
تولید، پشتیبانیها، مانع زداییها
مقام معظم رهبری

۱۰۰/۴۵۲

دارد
۱۴۰۰/۰۴/۱۲۱۲:۳۲

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

جناب آقای دکتر نوبخت - معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
جناب آقای دکتر شریعتمداری - وزیر محترم تعاون،کار و رفاه اجتماعی

 جناب آقای دکتر  ظفرقندی - رئیس محترم سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران
جناب آقای دکتر ساالری - مدیرعامل محترم سازمان تامین اجتماعی

جناب آقای دکتر نوروزی - مدیرعامل محترم سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح
جناب آقای دکتر سلیمانی - رییسکل محترم بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران

جناب آقای بختیاری - رئیس محترم کمیته امداد امام خمینی (ره)
جناب آقای دکتر ابراهیمی - عضو ناظر مجلس شورای اسالمی در شورایعالی بیمه سالمت کشور

جناب آقای دکتر  فرزانه - عضو ناظر مجلس شورای اسالمی در شورایعالی بیمه سالمت کشور
جناب آقای دکتر ناصحی - رئیس محترم هیات مدیره و مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران

جناب آقای دکتر جان بابایی - معاون محترم درمان

با سالم و احترام؛

        با عنایت به ردیف ٢۹ و ٣٠ جدول ذیل مصوبه هیات محترم وزیران به شماره 
٥٧٣٦/ت٥٨٦٦٦هـ مورخ ١٤٠٠/١/٢٣ در خصوص اصالحات کتاب ارزش نسبی کدهای ٨٠٧٠٢٥ و 
٨٠٧٠٢٦، به پیوست مصوبه هشتاد و دومین جلسه شورای عالی بیمه سالمت کشور با موضوع: « تا 
پایان سال ١٤٠٠ هر دو خدمت پاپ اسمیر با کد ملی ٨٠٧٠٢٦ و HPV پاپ اسمیر با کد ملی 
٨٠٧٠٢٥ تحت پوشش سازمان های بیمه گر می باشد. تبصره- برای هر بیمار فقط یکی از این دو کد 
مذکور در قالب نسخه الکترونیک قابل محاسبه و پرداخت خواهد بود» جهت استحضار و ابالغ به 

واحدهای تابعه جهت اجرا از تاریخ ابالغ این مصوبه ارسال میگردد.
 

                                 وزیر و رئیس شورای عالی

                                                                                                                                        بیمه سالمت کشور

رونوشت:
جناب آقای دکتر رضوی، دبیر محترم و رئیس دبیرخانه شورای عالی بیمه سالمت برای آگاهی 



تولید، پشتیبانیها، مانع زداییها
مقام معظم رهبری

۱۰۰/۴۵۲

دارد
۱۴۰۰/۰۴/۱۲۱۲:۳۲
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جناب آقای دکتر نوبخت - معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
جناب آقای دکتر شریعتمداری - وزیر محترم تعاون،کار و رفاه اجتماعی

 جناب آقای دکتر  ظفرقندی - رئیس محترم سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران
جناب آقای دکتر ساالری - مدیرعامل محترم سازمان تامین اجتماعی

جناب آقای دکتر نوروزی - مدیرعامل محترم سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح
جناب آقای دکتر سلیمانی - رییسکل محترم بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران

جناب آقای بختیاری - رئیس محترم کمیته امداد امام خمینی (ره)
جناب آقای دکتر ابراهیمی - عضو ناظر مجلس شورای اسالمی در شورایعالی بیمه سالمت کشور

جناب آقای دکتر  فرزانه - عضو ناظر مجلس شورای اسالمی در شورایعالی بیمه سالمت کشور
جناب آقای دکتر ناصحی - رئیس محترم هیات مدیره و مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران

جناب آقای دکتر جان بابایی - معاون محترم درمان

با سالم و احترام؛

        با عنایت به ردیف ٢۹ و ٣٠ جدول ذیل مصوبه هیات محترم وزیران به شماره 
٥٧٣٦/ت٥٨٦٦٦هـ مورخ ١٤٠٠/١/٢٣ در خصوص اصالحات کتاب ارزش نسبی کدهای ٨٠٧٠٢٥ و 
٨٠٧٠٢٦، به پیوست مصوبه هشتاد و دومین جلسه شورای عالی بیمه سالمت کشور با موضوع: « تا 
پایان سال ١٤٠٠ هر دو خدمت پاپ اسمیر با کد ملی ٨٠٧٠٢٦ و HPV پاپ اسمیر با کد ملی 
٨٠٧٠٢٥ تحت پوشش سازمان های بیمه گر می باشد. تبصره- برای هر بیمار فقط یکی از این دو کد 
مذکور در قالب نسخه الکترونیک قابل محاسبه و پرداخت خواهد بود» جهت استحضار و ابالغ به 

واحدهای تابعه جهت اجرا از تاریخ ابالغ این مصوبه ارسال میگردد.
 

                                 وزیر و رئیس شورای عالی

                                                                                                                                        بیمه سالمت کشور
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مقام معظم رهبری

۱۰۰/۴۵۲
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جناب آقای دکتر نوبخت  
معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

با سالم و احترام؛

        با عنایت به ردیف ٢۹ و ٣٠ جدول ذیل مصوبه هیات محترم وزیران به شماره 
٥٧٣٦/ت٥٨٦٦٦هـ مورخ ١٤٠٠/١/٢٣ در خصوص اصالحات کتاب ارزش نسبی کدهای ٨٠٧٠٢٥ و 
٨٠٧٠٢٦، به پیوست مصوبه هشتاد و دومین جلسه شورای عالی بیمه سالمت کشور با موضوع: « تا 
پایان سال ١٤٠٠ هر دو خدمت پاپ اسمیر با کد ملی ٨٠٧٠٢٦ و HPV پاپ اسمیر با کد ملی 
٨٠٧٠٢٥ تحت پوشش سازمان های بیمه گر می باشد. تبصره- برای هر بیمار فقط یکی از این دو کد 
مذکور در قالب نسخه الکترونیک قابل محاسبه و پرداخت خواهد بود» جهت استحضار و ابالغ به 

واحدهای تابعه جهت اجرا از تاریخ ابالغ این مصوبه ارسال میگردد.
 

                                 وزیر و رئیس شورای عالی

                                                                                                                                        بیمه سالمت کشور



تولید، پشتیبانیها، مانع زداییها
مقام معظم رهبری

۱۰۰/۴۵۲

دارد
۱۴۰۰/۰۴/۱۲۱۲:۳۲

نشانی پستی: تهران-شهرک قدس (غرب)-بین فالمک جنوبی و زرافشان-خیابان سیمای ایران-ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
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جناب آقای دکتر شریعتمداری 
وزیر محترم تعاون،کار و رفاه اجتماعی

 

با سالم و احترام؛

        با عنایت به ردیف ٢۹ و ٣٠ جدول ذیل مصوبه هیات محترم وزیران به شماره 
٥٧٣٦/ت٥٨٦٦٦هـ مورخ ١٤٠٠/١/٢٣ در خصوص اصالحات کتاب ارزش نسبی کدهای ٨٠٧٠٢٥ و 
٨٠٧٠٢٦، به پیوست مصوبه هشتاد و دومین جلسه شورای عالی بیمه سالمت کشور با موضوع: « تا 
پایان سال ١٤٠٠ هر دو خدمت پاپ اسمیر با کد ملی ٨٠٧٠٢٦ و HPV پاپ اسمیر با کد ملی 
٨٠٧٠٢٥ تحت پوشش سازمان های بیمه گر می باشد. تبصره- برای هر بیمار فقط یکی از این دو کد 
مذکور در قالب نسخه الکترونیک قابل محاسبه و پرداخت خواهد بود» جهت استحضار و ابالغ به 

واحدهای تابعه جهت اجرا از تاریخ ابالغ این مصوبه ارسال میگردد.
 

                                 وزیر و رئیس شورای عالی

                                                                                                                                        بیمه سالمت کشور
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 جناب آقای دکتر  ظفرقندی 
رئیس محترم سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران

با سالم و احترام؛

        با عنایت به ردیف ٢۹ و ٣٠ جدول ذیل مصوبه هیات محترم وزیران به شماره 
٥٧٣٦/ت٥٨٦٦٦هـ مورخ ١٤٠٠/١/٢٣ در خصوص اصالحات کتاب ارزش نسبی کدهای ٨٠٧٠٢٥ و 
٨٠٧٠٢٦، به پیوست مصوبه هشتاد و دومین جلسه شورای عالی بیمه سالمت کشور با موضوع: « تا 
پایان سال ١٤٠٠ هر دو خدمت پاپ اسمیر با کد ملی ٨٠٧٠٢٦ و HPV پاپ اسمیر با کد ملی 
٨٠٧٠٢٥ تحت پوشش سازمان های بیمه گر می باشد. تبصره- برای هر بیمار فقط یکی از این دو کد 
مذکور در قالب نسخه الکترونیک قابل محاسبه و پرداخت خواهد بود» جهت استحضار و ابالغ به 

واحدهای تابعه جهت اجرا از تاریخ ابالغ این مصوبه ارسال میگردد.
 

                                 وزیر و رئیس شورای عالی

                                                                                                                                        بیمه سالمت کشور



تولید، پشتیبانیها، مانع زداییها
مقام معظم رهبری
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دارد
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جناب آقای دکتر ساالری 
مدیرعامل محترم سازمان تامین اجتماعی

با سالم و احترام؛

        با عنایت به ردیف ٢۹ و ٣٠ جدول ذیل مصوبه هیات محترم وزیران به شماره 
٥٧٣٦/ت٥٨٦٦٦هـ مورخ ١٤٠٠/١/٢٣ در خصوص اصالحات کتاب ارزش نسبی کدهای ٨٠٧٠٢٥ و 
٨٠٧٠٢٦، به پیوست مصوبه هشتاد و دومین جلسه شورای عالی بیمه سالمت کشور با موضوع: « تا 
پایان سال ١٤٠٠ هر دو خدمت پاپ اسمیر با کد ملی ٨٠٧٠٢٦ و HPV پاپ اسمیر با کد ملی 
٨٠٧٠٢٥ تحت پوشش سازمان های بیمه گر می باشد. تبصره- برای هر بیمار فقط یکی از این دو کد 
مذکور در قالب نسخه الکترونیک قابل محاسبه و پرداخت خواهد بود» جهت استحضار و ابالغ به 

واحدهای تابعه جهت اجرا از تاریخ ابالغ این مصوبه ارسال میگردد.
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                                                                                                                                        بیمه سالمت کشور



تولید، پشتیبانیها، مانع زداییها
مقام معظم رهبری

۱۰۰/۴۵۲

دارد
۱۴۰۰/۰۴/۱۲۱۲:۳۲
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جناب آقای دکتر نوروزی  
مدیرعامل محترم سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح

با سالم و احترام؛

        با عنایت به ردیف ٢۹ و ٣٠ جدول ذیل مصوبه هیات محترم وزیران به شماره 
٥٧٣٦/ت٥٨٦٦٦هـ مورخ ١٤٠٠/١/٢٣ در خصوص اصالحات کتاب ارزش نسبی کدهای ٨٠٧٠٢٥ و 
٨٠٧٠٢٦، به پیوست مصوبه هشتاد و دومین جلسه شورای عالی بیمه سالمت کشور با موضوع: « تا 
پایان سال ١٤٠٠ هر دو خدمت پاپ اسمیر با کد ملی ٨٠٧٠٢٦ و HPV پاپ اسمیر با کد ملی 
٨٠٧٠٢٥ تحت پوشش سازمان های بیمه گر می باشد. تبصره- برای هر بیمار فقط یکی از این دو کد 
مذکور در قالب نسخه الکترونیک قابل محاسبه و پرداخت خواهد بود» جهت استحضار و ابالغ به 

واحدهای تابعه جهت اجرا از تاریخ ابالغ این مصوبه ارسال میگردد.
 

                                 وزیر و رئیس شورای عالی
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جناب آقای دکتر سلیمانی 
رییسکل محترم بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران

با سالم و احترام؛

        با عنایت به ردیف ٢۹ و ٣٠ جدول ذیل مصوبه هیات محترم وزیران به شماره 
٥٧٣٦/ت٥٨٦٦٦هـ مورخ ١٤٠٠/١/٢٣ در خصوص اصالحات کتاب ارزش نسبی کدهای ٨٠٧٠٢٥ و 
٨٠٧٠٢٦، به پیوست مصوبه هشتاد و دومین جلسه شورای عالی بیمه سالمت کشور با موضوع: « تا 
پایان سال ١٤٠٠ هر دو خدمت پاپ اسمیر با کد ملی ٨٠٧٠٢٦ و HPV پاپ اسمیر با کد ملی 
٨٠٧٠٢٥ تحت پوشش سازمان های بیمه گر می باشد. تبصره- برای هر بیمار فقط یکی از این دو کد 
مذکور در قالب نسخه الکترونیک قابل محاسبه و پرداخت خواهد بود» جهت استحضار و ابالغ به 

واحدهای تابعه جهت اجرا از تاریخ ابالغ این مصوبه ارسال میگردد.
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جناب آقای بختیاری  
رئیس محترم کمیته امداد امام خمینی (ره)

با سالم و احترام؛

        با عنایت به ردیف ٢۹ و ٣٠ جدول ذیل مصوبه هیات محترم وزیران به شماره 
٥٧٣٦/ت٥٨٦٦٦هـ مورخ ١٤٠٠/١/٢٣ در خصوص اصالحات کتاب ارزش نسبی کدهای ٨٠٧٠٢٥ و 
٨٠٧٠٢٦، به پیوست مصوبه هشتاد و دومین جلسه شورای عالی بیمه سالمت کشور با موضوع: « تا 
پایان سال ١٤٠٠ هر دو خدمت پاپ اسمیر با کد ملی ٨٠٧٠٢٦ و HPV پاپ اسمیر با کد ملی 
٨٠٧٠٢٥ تحت پوشش سازمان های بیمه گر می باشد. تبصره- برای هر بیمار فقط یکی از این دو کد 
مذکور در قالب نسخه الکترونیک قابل محاسبه و پرداخت خواهد بود» جهت استحضار و ابالغ به 

واحدهای تابعه جهت اجرا از تاریخ ابالغ این مصوبه ارسال میگردد.
 

                                 وزیر و رئیس شورای عالی

                                                                                                                                        بیمه سالمت کشور



تولید، پشتیبانیها، مانع زداییها
مقام معظم رهبری

۱۰۰/۴۵۲

دارد
۱۴۰۰/۰۴/۱۲۱۲:۳۲

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

جناب آقای دکتر ابراهیمی 
عضو ناظر مجلس شورای اسالمی در شورایعالی بیمه سالمت کشور

با سالم و احترام؛

        با عنایت به ردیف ٢۹ و ٣٠ جدول ذیل مصوبه هیات محترم وزیران به شماره 
٥٧٣٦/ت٥٨٦٦٦هـ مورخ ١٤٠٠/١/٢٣ در خصوص اصالحات کتاب ارزش نسبی کدهای ٨٠٧٠٢٥ و 
٨٠٧٠٢٦، به پیوست مصوبه هشتاد و دومین جلسه شورای عالی بیمه سالمت کشور با موضوع: « تا 
پایان سال ١٤٠٠ هر دو خدمت پاپ اسمیر با کد ملی ٨٠٧٠٢٦ و HPV پاپ اسمیر با کد ملی 
٨٠٧٠٢٥ تحت پوشش سازمان های بیمه گر می باشد. تبصره- برای هر بیمار فقط یکی از این دو کد 
مذکور در قالب نسخه الکترونیک قابل محاسبه و پرداخت خواهد بود» جهت استحضار و ابالغ به 

واحدهای تابعه جهت اجرا از تاریخ ابالغ این مصوبه ارسال میگردد.
 

                                 وزیر و رئیس شورای عالی

                                                                                                                                        بیمه سالمت کشور



تولید، پشتیبانیها، مانع زداییها
مقام معظم رهبری

۱۰۰/۴۵۲

دارد
۱۴۰۰/۰۴/۱۲۱۲:۳۲

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

جناب آقای دکتر  فرزانه 
عضو ناظر مجلس شورای اسالمی در شورایعالی بیمه سالمت کشور

با سالم و احترام؛

        با عنایت به ردیف ٢۹ و ٣٠ جدول ذیل مصوبه هیات محترم وزیران به شماره 
٥٧٣٦/ت٥٨٦٦٦هـ مورخ ١٤٠٠/١/٢٣ در خصوص اصالحات کتاب ارزش نسبی کدهای ٨٠٧٠٢٥ و 
٨٠٧٠٢٦، به پیوست مصوبه هشتاد و دومین جلسه شورای عالی بیمه سالمت کشور با موضوع: « تا 
پایان سال ١٤٠٠ هر دو خدمت پاپ اسمیر با کد ملی ٨٠٧٠٢٦ و HPV پاپ اسمیر با کد ملی 
٨٠٧٠٢٥ تحت پوشش سازمان های بیمه گر می باشد. تبصره- برای هر بیمار فقط یکی از این دو کد 
مذکور در قالب نسخه الکترونیک قابل محاسبه و پرداخت خواهد بود» جهت استحضار و ابالغ به 

واحدهای تابعه جهت اجرا از تاریخ ابالغ این مصوبه ارسال میگردد.
 

                                 وزیر و رئیس شورای عالی

                                                                                                                                        بیمه سالمت کشور



تولید، پشتیبانیها، مانع زداییها
مقام معظم رهبری

۱۰۰/۴۵۲

دارد
۱۴۰۰/۰۴/۱۲۱۲:۳۲

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

جناب آقای دکتر ناصحی 
رئیس محترم هیات مدیره و مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران

با سالم؛ 

        با عنایت به ردیف ٢۹ و ٣٠ جدول ذیل مصوبه هیات محترم وزیران به شماره 
٥٧٣٦/ت٥٨٦٦٦هـ مورخ ١٤٠٠/١/٢٣ در خصوص اصالحات کتاب ارزش نسبی کدهای ٨٠٧٠٢٥ و 
٨٠٧٠٢٦، به پیوست مصوبه هشتاد و دومین جلسه شورای عالی بیمه سالمت کشور با موضوع: « تا 
پایان سال ١٤٠٠ هر دو خدمت پاپ اسمیر با کد ملی ٨٠٧٠٢٦ و HPV پاپ اسمیر با کد ملی 
٨٠٧٠٢٥ تحت پوشش سازمان های بیمه گر می باشد. تبصره- برای هر بیمار فقط یکی از این دو کد 
مذکور در قالب نسخه الکترونیک قابل محاسبه و پرداخت خواهد بود» جهت استحضار و ابالغ به 

واحدهای تابعه جهت اجرا از تاریخ ابالغ این مصوبه ارسال میگردد.
 

                                 وزیر و رئیس شورای عالی

                                                                                                                                        بیمه سالمت کشور



تولید، پشتیبانیها، مانع زداییها
مقام معظم رهبری

۱۰۰/۴۵۲

دارد
۱۴۰۰/۰۴/۱۲۱۲:۳۲

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

جناب آقای دکتر جان بابایی 
معاون محترم درمان

با سالم؛ 

        با عنایت به ردیف ٢۹ و ٣٠ جدول ذیل مصوبه هیات محترم وزیران به شماره 
٥٧٣٦/ت٥٨٦٦٦هـ مورخ ١٤٠٠/١/٢٣ در خصوص اصالحات کتاب ارزش نسبی کدهای ٨٠٧٠٢٥ و 
٨٠٧٠٢٦، به پیوست مصوبه هشتاد و دومین جلسه شورای عالی بیمه سالمت کشور با موضوع: « تا 
پایان سال ١٤٠٠ هر دو خدمت پاپ اسمیر با کد ملی ٨٠٧٠٢٦ و HPV پاپ اسمیر با کد ملی 
٨٠٧٠٢٥ تحت پوشش سازمان های بیمه گر می باشد. تبصره- برای هر بیمار فقط یکی از این دو کد 
مذکور در قالب نسخه الکترونیک قابل محاسبه و پرداخت خواهد بود» جهت استحضار و ابالغ به 

واحدهای تابعه جهت اجرا از تاریخ ابالغ این مصوبه ارسال میگردد.
 

                                 وزیر و رئیس شورای عالی

                                                                                                                                        بیمه سالمت کشور


