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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 

پارسیان ، معلم ، سینا ، پاسارگاد، سامان، نوین ،دی،مدیریت محترم شرکت بیمه آسیا ، رازی ، ایران البرز ، آتیه سازان ، دانا 

 استان گیالنSOS، کوثر ، کارآفرین ، میهن ، 

 ریاست محترم سازمان نظام پزشکی استان گیالن

 مدیریت محترم شبکه بهداشت درمان

 ان خصوصیمدیرعامل محترم بیمارست

  ریاست محترم مرکزآموزشی درمانی/بیمارستان 

ابالغ بخشنامه دبیرخانه شورایعالی بیمه درخصوص پرداخت مشوق برای آماده سازی وثبت گزارش  موضوع :

 10768-های ساختارمند آسیب شناسی سرطان

 سالم علیکم

 18/5/1400مورخ  285/142منضم به نامه شماره   24/5/1400مورخ  10768   به پیوست مکاتبه، احتراما             

وتصویب نامه هیات محترم وزیران درخصوص  دبیر ورییس محترم دبیرخانه شورایعالی بیمه سالمت کشور

جهت اطالع  پرداخت مشوق برای آماده سازی وثبت گزارش های ساختارمند آسیب شناسی سرطان ها 

      .ودستوراجرا ارسال می گردد
  شایان ذکراست کلیه ی فایلهای پیوست درسایت معاونت درمان به آدرسhttp://www.gums.ac.ir/darman .قابل دسترسی می باشد 

 

 

 

 

 

 مقدم انوش دهنادیدكتر 

 درمان دانشگاه معاون
                                                  

 

 

 

 

 
 رونوشت به:

جناب آقای دکتر ارسالن ساالری ریاست محترم دانشگاه    

آقای دکتر حیدر محمودی چناری مدیر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه    

جناب آقای سیدجواد موسوی مدیر محترم حراست دانشگاه    

http://www.gums.ac.ir/darman
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شگاه جناب آقای دکتر عباس صدیقی نژاد معاون محترم توسعه مدیریت و منابع دان   

آقای دکتر سیدرشید میرفالح مدیر نظارت و اعتبار بخشی اموردرمان دانشگاه    

خانم منیره فلک باز مدیر درمان    

آقای دکتر ساسان بلوکی اصلی مدیر آزمایشگاه مرجع سالمت و مدیریت امور آزمایشگاه ها    

جناب آقای دکتر کاوک پور ریاست محترم اداره اقتصاد درمان    


