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 ساعت

 0011سال  درداروئی تعزفه خدمات نحوه اخذ دستورالعمل ابالغ 

 

ول وطَس هصَب  8411هادُ ٍاحذُ لاًَى تَدجِ سال  87تٌذ ن ٍ تٌذ ل تثصشُ  4لسوت  دس اجشای

، تعشفِ تعذادی اص خذهات داسٍئی تشاساس هثاًی اتالغ ضذُ تَسط ساصهاى ؼزا ٍ داسٍ تِ ضواسُ 66/86/8199

 گشدد:  ، تِ ضشح ریل اعالم هی 87/16/8199 تِ تاسیخ 57486/655

 

 یحشفِ اوا  5/5هذیشیت ٍ هطاٍسُ دسهاى تیواس تستشی تَسط هتخصص داسٍساصی تالیٌی تعشفِ خذهات  (8

 تعییي هی ضَد.

وا  5تعشفِ خذهات تلفیك داسٍئی تشای تیواساى تستشی دس صَست اسائِ تَسط هتخصص داسٍساصی تالیٌی  (6

ِ تَسط داسًذگاى هذسن دوتشی حشفِ ای داسٍساصی وِ دٍسُ هصَب سا گزساًذُ ٍ دس صَست اسائ یحشفِ ا

 تعییي هی ضَد. یحشفِ اوا  1

دس صَست  هذیشیت خذهات داسٍئی ٍ وٌتشل ًسخ تجَیضی تشای تیواساى تستشی تِ اصای ّش سٍص تستشی (1

ائِ تَسط داسًذگاى ٍ دس صَست اسی فٌوا  0.0۰ٍ  یحشفِ اوا  0.8تَسط هتخصص داسٍساصی تالیٌی اسائِ 

تعییي  یفٌوا  0.0۰ٍ  یا حشفِوا  0.0۰هذسن دوتشی حشفِ ای داسٍساصی وِ دٍسُ هصَب سا گزساًذُ 

 هی ضَد.

   -Poly واساىیت یتشا (Unit Dose Packaging)هذیشیت خذهات تستِ تٌذی تا دٍص ٍاحذ  (4

Pharmacy   ٍی تعییي هی ضَد.حشفِ اوا  0.0۰تِ اصای ّش سٍص داس 

 استاًذساد  ٍسایل تىاس سفتِ ٍ هطاتك تش اساس یٍ تشچسة گزاس یالالم تستِ تٌذ یّا ٌِیّض

 ساصهاى ؼزا ٍ داسٍ لاتل هحاسثِ خَاّذ تَد. خذهت تذٍیي ضذُ دس

وا  0.0۰ٍ  یا حشفِوا  0.0۰ تعشفِ خذهات ًسخِ پیچی سشپایی تِ اصای ّش للن داسٍی هَجَد دس ًسخِ  (5

 دسصذ تِ هیضاى تعشفِ ّای فَق افضٍدُ  41تعطیل ٍ ساعات ضة  دس ایامعییي هی ضَد، وِ تی فٌ

 هی ضَد.

  دس ّش ًسخِ حذاوثش تا سِ للن داسٍ لاتل هحاسثِ ٍ دسیافت هی تعشفِ خذهات ًسخِ پیچی سشپایی

 تاضذ.

سیال  111/61تا سمف لیوت  (OTCتعشفِ خذهات هذیشیت عشضِ داسٍّای تذٍى ًیاص تِ ًسخِ )  (6

هعادل   تحَیلی تِ تیواس داسٍیتِ اصای ّش للن داسٍ ٍ تشای داسّای تالیوت تاالتش  دسصذ لیوت 81هعادل 

 وا فٌی تعییي هی ضَد. 10115وای حشفِ ای  ٍ  1018
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 ساعت

وا  0.0۰هذیشیت خذهات داسٍئی تشای داسٍّای تشویثی تِ اصای ّش للن هادُ تِ واس سفتِ دس ساخت داسٍ   (7

ایي تعشفِ دس ّش تشویة داسٍئی حذاوثش تا سِ للن داسٍ لاتل  تعییي هی ضَد.ی فٌوا  0.0۰ٍ  یحشفِ ا

 هی تاضذ. هحاسثِ ٍ دسیافت

ّا صشفاً دس صَست اتصال تِ ساهاًِ پایص )وٌتشل( اصالت ٍ  دسیافت تعشفِ خذهات داسٍیی تَسط داسٍخاًِ (8

 سّگیشی داسٍ )تی ته( هجاص خَاّذ تَد.

صَصی ٍ دس تخص دٍلتی تش هثٌای وای تخص هحاسثِ تعشفِ دس تخص خصَصی تش هثٌای وای تخص خ (9

 دٍلتی خَاّذ تَد.

ّای دٍلتی تِ تخص خصَصی، دس ایي داسٍخاًِ ّا تعشفِ  دسصَست ٍاگزاسی اداسُ داسٍخاًِ تیواسستاى (81

 گشدد.  لاًًَی هطاتك تخص دٍلتی اخز هی

دیذُ ٍ دسیافت تعشفِ خذهات داسٍیی تیص اص هثلػ هطخص ضذُ اص هصادیك گشاًفشٍضی هحسَب گش  (88

 لاتلیت پیگیشی لاًًَی خَاّذ داضت.

 تحَیل داسٍّای گیاّی داسای هجَص اص ساصهاى، هطوَل اخز تعشفِ ّواًٌذ سایش داسٍّا هی تاضذ.  (86

ولیِ داسٍخاًِ ّا هلضم تِ سعایت ایي دستَسالعول تَدُ ٍ داًطگاُ ّا ٍ داًطىذُ ّای علَم پضضىی   (81

 ًوَد. سشاسش وطَس تش حسي اجشای آى ًظاست خَاٌّذ
 

 

 دکتز سعید نمکی                                                                             
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۱۴۰۰/۰۳/۱۰
۱۰۱۲۸/ص/۱۴۰۰

دارد

رئیس محترم مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی ... 
رئیس محترم بیمارستان ... 

جناب آقای دکتر جمشید سالم زاده
سرپرست محترم داروخانه های دانشکده داروسازی

موسس محترم داروخانه ...

با سالم 
                احتراماً، پیرو نامه شماره ۸۰۸۰/ص/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۹، با عنایت به نامه شماره ۱۰۰/۲۲۸ 
مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ مقام محترم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به شرح ذیل و به تفکیک مبالغ 
تعرفه مدیریت تعدادی از خدمات دارویی (نسخ سرپایی، داروهای ترکیبی، داروهای بدون نسخ و نسخ 
بستری) در داروخانه های دولتی، خصوصی، خیریه و موقوفه و عمومی غیردولتی براساس مبانی ابالغ 
شده توسط سازمان غذا و دارو به شماره ۶۵۵/۵۷۴۱۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ جهت استحضار و دستور اقدام 

مقتضی به حضور ارسال می شود.

کای فنی کای حرفه ای نوع داروخانه
۱۷۹۰۰۰ ریال ۱۳۵۹۰۰ ریال دولتی
۶۴۴۰۰۰ ریال ۲۷۷۰۰۰ ریال خصوصی
۳۳۱۰۰۰ ریال ۲۷۷۰۰۰ ریال خیریه و موقوفه
۲۸۴۰۰۰ ریال ۲۳۴۰۰۰ ریال عمومی غیردولتی

عمومی 
غیردولتی

خیریه و 
موقوفه

بخش خصوصی
(معادل ریالی)

بخش دولتی 
(معادل ریالی)

ضریب کای 
خدمات 
دارویی

خدمات دارویی ردیف

نسخ بخش بستری
۱۲۸۷۰۰۰ ریال ۱۵۲۳۵۰۰ ریال ۱۵۲۳۵۰۰ ریال ۷۴۷۴۵۰ ریال ۵/۵ کای حرفه 

ای 
تعرفه خدمات مدیریت و مشاوره 

درمان بیمار بستری توسط متخصص 
داروسازی بالینی

۱

۱۱۷۰۰۰۰ ریال ۱۳۸۵۰۰۰ ریال ۱۳۸۵۰۰۰ ریال ۶۷۹۵۰۰ ریال ۵ کای حرفه ای تعرفه خدمات تلفیق دارویی برای 
بیماران بستری توسط متخصص 

۲



۱۴۰۰/۰۳/۱۰
۱۰۱۲۸/ص/۱۴۰۰

دارد

داروسازی بالینی
۷۰۲۰۰۰ ریال ۸۳۱۰۰۰ ریال ۸۳۱۰۰۰ ریال ۴۰۷۷۰۰ ریال ۳ کای حرفه ای تعرفه خدمات تلفیق دارویی برای 

بیماران بستری توسط داروساز عمومی 
واجد شرایط

۲۹۰۸۰ ریال ۳۴۳۲۰ ریال ۴۰۵۸۰ ریال ۱۷۱۷۰ ریال ۰/۱ کای حرفه 
ای+ ۰/۰۲ کای 

فنی

مدیریت خدمات دارویی و کنترل نسخ 
تجویزی برای بیماران بستری به ازای 

هر روز بستری توسط متخصص 
داروسازی بالینی

۲۴۴۰۰ ریال ۲۸۷۸۰ ریال ۳۵۰۴۰ ریال ۱۴۴۵۲ ریال ۰/۰۸ کای حرفه 
ای+۰/۰۲ کای 

فنی

مدیریت خدمات دارویی و کنترل نسخ 
تجویزی برای بیماران بستری به ازای 
هر روز بستری توسط داروساز عمومی 

واجد شرایط

۳

۴۶۸۰ ریال ۵۵۴۰ ریال ۵۵۴۰ ریال ۲۷۱۸ ریال ۰/۰۲ کای حرفه 
ای

مدیریت خدمات بسته بندی با دوز 
واحد  برای

بیماران پلی فارماسی به ازای هر روز 
دارو 

هزینه های اقالم بسته بندی و برچسب گذاری براساس وسایل بکار رفته و مطابق استاندارد خدمت تدوین شده در سازمان غذا و دارو 
قابل محاسبه خواهد بود.

۴

نسخ بخش سرپایی

۲۴۴۰۰ ریال ۲۸۷۸۰ ریال ۳۵۰۴۰ ریال ۱۴۴۵۲ ریال
۰/۰۸ کای حرفه 
ای+۰/۰۲ کای 

فنی

تعرفه خدمات نسخه پیچی سرپایی به 
ازای یک قلم داروی موجود در نسخه

(ساعات روز)

۴۸۸۰۰ ریال ۵۷۵۶۰ ریال ۷۰۰۸۰ ریال ۲۸۹۰۴ ریال تعرفه خدمات نسخه پیچی سرپایی به 
ازای دو قلم داروی موجود در نسخه

(ساعات روز)

۷۳۲۰۰ ریال ۱۰۵۱۲۰ ریال ۸۶۳۴۰ ریال ۴۳۳۵۶ ریال تعرفه خدمات نسخه پیچی سرپایی به 
ازای سه قلم و بیشتر داروی موجود در 

نسخه
(ساعات روز)

۳۴۱۶۰ ریال ۴۰۲۹۲ ریال ۴۹۰۵۶ ریال ۲۰۲۳۲ ریال  ۰/۰۸ کای 

حرفه ای+۰/۰۲ 
کای فنی

(افزایش ۴۰ 
درصدی نسبت 
به ساعات روز)

تعرفه خدمات نسخه پیچی سرپایی به 
ازای یک قلم داروی موجود در نسخه

(ساعات شب و ایام تعطیل)

۵



۱۴۰۰/۰۳/۱۰
۱۰۱۲۸/ص/۱۴۰۰

دارد

۶۸۳۲۰ ریال ۸۰۵۸۴ ریال ۹۸۱۱۲ ریال ۴۰۴۶۵ ریال تعرفه خدمات نسخه پیچی سرپایی به 
ازای دو قلم داروی موجود در نسخه

(ساعات شب و ایام تعطیل)

۱۰۲۴۸۰ ریال ۱۲۰۸۷۶ ریال ۱۴۷۱۶۸ ریال ۶۰۶۹۸ ریال تعرفه خدمات نسخه پیچی سرپایی به 
ازای سه قلم و بیشتر داروی موجود در 

نسخه
(ساعات شب و ایام تعطیل)

فروش داروهای بدون نسخه

۱۰ درصد قیمت 
دارو تا سقف 
۲۰۰۰ ریال

۱۰ درصد قیمت 
دارو تا سقف 
۲۰۰۰ ریال

۱۰ درصد قیمت 
دارو تا سقف ۲۰۰۰ 

ریال

۱۰ درصد قیمت 
دارو تا سقف ۲۰۰۰ 

ریال

۱۰ درصد قیمت 
دارو تا سقف 
۲۰۰۰ ریال

تعرفه خدمات مدیریت عرضه داروهای 
بدون نیاز به نسخه تا سقف قیمت 

۲۰۰۰۰ ریال
۳۷۶۰ ریال ۴۴۲۵ ریال ۵۹۹۰ ریال ۲۲۵۴ ریال ۰/۰۱ کای حرفه 

ای+ ۰/۰۰۵ کای 
فنی

تعرفه خدمات مدیریت عرضه داروهای 
بدون نیاز به نسخه برای داروهای با 

قیمت باالتر از ۲۰۰۰۰ ریال
( به ازای هر قلم داروی تحویلی به 

بیمار)

۶

نسخ داروهای ترکیبی
۲۴۴۰۰ ریال ۲۸۷۸۰ ریال ۳۵۰۴۰ ریال ۱۴۴۵۲ ریال

۰/۰۸ کای حرفه 
ای+۰/۰۲ کای 

فنی

مدیریت خدمات دارویی برای داروهای 
ترکیبی به ازای هر قلم ماده به کاررفته 

در ساخت دارو

۴۸۸۰۰ ریال ۵۷۵۶۰ ریال ۷۰۰۸۰ ریال ۲۸۹۰۴ ریال مدیریت خدمات دارویی برای نسخه 
داروهای ترکیبی به ازای دو  قلم ماده 

به کاررفته در ساخت دارو
۷۳۲۰۰ ریال ۸۶۳۴۰ ریال ۱۰۵۱۲۰ ریال ۴۳۳۵۶ ریال مدیریت خدمات دارویی برای نسخه 

داروهای ترکیبی به ازای سه  قلم  و 
بیشتر ماده به کاررفته در ساخت دارو

۷

الزم به توضیح است:
* دریافت تعرفه خدمات دارویی توسط داروخانه ها صرفاً در صورت اتصال به سامانه پایش (کنترل) 

اصالت و رهگیری دارو (تی تک) مجاز خواهد بود.
* در صورت واگذاری اداره داروخانه بیمارستان های دولتی به بخش خصوصی، در این داروخانه ها تعرفه 

قانونی مطابق بخش دولتی اخذ می گردد.



۱۴۰۰/۰۳/۱۰
۱۰۱۲۸/ص/۱۴۰۰

دارد

*دریافت تعرفه خدمات دارویی بیش از مبلغ مشخص شده از مصادیق گرانفروشی محسوب گردیده و 

قابلیت پیگیری قانونی خواهد داشت.
* تحویل داروهای گیاهی دارای مجوز از سازمان، مشمول اخذ تعرفه همانند سایر داروها می باشد.



١٠٠/٢٢٨

١٤٠٠/٠٢/٢٠

دارد

تولید، پشتیبانیها، مانع زداییها
مقام معظم رهبری

١۹:٢۳

نشانی پستی: تهران-شهرک قدس (غرب)-بین فالمک جنوبی و زرافشان-خیابان سیمای ایران-ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

http://www.behdasht.gov.ir :نشانی صفحه اینترنتی نمابر: ٨٨٣٦٤١١١ تلفنهای تماس: ٨١٤٥٥٤٠١

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

 با سالم؛

      در اجرای قسمت ٤ بند ک تبصره ١۷ ماده واحده قانون بودجه سال ١٤٠٠ 
کل کشور مصوب ١٣۹۹/١۲/۲٦، تعرفه تعدادی از خدمات داروئی براساس مبانی 
ابالغ شده توسط سازمان غذا و دارو با شماره ٦٥٥/٥۷٤١۲  مورخ 

١٣۹۹/٠٦/١۷، به شرح پیوست جهت اجرا ابالغ میگردد.
      الزم به ذکر است که تعرفه ثبت نسخ الکترونیک مطابق بند ل تبصره ١۷ 
ماده واحده قانون بودجه سال ١٤٠٠ کل کشور، پس از تصویب هیئت محترم 
وزیران قابل اخذ خواهد بود. این تعرفه درخصوص نسخ بیمه ای است که توسط 
سازمانهای بیمه گر مرتبط پرداخت می شود و به ازاء هر نسخه ٠/٠٨ کا فنی 

تعیین شده است. 


