
  صدور پروانه تاسیس شرکت های پخش دارو و واکسن                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                    

 
 
 
 
 

                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شروع

-موافق می کمیتهآيا 

 باشد؟

 بله

 خیر

و تحويل به متقاضی جهت تکمیل  خشپ سیستأ صدور موافقت اصولی
 ماه 6ها در مدت امکانات و تأمین زير ساخت

 

 دفتر دارو و درمانکننده: اقدام

 بله

 خیر

 اعالم نتجه به متقاضی با ذکر دلیل
 اداره کلکننده: اقدام

 موافقت مهلت واست از متقاضی جهت تمديددريافت درخ

 توزیع پخش و کارشناس گروهکننده: اقدام

  کمیته دارويیجاع آن به رخش سراسری با ذکر توانمنديها و اپ سیسجهت تأ تقاضیمدرخواست  بررسی
 

 اداره کل دامپزشکی استانکننده: اقدام

ها در زمان آيا زيرساخت
 مقرر آماده شده است؟

 پايان

 ها مطابق دستورالعملدريافت مدارک و مستندات مربوط به زيرساخت
 

 توزیع پخش و کارشناس گروهکننده: اقدام

هیه بازديد از محل متقاضی و امکانات وی و مقايسه آن با استانداردهای الزم و ت
 گزارش و چک لیست

 

 توزیع پخش و کارشناس گروهکننده: اقدام

 بله

اعالم نواقص به متقاضی جهت رفع و انجام بازديد  خیر
 يا اتمام فرآيند مجدد

 توزیع پخش و کارشناس گروهکننده: اقدام

حد ها در آيا زيرساخت
 ؟باشدکفايت می

1 

 تأسیس پخش موافقت اصولی 

 موافقت اولیه به همراه بارگذاری مدارک در سامانهارائه درخواست 

 متقاضیکننده: اقدام

 دفتر دارو درمان سازمانو ارسال پرونده به  تاییدیه جهت اخذ پخش سراسری
 

 کننده: اداره کلاقدام
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 طرح و اعالم نظرجهت  مرکزی صدور پروانه ارجاع مدارک به کمیسیون

 

 توزیع پخش و شناس گروهکارکننده: اقدام

 
 

 بله

 نواقص ذکر داليل عدم پذيرش به متقاضی جهت رفع خیر
 

 کارشناس گروهکننده: اقدام کارشناس گ

 توزیع پخش و

آيا کمیسیون 
 موافق است؟

 پايان

نسخ و  عمدير کل و رئیس سازمان و توزي -اخذ امضا رئیس گروه
 متقاضی به تحويل

 

 توزیع پخش و کارشناس گروهکننده: اقدام
 
 

 عاملنويس پروانه اخذ و تأيیديه مسئول فنی و مدير تهیه پیش
نامه محضری در کاغذ تعرفه -به همراه فیش واريزیشرکت 

 نسخه 4کالسه در 
 توزیع پخش و کارشناس گروهکننده: اقدام

 مدارک الزم: 

ر پروانه شرکت/ واحد پخش صدو یتقاضا شده لیفرم تکم(1

 سراسری ... / شرکت پخش استانی

شرکت/ واحد پخش سراسری / پخش  جادیا هیموافقت اول(2

 یسازمان دامپزشک یصادره از سو یاستانی به نام متقاض

 استان  یکشور/ اداره کل دامپزشک

  یشرکت در روزنامه رسم راتییتغ نیآخر یآگه نیآخر(3

ساله( مکان شرکت به نام  حداقل سه اجاره ای) تیاسناد مالک(4

 یشرکت متقاض

( یساله( خودرو)ها اجاره حداقل سه ای) تیسند مالک ریتصو(5

( یخودرو)ها ای( و ییکار مسقف )حمل اقالم دارو به آماده

 طیانتقال تحت شرا ازمندیسردخانه دار )حمل واکسن و اقالم ن

کد  یدارا دی)خودروها با ی( به نام شرکت متقاضیا سردخانه

 (ندباش یدامپزشک نهیاز سامانه قرنط یریرهگ

که  یهوشمند خودرو )در حالت ییکارت شناسا ریتصو(6

 مالک خودرو باشد( یمتقاض

 ج.ا.ا.(  یانتظام یرویخودرو از ن تیوضع رییمجوز تغ(7

 ریعنوان مد نفر دکتر دامپزشک به کیو مدارک  نامه یمعرف(8

 پخش

مدارک دکتر دامپزشک جهت اخذ قرارداد و  نامه، یمعرف(9

  یعنوان مسئول فن پروانه اشتغال به

 ایساله( مکان شعب  اجاره حداقل سه ای)  تیاسناد مالک(11

حداقل در  یانعقاد قرارداد با شرکت پخش استان ایو  یندگینما

 تیبا اولو -استان با نظر سازمان  6حداقل  –استان  21

استان با نظر  14و  -ارجو هم یها محروم و استان یها استان

پخش  دشرکت/ واح ی)برا یشرکت/ واحد پخش سراسرس

 ( یسراسرس

 ایشعبه  سیساله( تأس اجاره حداقل سه ای) تیاسناد مالک(11

پخش  یها شرکت یتابعه )برا یها در شهرستان یندگینما

 یاریمورد اخت نیا یپخش استان یها شرکت یبرا-یاستان

 شته باشند(ندا یا شعبه توانند یاست و م

 ایهر شعبه  یمدارک و قرارداد دکتر دامپزشک مسئول فن(12

)جهت اخذ پروانه اشتغال مربوط از سازمان  یندگینما

 کشور(  یدامپزشک

 یضوابط و مقررات فن تیبر رعا یمبن یتعهدنامه محضر(13

کشور در پخش دارو و مواد  یسازمان دامپزشک یبهداشت

  یدامپزشک یمصرف

 روز کاری 14فرآیند حداکثر زمان 
 


