
                                                   
   
 
  
  
 
  
  
  
 
 
 
 
 
  

   
  
  
  
  

   مورد نياز مدارك 

  توسط موسسمسئول فني قبلي کتبی استعفاي ارائه  -١
  در صورتي آه مسئول فني معرفي شده (برگ تشخيص صالحيت مسئوليت فني  -٢

  ).نيازي به طرح مجدد موضوع در آميسيون قانوني نيست ت شده باشدقبًال تائيد صالحي    
  و تصوير پروانه معرفي نامه از سوي مؤسس و پذيرش مسئول فني با ذآر تاريخ و ساعات پذيرش مسئوليت فني -٣
  مسئوليت فني قبلي وي     
  ضويت در انجمن مذآور شرط الزم براي ع(قرارداد خريد خدمتي بر اساس قانون آار ممهور به مهر انجمن داروسازان  -۴

  )تائيد قرارداد نمي باشد    
  ٣*۴دو قطعه عكس  -۵
  تصوير صفحه اول شناسنامه متقاضي و در صورت وجود توضيحات ، تصوير صفحه آخر -۶
  نزد بانک ملی به نام وزارت بهداشت و درمان ٢١٧٣٣١٩٠٠٨٠٠٠فيش بانكي به شماره حساب اصل  -٧
  پذيرش مسئوليت فني در شهرهاي تهران، اصفهان، مشهد، تبريز  انمتقاضي برای وير پروانه دايم داروسازيارايه تص -٨

    و شيراز   
  مبلغ واریزی حساب مذکور بر اساس اعالم اداره کل نظارت بر دارو و مواد مخدر : تبصره 

  .اونت سوال شودوزارت متبوع تغيير می یابد،آخرین وضعيت از مسئول امور داروخانه های مع

  

 شروع

  تكميل قرارداد خريد خدمت بر اساس قانون كار
  جهت مسئول فني جديد ممهور به مهر انجمن داروسازان

  )دقيقه 30( موسس –ئول فني مس –توسط انجمن داروسازان 

توسط )6فرم شماره (معرفي مسئول فني تكميل شده فرم  ارايه 
پروانه  يربه انضمام استعفا نامه و تصو( به معاونت غذا و دارو  مؤسس 

  ) مسئول فني قبلي

 پايان

  
  

  توسط ابطال پروانه مسئول فني قبلي داروخانه
  معاونت غذا و دارو دانشگاه 

به معاونت غذا و دارو ارسال مدارك از سوي مسئول فني تكميل و 
 جهت صدور پروانه مسئول فني  

صدور پروانه مسئول فني از سوي معاونت غذا و دارو با اعتبار 
 )ساعت 1() 8شماره فرم(  محدود

  صادره  ارسال رونوشت پروانهتحويل پروانه به متقاضي و 
 وزارت متبوع نظارت بر امور دارو و مواد مخدربه اداره كل  

آيا مدارك ارايه شده كامل 
  است ؟

 داروخانهصدور پروانه مسئول فني
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  قاضيتكميل مدارك توسط مت

نظارت بر امور دارو و  ارايه فيش بانكي واريزي به حساب اداره كل
 مواد مخدر وزارت متبوع از سوي مؤسس داروخانه 


