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١ 

 

  

  

        مطالبمطالبمطالبمطالب    فهرستفهرستفهرستفهرست

        

        

                صفحه                                     عنوانعنوانعنوانعنوان

        كلياتكلياتكلياتكليات. . . . اولاولاولاول    فصلفصلفصلفصل

  2                                                                                         اهدافاهدافاهدافاهداف

  2                و اصطالحاتو اصطالحاتو اصطالحاتو اصطالحات    واژه هاواژه هاواژه هاواژه ها    تعاريفتعاريفتعاريفتعاريف

   2                     دامنه كاربرددامنه كاربرددامنه كاربرددامنه كاربرد

  3                     مسئوليت اجرامسئوليت اجرامسئوليت اجرامسئوليت اجرا

  3                   قوانين و مقررات مرتبطقوانين و مقررات مرتبطقوانين و مقررات مرتبطقوانين و مقررات مرتبط

        

  صدور، تمديد، تعليق و ابطال پروانه فروشصدور، تمديد، تعليق و ابطال پروانه فروشصدور، تمديد، تعليق و ابطال پروانه فروشصدور، تمديد، تعليق و ابطال پروانه فروش .دومدومدومدوم    فصلفصلفصلفصل

  3                شرايط و ضوابط صدور پروانه فروششرايط و ضوابط صدور پروانه فروششرايط و ضوابط صدور پروانه فروششرايط و ضوابط صدور پروانه فروش

  4             شرايط و ضوابط اشتغال به عنوان مسئول فني داروخانهشرايط و ضوابط اشتغال به عنوان مسئول فني داروخانهشرايط و ضوابط اشتغال به عنوان مسئول فني داروخانهشرايط و ضوابط اشتغال به عنوان مسئول فني داروخانه

        4444                                                                     فروشفروشفروشفروش    پروانهپروانهپروانهپروانه    مراحل و نحوه صدورمراحل و نحوه صدورمراحل و نحوه صدورمراحل و نحوه صدور

        6666                                                                 ))))موقتموقتموقتموقت((((مسئول فني جانشين مسئول فني جانشين مسئول فني جانشين مسئول فني جانشين 

        6666                                                                 فروشفروشفروشفروش    پروانهپروانهپروانهپروانه    مراحل و نحوه تمديدمراحل و نحوه تمديدمراحل و نحوه تمديدمراحل و نحوه تمديد

        7777                                                                 يق و ابطال پروانه فروشيق و ابطال پروانه فروشيق و ابطال پروانه فروشيق و ابطال پروانه فروشتعلتعلتعلتعل

        

         7777          فني داروخانه دامپزشكيفني داروخانه دامپزشكيفني داروخانه دامپزشكيفني داروخانه دامپزشكي    مسئولمسئولمسئولمسئول    هايهايهايهاي    مسئوليتمسئوليتمسئوليتمسئوليت    وووو    وظايفوظايفوظايفوظايف. . . . سومسومسومسوم    فصلفصلفصلفصل

  9999                                                نظارت بر فرايند فروش در داروخانه دامپزشكينظارت بر فرايند فروش در داروخانه دامپزشكينظارت بر فرايند فروش در داروخانه دامپزشكينظارت بر فرايند فروش در داروخانه دامپزشكي. . . . چهارمچهارمچهارمچهارمفصل فصل فصل فصل 

        11114444                                                                                پيوستپيوستپيوستپيوست. . . . پنجمپنجمپنجمپنجمفصل فصل فصل فصل 
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٢ 

 

        باسمه تعاليباسمه تعاليباسمه تعاليباسمه تعالي

        فروشفروشفروشفروشضوابط، مقررات و شيوه نامه صدور و تمديد پروانه ضوابط، مقررات و شيوه نامه صدور و تمديد پروانه ضوابط، مقررات و شيوه نامه صدور و تمديد پروانه ضوابط، مقررات و شيوه نامه صدور و تمديد پروانه 

  

        كلياتكلياتكلياتكليات. . . . فصل اولفصل اولفصل اولفصل اول

  :اهدافاهدافاهدافاهداف    .1111ماده ماده ماده ماده 

داروهاي دامپزشكي، مواد بهداشتي، سموم پروانه فروش  ، تعليق و ابطالصدور و تمديدو شيوه نامه مقررات  ،تعيين ضوابط. 1

  .دامپزشكي، تجهيزات و مواد مصرفي درمانگاهي، جراحي، ارتوپدي و مامايي دامپزشكي

مراحل عرضه و فروش داروهاي دامپزشكي، مواد بهداشتي، سموم دامپزشكي،  براي كليهبازرسي هاي  شيوه نامه بازديد وتعيين . 2

 .تجهيزات و مواد مصرفي درمانگاهي، جراحي، ارتوپدي و مامايي دامپزشكي در داروخانه هاي دامپزشكي

  

تعريف شده در آئين نامه  و اصطالحاتواژه ها عالوه بر و شيوه نامه مقررات  ،در اين ضوابط ::::و اصطالحاتو اصطالحاتو اصطالحاتو اصطالحات    واژه هاواژه هاواژه هاواژه ها    تعاريفتعاريفتعاريفتعاريف    .2222ماده ماده ماده ماده 

قانون سازمان ) 9(و ) 8(، )7(و نيز مواد ) 3(ماده ) ز(و نيز بند ) 1373مصوب (قانون سازمان دامپزشكي كشور ) 10(اجرائي ماده 

  :زير به كار مي رود و اصطالحات، واژه ها )1392مصوب (دامپزشكي كشور 

  استاناداره كل دامپزشكي : اداره كل .1

  اداره دامپزشكي شهرستان: شبكه دامپزشكي .2

  درمان و دفتر دارو : دفتر. 3

سازمان نسبت به  دستورالعمل هايو حاكميتي ها، ضوابط شود كه بر اساس سياستبه مركزي اطالق مي: داروخانه دامپزشكي .4

  .مايدن، فعاليت ميدر محدوده جغرافيايي تعيين شدهدامپزشكي ارايه خدمات دارويي 

  .تحويل دارو در داروخانه دامپزشكي بر اساس نسخه معتبر: نسخه پيچي .5

مستمر كه به منظور انطباق عملكرد مراكز فروش دارو، بر اساس سياست ) ارزيابي(و مميزي ) سنجش عملكرد(بازرسي     :نظارت .6

  .صورت مي پذيرد، ، ، ، ها و ضوابط اعالمي سازمان

  

  دامنه كاربرددامنه كاربرددامنه كاربرددامنه كاربرد    .3333ماده ماده ماده ماده 

داروهاي دامپزشكي، مواد بهداشتي، سموم (پروانه فروش  ، تعليق و ابطالبراي صدور و تمديد و شيوه نامهمقررات  ،اين ضوابط

اعم از مستقل يا (دامپزشكي  داروخانهبراي  ) دامپزشكي، تجهيزات و مواد مصرفي درمانگاهي، جراحي، ارتوپدي و مامايي دامپزشكي

مراحل عرضه و فروش اين اقالم در داروخانه  براي كليهنيز شيوه نامه بازديد و بازرسي هاي  و) وابسته به بيمارستان هاي دامپزشكي

  .كاربرد دارد هاي دامپزشكي
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٣ 

 

        مسئوليت اجرامسئوليت اجرامسئوليت اجرامسئوليت اجرا    .4444ماده ماده ماده ماده 

  . اداره كل مسئول اجرا و دفتر، مسئول نظارت بر حسن اجراي اين ضوابط، مقررات و شيوه نامه، خواهند بود. 1

ضوابط، مقررات و شيوه اين  مفاد رعايت به ملزم، بيمارستان دامپزشكي/ دامپزشكي داروخانهپروانه تاسيس / مجوزكليه دارندگان . 2

  .بود ، خواهندنامه

زمان ابالغ سياست ( 21/06/1394بيمارستان دامپزشكي كه پروانه تاسيس مربوط را تا تاريخ / موسس داروخانه دامپزشكي ....1111    تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

شش ماه از تاريخ ابالغ حداكثر اداره كل دريافت كرده، موظف است ظرف مدت / از سازمان) روخانهها و ضوابط حاكميتي تاسيس دا

  .اين ضوابط، مقررات و شيوه نامه، طبق برنامه زمان بندي اعالمي از سوي اداره كل، نسبت به دريافت پروانه فروش، اقدام نمايد

زمان ابالغ سياست ها و ضوابط حاكميتي ( 21/06/1394تاريخ  ازرا تاسيس مربوط  مجوزموسس داروخانه دامپزشكي كه  .2222تبصره تبصره تبصره تبصره 

، نسبت به دريافت پروانه فروش، اقدام پيش از هر گونه فعاليت، موظف است و مي كند دريافت كردهو به بعد، ) تاسيس داروخانه

  .نمايد

  

        قوانين و مقررات مرتبطقوانين و مقررات مرتبطقوانين و مقررات مرتبطقوانين و مقررات مرتبط    .5555ماده ماده ماده ماده 

  . مجلسين1350 خرداد مصوب ،دامپزشكي كشور سازمان قانون .1

مجلس با اصالحات و الحاقات 1334قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و داروئي و مواد خوردني و آشاميدني، مصوب خرداد  .2

  .بعدي

  .مجمع تشخيص مصلحت نظام1367قانون تعزيرات حكومتي، مصوب اسفند  .3

  .سالميمجلس شوراي ا1392قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز، مصوب ديماه  .4

  .وزيران هيئت 1391 آذرماه مصوب سازمان، قانون )9و 7،8( مواد و) 3( ماده) ز( بند اجرايي نامه آئين .5

  .وزيران هيئت 1373 ماه دي مصوب سازمان، قانون) 10( ماده اجرايي نامه آئين.6

  .وزيران هيئت 1382 ماه ارديبهشت مصوب دامپزشكي، حرفه شاغالن اي حرفه و صنفي تخلفات به رسيدگي اجرايي نامه آئين. 7

  

        پروانه فروشپروانه فروشپروانه فروشپروانه فروش    ، تمديد، تعليق و ابطال، تمديد، تعليق و ابطال، تمديد، تعليق و ابطال، تمديد، تعليق و ابطالصدورصدورصدورصدور. . . . دومدومدومدومفصل فصل فصل فصل 

        شرايط و ضوابط صدور پروانه فروش شرايط و ضوابط صدور پروانه فروش شرايط و ضوابط صدور پروانه فروش شرايط و ضوابط صدور پروانه فروش . . . . 6666ماده ماده ماده ماده 

  بيمارستان دامپزشكي  /تاسيس داروخانه دامپزشكيمعتبر پروانه / داشتن مجوز. 1

سياست ها و ضوابط تاسيس . 4 -3بند  براساس( پزشكياختصاصي داروخانه دامو شرايط  ، ويژگي هافراهم بودن امكانات. 2

داروهاي دامپزشكي، مواد بهداشتي، سموم دامپزشكي، تجهيزات و مواد مصرفي براي فروش مورد نياز ) داروخانه دامپزشكي

  .درمانگاهي، جراحي، ارتوپدي و مامايي دامپزشكي
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داروهاي دامپزشكي، مواد بهداشتي، سموم دامپزشكي، بر فروش مسئول فني براي نظارت به عنوان دكتر دامپزشك به كارگيري . 3

  .تجهيزات و مواد مصرفي درمانگاهي، جراحي، ارتوپدي و مامايي دامپزشكي

  

        شرايط و ضوابط اشتغال به عنوان مسئول فني داروخانهشرايط و ضوابط اشتغال به عنوان مسئول فني داروخانهشرايط و ضوابط اشتغال به عنوان مسئول فني داروخانهشرايط و ضوابط اشتغال به عنوان مسئول فني داروخانه. . . . 7777ماده ماده ماده ماده 

  :شرايط اشتغال به عنوان مسئول فني داروخانه، عبارت است از

  . جمهوري اسالمي دارا بودن تابعيت .الف

 . عمومي دامپزشكي دكتري معتبر داشتن دانشنامه .ب

  ). ويژه آقايان(انجام خدمت دوره ضرورت يا معافيت قانوني . ج

 . ايران اسالمي جمهوري دامپزشكي نظام سازمان در عضويت .د

  .نداشتن اعتياد به مواد مخدر با ارايه گواهي از مراجع ذيربط. ه

  .كيفري پيشينه سوء عدم .و

  . ، موسسات آموزش عالي و نهادهاي عمومي غيردولتي)اعم از لشگري وكشوري(دستگاه ها و سازمان هاي دولتي  عدم اشتغال در. ز

  . مراجع ساير و سازمان از ديگر مشابه اشتغال مجوز يا پروانه هيچگونه نداشتن .ح

 . سازمان اعالمي ضوابط برابر نظر مورد شغلي تموقعي در اشتغال براي الزم كار سابقه و آموزشي امتياز كسب .ط

موضوع اين بند، صدور پروانه فروش براي دامپزشكان متقاضي، با اخذ تعهد  امتيازبندي نامه تا زمان تدوين و ابالغ شيوه. تبصره

انجام  -اداره كل مربوط در زمان مقرر شده از سوي –مذكور  كتبي مبني بر كسب امتياز آموزشي و سابقه كار الزم برابر شيوه نامه

  .   خواهد پذيرفت

  

            فروشفروشفروشفروش    پروانهپروانهپروانهپروانه    مراحل و نحوه صدورمراحل و نحوه صدورمراحل و نحوه صدورمراحل و نحوه صدور. . . . 8888ماده ماده ماده ماده 

  :به شرح زير است مراحل و نحوه صدور پروانه فروش

  :مراجعه موسس داروخانه به شبكه دامپزشكي و ارائه مدارك زير. 1

مجوز تاسيس / اصل و تصوير پروانه، )2ست شماره پيو(ي داروخانه دامپزشك يپروانه فروش برا ديتمد/ درخواست صدورئه اار. 1-1

  :مسئول فني به شبكه دامپزشكي مربوطمربوط به به همراه مدارك 

  :به شرح زير ارائه مدارك مربوط به مسئول فني. 2-1

  اصل و تصوير دانشنامه دكتراي دامپزشكي  •

   شناسنامه اول صفحهاصل و تصوير  •

  ملي كارتاصل و تصوير  •

  )  ويژه آقايان(معتبر خدمت دوره ضرورت يا معافيت قانوني  اصل و تصوير كارت •
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٥ 

 

  اصل و تصوير گواهي نداشتن اعتياد به مواد مخدر از مراجع ذيربط •

  موثر از مراجع ذيربط كيفري موثر پيشينه سوءاصل و تصوير گواهي نداشتن  •

  اصل و تصوير كارت عضويت معتبر سازمان نظام دامپزشكي جمهوري اسالمي ايران •

  )جديد( 3×4 عكس قطعه دو •

  اصل و تصوير مدارك مربوط به طي دوره هاي آموزشي و سوابق كار •

  .چنانچه موسس داروخانه واجد شرايط مندرج در اين شيوه نامه باشد مي تواند متقاضي مسول فني واحد خويش باشد: تبصره 

 

، ممهور نمودن تصاوير و در صورت انطباق كانطباق تصاوير با اصل هر يك از مدار ،بررسي صحت مدارك ،تشكيل پرونده. 2

توسط شبكه دامپزشكي به متقاضي، ظرف ) عدم تائيد/ تائيد، مشروط/ تائيد(و اعالم نتيجه  "برابر اصل مي باشد"مدارك به گواهي

  . روزكاري 2مدت 

  .شودمي در صورت عدم تائيد، موضوع با ذكر دليل به متقاضي، اعالم . 1-2

  .شودمي به متقاضي، اعالم  - براي رفع نواقص هفته 2مدت با ذكر مهلت حداكثر  -  مشروط، نواقص مداركدر صورت تائيد . 2-2

، به منزله انصراف متقاضي تلقي اي هفته 2زماني  در مهلتدر صورت عدم رفع نواقص مدارك و يا عدم مراجعه متقاضي : تبصره

  .مي شود

  .گزارش مي شود روز كاري به اداره كل 2 حداكثر ك ظرف مدتبه همراه تصوير مدار مراتبدر صورت تائيد، . 3-2

، مربوط به شبكه دامپزشكي) عدم موافقت/ موافقت مشروط/ موافقت(اعالم نتيجه بررسي گزارش و مدارك توسط اداره كل و . 3

  . روزكاري 2ظرف مدت حداكثر 

  . روز كاري1اعالم نتيجه توسط شبكه دامپزشكي به متقاضي ظرف . 4

  . در صورت عدم موافقت، موضوع با ذكر دليل به متقاضي اعالم گردد. 1-4

مي به متقاضي، اعالم  - براي رفع نواقص هفته 2مدت با ذكر مهلت حداكثر  -  نواقص مداركدر صورت موافقت مشروط، . 2-4

  .شود

  .ه انصراف متقاضي تلقي، مي شوددر صورت عدم رفع نواقص پرونده و يا عدم مراجعه متقاضي ظرف مدت دو هفته، به منزل: تبصره

كارشناسي مطابق تعرفه مصوب توسط متقاضي، به شبكه  ارايه فيش بانكي واريز هزينه بازديدمراتب در صورت موافقت، . 3-4

  .اعالم مي شود دامپزشكي

پيوست ( پروانه فروشصدور  يبازديد كارشناسي فرم داروخانه دامپزشكي براو تكميل فرم بازديد كارشناسي از واحد متقاضي . 5

  .روز كاري 3ظرف مدت حداكثر و اعالم نتيجه توسط شبكه دامپزشكي به متقاضي ) 4شماره 

صورت تائيد محل توسط شبكه دامپزشكي و يا رفع نواقص احتمالي توسط متقاضي و تائيد مجدد محل، ارايه تعهد نامه  در. 6

  . ابق تعرفه مصوب توسط متقاضي، به شبكه دامپزشكيصدور پروانه فروش مط هزينه واريزمحضري و فيش بانكي 
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  .روز كاري 2ظرف حداكثر ارسال پرونده كامل توسط شبكه دامپزشكي به اداره كل، . 7

روز كاري و 3ظرف مدت حداكثر سال با امضاء مديركل،  4با اعتبار  )5پيوست شماره (برابر فرم پروانه فروش صدور پروانه فروش . 8

  .امپزشكيارسال به شبكه د

به آن برابر اصل شده  ريتصوو ) جهت نصب در محل داروخانه(موسس داروخانه تحويل پروانه فروش توسط شبكه دامپزشكي به . 9

  .روز كاري1ظرف مدت حداكثر ، مسئول فني

  .مدت زمان رفع نواقص و تكميل مدارك و پرونده، جز بازه زمان كاري در نظر گرفته شده نمي شود: 1 تبصره

 "نامزاسسامانه صدور پروانه "در صدور پروانه فروش  و تادنتسم و كرادم يراذگراب ،تساوخرد تبث هب فظوم لك هرادا :2 هرصبت

  .دشاب يم طوبرم ينف لوئسمرهگيري پروانه به  اعالم كد و )www.trace.ivo.ir( يناشن هب

  برابر ضوابط و مقررات در طي مدت اعتبار پروانه ي پخش استاني مجاز جهت همكاريمعرفي پروانه فروش به شركت ها. 10

  

        ))))موقتموقتموقتموقت((((مسئول فني جانشين مسئول فني جانشين مسئول فني جانشين مسئول فني جانشين . 9999ماده ماده ماده ماده 

از دامپزشكان متقاضي ) ارائه مدارك مربوط به مسئول فني( 8ذيل ماده  1-3اداره كل موظف است با اخذ مدارك موضوع بند 

ضوابط، مقررات و اين ) 7(به شرط داشتن شرايط ماده  –دامپزشكي  داروخانهدر ) موقت(اشتغال به عنوان مسئول فني جانشين 

نسبت به تهيه فهرست دامپزشكان واجد شرايط جهت فعاليت  -)شرايط و ضوابط اشتغال به عنوان مسئول فني داروخانه( شيوه نامه

دامپزشكي هاي  داروخانه، اقدام و مراتب را به مربوط دامپزشكي در سطح استان داروخانهدر ) موقت(به عنوان مسئول فني جانشين 

  .رساني نمايد اطالعبه نحو مناسب فعال در سطح استان، 

        

        فروشفروشفروشفروش    پروانهپروانهپروانهپروانه    مراحل و نحوه تمديدمراحل و نحوه تمديدمراحل و نحوه تمديدمراحل و نحوه تمديد. . . . 10101010ماده ماده ماده ماده 

  :فروش بايد به شرح زير انجام شود پروانه مراحل و نحوه تمديد

توسط موسس ) 2 پيوست شماره(ي داروخانه دامپزشك يپروانه فروش برا ديتمد/ فرم درخواست صدورارايه درخواست در قالب  .1

  :مربوط به مسئول فني شبكه دامپزشكي به همراه مدارك زيربه اعتبار پروانه مدت   از انقضاء شپيماه  2حداقل  داروخانه دامپزشكي،

  پروانه فروش قبلي اصل .1-1

   از مراجع ذيربطموثر  كيفري موثر پيشينه سوءگواهي نداشتن  رياصل و تصو. 2-1

  گواهي نداشتن اعتياد به مواد مخدر از مراجع ذيربط راصل و تصوي .3-1

  كارت عضويت معتبر سازمان نظام دامپزشكي جمهوري اسالمي ايران راصل و تصوي .4-1

  )جديد( 3×4دو قطعه عكس . 5-1

  و سوابق كار يآموزش يدوره ها يمدارك مربوط به ط رياصل و تصو .6-1

  )جديد( 3×  4 عكس قطعه يك .7-1
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، "برابر اصل مي باشد"صاوير مدارك به گواهيبررسي صحت مدارك ممهور نمودن ت، توسط شبكه دامپزشكي تشكيل پرونده .2

بازديد فرم برابر  شبكه از داروخانه مربوط/ از جمله گزارش موارد بازديد اداره كل(بررسي سوابق در دوره پروانه فروش قبلي 

به ) عدم تائيد/ قصاعالم نوا/ تائيد(و اعالم نتيجه ) 4پيوست شماره  - صدور پروانه فروش يكارشناسي فرم داروخانه دامپزشكي برا

  .روز كاري 2ظرف حداكثر متقاضي، 

  . مي شوددر صورت عدم تائيد، موضوع با ذكر دليل به متقاضي اعالم  .3

 واريز يبانك شيفو در قالب فرم در صورت تائيد و يا رفع نواقص احتمالي توسط متقاضي و تائيد مجدد، ارايه تعهد نامه محضري  .4

  .مطابق تعرفه مصوب توسط متقاضيصدور تمديد پروانه  هزينه

  .روز كاري 2ظرف مدت حداكثر ارسال گزارش به همراه تصوير مدارك توسط شبكه دامپزشكي به اداره كل،  .5

حداكثر مديركل، با امضاي  )5پيوست شماره (برابر فرم پروانه فروش پروانه بررسي مدارك ارسالي و در صورت موافقت، تمديد  .6

   ريروز كا 3ظرف مدت 

روز 1ظرف مدت ، حداكثر مربوط به مسئول فنيآن برابر اصل شده  ريتصوموسس داروخانه و به  اصل پروانه فروشتحويل . 7

  .كاري

 هب "نامزاسسامانه صدور پروانه "در پروانه فروش  ديدمت و تادنتسم و كرادم يراذگراب ،تساوخرد تبث هب فظوم لك هرادا :هرصبت

  .دشاب يم طوبرم ينف لوئسمبه رهگيري  اعالم كد و )www.trace.ivo.ir( يناشن

  برابر ضوابط و مقررات در طي مدت اعتبار پروانه ي پخش استاني مجاز جهت همكاريمعرفي پروانه فروش به شركت ها. 8

        

        تعليق و ابطال پروانه فروشتعليق و ابطال پروانه فروشتعليق و ابطال پروانه فروشتعليق و ابطال پروانه فروش. . . . 11111111ماده ماده ماده ماده 

  :تعليق و ابطال پروانه فروش تابع ضوابط زير مي باشد

        .ذيصالح، تعليق خواهد شدمراجع از سوي صادره  حكم صرفا با پروانه فروش. 1

  . ذيصالح، ابطال خواهد شدمراجع از سوي صادره  و يا حكم پروانه دارندهدرخواست كتبي  صرفا با فروش پروانه. 2

        

        فني داروخانه دامپزشكيفني داروخانه دامپزشكيفني داروخانه دامپزشكيفني داروخانه دامپزشكي    مسئولمسئولمسئولمسئول    هايهايهايهاي    مسئوليتمسئوليتمسئوليتمسئوليت    وووو    وظايفوظايفوظايفوظايف. . . . سومسومسومسومفصل فصل فصل فصل 

، ملزم )موقت( جانشين گرديده است، و نيز مسئول فني درجپروانه فروش نام وي در كه  فني داروخانه دامپزشكي مسئول. . . . 12121212ماده ماده ماده ماده 

  :به رعايت و يا اجراي موارد زير و موارد مندرج در تعهد نامه محضري هستند

  .، دستورالعمل ها و شيوه نامه هاي سازمان در امور مرتبطضوابط قوانين، مقررات،كليه رعايت . 1

  .رعايت و پايبندي به تعهدات سپرده شده در تعهدنامه محضري. 2

  .اخالقي و حرفه اي در محيط كار المي،رعايت شئونات اس .3

 .قيد شده است فروش، چه در پروانه از آن غيردر تابلو، سربرگ وكارت ويزيت عنوان ديگري  استفاده از نام وعدم نظارت بر . 4
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گاهي، داروهاي دامپزشكي، مواد بهداشتي، سموم دامپزشكي، تجهيزات و مواد مصرفي درمانكليه امور فني مربوط به  كنترل. 5

  .تحويلي و توزيعي داروخانه دامپزشكيجراحي، ارتوپدي و مامايي دامپزشكي 

كاليبراسيون وسايل موجود اعم از وسايل برودتي، دماسنج، رطوبت سنج، ترازو، كپسول آتش  انجام به موقع و صحيحنظارت بر . 6

  . نشاني و سيستم اعالن و اطفاء حريق و غيره

اروهاي دامپزشكي، مواد بهداشتي، سموم دامپزشكي، تجهيزات و مواد مصرفي درمانگاهي، جراحي، دو تامين نظارت بر تهيه . 7

  .توزيع مجاز شبكهاز  ، صرفاسازمانو ضوابط  مقرراتطبق  ارتوپدي و مامايي دامپزشكي

و  م مجاز براي فروشاقال) تاريخ انقضاء(نوع بسته بندي، شماره پروانه ساخت، شماره سري ساخت، عمر قفسه اي  كنترل صحت. 8

  .اعالم هرگونه تغييرات احتمالي به شبكه دامپزشكي

 چيدمانو همچنين روش  اقالم مجاز براي فروشنظارت بر استفاده از سيستم قفسه بندي مناسب و پالت براي نگهداري . 9

  .)FEFO )First Expired- First Outسيستم  بر اساسمحموله ها 

داروهاي دامپزشكي، مواد بهداشتي، سموم دامپزشكي، تجهيزات و مواد مصرفي درمانگاهي، هداري نظارت مستمر بر نحوه نگ .10

دما، رطوبت، تهويه و اعالم نواقص : و رعايت و حفظ شرايط مناسب انبار و سردخانه از قبيل جراحي، ارتوپدي و مامايي دامپزشكي

  .واقص موجود تا برطرف شدن آن هامشاهده شده به موسس داروخانه دامپزشكي و پيگيري جهت رفع ن

  .نظارت بر نگهداري سموم مورد مصرف دامپزشكي در مكان مجزا و اختصاصي. 11

كارت و دفاتر مربوط و سامانه خدمات الكترونيك دفتر و گزارش آمار و  در) خروجي(و فروشي ) ورودي(اقالم تحويلي كليه ثبت . 12

  . دامپزشكي بكهاطالعات و عملكرد داروخانه دامپزشكي به ش

داروهاي دامپزشكي، مواد بهداشتي، سموم دامپزشكي، تحويل دارو بر اساس نسخ معتبر و خودداري از تحويل، و عرضه . 13

تاريخ منقضي يا داراي برچسب مخدوش و صدمه ديده  تجهيزات و مواد مصرفي درمانگاهي، جراحي، ارتوپدي و مامايي دامپزشكي 

  .يا فروش اجباري و تحميلي

تاريخ منقضي غيرقابل مصرف به صورت مجزا و در محل داراي حفاظ تا  نظارت بر نگهداري اقالم بازخواني شده، ضايعاتي و. 14

  .تعيين تكليف با هماهنگي شبكه دامپزشكي

 . همكاري با سازمان و ادارات تابعه در جمع آوري و امحا اقالم دارويي معدومي. 15

  .8/8/1391مورخ  55919/10/91ورالعمل نسخه پيچي به شماره دست) 10(رعايت كامل بند . 16

 .نظارت بر رعايت بهداشت در محيط كار. 17

ارايه اطالعات درخصوص ) بازرسي، مميزي و نمونه برداري(براي انجام فرآيند نظارت  سازمان و ادارات تابعهبا كامل همكاري . 18

سازمان و اعالم نتيجه در مهلت مقرر در اخطار و نيز تسهيل شرايط نمونه و اسناد مربوط، رفع نواقص اعالمي در اخطار كتبي 

  .اداره كلبرداري در موارد مورد نياز به تشخيص 

  .همكاري با شبكه دامپزشكي در پذيرش دانشجويان رشته دامپزشكي براي كارآموزي .19
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  .مناسب و قابل دسترسنگهداري مستندات داروخانه دامپزشكي، حداقل به مدت يك سال در شرايط  .20

  . در محل كار) 30/14- 18(و عصر ) 30/8-30/12(حضور تمام وقت در ساعات كاري در صبح . 21

ساعت در روز  2تا  1با توجه به موقعيت جغرافيائي و فصول مختلف، شبكه دامپزشكي شهرستان مجاز به تغيير ساعات كاري . 1-21

اروخانه هاي دامپزشكي شهرستان هاي هر استان بايد در پرتال اداره كل، اطالع رساني ساعات كار د. با هماهنگي اداره كل مي باشد

  .شود

  . مي باشد اختصاصي ديگرفروش دارو به صورت شبانه روزي، مستلزم موافقت اداره كل و معرفي مسئول فني واجد شرايط . تبصره

مي تواند با اطالع و هماهنگي قبلي با شبكه ، ج گرديده استمسئول فني داروخانه دامپزشكي كه نام وي در پروانه فروش در. 2-21

در طي . واحد مربوط حضور نداشته باشدروز در  ، تا دو ساعت در"نسخه پيچي تعطيل"دامپزشكي شهرستان مربوط و نصب تابلو 

  .اين مدت، نسخه پيچي و تحويل دارو مجاز نخواهد بود

ي در پروانه فروش درج گرديده است، مي تواند با ارائه درخواست كتبي، كسب كه نام و فني داروخانه دامپزشكي مسئول. 3-21

روز  6بيش از دو ساعت تا مدت براي  ،توسط موسس داروخانه) موقت(محل و معرفي كتبي جانشين  شبكه دامپزشكي موافقت

   .متوالي در داروخانه محل كار خود حضور نداشته باشد

كه نام وي در پروانه فروش درج گرديده است، مي تواند با ارائه درخواست كتبي، كسب  كيفني داروخانه دامپزش مسئول.  4-21

و توسط موسس داروخانه ) موقت(دكتر دامپزشك به عنوان مسئول فني جانشين يك نفر كتبي  معرفي ،موافقت اداره كل مربوط

مدت حداكثر شش ماه در داروخانه مربوط حضور نداشته براي  ايشان،براي ) ماه 6اعتبار حداكثر مدت با (صدور پروانه فروش موقت 

  .باشد

اعالم موارد تخلف احتمالي از موارد تحت نظارت فوق االشاره به موسس داروخانه دامپزشكي، پيگيري رفع نواقص و گزارش . 22

  .اداره كل در صورت عدم رفع نواقص/ مراتب به شبكه دامپزشكي

 

        دامپزشكيدامپزشكيدامپزشكيدامپزشكي    داروخانهداروخانهداروخانهداروخانهش در ش در ش در ش در نظارت بر فرايند فرونظارت بر فرايند فرونظارت بر فرايند فرونظارت بر فرايند فرو. . . . چهارمچهارمچهارمچهارمفصل فصل فصل فصل 

داروهاي دامپزشكي،  فروش مراحل كليه در الزم هاي بازرسي و بازديد انجام با است موظف شبكه دامپزشكي /اداره كل ....13131313    مادهمادهمادهماده

 مقررات اجراي برمواد بهداشتي، سموم دامپزشكي، تجهيزات و مواد مصرفي درمانگاهي، جراحي، ارتوپدي و مامايي دامپزشكي 

مورخ  47641/10/94به شماره  سياست ها و ضوابط حاكميتي تاسيس داروخانه دامپزشكي و نيز دستورالعمل اين موضوع

 نظارت ،)و اصالحات بعدي( 8/8/1391مورخ  55919/10/91دستورالعمل نسخه پيچي به شماره و ) و اصالحات بعد( 21/06/1394

  .نمايد

  

ورت برخورد با موارد تخلف به تناسب نوع و ميزان آن ها با رعايت ساير موظف است در ص شبكه دامپزشكي /اداره كل ....14141414    مادهمادهمادهماده

وشرايط و  قانون سازمان) 9(و ) 8(، )7(و مواد ) 3(ماده ) ز(آئين نامه اجرايي بند ) 15(قوانين و مقررات مربوط و به استناد ماده 

  : ، به ترتيب زير با متخلفين برخورد نمايدضوابط اين آئين نامه
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١٠ 

 

  .و درخواست رفع آن ها) ، حسب موردو يا هر دو موسس و يا مسئول فني(كتبي و ابالغ موارد تخلف به متخلف  اخطار. 1

  .جلوگيري از ادامه تخلف از طريق نيروي انتظامي. 2

لف در صورت لزوم جلوگيري موقت از فعاليت داروخانه دامپزشكي به تشخيص مديركل از طريق نيروي انتظامي تا رفع موارد تخ. 3

  .يا صدور حكم از سوي مرجع ذيصالح قضايي مربوط

  معرفي به مراجع ذيصالح قضايي و درخواست صدور حكم تعليق و يا ابطال مجوزها و پروانه هاي مربوط.  4

  

 فرم بازديد،مشهودات بازرسي و مميزي را در قالب  ، موظف است)متشكل از حداقل دو نفر( بازديدكننده گروه كارشناسي ....15151515    مادهمادهمادهماده

اول را در محل نسخه دارنده پروانه فروش، و پس از امضاي  نمودهدر سه نسخه تكميل ) 6پيوست شماره (نظارت و مميزي 

شبكه جهت پيگيري به دوم را نسخه  موسس و مسئول فني داروخانه،به  احتمالي جهت اصالح و رفع نواقصداروخانه دامپزشكي، 

  . تحويل نمايد ،به اداره كلرا و نسخه سوم  شهرستان مربوط

حداقل از امضاء و يا تحويل فرم نظارت و مميزي خودداري نمايد، فرم مزبور با امضاء  موسس و مسئول فني داروخانهچنانچه  .تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

  .و مسئول فني آن، تلقي مي شود دامپزشكي، الصاق و به منزله ابالغ به موسس داروخانه داروخانهكارشناس بازديدكننده در محل دو 

  

به  ، نظارت و مميزي نسبت)حداكثر به مدت يك ماه( در فرم بازديد موظف است ظرف مدت تعيين شده موسس داروخانه .  .  .  .  16161616    ههههمادمادمادماد

   .گزارش اقدامات به عمل آمده را به شبكه دامپزشكي گزارش نمايد نموده واقدام  ،اصالح و رفع نواقص و اشكاالت موجود

حداكثر چهار (تعيين شده براي رفع نواقص پايان مدت پس از  دامپزشكي مجدد شبكهچنانچه نواقص مربوط در بازديد  ....1111تبصره تبصره تبصره تبصره 

مي  و مسئول فني آن برطرف نشود، شبكه موظف به اخطار كتبي و ابالغ مجدد موارد تخلف به موسس داروخانه دامپزشكي ،)روز

  .باشد

 شاغالن اي حرفه و صنفي تخلفات به رسيدگي رايياج نامه آئينمواردي كه در عالوه بر اداره كل موظف است / شبكه ....2222تبصره تبصره تبصره تبصره 

در موارد زير نيز ذكر شده، و اصالحات بعدي آن،  وزيران هيئت 21/2/1382 مورخ ه 24689 ت2523 شماره به دامپزشكي حرفه

  :اقدام نمايد، )حسب مورد(و يا هر دو نسبت به صدور اخطار كتبي به موسس و يا مسئول فني داروخانه دامپزشكي 

  موجود و فروخته شده اقالمعدم مطابقت نسخ در داروخانه با  .1

  با اداره كل  ياستان بدون هماهنگ داروخانه رينقل و انتقال دارو به سا. 2

  OTC يبدون نسخه دامپزشك جز در موارد داروها هاي دامپزشكيدارو ليتحو. 3

  دارو در منطقه عيو توز هيو درخواست به موقع دارو و اختالل در ته هيعدم ته. 4

  )صورت مطالبه در( دكنندهيبازد نيبه ماموراقالم مجاز عدم ارائه اسناد و مدارك مربوط به . 5

 عدم پذيرش كارآموز معرفي شده از طريق سازمان و يا اداره كل . 6

 اشتهار به بي نظمي، بدقولي و بي اعتنايي به آراستگي وضعيت ظاهري مربوط به كار. 7
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 بخشنامه هاي ابالغي سازمان دامپزشكي كشور تورالعمل ها وعدم رعايت دس. 8

  او ابيدر غ يچيداروخانه و نسخه پفني عدم حضور مسئول . 9

  كل و شبكه  هبا ادار يآن بدون اطالع و هماهنگ و تكرار ياز زمان موظف كار يساعات ايطور روزانه و ه داروخانه ب يليتعط. 10

  اقالم مجاز براي فروش يدر ارتباط با حفظ و نگهدار يوخانه و نكات فنبهداشت و نظافت دار تيعدم رعا. 11

  و برخورد نامناسب با ارباب رجوع يشئونات حرفه ا تيعدم رعا. 12

  ماهانه ييدارو يها فهرستعدم ارسال به موقع گزارشات و . 13

  

 ،)حداكثر دو روز(تعيين شده براي رفع نواقصپايان مدت چنانچه نواقص مربوط در بازديد مرحله سوم توسط شبكه پس از . . . . 17171717    مادهمادهمادهماده

  .برطرف نشود، شبكه موظف است نسبت به جلوگيري از ادامه تخلف از طريق نيروي انتظامي اقدام نمايد

در مواردي كه به تشخيص مديركل دامپزشكي استان به دليل نوع تخلف، جلوگيري موقت از فعاليت داروخانه دامپزشكي  ....1111تبصره تبصره تبصره تبصره 

باشد، اداره كل موظف است از طريق نيروي انتظامي تا رفع موارد تخلف يا صدور حكم از سوي مرجع ذيصالح ضرورت داشته 

  .داروخانه دامپزشكي مربوط، اقدام نمايدموقت تعطيلي به قضايي مربوط نسبت 

        

 بدوي هاي هيأت(الح اداره كل موظف است در صورت برخورد با موارد تخلف نسبت به معرفي متخلفان به مراجع ذيص. . . . 18181818    مادهمادهمادهماده

، اقدام و براي ايشان عالوه بر مجازات هاي مقرر در قوانين )استان و يا مراجع ذيصالح قضايي شواري نظام دامپزشكي  انتظامي

  .مربوط، تقاضاي صدور حكم تعليق و يا ابطال مجوزها و پروانه هاي مربوط را نمايد

  :تعليق پروانه فروش شود، عبارتند ازساير مواردي كه بايد درخواست صدور حكم . 1111تبصره تبصره تبصره تبصره 

  اداره كل/ به اخطار كتبي صادر شده از سوي شبكهصاحب پروانه عدم اعتنا . الف

  عدم حضور در داروخانه بدون عذر موجه و بدون هماهنگي با شبكه يا اداره كل . ب

  ه هاي دولتيداشتن مجوز يا پروانه اشتغال ديگر از سازمان دامپزشكي كشور و يا ساير دستگا. ج

  وي )موقت(ول فني جانشين ئمسپروانه عدم حضور مسئول فني در محل داروخانه علي رغم سپري شدن مدت زمان اعتبار . د

        

  :ساير مواردي كه بايد درخواست صدور حكم ابطال پروانه فروش شود، عبارتند از. 2222تبصره تبصره تبصره تبصره 

  صدور بيش از دو بار محكوميتو مسول فني داروخانه / توسط موسستكرار و تداوم تخلفات . الف

  )اشتغال به امور دامپزشكي( ياجتماع تيمنجر به محروممسئول فني  تيمحكوم. ب

  پروانه فروش به غير  يواگذار. ج

  )پايان مدت اعتبار پروانه فروشقبل از ( براي تمديد پروانه فروشداروخانه  موسسعدم مراجعه . د

  .د شرط از ضوابط و شروط اخذ پروانه فروشاثبات عدم وجود يا ساقط شدن يك يا چن. ه
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  اين دستورالعمل )21(و ) 20(، )19(مباردت يا مشاركت در تخلفات موضوع ماده . و

   موسستوسط  و عدم معرفي مسئول فنيمسئول فني فوت يا حجر . ز

  

 نامه آئين براساس ها آن به رسيدگيو موسس و مسئول فني داروخانه دامپزشكي  ات صنفي و حرفه ايتخلف مصاديق. . . . 19191919    مادهمادهمادهماده

 هيئت 21/2/1382 مورخ ه 24689 ت2523 شماره به دامپزشكي، حرفه شاغالن اي حرفه و صنفي تخلفات به رسيدگي اجرايي

  .مي باشد و اصالحات بعدي آن وزيران

 

يم مندرج در قوانين عنوان يكي از جرا صورت گرفته از سوي موسس و يا مسئول فني داروخانه دامپزشكي،هرگاه تخلف  . . . . 20202020    مادهمادهمادهماده

  .جزايي را داشته باشد، اداره كل موظف به ارسال پرونده مربوط به مراجع قضايي ذيصالح مي باشد

  

مصاديق تخلفاتي كه به نحوي موجب مخاطره بهداشت عمومي و يا اشاعه بيماري هاي دامي يا مشترك بين انسان و  . . . . 21212121    مادهمادهمادهماده

ات دامي مي شوند، به شرح زير مي باشد و بايستي به طور همزمان، توسط اداره حيوان و يا خسارت و كاهش كمي وكيفي توليد

  :شبكه به مراجع ذيصالح قضايي ارجاع شود/كل 

داروهاي دامپزشكي، مواد بهداشتي، سموم دامپزشكي، تجهيزات و مواد مصرفي درمانگاهي، جراحي، ارتوپدي  يفروش كم و تقلب. 1

  و مامايي دامپزشكي 

داروهاي دامپزشكي، مواد بهداشتي، سموم دامپزشكي، تجهيزات و مواد مصرفي درمانگاهي، ودن قيمت و تاريخ مخدوش نم. 2

  جراحي، ارتوپدي و مامايي دامپزشكي 

  .داروهاي دامپزشكي مشمول نگهداري در زنجيره سرد نگهداري سرد رهيزنج تيرعا عدم .3

موم دامپزشكي، تجهيزات و مواد مصرفي درمانگاهي، جراحي، ارتوپدي و داروهاي دامپزشكي، مواد بهداشتي، س فروش و عرضه .4

  .گذشته مصرف خيتار مامايي دامپزشكي 

   .تهيه و عرضه داروهاي تقلبي، قاچاق و خارج از شبكه مجاز توزيع و يا خارج از فارماكوپه و يا توليد غيرمجاز آن ها. 5

  .فروش و توزيع دارو و ابزار دامپزشكي غيرمجاز. 6

داروهاي دامپزشكي، مواد بهداشتي، سموم دامپزشكي، تجهيزات و مواد مصرفي درمانگاهي، احتكار، اختفاء و امتناع از عرضه . 7

  جراحي، ارتوپدي و مامايي دامپزشكي 

  .عدم همكاري با سازمان در مواقع بروز بحران يا شيوع بيماري هاي واگير دامي و غيرمنتظره، بدون عذر موجه. 8

  . در زمان نوشتن دستور مصرف دارو ها دام خوراكي هاي فرآورده مصرف از پرهيز مدت درج معد .9

  

، صرفا در )موقت(مسئول فني داروخانه دامپزشكي كه پروانه فروش به نام وي صادر شده است و نيز مسئول فني جانشين  ....22222222    مادهمادهمادهماده

زير بر عهده  ساير موارد و نيز مواردرعايت شود و مسئوليت موارد تخلف از  شرح وظايف و تعهدنامه مربوط، مسئول شناخته مي 
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حسب مورد از طريق ارجاع به را تخلف از آن اداره كل موظف است مي باشد و  بيمارستان دامپزشكي/ موسس داروخانه دامپزشكي

  :نمايدي نظام دامپزشكي استان و مراجع ذيصالح قضايي، پيگيري اشور  انتظامي بدوي هاي هيأت

  .اليت داروخانه دامپزشكي بدون پروانه فروش معتبر و عدم حضور مسئول فنيفع. 1

  داروخانه دامپزشكيپذيرش و پيچيدن نسخ در غياب مسئول فني . 2

  .يگريبه د تاسيسپروانه  يواگذار. 3

  مجاز  ريبه كارگيري و استفاده از افراد غ. 4

  در پروانه فروش نگهداري، عرضه و فروش هر نوع كاال به جز اقالم مندرج. 5

  .اقالم مندرج در پروانه فروشبراي نگهداري ) شبكه/ به جز انبار معرفي شده به اداره كل(استفاده از مكان ديگري . 6
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        پيوستپيوستپيوستپيوست. . . . پنجمپنجمپنجمپنجم    فصلفصلفصلفصل

  )فروش پروانه صدور - روندنما( 1 شماره پيوست

  )زشكيفروش براي داروخانه دامپ پروانهتمديد / صدور درخواستفرم ( 2 شماره پيوست

  )مسئول فني داروخانه دامپزشكي فرم تعهد نامه محضري( 3ه شمار پيوست

  )صدور پروانه فروش يبازديد كارشناسي فرم داروخانه دامپزشكي برافرم ( 4ه شمار پيوست

  )پروانه فروش فرم( 5شماره  پيوست

  )مميزي و ، نظارتبازديد فرم( 6 شماره پيوست
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        ))))فروش داروفروش داروفروش داروفروش دارو    پروانهپروانهپروانهپروانه    صدورصدورصدورصدور((((    روندنماروندنماروندنماروندنما. . . .     ))))1111((((    شمارهشمارهشمارهشماره پيوست

        

        

        شبكه دامپزشكي شبكه دامپزشكي شبكه دامپزشكي شبكه دامپزشكي     بهبهبهبه    مربوطمربوطمربوطمربوط    مداركمداركمداركمدارك    همراههمراههمراههمراه    بهبهبهبه    درخواستدرخواستدرخواستدرخواست    ارايهارايهارايهارايه

  
        

        شبكه دامپزشكي به متقاضي شبكه دامپزشكي به متقاضي شبكه دامپزشكي به متقاضي شبكه دامپزشكي به متقاضي     توسطتوسطتوسطتوسطو اعالم نتيجه و اعالم نتيجه و اعالم نتيجه و اعالم نتيجه     مداركمداركمداركمدارك    بررسيبررسيبررسيبررسيتشكيل پرونده، تشكيل پرونده، تشكيل پرونده، تشكيل پرونده، 

  

  

        ))))روز كاريروز كاريروز كاريروز كاري    2222ظرف ظرف ظرف ظرف حداكثر حداكثر حداكثر حداكثر ((((    كلكلكلكل    دارهدارهدارهدارهاااا    بهبهبهبه    گزارش و مدارك توسط شبكه دامپزشكي گزارش و مدارك توسط شبكه دامپزشكي گزارش و مدارك توسط شبكه دامپزشكي گزارش و مدارك توسط شبكه دامپزشكي     ارجاعارجاعارجاعارجاع    تائيد،تائيد،تائيد،تائيد،    صورتصورتصورتصورت    دردردردر

  

  

        ))))روز كاريروز كاريروز كاريروز كاري    2222ظرف ظرف ظرف ظرف حداكثر حداكثر حداكثر حداكثر ((((به شبكه دامپزشكي به شبكه دامپزشكي به شبكه دامپزشكي به شبكه دامپزشكي     كلكلكلكل    ادارهادارهادارهاداره    توسطتوسطتوسطتوسطو اعالم نتيجه و اعالم نتيجه و اعالم نتيجه و اعالم نتيجه     مداركمداركمداركمدارك    بررسيبررسيبررسيبررسي

        

        

        ))))روز كاريروز كاريروز كاريروز كاري    1111ظرف ظرف ظرف ظرف حداكثر حداكثر حداكثر حداكثر ((((اعالم نتيجه توسط شبكه دامپزشكي به متقاضي اعالم نتيجه توسط شبكه دامپزشكي به متقاضي اعالم نتيجه توسط شبكه دامپزشكي به متقاضي اعالم نتيجه توسط شبكه دامپزشكي به متقاضي 
  

  

        ارايه فيش بانكي واريز هزينه  بازديد كارشناسي از محل توسط متقاضي به شبكه دامپزشكيارايه فيش بانكي واريز هزينه  بازديد كارشناسي از محل توسط متقاضي به شبكه دامپزشكيارايه فيش بانكي واريز هزينه  بازديد كارشناسي از محل توسط متقاضي به شبكه دامپزشكيارايه فيش بانكي واريز هزينه  بازديد كارشناسي از محل توسط متقاضي به شبكه دامپزشكي    ،،،،موافقتموافقتموافقتموافقت    صورتصورتصورتصورت    دردردردر

        

            

        ))))روز كاريروز كاريروز كاريروز كاري3333ظرف ظرف ظرف ظرف حداكثر حداكثر حداكثر حداكثر ((((شبكه دامپزشكي و اعالم نتيجه به متقاضي شبكه دامپزشكي و اعالم نتيجه به متقاضي شبكه دامپزشكي و اعالم نتيجه به متقاضي شبكه دامپزشكي و اعالم نتيجه به متقاضي     توسطتوسطتوسطتوسط    ،،،،محلمحلمحلمحل    كارشناسيكارشناسيكارشناسيكارشناسي    بازديدبازديدبازديدبازديد
  

  

        در صورت تائيد محل، ارايه تعهد نامه محضري و فيش بانكي واريز هزينه صدور پروانه فروش توسط متقاضي به شبكه دامپزشكيدر صورت تائيد محل، ارايه تعهد نامه محضري و فيش بانكي واريز هزينه صدور پروانه فروش توسط متقاضي به شبكه دامپزشكيدر صورت تائيد محل، ارايه تعهد نامه محضري و فيش بانكي واريز هزينه صدور پروانه فروش توسط متقاضي به شبكه دامپزشكيدر صورت تائيد محل، ارايه تعهد نامه محضري و فيش بانكي واريز هزينه صدور پروانه فروش توسط متقاضي به شبكه دامپزشكي
        

        

        ))))كاريكاريكاريكاريروز روز روز روز     2222ظرف ظرف ظرف ظرف حداكثر حداكثر حداكثر حداكثر ((((    به اداره كلبه اداره كلبه اداره كلبه اداره كل    شبكه دامپزشكيشبكه دامپزشكيشبكه دامپزشكيشبكه دامپزشكي    توسطتوسطتوسطتوسطكامل كامل كامل كامل     پروندهپروندهپروندهپرونده    ارسالارسالارسالارسال

  

  

        ))))روز كاريروز كاريروز كاريروز كاري    3333ظرف ظرف ظرف ظرف حداكثر حداكثر حداكثر حداكثر ((((فروش توسط اداره كل فروش توسط اداره كل فروش توسط اداره كل فروش توسط اداره كل     پروانهپروانهپروانهپروانه    صدورصدورصدورصدور    وووو    مداركمداركمداركمدارك    نهائينهائينهائينهائي    بررسيبررسيبررسيبررسي
            

        

        

        ))))روز كاريروز كاريروز كاريروز كاري    1111ظرف ظرف ظرف ظرف ((((    و تصوير برابر اصل شده آن به مسئول فنيو تصوير برابر اصل شده آن به مسئول فنيو تصوير برابر اصل شده آن به مسئول فنيو تصوير برابر اصل شده آن به مسئول فني    موسسموسسموسسموسسپروانه فروش به پروانه فروش به پروانه فروش به پروانه فروش به اصل اصل اصل اصل تحويل تحويل تحويل تحويل 

        

    

            يييياستاناستاناستاناستانپخش پخش پخش پخش     ييييپروانه فروش به شركت هاپروانه فروش به شركت هاپروانه فروش به شركت هاپروانه فروش به شركت ها    ييييمعرفمعرفمعرفمعرفو و و و     درج كد پروانه فروش در سامانه دارويي سازماندرج كد پروانه فروش در سامانه دارويي سازماندرج كد پروانه فروش در سامانه دارويي سازماندرج كد پروانه فروش در سامانه دارويي سازمان
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١٦ 

 

        ))))2222((((    شمارهشمارهشمارهشمارهپيوست پيوست پيوست پيوست 

        فروش براي داروخانه دامپزشكيفروش براي داروخانه دامپزشكيفروش براي داروخانه دامپزشكيفروش براي داروخانه دامپزشكي    پروانهپروانهپروانهپروانهتمديد تمديد تمديد تمديد / / / / صدورصدورصدورصدور    درخواستدرخواستدرخواستدرخواست    فرمفرمفرمفرم

  

        :   .. / .. / ....:   .. / .. / ....:   .. / .. / ....:   .. / .. / ....    تاريخ درخواست

  ...  شهرستانشهرستانشهرستانشهرستان    دامپزشكيدامپزشكيدامپزشكيدامپزشكي    ادارهادارهادارهاداره    رئيسرئيسرئيسرئيس

        

        با سالم و احترام،با سالم و احترام،با سالم و احترام،با سالم و احترام،

 نظام عضويت شماره..........      ملي ارهشم ... از صادره.......     شناسنامه شماره...     پدر نام     ...  ...     دكتر اينجانب

  :پروانه تاسيس/ دارنده مجوز      ......      دامپزشكي

  ... ... ...تاريخ صدور ....    پروانه تاسيس  / به شماره مجوز...  داروخانه دامپزشكي   �

  ... ... ...تاريخ صدور ....   پروانه تاسيس  / به شماره مجوز... بيمارستان دامپزشكي  �

  ........................... الكترونيكي پست...........  همراه تلفن   . .........  شهرستان...  استان: استقرار محل آدرسبه 

فروش داروهاي دامپزشكي، مواد بهداشتي، سموم دامپزشكي و تجهيزات و مواد مصرفي درمانگاهي، جراحي،  پروانه صدور متقاضي

  :مسئوليت فنيارتوپدي و مامايي به 

  اينجانب  �

  ......  دامپزشكي نظام شماره..........       ملي شماره....    از صادره....     شناسنامه شماره...     پدر نام... ...  آقاي دكتر / خانم �

 پست...........       مراهه تلفن  ..........  پستي كد...    پالك...     كوچه....     شهرستان...     استان: سكونت محل نشاني

  .مي باشم... جهت تصدي  ........................... الكترونيكي

  :جهت استحضار ايفاد مي شود) موبوط به مسئوليت فني داروخانه(ضمنا مدارك زير 
  پروانه تاسيس/ تصوير مجوز . 1

   تصوير دانشنامه دكتري عمومي دامپزشكي. 2

  شناسنامه اول صفحه تصوير. 3

  ملي كارت تصوير. 4

  )  ويژه آقايان(كارت معتبر خدمت دوره ضرورت يا معافيت قانوني  تصوير .5

  .تصوير گواهي نداشتن سوء سابقه موثر كيفري از مراجع ذيربط. 6

  تصوير گواهي نداشتن اعتياد به مواد مخدر از مراجع ذيربط -7

  .ي اسالمي ايراندامپزشكي جمهور نظام سازمان معتبر عضويت كارتتصوير . 8

  موثر از مراجع ذيربط  كيفري موثر پيشينه سوءاصل و تصوير گواهي نداشتن سابقه  .9

  اصل و تصوير گواهي نداشتن اعتياد به مواد مخدر از مراجع ذيربط. 10

  تصوير مدارك مربوط به طي دوره هاي آموزشي و سوابق كار . 11

  )جديد( 3×4 عكس قطعهدو . 12

  

  

        ...  ...    ...  ...    ...  ...    ...  ...            موسسموسسموسسموسس    وادگيوادگيوادگيوادگيخانخانخانخان    نامنامنامنام    وووو    نامنامنامنام

         ............    امضاءامضاءامضاءامضاء
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١٧ 

 

        ))))3333(    شمارهشمارهشمارهشماره    پيوستپيوستپيوستپيوست

        تعاليتعاليتعاليتعالي    سمهسمهسمهسمهاااابببب

        محضريمحضريمحضريمحضري    نامهنامهنامهنامه    تعهدتعهدتعهدتعهدفرم فرم فرم فرم 

        مسئول فني داروخانه دامپزشكي مسئول فني داروخانه دامپزشكي مسئول فني داروخانه دامپزشكي مسئول فني داروخانه دامپزشكي     

        

.. ... ... ... .  تخصصي/عمومي دوره التحصيل فارغ .......... شماره ملي   ...   از صادره  ......  شناسنامه شماره...    پدر نام...  ....    دكتر اينجانب

........................ به شماره ......... پروانه تاسيس / داراي مجوز.... به عنوان مسئول فني داروخانه دامپزشكي  ...  دانشگاه دامپزشكي دانشكده از

  .............................   بخش...  ................. شهرستان   ................................  استان نشانيبه .. .................... .. مورخ 

 مواد از آگاهي با كه شوم مي متعهد .........ضمن حضور در دفترخانه شماره  ،.........................براي تصدي مسئوليت فني داروخانه دامپزشكي 

داروهاي دامپزشكي، مواد فروش  قررات و شيوه نامهضوابط، م و مربوط هاي نامه آئين كشور، دامپزشكي سازمان قانون) 11( و) 10( ،)9(

  .نمايم عمل نامه تعهد اين در مذكور موارد به ،بهداشتي، سموم دامپزشكي و تجهيزات و مواد مصرفي درمانگاهي، جراحي، ارتوپدي و مامايي

 دانشگاه از يك هيچ علمي هيئت عضو و داشتهن قراردادي يا پيماني يا رسمي خدمت به اشتغال دولتي، نهاد و سازمان وزارتخانه، هيچ در -1

 سازي مكمل و دام خوراك هاي كارخانه ها، كشتارگاه بهداشتي امور مسئوليت و باشم نمي كشور، پژوهشي و آموزشي موسسات و مراكز و ها

 از و نداشته را ها پروري آبزي و اه مرغداري ها، دامداري دارو، فروش و توزيع توليد، مراكز دامي، خام هاي فرآورده بندي بسته مراكز ها،

 در يا و ام ننموده اخذاشتغال  پروانه كنون تا صالح ذي هاي دستگاه ساير و ها استان سطح در تابعه كل ادارات و كشور دامپزشكي سازمان

  .است گرديده باطل تاكنون دريافت صورت

  . فاقد سوء سابقه موثر صنفي و حرفه اي مي باشم -2

  .باشم مي تابعه، ادارات و كشور دامپزشكي سازمان طرف از صادره يها نامه شيوه قوانين، مقررات، ضوابط و كليه راياج به متعهد -3

داروهاي دامپزشكي، مواد بهداشتي، سموم دامپزشكي و تجهيزات و مواد مصرفي ضوابط، مقررات و شيوه نامه فروش  كامل رويت با -4

طريق اعمال نظارت  از گردم مي متعهد و با آگاهي كامل از شرح وظايف خود به عنوان مسئول فني درمانگاهي، جراحي، ارتوپدي و مامايي

هرگونه تخلف در حوزه كاري داروخانه جلوگيري نموده و در صورت عدم تمكين موسس و يا كاركنان داروخانه  انجامهاي كامل و دقيق از 

  .ارش نمايمگز مراتب را در اسرع وقت به اداره دامپزشكي شهرستان

 سه محق دانستن دستگاه صادر كننده در لغو پروانه، براي مدت ضمن گردد، ثابت )4و  3، 2، 1بندهاي (  فوق موارد خالف كه درصورتي -5

 دامپزشكي كل اداره و نموده سلب خود از را استاني تابعه كل ادارات و كشور دامپزشكي سازمان از اشتغالپروانه  هرگونه دريافت حق سال

  .نمايد ارجاع مربوط، مراجع ذي صالح به قانوني اقدام جهت را فوق تخلف باشد، مي مجاز... استان

  

    

...  ...                      خانوادگي نام و نام

  ... امضاء

  ... ... ...تاريخ
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١٨ 

 

        

))))4444((((پيوست شماره پيوست شماره پيوست شماره پيوست شماره      

    

        بازديد كارشناسي بازديد كارشناسي بازديد كارشناسي بازديد كارشناسي فرم فرم فرم فرم 

    داروخانه دامپزشكي براي صدور پروانه فروش داروخانه دامپزشكي براي صدور پروانه فروش داروخانه دامپزشكي براي صدور پروانه فروش داروخانه دامپزشكي براي صدور پروانه فروش 

    

        ..................................................................:..................................................................:..................................................................:..................................................................:آدرس داروخانه دامپزشكي آدرس داروخانه دامپزشكي آدرس داروخانه دامپزشكي آدرس داروخانه دامپزشكي     ----    1111

            ............بخش بخش بخش بخش / / / / شهرشهرشهرشهر...         ...         ...         ...         شهرستان شهرستان شهرستان شهرستان ...         ...         ...         ...         استان استان استان استان 

  استيجاري                  واگذاري                  شخصي     :  مالكيت نوع

  ..........   كدپستي ........   دورنويس  .........  ..    همراه تلفن ........     تلفن

  ..........  الكترونيكي ستپ

  

        ::::پروانه تاسيسپروانه تاسيسپروانه تاسيسپروانه تاسيس/ / / / مشخصات مجوز مشخصات مجوز مشخصات مجوز مشخصات مجوز     ----2222

  ...  ...    دكتر آقاي/ خانم: موسس نام و نام خانوادگي -1-2

    ... ... ... صدور تاريخ..........              پروانه/مجوز  شماره -2-2

  

                :موجودموجودموجودموجود    فيزيكيفيزيكيفيزيكيفيزيكي    فضايفضايفضايفضاي    ----2222

ه هـاي ميكروبـي، شـيميائي و    دآالينـ ( محيطـي  زيسـت  مخاطراتدر معرض  ،جغرافيائي موقعيت نظر از داروخانه محل -1-2

      خير             بلي                                     :  قرار دارد) فيزيكي

  ... :شود داده توضيح دارد اگر

  خير         بلي                      :    متر با ضوابط منطبق است...  ارتفاع   -  مترمربع...   ...   ...   ...     داروخانه مساحت -2-2

  خير           بلي                      : متر با ضوابط منطبق است...  ارتفاع  -متر مربع  ... مساحت انبار داروخانه  -3-2

  خير   بلي                     :  متر با ضوابط منطبق است... فاصله انبار تا داروخانه       انبار همجوار داروخانه است -4-2

  خير         بلي                         :   داروخانه و انبار براي جلوگيري از تابش نورخورشيد داراي سايه بان است -5-2

  خير          بلي                 :   كف و ديوار داروخانه و انبار مناسب است -6-2

  

        ::::موجودموجودموجودموجود    تجهيزاتتجهيزاتتجهيزاتتجهيزات    وووو    وسايلوسايلوسايلوسايل    ----3333

  خير                   بلي            :سرمايشي و گرمايشي داروخانه مناسب است وسايل -1-3

  خير         بلي               :   وسايل سرمايشي و گرمايشي انبار مناسب است -2-3

  خير     بلي               : ستوسايل تهويه انبار مناسب ا -3-3

  خير           بلي                  :  قفسه بندي داروخانه قابل قبول و مناسب است -4-3

  خير            بلي                :    قفسه بندي انبار مناسب است -5-3

        خير    بلي               :  در انبار داروخانه پالت وجود دارد -6-3
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١٩ 

 

  :فلزي ضد زنگ      منطبق با ضوابط است   فلزي معمولي             پالستيكي               :  جنس پالت هاي موجود -7-3

  خير     بلي         

                                خير        بلي                        :يخچال مناسب واجد فضا و ظرفيت كافي وجود دارد    -8-3

  بلي         خير             :   جهز به دما سنج و ترموگراف استيخچال داروخانه م -9-3

    خير          بلي              :   داروخانه و انبار داراي ترموگراف و سيستم ثبت رطوبت است -10-3

  خير           بلي                :رايانه و لوازم جانبي آن با امكان اتصال به اينترنت وجود دارد -11-3

  خير      بلي                  :  داروخانه و انبار مجهز به وسايل ايمني و اطفاء حريق مي باشد -12-3

  

        ::::... ... ... ... داروخانه دامپزشكي داروخانه دامپزشكي داروخانه دامپزشكي داروخانه دامپزشكي     محلمحلمحلمحل    كروكيكروكيكروكيكروكي    ----

        

        

  

  

  

  

  

  

  

        ::::كنندهكنندهكنندهكننده    بازديدبازديدبازديدبازديد    كارشناسانكارشناسانكارشناسانكارشناسان////كارشناسكارشناسكارشناسكارشناس    نظريهنظريهنظريهنظريه    ----4444

...........  

...........  

..........  

..........  

...........  

..........  

..........  
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