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ندارد

معاونین محترم غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور
موضوع:  داروخانههای فاقد پروانه تاسیس مستقر در درمانگاهها و پلی کلینیکهای نیروهای مسلح، سپاه، نیروی انتظامی، وزارت 

دفاع، تامین اجتماعی (سراسر کشور) - کمیسیون ۹۶/۴/۱۱ 
با سالم و احترام؛

   با توجه به اجرایی شدن طرح یکپارچه تبادل اطالعات نظام سالمت (HIX) در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سامانه مدیریت 
امور داروخانه ها در سازمان غذا و دارو، تاکنون اکثریت داروخانه های مجاز سراسر کشور در سامانه مذکور ثبت نام نموده و پروانه الکترونیک 
دریافت نموده اند، لذا درخصوص ثبت نام داروخانههای فاقد مجوز مستقر در درمانگاهها ی و پلی کلینیکها و بیمارستانهای وابسته 
به نهادها و ارگانها (تامین اجتماعی، نیروهای مسلح، وزارت دفاع، سپاه، نیروی انتظامی، نفت، دادگستری، بانک  و ......) سراسر 

کشور اعالم میدارد، موضوع دردومین جلسه کمیسیون قانونی ماده۲۰ امور داروخانهها و توزیع مرکز تاریخ ۹۶/۴/۱۱ مطرح مقرر گردید:
       ۱- ثبت نام و صدور پروانه تاسیس الکترونیکی کلیه داروخانه های بیمارستانی وابسته به نهادها و ارگانهای مذکور بالمانع است. 

ثبت نام و صدور پروانه تاسیس الکترونیکی کلیه داروخانه های مستقر در درمانگاهها و پلیکلینیکهای وابسته به نهادها و ارگانها مذکور  -۲
که دارای مجوز رسمی کمیسیون قانونی ماده۲۰ مرکز را دارند و داروخانههای مستقر در پادگانهای نیروهای مسلح و سپاه 

سراسرکشور بالمانع است. 

۳-  سایر داروخانه های ارگانها و نهادهای مورد اشاره که مجوز رسمی کمیسیون قانونی ماده ۲۰ مرکز  را ندارند، دانشگاهها موظفند 
نسبت به تعطیلی این داروخانه ها مطابق ماده ۱۳ آئیننامه ضوابط تاسیس و اداره امور داروخانهها اقدام و براساس ضوابط تاسیس از بین 

متقاضیان واجد شرایط و حائز اولویت پس از تایید کمیسیون قانونی ماده ۲۰ دانشگاه پروانه تاسیس صادر نمایند. 

     لذا مقتضی است دستور فرمائید در این خصوص اقدامات الزم معمول و نتیجه را به این اداره کل اعالم نمایند./ 
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