
 
 

 : متن قانون :عنوان قانون
مسئول فنی می تواند در غياب خود داروساز واجد شرايط ديگری را طبق ضوابط به  )آيين نامه هااز ( ۲۱ماده 

عنوان قائم مقام با تعيين ساعات و ايام حداکثر به مدت سه ماه در يکسال به دانشگاه 
در صورتيکه مدت غيبت بيش از سه ماه به طول بيانجامد ، تمديد مدت . معرفی نمايد 

در . ر کميسيون قانونی دانشگاه بالمانع خواهد بود برای حداکثر سه ماه ديگر با نظ
صورت تداوم غيبت پس از گذشت شش ماه معرفی مسئول فنی واجد شرايط توسط 
.  مؤسس داروخانه به دانشگاه جهت صدور پروانه مسئوليت فنی جديد الزامی است 

گاه در موارد فوری که مسئول فنی فرصت معرفی داروساز جانشين را به دانشتبصره –
به عنوان قائم مقام ندارد، مسئول فنی می تواند حداکثر برای مدت سه روز يکی از 

در هر صورت موضوع . داروسازان واجد شرايط را طبق ضوابط جانشين خود نمايد 
استفاده از اين تبصره در هر سال نبايد . بايستی در اسرع وقت به اطالع دانشگاه برسد 

 .شد در مجموع بيش از سه مرتبه با
مسئول فنی نمی تواند مسئوليت فنی بيش از يک مؤسسه يا مرکز پزشکی را در يک  )آيين نامه هااز ( ۲۲ماده 

. زمان به عهده داشته باشد 
در صورتيکه مؤسس داروساز باشد ، مجاز به قبول مسئوليت فنی داروخانه  –۱تبصره 

.  ديگری در ساعات فعاليت داروخانه خود نخواهد بود 
موسس بايستی حداقل يک نوبت کاری مسئوليت فنی داروخانه خود را تقبل  -۲ه تبصر
 ).به جز موارد استثناء با تاييد کميسيون قانونی دانشگاه(نمايد 

.  ساعت در شبانه روز می باشد  ۱۲ميزان ساعات کار مسئول فنی حداکثر تا  )آيين نامه هااز ( ۲۳ماده 
غير از مسئوليت فنی داروخانه به کار موظف در مورد داروسازانی که  –۱تبصره 

ديگری اشتغال دارند حداکثر فعاليت به عنوان مسئول فنی داروخانه هشت ساعت در 
.  شبانه روز است 

پرداخت دستمزد به مسئول فنی و استفاده ازساير مزايا نظير مرخصی وغيره  -۲تبصره 
فيمابين مسئول فنی و موسس و براساس ساعات کار مندرج در اين آيين نامه و قرارداد 

نيز برطبق ضوابط قانون کار صورت خواهد گرفت و انجمن داروسازان بر حسن 
 .اجرای مفاد اين قرارداد نظارت خواهد کرد

:  وظايف مؤسس داروخانه  )آيين نامه هااز ( ۲۴ماده 
رعايت شئونات اسالمی ، اخالقی و مسايل حرفه ای در داروخانه   -۱
به طوريکه داروخانه ) بغير از وظايف مسئول فنی ( اشراف بر امور داروخانه  -۲

.  بتواند فعاليت های خود را به نحو مطلوب ادامه دهد 
رعايت و اجرای نظريات و پيشنهادات فنی و بهداشتی مسئول فنی داروخانه   -۳
تدارک و تمهيدات الزم برای تجهيز فعاليت بهينه داروخانه  -۴
مين وتدارک اقالم داروئی و مواد اوليه مورد نياز ساخت داروهای ترکيبی ، شير تا -۵

خشک ، مکملهای غذايی ، غذاهای کمکی شيرخواران ، فرآورده های آرايشی بهداشتی 
و لوازم مصرفی پزشکی مجاز از طريق شرکتهای معتبر مورد تاييد وزارت طبق 

ضوابط و با نظارت مسئول فنی  
فنی و خدماتی واجد شرايط در داروخانه طبق ضوابط  تامين کادر  -۶
رعايت نظافت و بهداشت عمومی داروخانه   -۷
اجرا و رعايت کليه مقررات ، ضوابط و دستورالعملهای و تذکرات دانشگاه و  -۸

وزارت و در صورت لزوم ابالغ به کارکنان داروخانه 
)  شده از سوی اداره کل مطابق ضوابط اعالم ( تامين لباس کار به رنگ مناسب  -۹

پرداخت به موقع حقوق و مزايای مسئول فنی و کارکنان داروخانه طبق قرارداد  -۱۰
منعقده و قوانين مربوطه از جمله قانون کار  

افتتاح حساب بانکی و ارائه چک به شرکتهای پخش دارو تنها به نام خود و اعالم  -۱۱
ت تنظيم گردش مالی داروخانه از طريق آن به شرکتهای پخش و سازمانهای بيمه گر جه

حساب فوق  
همکاری با بازرسين دانشگاه ، اداره کل و معاونت   -۱۲
رفع نواقص و مشکالت ابالغی داروخانه توسط دانشگاهها به نحويکه در  -۱۳



. ارزشيابی ساليانه داروخانه روند تالش داروخانه به بهبود کيفيت خدمات ملموس باشد
اين آيين نامه موسس داروخانه پاسخگوی  ۲۴وظايف مذکور در ماده  عالوه بر تبصره-

 .کليه داروخانه می باشد
: وظايف مسئول فنی داروخانه  )آيين نامه هااز ( ۲۵ماده 

مسئول فنی عالوه بر رعايت قوانين و مقررات موجود ملزم به رعايت ضوابط علمی و 
.  حرفه ای مربوطه ميباشد 

خانه در ساعات تعيين شده طبق پروانه مسئول فنی داروخانه  حضور فعال در دارو -۱
کنترل نسخ و ارائه داروهای تجويز شده طبق ضوابط و امضاء و ممهور نمودن آنها   -۲
عرضه داروهای بدون نسخه مطابق فهرست و ضوابط اعالم شده از سوی وزارت و  -۳

ارائه راهنمائی داروئی جهت استفاده از آنها 
ابط مربوط به بسته بندی مجدد داروهای تجويز شده با ارائه توضيحات رعايت ضو -۴

الزم و تحويل بهداشتی آنها  
بررسی موارد ابهام و در صورت لزوم جايگزينی اقالم در نسخ تجويزی ، پس از  -۵

مشاوره با پزشک معالج  
 اعمال نظارت بر شرايط نگهداری داروها ،شکل ظاهری ،کيفيت فيزيکی و تاريخ -۶

مصرف و نحوه تدارک و عرضه داروها و اعالم اشکاالت مشاهده شده در داروها برابر 
الگوی تعيين شده از طرف اداره کل 

ساخت و ارائه داروهای ترکيبی طبق ضوابط با توجه به اصول علمی و فنی به  -۷
.  نحوی که مانع ساير وظايف قانونی وی نگردد 

در امور فنی داروخانه   جلوگيری از دخالت افراد غير مجاز -۸
استفاده از روپوش سفيد با نصب پالک مشخصات  -۹

همکاری با بازرس يا بازرسين دانشگاه يا وزارت   -۱۰
تکميل فرم ارزيابی فعاليت داروخانه طبق ضوابط و نگهداری در داروخانه جهت  -۱۱

ارائه به بازرسين دانشگاه  
اطالع رسانی و تحقيقاتی در ارتباط با تکميل و ارسال پرسشنامه ها برای امور  -۱۲

برنامه تنظيم شده توسط وزارت بهداشت 
و انعکاس موارد بررسی جهت جمع آوری و عودت  Recallنظارت بر اجرای  -۱۳

داروها طبق ضوابط 
تالش در جهت ارتقاء کيفيت ارائه خدمات به نحويکه روند بهبود در ارزشيابی  -۱۴

 .ه ملموس باشدساالنه داروخانه توسط دانشگا
: نحوه اخذ تعرفه خدمات دارويی داروخانه و نظارت بر آن )آيين نامه هااز ( ۲۶ماده 

: نحوه اخذ تعرفه )الف
تعرفه داروخانه بابت ارائه خدمات دارويی زير و با رعايت قانون و مقررات جاری و 

: ضوابط علمی و حرفه ای اخذ می گردد
نه  حضور فعال مسئول فنی در داروخا. ۱
کنترل نسخ و ارائه داروهای تجويز شده با قيد دستورات دارويی ضوابط علمی توسط . ۲

مسئول فنی  
کنترل نسخ و تطبيق داروهای تجويز شده با سن و جنس بيمار مسئول فنی . ۳
مشاوره با بيمار در حين ارائه نسخه از قبيل بررسی صحت دوزاژ تجويزی و . ۴

دارويی و در صورت لزوم بيماری زمينه ای،  عوارض جانبی داروها، تداخالت
بارداری، شيردهی توسط مسئول فنی 

عرضه داروهای بدون نسخه فهرست اعالم شده و راهنمايی دارويی مصرف آنها . ۵
توسط مسئول فنی 

رعايت ضوابط مربوط به بسته بندی مجدد داروهای تجويز شده با ارائه توضيحات . ۶
ويل بهداشتی آنها توسط مسئول فنی  الزم، برچسب زنی مناسب و تح

بررسی ابهام داروهای تجويزی در نسخه و در صورت لزوم جايگزينی پس از . ۷
مشاوره با پزشک معالج توسط مسئول فنی 

نظارت بر شرايط نگهداری داروها، تاريخ مصرف و نحوه عرضه آنها توسط . ۸
مسئول فنی 

ارش به مراجع ذيربط توسط مسئول بررسی اشکاالت مشاهده شده در داروها و گز. ۹



فنی 
:  نحوه نظارت) ب
نحوه نظارت بر شرايط مذکور جهت اخذتعرفه در داروخانه و مبالغ دريافتی بر عهده . ۱

دانشگاه علوم پزشکی مربوطه است  
تعرفه های مصوب اعالم شده ازطرف وزارت بهداشت شامل همه بخش های دولتی . ۲

.  سازمان نظام پزشکی شامل بخش خصوصی می شود وتعرفه های ابالغ شده از طرف
.  می باشند OTCداروهای گياهی دارای مجوز مشمول اخذ تعرفه داروهای . ۳
تعرفه فنی جهت بيماران بستری توسط داروخانه بيمارستانی فقط يکبار در روز اخذ . ۴

. می گردد
تعرفه بخش در صورت واگذاری داروخانه بيمارستانهای دولتی به بخش خصوصی . ۵

.  دولتی اخذ می گردد
.  حق ساخت داروهای ترکيبی بصورت جداگانه محاسبه می شود. ۶
هزينه فعاليت ها و خدماتی از قبيل مکانيزاسيون، بسته بندی مجدد و موارد مشابه . ۷

توسط انجمن داروسازان ايران محاسبه و بعد از تاييد سازمان نظام پزشکی ابالغ خواهد 
.  شد
 .اين آيين نامه بررسی خواهد شد ۳۵و  ۲۹تخلفات مطابق مواد ساير . ۸

 .نظارت بر عملکرد داروخانه ها بر عهده دانشگاه علوم پزشکی مربوطه است )آيين نامه هااز ( ۲۷ماده 
دانشگاه ها می توانند بخشی از وظايف اجرايی خود رادر رابطه با امور داروخانه ها  )آيين نامه هااز ( ۲۸ماده 

 .ابق ضوابط تعيين شده به سازمانهای صنفی مردم نهاد مرتبط واگذار نمايندمط
:  چنانچه مؤسس داروخانه از مقررات موضوع اين آئين نامه تخطی نمايد  )آيين نامه هااز ( ۲۹ماده 

در مرحله اول تذکر شفاهی با قيد در گزارش بازرسی  
انشگاه  در مرحله دوم اخطار کتبی با درج در پرونده توسط د

در مرحله سوم در صورت تکرار تخلف ارجاع موضوع به مرجع قضايی ذيصالح 
. جهت تعليق موقت يا دائم پروانه تاسيس داروخانه

در صورت بروز تخلفاتی که به تشخيص دانشگاه می تواند باعث به خطر  تبصره –
قاچاق  افتادن سالمت مصرف کننده گردد نظير نگهداری و فروش داروهای غير مجاز و

و عرضه غيرمجاز دارو و ارائه خدمات بدون حضور مسئول فنی و غيره، با استناد به 
گزارش بازرسی و مدارک مستدل موضوع به کميسيون قانونی دانشگاه ارجاع و تصميم 
مقتضی در مورد تعليق قرارداد داروخانه با شرکتهای پخش دارو و سازمانهای بيمه گر 

 .اتخاذ خواهد شد
کليه داروخانه ها در مدت تعيين شده نسبت به جمع آوری و عودت داروهايی که از  )آيين نامه هااز ( ۳۰ماده 

سوی وزارت يا ساير مراکز ذيربط غير قابل مصرف اعالم ميگردد به شرکتهای پخش 
شرکت های توزيع نيز . دارو اقدام کنند و از عرضه و فروش آنها خودداری نمايند

 .آوری و عودت اين داروها هستند مکلف به جمع 
حداکثر ساعات کار موظف داروخانه های روزانه تمام وقت که فاصله زمانی آن توسط  )آيين نامه هااز ( ۳۱ماده 

دانشگاه مربوطه تعيين خواهد شد ، دوازده ساعت و داروخانه های نيمه وقت حداکثر 
. شب می باشد  ۱۰صبح تا  ۸شش ساعت و در فاصله بين 

داروخانه های روزانه در مناطق و شهرهايی که دارای داروخانه شبانه -۱بصره ت
.  روزی فعال هستند در ايام تعطيل رسمی و ساعات غير موظف ميبايست تعطيل باشند 

در مناطقی که داروخانه شبانه روزی ندارد و يا تعداد داروخانه های شبانه -۲تبصره 
ع زمانی خاص، داروخانه های روزانه داير در روزی به حد کافی نباشد و يا در مقاط

محل موظفند طبق برنامه اعالم شده توسط دانشگاه به صورت کشيک نياز دارويی 
. بيماران را تامين نمايند

ساعات کار موظف داروخانه می بايستی در تابلويی درج و در محل قابل  -۳تبصره 
 .رؤيت مراجعه کنندگان نصب گردد 

 .تابلو و سر درب و نامگذاری داروخانه فقط بايد به نام موسس و فاقد عالئم تبليغاتی باشد )نامه ها آييناز ( ۳۲ماده 
محل خاصی در داروخانه جهت اطالع رسانی و نصب پوسترهای تبليغاتی برای کليه  )آيين نامه هااز ( ۳۳ماده 

نظام پزشکی  اقالم مجاز مشخص گردد و هرگونه تبليغ با مجوز کميسيون تبليغ سازمان
و رعايت مقررات مربوطه به تبليغات پزشکی، دارويی، آرايشی، بهداشتی، خوردنی و 



 .آشاميدنی مجاز است
داروسازانی که با حضور فعال خود نقش موثرتری در ارتقاء کيفيت خدمات دارويی  )آيين نامه هااز ( ۳۴ماده 

ضابطه مربوطه بهره مند محل خدمت خود دارند از مزايای تشويقی پيش بينی شده در 
 .خواهند شد

چنانچه مسئول فنی داروخانه حداقل امتيازات حضور فعال و ارائه خدمات دارويی را  )آيين نامه هااز ( ۳۵ماده 
: مطابق ضوابط مربوطه کسب ننمايد

تذکر شفاهی با قيد گزارش بازرسی   در مرحله اول -
توسط دانشگاه  اخطار کتبی با درج در پرونده  در مرحله دوم -
در صورت ادامه تخلفات موضوع تعويض و استفاده از مسئول فنی  در مرحله سوم -

موقت واجد شرايط  
درصد امتياز يکسال کارکرد مسئول فنی و تعليق صالحيت  ۲۰ديگر همراه با کاهش 

فنی وی با نظر کميسيون به داروخانه ابالغ خواهد شد تا حداکثر ظرف مدت دو ماه 
ام الزم را به عمل آورد و همزمان پرونده مسئول فنی خاطی به مراجع موسس اقد

 .ذيصالح ارسال گردد 
قانون و اصالحيه های بعدی هر کس پروانه خود را به ديگری واگذار  ۳به استناد ماده  )آيين نامه هااز ( ۳۶ماده 

مورد استفاده قرار دهد ... نموده و يا پروانه ديگری را به هر شکل اعم از اجاره و 
بالفاصله محل کار او از طرف دانشگاه تعطيل و پرونده متخلف به مراجع ذيصالح 

ادهای محضری و ساير قراردادهای مکتوب بين همچنين قرارد.ارجاع خواهد شد 
قانون و  ۳موسس و هرشخص ديگر در خصوص واگذاری اختيارات موسس شامل ماده 

و اصالحات بعدی آن می گردد و پيگرد  ۱۳۳۴مقررات پزشکی و دارويی مصوب 
.  قانونی دارد

 به جز(صدور هرگونه چک و تبادالت مالی داروخانه توسط شخص ديگر  -۱تبصره 
.  به منزله واگذاری داروخانه به غير تلقی می شود) موسس
در موارد خاص و پس از ارائه مدارک و مستندات مربوطه و طرح موضوع  -۲تبصره 

و تاييد کميسيون قانونی معرفی فرد واجد شرايط طبق ضوابط توسط موسس جهت مدت 
 .مشخص و محدود بالمانع است

مکاتبات و دستورالعمل ها به محل داروخانه که آدرس قانونی مؤسس می باشد ، با ابالغ  )آيين نامه هااز ( ۳۷ماده 
 .پست سفارشی يا درج در سايت اينترنتی مربوطه انجام خواهد شد 

در اجرای بندهای دوازده و سيزده ماده يک قانون وظايف و تشکيالت وزارت با  )آيين نامه هااز ( ۳۸ماده 
آئين نامه و ضوابط مربوطه برابر مقررات برخورد خواهد  متخلفين از مفاد الزامات اين

 .شد 
اين آيين نامه به استناد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی دارويی و مواد خوردنی و  )آيين نامه هااز ( ۳۹ماده 

قانون  ۱۳و  ۱۲،  ۱۱و اصالحات بعدی آن و بندهای ۱۳۳۴آشاميدنی مصوب سال 
در ۱۳۶۷داشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال تشکيالت و وظايف وزارت به

سی و نه ماده تدوين و به تصويب رسيد و از تاريخ ابالغ الزم االجرا بوده و کليه 
ضوابط و دستورالعملها، بخشنامه ها ، اصالحيه های مغاير اين آيين نامه و آيين نامه 

 های قبلی از درجه اعتبار ساقط می باشد
   : متن قانون :عنوان قانون  

  

د  /۲۳۱۱: شماره  )آيين نامه هااز ( ۱ماده 
  ۳۰/۳/۱۳۸۹: تاريخ 

:  تعاريف 
عبارت است از قانون مربوط به مقررات : قانون  -۱

امور پزشکی و دارويی ، مواد خوردنی و آشاميدنی 
و اصالحيه های بعدی آن   ۱۳۳۴مصوب 

عبارت است از کميسيون امور : کميسيون قانونی  -۲
قانون مربوط  ۲۰داروخانه ها و توزيع مصرح در ماده 

به مقررات امور پزشکی و دارويی ، مواد خوردنی و 
آشاميدنی مستقر در معاونت غذا و داروی وزارت 

و معاونت غذا و داروی ) کميسيون مرکز(بهداشت

  



يون قانونی کميس(دانشگاه علوم پزشکی مربوطه 
)  دانشگاه

عبارت است از وزارت بهداشت ، درمان : وزارت  -۳
و آموزش پزشکی 

عبارت است از معاونت غذا و داروی : معاونت  -۴
وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی  

عبارت است از اداره کل نظارت بر امور : اداره کل  -۵
دارو و مواد مخدر  

اونت غذا و دارو عبارت است از مع: دانشگاه  -۶
دانشگاه يا دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

درمانی که داروخانه مورد نظر زير پوشش آن فعاليت 
. می نمايد 

عبارت است از مجموعه دستور العملهای : ضوابط  -۷
مربوط به امور داروخانه ها که توسط معاونت غذا و 

.  دارو تهيه و ابالغ ميگردد 
که صالحيت وی جهت اخذ مجوز فردی : موسس  -۸

تاسيس داروخانه مطابق با اين آيين نامه و ضوابط و 
مقررات مربوطه به تاييد کميسيون قانونی رسيده و 

.  پروانه تاسيس داروخانه را دريافت نموده باشد 
عبارت است از دارو سازی که با اخذ : مسئول فنی  -۹

بوطه پروانه مسئوليت فنی صادره از سوی دانشگاه مر
. به وظايف قانونی خود در داروخانه عمل می نمايد 

عبارت : برگ تشخيص صالحيت مسئوليت فنی  -۱۰
است از مدرکی که پس از تاييد کميسيون قانونی جهت 
داروسازان متقاضی که مدرک آنها از طرف دانشگاه 
مربوطه برای قبول مسئوليت فنی داروخانه ها بطور 

 .گردد عام برای مدت مشخص صادر می

  

داروخانه مؤسسه ای است پزشکی که با اخذ مجوز از  )آيين نامه هااز ( ۲ماده 
کميسيون قانونی ، تاسيس و با داشتن مسئول فنی واجد 
شرايط به ارائه خدمات دارويی و عرضه دارو ، شير 

خشک و مکملهای غذايی رژيمی ، غذاهای کمکی 
فرآورده های شيرخواران ، لوازم مصرفی پزشکی و 

آرايشی و بهداشتی و تجهيزات پزشکی و ملزومات 
 .دارويی مجاز مبادرت می نمايد 

  

  

هر شخص حقيقی در صورت نداشتن مجوز و پروانه  )آيين نامه هااز ( ۳ماده 
تاسيس داروخانه و ساير مؤسسات و مراکز پزشکی با 
احراز شرايط صالحيت موسس می تواند يک مجوز و 

.  يس داروخانه مطابق ضوابط اخذ نمايدپروانه تاس
دانشگاه مکلف است مدارک متقاضيان  -۱تبصره 

تاسيس داروخانه را اخذ و در صورت واجد شرايط 
بودن طبق ضوابط و با توجه به نياز منطقه و اولويت 

. متقاضی جهت طرح به کميسيون قانونی ارائه نمايد
در صورت تقاضای تاسيس مشترک  -۲تبصره 
نه توسط دو يا چند داروساز، طبق ضوابط داروخا

 .مربوطه اقدام خواهد شد

  

  

:  شرايط الزم برای بررسی صالحيت مؤسس )آيين نامه هااز ( ۴ماده 
تابعيت ايران   -۱
متدين به يکی از اديان رسمی مندرج در قانون  -۲

اساسی  

  



ارائه برگ پايان خدمت وظيفه عمومی يا معافيت از  -۳
ی اشتغال کادر نيروهای مسلح  خدمت يا گواه

در مناطق محروم و موردنياز به تشخيص  تبصره –
دانشگاه، تاسيس داروخانه در حين انجام خدمت نظام 

.  وظيفه طبق ضوابط بالمانع خواهد بود
داشتن شرايط حرفه ای و اولويت الزم طبق ضوابط  -۴
ارائه مدارک الزم طبق ضوابط مربوطه   -۵
 م سوء پيشينه و عدم اعتيادارائه گواهی عد -۶

  

به شرط وجود حداقل يک مطب فعال پزشکی يا  )آيين نامه هااز ( ۵ماده 
درمانگاه يا مرکز بهداشتی درمانی تا پانصد هزار نفر 

نفر يک باب  ۷۰۰۰جمعيت شهر يا روستا به ازای هر 
داروخانه و از پانصد هزار نفر جمعيت به باال به ازای 

نفر از جمعيت شهر ، اجازه تاسيس يک باب  ۶۰۰۰هر 
  .داروخانه داده خواهد شد 

ـ تشخيص نياز و تعيين اولويت تاسيس  ۱تبصره 
.  داروخانه بر اساس ضوابط به عهده دانشگاه است

ـ در مناطقی که به تشخيص دانشگاه به تعداد ۲تبصره 
داروخانه بيشتر از حدنصاب جمعيت نياز باشد مراتب 

در کميسيون دانشگاه بررسی و اتخاذ تصميم خواهد شد 
  .

آمار ماخوذه از معاونت  ـ مالک جمعيت ،۳تبصره 
راهبردی استانداری مربوط به همان سال در مراکز 

.  استانها می باشد
تا شصت و پنج هزار نفر جمعيت شهر يا  -۴تبصره 

روستا ، يک داروخانه شبانه روزی به تشخيص دانشگاه 
. تاسيس خواهد شد 

دانشگاه علوم پزشکی محل طبق ضوابط می  -۵تبصره 
داروسازان شاغل در حرف مرتبط که تواند برای کليه 

سال سابقه کار مفيد در داخل کشور داشته  ۲۰حداقل 
باشند و تاکنون تحت هيچ عنوان موسس داروخانه نبوده 
اند خارج از نصاب جمعيتی وکسب حداقل امتياز محل، 

مجوز تاسيس داروخانه با تاييد کميسيون قانونی تنها 
 .برای يک مرتبه صادر نمايد

  

  

صدور مجوز تاسيس داروخانه برای متقاضی واجد  )آيين نامه هااز ( ۶ده ما
شرايط بعد از کسب حدنصاب امتياز شهر يا روستای 

موردتقاضا براساس ضوابط مربوطه و با تاييد کميسيون 
 .قانونی قابل بررسی خواهد بود

  

  

دريافت داشته اند متقاضيانی که مجوز تاسيس داروخانه  )آيين نامه هااز ( ۷ماده 
موظفند در روستاها حداکثر تا سه ماه و در شهر ها 

ماه از تاريخ اعالم موافقت ، نسبت به  ۶حداکثر تا 
چنانچه . تاسيس و بهره برداری داروخانه اقدام نمايند 

در مهلت مذکور اقدام به بهره برداری نشود، ميبايست 
اه ارائه قبل از پايان مهلت مقرر داليل توجيهی به دانشگ

گردد تا در صورت تاييد کميسيون نسبت به تمديد مجوز 
ماه  ۶ماه برای روستا و  ۳(فقط جهت يک دوره ديگر 

بديهی است در غير اينصورت . اقدام شود) برای شهر 
بعد از سپری شدن دوره مذکور، مجوز خودبخود ابطال 

 .می گردد

  

  داروخانه می تواند با اطالع قبلی و کسب مجوز از  )آيين نامه هااز ( ۸ماده   



در . دانشگاه حداکثر به مدت يکسال تعطيل باشد 
صورتيکه نياز به تعطيلی بيش از يکسال باشد ، مدارک 

الزم به کميسيون قانونی جهت اخذ تصميم ارجاع می 
تبصره ـ چنانچه مؤسس داروخانه به هر دليل . گردد 

اقدام به تعطيل نمودن  بدون کسب مجوز از دانشگاه
داروخانه نمايد ، به منظور رفع نياز مردم در صورت 

دانشگاه " بيش از يک ماه"ادامه تعطيلی داروخانه 
نسبت به بررسی و ارائه مدارک متقاضی تاسيس يا 
جابجايی داروخانه ديگر اقدام و پيشنهاد لغو پروانه 

داروخانه مربوطه را جهت طرح در کميسيون قانونی 
 .سال خواهد کرد ار

  

صدور پروانه تاسيس و مسئول فنی براساس رای  )آيين نامه هااز ( ۹ماده 
کميسيون قانونی بر عهده معاونت غذا و دارو دانشگاه يا 
درصورت تفويض اختيار به نظام پزشکی و انجمن های 

 تبصره –. مرتبط وابسته به آن طبق ضوابط خواهد بود 
وخانه با رعايت ضوابط تمديد پروانه تاسيس دار

مربوطه و تمديد پروانه مسئول فنی داروخانه با رعايت 
قانون آموزش مداوم داروسازان و مقررات مربوطه و 

اخذ فيش واريزی طبق مصوبه هيات محترم دولت انجام 
 .می شود

  

  

معرفی محل تاسيس يا تغيير مکان داروخانه با موافقت  )آيين نامه هااز ( ۱۰ماده 
گاه و رعايت ضوابط و اخذ پروانه تاسيس بوده و دانش

در صورت اقدام به بهره برداری قبل از اعالم موافقت 
کتبی بالفاصله محل داروخانه از طرف دانشگاه تعطيل 

تبصره ـ جابه جايی داروخانه های داير در . خواهد شد 
حريم قانونی زمان تاسيس اوليه خود در صورت 

 .ست موافقت دانشگاه بالمانع ا

  

  

کسانی که داروخانه را از طريق اولويت بندی يا ابطال  )آيين نامه هااز ( ۱۱ماده 
و تاسيس همزمان داير کرده اند در صورتيکه تقاضای 
ابطال مجوز خود را نموده و همزمان نسبت به معرفی 

فرد واجد شرايط قانونی دريافت پروانه به عنوان 
نمايند، نمی توانند من مؤسس جديد در همان محل اقدام 

بعد از طريق اولويت بندی در سراسر کشور متقاضی 
تبصره ـ ثبت نام از افراد ياد . تاسيس داروخانه شوند 

شده در مناطقی که به تاييد دانشگاه محل ، نياز به 
تاسيس داروخانه داشته ولی متقاضی ندارد با رعايت 

 .ساير ضوابط بالمانع است 

  

  

در صورت فوت مؤسس داروخانه وراث او می توانند  )يين نامه هاآاز ( ۱۲ماده 
با ارائه گواهی تسليم دادخواست حصر وراثت و معرفی 

مسئول فنی واجد شرايط درخواست صدور پروانه 
اعتبار اين پروانه به مدت دو . مسئول فنی موقت نمايند

وراث مکلفند ظرف مهلت يادشده با . سال خواهد بود
حصر وراثت نسبت به معرفی شخص  ارائه دادنامه

واجد شرايط قانونی دريافت پروانه به عنوان موسس 
در غيراينصورت داروخانه توسط . جديد اقدام کنند 

.  دانشگاه تعطيل خواهد شد 
ـ چنانچه مؤسسين داروخانه دو نفر يا بيشتر ۱تبصره 

باشند در صورت فوت يکی از آنها با رضايت وراث 
ين و تاييد کميسيون قانونی، متوفی و ساير مؤسس

  



.  داروخانه ميتواند به فعاليت خود ادامه دهد
دانشگاه مکلف است بعد از اطالع از فوت  -۲تبصره 

ارائه گواهی تسليم دادخواست (موسس مراتب قانونی 
حصر وراثت ، معرفی مسئول فنی و مهلت دو ساله 

بديهی است . را بالفاصله به وراث ابالغ نمايد) وراث
اث مکلفند فوت موسس را به اطالع دانشگاه برسانند ور

 .در غير اينصورت عواقب آن به عهده آنان خواهد بود

  

ارائه خدمات دارويی توسط ارگانها، نهادهای انقالب  )آيين نامه هااز ( ۱۳ماده 
اسالمی و سازمانهای دولتی و لشگری مطابق قانون و 

مربوطه و با  ضوابط با نظر کميسيون قانونی دانشگاه
 .تصويب کميسيون قانونی مرکز خواهد بود

  

  

تاسيس داروخانه در درمانگاه يا پلی کلينيک يا دی  )آيين نامه هااز ( ۱۴ماده 
کلينيک بر اساس ضوابط تاسيس و از بين متقاضيان 

واجد شرايط تاسيس و حائز اولويت ، پس از تاييد 
. بودکميسيون قانونی دانشگاه بالمانع خواهد 

تامين داروهای مورد نياز مراکز جراحی  تبصره –
محدود براساس نوع فعاليت و ليست داروهای اتاق عمل 
مطابق آيين نامه مراکز جراحی محدود اعالم شده توسط 

مسئول فنی مرکز و از طريق يکی از داروخانه های 
بديهی است . داير، بعد از تاييد دانشگاه بالمانع است

دمات دارويی مرکز به عهده مسئول مسئوليت ارائه خ
 .فنی خواهد بود

  

  
تاسيس داروخانه توسط تعاونی داروسازان استان طبق  )آيين نامه هااز ( ۱۵ماده 

ضوابط با نظر کميسيون قانونی دانشگاه و پس از تاييد 
 .کميسيون مرکز صورت خواهد گرفت 

  

  

روانه تاسيس و پروانه مسئول بهره برداری و صدور پ )آيين نامه هااز ( ۱۶ماده 
فنی داروخانه در داخل بيمارستانها منوط به داشتن 

مجوز بهره برداری و پروانه مسئول فنی بيمارستان و 
.  تاييد کميسيون قانونی دانشگاه خواهد بود 

داروخانه داخلی بيمارستان نبايد دارای تابلو و -۱تبصره 
.  درب مستقل به خارج از بيمارستان باشد 

داروخانه داخلی بيمارستان به صورت واحد -۲تبصره 
.  بوده و منحصراً ملزم به پيچيدن نسخ داخلی می باشد

تاسيس و جابجايی مکان داروخانه داخل  -۳تبصره 
بيمارستان منوط به تاييد معاونت غذا و دارو دانشگاه 

 .است

  

  

: فاصله داروخانه ها از يکديگر  )آيين نامه هااز ( ۱۷ماده 
: فاصله داروخانه ها از هم ) الف 

هزارنفر  ۲۵۰تا  ۱
 جمعيت

۵۰ 
 متر

هزار تا  ۲۵۰از  ۲
هزار نفر  ۵۰۰

 جمعيت

۱۰۰ 
 متر

 ۵۰۰بيش از  ۳
هزار نفر 

 جمعيت

۲۰۰ 
 متر

  



: فاصله داروخانه های شبانه روزی از هم ) ب

تادويست وپنجاه  ۱
 هزارنفرجمعيت

۳۰۰ 
 متر

از دويست و  ۲
پنجاه هزار تا 
پانصد هزار 

 نفر جمعيت

۵۰۰ 
 متر

بيش از  ۳
هزار نفر ۵۰۰

 جمعيت

۱۰۰۰ 
 متر

مطب فعال پزشکی  ۱۰در صورتيکه حداقل  -۱تبصره 
در فواصل ذکر شده برحسب جمعيت جدول ذيل در 

حريم قانونی داروخانه داير وجود داشته باشد، دانشگاه 
در صورت تاييد می تواند برای تاسيس يا انتقال محل 

مطب فعال يک  ۱۰داروخانه های بعدی به ازای هر 
داروخانه تصميم گيری نمايد و حداقل فاصله داروخانه 

دانشگاه می . متر می باشد ۵۰جديد از داروخانه موجود 
تواند در صورت لزوم مراتب را جهت اخذ نظر 

. مشورتی به کميسيون قانونی ارجاع نمايد

 ۵۰ هزار نفر جمعيت ۲۵۰تا  ۱
 متر

هزار  ۵۰۰هزار تا ۲۵۰از  ۲
 نفرجمعيت

۷۵ 
 متر

هزار  ۵۰۰بيش از  ۳
 نفرجمعيت

۱۰۰ 
 متر

احتساب فاصله داروخانه ها از يکديگر از  -۲تبصره 
وسط درب ورودی اصلی داروخانه مبدا تا وسط درب 

ورودی اصلی داروخانه جديد از کوتاهترين فاصله محل 
(  عبور عابر پياده بر اساس عرف محل خواهد بود

تبصره ). تشخيص عرف محل با نظر دانشگاه می باشد
در موارد خاص و با رای مثبت کليه اعضاء  -۳

کميسيون تغيير فواصل ذکر شده حسب شرايط ويژه 
 .امکان پذير خواهد بود

  

شرايط فنی و وضعيت ساختمانی امکانات سخت افزار ،  )آيين نامه هااز ( ۱۸ماده 
ر داروخانه بايد مطابق نرم افزار و پرسنل شاغل د

ضمن اينکه حداقل مساحت کف داروخانه . ضوابط باشد 
متر مربع و داروخانه شبانه  ۳۰نيمه وقت و روزانه 

متر مربع است و عالوه بر آن انبار يا بالکن  ۴۰روزی 
مناسب جهت نگهداری داروها با توجه به نياز داشته 

.  باشد 
بايد فضای در کليه داروخانه های داير  -۱تبصره 

مشاوره دارويی، مکان تهيه داروهای ساختنی، نسخه 
.  پيچی و ساير موارد مطابق ضوابط در نظر گرفته شود

در صورت وجود انبار مجزا مؤسس بايد –۲تبصره 

  



محل انبار يا انبارهای داروخانه را کتبا به دانشگاه اعالم 
 .و موافقت آن را جلب نمايد 

  

چگونگی معرفی داروساز مسئول فنی و حداقل تعداد  )ها آيين نامهاز ( ۱۹ماده 
داروساز مورد نياز هر شيفت داروخانه به نحويکه 

کيفيت ارائه خدمات دارويی به صورت مطلوب انجام 
 .گيرد بر طبق ضوابط خواهد بود 

  

  

برای قبول مسئوليت فنی داروخانه ها برگ تشخيص  )آيين نامه هااز ( ۲۰ماده 
صالحيت مسئوليت فنی با تاييد کميسيون قانونی و توسط 

اخذ برگ مذکور برای پذيرش . دانشگاه صادر می شود 
.  سمت مسئوليت فنی داروخانه الزامی است 

در اجرای مفاد اين ماده برای قبول مسئوليت  -۱تبصره 
برگ تشخيص  فنی داروخانه ها پس از صدور

صالحيت مسئوليت فنی نياز به طرح مجدد موضوع در 
.  کميسيون قانونی نيست 

در صورت وقوع تخلف از ضوابط و  -۲تبصره 
مقررات مربوطه صالحيت مسئوليت فنی داروخانه 

حسب درخواست دانشگاه قابل طرح مجدد در کميسيون 
قانونی به منظور تاييد مجدد صالحيت و يا رد صالحيت 

 .هد بود خوا

  

   : متن قانون :عنوان قانون
مسئول فنی می تواند در غياب خود داروساز واجد شرايط ديگری را طبق ضوابط به  )آيين نامه هااز ( ۲۱ماده 

عنوان قائم مقام با تعيين ساعات و ايام حداکثر به مدت سه ماه در يکسال به دانشگاه 
در صورتيکه مدت غيبت بيش از سه ماه به طول بيانجامد ، تمديد مدت . معرفی نمايد 

در . ر کميسيون قانونی دانشگاه بالمانع خواهد بود برای حداکثر سه ماه ديگر با نظ
صورت تداوم غيبت پس از گذشت شش ماه معرفی مسئول فنی واجد شرايط توسط 
.  مؤسس داروخانه به دانشگاه جهت صدور پروانه مسئوليت فنی جديد الزامی است 

گاه در موارد فوری که مسئول فنی فرصت معرفی داروساز جانشين را به دانشتبصره –
به عنوان قائم مقام ندارد، مسئول فنی می تواند حداکثر برای مدت سه روز يکی از 

در هر صورت موضوع . داروسازان واجد شرايط را طبق ضوابط جانشين خود نمايد 
استفاده از اين تبصره در هر سال نبايد . بايستی در اسرع وقت به اطالع دانشگاه برسد 

 .شد در مجموع بيش از سه مرتبه با

  

مسئول فنی نمی تواند مسئوليت فنی بيش از يک مؤسسه يا مرکز پزشکی را در يک  )آيين نامه هااز ( ۲۲ماده 
. زمان به عهده داشته باشد 

در صورتيکه مؤسس داروساز باشد ، مجاز به قبول مسئوليت فنی داروخانه  –۱تبصره 
.  ديگری در ساعات فعاليت داروخانه خود نخواهد بود 

موسس بايستی حداقل يک نوبت کاری مسئوليت فنی داروخانه خود را تقبل  -۲تبصره 
 ).به جز موارد استثناء با تاييد کميسيون قانونی دانشگاه(نمايد 

  

.  ساعت در شبانه روز می باشد  ۱۲ميزان ساعات کار مسئول فنی حداکثر تا  )آيين نامه هااز ( ۲۳ماده 
نی که غير از مسئوليت فنی داروخانه به کار موظف در مورد داروسازا –۱تبصره 

ديگری اشتغال دارند حداکثر فعاليت به عنوان مسئول فنی داروخانه هشت ساعت در 
.  شبانه روز است 

پرداخت دستمزد به مسئول فنی و استفاده ازساير مزايا نظير مرخصی  -۲تبصره 
ارداد فيمابين مسئول فنی و وغيره براساس ساعات کار مندرج در اين آيين نامه و قر

موسس و نيز برطبق ضوابط قانون کار صورت خواهد گرفت و انجمن داروسازان بر 
 .حسن اجرای مفاد اين قرارداد نظارت خواهد کرد

  

:  وظايف مؤسس داروخانه  )آيين نامه هااز ( ۲۴ماده 
رعايت شئونات اسالمی ، اخالقی و مسايل حرفه ای در داروخانه   -۱
به طوريکه داروخانه ) بغير از وظايف مسئول فنی ( اشراف بر امور داروخانه  -۲

.  بتواند فعاليت های خود را به نحو مطلوب ادامه دهد 
  



رعايت و اجرای نظريات و پيشنهادات فنی و بهداشتی مسئول فنی داروخانه   -۳
تدارک و تمهيدات الزم برای تجهيز فعاليت بهينه داروخانه  -۴
وتدارک اقالم داروئی و مواد اوليه مورد نياز ساخت داروهای ترکيبی ، شير  تامين -۵

خشک ، مکملهای غذايی ، غذاهای کمکی شيرخواران ، فرآورده های آرايشی بهداشتی 
و لوازم مصرفی پزشکی مجاز از طريق شرکتهای معتبر مورد تاييد وزارت طبق 

ضوابط و با نظارت مسئول فنی  
و خدماتی واجد شرايط در داروخانه طبق ضوابط   تامين کادر فنی -۶
رعايت نظافت و بهداشت عمومی داروخانه   -۷
اجرا و رعايت کليه مقررات ، ضوابط و دستورالعملهای و تذکرات دانشگاه و  -۸

وزارت و در صورت لزوم ابالغ به کارکنان داروخانه 
)  از سوی اداره کل  مطابق ضوابط اعالم شده( تامين لباس کار به رنگ مناسب  -۹

پرداخت به موقع حقوق و مزايای مسئول فنی و کارکنان داروخانه طبق قرارداد  -۱۰
منعقده و قوانين مربوطه از جمله قانون کار  

افتتاح حساب بانکی و ارائه چک به شرکتهای پخش دارو تنها به نام خود و اعالم  -۱۱
نظيم گردش مالی داروخانه از آن به شرکتهای پخش و سازمانهای بيمه گر جهت ت

طريق حساب فوق  
همکاری با بازرسين دانشگاه ، اداره کل و معاونت   -۱۲
رفع نواقص و مشکالت ابالغی داروخانه توسط دانشگاهها به نحويکه در  -۱۳

. ارزشيابی ساليانه داروخانه روند تالش داروخانه به بهبود کيفيت خدمات ملموس باشد
اين آيين نامه موسس داروخانه پاسخگوی  ۲۴ايف مذکور در ماده عالوه بر وظ تبصره-

 .کليه داروخانه می باشد
: وظايف مسئول فنی داروخانه  )آيين نامه هااز ( ۲۵ماده 

مسئول فنی عالوه بر رعايت قوانين و مقررات موجود ملزم به رعايت ضوابط علمی و 
.  حرفه ای مربوطه ميباشد 

حضور فعال در داروخانه در ساعات تعيين شده طبق پروانه مسئول فنی داروخانه   -۱
کنترل نسخ و ارائه داروهای تجويز شده طبق ضوابط و امضاء و ممهور نمودن آنها   -۲
عرضه داروهای بدون نسخه مطابق فهرست و ضوابط اعالم شده از سوی وزارت  -۳

از آنها  و ارائه راهنمائی داروئی جهت استفاده
رعايت ضوابط مربوط به بسته بندی مجدد داروهای تجويز شده با ارائه توضيحات  -۴

الزم و تحويل بهداشتی آنها  
بررسی موارد ابهام و در صورت لزوم جايگزينی اقالم در نسخ تجويزی ، پس از  -۵

مشاوره با پزشک معالج  
کيفيت فيزيکی و تاريخ اعمال نظارت بر شرايط نگهداری داروها ،شکل ظاهری ، -۶

مصرف و نحوه تدارک و عرضه داروها و اعالم اشکاالت مشاهده شده در داروها 
برابر الگوی تعيين شده از طرف اداره کل 

ساخت و ارائه داروهای ترکيبی طبق ضوابط با توجه به اصول علمی و فنی به  -۷
.  نحوی که مانع ساير وظايف قانونی وی نگردد 

دخالت افراد غير مجاز در امور فنی داروخانه  جلوگيری از  -۸
استفاده از روپوش سفيد با نصب پالک مشخصات  -۹

همکاری با بازرس يا بازرسين دانشگاه يا وزارت   -۱۰
تکميل فرم ارزيابی فعاليت داروخانه طبق ضوابط و نگهداری در داروخانه جهت  -۱۱

ارائه به بازرسين دانشگاه  
سشنامه ها برای امور اطالع رسانی و تحقيقاتی در ارتباط با تکميل و ارسال پر -۱۲

برنامه تنظيم شده توسط وزارت بهداشت 
و انعکاس موارد بررسی جهت جمع آوری و عودت  Recallنظارت بر اجرای  -۱۳

داروها طبق ضوابط 
تالش در جهت ارتقاء کيفيت ارائه خدمات به نحويکه روند بهبود در ارزشيابی  -۱۴

 .داروخانه توسط دانشگاه ملموس باشدساالنه 

  

: نحوه اخذ تعرفه خدمات دارويی داروخانه و نظارت بر آن )آيين نامه هااز ( ۲۶ماده 
  : نحوه اخذ تعرفه )الف



تعرفه داروخانه بابت ارائه خدمات دارويی زير و با رعايت قانون و مقررات جاری و 
: ضوابط علمی و حرفه ای اخذ می گردد

حضور فعال مسئول فنی در داروخانه  . ۱
کنترل نسخ و ارائه داروهای تجويز شده با قيد دستورات دارويی ضوابط علمی . ۲

توسط مسئول فنی  
کنترل نسخ و تطبيق داروهای تجويز شده با سن و جنس بيمار مسئول فنی . ۳
زی و مشاوره با بيمار در حين ارائه نسخه از قبيل بررسی صحت دوزاژ تجوی. ۴

عوارض جانبی داروها، تداخالت دارويی و در صورت لزوم بيماری زمينه ای، 
بارداری، شيردهی توسط مسئول فنی 

عرضه داروهای بدون نسخه فهرست اعالم شده و راهنمايی دارويی مصرف آنها . ۵
توسط مسئول فنی 

ضيحات رعايت ضوابط مربوط به بسته بندی مجدد داروهای تجويز شده با ارائه تو. ۶
الزم، برچسب زنی مناسب و تحويل بهداشتی آنها توسط مسئول فنی  

بررسی ابهام داروهای تجويزی در نسخه و در صورت لزوم جايگزينی پس از . ۷
مشاوره با پزشک معالج توسط مسئول فنی 

نظارت بر شرايط نگهداری داروها، تاريخ مصرف و نحوه عرضه آنها توسط . ۸
مسئول فنی 

شکاالت مشاهده شده در داروها و گزارش به مراجع ذيربط توسط مسئول بررسی ا. ۹
فنی 

:  نحوه نظارت) ب
نحوه نظارت بر شرايط مذکور جهت اخذتعرفه در داروخانه و مبالغ دريافتی بر . ۱

عهده دانشگاه علوم پزشکی مربوطه است  
ولتی تعرفه های مصوب اعالم شده ازطرف وزارت بهداشت شامل همه بخش های د. ۲

.  وتعرفه های ابالغ شده از طرف سازمان نظام پزشکی شامل بخش خصوصی می شود
.  می باشند OTCداروهای گياهی دارای مجوز مشمول اخذ تعرفه داروهای . ۳
تعرفه فنی جهت بيماران بستری توسط داروخانه بيمارستانی فقط يکبار در روز اخذ . ۴

. می گردد
بيمارستانهای دولتی به بخش خصوصی تعرفه بخش در صورت واگذاری داروخانه . ۵

.  دولتی اخذ می گردد
.  حق ساخت داروهای ترکيبی بصورت جداگانه محاسبه می شود. ۶
هزينه فعاليت ها و خدماتی از قبيل مکانيزاسيون، بسته بندی مجدد و موارد مشابه . ۷

پزشکی ابالغ خواهد  توسط انجمن داروسازان ايران محاسبه و بعد از تاييد سازمان نظام
.  شد
 .اين آيين نامه بررسی خواهد شد ۳۵و  ۲۹ساير تخلفات مطابق مواد . ۸

   .نظارت بر عملکرد داروخانه ها بر عهده دانشگاه علوم پزشکی مربوطه است )آيين نامه هااز ( ۲۷ماده 
خود رادر رابطه با امور داروخانه ها دانشگاه ها می توانند بخشی از وظايف اجرايی  )آيين نامه هااز ( ۲۸ماده 

   .مطابق ضوابط تعيين شده به سازمانهای صنفی مردم نهاد مرتبط واگذار نمايند

:  چنانچه مؤسس داروخانه از مقررات موضوع اين آئين نامه تخطی نمايد  )آيين نامه هااز ( ۲۹ماده 
در مرحله اول تذکر شفاهی با قيد در گزارش بازرسی  

دوم اخطار کتبی با درج در پرونده توسط دانشگاه   در مرحله
در مرحله سوم در صورت تکرار تخلف ارجاع موضوع به مرجع قضايی ذيصالح 

. جهت تعليق موقت يا دائم پروانه تاسيس داروخانه
در صورت بروز تخلفاتی که به تشخيص دانشگاه می تواند باعث به خطر  تبصره –

نظير نگهداری و فروش داروهای غير مجاز و  افتادن سالمت مصرف کننده گردد
قاچاق و عرضه غيرمجاز دارو و ارائه خدمات بدون حضور مسئول فنی و غيره، با 

استناد به گزارش بازرسی و مدارک مستدل موضوع به کميسيون قانونی دانشگاه ارجاع 
و تصميم مقتضی در مورد تعليق قرارداد داروخانه با شرکتهای پخش دارو و 

 .مانهای بيمه گر اتخاذ خواهد شدساز

  

  کليه داروخانه ها در مدت تعيين شده نسبت به جمع آوری و عودت داروهايی که از  )آيين نامه هااز ( ۳۰ماده 



سوی وزارت يا ساير مراکز ذيربط غير قابل مصرف اعالم ميگردد به شرکتهای پخش 
شرکت های توزيع نيز . نماينددارو اقدام کنند و از عرضه و فروش آنها خودداری 

 .مکلف به جمع آوری و عودت اين داروها هستند 
حداکثر ساعات کار موظف داروخانه های روزانه تمام وقت که فاصله زمانی آن توسط  )آيين نامه هااز ( ۳۱ماده 

دانشگاه مربوطه تعيين خواهد شد ، دوازده ساعت و داروخانه های نيمه وقت حداکثر 
. شب می باشد  ۱۰صبح تا  ۸و در فاصله بين شش ساعت 

داروخانه های روزانه در مناطق و شهرهايی که دارای داروخانه شبانه -۱تبصره 
.  روزی فعال هستند در ايام تعطيل رسمی و ساعات غير موظف ميبايست تعطيل باشند 

شبانه  در مناطقی که داروخانه شبانه روزی ندارد و يا تعداد داروخانه های-۲تبصره 
روزی به حد کافی نباشد و يا در مقاطع زمانی خاص، داروخانه های روزانه داير در 

محل موظفند طبق برنامه اعالم شده توسط دانشگاه به صورت کشيک نياز دارويی 
. بيماران را تامين نمايند

ساعات کار موظف داروخانه می بايستی در تابلويی درج و در محل قابل  -۳تبصره 
 .اجعه کنندگان نصب گردد رؤيت مر

  

تابلو و سر درب و نامگذاری داروخانه فقط بايد به نام موسس و فاقد عالئم تبليغاتی  )آيين نامه هااز ( ۳۲ماده 
   .باشد

محل خاصی در داروخانه جهت اطالع رسانی و نصب پوسترهای تبليغاتی برای کليه  )آيين نامه هااز ( ۳۳ماده 
گردد و هرگونه تبليغ با مجوز کميسيون تبليغ سازمان نظام پزشکی اقالم مجاز مشخص 

و رعايت مقررات مربوطه به تبليغات پزشکی، دارويی، آرايشی، بهداشتی، خوردنی و 
 .آشاميدنی مجاز است

  

داروسازانی که با حضور فعال خود نقش موثرتری در ارتقاء کيفيت خدمات دارويی  )آيين نامه هااز ( ۳۴ماده 
محل خدمت خود دارند از مزايای تشويقی پيش بينی شده در ضابطه مربوطه بهره مند 

 .خواهند شد
  

چنانچه مسئول فنی داروخانه حداقل امتيازات حضور فعال و ارائه خدمات دارويی را  )آيين نامه هااز ( ۳۵ماده 
: مطابق ضوابط مربوطه کسب ننمايد

رش بازرسی  تذکر شفاهی با قيد گزا در مرحله اول -
اخطار کتبی با درج در پرونده توسط دانشگاه   در مرحله دوم -
در صورت ادامه تخلفات موضوع تعويض و استفاده از مسئول فنی  در مرحله سوم -

موقت واجد شرايط  
درصد امتياز يکسال کارکرد مسئول فنی و تعليق صالحيت  ۲۰ديگر همراه با کاهش 

وخانه ابالغ خواهد شد تا حداکثر ظرف مدت دو ماه فنی وی با نظر کميسيون به دار
موسس اقدام الزم را به عمل آورد و همزمان پرونده مسئول فنی خاطی به مراجع 

 .ذيصالح ارسال گردد 

  

قانون و اصالحيه های بعدی هر کس پروانه خود را به ديگری واگذار  ۳به استناد ماده  )آيين نامه هااز ( ۳۶ماده 
مورد استفاده قرار دهد ... نموده و يا پروانه ديگری را به هر شکل اعم از اجاره و 

بالفاصله محل کار او از طرف دانشگاه تعطيل و پرونده متخلف به مراجع ذيصالح 
ادهای محضری و ساير قراردادهای مکتوب بين همچنين قرارد.ارجاع خواهد شد 

قانون  ۳موسس و هرشخص ديگر در خصوص واگذاری اختيارات موسس شامل ماده 
و اصالحات بعدی آن می گردد و پيگرد  ۱۳۳۴و مقررات پزشکی و دارويی مصوب 

.  قانونی دارد
 به جز(صدور هرگونه چک و تبادالت مالی داروخانه توسط شخص ديگر  -۱تبصره 
.  به منزله واگذاری داروخانه به غير تلقی می شود) موسس
در موارد خاص و پس از ارائه مدارک و مستندات مربوطه و طرح  -۲تبصره 

موضوع و تاييد کميسيون قانونی معرفی فرد واجد شرايط طبق ضوابط توسط موسس 
 .جهت مدت مشخص و محدود بالمانع است

  

غ مکاتبات و دستورالعمل ها به محل داروخانه که آدرس قانونی مؤسس می باشد ، ابال )آيين نامه هااز ( ۳۷ماده 
   .با پست سفارشی يا درج در سايت اينترنتی مربوطه انجام خواهد شد 

در اجرای بندهای دوازده و سيزده ماده يک قانون وظايف و تشکيالت وزارت با  )آيين نامه هااز ( ۳۸ماده 
  اين آئين نامه و ضوابط مربوطه برابر مقررات برخورد خواهد  متخلفين از مفاد الزامات



 

 .شد 
اين آيين نامه به استناد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی دارويی و مواد خوردنی  )آيين نامه هااز ( ۳۹ماده 

قانون  ۱۳و  ۱۲،  ۱۱و اصالحات بعدی آن و بندهای ۱۳۳۴و آشاميدنی مصوب سال 
در ۱۳۶۷وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال تشکيالت و وظايف 

سی و نه ماده تدوين و به تصويب رسيد و از تاريخ ابالغ الزم االجرا بوده و کليه 
ضوابط و دستورالعملها، بخشنامه ها ، اصالحيه های مغاير اين آيين نامه و آيين نامه 

 .های قبلی از درجه اعتبار ساقط می باشد

  


