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 مشمول کسورات کامل میگردد .اعتبار  فاقد ،و نسخ نسخ فاقدتاريخ،تاريخ گذشته،آينده وياتاريخ مخدوش -1

 بود .. در صورت عدم امکان تحويل فقط در ماه بعد قابل پذيرش خواهد نسخ هر ماه فقط تا دهم ماه بعد پذيرش می شود -2

 . می گردد  کسورات  نسخ متخصص  مشمول ،)پزشک خانواده روستايی(فقط سطح يک باشد نسخ  -3

 قابل پذيرش می باشدنسخ دندانپزشک  مستقر در مراکز بهداشتی درمانی با مهر مرکز  -4

خودداری فرمايید .در و ديگر استان ها از دريافت نسخ ديگر مراکز  .نسخ جمعیت تحت پوشش هر مرکز  قابل پذيرش برای داروخانه می باشد   - 5

 میگردد . کسوراتصورت ارسال نسخ ديگر مراکز  مشمول 

می باشد  . بنابراين قیمت کل نسخه نبايد از حد مجاز تجاوز نمايد در  مطابق با دستورالعمل بیمه سالمت برای پزشکان عمومیسقف ريالی نسخ  -6

 می گردد. کسورات اينصورت مشمول 

  غیرقابل پرداخت می باشد. خانواده روستايی بدون مهر و امضای پزشک نسخ    -7

روی  نسخ بايد حتما مهر  ، در صورتی که پزشک خانواده مرکز مهر مربوط به پزشک خانواده را نداشته باشد تا زمان تهیه مهر پزشک خانواده   -8

 مرکز نیز زده شود 

تاريخ آن بايستی توسط پزشک تصحیح و با قید مورد صحیح درزيرآن ويا پشت نسخه به همراه  هرگونه مخدوشی يا اشتباه در متن نسخه يا   -9

 مهروامضاء پزشک قابل پرداخت می باشد .

دوز، شکل و واحد دارو توسط پزشک قید گرددودر صورت مخدوش بودن توسط پزشک مورد صحیح درج ومهروامضاء گردد.درغیراينصورت    -11

 می گردد. حداقل مورد ، محاسبه

 ساعت با احتساب تعطیالت ازتاريخ ويزيت بیمار می باشد 72مهلت پذيرش نسخ حداکثر    -11

 نسخ تحويلی بايد فقط در محدوده يک ماه باشد وجود هر گونه نسخه مربوط به ماه قبل مشمول کسور نسخه میگردد – 12

فقط با کد (http://fhc.sums.ac.irمعاونت بهداشتی دانشگاه به آدرس)قابل دسترسی بر روی سايت قلمی 436کلیه داروهای لیست  – 13

 . قابل پذيرش میباشد  31/71های مربوطه بصورت 

قلمی بصورت  62شهرستان هايی که نسخ  بیماران اعصاب و روان را پذيرش میکنند . بايد توجه داشته باشند که اين نسخ فقط در قالب لیست  – 14

قابل پرداخت می باشد و نسخه بايد فقط شامل اين اقالم باشد و ديگر اقالم خارج از تعهد  قیمت گذاری شده در نسخه مشمول کسورات  111 -1

 می باشد.. ضمنا لیست داروهای اعصاب و روان قابل دسترسی بر روی سايت واحد امور دارو در قسمت فرم ها و چک لیست ها ، میگردد 

ونده بايد طبق  قوانین و مقررات بیمه سالمت پیچیده شود و به آن سازمان ارسال گردد بديهی است ارسال اين نسخ به دانشگاه نسخ تکرار ش -15

 مشمول کسورات کامل میگردد.

ايد اسناد بیمارستان های طرف قرارداد موظفند نسخ بیمه روستايی را فقط در ساعات تعیین شده از سوی شبکه پذيرش نمايند و حتما ب - 16  

 مشخص کننده تاريخ وساعت مراجعه  بیمار ضمیمه نسخه گردد.

درصد سهم بیمه شده را از بیمار دريافت نمايند و دريافت هر گونه  مبلغی تحت عنوان حق نسخه پیچی  31داروخانه ها در شعب  فقط موظفند  – 17

 ،حق فنی و... از بیمار ممنوع می باشد

 شرايط قیمت گذاری و تحويل دارو : 
 http://mdp.ihio.gov.irبه آدرس  بیمه سالمت  قیمت داروها سايت تغییرات  مالك     -1

 دارو های چندقیمتی قیمت حداقل مورد قبول می باشد   -2

 قیمت گذاری در حضور بیمار انجام پذيرد.    -3

 نسخه انجام شود.قیمت گذاری حتی المقدور بارنگ غیرازمتن     -4

 در صورت عدم تحويل برخی از اقالم دارويی به بیمار به هر دلیل ، با کشیدن خط تیره در محل قیمت گذاری مشخص گردد.    -5



 داروها به ترتیب درج در نسخه قیمت گذاری گردد. در غیر اينصورت مالك محاسبه قیمت دارو به ترتیب دارو در نسخه می باشد.    -6

قابل دسترسی بر روی سايت  1قلمی  داروهای مورد تعهد بیمه روستايی سطح 436لیست قیمت گذاری اقالم خارج از تعهد خودداری شود. از    -7

  http://fhc.sums.ac.irمعاونت بهداشتی دانشگاه به آدرس

 پس از قیمت گذاری جمع کل ،فرانشیزو سهم سازمان مشخص گردد.    -8

سهوی به هنگام قیمت زدن دارو، بدون مخدوش کردن مبلغ اشتباه ، يک خط تیره بر روی آن کشیده و مبلغ صحیح در زير درصورت بروزاشتباه  -9

وآدرس و شماره تماس بیمار نیز در پشت  يا کنار آن قید گردد. سپس دلیل خط خوردگی توسط مسئول فنی در پشت نسخه توضیح داده شود.

 نسخه يادداشت شود

 و برچسب زدن قیمت ها خودداری شود. از الك گیری -11

 سرم وست مربوطه تنهايک عددقابل پرداخت بوده.-11

مسئول پشت نسخه داروخانه مهرداروخانه ومهر و امضاء   در و زده  شود  دفترچه در هنگام تحويل دارو به بیمار ،مهرداروخانه روی نسخه بیمار-12

 فنی

 نحوه تنظیم لیست ارسالی و نسخ :  
 عددی ارسال گردد. 311شماره گذاری ومرتب شده ودربسته های  فايل ديتاومطابق شماره نسخه در nos4در قالب  نسخ -1

 نباشد   CDزده شود و اطالعات ديگری بر روی  CDديتا بر روی  -2

 ولی بصورت جداگانه ارسال نمايند.  CDمی توانند اطالعات مربوط به تمامی شعب را بر روی يک  داروخانه های دارای چند شعبه -3

 باشد  CDبر روی  که حتما نام داروخانه  به انگلیسی تايپ شود ، داخل فولدری به نام داروخانهnos4ديتا بدون تغییر اسم و فقط با عنوان  -4

 سانتی متر برای هر بسته استفاده گردد. 51جهت بسته بندی نسخ ازنخ باضخامت مناسب وبه طول متوسط     -5

 از بکار بردن نخهای پالستیکی و ابريشمی خودداری فرمائید.    -6

 به منظور بازکردن بسته ها و بررسی نسخ اززدن گره کورخودداری گردد.    -7

 د در صورت پانچ شدن تاريخ، کل  نسخه به عنوان تاريخ مخدوش مشمول کسورات میگرد نسخه ها از سمت چپ و زير تاريخ نسخه پانچ گردد.    -8

 ازسنجاق کردن و منگنه کردن نسخ خودداری گردد.    -9

کاغذی  اندازه واستحکام مناسب ارسال شودازارسال نسخ درپاکت  ارسالی درپالستیک سفید وتمیزوبا ديتای نسخ،فرم خالصه صورتحساب و   -11

الزم بذکر است داروخانه های دارای نسخ اعصاب و روان بايد نسخ و فرم خالصه صورتحساب و ديتا را بصورت جداگانه تحويل  خودداری شود .

 نمايند

هر گونه عدم مطابقت شماره نسخ ارسالی و ديتا موجب ايجاد کسور  تنظیم گردد. فايل ديتاشماره نسخ به ترتیب شماره نسخ و تاريخ آن در      -11

 کامل نسخه میگردد .

 مهر وامضای مسئول فنی و داروخانه پشت تمامی نسخ وفرم خالصه صورتحساب ارسالی الزامی است . -12

 اشد.واردشده ومطابقت داشته ب فايل ديتاکلیه مشخصات نسخه وداروهای تحويلی وجمع کل هرنسخه در -13

 می گردد. کسورات مشمول ،  داروی موجوددرنسخه مطابقت داشته باشد.ثبت اشتباه کد داروی ثبت شده درسیستم رايانه بابین المللی  کد-14

 نگهداريد. خود نزد تاپرداخت مبلغ صورتحساب ،اطالعات نسخ ارسالی را-15

 32122241شماره تماس واحد امور دارويی معاونت بهداشتی   


