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 .كبرضٌبس ّوبٌّگ كٌٌذُ ايوٌي :هليحِ ًبهج31َ

 : اقتصاد دارو درمان و تجهيزاتشرح وظايف كميته 
 ٍ گزاى قيوت هي ثبضذ.حيطِ فؼبليت كويتِ ّبي ثيوبرستبًي ضبهل گزٍُ خذهبت ضبيغ ٍ گزٍُ خذهبت ًبدر 

 گزٍُ خذهبت ضبيغ ثِ خذهبتي گفتِ هي ضَد كِ ثِ طَر ضبيغ در ثيوبرستبى ايجبد ّشيٌِ هي ًوبيذ

گزٍُ خذهبت ًبدر ٍ گزاى قيوت ثِ پزٍسيجز ّب ٍ اػوبل جزاحي الكتيَ ٍ غيز رٍتيي كِ در آًْب ٍسيلِ هصزفي پشضكي گزاى 

 ٍ ثبالتز ( استفبدُ هي ضَد قيوت )هجوَع قيوت ٍسبيل پشضكي دُ هيليَى 

جوغ اٍري ٍ ثزرسي اطالػبت هزثَط ثِ حجن هذاخالت تجَيش ضذُ تَسط پشضكبى ضبغل در ثيوبرستبى ٍ استفبدُ اس رٍضْبي  -1

 آهبري ٍ هذيزيتي ضٌبسبيي هَارد خبرج اس ثبسُ ّبي هؼوَل ٍ پيگيزي ػلت آى

الت تطخيصي درهبًي آًْب اس هيبًگيي ثبالتز ثَدُ ثِ ّوزاُ تذكز ٍ راٌّوبيي ّبي السم ثِ توبم پشضكبًي كِ هيشاى هذاخ -2

 هستٌذات هكتَة

ثزگشاري جلسبت قجل اس هذاخالت ًبدر ٍ پزّشيٌِ ثب دػَت اس هتخصصيي رضتِ ّبي هزثَطِ ٍ پشضكي كِ هذاخلِ درهبًي را  -3

 ثزًبهِ پذيزش ٍ هؼطلي ثيوبراى اًجبم هي دّذ ٍ ثزرسي اًذيكبسيَى ٍ صذٍر هجَس اًجبم هذاخلِ ثذٍى تبخيز يب تغييز در 

 ارسبل ًتبيج حبصلِ اس ثزرسي هذاخالت تطخيصي درهبًي ضبيغ ثِ دثيز خبًِ داًطگبُ  -4
 

 

 برگزاري جلسات كميته:
 ُدر اثتذاي ّزسبل تقَين سهبًي ثزگشاري يكسبلِ  جلسبت كويتِ  يكجبر ثزگشار گزدد. جلسبت كويتِ هيجبيستي حذاقل ّز هب

 هزكشي  كويتِ ّبي ثيوبرستبى ٍ ثب ّوبٌّگي دثيز كويتِ تْيِ هيگزدد.تَسط دثيزخبًِ 

 ي جلسبت كويتِ هي ثبيستي ثز اسبس تقَين فَق الذكز ثزگشار ضَد. در صَرت لشٍم تغييز تبريخ ثِ دليل ػذم تذاخل سهًب

 ثزگشاري كويتِ ّب هي ثبيست اس قجل ثب دثيز خبًِ كويتِ ّب ّوبٌّگ ضَد.

 ثبيستي ثگًَِ اي تٌظين ضَد كِ سهبى جلسِ ثب سهبى ثزگشاري ًوبس ظْز ٍػصز تذاخل كويتِ هي سبػت ثزگشاري جلسبت

 ًذاضتِ ثبضذ .

 ثبيست در راس سبػت هطخص ضذُ در دػَت ًبهِ ثزگشار گزدد.جلسِ كويتِ هي 

 ضذُ هطوئي گزدد.ثبيست قجل اس تذٍيي دػَت ًبهِ اس آهبدُ ثَدى هكبى ثزگشاري كويتِ در سبػت تؼييي دثيز كويتِ هي 


