شماره ثبت دبيرخانه :
عكس

تاريخ :

3×4

كد داروخانه:

پشت نویسی شود

لوگو سازمان غذا و دارو

لوگو دانشكده/دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي

درماني
» پروانه تأسيس داروخانه «
(نيمه وقت ،تمام وقت  /شبانه روزي)
نام داروخانه

شهر/روستا

باستناد قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي مصوب خرداد ماه يكهزار و سيصد و سي و
چهار و اصالحات بعدي آن و آئين نامههاي مربوطه

مدارك پيشنهادي آقاي  /خانم

فرزند

داراي شماره شناسنامه

شماره ملي

با مدرك تحصيلي

متولد سال
صادره از

در كميسيون قانوني ماده  02مورخ

امور داروخانه ها مطرح و مورد تأييد قرار گرفت .بنابراين به نامبرده اجازه داده مي شود داروخانه مورد
تقاضا را در شهر /روستا

خيابان

تأسيس

پالك

نمايد.
مدت اعتبار پروانه صادره با ت وجه به ارزشيابي عملكرد داروخانه و با رعايت ضوابط مربوطه حداكثر به
مدت  5سال خواهد بود.
 تذكر  :فعاليت داروخانه منوط به حضور مسئول فني واجد شرايط مي باشد.
امضاء
معاون /مدير غذا و دارو دانشگاه

« ادامه پيوست شماره » 7

وظايف مؤسس طبق آئين نامه تاسيس و اداره داروخانه ها:
 )1رعایت شئونات اسالمی ،اخالقی و مسایل حرفه اي در داروخانه
 )2اِشراف بر امور داروخانه (به غير از وظایف مسئول فنی) به طوري كه شرح وظایف مؤسس را رعایت نماید.
 )3افتتاح حساب بانكی به نام خود و اعالم آن به شركتهاي پخش و سازمانهاي بيمه گر جهت گردش مالی داروخانه از طریق حساب فوق
 )4اشراف بر فروش و گردش مالی داروخانه
تبصره :داروخانه ها مجازند طبق ضوابط اقالم غير داروئی را از طریق اینترنت به فروش برسانند.
 )5رعایت و اجراي نظریات و پيشنهادات فنی و بهداشتی مسئول فنی داروخانه
 )6تدارک و تمهيدات الزم براي تجهيز فعاليت بهينه داروخانه
 )7تأمين و تدارک اقالم دارویی و مواداوليه مورد نياز ساخت داروهاي تركيبی ،شيرخشك ،مكملهاي غذایی ،غذاهاي كمكیشيرخواران،
فرآورده هاي آرایشی ،بهداشتی و لوازم مصرفی پزشكی دارویی و تجهيزات پزشكی و ملزومات دارویی مجاز از طریق شركتهاي معتبر
مورد تأیيد وزارت طبق ضوابط و با نظارت مسئول فنی
 )8تأمين كادر فنی و خدماتی واجد شرایط در داروخانه طبق ضوابط
 )9رعایت نظافت و بهداشت عمومی داروخانه
 )11اجرا و رعایت كليه مقررات ،ضوابط و دستورالعملها و تذكرات دانشگاه و وزارت و در صورت لزوم ابالغ به كاركنان داروخانه
 )11تأمين لباس كار به رنگ مناسب مطابق ضوابط
 )12پرداخت به موقع حقوق و مزایاي مسئول فنی و كاركنان داروخانه طبق قرارداد منعقده و قوانين مربوطه از جمله قانون كار
 )13همكاري با بازرسين دانشگاه و سازمان غذا و دارو
 )14رفع نواقص و مشكالت ابالغی داروخانه توسط دانشگاه به نحوي كه در ارزشيابی ساليانه داروخانه روند تالش داروخانه در بهبود كيفيت
خدمات ملموس باشد.
 تبصره ـ عالوه بر وظایف مذكور مؤسس پاسخگویی كليه امور داروخانه باشد.

