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آشنایی با سامانه 
داروخانه هامدیریت 

راه اندازي سامانه مدیریت داروخانه هاي کشور می حالسازمان غذا و داروي وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی در 
باشد. این سامانه وظیفه اتوماسیون کلیه امور مربوط به داروخانه ها از قبیل صدور مجوز تأسیس، پروانه تأسیس ، پروانه هاي 

انتقال سرمایه و ... را به عهده خواهد داشت. بدیهی است پس از راه اندازي این مسئولین فنی، جابجایی محل داروخانه، 
سامانه کلیه تعامالت مؤسسین و مسئولین فنی با واحد امور داروخانه دانشگاهها بصورت الکترونیکی انجام خواهد پذیرفت. 

دارو طرحی را جهت جمع آوري اطالعات جهت فراهم سازي مقدمات اجراي سامانه مدیریت امور داروخانه ها، سازمان غذا و
داروخانه هاي موجود و صدور پروانه الکترونیکی مختص داروخانه و مسئولین فنی تعریف نموده است. کلیه داروخانه هاي 

در ادامه سعی .کشور موظف هستند که اطالعات داروخانه، مؤسسین و مسئولین فنی خود را در این سیستم وارد نمایند
خواهد شد این سامانه معرفی گردد.

صفحه اصلی سایت

درخواست تاسیس داروخانه
اطالعات اولیه درخواست را ثبت "درخواست تاسیس داروخانه"ضیان تاسیس داروخانه، می توانند با انتخاب گزینه متقا

دانشگاه مورد درخواست، مدارك خود را در سامانه تکمیل نمایند. توجه نمایید که نموده و در زمان اعالم فراخوان از طرف
ثبت درخواست تاسیس به هیچ عنوان به منزله موافقت با تاسیس داروخانه نبوده و صرفا جهت اطالع رسانی در زمان اعالم 

خانه براي متقاضی قابل نمایش میشود:فراخوان تاسیس داروخانه می باشد. با انتخاب این گزینه وارد شرایط تاسیس دارو
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لطفا تمامی موارد اعالم شده در شرایط تاسیس داروخانه را مشاهده نمایید و در صورت موافقت با شرایط اعالم شده، چک 
را انتخاب نمایید."ادامه"باکس مربوطه جهت اعالم موافقت را تیک کرده و دکمه 

شود.ت تاسیس داروخانه براي متقاضی قابل مشاهده میدرخواسفرم بعد از تایید موافقتنامه، 

این گزینه مربوطه به دانشگاهی است که دروخواست متقاضی را دریافت میکند، دانشگاه :درخواستدانشگاه دریافت کننده
. کنیدانتخابدانشگاههاي علوم پزشکی لیستدریافت کننده درخواست را از

یگیري، اطالعات متقاضی قابل درج میباشد توجه نمایید که شماره موبایل بدون صفر اول در قسمت اطالعات تماس جهت پ
)9121234567درج شود.(مثال 

شماره تلفن ثابت به همراه پیش شماره ثبت گردد.
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ات که اطالع رسانی هاي بعدي از طریق پست الکترونیک و مکاتبات اداري انجام خواهد شد، لطفا در ورود اطالعاز آنجایی
پست الکترونیک و آدرس پستی، دقت فرمایید.

اولویت جهت 3بعد از انتخاب دانشگاه دریافت کننده درخواست، با توجه شهرستانهاي تحت پوشش دانشگاه، حداکثر 
انتخاب شهر یا روستا جهت پیشنهاد تاسیس داروخانه، در دسترس قرار خواهد گرفت. توجه نمایید که با انتخاب شهرستان 

) بخشهاي زیر مجموعه شهرستان "لطفا بخش مورد نظر را انتخاب نمایید"وشش دانشگاه، در لیست بخشها (لیست تحت پ
قابل نمایش خواهد شد و با انتخاب بخش از لیست به نمایش در آمده، شهرها و روستاهاي زیرمجموعه آن بخش قابل 

نمایش خواهد بود.
کلیک کنید تا وارد صفحه درج اطالعات متقاضیان شوید.بعد از تکمیل اطالعات،دکمه ثبت و ادامه را 

در این صفحه لیست تمامی متقاضیانی که ثبت میکنید براي شما قابل نمایش خواهد بود،براي ثبت متقاضی جدید دکمه 
اجبارياندستاره دارشدهکهفیلدهایی. اطالعات متقاضی نمایان گرددورودفرمانتخاب نمایید تا را 

شوند.وروداطالعاتبایستهستندومی
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در ورود اطالعات به موارد زیر توجه نمایید
 رقمی درج شود.10کد ملی بصورت
 کیلوبایت مجاز شناخته 200توجه نمایید که تصویر شخص و تصویر مدرك اخرین مدرك تحصیلی، حداکثر تا

میشوند.
 تاریخی است که متقاضی از آن تاریخ به بعد در آدرس "از تاریخ"در قسمت آدرس محل سکونت، منظور از فیلد ،

معرفی شده سکونت دارد.
 در قسمت سایر موارد، توجه نمایید که سهام موسس از داروخانه بر اساس دانگ مشخص میشود که از لیست قابل

انتخاب می باشد.
 انتخاب شود."نسبت"لیست خانواده شهید: در صورتیکه بلی را انتخاب نمایید، باید نسبت با شهید از
نسبت با جانباز"در صورتیکه بلی را انتخاب نمایید، باید درصد جانبازي و نسبت با جانباز از لیست : خانواده جانباز"

انتخاب شود.
.در صورتیکه متقاضی سابقه ایثارگري داشته باشد، مدت حضور در جبهه بصورت ماه و سال، قابل درج میباشد

براي متقاضی فعال میشود تا سوابق کاري موسس درج شده را ثبت نماید."سوابق کاري"متقاضی، برگه با ثبت اطالعات 

صفحه زیر جهت ثبت اطالعات سابقه کاري، نمایش داده میشود:"اضافه کردن سابقه جدید"دکمه با انتخاب 
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را کلیک کنید."ثبت"براي ثبت اطالعات دکمه درج اطالعات سابقه کار، و پیوست گواهی تایید کننده سابقه کار، پس از 

در صورتیکه متقاضی قصد ثبت چندین سابقه کار را داشته باشد، میتواند بعد از برگشت به لیست سوابق کار موسس، با 
، سابقه کار بعدي را در سامانه ثبت نماید.انتخاب مجدد 

را انتخاب میکنیم.ت رفته و دکمه پس از ورود اطالعات سوابق کار، به لیست موسسین این درخواس

در صفحه بعدي سایر اطالعات تکمیلی درخواست را درج نمایید.

را کلیک کنید.پس از درج شرح تکمیلی درخواست، دکمه 

به صفحه در صفحه بعدي خالصه اطالعات درخواست تاسیس داروخانه نمایش داده میشود و با انتخاب دکمه 
آخر درخواست رفته و کد رهگیري را دریافت و نگهداري نمایید.

توجه نمایید که در زمان ارائه فراخوان از طرف دانشگاه علوم پزشکی انتخاب شده در درخواست تاسیس داروخانه،جهت 
تکمیل و بروزرسانی درخواست، به شما اطالع رسانی خواهد شد.
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داروخانهثبت نام پروانه الکترونیکی 
با انتخاب این گزینه وارد  ثبت نام پروانه الکترونیکی داروخانه ها میشود:

پس از کلیک برروي دکمه ثبت نام شکل زیر نمایش داده می شود  
در این قسمت شماره پروانه داروخانه ، کد پستی داروخانه ، تلفن همراه ( تلفن همراه نام کاربري شما در سامانه خواهد بود )

و کلمه عبور می بایست ترکیبی از حروف و اعدا باشد ) می بایست ثبت گردد و کد امنیتی را وارد کرده پس از ثبت 
و کد فعالسازي قرائت می شود  لطفا تلفن اطالعات و کلیک برروي ثبت نام ، تماس توسط اپراتور زمانک صورت می گیرد

خود را در دسترس قرار دهید .

اي ورود به سیستم باید از نام کاربري (شماره تلفن همراه ) و رمز عبور  ثبت شده استفاده نمایید . پس از ثبت نام بر

ورود به سیستم

:مرحله اطالعات داروخانه تکمیل نماید که عبارتند از4بایست تحت ود به سامانه میکاربر داروخانه پس از ور
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ثبت اطالعات داروخانه.1
ثبت اطالعات موسسین داروخانه.2
ثبت اطالعات مسئولین فنی داروخانه.3
مشاهده اطالعات ثبت شده و تایید نهایی.4

فرم تکمیل شناسنامه داروخانه:

، اطالعات مرجع صادر کننده پروانه، نام، محل، تاریخ صدور پروانه، تاریخ کمیسیون امور داروخانهدر فرم تکمیل اطالعات 
اس داروخانه بر روي نقشه تکمیل میگردد.GISداروخانه ها و ... به همراه درج موقعیت 

گردد.عالوه بر این اطالعات، تصویر پروانه فعلی داروخانه جهت کنترل صحت اطالعات میبایس پیوست 
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تعیین موقعیت جغرافیایی داروخانه:

فرم تکمیل اطالعات موسس داروخانه:

بعد از ثبت اطالعات داروخانه، اطالعات موسس یا موسسین داروخانه ثبت میگردد. در این فرم با درج کد ملی و تاریخ تولد، 
نمایش داده میشود.اطالعات شناسنامه موسس از سرویس ثبت احوال دریافت شده و در فرم 

مدرك تحصیلی الزامی میباشد.نبراي تکمیل اطالعات موسس درج اطالعات تماس و اطالعات آخری

جهت صدور پروانه تاسیس داروخانه، تصاویر پرسنلی موسس همانطور که در فرم زیر نمایش داده شده است، دریافت میشود.
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فرم تکمیل اطالعات مسئول فنی داروخانه:

ز ثبت اطالعات موسس یا موسسین داروخانه، اطالعات مسئولین فنی داروخانه ثبت میگردد. در این فرم نیز هماند فرم بعد ا
ثبت اطالعات موسسین داروخانه، با درج کد ملی و تاریخ تولد، اطالعات شناسنامه مسئول فنی از سرویس ثبت احوال 

دریافت شده و در فرم نمایش داده میشود.

مدرك تحصیلی الزامی میباشد.ندرج اطالعات تماس و اطالعات آخریمسئولین فنی،براي تکمیل اطالعات 

همانطور که در فرم زیر نمایش داده شده است، دریافت میشود.مسئول فنی، تصاویر پرسنلی مسئول فنیجهت صدور پروانه 

فرم تکمیل اطالعات شیفت کاري مسئول فنی داروخانه:

از ثبت اطالعات مسئول فنی، جهت صدور پروانه مسئول فنی، می بایست شیفتهاي کاري مسئول فنی، در برگه مشخص بعد 
شده درج گردد. در ثبت اطالعات شیفتها، امکان انتخاب شیفت، روز و محدوده ساعات کاري قابل  انتخاب می باشد.
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:نهایی سازي اطالعات داروخانه

داروخانه، موسسین و مسئولین فنی، جهت کارشناسی اطالعات ثبت شده و صدور پروانه هاي پس از تکمیل اطالعات 
اطالعات توسط داروخانه تایید نهایی شده وبه کارتابل مسئول واحد دانشگاه مربوطه ارسال میگردد.در این مرحله مربوطه،

انشگاه گرفته خواهد شد.اطالعات براي داروخانه قفل شده و دسترسی ویرایش و تغییر اطالعات از د

پس از گذراندن مراحل کارشناسی توسط مسئولین دانشگاه علوم پزشکی مربوطه، در هر مرحله درصورت ناقص بودن 
مجددا به اطالعات، اطالعات به پروفایل داروخانه مربوطه برگشت داده خواهد شد تا پس از ویرایش و تکمیل اطالعات،

شد.کارتابل دانشگاه ارسال خواهد 

صدور پروانه:

براي این داروخانه فعال شده HIXپس از تایید اطالعات توسط معاون دانشگاه علوم پزشکی مربوطه، در صورتیکه سرویس 
باشد، امکان پرینت پروانه هاي تاسیس و مسئول فنی براي داروخانه فعال خواهد شد.
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