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دارد

معاون محترم غذا و دارو
دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سراسر کشور

موضوع: ابالغ ویرایش جدید آیین نامه 
با سالم و احترام؛

پیرو نامه شماره ۶۵۵/۵۴۹۲۵ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۷ به پیوست ویرایش جدید "آیین نامه اجرایی وظایف و 
صالحیت داروسازان شاغل در داروخانه" موضوع ماده واحده قانون چگونگی تعیین وظایف و صالحیت 
شاغالن حرفه های پزشکی و وابسته به آن مصوب ۱۳۷۶/۸/۷ که به تایید مقام محترم وزارت رسیده است، جهت 

اطالع و اجرا ابالغ میشود.
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 2 از 1 صفحه

 

 وزری
 

 نامه اجرایی وظایف و صالحیت داروسازان شاغل در داروخانهآیین

های پزشکی و وابسته به آن مصوب ماده واحده قانون چگونگی تعیین وظایف و صالحیت شاغالن حرفه

7/8/6771 

 

و ماده یک  3/3/4331ی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب یمقررات امور پزشکی، دارو نامه به استناد قانوناین آیین

و به استناد ماده واحده قانون  41/3/4331قانون تشکیالت و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 

و قانون تشکیل  1/8/4313های پزشکی و وابسته به آن مصوب چگونگی تعیین وظایف و صالحیت شاغالن حرفه

 گردد. ، تدوین و ابالغ می4383سازمان نظام پزشکی مصوب 

 

 ( تعاریف:6 ماده

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت:

 نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران سازمان سازمان نظام پزشکی:

 سازمان غذا و داروسازمان: 

 رسیده و ید وزارتأیه تبای از گروه پزشکی در رشته داروسازی است که مدرک تحصیلی وی آموختهدانشداروساز: 

ها، خدمات تشخیصی و درمانی مرتبط کنندگان به داروخانهبه عنوان عضوی از نظام سالمت به بیماران و سایر مراجعه

 نماید.ه میئهای سالمت ارابا دارو و فرآورده

سیس و با داشتن مسئول فنی واجد شرایط به ارائه أکه با اخذ مجوز از سازمان، ت ای پزشکی استسسهؤمداروخانه: 

سالمت از جمله دارو،  یهاای سالمت و عرضه فرآوردهخدمات تشخیصی و درمانی مرتبط با دارو و خدمات مشاوره

ای و ورزشی، تغذیه هایهای طبیعی، سنتی، شیر خشک و غذاهای کمکی و غذای ویژه، مکملی، فرآوردهیگیاهان دارو

ند اهای آرایشی، بهداشتی، سلولزی که از سازمان پروانه دریافت کردهتجهیزات و ملزومات پزشکی و دارویی و فرآورده

 نماید.مبادرت می



 

 2 از 2 صفحه 

 

 وزری
 

 ( صالحیت:2 ماده

 ن غذا ونامه و ضوابط مربوطه در سازماینیای، ماهیتی بر اساس معیارهای تعیین شده در آصالحیت داروسازان حرفه

 گردد.دارو و سازمان نظام پزشکی تعیین می

 

 (: وظایف داروساز:7 ماده

( و نیز کتاب WHO) المللی از جمله سازمان بهداشت جهانیهای بینهای سازمانمطابق ضوابط وزارت و پروتکل

های سالمت به ، خدمات تشخیصی درمانی داروساز مرتبط با دارو و فرآورده(CPT) های نسبی خدمات سالمتارزش

های ابالغی وزارت و سازمان نظام مطابق با کوریکولوم آموزشی با رعایت کامل مقررات و ضوابط و تعرفه بیماران

های ابالغی سازمان غذا نامهینیپزشکی، از مصادیق خدمات تشخیصی و درمانی بوده و ارائه آن مطابق استانداردها و آ

 باشد.و دارو می

 

 (4 ماده

ی گو الحاقات بعدی و به تجویز ماده واحده قانون چگون 4331انون تشکیالت وظایف وزارت بهداشت مصوب به موجب ق

، در صورت بروز هر گونه 1/8/4313های پزشکی و وابسته به آن مصوب های شاغالن حرفهتعیین وظایف و صالحیت

ظر از سازمان نظام پزشکی، وزارت ها، مرجع تفسیر آن پس از کسب نابهام و اختالف در شرح وظایف و صالحیت

 باشد.می


