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معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور

موضوع:ابالغ اصالحیه آیین نامه تاسیس و اداره داروخانه ها

سالم علیکم؛
    به پیوست یک نسخه اصالحیه تبصره ۴ ماده ۱۵ آیین نامه تاسیس و اداره 
داروخانه ها که به توشیح مقام محترم وزارت رسیده است جهت اطالع و اجرا ارسال 

می گردد.
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 «هاسیس و اداره داروخانهأت»نامه آئین 51ماده  4تبصره 

 

 :گرددبه شرح زیر اصالح می

 

مطب فعال در  4های ویژه و یا در صورتی که بیش از ها و کلینیکدر محدوده مراکز درمانی، درمانگاه -4تبصره 

سیس در این محدوده به نصف فواصل ذکر أهای متقاضی تقرار داشته باشند فاصله بین داروخانهای حریم داروخانه

به نصف  مجدداً ،اضافه در این محدوده مطب 4این فاصله به ازای وجود هر . یابدشده در جداول ب و ج کاهش می

 .یابدکاهش می

   های نظامی، ها، سازمانها و یا نهادهای عمومی و دولتی، دانشگاهی که توسط سازمانیهاداروخانه

های خصوصی به هر سیس داروخانهأاند حریم ندارند و تسیس شدهأهای مردم نهاد تخیریه و سازمانهای سازمان

 .در اطراف آنها مجاز استفواصل ذکر شده در جداول ب و ج تعداد تا 

 

 :ی روزانه از یکدیگر بر مبنای جمعیت شهرهافاصله داروخانه -جدول ب

 

 متر 52 هزار نفر جمعیت 052تا  1

 متر 122 جمعیتنفر  هزار 522تا هزار نفر 052از   0

 متر 152 جمعیتتا یک میلیون نفر نفر   هزار 522از  3

 متر 022 جمعیتبیش از یک میلیون نفر  4

 

 :یکدیگر بر مبنای جمعیت شهرروزی از های شبانهفاصله داروخانه -جدول ج

 

 متر 052 هزار نفر جمعیت 052تا  1

 متر 522 هزار نفر جمعیت 522هزار نفرتا  052از   0

 متر 1222 نفر جمعیت ونیلیم کیهزار  نفر تا  522از  3

 متر 1522 نفر جمعیت ونیلیم کیاز  شیب 4

 

یید وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده است و از این أبه ت 02/0/1321این اصالحیه در تاریخ 

 .االجرا استتاریخ الزم


