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ش پزشکیستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموز-خیابان سیمای ایران-بین فالمک جنوبی و زرافشان-شهرک قدس )غرب(-نشانی پستی: تهران 

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

 جناب آقای دکتر مسائلی

 کل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی مشاور محترم و مدیر

 جناب آقای دکتر درفشی

 جویی ارزی در معالجه بیمارانصرفه ءت امناأسرپرست محترم هی

 

 ؛با سالم و احترام

پزشکی  وماتمند ملزبا عنایت به لزوم کنترل مصرف و توزیع نظامو  01/10/1397پیرو جلسه مورخ      

ل ابالغ ه شرح ذیی ارزی در معالجه بیماران، تصمیمات اتخاذ شده بیجوتهیه شده توسط هیأت امنای صرفه

 گردد:می

د کمبو نوانعکل تجهیزات پزشکی به  که توسط اداره کنترل بازار، ملزومات پزشکی ضروریبه منظور -1

 گردد. ارزی تأمین بایست در حداقل زمان ممکن توسط هیأت امنایشود، میاعالم می

 دارهارف، توسط الذکر با توجه به سهمیه مراکز درمانی/دانشگاه و سابقه میزان مصحواله توزیع اقالم فوق -2

 کل تجهیزات پزشکی صادر خواهد شد.

مراکز توسط  (،%50)حداکثر تا  صورت ریالی و یا انواع اوراق خزانه اسالمی رایج کاالی مذکور به وجه -3

 شود.یداخت مداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تحویل اقالم، به هیأت امنای ارزی پرحدرمانی/دانشگاه 

 اشد.بنی میمین اقالم بعدی به عهده مرکز درماأخیر در پرداخت مسئولیت عدم تأصورت ت تبصره: در

 شود.ام میتحویل اقالم مذکور توسط هیأت امنای ارزی بدون واسطه به مراکز درمانی/دانشگاه انج -4

المللی ینمعتبر ب منابع امنای ارزی اقالم مورد نیاز را صرفاً از تولیدکنندگان داخلی و یا واردات ازهیأت  -5

 د.خواهد نمونصورت ریالی از موجودی ذخایر کشور خرید  کاالهای وارداتی را به نماید ومین میأت

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 رونوشت:

 اعضای محترم شورای معاونین 

 و خدمات بهداشتی، درمانی ...................دانشکده علوم پزشکی /رئیس/سرپرست محترم دانشگاه 



 بسمه تعالی

 

  

  

1262/100 

 ندارد
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 وزیر
 

ش پزشکیتاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزس-یابان سیمای ایرانخ-ین فالمک جنوبی و زرافشانب-هرک قدس )غرب(ش-نشانی پستی: تهران 

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

 

 جناب آقای دکتر مسائلی

 کل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی مشاور محترم و مدیر

 

 با سالم و احترام؛

ومات پزشکی مند ملزبا عنایت به لزوم کنترل مصرف و توزیع نظامو  01/10/1397پیرو جلسه مورخ      

ابالغ  ه شرح ذیلی ارزی در معالجه بیماران، تصمیمات اتخاذ شده بیجوشده توسط هیأت امنای صرفهتهیه 

 گردد:می

مبود ک ه عنوانکل تجهیزات پزشکی ب که توسط اداره کنترل بازار، ملزومات پزشکی ضروریبه منظور -1

 گردد. بایست در حداقل زمان ممکن توسط هیأت امنای ارزی تأمینشود، میاعالم می

 صرف، توسطمالذکر با توجه به سهمیه مراکز درمانی/دانشگاه و سابقه میزان حواله توزیع اقالم فوق -2

 کل تجهیزات پزشکی صادر خواهد شد. اداره

مراکز توسط  (،%50)حداکثر تا  صورت ریالی و یا انواع اوراق خزانه اسالمی رایج کاالی مذکور به وجه -3

   رداخت پت سه ماه پس از تحویل اقالم، به هیأت امنای ارزی حداکثر ظرف مددرمانی/دانشگاه 

 شود.می

 باشد.یمانی ممین اقالم بعدی به عهده مرکز درأخیر در پرداخت مسئولیت عدم تأصورت ت تبصره: در

 شود.یمنجام تحویل اقالم مذکور توسط هیأت امنای ارزی بدون واسطه به مراکز درمانی/دانشگاه ا -4

 بع معتبرز مناای اقالم مورد نیاز را صرفاً از تولیدکنندگان داخلی و یا واردات هیأت امنای ارز -5

رید جودی ذخایر کشور خصورت ریالی از مو کاالهای وارداتی را به نماید ومین میأالمللی تبین

 نخواهد نمود.
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 جناب آقای دکتر درفشی

 لجه بیمارانجویی ارزی در معاصرفه ءت امناأسرپرست محترم هی

 

 با سالم و احترام؛

ومات پزشکی مند ملزبا عنایت به لزوم کنترل مصرف و توزیع نظامو  01/10/1397پیرو جلسه مورخ      

ل ابالغ ه شرح ذیی ارزی در معالجه بیماران، تصمیمات اتخاذ شده بیجوتهیه شده توسط هیأت امنای صرفه

 گردد:می

بود کم ه عنوانکل تجهیزات پزشکی ب که توسط اداره پزشکی ضروریکنترل بازار، ملزومات به منظور -1

 گردد. بایست در حداقل زمان ممکن توسط هیأت امنای ارزی تأمینشود، میاعالم می

 صرف، توسطمالذکر با توجه به سهمیه مراکز درمانی/دانشگاه و سابقه میزان حواله توزیع اقالم فوق -2

 هد شد.کل تجهیزات پزشکی صادر خوا اداره

مراکز توسط  (،%50)حداکثر تا  صورت ریالی و یا انواع اوراق خزانه اسالمی رایج کاالی مذکور به وجه -3

   رداخت پحداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تحویل اقالم، به هیأت امنای ارزی درمانی/دانشگاه 

 شود.می

 باشد.مانی میعهده مرکز درمین اقالم بعدی به أخیر در پرداخت مسئولیت عدم تأصورت ت تبصره: در

 شود.یمنجام تحویل اقالم مذکور توسط هیأت امنای ارزی بدون واسطه به مراکز درمانی/دانشگاه ا -4

 بع معتبرز منااهیأت امنای ارزی اقالم مورد نیاز را صرفاً از تولیدکنندگان داخلی و یا واردات  -5

رید جودی ذخایر کشور خورت ریالی از موص کاالهای وارداتی را به نماید ومین میأالمللی تبین

 نخواهد نمود.

 

 
 

 

 

 

 

 

 


