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 ندارد

 معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور

 *ضابطه داروخانه "بخشنامه"رفع ابهامات : موضوع

  با سالم و احترام؛ 
 سیس و اداره داروخانه ها بـه أپیرو ابالغ ضوابط ت، معاونین محترم غذا و دارو سراسر کشور با توجه به استعالم و درخواست مکرر

  : شرح ذیل اقدام گرددمطرح شده به  سواالت خصوصدر 5/8/1395تاریخ    122161/665 شماره
سیس همزمان قبل از ابالغ بندي، انتقال محل و یا ابطال و تأ، فراخوان، تنظیم جدول اولویت چنانچه کلیه فرآیندها نظیر )1

  ، انجام شده باشد4/5/1394تاریخ  60405/665و مطابق ضوابط شماره  5/8/1395تاریخ  122161/665ضوابط جدید
 .آن دانشگاه طبق ضوابط قبلی بالمانع است 20طرح موضوع در کمیسیون ماده 

ه اقدام و سپس از طریق ابطال و سیس داروخانبا اولویت بندي نسبت به تأ 31/3/1389قبل از تاریخ  چنانچه افرادي )2
رتیکه ده سال از واگذاري داروخانه خود گذشته باشد و نسبت به در صو نموده اند،سیس همزمان داروخانه خود را واگذار تأ

مشمول ضابطه جدید نبوده و مطابق ضابطه  کرده باشنددر آن دانشگاه اقدام  و در لیست انتظار تأسیس داروخانه ثبت نام
ین بند که مطابق مشمول ا بدیهی است افراد. خانه اخذ نمایندسیس داروانند از طریق اولویت بندي مجوز تأقبلی می تو

 .مشمول ضابطه جدید می باشند ،انتظار آنها جهت ثبت نام به پایان نرسیده از ضابطه قبلی ده سال

  و باالتر و داروساز فرزند شهید درصورتیکه تا قبل از ابالغ % 70و باالتر، داروساز فرزند جانباز %70داروساز جانباز  )3
، مبادرت به ابطال و تأسیس همزمان داروخانه نموده و به هیچ وجه از 5/12/1393تاریخ  147453/665آیین نامه شماره 

بندي، به شرط  موفق به اخذ مجوز تأسیس داروخانه نشده باشند، مازاد بر جمعیت و خارج از الویت  بندي طریق اولویت
 .بومی بودن و کسب حداقل امتیاز محل براي یکبار مجوز تأسیس داروخانه اعطاء خواهد شد

اي داخلی بیمارستان ه داروخانه هاي دایر بجز داروخانه هاي هر شهر یا روستا با توجه به کلیه ین تعداد داروخانهتعی )4
 / .امکانپذیر می باشد سامانهجمعیتی و اعالم  براساس شاخص
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