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معاونین محترم غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور
موضوع:  اجرای مفاد اصالحیه تبصره ۴ ماده ۱۵

با سالم و احترام؛
پیرو نامه شماره ٦٦٥/٢٥۹٠٤ تاریخ ١٣۹٧/٠٣/٢٨ درخصوص اصالحیه تبصره ٤ ماده ١٥ آییننامه تأسیس و اداره 
داروخانهها به شماره ٦٦٥/١٤٧٤٥٣ تاریخ ١٣۹٣/١٢/٠٥، در راستای تبیین و شفافسازی و وحدت رویه در اجرای ضابطه 

تأسیس و اداره داروخانهها به شماره ٦٦٥/١٢٢١٦١ تاریخ ١٣۹٥/٠٨/٠٥، ماده ١١ این ضابطه به شرح زیر اصالح میگردد: 

ماده ۱۱) شرایط الزم جهت افتتاح و بهره برداری از داروخانه
پس از تأیید صالحیت متقاضی از سوی کمیسیون دانشگاه، جهت افتتاح و بهره برداری از داروخانه جدید (تأسیس یا انتقال 

محل) مطابق ماده ٦ آیین نامه، می بایست مدارک زیر در سامانه درج گردد :
١١-١) گزارش کارشناسی بازدید مرحله اول از محل داروخانه توسط انجمن (پیوست شماره ٤)

انجمن موظف است پس از دریافت تقاضا، طی مدت حداکثر ٧ روز کاری با حضور مؤسس از محل بازدید و مراتب تأیید یا 
مخالفت را با ذکر دالیل از طریق سامانه به دانشگاه و متقاضی اعالم نماید. درصورت تأیید کارشناسی بازدید مرحله اول، 

مؤسس می بایست نسبت به تجهیز داروخانه طی حداکثر ٣٠ روز کاری اقدام نماید.
١١-٢) گزارش کارشناسی بازدید مرحله دوم از محل داروخانه توسط انجمن (پیوست شماره ٥)

مؤسس موظف است طی حداکثر ١٠ روز کاری پس از تأیید کارشناسی بازدید مرحله دوم، نسبت به افتتاح و بهره برداری از 
داروخانه اقدام نماید؛ در غیر این صورت به منزله انصراف متقاضی از محل پیشنهادی خواهد بود.

تبصره ١: در صورت عدم آمادگی انجمن، دانشگاه موظف به انجام کارشناسی محل می باشد.
١١-٣) معرفی نامه مسئول فنی توسط مؤسس (پیوست شماره ٦)

١١-٤) درصورت تأسیس داروخانه در مجتمعهای مسکونی، ارائه تعهد مؤسس داروخانه (پیوست شماره ١٧) و ارائه 
رضایتنامه مالکین (پیوست شماره ١٨) الزامی است.

تبصره ٢: اگر در مجتمع های مسکونی، محل تأسیس داروخانه دارای درب مجزا به خیابان یا معبر عمومی اصلی باشد، جلب 
رضایت مالکین مجتمع الزامی نیست.

١١-٥) درصورتیکه محل معرفی شده با توجه به تبصره ٤ ماده ١٥ آیین نامه در حریم داروخانه دایر خصوصی دیگری باشد، 
مبنای سنجش تعداد مطب فعال و میزان فعالیت آنها با گزارش کارشناسی انجمن می باشد.

١١-٦) مراکز درمانی، درمانگاه ها، کلینیکهای ویژه و داروخانه های خصوصی دایر می بایست بیش از ٤ مطب فعال داشته 
باشند تا مشمول اصالحیه تبصره ٤ ماده ١٥ آیین نامه گردند.

تبصره ٣: محدوده یا حریم جهت شمارش تعداد مطب فعال، نصف فواصل مندرج در جدول ب آیین نامه می باشد. در این 
صورت استفاده از تبصره ٤ ماده ١٥ آیین نامه، فواصل جداول ب و ج بدون اعمال ٥% اغماض محاسبه می گردد.
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تبصره ٤: مطب فعال به مطب پزشک عمومی یا پزشک متخصص گفته می شود که حداقل در یک نوبت کاری به مدت 
٤روز در هفته دائر بوده و فعالیت داشته باشد . زمان کمتر از ٤روز با تناسب قابل محاسبه می باشد . مطب دندانپزشکی، 
مشاوره تغذیه، رادیولوژی، مامایی، فیزیوتراپی، مراکز ترک اعتیاد و سایر رشتههای علوم پزشکی جزء مطب فعال محاسبه 

نمیگردند.

١١-٧) داروخانههایی که مطابق اصالحیه تبصره ٤ ماده ١٥ آیین نامه در اطراف داروخانههای وابسته به سازمانها و یا 
نهادهای عمومی و دولتی، دانشگاهها، سازمانهای نظامی، خیریه و مردم نهاد تأسیس یا انتقال محل می دهند، نسبت به 
یکدیگر و داروخانههای مذکور، حریم ندارند. همچنین داروخانههای دایر خصوصی در حریم داروخانههای مذکور طبق 
فواصل مندرج در (جدول ب) نیز حریم ندارند. بدیهی است رعایت حریم داروخانه دایر خصوصی خارج از حریم (محدوده) 

داروخانههای مذکور الزامی است.

١١-٨) مالک محاسبه فاصله داروخانهها از یکدیگر جهت تأسیس یا انتقال محل، از وسط درب ورودی اصلی داروخانه دایر 
(دربی که توسط دانشگاه در زمان تأسیس اولیه داروخانه تأیید شده است) تا وسط درب ورودی اصلی محل پیشنهادی 

داروخانه جدید از کوتاهترین فاصله محل عبور عابر پیاده بر اساس عرف محل با نظر انجمن خواهد بود./
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