
   ماهه سه سال در داروخانه یبازرس فرم

 تهران دانشگاه درماني بهداشتي خدمات و پزشکي علوم دانشگاه

 :داروخانه تاسيس پروانه شماره

 :داروخانه تاسيس مجوز شماره

 : دارويي خدمات ارائه وضعيت

 : موسس خانوادگي نام و نام

 :در واقع داروخانه محل

 :داروخانه محل دقيق آدرس

- 

 :استان

 :دهستان

 :EMAIL :فاکس  تلفن

 :داروخانه محل دقيق کروکي

 : داروخانه پستي کد

 : موسس ملي کد

 :داروخانه تاسيس مجوز تاريخ

 :داروخانه سيستا پروانه تاريخ

 : بخش :شهرستان

 :روستا :شهر

 /  /  یبازرس تاريخ

 :داروخانه نوع

 : فني مسئولين فعاليت دقيق ساعات

 1 شروع ساعت 1 اتمام ساعت 2 شروع ساعت پروانه شماره شيفت 2 اتمام ساعت یمل کد یفن مسئول نام

 : مقام قائم فعاليت دقيق ساعات

 یفن مسئول نام 1 شروع ساعت 1 اتمام ساعت 2 شروع ساعت شيفت 2 اتمام ساعت یمل کد مقام قائم نام

 : قديم یبازرس تاريخ

 : داروخانه نام

/  / 



 (حضور عدم علت) ؟ دارد حضور داروخانه در یفن مسئول آيا
 خير یبل

  است شده نصب ديد معرض در داروخانه فعاليت ساعات اعالم یتابلو آيا

 گردد یم رعايت ها داروخانه نامه آيين به توجه با داروخانه فعاليت ساعات آيا
 یبل خير

 یبل خير

 یبل خير

 یبل خير

 یلب خير

 یبل خير

 یبل خير

 یبل خير

 یبل خير

 یبل خير

  است شده نصب مراجعين ديد معرض در داروخانه یفن مسئول و تاسيس پروانه آيا

 دارد اعتبار داروخانه یفن مسئول یها پروانه آيا

 پذيرد یم صورت یفن مسئول توسط بيمار با مشاوره و(  نسخه با مطابق) دارو تحويل در نظارت آيا

 دارند دخالت بيمار به دارو تحويل در یفن و یعلم صالحيت فاقد دافرا آيا

 پذيرد یم صورت یفن مسئول غياب در یپيچ نسخه آيا

 گردد یم رعايت رطوبت و ، دما ، نور نظر از يخچال و ها قفسه در داروها ینگهدار شرايط آيا

 رسد یم فروش به و هشد ینگهدار داروخانه در ايران یداروها یرسم فهرست از خارج یدارو آيا

 رسد یم فروش به و شده ینگهدار داروخانه در...( ، یبهداشت ، یآرايش ، دارويي) مجوز و پروانه بدون اقالم آيا
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 . گيرد یم انجام یفن مسئول توسط....  و دارويي تداخالت ، ینويس نسخه اشکاالت نظر از نسخ کنترل آيا

22) 

 شود یم ینگهدار داروخانه در گذشته تاريخ اوليه مواد و دارويي اقالم آيا

 یبل خير شود یم ینگهدار انبار در گذشته تاريخ مواداوليه و دارويي اقالم آيا

 اند نموده نصب خود روپوش بر مخصوص اتيکت یفن مسئول آيا

 یبل خير

 .....( دارو، ساخت دستمزد ، نسخه یفن حق ، خريد فاکتور اساس بر سود) شود یم مشاهده داروخانه در یگرانفروش آيا

 یبل خير

 (OTC یداروها جز به) پذيرد یم انجام معتبر نسخه بدون دارو فروش آيا

 یبل خير

 نمايند یم استفاده روپوش از داروخانه یفن مسئول و کارکنان آيا

 یبل خير

 یبل خير

 یلب خير

 (19 پذيرد یم انجام دارو بودن موجود به توجه با بيمار به دارو تحويل آيا
 یبل خير

 است مناسب نظافت و نظم نظر از یترکيب یداروها ساخت محل و داروخانه یظاهر وضعيت آيا
 یبل خير

 است مناسب یفيزيک شرايط و نظافت نظر از انبار یظاهر وضعيت آيا (21
 خير یبل

 گيرد یم صورت ضوابط طبق آنها یزن برچسب و داروها جددم یبند بسته آيا
 خير یبل

 خير یبل است موجود داروخانه در دارويي غير و دارويي اقالم خريد فاکتور آيا

 شود یم ساخته داروخانه در یترکيب یداروها آيا یبل خير (24

 است شده گرفته نظر در داروخانه در يترکيب یداروها ساخت جهت مناسب یفيزيک شرايط و یکاف یفضا آيا یبل خير (25

 گردد یم تهيه یقانون معتبر منابع از یترکيب یداروها ساخت اوليه مواد آيا یبل خير (26

 است موجود داروخانه در یترکيب یها دارو ساخت یبرا نسخه در شده تجويز اوليه مواد آيا یبل خير (27

  شود یم استفاده مقطر اب از یترکيب یداروها ساخت یبرا آيا یبل خير (28

 است موجود داروخانه در( یفن مسئول تاييد و سازنده نام درج با) یترکيب یداروها ساخت دفتر آيا یبل خير (29

 شود یم ینگهدار و تهيه زياد حجم در یترکيب یداروها آيا یبل خير (30

34) 
 است مناسب مراجعين و بيماران با داروخانه یهمکار و برخورد آيا یبل خير

 دارند بازرسين با را الزم یهمکار ها بازديد و سوالت به پاسخ در یفن مسئول و موسس آيا یبل خير 35

 /  / : فعلي یبازرس تاريخ : داروخانه نام

 (31 شود مي انجام مجاز دارويي پخش مراكز از الكل تهيه آيا یبل خير

 (32 دارد را كشور هاي داروخانه در غيردارويي اقالم اينترنتي فروش مجوز داروخانه آيا یبل خير

 (33 گردد مي رعايت كشور هاي داروخانه در دارويي غير اقالم اينترنتي فروش با مرتبط دستورالعمل و ضابطه آيا یبل خير



 

 : گر بيمه یها سازمان با یهمکار نوع

 یخمين امام امداد کميته حمسل ینيروها یدرمان خدمات یدرمان خدمات اجتماعي تامين

 : بازديد اين در شده گزارش تخلفات مورد در داروخانه توضيحات

 پروانه فاقد اقالم يا گذشته تاريخ یداروها وجود نظير یتخلفات مشاهده صورت در) بازديد اين در شده گزارش تخلفات مورد در بازرسين توضيحات

 ( :ودش ذکر بايد مذکور اقالم ، داروخانه در مجوز و

 ساير

 : : :خروج ساعت :ورود ساعت

 : نمايد اقدام آن رفع به نسبت یبعد مراجعه در تا شده گزارش تخلف موارد رفع جهت داروخانه به

 برخورد ها داروخانه نامه آيين طبق مربوطه یدرمان یبهداشت خدمات و یپزشک علوم دانشکاه توسط الذکر فوق موارد در است یبديه

 . شد خواهد

 (داروخانه - دوم نسخه ، دانشکاه - اول  نسخه. ) گردد یم ارائه و تنظيم نسخه 2 در شده انجام یبازرس گزارش - 1 تذکر

 . برسد هم موسس اطالع به بايد و شده تحويل حاضر یفن مسئول به داروخانه به مربوط یبازرس نسخه - 2 تذکر

 داروخانه مهر

 حاضر یفن مسئول یامضا و مهر

 : بازرسين یامضا و ینوادگخا نام و نام

یمظفر دیمهش دکتر  مخدر مواد و دارو مدير  

 امضا و تاريخ


