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ندارد

کلیه معاونین محترم  غذا و داروی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور

موضوع:  تبدیل وضعیت خدمات داروئی داروخانه ها به شبانه روزی - بخشنامه سوم - مهم

با سالم و احترام؛

پیرو بخشنامه های شماره ۶۶۵/۴۴۴۸۸ به تاریخ ۱۳۹۹/۵/۸ و شماره ۶۶۵/۸۶۹۵۹ به تاریخ ۱۳۹۹/۷/۱۴ بنا بر نظر مشورتی 
کمیسیون ماده ۲۰ مرکز اعالم می دارد:

کلیه داروخانه های شبانه روزی که قبل از بخشنامه شماره  ۶۶۵/۴۴۴۸۸ به تاریخ ۱۳۹۹/۵/۸ دائر بوده اند در صورت  -۱
ابطال و تاسیس  همزمان به شرط آنکه در یکسال گذشته به تشخیص کمیسیون دانشگاه واجد شرایط ذیل بوده باشند 
می توانند به مدت ۶ ماه بصورت شبانه روزی به خدمات خود ادامه دهند. (شرایط الزم: کسب حداقل امتیاز ارزشیابی 
الزم براساس بخشنامه های صدرالذکر در یک سال گذشته، فقدان تخلفاتی همچون قاچاق، گرانفروشی و عدم حضور 

مسئول فنی و سایر تخلفات مهم)

داروخانه های مشمول بند ۱ از شمول ماده ۲ بخشنامه شماره ۶۶۵/۸۶۹۵۹/د به تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ مستثنی بوده و در  -۲
طول مدت شش ماه مذکور، دانشگاه نسبت به ارزشیابی عملکرد داروخانه اقدام می نماید و در صورت تداوم شرایط 
مندرج در بخشنامه های صدرالذکر نسبت به صدور پروانه تاسیس یک ساله (از تاریخ پایان شش ماه اولیه) اقدام خواهد 

شد.

اگر داروخانه های شبانه روزی که قبل از بخشنامه شماره  ۶۶۵/۴۴۴۸۸ به تاریخ ۱۳۹۹/۵/۸ دائر بوده اند، به تشخیص  -۳
کمیسیون دانشگاه واجد شرایط در بند۱ تشخیص داده نشوند پس از ابطال و تاسیس همزمان به داروخانه روزانه تبدیل 

خواهند شد.

داروخانه های شبانه روزی که قبل از بخشنامه شماره  ۶۶۵/۴۴۴۸۸ به تاریخ ۱۳۹۹/۵/۸ دائر بودهاند و از تاریخ  -۴
۱۳۹۹/۵/۹ لغایت یوم جاری پس از ابطال و تاسیس همزمان به روزانه تبدیل شده اند می توانند در صورت تایید 

کمیسیون دانشگاه از مزایای این بخشنامه بهره مند گردند.
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