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ذا و دارو سازمان 
خار و    ا تج  ر ورا  عا

 بسمه تعالي

  سراسر كشور يدرمان يو خدمات بهداشت يمعاون محترم غذا و دارو  دانشگاه علوم پزشك
  آذر يدكتر مژده يآقا جناب
  رانيمحترم  انجمن داروسازان ا رئيس

  }مقررات مربوط به جذب و آموزش پرسنل داروخانه{ :موضوع 
  سالم عليكم؛

روئي و در راستاي ارتقاي كيفيت قانون و مقررات امورپزشكي و دا 2ماده با رعايت احتراماً، 
و جلوگيري از بروز  )نسخه پيچ(خدمات داروئي داروخانه ها و تائيد شرايط اشتغال پرسنل داروخانه

دخالت در امور فني توسط افراد غيرمسئول فني و عدم واگذاري امورداروخانه  -تخلفات داروخانه ها 
نمايندگان دانشگاههاي علوم پزشكي كشور  موضوع در كميته مربوطه با حضور - توسط موسس به غير

 "به پيوست"مقررات مربوط به جذب و آموزش پرسنل داروخانه و انجمن داروسازان ايران بررسي شد و 
  . مي گردد جهت بهره برداري الزم ارسال

بديهي است پس از تشكيل پرونده پرسنل داروخانه و انجام دوره آموزشي مربوطه در مدت مشخص ، 
  .در بازديد از عملكرد داروخانه ها توسط دانشگاه مدنظر قرار مي گيرد مراتب

  :رونوشت 
 جهت استحضار سازمان غذا و دارو  سيو رئ ريمعاون محترم وز يبانيدكتر ش يآقا جناب

جهت استحضار  ينيخدمات بال يو تعال يمارستانيب تيريكل محترم دفتر مد ريمد يدكتر رواق يجناب آقا
  ي دولتيبيمارستانهاو  دانشگاههاي علوم پزشكي سراسر كشور و پيگيري موضوع در 



 }امور داروخانه ها و توزيع{ S 29ـ تحقيق داروخانه  90 دي

 

 

 

 »مقررات مربوط به جذب و آموزش پرسنل داروخانه « 
 

 24ماده  6قانون و مقررات امور پزشكي و دارويي و بند  2در راستاي ارتقاي كيفيت خدمات دارويي و با رعايت ماده 
ضوابط و شرايط تأسيس و فعاليت داروخانه ها ابالغي  "ـ ن 7د ـ "و بند  31/3/89ابالغي مورخ  ها آئين نامه داروخانه

و به منظور به كارگيري افراد واجد صالحيت آموزش ديده كه تحت نظر مسئول فني داروخانه فعاليت مي  1/9/89مورخ 
 : د، مقررات مربوط به جذب و آموزش پرسنل داروخانه به شرح زير اعالم مي گردد ننماي

علوم پزشكي موظف است در قالب آموزش اوليه يا حين خدمت پرسنل داروخانه هاي  معاونت غذا و دارو دانشگاه )1
 براي افراد موردنظر  نسبت به تشكيل پرونده و برگزاري دوره هاي آموزشي الزم) دانشگاهي و بيمارستاني(دولتي 

 . اقدام نمايد
شهرستان نسبت به /روسازان استانانجمن داروسازان ايران در هماهنگي با دانشگاههاي علوم پزشكي و انجمن دا )2

و آموزش آنان از طريق مراكز معتبر و مورد ) به عنوان نسخه پيچ( هاي خصوصي تشكيل پرونده پرسنل داروخانه
 . تأييد اقدام نموده و گواهي مربوطه را صادر نمايد

• U تبصرهU: نجمن هاي استان فرمت گواهي صادره به صورت واحد توسط انجمن داروسازان ايران تنظيم و براي ا
 .  مي گردد عالمشهرستان ا/

شهرستان پس از صدور گواهي فوق نسبت به معرفي پرسنل داروخانه به دانشگاه علوم /انجمن داروسازان استان )3
 . پزشكي مربوطه اقدام مي نمايد

انجمن دارك زير در م افراد متقاضي كار در داروخانه به عنوان نسخه پيچ با معرفي از سوي مؤسس و ارائه )4
ده و با توجه به دارا بودن سالمت اخالقي، رواني و جسمي در اتشكيل پرونده د) استان/شهرستان(داروسازان محل 

 : دوره آموزشي مربوطه شركت مي كنند 
 تصوير صفحه اول و دوم شناسنامه، كارت ملي و كارت پايان خدمت نظام وظيفه عمومي  -
 )حداقل ديپلم رسمي(تصوير مدرك تحصيلي  -
 واهي عدم سوءپيشينه و عدم اعتياد گ -
 دارا بودن كارت سالمت و بهداشت  -
 )مؤسس داروخانه(تأييد سابقه كار از محل قبلي فعاليت خود  -



 }امور داروخانه ها و توزيع{ S 29ـ تحقيق داروخانه  90 دي

 

 

 

 »مقررات مربوط به جذب و آموزش پرسنل داروخانه « 
 

 معرفي نامه از مؤسس داروخانه فعلي  -
انجمن داروسازان در ابتدا نسبت به تشكيل پرونده و برگزاري دوره آموزشي براي افراد جديد متقاضي كار در  )5

حداكثر براي Uداروخانه به عنوان نسخه پيچ اقدام نموده و با توجه به برنامه زمان بندي شده در طي مدت مشخص 
نده و آموزش پرسنل كنوني شاغل در داروخانه هماهنگي با دانشگاه مربوطه نسبت به تشكيل پرو در و Uمدت يكسال

 . اقدام مي نمايد
آئين نامه داروخانه ها و ضوابط و مقررات مفاد دوره آموزشي براساس قانون و مقررات امور پزشكي و دارويي،  )6

مرتبط با آن توسط انجمن داروسازان ايران در هماهنگي با دانشگاههاي علوم پزشكي به صورت تئوري و عملي 
 . يم مي گرددتنظ

• U تبصرهU:  در محتواي آموزشي موضوع ممنوعيت واگذاري امور داروخانه از مؤسس به غير و عدم دخالت پرسنل در
امور فني و تحويل نسخه لحاظ گرديده و در زمان دادن گواهي آموزش به افراد، تعهد الزم براي رعايت موارد فوق 

 . توسط انجمن اخذ مي گردد
سال الزامي است و درصورت بروز تخلف توسط پرسنل داروخانه  5شركت در دوره آموزشي فقط براي يكبار در هر  )7

با نظر انجمن و تأييد دانشگاه علوم پزشكي مربوطه نسبت به شركت مجدد در دوره آموزشي يا رد صالحيت وي 
و كليه انجمن هاي وابسته در (ازان ايران براي فعاليت در داروخانه اتخاذ تصميم شده و نتيجه به انجمن داروس

 . ابالغ مي شود) استانها و شهرستانها

بديهي است دانشگاه علوم پزشكي از اين پس در بازديد از عملكرد داروخانه فعاليت پرسنل آن را مدنظر قرار داده و 
به طور همزمان پيگيري  ييتخلفات گزارش دسه با رعايت قانون و مقررات مربوطه از مراجع ذيصالح قانوني و قضا

  .خواهد شد



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 خصوصي بخش

 )٩١تير ماه (ابالغ به داروخانه های بخش خصوصی 

 انسسمدارک به انجمن داروسازان توسط مؤتحويل 
 )٩١تا پايان خرداد ماه ( هاداروخانه

 پرسنل جديد متقاضی کار در داروخانه پرسنل شاغل قبلی در داروخانه

برگزاری دوره آموزشی هر سه ماه يکبار 
 مطلوبتا رسيدن به وضعيت 

روز پس از  ١۵حداکثر تا  صدور گواهی
 برگزاری دوره

به موسس  هاگواهی تحويل
 در قبال اخذ رسيد داروخانه

غذا و معرفی پرسنل داروخانه به معاونت 
 داروی دانشگاه

 اروخانه د  درج نسخه ای از گواهی در پرونده
 در انجمن داروسازان

 دولتي بخش

دولتی جهت ارسال مدارک های بخش  واحدابالغ به 
 )٩١ماه خرداد ( نسخه پيچان

 )٩١تير ماه ( واحدهای دولتیوصول مدارک از 

 شاغل در داروخانه های بخش غير بستریپرسنل  در داروخانه های بخش بستریپرسنل شاغل 

تشکيل پرونده در معاونت غذا و 
 )٩١ماه  مرداد(دارو

تير و (تعيين برنامه زمانبندی آموزش 
 )٩١ ماه مرداد

ماه پس از  يکتا  صدور گواهی
 برگزاری دوره

 تخلفاتبرخورد با  بر عملکرد داروخانه و نظارت
 از طريق مراجع ذی صالح قانونی و قضايی

 پرسنلیدرج نسخه ای از گواهی در پرونده 

 پيچانفرآيند آموزش به نسخه

تصميم گيری مجدد در خصوص 
های فاصله زمانی برگزاری دوره

 آموزشی
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