
 رسانی دستگاهجهت ارائه روی پایگاه اطالعخدمت خدمت/زیر اطالعاتفرم 

  16062251000 :شناسه خدمت (ابطال و تاسیس همزمان داروخانه) داروخانه تاسیس پروانه صدور عنوان خدمت:

 (G2Gخدمت به دیگردستگاه های دولتی)            (G2B) خدمت به کسب و کار    (           G2Cخدمت به شهروندان )          : نوع خدمت

ابطال و تاسیس همزمان داروخانه جهت ابطال مجوز تاسیس داروخانه توسط موسس قبلی و تاسیس همزمان توسط موسس جدید در همان  شرح خدمت:

و کد رهگیری دریافت می نمایند.پس از ثبت و ارسال ابتدا متقاضیان درخواست خودر را در سامانه مدیریت امور داروخانه ها ثبت کرده  محل می باشد.
رخواست با درخواست متقاضی ،مدارک و مستندات مورد نیاز توسط کارشناسان امور داروخانه ها بررسی و تایید می گردد. که در صورت نقص و یا اشتباه د

هایتا پس از رفع اشکاالت مذکور و ارسال درخواست متقاضی به توضیحات مندرج به کارتابل متقاضی جهت ویرایش و ارسال مجدد ارجاع می گردد. و ن
هایی معاون محترم کارتابل کارشناسان امور داروخانه ها مدارک و مستندات بررسی و تایید می گردد که پس از تایید توسط مدیر محترم دارو و مخدر و تایید ن

 غذا و دارو پروانه تاسیس داروخانه صادر می گردد.

. ثبت درخواست رسمی ابطال مجوز و پروانه تاسیس داروخانه توسط موسس داروخانه و درخواست متقاضی جدید تاسیس) پیوست 1 :نیاز مدارک مورد

. اسکن کارت پایان خدمت یا معافیت از 3. اسکن صفحه اول شناسنامه متقاضی تاسیس داروخانه و در صورت داشتن توضیحات صفحه آخر 2 (10شماره 
 اسکن گواهی عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد متقاضی. 5. اسکن مدرک تحصیلی معتبر 4ی اشتغال به خدمت وظیفه متقاضی خدمت یا گواه

 20. ارائه مفاصا حساب از شرکت های پخش دارویی توسط انجمن داروسازان قبل از تصویب کمیسیون ماده 6

ت
ت خدم

جزییا
 

 روز کاری 30 خدمت: ارایه زمان متوسط مدت

 ساعت اداری ساعات ارائه خدمت:

 یک بار برای همیشه حضوری بار مراجعه تعداد

هزینه ارایه خدمت)ریال( به 
 خدمت گیرندگان

 

 شماره حساب )های( بانکی مبلغ)مبالغ(
 پرداخت به صورت الکترونیک 1143250000

  

. . .  

ت
نحوه دسترسی به خدم

   (        با کلیک روی نماد کاربر را هدایت کند )پیوند صفحه ارائه خدمت بصورت الکترونیکی اینترنتی     

 )آدرس پست الکترونیک خدمت جهت پاسخگویی یا ارتباط با متقاضی(                         پست الکترونیک:     

      (           با کلیک روی نماد نمایش داده شود تماس یا تلفن گویا )در صورت وجود ارائه شماره مرکز: تلفن گویا یا مرکز تماس    

   )پیوند دریافت برنامه کاربردی ارائه خدمت روی تلفن همراه( تلفن همراه    

        (شماره سامانه پیامکی ارائه خدمت در صورت وجود با کلیک روی نماد نمایش داده شود) پیام کوتاه    

  )لیست بازشونده یا پیوند آدرس دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان ارائه خدمت(خدمات پیشخوان ارائه خدمت یا دفاتر دفاتر     

 نحوه دسترسی به شکایت از خدمت:
 

 )از دید متقاضی خدمت(نمودار مراحل دریافت خدمت/زیرخدمت 
 

 در صفحه بعد
 
 
 
 

  



 

 

 

 

 )از دید متقاضی خدمت(نمودار مراحل دریافت خدمت / زیر خدمت 

 


