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 سازمان �ذا و دارو  
 

 معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سراسر كشور

 كشور* يدر داروخانه ها ييرداروياقالم غ ينترنتيابالغ دستورالعمل فروش ا موضوع:

 نمابر
 با سالم و احترام؛ 

  "ضابطه فروش اينترنتي اقالم غير داروئي در داروخانه هاي كشور"پيرو ابالغ 
 بدينوسيله به پيوست دستورالعمل 1/10/1393تاريخ  114963/665ه به شمار

جهت اطالع و اقدام  "فروش اينترنتي اقالم غير داروئي در داروخانه هاي كشور "
 تبصره تنظيم گرديده و از 3ماده و  9ارسال مي گردد. اين دستورالعمل در 

  93./مي باشدتاريخ ابالغ الزم االجرا 
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 دستورالعمل فروش اينترنتي اقالم غير داروئي در داروخانه هاي كشور

ورده هاي آفر يشي و مكملهاي تغذيه اي، شيرخشك،داروخانه هاي داراي مجوز فروش اينترنتي صرفا مجاز به فروش كاالهاي بهداشتي، آرا:  مقدمه 
 مي باشند.ارو از طريق اينترنت پزشكي داراي مجوز از سازمان غذا و د مصرفي   ملزوماتسنتي،  طبيعي و

 : تعاريفـ  1ماده 
 مجوزفروش اينترنتي اقالم غير داروئي در داروخانه عبارتست از  :فروش اينترنتي مجوز 
 

 .آن فعاليت مي نمايد تحت نظارتدانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كه داروخانه / دانشگاه معاونت غذا و دارو  دانشگاه:

به تأييد كميسيون مربوطه و مقررات داروخانه ها ضوابط با آئين نامه و فردي كه صالحيت وي جهت اخذ مجوز تأسيس داروخانه مطابق  مؤسس:
 .رسيده و پروانه تأسيس داروخانه را دريافت نموده باشد 20ماده قانوني 

 ربوطه به وظايف قانوني خود در داروخانه عمل مي نمايد.داروسازي كه با اخذ پروانه مسئوليت فني صادره از سوي دانشگاه م مسئول فني:

 ـ شرايط وِب سايت داروخانه هاي داراي مجوز فروش اينترنتي :  2ماده 
 درج اطالعات ذيل بصورت خوانا در سايت مربوطه :   -1.1

درج مجوز و  فني داروخانهمسئولين  /مسئول ،/ موسسيننام مؤسس -نام داروخانه ـ نشاني دقيق پستي ـ تلفن ـ نمابر ـ نشاني پست الكترونيك 
 فروش اينترنتي اخذ شده از دانشگاه 

تصوير كاال، حجم يا  :از قبيل(با ارجاع مناسب ترجيحا داراي لينك به منابع معتبر علمي در مورد كاالهاي سالمت محور  اطالع رساني دقيق  - 2.1
گونه اي به   )مطابق برچسب يا بروشور روريمصرف و عدم مصرف و نيز درج هشدارهاي ض موارد ،بندي، قيمت مصرف كننده وزن، جنس و نوع بسته

بطور كامل و دقيق از ماهيت، كيفيت و مقدار كاالي مورد نظر خود مطلع گردد و پس از دريافت آن بتواند مشخصات درج شده در  مصرف كنندهكه 
 سايت را با كاالي دريافتي تطبيق دهد. 

 .مي باشداينترنتي داراي مجوز فروش  اين اطالعات به عهده مسئول فني داروخانه صحتو تائيد يت مسئولبديهي است 
 

 : از دانشگاهـ مدارك مورد نياز جهت دريافت مجوز فروش اينترنتي  3ماده 
 ارائه درخواست مجوز فروش اينترنتي ممهور به مهر و امضاي مؤسس در سربرگ داروخانه. - 1.2
 داروخانه و پروانه مسئول فنيروانه تأسيس تصوير پ - 2.2
 دانشگاه)  ITكارشناسي و تاييد برنامه نرم افزاري و سخت افزار توسط دانشگاه (واحد - 3.2

 
نسبت به معرفي موسس داروخانه جهت اخذ هاي الزم  دانشگاه پس از دريافت و بررسي مدارك متقاضي درصورت تأييد و احراز صالحيت ـ 1تبصره

 قدام مي نمايد. الكترونيكي به مركز توسعه تجارت الكترونيكي نماد ا
امور داروخانه  20كميسيون قانوني ماده در دانشگاه پس از اخذ نماد الكترونيكي از مركز توسعه تجارت الكترونيكي نسبت به طرح موضوع   -2تبصره

 .يكساله اقدام مي نمايد مجوزفروش اينترنتيها جهت صدور 
 براي هر داروخانه ممنوع است. فروش اينترنتير بيش از يك مجوز صدو  -3تبصره 

 
 : شرايط تمديد -4ماده 

به را درخواست كتبي خود جهت تمديد  ،فروش اينترنتيمجوز يكماه قبل از انقضاء مي بايست  ،فروش اينترنتي مجوزموسس داروخانه داراي  -1.4
 نمايد. اعالم مربوطهدانشگاه 

با تائيد  فروش اينترنتيمدت اعتبار مجوز دانشگاه  /سازمان غذا و دارو ي صادره از سوييه مقررات، ضوابط و دستورالعملهاكلرعايت در صورت  -2.4
 تمديد خواهد شد.بصورت ساالنه  مركز توسعه تجارت الكترونيكيو دانشگاه 

 
 : وظايف موسس -5ماده

 داروخانهسايت  وبحرفه اي در  رعايت شئونات اسالمي، اخالق -1.4
 مسئول فني داروخانه ،فني دستوراترعايت و اجراي  -2.4
 پزشكيمصرفي  ورده هاي طبيعي وسنتي، تجهيزات و ملزوماتآكاالهاي بهداشتي، آرايشي و مكملهاي تغذيه اي، شيرخشك، فرتأمين و تدارك  -3.4

 طبق ضوابط  سازمان غذا و دارومجاز از طريق شركتهاي معتبر مورد تأييد 
 دانشگاه  /سازمان غذا و دارو ي صادره از سويرعايت كليه مقررات، ضوابط و دستورالعملها  -4.4
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  از طريق وب سايتافتتاح حساب بانكي و اعالم آن  - 5.4
 دانشگاه  /سازمان غذا و داروهمكاري با بازرسين  - 6.4
 دانشگاه  /سازمان غذا و داروداروخانه توسط به رفع نواقص و مشكالت ابالغي  - 7.4

 
  :وظايف مسئول فني  -6ماده

  دستورات الزم به مصرف كنندگانارائه اينترنتي داروخانه و  نظارت بر فروش - 1.5
 فروش اينترنتي مهر و امضاء فاكتور  - 2.5
  محصوالته نحوه تدارك و عرضسري ساخت، ، نگهداري، شكل ظاهري، تاريخ مصرفشرايط  كنترل اصالت كاال،اعمال نظارت بر  - 3.5
 فروش اينترنتيو نظارتي جلوگيري از دخالت افراد غير مجاز در امور فني  - 4.5
 دانشگاه  /سازمان غذا و داروهمكاري با بازرسين  - 5.5
 جهت جمع آوري  Recall نظارت بر اجراي - 6.5
 كنندگان فروش اينترنتي مصرفبه ارائه شده تالش در جهت ارتقاء كيفيت خدمات  - 7.5

 
 : ساير موارد -7ماده 

تامين شده الصاق برچسب اصالت بر روي كليه محصوالت كنترل مي بايست نسبت به موسس  ،صورت الزام الصاق برچسب اصالت كاالدر  -1.7
 به نحوي كه در صورت لزوم امكان شناسايي مصرف كننده محصول را داشته باشد. نظارت نموده

در اين زمينه آنها و فعاليت  از دانشگاه نبوده فروش اينترنتيمجوز مشمول اخذ دي كلنيك و انگاه، پلي كلنيك ، درمداروخانه داخلي بيمارستان -2.7
 ممنوع مي باشد.

 مجاز به فروش اينترنتي نمي باشند.داروخانه هاي نيمه وقت و روزانه در ايام تعطيالت رسمي و ساعات غير موظف  -3.7
فروش مجاز به  ،دنباششده براي مدت معيني تعطيل  و يا به دليل ديگري با كسب مجوز از دانشگاهاگر  ينترنتيفروش اداروخانه داراي مجوز  -4.7  

 .نخواهند بوداينترنتي 
 .جهت ارسال اقالم فروخته شده اينترنتي مي باشد )GDP( روشهاي بهينه توزيعداروخانه ملزم به رعايت  - 5.7
ونيك، مجوز فروش اينترنتي داروخانه نيز بطور خودكار باطل شده و فعاليت داروخانه مذكور محدود به فعاليت درصورت ابطال نماد اعتماد الكتر - 6.7

در صفحه اول وب سايت خود قرار  "از فروش اينترنتي معذوريم"عادي داروخانه و زير نظر مسئول فني ادامه خواهد يافت. (داروخانه موظف است پيغام 
 ).را غير فعال نمايدسامانه پذيرش خود  دهد. و

 
به بررسي محتويات وب سايت، اسناد و تطابق سابقه بازرس دانشگاه موظف بوده و دستور العمل به عهده دانشگاه اين بر رعايت مفاد  نظارت ـ 8ماده

خواهد انجام جاري و ضوابط داروخانه ها  تاسيس و ادارهمطابق آئين نامه  ،ساير موارد بازديد و ماه گذشته) مي باشد 6فروش با فاكتور هاي صادره (حداقل 
 .شد

در صورت مشاهده هر گونه تخطي  1/10/1393تاريخ   114963/665ابالغي شماره فروش اينترنتي اقالم غير داروئي ضابطه  7ضمن رعايت ماده  -9ماده 
 ادامه فعاليت مجوز فروشنهايي در خصوص تصميم گيري  20كميسيون قانوني ماده  ارجاع بهبا يا از اين دستورالعمل موارد بنا به تشخيص دانشگاه و 

 .اتخاذ خواهد شداينترنتي 
 

 .تهيه شده است و از تاريخ ابالغ الزم االجرا مي باشدتبصره  3و ماده  9اين دستورالعمل در 
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