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التزام عملی و نظارت بر رعایت شئونات اسالمی،قانونی، اخالقی و حرفه اي در  -2

 داروخانه
تدارك و تمهیدات الزم براي فعالیت بهینه داروخانه ضمن اجراي نظریات و  -3

 پیشنهادات فنی داروخانه
برنامه ریزي و ایجاد امكانات الزم براي آموزش هاي مدون مسئول فنی داروخانه  -4

 براساس ضوابط
تهیه بانك هاي اطالعاتی به روز و برخط براي دسترسی مسئول فنی-5  
تامین و تدارك فراورده هاي سالمت محور مجاز براي عرضه در داروخانه از طریق  -6

 شركت هاي معتبر مورد تایید وزارت طبق ضوابط و با نظارت مسئول فنی



 تامین كادر فنی و خدماتی واجد شرایط در دراوخانه طبق ضوابط-7•
 رعایت نظافت و بهداشت عمومی داروخانه -8•
 اجرا و رعایت كلیه مقررات و ضوابط و دستورالعمل ها-9•
 تامین لباس كار مطابق ایین نامه-10•
 پرداخت به موقع حقوقو و مزایا -11•
 همكاري با بازرسین دانشگاه-12•
 افتتاح حساب بانكی-13•
 رفع نواقص و مشكالت ابالغی از سوي دانشگاه-14•

 دریافت كد از سامانه هاي اعالمی دانشگاه-15•



هاي الكترونیك از   اجراي ضوابط سازمان و همكاري در خصوص ثبت در سامانه-16•
 TTACجمله 

 رعایت كلیه ضوابط و مقررات امنیتی و ایمنی و اطفا حریق-17•

 پرداخت تعرفه هاي ابالغی سازمان-18•



 وظایف مسئول فنی در داروخانه

حضور فعال در تمام ساعات فعالیت در داروخانه و استفاده از روپوش سفید و  -1•
 پالك و مشخصات

 تطبیق داروهاي بیمار با نسخه پزشك-2•
 عرضه داروهاي بدون نسخه طبق اصول علمی-3•
 نظارت بر ثبت اطالعات اقالم دارویی مشخص شده در تی تك-4•
 التزام به رفتار حرفه اي داروسازي-5•
 بررسی اخالقی و قانونی و علمی نسخ-6•
 نظارت بر اطمینان از اصالت اقالم سالمت محور-7•
 پیش گیري از عرضه اقالم قاچاق و غیر مجاز-8•



 نظارت بر تامین فراورده هاي سالمت محور از زنجیره قانونی-9•
 انجام هماهنگی با پزشك در صورت نیاز-10•
 بررسی و شناسایی و جداسازي اقالم غیرقابل فروش-11•
 نظارت بر تامین شرایط نگهداري درست داروها-12•
 نظارت بر امحا مناسب داروهاي تاریخ گذشته -13•
 همكاري با بازرسین دانشگاه-14•
 ایفاي نقش موثر به عنوان عضوي از تیم سالمت-15•
 نظارت بر حفظط بهداشت داروخانه -16•

 گزارش هرگونه تخلف مشاهده شده به مراجع قانونی-17•



 خدمات قابل ارایه داروساز در داروخانه

 ساخت تركیب و اماده سازي داروهاي ساختنی-1•
 ارایه مشاوره دارویی-2•
 فعالیت براي افزایش اگاهی تیم سالمت-3•
 ارایه فراورده هاي سالمت محور و اموزش هاي مصرف علمی و منطقی آن ها-4•
 ارایه اموزش هاي الزم در خصوص عوامل خطر و بیماري زا-5•
 پیگیري و پایش برنامه دارویی بیماران داراي بیماري مزمن-6•
 تزریق واكسن هاي قابل ارایه در داروخانه-7•
 عرضه تست هاي تشخیصی سریع در داروخانه-8•
 تنظیم برنامه شیوه زندگی بیماران-9•
 ارایه خدمات دارویی و مشاوره الزم-10•



 همكاري با پزشك و بیمار-11•
 مدیریت ناخوشی هاي جزیی با داروهاي بدون نسخه-12•
 مشاوره با بیماران و پیشنهاد ارجاع فوري در صورت لزوم-13•
 پیشگیري از خطاهاي داروپزشكی-14•
 كمك به ارتقا ایمنی بیمار و ایمین دارویی-15•
 كمك به مصرف منطقی دارو  -16•
 همكاري با سازمان و دانشگاه-17•
 ارایه كمك هاي اولیه در صورت لزوم-18•
 انجام بسته بندي مجدد و درج اطالعات دارو-19•
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