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سراسر كشوريدرمانيو خدمات بهداشتيمعاون محترم غذا و دارو  دانشگاه علوم پزشك
رانيمحترم  انجمن داروسازان ارئيس

داروخانهيمقررات مربوط به آموزش موسس و مسئول فن:موضوع
نمابر 

سالم عليكم؛
و ضوابط تاسيس و فعاليت داروخانه ، در - 9ه ، -3با احترام ،در راستاي ارتقاي كيفيت خدمات داروئي و با رعايت بندهاي 

:خصوص مقررات مربوط به آموزش موسس و مسئول فني داروخانه اعالم مي دارد 
دانشگاه علوم پزشكي با هماهنگي انجمن داروسازان ايران و همكاري انجمن داروسازان استان نسبت به برگزاري دوره آموزش الزم اقدام -1

..هي مربوطه اقدام مي نمايداصدور گوو انجمن داروسازان نسبت به
به بعد ،صدور پروانه تاسيس 1/9/89از تاريخ ) موسس داروساز و غيرداروساز(در صورت اخذ مجوز تاسيس داروخانه توسط متقاضي-2

.داروخانه با گذراندن دوره آموزش مقررات مربوطه صورت مي گيرد
و تائيد صالحيت از كميسيون قانوني دانشگاه صدورپروانه -به بعد1/9/89از تاريخ –در صورت معرفي مسئول فني جديد توسط داروخانه -3

.مربوطه با گذراندن دوره آموزش مقررات مربوطه صورت مي گيرد
اقدام مي نمايد و با 1/4/90دانشگاه علوم پزشكي نسبت به تمديد پروانه تاسيس و مسئول فني كليه داروخانه هاي داير در تاريخ -4

نگي انجمن داروسازان ايران در يك برنامه زمان بندي شده در يك دوره يكساله ،دوره آموزشي براي كليه موسسين و مسئولين فني هماه
..داروخانه هاي كنوني برگزار و انجمن گواهي مربوطه را صادر مي نمايد

ار پروانه تاسيس يا مسئول فني داروخانه الزامي شركت در دوره آموزشي موسس يا مسئول فني فقط براي يكبار در دوره پنج سال اعتب-5
است و پس از اخذ گواهي مربوطه ، در صورت بروز تخلفات محرز موسس و مسئول فني داروخانه با توجه به شرح وظايف هريك و با 

وص شركت مجدد موسس يا مسئول فني آئين نامه داروخانه ها موضوع در كميسيون قانوني دانشگاه بررسي و در خص35و 29رعايت مواد 
.در دوره آموزشي و اعتبار گواهي مربوطه اتخاذ تصميم خواهد شد

مفاد دوره آموزشي بر اساس قانون و مقررات امور پزشكي و داروئي و آئين نامه داروخانه ها و ضوابط و ساير مقررات مرتبط توسط -6
.مي گردددانشگاه با هماهنگي انجمن داروسازان ايران تنظيم


