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ابالغي مورخ ( با احترام ، با توجه به برگزاري جلسه آموزشي ضوابط جديد تاسيس داروخانه  

موارد زير براي اجراي هماهنگ آن و  ۸۴براي دانشگاههاي علوم پزشكي سراسر كشور طي اسفند ) ۱۴/۱۰/۸۴
:  اقدام الزم اعالم مي گردد

راي اعالم نياز به تاسيس داروخانه در مناطق فاقد ب: در مورد تبصره ماده يك شرايط تاسيس داروخانه  )    ۱
استعالم ) روزنامه اطالعات ( متقاضي دانشگاه ازطريق روزنامه اي كه پخش سراسري و كشوري دارد 

 مي نمايد 
 : شرايط تاسيس داروخانه  ۲ماده   ۱ -۳در مورد بند  )    ۲

وز تاييد صالحيت فني داروخانه باشد امتياز در صورتي كه قائم مقام مسئول فني داروخانه داراي مج –الف 
اشتغال قائم مقام در دوره قائم مقامي محاسبه گرديده و امتياز اشتغال مسئول فني در دوره اي كه قائم مقام 

 . داشته لحاظ نمي شود 
براي احتساب اشتغال داروساز در داروخانه گزارش بازرسي هاي انجام شده در صورت عدم حضور مسئول  –ب 

.  فني داروخانه بايد مد نظر قرار گيرد 
امتياز اشتغال با مدرك داروسازي در حرف مرتبط با : شرايط تاسيس داروخانه  ۲ماده  ۲-۳در مورد بند  )    ۳

ارائه حكم كارگزيني استخدام و گواهي محل خدمت يا تاييديه بيمه تامين اجتماعي يا هر مدرك مورد 
 . ت تاييد دانشگاه قابل احتساب اس

امتياز اشتغال داروساز در حرف غير مرتبط به ازاي : شرايط تاسيس داروخانه  ۲ماده »  ۳-۳« در مورد  )    ۴
 . امتياز محاسبه مي گردد  ۱۵هر سال 

امتياز  ۱۵سابقه اشتغال داروساز در خارج از كشور در صورت ارايه مدارك قابل قبول به ازاي هر سال  )    ۵
 . محاسبه مي گردد

امتياز سابقه كار تكنسين داروخانه دولتي با : شرايط تاسيس داروخانه  ۲ماده »  ۶-۳« در مورد بند  )    ۶
توجه به حكم استخدام رسمي وي با پست سازماني تكنسين دارويي و دارابودن مدرك تحصيلي معتبر 

 . كمك داروسازي بدون ارائه بيمه تامين اجتماعي محاسبه مي گردد
در صورت محاسبه امتياز آخرين مدرك : شرايط تاسيس داروخانه  ۲ماده  ۶-۳  بند ۳ور تبصره در م )    ۷

تحصيلي متقاضي سابقه داروساز بودن وي از ابتدا محاسبه شده ولي سابقه اشتغال وي در طول دوره 
 . تحصيل محاسبه نمي شود 

با اولويت بندي داروخانه اي داير نموده و  اگر متقاضي: شرايط تاسيس داروخانه  ۲ماده  ۶در مورد بند  )    ۸
سپس آن را انتقال سرمايه داده باشد و مجدد بخواهد در اولويت بندي تاسيس داروخانه در همان محل 

 : يا نقاط ديگر شركت كند 
با توجه به تاريخ موافقت جلسه كميسيون قانوني (  ۳/۷/۷۹  تا تاريخ ۱/۱۱/۷۰در صورتي كه از تاريخ  –الف 

داروخانه خود را انتقال سرمايه داده است سابقه اشتغال وي از تاريخ ابطال مجوز داروخانه ) مورد موضوع  در
 .محاسبه مي شود 

داروخانه خود را انتقال سرمايه داده باشد عالوه بر  ۱۳/۱۰/۸۴تا تاريخ  ۴/۷/۷۹در صورتي كه از تاريخ  –ب 
سال نمي تواند براي تاسيس داروخانه با اولويت  ۱۰امه تا آئين ن ۸مشمول بودن بند الف ، با رعايت ماده 

.  بندي ثبت نام نمايد 
به بعد داروخانه خود را انتقال سرمايه داده است عالوه بر مشمول  ۱۴/۱۰/۸۴در صورتي كه از تاريخ  –ج 

.  امتياز منفي هم از مجموع امتيازات وي كسر مي گردد ۴۰۰بودن بندهاي الف و ب 
 : شرايط تاسيس داروخانه  ۳ماده  ۲در مورد تبصره بند  )    ۹

سال در روستا يا شهري كه جمعيت آن در زمان اخذ مجوز كمتر از ده  ۳در صورتي كه فردي به مدت حداقل –الف 
به بعد با  ۱۴/۱۰/۸۴هزار نفر بوده ، اقدام به تاسيس داروخانه با اولويت بندي نموده است مي تواند از تاريخ 

 .ضوابط جاري براي تاسيس داروخانه در محل ديگر به شرط كسب حد نصاب امتياز آن محل ثبت نام كند  رعايت
پروانه داروخانه اي از طريق انتقال سرمايه دريافت نموده  ۵/۳و  ۳در صورتيكه متقاضي در مناطق محروم  –ب 

ديگر ثبت نام نموده و در اولويت بندي براي محل هاي ) انتقال سرمايه ( باشد مي تواند پيش از ابطال مجوز آن 
مشروط به اينكه در زمان انتقال سرمايه داروخانه خود ضريب محروميت منطقه  . شركت كند 

.  باشد 
(           با استعالم از كليه متقاضيان تاسيس داروخانه: شرايط تاسيس داروخانه  ۳ماده  ۳بند   در مورد) ۱۰

 .جدول اولويت بندي آن يكي شود ) روزانه و شبانه روزي (  در محل) روزانه و شبانه روزي 



روز قبل از تاريخ استعالم  ۹۰فقط متقاضيان كه تا : شرايط تاسيس داروخانه  ۵ماده  ۲در مورد بند ) ۱۱
منظور از . ( دانشگاه درخواست رسمي تاسيس داروخانه داشته اند در اولويت بندي شركت مي كنند 

 ) م نياز دانشگاه به تاسيس داروخانه در محل مورد نظر است استعالم ، تاريخ اعال
در فراخواني بايد متقاضي كليه مدارك مربوط به : شرايط تاسيس داروخانه  ۵ماده  ۲در مورد تبصره بند ) ۱۲

 . كسب امتياز خود تا تاريخ استعالم دانشگاه را حداكثر تا يك ماه بعد از وصول نامه دانشگاه ارائه نمايد 
در مكاتبه دانشگاه با متقاضي حائز اولويت بايد معرفي : شرايط تاسيس داروخانه  ۵ماده  ۳درمورد بند ) ۱۳

 . و تعهد سكونت در محل مورد نظر توسط متقاضي ارائه شود)  ۶ضميمه شماره ( نامه مسئول فني 
 :  ۶در مورد قسمت ب صفحه ) ۱۴

 . بررسي موضوع در كميسيون قانوني الزم است  و پيوست هاي آن براي ۱فرم ضميمه شماره ) اوال 
براي بررسي تقاضاي تاسييس داروخانه شبانه روزي استعالم از داروخانه هاي روزانه داير الزم نيست ) ثانيا 

. 
  : ۷در مورد قسمت د صفحه  (15       
الحاقي به پروانه  در معرفي مسئول فني جديد براي اصالح پروانه تاسيس داروخانه بايد در برگه) اوال 

تاسيس موجود ، نام مسئول فني جديد با ذكر تاريخ شروع و ساعات پذير مسئوليت درج شود و اخذ وجه 
 .الزم نيست ) عالوه بر صدور پروانه مسئول فني داروخانه ( اضافي 

وانه تاسيس آن و اولين بازديد دانشگاه پس از افتتاح داروخانه ، پر ۵با توجه به فرم ضميمه شماره ) ثانيا 
 . صادر مي شود 

در صورتي كه متقاضي پذيرش مسئوليت فني داروخانه قبال تائيد :  ۸قسمت ه صفحه  ۲در مورد بند ) ۱۶
صالحيت نشده باشد براي تائيد صالحيت با رعايت دستور العمل تفويض اختيار كميسيون قانوني 

 . قدام مي گردددرخصوص موضوع مدارك مندرج در بند ه ضوابط جاري اخذ و ا
با نظر گرفتن جمعيت و وجود متقاضيان آزاد تاسيس داروخانه در محل موضوع :  ۱۱در مورد بند ك صفحه ) ۱۷

 . تاسيس داروخانه داخلي درمانگاهي در كميسيون قانوني بررسي مي شود 
دامه فعاليت ساير موارد مانند احتساب سابقه درخواست متقاضي در مجموع امتيازات وي و چگونگي ا) ۱۸

 .داروخانه در زمان معرفي جانشين موسس در دست بررسي بوده و نتيجه متعاقبا اعالم مي شود 
 
 

دكتر محمدرضا فاضلي 
مدير كل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر 

 ۱۱:۴۷ساعت  ۲۵/۱۰/۸۹شنبه : تاريخ بروز رساني 

 


