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اصالح الگوی تغذیه برای حفظ و 
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  داروخانه های روزانه و شبانه روزیمحترم کلیه مسئولین فنی 

 با سالم و احترام

 92/92/11مورخ  991611/116آیین نامه جاری تاسیس و اداره داروخانه ها و نیز بخشنامه شماره  22باستناد ماده        

قوانین تحویل و  معاون محترم وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو مبنی بر شرح وظایف مسئول فنی و لزوم نظارت دقیق بر اجرای

دینوسیله برای آخرین بار یادآور می شود حضور فعال در داروخانه در ساعات ثبت داروها توسط مسئولین فنی داروخانه ها، ب

 تعیین شده طبق پروانه مسئول فنی با رعایت جمیع قوانین الزامی می باشد.

مسئول فنی می تواند در غیاب خود آیین نامه جاری تاسیس و اداره داروخانه ها و تبصره آن  91باستناد ماده  الزم بذکر است

حداکثر به مدت سه ماه در مورد نظر به عنوان قائم مقام با تعیین ساعات و ایام را طبق ضوابط دیگری واجد شرایط ز داروسا

نظر کمیسیون  بااز سه ماه، تمدید مدت برای حداکثر سه ماه دیگر  دانشگاه معرفی نماید. درصورت غیبت بیش یكسال به

بالمانع خواهد بود. درصورت تداوم غیبت پس از گذشت شش ماه معرفی مسئول فنی واجدشرایط توسط مؤسس  دانشگاه

  الزامی است.جدید داروخانه به دانشگاه جهت صدورپروانه مسئول فنی 

ی می تواند در موارد فوری که مسئول فنی فرصت معرفی داروساز جانشین را به دانشگاه به عنوان قائم مقام ندارد، مسئول فن

جانشین خود نماید. درهرصورت موضوع بایستی واجد شرایط را طبق ضوابط یكی از داروسازان  یک هفتهحداکثر برای مدت 

 باشد.یک ماه وقت به اطالع دانشگاه برسد. استفاده از این تبصره در هر سال نباید در مجموع بیش از  دراسرع

 های بعدی این حوزه را در پی خواهد داشت. عدم رعایت مفاد این نامه پیگیریبدیهی است 

 

 

 

 

 دكتر سیدمهدی موسوی                              

 سرپرست معاونت غذا و دارو دانشگاه                               

 
                                        

 
 

 رونوشت به:

یریت کلیه شبكه های بهداشت و درمان شهرستانها جهت اطالع و اقدام در خصوص اطالع رسانی به کلیه مسئولین فنی داروخانه های تحت نظارت آن مد   

ریاست محترم .. کلیه بیمارستان های خصوصی و دولتی و کلیه مراکز آموزشی و درامنی جهت اطالع و اقدام    

* موسسین محترم کلیه داروخانه های روزانه و شبانه روزی استان گیالن جهت اطالع و نظارت بر رعایت مفاد نامه    

رده های دارویی معاونت غذا و داروی دانشگاه جهت اطالع خانم دکتر سارا دبیریان مدیر نظارت و ارزیابی مواد و فرآو   

آقای دکتر افشین جهش مسئول واحد نظارت و بازرسی جهت اطالع و اقدام جهت نظارت بر اجرای مفاد نامه    

خانم مرضیه احمدی ماچیان تكنسین امور داروخانه ها جهت اطالع    

خانم دکتر افسانه شبانی داروساز جهت اطالع    

دکتر الهام اکبری کارشناس دارویی جهت اطالع  خانم   

خانم راحله ربی کارشناس کامپیوتر جهت بارگذاری در پایگاه اینترنتی معاونت غذا و دارو    
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