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 مدیر کل محترم سازمان بیمه سالمت استان گیالن

 ریاست محترم دفتر رسیدگی به اسناد سازمان تامین اجتماعی استان  گیالن  

 ریاست محترم سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح استان گیالن  

مدیریت محترم شرکت بیمه آسیا ، رازی ، ایران البرز ، آتیه ساازان ، سارمد،دانا،دی، رارسایان ، م لاس ، ساینا ،      

 استان گیالنSOSراسارگاد، سامان، نوین ، کوثر ، کارآفرین ، میهن ، 

 ریاست محترم بیمارستان رسول اکرم)ص(

 ریاست محترم بیمارستان ولی صرنیروی دریایی)عج(

 حترم بیمارستان خصوصیمدیرعامل م

 ریاست محترم مرکز آموزشی درمانی / بیمارستان 

دوشناسنامه واستاندارد خدمت ارائه مشاوره فردی ومشاوره گروهی طب ریشاییری   ابالغ-نیدالیگا موضوع:

 9560-وبا مداخالت کاهنده ریسک فاکتورها 

 باسالم
وزارت متباوع ودرراساتای رویاساازی ارائاه خادمات       11/5/1400ماور    9560احتراما باعنایت به مکاتبه        

قانون برنامه ششس توس ه کشورمبنی براجازه تجویز خدمات وانجاام  74ماده "ث وج"رزشکی واجرایی نمودن بند

 دوط وزارت بهداشات ، خرید راهبردی سازمانهای بیمه گر براساا  دساتورال مل هاا وراهنماهاای باالینی توسا      

شناسنامه واستاندارد خدمت ارائه مشاوره فردی ومشاوره گروهی طب ریشییری وبا ماداخالت کاهناده ریساک    

به تصویب رسیده واز تاریخ ابالغ الزم االجرا می باشد.بدیهی است ضمن ( 9011980و 901975)باکدملی  فاکتورها

تایید وزارت متباوع اعاالم مای گردددانشاکده انجمان هاا       تاکید برارائه خدمت درچارچوب استانداردهای مورد

وسازمان نظام رزشکی می بایست از این محصوالت درآموزش های بازآموزی اساتااده وساازمانهای بیماه گرنیاز     

 براسا  محصوالت دانشی اقدام به خرید راهبردی نمایند.  
   شایان ذکراست کلیه ی فایلهای ریوست درسایت م اونت درمان به آدرhttp://www.gums.ac.ir/darman .قابل دسترسی می باشد 

 

 

 

 

 مقدم انوش دهنادیدكتر 

 درمان دانشگاه معاون
                                                  

 

 

 
 رونوشت به:

آقاي دکتر مرتضي رهبر طارمسري معاون آموزشي دانشگاه    

خانم منیره فلک باز مدير درمان    

خانم طاهره زاهدصفت مديرامور پرستاري دانشگاه    

جناب آقاي دکتر کاوک پور رياست محترم اداره اقتصاد درمان    

http://www.gums.ac.ir/darman

