
 بنام خداوند جان و خرد

 انجمن داروسازان تهران

 ۳۵۹۲شماره ثبت  -۲۷۳۱تاسیس 

 قرارداد خرید خدمتی مسئولین فنی داروساز در داروخانه ها  

تبصره آن و سایر مواد مربوطه قانون کار و مقررات امور پزشکی  ۲.۳۸.۸۵۸۲۳۸۲۲۸۱۲۸۱۱۸۱۲۸۱۹۸۷۲۸۷۱۸۷۳قرارداد براساس مواد

) و دارویی و آیین نامه و وضوابط داروخانه ها و دستورالعمل صادره از سوی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی فیماابین  

. صااادره ........................ بااه شااماره شناساانامه  ...................... متولااد .................................. ....... ............خااان  / آقااای ( موسااس 

 ............................................................................................................ساکن  ...................... 

شاماره تمااس   ........................................ پرواناه  / به شماره مجوز............................................... شبانه روزی /موسس داروخانه روزانه 

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

بوده که دراین قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و ......................................... ..............................................................واقع در 

ره صااااد.......................باااه شاااماره شناسااانامه  .................. متولاااد....................... فرزناااد ( ..............................آقاااای /خاااان  ) 

 ...............................................................ساکن.....................

 که دراین قرارداد مسئول فنی داروخانه فوق الذکر است از طرف دیگر با شرایط کاری منعقد گردید.................  تلفن

بوده و قابل تمدید طبق توافق طرفین خواهد بودو پرداخات  .........................   مدتبه .................... مدت قرارداد ازتاریخ  – ۱ ماده

 . و مزایای مسئول فنی ازتاریخ عقد قرارداد الزامی است   حقوق

درماورد اعا م سااعات    ( طباق قاانون کاار    )ساعت بوده  ۴۴ ساعات کار مسئول فنی داروخانه به ازاء هر هفته کاری – ۲ ماده

با جلب موافقت مسئول فنی به عناوان اضاافه کاار    ( ساعت در روز ۷۳/۳افزون بر) ز دانشگاههای محل خدمت انجام کار بیشترا

با توجه به تبعیات از قاانون کاار ، بارای     . می باشد  محسوب و مزد فوق طبق مقررات قانون کار از طرف کارفرما قابل پرداخت 

صاب    6شاب تاا    ۲۳حقوق هر ساعت و برای کار درساعات  ۱۴۴۱ه نرخ ساعتی ساعت در روز اضافه کار ب ۸ ساعت کار بیش از

 . حقوق هر ساعت می باشد  ۱۵۳۱به ازای هر ساعت ( شیفت شب )

بادیهی  .روزهای جمعه و ایام تعطیل رسمی ،تعطیل مسئول فنی محسوب و جزو کاارکرد ایشاان منرورخواهاد شاد     : ۱تبصره 

روزه ، حقوق و مزایا باید براساس سی و یک روز محاسبه و به طارف قارارداد پرداخات     ۷۲درماههای  ۱۳است برابرتبصره ماده 

 . گردد 

درصورت نیااز باه اساتفاده از آن مکلات اسات      . روز کاری می باشد ۱6مرخصی مسئول فنی درمدت یکسال خدمت  –۵ماده 

مگر اینکه وضع اضطراری مانع از اط ع موضوع باشاد  . روز قبل از تاریخ استفاده به اط ع موسس برساند  ۲۹ موضوع را حداقل

 . و دراین صورت مجاز به استفاده از مرخصی بیش از سه روز دریک ماه نخواهد بود . 

 . موسس می باشد پرداخت حقوق ایام مرخصی مسئول فنی به جانشین به عهده  : ۱ تبصره

مگار باا   . ازمدت مرخصی خود را بعنوان ذخیره مرخصی به ساال بعاد منتقال نمایاد      روز  ۵ مسئول فنی می تواند:  ۲ تبصره

 .توافق طرفین قرارداد 

........... به مدت ........................ لغایت ....................... از ساعت  وقت( تمام /نیمه ) حقوق ماهیانه مسئول فنی برای کار   - ۴ ماده

معین گردیده که از سوی موسس در آخر هر مااه باا کسار      ریال...................................... ..... روز در هفته با توافق موسس .......... 

درصاورتیکه داروهاای ترکیبای    .حقوق و درقبال اخاذ رساید پرداخات خواهاد شاد       کسورات قانونی از قبیل حق بیمه، مالیات

مبلغ دستمزد ساخت داروهای مذکورع وه برحقوق و مزایای مسئول فنی باه  ۹۳۵درداروخانه توسط مسئول فنی ساخته شود ، 

 . حساب وی منرور می گردد 

                       : آئین نامه داروخانه ها به قرار زیراست  ۱۹ وظایت مسئول فنی داروخانه طبق ماده – ۳ ماده 

                                                             حضور فعال در داروخانه درساعت تعیین شده در قرارداد      -۲

       .ضاء آنها نرارت علمی بر عرضه و فروش داروها و همچنین کنترل کلیه نسخ و مهرو ام     -۱



درصاورت صا حدید و تشاخی     (  OTC) داروهاای آزاد   نسخ پزشکان وهمچنین ارائاه    ارائه دارو درمقابل     -۷

  . مسئول فنی 
الزم  درج دستورمصرف هردارو در روی بسته بندی داروهای تجویز شده برطبق دستور پزشک و توصیه هاای       -۲

 . برحسب ضرورت 

 . مشاوره با پزشک معالج بیمار در مواردیکه ابهام و تردید درنسخه تجویزی م حره گردد      -۹

 . اعمال نرارت بر شرایط نگهداری داروها ، شکل ظاهری و کیفیت فیزیکی و تاریخ مصرف داروها      -6

 .ساخت داروهای جالینوسی طبق نسخه پزشک با توجه به امکانات و شرایط داروخانه طبق اصول داروسازی      -۳

ارائه مشاوره علمی به بیماران درخصوص سئواالت ، ابهامات و چگونگی بهترمصارف نماودن داروهاا و تاداخ ت داروئای           -.

 .درصورت نیاز 

 : آئین نامه داروخانه ها به قرار زیراست  ۲۷ وظایت موسس داروخانه طبق ماده  -۶ماده 

 . حفظ و رعایت شئون اس می ، اخ قی و حرفه ای درمحیط کار      -۲

 ( طبق ضوابط ) رعایت و اجرای نرریات و پیشنهادات فنی و بهداشتی مسئول فنی داروخانه      -۱

 تامین و تدارک اق م داروئی و بهداشتی و لوازم مصرفی پزشکی طبق ضوابط وزارت بهداشت و آموزش پزشکی      -۷

 . تامین کادرفنی و خدماتی واجد شرایط در داروخانه      -۲

 . نرارت و اعمال مدیریت در نرافت داروخانه      -۹
 .وسس داروخانه می باشد تهیه و تامین ملزومات مورد نیاز داروخانه بعهده م      -6

هزینه ثبت نام یک دروه بازآموزی درسال به عهده موسس می باشد ولی مدت حضاور درباازآموزی از مرخصای ساالیانه          -۳

 کسر خواهد شد 

به عهده مسائول   ۱ ۳۴ از کمیسیون قانونی به عهده موسس و هزینه های صدور پروانه مسئولیت فنی داروخانه ها  ۳۴۱     -.

 .خواهد بود  فنی

 .اجراء ورعایت کلیه مقررات و ضوابط و دستورالعملهاوتذکرات وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی      -۵

موسس موظت است بخشنامه ها و دستورالعملهای صادره بنام داروخانه را ب فاصله به اط ع مسائول فنای داروخاناه    : ۱تبصره

 وسایرکارکنان داروخانه برساند

هزیناه  ۹۳۵بیمه مسائولیت حرفاه ای مسائول فنای داروخاناه اقادام نمایادو         موسس موظت است نسبت به انجام:  ۲ تبصره

  . باقیمانده به عهده مسئول فنی می باشد  ۹۳۵صدوربیمه نامه مذکور به عهده وی و 

ن تاامین اجتمااعی   موسس موظت است مطابق قانون وزارت کارمسئول فنی داروخانه را تحت پوشاش بیماه ساازما     -۷ماده 

 .قراردهد 

برای حل وفصل اخت ف احتمالی و تسریع درحسن روابط موسس و مسائول فنای داروخاناه شاورای حال اخات ف         -۸ماده 

مستقردرانجمن داروسازان تهران می تواند حکمیت نموده و گزارش صورتجلساه ماذکور عا وه بار موساس و مسائولین فنای        

 .مربوطه نیز ارسال می گردد داروخانه به دانشگاه علوم پزشکی

مای    فتاوکیی اخاذ   تنری  و متعاقباً در چهار نساخه   یک نسخهدر ............................. درتاریخ تبصره۹و ماده۸این قرارداد در 

تحویل   دبیرخانه انجمن داروسازان ، رونوشت دیگر به اداره کل کارمحل  یک رونوشت به طرفین قرارداد،یک رونوشت به.گردد 

 .  قرار می گیرد .................................علوم و خدمات بهداشتی درمانی   دانشگاه و نسخه اصلی دراختیار 

 محل مهرو امضاء مسئول فنی                             محل و مهر امضاء موسس

 ضویت انجمنشماره ع                                          شماره عضویت انجمن

 

 مبنی بر انعقاد قرارداد بین موسس و مسئول فنی داروخانه گواهی انجمن داروسازان تهران 

  مهر انجمن داروسازان تهران                      محل امضاء دبیرانجمن داروسازان تهران
 


