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 هـ26588ت/10727: شماره 
 29/3/1381: تاریخ 

 تصویب نامه هیأت وزیران
سازمان مدیریت و           -ت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزار

 برنامه ریزي کشور
 

بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمـان   26/3/1381هیأت وزیران در جلسه مورخ 
سـازمان   11/3/1381مـورخ  39673/105و آموزش پزشکی ، موضوع نامه شـماره  

قـانون تنظـیم بخشـی از     )25(مدیریت و برنامه ریزي کشـور ، بـه اسـتناد مـاده     
آئین نامه اجرایی ماده یاد شـده را بـه شـرح     -1380مصوب  -مقررات مالی دولت

 :زیر تصویب نمود
 

 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) 25(آئین نامه اجرایی ماده 
 

داروخانه هاي دانشگاههاي علوم پزشکی کـه بـا اهـداف آمـوزش و ارائـه       -1ماده 
بهداشتی خارج از بیمارسـتان هـا و مراکـز بهداشـتی و درمـانی      خدمات دارویی و 

 . تاسیس گردیده اند مشمول این آئین نامه می باشند
به صورت خودگردان و بـدون اتکـاء   ) 1(اداره داروخانه هاي موضوع ماده  -2ماده 

به اعتبارات دولتی خواهد بود و وجوه حاصل از فروش دارو، سایر اقالم مـرتبط بـا   
و ارائه خدمات دارویی به حساب درآمد اختصاصی که در قـوانین بودجـه    داروخانه

سنوانی منظور خواهد شد جهت خرید مجـدد دارو و سـایر اقـالم منـدرج در ایـن      
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ماده طبق ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و انجـام هزینـه هـاي    
 .جاري و پرسنلی داروخانه صرف خواهد شد

موظف است براي داروخانه یا داروخانه هاي تحت پوشـش  دانشگاه ذیربط  -3ماده 
 .حسابداري مستقل ایجاد نماید

ذیحساب هر دانشگاه باید براي داروخانه هاي تحـت پوشـش در یکـی از     -4ماده 
وجوه . بانک هاي مجاز کشور، حساب بانکی مستقل غیر قابل برداشت افتتاح نماید

آن از محـل  %) 100(ادل صد درصد واریزي می بایست به حساب خزانه واریز و مع
اعتبار منظور شده در قانون بودجه توسط ذیحساب دانشگاه درخواست و عینـاً بـه   
داروخانه عودت و با رعایت قانون نحوه انجام امور مـالی و معـامالتی دانشـگاهها و    

آئین نامه مالی و معامالتی دانشگاهها ( موسسات آموزش عالی و آئین نامه مربوط 
صرف هزینه هاي مندرج ) بسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وا... و

 .این آئین نامه شود) 2(در ماده 
موظـف اسـت   ) عامـل ذیحسـاب   ( مسئول یا رئیس امور مالی داروخانـه   -5ماده 

عالوه بر تهیه و تنظیم دفاتر و صورتحسابهاي مالی ماهانه مورد نیاز ذیحساب، هر 
داروخانه را تنظـیم و از طریـق رئـیس داروخانـه بـه اطـالع        ماه تراز عملیات مالی

 .رئیس دانشگاه با مقامات مجاز از طرف او برساند
رئیس داروخانه و یا داروخانه ها از بین داروسـازان دانشـگاه بـه پیشـنهاد      -6ماده 

مدیریت دارویی و غذایی دانشگاه توسـط رئـیس دانشـگاه منصـوب مـی گـردد و       
داري و مالی به عهده رئیس داروخانه ها می باشـد و نـامبرده   مسئولیت کلیه امور ا

 .در مقابل دانشگاه و دستگاههاي نظارتی پاسخگو خواهد بود
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در دانشگاههایی که داراي دانشکده داروسازي فعـال مـی باشـند رئـیس      –تبصره 

داروخانه به پیشنهاد رئیس دانشکده داروسـازي و حکـم رئـیس دانشـگاه تعیـین         
 .دمی گرد

بـه  . کارکنان داروخانه ها تابع قانون کار و تامین اجتمـاعی خواهنـد بـود    -7ماده 
کارگیري نیروهاي جدید در این گونه داروخانـه هـا براسـاس نیـاز بـه درخواسـت       
رئیس داروخانه ها و تائید رئیس یا معاونت پشتیبانی دانشگاه و در قالب قانون کار 

 .مجاز خواهد بود
ظف است در پایان هر سال مالی با رعایت مقررات نسـبت بـه   دانشگاه مو -8ماده 

انبارگردانی داروخانه ها اقدام و وضعیت عملیات انجام شده در طول سال را از نظر 
 .مالی و فنی تائید و یا تخلفات احتمالی انجام شده رابه مراجع ذیربط اعالم نماید

 .  قابل اجراست 1/1/1381این آئین نامه از تاریخ  -9ماده 
 




