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دستورالعمل واگذاري خدمات داروخانه بيمارستان هاي دولتي

قانون تنظيم بخشي از مقررات 88و 33با توجه به مواد و توسعهپنجمدر راستاي اهداف برنامه 

درماني دولتي و كاهش تصـدي  در واحدهاي بهداشتي،مبني بر بهينه سازي ارائه خدمات مالي دولت

و واگـذاري قسـمتي از وظـايف بخشـهاي مـذكور بـه بخشـهاي        گري دولت در بخش درمان بستري 

با هدف ترويج فرهنگ تعاون و استفاده از سرمايه هاي مردمي جهـت  مقرر شدتعاوني و خصوصي

اجراي برنامه هاي كالن دولت و نيروهاي بالقوه آحاد مردم بخصوص دانش آموختگان رشـته هـاي   

اشتغال براي اقشار فوق الذكر در راستاي اهداف پزشكي و ساير رشته هاي وابسته و همچنين ايجاد

وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش پزشـكي در جهـت بهبـود وضـعيت خـدمات رسـاني دارويـي در         

:گرددمي دستورالعمل زير ابالغ بيمارستان هاي دولتي 

ز ميتوانند با شرايط ذيل داروخانـه بيمارسـتان هـا يـا مراكـ     پزشكيدانشگاهها و دانشكده هاي علوم

به شرط عدم ايجاد هرگونه خلل در ارائه خدمات به بيماران بستري و آموزشي درماني تابعه خود را 

واگـذار  )بخـش غيـر دولتـي   (افراد واجد شرايط و شركت هاي بهداشـتي درمـاني   سرپايي مراكز، به 

.نمايند

:تعاريف و مفاهيم-1ماده 

، ملزومات دارويي و لوازم مصرفي محل مجاز نگهداري و عرضه دارو: داروخانه بيمارستاني-1

ن نامـه داروخانـه هـا در    و تجهيزات پزشكي و اقالم بهداشتي و ساير اقـالم مجـاز طبـق آئـي    

.بيمارستان
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، )رئـيس كميتـه  (گروهي متشكل از نماينده رئيس دانشگاه، معـاون پشـتيباني   : كميته واگذاري-2

دير خـدمات پشـتيباني، مـدير    حراست دانشگاه، معاون غذا و دارو، كارشناس امور حقوقي، م

امور مالي دانشگاه و رئيس بيمارستاني كه داروخانه آن در حـال واگـذاري اسـت بـر انجـام      

صحيح مراحل واگذاري و عملكرد واگذاري و عملكرد مستأجر طبق مفاد اين آئين نامه نظارت 

.خواهد نمود

20ي مطـرح در مـاده   متقاضي حقيقي يا حقوقي كه صالحيت آن در كميسيون قانون: مستأجر-3

يد گرديده و با نظر كميته واگـذاري در كميسـيون   يور پزشكي و دارويي تامقانون و مقررات ا

.مزايده براي ارائه خدمات داروخانه بيمارستاني پذيرفته شده است

نحوه تنظيم قـرارداد بـا مسـتأجر بـراي مشـاركت، خريـد خـدمت يـا اجـاره مكـان           : واگذاري-4

.مرتبط فوق الذكربا نظر كميته مربوطه و بر اساس قوانين داروخانه بيمارستاني 

:داروخانه به بخش خصوصيشرايط بيمارستان براي واگذاري-2ماده 

را از ســاير حســابهاي داروخانــهرئــيس بيمارســتان بايــد حســابهاي درآمــدي و هزينــه اي )1

.ائه دهداردانشگاهمعاونت غذا و داروبيمارستان جدا كرده و مستندات الزم را به 

هـايي كـه بعنـوان بسـتري، اورژانـس،      مشـخص بـراي داروخانـه   هاي جهت واگذاري، مكان )2

بـراي انبـار در نظـر    سرپائي در نظر گرفته مي شود، به مستأجر معرفي شده و مكـان مجـزا  

.گرفته شده باشد

قرار است بـه بخـش خصوصـي واگـذار گـردد     "انبار"و "داروخانه"نوان محلهايي كه به ع)3

بوده و قبل از انجام اقـدامات الزم بـه تاييـد    ضوابط و مقررات مربوطهبايد منطبق بر حداقل

.رسانده شودمعاونت غذا و دارو دانشگاه
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وضعيت بدهي هاي قبلي بيمارستان به شركت هـاي پخـش دارو و تجهيـزات مصـرفي دقيقـاً      )4

.دمشخص شده و ريز بدهي به هر شركت و نحوه تسويه حساب معلوم گرديده باش

اطالعـات مـالي داروخانـه بيمارسـتان از جملـه      به منظور محاسبه قيمت پايه جهت واگذاري، )5

تعداد نسخ بستري و سرپايي، گردش ريالي و ساير اطالعاتي كه در تعيـين قيمـت پيشـنهادي    

كميته واگـذاري  متقاضيان جهت شركت در مزايده مورد نياز است بايد بطور شفاف به اطالع 

.رسانده شودو همه متقاضيان 

قيمت پايه جهت واگذاري طبق ضوابط و مي بايست بر اساس مستندات مـالي موجـود و   :تبصره

مبتني بر رعايت قيمت و تعرفه مصوب دولتي و قانوني و احتساب سود متعارف دارو و تجهيزات 

و و مبلغ توافق شده ي اجاره نبايـد باعـث   پزشكي در تنظيم كف و سقف قراردادها صورت گيرد

تخطي مستأجر از مقررات و دستورالعمل هاي سازمان هاي ناظر در خصوص قيمـت هـاي   ةبهان

.مصوب دارو و لوازم پزشكي باشد

مراكز طـرف قـرارداد   هماهنگي هاي الزم با موظف مي باشد ضمن اطالع رساني، بيمارستان )6

.آوردبه عمل رادر خصوص شرايط پس از واگذاريخود 

:تقاضي واگذاري داروخانه بيمارستانيشرايط عمومي م-3ماده 

عدم سوء پيشينه، عدم اعتيـاد، متـدين بـه اديـان رسـمي و تابعيـت       (داشتن صالحيت عمومي .1

)ايراني

اعضـاي موظـف   ركت،شـ و مـدير عامـل   نداشتن تعهد خدمات قانوني و خدمت نظـام وظيفـه   .2

.و متقاضي حقيقي نبايد از كاركنان دولت باشندشخصيت هاي حقوقي

صدور هيچگونه مجوز تاسيس موسسه پزشكي بنام متقاضيعدم .3
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در (بـا اولويـت داروخانـه ي بيمارسـتاني    ي حسن سوابق خدمات مرتبط دارويـي  ارائه گواه.4

)صورت موجود بودن

.شودلحاظكاركنان دولت در واگذاري هاي بخش خصوصي هدستورالعمل منع مداخل.5

سـهام شـركت   % 51يـا  اعضـا  % 51در صورتي كـه حـداقل   در خصوص شركت هاي تعاوني .6

.مربوط به داروسازان باشد در اولويت واگذاري هستند

:داروخانه اينگونه مراكز باشندواگذاريميتوانند متقاضي اشخاص حقيقي با مدارك زير .7

داشتن پروانه دائم داروسازي-

. در حال حاضر مجوز تاسيس موسسه پزشكي به نام متقاضي صادر نشده باشد-

در مناطق دوردست و محروم، امكان شركت داروسازان طرحـي، سـرباز و داراي   : 1تبصره -

.پروانه موقت داروسازي در مزايده وجود دارد

داروساز داراي مجوز تاسيس نيز مي تواند داروخانه خـود را د رمحـل داروخانـه    : 2تبصره -

ل داروخانه بعد از بيمارستان تاسيس نمايد و ملك داروخانه بيمارستان را اجاره نمايد و انتقا

بـه محلهـاي مـورد نظـر     20اتمام قرارداد با توجه به نياز دانشـگاه و تاييـد كميسـيون مـاده     

.صورت خواهد گرفت

در مـورد واجـد شـرايط بـودن متقاضـي      20قبل از مزايـده، تاييـد كميسـيون قـانوني مـاده      .8

ي باشند مـي  اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي كه متقاضي ارائه خدمات م(.ضروري است

بايست صالحيت هاي فني و اخالقي الزم و پروانه فعاليـت از مراجـع قـانوني ذيـربط داشـته      

).باشند
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فعاليت اصلي شركت هائي كه شركت كننده در مزايده مي باشند، بايستي فعاليت هاي :تبصره

.داروئي و تجهيزاتي و خدمات داروئي و بيمارستاني باشد

در محل دانشگاهكميته واگذارياعضايدر كميسيون مزايده با حضورواصلهپيشنهادهاي-4ماده 

.قرائت خواهد شدوبازگشايي

اعضاي كميته واگذاري و خاندان درجه يك آنان نبايد صاحب سهام و عضو شركت متقاضي -1

. واگذاري باشند

واگذاري كميته واگذاري بايد به نحوي برنامه ريزي كند كه امكان رقابت سالم بين متقاضيان-2

فراهم گرديده و از انحصار قرارداد با يك شخص حقيقي يا حقوقي يا شركت هاي وابسته بـه  

.هم جلوگيري به عمل آيد

در محـل معاونـت   ) و نـه نماينـده آنـان   (جلسه واگذاري با حضـور اعضـاي كميتـه مربوطـه     -3

.پشتيباني دانشگاه برگزار مي گردد

:عملكرد مستاجربر نظارت نحوه-5ماده 

معاونت غذا و دارو دانشگاه موظف است ساز و كار نظارت بر عملكرد داروخانه بيمارستاني )1

واگذار شده را با ايجاد برنامه هاي سخت افزاري و نرم افزاري الزم فراهم نمايد و به منظور 

.به اين امر اختصاص مي يابداز عملكرد داروخانه% 1تأمين هزينه هاي آن 

ه رعايت كليه مقررات مربوط به داروخانه ها بوده و در صورت بـروز  مستأجر موظف ب: تبصره

. تخلف معاونت غذا و دارو دانشگاه مراتب را از مراجع ذي صالح پيگيري خواهد نمود
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، بر اساس شرح وظايف مندرج در ضوابط اجرايـي بـه   يداروساز ناظر داروخانه  بيمارستان)2

رتباط اداري و مالي با مستاجر نخواهـد داشـت و   عنوان نماينده بيمارستان بوده و هيچگونه ا

.همكاري مي نمايدطبق ضوابط عملكرد مستأجر با معاونت غذا و دارو دانشگاه بر در نظارت 

دانشگاه مي تواند نظارت هاي كمي و كيفي ارائه خدمات داروخانه بيمارستاني را به اصـناف  )3

.انوني واگذار نمايدمرتبط و شركت هاي خصوصي مورد تأييد مراجع ذي صالح ق

مي بايست به تاييد كميته واگذاري رسيده باشد و رعايت مـوارد  واگذاريكليه مفاد قرارداد -6ماده 

.ذيل در قرارداد اجاره الزامي است

با توجه به شـرايط خـاص هـر    مزايده انجام نمي شود، به علت ترك تشريفاتدر مواردي كه.1

كميته سـه نفـره متشـكل از    با كميته واگذاري بوده و قيمت توسط واگذاريواحد انتخاب نوع 

.معاون پشيباني، معاون غذا و دارو و مدير امور مالي دانشگاه تعيين مي گردد

.شرط عدم اخذ سرقفلي از مستاجر قيد گردد.2

مستأجر حق واگذاري قسمت هاي مختلف خدماتي را كه به عهده گرفته است به شركت ها يـا  .3

يقي را نداشته و در صورت مشاهده و اثبات ايـن واگـذاري اصـل قـرارداد مسـتأجر      افراد حق

.ارسال مي گرددجانبه6ماده 1نفرة بند جهت تصميم گيري و تعيين خسارت به كميته سه

لـوازم ودارويي و ملزومات )از شركت هاي مجاز پخش دارو(مستاجر مكلف به تامين دارو.4

و لـوازم بهداشـتي مـورد نيـاز     )ي رسمي و اصلي وارد كننـده از نمايندگ(پزشكي تجهيزات و

به جز مواردي كه (ميباشد و جبران خسارت ناشي از كمبود اقالم مذكور بيمارستانبيماران 

.استبه عهده مستاجر ) كمبود عمومي مي باشد
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در داخـل يـا خـارج بيمارسـتان جهـت ارائـه دارو،       جداگانـه بيمارستان حق ايجـاد مراكـزي  .5

تهيه كل اقـالم مـذكور  .پزشكي و لوازم بهداشتي نداردو تجهيزات داروئي مصرفي ات ملزوم

داروسـاز نـاظر   و با تاييد كيفيـت توسـط   درخواست كتبيبه صورت از طريق داروخانهبايد

.صورت گيردداروخانه بيمارستان

ه مـورد نيـاز و مسـئول فنـي بـر عهـد      انساني آموزش ديده و داراي صـالحيت  تامين نيروي.6

با توافق طرفين از كاركنان شاغل در داروخانه مركـز  مي تواند مستاجر مي باشد و مستاجر 

حقـوق  بيمارستان، در صورت استفاده از كاركنان شاغل در داروخانه . درماني استفاده نمايد

و مزاياي اين افراد توسط مركز درماني پرداخت و از سرجمع مطالبات مستاجر در پايان هـر  

ماهانه و ساير بدهي هاي مستاجر از سـرجمع مطالبـات   مبلغ اجاره بهاي(گردد اه كسر ميم

.)فاد قرارداد به وي پرداخت مي شودمستاجر كسرو مابقي بنا به م

تخـت  50نفر به ازاي هر 1تعداد پرسنل غير داروساز شاغل در داروخانه بايد حداقل :1تبصره

.باشددر يك شيفت فعال بيمارستان 

كليه حقوق ناشي از بكارگيري افراد غير رسمي در داروخانه بر عهده مستاجر بوده و :2تبصره 

.داشتمركز مربوطه هيچگونه مسئوليتي در قبال اينگونه افراد نخواهد

در مستاجر مكلف است كليه مقررات و ضوابط وزارت بهداشت، درمـان و آمـوزش پزشـكي    .7

رعايـت  كنـد و مسـتندات مـالي از جملـه      بيمارسـتاني را روخانـه تمامي فصول مـرتبط بـا دا  

بهداشـت، درمـان و آمـوزش    اقالم را به بازرسـين دانشـگاه و وزارت   كليه فاكتورهاي خريد 

.و داروساز ناظر ارائه نمايدپزشكي 
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يا هر وثيقه ) با سفته يا ضمانت بانكي(تعهدات الزم مبني بر حسن انجام كار و تضمين معتبر .8

از مستأجر اخذ مي گردد، به نحوي كـه بـه هـيچ وجـه در ارائـه و      مورد تأييد كميته واگذاري

بـديهي اسـت در   .ايجـاد نشـود  خللـي  استمرار خدمات داروخانه بيمارستاني توسط مستأجر 

پاسخگوئي بـه مراجـع ذي صـالح بـر     ،صورت بروز اختالل در خدمات عالوه بر جرائم مالي

واگـذاري  رسـتان و مسـتأجر كميتـه    عهده مستأجر خواهد بود، در صورت اختالف بـين بيما 

.موضوع را بررسي مي نمايددانشگاه

اقـالم و تجهيزات پزشكيزم ولواودارويي ملزوماتارزش كل موجودي داروخانه اعم از دارو،.9

بـا حضـور نماينـده كميتـه واگـذاري، مركـز درمـاني و        و باالترماهه6با تاريخ اعتبار بهداشتي

بـه نسـبت موجـودي نحـوه     ريالي آن به قيمت روز محاسبه و مستاجر صورت برداري و ارزش

بديهي است در پايان قرارداد . توسط مستاجر پرداخت مي شودبازپرداخت با نظر كميته واگذاري

مركـز درمـاني   تحويـل  نماينده كميته واگـذاري  با حضورنيز به همين روش موجودي داروخانه 

.خواهد گرديد

و ) ماهـه 3ميانگين مصـرف  بيش از (مازاد و موجودي غير متعارف وجود اقالم در صورت :تبصره

مسـتأجر صـورت مـي گيـرد و كارشناسـي      توافق الزم بـين بيمارسـتان و  ) ماه6زير (تاريخ نزديك 

.معاونت غذا و دارو در اين رابطه فصل الخطاب خواهد بود

بـه  ارائـه شـده  ي بهداشـت اقـالم پزشـكي و و تجهيـزات  دارويي ملزومات ،هزينه كليه داروها.10

تحـويلي  و يـا ليسـت  ��
استخراج شده از سيسـتم  در پايان هر ماه بنا به ليستبيمارستان

مطالبـات كـه در   بر اساس فروش نقدي به داروخانه پرداخت و مـابقي ماليبه امورمستأجر 
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پس از بازپرداخت سازمان قالب پرونده هاي بيمه به سازمان هاي بيمه گذار ارسال مي گردد 

.هاي بيمه گر پرداخت مي شود

مورد نياز داروخانه و ايجاد امنيـت خـاطر بـراي خريـد و     اقالمجهت تأمين به موقع :تبصره

بالفاصـله پـس از ورود بـه    بايسـتي  تدارك كاالهاي پزشكي، مبالغ منظور شـده در ايـن بنـد    

.سيستم مالي بيمارستان به مستأجر پرداخت مي شود

اد يا تمديد ساالنه آن موظف است نسبت به تسويه حسـاب امـور   مستأجر در پايان هر قرارد.11

. اقدام نمايداز مراجع ذيربط ... مالي داروخانه در مورد ماليات، بيمه پرسنل شاغل و 

تعــداد مســئولين فنــي شــاغل در نوبــت داروخانــه بــا توجــه بــه قــوانين و ضــوابط جــاري  .12

به صورت مستأجرئول فني و نماينده و حضور مس. تعيين مي گردد)آيين نامه داروخانه ها(

.الزامي استدائم در زمان ارائه خدمات 

ــه بيمارســتان و    مســتأجر .13 ــق دارونام ــي، طب ــي اشــكال داروي ــي و كيف ــامين كم ــه ت ــزم ب مل

.تجهيزات پزشكي مورد نياز مركز درماني مي باشدلوازم ودارويي ملزومات 

در هـا بر مصـرف منطقـي آن  نظارت الم ساير اقموظف است عالوه بر تامين دارو و مستأجر .14

زمينه خدمات مشاوره، اطالع رساني، ارتقاء سيستم آماده سازي و توزيع دارو و اتـاق تميـز  

.فعاليت كندطبق مقررات

موظـف اسـت همكاريهـاي الزم را جهـت     مسـتاجر ،در صورتيكه بيمارستان آموزشي باشـد .15

.انجام برنامه هاي آموزشي با بيمارستان بكار بندد

داروساز ناظر راو موظف است كه تمامي مصوبات كميته دارو و درمان بيمارستان مستاجر.16

.اجرا نمايد... ) عوارض داروها، مصرف منطقي دارو و (در زمينه هاي مختلف 
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طبق مقررات موجود و با دريافت پوكـه و نسـخه  داروهاي سهميه اي و مخدرو توزيع تامين.17

اجر حق انتقـال ايـن اقـالم را بـه خـارج از بيمارسـتان نخواهـد        به عهده مستاجر بوده و مست

.داشت و عواقب ناشي از اين تخلف به عهده مستاجر مي باشد

سه ماه قبل از پايان مدت قرارداد، موجر و مستاجر به صورت مكتوب مي بايست يكـديگر را  .18

.قرارداد مطلع نماينديددماز تمايل يا عدم تمايل به ت

مايه گذاري مستاجر در زمينه تامين دارو و طـوالني بـودن پروسـه واگـذاري     با توجه به سر.19

تمهيداتي در نظر  گرفته شود كه مدت اجاره حداقل يك سال و بدون مزايـده تـا دوبـار قابـل     

.تمديد مي باشد

در فسخ قرارداد يا اتمام آن وضعيت مالي داروخانه با توافق نامه اي بين مستأجر قبلـي  -تبصره

تنظيم مي گـردد و بـديهي اسـت    ستان بر اساس مطالبات، ريز بدهي ها و ميزان موجوديو بيمار

نوشته و به امضاي طرفين رسـيده  قبل از تنظيم قرارداد با مستأجر جديد اين توافق نامه بايستي

.باشد

و اعالم تمديد يا عدم تمديـد قـرارداد   مربوطنظارت بر حسن اجراي قرارداد و تعيين ضوابط .20

ه ي كميته واگذاري مي باشد و راي اكثريت اعضاء در تصميمات كميته ي مذكور نافـذ  بر عهد

.و الزم االجرا مي باشد

94در صورت بروز هر گونـه اخـتالف بـين مـوجر و مسـتاجر موضـوع در كميسـيون مـاده        .21

آئين نامه مالي معامالتي دانشگاهها و كميته واگذاري مطرح و راي اعضاء كميسيون و كميتـه  

.ور الزم االجرا خواهد بودمذك
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تنظيم گرديده و از تاريخ تصويب الزم االجراست و تبصره 9و بند 45وماده6اين دستورالعمل در 

ساير مقررات مربوطه مانند شرح وظايف داروساز ناظر داروخانه بيمارستان و قـرارداد واگـذاري و   

.نشگاه متعاقباً اعالم مي شودنحوه نظارت بر عملكرد مستأجر توسط معاونت غذا و دارو دا

دكتر وحيددستجري

وزير


