
 بسمه تعالی

 

  

  

308/100 

 ندارد

20/03/1397 
 

 وزیر
 

 :ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی-خیابان سیمای ایران-بین فالمک جنوبی و زرافشان-شهرک قدس )غرب(-تهراننشانی پستی 

 :نشانی صفحه اینترنتی:   88364111نمابر:   81455401تلفنهای تماسhttp://www.behdasht.gov.ir 

 رئیس / سرپرست محترم دانشگاه /دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی...........

 

 با سالم واحترام؛

همچنین در راستای اجرای  ،با توجه به ضرورت مدیریت هزینه های داروئی در مراکز درمانی وابسته 

اقدامات زیر در زمینه خرید  1/4/1397سیاست های کلی نظام سالمت و اسناد باال دستی الزم است از تاریخ 

 صورت پذیرد. / دانشکدهآن دانشگاهداروهای مورد نیاز مراکز درمانی تحت پوشش 

های خرید ا استفاده از شیوهبه منظور حداکثر بهره برداری از منابع محدود نظام سالمت الزم است ب .1

 راهبردی دارو بیشترین بهره برداری از بودجه های خرید دارویی بعمل آید.

در مورد داروهایی که نمونه ژنریک آن در بازار دارویی کشور وجود دارد باید صررفا  داروی ژنریرک  .2
 خریداری شود.

که قیمت آن توسط شرکتهای خرید داروهای برند ژنریک تولید داخل صرفا  در صورتی مجاز است  .3

 عرضه کننده در حد قیمت داروی ژنریک موجود در بازار کاهش یابد.

را موظف نمایید بر  /دانشکدهاست معاونین غذا و دارو، درمان و توسعه و مدیریت منابع آن دانشگاه الزم

پرداخت مچنین هاجرای صحیح این دستورالعمل نظارت و حسن اجرای آن را به جنابعالی گزارش نمایند. 

 .نیست شوند مجازمی های خرید داروهایی که خارج از این دستورالعمل خریداری هزینه
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 رونوشت:

 جناب آقای دکتر اصغری معاون محترم وزیر ورئیس سازمان غذا ودارو 
 جناب آقای دکتر صدرالسادات معاون محترم توسعه مدیریت ومنابع 

  معاون محترم درمانجناب آقای دکتر جان بابایی 
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