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: تعاريف ) 1ماده 
و 1334عبارت است از قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي، مواد خوردني و آشاميدني مصـوب  :قانون ـ 1

آن اصالحيه هاي بعدي 
قـانون مربـوط بـه    20عبارت است از كميسيون امور داروخانه ها و توزيع مصـرح در مـاده   :كميسيون قانوني ـ2

ــور پزشــكي  ــررات ام ــاميدني  مق ــوردني و آش ــواد خ ــي، م ــذا و داروي وزارت بهداشــت  و داروي ــت غ مســتقر در معاون
) كميسيون قانوني دانشگاه(و معاونت غذا و داروي دانشگاه علوم پزشكي مربوطه ) كميسيون مركز(
عبارت است از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي :وزارت ـ3
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يغذا و داروعبارت است از معاونت:معاونت ـ4
عبارت است از اداره كل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر :اداره كل ـ5
دانشگاه يا دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشـتي درمـاني كـه    معاونت غذا و دارو عبارت است از :دانشگاه ـ6

ي نمايد داروخانه مورد نظر زير پوشش آن فعاليت م
عبارت است از مجموعه دستورالعملهاي مربوط به امـور داروخانـه هـا كـه توسـط معاونـت غـذا و دارو        :ضوابط ـ7

. تهيه و ابالغ مي گردد
ضـوابط و  بـا ايـن آئـين نامـه و     فردي كه صالحيت وي جهت اخذ مجوز تأسـيس داروخانـه مطـابق    :مؤسس ـ8

.نوني رسيده و پروانه تأسيس داروخانه را دريافت نموده باشدبه تأييد كميسيون قامربوطه مقررات 
عبارت است از داروسازي كه با اخذ پروانه مسئوليت فنـي صـادره از سـوي دانشـگاه مربوطـه بـه       :مسئول فني ـ9

. وظايف قانوني خود در داروخانه عمل مي نمايد
قـانوني ه پـس از تأييـد كميسـيون    عبارت است از مدركي كـ :برگ تشخيص صالحيت مسئوليت فني ـ 10

جهت داروسازان متقاضي كه مدرك آنها از طرف دانشگاه مربوطه براي قبول مسئوليت فنـي داروخانـه هـا بطـور عـام      
.صادر مي گرددبراي مدت مشخص 

داروخانه مؤسسه اي است پزشكي كه با اخذ مجوز از كميسيون قـانوني، تأسـيس و بـا داشـتن مسـئول فنـي       )2ماده 
اجد شرايط به ارائه خدمات داروئي و عرضه دارو، شيرخشك و مكملهاي غذايي رژيمي، غـذاهاي كمكـي شـيرخواران،    و

.  بادرت مي نمايدمجاز مو تجهيزات پزشكي و ملزومات دارويي لوازم مصرفي پزشكي و فرآورده هاي آرايشي بهداشتي 
بـا  س داروخانه و سـاير مؤسسـات و مراكـز پزشـكي     پروانه تأسيمجوز و حقيقي درصورت نداشتن هر شخص)3ماده 

. پروانه تأسيس داروخانه مطابق ضوابط اخذ نمايدمجوز و مي تواند يك احراز شرايط صالحيت مؤسس 
طبـق ضـوابط   اخذ و درصورت واجد شرايط بـودن  تأسيس داروخانه را مدارك متقاضياندانشگاه مكلف استـ1تبصره
.جهت طرح به كميسيون قانوني ارائه نمايدمتقاضياولويت نياز منطقه وبا توجه بهو 

.خواهد شدمربوطه اقدامدرصورت تقاضاي تأسيس مشترك داروخانه توسط دو يا چند داروساز، طبق ضوابط ـ2تبصره
: شرايط الزم براي بررسي صالحيت مؤسس )4ماده 
تابعيت ايران - 1
2 -قانون اساسي ديان رسمي مندرج در تدين به يكي از اَم
و يا گواهي اشتغال كادر نيروهاي مسلحارائه برگ پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت از خدمت - 3
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در مناطق محروم و مورد نياز به تشخيص دانشگاه، تأسـيس داروخانـه در حـين انجـام خـدمت نظـام وظيفـه        ـتبصره
. طبق ضوابط بالمانع خواهد بود

ت الزم طبق ضوابط داشتن شرايط حرفه اي و اولوي- 4
ارائه مدارك الزم طبق ضوابط مربوطه- 5
ارائه گواهي عدم سوء پيشينه و عدم اعتياد - 6

به شرط وجود حداقل يك مطب فعال پزشكي يا درمانگاه يا مركز بهداشتي درماني تا پانصد هزار نفر جمعيـت  )5ماده 
نفـر  6,000بـه ازاي هـر  د هزار نفر جمعيـت بـه بـاال    نفر يك باب داروخانه و از پانص7,000به ازاي هرشهر يا روستا 

. از جمعيت شهر، اجازه تأسيس يك باب داروخانه داده خواهد شد
. تشخيص نياز و تعيين اولويت تأسيس داروخانه براساس ضوابط به عهده دانشگاه استـ1تبصره
ــه بيشــتر از   ـــ2تبصــره ــه تعــداد داروخان ــه تشــخيص دانشــگاه ب ــاز باشــد  در منــاطقي كــه ب حدنصــاب جمعيــت ني

. بررسي و اتخاذ تصميم خواهد شددانشگاه مراتب در كميسيون 
. مربوط به همان سال در مراكز استانها مي باشدمعاونت راهبردي استانداريمالك جمعيت، آمار مأخوذه از ـ3تبصره
روزي بـه تشـخيص دانشـگاه تأسـيس     تا شصت و پنج هزار نفر جمعيت شهر يا روستا، يك داروخانـه شـبانه   ـ4تبصره

. خواهد شد
مـي توانـد بـراي كليـه داروسـازان  شـاغل در حـرف مـرتبط كـه         طبق ضوابط دانشگاه علوم پزشكي محل ـ5تبصره
سال سابقه كار مفيد در داخل كشور داشته باشند و تاكنون تحت هيچ عنـوان مؤسـس داروخانـه نبـوده انـد      20حداقل

مجوز تأسـيس داروخانـه بـا تأييـد كميسـيون قـانوني تنهـا بـراي         كسب حداقل امتياز محل، وخارج از نصاب جمعيتي 
.  مرتبه صادر نمايديك

بعد ازكسـب حـد نصـاب امتيـاز شـهر يـا روسـتاي        واجد شرايطراي متقاضيصدور مجوز تأسيس داروخانه ب)6ماده 
. بل بررسي خواهد بودضوابط مربوطه و با تأييد كميسيون قانوني قابراساسمورد تقاضا 

متقاضياني كه مجوز تأسيس داروخانه دريافت داشته اند موظفند در روستاها حداكثر تا  سـه مـاه و در شـهرها    )7ماده
چنانچه در مهلت مـذكور  . ماه از تاريخ اعالم موافقت، نسبت به تأسيس و بهره برداري داروخانه اقدام نمايند6حداكثر تا 

ي نشود، مي بايست قبل از پايان مهلت مقرر داليل توجيهي به دانشگاه ارائه گردد تا درصورت تأييداقدام به بهره بردار
. شـود اقـدام  ) مـاه بـراي شـهر   6مـاه بـراي روسـتا و    3(جهت يـك دوره ديگـر   فقطنسبت به تمديد مجوزكميسيون

.گرددل ميمجوز خودبخود ابطا،بديهي است در غيراينصورت بعد از سپري شدن دوره مذكور
. دانشـگاه حـداكثر بـه مـدت يكسـال تعطيـل باشـد       كسـب مجـوز از  داروخانه مـي توانـد بـا اطـالع قبلـي و      )8ماده

. درصورتيكه نياز به تعطيلي بيش از يكسال باشد، مدارك الزم به كميسيون قانوني جهت اخذ تصميم ارجاع مي گردد
داروخانـه نمايـد، بـه    نمودنسب مجوز از دانشگاه اقدام به تعطيلچنانچه مؤسس داروخانه به هر دليل بدون كـتبصره

دانشـگاه نسـبت بـه بررسـي و ارائـه مـدارك       "بيش از يك ماه"دم درصورت ادامه تعطيلي داروخانهمنظور رفع نياز مر
ميسـيون  اقدام و پيشنهاد لغو پروانه داروخانـه مربوطـه را جهـت طـرح در ك    ديگر داروخانه يا جابجايي متقاضي تأسيس 

. قانوني ارسال خواهد كرد
بـر عهـده معاونـت غـذا و دارو دانشـگاه      رأي كميسيون قـانوني  براساسصدور پروانه تأسيس و مسئول فني )9ماده

. خواهد بودطبق ضوابط به آن وابسته مرتبط نظام پزشكي و انجمن هاي بهيا درصورت تفويض اختيار 
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ضوابط مربوطـه و تمديـد پروانـه مسـئول فنـي داروخانـه بـا رعايـت         با رعايت داروخانهتمديد پروانه تأسيس ـتبصره
. شودقانون آموزش مداوم داروسازان و مقررات مربوطه و اخذ فيش واريزي طبق مصوبه هيأت محترم دولت انجام مي

بوده و تأسيسپروانه اخذتغيير مكان داروخانه با موافقت دانشگاه و رعايت ضوابط و معرفي محل تأسيس يا )10ماده 
. از طرف دانشگاه تعطيل خواهد شدداروخانهبالفاصله محل كتبي قبل از اعالم موافقت اقدام به بهره برداريدرصورت 
. بالمانع استدانشگاه خود درصورت موافقت اوليه جابجايي داروخانه هاي داير در حريم قانوني زمان تأسيس ـتبصره
درصـورتيكه  بنـدي يـا ابطـال و تأسـيس همزمـان دايـر كـرده انـد        اولويت از طريق انه را كساني كه داروخ)11ماده 

تقاضاي ابطال مجوز خود را نموده و همزمان نسبت به معرفي فـرد واجـد شـرايط قـانوني دريافـت پروانـه بـه عنـوان         
متقاضـي  سركشـور  در سرااز طريـق اولويـت بنـدي    مـن بعـد   نمـي تواننـد   د، نـ مؤسس جديد در همان محل اقدام نماي

. تأسيس داروخانه شوند
ثبت نام از افراد ياد شده در مناطقي كه به تأييد دانشگاه محل، نياز به تأسيس داروخانه داشـته ولـي متقاضـي    ـتبصره

. ندارد با رعايت ساير ضوابط بالمانع است
يم دادخواست حصر وراثـت و معرفـي   وراث او مي توانند با ارائه گواهي تسلدرصورت فوت مؤسس داروخانه)12ماده 

. خواهد بوداعتبار اين پروانه به مدت دو سال. مسئول فني واجد شرايط درخواست صدورپروانه مسئول فني موقت نمايند
وراث مكلفند ظرف مهلت ياد شده با ارائه دادنامه حصر وراثت نسبت به معرفي شخص واجـد شـرايط قـانوني دريافـت     

. درغيراينصورت داروخانه توسط دانشگاه تعطيل خواهد شد. جديد اقدام كنندپروانه به عنوان مؤسس
چنانچه مؤسسين داروخانه دو نفر يا بيشتر باشند در صورت فوت يكي از آنها با رضايت وراث متـوفي و سـاير   ـ1تبصره

.مؤسسين و تأييد كميسيون قانوني، داروخانه ميتواند به فعاليت خود ادامه دهد
دادخواست حصر وراثـت،  گواهي تسليم ارائه (دانشگاه مكلف است بعد از اطالع از فوت مؤسس مراتب قانوني ـ2تبصره

بديهي است وراث مكلفند فوت مؤسس را به . را بالفاصله به وراث ابالغ نمايد) معرفي مسئول فني و مهلت دوساله وراث
. نان خواهد بوداطالع دانشگاه برسانند درغيراينصورت عواقب آن به عهده آ

مطـابق  و لشـگري  رگانهـا، نهادهـاي انقـالب اسـالمي و سـازمانهاي دولتـي       توسـط اُ ارائه خدمات دارويي)13ماده
.با نظر كميسيون قانوني دانشگاه مربوطه و با تصويب كميسيون قانوني مركز خواهد بودو ضوابط قانون 
از بـين متقاضـيان   براساس ضـوابط تأسـيس و   يا دي كلينيك يك تأسيس داروخانه در درمانگاه يا پلي كلين)14ماده

. خواهد بودبالمانع واجد شرايط تأسيس و حائز اولويت، پس از تأييد كميسيون قانوني دانشگاه 
اتـاق عمـل   تـأمين داروهـاي مـورد نيـاز مراكـز جراحـي محـدود براسـاس نـوع فعاليـت و ليسـت داروهـاي            ـتبصره

بعد از و از طريق يكي از داروخانه هاي داير، اعالم شده توسط مسئول فني مركز جراحي محدود مطابق آئين نامه مراكز 
. بديهي است مسئوليت ارائه خدمات دارويي مركز به عهده مسئول فني خواهد بود. تأييد دانشگاه بالمانع است

سـيون قـانوني دانشـگاه و پـس از     تأسيس داروخانه توسط تعاوني داروسازان استان طبق ضوابط با نظر كمي)15ماده
. تأييد كميسيون مركز صورت خواهد گرفت

داروخانه در داخل بيمارسـتانها منـوط بـه داشـتن     و صدور پروانه تأسيس و پروانه مسئول فني بهره برداري )16ماده
.خواهد بوددانشگاهتأييد كميسيون قانونيوپروانه مسئول فني بيمارستان مجوز بهره برداري و 

. درب مستقل به خارج از بيمارستان باشدتابلو و داروخانه داخلي بيمارستان نبايد داراي ـ1تبصره
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. مي باشدلزم به پيچيدن نسخ داخلي منحصراً مبه صورت واحد بوده و داروخانه داخلي بيمارستان ـ2تبصره
. ييد معاونت غذا و دارو دانشگاه استتأسيس و جابجايي مكان داروخانه داخل بيمارستان منوط به تأـ3تبصره
: يكديگرفاصله داروخانه ها از )17ماده
: از هم فاصله داروخانه هاـالف 

متر50هزار نفر جمعيت 250تا 1
متر100جمعيت نفر هزار500تا هزار نفر250از  2
متر200نفر جمعيتهزار500بيش از 3

: اي شبانه روزي از هم فاصله داروخانه هـب 

متر 300نفر جمعيتهزار250تا  1
متر 500نفر جمعيتهزار500تا  نفر هزار250از 2
متر 1000نفر جمعيتهزار500بيش از 3

مطــب فعــال پزشــكي در فواصــل ذكــر شــده برحســب جمعيــت جــدول ذيــل  10حــداقل درصــورتيكه ـــ1تبصــره
ـ  در صـورت تأييـد مـي توانـد بـراي تأسـيس يـا انتقـال         دانشـگاه ه دايـر وجـود داشـته باشـد،     در حريم قانوني داروخان

و حداقل فاصله داروخانه جديـد  يك داروخانه تصميم گيري نمايدفعال مطب 10محل داروخانه هاي بعدي به ازاي هر 
خـذ نظـر مشـورتي بـه     دانشـگاه مـي توانـد درصـورت لـزوم مراتـب را جهـت ا       . متر مـي باشـد  50داروخانه موجود از 

. كميسيون قانوني ارجاع نمايد

متر 50نفر جمعيتهزار250تا  1
متر75نفر جمعيتهزار500تا  نفر هزار250از 2
متر 100نفر جمعيتهزار500بيش از 3

سـط درب ورودي اصـلي   احتساب فاصله داروخانه ها از يكديگر از وسط درب ورودي اصلي داروخانه مبدأ تا وـ2تبصره
ــ   ــاده براســـاس عـ ــله محـــل عبـــور عـــابر پيـ ــاهترين فاصـ رف محـــل خواهـــد بـــود داروخانـــه جديـــد از كوتـ

)باشدميدانشگاهرف محل با نظر تشخيص ع( .
در موارد خاص و با رأي مثبت كليه اعضاء كميسيون تغيير فواصل ذكر شده حسب شرايط ويژه امكـان پـذير   ـ3تبصره

. خواهد بود
امكانــات ســخت افــزار، نــرم افــزار و پرســنل شــاغل در داروخانــه  شــرايط فنــي و وضــعيت ســاختماني )18دهمــا

متــر مربــع و 30نيمــه وقــت و روزانــه ضــمن اينكــه حــداقل مســاحت كــف داروخانــه .باشــدبايــد مطــابق ضــوابط 
هداري داروهـا بـا توجـه بـه نيـاز      انبار يا بالكن مناسب جهت نگاست و عالوه بر آن متر مربع40داروخانه شبانه روزي

. داشته باشد
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در كليه داروخانه هاي داير بايد فضاي مشـاوره دارويـي، مكـان تهيـه داروهـاي سـاختني، نُسـخه پيچـي و         ـ1تبصره
.ساير موارد مطابق ضوابط درنظر گرفته شود

را كتباً بـه دانشـگاه اعـالم و موافقـت     مؤسس بايد محل انبار يا انبارهاي داروخانه درصورت وجود انبار مجزا ـ2تبصره
. آن را جلب نمايد

به نحويكه كيفيت چگونگي معرفي داروساز مسئول فني و حداقل تعداد داروساز مورد نياز هر شيفت داروخانه )19ماده
.ارائه خدمات دارويي به صورت مطلوب انجام گيرد بر طبق ضوابط خواهد بود

ني داروخانه ها برگ تشخيص صالحيت مسئوليت فني با تأييـد كميسـيون قـانوني و    براي قبول مسئوليت ف)20ماده
. مت مسئوليت فني داروخانه الزامي استاخذ برگ مذكور براي پذيرش س. توسط دانشگاه صادر مي شود

در اجراي مفاد اين ماده براي قبول مسئوليت فني داروخانـه هـا پـس از صـدور بـرگ تشـخيص صـالحيت        ـ1تبصره
. ئوليت فني نياز به طرح مجدد موضوع در كميسيون قانوني نيستمس

درصورت وقوع تخلف از ضوابط و مقررات مربوطه صالحيت مسئوليت فني داروخانه حسب درخواست دانشگاه ـ2تبصره
. واهد بودبه منظور تأييد مجدد صالحيت و يا رد صالحيت خكميسيون قانوني قابل طرح مجدد در 

بـه عنـوان قـائم مقـام     را طبـق ضـوابط   ديگـري  واجد شرايط ول فني مي تواند در غياب خود داروساز مسئ)21ماده
از درصورتيكه مدت غيبت بيش. با تعيين ساعات و ايام حداكثر به مدت سه ماه در يكسال به دانشگاه محل معرفي نمايد

. بالمـانع خواهـد بـود   نظر كميسيون قانوني دانشگاهبايد مدت براي حداكثر سه ماه ديگر سه ماه به طول بيانجامد، تمد
بـه دانشـگاه   درصورت تداوم غيبت پس از گذشت شش ماه معرفي مسئول فني واجد شرايط توسـط مؤسـس داروخانـه    

. الزامي استجديد فني جهت صدورپروانه مسئول
ه بـه عنـوان قـائم مقـام نـدارد،      در موارد فوري كه مسئول فني فرصت معرفي داروساز جانشين را بـه دانشـگا  ـتبصره

. جانشـين خـود نمايـد   واجد شرايط را طبق ضـوابط  مسئول فني مي تواند حداكثر براي مدت سه روز يكي از داروسازان 
استفاده از اين تبصره در هر سـال نبايـد در مجمـوع    . وقت به اطالع دانشگاه برسداسرعدرهرصورت موضوع بايستي در

. باشدسه مرتبهبيش از 
مسئول فني نمي تواند مسئوليت فني بيش از يك مؤسسـه يـا مركـز پزشـكي را در يـك زمـان بـه عهـده         )22ادهم

. داشته باشد
ـ  ديگـري درصورتيكه مؤسس داروساز باشـد، مجـاز بـه قبـول مسـئوليت فنـي داروخانـه       ـ1تبصره ت در سـاعات فعالي

. داروخانه خود نخواهد بود
ــره ــ2تبص ــك   ـ ــداقل ي ــتي ح ــس بايس ــد       مؤس ــل نماي ــود را تقب ــه خ ــي داروخان ــئوليت فن ــاري مس ــت ك نوب

. )دانشگاهقانوني به جز موارد استثناء با تأييد كميسيون (
. ميزان ساعات كار مسئول فني حداكثر تا دوازده ساعت در شبانه روز مي باشد)23ماده
ظف ديگر اشتغال دارنـد حـداكثر فعاليـت بـه     در مورد داروسازاني كه غير از مسئوليت فني داروخانه به كار موـ1تبصره

. عنوان مسئول فني داروخانه هشت ساعت در شبانه روز است
پرداخت دستمزد به مسئول فني و استفاده از ساير مزايا نظير مرخصي و غيره براساس ساعات كار منـدرج در  ـ2تبصره

و رفـت گضـوابط قـانون كـار صـورت خواهـد      اين آئين نامه و قرارداد فيمابين مسئول فني و مؤسس و نيـز بـر طبـق   
اين قرارداد نظارت خواهد كردسن اجراي مفاد انجمن داروسازان بر ح .
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: وظايف مؤسس داروخانه )24ماده
رعايت شئونات اسالمي، اخالقي و مسايل حرفه اي در داروخانه  - 1
2 -وظايف مؤسس را رعايت نمايدشرحبه طوريكه ) بغير از وظايف مسئول فني(شراف بر امور داروخانه ا .
رعايت و اجراي نظريات و پيشنهادات فني و بهداشتي مسئول فني داروخانه - 3
تدارك و تمهيدات الزم براي تجهيز فعاليت بهينه داروخانه - 4
تأمين و تدارك اقالم داروئي و مواد اوليه مورد نياز سـاخت داروهـاي تركيبـي، شـير خشـك، مكملهـاي غـذايي،        - 5

و دارويي و تجهيـزات پزشـكي  كمكي شيرخوران، فرآورده هاي آرايشي بهداشتي و لوازم مصرفي پزشكيغذاهاي 
مجاز از طريق شركتهاي معتبر مورد تأييد وزارت طبق ضوابط و با نظارت مسئول فني ملزومات دارويي 

تأمين كادر فني و خدماتي واجد شرايط در داروخانه طبق ضوابط - 6
شت عمومي داروخانه رعايت نظافت و بهدا- 7
اجرا و رعايت كليه مقـررات، ضـوابط و دسـتورالعملها و تـذكرات دانشـگاه و وزارت و درصـورت لـزوم ابـالغ بـه          - 8

كاركنان داروخانه 
) مطابق ضوابط اعالم شده از سوي اداره كل(به رنگ مناسب لباس كار تأمين - 9
ــوق -10 ــع حق ــه موق ــت ب ــان دا وپرداخ ــي و كاركن ــاي مســئول فن ــوانين  مزاي ــده و ق ــرارداد منعق ــق ق ــه طب روخان

قانون كار مربوطه از جمله
افتتاح حساب بانكي و ارائه چك به شركتهاي پخش دارو تنها به نـام خـود و اعـالم آن بـه شـركتهاي پخـش و       -11

سازمانهاي بيمه گر جهت تنظيم گردش مالي داروخانه از طريق حساب فوق
و معاونتهمكاري با بازرسين دانشگاه، اداره كل-12
رفع نواقص و مشكالت ابالغي داروخانه توسط دانشگاهها به نحويكه در ارزشيابي ساليانه داروخانـه رونـد تـالش    -13

. داروخانه به بهبود كيفيت خدمات ملموس باشد
. داين آئين نامه مؤسس داروخانه پاسخگوي كليه امور داروخانه مي باش24عالوه بر وظايف مذكور در ماده ـتبصره
مسئول فني عـالوه بـر رعايـت قـوانين و مقـررات موجـود ملـزم بـه         :وظايف مسئول فني داروخانه )25ماده

. رعايت ضوابط علمي و حرفه اي مربوطه مي باشد
طبق پروانه مسئول فني داروخانه حضور فعال در داروخانه در ساعات تعيين شده - 1
بط و امضاء و ممهور نمودن آنها كنترل نسخ و ارائه داروهاي تجويز شده طبق ضوا- 2
عرضه داروهاي بدون نسخه مطابق فهرست و ضوابط اعالم شـده از سـوي وزارت و ارائـه راهنمـائي داروئـي      - 3

جهت استفاده از آنها 
رعايت ضوابط مربوط به بسته بندي مجدد داروهاي تجويز شده با ارائه توضيحات الزم و تحويل بهداشتي آنها - 4
ابهام و درصورت لزوم جايگزيني اقالم در نسخ تجويزي، پس از مشاوره با پزشك معالج بررسي موارد - 5
اعمال نظارت بر شرايط نگهداري داروها، شكل ظاهري، كيفيت فيزيكـي و تـاريخ مصـرف و نحـوه تـدارك و      - 6

اعالم اشكاالت مشاهده شده در داروها برابر الگوي تعيين شده از طرف اداره كلو عرضه داروها 
داروهاي تركيبي طبق ضوابط بـا توجـه بـه اصـول علمـي و فنـي بـه نحـوي كـه مـانع سـاير            اخت و ارائهس- 7

. وظايف قانوني وي نگردد
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جلوگيري از دخالت افراد غير مجاز در امور فني داروخانه - 8
استفاده از روپوش سفيد با نصب پالك مشخصات - 9
همكاري با بازرس يا بازرسين دانشگاه يا وزارت -10
و نگهداري در داروخانه جهت ارائه به بازرسين دانشگاه تكميل فرم ارزيابي فعاليت داروخانه طبق ضوابط -11
ده تكميل و ارسـال پرسشـنامه هـا بـراي امـور اطـالع رسـاني و تحقيقـاتي در ارتبـاط بـا برنامـه تنظـيم شـ             -12

توسط وزارت بهداشت
رسي جهت جمع آوري و عودت داروها طبق ضوابط و انعكاس موارد برRecallنظارت بر اجراي -13
تالش در جهت ارتقاء كيفيت ارائه خدمات به نحويكه روند بهبود در ارزشيابي ساالنه داروخانه توسط دانشگاه -14

. ملموس باشد
:اخذ تعرفه خدمات دارويي داروخانه و نظارت بر آن نحوة)26ماده
: نحوه اخذ تعرفه ) الف
بابــت ارائــه خــدمات دارويــي زيــر و بــا رعايــت قــانون و مقــررات جــاري و ضــوابط علمــي و  تعرفــه داروخانــه* 

: حرفه اي اخذ مي گردد 
حضور فعال مسئول فني در داروخانه .1
توسط مسئول فني كنترل نسخ و ارائه داروهاي تجويز شده با قيد دستورات دارويي طبق ضوابط علمي.2
توسط مسئول فني با سن و جنس بيماركنترل نسخ و تطبيق داروهاي تجويز شده.3
بررسـي صـحت دوزاژ تجـويزي و عـوارض جـانبي داروهـا،       قبيـل  مشاوره با بيمار در حين ارائه نسـخه از  .4

توسط مسئول فني تداخالت دارويي و درصورت لزوم بيماري زمينه اي، بارداري، شيردهي
توسط مسئول فني ارويي مصرف آنهاعرضه داروهاي بدون نسخه طبق فهرست اعالم شده و راهنمائي د.5
رعايت ضوابط مربوط به بسته بندي مجدد داروهاي تجويز شده بـا ارائـه توضـيحات الزم، برچسـب زنـي      .6

توسط مسئول فني مناسب و تحويل بهداشتي آنها
بررسي ابهام داروهاي تجويزي در نسخه و درصورت لزوم جـايگزيني پـس از مشـاوره بـا پزشـك معـالج      .7

ول فني توسط مسئ
توسط مسئول فني نظارت بر شرايط نگهداري داروها، تاريخ مصرف و نحوه عرضه آنها.8
توسط مسئول فني بررسي اشكاالت مشاهده شده در داروها و گزارش به مراجع ذيربط.9
:نحوه نظارت )  ب

اه علوم پزشكي اخذ تعرفه در داروخانه و مبالغ دريافتي بر عهده دانشگشرايط مذكور جهتنحوه نظارت بر .1
مربوطه است

تعرفه هاي مصوب اعالم شده از طرف وزارت بهداشت شامل همـه بخـش هـاي دولتـي و تعرفـه هـاي       .2
.ابالغ شده از طرف سازمان نظام پزشكي شامل بخش خصوصي مي شود

مي باشندOTCداروهاي گياهي داراي مجوز مشمول اخذ تعرفه داروهاي .3
فقط يكبار در روز اخذ مي گرددوسط داروخانه بيمارستاني تتعرفه فني جهت بيماران بستري .4
درصورت واگذاري داروخانه بيمارستانهاي دولتي به بخش خصوصي تعرفه بخش دولتي اخذ مي گردد.5
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حق ساخت داروهاي تركيبي بصورت جداگانه محاسبه مي شود.6
ــوارد   .7 ــدي مجــدد و م ــته بن ــيون، بس ــل مكانيزاس ــدماتي از قبي ــا و خ ــت ه ــه فعالي ــط هزين ــابه توس مش

. انجمن داروسازان ايران محاسبه و بعد از تأييد سازمان نظام پزشكي ابالغ خواهد شد
اين آيين نامه بررسي خواهد شد35و 29ساير تخلفات مطابق مواد .8
. استده دانشگاه علوم پزشكي مربوطهر عهبنظارت بر عملكرد داروخانه ها )27ماده
ها مي توانند بخشي از وظايف اجرايي خود رادر رابطـه بـا امـور داروخانـه هـا مطـابق ضـوابط        دانشگاه )28ماده

.تعيين شده به سازمانهاي صنفي مردم نهاد مرتبط واگذار نمايند
: چنانچه مؤسس داروخانه از مقررات موضوع اين آئين نامه تخطي نمايد)29ماده

بازرسيگزارش تذكر شفاهي با قيد درـدر مرحله اول
اخطار كتبي با درج در پرونده توسط دانشگاهـدر مرحله دوم 
ـ  درصورت تكرار تخلف ارجاع موضوع بـه مرجـع قضـايي ذيصـالح جهـت تعليـق موقـت يـا دائـم          در مرحله سوم 

. پروانه تأسيس داروخانه
المت مصرف كننده گردد درصورت بروز تخلفاتي كه به تشخيص دانشگاه مي تواند باعث به خطر افتادن سـتبصره

نظير نگهداري و فروش داروهاي غيرمجاز و قاچاق و عرضه غيرمجاز دارو و ارائه خدمات بدون حضور مسئول فني و 
غيره، با استناد به گزارش بازرسي و مدارك مستدل موضوع به كميسيون قانوني دانشگاه ارجـاع و تصـميم مقتضـي    

. كتهاي پخش دارو و سازمانهاي بيمه گر اتخاذ خواهد شددر مورد تعليق قرارداد داروخانه با شر
داروهـايي كـه از سـوي وزارت    عـودت كليه داروخانه ها در مدت تعيين شده نسـبت بـه جمـع آوري و    )30ماده

و از عرضه و فروش آنهـا  كنند دارو اقدام پخشيا ساير مراكز ذيربط غير قابل مصرف اعالم مي گردد به شركتهاي 
. شركت هاي توزيع نيز مكلف به جمع آوري و عودت اين داروها هستند. ايندخودداري نم

حداكثر ساعات كار موظف داروخانه هاي روزانه تمام وقت كه فاصله زماني آن توسط دانشـگاه مربوطـه   )31ماده
شـب  10صبح تا8تعيين خواهد شد، دوازده ساعت و داروخانه هاي نيمه وقت حداكثر شش ساعت و در فاصله بين 

. مي باشد
ــ1تبصــره ــتند    ـ ــال هس ــبانه روزي فع ــه ش ــه داراي داروخان ــهرهايي ك ــاطق و ش ــه در من ــاي روزان ــه ه داروخان

. در ايام تعطيل رسمي و ساعات غير موظف مي بايست تعطيل باشند
في نباشـد  تعداد داروخانـه هـاي شـبانه روزي بـه حـد كـا      و يادر مناطقي كه داروخانه شبانه روزي ندارد ـ2تبصره

داروخانه هاي روزانه داير در محل موظفند طبق برنامه اعالم شده توسط دانشگاه به صورت در مقاطع زماني خاص، و يا
. كشيك نياز داروئي بيماران را تأمين نمايند

مراجعـه كننـدگان   ساعات كار موظـف داروخانـه مـي بايسـتي در تـابلويي درج و در محـل قابـل رؤيـت        ـ3تبصره
. گرددنصب 

.بايد به نام مؤسس و فاقد عالئم تبليغاتي باشدفقط داروخانه و نامگذاري تابلو سردرب )32ماده
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بـراي كليـه اقـالم مجـاز     نصـب پوسـترهاي تبليغـاتي    اطالع رسـاني و  محل خاصي در داروخانه جهت )33ماده
رعايـت مقـررات مربوطـه بـه     هرگونه تبليغ با مجـوز كميسـيون تبليـغ سـازمان نظـام پزشـكي و       و گرددمشخص 

.تبليغات پزشكي، دارويي، آرايشي، بهداشتي، خوردني و آشاميدني مجاز است
كه با حضور فعال خود نقش مؤثرتري در ارتقاء كيفيت خدمات دارويـي محـل خـدمت خـود     اني داروساز)34ماده

. دارند از مزاياي تشويقي پيش بيني شده در ضابطه مربوطه بهره مند خواهند شد
حـداقل امتيـازات حضـور فعـال و ارائـه خـدمات دارويـي را مطــابق        چنانچـه مسـئول فنـي داروخانـه     )35مـاده 

: ضوابط مربوطه كسب ننمايد 
گزارش بازرسي تذكر شفاهي با قيد ـدر مرحله اول
اخطار كتبي با درج در پرونده توسط دانشگاه ـدر مرحله دوم 
ـ  همراه با لفات موضوع تعويض و استفاده از مسئول فني موقت واجد شرايط ديگردرصورت ادامه تخدر مرحله سوم 

به داروخانـه ابـالغ   وي با نظر كميسيون و تعليق صالحيت فني مسئول فنيدرصد امتياز يكسال كاركرد 20كاهش 
ني خاطي بـه  اقدام الزم را به عمل آورد و همزمان پرونده مسئول فمؤسس خواهد شد تا حداكثر ظرف مدت دو ماه 

.مراجع ذيصالح ارسال گردد
به استناد ماده سه قانون و اصالحيه هاي بعدي هر كس پروانه خود را بـه ديگـري واگـذار نمـوده و يـا      )36ماده

مورد استفاده قرار دهد بالفاصله محل كار او از طرف دانشگاه تعطيل …عم از اجاره و پروانه ديگري را به هر شكل اَ
همچنين قراردادهاي محضري و سـاير قراردادهـاي مكتـوب    . تخلف به مراجع ذيصالح ارجاع خواهد شدو پرونده م

قــانون و مقــررات 3بــين مؤســس و هــر شــخص ديگــر در خصــوص واگــذاري اختيــارات مؤســس شــامل مــاده  
. و اصالحات بعدي آن مي گردد و پيگرد قانوني دارد1334پزشكي و دارويي مصوب 

بـه منزلـه واگـذاري    ) به جـز مؤسـس  (ونه چك و تبادالت مالي داروخانه توسط شخص ديگر صدور هرگـ1تبصره
. داروخانه به غير تلقي مي شود

در موارد خاص و پس از ارائه مدارك و مسـتندات مربوطـه و طـرح موضـوع و تأييـد كميسـيون قـانوني        ـ2تبصره
.محدود بالمانع استتوسط مؤسس جهت مدت مشخص و واجد شرايط طبق ضوابط فردمعرفي 
ابالغ مكاتبات و دستورالعمل ها به محل داروخانه كه آدرس قانوني مؤسس مي باشد، با پست سفارشـي )37ماده
. انجام خواهد شددرج در سايت اينترنتي مربوطه يا 

فاد الزامات در اجراي بندهاي دوازده و سيزده ماده يك قانون وظايف و تشكيالت وزارت با متخلفين از م)38ماده
. اين آئين نامه و ضوابط مربوطه برابر مقررات برخورد خواهد شد

داروئي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب ،اين آئين نامه به استناد قانون مربوط به مقررات امور پزشكي)39ماده
درمـان و  ،شـت قـانون تشـكيالت و وظـايف وزارت بهدا   13و 12، 11و اصالحات بعدي آن و بندهاي 1334سال 

ماده تدوين و به تصويب رسيد و از تاريخ ابالغ الزم االجرا بـوده و  نُهدر سي و 1367آموزش پزشكي مصوب سال 
كليه ضوابط، دستورالعملها، بخشنامه ها، اصالحيه هاي مغاير اين آئين نامه و آئين نامه هاي قبلـي از درجـه اعتبـار    

89./ساقط مي باشد


