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 ٢ ...................................................................................شرایط تأسیس داروخانه  الف 
 ٢ ...........................................................................................امتیاز شرایط کسب 
 ٥ ...........................................................شرایط ثبت نام متقاضی تاسیس داروخانه 

ب ـ مدارك مورد نیاز جهت طرح موضوع تأسیس داروخانه در کمیسیون 
 ...............قانونی

٨ 

 ٩ ..........................................................ضوابط مربوط به معرفی مسئول فنی داروخانه -ج
مدارك الزم به منظور افتتاح و بهره برداري از  -د

 ..............................................داروخانه
١٠ 

ـ مدارك الزم جهت صدور پروانه تأسیس  هـ
 ...................................................داروخانه

١١ 

ـ مدارك الزم جهت صدور پروانه مسئول فنی  و
 ................................................داروخانه

١١ 

 ـ مدارك مورد نیاز جهت طرح موضوع ابطال و تأسیس داروخانه در همان محل  ز
به طور همزمان در کمیسیون 

 ١٢ ...............................................................................قانونی
ـ مدارك الزم جهت انتقال محل  ح

 ...................................................................داروخانه
١٣ 

در فعالیت داروخانه وضعیت ـ مدارك مورد نیاز جهت بررسی موضوع تبدیل نوع  ط
 ١٣ ........ .................................................................................................کمیسیون قانونی

 ١٤ ........................................ـ مدارك الزم جهت ابطال مجوز و پروانه تاسیس داروخانه ي
 ١٤ ...........................................................ـ ضوابط مربوط به داروخانه داخلی بیمارستان ك
ضوابط مربوط به تفویض اختیارات کمیسیون قانونی مرکز به کمیسیون قانونی ـ  ل

 ١٥ .......................................................................................................................دانشگاه
ري امور اجرایی داروخانه ها از طرف دانشگاه به انجمن ضوابط مربوط به واگذا -م

 ١٥ ..........................................................................................................داروسازان ایران
 ١٦ ...........................................................داروخانهبازرسی و نظارت بر عملکردضوابط  ـ ن
 ١٨ ................................ضوابط مربوط به ادامه فعالیت داروخانه درصورت فوت مؤسس  ق
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  :الف ـ شرایط تأسیس داروخانه
 هـر شـخص واجـد شـرایط مـی توانـد       ) آئین نامه  5طبق ماده ( با در نظر گرفتن حد نصاب جمعیت  ) 1ماده 

نصاب امتیاز بشرح زیر و تأیید صالحیت از سوي کمیسیون قـانونی امـور داروخانـه هـا طبـق      درصورت کسب حد
  :اقدام به تأسیس داروخانه نماید ضوابط

 امتیاز 2850 براي شهر تهران 
 امتیاز 2800 نفر و بیشتر  1.000.000براي شهرهاي 

 امتیاز 2700 هزار الی یک میلیون نفر  500براي شهرهاي با جمعیت 
 امتیاز 2600     هزار نفر 500الی  300براي شهرهاي با جمعیت 
 امتیاز 2400      هزار نفر 300الی  100براي شهرهاي با جمعیت 
 امتیاز 2200    هزار نفر 100الی  50براي شهرهاي با جمعیت 
 امتیاز 2000     هزار نفر 50 کمتر ازبراي شهرهاي با جمعیت 

 

یا روستا به تشـخیص   ...)محله، شهرك و  -منطقه خاص( تأسیس داروخانه در هر شهر درصورت نیاز به :تبصره
عدم وجود متقاضی واجد حدنصـاب امتیـاز، دانشـگاه علـوم پزشـکی میتوانـد بـا         وم پزشکی مربوطه ودانشگاه عل

یکماهه از و دادن مهلت  که پخش سراسري و کشوري دارد کثیر االنتشار روزنامه هاياستعالم از طریق یکی از 
 .امور داروخانه ها معرفی نمایـد به کمیسیون قانونی فرد داراي بیشترین امتیاز را جهت اخذ مجوز  بین متقاضیان،

جابجایی محل داروخانه با داشتن حد نصاب امتیاز همان شهر پس  .می باشد 2000حداقل امتیاز فرد معرفی شده 
 .بالمانع است سال فعالیت در منطقه خاص و موافقت دانشگاه 5از 

  :شرایط کسب امتیاز ) 2ماده 
  :امتیاز مدرك تحصیلی -1

 امتیاز 500  با مدرك دیپلم 
 امتیاز 600  با مدرك دانشگاهی در رشته هاي غیر علوم پزشکی

 امتیاز 800  هاي علوم پزشکی  با مدرك کاردانی و کارشناسی در رشته
 امتیاز 1000  ي علوم پزشکی ها با مدرك کارشناسی ارشد و باالتر در رشته

 امتیاز 1600  با مدرك کارشناسی داروسازي
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 امتیاز 1750  با مدرك کارشناسی ارشد داروسازي
 امتیاز 2000  با مدرك دکتراي عمومی داروسازي

 امتیاز 2200  )با پایه داروسازي(با مدرك دکتراي تخصصی داروسازي 
 10به ازاي هر سـال  و اخذ مدرك تحصیلی داروسازي خ فارغ التحصیلی سابقه داروساز بودن متقاضی از تاری -2

 )امتیاز 200حداکثر (امتیاز 
 کسب امتیاز سوابق اشتغال جهت تأسیس داروخانه براساس جدول امتیاز مطب مصوب هیأت دولت و با ارائـه   -3

  :مدارك ذیل میسر است
 . غال در زمان خدمت متقاضی مالك می باشد ، امتیاز محل اشت جهت احتساب امتیاز اشتغال  :1تبصره 
قابل احتساب   درصورت اشتغال همزمان متقاضی تنها یکی از آنها که فرد امتیاز بیشتري کسب نموده، :2تبصره 

 . خواهد بود
درصورت محاسبه امتیاز آخرین مدرك تحصیلی متقاضی سابقه داروساز بودن وي ازابتدا محاسبه شـده   :3تبصره 

 .شتغال وي در طول دوره تحصیل محاسبه نمیشودو سابقه ا
  گواهی اشتغال به مسئولیت فنی داروخانه یا قائم مقامی باتأیید دانشگاه علوم پزشکی -3-1

درصورتی که قائم مقام مسئول فنی داروخانه داراي مجوز تاییـد صـالحیت فنـی داروخانـه باشـد امتیـاز        -تبصره
اي کـه قـائم مقـام     ی محاسبه گردیده و امتیاز اشتغال مسـئول فنـی در دوره  اشتغال قائم مقام در دوره قائم مقام

 .داشته لحاظ نمیشود
حکم کارگزینی اسـتخدام  در مراکز دولتی و غیر دولتی با ارائه  اشتغال با مدرك داروسازي در حرف مرتبط -3-2

  شگاه علوم پزشکیدانو گواهی محل خدمت یا تاییدیه بیمه تامین اجتماعی یا هر مدرك مورد تایید 
گواهی خدمت طرح الزام و پیام آوران بهداشت و طرح تأمین نیروي انسانی داروسـازان از محـل اعـزام و     -3-3

 تأییدیه دانشگاه علوم پزشکی مربوطه یا گواهی پایان طرح 
رغ یا کـارت پایـان خـدمت جهـت داروسـازانی کـه پـس از فـا          ارائه گواهی از اداره نظام وظیفه عمومی -3-4

درصورت عدم ارائه گواهی نظام وظیفه و به دلیل روشن نبودن ( التحصیلی دوره خدمت ضرورت را طی کرده اند 
 ) امتیاز محاسبه می گردد 30محل خدمت، سابقه خدمت سربازي با توجه به کارت پایان خدمت به ازاي هر سال 
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 داروخانه  پس از ارائه گواهی از  )2ماده  1 موضوع بند(امتیاز اشتغال متقاضی داراي مدرك غیرداروسازي  -3-6
امتیـاز    %40محل اشتغال و شعبه سازمان تأمین اجتماعی محل و تأیید دانشگاه علوم پزشکی مربوطه به میزان 

 .قابل احتساب خواهد بود  مطب براي آن محل
وي بـا پسـت سـازمانی     رسـمی  کـم اسـتخدام  ح توجه بـه  با داروخانه دولتی سابقه کار تکنسین امتیاز  -تبصره

محاسـبه   بیمه تـأمین اجتمـاعی  بدون ارائه  تکنسین دارویی و دارا بودن مدرك تحصیلی معتبر کمک داروسازي 
 .گردد می
رف مرتبطالك بومی بودن تولد یا پنج سال سابقۀ کار در م :بومی بودن متقاضی -4 در اسـتان یـا شهرسـتان     ح

امتیـاز    50استان یا شهرستان می باشد که براي بومی بودن در استان مورد تقاضا یا پنج سال تحصیل در همان 
 . محاسبه می گردد) امتیاز  100مجموعاً (امتیاز  50و در شهرستان 

  :امتیاز ویژه ایثارگران -5
رزمندگان با تأیید نیروي مقاومت بسیج مرکز، نیروهاي نظامی با گواهی از ستاد مشترك نیروي مربوطـه   -5-1 

  امتیـاز  10  گران با تأیید وزارت جهاد کشاورزي مبنی بـر حضـور داوطلبانـه در جبهـه بـه ازاي هـر مـاه        و جهاد
 )امتیاز خدمت کمتر از یک ماه با محاسبه تعیین می گردد(

قابل محاسبه است، بـه جـز    31/6/67لغایت  31/6/59امتیاز مربوط به حضور داوطلبانه در جبهه از تاریخ  :تبصره
 . در مناطق عملیاتی عضویت دارند ه در گروه تفحص شهداي انقالب اسالمیداوطلبانی ک

 امتیـاز و   50جانبازي % 25جانبازان با تأیید درصد جانبازي از سوي بنیاد جانبازان انقالب اسالمی مرکز تا  -5-2
 . امتیاز اضافه میگردد 30جانبازي % 5به ازاي افزایش هر 

اجـازه تأسـیس    ،تأیید کمیسیون قانونیو نوبت  تر به شرط بومی بودن خارج ازو باال% 70 جانباز داروساز :تبصره
 . داروخانه را خواهد داشت

 امتیاز  10آزادگان با تأیید ستاد رسیدگی به امور آزادگان به ازاي هر ماه اسارت  -5-3
با تأیید کمیسـیون   وبت وسال و بیشتر سابقه اسارت درصورت بومی بودن، خارج از ن 8  داروساز با  آزاده :تبصره

 . تأسیس داروخانه را خواهد داشت قانونی، اجازه
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  :خانواده شهدا -5-4
 امتیاز 300 فرزند شهید

 امتیاز 200  همسر و پدر و مادر شهید
 امتیاز 50 برادر و خواهر شهید

 امتیاز 100  درصورت تک برادر و تک خواهر بودن

داروخانه در  یا انتقال سرمایه امتیاز و منحصراً براي یکبار تأسیس 300داکثر تا امتیازات ویژه ایثارگري ح :تبصره
 . کل کشور اعطاء خواهد شد

  .شودمی امتیاز در نظر گرفته  10براي سابقه درخواست متقاضی به ازاي هر سال  -6

 تأسیسضی جهت آئین نامه براي موسسین کلیه داروخانه هاي دایر، درخواست متقا 11ضمن رعایت ماده  -7
جوز داروخانه اي را اخذ نموده و با مکمیسیون قانونی  تأئیدمجدد داروخانه در صورتی که قبالً با اولویت بندي و 
ابالغ آئین نامه، ابطال و تأسیس همزمان داروخانه بنام فرد تقاضاي وي و نظر کمیسیون قانونی قبل از تاریخ 

 :ه باشد، بدین ترتیب بررسی می گرددواجد شرایط دیگري در همان محل صورت گرفت

 .سابقه اشتغال متقاضی از تاریخ ابطال مجوز داروخانه محاسبه می شود -

به جز در مناطقی که  .متقاضی تا ده سال مجاز به ثبت نام براي تأسیس داروخانه با اولویت بندي نمی باشد -
 .همین ضوابط متقاضی ندارد 1صره ماده به تأئید دانشگاه نیاز به تأسیس داروخانه داشته ولی با رعایت تب

  :شرایط ثبت نام متقاضی تاسیس داروخانه ) 3ماده 
 داشتن حداقل امتیاز محل با تائید دانشگاه علوم پزشکی مربوطه -1

در صورت تقاضاي تاسیس مشترك داروخانه، هر دو متقاضی بایـد داراي حـد نصـاب امتیـاز محـل       :تبصره
 .دنباش

 وانه تاسیس یکی از مراکز یا موسسات پزشکیدارا نبودن مجوز یا پر -2

 انـد، مـی تواننـد     اقـدام بـه تأسـیس داروخانـه نمـوده      و  منـاطق  کـه در   داروسازيمتقاضیان  :تبصره
باشند و ) درصورت کسب حد نصاب امتیاز آن(بدون ابطال داروخانه خود متقاضی تأسیس داروخانه در محل دیگر 
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ز شرایط بودن جهت تأسیس داروخانه در محل دیگر موضوع ابطال مجوز داروخانه قبلی و تأسیس داروخانه با حائ
 .در محل دیگر بطور همزمان در کمیسیون قانونی مطرح می گردد

متقاضی تأسـیس داروخانـه   ) شهر یا روستاي تابعه هر دانشگاه ( منطقه مختلف  3می تواند در هر فرد  -3
 . باشد

چند متقاضی واجد شرایط جهت تأسیس داروخانه در یک منطقـه، اولویـت تأسـیس بـا      ت وجوددرصور -4
 .تفردي است که در زمان استعالم دانشگاه امتیاز بیشتري کسب نموده اس

 .با نظر کمیسیون قانونی دانشگاه خواهد بود اولویت فردتشخیص در امتیاز یکسان متقاضیان در جدول،  :تبصره

 . در محل یکی شود) روزي روزانه و شبانه(متقاضیان تأسیس داروخانه  کلیه بنديجدول اولویت  -5
سازي عملیات اولویت بندي و شفاف نمودن وضعیت نوبـت متقاضـی، درخواسـت هـاي      یکسانجهت  :1تبصره 
تا پایان هر سال شمسی توسط دانشگاه بررسی شده و ابتداي تیرماه سال بعد نتایج اولویت  کلیه متقاضیان وارده
قابـل   موضـوع در طـی سـال    موارد اسـتثناء بدیهی است در صورت اعالم نیاز دانشگاه در . اعالم می گردد بندي

 .بررسی خواهد بود

روز قبل از تاریخ استعالم دانشگاه درخواست رسمی تأسیس داروخانه داشـته   90فقط متقاضیانی که تا  :2 تبصره
سیس داروخانـه در محـل   أم، تاریخ اعالم نیاز دانشگاه به تمنظور از استعال(. کنند میاند در اولویت بندي شرکت 

 . )مورد نظر است
ــب در        ــی مرات ــین متقاض ــت اول ــت درخواس ــا ثب ــرایط ب ــد ش ــی واج ــود متقاض ــورت نب ــت درص ــدیهی اس   ب

 . اولین کمیسیون دانشگاه بررسی و اتخاذ تصمیم خواهد شد

حل قبلی داروخانـه اي کـه مجـوز آن ابطـال     با تأسیس اولیه یا تأسیس همزمان در م(چنانچه مؤسس  )4ماده 
به هر دلیل نتواند به فعالیت خود ادامه دهد، میتواند تقاضاي ابطـال پروانـه تأسـیس نمـوده و همزمـان      ) گردیده

باشـد، جهـت بررسـی صـالحیت     مـی   1 امتیازات مندرج در ماده% 80داروساز واجد شرایطی را که داراي حداقل 
 . ه مورد نظر معرفی نمایدداروخانسس در محل ؤبعنوان م
ن بعد از طریق اولویت بندي متقاضی شود :تبصره مؤسس داروخانه نمی تواند م . 
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رف مرتبط 20 حداقلداروسازان داراي سابقه کار  )5ماده  درصورتیکه قبالً سابقه  کشور داخل در سال در ح
خارج از نوبـت و مـازاد بـر جمعیـت      در شهر مورد تقاضاتأسیس داروخانه نداشته باشند، به شرط بومی بودن 

 . اجازه تأسیس داروخانه خواهند داشتتأیید کمیسیون قانونی  ابفقط براي یکبار 

 :انه توسط تعاونی داروسازان استانشرایط تأسیس داروخ )6ماده 
بـا نظـر کمیسـیون قـانونی دانشـگاه و تائیـد        یک مجوز تأسیسمی تواند هر دانشگاه علوم پزشکی  در -1

 . داده شود مرکز کمیسیون
 . درصد داروسازان محل عضو تعاونی باشند 50حداقل  -2
 . به کلیه داروسازان جهت عضویت در تعاونی اطالع رسانی شود -3

مگـر در  (در منطقـه بـدون محـدودیت     و داروخانه هاي رسمی دایر باید عضویت کلیه داروسازان حاضر -4
 . باشد پس از برگزاري مجمع سالیانه امکانپذیر) موارد قانونی

ت مدیره در مورد انتصاب اعضاي هیا(مه رسمی تعاونی داروسازان استان با ارائه اساسنامه و آگهی روزنا -5
 موسس هیچ موسسـه پزشـکی دیگـري نباشـد    در صورتی که و تأئیدیه اداره تعاون، ) و موضوع فعالیت

 . داروخانه شودمی تواند متقاضی تاسیس مطابق قانون 

 : سایر موارد) 7ماده
تقاضی با تکمیل فرم مخصوص ثبت نام و پـس از بررسـی مـدارك مربوطـه توسـط دانشـگاه علـوم        م .1

پزشکی و واجدشرایط بودن طبق مقررات جاري درخواست وي در دبیرخانه دانشـگاه محـل مـورد نظـر     
  .رسید به متقاضی تحویل میشود ثبت شده و رسماً

انشـگاه بـراي تنظـیم لیسـت اولویـت بنـدي       با توجه به اعالم نیاز محل به تأسیس داروخانه توسـط د  .2
مـاده   4با رعایت بند (انشگاه مکلف است با متقاضیان محل مورد نظر که تا تاریخ استعالم ، دمتقاضیان

درخواست کتبی خود را رسماٌ به ثبت رسانده انـد بـه آدرس منـدرج در    ) و تبصره آن در همین ضابطه 3
 . مدارك الزم مکاتبه نماید تقاضانامه از طریق پست سفارشی براي تکمیل

مدارك مربوط به کسب امتیاز خود تـا تـاریخ اسـتعالم دانشـگاه را     کلیه در فراخوانی باید متقاضی  :1تبصره 
 .ارائه نمایدنامه دانشگاه  وصولماه بعد از  یکحداکثر تا 

5در صورت ابطال داروخانه در مناطق محروم  :2تبصره 
5و3

تأسیس و بررسی درخواست /53
 .ماه بالمانع است 2مهلت تحویل مدارك متقاضی حداکثر تا  ،محل دیگر دربا اولویت بندي 
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پـس از وصـول اسـتعالم دانشـگاه جهـت تأسـیس        روز پـانزده چنانچه متقاضی حائز اولویت حداکثر تا  .3
و گواهی عدم سـوء پیشـینه و عـدم     )6اره ضمیمه شم(معرفی نامه مسئول فنیداروخانه، نسبت به ارائه 

اقدام ننماید، نوبت وي بر اساس ضوابط به فرد واجدشرایط بعدي داده می شود و تقاضاي نامبرده اعتیاد 
 . براي آن محل محفوظ خواهد ماند

در صورت عدم پاسخ دهی متقاضی حائز اولویت پس از سه بار اسـتعالم دانشـگاه، درخواسـت وي از     :تبصره
 .بندي متقاضیان محل مورد نظر حذف می گردد اولویت جدول

درصورتیکه متقاضی در نوبت، درخصوص تقاضاهاي مطرح شده در بـیش از یـک مـورد حـائز اولویـت       .4
روز پـس از وصـول نامـه     15دانشگاه موظف است مراتب را به وي اعالم تا حداکثر ظرف مـدت  گردد، 

بـدیهی اسـت عـدم اعـالم     . رت مکتوب اعالم گردددانشگاه یک مورد توسط متقاضی انتخاب و به صو
   .توسط متقاضی به منزلۀ انصراف تلقی می گردد

 2به جـز تبصـره بنـد   (درصورت دریافت مجوز تأسیس داروخانه در یک محل، تقاضاهاي دیگر متقاضی  .5
 . گردد در سراسر کشور بی اثر می) همین ضابطه 3ماده 

بـه    )با توجـه بـه مصـوبه وزارت کشـور    (شهر ملحق می گردد داروخانه از روستایی که به  انتقال محل .6
بـا  (داخل همان شهر منوط به کسب حدنصاب امتیاز الزم براي شهر مورد نظر توسط مؤسس داروخانـه  

  .خواهد بود و موافقت دانشگاه )توجه به ماده یک همین ضابطه
ه باشـند عـالوه بـر واجـد     در صورتیکه متقاضیان براي تاسیس مشترك داروخانه ثبت درخواست نمـود  .7

شرایط بودن و کسب حد نصاب امتیاز محل توسط هر یک، جهت احتساب امتیاز آنان در جدول اولویت 
بندي، مجموع امتیازات مربوط به ایثارگري و بومی بودن و سـابقه اشـتغال محاسـبه گردیـده و امتیـاز      

 .مدرك تحصیلی یکی از متقاضیان که بیشتر باشد لحاظ می گردد

 20ه مدارك مورد نیاز جهت طرح موضوع تأسیس داروخانه در کمیسیون قانونی ماد ب ـ
 : )12شماره  طبق فرم پیوست(

ستانداري مربوط به همان سال در مراکز استانها آخرین آمار جمعیت محل از سوي  -1   معاونت راهبردي اُ
 و پیوست هاي آن ) 1ضمیمه شماره ( فرم -2
  )2ضمیمه(ه که کلیه مفاد آن به دقت تکمیل شده باشد فرم بررسی تقاضاي تأسیس داروخان -3

 . براي بررسی تقاضاي تأسیس داروخانه شبانه روزي استعالم از داروخانه هاي روزانه الزم نیست :1تبصره 
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براي بررسی تأسیس داروخانه در درمانگاه یـا پلـی کلینیـک یـا دي کلینیـک از بـین متقاضـیان         :2تبصره 
ویت تأسیس داروخانه طبق همین ضوابط و پس از تأییـد کمیسـیون قـانونی دانشـگاه     واجدشرایط و حائز اول

 . خواهد بود
 ) 3ضمیمه(جدول اولویت بندي متقاضیان تأسیس داروخانه  -4
 تصویر صفحه اول شناسنامه و در صورت داشتن توضیحات، تصویر صفحه آخر -5

 یا گواهی اشتغال به خدمت نظام وظیفه  تصویر کارت پایان خدمت -6
  تصویر مدرك تحصیلی متقاضی -7
 )6ضمیمه (معرفی مسئول فنی توسط مؤسس و پذیرش آن توسط مسئول فنی  -8

 گواهی عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد -9

  :ضوابط مربوط به معرفی مسئول فنی داروخانه -ج
 وخانـه  و در دار) در دو شیفت صبح و عصر(تعداد داروساز مورد نیاز براي داروخانه روزانه یک نفر حداقل  -1

 . می باشد) ساعته 12در دو شیفت (شبانه روزي دو نفر 
اي داروساز باشد و درصورت عـدم وجـود مسـئول فنـی     ون الزام، چنانچه مؤسس داروخانه با رعایت قان -2

 . مؤسس می بایست شخصاً مسئولیت فنی داروخانه خود را به عهده گیرد ،واجدشرایط

شـرایط   ر داروسـاز واجـد  هر شیفت کاري معرفی یک نفـ  نسخه بیمه در 120به ازاي پذیرش میانگین  -3
 ون قـانونی بـا  فنی دوم الزامـی اسـت و دانشـگاه نسـبت بـه تأییـد مراتـب در کمیسـی         لبعنوان مسئو

بدیهی است حضور هـر دو نفـر در همـان شـیفت کـاري      . صدورپروانه مسئول فنی دوم اقدام می نماید
 . الزامی می باشد

توسط اُرگانها، نهادها، سازمانهاي دولتـی و امـور خیریـه بـا رعایـت       روییلزوم ارائه خدمات دادرصورت  -4
زیر نظر ) داروساز واجد شرایط(مربوطه ارائه خدمات دارویی آن با حضور مسئول فنی و آئین نامه قانون 

 . دانشگاه علوم پزشکی مربوطه صورت می گیرد
سخ ترکیبی بیش  -5 معرفی مسئول فنی دوم جهت ساخت داروهاي ترکیبی در داروخانه درصورتیکه تعداد نُ

 . کاري باشد الزامی است شیفتعدد در هر  15از 
 

قائم مقام مسئول فنی با ارائه مدارك زیر توسط دانشـگاه بررسـی   معرفی بررسی تقاضاي  -6
 :می گردد
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ی با ذکر تاریخ و ساعات پذیرش قائم مقامی حداکثر بـه مـدت سـه مـاه و     معرفی نامه از سوي مسئول فن -1-6
 داروخانهذکر علت معرفی قائم مقام و تأئید موسس 

بدیهی است امتیاز سابقه اشتغال مسئول فنی در طی دوره معرفی قائم مقام محاسبه نگردیـده و امتیـاز   
 .مربوطه براي قائم مقام وي قابل احتساب است

 .ه اول شناسنامه و کارت ملی قائم مقام معرفی شدهتصویر صفح -2-6
بـراي دانشـجوي   یـا گـواهی تائیدیـه تحصـیلی     ) پروانه موقت یا دائم داروسازي(تصویر مدرك تحصیلی  -3-6

 زیردر خصوص ساعات پذیرش قائم مقامی که واحد درسی اخذ ننموده باشد و رعایت موارد داروسازي 
ماه که با نظر معاونت غـذا   3واحد درسی به مدت  140ند پس از گذراندن هر دانشجوي داروسازي می توا -4-6

ماه مطابق آئین نامه قابل تمدید است بعنوان قائم مقام توسط مسئول فنی با ذکر تـاریخ و   6و داروي دانشگاه تا 
 .معرفی شود ساعات پذیرش قائم مقامی

 .واحدي هستند 140قاضی گذراندن طرح الزام اولویت با آن دسته از دانشجویان داروسازي است که مت -5-6
 .باشد 14میانگین معدل واحدهاي گذرانده شده توسط دانشجو بایستی حداقل  -6-6
 30شرط تصدي قائم مقامی مسئول فنی، گذراندن واحد کارآموزي داروخانه و طی دوره کارورزي به مدت  -7-6

 .زي بر اساس ارائه گواهی معتبر می باشدآموزشی دانشکده داروسااز داروخانه هاي ساعت در یکی 

 :مدارك الزم به منظور افتتاح و بهره برداري از داروخانه -د
 ، مدارك زیر جهـت افتتـاح و   20پس از تائید صالحیت متقاضی تأسیس داروخانه از سوي کمیسیون قانونی ماده 

  :بهره برداري از داروخانه ارائه می گردد
  )4ضمیمه (محل داروخانه گزارش کارشناسی بازدید از  -1

 از محـل بازدیـد    بـا حضـور موسـس    در اسرع وقـت  مؤسسدانشگاه موظف است پس از دریافت تقاضا از سوي 
 ) 5با تکمیل ضمیمه . (اعالم نماید کتباً به متقاضی و مراتب تائید یا مخالفت خود را )روز 7حداکثر ظرف مدت (

، رضـایت نامـه مـالکین یـا هیـأت مـدیره       می گردد مجتمع هاي مسکونی تاسیس چنانچه داروخانه در -2
  .مجتمع مسکونی ضروري است

 همین ضابطه) ز(مدارك مسئول فنی معرفی شده با توجه به بند  -3
دیگـر باشـد،   آئین نامه در حـریم داروخانـه    17ماده  1درصورتیکه محل معرفی شده با توجه به تبصره  -4

 : یعمومی یا تخصصبراي سنجش تعداد مطب فعال پزشکی 
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مطب فعال به مطبی گفته می شود که حداقل در یک شیفت کاري صبح یا عصر دایر باشد و وقتی  •
میل زمان فعالیت مطبی به یک شیفت نرسد، هر تعداد مطب که فعالیتشان یک شیفت کاري را تک

 . عنوان یک مطب فعال در نظر گرفته می شودنماید به 
فاصله از وسط درب ورودي سـاختمان پزشـکان تـا    درصورتیکه مجتمع پزشکی وجود داشته باشد،  •

 . گردد محاسبه میبه تشخیص دانشگاه وسط درب داروخانه دایر و از مسیر عابر پیاده و عرف محل 

 :ـ مدارك الزم جهت صدور پروانه تأسیس داروخانه هـ
ز تاسیس داروخانـه  دانشگاه علوم پزشکی موظف است پس از تائید مراتب از سوي کمیسیون قانونی و ابالغ مجو

  :نمایداقدام ) 7ضمیمه (با اخذ مدارك زیر نسبت به صدور پروانه تأسیس داروخانه 
 ) پشت نویسی شده( 3×  4دو قطعه عکس  -1
 فیش بانکی به مبلغ و شماره حساب اعالم شده  -2
 توسط دانشگاه یا مراکز مورد تأیید آن گذراندن دوره آموزشی قانون و مقررات مربوطه گواهی  -3

و اولین بازدید دانشگاه پس از افتتاح داروخانه، پروانه تأسـیس آن   5با توجه به فرم ضمیمه شماره  :1بصره ت
 . صادر می شود

سن فعالیت داروخانه تمدید پروانه تأسیس ک :2تبصره  لیه داروخانه هاي تحت پوشش آن دانشگاه براساس ح
متیاز در ارزشیابی ساالنه عملکرد آنان و اخذ فیش درصد ا 60ها طبق بازرسیهاي انجام شده با کسب حداقل 

بدیهی است بـا رعایـت قـانون    . واریزي به حساب و مبلغ معین طبق مصوبه هیأت محترم دولت اقدام گردد
توسـط کمیسـیون   ) هماهنگ با تمدید پروانه مسئول فنی(سال یکبار  5مذکور تمدید فعالیت داروخانه ها هر 

  .صورت می گیردقانونی ماده بیست دانشگاه 

 :ـ مدارك الزم جهت صدور پروانه مسئول فنی داروخانه و
دانشگاه علوم پزشکی موظف است مدارك زیر را از متقاضی دریافت و نسـبت بـه صـدور پروانـه مسـئول فنـی       

 :جهت داروخانه مورد نظر اقدام نماید) 8 ضمیمه(
 استعفاي مسئول فنی قبلی داروخانه مورد نظر -1

در صورتی که مسئول فنی معرفی شده قبالً تائیـد  ) 9ضمیمه (حیت مسئولیت فنی برگ تشخیص صال  -2
  .صالحیت شده باشد نیازي به طرح مجدد موضوع در کمیسیون قانونی نیست
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اخـذ و   زیـر درصورتیکه مسئول فنی قبالً تأیید صالحیت نشده باشد براي بررسـی موضـوع مـدارك     :تبصره
و بـرگ تشـخیص صـالحیت     )14شـماره   طبـق فـرم پیوسـت   . (گردد مراتب در کمیسیون قانونی تأیید می

ساله داروسازان صادر می شود و تمدید آن همزمان  5سال مطابق با بازآموزي  5مسئولیت فنی حداکثر براي 
  .با تمدید پروانه مسئول فنی صورت می گیرد

سـئولیت فنـی   معرفی نامه از سوي مؤسس و پذیرش مسئول فنی با ذکـر تـاریخ و سـاعات پـذیرش م     -3
  )در صورت وجود(و تصویر پروانه مسئولیت فنی قبلی وي ) 6ضمیمه(

 .ر ممهور به مهر انجمن داروسازانقرارداد خرید خدمتی بر اساس قانون کا  -4
 )پشت نویسی شده( 3×  4دو قطعه عکس  -5

  ، تصویر صفحه آخره متقاضی و در صورت وجود توضیحاتتصویر صفحه اول شناسنام -6
 مبلغ و شماره حساب اعالم شده  فیش بانکی به -7
چنانچه مسئول فنی، متقاضی پذیرش مسئولیت فنی در شهرهاي تهران، اصفهان، مشهد، تبریز و شیراز  -8

  باشد، ارایه تصویر پروانه دایم داروسازي الزامی است
 گذراندن دوره آموزشی قانون و مقررات مربوطه توسط دانشگاه یا مراکز مورد تأیید آن  -9

 ارت ملی تصویر ک  -10

از یگان و سازمان مربوطـه بـراي   ) یا ساعات قبول مسئولیت فنی(اعالم عدم نیاز در ساعات غیراداري   -11
 داروسازان مشمول خدمات دولتی 

 تصویر گواهی پنج ساله باز آموزشی داروسازان با توجه به قانون آموزش مداوم گروه پزشکی -12

استعفاي مسئول فنی قبلـی نسـبت بـه ابطـال پروانـه       همچنین ضروري است دانشگاه علوم پزشکی پس از اخذ
 . فنی قبلی داروخانه مورد نظر اقدام نماید مسئول

 ـ مدارك مورد نیاز جهت طرح موضوع ابطال و تأسیس داروخانه در همان محل  ز
 :)13شماره  طبق فرم پیوست( 20به طور همزمان در کمیسیون قانونی ماده 

 داروخانه ئول فنی و پروانه مس پروانه تأسیس اصل -1
سیس داروخانه توسط مؤسس داروخانه و درخواسـت متقاضـی   أرسمی ابطال مجوز و پروانه ت درخواست -2

  )10ضمیمه (}با حضور هر دو نفر{سیسأجدید ت

 صـویر صـفحه  ، تاروخانه و در صورت داشتن توضیحاتتصویر صفحه اول شناسنامه متقاضی تأسیس د -3
  آخر

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

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


H ۸۹ـ تحقیق  89 مهرZavabet Darukhaneh  
 

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

 عافیت از خدمت یا گواهی اشتغال به خدمت وظیفه متقاضیتصویر کارت پایان خدمت یا م -4
  تصویر مدرك تحصیلی متقاضی -5
 گواهی عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد متقاضی -6

 و مدارك مربوطه) 1ضمیمه (ئید شده کسب امتیاز الزم محل توسط متقاضی أفرم ت -7
  )6ضمیمه (معرفی نامه مسئول فنی  -8

ضمن معرفی موسس جدید به شـرکتهاي توزیـع دارو نسـبت بـه ابطـال       ئید کمیسیون قانونی، دانشگاهأپس از ت
 . نمایداقدام ) و(و ) هـ(سیس و مسئول فنی جدید طبق بندهاي أپروانه هاي موسس قبلی و صدورپروانه ت

شـراف مؤسـس قبلـی بـر     مبنی بـر موافقـت بـا موضـوع، ا     20ي کمیسیون قانونی ماده أتا زمان صدور ر :تبصره
 .باشد مجاز نمی نامبردهانه الزامی است و پذیرش مسئولیت فنی در داروخانه هاي دیگر توسط امورجاري داروخ

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

 )4ضمیمه (گزارش کارشناسی بازدید از محل معرفی شده  -2
و اعـالم آمـادگی موسـس جهـت بهـره       )نامه و مقررات مربوطـه  آئین 17و  10با رعایت مواد (ئید محل أپس از ت

برداري از محل جدید، دانشگاه می بایست ضمن معرفی داروخانه به شرکتهاي توزیع دارو نسبت به ابطال پروانه 
 .نمایداقدام ) و(و ) هـ(بندهاي هاي قبلی و صدور پروانه تاسیس و مسئول فنی جدید طبق 

در کمیسیون فعالیت داروخانه وضعیت ـ مدارك مورد نیاز جهت بررسی موضوع تبدیل نوع  ط
 :)طبق فرم پیوست(قانونی 

 تقاضاي کتبی مؤسس داروخانه -1
  مدیر غذا و داروي دانشگاه در خصوص موضوع/اظهار نظر صریح معاون -2

اعالم وضعیت مسئولیت فنی ساعات جدید فعالیت داروخانه و در صورت لزوم مدارك مسئول فنی جدید  -3
 )ز(مطابق بند 

اضاي تبدیل وضعیت فعالیت داروخانه از روزانه به شبانه روزي گزارش کارشناسی بازدیـد  در صورت تق  -4
 . الزامی است ) 4ضمیمه(از محل داروخانه 

سال فعالیـت مسـتمر بـه     5داروخانه شبانه روزي موجود بنا به درخواست شخص مؤسس می تواند بعد از  :تبصره
 .روزانه تبدیل گردد
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دانشگاه علوم پزشکی موظف است نسبت به ابطال پروانه  ،20کمیسیون قانونی ماده  پس از تائید مراتب از سوي
 .نمایدصادر ) و(و ) هـ(هاي تأسیس و مسئول فنی قبلی داروخانه اقدام و پروانه هاي جدید را طبق بندهاي 

 :ـ مدارك الزم جهت ابطال مجوز و پروانه تاسیس داروخانه ي
مجوز و پروانـه داروخانـه خـود را دارد، الزم اسـت قبـل از تعطیـل       اي که قصد ابطال  سس داروخانهؤم -1

نمودن داروخانه، تقاضاي کتبی و صریح و بدون شرط خود را به دانشگاه مربوطه تسلیم تـا موضـوع در   
  .ئید گرددأکمیسیون قانونی مطرح و ت

خانـه هـاي   براي بررسی موضـوع در کمیسـیون، تعـداد و نـوع دارو    درصورت ابطال تک داروخانه محل  -2
باید توسط دانشگاه در فرم اظهـار نظـر   ) شهر یا روستا(موجود و چگونگی رفع نیاز دارویی مردم منطقه 

 . شرح داده شود) 16ضمیمه شماره (کمیسیون 
، اصـل  20ي موافقت با ابطال مجوز تاسیس داروخانه از سوي کمیسیون قانونی ماده أبدیهی است پس از اعالم ر

  .مسئول فنی داروخانه توسط دانشگاه ابطال می گردد هاي تاسیس و پروانه

 :ـ ضوابط مربوط به داروخانه داخلی بیمارستان ك
 با توجه به آئین نامه داروخانه ها، داروخانه داخلی بیمارستان بدون در نظر گرفتن جمعیت و اولویت تقاضا با ارایـه  

 :دتأسیس خواهد شو تأیید کمیسیون قانونی دانشگاه مدارك ذیل 
 از دانشگاه علوم پزشکی مربوطهبهره برداري یا مجوز پروانه تأسیس تصویر  -1
 تصویر پروانه مسئول فنی بیمارستان  -2

 )11ضمیمه (گزارش کارشناسی بازدید از محل داروخانه   -3

معرفی نامه از سوي رئـیس بیمارسـتان و پـذیرش مسـئول فنـی       :مدارك مسئول فنی داروخانه شامل  -4
  همین ضابطه) و(مندرجات بند ) 6ضمیمه(داروخانه 

در صورتی که مسئول فنی معرفی شده قبالً تایید صالحیت شده باشد، نیازي به طرح مجـدد موضـوع در    :تبصره
 .کمیسیون قانونی نیست

برداري از داروخانه نسبت به صدور پروانه تأسـیس و مسـئول    دانشگاه علوم پزشکی موظف است همزمان با بهره
  .اقدام نماید همین ضابطه) و(و ) هـ (توجه به بندهاي فنی داروخانه با 
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  :ضوابط مربوط به تفویض اختیارات کمیسیون قانونی مرکز به کمیسیون قانونی دانشگاهـ  ل
قانون مربوطه و تبصره هاي آن و آئین نامه داروخانـه هـا بـه     20اختیارات کمیسیون قانونی مرکز با رعایت ماده 

 . ه تفویض می گرددکمیسیون قانونی دانشگا
ـالك تصـمیم    -1 کمیسیون قانونی دانشگاه با حضور حداقل چهار نفر از اعضاي آن رسماً تشکیل شده و م

 . گیري رأي اکثریت حاضر در جلسه است
دعوت از اعضاي کمیسیون باید به صورت مکتوب و رسمی صورت گرفته و دعوتنامه حداقل یک هفتـه   -2

ارسال شود و جلسه کمیسیون در برنامه زمان بندي مشخص که  قبل از تشکیل جلسه براي اعضاي آن
 . و ساعت معین تشکیل گردد زوربه اطالع اداره کل دارو هم خواهد رسید در 

 . مدیر غذا و داروي دانشگاه است/ دبیر کمیسیون معاون -3
ر سطح همان دقاضی تمربوط به درخواست م) داراي شماره و تاریخ ثبت دبیرخانه(با توجه به نامه وارده  -4

به فرم کارشناسی مربوطه تنظیم و به همراه مدارك الزم طبق ضوابط و پرونده موجود جهـت   ،دانشگاه
 . ارائه می شوداعالم نظر به کمیسیون قانونی 

اعالم نظر کمیسیون، برگه خالصه رأي کمیسیون تنظیم و رونوشـت آن بـه اداره کـل دارو     همزمان یا -5
 . ارسال می گردد

تصمیمات اتخاذ شده کمیسیون قانونی دانشـگاه مغـایر بـا قـانون و آئـین نامـه و مقـررات        درصورتیکه  -6
درخواسـت تجدیـدنظر   مربوطه باشد کمیسیون قانونی مرکـز میتوانـد درصـورت صـالحدید نسـبت بـه       

عاده اختیارات تفویض شده اقدام نماید کمیسیون دانشگاه در رأي صادره یا ا . 

مور اجرایی داروخانه ها از طرف دانشگاه علوم پزشکی به ضوابط مربوط به واگذاري ا -م
 :انجمن داروسازان ایران

و یا شهرستان (دانشگاه علوم پزشکی امور اجرایی مربوط به درخواست داروخانه ها را به انجمن داروسازان استان 
ح موضـوع بـا رعایـت    بدیهی است طر. به شرح زیر واگذار می نماید) در محدوده دانشگاه علوم پزشکی مورد نظر

در کمیسیون قانونی دانشگاه و صـدور پروانـه هـاي تاسـیس و مسـئول فنـی داروخانـه و        آئین نامه داروخانه ها 
 :پیگیري عملکرد داروخانه ها از مراجع ذیصالح قانونی در عهده دانشگاه مربوطه خواهد بود

 معرفی مسئول فنی و قائم مقام مسئول فنی داروخانه  -1
 وضعیت خدمات داروخانه از نیمه وقت، روزانه یا شبانه روزي و بر عکس درخواست تبدیل -2

 ثبت درخواست متقاضی تاسیس داروخانه و اولویت متقاضیان بر اساس اعالم نیاز دانشگاه -3
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 معرفی محل پیشنهادي بهره برداري از مجوز تاسیس داروخانه یا انتقال مکان داروخانه دایر -4
 از عملکرد داروخانه هابازدید، ارزیابی وپایش ادوراي  -5
 و تشکیل پرونده پرسنلی آنها) آموزش پرسنل(توانمند سازي کارکنان دارویی  -6

 )انتقال سرمایه(درخواست ابطال و تاسیس همزمان داروخانه  -7
 پیشنهاد اسامی داروخانه هاي منتخب با توجه به حسن عملکرد آن -8

 درخواست ابطال مجوز تاسیس داروخانه -9
 فنی داروخانه قبل از صدور پروانه هاي مربوطهآموزش موسس و مسئول  -10
سایر امور مرتبط با هماهنگی دانشگاه مربوطه جهت تسریع در رسـیدگی بـه درخواسـت هـا و ارتقـاي       -11

 کیفیت خدمات دارویی داروخانه ها 

  :رسی و نظارت بر عملکرد داروخانهبازضوابط  ـ ن
عهده دانشگاه علـوم   موجود برارو و کلیه اقالم نگهداري و عرضه دتهیه، نظارت بر عملکرد داروخانه در  )1

 . پزشکی مربوطه است
 در مواردیکه انجام بازرسی از داروخانه توسط سـایر مراجـع قـانونی ذیصـالح الزم بـه نظـر میرسـد بـا          )2

 . هماهنگی دانشگاه مربوطه و به همراه کارشناس دانشگاه بازدید از محل صورت خواهد گرفت

سـن سـلوك   ) حداقل یک نفر داروسـاز (فرد آموزش دیده نفر  2انشگاه اعزامی د سیگروه کارشنا )3 و از ح
 . الزم برخوردار بوده و داراي کارت بازرسی یا معرفی نامه دانشگاه باشند

تنظـیم و یـک بـرگ آن جهـت     ) ضوابط مربوطـه طبق (ات بازرسین در دو برگ صورت مجلس مشهود )4
 . یا مؤسس داروخانه تحویل می گردد اطالع و رفع نارسایی هاي احتمالی به مسئول فنی

بدیهی است نیـاز بـه بازدیـد از    . بار در سال می باشد 4حداقل تعداد بازرسی از داروخانه به طور متوسط  )5
 . عملکرد داروخانه ها با توجه به نحوه فعالیت آنها با نظر دانشگاه تعیین می گردد

ف آن از مراجع ذیصالح، در ارزشـیابی عملکـرد   گزارش بازرسی از داروخانه عالوه بر پیگیري موارد تخل )6
 .ساالنه آن طبق دستورالعمل مربوطه مؤثر خواهد بود

 :شرایط فنی داروخانه )7
، نسـخه  "ترکیبـی "فضاي داروخانه باید به فضاي مشاوره دارویی، مکان تهیه داروهاي سـاختنی  ) الف

 . پیچی و مکان استقرار بیمار و قفسه کتب رفرنس تقسیم گردد
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توماسیون کامل جهت ارائه اطالعات درخواستی کلیـه خـدمات دارویـی بـه     دارو ) ب خانه موظف است اُ
 . معاونت غذا و دارو داشته باشد

تیکت بر روي سـینه و متمـایز از رنـگ     ) ت رنگ روپوش داروساز مسئول فنی به رنگ سفید با نصب ا
 پرسنل داروخانه 

} مسـئول فنـی و مشـاوره دارویـی    {مـتن  محل استقرار داروساز مسئول فنی به صورت تابلویی با  ) ث
 . مشخص گردد

چیدمان قفسه هاي دارویی بهتر است به صورت خواص درمانی دارو و ترجیحاً بسـته بنـدي هـاي     ) ج
 . هم شکل در جاهاي مختلف متفاوت باشد

جزا و با تجهیزات کامل مورد نیاز باشد ) ح محل ساخت داروهاي ترکیبی در فضایی م . 
جهز به دماسنج و رطوبـت سـنج و یخچـال داروخانـه     انبار داروخانه قفسه ب ) خ ندي مناسب داشته و م

 . باشد سامانه ثبت رایانه اي دماداراي 
پرسنل شاغل در داروخانه از طرف انجمن داروسازان محل با توجه بـه مـدارك زیـر بـه دانشـگاه       ) د

 : معرفی شوند

 حداقل مدرك دیپلم  •
 گواهی عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد  •
 سنامه و کارت ملی و کارت پایان خدمت  کپی شنا •
 کارت بهداشت و سالمت •

پرونده ارائه  یلمدارك فوق با معرفی پرسنل داروخانه توسط موسس به انجمن داروسازان محل براي تشک
 گردیده و با توجه به دارا بودن سالمت اخالقی، روانی و جسمی پس از آموزش هاي الزم فرد از طرف انجمن

 .دانشگاه معرفی می شودبه  داروسازان

امکـان حضـور در داروخانـه را ندارنـد بایـد       یکه به دلیل مشکالت سسین داروخانه هاي دایرؤم مورددر  )8
بـه عنـوان   ) با رعایت ماده یک همین ضابطه(داروساز واجد شرایط مدارك و مستندات الزم ضمن ارائه 

أیید کمیسیون، فعالیـت داروخانـه بـا    درصورت ت. معرفی نمایند قانونیجهت طرح در کمیسیون جانشین 
 . ماه و تمدید آن با نظر کمیسیون مذکور بالمانع است 6رعایت سایر مقررات براي مدت 

شراف مؤسس با رعایت موارد زیر به تشخیص کمیسیون قانونی دانشگاه می باشد مصادیق :1تبصره  ا:  
  .شته باشدداروخانه باید اشراف کامل به اداره امور داروخانه دا مؤسس .1
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 . کلیه امور مالی داروخانه و صدور چک ها فقط به نام مؤسس باشد .2
حسن عملکرد داروخانه خصوصاً با توجه به حضور مستمر و فعـال مسـئول فنـی و عـدم عرضـه       .3

 .داروهاي خارج از فهرست رسمی داروهاي ایران و تاریخ گذشته
ید مسـئولیت اداره کـردن داروخانـه را در    ضمن دارا بودن شرایط الزم با فرد جانشین مؤسس :2تبصره 

 .زمان جانشینی تقبل نماید

 :ضوابط مربوط به ادامه فعالیت داروخانه درصورت فوت مؤسس ـ ق
  4علوم پزشکی مربوطه، موضوع تبصـره  در صورت فوت مؤسس یا یکی از مؤسسین داروخانه، الزم است دانشگاه

 زشکی و دارویی را به وراث قانونی متوفی جهت ارائه مدارك زیـر  اصالحی قانون مربوط به مقررات امور پ 3ماده 
 :اعالم نماید

 مدارك مسئول فنی واجد شرایط طبق ضوابط  -1
 وکالت نامه رسمی مبنی بر معرفی وکیل جهت انجام کلیه امور مربوط به داروخانه -2

 .)در صورتی که مؤسس متوفی داراي فرزند صغیر باشد(قیم نامه صغار   -3

و در صورت معرفی فرد واجد شرایط جهت صدور پروانه تأسیس داروخانـه بنـام    صر وراثتدادخواست ح -4
مـدارك زیـر توسـط وراث جهـت بررسـی       ،)بنـد ب  9تا  5و  2موارد (وي عالوه بر مدارك الزم طبق 

 .موضوع در کمیسیون قانونی ارائه میشود
داروخانه و معرفی فرد واجد شـرایط  در خواست وراث یا وکیل قانونی آنها در مورد ابطال مجوز تأسیس   -5

 )10مطابق ضمیمه ( صدورپروانه تأسیس

 گواهی انحصار وراثت -6
  اجازه نامه دادستانی بنام قیم صغار درخصوص موضوع  -7
در صورتی که مؤسس داروخانه بیش از یک نفر باشـد و یکـی از مؤسسـین فـوت نمایـد، ادامـه فعالیـت         :تبصره

ث متوفی، منوط به ارائـه مـدارك فـوق و    انی توسط سایر مؤسسین با تراضی ورداروخانه پس از اتمام مهلت قانو
  / .سسین و تائید موضوع توسط کمیسیون قانونی خواهد بودؤنامه سایر م رضایت
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