
 ضوابط قيمت گذاري داروها -18فصل 

 

قاًَى هستَط تِ   20هادُ  4تٌد  3قيوت گرازي ّس ًَع دازٍ ٍ فسآٍزدُ تيَلَضيل ساخت داخل مشَز يا ٍازداتي تس اساس تثصسُ  -18-89-1

تَسظ  تْداشت، دزهاى ٍ آهَشش پصشنيدز ٍشازت ٍ اصالحات تؼدي آى  1334هقسزات اهَز پصشني ، دازٍيي ٍ هَادخَزامي ٍ آشاهيدًي هصَب 

. مويسيَى قاًًَي قيوت گرازي دازٍ صَزت هي گيسد

اقالهي مِ تا تَجِ تِ هصَتات مويسيَى قاًًَي قيوت گرازي دازٍ اش شوَل قيوت گرازي خازج شدُ اًد زآساً تَسظ هَسسِ  -18-89-2

. گسدًد دازٍئي  عثق ضَاتظ ػام قيوت گرازي ماال دز مشَز ، قيوت گرازي هي

مويسيَى قاًًَي قيوت گرازي دازٍ هَظف است دز تؼييي قيوت دازٍ مليِ ػَاهل هؤثس زا دز ًظس گسفتِ ٍ پس اش مسة اعالػات  -18-89-3

. الشم قيوت فسٍش دازٍ تِ تَشيغ مٌٌدُ، دازٍخاًِ ٍ هصسف مٌٌدُ ٍ ًيص ٍاحدّاي دٍلتي زا هؼيي ٍ اػالم ًوايد

دمٌٌدگاى دازٍ هنلفٌد اسٌاد ٍ هدازك هَزد دزخَاست مويسيَى قاًًَي قيوت گرازي دازٍ ٍ زيص اقالم ّصيٌِ ساشًدگاى ٍ يا ٍاز  -18-89-4

. ّاي دازٍيي زا مِ دزخَاست تؼييي قيوت آى هي شَد تِ تفنيل هَازد ٍ قيوت پيشٌْادي خَد زا تِ مويسيَى هرمَز ازائِ ًوايٌد

ي ٍازداتي تِ هَاشات صدٍز پسٍاًِ ٍزٍد دازٍ دز مويسيَى قاًًَي قيوت دازٍّا FOB(Free On Board) قيوت ازشي -18-89-5

. گرازي دازٍ هغسح شدُ ٍ تؼد اش تصَية دز پسٍاًِ ٍزٍد دزج خَاّد شد

،تحقيق ٍ تَسؼِ، سيستن   ػالٍُ تس ّصيٌِ ّاي هستثظ تساي ّس يل اش اشنال دازٍيي، ّصيٌِ ّاي زػايت زٍشْاي خَب ساخت-18-89-6

. تضويي ميفيت، تاشازياتي ٍ سايس هَازد تَسظ ٍشازت تْداشت، دزهاى ٍ آهَشش پصشني تؼييي خَاّد شد

، دزهاى ٍ آهَشش تجديد ًظس دز قيوت دازٍ تا تَجِ تِ تغييس ّصيٌِ ّا تا دز خَاست ساشًدُ ٍ يا ٍازدمٌٌدُ ٍ يا ٍشازت تْداشت  -18-89-7

پصشني ٍ ازائِ هدازك الشم اهناى پريس هي تاشد، دز ايي صَزت مويسيَى قاًًَي قيوت گرازي دازٍ پس اش تصَية  قيوت جديد زا تؼييي 

. خَاّد ًوَد

هصسف مٌٌدُ خَاّد قيوت گرازي هَاد اٍليِ دازٍيي تَليد داخل ٍ ٍازداتي تسحسة تَافق في هاتيي تَليدمٌٌدُ يا ٍازد مٌٌدُ تا  -18-89-8

. تَد

هلصٍهات دازٍيي هشوَل قيوت گرازي تَسظ ٍشازت تْداشت، دزهاى ٍ آهَشش پصشني ًوي گسدًد ٍلي ػسضِ مٌٌدگاى تايد  18-89-9

 ضَاتظ ٍ آييي ًاهِ ّاي سايس هساجغ ذيستظ زا دز اهس قيوت گرازي زػايت ًوايٌد ٍ هستٌدات هستَعِ زا تِ ٍشازت تْداشت، دزهاى ٍ آهَشش

. پصشني جْت اعالع ازائِ ًوايٌد 

 .خَاّد تَد ٍشازت تْداشت، دزهاى ٍ آهَشش پصشنيتؼييي قيوت زاديَدازٍّا تساساس هصَتات  -18-89-10
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