
49399/665
05/05/1393

دارد

غذا و داروسازمانان فخر رازي  نبش خیابان شهید وحید نظري خیاب :1314715311کد پستی
 66467268-9: تلفن

66469142نمابر :   
 و دارو :غذاسازمانصفحه الکترونیکیhttp://fdo.behdasht.gov.ir

، درمان و آموزش پزشکی :صفحه الکترونیکی وزارت بهداشتhttp://www.mohme.gov.ir

سراسر کشوریدرمانیو خدمات بهداشتیمعاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشک
1393در سال ییابالغ دستورالعمل تعرفه خدمات دارووستیبه پموضوع: 

با سالم و احترام
العمل مشاور وزیر و مدیر کل محترم حوزه وزارتی منضـم بـه دسـتور   5/5/1393/د مورخ 522/101نامه شماره به پیوست 

که به تایید مقام محترم وزارت رسیده است، جهت استحضار و اقدام الزم ایفاد می گردد.1393تعرفه خدمات دارویی در سال 



بسمه تعالی

/د522/101
05/05/1393

دارد
»«

ستاد مرکزي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی-خیابان سیماي ایران-بین فالمک جنوبی و زرافشان-شهرك قدس (غرب)-نشانی پستی: تهران
 :نشانی صفحه اینترنتی: 88364111نمابر: 81455401تلفنهاي تماسhttp://www.behdasht.gov.ir

جناب آقاي دکتر دیناروند
معاون محترم وزیر و رییس سازمان غذا و دارو

؛باسالم و احترام
مقـام  امضاي که به 1393دستورالعمل تعرفه خدمات دارویی در سال تصویر

ارسال می شود. اجرا و ابالغمحترم وزارت رسیده است ، جهت 



بسمه تعالی

»1393دستورالعمل تعرفه خدمات دارویی در سال «

، 1367قانون تشکیالت و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب )1(به استناد ماده 
گردد:به شرح زیر تعیین و ابالغ میهاي دولتی و خصوصی تعرفه خدمات دارویی در داروخانه

تعرفه خدمات دارویی در بخش خصوصی معادل شانزده هزار ریال در ساعات روز و نوزده هزار ریال -1
گردد. در ساعات شب و ایام تعطیل و در نسخ کمتر از نوزده هزار ریال، هشت هزار ریال تعیین می

روز و ده هزار ریال در ساعات شب و ایام تعرفه مذکور در بخش دولتی هشت هزار ریال در ساعات 
گردد.تعطیل و در نسخ کمتر از نوزده هزار ریال چهار هزار ریال تعیین می

) که فهرست آنها توسط سازمان غذا و OTCتعرفه خدمات دارویی براي داروهاي بدون نسخه (-2
براي بخش گردد، پانزده درصد بهاي آن و حداکثر تا سقف هشت هزار ریالدارو اعالم می

گردد.خصوصی و چهار هزار ریال براي بخش دولتی تعیین می
دریافت هرگونه مبلغ خارج از موارد فوق یا بیش از آن، تحت هر عنوان ممنوع بوده و موجب پیگرد 

هاي علوم ها و دانشکدهها ملزم به رعایت این دستورالعمل بوده و دانشگاهقانونی خواهد بود. کلیه داروخانه
پزشکی سراسر کشور بر حسن اجراي آن نظارت خواهند نمود.
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