
  

  

  جدید  قدیم  ماده و تبصره ها  ردیف

1  
ماده  1تبصره 

، قدیمضوابط (2
  )3صفحه 

تعداد داروخانھ ھای ھر شھر یا روستا با توجھ بھ کلیھ 
بجز داروخانھ ھای داخلی (داروخانھ ھای دایر فعال

  .باشد و بر اساس شاخص جمعیتی قابل محاسبھ می)بیمارستان
-  

2  
ماده  1تبصره 

، جدیدضوابط (2
  )3صفحه 

-  

تاسیس داروخانھ ھای جدید در 
سراسر کشور بر اساس شاخص 
جمعیتی و اعالم سامانھ امکان پذیر 

  .می باشد

3  
ماده  2تبصره 

، قدیم ضوابط(2
  )3صفحه 

در صورت نیاز بھ تاسیس داروخانھ در ھر شھر یا روستا بھ 
       عدم وجود متقاضی واجدتشخیص دانشگاه مربوطھ و 

حد نصاب امتیاز ،دانشگاه با فراخوان از طریق سایت دانشگاه 
مربوطھ یا سازمان غذا و دارو یا یکی از روزنامھ ھای 
کثیراالنتشار محلی و کشوری و دادن مھلت یک ماھھ از بین 
متقاضیان ،فرد دارای بیشترین امتیاز را جھت اخذ مجوز بھ 

حداقل امتیاز فرد .روخانھ ھا معرفی نمایدکمیسیون امور دا
باشد و جابجایی محل داروخانھ با ١٧٥٠معرفی شده باید 

سال فعالیت در  ٥داشتن حد نصاب امتیاز ھمان شھر پس از 
منطقھ مورد نظر مشروط بھ موجود بودن متقاضی تاسیس 
داروخانھ در ھمان منطقھ و در صورت موافقت دانشگاه  

واجد این تبصره حق ابطال و تاسیس  انمتقاضی.بالمانع است
ً در صورت موافقت  ھمزمان داروخانھ را نداشتھ و صرفا
کمیسیون ،می توانند از یکسال قبل درخواست خود برای 

  .جابجایی یا ابطال را بھ اطالع دانشگاه برسانند

  حذف

4  
 3ماده 7تبصره 

ضوابط جدید، (
  )5صفحه 

-  
طبق     در مورد شھرھای جدیدی کھ

تقسیم بندی کشوری از شھرھای 
بزرگتر جدا می شوند مالک بومی 
بودن ھمان شرایط شھر بزرگتر 

  .خواھد بود



5  
 6بند شماره 

ضوابط قدیم، (
  )5صفحه 

   آیین نامھ برای موسسین کلیھ ١٠ضمن رعایت ماده 
جھت تاسیس مجدد  داروخانھ ھای دایر، درخواست متقاضی

اولویت بندی  و تایید کمیسیون با  داروخانھ در صورتیکھ قبالً 
مجوز داروخانھ ای را اخذ نموده و با تقاضای وی و نظر 

کمیسیون قبل از تاریخ ابالغ آیین نامھ بھ شماره ابالغی    
، ابطال و تاسیس ھمزمان ٣٠/٣/١٣٨٩د مورخ / ٢٣١١

داروخانھ بنام فرد واجد شرایط دیگری در ھمان محل صورت 
نمی تواند در نوبت تاسیس از   سال ١٠گرفتھ ،متقاضی تا 

بجز در مناطقی کھ بھ تایید (.طریق اولویت بندی قرار گیرد
دانشگاه نیاز بھ تاسیس داروخانھ داشتھ ولی با رعایت تبصره 

این ضابطھ متقاضی ندارد مجاز بھ ثبت نام تاسیس  ١ماده 
در این مورد سابقھ اشتغال متقاضی از ).داروخانھ خواھد بود

  .ل و تاسیس ھمزمان داروخانھ محاسبھ میشودتاریخ ابطا

  حذف

6  
ماده  3تبصره 

ضوابط جدید، (4
  )6صفحه 

-  
کلیھ مکاتبات مرتبط از سوی 
داروخانھ اشتراکی با مھر و امضاء 

  .ھر دو موسس معتبر خواھد بود

7  
 4ماده  4بند 

ضوابط قدیم، (
  )6صفحه 

تابعھ شھر یا روستای (منطقھ مختلف  ٣ھر فرد می تواند در 
  حذف  .متقاضی تاسیس داروخانھ باشد)ھر دانشگاه

8  
 4بند  3تبصره 

ضوابط قدیم، (
  )6صفحه 

موظف بودن دانشگاه جھت قرار دادن درخواستھای متقاضیان 
  حذف  و اعالم نتایج اولویت بندی از طریق سایت دانشگاه

9 

 5ماده  2تبصره
ضوابط قدیم، (

  )6صفحه 

ً یکبار می تواند ابطال و تاسیس  موسس داروخانھ صرفا
  حذف  ھمزمان در سراسر کشور داشتھ باشد



ضوابط (4-2- 4  10
  -  )7جدید، صفحه

وسازی تا قبل از ابالغ آیین اگر دار
تاریخ  ١٤٧٤٥٣/٦٦٥شمارهنامھ 

مبادرت بھ ابطال و ٥/١٢/١٣٩٣
تاسیس ھمزمان داروخانھ نموده و بھ 
ھیچ وجھ از طریق اولویت بندی 

سیس داروخانھ موفق بھ اخذ مجوز تا
نشده باشد،وی می تواند در نوبت 
اولویت بندی تاسیس داروخانھ قرار 
گیرد و سابقھ اشتغال متقاضی از 

زمان فارغ التحصیلی قابل محاسبھ    
بدیھی است داروسازانی کھ .می باشد

بعد از تاریخ فوق از طریق ابطال و 
تاسیس ھمزمان داروخانھ تاسیس 

د در نوبت نموده اند دیگر نمی توانن
تاسیس از طریق اولویت بندی قرار 

  .گیرند

11  
 5تبصره  ماده 

ضوابط (
  )7جدید،صفحه 

-  

داروسازانی کھ موفق بھ اخذ مجوز 
چھ از طریق (تاسیس داروخانھ 

اولویت بندی یا ابطال و تاسیس 
زمان می شوند ،از )   ھمزمان

صدور پروانھ تاسیس تا یکسال    
و تاسیس  تقاضای ابطالنمی توانند،

ھمزمان در سراسر کشور داشتھ 
  .باشند

12  

  
                ضوابط ( 6ماده 
  )6،صفحهقدیم

  
  
  

                ضوابط ( 6ماده 
  )8جدید،صفحه

احداث یا انتقال محل یک باب داروخانھ در فاصلھ نصف  
آیین نامھ  ١٥ماده  ٤فواصل مندرج در جدول ب تبصره 

تاسیس و اداره داروخانھ ھا  از داروخانھ ای کھ بھ تایید 
سازمانھای بیمھ گر میانگین تعداد نسخ و فروش نسخھ ھای 

ی آن برابر میانگین نسخ داروخانھ ھا 2از  هبیمھ ای آن در ما
  .باشد مجاز می باشد رشھر طی سال گذشتھ بیشت

احداث یا انتقال محل یک باب 
داروخانھ در فاصلھ نصف فواصل 

 ٤مندرج در جدول ب و ج تبصره 
آیین نامھ از داروخانھ ای کھ  ١٥ماده 

ر میانگین بھ تایید سازمانھای بیمھ گ
     ھایتعداد نسخ و فروش نسخھ 

ابر بر 3از بیمھ ای آن در ماه 
میانگین نسخ داروخانھ ھای آن شھر 

باشد مجاز می  رطی سال گذشتھ بیشت
  باشد



13  

  
ضوابط ( 7ماده 
  )6،صفحه  قدیم

  
  
  

ضوابط ( 7ماده 
  )8جدید ،صفحه 
  

بھ دانشکده ھای داروسازی پس از گذشت یکسال از شروع 
دانشجو با  ٧٥فعالیت تحصیلی ، بھ ازای پذیرش سالیانھ تا 

پیشنھاد کمیسیون دانشگاه و تایید نھایی کمیسیون مرکزدر 
نزدیکترین محل بھ ساختمان اصلی دانشکده داروسازی  با 

وطھ مجوز احداث داروخانھ  مربرعایت ضوابط و مقررات 
  .آموزشی اعطاء خواھد شد

دانشکده ھای داروسازی پس از 
گذشت یکسال از شروع فعالیت 
تحصیلی ، بھ ازای پذیرش سالیانھ تا 

دانشجو با پیشنھاد کمیسیون  ٧٥
دانشگاه و تایید نھایی کمیسیون مرکز 
مجاز ھستند با رعایت ضوابط و 
مقررات نسبت بھ تبدیل داروخانھ 

و غیر  اعم از بیمارستانی(دولتی 
در ھمان محل ، بھ ) بیمارستانی

  آموزشی اقدام نمایند

14  
 7ماده  1تبصره 

ضوابط قدیم،صفحه (
6(  

صدور مجوز داروخانھ آموزشی جدید برای دانشگاھھای 
مجاز ) بیمارستانی و غیر بیمارستانی(دارای داروخانھ دولتی 

نمی باشد و دانشگاه موظف بھ آموزشی نمودن داروخانھ خود 
  باشدمی 

-  

15  
تبصره  بند 

ضوابط قدیم (3
  )7،صفحه 

در صورت عدم پاسخ دھی متقاضی حائز اولویت پس از سھ 
بار استعالم کتبی دانشگاه ،درخواست وی از جدول اولویت 

  .بندی متقاضیان محل مورد نظر حذف می گردد
  حذف



16  

  
 بند ب  1تبصره 

،صفحه قدیمضوابط (
7(  

  
  

 10ماده  1تبصره 
ضوابط (

  )9جدید،صفحه 
  

در صورت نیاز بھ تاسیس داروخانھ شبانھ روزی توسط 
دانشگاه اولویت اول استعالم از داروخانھ دایر موجود 
ضروری بوده و در صورت عدم متقاضی دانشگاه می تواند 
  بر اساس اولویت از لیست متقاضیان اقدام الزم را بعمل آورد

در صورت نیاز بھ تاسیس داروخانھ 
روزی توسط دانشگاه،  استعالم شبانھ 

از داروخانھ دایر موجود دارای 
حداقل دو سال سابقھ ضروری بوده و 
در صورت عدم متقاضی ،دانشگاه 
می تواند بر اساس شاخص ھای 

وخانھ شبانھ روزی    تاسیس دار
داروخانھ،مالکیت نمره ارزشیابی (

محل،ویژگی محل و مساحت 
ایید از لیست متقاضیان با ت)داروخانھ 

  کمیسیون اقدام الزم را بعمل آورد

17  

 "د"بند  4ردیف 
،صفحه قدیمضوابط (

8(  
  

  
 11ماده 4بند
ضوابط (

  )10جدید،صفحه 

ماده  ٤ھ بھ تبصره در صورتیکھ محل معرفی شده با توج
آیین نامھ در حریم داروخانھ دیگری باشد، مبنای سنجش ١٥

استعالم بعمل ،پاسخ تعداد مطب فعال و میزان فعالیت آنھا 
آمده از معاونت درمان دانشگاه یا سازمان نظام پزشکی و 

  می باشد تایید انجمن

در صورتیکھ محل معرفی شده با 
آیین نامھ ١٥ماده  ٤ھ بھ تبصره توج

در حریم داروخانھ دیگری باشد، 
مبنای سنجش تعداد مطب فعال و 

با گزارش میزان فعالیت آنھا ، 
  .می باشد کارشناسی انجمن

18  
ماده  3تبصره 

ضوابط جدید، (11
  )10صفحه 

مراکزترک اعتیاد جزء مطب فعال   -
  محاسبھ نمی گردند



19  
ماده  4تبصره 

ضوابط (11
  )10جدید،صفحه 

  

مالک محاسبھ برای احداث داروخانھ 
در یک یا چند ساختمان پزشکی 

کلینیک ویژه تخصصی ،           (
) دی کلینیک،پلی کلینیک و درمانگاه

فاصلھ از وسط درب اصلی ورودی 
داروخانھ دایر تا وسط درب اصلی 
محل پیشنھادی داروخانھ واقع در 

  ساختمان پزشکی می باشد

20  

 "د"بند 4تبصره 
،صفحه قدیمضوابط (

11(  
  

ماده  5تبصره 
ضوابط (11

  )11جدید،صفحه 

درصورتی کھ تاسیس داروخانھ ای در داخل ساختمان پزشکی 
خارج از ساختمان پزشکی منظور باشد و داروخانھ دیگری 

مالک فاصلھ از وسط درب ورودی اصلی ساختمان پزشکی تا 
روخانھ خارج از ساختمان پزشکی       وسط درب اصلی دا

  .باشدمی 

درصورتی کھ تاسیس داروخانھ ای 
در داخل ساختمان پزشکی و 
داروخانھ دیگری خارج از ساختمان 
 پزشکی منظور باشد مالک فاصلھ از

دارای پالک  وسط درب ورودی
محل عبور و مرور (شھرداری 

ساختمان پزشکی تا وسط )مراجعین
درب اصلی داروخانھ خارج از 

  !ساختمان پزشکی می باشد و بلعکس

21  
ماده  6تبصره 

ضوابط (11
  )11جدید،صفحه 

-  

برای صدور مجوز تاسیس داروخانھ 
در اطراف کلینیک ھای ویژه 

اره تخصصی مطابق بخشنامھ شم
 ١٧/٥/١٣٩٥تاریخ  ٨١٨٣٢/٦٦٥
  .اقدام شود

داروخانھ ھای  -١اولویت بر اساس((
انتقال داروخانھ ھای دایر -٢تعاونی  

در اطراف کلینیک ھا بھ داخل 
  ))تاسیس داروخانھ جدید -٣کلینیک ھا



22  
بند  5تبصره 

ضوابط قدیم (د
  )9،صفحه 

آیین نامھ در بعضی از مناطق  ١٥ماده  ٤با رعایت تبصره 
شھر کھ با تمرکز و تراکم مطب ھای پزشکی روبروست در 

ھزار نفر و با جمعیت یک ٥٠٠شھرھای با جمعیت باالی 
میلیون نفر و باالتر بھ مرکزیت داروخانھ موجود بھ ترتیب و 

متر بھ تناسب تعداد مطب ھا طبق  ٢٠٠و ١٥٠بھ شعاع 
ھای جدید تاسیس این ضابطھ داروخانھ " د"بند  ١ه تبصر

چنانچھ تعداد داروخانھ ھای موجود بیش از یکی . خواھد شد 
باشد نزدیکترین داروخانھ بھ محلی کھ بیشترین تعداد مطب 
فعال در آن قرار دارد بعنوان مرکز این دایره قرار میگیرد و 

بھ موافقت کلیھ اعضاء     اجرای این تبصره منوط 
  .باشدکمیسیون می 

  حذف

23  

 14ماده  14-10
ضوابط جدید، (

  )13صفحه 
  و

 17ماده  17-2
ضوابط جدید (

  )14صفحه 

-  

ارائھ مفاصا حساب از شرکت ھای 
 انجمن صنعت پخش پخش از طریق

جھت ابطال پروانھ و یا ابطال و 
  تاسیس ھمزمان الزامی می باشد

ضوابط ( "ز" 9بند  24
  )10قدیم ، صفحه 

داروخانھ بابت  یتعھد کتبی مبنی بر پذیرش کلیھ بدھی ھا
یا متقاضی  خرید از شرکت ھای پخش توسط موسس فعلی و

  جدید
  حذف



25  
 14ماده  2تبصره 
ضوابط (

  )13جدید،صفحه 
انجمن صنعت پخش موظف است در   -

  روز کاری ١٠مدت 

26  
ماده  2تبصره

ضوابط جدید، (16
  )14صفحه 

-  

با توجھ بھ اینکھ مجوز داروخانھ     
شبانھ روزی بر اساس نیاز مناطق 
شھری جھت تسھیل دسترسی بیماران 

صادر شده است در صورت نیاز بھ    
تصویب جا بجایی داروخانھ با 

       پذیر کمیسیون دانشگاه امکان 
  .می باشد

27  

ضوابط ( "1-ج"بند 
  )8و  7قدیم ،صفحه 

  
  

  
ضوابط ( 19ماده 

  )15جدید،صفحه
  

تعداد نسخ درصورتیکھ بنا بھ گزارش سازمانھای بیمھ گر
          در ھر شیفت کاری در ھر ماه بین  داروخانھ 

باشد باید در در شیفت پر تراکم یک نسخھ ٢٥٠٠- ٣٥٠٠
در صورتیکھ تعداد نسخ .مسئول فنی دیگر را نیز بکار گیرند

ماه فراتر  نسخھ در ٤٥٠٠داروخانھ در ھر شیفت کاری از 
رود یک مسئول فنی دیگر نیز باید بھ مسئولین فنی داروخانھ 

  .اضافھ گردد

دانشگاه موظف است در صورتیکھ 
داروخانھ روزانھ تعداد متوسط سالیانھ 

نسخھ در روز و  ٢٠٠نسخ بیش از 
 ٤٠٠داروخانھ شبانھ روزی بیش از 

نسخھ در روز داشتھ باشند با استعالم 
ر یا سامانھ از سازمانھای بیمھ گ

نسبت بھ جذب مسئول فنی دوم در 
  .شیفت پر تراکم اقدام نماید



28  

 4- 2-بندج
ضوابط قدیم،صفحه (

8(  
  
  
  

ماده  4بند 
ضوابط جدید، (20

  )16صفحه 

واحد  140 حداقل دانشجویان داروسازی بھ شرط گذراندن
درسی و عدم اشتغال بھ تحصیل مربوطھ در مدت زمان 
پذیرش قائم مقامی داروخانھ بھ تایید دانشکده داروسازی محل 
ً برای یک بار در طول یک سال  تحصیل خود مجازند صرفا

ماه بعنوان قائم مقام مسئول فنی بھ معاونت  ٦بھ مدت حداکثر 
انشگاه بھ غذا و دارو دانشگاه معرفی و در صورت تایید د

  م مقام مسئول فنی مشغول بھ کار شوندئعنوان قا

دانشجویان داروسازی بھ شرط 
واحد درسی و  180حداقل گذراندن 

عدم اشتغال بھ تحصیل مربوطھ در 
مدت زمان پذیرش قائم مقامی 
داروخانھ بھ تایید دانشکده داروسازی 
محل تحصیل خود مجازند صرفاً 
 برای یک بار در طول یک سال بھ

ماه بعنوان قائم مقام  ٦مدت حداکثر 
مسئول فنی بھ معاونت غذا و دارو 
دانشگاه داروسازی محل تحصیل 
معرفی و در صورت تایید دانشگاه بھ 
عنوان قام مقام مسئول فنی مشغول بھ 

  کار شوند

29  
 20ماده  1تبصره 

ضوابط جدید (
  )16،صفحه 

-  
محروم برای دانشجویان  در مناطق

 گذراندن حداقل  داروسازی ،شرط
  واحد درسی می باشد 140

30  
ماده  5بند

ضوابط جدید، (22
  )18صفحه 

-  

ارزشیابی مسئولین فنی یک بار در 
  از طریق سامانھ انجام پذیرد سال

  
واگذاری امور اجرایی داروخانھ ھا (

از طرف دانشگاه بھ سازمان نظام 
  )پزشکی و انجمن 

  

 :شایان ذکر است

تردد از وسط درب داروخانه دایر  فاصله عبور عابر پیاده بر اساس عرفکوتاهترین :شعاع .1
با نظر کارشناسی انجمن و در صورت تا وسط درب اصلی مطب یا ساختمانهاي پزشکی 
 .بروز اختالف نظر ، به  تشخیص کمیسیون دانشگاه

  طبق ضوابط جدید تاسیس داروخانه تمامی درخواست ها به صورت الکترونیکی انجام .2
 .پذیرد می


