صدور پروانه مسئول فنی
توسط خود شخص
در سامانه
Pharmacy.
 Fda.gov.irانجام
می شود .

ثبت نام در سامانه مدیریت امور داروخانه
عدم داشتن برگ تشخیص صالحیت

بند  :1بارگذاری مدارک مورد نیازو تعیین حوزه فعالیت (محل کار)

اقدام جهت
صدور برگ
تشخیص
صالحیت
(دو هفته تا
یکماه)

(از یکساعت تا یک روز )

ارسال به کارشناس جهت تایید مدارک (همانروز )
همانروز

تایید کارشناس

حداکثر دو روز
ارسال به مدیر دارو و تایید
توسط ایشان

ارسال به معاون و تایید ایشان ( حداکثر  3روز )

صدور پروانه

****جهت استفاده از دستورالعملها به سامانه Pharmacy. Fda.gov.irمراجعه نمایید.

عدم تایید

ارسال جهت ویرایش به
درخواست کننده

مدارک مورد نیاز در بند :1

اسکن ها از اصل مدارک باید صورت گیرد و اسکن از فتوکپی قابل قبول نمی باشد.

 -1ثبت معرفی نامه از سوی موسس و پذیرش مسئول فنی با ذکر تاریخ و ساعات پذیرش مسئولیت فنی و اسکن استعالم پروانه مسئولیت
فنی قبلی وی
 -2استعفای مسئول فنی قبلی با تایید موسسه
 -3ثبت قرارداد خرید خدمتی در سامانه بر اساس قانون کار ممهور به مهر انجمن
 -4درج یک قطعه عکس اسکن شده پرسنلی
 -5اسکن صفحه اول شناسنامه متقاضی و در صورت وجود توضیحات اسکن صفحه آخر
 -6اسکن مدرک تحصیلی معتبر داروسازی (دانشنامه  ،پروانه دائم داروسازی  ،گواهی پایان خدمت )
 -7اسکن گواهی عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد و یا برگ تشخیص صالحیت مسئول فنی
 -8گواهی گذراندن دوره آموزش قانون ومقررات مربوطه توسط دانشگاه /انجمن یا مرکز مورد تایید آن
 -9پرداخت الکترونیکی مبلغ 330000لایر به شماره حساب اعالم شده در سامانه
 -10اسکن کارت ملی
 -11اعالم عدم نیاز در ساعات اداری ( یا ساعات قبول مسئولیت فنی ) از سازمان مربوطه برای داروسازان مشمول خدمت دولتی
 -12اسکن گواهی پنج ساله بازآموزی داروسازان با توجه به قانون آموزش مداوم گروه پزشکی

 -13مدارک مورد نیاز جهت برگ تشخیص صالحیت مسئول فنی :
-1
-2
-3
-4

برگه آزمایش تایید عدم اعتیاد
گواهی سوء پیشینه
مدارک شناسایی
گواهی مدرک تحصیلی

