
)امور پزشکی و غذائی( 3از گــروه داروسازي و سم شــناسیجدول صالحیت هاي 

کد ردیف
سوابق تجربی مورد نیازپیــش نیازشرح صالحیتعنوان صالحیتصالحیت

سوابق مورد نیاز(جایگزین سوابق)

آزمـونکارورزيدوره دوره آموزشی

11

بررسی و ارزیابی مواد 
اولیه فرآورده هاي 
داروئی، بهداشتی، 

آرایشی

و اظهار نظر و یابیو ارزیبررس
هیمواد اوليگذارمتیق

یـ بهداشتیشیـ آرايداروساز
یاهیگيو داروها

طبق مقررات 
----ثبت نام

22
بررسی و ارزیابی اقالم 

داروئی و آرایشی و 
تیبهداش

تعیین قیمت و ارزیابی و 
اظهارنظر در مورد اقالم موجود 
در داروخانه ها، مراکز توزیع و  

نگهداري دارو و لوازم بهداشتی و 
آرایشی

دارا بودن 
صالحیت ردیف 

1

سابقه تجربی مرتبطسال5
(یا دارا بودن گواهی اشتغال 
)اشتغال در بخش تولید دارو

ساعت و 50
-ماه 3موفقیت در آزمون

33

بررسی و اظهارنظر در 
مورد مواد اعتیادآور و 
تشخیص مسمومیتهاي 

داروئی

قیمت گذاريوارزیابیو بررسی
و اظهارنظر در مورد مواد 

اعتیادآور و سم شناسی داروئی و 
بررسی خواص و اثرات داروها

دارا بودن 
ردیف صالحیت 
2

سابقه تجربی مرتبطسال5
ل در (یا دارا بودن گواهی اشتغا

بخش مسمومین و موادمخدر)

ساعت و 50
-ماه 3در آزمونتیموفق

بررسی و ارزیابی فرآورده 44
هاي بیولوژیک

بررسی و ارزیابی و قیمت گذاري 
و اظهارنظر در مورد فرآورده 

هاي بیولوژیک واکسن ها، سرم 
ها، محصوالت حاصل از تخمیر، 

تیپاداروهاي همو

دارابودن 
صالحیت ردیف 

3

سابقه تجربی مرتبطسال5
(یا دارابودن گواهی اشتغال در 

بخش مربوطه)

ساعت و 50
-ماه3در آزمونتیموفق

تعیین حق االمتیاز و 55
پروانه داروخانه ها

بررسی قیمت گذاري، تعیین 
ارزش و اظهارنظر در امور 

داروخانه ها و محل نگهداري 
دارو، لوازم بهداشتی و آرایشی و 

ش پروانه ها تعیین ارز

دارابودن 
صالحیت ردیف 

4
ساعت و 50سابقه تجربی مرتبطسال10

-ماه3در آزمونتیموفق

2از 1صفحه
مرتضی محمدخان

رئیس شوراي عالی کارشناسان رسمی دادگستري 



( امور پزشکی و غذائی )3از گــروهجدول صالحیت هاي داروسازي و سم شــناسی                                    

کد ردیف
سوابق تجربی مورد نیازپیــش نیازشرح صالحیتعنوان صالحیتصالحیت

سوابق مورد نیاز(جایگزین سوابق)

آزمـوندوره کارورزيدوره آموزشی

رسیدگی به امورفنی و 66
تخصصی داروخانه ها

رسیدگی به اختالفات فی مابین 
ن داروخانه ها و مدیران صاحبا

فنی داروخانه ها و بهداشت و 
ضوابط و مقررات داروخانه داري

دارابودن صالحیت 
ساعت و 50سال سابقه تجربی مرتبط55و 2ردیف 

-ماه3در آزمونتیموفق

2از 2صفحه 

مرتضی محمدخان
رئیس شوراي عالی کارشناسان رسمی دادگستري  


