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 : کلیات  فصل اول
 مقدمه: 

ي  فعالیت و مسئول فنی داروخانه هااین دستورالعمل به منظور تبیین سیاست ها و ضوابط حاکمیتی در زمینه صدور مجوز تاسیس و پروانه  
،ساماندهی مدیریت و نظارت بر داروخانه ها و تعیین وظایف و الزامات موسس و مسئول فنی در جهت تحقق اهداف و تکالیف    دامپزشکی 

ارائه خدمات    مانع زدایی ، تسهیل و تسریع در   و   قانونی سازمان و رعایت اصول علمی و فنی در نسخه پیچی و عرضه دارو هاي دامپزشکی 
در راستاي تامین بهداشت دام و تضمین سالمت و امنیت فرآورده هاي خوراکی با منشا دامی تدوین و    به تولید کنندگان و بهره برداران  

 جهت اجرا ابالغ می شود . 
 اهداف:   - 1

 اهداف تدوین این دستورالعمل عبارتند از: 
 نه دامپزشکی تعیین سیاست ها و ضوابط حاکمیتی تاسیس داروخا -1-1

 . نظارت بر نحوه صدور مجوز تاسیس داروخانه دامپزشکی بر اساس سیاست ها و ضوابط حاکمیتی اعالمی  -2-1

 داروخانه دامپزشکی و مسئول فنی فعالیت  صدور پروانه تعیین سیاست ها و ضوابط حاکمیتی  -1-3

 . ابالغی سازمان    یت یها و ضوابط حاکم استی سرعایت بر  نظارت -1-4

 :   واصطالحات   ها   واژه   ف ی تعار   - 2
 : است زیر مفاهیم   داراي   رود، می کار بهمجموعه  این  در   که اصطالحاتی و ها واژه
 : سازمان دامپزشکی کشور سازمان   - 1-2
 : سازمان نظام دامپزشکی جمهوري اسالمی ایران سازمان نظام   - 2-2
 اداره کل دامپزشکی استان  اداره کل:   - 3-2
 شوراي نظام دامپزشکی استان  نظام استان:   - 4-2
 اداره دامپزشکی شهرستان اداره دامپزشکی:  - 5-2
 مجلسین شوراي ملی و سنا.  1350قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب خرداد قانون سازمان:   - 6-2
 مجلس شوراي اسالمی.  1389کشاورزي و منابع طبیعی مصوب تیرماه قانون افزایش بهره وري بخش قانون افزایش بهره وري:   - 7-2
 هیان ) یا بی مهره اطالق می شود  حیوانات (خشکی زي یا آبزي) مهره دار(پستانداران ، پرندگان ، خزندگان ، دوزیستان و ما به  دام:   - 8-2
فرآورده هاي ساده و یا مرکبی که به منظور تشخیص، پیشگیري، کنترل و درمان بیماري هاي دام و حیات    :   دامپزشکی   داروهاي - 9-2

وحش، به کار می روند و کلیه فرآورده هاي تقویتی، تحریک کننده، ویتامین ها و مانند آن که فهرست آن ها از سوي سازمان اعالم و منتشر  
 هییت وزیران).    1391) قانون سازمان، مصوب آذر  9و  8،  7) و مواد ( 3نامه اجرایی بند ز ماده (  آیین  1می شود (طبق تعریف مندرج در ماده 

  زات یداروهاي دامپزشکی، مواد ضدعفونی کننده و سموم دامپزشکی، تجه عرضه نه یشود که در زم ی اطالق م ي به مرکز  داروخانه :   - 10- 2
دستورالعمل    تیشده با رعا   نیی تع  یی ایبراساس نسخه، در محدوده جغراف  یدامپزشک   ییو ماما  ي ارتوپد  ،یجراح  ،یدرمانگاه   یو مواد مصرف 

 . دی نما ی م تیکشور فعال  یشک سازمان دامپز یبهداشت  ی ها و ضوابط فن
مندرج در این ابالغیه  مجوزي است که درقالب سیاست ها و ضوابط حاکمیتی سازمان براي متقاضی واجد شرایط  سیس:  مجوز تا - 11-2

 صادر می شود.  تاسیس داروخانه دامپزشکیبه منظور  براي مدت معین و غیر قابل تمدید  توسط سازمان نظام
نشدن محل داروخانه براي نسخه پیچی و عرضه دارو در مدت معین تعیین  تبصره :در صورت عدم اتمام عملیات ساخت و ساز و یا آماده  

 . شده ، مجوز تاسیس صرفا براي یک بار تمدید می شود
  ، و عرضه دارو  شروع و تداوم فعالیت مرکز  مجوزي است که در قالب سیاست ها و ضوابط حاکمیتی سازمان به منظور   پروانه فعالیت : - 12-2

 صادر می شود .  و قابل تمدید   توسط ادارات کل دامپزشکی استان ها براي مدت معین  پس از تجهیز و تامین نیروي انسانی ، 
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تاسیس   اجازهفردي است واجد شرایط مندرج در بند الف بخش دوم این ابالغیه که با اخذ مجوز از سازمان نظام،  موسس داروخانه:   - 13- 2
 . دریافت پروانه فعالیت از اداره کل دامپزشکی استان  مجاز به عرضه دارو می باشد  و پس از ریافت می نماید د داروخانه را 

،    اداره کل دامپزشکی استانکه با اخذ پروانه از  این ابالغیه    فصل چهارم  بردي است واجد شرایط مندرج در بند  ف  مسئول فنی: - 14-2
 مسئولیت اجراي ضوابط و مقررات اعالمی از سوي سازمان را در داروخانه بر عهده دارد.  

، می تواند به صورت موقت و با موافقت اداره  مسئولیت اجراي ضوابط و مقررات اعالمی از سوي سازمان،  در غیاب مسئول فنی      :   تبصره 
 .  باشد ر عهده مسئول فنی جانشینب(بدون الزام اخذ پروانه)   کل 

(مطابق دستورالعمل ابالغی سازمان دامپزشکی کشور)   ورقه اي است که درآن تجویز دارو بر اساس معیارهاي نسخه نویسی  نسخه: - 15- 2
 . و به زبان انگلیسی صورت می گیرد و روش تجویز آن، به زبان فارسی نوشته می شود 

تحویل دارو در داروخانه صرفا بر اساس نسخه معتبر (طبق تعریف مندرج در دستورالعمل نسخه نویسی و نسخه پیچی،    نسخه پیچی:   - 16-2
 زیر نظر مسئول فنی. ابالغی سازمان ) 

  ـسازماناعالمی    حاکمیتیـسیاـست ها و ـضوابط    ـسازمان نظام برانطباق عملکرد  برمـستمر  مجموعه اقداماتی که به ـصورت    :  نظارت   - 17-2
و برنامه هاي حاکمیتی    رعایت ضــوابط  داروخانه هاي دامپزشــکی در راســتايبازرســی (ســنجش عملکرد) و ممیزي (ارزیابی)    و همچنین

 صورت می پذیرد.
 کمیسیون مرکزي تشخیص و درمان   کمیسیون مرکزي:   - 18- 2
 کمیته استانی تشخیص و درمان   کمیته استانی:   - 19- 2

 عبارت است از مجموعه مقررات مربوط به امور داروخانه ها که توسط سازمان تهیه و ابالغ می شود. ضوابط حاکمیتی :   - 20- 2

 شکی  بیمارستان هاي دامپز ع هاي درمانی ( پلی کلینیک ها ) و : عبارت است از درمانگاه ها ( کلینیک ها ) ، مجتممراکزدرمانی  - 21- 2

: سامانه الکترونیکی صدور پروانه هاي سازمان که به منظور بارگذاري و صدور    )certسامانه الکترونیکی صدور پروانه هاي سازمان ( - 22- 2
 انواع پروانه از آن بهره برداري می شود. 

 دامنه کاربرد: - 3

 این دستورالعمل در حوزه تعیین سیاست ها و ضوابط حاکمیتی تاسیس و فعالیت داروخانه دامپزشکی کاربرد دارد . 

 :   ء مسئولیت اجرا   - 4

استان و در حوزه صدور پروانه فعالیت، پروانه  نظام  عهده سازمان نظام /  مسئولیت اجراي این دستورالعمل در حوزه صدور مجوز تاسیس بر  
صدور مجوز تاسیس    در راستاي اعالمی سازمان    حاکمیتی   سیاست ها و ضوابط   بر انطباق عملکرد سازمان نظام  مسئول فنی و نظارت بر

 . کی بر عهده دفتر دارو درمان سازمان/ اداره کل دامپزشکی استان می باشدداروخانه هاي دامپزش

 قوانین و آیین نامه هاي مرتبط :   - 5
 ) 1350قانون سازمان دامپزشکی کشور (مصوب خرداد -5-1

 ) 1376قانون تاسیس سازمان نظام دامپزشکی ج.ا.ا (مصوب سال  -5-2

 ) 1389طبیعی (مصوب تیر ماه   قانون افزایش بهره وري بخش کشاورزي ومنابع -5-3

 ) 1399(مصوب سال  و اصالحات بعدي   قانون اساسی  44قانون اجراي سیاست هاي کلی اصل   7و 1قانون اصالح مواد -5-4

  1این قانون و اصالحیه ماده    18ماده    4) و تبصره  1394و با اصالحات سال    1392قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز (مصوب سال     -5-5
 دستورالعمل تبصره مذکور 

 ) 1394قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور (مصوب سال  57ذیل ماده   3تبصره  -5-6
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 ) 1395قانون احکام دائمی برنامه هاي توسعه کشور (مصوب  7بند پ ماده  -5-7

 1382حرفه دامپزشکی مصوب  آیین نامه اجرایی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه اي شاغالن -5-8

 هیات وزیران  1391) قانون سازمان مصوب  9و  8و   7) و مواد (  3آیین نامه اجرایی بند ز ماده (-5-9

 ) 6/1395/ 6آئین نامه تشکل هاي مردم نهاد (تصویب نامه مورخ  - 5-10

  - یع یو منابع طب  ي بخش کشاورز  ي بهره ور  ش یافزا  قانون 2ماده  2متخصص مراکز موضوع تبصره    ی انسان  يرو ی ن  ییدستورالعمل اجرا  - 5-11
 وزیر محترم جهاد کشاورزي 1399اسفندماه   27موضوع ابالغیه مورخ ، ی حوزه دامپزشک 

 شرح وظایف کمیسیون مرکزي و کمیته استانی تشخیص و درمان   اعضاء و - 6

 اعضاء کمیسیون مرکزي تشخیص و درمان :   - 1- 6

دفتر امور دارو و درمان، معاون امور درمان دفتر دارو و    رکل یمد   ون، یسیکم  س یدرمان به عنوان رئ  تیر یو مد  صی متشکل از معاون تشخ
  ی ابیو ارز   ی حقوق  است،یحوزه ر   عاونت حقوقی م  ،ي مرجع و مطالعات کاربرد  ي شگاههایآزما  ص یتشخ  ی مرکز مل  سیرئ  ،)ر یبه عنوان دب  (درمان

کانون سراسري انجمن صنفی داروخانه هاي    و رئیس هیئت مدیرهبعنوان عضو    یا معاون مرتبط  نظام  سازمانرئیس    و  سازمان  عملکرد
 د. نباش یم مدعو به عنوان  دامپزشکی 

داشته و تصمیمات جلسه با اکثریت مطلق اعضاء حاضر  رسمیت    ءاعضا)  3/2(  دو سوم  حضور حداقل و با  جلسات به صورت ماهیانه    : 1تبصره  
 . بعالوه یک) مصوب و داراي اعتبار می باشددر جلسه (نصف 

 در صورت برابر شدن آراء اعضاء حاضر در جلسه نظر گروهی که شامل رئیس جلسه می باشد بعنوان مصوبه تلقی می شود.   : 2تبصره  

 و درمان:   ص ی تشخ   ي مرکز   ون ی س ی کم   فه ی شرح وظ - 2- 6
 و پیشنهاد به روزرسانی ،اصالح و تغییر آن صادره  يدستورالعمل ها  يبر اجرا  ه یو نظارت عال ی تیحاکم  ي ها  استیضوابط و س نیی تب -
مفاد      در نظر در خصوص موارد اختالف نظام  سازمان ادارات کل و ياز سو  یارجاع  يها در مورد درخواست ي ریگ  میو تصم یبررس  -

 وسایر موارد مرتبط  یدستورالعمل ابالغ 
 ی ها و ضوابط ابالغ  استی مفاد س ر یتفس -
 اعضاء کمیته استانی تشخیص ودرمان    - 3- 6

  امورحقوقی و قراردادهاي اداره کل و  مسئول  کمیته، رییس اداره تشخیص و درمان به عنوان دبیر  و  ئیسمتشکل از مدیرکل به عنوان ر
 باشد . می مدعو به عنوان صنف مربوطه  رهی مد ئت یه س یرئو بعنوان عضو رئیس نظام استان 

 به عنوان نماینده به رئیس کمیته معرفی شود . ،  اعضا آن صنفارد یک نفر با انتخاب : در استان هایی که انجمن صنفی وجود ند1تبصره  

مطلق اعضاء حاضر    تیجلسه با اکثر   مات یداشته و تصم  تی) اعضاء رسم3/2و با حضور حداقل دو سوم (  انهیجلسات به صورت ماه :    2تبصره  
 باشد.  یاعتبار م  ي) مصوب و داراکیدر جلسه (نصف بعالوه 

 شود.   ی م ی باشد بعنوان مصوبه تلق یجلسه م  س یکه شامل رئ ینظر گروه  ،  : در صورت برابر شدن آراء اعضاء حاضر در جلسه 3تبصره

 و درمان:   ص ی تشخ   ی استان   ته ی کم   فه ی شرح وظ - 4- 6

قانون    7و  1قانون اصالح مواد    7با رعایت تبصره یک ماده    داروخانهتاسیس  مجوز    افتی در  انیو اعتراضات متقاض  ات یبه شکا   یدگ ی رس  -
 . )1399(مصوب سال    يو اصالحات بعد قانون اساسی  44اجراي سیاست هاي کلی اصل  

قانون    7و    1قانون اصالح مواد    7ماده    کی تبصره    تیبا رعا   داروخانهپروانه فعالیت    افتیدر   انیو اعتراضات متقاض  اتیبه شکا  یدگیرس  -
 . )1399(مصوب سال    يو اصالحات بعد ی قانون اساس 44اصل   ی کل ي ها  استیس ياجرا
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 ر العمل ها و بخشنامه هاي ابالغی هماهنگی در راستاي اجراي سیاست ها ، دستو  -

 ها  سیاست : فصل دوم

 داروخانه ها عبارتند از: سیاست هاي سازمان در تاسیس و فعالیت  
 توسعه متوازن خدمات دامپزشکی از طریق تسهیل تاسیس داروخانه دامپزشکی در مناطق کمتر توسعه یافته و کم برخوردار.  -۱
 کنندگان و بهره برداران  د یدر ارائه خدمات به تول  عیو تسر  ل ی ، تسه  ییمانع زدا -۲
سالمت فرآورده هاي خوراکی  ویی، مقابله با مقاومت میکروبی در راستاي  باقیمانده هاي دار مصرف بهینه و منطقی دارو، کاهش میزان    -3

 با منشاء دامی . 
 یند صدورمجوز تاسیس  و پروانه فعالیت داروخانه براي افراد واجد شرایط .  شفاف سازي فرآ -4
 براي نگهداري و عرضه دارو در راستاي حفظ کیفیت و اثربخشی آن.  داروخانه   و ساختار تصاصی محل تاسیسبهبود شرایط اخ -5
 ساماندهی داروخانه هاي دامپزشکی   -6
 یند تاسیس داروخانهتسهیل فرآ - 7 
 صدور مجوز ها  بصورت برخط در سامانه هاي تخصصی    -8

 ی تاسیس داروخانه دامپزشکی ت یحاکم ضوابطفصل سوم: 
/ از درجه اعتبار ساقط    وابطال   جابجائی  تمدید،صدور،    زشکی شامل دو بخش الزامات فنی و ضوابطداروخانه دامپضوابط حاکمیتی تاسیس  

 مجوز می باشد.  شدن 
 بخش اول. الزامات فنی تاسیس داروخانه دامپزشکی 

 الف. مشخصات محل تاسیس داروخانه دامپزشکی 
 باشد.  (دولتی/ غیر دولتی)  مورد درخواست براي تاسیس داروخانه باید حداقل داراي یک مرکز درمانی  ستان . شهر1
فاصله مناسب از واحدهاي داراي احتمال آالیندگی اعم از بیولوژیکی، شیمیایی و  و  محل تاسیس و استقرار داروخانه ، باید در محل    -2

متربا    250حداقل    - متر با دامداري ها، مرغداري ها، آبزي پروري ها و سایر موارد مشابه  200بهداشتی (حداقل    مخاطراتفیزیکی و یا داراي  
متر با میدان دام،    300حداقل    - ، مزارع مرغ مادر و مراکز اصالح نژاديکارخانه هاي جوجه کشی،کارخانه هاي خوراك دام، طیور و آبزیان

   کشتارگاه هاي دام و طیور،کارگاه هاي عمل آوري پوست و چرم، کارگاه هاي تبدیل ضایعات و سایر کارگاه هاي مشابه ) قرار داشته باشد. 
 سال باشد.   1مه رسمی حداقل به مدت  . محل داروخانه و انبار مربوط، باید داراي سند مالکیت و یا اجاره نا3

 ه مبایعه نامه یا اجاره نامه عادي با کد رهگیري، کفایت می کند. ر مورد امالك فاقد سند رسمی، ارائ: د  تبصره
 داروخانه دامپزشکی   ب. مشخصات ساختمان 

شود و یا ممکن  و آماده سازي  آماده باشد که باید تجهیزتاسیس داروخانه می تواند به دو شکل باشد . یا مکان داروخانه از نظر ساختمانی  -1
 رات این دستورالعمل اقدام نماید  است متقاضی با تامین زمین نسبت به احداث مکان داروخانه و تجهیز و آماده سازي آن برابر ضوابط و مقر 

 داروخانه داراي دو بخش عرضه و انبار می باشد.   -2
   یا همجوار با داروخانه دامپزشکی قرار داشته باشد.   )با جداسازي آن ( در محل داروخانه ترجیحا : انبار 1تبصره

اعالم و مورد تایید    نظام استانمحل انبار باید توسط موسس با ذکر مشخصات به    در صورتیکه انبار از داروخانه فاصله داشته باشد : 2تبصره 
 قرار گیرد 

 باشد. متر  2/ 7بع با حداقل ارتفاع  مترمر 20مساحت داروخانه باید حداقل  -3
 تبصره: براي نگهداري سموم مورد مصرف دامپزشکی، فضاي مجزا در نظر گرفته شود. 

 کف و دیوار داروخانه و انبار، باید کامال صاف و فاقد هرگونه خلل و فرج و قابل ضدعفونی باشد.  -4
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ل بوده و از تابش نور مستقیم محفوظ باشد و درصورت قرارگرفتن در معرض  وضعیت تابش نور آفتاب در داروخانه و انبار باید قابل کنتر -5
 تابش مستقیم نورآفتاب، داراي سایه بان مناسب باشد . 

 به خارج از بیمارستان باشد ( در داخل بیمارستان واقع شده باشد ).  مستقلداروخانه وابسته به بیمارستان دامپزشکی نباید داراي در -6
 امکانات و تجهیزات مورد نیاز داروخانه دامپزشکی ج.  

مجهز به قاب توري یا کرکره  و    داروخانه و انبار باید داراي سیستم تهویه با نصب هواکش به تعداد کافی و بر اساس قدرت هوادهی    - 1
 بوده و در نقاط مناسب نصب شده باشد. 

در داروخانه و انبار    سرمایشی وگرمایشی باشد.هاي    مجهز به سیستم  با منطقه جغرافیایی محل استقرار   متناسب  داروخانه و انبار باید  -2
 می باشد.   55 ± % 5درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی   23  ± 2شرایط استاندارد براي نگهداري دارو از نظر دما و رطوبت به ترتیب معادل 

 باید مجهز به یخچال متناسب با ظرفیت مورد نیازباشد. )،  درجه سانتیگراد  2-8زنجیره سرد ( داروخانه براي داروهاي مشمول نگهداري در    -3
 تبصره : داروخانه، انبار و یخچال باید مجهز به وسایل سنجش دما و رطوبت با قابلیت ثبت و ردیابی باشد. 

 پیشخوان، سرویس روشویی و تابلو باالي در ورودي باشد.داروخانه باید داراي قفسه بندي مطلوب و متناسب با حجم داروها،    -4
 تلفن ثابت باشد.    مجهز به رایانه و لوازم جانبی آن وداروخانه باید   -5

تبصره: سیستم رایانه اي داروخانه دامپزشکی باید امکانات الزم براي ارتباط با سامانه خدمات دارویی سازمان  و نظام استان جهت ارایه  
 نیکی و ارسال گزارش ها را داشته باشد. خدمات الکترو

 . انبار داروخانه باید قفسه بندي شده و ازپالت هاي مناسب (ترجیحا پالستیکی و یا فلزي ضدزنگ)، استفاده شود  -6 
 حریق و جعبه کمک هاي اولیه باشد  داروخانه و انبارباید مجهز به وسایل ایمنی و اطفاء   -7 

 مجوز تاسیس داروخانه دامپزشکی   ور صد ضوابط  بخش دوم.   
صدور مجوز تاسیس داروخانه دامپزشکی شامل شرایط متقاضی، کسب حد نصاب امتیاز، نحوه محاسبه امتیاز و شرایط اختصاصی و    ضوابط

 مراحل صدور مجوز تاسیس داروخانه دامپزشکی به شرح زیر است:
 الف. شرایط متقاضی اخذ مجوز تاسیس داروخانه دامپزشکی 

 ن. دارا بودن تابعیت جمهوري اسالمی ایرا  -1
 با پایه پیرادامپزشکی  دامپزشکی  فارماکولوژي   PHDدارا بودن حداقل دانشنامه دکتراي عمومی دامپزشکی/   -2
 انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی (ویژه آقایان) با ارائه کارت معتبر.   -3
 عضویت در سازمان نظام با ارائه کارت عضویت معتبر.   -4
  20ازات هاي انتظامی مندرج در ماده  اشتغال به حرفه دامپزشکی مطابق بندهاي (و) ، (ز) ، (ح) و(ط) موضوع مجنداشتن محرومیت از    - 5

 آئین نامه اجرایی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه اي شاغالن حرفه دامپزشکی در دوره محکومیت 
اکز و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی دولتی و غیردولتی  عدم اشتغال در دستگاه ها و سازمان هاي دولتی اعم از لشکري وکشوري، مر  -6

   و نهادهاي عمومی و شرکت هاي دولتی 
بالمانع      مشروط به معرفی مسئول فنی واجد شرایط  متقاضیان مجوز تاسیس و داروخانه دارانتبصره: اشتغال به تحصیالت تکمیلی براي  

 . می باشد 
 . در زمینه دامپزشکی  سازمان یا مجوز تاسیس از سازمان نظام یا مراجع مرتبط دیگرونه پروانه اشتغال از هیچگ نداشتن   -7
 ) 1کسب حد نصاب امتیاز الزم بر اساس جدول شماره ( -8
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 حد نصاب امتیاز مورد نیاز براي صدور مجوز تاسیس   - 1جدول شماره                        

 

 امتیاز  محل استقرار  ردیف 
 4000 تهران   1
 3600 * کالن شهرها (به جز تهران)  2
 3200 مراکز استان ها (به جز تهران و کالن شهرها)  3
 2800 )  3و  2،1مراکز شهرستان ها (به جز شهرستان هاي موضوع ردیف هاي (    4
 2200 سایر شهرها   5
درصد امتیاز    80 * مناطق کمتر برخوردار  6

شهرستان  
 مربوطه 

 
 وزارت کشور.  يبخشنامه ها  نی * بر اساس آخر

 ب. نحوه محاسبه امتیاز 
 )انجام می پذیرد.  2،3،4،5،6محاسبه امتیاز مورد نیاز براي صدور مجوز تاسیس داروخانه دامپزشکی بر اساس جداول شماره ( 

ي، نظارت و بازرسی  بررسی هاي بعدتبصره:کلیه مستندات مربوط به نحوه محاسبه امتیاز هر متقاضی باید در پرونده مربوط نگهداري و براي  
 تحویل متقاضی شود.  2شماره پیوست در قالب فرم    باید  مکتسبه و امتیازدر دسترس باشد 

 
 امتیاز مدارك تحصیلی:   - 1

 ) محاسبه می شود. 2امتیاز مدارك تحصیلی براي صدور مجوز تاسیس داروخانه دامپزشکی بر اساس جدول شماره (

 متقاضی   تحصیلی   مدرك   امتیاز   محاسبه   مبانی   - 2  شماره   جدول                            

 
 امتیاز  شاخص ها  ردیف 

 2000 دکتري عمومی دامپزشکی  1

2 
دکتري عمومی دامپزشکی داراي دیپلماي فارماکولوژي  

 دامپزشکی 
2200 

3 
  PH.Dدکتري عمومی دامپزشکی داراي تحصیالت تکمیلی  

 فارماکولوژي دامپزشکی 
2400 

4 PH.D   1800 فارماکولوژي دامپزشکی با پایه پیرادامپزشکی 
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 امتیاز سابقه کار:  -۳
 ) محاسبه می شود. 3امتیاز  سابقه کار براي صدور مجوز تاسیس داروخانه دامپزشکی بر اساس جدول شماره ( 
 

 مبانی محاسبه امتیاز سابقه کار متقاضی   - 3جدول شماره      

 
ی) در هر یک  عنوان دکتر دامپزشک (بر اساس حکم کارگزین بخش دولتی، سوابق کاري فرد به   منظور از سابقه کار دامپزشکی در   : 1تبصره  

 می باشد.   از دستگاه هاي دولتی و نهادهاي حاکمیتی 
بخش غیردولتی (براساس پروانه/   : منظور از سابقه کار دامپزشکی در بخش غیردولتی، سوابق کاري فرد به عنوان دکتر دامپزشک در 2تبصره  

 قانونی) می باشد مجوز  یا سایر مدارك معتبر  
 امتیاز بومی بودن:   - 3

 ) محاسبه می شود.  4امتیاز بومی بودن براي صدور مجوز تاسیس داروخانه دامپزشکی بر اساس جدول شماره (
متقاضی باید متولد یا ساکن با سابقه ده سال سکونت در شهرستان / استان  مورد تقاضا باشد . بومی بودن افراد از طریق ذیل احراز می  

 ردد . گ
 سیس داروخانه یکی باشد  شهرستان/استان مورد تقاضا براي تاشهرستان / استان محل تولد مندرج در شناسنامه متقاضی با  -
استفاده از اولویت بومی از طریق سکونت بموجب تایید ساکن بودن و حداقل ده سال سکونت با ارائه استشهاد محلی ممهور به مهر نیروي   

 انتظامی (پاسگاه یا کالنتري محل) خواهد بود . 
یید اداره آموزش و پرورش محل  تا  یا دبیرستان محل مورد تقاضا با تبصره : داشتن گواهی تحصیل در مقاطع تحصیلی ابتدایی ، راهنمایی  

 می تواند به عنوان تمام یا قسمتی از سابقه سکونت مالك محاسبه قرار گیرد . 
 مبانی محاسبه امتیاز بومی بودن   - 4جدول شماره  

 
 

 ردیف 
 امتیاز  شاخص ها 

 50 بومی بودن در استان مورد درخواست مجوز  1
 100 بومی بودن در شهرستان مورد درخواست مجوز  2

در    سالیانه   امتیاز  شاخص ها  ردیف 
 بخش دولتی 

در    سالیانه   امتیاز 
بخش غیر  

 دولتی 
 110 80 سابقه کار دامپزشکی در شهر تهران  1
 120 90 سابقه کار دامپزشکی در کالن شهرها به جز تهران  2
استان ها (به جز تهران و کالن  سابقه کار دامپزشکی در مراکز  3

 شهرها) 
100 130 

سابقه کار دامپزشکی در شهرستان ها (به جز شهرستان هاي   4
 ) 3و 2،1موضوع ردیف هاي (

120 150 

 200 140 سابقه کار دامپزشکی در سایر شهرها   5
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 : امتیاز سابقه ایثارگري   -   4  

 .  ) محاسبه می شود5بر اساس جدول شماره ( و امتیاز  150امتیاز ایثارگري حداکثر تا  

 مبانی محاسبه امتیاز سابقه ایثارگري    - 5جدول شماره    
 امتیاز  شاخص ها    ردیف  

بسیج مرکز، نیروهاي نظامی با گواهی از ستاد مشترك نیروي  رزمندگان با تائید نیروي مقاومت               1             
مربوطه یا یگان مربوطه و جهادگران با تائید وزارت جهاد کشاورزي مبنی  برحضور داوطلبانه  

 درجبهه 

امتیاز به   10
 ازاي هر ماه 

 * درصد جانبازي  52جانبازان با تائید درصد جانبازي از سوي بنیاد شهید و امور ایثارگران تا   2             
 

 امتیاز  50

امتیاز به   10 **آزادگان با تائید بنیاد شهید و امور ایثارگران 3             
ازاي هر ماه  

 اسارت 
فرزند، همسر،   خانواده شهدا با تائید بنیاد شهید و امور ایثارگران  4             

پدر و مادر شهید  
 امتیاز  150

برادر و خواهر  
 امتیاز  50شهید 

 
درصد به باال مشمول فرزند و همسر جانباز نیز می    25امتیاز اضافه می شود و از   30درصد جانبازي    5به ازاي افزایش هر   *

 شود. 
 از سه سال به باال مشمول فرزند و همسر آزاده نیز می شود.    **                      

 

 امتیاز آموزشی   - 5
 .  امتیاز محاسبه می شود 200) حداکثر تا 6مجوز تاسیس داروخانه بر اساس جدول شماره (امتیاز آموزشی براي صدور 

   : کسب امتیاز آموزشی و سابقه کار الزم براي اشتغال در موقعیت شغلی مورد نظر برابر ضوابط اعالمی سازمان می باشد . تبصره  

 

 

 

 

 

 



 
          

۱۱ 
 

 مبانی محاسبه امتیاز آموزشی متقاضی   - 6جدول شماره  

 

 سازمان باشد.    ی مصوب ابالغ ي براساس برنامه ها دی با ی آموزش ي وکارگاهها يباز آموز ي : دوره ها1تبصره

 ساعت در نظرگرفته می شود.  6: هر روز آموزش معادل 2تبصره  

 مجوز تاسیس:   صدور و نحوه  مراحل  ج.  

شامل مدارك تحصیلی موضوع جدول  (  مورد نیاز ) به همراه مدارك  1در قالب فرم شماره (  در سامانه برخط   تقاضا  (بارگذاري)  هئارا  -1
در مورد    ی ن ی(احکام کارگز  یسابقه کار دامپزشک ،  مدارك مربوط به انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی (ویژه آقایان)و    2شماره  

دولت  بخش  در  کار  سابقه    / یسابقه  مورد  در  معتبر  غپروانه  بخش  در  دامپزشکی  بودنی،  ردولت یکار    نظامبه  )  آموزش ي،  ثارگریا،  بومی 
 همربوطاستان دامپزشکی 

دسترسی   )cert( تبصره: نظام مکلف است نسبت به راه اندازي سامانه مرتبط اقدام و ترتیبی اتخاذ نماید که سامانه صدور پروانه سازمان  
 الزم را به سامانه مذکور داشته باشد. 

 حداکثر امتیاز  امتیاز موردي  شاخص ها  ردیف 

شرکت در دوره هاي بازآموزي و کارگاه هاي آموزشی دامپزشکی (مصوب سازمان)   1
 وبا معرفی سازمان نظام دامپزشکی 

  5هر روز  
 امتیاز

50 

  2هر روز   شرکت درکنگره ها، سمینارها و سمپوزیوم هاي دامپزشکی   2
 امتیاز

20 

ارایه مقاالت (سخنرانی یا پوستر) درکنگره ها، سمینارها و سمپوزیوم هاي   3
 دامپزشکی یا چاپ مقاالت دامپزشکی 

  4هر مقاله 
 امتیاز

20                    

  5هر مقاله  دامپزشکی انتشار مقاله در نشریات علمی، پژوهشی معتبر  
 امتیاز

25 

  10هر مقاله  ISIچاپ مقاالت دامپزشکی در نشریات داراي نمایه بین المللی مانند  4
 امتیاز

30 

  5هر روز   تدریس در دوره ها و کارگاه هاي آموزشی دامپزشکی  5
 امتیاز

30 

  25هر جلد  (تالیف) چاپ کتب دامپزشکی  6
 امتیاز

75 

  20هرجلد   چاپ کتب دامپزشکی (ترجمه)  7
 امتیاز

60 

   35هر مورد  اختراع و اکتشاف باموضوع دامپزشکی و برندگان جشنواره هاي علمی   8
 امتیاز

70 
 
 

هر روز یک   د یی در مراکز مرتبط مورد تا  ورزي و کارآموزي کار 9 
 امتیاز

100 
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)  موافقت با ذکر دالیلعدم  /نقص مدارك/موافقت (  2در قالب فرم شماره    و اعالم نتیجه  ، محاسبه امتیاز مکتسبهبررسی صحت مدارك  -2
 .  )کاري  روز7مدت در (حداکثر به متقاضی استان دامپزشکی  نظامتوسط 

 انصراف متقاضی تلقی می شود. ، به منزله بعد از ابالغمتقاضی  پیگیري : عدم رفع نواقص مدارك و یا عدم  1  تبصره

خانه کمیته استانی تشخیص  دبیراعتراض خود را به  ،  بعد از ابالغ   هفته   یک  ظرف مدت می تواند  متقاضی    موافقت،صورت عدم    : در 2  تبصره 
ه متقاضی  پاسخ الزم و مستدل ب     یک هفتهو حداکثر ظرف مدت    و رونوشت آن را به نظام دامپزشکی استان ارسال نمایدتحویل  و درمان  

 اعالم می شود. 

  ی اعالم نظر توسط نظام استان مبن   و  از محل  ی کارشناس  دی به نظام استان و بازد  یتوسط متقاض   وانبار  داروخانه  سیمحل تاس  یمعرف  -3
 ) يروز کار 3مدت   در   (حد اکثر رد  ا ی  دیی بر تا

با امضا    س ی و صدور مجوز تاساستان    یبه نظام دامپزشک   3مطابق فرم شماره    ه تعهد نامه محضريئ، ارامدارك    ل یدر صورت تکم   -4
 ) يروز کار  2( ی آن به اداره کل دامپزشک  ری استان و ارسال تصو ینظام دامپزشک  سیرئ

توسط نظام با تقاضاي    زاتیامکانات و تجه  مشخصات ساختمان ،  ،   سات ی داروخانه شامل تاس  س یتاس  یالزامات فن   ی بررس   بازدید و   - 5
 موسس  

مطابق بند ج فصل  فعالیت    پس از اتمام عملیات تاسیس و آماده شدن محل داروخانه براي بهره برداري متقاضی جهت اخذ پروانه  -6
 نماید.  چهارم این دستورالعمل( مراحل صدور پروانه فعالیت ) اقدام 

 بصورت برخط انجام دهد.  را ور مجوز تاسیس سازمان نظام موظف است کلیه مراحل از درخواست تا صد -7
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 تاسیس داروخانه دامپزشکیمجوزروند نماي  صدور                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

نظام دامپزشکی    و مدارك در سامانه   درخواست   بارگذاري 
 ا  

 
 روز کاري)   7(   و اعالم نتیجه به متقاضی    از ی محاسبه امت   بررسی مدارك ، 

 

 موافقت 

داروخانه    س ی محل تاس   ی معرف 
به نظام استان    ی توسط متقاض 

  از محل   ی کارشناس  د ی و بازد 
پس از    ي روز کار  3مدت    در حد اکثر (

 ) معرفی محل 
 

 عدم موافقت 
 

بدلیل عدم واجد شرایط  بودن  
 متقاضی 

 ) دو روز کاري (ابالغ به متقاضی  

در  اعتراض متقاضی به کمیته استانی  
 مدت یک هفته بعد از ابالغ 

اعالم نظر کمیته استانی  
 هفتهیک    مدت در

 بدلیل نواقص مدارك 

مدت دو روز    در ابالغ به متقاضی   
 کاري براي رفع نواقص   

اعالم کتبی  
متقاضی مبنی  
 بر رفع نواقص  

تایید اعتراض  
 متقاضی 

عدم  
تاییداعتراض 

 متقاضی

عدم رفع نواقص  
به منزله انصراف  

متقاضی می  
 باشد 

   سیصدور مجوز تاس 

                توسط نظام استان 

 ) يروز کار دو در(

عدم تایید 
 تایید محل   محل  
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 مجوز تاسیس داروخانه دامپزشکی   از درجه اعتبار ساقط شدن  / ابطال ،جابجایی  بخش سوم. تمدید،  
 

 داروخانه دامپزشکی   الف. اعتبار / تمدید مجوز تاسیس 
تاریخ اعالم  اه از  م  6متقاضیانی که مجوز تاسیس داروخانه دریافت داشته اند موظفند حداکثر تا .  ماه می باشد    6مدت اعتبار مجوز تاسیس  

داروخانه اقدام نمایند . چنانچه در مهلت مذکور اقدام به بهره برداري نشود می بایست   و اخذ پروانه فعالیت بهره برداري   موافقت ، نسبت به
قط براي یکبار  قبل از پایان مهلت مقرر دالیل توجیهی به نظام استان ارائه گردد تا درصورت تایید در کمیته استانی ، نسبت به تمدید مجوز ف

 ماه اقدام شود .  6و به مدت حداکثر 

 ب. جابجایی داروخانه دامپزشکی: 
همان استان یا استان دیگر  شهرستان دیگر در    بهداروخانه    جابجاییمی تواند متقاضی  به شرط حصول شرایط ،  مجوز داروخانه  دارنده   -۱

 باشد  
ضی جدید محسوب  داروخانه به شهرستان دیگر در همان استان یا استان دیگر بعنوان متقابدیهی است جابجایی یا انتقال محل  تبصره :  

 .   جدید منوط به حصول شرایط توسط متقاضی و ابطال مجوز قبلی می باشد در محل صدور مجوز تاسیس  می شود و 
درخواست به نظام دامپزشکی و اخذ مجوز تاسیس ( بدون  جابجایی یا انتقال محل داروخانه در محدوده یک شهر  از همان استان با ارائه  -2

 بالمانع می باشد .  از اداره کل  پروانه فعالیت اخذ  متعاقبا  و امتیاز بندي جدید ) 
 

 ج. ابطال / از درجه اعتبار ساقط شدن مجوز تاسیس 
 مجوز تاسیس داروخانه در موارد زیر ابطال / از درجه اعتبار ساقط می شود:  

 بی صاحب مجوز تاسیس به نظام استان. درخواست کت  -1
 احکام صادره از سوي مراجع ذیصالح قضایی.   -2
تانی تـشخیص و درمان و  تاـسیس  ـصدور مجوز-3 ازمان به تـشخیص کمیته اـس یاـست هاي ابالغی ـس وابط و ـس از ابطال داروخانه برخالف ـض

 طریق مراجع ذیصالح.

زائل شدن ( از دست دادن) هر یک از الزامات وشرایط اخذ مجوز تاسیس داروخانه  و یا    مندرج در بند الف بخش دوم  طیشرا  تیعدم رعا  -4
 از طریق مراجع ذیصالح   تشخیص و درمان و ابطال خیص کمیته استانیبه تش

 ، مجوز از درجه اعتبار ساقط می شودمدت اعتبار مجوز و عدم تاسیس داروخانه  با انقضاء  -5
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 ی فعالیت داروخانه دامپزشک یتیحاکم ضوابط : چهارمفصل 

به منظور تحقق تکالیف قانونی سازمان و تامین بهداشت دام و تضمین سالمت و بهداشت فراورده هاي دامی با استقرار و تداوم ضوابط و  
قانون    9به استناد ماده    داروخانه دامپزشکی    ، فعالیت  سیاست ها و ضوابط سازمان  بامقررات بهداشتی و حاکمیتی و همچنین انطباق عملکرد  

مستلزم اخذ پروانه فعالیت   يبهره ور شیقانون افزا 2ماده  2و دستورالعمل تبصره  6ماده   5و تبصره  2ماده  4مپزشکی و تبصره سازمان دا
 . ( از اداره کل دامپزشکی استان مربوطه) می باشد

 :   داروخانه دامپزشکی   ت ی و ضوابط صدور پروانه فعال   ط ی شرا - الف 
 تاسیس  مجوز داشتن  -۱
 اجرایی تاسیس و آماده شدن براي بهره برداري اتمام عملیات  -۲
 فرد واجد شرایط به عنوان مسئول فنی معرفی  -۳
 ی و ضوابط صدور پروانه مسئول فن   ط ی شرا   - ب   

 ی دامپزشک  ی تخصص ای  ی دانشنامه معتبر دکترعموم-
 کشور  ی در سازمان نظام دامپز شک  تیعضو-
 ران ی ا یاسالم ي جمهور ی رسم تیتابع -  
دستگاه ها و سازمان هاي دولتی اعم از لشکري وکشوري، مراکز و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی دولتی و عدم اشتغال در   -

    ی دولت  ي غیردولتی و نهادهاي عمومی و شرکت ها
 مراجع   ر یاز سازمان و سا گری مجوز اشتغال مشابه د ا یگونه پروانه  چ ینداشتن ه-
  يح و ط موضوع مجازات ها -ز -و يمطابق بندها  یو محروم نبودن از اشتغال به حرفه دامپزشک  يموثر حرفه ا نهیشینداشتن سوءپ-

 تیدر دوره محکوم  یشاغالن حرفه دامپزشک  ي و حرفه ا یبه تخلفات صنف  یدگ ی رس یینامه اجرا  نی آئ 20مندرج در ماده  یانتظام
 اداره کل دیی مورد تا ی آموزش  ازیامت 20در داروخانه بعالوه کسب  ورزيروز کار45گذراندن حداقل  -

 باشد.   ز یداروخانه خود ن  یتواند با اخذ پروانه ، مسئول فن ی م ی موسس داروخانه بر اساس ضوابط ابالغ-1  تبصره
  ای از سازمان  ی را با استفاده از مدرك دامپزشک يگریتواند مجوز د یداروخانه به طور همزمان نم   ی موسس و مسئول فن -2تبصر

 .  د یسازمان نظام اخذ نما 
 داروخانه دامپزشکی   مراحل صدور پروانه فعالیت   - ج 

) در سامانه  سیتاس  اتیبر اتمام عمل  یمبن  یمتقاض   يوخود اظهار  سیو مدارك( مجوز تاس   تیدرخواست صدور پروانه فعال  ي بارگذار  - 1 
 ) ي(دو روز کاراستان توسط نظام  دامپزشکی   سازمان صدور پروانه 

   و ارسال مدارك توسط نظام به اداره کل  دیتائ ،  یبررس -۲
 )يروز کار  دومستندات توسط اداره کل (  یو بررس  certدر سامانه   یمدارك مسئول فن  يبارگذار -۳
 موافقت و تایید نهایی توسط اداره کل  -٤
 توسط نظام ی پروانه به متقاض ل ی) و تحويروز کار کیتوسط اداره کل (  پروانه سازمانصدور پروانه فعالیت در سامانه صدور   - 5

 
 تی استانها متعاقب صدور پروانه فعال ی ادارات کل دامپزشک ی پخش به داروخانه صرفا با معرف يدارو توسط شرکتها  لی تبصره :  تحو
 . بود مجاز خواهد
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  فاقد مدرك دکتري دامپزشکی  موسسمالکیت با  موجود  هاي فعالیت داروخانهادامه ضوابط  - د 
مدرك تحصیلی دیپلم و رده هاي تحصیلی غیر مرتبط با دامپزشکی    با موسس داراي  کلیه داروخانه هاي دامپزشکی موجود و فعال  -۱

پروانه فعالیت بنام  براي این قبیل داروخانه ها    باشند.فعالیت می    ادامه   صرفا از طریق بکارگیري مسئول فنی دامپزشک مجاز به
 موسس صادر میشود. 

–کارشناس  –سایر رده هاي دامپزشکی( کاردان    ی لی مدرك تحص  داراي  با موسس داروخانه هاي دامپزشکی موجود و فعال    هیکل -۲

بدون بکارگیري مسئول    ،) در صورت دارا بودن سابقه فعالیت بیش از ده سال و داشتن مجوز/پروانه معتبرPHD  -کارشناس ارشد
 نه فعالیت بنام موسس صادر میشود. پروا داروخانه ها   فنی مجاز به ادامه فعالیت می باشند .براي این قبیل

  کارشناس –( کاردان  یدامپزشک  يرده ها  ری سا  یل یمدرك تحصموسس داراي  داروخانه هاي دامپزشکی موجود و فعال و با    هیکل -۳
  ی مسئول فن  يریبکارگ  صرفا بامعتبر    داشتن مجوز/پروانهنز ده سال و  کمتر ا   تیسابقه فعال  با )  PHD  -ارشد   کارشناس–

 .   شود یبنام موسس صادر م تیپروانه فعال داروخانه ها  ل یقب ن یا ي برا. باشند  یم  ت یمجاز به ادامه فعال دامپزشک
 شود. یدرجه اعتبار ساقط م ازدر صورت  فوت موسس   3-2-1 يموارد بندها  تیپروانه فعالتبصره: 

 ضوابط فعالیت داروخانه پس از فوت موسس    - ه

وراث او می توانند با ارائه گواهی تسلیم دادخواست حصر وراثت و معرفی مسئول فنی واجد شرایط    ،  در صورت فوت موسس داروخانه -   
جهت ادامه فعالیت  درخواست صدور پروانه مسئول فنی موقت نمایند . اعتبار این پروانه یک سال از تاریخ فوت موسس خواهد بود . وراث  

ه حصر وراثت ، نسبت به معرفی شخص واجد شرایط قانونی دریافت مجوز به عنوان  مکلفند طی مهلت یاد شده با ارائه دادنامداروخانه  
 .  می شود از درجه اعتبار ساقط پروانه مربوطه صورت   موسس جدید اقدام نمایند. در غیر این 

ئول فنی و مهلت  ارائه گواهی تسلیم دادخواست حصر وراثت ، معرفی مسشامل  اداره کل بعد از اطالع از فوت موسس مراتب قانونی    -
را بالفاصله به صورت کتبی به وراث ابالغ    ریافت پروانه به عنوان موسس جدیدیکساله وراث نسبت به معرفی شخص واجد شرایط قانونی د

 نماید. 

 رندگان پروانه فعالیتوظایف و تعهدات دا-و

 .بخشنامه هاي سازمان در امور مرتبط، دستورالعمل ها، شیوه نامه ها و ضوابط قوانین، مقررات،کلیه رعایت  -

 رعایت شئونات اخالقی و حرفه اي در محیط کار. -

 فعالیت داروخانه و نسخه پیچی در غیاب مسئول فنی مجاز نمی باشد . -

 داروخانه هاي دامپزشکی مجاز به تهیه ، نگهداري و فروش واکسن نمی باشند . -

 قید شده است. پروانه فعالیتغیراز آنچه در درتابلو و سربرگ ها عنوان دیگري  استفاده از نام وعدم  -

سـیسـتم  چیدمان آن ها بر اسـاسو همچنین روش  اسـتفاده ازسـیسـتم قفسـه بندي مناسـب وپالت براي نگهداري اقالم مجاز دارویی    -
FEFO )First Expired- First Out(. 

ول   - نج، ترازو، کپـس نج، رطوبت ـس ی، برودتی، دماـس رمایـشی، گرمایـش ایل ـس ایل موجود اعم از وـس یون وـس انجام به موقع و ـصحیح کالیبراـس
 آتش نشانی و سیستم اعالن و اطفاء حریق و غیره. 

م مجاز براي نـسخه پیچی و کنترل ـصحت نوع بـسته بندي،ـشماره پروانه ـساخت، ـشماره ـسري ـساخت، عمر قفـسه اي (تاریخ انقـضاء) اقال  -
 اعالم کتبی هرگونه تغییرات احتمالی به اداره دامپزشکی.
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نگهداري داروهاي دامپزشــکی، مواد ضــد عفونی و ســموم دامپزشــکی با رعایت و حفظ شــرایط مناســب از قبیل: دما، رطوبت، تهویه و   -
 پیگیري رفع نواقص موجود تا بر طرف شدن آن ها.

 صرف دامپزشکی در مکان مجزا و اختصاصی.نگهداري سموم مورد م -
ــاـماـنه دارویی    - ــازـمان  ثـبت اقالم خرـید (ورودي) و فروش (خروجی) در دـفاتر/ نرم افزارـهاي ثـبت اطالـعات و آـمار و سـ و گزارش آـمار و سـ

 عملکرد به اداره دامپزشکی. 
تاریخ  داروهاي دامپزشکی، مواد ضد عفونی کننده و سموم دامپزشکی  تحویل دارو براساس نسخ معتبر و خودداري از تحویل و عرضه    -

 مخدوش وصدمه دیده یا فروش اجباري و تحمیلی آن ها. داراي برچسب   منقضی یا
تعیین تکلیف نهایی همراه    ا و در محل داراي حفاظ تاغیرقابل مصرف به صورت مجز  و  ضایعاتی و تاریخ منقضی   ، ینگهداري اقالم مرجوع   -

 ه مستندات و با هماهنگی اداره دامپزشکی. با ارائ
 .  ضایعات دارویی همکاري با اداره کل در جمع آوري و امحاء اقالم دارویی بر اساس دستورالعمل امحاء -
 ) دستورالعمل نسخه پیچی.10رعایت کامل بند ( -
 ایمنی محیط کار. رعایت بهداشت و  -
ه آمار، اطالعات و اسناد  ابی، ممیزي و نمونه برداري)، ارائاداره کل براي انجام فرآیند هاي نظارتی (پایش، بازرسی، ارزیبا    کامل  همکاري  -

ها و نیز تسهیل  مربوط، رفع نواقص اعالمی در تذکرها و اخطارهاي کتبی اداره کل و نظام استان و اعالم نتیجه در مهلت مقرر در اخطاریه  
 .شرایط نمونه برداري در موارد مورد نیاز به تشخیص اداره کل

و فارغ التحصیالن متقاضی تاسیس   کارآموزيبه منظور  شته دامپزشکی دامپزشکی در پذیرش دانشجویان رکل همکاري با اداره  -
 . کارورزيبراي  داروخانه

 نگهداري مستندات داروخانه دامپزشکی حداقل به مدت یک سال در شرایط مناسب و قابل دسترس.گزارش مستمر و منظم عملکرد و  -
 تامین و تدارك اقالم دارویی و مواد مصرفی در امور دامپزشکی طبق مقررات سازمان از مجاري مجاز -
اـساس ـشرایط اقلیمی هر ـشهرـستان و فـصول مختلف ـسال، زمان ـشروع ـساعت ). بدیهی اـست بر  8رعایت حداقل ـساعات کاري موظف (    -

 گاهی و مراجعه دامداران اطالع رسانی شودبا هماهنگی اداره دامپزشکی براي آو زمان پایان ارایه خدمات دارویی باید 
تعطیل نمودن داروخانه نماید جهت : چنانچه موسس داروخانه به هردلیل بدون کسب مجوز از اداره کل دامپزشکی استان اقدام به  1تبصره    

 .رسیدگی به تخلف به هیئت بدوي انتظامی استان معرفی می شود 
ماه در سال تعطیل باشد. در صورتی که نیاز به تعطیلی    3حداکثر به مدت  ،  به اداره کل    موسس  داروخانه می تواند با اطالع قبلی  -2تبصره  

 اداره کل استان جهت طرح در کمیته استانی ارائه شود.بیش ازاین مدت باشد مدارك الزم به 
ارائدر مناطقی که صرفا داراي یک داروخانه هستند موسس داروخانه  مجاز به تعطیلی داروخانه نمی باشد ولی می تواند    -3تبصره ه  با 

ماه در سال در محل    3کل، حداکثر به مدت  موافقت اداره    اخذ با    و)    بعنوان جانشین(    مسئول فنی  واجد شرایط   فرددرخواست کتبی و معرفی  
ئه مدارك مرتبط و موافقت اداره کل استان  ، مسافرت و.... ) با ارا ، مرخصی زایمان  بیماري  فعالیت حضور نداشته باشد. در موارد اضطراري (

 مدت فوق الذکر قابل تمدید می باشد.  

 ر فضاي مجازيخودداري از تبلیغ وعرضه دارو د -
 
 
 
 
 
 



 
          

۱۸ 
 

 روند نماي صدور پروانه فعالیت داروخانه دامپزشکی                                               

                                                     
 )روز کاري  5ظرف مدت حداکثر  (                                                   

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

بر اتمام    ی مبن   ی متقاض   ي وخود اظهار   س ی مجوز تاس   و مدارك(     ت ی درخواست صدور پروانه فعال   ي بارگذار 
 (دو روز کاري) استان   توسط نظام   دامپزشکی   در سامانه صدور پروانه سازمان   ) س ی تاس   ات ی عمل 

 و بررسی   certدر سامانه    بارگذاري مدارك مسئول فنی 
 ) روز کاري   دو (       توسط اداره کل   مستندات 

 در سامانه صدور پروانه سازمان  صدور پروانه فعالیت
 به متقاضی توسط نظام  پروانه تحویل  و   )   (یک روز کاري   کل  توسط اداره

توسط نظام  و ارسال مدارك    تائید   ، بررسی  
 به اداره کل 

 عدم موافقت 

 عدم موافقت  توسط اداره کل   تایید نهایی   موافقت و 
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 یداروخانه دامپزشک تیو فعال سیتاس بر نظارت  ضوابط : فصل پنجم 

 بخش اول. نظارت بر تاسیس داروخانه دامپزشکی 
ئولین فنی داروخانه ها   -۱ ند و نظارت بر موـسس و مـس ازمان می باـش وي ـس وابط حاکمیتی و برنامه هاي ابالغی از ـس موظف به رعایت ـض

 عملکرد آن ها بر عهده سازمان/ اداره کل می باشد.
  يداروخانه ها   سیصدور مجوز تاس  در راستايسازمان    یاعالم  حاکمیتی  ها و ضوابط  استیس برانطباق عملکرد سازمان نظام  بر    نظارت  -2

 باشد یاستان م یبر عهده دفتر دارو درمان سازمان/ اداره کل دامپزشک یدامپزشک
 بر عهده نظام دامپزشکی استان می باشد.در تاسیس آن  اعالمیضوابط  رعایتاجرایی تاسیس داروخانه و  نظارت بر مراحل-3
تاسیس داروخانه دامپزشکی ابالغی سازمان در صدور مجوز تاسیس، جبران  حاکمیتی  درصورت عدم رعایت مفاد سیاست ها و ضوابط    -4

 خسارات احتمالی به عهده صادرکننده مجوز تاسیس خواهد بود. 
بوده و درـصورت هرگونه ابهام   ـسازمانکمیـسیون مرکزي تـشخیص و درمان  ابالغی به عهده    حاکمیتی  تفـسیر مفاد ـسیاـست ها و ـضوابط  -5

 خواهد بود.  کمیسیوندر این زمینه، سازمان نظام موظف به استعالم از 
ت نسـبت به رعایت مفاد تبصـره    -6 ازمان نظام موظف اـس نظام مالی کشـور اقدام   موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء قانون رفع  57ماده   3ـس

 نماید.
ز ارائه مجوز در ظرف زمانی تعیین شده امتناع کند متقاضی مجوز می تواند عالوه بر ارائه شکایت کتبی یا در ـصورتی که سازمان نظام ا  -7

تـسریع در ـصدور مجوز خود را درخواـست  ( بعنوان رئیس کمیته اـستانی )الکترونیکی به مرکز ملی رقابت، کتبا از مدیر کل دامپزـشکی اـستان  
ازتاریخ ثبت در خواســت ، با دعوت از متقاضــی    روز کاري  7کمیته اســتانی مطرح وظرف مدت  خواســت متقاضــی در  درکند. در این موارد  

ب امتیازات الزم وابط ابالغی و کـس رایط با ـض ورت انطباق ـش ی ودر ـص وع بررـس ادر کننده مجوز، موـض دور مجوز و مراجع ـص   چهار  درو   ـص
 زمینه صدور مجوز مورد درخواست فراهم شود . ن،یقوان چوب

 . خواهد بود   مذکور: مسئولیت عدم پاسخگویی نظام استان در هر مرحله فرایند و به هر دلیلی به عهده سازمان تبصره  
الزم به ه گزارش هاي  س، ثبت درخواـست، ـصدور مجوز و ارائکلیه خدمات ـشامل جاري ـسازي، اطالع رـسانی ـسیاـست ها و ـضوابط تاـسی  -8

 پذیرد. می صورت برخط از طریق سامانه هاي الکترونیکی سازمان و سازمان نظام صورت
 صورت می پذیردفیزیکی تبصره : تا زمان راه اندازي سامانه هاي مذکور فرایندهاي صدور مجوز به صورت 

 
 بخش دوم. نظارت بر فعالیت داروخانه دامپزشکی 

  یی و ورود و خروج دارو از داروخانه به صورت روزانه در سامانه خدمات دارو  يداروخانه موظف به درج اطالعات کامل موجود   یمسئول فن   -1
 باشد .  ی سازمان م

اداره کل و به همراه کارشناس مربوطه    یالزم باشد با هماهنگ  صالحیذ   یمراجع قانون  ریاز داروخانه توسط سا   یکه انجام بازرس   يدر موارد  -2
 انجام شود .  دی ازدب

داروخانه ها    ي زیو مم  یاب یبار نسبت به ارزش  ک ی  یونظارت مستمر بر عملکرد داروخانه ها سال   ی اداره کل موظف است عالوه بر بازرس  -3
 . دی اقدام نما

و نظارت   یبازرس  ستیدستورالعمل بر اساس چک ل  نیمقررات و مفاد ا ن،ی قوان يو نظارت بر اجرا یاداره کل موظف به کنترل، بازرس --4
 باشد.  یبر عملکرد داروخانه م 

عملکرد    یابی و دستور العمل ها در مراجع صالحه ، در ارزش  نیاز قوان  یاحتمال   ی تخط   ي ریگی از داروخانه عالوه برپ  یگزارش بازرس  جهینت  - 5
 موثر خواهد بود .  زیساالنه ن
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  ، یاعالم ی تیحاکم ضوابط رعایت و داروخانه هاي دامپزشکی نظارت بر عملکرد به منظور موظف است  اداره کل دامپزشکی استان -6
و   نیقوان ر یسا  تیآنها با رعا  زانیو در صورت برخورد با موارد تخلف، به تناسب نوع و م ، اقدامالزم يهای و بازرس  دی انجام بازدنسبت به 

 :د یمابرخورد ن نی با متخلف ر یز  بیمقررات مربوط به ترت
 و ابالغ موارد تخلف به متخلف و درخواست رفع آنها  یـ اخطار کتب  الف
 ی انتظام يروی ن قیاز ادامه تخلف از طر ي ریـ جلوگ ب
صدور حکم   ا یتا رفع مورد تخلف  ی انتظام يروی ن قیاز طر  کمیته استانی صی واحد به تشخ تیموقت از فعال يری ـ در صورت لزوم جلوگ ج

 مربوط  صالح ی مرجع ذ ي از سو
 .مربوط يهامجوزها و پروانه  ابطال ای و  قی و درخواست صدور حکم تعل صالح ی به مراجع ذ ی ـ معرف د

سازمان نظام   س ی) قانون تأس26) تا (19مواد (مفاد مندرج در تابع  ی شاغالن حرفه دامپزشک ياحرفه ات صنفی وـ برخورد با تخلف 1  تبصره
 .باشدی ـ م 1376ـ مصوب   رانی ا یاسالم  ي جمهور ی دامپزشک

 : باشندی میردر خصوص موارد ز  بازرسان اداره کل دامپزشکی استانکامل با  يمکلف به همکارموسس/ مسئول فنی داروخانه ـ  2  تبصره
 ـ ارائه اطالعات و اسناد مربوط  الف
 ادشده یدر مهلت مقرر در اخطار    جهیسازمان و اعالم نت ی در اخطار کتب ی رفع نواقص اعالم  ب.
 .سازمان ص یبه تشخ از یمورد ن قعدر موا ي بردارنمونه  ط یشرا لی تسه ج.

را داشته باشد، سازمان موظف به ارسال    ییجزا  نیمندرج در قوان  میاز جرا  یک یماده عنوان    نیـ هرگاه تخلف اشخاص موضوع ا   تبصره
 . باشدی م  صالحی ذ  یی بوط به مراجع قضا پرونده مر

بند پ  راستاي اجراي    سامانه خدمات دارویی سازمان درد : موسس و مسئول فنی مکلفند در خصوص ثبت اطالعات ورود و خروج دارو در
 اقدام الزم را بعمل آورند .  قانون احکام دائمی  7ماده 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ضوابط و مقررات مغایر آن، ملغی اعالم می شود.  کلیهاین سیاست ها و ضوابط حاکمیتی از تاریخ ابالغ الزم االجرا می باشد و   
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                       )  1شماره (  پیوست
 فرم درخواست تاسیس داروخانه                                                               

 
 

 تابعیت:   نام و نام خانوادگی: 
 محل صدور:  محل تولد: تاریخ تولد: / /  نام پدر: 
 شماره نظام دامپزشکی:  شماره ملی:  شناسنامه:شماره 

   سایر   معاف  پایان خدمت   :  وضعیت نظام وظیفه 
 مدت خدمت: نوع معافیت: توضیحات: 

 محل سکونت: 
 نشانی و کد پستی: 

 تلفن تماس ثابت: 
 تلفن تماس همراه: 

  نشانی پست الکترونیک/ سایت: 
 سوابق تحصیلی 

 
 
 
 
 
 

 فعالیت دامپزشکی سوابق  

 
 باشم .    ی : در شهرستان ........................... شهر .......................... م   تاسیس داروخانه دامپزشکی  مجوز   صدور   متقاضی  

 
 
 محل امضاء:                              

 : تاریخ                                                                                                                       
  

 گرایش  رشته تحصیلی  دانشنامه تحصیلی 
مدت  
نام واحد   تحصیل 

 آموزشی 
کشور/ شهر  
 محل تحصیل 

 تا  از  
      
      

 عنوان فعالیت  نوع فعالیت 
نام واحد   پروانه اشتغال  حکم کارگزینی 

محل  
 اشتغال 

تاریخ   شهر  کشور  
 صدور 

تاریخ   اعتبار 
 صدور 

اعت 
 بار 
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 :    2شماره    پیوست 

 
 داروخانه   س ی صدور مجوز تاس   ی مکتسبه متقاض   از ی فرم امت 

 
 

 ی : :                              شماره نظام دامپزشک ی شماره مل :                                  ی نام و نام خانوادگ 
 

 درخواست:                                استان:                       شهرستان:                         شهر:   خ ی تار 

 
  عنوان   شاخص  امتیاز مکتسبه 

 
 

امتیاز مکتسبه به تفکیک  
 موارد 

 مدرك تحصیلی   

  دولتی   
 غیر دولتی    سابقه کار 

 بومی بودن   
 سابقه ایثارگري   

 آموزشی   

 مکتسبه   از ی جمع کل امت  
 

 
  

 حد نصاب امتیاز مورد نیاز در محل مورد نظر 

 
 درخواست                                 رد درخواست     تائید  

                                                                                                                           
 

 ........    استان   ی نظام دامپزشک   س ی امضا رئ             
                                                                                                                                                                                                    

 : ......................           خ ی تار               
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                 )3(  شماره پیوست   
 

 ) قبل از صدور مجوزتاسیس   (   تاسیس داروخانه دامپزشکی   مکان   کارشناسی   بازدید فرم  
 

 آدرس محل تاسیس داروخانه: - 1
  ................. شهر/ بخش ...................... شهرستان ................استان .

 استیجاري              واگذاري              شخصی: مالکیت نوع
 ............................. الکترونیکی ستپ.... .............. کدپستی  ... ..................... همراه تلفن ........  تلفن

  :محل کروکی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  :موجود فیزیکی فضاي -2
ــت  مـخاطرات  ،جغرافـیائی موقعـیت  نظر از  داروـخاـنه  مـحل  - ــیمـیائی و فیزیکی) د(آالیـن  محیطی زیسـ                                                                           :  ه ـهاي میکروبی، شـ

 ندارد                   دارد
 .......................................................................................................................................... :شود داده توضیح دارد اگر   
 ندارد          دارد     داروخانه و انبار اگر از تابش نور خورشید مستقیم برخوردارند، سایه بان وجود:  -
 .. متر............ارتفاع . - مترمربع. ............... داروخانه مساحت -
 .. متر............ارتفاع . -. متر مربع ............مساحت انبار داروخانه .. -
 ... متر..............فاصله انبار تا داروخانه        انبار همجوار داروخانه است -
 کننده:نظریه کارشناس/کارشناسان بازدید  -

.......... 
........... 

 نام و نام خانوادگی کارشناس/گروه کارشناسی بازدید کننده:
 

 امضاء ... .....................تاریخ ..
 
 
 
 



 
          

۲٤ 
 

 ) 4شماره ( وستیپ  
 ) س ی پس از صدور مجوز تاس (   س ی تاس   ی الزامات فن   ی کارشناس   د ی فرم بازد 

 داروخانه:   س ی آدرس محل تاس   -   1
 .............. ... شهر/ بخش ...    ....... ... شهرستان ...............   استان 

 مالکیت: شخصی              واگذاري              استیجاري   نوع 
 کدپستی .................. پست الکترونیکی .............................               تلفن همراه ........................ .............  تلفن

 :موجود فیزیکی فضاي-2
 ندارد                  دارد               براي نگهداري سموم فضاي اختصاصی وجود:  -
 خیر               بلی                 کف و دیوار داروخانه و انبار مناسب است:  -
 :موجود تجهیزات و وسایل -3
 خیر            بلی             :سرمایشی و گرمایشی داروخانه مناسب است وسایل -
 خیر              بلی                وسایل سرمایشی و گرمایشی انبار مناسب است: -
 خیر             بلی              وسایل تهویه انبار مناسب است:  -
 خیر                بلی                  قفسه بندي داروخانه مطلوب و مناسب است:  -
 خیر         بلی                            قفسه بندي انبار مناسب است:  -
 خیر           بلی                 انبار داروخانه پالت وجود دارد:در  -
 فلزي معمولی          فلزي ضد زنگ        پالستیکی     جنس پالت هاي موجود:  -
  ندارد             دارد                 یخچال مناسب واجد فضا و ظرفیت کافی وجود: -
 نیست           است            : باید مجهز به وسایل سنجش دما و رطوبت با قابلیت ثبت و ردیابی یخچال داروخانه -
  نمی باشند         می باشند                     : داروخانه و انبار داراي ترموگراف و سیستم ثبت رطوبت -
 ندارد               دارد                    اتصال به اینترنت وجود:رایانه و لوازم جانبی آن با امکان  -
ــاـماـنه ـخدـمات الکترونـیک دفتر دارو و درـمان وجود  -             :  نرم افزارـهاي الزم جـهت ثـبت اطالـعات خرـید و فروش دارو و سـ

 ندارد              دارد
 می باشند           نمی باشند                  داروخانه و انبار مجهز به وسایل ایمنی و اطفاء حریق:  -
  ندارد         دارد                 : در داروخانه و انبار جعبه کمک هاي اولیه وجود -
 :کننده بازدید کارشناسان/کارشناس نظریه -4

.......... 
........... 

 :کننده بازدید گروه کارشناسی/کارشناس خانوادگی نام و نام
 

 . امضاء... ... ...  تاریخ
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 تعهد نامه محضري   اقرارنامه و                                            ) 5(    پیوست شماره 

 فنی داروخانه دامپزشکی    مسئول موسس /    
ز دانشکده  ... .... نام پدر ... شماره شناسنامه ...... صادره از ... شماره ملی .......... فارغ التحصیل دوره عمومی/ تخصصی ... ... ... ... ا       اینجانب

ن  فنی داروخانه دامپزشکی در استان ... شهرستان ... بخش ... دهستا   مسئول  /پروانه فعالیت/ تاسیس  امپزشکی دانشگاه ... متقاضی مجوزد
ها   ...، متعهد می شوم که با آگاهی از مفاد قوانین، آیین نامه ها، مقررات، سیاست ها و ضوابط حاکمیتی ابالغی، دستورالعمل ها، شیوه نامه

 مندرج در این تعهد نامه عمل نمایم. مربوط به شرح وظایف و تکالیف قانونی خود  و بخشنامه هاي مربوط، به موارد  
ازمان و نهاد دولتی، اشتغال به خدمت رسمی یا پیمانی یا قراردادي نداشته، عضو هیئت علمی هیچ یک از دانشگاه  درهیچ وزارتخانه، س -1

بهداشتی کشتارگاه ها، کارخانه هاي    مسئول فنیها و مراکز و موسسات آموزشی و پژوهشی کشور نبوده، هیچیک از مجوزها یا پروانه هاي  
سته بندي فرآورده هاي خام دامی، مراکز تامین (تولید واردات)، توزیع و فروش دارو، دامداري ها،  خوراك دام و مکمل سازي ها، مراکز ب

مرغداري ها، آبزي پروري ها و سایر موارد مشابه را از سازمان دامپزشکی کشور، سازمان نظام دامپزشکی جمهوري اسالمی ایران و واحدهاي  
 صالح تا کنون اخذ ننموده ام و یا در صورت دریافت، تاکنون باطل گردیده است. تابعه در سطح استان ها و سایر دستگاه هاي ذي

) آئین نامه اجرایی  20از اشتغال به حرفه دامپزشکی مطابق بندهاي (و)، (ز)، (ح) و (ط) موضوع مجازات هاي انتظامی مندرج در ماده (  -2
 محروم نمی باشم. صالح دامپزشکی و سایر مراجع ذین حرفه  رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه اي شاغال 

متعهد به اجراي کلیه قوانین، آیین نامه ها، مقررات، دستورالعمل ها، شیوه نامه ها و بخشنامه هاي صادره از طرف سازمان دامپزشکی    -3
 کشور، سازمان نظام جمهوري اسالمی ایران و واحدهاي تابعه در سطح استان، می باشم. 

مسئول فنی  /  پروانه فعالیت/تاسیس شکی کشور براي صدور مجوزکامل سیاست ها و ضوابط حاکمیتی ابالغی سازمان دامپز  با رویت   -4
داروخانه دامپزشکی، متعهد می گردم از انجام هر گونه تخلف درحوزه کاري خود اجتناب نموده و درصورت مشاهده و یا رخداد تخلف مراتب  

 کی شهرستان گزارش نمایم. را در اسرع وقت به اداره دامپزش 
از تهیه، توزیع و فروش هر گونه دارو خارج از ضوابط و مقررات مربوط و همچنین داروهاي قاچاق، تاریخ مصرف گذشته  متعهد می گردم    -5

دامپزشکی    و یا داروي تقلبی اجتناب نموده و در صورت اطالع از هر یک از جرایم و تخلفات ذکر شده در اسرع وقت مراتب را به اداره
 شهرستان گزارش و در این زمینه با سازمان دامپزشکی کشور و ادارات تابعه همکاري الزم را داشته باشم. 

 متعهد به ثبت آمار و اطالعات در سامانه خدمات دارویی سازمان دامپزشکی می باشم  -6
 متعهد به همکاري با کارشناس/ کارشناسان ناظر سازمان دامپزشکی کشور و واحدهاي تابعه در اعمال فرآیندهاي نظارتی خواهم بود.  -7
 می باشم. )  d.ivo.ir (  سامانه خدمات داروییمتعهد و ملزم به ثبت آمار و اطالعات ورود و خروج دارو در   -8
محق  استان،  ینظام دامپزشک و ) ثابت گردد، اداره کل دامپزشکی استان8و   3،2،1،  4، 5، 6، 7درصورتی که خالف موارد فوق (بندهاي  -9

 . خواهند بود و حق اعتراض نخواهم داشت مراجع ذیصالحطریق  به پیگیري از 

 . بعمل اوردهمکاري الزم را   اداره کلمعرفی شده از سوي  و کارورزان  گردد َنسبت به پذیرش کارآموزان موسس متعهد می  -10 

 شد. متعهدله این تعهدنامه در مورد مجوز تاسیس ، نظام استان و در مورد پروانه فعالیت و پروانه مسئول فنی اداره کل دامپزشکی استان می با

 امضاء ... نام و نام خانوادگی ... ...  

 تاریخ... ... ...  
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 تاریخ صدور................ 
 شماره.......................    

                                                     
 

   تاسیس داروخانه دامپزشکی   مجوز                                                         
 نظام دامپزشکی استان ........                                                         

 
، آقاي    مجلس شوراي اسالمی   1389قانون افزایش بهره وري بخش کشاورزي و منابع طبیعی مصوب    2به استناد ماده    
ا  .....صادره از ...................ب ... شناسنامه ....   ه ..........فرزند .................متولد ...........................به شمار ........... خانم دکتر .......   / 

نظام دامپزشکی .....................، ضمن رعایت سیاست ها و ضوابط حاکمیتی    ه ملی......................................داراي شمار شماره  
و دستورالعمل مربوطه از سازمان نظام دامپزشکی  ، مجاز به تاسیس داروخانه  اعالمی از سوي سازمان دامپزشکی کشور 

 ............................................می باشد .................. ...........شهرستان........به نشانی مپزشکی دراستان.. دا 
 
 
 

                                                                         دکتر.............                                                                                        
 رئیس نظام دامپزشکی استان .......                                                                               

 
 

  ت ی نسبت به اخذ پروانه فعال   ي بهره بردار   ي برا   د ی داروخانه نبوده و موسس با   ت ی مجوز به منزله فعال   ن ی صدور ا 
   د ی استان .........اقدام نما   ی از اداره کل دامپزشک   ی مسئول فن / 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                

 الصاق عکس 
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              وزارت جهادکشاورزي                                     ...............   تاریخ صدور:      
 ................... شماره :      

   ی داروخانه دامپزشک   ت ی فعال    پروانه                                          
 

قانون سازمان    9ماده    ،   89مصوب سال    ی عی ومنابع طب  ي بخش کشاورز   ي بهره ور  شی قانون افزا  6و  2استناد مواد    به
  یی دستورالعمل اجرا  و  1391)  مصوب سال  9) و (8)، (7) و مواد (3آئین نامه اجرایی بند (ز) ماده (  و  دامپزشکی کشور

حوزه    در ی  ع یو منابع طب  ي بخش کشاورز   ي بهره ور  شیقانون افزا2ماده  2متخصص مراکز موضوع تبصره   ی انسان  يروین
شناسنامه ..........      هخانم/آقاي دکتر  ... ...   فرزند  ...   شمار،  به  وزیرجهاد کشاورزي  27/12/99مورخ    ی ، ابالغ  ی دامپزشک

عضویت سازمان نظام دامپزشکی به شماره .....  دارنده مجوز تاسیس داروخانه   و ......... ........شماره ملی  .......... کد پستی  
دکتر ...........به شماره    يخانم/ آقا   ی فن  تیی شود با مسئولاجازه داده م   ..................اره ........... مورخ . به شم   ی دامپزشک

دامپزشک   .................  یمل نظام  شماره  ... ................................  یو  استان  در    ............................... ..   
.............................................................................. تحت نظارت  .  به آدرس  .................... . بخش................ ..ن.........شهرستا

 نماید.   تیاستان ........... فعال یسازمان دامپزشکی کشور و اداره کل دامپزشک 
 
 دکتر ... ...          
 مدیر کل دامپزشکی استان ...          
 

 سال می باشد .  3پروانه از تاریخ صدور بمدت    این اعتبار  *              
 

 شود    ی وفروش دارو صادر م   ي ، بهره بردار   ت ی و به منظور فعال   س ی س ا ت   ند ی پروانه پس از اتمام فرا   ن ای   –   الف 
 باشد .   ی مجاز نم   ی داروخانه بدون حضور مسئول فن   ت فعالی   –   - ب 
 این پروانه غیر قابل خرید و فروش و واگذاري است.   -   ج 
 .  از درجه اعتبار ساقط می شود پروانه    ، عدم تمدید   در صورت  - د 
 این پروانه الزم است در محل مناسبی که در معرض دید باشد، نصب شود - ه 

 
 
 

 

                                                            

 الصاق عکس



 
          

۲۸ 
 

 

   وزارت جهادکشاورزي                                ...............       تاریخ صدور:    
 .......... .......... شماره :      

 
 
 

 ی پروانه مسئول فن                                                            
 داروخانه دامپزشکی                                                               

 
 

کشور (    یقانون سازمان دامپزشک   9و    8و  7و مواد    3بند ز ماده    یی نامه اجرا  نیی آ 12و ماده    2ماده    2استناد به تبصره    با
............. به شماره شناسنامه ......... صادره  ..............   فرزند ................. خانم ........  / ي آقا  تی ) صالح1391نامه مصوب    ن ییآ

  .................. از دانشگاه ....... در مقطع ...........  با شماره نظام رشته ..  لی فارغ التحص  ...............  یاز .............. وشماره مل 
ی مورد بررسی و تایید قرار گرفت لذا به نامبرده اجازه داده می شود تا مسئولیت  فن  بعنوان مسئول...............    دامپزشکی 

به نشانی ...................وکدپستی ................................. را بر عهده  فنی داروخانه ........................ واقع در شهر .................  
   گیرد.
 . باشد  ی م سال  سه مدت  صدور به خ یپروانه از تار  نی ا اعتبار

 
 
 

 دکتر.......                                          
 استان..............  یدامپزشک   رکلی مد                                                                               

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 الصاق عکس
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 ) 1(ضمیمه شماره  

 
 دامپزشکی هاي داروخانه در داروئی  غیر اقالم اینترنتی فروش دستورالعمل    

 
  ی و مواد مصرف  زاتیتجه  ، بهداشتی    کاالهاي   عرضه   به  مجاز   صرفا  اینترنتی  فروش  مجوز  داراي  هاي  داروخانه  :   مقدمه 

 . باشند می اینترنت طریق  از سازمان  از مجوز داراي  ی دامپزشک یی و ماما يارتوپد ، یجراح ،ی درمانگاه
 :   تعاریف   ـ   1  ماده 

   داروخانه  در   داروئی  غیر  اقالم در زمینه عرضه   اینترنتی فعالیت مجوز از عبارتست  : اینترنتی   فروش   مجوز   
 :    اینترنتی   فروش   مجوز   داراي   هاي   داروخانه   سایت   وِب   شرایط   ـ   2  ماده 

 :   مربوطه سایت در خوانا  بصورت ذیل  اطالعات  درج  -2-1
  داروخانه   فنی  مسئولین   /مسئول  مؤسس ،  نام  -   الکترونیک  پست  نشانی  ـ  نمابر   ـ  تلفن   ـ   پُستی  دقیق  نشانی   ـ  داروخانه   نام
 و پروانه فعالیت اداره کل  از شده اخذ  اینترنتی فروش  مجوز درج  و
  تصویر :  قبیل  کاالهایی از   مورد  در  علمی   معتبر  منابع  به  لینک   داراي   ترجیحا   مناسب  ارجاع  با  دقیق  رسانی  اطالع   -2-2

  هشدارهاي   درج  نیز  و  مصرف  عدم  و  مصرف   موارد   کننده،  مصرف  قیمت  بندي،بسته   نوع  و   جنس  وزن،  یا   حجم  کاال،
  کاالي   مقدار   و   کیفیت   ماهیت،  از   دقیق   و   کامل   بطور   کننده  مصرف   که  اي   گونه   به)   بروشور  یا   برچسب   مطابق   ضروري 

 .  دهد  تطبیق  دریافتی   کاالي با  را  سایت در   شده درج  مشخصات بتواند آن دریافت  از پس   و گردد   مطلع خود  نظر مورد 
  اینترنتی   فعالیت   مجوز   داراي داروخانه  فنی   مسئول  عهده موسس و   بر   اطالعات   این  صحت تائید  و   مسئولیت   است   بدیهی 

 . باشد  می
 :   اداره کل   از   اینترنتی   فروش   مجوز   دریافت   جهت   نیاز   مورد   مدارك   ـ   3  ماده 

 .داروخانه  سربرگ در مؤسس  امضاي  و مُهر  به مَمهور  اینترنتی فروش مجوز  درخواست ارائه -  3-1
 داروخانه فنی  مسئول پروانه و  فعالیت پروانه تصویر  -3-2
 سازمان   ITواحد  توسط افزار  سخت و افزاري نرم  برنامه تایید  و کارشناسی  -3-3

اداره کل دامپزشکی    الزم  هاي صالحیت   اِحراز   و   تأیید   درصورت   متقاضی   مدارك   بررسی   و   دریافت   از   پس   ـ   1تبصره   ،
 .  نماید می اقدام  الکترونیکی  تجارت  توسعه  مرکز  به  الکترونیکی نماد اخذ جهت داروخانه موسس  معرفی  به نسبت
  کمیته   در   موضوع   طرح   به   نسبت  الکترونیکی   تجارت   توسعه  مرکز   از   الکترونیکی   نماد  اخذ   از   پس   اداره کل    - 2تبصره 
 . نماید می اقدام اینترنتی  مجوزفروش  صدور  جهت تشخیص و درمان  استانی
 . است ممنوع داروخانه هر  براي  اینترنتی  فعالیت مجوز  یک  از  بیش صدور  - 3  تبصره 

اینترنتی مطابق اعتبار پروانه فعالیت است ، مگردر مواقعی که بدلیل تخلفات ،اعالم    مدت اعتبار مجوز فعالیت-4تبصره  
 ود مرکز توسعه تجارت الکترونیک ، پلیس فتا و سایر مراجع قانونی مجوز فروش اینترنتی از درجه اعتبار ساقط ش 

 :   تمدید   شرایط   - 4  ماده 
  تمدید   جهت   اینترنتی، عالیت  ف  مجوز   انقضاء   از   قبل   یکماه   بایست   می   اینترنتی،   فعالیت   مجوز   داراي  داروخانه   موسس   - 4-1

 . نماید اعالم  مربوطه اداره کل به  را خود  کتبی ، درخواست
  اینترنتی   فروش  مجوز   اعتبار  مدت    سازمان  سوي   از   صادره   دستورالعملهاي  و   ضوابط  مقررات،   کلیه   رعایت  صورت   در   -4-2
 . شد خواهد تمدید  و همزمان با تمدید پروانه فعالیت، الکترونیکی  تجارت  توسعه  مرکز  اداره کل و تائید  با

 :   موسس   وظایف   - 5ماده 
 داروخانه  سایت وب در   اي حرفه اخالق اسالمی، شئونات  رعایت  -5-1



 
          

۳۰ 
 

 داروخانه   فنی مسئول فنی،  دستورات  اجراي  و رعایت  -5-2
مصرفی    ملزومات  و  تجهیزات  وسنتی،  طبیعی  هاي  فرآورده  اي،  تغذیه  ، مکملهاي  بهداشتی  کاالهاي  تدارك  و  تأمین   -5-3

   سازمان تأیید  مورد  معتبر شرکتهاي طریق از  مجاز دامپزشکی 
   سازمان  سوي از صادره دستورالعملهاي   و ضوابط مقررات، کلیه رعایت  -5-4
   سایت وب طریق از  آن اعالم و بانکی  حساب  افتتاح -  5-5
   اداره کل /  سازمان بازرسین  با  همکاري  -5-6
 اداره کل /  سازمان از طرف ابالغی مشکالت و  نواقص رفع -  5-7

 :    فنی   مسئول   وظایف   - 6ماده 
   کنندگان  مصرف به الزم دستورات  ارائه و  داروخانه  اینترنتی  فعالیتبر نظارت -6-1
   اینترنتی فروش فاکتور  امضاء  و مهر  -6-2
  و   تدارك   نحوه   ساخت،   سري  مصرف،   تاریخ   ظاهري،   شکل   نگهداري،   شرایط   کاال،  اصالت  کنترل   بر   نظارت   اعمال   -6-3

   محصوالت عرضه
 اینترنتی  فروش  نظارتی و  فنی امور  در   مجاز غیر  افراد  دخالت  از جلوگیري  -6-4
   اداره کل /  سازمان بازرسین  با  همکاري  -6-5
   آوري  جمع جهت Recall اجراي بر نظارت  -  6-6
 اینترنتی  فروش کنندگان  مصرف  به شده ارائه خدمات کیفیت ارتقاء  جهت در   تالش -6-7

 :   موارد   سایر   - 7  ماده 
 در صورت ضرورت ثبت کلیه اقالم خروجی در  سامانه مربوطه   -7-1
  اینترنتی   فروش  مجوز  اخذ  ) می توانند نسبت به    کلنیک  مجتمع هاي درمانی (پلی  بیمارستان ها  و  داخلی  داروخانه  -7-2

 اقدام نمایند 
  تعطیل   معینی   مدت   براي  دیگري  دلیل   به  یا   و  اداره کل   از  مجوز  کسب  با   اگر   اینترنتی  فروش  مجوز   داراي   داروخانه   -7-3  

 . بود نخواهند  اینترنتی فروش به  مجاز باشند، شده
 . باشد می اینترنتی شده  فروخته اقالم  ارسال جهت) GDP( توزیع  بهینه روشهاي رعایت  به ملزم داروخانه  -7-4
  فعالیت   و  شده   باطل   خودکار  بطور   نیز   داروخانه  اینترنتی   فروش   مجوز   الکترونیک،  اعتماد   نماد   ابطال   درصورت  -7-5

  پیغام   است  موظف  داروخانه. ( یافت  خواهد  ادامه  فنی   مسئول  نظر   زیر  و   داروخانه  عادي   فعالیت  به  محدود  مذکور   داروخانه
 ). نماید فعال  غیر  را  خود  پذیرش سامانه و دهد  قرار خود  سایت وب اول  صفحه در "معذوریم اینترنتی فروش از"

اداره کل    اداره دارو و درمان   ان کارشناس  و  بوده   اداره کل استان   عهده   به  العمل   دستور  این  مفاد   رعایت   بر   نظارت   ـ   8ماده 
  د ن باش  می)  گذشته  ماه  6  حداقل(  صادره   هاي  فاکتور  با  فروش  سابقه  تطابق  و  اسناد  سایت،  وب  محتویات  بررسی  به  موظف

 . شد خواهد انجام جاري  ضوابط و ها  داروخانه اداره  و  تاسیس نامه آئین  مطابق  بازدید،  موارد سایر  و
اداره کل و با ارجاع موضوع به کمیته    تشخیص  به  بنا  دستورالعمل  این   از  تخطی  گونه  هر   مشاهده  صورت  در   - 9  ماده 

 . شد تصمیم خواهد اتخاذ اینترنتی   فروش مجوز فعالیت ادامه خصوص  در تشخیص و درمان استان 
 هد شوند که موکدا اقالم دارویی را به روش اینترنتی نفروشند. عباید به صورت محضري متموسس و مسئول فنی  -10ماده  

 
 باش   می   االجرا   الزم   ابالغ   تاریخ   از   و   است   شده   تهیه   تبصره   4  و   ماده   10  در   دستورالعمل   این 
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........ .... تاریخ صدور.......                         

............. ........شماره.......  

 مجوز فروش اینترنتی 

 اقالم غیر دارویی توسط داروخانه هاي دامپزشکی 

.................کم مورخ  ................مصوبه  بند  استناد  داروخانه    صیتشخ  یاستان   تهیبه  به  درمان  پیرو  و  شماره  ،  درخواست 
،  خانم/....آقاي...................مورخ....... ............... ...  دامپزشکی  داروخانه  فعالیت  .......................موسس  پروانه  بشماره    داراي 

اجازه داده می شود که با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و ضوابط مندرج در دستورالعمل فروش اینترنتی   ....................... 
  ، یدرمانگاه   ی  و مواد مصرف   زات یتجه  ،   ، نسبت به فروش کاالهاي بهداشتی    م غیر دارویی در داروخانه هاي دامپزشکی اقال

 . اقدام نماید ی تنترنیا به صورت ی دامپزشک  ییو ماما يارتوپد ، یجراح

 

 

 دکتر ........                                                      

 مدیر کل دامپزشکی استان.......                                                      
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