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ندارد

معاونین محترم غذا و دارو دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی،خدمات بهداشتی و درمانی سراسر کشور

موضوع: صدور پروانه تاسیس (مجوز بهره برداری) داروخانه به صورت غیر سامانه ای

با سالم و احترام؛

نظر به اینکه آماده سازی سامانه مدیریت امور داروخانهها در مرحله صدور پروانه تاسیس (مجوز بهره برداری) داروخانه 

مشمول زمان شده است و با عنایت به ضرورت اجرای آیین نامه تاسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه ها ابالغ شده به شماره 

۶۵۵/۱۱۷۳۳ به تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ (که به تصویب مقام عالی وزارت رسیده است) و ضابطه اجرایی آن به شماره  ۶۶۵/۲۸۱۴۳ به 

تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ (که به تصویب ریاست محترم سازمان رسیده است) شایسته است دستور فرمایید تا زمان اصالح فرآیندها و رفع 

مشکالت فنی، صدور پروانه تاسیس (مجوز بهره برداری) داروخانه به صورت غیر سامانه ای (بدون استفاده از سامانه مدیریت امور 

داروخانه ها ولی با استفاده از سامانه مکاتبات اداری) و بر اساس متن پیش بینی شده در ضابطه فوق صادر شده و ضمن ارسال 

رونوست پروانه صادره برای این اداره کل، نامه شروع به کار داروخانه بر همان اساس صادر گردد. بدیهی است در خصوص کلیه 

پروانه های صادر شده به صورت غیر سامانه ای متقاضی موظف است پس از رفع موانع فنی، نسبت به ثبت درخواست در سامانه 

اقدام نموده تا دانشگاه نسبت به تایید آن ها اقدام نماید. در این موارد (تایید در سامانه پس از رفع موانع) با عنایت به تصویب قبلی 

پرونده در کمیسیون قانونی آن دانشگاه نیاز به طرح مجدد درخواست ها در کمیسیون نمی باشد، مع الوصف ثبت درخواست و تایید 

در سامانه الزامی بوده و این مهم می بایست در ذیل پروانه صادره به متقاضی ابالغ گردد.  

رونوشت :
جناب آقای دکتر شانه ساز معاون محترم وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو جهت استحضار

جناب آقای دکتر رستمی رئیس محترم اداره امور داروخانه ها و شرکتهای پخش
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