
 ماهه سه سال در داروخانه ارزشيابي فرم

 تهران دانشگاه درماني بهداشتي خدمات و پزشکي علوم دانشگاه

 : اروخانهد پستي کد : موسس خانوادگي نام و نام

 : دارويي خدمات ارائه وضعيت : موسس ملي کد

 :داروخانه تاسيس مجوز تاريخ :داروخانه تاسيس مجوز شماره

 :داروخانه تاسيس پروانه شماره :داروخانه تاسيس پروانه تاريخ

 :استان
 :در واقع داروخانه محل

 : بخش :شهرستان

 :روستا :شهر :دهستان

 :داروخانه محل دقيق آدرس

 :EMAIL :فاکس  تلفن

 :داروخانه محل دقيق کروکي

  

 
 

 : داروخانه نام /   /  تاريخ

 :داروخانه نوع

 : فني مسئولين فعاليت دقيق ساعات

 : مقام قائم فعاليت دقيق ساعات

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

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



 شده کسب امتياز امتياز حداکثر داروخانه در ارزشيابي موضوع گيري گزارش موضوع رديف

 خانهدارو یفضا

 فني مسئول و تاسيس پروانه یتابلو نصب(  1 1

 داروخانه در
 معتبر تاسيس پروانه نصب.  1

 معتبر فني مسئول پروانه نصب.  2

2 

3 

 قفسه در داروها ینگهدار شرايط رعايت(  2
 

 داروها ینگهدار یبرا مناسب یدما رعايت.  3

 آفتاب مستقيم تابش از دور داروها ینگهدار.  4

 يخچال در يخچالي یداروها ینگهدار.  5

20 

10 

10 

 ديتاالگر و دماسنج وجود(  3
 

 شده نصب مناسب یجا در و سالم دماسنج.  6

 يخچال در ديتاالگر.  7

 ديتاالگر مستندات وجود.  8

5 

5 

5 

 عمومي بهداشت و نظافت رعايت(  4
 

 20 عمومي بهداشت و نظافت رعايت.  9

 رحضو جهت پيشخوان یجلو کافي یفضا(  5
 فضا اختصاص به منوط) مراجعين و بيماران

 (بيمار حقوق رعايت جهت
 

 وجود و بيماران حضور جهت پيشخوان یجلو کافي یفضا.  10
 صندلي مانند مراجعين یبرا مناسب امکانات

10 

 داروخانه سردرب یبرا مناسب یتابلو(  6
 

 موسس نام درج.  11

 تبليغات بدون.  12

10 

10 

 نشاني آتش کپسول داشتن(  7
 

 10 شده شارژ کپسول.  13

 در دارو مناسب چيدمان و یبند قفسه(  8

 داروخانه
 10 داروخانه در دارو مناسب چيدمان و یبند قفسه.  14

 یمجزا محل و بيماران با مشاوره یفضا(  9
 خدمات ارائه

 خدمات ارائه یمجزا محل و بيماران با مشاوره یفضا.  15
 

20 

 ترکيبي یدارو ختسا شده تفکيک یفضا(  10

 داروخانه در
 داروخانه در ترکيبي یدارو ساخت شده تفکيک یفضا.   16
 

10 

 معرض در داروخانه فعاليت ساعات نصب(   11

 عموم ديد
 عموم ديد معرض در داروخانه فعاليت ساعات نصب.  17
 

5 

 در نامناسب تبليغاتي آگهي نصب عدم(  12

 داروخانه
 داروخانه در نامناسب تبليغاتي آگهي نصب عدم.  18
 

20 

 مسئول حضور عدم هنگام)  نداريم پيچي نسخه یتابلو وجود.  19 نداريم پيچي نسخه یتابلو وجود(  13

 (فني
5 



 شکايات به رسيدگي تلفن شماره نصب(  14

 دانشگاه توسط
 دانشگاه توسط شکايات به رسيدگي تلفن شماره نصب.   20
 

5 

 داروخانه در بيمار حقوق منشور نصب.   21 داروخانه در بيمار حقوق منشور نصب(  15
 

5 

 200 مجموع

 خدمات ارائه نحوه

 داروخانه در فيزيکي حضور.  1 بيمار با مشاوره و فني مسئول فعال حضور(  1 2
 (امتياز 100 کسر فني مسئول نبودن صورت در)

50 

 دقيقه 2 حداقل بيمار با مشاوره زمان.  2 20

 10 ...( ، مکتوب ، تلفني) بيماران سئواالت به پاسخگويي.  3

 20 داروخانه فعاليت ماهانه ارزيابي.  4

 فهرست از خارج یداروها وجود عدم(  2
 اقالم ساير و ايران رسمي یداروها

 عدم و( ها داروخانه نامه آيين طبق)غيرمجاز

 آن فروش

 غيرمجاز یدارو وجود عدم.  5

 آن فروش عدم.  6

 توزيع مجاز غير شبکه از دارو دريافت عدم.  7

 غيرمجاز اقالم ساير وجود عدم.  8

50 

10 

10 

30 

 تداخالت اساس بر نسخ پايش) پيچي نسخه در دقت و سرعت.  9 پيچي نسخه مناسب روند(  3

 (بيمار نسخه مهرنمودن و مناسب پيچي نسخه ، دارويي
10 

 معتبر نسخه بدون دارو فروش عدم.  10

 OTC صحيح پيچي نسخه.  11

 اضافي فروش يا و یموجود به توجه با دارو تحويل.  12

 پيچي نسخه در فني غيرمسئول دخالت عدم.  13

 فني مسئول حضور عدم زمان در پيچي نسخه.  14

10 

10 

10 

10 

10 

 کليه یبرا اتيکت نصب و روپوش پوشيدن(  4 10

 روخانهدا شاغلين
 امتياز 5 کدام هر پرسنل و فني مسئول روپوش.  15

 10 خود روپوش بر فني مسئول اتيکت.  16

 یها تعرفه رعايت و صحيح یگذار قيمت(  5

 نسخ فني حق مصوب
 دارو صحيح یگذار قيمت.  17

 اقالم ساير.  18

 خدمات ارائه تعرفه رعايت.  19

10 

10 

10 

 مناسب مجدد یبند ستهب.  20 داروها مجدد یبند بسته(  6

 مناسب زني برچسب.  21

 دارو بهداشتي تحويل.  22

10 

10 

10 

 10 قيمت چسب بر نصب.  23  غيردارويي اقالم بر قيمت چسب بر نصب(  7



 به مکانيزه خدمات ارائه و رايانه بودن دارا(  8

 بيماران
 بيماران بيمه اروييد نسخ سوابق ضبط.  25

 بيماران آزاد نسخ ثبت.  26

 مکانيزه مشاوره و دارويي اطالعات.  27

 نسخ اطالعات بودن روز به.  28

10 

10 

10 

20 

 در موردنياز یداروساز منابع يا کتب وجود(  9
 شده ارائه اطالعات یروزساز به جهت داروخانه

 یداروها ساخت نياز مورد منابع و مراجعين به

 ترکيبي

 به جهت داروخانه در موردنياز یداروساز منابع يا کتب وجود.   29 20
 ساخت نياز مورد منابع و مراجعين به شده ارائه اطالعات یروزساز

 ترکيبي یداروها

 خدمات مدارک و اسناد صحيح ینگهدار(  10
 و دارويي اقالم خريد فاکتور) داروخانه

 ...( ، غيردارويي

10 

 يک در حداقل حقيقي موسس حضور(  11
 داروخانه فعاليت شيفت

 (نامه آيين طبق وظايف انجام)

 داروخانه فعاليت شيفت يک در حداقل حقيقي موسس حضور.  31
 (نامه آيين طبق وظايف انجام)

 فاکتور) داروخانه خدمات مدارک و اسناد صحيح ینگهدار.   30

 ...( ، غيردارويي و دارويي اقالم خريد

50 

 تاريخ یداروها فروش و ینگهدار عدم(  12

 داروخانه در گذشته
 داروخانه در گذشته تاريخ یداروها فروش و ینگهدار عدم.   32

 توسط اخالقي و یا حرفه شئون رعايت(  13

 داروخانه پرسنل کليه
 ديده آموزش تکنسين یبکارگير.  33

 مراجعين با مناسب برخورد و یظاهر وضعيت.  34

50 

5 

5 

 10 گر بيمه یها سازمان با متقابل یهمکار.  35 گر بيمه یها سازمان اب متقابل یهمکار(  14

 پخش مجاز یها شرکت با مناسب یهمکار(  15

 دارو
 موسس نام به فقط داروخانه مالي وتيادالت چک صدور.  36

 دارويي تخفيفات ارائه در مشارکت عدم.  37

 داروخانه در ارانبيم حقوق رعايت.  38 داروخانه در بيماران حقوق رعايت(  16

 داروخانه فعاليت ساعات رعايت.  39 داروخانه فعاليت ساعات رعايت(  17

5 

5 

10 

20 

 به پاسخ در دانشگاه بازرسين با یهمکار(  18

 داروخانه مختلف یها مکان بازديد و سواالت
 بازديد و سواالت به پاسخ در دانشگاه بازرسين با یهمکار.  40

 داروخانه مختلف یها مکان
10 

 600 مجموع

 ترکيبي یداروها ساخت محل

 داروخانه در موجود 
 10 مصوب قيمت اساس بر فروش.  24



 توسط فرآورده نهايي کنترل و ساخت(  1

 مسئول داروساز
 فرآورده چسب بر یرو مسئول داروساز یامضا و مهر وجود.  1

 فني مسئول توسط رتنظا و ساخت.  2

 ترکيبي یدارو ساخت زمان رعايت(  2
 (فني مسئول محوله وظايف با تداخل عدم)

 ترکيبي یدارو ساخت زمان رعايت.  3

 ساخت یبرا مناسب لوازم و ميز وجود.  4 ساخت یبرا مناسب لوازم و ميز وجود(  3

 معتبر منابع از خريد.  5 ساخت یبرا اوليه مواد(  4

 اوليه مواد مناسب ینگهدار.  6

 اوليه مواد انقضا تاريخ رعايت.  7

 مناسب زني برچسب(  5
 دستور ، ترکيبات ، فرآورده ساخت تاريخ ذکر)

 نام و سازنده نام و ینگهدار شرايط و مصرف

 (داروخانه

 مناسب زني برچسب.  8

 مربوطه لوازم و ساخت مکان نظافت و نظم.  9 مربوطه لوازم و ساخت مکان نظافت و نظم(  6

 ینگهدار شرايط رعايت و یساز انبوه عدم(  7
 فرآورده

 (موجود یها فرآورده ساخت تاريخ کنترل)

 فرآورده ینگهدار شرايط رعايت و یساز انبوه عدم.  10

 مجموع

10 

5 

5 

5 

5 

2 

3 

5 

5 

5 

50 

 لوازم و دارو انبار

 و داروها مناسب چيدمان و یبند قفسه(  1

 لوازم
 10 لوازم و داروها مناسب مانچيد و یبند قفسه.  1

 15 مناسب یدما در داروها ینگهدار.  2 مناسب یدما در داروها ینگهدار(  2

 انبار در دماسنج وجود.  3 انبار در دماسنج وجود(  3

 رسمي فهرست از خارج دارو وجود عدم(  4
 يا مجوز بدون اقالم و لوازم و ايران یداروها

 انبار در گذشته تاريخ

 لوازم و ايران یداروها رسمي فهرست از خارج دارو وجود عدم.  4

 انبار در گذشته تاريخ يا مجوز بدون اقالم و

 انبار کف بودن نظافت قابل.  5 انبار کف بودن نظافت قابل(  5

5 

10 

10 

 50 مجموع

 100  امانج در دارو و غذا یها معاونت با یهمکار.  1  انجام در دارو و غذا یها معاونت با یهمکار(  1



 

 : بازرسين نظر

 (پيوست ليست طبق) داروخانه شده کشف مجاز غير یداروها ريالي ارزش

 (پيوست ليست طبق) داروخانه شده کشف گذشته تاريخ یداروها ريالي ارزش

 (موضوع قيد با شده کسب امتياز)داروخانه تشويقي امتيازات

 (موضوع قيد با شده کسب امتياز)انهداروخ تنبيهي امتيازات

  تخلف یپيگير نحوه مورد در:  توضيحات

 توضيحات ساير و

 بازرسين یامضا

 داروخانه مهر
 فني مسئول یامضا و

ید مظفريدکتر مهش  

 و دارويي ناخواسته عوارض ثبت و رساني اطالع 
 دارويي خدمات ارتقاء به که ها فعاليت ساير يا

 گردد مي منجر
 (مستندات ارائه و دارو و غذا معاونت تاييد با)

 ناخواسته عوارض و آزاد و بيمه نسخ اطالعات ثبت و رساني اطالع 
 مي منجر دارويي خدمات ارتقاء به که ها فعاليت ساير يا و دارويي

 گردد

 1000 امتيازات کل جمع

 پزشکي علوم دانشگاه

 : مخدر مواد و دارو مدير


