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  »ضوابط و شرایط تأسیس داروخانه«      
  

  

  : الف ـ شرایط تأسیس داروخانه 
  

 می توانـد    هر شخص واجد شرایط   )  نامه    آئین 11طبق ماده   (  با در نظر گرفتن حد نصاب جمعیت          )1ماده  
داروخانه ها طبق    ی کمیسیون قانونی امور   درصورت کسب حدنصاب امتیاز بشرح زیر و تأیید صالحیت از سو          

  : اقدام به تأسیس داروخانه نماید ضوابط 
  

  امتیاز2750     تهران برای شهر
  امتیاز2700     نفر و بیشتر1,000,000برای شهرهای 

  امتیاز2600  هزار الی یک میلیون نفر  500برای شهرهای با جمعیت 
  امتیاز2500     هزار نفر  500 الی 300برای شهرهای با جمعیت 
  امتیاز2300   هزار نفر    300 الی 100برای شهرهای با جمعیت 
  امتیاز2100   هزار نفر  100 الی 50برای شهرهای با جمعیت 

  امتیاز1700     هزار نفر 50 الی 20ای با جمعیت برای شهره
  امتیاز1600   هزار نفر 20برای شهرها و روستاهای با جمعیت کمتر از 

  

 شهر  یا روستا به تشخیص دانشگاه علوم پزشکی مربوطـه             درصورت نیاز به تأسیس داروخانه در هر       :تبصره  
و عدم وجود متقاضی واجد حدنصاب امتیاز، دانشگاه علوم پزشکی میتواند با استعالم از طریق یکی از جرایـد          

،  فرد دارای بیشترین امتیـاز را جهـت اخـذ مجـوز بـه                از بین متقاضیان   همهلت یکماه کثیر االنتشار و دادن     
   کمیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسیون قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانونی

  . می باشد1600از فرد معرفی شده حداقل امتی.امور داروخانه ها معرفی نماید
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  شرایط کسب امتیاز   )2ماده 
 ک تحصیلی رامتیاز مد -1

 
  

 امتیاز 500  با مدرک دیپلم 
 امتیاز 600   در رشته های غیر علوم پزشکییبا مدرک دانشگاه

 امتیاز 800  ی علوم پزشکهای  در رشتهبا مدرک کاردانی و کارشناسی 
علـوم  هـای      در رشـته   با مـدرک کارشناسـی ارشـد و بـاالتر         

  پزشکی 
 امتیاز 1000

  امتیاز1600  با مدرک کارشناسی داروسازی
  امتیاز1750  با مدرک کارشناسی ارشد داروسازی

  امتیاز2000   داروسازیبا مدرک دکترای عمومی
  امتیاز2200  )زیبا پایه داروسا(با مدرک دکترای تخصصی داروسازی 

  

 200حـداکثر   ( امتیـاز    10سابقه داروساز بودن متقاضی از تاریخ فارغ التحصیلی به ازای هر سال              -2
  )امتیاز

مـصوب هیـأت    مطـب     امتیاز کسب امتیاز سوابق اشتغال جهت تأسیس داروخانه براساس جدول         -3
  : دولت و با ارائه مدارک ذیل میسر است 

امتیـاز  % 100یباتأیید دانشگاه علـوم پزشـک     یا قائم مقامی    داروخانه   ئولیت فنی   گواهی اشتغال به مس     -3-1
  مربوطه 
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بـا ارائـه مـدارک و تأییـد          و غیر دولتـی        اشتغال با مدرک داروسازی در حرف مرتبط در مراکز دولتی           -3-2
  امتیاز مربوطه% 100، دانشگاه علوم پزشکی

 از محل اعزام و     داروسازان و طرح تأمین نیروی انسانی        گواهی خدمت طرح الزام و پیام آوران بهداشت        -3-3
  امتیاز مربوطه% 100، تأییدیه دانشگاه علوم پزشکی مربوطه یا گواهی پایان طرح 

 ارائه گواهی از اداره نظام وظیفه عمومی  یا کارت پایان خـدمت جهـت داروسـازانی کـه پـس از فـارغ             -3-4
 درصـورت عـدم ارائـه گـواهی نظـام         ( امتیاز مربوطه   % 100 التحصیلی دوره خدمت ضرورت را طی کرده اند       

با توجه به کارت پایان خـدمت بـه ازای          ، سابقه خدمت سربازی      و به دلیل روشن نبودن محل خدمت       وظیفه
  )  امتیاز محاسبه می گردد30هر سال 

ـ     ) 2 مـاده    1موضـوع بنـد     (غیرداروسـازی    دارای مدرک امتیاز اشتغال متقاضی      -3-5 ه گـواهی    پـس از ارائ
ازداروخانه محل اشتغال و شعبه سازمان تأمین اجتماعی محل و تأیید دانـشگاه علـوم پزشـکی مربوطـه بـه                     

  .  قابل احتساب خواهد بود  برای آن محل مطب امتیاز %40میزان 
  . می باشد  اشتغال در زمان خدمت متقاضی مالک، امتیاز محل  جهت احتساب امتیاز اشتغال  : 1تبصره 
تنها یکی از آنها که فرد امتیاز بیـشتری کـسب نمـوده،  قابـل                قاضی  درصورت اشتغال همزمان مت    : 2تبصره  

  . احتساب خواهد بود
درصورت محاسبه امتیاز آخرین مدرک تحصیلی متقاضی، سابقه اشتغال وی در فاصله زمانی دوره               : 3تبصره  

  .صیلی قبلی قابل احتساب نمی باشدتح
   بومی بودن متقاضی -4

یا پنج سال سابقۀ کار در داروخانه در استان یا شهرستان مورد تقاضـا یـا پـنج سـال                    ک بومی بودن تولد     مال
 50  امتیاز و در شهرسـتان  50 تحصیل در همان استان یا شهرستان می باشد که برای بومی بودن در استان            

  . محاسبه می گردد)  امتیاز 100       مجموعاً( امتیاز 
  ثارگران امتیاز ویژه ای-5
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، نیروهای نظامی بـا گـواهی از سـتاد مـشترک نیـروی               مرکز  رزمندگان با تأیید نیروی مقاومت بسیج      -5-1 
 10ای هر مـاه       مربوطه و جهاد گران با تأیید وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر حضور داوطلبانه در جبهه به از                

  )امتیاز خدمت کمتر از یک ماه با محاسبه تعیین می گردد( امتیاز
 قابل محاسبه است، به     31/6/67 لغایت   31/6/59امتیاز مربوط به حضور داوطلبانه در جبهه از تاریخ          : تبصره  

  . جز داوطلبانی که در گروه تفحص شهدای انقالب اسالمی در مناطق عملیاتی عضویت دارند
 50جانبـازی   % 25ا   جانبازان با تأیید درصد جانبازی از سوی بنیاد جانبازان انقالب اسـالمی مرکـز تـ                -5-2

  .  امتیاز اضافه میگردد30جانبازی % 5امتیاز و به ازای افزایش هر 
 اجـازه   تأیید کمیسیون قـانونی ،  و باالتر به شرط بومی بودن خارج از نوبت و با          % 70جانباز داروساز   : تبصره  

  . تأسیس داروخانه را خواهد داشت
   امتیاز 10ادگان به ازای هر ماه اسارت  آز رسیدگی به امور آزادگان با تأیید ستاد-5-3

 سال و بیشتر سابقه اسارت درصورت بـومی بـودن، خـارج از نوبـت و بـا تأییـد                     8آزاده  داروساز با       : تبصره  
  . کمیسیون قانونی، اجازه تأسیس داروخانه را خواهد داشت

   خانواده شهدا -5-4
   امتیاز 300فرزند شهید  

  امتیاز  200همسر و پدر و مادر شهید 
   امتیاز 100 امتیاز و درصورت تک برادر و تک خواهر بودن 50برادر و خواهر شهید 

 امتیاز و منحصراً برای یکبار تأسیس داروخانه در کل کشور           300امتیازات ویژه ایثارگری حداکثر تا      : تبصره  
  .ن محل بالمانع استولی استفاده از امتیاز مذکور در ابطال و تاسیس همزمان در هما. اعطاء خواهد شد

  . امتیاز در نظر گرفته شود10 هر سال ه ازایبرای سابقه درخواست متقاضی ب-6
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 اولویـت بنـدی و تائیـد         قـبالً بـا    سابقه اشتغال متقاضی جهت تأسیس مجدد داروخانه در صـورتیکه          -7
نـه باطـل و همزمـان    وخارای را اخذ نموده و با تقاضای وی پروانه دا    سیون قانونی مجوز تأسیس داروخانه    کمی

از  امتیـاز منفـی      400عالوه بر    صادر شده باشد ،     در همان محل   مجوز تأسیس بنام فرد واجد شرایط دیگری      
   .تاریخ ابطال مجوز داروخانه محاسبه می گردد

  

   ثبت نام متقاضی تاسیس داروخانهشرایط )3ماده 
  طه داشتن حداقل امتیاز محل با تائید دانشگاه علوم پزشکی مربو-1
  یکی از مراکز یا موسسات پزشکی دارا نبودن مجوز یا پروانه تاسیس -2

5 که در مناطق      داروسازی متقاضیان: تبصره  
5  و    3

اند، می توانند بدون  نمودهس داروخانه اقدام به تأسی    3/5

 و  باشند) درصورت کسب حد نصاب امتیاز آن     (دیگر  ابطال داروخانه خود متقاضی تأسیس داروخانه در محل         
ابطال مجـوز داروخانـه قبلـی و تأسـیس           موضوعبا حائز شرایط بودن جهت تأسیس داروخانه در محل دیگر           

  .داروخانه در محل دیگر بطور همزمان در کمیسیون قانونی مطرح می گردد
متقاضـی تأسـیس داروخانـه      ) هر دانشگاه   شهر یا روستای تابعه     (  منطقه مختلف    3 هر فرد می تواند در       -3

  . باشد
، اولویـت تأسـیس بـا       منطقـه  جهت تأسیس داروخانه در یک        واجد شرایط   درصورت وجود چند متقاضی    -4

  .متیاز بیشتری کسب نموده استا  در زمان استعالم دانشگاهفردی است که
 داروخانه ای که مجوز آن ابطال با تأسیس اولیه یا تأسیس همزمان در محل قبلی   ( چنانچه مؤسس     )4ماده  

 به هر دلیل نتواند به فعالیت خود ادامه دهد، میتواند تقاضای ابطال پروانه تأسیس نموده و همزمان                  )گردیده
 مـی باشـد، جهـت بررسـی      1منـدرج در مـاده     امتیـازات  %90 داروساز واجد شرایطی را که دارای حـداقل      

   .د نظر معرفی نمایدصالحیت بعنوان موسس در محل داروخانه مور
  :سایر موارد ) 5ماده 
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 و  دانشگاه علوم پزشکی   و پس از بررسی مدارک مربوطه توسط         اضی با تکمیل فرم مخصوص ثبت نام      متق -1
نه دانشگاه محل مورد نظـر رسـما ثبـت          وی در دبیرخا  درخواست  واجد شرایط بودن طبق مقررات جاری       
 .شده ورسید به متقاضی تحویل میشود

 به اعالم نیاز محل به تأسیس داروخانه توسط دانشگاه برای تنظیم لیست اولویت بندی متقاضیان با توجه -2
دانشگاه مکلف است با متقاضیان محل مورد نظر که تا تاریخ استعالم درخواست کتبی خود را رسماٌ به ثبـت                    

  . الزم مکاتبه نمایدرسانده اند به آدرس مندرج در تقاضانامه از طریق پست سفارشی برای تکمیل مدارک 
در این فراخوانی متقاضیان مدارک مربوط به سوابق اشتغال فرد از زمان ثبت درخواسـت تـا تـاریخ                   : تبصره  

  . استعالم حداکثر تا یکماه بعد از وصول نامه دانشگاه ارائه می نماید
ت تأسیس داروخانـه،    استعالم دانشگاه جه   وصول    پس از  حداکثر تا ده روز     حائز اولویت   چنانچه متقاضی    -3

 فرد واجد شرایط بعـدی داده        به نسبت به ارائه مدارک خواسته شده اقدام ننماید، نوبت وی بر اساس ضوابط            
  . حفوظ خواهد ماند ممی شود و تقاضای نامبرده برای آن محل

،  درخصوص تقاضاهای مطرح شده در بیش از یک مورد حائز اولویت گـردد       در نوبت، درصورتیکه متقاضی    -4
یـک  پس از وصـول نامـه دانـشگاه     روز   15دانشگاه موظف است مراتب را به وی اعالم تا حداکثر ظرف مدت             

بدیهی است عـدم اعـالم توسـط متقاضـی بـه            .  و به صورت مکتوب اعالم گردد      مورد توسط متقاضی انتخاب   
   . منزلۀ انصراف تلقی می گردد

 ماده 2به جز تبصره بند( تقاضاهای دیگر متقاضیدرصورت دریافت مجوز تأسیس داروخانه در یک محل،    -5
  . گردد در سراسر کشور بی اثر می) هبط همین ضا3
 به داخـل     )با توجه به مصوبه وزارت کشور     (انتقال محل داروخانه از روستایی که به شهر ملحق می گردد             -6

بـا توجـه بـه      (وخانـه   همان شهر منوط به کسب حدنصاب امتیاز الزم برای شهر مورد نظر توسط مؤسس دار              
  .خواهد بود) ماده یک همین ضابطه
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محل سکونت موسس باید در همـان شـهر محـل تاسـیس داروخانـه یـا در فاصـله حـداکثر یکـصد                        )6ماده  
بـدیهی اسـت در موردموسـسین       . کیلومتری داروخانه بوده بطوریکه اشراف بر داروخانـه امکـان پـذیر باشـد             

 و مـستندات الزم     امکان حضور در داروخانـه را ندارنـد بایـد مـدارک           داروخانه های دایرکه به دلیل مشکالت       
در صـورت تاییـد کمیـسیون فعالیـت داروخانـه بـا             .جهت طرح در کمیسیون ماده بیست دانشگاه ارائه دهند        

 .رعایت سایر مقررات برای مدت شش ماه و تمدید آن برای یک دوره شش ماهه بالمانع است

 
  :20موضوع تأسیس داروخانه در کمیسیون قانونی ماده ب ـ مدارک مورد نیاز جهت طرح 

   آخرین آمار جمعیت محل از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان-1
  )2ضمیمه( فرم بررسی تقاضای تأسیس داروخانه که کلیه مفاد آن به دقت تکمیل شده باشد -2
  ) 3ضمیمه( جدول اولویت بندی متقاضیان تأسیس داروخانه -3
  ر صفحه اول شناسنامه و در صورت داشتن توضیحات، تصویر صفحه آخر تصوی-4
   تصویر کارت پایان خدمت -5
   تصویر مدرک تحصیلی متقاضی-6
  )6ضمیمه ( معرفی مسئول فنی توسط مؤسس و پذیرش آن توسط مسئول فنی -7
  
  : مدارک الزم به منظور افتتاح و بهره برداری از داروخانه-ج

 ، مـدارک زیـر جهـت        20پس از تائید صالحیت متقاضی تأسیس داروخانه از سوی کمیسیون قـانونی مـاده               
  :افتتاح و بهره برداری از داروخانه ارائه می گردد

  )4ضمیمه (گزارش کارشناسی بازدید از محل داروخانه  -1
از )  روز 7 مـدت    حـداکثر ظـرف   (دانشگاه موظف است پس از دریافت تقاضا از سوی متقاضی در اسرع وقـت               

   )5با تکمیل ضمیمه . (را کتباً به متقاضی اعالم نمایدمحل بازدید و مراتب تائید یا مخالفت خود 
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ا هیـأت مـدیره     چنانچه داروخانه در مجتمع های مسکونی تاسیس می گردد ، رضایت نامه مالکین ی              -2
 . ضروری استمجتمع مسکونی

  همین ضابطه) هـ(مدارک مسئول فنی معرفی شده با توجه به بند  -3
  

  :د ـ مدارک الزم جهت صدور پروانه تأسیس داروخانه 
 و ابـالغ مجـوز تاسـیس         از سـوی کمیـسیون قـانونی       اتـب دانشگاه علوم پزشکی موظف است پس از تائید مر        

پروانه رونوشت   اقدام و صرفاً     )7ضمیمه   ( با اخذ مدارک زیر نسبت به صدور پروانه تأسیس داروخانه          داروخانه
  :را جهت ضبط در پرونده به اداره کل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر ارسال نمایدصادره 
  3*4دو قطعه عکس  -1
 ره حساب اعالم شده فیش بانکی به مبلغ و شما -2

در متن پروانۀ تأسیس باید نام و نام خانوادگی مسئول فنی برای ساعات فعالیت داروخانه قید شود و                   : توجه
 .  نسبت به اصالح پروانه تأسیس اقدام گردددر صورت تغییر مسئول فنی

  
  :هـ ـ مدارک الزم جهت صدور پروانه مسئول فنی داروخانه 

دانشگاه علوم پزشکی موظف است مدارک زیر را از متقاضی دریافت و نسبت به صدور پروانـه مـسئول فنـی                     
مور دارو و مواد مخدر اقدام      جهت داروخانه مورد نظر و ارسال رونوشت آن به اداره کل نظارت بر ا             ) 8ضمیمه(

  :نماید
 استعفای مسئول فنی قبلی داروخانه مورد نظر -1

در صورتی که مسئول فنـی معرفـی شـده قـبالً            ) 9ضمیمه   ( فنی یتبرگ تشخیص صالحیت مسئول    -2
 .تائید صالحیت شده باشد نیازی به طرح مجدد موضوع در کمیسیون قانونی نیست
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ول فنی با ذکر تاریخ و سـاعات پـذیرش مـسئولیت فنـی              معرفی نامه از سوی مؤسس و پذیرش مسئ        -3
 )در صورت وجود(و تصویر پروانه مسئولیت فنی قبلی وی ) 6ضمیمه(

عضویت در انجمن مذکور (قرارداد خرید خدمتی بر اساس قانون کار ممهور به مهر انجمن داروسازان          -4
 )شرط الزم برای تائید قرارداد نمی باشد

 3*4دو قطعه عکس  -5

 ه اول شناسنامه متقاضی و در صورت وجود توضیحات ، تصویر صفحه آخرتصویر صفح -6

 فیش بانکی به مبلغ و شماره حساب اعالم شده  -7

چنانچه مسئول فنی، متقاضی پذیرش مسئولیت فنی در شهرهای تهران، اصـفهان، مـشهد، تبریـز و                  -8
 شیراز باشد، ارایه تصویر پروانه دایم داروسازی الزامی است

ست دانشگاه علوم پزشکی پس از اخذ استعفای مسئول فنی قبلی نسبت به ابطال پروانـه                همچنین ضروری ا  
  . فنی قبلی داروخانه مورد نظر اقدام نماید مسئول

  

 در همان محل به طور همزمان  ـ مدارک مورد نیاز جهت طرح موضوع ابطال و تأسیس داروخانه و
   :20کمیسیون قانونی ماده در 

 روخانه تصویر پروانه تأسیس دا -1

و درخواسـت    ابطال مجوز و پروانـه تاسـیس داروخانـه توسـط مؤسـس داروخانـه               رسمی   درخواست -2
 )10ضمیمه (متقاضی جدید تاسیس 

   و در صـورت داشـتن توضـیحات ، تـصویر         تأسـیس داروخانـه    تصویر صفحه اول شناسنامه متقاضـی      -3
 صفحه آخر

 ل به خدمت وظیفه متقاضیتصویر کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت یا گواهی اشتغا -4

 رک تحصیلی متقاضیتصویر مد -5
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 و مدارک مربوطه) 1ضمیمه (فرم تائید شده کسب امتیاز الزم محل توسط متقاضی  -6

 )6ضمیمه (مسئول فنی نامه معرفی  -7

پس از تائید کمیسیون قانونی، دانشگاه می بایست ضمن معرفی موسـس جدیـد بـه شـرکتهای توزیـع دارو                     
و ) د(ه های موسس قبلی و صدور پروانه تاسیس و مسئول فنی جدیـد طبـق بنـدهای                  نسبت به ابطال پروان   

 .مخدر ارسال دارد های صادره را به اداره کل نظارت بر امور دارو و مواد اقدام و رونوشت پروانه) هـ(

  مبنی بر موافقت با موضوع، اشـراف مؤسـس         20الزم به ذکر است تا زمان صدور رأی کمیسیون قانونی ماده            
قبلی بر امور جاری داروخانه الزامی است و پذیرش مسئولیت فنی در داروخانه های دیگـر توسـط مـشارالیه                    

  .باشد مجاز نمی
  

  : ـ مدارک الزم جهت انتقال محل داروخانه ز
 تقاضای کتبی مؤسس -1

 )4ضمیمه (از محل معرفی شده گزارش کارشناسی بازدید  -2

و اعالم آمادگی موسـس جهـت       ) نامه و مقررات مربوطه      آئین 18 و   9با رعایت مواد    (محل         پس از تائید    
بهره برداری از محل جدید، دانشگاه می بایست ضمن معرفی داروخانه به شـرکتهای توزیـع دارو نـسبت بـه                     

اقـدام نمـوده و     ) هـ(و  ) د(ابطال پروانه های قبلی و صدور پروانه تاسیس و مسئول فنی جدید طبق بندهای               
وشت پروانه های صادره، موضوع را به اطالع اداره کـل نظـارت بـر امـور دارو و مـواد مخـدر                       ضمن ارسال رون  

  .برساند
  
  : ـ مدارک مورد نیاز جهت بررسی موضوع تبدیل نوع فعالیت داروخانه ح

 تقاضای کتبی مؤسس داروخانه -1

 مدیر غذا و داروی دانشگاه در خصوص موضوع/اظهار نظر صریح معاون -2
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یت فنی ساعات جدید فعالیت داروخانه و در صورت لزوم مدارک مـسئول فنـی               اعالم وضعیت مسئول   -3
 )هـ(جدید مطابق بند 

در صورت تقاضای تبدیل وضعیت فعالیت داروخانـه از روزانـه بـه شـبانه روزی گـزارش کارشناسـی                     -4
 . الزامی است ) 4ضمیمه(بازدید از محل داروخانه 

 سـال فعالیـت     5خواست شخص مؤسـس مـی توانـد بعـد از            داروخانه شبانه روزی موجود بنا به در      : تبصره  
 ، دانشگاه علوم پزشکی     20مستمر به روزانه تبدیل گردد، پس از تائید مراتب از سوی کمیسیون قانونی ماده               

موظف است نسبت به ابطال پروانه های تأسیس و مسئول فنی قبلی داروخانه اقدام و پروانـه هـای جدیـد را         
صادر نموده و ضمن ارسال رونوشت پروانه های صادره موضوع را به اطالع اداره کل               ) هـ(و  ) د(طبق بندهای   

  .دارو برساند
  

  : ـ مدارک الزم جهت ابطال مجوز و پروانه تاسیس داروخانه ط
ای که قصد ابطال مجوز و پروانه داروخانه خـود را دارد، الزم اسـت قبـل از تعطیـل نمـودن       موسس داروخانه 

تبی و صریح و بدون شرط خود را به دانشگاه مربوطه تـسلیم تـا موضـوع در کمیـسیون                    داروخانه، تقاضای ک  
  .قانونی مطرح و تائید گردد

، 20سیون قـانونی مـاده      بدیهی است پس از اعالم رأی موافقت با ابطال مجوز تاسیس داروخانه از سوی کمی              
تیجه بدون نیـاز بـه ارسـال پروانـه          های تاسیس و مسئول فنی داروخانه توسط دانشگاه ابطال و ن           اصل پروانه 

  .های مذکور ، به اداره کل دارو و مواد مخدر اعالم می گردد
در صورت ابطال تک داروخانه محل، می بایست اقدامات الزم جهت رفع نیاز دارویی منطقه توسط دانـشگاه                  : تبصره  

  .بعمل آید
  

  : ـ ضوابط مربوط به داروخانه داخلی بیمارستان ی
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 داروخانه ها، داروخانه داخلی بیمارستان بدون در نظر گرفتن جمعیت و اولویت             آئین نامه  توجه به              با
  :تقاضا با ارایه مدارک ذیل تأسیس خواهد شد 

   یا مجوز فعالیت از دانشگاه علوم پزشکی مربوطهتصویر پروانه تأسیس بیمارستان -1
 )11ضمیمه (گزارش کارشناسی بازدید از محل داروخانه  -2

معرفی نامه از سوی رئیس بیمارستان و پذیرش مـسئول فنـی            : ارک مسئول فنی داروخانه شامل      مد -3
 همین ضابطه) هـ(مندرجات بند ) 6ضمیمه(داروخانه 

 قبالً تایید صالحیت شـده باشـد، نیـازی بـه طـرح مجـدد                 در صورتی که مسئول فنی معرفی شده       :تبصره  
  .موضوع در کمیسیون قانونی نیست

 نـسبت بـه صـدور پروانـه تأسـیس و            بـرداری از داروخانـه      با بهره  پزشکی موظف است همزمان      دانشگاه علوم 
  همین ضابطه) هـ(و ) د(مسئول فنی داروخانه با توجه به بندهای 

  

  : ـ ضوابط مربوطه به تاسیس داروخانه داخلی درمانگاه و پلی کلینیک ک
 20نیک در کمیسیون قانونی ماده اه یا پلی کلی   جهت بررسی موضوع تاسیس داروخانه داخلی درمانگ                

  ارائه مدارک ذیل الزامی است
 تصویر پروانه تاسیس درمانگاه یا پلی کلینیک -1

 روستا/اخرین امار جمعیت محل مورد تقاضا شهر -2

 روستا مورد نظر/اعالم تعداد متقاضیان واجد شرایط تاسیس داروخانه در شهر -3

 ر تا درمانگاه مورد نظرنام وفاصله نزدیکترین داروخانه دای -4

 نظر کمیسیون قانونی دانشگاه در خصوص موضوع -5

ضـوابط مربوطـه    6و4 ضـمیمه شـماره      فرمهایبدیهی است پس از تایید مراتب توسط کمیسیون قانونی مرکز         
  . و مسئول فنی داروخانه بعمل خواهد امدصدور پروانه تاسیس تکمیل و اقدام الزم جهت 
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  : و بهره برداری از داروخانه داخلی درمانگاه و پلی کلینیک  ـ مدارک الزم جهت افتتاحل
وی رئـیس    معرفـی نامـه از سـ       ،پس از صدور مجوز تاسیس داروخانه داخلی درمانگاه یـا پلـی کلینیـک                   

  . اخذ می گردد) 6ضمیمه(و پذیرش آن توسط مسئول فنی داروخانه کلینیک  درمانگاه یا پلی
، نسبت بـه برقـراری سـهمیه دارویـی اقـدام و             همزمان با بررسی مدارک     دانشگاه علوم پزشکی موظف است      

  .تمهیدات الزم را جهت صدور پروانه تاسیس و مسئول فنی داروخانه بعمل آورد
  

  : ـ ضوابط مربوط به بازرسی داروخانه هام
  :دانشگاه با توجه به موارد زیر نسبت به بازرسی از داروخانه ها اقدام می نماید          
و از حـسن سـلوک الزم       .) حداقل یکنفر از آنهـا داروسـاز باشـد        ( نفر بوده    2گروه کارشناسی اعزامی     -1

 .برخوردار باشند

تنظیم و یک برگ آن جهت اطالع و رفع ) 12ضمیمه ( برگ صورت مجلس   2مشهودات بازرسین در     -2
 . می گرددهای احتمالی در قبال اخذ رسید به مسئول فنی یا مؤسس داروخانه تحویل  نارسایی

  

  : ضوابط مربوط به ادامه فعالیت داروخانه در صورت فوت مؤسس_ ن
 دانشگاه علوم پزشکی مربوطه، موضوع       الزم است  ا یکی از مؤسسین داروخانه،    فوت مؤسس ی  در صورت            
 ارائه  را به وراث قانونی متوفی جهت       اصالحی قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی         3 ماده   4تبصره  

  :مدارک زیر اعالم نماید
 مدارک مسئول فنی واجد شرایط طبق ضوابط -1

  به داروخانه وکیل جهت انجام کلیه امور مربوطوکالت نامه رسمی مبنی بر معرفی -2

 ).در صورتی که مؤسس متوفی دارای فرزند صغیر باشد(قیم نامه صغار  -3
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 دادخواست حصر وراثت -4

عـالوه بـر مـدارک الزم       صدور پروانه تأسیس داروخانـه بنـام وی         و در صورت معرفی فرد واجد شرایط جهت         
  .رک زیر توسط وراث جهت بررسی موضوع در کمیسیون قانونی ارائه می شودامد) و(طبق بند 

 در خواست وراث یا وکیل قانونی آنها در مورد ابطال مجوز تأسیس داروخانه و معرفی فرد واجـد شـرایط                     -1
  )10یمه ضممطابق (صدور پروانه تأسیس 

   گواهی انحصار وراثت-2
  اجازه نامه دادستانی بنام قیم صغار درخصوص موضوع-3

در صورتی که مؤسس داروخانه بیش از یک نفر باشد و یکی از مؤسسین فوت نماید، ادامـه فعالیـت                    : تبصره  
ه مدارک فوق و داروخانه پس از اتمام مهلت قانونی توسط سایر مؤسسین با تراضی وارث متوفی، منوط به ارائ

  نامه سایر  رضایت
  . موسسین و تائید موضوع توسط کمیسیون قانونی خواهد بود


