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  فصل اول .الف

  

  : هدف .1

  تاسيس داروخانه هاي دامپزشكي حاكميتي و نظارتي براي صدور مجوز تعيين سياست ها و ضوابط 

  

  : اصطالحات و ها واژه فيتعار .2

  :است زير مفاهيم داراي رود، مي كار به مجموعه اين در كه اصطالحاتي و ها واژه

  سازمان دامپزشكي كشور :سازمان .٢-١

 اداره كل دامپزشكي استان: اداره كل .٢-٢

  .زنبورعسل، كرم ابريشم، حيوانات آزمايشگاهي و پوستي و حيوانات باغ وحشبزيان، آهرنوع ازحيوانات اهلي، طيور،  :دام .٢-٣

تاسيس مجوزي است كه درقالب سياست ها و ضوابط حاكميتي سازمان براي متقاضيان واجد شرايط : مجوز تاسيس .٢-٤

  .شودصادر مي دامپزشكي  داروخانه هاي

كه به منظور انطباق عملكرد درمانگاه ها، مجتمع هاي  مستمر )ارزيابي(و مميزي ) سنجش عملكرد(بازرسي  :نظارت .٢-٥

 .مي شود انجامسازمان، بيمارستان هاي دامپزشكي و مراكز مايه كوبي، بر اساس سياست ها اعالمي درماني و 

در ف مندرج يهای سازمان و مطابق با وظا ها، ضوابط و برنامهاستيس بر اساسشود که به مرکزی اطالق می: داروخانه .٢-٦

  .دنمايت میيفعال يه خدمات دارويين شده نسبت به اراييتع يياپروانه صادره در محدوده جغرافيظهر 

سياست ها، ضوابط و برنامه هاي سازمان در انجام  بر اساسبه مركزي اطالق مي شود كه : دامپزشكي) كلينيك(درمانگاه  .٢-٧

اكيپ هاي سيار در ي در محل درمانگاه و يا از طريق اعزام صورت سرپايدرماني به امور بهداشتي، پيشگيري، تشخيصي و 

  . فعاليت مي نمايد ي تعيين شده،محدوده جغرافياي

سياست ها، ضوابط و برنامه هاي  بر اساسبه مركزي اطالق مي شود كه : دامپزشكي) پلي كلينيك(مجتمع درماني  .٢-٨

) حداقل دو درمانگاه(ي در محل مجتمع درماني صي و درماني به صورت سرپايي، تشخيسازمان در انجام امور بهداشتي، پيشگير

   .تعيين شده، فعاليت مي نمايد اكيپ هاي سيار در محدوده جغرافياييو يا از طريق اعزام 

سياست ها، ضوابط و برنامه هاي سازمان نسبت به ارايه  بر اساسكه  شودبه مركزي اطالق مي : بيمارستان دامپزشكي .٢-٩

طريق پذيرش، معاينه، آزمايش، تجويز دارو، جراحي و درصورت لزوم بستري  خدمات بهداشتي، پيشگيري، تشخيصي و درماني از

  . فعاليت مي نمايد ي تعيين شده،يقرار دام در محدوده جغرافياتكردن در محل بيمارستان و يا اعزام اكيپ هاي سيار به محل اس

     .دامپزشكي سموم و كننده ضدعفوني مواد بيولوژيكي، مواد دامپزشكي، داروهاي: دارو .٢- ١٠
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  فصل دوم .ب

  سياست ها

  

داروهاي دامپزشكي، مواد ضدعفوني كننده، افزودني هاي  برای عرضه تاسيس داروخانه هاي دامپزشكيسياست هاي . 3

  :عبارتند از ،خوراك دام و سموم دامپزشكي

  .توانمندسازي و ايجاد ساختارهاي دامپزشكي پويا در بخش غيردولتي، متناسب با شرايط و الزامات روز. ٣-١

  .دسترسي آسان و صحيح دامداران و صاحبان دام ها به دارو و درمان. ٣-٢

  .توسعه متوازن خدمات دامپزشكي. ٣-٣

  .تجويز و مصرف منطقي دارو درحوزه دامپزشكي. ٣-٤

  .حفظ كيفيت و اثربخشي دارو. ٣-٥

مواد ضدعفوني كننده، ، کيولوژيبمواد فراهم نمودن زمينه مناسب براي عرضه، تجويز و مصرف داروهاي دامپزشكي، . ٣-٦

به  درماني دامپزشكي -مراكز بهداشتي دربراساس شيوه نامه هاي ابالغي سازمان افزودني هاي خوراك دام و سموم دامپزشكي 

  :شرح زير

  داروخانه هاي دامپزشكي .٣-٦-١

  بيمارستان ها . ٣-٦-٢

  مجتمع هاي درماني . ٣-٦-٣

  ي و عشايريدام هاي روستاي درمانگاه هاي دامپزشكي ويژه .٣-٦-٤

  درمانگاه هاي دامپزشكي ويژه حيوانات خانگي و حيوانات باغ وحش .٣-٦-٥

درمانگـاه   -)نندگانكنشـخوار (درمانگاه دامپزشكي اختصاصي دام هـاي بـزرگ    -درمانگاه دامپزشكي اختصاصي طيور .٣-٦-٦

  عسلدرمانگاه دامپزشكي اختصاصي زنبور  -درمانگاه دامپزشكي اختصاصي آبزيان -)اسب(دامپزشكي اختصاصي تك سمي ها 

  مسئولين فني بهداشتيتحت نظر دامپروري هاي صنعتي و نيمه صنعتي  . ٣-٦-٧

   پارچه توليدم هاي زنجيره اي يكمديريت هاي سيست .٣-٦-٨
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  فصل سوم -ج

  تاسيس  ضوابط

  

از و ويژگي ها، شرايط اختصاصي و الزامات يس داروخانه دامپزشکی شامل شرایط متقاضی، نحوه محاسبه امتيضوابط تاس. ٤

  :ر می باشدبه شرح زي محل داروخانه و انبار

 

  شرايط متقاضي اخذ مجوز تاسيس داروخانه دامپزشكي .1-4

  . دارا بودن تابعيت جمهوري اسالمي .٤-١-١

  .دارا بودن حداقل دانشنامه دكتراي عمومي دامپزشكي .٤-١-٢

  . با ارايه كارت معتبر) ويژه آقايان(انجام خدمت دوره ضرورت يا معافيت قانوني  .٤-١-٣

  .م دامپزشكي جمهوري اسالمي ايران با ارايه كارت عضويت معتبرداشتن عضويت در سازمان نظا .٤-١-٤

  .ي انجام كار با ارايه گواهي از مراجع ذيربطاشتن سالمت جسمي و رواني و توانايد .٤-١-٥

  .نداشتن اعتياد به مواد مخدر با ارايه گواهي از مراجع ذيربط .٤-١-٦

  .با ارايه گواهي از مراجع ذيربط ي موثرنداشتن سابقه محكوميت جزاي .٤-١-٧

  .نداشتن سوء سابقه موثر صنفي و حرفه اي با ارايه گواهي از مراجع ذيربط .٤-١-٨

، موسسات آموزش عالي و نهادهاي )اعم از لشگري و كشوري(عدم اشتغال در دستگاه ها و سازمان هاي دولتي  .٤-١-٩

  . عمومي غيردولتي

  .ا مجوز اشتغال از سازمان يا مراجع ذيصالح ديگرنداشتن هرگونه پروانه ي .٤- ١- ١٠

  )١(كسب حد نصاب امتياز الزم بر اساس جدول شماره  .٤- ١- ١١

  

  تاسيس داروخانه دامپزشكي حداقل امتياز مورد نياز براي صدور مجوز -1جدول 

  حد نصاب امتياز  محل استقرار  رديف

  ٢٥٠٠  تهرانشهر   ١

  ٢٣٠٠  )به جز شهر تهران( كالن شهرها  ٢

  ٢٠٠٠  )كالن شهرهاساير به جز تهران و (مراكز استان ها   ٣

  ١٨٠٠  *)  ١، ٢و ٣(مراكز شهرستان ها به جز شهرستان هاي موضوع بندهاي    ٤

  ١٦٠٠  ساير شهرها  ٥

  ١٥٠٠  **ساير  ٦

   .خواهد بود) ١(جدول شماره  ٣شهرستان های ورامين، شهرري، شهريار و اسالم شهر، معادل رديف * 

  .شودمراكز بخش و دهستان ها را شامل مي ** 
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  نحوه محاسبه امتياز  . 2-4

  . رديانجام می پذ) ٦و  ٥، ٤، ٣، ٢(از مورد نياز براي صدور مجوز تاسيس داروخانه دامپزشكي بر اساس جداول شماره يمحاسبه امت

مربوط، بايگاني و براي بررسي هاي بعدي در  كليه مستندات مربوط به محاسبه امتيازات هر متقاضي بايد در پرونده. ١تبصره 

  .دسترس باشد

  .هر چهار سال يك بار، مورد بازنگري قرار خواهد گرفت) ٦و  ٥، ٤، ٣، ٢، ١(جداول شماره . ٢تبصره 

  

  امتياز مدارك تحصيلي. 1-2-4

  .به مي شودمحاس ٢امتياز مدارك تحصيلي براي صدور مجوز تاسيس داروخانه دامپزشكي بر اساس جدول شماره 

   

  مباني محاسبه امتياز مدارك تحصيلي  -2جدول 

  )حدكثر(امتياز   شاخص ها  رديف

  ١٠٠٠  )DVM(دكتري عمومي دامپزشكي   ١

  ١١٥٠  )MSc( علوم بالينی دامپزشکی يي ياتحصيالت تكميلي درگرايش هاي دارو به همراهدكتري عمومي   ٢

  ١٣٠٠  )DVScوPh.D( علوم بالينی دامپزشکی  يي ياتحصيالت تكميلي درگرايش هاي دارو به همراهدكتري عمومي   ٣

  ١١٠٠  )MPVM،MSc،MPH( ي دامپزشكيتحصيالت تكميلي در ساير گرايش ها به همراهدكتري عمومي   ٤

  ١٢٠٠  )DVScوPh.D( ي دامپزشكيتحصيالت تكميلي در ساير گرايش ها به همراهدكتري عمومي   ٥

  

  

  امتياز سابقه كار. 2-2-4

  .محاسبه مي شود ٣امتياز سابقه كار براي صدور مجوز تاسيس داروخانه دامپزشكي بر اساس جدول شماره 

بر اساس پروانه تمام (ا بخش غيردولتي دامپزشكي يمنظور از سابقه كار دامپزشكي، سوابق كاري متقاضي در سازمان و . تبصره

  .مي باشد) وقت معتبر

از  در نظر گرفته شده يدرصد امت ٧٥ر مراکز و موسسات مرتبط با دامپزشکی، معادل يسابقه کار دامپزشکی در سااز يامت. تبصره

  .می باشد
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  مباني محاسبه امتياز سابقه كار  -3جدول 

  امتيازساليانه  شاخص ها  رديف

  ٣٠  تهرانشهر سابقه كار دامپزشكي در   ١

  ٤٠  سابقه كار دامپزشكي در كالن شهرها   ٣

  ٥٠  )به جز تهران و كالن شهرها(سابقه كار دامپزشكي در مراكز استان ها   ٤

  ٦٥  سابقه كار دامپزشكي مراكز شهرستان ها   ٥

  ٨٠  سابقه كار دامپزشكي در ساير شهرها   ٦

  ٩٥  سابقه كار دامپزشكي در ساير   ٧

  

  امتياز بومي بودن. 3-2-4

  .محاسبه مي شود ٤داروخانه دامپزشكي بر اساس جدول شماره امتياز بومي بودن براي صدور مجوز تاسيس 

  :افرادي كه حداقل داراي يكي از ويژگي هاي زير باشند، متقاضي بومي تلقي مي گردند. تبصره

شهرستان يا استان محل تولد متقاضي يا همسر وي با شهرستان يا استان محل مورد تقاضا براي تاسيس داروخانه، يكي  -١

  .باشد

كه شهرستان يا استان ) اعم از شاغل و يا بازنشسته(سر و فرزندان كارمندان رسمي و پيماني دولت و يا نيروهاي مسلح هم -٢

محل خدمت فعلي يا بازنشستگي والدين يا همسر متقاضي با شهرستان يا استان محل مورد تقاضا براي تاسيس داروخانه آنان، 

  .يكي باشد

را به صورت متوالي يا متناوب در ) ابتدائي، راهنمايي، دبيرستان و يا دانشگاه(نوات تحصيلي متقاضي حداقل چهار سال از س -٣

  . شهرستان و يا استان مورد تقاضا براي تاسيس داروخانه، طي كرده باشد

تقاضا متقاضي يا پدر، مادر و يا همسر وي، حداقل چهار سال سابقه پرداخت حق بيمه در شهرستان و يا استان محل مورد  -٤

  .براي تاسيس داروخانه را داشته باشد

متقاضي حداقل پنج سال از سنوات خدمتي خود را به صورت متوالي يا متناوب در شهرستان و يا استان محل مورد تقاضا  -٥

  .براي تاسيس داروخانه، طي كرده باشد

  

  مباني محاسبه امتياز بومي بودن  -4جدول 

  امتياز  شاخص ها  رديف

  ٥٠  در استان مورد درخواست مجوز بومي بودن  ١

  ١٠٠  بومي بودن در استان و شهرستان مورد درخواست مجوز  ٢



دامپزشكيسياست ها و ضوابط تاسيس داروخانه    IVO/17/94 مقررات ملي دامپزشكي 

 

 

٧ 

 

  امتياز سابقه ايثارگري. 4-2-4

امتياز و منحصرا براي يك بار تاسيس  ١٥٠امتياز ويژه سابقه ايثارگري براي صدور مجوز تاسيس داروخانه دامپزشكي حداكثر تا 

  .محاسبه مي شود ٥بر اساس جدول شماره و ر، اعطاء كل كشو داروخانه دامپزشكي در

  ثارگري يمباني محاسبه امتياز سابقه ا .5جدول 

  امتياز   شاخص ها  رديف

  رزمندگان با تائيد نيروي مقاومت بسيج مركز، نيروهاي نظامي با گواهي از   ١

  ستاد مشترك نيروي مربوطه يا يگان مربوطه و جهادگران با تائيد وزارت 

  جبهه  كشاورزي بر حضور داوطلبانه درجهاد 

  امتياز به ازاي هر ماه ١٠

  

جانبازان با تائيد درصد جانبازي از سوي بنياد جانبازان انقالب اسالمي   ٢

درصد جانبازي ٢٥مركز تا 
*
  

  امتياز ٥٠

  

  امتياز به ازاي هر ماه اسارت ١٠  آزادگان با تائيد ستاد رسيدگي به امور آزادگان   ٣

  امتياز  ١٥٠، همسر و پدر و مادر شهيد فرزند  خانواده شهدا با تائيد بنياد شهيد  ٤

  امتياز ٥٠برادر و خواهر شهيد 

  .امتياز اضافه مي شود ٣٠ بيشتر درصد ٥به ازاي هر  *

  

  امتياز آموزشي. 5-2-4

  .محاسبه مي شود ٦امتياز آموزشي براي صدور مجوز تاسيس داروخانه دامپزشكي بر اساس جدول شماره 

  . ساعت در نظر گرفته مي شود ٦هر روز آموزش معادل  .١تبصره 

  مباني محاسبه امتياز آموزشي  -6جدول 

  امتيازحداكثر   شاخص  رديف

  ٣٠  امتياز ٣شركت در دوره ها وكارگاه هاي آموزشي دامپزشکی، هر روز   ١

  ١٥  امتياز ١روز حضور دركنگره ها، سمينارها و سمپوزيوم هاي دامپزشكي هر   ٢

  ١٥  امتياز ٥دركنگره ها، سمينارها و سمپوزيوم هاي دامپزشكي، هر مقاله ) سخنراني(ارايه مقاله   ٣

  ١٠  امتياز ٢دركنگره ها، سمينارها و سمپوزيوم هاي دامپزشكي، هر مقاله ) پوستر(ارايه مقاله   ٤

  ١٠  امتياز ٢مقاله انتشار مقاله در نشريات علمي، پژوهشي و ترويجي معتبر، هر   ٥

  ١٥  امتياز  ٥تدريس در دوره ها و كارگاه هاي آموزشي، هر روز   ٦

  ٤٥  ١٥، هر جلد كتاب )تاليف(چاپ كتب علمي دامپزشكي   ٧

  ٣٠  ١٠، هر جلد كتاب )ترجمه(چاپ كتب علمي دامپزشكي   ٨

  ٣٠  امتياز ١٠هرمورد اختراع و اكتشاف، نخبگي و برندگان جشنواره هاي علمي مرتبط با دامپزشكي،   ٩
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ده سال قبل از درخواست متقاضي براي حداكثر به گواهينامه هاي معتبر ارايه شده تا  ٤و ٣، ٢، ١امتياز رديف هاي  .٢تبصره 

  .تاسيس داروخانه، تعلق مي گيرد

درصد و براي  ٤٠درصد، نفر سوم  ٥٠درصد، براي نفر دوم  ٦٠ميزان امتياز براي مسئول يا نگارنده اول مقاله يا كتاب  .٣تبصره 

  .امتياز در نظر گرفته مي شودحداکثر درصد  ١٠سايرين 

  

  و الزامات محل داروخانه و انبار ويژگي ها، شرايط اختصاصي .3-4

  . متر مربع ٢٤متر به همراه انبار مناسب با حداقل متراژ  ٨/٢متر مربع با ارتفاع  ٢٠مساحت داروخانه، بايد حداقل  .٤-٣-١

  . متر با داروخانه فاصله داشته باشد ١٠٠انبار داروخانه بايد همجوار با داروخانه و يا حداكثر : ١تبصره

  .متر مربع در نظر گرفته شود ٦اختصاصي به مساحت حداقل براي نگهداري سموم مورد مصرف دامپزشكي فضاي : ٢تبصره

  .كف و ديوار داروخانه و انبار، بايد كامال صاف و فاقد هرگونه خلل و فرج و قابل ضدعفوني، باشد .٤-٣-٢

  .از باشدبه يخچال مناسب با ظرفيت مورد ني داروخانه بايد براي داروهای مشمول نگهداري در زنجيره سرد، مجهز .٤-٣-٣

  .ستم ثبت رطوبت، باشديشی مناسب، ترموگراف و سيشی و سرما، بايد داراي تاسيسات گرمايداروخانه .٤-٣-٤

  يخچال داروخانه، بايد داراي دماسنج و ترموگراف، باشد: ٣تبصره

حداقل (داروخانه بايد داراي قفسه بندي مطلوب و مناسب با حجم داروها، پيشخوان، يخچال مناسب، سرويس بهداشتي  .٤-٣-٥

  .باشد باالي درب وروديو تابلو ) روشو

  . داروخانه، بايد مجهز به رايانه و لوازم جانبي آن باشد .٤-٣-٦

روش دارو و د و فينرم افزارهاي الزم جهت ثبت اطالعات خر نترنت، بايد داراييانه عالوه بر اتصال به ايستم رايس .تبصره

  .ک دفتر امور دارو و درمان، باشدسامانه خدمات الکتروني

انبار داروخانه، بايد داراي دستگاه تهويه و وسايل گرمايشي و سرمايشي بوده و همواره از دماي مناسب براي نگهداري  .٤-٢-٧

  .داروهاي دامپزشكي برخوردار باشد

  .استفاده نمايد) ترجيحا پالستيكي و يا فلزي ضد زنگ(انبار داروخانه، بايد قفسه بندي شده و از پالت هاي مناسب  .٤-٢-٨

  .داروخانه و انبار، بايد مجهز به وسايل ايمني و اطفاء حريق و جعبه كمك هاي اوليه، باشند .٤-٢-٩

وضعيت تابش نور در داروخانه و انبار، بايد قابل كنترل بوده و از تابش نور مستقيم محفوظ باشد و درصورت قرارگرفتن  .٤- ٢- ١٠

  .آفتاب، داراي سايه بان مناسب باشد در معرض تابش مستقيم نور

  .داروخانه و انبار، بايد در محل جغرافيايي مناسب فاقد آالينده هاي ميكروبي، شيميايي و فيزيكي باشند .٤- ٢- ١١

  .دنداروخانه و انبار، بايد داراي سند مالكيت و يا قرارداد اجاره رسمي براي مدت حداقل سه سال باش .٤- ٢- ١٢

  .ي باشدياروي فضاي مناسب براي ارايه مشاوره دااردداروخانه بايد  .٤- ٢- ١٣

  

  مدت اعتبار مجوز تاسيس داروخانه دامپزشكي .3-4

  .تاسيس داروخانه دامپزشكي براي يك بار صادر مي شود مجوز .٤-٣-١

چنانچه دارنده مجوز تاسيس ظرف مدت شش ماه از تاريخ صدور مجوز تاسيس، هيچگونه اقدامي براي ايجاد يا تجهيز  .١ تبصره
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  .باطل خواهد شد تاسيسمجوز داروخانه نكرده باشد، 

چنانچه دارنده مجوز تاسيس طي مدت شش ماه از تاريخ صدور مجوز تاسيس، براي ايجاد و تجهيز داروخانه اقدام  .٢ تبصره

نموده، ليكن مجموعه آماده بهره برداري نباشد، به مدت شش ماه ديگر مجاز به تكميل داروخانه خواهد بود، در غير اين صورت 

  .طل و هيچگونه حقوقي را براي دارنده مجوز، ايجاد نخواهد كردمجوز تاسيس، با

پروانه هاي تاسيس داروخانه هاي دامپزشكي كه تاكنون صادر شده اند، معتبرخواهند بود و نيازي به  /كليه مجوزها .٣ تبصره

سبت به اخذ پروانه فروش بر اين گروه از موسسين موظفند حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ صدور اين ابالغيه، ن. تمديد ندارند

  .، اقدام نمايند٠٨/٩٤/ IVO، تمديد و ابطال پروانه فروش دارو با كد اساس مفاد شيوه نامه ضوابط و مقررات صدور

صاحبان داروخانه هاي موجود دامپزشكي فاقد مدرك دكتري دامپزشكي، چنانچه خواستار ادامه فعاليت داروخانه باشند،  .٤ تبصره

  .موظفند با به كارگيري مسئول فني واجد شرايط و اخذ پروانه فروش دارو به نام مسئول فني اقدام نمايند

ند با بكارگيري مسئول فني واجد شرايط با اعتبار حـداكثر مـدت   صورت فوت موسس، ورثه يا وراث قانوني می توان در .٥ تبصره

پس از اتمام مدت، فعاليت داروخانه موصوف مشروط به اخذ پروانه فروش دارو بـه نـام فـرد واجـد     . ک سال به كار ادامه دهندي

، خواهـد بـود،   ٠٨/٩٤/ IVO، تمديد و ابطال پروانه فروش دارو با كـد  ضوابط و مقررات صدور اساس مفاد شيوه نامه شرايط بر

  . درغير اين صورت داروخانه تعطيل خواهد شد

  

  ي و ابطال مجوز تاسيس داروخانه دامپزشكيواگذاري، جابجاي .5

  واگذاري .1-5

موضوع شرايط متقاضـي اخـذ مجـوز تاسـيس     ) ٤-١(س داروخانه دامپزشكي به شخص واجد شرايط در بند واگذاری مجوز تاسي

  .بالمانع می باشد ،منوط به حداقل يك سال فعاليت و موافقت اداره كل مربوطداروخانه دامپزشكي 

ايـن سياسـت هـا و    ط مطابق بـا  يبه اشخاص واجد شرا در قيد حيات نمي باشد،که موسس آن  واگذاری داروخانه هايي: تبصره

  .وابط بالمانع استض

  جابجايي .2-5

محدوده يك شهر يا شهرستان و از شهرستاني به شهرستان ديگر  جابجايي يا انتقال محل داروخانه دامپزشكي در .٥-٢-١

        ضوابط و مقررات صدور، تمديد و ابطال پروانه فروش دارو با كد با موافقت اداره كل و رعايت مفاد مندرج در شيوه نامهصرفا 

IVO /مجاز است٠٨/٩٤ ،.  

يا انتقال محل داروخانه دامپزشكي از استاني به استان ديگر يك سال پس از زمان صدور مجوز تاسيس  جابجايي .٥-٢-٢

ضوابط و مقررات صدور، تمديد و  و رعايت مفاد مندرج در شيوه نامهاستان هاي مبداء و مقصد اوكسب نظر موافق ادارات كل 

  .بودن حد نصاب امتياز الزم، بالمانع استو در صورت دارا  ٠٨/٩٤/ IVOپروانه فروش دارو با كد ابطال 

  

  بطال يا جلوگيري از ادامه فعاليتا .3-5

  : زير خواهد بود ک از موارديهر ابطال مجوز تاسيس داروخانه يا جلوگيري از ادامه فعاليت به شرح 

  درخواست كتبي صاحب مجوز تاسيس .٥-٣-١
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  احكام صادره از مراجع ذيصالح .٥-٣-٢

س يماه، بدون هماهنگي و اخذ موافقت اداره كل به منزله انصراف صاحب مجوز تاس ٣تعطيلي غيرموجه متوالي بيش از  .٥-٣-٣

   .داروخانه تلقی می گردد

تعطيل ) فقط يك بار(داروخانه مي تواند با موافقت قبلي اداره كل و كسب مجوز از سازمان حداكثر به مدت يك سال : تبصره

 .باشد

  .عدم وجود يا ساقط شدن يك يا چند شرط از شروط اخذ مجوز تاسيس اثبات .٥-٣-٤

  

  چهارمفصل  .د

  بهره برداري  ضوابط

  

  بهره برداري از داروخانه دامپزشكي .6

  :آغاز بهره برداري و ادامه فعاليت داروخانه دامپزشكي مستلزم حصول شرايط زير است

  .مجوز تاسيس داروخانه دامپزشكي ندارا بود .٦-١

  ).٤-٢(ايجاد و حفظ ويژگي ها و شرايط اختصاصي محل داروخانه مندرج در بند  .٦-٢

  . دارا بودن پروانه فروش .٦-٣

قانون سازمان، ) ٨،٧و٩(و مواد  )٣(ماده ) ز(فروش دارو در داروخانه دامپزشكي به استناد مفاد آئين نامه اجرايي بند . تبصره

ضوابط و مقررات  ت پروانه فروش بر اساس شيوه نامهوزيران، مستلزم دريافهزار و سيصد و نود و يك هيئت مصوب آذرماه 

  .است كه براي مدت معيني صادر مي شود )٠٨/٩٤/ IVO(دارو با كد صدور، تمديد و ابطال پروانه فروش 

  

  نظارت .7

  .باشدمي بر عهده اداره كل  ط،سياست ها و ضواباين بازديد، بازرسي و مميزي عملكرد داروخانه به منظور انطباق آن با  .٧-١

   :نسخه تنظيم مي نمايد دوبازرسي را در  موارد مشاهده شده در حينگروه كارشناسي بازديده كننده  .٧-٢

  .شودنسخه اول جهت اطالع و رفع نارسائي هاي احتمالي به موسس داروخانه، نسخه دوم به اداره كل تحويل مي 

 


