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وزارتيعالمقام
ازمنديداروخانه در مناطق نيمسئول فنيمقررات مربوط به قانون الزام وزارت متبوع به معرف:موضوع

با سالم و احترام
به استحضار مي رساند با توجه به پيگيري هاي مكرر دانشگاههاي علوم پزشكي در مورد كمبود مسئول فني داروخانه

قانون و مقررات امور پزشكي و داروئي و با رعايت قانون الزام وزارت متبوع به معرفي 2براي ارائه خدمات داروئي طبق ماده 
هزار نفر فاقد مسئول فني 50مسئول فني واجد شرايط براي اداره داروخانه هائي كه در مناطق محروم و نيازمند و جمعيت زير 

و مقررمطرح ) امور داروخانه ها و توزيع(20كميسيون قانوني ماده 11/7/89جلسه مورخ ، موضوع در1367مصوب مي باشند
گرديد اجراي قانون مذكور با توجه به ماده واحده مذكور و تبصره هاي آن تا اعالم رفع نياز ازسوي دانشگاهها و 

واحدي140به معرفي دانشجويان نسبتنيز دراين خصوصغذا و دارو اجباري شود و دانشكده هاي داروسازي)معاونت(سازمان
.اقدام فرمايندبا رعايت مقررات مربوطهدر هر مقطعي قبل از فارغ التحصيلي

با حضور برخي روساي دانشكده هاي داروسازي و معاونين غذا  و دارو 25/10/89همچنين جلسه كارشناسي مورخ 
به منظور عدم بروز اخالل –يشان با در نظر گرفتن جميع جهات برگزار شد و نظرات ادراين خصوصدانشگاههاي علوم پزشكي

.به پيوست مي باشد-در آموزش دانشجويان داروسازي و رفع به موقع كمبود مسئول فني داروخانه ها براي مدت زمان مشخص
اني به خصوصي وبيمارست-دانشگاهي-مستدعي است با توجه به نياز مبرم مناطق مختلف كشور  در مراكز دولتي

باب 400بيش از در حال حاضر  با توجه به آمار اعالم شده توسط دانشگاههاي علوم پزشكي كشور(مسئول فني داروساز 
مي مسئول فنيعنوانداروساز بدكتردرصد بيمارستانهاي كشور فاقد حتي يك نفر14و داروخانه نياز مبرم به مسئول فني داشته

به (به ديوان عدالت اداري جهت انجام امور فني داروخانه بدون حضور مسئول فني واجد شرايطاي ارسالي هو شكواييه )باشند 
اجتماعي -و با عنايت به درگيري هاي قضائي) براساس قانون فوق الذكر توسط وزارت متبوعمسئول فنيدليل عدم معرفي

مقررات پيشنهادي با توجه به قانون هاداروخانهدر واجد شرايط براي ارائه خدمات داروئي كنوني براي تثبيت نقش مسئول فني
.توشيح و تائيد و به نحو مقتضي به مراجع متولي پيگيري اجراي اين مهم و سازمانهاي بيمه گر ابالغ فرمايندمذكور



 Sمقررات مربوطهـ تحقيق 90فروردين 

مقررات مربوط به پذيرش دانشجوي مشمول قانون الزام 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به معرفي مسئول فني داروخانه در مناطق مورد نياز و محروم
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به منظور پيگيري اعالم نياز دانشگاهها بـه معرفـي مسـئول فنـي داروخانـه در منـاطق محـروم و نيازمنـد و معرفـي          - 1
.غـذا و دارو تشـكيل شـود   دانشجويان واجد شرايط توسط دانشكده هاي داروسازي، دفتر مركـزي در سـتاد سـازمان   

دارو دانشگاههاي علوم پزشكي سراسر كشورهمچنين كميته هاي استاني براي اجرا و نظارت آن توسط معاونت غذا و
در سه ماهه اول هر سال مناطق مورد نياز توسط معاونين غذا و داروي دانشگاهها بـه دفتـر مركـزي اعـالم گـردد و      - 2

دانشكده هاي داروسازي نيز ضمن اولويت بندي متقاضيان واجد شرايط مشمول قانون الزام را به ستاد مذكور معرفـي  
.ان سال اولويت هر اعزام مشخص شده و در داروخانه هاي مورد نظر شروع به كار كنندكنند تا مهر هم

درصد نصاب براي پذيرش با امتياز 20جهت پذيرش فارغ التحصيالن داروسازي در دوره دستياري و تخصصي حداقل - 3
.كار در مناطق محروم و گذراندن قانون الزام تعريف شود

زام، دانشجوياني هستند كه واحدهاي درسي خود را گذرانده و فقط در حال انجام پايان از جمله حائزين اولويت براي اع- 4
.نامه هستند يا بيشترين واحد درسي را گذرانده باشند خصوصاً واحدهاي تخصصي مرتبط را

.دوره الزام براي دانشجويان به عنوان مدت زمان سنوات تحصيلي محسوب نگردد- 5
د نياز توسط معاونت غذا و دارو دانشگاه رونوشت جهت اطالع به دانشكده داروسـازي  با معرفي دانشجو به مناطق مور- 6

. مربوطه داده شود براي عدم اخذ واحد درسي در طي دوره
. البته نظارت بر عملكرد داروخانه مورد نظر نيز در عهده معاونت غذا و داروي دانشگاه خواهد بود

.نشگاه، دانشجوي داروسازي را به عنوان مسئول فني داروخانه بپذيرندهم چنين سازمان هاي بيمه گر با معرفي دا
كساني كه بعد از فارغ التحصيلي متقاضي اخذ و تأييد مدارك تحصيلي خود هسـتند بايـد تعهـدات خـود را زيـر نظـر       - 7

.ن كسر شودمعاونت غذا و دارو دانشگاه گذرانده باشند و به ازاي هر ماه خدمت الزام دو برابر از مدت تعهدات آ
.باشد14ميانگين معدل واحدهاي گذرانده شده توسط دانشجو بايستي حداقل - 8
ساعت 30شرط تصدي پذيرش مسئوليت مسئول فني، گذراندن واحد كارآموزي داروخانه و طي دوره كارورزي به مدت- 9

.در يكي از داروخانه هاي آموزشي دانشكده داروسازي بر اساس ارائه گواهي معتبر مي باشد
امتيازات تشويقي و تنبيهي براي مسئولين قانون الزام مطابق با مقررات تشويق و تنبيه مسئول فني داروخانه در نظـر  -10

.گرفته شود
.اگر بعد از يكسال انجام قانون الزام براي ادامه تحصيل دانشجو برنگشت به عنوان غيبت غير مجاز محسوب شود-تبصره

.آن از خدمت نظام وظيفه يا طرح تأمين نيروي انساني گروه پزشكي كسر مي شودبا گذراندن دوره الزام، مدت -11

اگر مشمول قانون الزام به مناطق مورد نياز نرفت، به دوره طرح تأمين نيروي انساني يا پيـام آور بهداشـت، بـه عنـوان     -تبصره
.جريمه ديركرد افزوده شود

معرفـي بـه اداره طـرح تـأمين نيـروي انسـاني بتوانـد يـك دوره         دانشجوي قانون الزام، پس از فارغ التحصيلي بدون •
.در آموزش تخصصي شركت كند

دكتر وحيد دستجردي
وزيــر

: رونوشت 
براي پيگيري ) امور داروخانه ها، توزيع و فوريتي(اداره كل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر -


