
 

 جدول محاسبه امتیاز مورد نیاز برای صدور مجوز / پروانه تاسیس داروخانه دامپسشکی 

 تاسیس داريخاوٍ دامپسشکی/ پرياوٍ امتیاز مًرد ویاز برای صذير مجًز  حذ وصاب(1)جذيل شمارٌ 

 امتیاز شاخص ردیف
 1000 کالى ضْرّب )ثِ خس تْراى (* 1

 800 هراکس استبى ّب )ثِ خس تْراى ٍ کالى ضْر ّب ( 2

 600 ( 2-1)ضْرستبى ّب ) ثِ خس ضْرستبى ّبی هَضَع ردیف ّبی  3

 450 سبیر ضْرّب  4

 300 ضْرّبی کوتر تَسعِ یبفتِ  5

 *براساس آخریه تقسیمات کشًری اعالمی از سًی يزارت کشًر 

 محاسبٍ امتیاز مذارک تحصیلی(مباوی 2)جذيل شمارٌ 

 حذاکثر امتیاز شاخص َا ردیف
 50 (DVMدکتری عوَهی داهپسضکی ) 1

 100 (MPH.MSC.MPVM)سبیر گرایص ّبی داهپسضکی در  دکتری عوَهی ثِ ّوراُ تحصیالت تکویلی  2

 150 (MSC)دکتر عوَهی ثِ ّوراُ تحصیالت تکویلی در گرایص ّبی دارٍیی یب علَم ثبلیٌی داهپسضکی  3

 200 (DVSC ٍPHDدکتری عوَهی ثِ ّوراُ تحصیالت تکویلی در سبیر گرایص داهپسضکی ) 4

 250 (PHD  ٍDVSC)ثِ ّوراُ تحصیالت تکویلی در گرایص ّبی دارٍیی یب علَم ثبلیٌی داهپسضکی دکتری عوَهی  5

 متقاضی  محاسبٍ امتیاز سابقٍ کار(مباوی  3)جذيل شمارٌ 

 سالیاوٍ  امتیاز شاخص َا ردیف
 40 سبثقِ کبر داهپسضکی  در کالى ضْرّب  1

 45 کالى ضْر ّب (تْراى ٍ  سبثقِ کبر داهپسضکی در هراکس استبى ّب )ثِ خس  2

 55 ضْرستبى ّب  درسبثقِ کبر داهپسضکی  3

 60 سبثقِ کبر داهپسضکی در سبیر ضْر  4

 70 در ضْرّبی کوتر تَسعِ یبفتِ سبثقِ کبر داهپسضکی  5

درصذ حذوصاب امتیاز مًرد ویاز مىذرج در  00حذاکثر تا سقف  3داريخاوٍ دامپسشکی بر اساس جذيل شمارٌ امتیاز سابقٍ کار برای صذير مجًز یا پرياوٍ تاسیس 

 محاسبٍ می شًد . 1جذيل شمارٌ 

اشذ کٍ برای : مىظًر از سابقٍ کار دامپسشکی، سًابق کاری متقاضی در سازمان ي یا بخش غیر ديلتی دامپسشکی ) بر اساس پرياوٍ تمام يقت معتبر ( می ب 1تبصرٌ 

درصذ امتیاز مىذرج در  60درصذ ي حًزٌ َای اداری معال  00درصذ  امتیاز ي برای سایر حًزٌ َای فىی دامپسشکی معادل  100سابقٍ کار در حًزٌ داري درمان معال 

 جذيل محاسبٍ خًاَذ شذ .

 درصذ امتیاز مىذرج در جذيل محاسبٍ خًاَذ شذ . 60معادل دامپسشکی در سایر مراکس ي مًسسات مرتبط با دامپسشکی امتیاز سابقٍ کار  :2تبصرٌ 

 محاسبٍ امتیاز بًمی بًدن(مباوی  4)جذيل شمارٌ 

  امتیاز شاخص َا ردیف
 50 هَرد درخَاست هدَز ثَهی ثَدى در استبى  1

 100 هدَز  درخَاست  هَردثَهی ثَدى در ضْرستبى  2

 ّبی زیر ثبضٌذ هتقبضی ثَهی تلقی هی گردًذ : تجصرُ : افرادی کِ حذاقل دارای یکی از ٍیژگی
 ضْرستبى یب استبى هحل تَلذ هتقبضی یب ّوسر ٍی ثب ضْرستبى یب استبى هحل هَرد تقبضب ثرای تبسیس دارٍخبًِ ، یکی ثبضذ .-1
بى یب استبى هحل خذهت فعلی یب ثبزًطستگی ٍالذیي ّوسر ٍ فرزًذاى کبرهٌذاى رسوی ٍ پیوبًی دٍلت ٍ یب ًیرٍّبی هسلح )اعن از ضبغل یب ثبزًطستِ ( کِ ضْرست -2

 یب ّوسر هتقبضی ثب ضْرستبى یب استبى هحل هَرد تقبضب ثرای تبسیس دارٍخبًِ آًبى ،یکی ثبضذ .
یب استبى هَرد تقبضب ثرای سبل از سٌَات تحصیلی ) اثتذایی، راٌّوبیی ، دثیرستبى ٍ یب داًطگبُ (را ثِ صَرت هتَالی یب هتٌبٍة در ضْرستبى  4هتقبضی حذاقل  -3

 تبسیس دارٍخبًِ طی کردُ ثبضذ .
 سبل سبثقِ پرداخت حق ثیوِ در ضْرستبى ٍ یب استبى هحل هَرد تقبضب ثرای تبسیس دارٍخبًِ را داضتِ ثبضذ . 4هتقبضی یب پذر ، هبدر ٍ یب ّوسر ٍی ،حذاقل -4
 یب هتٌبٍة در ضْرستبى یب استبى هحل هَرد تقبضب ثرای تبسیس دارٍخبًِ ،طی کردُ ثبضذ.سبل از سٌَات خذهتی خَدرا ثِ صَرت هتَالی  5هتقبضی حذاقل -5
 



 محاسبٍ امتیاز سابقٍ ایثار گری( مباوی  5)جذيل شمارٌ 

  امتیاز شاخص َا ردیف
ئیذ رزهٌذگبى ثب تبئیذ ًیرٍی هقبٍهت ثسیح هرکس ، ًیرٍّبی ًظبهی ثب گَاّی از ستبد هطترک ًیرٍی هرثَطِ یب یگبى هرثَطِ ٍ خْبد گراى ثب تب 1

 ٍزارت خْبد کطبٍرزی ثر حضَر داٍطلجبًِ در خجِْ 
 اهتیبز ثِ ازای  ّر هبُ 20

 اهتیبز 50 *درصذ خبًجبزی  25تب  ضْیذ ٍ اهَر ایثبرگراى خبًجبزاى ثب تبئجذ درصذ خبًجبزی از سَی ثٌیبد  2

اهتیبز ثِ ازای ّر هبُ  20  ثٌیبد ضْیذ ٍ اهَر ایثبرگراى ** آزادگبى ثب تبئیذ 3
 اسبرت

فرزًذ،ّوسر ٍ پذر ٍ هبدر  ٍ اهَر ایثبرگراى خبًَادُ ضْذا ثب تبئیذ ثٌیبد ضْیذ 4
ثرادر ٍ  –اهتیبز  300ضْیذ 

 اهتیبز 150خَاّر ضْیذ 

 درصذ ثِ ثبال هطوَل فرزًذ ٍ ّوسر خبًجبز ًیس هی ضَد . 25اهتیبز اضبفِ هی ضَد ٍ از  30درصذ  5*ثِ ازای افسایص ّر 
 سبل ثِ ثبال هطوَل فرزًذ ٍ ّوسر آزادُ ًیس هی ضَد . 3**از 

هَرد ًیبز هٌذرج  اهتیبز درصذ حذًصبة 25سقف حذاکثر تب  5وبرُ ثر اسبس خذٍل ض تبسیس دارٍخبًِ داهپسضکی  / پرٍاًِ اهتیبز ٍیژُ سبثقِ ایثبرگری ثرای صذٍر هدَز
 کطَر اعطبء ٍ هحبسجِ هی ضَد. سراسرٍ هٌحصرا ثرای یکجبر تبسیس دارٍخبًِ داهپسضکی در  هحبسجِ 1در خذٍل ضوبرُ 

 

 

 متقاضی  محاسبٍ امتیاز آمًزشی( مباوی  6)جذيل شمارٌ 

  امتیازحذاکثر  شاخص َا ردیف
 100 اهتیبز  5دٍرُ ّب ٍ کبرگبُ ّبی اهَزضی داهپسضکی هرتجط ، ّر رٍز ضرکت در  1

 80 اهتیبز  4ضرکت  در کٌگرُ ّب ، سویٌبر ّب ٍ سوپَزیَم ّبی داهپسضکی ّر  رٍز  2

 35 اهتیبز  7ارائِ هقبالت )سخٌراًی ( در کٌگرُ ّب ، سویٌبر ّب ٍ سوپَزیَم ّبی داهپسضکی ، ّر هقبلِ  3

 25 اهتیبز 5ت ) پَستر ( در کٌگرُ ّبی ، سویٌبر ّب ٍ سوپَزیَم ّبی داهپسضکی ، ّر هقبلِ ارائِ هقبال 4

 25 اهتیبز  5ترٍیدی هعتجر ّر هقبلِ  -چبح هقبالت داهپسضکی  در ًطریبت علوی  5

 35 اهتیبز 7پژٍّطی  هعتجر ّر هقبلِ  –چبح هقبالت داهپسضکی  در ًطریبت علوی  6

 50 اهتیبز 10ّر هقبلِ   ISIچبح هقبالت داهپسضکی  در ًطریبت دارای ًوبیِ ثیي الوللی هبًٌذ   7

 70 اهتیبز  7ّر رٍز هرتجط  تذریس در دٍرُ ّب ٍ کبرگبُ ّبی آهَزضی  8

 90  اهتیبز  30) تبلیف ( ّر خلذ کتبة در حَزُ دارٍ ٍ درهبى ت داهپسضکی چبح کت 9

 60 اهتیبز  20( ّر خلذ  تبلیف )  در سبیر حَزُ ّب  ت داهپسضکیچبح کت 10

 45 اهتیبز 15چبح کتت داهپسضکی در حَزُ دارٍ ٍ درهبى ) ترخوِ  ( ّر خلذ  11

 45 اهتیبز 15چبح کتت داهپسضکی در سبیر حَزُ ّب  ) ترخوِ  ( ّر خلذ  12

 90 اهتیبز  30ّر هَرد  هرتجط ثب داهپسضکی  اختراع ٍ اکتطبف ، ثرًذگبى خطٌَارُ ّبی علوی 13

 سبعت در ًظر گرفتِ هی ضَد . 6: ّر رٍز اهَزش هعبل  1 تجصرُ
ٍ پس از فبرغ  سبل قجل از درخَاست هتقبضی ثرای تبسیس دارٍخبًِ 10هعتجر ارائِ ضذُ تب  هرتجط ٍ ثِ گَاّی ًبهِ ّبی 4ٍ 1،2،3دیف ّبی : اهتیبز ر2تجصرُ 

 .تعلق هیگیرد عوَهی داهپسضکیالتحصیلی دکتری 
درصذ در ًظر گرفتِ  10ٍ ثرای سبیریي درصذ  40درصذ ، ًفر سَم  50دٍم  در صذ ، ثرای ًفر 60ت سئَل یب ًگبرًذُ اٍل هقبلِ یب کت: هیساى اهتیبز ثرای ه 3تجصرُ

 هی ضَد .
 


