
" یکی از مشکالت ما در رونق اقتصادی، قاچاق است" 

سال تولید دانشبنیان و اشتغالآفرین

دانشگاه نسل نو   دانشگاه پاسخگو

در ساخت یک اقتصاد قوی تولید نقش اول را دارد. 

شماره: ۱۴۰۱-۲-۱۳۵/۱۲۴۶۲

تاریخ:  ۱۴۰۱/۰۹/۱۹

ساعت: ۱۱:۳۰

پیوست: دارد

فکس الکترونیک: ۴۷۷۰۱۸۱۷

سرکار خانم دکتر شهرزاد شبانی (موسس محترم داروخانه دکترشبانی)

به نشانی:تهران-خیابان کریم خان زند- بین خردمند و سنایی -خیابان شهید حسینی -روبروی بانک مسکن پالک ۹

 کد پستی: ۱۵۸۵۸۱۳۱۱۶
با سالم 

       با توجه به درخواست سرکار عالی، درخصوص درخواست تمدید مجوز فروش اینترنتی اقالم غیر دارویی به آدرس دامنه 
 www.beautydaroo.comدر داروخانه به اطالع می رساند، موضوع در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ کمیسیون قانونی امور 

داروخانه ها مطرح و با تقاضای مذکور ضمن رعایت کلیه قوانین و مقررات ذکر شده در دستورالعمل فروش اینترنتی اقالم غیر 
داروئی در داروخانه های کشور به مدت یک سال از تاریخ کمیسیون موافقت گردید. بدیهی است تمدید مجوز مذکور با توجه 
به ارزشیابی عملکرد یکساله و منوط به درخواست مجدد متقاضی و اخذ موافقت از کمیسیون ماده ۲۰ خواهد بودالزم به ذکر 
است ،به محض درخواست ابطال و تاسیس همزمان، نماد الکترونیک از درجه ی اعتبار ساقط میباشد.الزم به ذکر است به 
استناد نامه های شماره ۶۶۵/۶۲۷۴۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ و نامه شماره ۶۶۵/۵۱۳۳۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ در صورت همکاری 
داروخانه ها با سایر پلتفرم های غیر مجاز، با متخلفین وفق ماده ۲۵ فصل پنجم آیین نامه تاسیس، ارائه خدمات و اداره 

داروخانه ها با شدیدترین مجازات ممکن(حسب موضوع) برخورد قانونی صورت می پذیرد.

وظایف مؤسس:
رعایت شئونات اسالمی، اخالق حرفه ای در وب سایت داروخانه و رعایت و اجرای دستورات فنی و علمی مسئول فنی داروخانه و رعایت کلیه مقررات، ضوابط و  -

دستورالعمل های صادره از سوی سازمان غذا و دارو/دانشگاه
تامین و تدارک فرآورده های سالمت غیر دارویی از طریق مجاری معتبر طبق ضوابط سازمان -

اعالم شماره حساب بانکی به نام موسس و درج آن در تارنما -
رعایت اصول صحیح انبارش و حمل و نقل -

همکاری با بازرسین سازمان غذا و دارو/دانشگاه و رفع نواقص ابالغی به داروخانه توسط سازمان غذا و دارو/دانشگاه  -

وظایف مسئول فنی:
مهر و امضای فاکتور فوش اینترنتی و اعمال نظارت بر کنترل اصالت فرآورده های سالمت غیردارویی، شرایط نگهداری، شکل ظاهری، تاریخ مصرف، سری ساخت،  -

نحوه تدارک و عرضه محصوالت و نظارت بر رعایت اصول صحیح انبارش و حمل و نقل 
جلوگیری از دخالت افراد غیر مجاز در امور علمی و نظارتی فروش اینترنتی و تالش در جهت ارائه ارتقاء کیفیت خدمات و ارائه دستورات و توصیه های علمی  -

الزم در صورت نیاز به مصرف کنندگان فروش اینترنتی 
نظارت بر اجرای فراخوان (Recall) و فرآورده سالمت غیردارویی -

همکاری با بازرسین سازمان/دانشگاه -

شرایط تمدید مجوز:
موسس داروخانه جهت تمدید مجوز فروش اینترنتی، می بایست یکماه قبل از انقضا آن ، درخواست خود را به دانشگاه مربوطه از طریق سامانه اعالم نمایند. -

در صورت رعایت کلیه مقررات، ضوابط و دستورالعمل های صادره از سوی سازمان/دانشگاه و رعایت ماده ۲ این ضابطه، مدت اعتبار مجوز فروش اینترنتی با تایید  -
مرکز توسعه تجارت الکترونیک، توسط دانشگاه تمدید می گردد.

رونوشت:
سرکار خانم دکتر احمدی  مدیر نظارت بر امور دارو و مواد اعتیاد آور

جناب آقای دکتر داود نعمتی ازرلو (کارشناس دارو (معاونت غذا و دارو))
جناب آقای نظری  کارشناس دبیرخانه معاونت غذا و دارو

سرکار خانم دکتر علی بخشی  رئیس اداره مبارزه با قاچاق
 اکرم مظفری گودرزی  کارشناس دارو

سرکار خانم دکتر آالء دراج  کارشناس دارو
نازنین حاج خان میرزا صراف  کارشناس دارو

سرکار خانم شبنم روان  کارشناس دارو

http://www.shahabdaru./

