويت بندي و  تأسيسضي جهت متقا

جوز داروخانه اي را اخذ نموده و با تقاضاي وي و نظر كميسيون قانوني قبل از تاريخ مقانوني 
ابالغ آئين نامه، ابطال و تأسيس همزمان داروخانه بنام فرد واجد شرايط ديگري در همان 

  :ه باشد، بدين ترتيب بررسي مي گرددمحل صورت گرفت

 .سابقه اشتغال متقاضي از تاريخ ابطال مجوز داروخانه محاسبه مي شود -

به  .متقاضي تا ده سال مجاز به ثبت نام براي تأسيس داروخانه با اولويت بندي نمي باشد -
صره جز در مناطقي كه به تأئيد دانشگاه نياز به تأسيس داروخانه داشته ولي با رعايت تب

 .همين ضوابط متقاضي ندارد 1ماده 

   :شرايط ثبت نام متقاضي تاسيس داروخانه ) 3ماده 
 داشتن حداقل امتياز محل با تائيد دانشگاه علوم پزشكي مربوطه - 1

در صورت تقاضاي تاسيس مشترك داروخانه، هر دو متقاضـي بايـد داراي حـد     :تبصره
  .دننصاب امتياز محل باش

  وانه تاسيس يكي از مراكز يا موسسات پزشكيدارا نبودن مجوز يا پر - 2

انـد،   اقدام به تأسيس داروخانه نمـوده  و  مناطق كه در  داروسازيمتقاضيان  :تبصره
  مــــــــــــــــــــــــــــــي تواننــــــــــــــــــــــــــــــد  

درصـورت كسـب حـد    (بدون ابطال داروخانه خود متقاضي تأسيس داروخانه در محل ديگر 
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ز شرايط بودن جهت تأسيس داروخانه در محل ديگر موضوع باشند و با حائ) نصاب امتياز آن
ابطال مجوز داروخانه قبلي و تأسيس داروخانه در محل ديگر بطـور همزمـان در كميسـيون    

  .قانوني مطرح مي گردد

متقاضـي  ) شهر يا روستاي تابعه هر دانشگاه ( منطقه مختلف  3هر فرد مي تواند در  - 3
  . تأسيس داروخانه باشد

چند متقاضي واجد شرايط جهت تأسيس داروخانه در يـك منطقـه،    درصورت وجود -4
اولويت تأسيس با فردي است كه در زمان استعالم دانشگاه امتيـاز بيشـتري كسـب    

 .تنموده اس

با نظر كميسيون قانوني  اولويت فردتشخيص در امتياز يكسان متقاضيان در جدول،  :تبصره
  .دانشگاه خواهد بود

در محل ) روزي روزانه و شبانه(متقاضيان تأسيس داروخانه  كليه بنديجدول اولويت  - 5
  . يكي شود

جهت يكسان سازي عمليات اولويت بندي و شفاف نمودن وضعيت نوبت متقاضـي،   :1تبصره 
تا پايان هر سال شمسي توسط دانشگاه بررسي شده و  كليه متقاضيان درخواست هاي وارده

بديهي است در صورت اعالم نياز . اعالم مي گردد ابتداي تيرماه سال بعد نتايج اولويت بندي
  .قابل بررسي خواهد بود موضوعدر طي سال  موارد استثناءدانشگاه در 

روز قبل از تاريخ استعالم دانشـگاه درخواسـت رسـمي     90فقط متقاضياني كه تا  :2 تبصره
م، تـاريخ  منظـور از اسـتعال  (. كننـد  ميتأسيس داروخانه داشته اند در اولويت بندي شركت 

  . )سيس داروخانه در محل مورد نظر استأاعالم نياز دانشگاه به ت
  بديهي است درصورت نبود متقاضي واجد شرايط با ثبت درخواست اولين متقاضي مراتب در 

  . اولين كميسيون دانشگاه بررسي و اتخاذ تصميم خواهد شد
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حل قبلي داروخانه اي كـه  با تأسيس اوليه يا تأسيس همزمان در م(چنانچه مؤسس  )4ماده 
به هر دليل نتواند به فعاليت خود ادامه دهد، ميتواند تقاضاي ابطال ) مجوز آن ابطال گرديده

امتيـازات  % 80پروانه تأسيس نموده و همزمان داروساز واجد شرايطي را كـه داراي حـداقل   
ـ سس در محل ؤباشد، جهت بررسي صالحيت بعنوان ممي  1 مندرج در ماده ه مـورد  داروخان

  . نظر معرفي نمايد
  . مؤسس داروخانه نمي تواند من بعد از طريق اولويت بندي متقاضي شود :تبصره

 كشـور  داخـل  در سال در حرف مـرتبط  20 حداقلداروسازان داراي سابقه كار  )5ماده 
در شـهر  درصورتيكه قبالً سابقه تأسيس داروخانه نداشته باشند، به شرط بـومي بـودن   

تأييد كميسـيون قـانوني    ابخارج از نوبت و مازاد بر جمعيت فقط براي يكبار  مورد تقاضا
  . اجازه تأسيس داروخانه خواهند داشت

  :انه توسط تعاوني داروسازان استانشرايط تأسيس داروخ )6ماده 
با نظر كميسـيون قـانوني    يك مجوز تأسيسمي تواند هر دانشگاه علوم پزشكي  در - 1

 . داده شود مركز دانشگاه و تائيد كميسيون

 . درصد داروسازان محل عضو تعاوني باشند 50حداقل  - 2

 . به كليه داروسازان جهت عضويت در تعاوني اطالع رساني شود - 3

در منطقـه بـدون    و داروخانه هاي رسمي دايـر  بايد عضويت كليه داروسازان حاضر -4
 . باشد پس از برگزاري مجمع ساليانه امكانپذير) مگر در موارد قانوني(محدوديت 

در مورد انتصـاب  (مه رسمي تعاوني داروسازان استان با ارائه اساسنامه و آگهي روزنا - 5
موسـس  در صورتي كه و تأئيديه اداره تعاون، ) ت مديره و موضوع فعاليتاعضاي هيا

مـي توانـد متقاضـي تاسـيس     مطـابق قـانون    هيچ موسسه پزشكي ديگري نباشد
 . داروخانه شود

  : ساير موارد) 7ماده
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تقاضي با تكميل فرم مخصوص ثبت نام و پس از بررسي مـدارك مربوطـه توسـط    م .1
دانشگاه علوم پزشكي و واجدشرايط بودن طبق مقـررات جـاري درخواسـت وي در    

  .رسيد به متقاضي تحويل ميشود ثبت شده و دبيرخانه دانشگاه محل مورد نظر رسماً

انشگاه براي تنظـيم ليسـت   با توجه به اعالم نياز محل به تأسيس داروخانه توسط د .2
انشگاه مكلف است با متقاضيان محل مـورد نظـر كـه تـا     ، داولويت بندي متقاضيان

درخواسـت  ) و تبصـره آن در همـين ضـابطه    3ماده  4با رعايت بند (تاريخ استعالم 
كتبي خود را رسماٌ به ثبت رسانده اند به آدرس مندرج در تقاضانامه از طريق پسـت  

 . مدارك الزم مكاتبه نمايد سفارشي براي تكميل

مدارك مربوط به كسب امتياز خـود تـا تـاريخ    كليه در فراخواني بايد متقاضي  :1تبصره 
  .ارائه نمايدنامه دانشگاه  وصولماه بعد از  يكاستعالم دانشگاه را حداكثر تا 

ــره  ــروم      :2تبص ــاطق مح ــه در من ــال داروخان ــورت ابط در ص
5
و3

5
ــي  /53 و بررس

محل ديگر، مهلت تحويل مدارك متقاضي حـداكثر   درتأسيس با اولويت بندي درخواست
  .ماه بالمانع است 2تا 
پس از وصول اسـتعالم دانشـگاه    روز پانزدهچنانچه متقاضي حائز اولويت حداكثر تا  .3

و  )6اره ضميمه شـم (معرفي نامه مسئول فنيجهت تأسيس داروخانه، نسبت به ارائه 
اقدام ننمايد، نوبت وي بر اساس ضـوابط بـه   گواهي عدم سوء پيشينه و عدم اعتياد 

فرد واجدشرايط بعدي داده مي شود و تقاضاي نامبرده براي آن محل محفوظ خواهد 
  . ماند
در صورت عدم پاسخ دهي متقاضي حائز اولويت پس از سه بار استعالم دانشگاه،  :تبصره

  .بندي متقاضيان محل مورد نظر حذف مي گردد اولويت درخواست وي از جدول
درصورتيكه متقاضي در نوبت، درخصوص تقاضاهاي مطرح شده در بيش از يك مورد  .4

دانشگاه موظف است مراتب را به وي اعالم تا حداكثر ظرف مدت حائز اولويت گردد، 
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رت روز پس از وصول نامه دانشگاه يك مورد توسط متقاضي انتخـاب و بـه صـو    15
بديهي است عدم اعالم توسط متقاضي به منزلة انصـراف تلقـي   . مكتوب اعالم گردد

    .مي گردد
به (درصورت دريافت مجوز تأسيس داروخانه در يك محل، تقاضاهاي ديگر متقاضي  .5

  . گردد در سراسر كشور بي اثر مي) همين ضابطه 3ماده  2جز تبصره بند
بـا توجـه بـه مصـوبه     (شهر ملحق مي گردد داروخانه از روستايي كه به  انتقال محل .6

به داخل همان شهر منوط به كسب حدنصاب امتياز الزم براي شـهر    )وزارت كشور
و موافقـت   )با توجه به ماده يـك همـين ضـابطه   (مورد نظر توسط مؤسس داروخانه 

  .خواهد بود دانشگاه

ه باشند در صورتيكه متقاضيان براي تاسيس مشترك داروخانه ثبت درخواست نمود .7
عالوه بر واجد شرايط بودن و كسب حد نصاب امتياز محل توسط هـر يـك، جهـت    
احتساب امتياز آنان در جدول اولويت بندي، مجموع امتيازات مربوط به ايثـارگري و  
بومي بودن و سابقه اشتغال محاسـبه گرديـده و امتيـاز مـدرك تحصـيلي يكـي از       

  .متقاضيان كه بيشتر باشد لحاظ مي گردد

 20ه مدارك مورد نياز جهت طرح موضوع تأسيس داروخانه در كميسيون قانوني ماد ب ـ
  : )12شماره  طبق فرم پيوست(

معاونت راهبردي اُستانداري مربوط به همان سـال  آخرين آمار جمعيت محل از سوي  - 1
  در مراكز استانها 

 و پيوست هاي آن ) 1ضميمه شماره ( فرم - 2

ه كه كليه مفاد آن به دقت تكميل شـده باشـد   فرم بررسي تقاضاي تأسيس داروخان - 3
  )2ضميمه(

براي بررسي تقاضاي تأسيس داروخانه شبانه روزي استعالم از داروخانـه هـاي    :1تبصره 
  . روزانه الزم نيست
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براي بررسي تأسيس داروخانه در درمانگاه يا پلي كلينيك يـا دي كلينيـك از    :2تبصره 
ويت تأسيس داروخانه طبق همين ضوابط و پـس از  بين متقاضيان واجدشرايط و حائز اول

  . تأييد كميسيون قانوني دانشگاه خواهد بود
 ) 3ضميمه(جدول اولويت بندي متقاضيان تأسيس داروخانه  -4

 تصوير صفحه اول شناسنامه و در صورت داشتن توضيحات، تصوير صفحه آخر - 5

 يا گواهي اشتغال به خدمت نظام وظيفه  تصوير كارت پايان خدمت -6

  تصوير مدرك تحصيلي متقاضي -7

 )6ضميمه (معرفي مسئول فني توسط مؤسس و پذيرش آن توسط مسئول فني  - 8

 گواهي عدم سوء پيشينه و عدم اعتياد - 9

   :ضوابط مربوط به معرفي مسئول فني داروخانه - ج
در دو شيفت صـبح و  (تعداد داروساز مورد نياز براي داروخانه روزانه يك نفر حداقل  - 1

ــر ــه و در دار) عصــــــــــــــــــــــ   وخانــــــــــــــــــــــ
 . مي باشد) ساعته 12در دو شيفت (شبانه روزي دو نفر 

اي داروساز باشد و درصـورت عـدم   ون الزام، چنانچه مؤسس داروخانه با رعايت قان - 2
مؤسس مي بايست شخصاً مسئوليت فني داروخانـه   ،وجود مسئول فني واجدشرايط

 . خود را به عهده گيرد

ر داروساز هر شيفت كاري معرفي يك نف نسخه بيمه در 120به ازاي پذيرش ميانگين  - 3
فني دوم الزامي است و دانشگاه نسبت به تأييد مراتـب   لشرايط بعنوان مسئو واجد

بـديهي اسـت   . صدورپروانه مسئول فني دوم اقدام مي نمايد ون قانوني بادر كميسي
 . حضور هر دو نفر در همان شيفت كاري الزامي مي باشد

توسط اُرگانها، نهادها، سازمانهاي دولتي و امـور   روييلزوم ارائه خدمات دادرصورت  -4
مربوطه ارائه خدمات دارويي آن با حضور مسـئول  و آئين نامه خيريه با رعايت قانون 

 . زير نظر دانشگاه علوم پزشكي مربوطه صورت مي گيرد) داروساز واجد شرايط(فني 
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معرفي مسئول فني دوم جهت ساخت داروهاي تركيبـي در داروخانـه درصـورتيكه     - 5
 . كاري باشد الزامي است شيفتعدد در هر  15تعداد نُسخ تركيبي بيش از 

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

  :مي گردد
ي با ذكر تاريخ و ساعات پذيرش قائم مقامي حداكثر به معرفي نامه از سوي مسئول فن -1-6

 داروخانهمدت سه ماه و ذكر علت معرفي قائم مقام و تأئيد موسس 

بديهي است امتياز سابقه اشتغال مسـئول فنـي در طـي دوره معرفـي قـائم مقـام       
  .محاسبه نگرديده و امتياز مربوطه براي قائم مقام وي قابل احتساب است

 .ه اول شناسنامه و كارت ملي قائم مقام معرفي شدهتصوير صفح -2-6

يا گواهي تائيديـه تحصـيلي   ) پروانه موقت يا دائم داروسازي(تصوير مدرك تحصيلي  -3-6
در خصوص ساعات پذيرش قائم مقامي كـه واحـد درسـي اخـذ     براي دانشجوي داروسازي 

 زيرننموده باشد و رعايت موارد 

ماه كه  3واحد درسي به مدت  140ند پس از گذراندن هر دانشجوي داروسازي مي توا -4-6
ماه مطابق آئين نامه قابل تمديد است بعنوان قـائم   6با نظر معاونت غذا و داروي دانشگاه تا 

 .معرفي شود مقام توسط مسئول فني با ذكر تاريخ و ساعات پذيرش قائم مقامي

قاضي گذرانـدن طـرح الـزام    اولويت با آن دسته از دانشجويان داروسازي است كه مت -5-6
 .واحدي هستند 140

 .باشد 14ميانگين معدل واحدهاي گذرانده شده توسط دانشجو بايستي حداقل  -6-6

شرط تصدي قائم مقامي مسئول فني، گذراندن واحد كارآموزي داروخانه و طـي دوره   -7-6
زي بر اساس آموزشي دانشكده داروسااز داروخانه هاي ساعت در يكي  30كارورزي به مدت 

 .ارائه گواهي معتبر مي باشد
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  :مدارك الزم به منظور افتتاح و بهره برداري از داروخانه -د
، مـدارك  20پس از تائيد صالحيت متقاضي تأسيس داروخانه از سوي كميسيون قانوني ماده 

  زيــــــــــــــــــر جهــــــــــــــــــت افتتــــــــــــــــــاح و   
   :بهره برداري از داروخانه ارائه مي گردد

  )4ضميمه (محل داروخانه گزارش كارشناسي بازديد از  - 1

 با حضور موسـس  در اسرع وقت مؤسسدانشگاه موظف است پس از دريافت تقاضا از سوي 
ــد    از محـــــــــــــــــــــــــــــل بازديـــــــــــــــــــــــــــ

با . (اعالم نمايد كتباً به متقاضي و مراتب تائيد يا مخالفت خود را )روز 7حداكثر ظرف مدت (
  ) 5تكميل ضميمه 

، رضايت نامه مالكين يـا  مي گردد مجتمع هاي مسكوني تاسيس چنانچه داروخانه در - 2
  .هيأت مديره مجتمع مسكوني ضروري است

 همين ضابطه) ز(مدارك مسئول فني معرفي شده با توجه به بند  - 3

آئـين نامـه در حـريم     17مـاده   1درصورتيكه محل معرفي شده با توجه به تبصـره   -4
 : يعمومي يا تخصصبراي سنجش تعداد مطب فعال پزشكي ديگر باشد، داروخانه 

مطب فعال به مطبي گفته مي شود كه حداقل در يك شيفت كاري صبح يا عصـر   •
داير باشد و وقتي زمان فعاليت مطبي به يك شيفت نرسد، هر تعداد مطـب كـه   

عنوان يك مطـب فعـال در نظـر    ميل نمايد به فعاليتشان يك شيفت كاري را تك
  . گرفته مي شود

فاصـله از وسـط درب ورودي   درصورتيكه مجتمع پزشكي وجود داشـته باشـد،    •
ساختمان پزشكان تا وسط درب داروخانه داير و از مسير عابر پياده و عرف محل 

 . گردد محاسبه ميبه تشخيص دانشگاه 
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  :ـ مدارك الزم جهت صدور پروانه تأسيس داروخانه هـ
دانشگاه علوم پزشكي موظف است پس از تائيد مراتب از سوي كميسـيون قـانوني و ابـالغ    

ضـميمه  (ز تاسيس داروخانه با اخذ مدارك زير نسبت به صدور پروانه تأسيس داروخانه مجو
   :نمايداقدام ) 7

 ) پشت نويسي شده( 3×  4دو قطعه عكس  - 1

 فيش بانكي به مبلغ و شماره حساب اعالم شده  - 2

توسط دانشگاه يا مراكز مورد گذراندن دوره آموزشي قانون و مقررات مربوطه گواهي  - 3
 تأييد آن 

و اولـين بازديـد دانشـگاه پـس از افتتـاح       5با توجه به فرم ضـميمه شـماره    :1بصره ت
  . داروخانه، پروانه تأسيس آن صادر مي شود

ليه داروخانه هاي تحت پوشش آن دانشـگاه براسـاس   تمديد پروانه تأسيس ك :2تبصره 
متيـاز  درصد ا 60حسن فعاليت داروخانه ها طبق بازرسيهاي انجام شده با كسب حداقل 

در ارزشيابي ساالنه عملكرد آنان و اخذ فيش واريزي به حسـاب و مبلـغ معـين طبـق     
بديهي است بـا رعايـت قـانون مـذكور تمديـد      . مصوبه هيأت محترم دولت اقدام گردد

توسـط  ) هماهنگ با تمديد پروانـه مسـئول فنـي   (سال يكبار  5فعاليت داروخانه ها هر 
   .صورت مي گيردكميسيون قانوني ماده بيست دانشگاه 

  :ـ مدارك الزم جهت صدور پروانه مسئول فني داروخانه و
دانشگاه علوم پزشكي موظف است مدارك زير را از متقاضي دريافـت و نسـبت بـه صـدور     

  :جهت داروخانه مورد نظر اقدام نمايد) 8 ضميمه(پروانه مسئول فني 
 استعفاي مسئول فني قبلي داروخانه مورد نظر -١

در صـورتي كـه مسـئول فنـي     ) 9ضميمه (حيت مسئوليت فني برگ تشخيص صال  -٢
معرفي شده قبالً تائيد صالحيت شـده باشـد نيـازي بـه طـرح مجـدد موضـوع در        

  .كميسيون قانوني نيست
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درصورتيكه مسئول فني قبالً تأييد صالحيت نشده باشد براي بررسـي موضـوع    :تبصره
شماره  طبق فرم پيوست. (گردد اخذ و مراتب در كميسيون قانوني تأييد مي زيرمدارك 

 5سال مطابق با بـازآموزي   5و برگ تشخيص صالحيت مسئوليت فني حداكثر براي  )14
ساله داروسازان صادر مي شود و تمديد آن همزمان با تمديد پروانه مسئول فني صورت 

 . مي گيرد

معرفي نامه از سوي مؤسس و پذيرش مسئول فني با ذكر تاريخ و سـاعات پـذيرش    -٣
  )در صورت وجود(و تصوير پروانه مسئوليت فني قبلي وي ) 6ضميمه(سئوليت فني م

 .ر ممهور به مهر انجمن داروسازانقرارداد خريد خدمتي بر اساس قانون كا  -٤

 )پشت نويسي شده( 3×  4دو قطعه عكس  -٥

، تصـوير صـفحه   ه متقاضي و در صورت وجود توضيحاتتصوير صفحه اول شناسنام -٦
  آخر

 مبلغ و شماره حساب اعالم شده  فيش بانكي به -٧

چنانچه مسئول فني، متقاضي پذيرش مسئوليت فني در شهرهاي تهران، اصـفهان،   -٨
  مشهد، تبريز و شيراز باشد، ارايه تصوير پروانه دايم داروسازي الزامي است

گذراندن دوره آموزشي قانون و مقررات مربوطه توسط دانشگاه يا مراكز مورد تأييـد   -٩
 آن 

 ارت ملي تصوير ك  -١٠

از ) يا ساعات قبـول مسـئوليت فنـي   (اعالم عدم نياز در ساعات غيراداري   -١١
 يگان و سازمان مربوطه براي داروسازان مشمول خدمات دولتي 

تصوير گواهي پنج ساله باز آموزشي داروسازان با توجه بـه قـانون آمـوزش     -١٢
 مداوم گروه پزشكي

استعفاي مسئول فني قبلي نسبت  همچنين ضروري است دانشگاه علوم پزشكي پس از اخذ
  . فني قبلي داروخانه مورد نظر اقدام نمايد به ابطال پروانه مسئول
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  ـ مدارك مورد نياز جهت طرح موضوع ابطال و تأسيس داروخانه در همان محل  ز
  :)13شماره  طبق فرم پيوست( 20به طور همزمان در كميسيون قانوني ماده 

 داروخانه ئول فني و پروانه مس پروانه تأسيس اصل -١

سيس داروخانه توسط مؤسـس داروخانـه و   أرسمي ابطال مجوز و پروانه ت درخواست -٢
  )10ضميمه (}با حضور هر دو نفر{سيسأدرخواست متقاضي جديد ت

اروخانـه و در صـورت داشـتن    تصوير صـفحه اول شناسـنامه متقاضـي تأسـيس د     -٣
  آخر صوير صفحه، تتوضيحات

عافيت از خدمت يا گواهي اشتغال به خـدمت وظيفـه   تصوير كارت پايان خدمت يا م -٤
 متقاضي

  تصوير مدرك تحصيلي متقاضي -٥

 گواهي عدم سوء پيشينه و عدم اعتياد متقاضي -٦

 و مدارك مربوطه) 1ضميمه (ئيد شده كسب امتياز الزم محل توسط متقاضي أفرم ت -٧

  )6ضميمه (معرفي نامه مسئول فني  -٨

ضمن معرفي موسس جديد به شركتهاي توزيع دارو  ئيد كميسيون قانوني، دانشگاهأپس از ت
سيس و مسئول فني جديـد طبـق   أنسبت به ابطال پروانه هاي موسس قبلي و صدورپروانه ت

  . نمايداقدام ) و(و ) هـ(بندهاي 
شـراف  مبني بر موافقـت بـا موضـوع، ا    20ي كميسيون قانوني ماده أتا زمان صدور ر :تبصره

انه الزامي است و پذيرش مسئوليت فني در داروخانه هـاي  مؤسس قبلي بر امورجاري داروخ
  .باشد مجاز نمي نامبردهديگر توسط 

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

 )4ضميمه (گزارش كارشناسي بازديد از محل معرفي شده  - 2



H ـ حتقيق  ٨٩ مهرZavabet Darukhaneh 89 
 

http://www.fdo.ir/drug/fa 
   

و اعـالم آمـادگي    )نامـه و مقـررات مربوطـه    آئين 17و  10با رعايت مواد (ئيد محل أپس از ت
موسس جهت بهره برداري از محل جديد، دانشگاه مي بايست ضـمن معرفـي داروخانـه بـه     
شركتهاي توزيع دارو نسبت به ابطال پروانه هاي قبلي و صدور پروانه تاسيس و مسئول فني 

  .نمايداقدام ) و(و ) هـ(بندهاي جديد طبق 

در فعاليت داروخانه وضعيت ـ مدارك مورد نياز جهت بررسي موضوع تبديل نوع  ط
  :)طبق فرم پيوست(كميسيون قانوني 

 تقاضاي كتبي مؤسس داروخانه - 1

  مدير غذا و داروي دانشگاه در خصوص موضوع/اظهار نظر صريح معاون - 2

اعالم وضعيت مسئوليت فني ساعات جديـد فعاليـت داروخانـه و در صـورت لـزوم       - 3
 )ز(مدارك مسئول فني جديد مطابق بند 

اضاي تبديل وضعيت فعاليت داروخانه از روزانه به شبانه روزي گزارش در صورت تق  -4
 . الزامي است ) 4ضميمه(كارشناسي بازديد از محل داروخانه 

سال  5داروخانه شبانه روزي موجود بنا به درخواست شخص مؤسس مي تواند بعد از  :تبصره
  .فعاليت مستمر به روزانه تبديل گردد

دانشگاه علوم پزشكي موظـف اسـت    ،20كميسيون قانوني ماده  پس از تائيد مراتب از سوي
نسبت به ابطال پروانه هاي تأسيس و مسئول فني قبلي داروخانه اقدام و پروانه هاي جديـد  

  .نمايدصادر ) و(و ) هـ(را طبق بندهاي 

  :ـ مدارك الزم جهت ابطال مجوز و پروانه تاسيس داروخانه ي
مجوز و پروانه داروخانه خـود را دارد، الزم اسـت   اي كه قصد ابطال  سس داروخانهؤم - 1

قبل از تعطيل نمودن داروخانه، تقاضاي كتبي و صـريح و بـدون شـرط خـود را بـه      
  .ئيد گرددأدانشگاه مربوطه تسليم تا موضوع در كميسيون قانوني مطرح و ت
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براي بررسي موضوع در كميسيون، تعداد و نـوع  درصورت ابطال تك داروخانه محل  - 2
بايـد  ) شهر يا روستا(خانه هاي موجود و چگونگي رفع نياز دارويي مردم منطقه دارو

 . شرح داده شود) 16ضميمه شماره (توسط دانشگاه در فرم اظهار نظر كميسيون 

ي موافقت با ابطال مجوز تاسيس داروخانه از سـوي كميسـيون   أبديهي است پس از اعالم ر
مسئول فني داروخانه توسط دانشگاه ابطـال مـي    هاي تاسيس و ، اصل پروانه20قانوني ماده 

   .گردد

  :ـ ضوابط مربوط به داروخانه داخلي بيمارستان ك
با توجه به آئين نامه داروخانه ها، داروخانه داخلي بيمارستان بدون در نظر گرفتن جمعيت و 
  اولويــــــــــــــت تقاضــــــــــــــا بــــــــــــــا ارايــــــــــــــه 

  :دتأسيس خواهد شو تأييد كميسيون قانوني دانشگاه مدارك ذيل 
 از دانشگاه علوم پزشكي مربوطهبهره برداري يا مجوز پروانه تأسيس تصوير  - 1

 تصوير پروانه مسئول فني بيمارستان  - 2

 )11ضميمه (گزارش كارشناسي بازديد از محل داروخانه   - 3

معرفـي نامـه از سـوي رئـيس بيمارسـتان و       :مدارك مسئول فني داروخانه شامل  -4
  همين ضابطه) و(مندرجات بند ) 6ضميمه(داروخانه پذيرش مسئول فني 

در صورتي كه مسئول فني معرفي شده قبالً تاييد صالحيت شده باشـد، نيـازي بـه     :تبصره
  .طرح مجدد موضوع در كميسيون قانوني نيست

برداري از داروخانه نسبت به صدور پروانه  دانشگاه علوم پزشكي موظف است همزمان با بهره
  . اقدام نمايد همين ضابطه) و(و ) هـ (توجه به بندهاي تأسيس و مسئول فني داروخانه با 

   :ضوابط مربوط به تفويض اختيارات كميسيون قانوني مركز به كميسيون قانوني دانشگاهـ  ل
قانون مربوطه و تبصره هـاي آن و آئـين    20اختيارات كميسيون قانوني مركز با رعايت ماده 

 . ه تفويض مي گرددنامه داروخانه ها به كميسيون قانوني دانشگا
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كميسيون قانوني دانشگاه با حضور حداقل چهار نفر از اعضـاي آن رسـماً تشـكيل     - 1
 . شده و مالك تصميم گيري رأي اكثريت حاضر در جلسه است

دعوت از اعضاي كميسيون بايد به صورت مكتوب و رسمي صورت گرفته و دعوتنامه  - 2
ارسـال شـود و جلسـه     حداقل يك هفته قبل از تشكيل جلسـه بـراي اعضـاي آن   

كميسيون در برنامه زمان بندي مشخص كه به اطالع اداره كل دارو هم خواهد رسيد 
 . و ساعت معين تشكيل گردد زوردر 

 . مدير غذا و داروي دانشگاه است/ دبير كميسيون معاون - 3

مربـوط بـه درخواسـت    ) داراي شماره و تاريخ ثبت دبيرخانـه (با توجه به نامه وارده  -4
به فرم كارشناسـي مربوطـه تنظـيم و بـه همـراه       ،ر سطح همان دانشگاهدقاضي تم

ارائـه  مدارك الزم طبق ضوابط و پرونده موجود جهت اعالم نظر به كميسيون قانوني 
 . مي شود

اعالم نظر كميسيون، برگه خالصه رأي كميسيون تنظيم و رونوشت آن به  همزمان يا - 5
 . اداره كل دارو ارسال مي گردد

تصميمات اتخاذ شده كميسيون قانوني دانشگاه مغاير با قـانون و آئـين   درصورتيكه  -6
نامه و مقررات مربوطه باشد كميسيون قانوني مركـز ميتوانـد درصـورت صـالحديد     

رأي صادره يا اعاده اختيارات  درخواست تجديدنظر كميسيون دانشگاه درنسبت به 
 . تفويض شده اقدام نمايد

مور اجرايي داروخانه ها از طرف دانشگاه علوم پزشكي به ضوابط مربوط به واگذاري ا - م
  :انجمن داروسازان ايران

دانشگاه علوم پزشكي امور اجرايي مربوط به درخواست داروخانه ها را به انجمن داروسـازان  
به شرح زير واگذار مـي  ) و يا شهرستان در محدوده دانشگاه علوم پزشكي مورد نظر(استان 
ح موضوع با رعايت آئين نامـه داروخانـه هـا در كميسـيون قـانوني      بديهي است طر. نمايد
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دانشگاه و صدور پروانه هاي تاسيس و مسئول فني داروخانه و پيگيري عملكرد داروخانه ها 
  :از مراجع ذيصالح قانوني در عهده دانشگاه مربوطه خواهد بود

 معرفي مسئول فني و قائم مقام مسئول فني داروخانه  - 1

وضعيت خدمات داروخانه از نيمه وقت، روزانه يا شبانه روزي و بـر   درخواست تبديل - 2
 عكس

ثبت درخواست متقاضي تاسيس داروخانه و اولويت متقاضيان بر اساس اعـالم نيـاز    - 3
 دانشگاه

معرفي محل پيشنهادي بهره برداري از مجوز تاسـيس داروخانـه يـا انتقـال مكـان       -4
 داروخانه داير

 از عملكرد داروخانه هابازديد، ارزيابي وپايش ادوراي  - 5

 و تشكيل پرونده پرسنلي آنها) آموزش پرسنل(توانمند سازي كاركنان دارويي  -6

 )انتقال سرمايه(درخواست ابطال و تاسيس همزمان داروخانه  -7

 پيشنهاد اسامي داروخانه هاي منتخب با توجه به حسن عملكرد آن - 8

 درخواست ابطال مجوز تاسيس داروخانه - 9

 فني داروخانه قبل از صدور پروانه هاي مربوطهآموزش موسس و مسئول  -10

ساير امور مرتبط با هماهنگي دانشـگاه مربوطـه جهـت تسـريع در رسـيدگي بـه        -11
  درخواست ها و ارتقاي كيفيت خدمات دارويي داروخانه ها 

   :رسي و نظارت بر عملكرد داروخانهبازضوابط  ـ ن
 موجـود بـر  ارو و كليه اقالم نگهداري و عرضه دتهيه، نظارت بر عملكرد داروخانه در  )1

 . عهده دانشگاه علوم پزشكي مربوطه است

در موارديكه انجام بازرسي از داروخانه توسط ساير مراجع قانوني ذيصـالح الزم بـه    )2
  نظــــــــــــــــــر ميرســــــــــــــــــد بــــــــــــــــــا 
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هماهنگي دانشگاه مربوطه و به همراه كارشناس دانشـگاه بازديـد از محـل صـورت     
 . خواهد گرفت

) حداقل يك نفر داروسـاز (فرد آموزش ديده نفر  2انشگاه اعزامي د سيگروه كارشنا )3
و از حسن سلوك الزم برخوردار بوده و داراي كارت بازرسي يا معرفي نامه دانشـگاه  

 . باشند

تنظـيم و يـك   ) ضوابط مربوطهطبق (ات بازرسين در دو برگ صورت مجلس مشهود )4
يـا مؤسـس    برگ آن جهت اطالع و رفع نارسايي هاي احتمـالي بـه مسـئول فنـي    

 . داروخانه تحويل مي گردد

بـديهي  . بار در سال مـي باشـد   4حداقل تعداد بازرسي از داروخانه به طور متوسط  )5
است نياز به بازديد از عملكرد داروخانه ها با توجه به نحـوه فعاليـت آنهـا بـا نظـر      

 . دانشگاه تعيين مي گردد

ف آن از مراجع ذيصـالح، در  گزارش بازرسي از داروخانه عالوه بر پيگيري موارد تخل )6
 .ارزشيابي عملكرد ساالنه آن طبق دستورالعمل مربوطه مؤثر خواهد بود

  :شرايط فني داروخانه )7
فضاي داروخانه بايد به فضاي مشاوره دارويي، مكان تهيه داروهـاي سـاختني   ) الف

، نسخه پيچي و مكان استقرار بيمار و قفسـه كتـب رفـرنس تقسـيم     "تركيبي"
  . گردد

خانه موظف است اُتوماسيون كامل جهت ارائه اطالعـات درخواسـتي كليـه    دارو  ) ب
 . خدمات دارويي به معاونت غذا و دارو داشته باشد

رنگ روپوش داروساز مسئول فني به رنگ سفيد با نصب اتيكت بر روي سـينه و    ) ت
 متمايز از رنگ پرسنل داروخانه 

مسـئول فنـي و   {مـتن  محل استقرار داروساز مسئول فني به صورت تابلويي با   ) ث
 . مشخص گردد} مشاوره دارويي
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چيدمان قفسه هاي دارويي بهتر است به صورت خواص درمـاني دارو و ترجيحـاً     ) ج
 . بسته بندي هاي هم شكل در جاهاي مختلف متفاوت باشد

محل ساخت داروهاي تركيبي در فضايي مجزا و با تجهيـزات كامـل مـورد نيـاز       ) ح
 . باشد

ندي مناسب داشته و مجهز به دماسنج و رطوبـت سـنج و   انبار داروخانه قفسه ب  ) خ
  . باشد سامانه ثبت رايانه اي دمايخچال داروخانه داراي 

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

  حداقل مدرك ديپلم  •
 گواهي عدم سوء پيشينه و عدم اعتياد  •

 سنامه و كارت ملي و كارت پايان خدمت  كپي شنا •

 كارت بهداشت و سالمت •

مدارك فوق با معرفي پرسنل داروخانه توسط موسس به انجمن داروسازان محل براي 
تشكيل پرونده ارائه گرديده و با توجه به دارا بودن سالمت اخالقي، رواني و جسمي پس از 

 .دانشگاه معرفي مي شودآموزش هاي الزم فرد از طرف انجمن داروسازان به 

امكـان حضـور در    يكـه بـه دليـل مشـكالت     سسين داروخانه هاي دايرؤم مورددر  )8
بـا  (داروساز واجد شرايط مدارك و مستندات الزم ضمن ارائه داروخانه را ندارند بايد 

 قـانوني جهت طرح در كميسـيون  به عنوان جانشين ) رعايت ماده يك همين ضابطه
أييد كميسيون، فعاليت داروخانه با رعايت سـاير مقـررات   درصورت ت. معرفي نمايند

  . ماه و تمديد آن با نظر كميسيون مذكور بالمانع است 6براي مدت 
مصاديق اشراف مؤسس با رعايت موارد زير به تشخيص كميسيون قـانوني   :1تبصره 

   :دانشگاه مي باشد
  .شته باشدداروخانه بايد اشراف كامل به اداره امور داروخانه دا مؤسس .1
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 . كليه امور مالي داروخانه و صدور چك ها فقط به نام مؤسس باشد .2

حسن عملكرد داروخانه خصوصاً با توجه به حضور مستمر و فعال مسئول فني  .3
 .و عدم عرضه داروهاي خارج از فهرست رسمي داروهاي ايران و تاريخ گذشته

يـد مسـئوليت اداره   ضمن دارا بـودن شـرايط الزم با   فرد جانشين مؤسس :2تبصره 
 .كردن داروخانه را در زمان جانشيني تقبل نمايد

  :ضوابط مربوط به ادامه فعاليت داروخانه درصورت فوت مؤسس ـ ق
علـوم پزشـكي    در صورت فوت مؤسس يا يكي از مؤسسين داروخانه، الزم اسـت دانشـگاه  

ــره ــوع تبصـــــــــــــــ ــه، موضـــــــــــــــ    4مربوطـــــــــــــــ
زشكي و دارويي را بـه وراث قـانوني متـوفي    اصالحي قانون مربوط به مقررات امور پ 3ماده 

ــر    ــدارك زيـــــــــــ ــه مـــــــــــ ــت ارائـــــــــــ   جهـــــــــــ
  :اعالم نمايد

 مدارك مسئول فني واجد شرايط طبق ضوابط  - 1

 وكالت نامه رسمي مبني بر معرفي وكيل جهت انجام كليه امور مربوط به داروخانه - 2

 .)در صورتي كه مؤسس متوفي داراي فرزند صغير باشد(قيم نامه صغار   - 3

و در صورت معرفي فرد واجد شرايط جهـت صـدور پروانـه     صر وراثتدادخواست ح -4
 ،)بنـد ب  9تـا   5و  2مـوارد  (تأسيس داروخانه بنام وي عالوه بر مدارك الزم طبـق  

 .مدارك زير توسط وراث جهت بررسي موضوع در كميسيون قانوني ارائه ميشود

داروخانـه و  در خواست وراث يا وكيل قانوني آنها در مـورد ابطـال مجـوز تأسـيس       - 5
 )10مطابق ضميمه ( معرفي فرد واجد شرايط صدورپروانه تأسيس

 گواهي انحصار وراثت -6

  اجازه نامه دادستاني بنام قيم صغار درخصوص موضوع  -7

در صورتي كه مؤسس داروخانه بيش از يك نفر باشد و يكي از مؤسسين فوت نمايد،  :تبصره
ث اني توسط سـاير مؤسسـين بـا تراضـي ور    ادامه فعاليت داروخانه پس از اتمام مهلت قانو
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سسـين و تائيـد موضـوع توسـط     ؤنامه سـاير م  متوفي، منوط به ارائه مدارك فوق و رضايت
  / .كميسيون قانوني خواهد بود


