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۶۶۵/۸۳۴۷۲
۱۳۹۷/۰۹/۱۳

ندارد

معاونین محترم غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور 
موضوع:  درخصوص واگذاری داروخانه های بیمارستانی به بخش خصوصی "بخشنامه "

با سالم و احترام؛

به پیوست تصویرنامه شماره۶۵۵/۲۶۱۰/دتاریخ۸۹/۱۱/۲۷ درخصوص دستورالعمل واگذاری داروخانه 
بیمارستانهای دولتی به بخش خصوصی متضمن پی نوشت مقام محترم وزارت که هنوز قابل اجرا می باشد ارسال 

میگردد. الزم به ذکر است به منظور ارتقای کیفیت ارائه خدمات در داروخانههای بیمارستانی خصوصاً     
داروخانه های واگذار شده به بخش خصوصی و همچنین نحوه واگذاری مدیریت خدمات و مدیریت بهینه 
داروخانه ها، مقررات مربوطه با مشارکت صاحبنظران امر در حال بازنگری می باشد که پس از حصول نتیجه 

مراتب اعالم خواهد گردید./ 
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جناب آقای دکتر غالمرضا اصغری
معاون محترم وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو

با سالم؛و(صلوات برمحمدوآل محمد)
موضوع: در خصوص واگذاری داروخانه های بیمارستانی به بخش خصوصی

احتراماً با توجه به درخواست مکرر ریاست بیمارستانهای تحت پوشش این دانشگاه مبنی بر واگذاری خدمات داروخانه های بیمارستانی 
به بخش خصوصی که منجر به کاهش بار مالی دانشگاه و افزایش سهم بخش خصوصی، ترویج فرهنگ تعاون، استفاده از سرمایه های 
مردمی جهت اجرای برنامه های کالن دولت و همچنین ایجاد اشتغال برای دانش آموختگان رشته های مرتبط در راستای بهبود 
وضعیت خدمت رسانی دارویی در بخش دولتی خواهد شد، خواهشمند است در خصوص امکان یا عدم امکان برون سپاری داروخانه 

های بیمارستانی در مقطع کنونی اظهار نظر فرمایید. پیشاپیش از حسن توجه حضرتعالی کمال تشکر و امتنان را دارم.

 تاریخ:              ١٣٩٧/٠٤/٠٤
 شماره:           ١٤١٤/ص/٩٧/١٠
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۶۵۵/۲۶۱۰/د
۱۳۸۹/۱۱/۲۷

ندارد

اتوماسیون اداری متمرکز

  خیابان فخر رازی  نبش خیابان شهید وحید نظری معاونت غذا و دارو                                         کد پستی: 
١٣١٤٧١٥٣١١

 تلفن : ٩-٦٦٤٦٧٢٦٨                                                 
                                        نمابر :   ٦٦٤٦٩١٤٢

http://fdo.behdasht.gov.ir                                                          : صفحه الكترونيكي معاونت غذاو دارو 
  صفحه الكترونيكي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي :                                 

http://www.mohme.gov.ir

جناب آقای دکتر الریجانی
قائم مقام محترم وزیر در امور سیاستگذاری

موضوع :بازگشت به ارجاع: در خصوص واگذاری داروخانه های بیمارستانی
نمابر فوری

با سالم و احترام
بازگشت به نامه شماره ١٠٣/٣٢/د مورخ ٨٩/١١/٢٣ ،به پیوست تصویر نامه شماره 
١٢٠١٥ مورخ ٨١/٧/٢٣ دفتر وزارتی منضم به آئین نامه اجرائی واگذاری داروخانه های 
بیمارستانی دولتی جهت استحضار و بهره برداری ارسال می گردد.مقرر فرمائید با توجه به 
نزدیک شدن مهلت دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور در پایان سالجاری برای تنظیم 
قرارداد واگذاری داروخانه بیمارستانی به بخش خصوصی ،ترتیبی اتخاذ شود که موضوع در اسرع 

وقت بررسی و اعالم نظر گردد. 
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