ردﯾﻒ
1

ﻣﺎده و ﺗﺒﺼﺮه ﻫﺎ

ﻗﺪﯾﻢ

ﺟﺪﯾﺪ

ﺗﺒﺼﺮه  1ﻣﺎده

ﺗﻌداد داروﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ھر ﺷﮭر ﯾﺎ روﺳﺗﺎ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﮐﻠﯾﮫ
داروﺧﺎﻧﮫ ھﺎی داﯾر ﻓﻌﺎل)ﺑﺟز داروﺧﺎﻧﮫ ھﺎی داﺧﻠﯽ
ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن(و ﺑر اﺳﺎس ﺷﺎﺧص ﺟﻣﻌﯾﺗﯽ ﻗﺎﺑل ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

-

)2ﺿﻮاﺑﻂ ﻗﺪﯾﻢ،
ﺻﻔﺤﻪ (3

2

3

4

ﺗﺒﺼﺮه  1ﻣﺎده

)2ﺿﻮاﺑﻂ ﺟﺪﯾﺪ،
ﺻﻔﺤﻪ (3

ﺗﺒﺼﺮه  2ﻣﺎده

)2ﺿﻮاﺑﻂ ﻗﺪﯾﻢ،
ﺻﻔﺤﻪ (3

ﺗﺒﺼﺮه 7ﻣﺎده 3
)ﺿﻮاﺑﻂ ﺟﺪﯾﺪ،
ﺻﻔﺤﻪ (5

-

ﺗﺎﺳﯾس داروﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺟدﯾد در
ﺳراﺳر ﮐﺷور ﺑر اﺳﺎس ﺷﺎﺧص
ﺟﻣﻌﯾﺗﯽ و اﻋﻼم ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

در ﺻورت ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺗﺎﺳﯾس داروﺧﺎﻧﮫ در ھر ﺷﮭر ﯾﺎ روﺳﺗﺎ ﺑﮫ
ﺗﺷﺧﯾص داﻧﺷﮕﺎه ﻣرﺑوطﮫ و ﻋدم وﺟود ﻣﺗﻘﺎﺿﯽ واﺟد
ﺣد ﻧﺻﺎب اﻣﺗﯾﺎز ،داﻧﺷﮕﺎه ﺑﺎ ﻓراﺧوان از طرﯾق ﺳﺎﯾت داﻧﺷﮕﺎه
ﻣرﺑوطﮫ ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏذا و دارو ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از روزﻧﺎﻣﮫ ھﺎی
ﮐﺛﯾراﻻﻧﺗﺷﺎر ﻣﺣﻠﯽ و ﮐﺷوری و دادن ﻣﮭﻠت ﯾﮏ ﻣﺎھﮫ از ﺑﯾن
ﻣﺗﻘﺎﺿﯾﺎن ،ﻓرد دارای ﺑﯾﺷﺗرﯾن اﻣﺗﯾﺎز را ﺟﮭت اﺧذ ﻣﺟوز ﺑﮫ
ﮐﻣﯾﺳﯾون اﻣور داروﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﻣﻌرﻓﯽ ﻧﻣﺎﯾد.ﺣداﻗل اﻣﺗﯾﺎز ﻓرد
ﻣﻌرﻓﯽ ﺷده ﺑﺎﯾد ١٧٥٠ﺑﺎﺷد و ﺟﺎﺑﺟﺎﯾﯽ ﻣﺣل داروﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎ
داﺷﺗن ﺣد ﻧﺻﺎب اﻣﺗﯾﺎز ھﻣﺎن ﺷﮭر ﭘس از  ٥ﺳﺎل ﻓﻌﺎﻟﯾت در
ﻣﻧطﻘﮫ ﻣورد ﻧظر ﻣﺷروط ﺑﮫ ﻣوﺟود ﺑودن ﻣﺗﻘﺎﺿﯽ ﺗﺎﺳﯾس
داروﺧﺎﻧﮫ در ھﻣﺎن ﻣﻧطﻘﮫ و در ﺻورت ﻣواﻓﻘت داﻧﺷﮕﺎه
ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳت.ﻣﺗﻘﺎﺿﯾﺎن واﺟد اﯾن ﺗﺑﺻره ﺣق اﺑطﺎل و ﺗﺎﺳﯾس
ھﻣزﻣﺎن داروﺧﺎﻧﮫ را ﻧداﺷﺗﮫ و ﺻرﻓﺎ ً در ﺻورت ﻣواﻓﻘت
ﮐﻣﯾﺳﯾون ،ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد از ﯾﮑﺳﺎل ﻗﺑل درﺧواﺳت ﺧود ﺑرای
ﺟﺎﺑﺟﺎﯾﯽ ﯾﺎ اﺑطﺎل را ﺑﮫ اطﻼع داﻧﺷﮕﺎه ﺑرﺳﺎﻧﻧد.

ﺣﺬف

-

در ﻣورد ﺷﮭرھﺎی ﺟدﯾدی ﮐﮫ طﺑق
ﺗﻘﺳﯾم ﺑﻧدی ﮐﺷوری از ﺷﮭرھﺎی
ﺑزرﮔﺗر ﺟدا ﻣﯽ ﺷوﻧد ﻣﻼک ﺑوﻣﯽ
ﺑودن ھﻣﺎن ﺷراﯾط ﺷﮭر ﺑزرﮔﺗر
ﺧواھد ﺑود.

5

6

7

ﺑﻨﺪ ﺷﻤﺎره 6

)ﺿﻮاﺑﻂ ﻗﺪﯾﻢ،
ﺻﻔﺤﻪ (5

ﺗﺒﺼﺮه  3ﻣﺎده

)4ﺿﻮاﺑﻂ ﺟﺪﯾﺪ،
ﺻﻔﺤﻪ (6

ﺑﻨﺪ  4ﻣﺎده 4

)ﺿﻮاﺑﻂ ﻗﺪﯾﻢ،
ﺻﻔﺤﻪ (6

8

9

ﺗﺒﺼﺮه  3ﺑﻨﺪ 4
)ﺿﻮاﺑﻂ ﻗﺪﯾﻢ،
ﺻﻔﺤﻪ (6

ﺗﺒﺼﺮه 2ﻣﺎده 5
)ﺿﻮاﺑﻂ ﻗﺪﯾﻢ،
ﺻﻔﺤﻪ (6

ﺿﻣن رﻋﺎﯾت ﻣﺎده ١٠آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ ﺑرای ﻣوﺳﺳﯾن ﮐﻠﯾﮫ
داروﺧﺎﻧﮫ ھﺎی داﯾر ،درﺧواﺳت ﻣﺗﻘﺎﺿﯽ ﺟﮭت ﺗﺎﺳﯾس ﻣﺟدد
داروﺧﺎﻧﮫ در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﻗﺑﻼً ﺑﺎ اوﻟوﯾت ﺑﻧدی و ﺗﺎﯾﯾد ﮐﻣﯾﺳﯾون
ﻣﺟوز داروﺧﺎﻧﮫ ای را اﺧذ ﻧﻣوده و ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی وی و ﻧظر
ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻗﺑل از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎره اﺑﻼﻏﯽ
 /٢٣١١د ﻣورخ  ،١٣٨٩/٣/٣٠اﺑطﺎل و ﺗﺎﺳﯾس ھﻣزﻣﺎن
داروﺧﺎﻧﮫ ﺑﻧﺎم ﻓرد واﺟد ﺷراﯾط دﯾﮕری در ھﻣﺎن ﻣﺣل ﺻورت
ﮔرﻓﺗﮫ ،ﻣﺗﻘﺎﺿﯽ ﺗﺎ  ١٠ﺳﺎل ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد در ﻧوﺑت ﺗﺎﺳﯾس از
طرﯾق اوﻟوﯾت ﺑﻧدی ﻗرار ﮔﯾرد).ﺑﺟز در ﻣﻧﺎطﻘﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺎﯾﯾد
داﻧﺷﮕﺎه ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺗﺎﺳﯾس داروﺧﺎﻧﮫ داﺷﺗﮫ وﻟﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾت ﺗﺑﺻره
ﻣﺎده  ١اﯾن ﺿﺎﺑطﮫ ﻣﺗﻘﺎﺿﯽ ﻧدارد ﻣﺟﺎز ﺑﮫ ﺛﺑت ﻧﺎم ﺗﺎﺳﯾس
داروﺧﺎﻧﮫ ﺧواھد ﺑود(.در اﯾن ﻣورد ﺳﺎﺑﻘﮫ اﺷﺗﻐﺎل ﻣﺗﻘﺎﺿﯽ از
ﺗﺎرﯾﺦ اﺑطﺎل و ﺗﺎﺳﯾس ھﻣزﻣﺎن داروﺧﺎﻧﮫ ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻣﯾﺷود.

-

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

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

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

ﺣﺬف

ﮐﻠﯾﮫ ﻣﮑﺎﺗﺑﺎت ﻣرﺗﺑط از ﺳوی
داروﺧﺎﻧﮫ اﺷﺗراﮐﯽ ﺑﺎ ﻣﮭر و اﻣﺿﺎء
ھر دو ﻣوﺳس ﻣﻌﺗﺑر ﺧواھد ﺑود.

ﺣﺬف

ﺣﺬف

ﺣﺬف

10

11

)2-4-4ﺿﻮاﺑﻂ
ﺟﺪﯾﺪ ،ﺻﻔﺤﻪ(7

ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده 5
)ﺿﻮاﺑﻂ

ﺟﺪﯾﺪ،ﺻﻔﺤﻪ (7

-

-

ﻣﺎده ) 6ﺿﻮاﺑﻂ
ﻗﺪﯾﻢ،ﺻﻔﺤﻪ(6

12
ﻣﺎده ) 6ﺿﻮاﺑﻂ

ﺟﺪﯾﺪ،ﺻﻔﺤﻪ(8

اﺣداث ﯾﺎ اﻧﺗﻘﺎل ﻣﺣل ﯾﮏ ﺑﺎب داروﺧﺎﻧﮫ در ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻧﺻف
ﻓواﺻل ﻣﻧدرج در ﺟدول ب ﺗﺑﺻره  ٤ﻣﺎده  ١٥آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ
ﺗﺎﺳﯾس و اداره داروﺧﺎﻧﮫ ھﺎ از داروﺧﺎﻧﮫ ای ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺎﯾﯾد
ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﺑﯾﻣﮫ ﮔر ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن ﺗﻌداد ﻧﺳﺦ و ﻓروش ﻧﺳﺧﮫ ھﺎی
ﺑﯾﻣﮫ ای آن در ﻣﺎه از  2ﺑراﺑر ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن ﻧﺳﺦ داروﺧﺎﻧﮫ ھﺎی آن
ﺷﮭر طﯽ ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎﺷد ﻣﺟﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

اﮔر داروﺳﺎزی ﺗﺎ ﻗﺑل از اﺑﻼغ آﯾﯾن
ﻧﺎﻣﮫ ﺷﻣﺎره ٦٦٥/١٤٧٤٥٣ﺗﺎرﯾﺦ
١٣٩٣/١٢/٥ﻣﺑﺎدرت ﺑﮫ اﺑطﺎل و
ﺗﺎﺳﯾس ھﻣزﻣﺎن داروﺧﺎﻧﮫ ﻧﻣوده و ﺑﮫ
ھﯾﭻ وﺟﮫ از طرﯾق اوﻟوﯾت ﺑﻧدی
ﻣوﻓق ﺑﮫ اﺧذ ﻣﺟوز ﺗﺎﺳﯾس داروﺧﺎﻧﮫ
ﻧﺷده ﺑﺎﺷد،وی ﻣﯽ ﺗواﻧد در ﻧوﺑت
اوﻟوﯾت ﺑﻧدی ﺗﺎﺳﯾس داروﺧﺎﻧﮫ ﻗرار
ﮔﯾرد و ﺳﺎﺑﻘﮫ اﺷﺗﻐﺎل ﻣﺗﻘﺎﺿﯽ از
زﻣﺎن ﻓﺎرغ اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﻗﺎﺑل ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.ﺑدﯾﮭﯽ اﺳت داروﺳﺎزاﻧﯽ ﮐﮫ
ﺑﻌد از ﺗﺎرﯾﺦ ﻓوق از طرﯾق اﺑطﺎل و
ﺗﺎﺳﯾس ھﻣزﻣﺎن داروﺧﺎﻧﮫ ﺗﺎﺳﯾس
ﻧﻣوده اﻧد دﯾﮕر ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد در ﻧوﺑت
ﺗﺎﺳﯾس از طرﯾق اوﻟوﯾت ﺑﻧدی ﻗرار
ﮔﯾرﻧد.

داروﺳﺎزاﻧﯽ ﮐﮫ ﻣوﻓق ﺑﮫ اﺧذ ﻣﺟوز
ﺗﺎﺳﯾس داروﺧﺎﻧﮫ )ﭼﮫ از طرﯾق
اوﻟوﯾت ﺑﻧدی ﯾﺎ اﺑطﺎل و ﺗﺎﺳﯾس
ﻣﯽ ﺷوﻧد ،از زﻣﺎن
ھﻣزﻣﺎن(
ﺻدور ﭘرواﻧﮫ ﺗﺎﺳﯾس ﺗﺎ ﯾﮑﺳﺎل
ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد،ﺗﻘﺎﺿﺎی اﺑطﺎل و ﺗﺎﺳﯾس
ھﻣزﻣﺎن در ﺳراﺳر ﮐﺷور داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷﻧد.

اﺣداث ﯾﺎ اﻧﺗﻘﺎل ﻣﺣل ﯾﮏ ﺑﺎب
داروﺧﺎﻧﮫ در ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻧﺻف ﻓواﺻل
ﻣﻧدرج در ﺟدول ب و ج ﺗﺑﺻره ٤
ﻣﺎده  ١٥آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ از داروﺧﺎﻧﮫ ای ﮐﮫ
ﺑﮫ ﺗﺎﯾﯾد ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﺑﯾﻣﮫ ﮔر ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن
ﺗﻌداد ﻧﺳﺦ و ﻓروش ﻧﺳﺧﮫ ھﺎی
ﺑﯾﻣﮫ ای آن در ﻣﺎه از  3ﺑراﺑر
ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن ﻧﺳﺦ داروﺧﺎﻧﮫ ھﺎی آن ﺷﮭر
طﯽ ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎﺷد ﻣﺟﺎز ﻣﯽ
ﺑﺎﺷد

ﻣﺎده ) 7ﺿﻮاﺑﻂ

ﻗﺪﯾﻢ ،ﺻﻔﺤﻪ (6

13
ﻣﺎده ) 7ﺿﻮاﺑﻂ

ﺑﮫ داﻧﺷﮑده ھﺎی داروﺳﺎزی ﭘس از ﮔذﺷت ﯾﮑﺳﺎل از ﺷروع
ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ  ،ﺑﮫ ازای ﭘذﯾرش ﺳﺎﻟﯾﺎﻧﮫ ﺗﺎ  ٧٥داﻧﺷﺟو ﺑﺎ
ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﮐﻣﯾﺳﯾون داﻧﺷﮕﺎه و ﺗﺎﯾﯾد ﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻣرﮐزدر
ﻧزدﯾﮑﺗرﯾن ﻣﺣل ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن اﺻﻠﯽ داﻧﺷﮑده داروﺳﺎزی ﺑﺎ
رﻋﺎﯾت ﺿواﺑط و ﻣﻘررات ﻣرﺑوطﮫ ﻣﺟوز اﺣداث داروﺧﺎﻧﮫ
آﻣوزﺷﯽ اﻋطﺎء ﺧواھد ﺷد.

ﺟﺪﯾﺪ ،ﺻﻔﺤﻪ (8

14

15

ﺗﺒﺼﺮه  1ﻣﺎده 7
ﺻدور ﻣﺟوز داروﺧﺎﻧﮫ آﻣوزﺷﯽ ﺟدﯾد ﺑرای داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎی
دارای داروﺧﺎﻧﮫ دوﻟﺗﯽ )ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎﻧﯽ و ﻏﯾر ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎﻧﯽ( ﻣﺟﺎز
)ﺿﻮاﺑﻂ ﻗﺪﯾﻢ،ﺻﻔﺤﻪ
ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد و داﻧﺷﮕﺎه ﻣوظف ﺑﮫ آﻣوزﺷﯽ ﻧﻣودن داروﺧﺎﻧﮫ ﺧود
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد
(6

ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻨﺪ

)3ﺿﻮاﺑﻂ ﻗﺪﯾﻢ
،ﺻﻔﺤﻪ (7

در ﺻورت ﻋدم ﭘﺎﺳﺦ دھﯽ ﻣﺗﻘﺎﺿﯽ ﺣﺎﺋز اوﻟوﯾت ﭘس از ﺳﮫ
ﺑﺎر اﺳﺗﻌﻼم ﮐﺗﺑﯽ داﻧﺷﮕﺎه ،درﺧواﺳت وی از ﺟدول اوﻟوﯾت
ﺑﻧدی ﻣﺗﻘﺎﺿﯾﺎن ﻣﺣل ﻣورد ﻧظر ﺣذف ﻣﯽ ﮔردد.

داﻧﺷﮑده ھﺎی داروﺳﺎزی ﭘس از
ﮔذﺷت ﯾﮑﺳﺎل از ﺷروع ﻓﻌﺎﻟﯾت
ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ  ،ﺑﮫ ازای ﭘذﯾرش ﺳﺎﻟﯾﺎﻧﮫ ﺗﺎ
 ٧٥داﻧﺷﺟو ﺑﺎ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﮐﻣﯾﺳﯾون
داﻧﺷﮕﺎه و ﺗﺎﯾﯾد ﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻣرﮐز
ﻣﺟﺎز ھﺳﺗﻧد ﺑﺎ رﻋﺎﯾت ﺿواﺑط و
ﻣﻘررات ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺗﺑدﯾل داروﺧﺎﻧﮫ
دوﻟﺗﯽ )اﻋم از ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎﻧﯽ و ﻏﯾر
ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎﻧﯽ( در ھﻣﺎن ﻣﺣل  ،ﺑﮫ
آﻣوزﺷﯽ اﻗدام ﻧﻣﺎﯾﻧد

-

ﺣﺬف

16

ﺗﺒﺼﺮه  1ﺑﻨﺪ ب
در ﺻورت ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺗﺎﺳﯾس داروﺧﺎﻧﮫ
ﺷﺑﺎﻧﮫ روزی ﺗوﺳط داﻧﺷﮕﺎه ،اﺳﺗﻌﻼم
)ﺿﻮاﺑﻂ ﻗﺪﯾﻢ،ﺻﻔﺤﻪ
از داروﺧﺎﻧﮫ داﯾر ﻣوﺟود دارای
(7
ﺣداﻗل دو ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺿروری ﺑوده و
در ﺻورت ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺗﺎﺳﯾس داروﺧﺎﻧﮫ ﺷﺑﺎﻧﮫ روزی ﺗوﺳط
در ﺻورت ﻋدم ﻣﺗﻘﺎﺿﯽ ،داﻧﺷﮕﺎه
داﻧﺷﮕﺎه اوﻟوﯾت اول اﺳﺗﻌﻼم از داروﺧﺎﻧﮫ داﯾر ﻣوﺟود
ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑر اﺳﺎس ﺷﺎﺧص ھﺎی
ﺿروری ﺑوده و در ﺻورت ﻋدم ﻣﺗﻘﺎﺿﯽ داﻧﺷﮕﺎه ﻣﯽ ﺗواﻧد
ﺗﺎﺳﯾس داروﺧﺎﻧﮫ ﺷﺑﺎﻧﮫ روزی
ﺑر اﺳﺎس اوﻟوﯾت از ﻟﯾﺳت ﻣﺗﻘﺎﺿﯾﺎن اﻗدام ﻻزم را ﺑﻌﻣل آورد
)ﻧﻣره ارزﺷﯾﺎﺑﯽ داروﺧﺎﻧﮫ،ﻣﺎﻟﮑﯾت
ﺗﺒﺼﺮه  1ﻣﺎده 10
ﻣﺣل،وﯾژﮔﯽ ﻣﺣل و ﻣﺳﺎﺣت
)ﺿﻮاﺑﻂ
داروﺧﺎﻧﮫ (از ﻟﯾﺳت ﻣﺗﻘﺎﺿﯾﺎن ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯾد
ﮐﻣﯾﺳﯾون اﻗدام ﻻزم را ﺑﻌﻣل آورد
ﺟﺪﯾﺪ،ﺻﻔﺤﻪ (9

ردﯾﻒ  4ﺑﻨﺪ "د"

)ﺿﻮاﺑﻂ ﻗﺪﯾﻢ،ﺻﻔﺤﻪ
(8

17
ﺑﻨﺪ 4ﻣﺎده11

در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﻣﺣل ﻣﻌرﻓﯽ ﺷده ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﺑﺻره  ٤ﻣﺎده
١٥آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ در ﺣرﯾم داروﺧﺎﻧﮫ دﯾﮕری ﺑﺎﺷد ،ﻣﺑﻧﺎی ﺳﻧﺟش
ﺗﻌداد ﻣطب ﻓﻌﺎل و ﻣﯾزان ﻓﻌﺎﻟﯾت آﻧﮭﺎ ،ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺗﻌﻼم ﺑﻌﻣل
آﻣده از ﻣﻌﺎوﻧت درﻣﺎن داﻧﺷﮕﺎه ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧظﺎم ﭘزﺷﮑﯽ و
ﺗﺎﯾﯾد اﻧﺟﻣن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد

در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﻣﺣل ﻣﻌرﻓﯽ ﺷده ﺑﺎ
ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﺑﺻره  ٤ﻣﺎده ١٥آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ
در ﺣرﯾم داروﺧﺎﻧﮫ دﯾﮕری ﺑﺎﺷد،
ﻣﺑﻧﺎی ﺳﻧﺟش ﺗﻌداد ﻣطب ﻓﻌﺎل و
ﻣﯾزان ﻓﻌﺎﻟﯾت آﻧﮭﺎ  ،ﺑﺎ ﮔزارش
ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ اﻧﺟﻣن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

)ﺿﻮاﺑﻂ

ﺟﺪﯾﺪ،ﺻﻔﺤﻪ (10
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ﺗﺒﺼﺮه  3ﻣﺎده

)11ﺿﻮاﺑﻂ ﺟﺪﯾﺪ،
ﺻﻔﺤﻪ (10

-

ﻣراﮐزﺗرک اﻋﺗﯾﺎد ﺟزء ﻣطب ﻓﻌﺎل
ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻧﻣﯽ ﮔردﻧد

19

ﻣﻼک ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﺑرای اﺣداث داروﺧﺎﻧﮫ
در ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻧد ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﭘزﺷﮑﯽ
،
ﺗﺧﺻﺻﯽ
وﯾژه
)ﮐﻠﯾﻧﯾﮏ
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

ﺗﺒﺼﺮه  4ﻣﺎده
)11ﺿﻮاﺑﻂ

ﺟﺪﯾﺪ،ﺻﻔﺤﻪ (10

ﺗﺒﺼﺮه 4ﺑﻨﺪ "د"
)ﺿﻮاﺑﻂ ﻗﺪﯾﻢ،ﺻﻔﺤﻪ
20

(11

ﺗﺒﺼﺮه  5ﻣﺎده
)11ﺿﻮاﺑﻂ

درﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﺎﺳﯾس داروﺧﺎﻧﮫ ای در داﺧل ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﭘزﺷﮑﯽ
و داروﺧﺎﻧﮫ دﯾﮕری ﺧﺎرج از ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﭘزﺷﮑﯽ ﻣﻧظور ﺑﺎﺷد
ﻣﻼک ﻓﺎﺻﻠﮫ از وﺳط درب ورودی اﺻﻠﯽ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﭘزﺷﮑﯽ ﺗﺎ
وﺳط درب اﺻﻠﯽ داروﺧﺎﻧﮫ ﺧﺎرج از ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﭘزﺷﮑﯽ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

ﺟﺪﯾﺪ،ﺻﻔﺤﻪ (11

21

ﺗﺒﺼﺮه  6ﻣﺎده
)11ﺿﻮاﺑﻂ

ﺟﺪﯾﺪ،ﺻﻔﺤﻪ (11

-

درﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﺎﺳﯾس داروﺧﺎﻧﮫ ای
در داﺧل ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﭘزﺷﮑﯽ و
داروﺧﺎﻧﮫ دﯾﮕری ﺧﺎرج از ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن
ﭘزﺷﮑﯽ ﻣﻧظور ﺑﺎﺷد ﻣﻼک ﻓﺎﺻﻠﮫ از
وﺳط درب ورودی دارای ﭘﻼک
ﺷﮭرداری )ﻣﺣل ﻋﺑور و ﻣرور
ﻣراﺟﻌﯾن(ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﭘزﺷﮑﯽ ﺗﺎ وﺳط
درب اﺻﻠﯽ داروﺧﺎﻧﮫ ﺧﺎرج از
ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﭘزﺷﮑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﺑﻠﻌﮑس!

ﺑرای ﺻدور ﻣﺟوز ﺗﺎﺳﯾس داروﺧﺎﻧﮫ
در اطراف ﮐﻠﯾﻧﯾﮏ ھﺎی وﯾژه
ﺗﺧﺻﺻﯽ ﻣطﺎﺑق ﺑﺧﺷﻧﺎﻣﮫ ﺷﻣﺎره
 ٦٦٥/٨١٨٣٢ﺗﺎرﯾﺦ ١٣٩٥/٥/١٧
اﻗدام ﺷود.
))اوﻟوﯾت ﺑر اﺳﺎس -١داروﺧﺎﻧﮫ ھﺎی
ﺗﻌﺎوﻧﯽ -٢اﻧﺗﻘﺎل داروﺧﺎﻧﮫ ھﺎی داﯾر
در اطراف ﮐﻠﯾﻧﯾﮏ ھﺎ ﺑﮫ داﺧل
ﮐﻠﯾﻧﯾﮏ ھﺎ -٣ﺗﺎﺳﯾس داروﺧﺎﻧﮫ ﺟدﯾد((

22

ﺗﺒﺼﺮه  5ﺑﻨﺪ

د)ﺿﻮاﺑﻂ ﻗﺪﯾﻢ
،ﺻﻔﺤﻪ (9

ﺑﺎ رﻋﺎﯾت ﺗﺑﺻره  ٤ﻣﺎده  ١٥آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ در ﺑﻌﺿﯽ از ﻣﻧﺎطق
ﺷﮭر ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻣرﮐز و ﺗراﮐم ﻣطب ھﺎی ﭘزﺷﮑﯽ روﺑروﺳت در
ﺷﮭرھﺎی ﺑﺎ ﺟﻣﻌﯾت ﺑﺎﻻی ٥٠٠ھزار ﻧﻔر و ﺑﺎ ﺟﻣﻌﯾت ﯾﮏ
ﻣﯾﻠﯾون ﻧﻔر و ﺑﺎﻻﺗر ﺑﮫ ﻣرﮐزﯾت داروﺧﺎﻧﮫ ﻣوﺟود ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب و
ﺑﮫ ﺷﻌﺎع ١٥٠و  ٢٠٠ﻣﺗر ﺑﮫ ﺗﻧﺎﺳب ﺗﻌداد ﻣطب ھﺎ طﺑق
ﺗﺑﺻره  ١ﺑﻧد "د" اﯾن ﺿﺎﺑطﮫ داروﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺟدﯾد ﺗﺎﺳﯾس
ﺧواھد ﺷد  .ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺗﻌداد داروﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣوﺟود ﺑﯾش از ﯾﮑﯽ
ﺑﺎﺷد ﻧزدﯾﮑﺗرﯾن داروﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻣﺣﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﺗﻌداد ﻣطب
ﻓﻌﺎل در آن ﻗرار دارد ﺑﻌﻧوان ﻣرﮐز اﯾن داﯾره ﻗرار ﻣﯾﮕﯾرد و
اﺟرای اﯾن ﺗﺑﺻره ﻣﻧوط ﺑﮫ ﻣواﻓﻘت ﮐﻠﯾﮫ اﻋﺿﺎء
ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

ﺣﺬف

 10-14ﻣﺎده 14
)ﺿﻮاﺑﻂ ﺟﺪﯾﺪ،

23

ﺻﻔﺤﻪ (13
و

 2-17ﻣﺎده 17

-

اراﺋﮫ ﻣﻔﺎﺻﺎ ﺣﺳﺎب از ﺷرﮐت ھﺎی
ﭘﺧش از طرﯾق اﻧﺟﻣن ﺻﻧﻌت ﭘﺧش
ﺟﮭت اﺑطﺎل ﭘرواﻧﮫ و ﯾﺎ اﺑطﺎل و
ﺗﺎﺳﯾس ھﻣزﻣﺎن اﻟزاﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد

)ﺿﻮاﺑﻂ ﺟﺪﯾﺪ
ﺻﻔﺤﻪ (14

24

ﺑﻨﺪ" 9ز" )ﺿﻮاﺑﻂ
ﻗﺪﯾﻢ  ،ﺻﻔﺤﻪ (10

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

ﺣﺬف

25
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ﺗﺒﺼﺮه  2ﻣﺎده 14
)ﺿﻮاﺑﻂ

ﺟﺪﯾﺪ،ﺻﻔﺤﻪ (13

ﺗﺒﺼﺮه 2ﻣﺎده

)16ﺿﻮاﺑﻂ ﺟﺪﯾﺪ،
ﺻﻔﺤﻪ (14

-

-

اﻧﺟﻣن ﺻﻧﻌت ﭘﺧش ﻣوظف اﺳت در
ﻣدت  ١٠روز ﮐﺎری

ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺟوز داروﺧﺎﻧﮫ
ﺷﺑﺎﻧﮫ روزی ﺑر اﺳﺎس ﻧﯾﺎز ﻣﻧﺎطق
ﺷﮭری ﺟﮭت ﺗﺳﮭﯾل دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﯾﻣﺎران
ﺻﺎدر ﺷده اﺳت در ﺻورت ﻧﯾﺎز ﺑﮫ
ﺟﺎ ﺑﺟﺎﯾﯽ داروﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﺗﺻوﯾب
ﮐﻣﯾﺳﯾون داﻧﺷﮕﺎه اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

ﺑﻨﺪ "ج) "1-ﺿﻮاﺑﻂ
ﻗﺪﯾﻢ ،ﺻﻔﺤﻪ  7و (8

27
ﻣﺎده ) 19ﺿﻮاﺑﻂ

ﺟﺪﯾﺪ،ﺻﻔﺤﻪ(15

درﺻورﺗﯾﮑﮫ ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ﮔزارش ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﺑﯾﻣﮫ ﮔرﺗﻌداد ﻧﺳﺦ
در ھر ﺷﯾﻔت ﮐﺎری در ھر ﻣﺎه ﺑﯾن
داروﺧﺎﻧﮫ
٢٥٠٠-٣٥٠٠ﻧﺳﺧﮫ ﺑﺎﺷد ﺑﺎﯾد در در ﺷﯾﻔت ﭘر ﺗراﮐم ﯾﮏ
ﻣﺳﺋول ﻓﻧﯽ دﯾﮕر را ﻧﯾز ﺑﮑﺎر ﮔﯾرﻧد.در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﺗﻌداد ﻧﺳﺦ
داروﺧﺎﻧﮫ در ھر ﺷﯾﻔت ﮐﺎری از  ٤٥٠٠ﻧﺳﺧﮫ در ﻣﺎه ﻓراﺗر
رود ﯾﮏ ﻣﺳﺋول ﻓﻧﯽ دﯾﮕر ﻧﯾز ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾن ﻓﻧﯽ داروﺧﺎﻧﮫ
اﺿﺎﻓﮫ ﮔردد.

داﻧﺷﮕﺎه ﻣوظف اﺳت در ﺻورﺗﯾﮑﮫ
داروﺧﺎﻧﮫ روزاﻧﮫ ﺗﻌداد ﻣﺗوﺳط ﺳﺎﻟﯾﺎﻧﮫ
ﻧﺳﺦ ﺑﯾش از  ٢٠٠ﻧﺳﺧﮫ در روز و
داروﺧﺎﻧﮫ ﺷﺑﺎﻧﮫ روزی ﺑﯾش از ٤٠٠
ﻧﺳﺧﮫ در روز داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﺑﺎ اﺳﺗﻌﻼم
از ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﺑﯾﻣﮫ ﮔر ﯾﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ
ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺟذب ﻣﺳﺋول ﻓﻧﯽ دوم در
ﺷﯾﻔت ﭘر ﺗراﮐم اﻗدام ﻧﻣﺎﯾد.

ﺑﻨﺪج4-2-

)ﺿﻮاﺑﻂ ﻗﺪﯾﻢ،ﺻﻔﺤﻪ
(8
28
ﺑﻨﺪ  4ﻣﺎده

داﻧﺷﺟوﯾﺎن داروﺳﺎزی ﺑﮫ ﺷرط ﮔذراﻧدن ﺣداﻗل  140واﺣد
درﺳﯽ و ﻋدم اﺷﺗﻐﺎل ﺑﮫ ﺗﺣﺻﯾل ﻣرﺑوطﮫ در ﻣدت زﻣﺎن
ﭘذﯾرش ﻗﺎﺋم ﻣﻘﺎﻣﯽ داروﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺗﺎﯾﯾد داﻧﺷﮑده داروﺳﺎزی ﻣﺣل
ﺗﺣﺻﯾل ﺧود ﻣﺟﺎزﻧد ﺻرﻓﺎ ً ﺑرای ﯾﮏ ﺑﺎر در طول ﯾﮏ ﺳﺎل
ﺑﮫ ﻣدت ﺣداﮐﺛر  ٦ﻣﺎه ﺑﻌﻧوان ﻗﺎﺋم ﻣﻘﺎم ﻣﺳﺋول ﻓﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﺎوﻧت
ﻏذا و دارو داﻧﺷﮕﺎه ﻣﻌرﻓﯽ و در ﺻورت ﺗﺎﯾﯾد داﻧﺷﮕﺎه ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﻗﺎﺋم ﻣﻘﺎم ﻣﺳﺋول ﻓﻧﯽ ﻣﺷﻐول ﺑﮫ ﮐﺎر ﺷوﻧد

)20ﺿﻮاﺑﻂ ﺟﺪﯾﺪ،
ﺻﻔﺤﻪ (16

29

30

ﺗﺒﺼﺮه  1ﻣﺎده 20
)ﺿﻮاﺑﻂ ﺟﺪﯾﺪ
،ﺻﻔﺤﻪ (16

ﺑﻨﺪ 5ﻣﺎده

)22ﺿﻮاﺑﻂ ﺟﺪﯾﺪ،
ﺻﻔﺤﻪ (18

-

داﻧﺷﺟوﯾﺎن داروﺳﺎزی ﺑﮫ ﺷرط
ﮔذراﻧدن ﺣداﻗل  180واﺣد درﺳﯽ و
ﻋدم اﺷﺗﻐﺎل ﺑﮫ ﺗﺣﺻﯾل ﻣرﺑوطﮫ در
ﻣدت زﻣﺎن ﭘذﯾرش ﻗﺎﺋم ﻣﻘﺎﻣﯽ
داروﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺗﺎﯾﯾد داﻧﺷﮑده داروﺳﺎزی
ﻣﺣل ﺗﺣﺻﯾل ﺧود ﻣﺟﺎزﻧد ﺻرﻓﺎ ً
ﺑرای ﯾﮏ ﺑﺎر در طول ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﮫ
ﻣدت ﺣداﮐﺛر  ٦ﻣﺎه ﺑﻌﻧوان ﻗﺎﺋم ﻣﻘﺎم
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

در ﻣﻧﺎطق ﻣﺣروم ﺑرای داﻧﺷﺟوﯾﺎن
داروﺳﺎزی ،ﺷرط ﮔذراﻧدن ﺣداﻗل
 140واﺣد درﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد

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

)واﮔذاری اﻣور اﺟراﯾﯽ داروﺧﺎﻧﮫ ھﺎ
از طرف داﻧﺷﮕﺎه ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧظﺎم
ﭘزﺷﮑﯽ و اﻧﺟﻣن (

ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ:
 .1ﺷﻌﺎع:ﮐﻮﺗﺎﻫﺘﺮﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻋﺒﻮر ﻋﺎﺑﺮ ﭘﯿﺎده ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﺮف ﺗﺮدد از وﺳﻂ درب داروﺧﺎﻧﻪ داﯾﺮ
ﺗﺎ وﺳﻂ درب اﺻﻠﯽ ﻣﻄﺐ ﯾﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ اﻧﺠﻤﻦ و در ﺻﻮرت
ﺑﺮوز اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ  ،ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن داﻧﺸﮕﺎه.
 .2ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺎﺳﯿﺲ داروﺧﺎﻧﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد.

